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 شكر وتقدير
 

ايقٜٔ باكنٛا  ايهلاّايعًُا٤ األفآٌ ٚاملٌاٜؽ أتكـّ خبايّ ايٌهل ٚاالسذلاّ ٚايتكـٜل شلقٙ ايج١ً املباكن١ َٔ 
 :ِٖٚظ ٌَلٚع َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ظ ٚقبًٛا االًذلاى يف َلادعتٗا ٚتـقٝكٗا

 

 ايوععععععععععععععععععععععععععُلٟ / ٜاهععععععععععععععععععععععععععل ايٌععععععععععععععععععععععععععٝؽ
 ايععععععععععععـنتٛك/ ضبُععععععععععععـ عبععععععععععععـ ا ٝععععععععععععـ ازبٓععععععععععععـٟ
   ٍ  ايٌعععععععععععععععععٝؽ /  عععععععععععععععععاٍ ْبٝعععععععععععععععععٌ ؿكٜٚععععععععععععععععع
 ايعععععععععععععـنتٛك/ ٜاهعععععععععععععل ناَعععععععععععععٌ أبعععععععععععععٛ َوععععععععععععععٛؿ  

 ايعععععععععا ٢ بلنععععععععات  عبععععععععـ ضبُععععععععـ ايٌععععععععٝؽ / ٖععععععععا٢ْ 
 / ضبُععععععععععععـ ًععععععععععععهلٟ كفععععععععععععاعٞ ضبُععععععععععععـ ايٌععععععععععععٝؽ

 عًعععععععععععععٞ سوعععععععععععععن زلعععععععععععععرل / أهعععععععععععععا١َ يٌعععععععععععععٝؽا
 كٜععععع١ اػعععععالؿ املِعععععلٟ  أبعععععٛ اشبعععععايل عبعععععـ / كٓعععععا ايٌعععععٝؽ

ـ    ايٌععععععععععععٝؽ  / اسبوععععععععععععٔ ضبُععععععععععععـ سوععععععععععععٔ هععععععععععععع
َ   ايٌعععععععععععٝؽ  / نُعععععععععععاٍ ضبُعععععععععععـ عبعععععععععععـ ا  املعععععععععععلٚ

 ايٌعععععععععععععععععٝؽ /  عععععععععععععععععاٍ َوععععععععععععععععععٛؿ هعععععععععععععععععًُٝإ
 اإلبٝععععععععععاكٟ ٜععععععععععاقٛت ضبُععععععععععـ / فا ُعععععععععع١ ايٌععععععععععٝؼ١

   ٞ  ايٌعععععععععععععٝؼ١ / ْعععععععععععععٛكا عًعععععععععععععٞ سًُعععععععععععععٞ عًععععععععععععع
 ٖبععععععععععععععععع١ أْعععععععععععععععععٛك َِععععععععععععععععع  ٢  ايٌعععععععععععععععععٝؼ١ / 

 فععععععععععععععععععاٜل ضبُععععععععععععععععععـ / سٓععععععععععععععععععإ ايٌععععععععععععععععععٝؼ١
 

 :ٚأػّ مبنٜـ َٔ ايٌهل ٚايتكـٜل
 ايوععععععععععععععععععععععععععُلٟ / ٜاهععععععععععععععععععععععععععل ايٌععععععععععععععععععععععععععٝؽ

 ايععععععععععععـنتٛك/ ضبُععععععععععععـ عبععععععععععععـ ا ٝععععععععععععـ ازبٓععععععععععععـٟ
 اإلبٝععععععععععاكٟ ٜععععععععععاقٛت ضبُععععععععععـ ايٌععععععععععٝؼ١/ فا ُعععععععععع١ 

 

 ايٌـٜـ ع٢ً إمتاَ٘ ٚإظباس٘ ْعّلا يـعُِٗ ايـا٥ِ يًٌُلٚع ٚسلُِٗ
ْ وِٗ ظ ممٔ أكاؿٚا ألَٔ ٌَاؽبٓا األفآٌكى فِٝٗ ٚيف ٖقا اي لٜل ازبًٌٝ ا  ػرل ازبنا٤ ٚبا فذناِٖ

  ٚعًُ٘ ايكلإٓ تعًِ َٔ ػرلنِا :اشبرل١ٜ ايٛاكؿ٠ يف سـٜح كهٍٛ ا   
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f 
 ياسر السهري  الشيخفضيلة  

 F 
ٿٿٿٹٹٹٹ 

 

