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 فيه الناِس أحواُل -ه غرائُب -ه حقيقُت :النوُو

 الكتابة مقدم
 

 

 بطم اهلل السمحن السحَم

نىا  ياَ زة العاملني, ًالصالّ ًالطالم علىٓ شغىسا ابياَىإ ًاملسضىلني     احلمد هلل

 شما بعد:  , ذلمد ًعلٓ آلى ًصخاى ًمن شمجعني

النٌم ظاهسّ طاَعَْ, ًعامل غسٍب, ًاحلدٍذ عنى ذً غجٌن؛ إذ ٍاىدش ً   فإن 

 ٍلاد ٍنثوُ.  

ديُ منر فرتّ لَطج بالقصريّ؛ فثظوس تىازّ  ًقد كايج فلسّ اللثابْ عن النٌم تساً

 ًختاٌ شخسٔ.  

ًمىىا عنىى  مىىن الػىىسًال فَوىىا إ  اتطىىاال املٌأىىٌال, ًتسامىىُ شطسافىىى, ًتػىىعب  

شمىام خَىازٍن؛ إمىا شن شضثقصىُ تلىم املىادّ مىن         فصىسح ذٌٍلى, ًكدسّ مثعلقاتى؛ 

شً شن شدال اللثابىْ   ذلىم   , مجَ  جٌاياوىا, ًذلىم املثعىرز, شً شخىٌ املطىثخَ      

 لػأن إىل غري زجعْ. ا

ً ن مىا ٍثَطىس مىن ذلىم دًن مساعىاّ         ًشخريًا زشٍج شن شضلم طسٍقًا ًضىاًا؛ فأىَأدِّ

ًإمنىا ٍلىٌن علىٓ هَٗىْ شفلىاز      , _بالضسًزّ_ لرتتَب املٌأٌال, ًتطلطلى املناقُ

لىىا اللىىالم فَوىىا مىىن فلىىسّ إىل شخىىسٔ, ًهىىري ابفلىىاز شغىىاى مىىا تلىىٌن         ٍنا

اليت تىدًز حىٌح حقَقىْ النىٌم, ًغساٖاىى,       با زتطاماح, ًاللااٖف, ًابخااز

 .ًشحٌاح الناع فَى

   ْ ؛ فىإىل تصصىَ  ذلىم, ًاهلل املطىثعان,     (1)ًضثلٌن علٓ هَٗىْ عنٌايىاح زَٖطى

 ًعلَى الثلالن.

                                                 

 فصاز هرا اللثاة.  ٌأٌال شن ٍلٌن مقاً , ًللنى طاح؛هرا امل ( كايج النَْ   ابص  ًقج الػسًال   اللثاة  1)



  
 

2 
 

 د. حمند بن إبراهيه احلند
 

 الكتابفهرس 

 املقدمْ_ 

 شًً : شهمَْ اللالم   النٌم

 اللثابْ ًالثألَف   النٌم: ايًَاخ

 مصوٌم النٌم:ًا: دخال

 _ شص  كلمْ )يٌم(

 _ تناَى من ابضثاذ شمحد شكُ ملعنٓ لاَف لللمْ )ُيٌام(

 _ كلمْ   املقثاف حٌح ضس النٌم

 _ تعسٍف ابن عاغٌز للنٌم

 :ًا: النٌم دلَ  أعفزابع

 عن النٌم ًالطنْ اهلِل ُيصُّنِّ_ تِّ

 _ النٌم حاجْ بػسٍْ

 :عمًْا: النٌم آٍْ ًيخامط

 د..ًِِّمْن آٍِّاِتِى مِّنِّاُمَلْم ِباللََِّْ ر_ ًقصْ حٌح قٌلى تعاىل:

 لاَصْ من تصطري ابن عاغٌز هلري اآلٍْ_ 

 ضًا: اهلدِ الناٌِ   النٌم:ضاد

 _ عناٍْ كثب الطنْ ًالطريّ برلم

   يٌمى ًايثااهى(  بن القَم "_ مناذج من )فص    هدٍى 

 (  بن القَمبمس النٌم ًالَقظْ " تدبريي مناذج من )فص   _ 
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 ًا: النٌم   ابدة العسبُ:ضابع

 العسة متدح خبصْ السشع عند النٌم_ 

 ًعدحٌن ضسعْ ا يثااي من النٌم_ 

 ز   النٌمًشغعاشمداح _ 

 حلاٍاح للػعسإ م  النٌم_ 

 قٌح الػعس   املنام_ 

 ي بعد مٌتى   النٌمقصْ بػاز ابن بسد ملا زشٔ محاز_ 

 بعض ما ٍق   بن ضَنا   النٌم_ 

 ًا: ابزق ًاأاساباح النٌم:خامن

 الػلٌٔ من ابزق_ 

 تازٍذ ابدة العسبُ حاف  بالػلٌٔ من ابزق_ 

 القريًايُ من ابزق ًبػاز, ًاحلصسِغلٌٔ امسئ القَظ, ًالنابغْ, _ 

 ْ ابزق, ًشضاابواتصنَف الدكثٌز الطٌٍطسِ بٌزبلُ ملػلل_ 

 ًا: الثصاحل م  ابزق:تاضع

 فلطصْ شبُ علُ   النٌممقالْ _ 

 تصاحل الصَلطٌا )باملري( م  النٌم_ 

 ًا: النٌم القوسِ:عاغس

 تعسٍصى_ 

 مطاااتى_ 
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 تػدَصى_ 

 كَصَْ معاجلثى_ 

 : ظاهسّ املػُ ًاللالم شخنإ النٌم:حادِ عػس

 الظاهسّالثصاًح   هري _ 

 شمدلْ بياع عػٌن شخنإ النٌم_ 

 شمدلْ ملن ٍثللم شخنإ النٌم_ 

 عػس: شحٌاح الناع   النٌم: خايُ

 اخثالفوم   ضسعْ النٌم ًتأخسي, ًضاب ذلم_ 

 مداح لسج  شعماح ٍنام مالسًا_ 

 مداح آخس_ 

 حاح الػَذ طاهس اجلصاٖسِ م  النٌم_ 

 ُ م  ابزقحاح العالمْ الصزكل_ 

 من غساٖب الناع   النٌم_ 

 حاح شخٌٍن حاح زكٌبوما الااٖسّ_ 

 حاح بعض الناع م  الطوس_ 

 ضاٖا ٍلصَى يٌم ضاعثني   الٌَم_ 

 زج  ٍقٌم من النٌم شٍْ ضاعْ شزاد دًن تناَى_ 

 زج  ٍطثاَ  الطوس عدّ لَاح_ 

 حالممناذج بخااز شياع م  النٌم, ًالَقظْ, ًاب_ 



 
5 

 

 فيه الناِس أحواُل -ه غرائُب -ه حقيقُت :النوُو

 طساٖف بحد الناع م  النٌم_ 

 من عاداح ًالدِ م  النٌم_ 

 _ حاح بعض الناع إذا اأاسة يٌمى

 _ قصْ بحد اجلريان   ٍاالُ بقلْ النٌم

 _ شمدلْ من مقاح )غساٖب النٌم(   دللْ املقثاف

 عػس: بسكْ النٌم: خالذ

 _ الربكْ   مٌاضم اخلري

 الطوسالعااد م   ِضَُِّس_ 

 غأن العلمإ م  الطوس_ 

 شبَاح للصرلػسِ   الطوس لثنقَذ العلٌم_ 

 بعض شحٌاح الػَدني: ابن باش, ًابن عدَمني م  النٌم_ 

 لسج  لَيب   احلج النٌمقصْ م  _ 

 عػس: خالصْ اللالم   النٌم زاب 

 الصوسع_ 

 

 

 
 