ٙ  تالٚتع٘،  سعل  نتاب٘ يتال٠ٚ عباؿٙ ُ ٠ٛ ٚفَّلاسبُـ   كب ايعاملن،      ِٛ ٙ  نُعا  فتًَع ِٛ ٔ  تًكَّع  اسبٔعل٠  َع
ِٚٙ ، األفِش١ٝ ايٓب١ٜٛ ٌ  مل نُا ْٚكًٛٙ فأٖؿ ِ  فشعل  السعل،  ٚال هعابل  نتعاب  ُٜٓكع  اسببٝع   ُٚعف  عًعٝٗ

 يف ايهت  فأي ٛا ،كلإٓاي خبـ١َ ، ٚقاَٛا" ٚعًُ٘ كلإٓاي تعًِ َٔ ػرلنِ" قاٍ: سٝح  املِ  ٢
٘  ٚأٚدعـٚا  َٚٓععّٛ،  َٓجعٛك  بعن  َا أؿا٥٘  لم َّعا  شبـَتع ٔ  عًٛ ّ  َع ٔ  مل ايععـ ٔ  َٛدعٛؿ٠  تهع  قبعٌ،  َع

 .ْٚٗذِٗ ٖـِٜٗ ع٢ً ٜورلٚا ممٔ ٚدعًٓا ازبنا٤، ػرل ا  فذناِٖ
ثعِ ايِعال٠    ،، ي٘ املًو ٚي٘ اسبُـ ٖٚٛ ع٢ً نعٌ ًع٤ٞ قعـٜل   ال إي٘ إال ا  ٚسـٙ ال ًلٜو ي٘أًٗـ أٚ    

ّٜٛ ايـٜٔ عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ ٚتابعِٝٗ بإسوإ إىل ظ ضبُـ ٚايوالّ ع٢ً أًلف امللهًن هٝـْا
 أفٌٔ ايِال٠ ٚأمٓت ايتوًِٝ ٤اَن.

 ٚبعـ ...      
فكـ ا ًعت ع٢ً نتاب اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِعاسف ايتٝوعرل بعايكلا٤ات ايعٌعل املتعٛاتل٠ يًعـنتٛك          

 ذلى ُػرل٠ ٚال نبرل٠فًِ ٜ ،قـ سقا سقٚ املٓٗر ايعًُٞ ايوًِٝ فأِي ٝت٘ ،"ٚفك٘ ا " ايدلؿْٚٞ سامّ
ُٔٗا ٚتقيٌٝ عورِل إال ٚقـ ادتٗـ َٗ َُِب ٌَُهًٗا.يف إٜٔاغ   ٖا ٚاهتشـاخ َا ؼبٌ 

٤ات ايعٌعل املتعٛاتل٠   ملِعاسف ايتٝوعرل بعايكلا   ٚ يهتاب اشلالٍ املعٓرل  ٖقا ٚقـ ٚدـت أثٓا٤ َلادعيت    
َٔٔ أهٝاؿْا عًُا٤ ايأْ٘  ََٔ هبك٘  َِٗر  َْ ََٗر  َْ ٕ قـ  عًعّٛ  ايٚايكعلا٤ات ايكعـا٢َ ٚاملعاُعلٜٔ يف ًعت٢      كعلآ

ٚيوعٝـْا مٜعـ املجعٌ     - املتعًك١ مبذاٍ تـٜٚٔ ايكلإٓ ، فُجً٘ عٓـٟ نُجٌ هعٝـْا مٜعـ بعٔ ثابعت    
األهٛؿ ايـؤيٞ ٚغرلِٖ َٔ أُعشاب ايوعبل يف صبعاٍ تعـٜٚٔ      ٚنُجٌ اشبًٌٝ ابٔ أمحـ  ٚأبٞ -فٌٔاأل

 ٚٓبط ٚكهِ ايكلإٓ ايهلِٜ كٓٛإ ا  عًِٝٗ أ عن.
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ممعا مل ٜوعبك٘    -ـخ بعض ايعالَات ٚاألَٛك يف تًو املِاسف قـ اهتش ايهات  ٚمما ًلغ ُـكٟ إٔ    
، ٚأْع٘  ٠ٚ نتاب ا  بايكلا٤ات املؼتً ١تال ع٢ً -تؼِّاملغرل -ٚاييت تعن ايكاكئ  -إيٝ٘ فٝٗا أسـ 

قـ ايتنّ األَا١ْ يف ْكٌ نٌ ؿقٝك١ َٔ ؿقا٥ل عًّٛ ايكلإٓ فُٝا ؽبعّ ايتعـٜٚٔ األيٝهذلْٚعٞ يًكعلإٓ     
٘  ٌ ايهلِٜ ٚكٖؿ نع  ٌ  إىل ُعاسب َعٔ املوعا٥ٌ   ي١ ، ٚنعقيو ايتعنّ بتشعل٣ أكدعض األقعٛاٍ يف نعٌ َوعأ       فٔع

ع٢ً ْكٌ تًو املِاسف إىل األ١َ اإلهال١َٝ يف أسؤ ُٛك٠ ٚأبٗع٢   نُا سلْ، اشبالف١ٝ عٓـ ايعًُا٤
 ٚ  اي ٌٔ ٚامل١ٓ. ظٚأك٣ إٔ ا  قـ ٚفك٘ يف نٌ ٖقٙ األَٛك،   ُس١ً تًٝل بهتاب كب ايعاملن

ِ  َٔ ٚنٌ املِاسف ػرل ازبنا٤ ِٖ تًو َلادع١ ع٢ً ايكا٥ُن امللادعن فلٜل ا  ن٣ٚد      ٛ  هعاٖ  ٚيع
 .ايٓٛك إىل ايعٌُ ٖقا إػلاز يف ُأمنً٘ بكٝـ

إٔ ٜتذ٘ يًكلا٠٤ َٔ َِعاسف ايتٝوعرل    بايكلا٤ات ايعٌلُٚٚٝيت يهٌ َوًِ أكاؿ إٔ ٜكلأ نتاب ا      
َُعن يتقيٌٝ فيو ُا فٝٔي ، َع ايعًِ إٔ املِشف املهتٛب ال ٜػين عٔ ايتًكعٞ ٚاملٌعاف١ٗ   عًٝ٘ٗا َٔ ػرل 

 َٔ أفٛاٙ املٌاٜؽ املتكٓن املٗل٠.
ٚأػرّلا أكٜـ إٔ أْٛٙ أْين قـ أٚنًت إىل ايعـنتٛك سعامّ ايدلؿْٚعٞ ٚسعـٙ اهعتهُاٍ ٌَعلٚع َِعاسف            

ب لٜكع١ ُعف   نا٥عـ٠  ٚاألكبعع اي ايعٌعل ايِعػل٣ ٚايهعدل٣ ٚايوعبع ٚايعجالخ       -املٗل٠ يف  ع ايكعلا٤ات  
ُٝع١ ٚفٓٝع١ فُٝعا    ملوت فٝ٘ َعٔ ػعدل٠ عً  ُا ٔي، ٚفيو يف ساٍ مماتٞ قبٌ إمتاَ٘ -اآلٜات زبُع املاٖل 

 ، فذناٙ ا  عين نٌ ػرل.تَ٘ٛافك أبـ٣، ٚقـ  أثٓا٤ تٌاكنٓا فُٝٗان املباكننٔ املٌلٚعؽبّ ٖقٜ
ٖٔ عًٝٓا أهأ     ُُ َٜ َٓعا عًع٢ أسوعٔ ٚدع٘ ًٜٝعل بهتعاب        ٍ ا  ايهلِٜ كب ايعلَ ايععِٝ إٔ  ِٝ ًََُ بإمتعاّ َع

َٓعات إْع٘   ٚإٔ ٜتكبًُٗا َٓا يف ايـْٝا ٚاآلػل٠ ٚػبععٌ شلُعا ايكبعٍٛ َعٔ املعوَٓن ٚاملو     ظ  ٚنالّ ا 
ٞٗ فيو ٚايكاؿك عًٝ٘  .ٚي

 ؿعٛاْا إٔ اسبُـ   كب ايعاملنٚآػل 
 ِٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘ ٚهًَّ ٢ ا  ع٢ً هٝـْا ضبُـًَُّٚ

 
 ياسر السهري  الشيخ 

 نقرئ القراءات العشر



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 6 - 
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 7 -  



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 8 - 

f 
 ة هديل نحهد عبد العظيمالشي خفضيلة  

 

اسبُـ   ايقٟ أْنٍ ع٢ً عبـٙ ايهتاب ْا ّكعا باسبهُع١ ٚفِعٌ اشب عابظ ٚٚععـ قاك٥ع٘ أعععِ ايجعٛابظ             
 ٚدعٌ َٔ اتبع٘ هايّها  لٜل ايوـاؿ ٚايِٛاب.

ـّا عبعـٙ ٚكهعٛي٘ظ            ٚأًٗـ إٔ ال إي٘ إال ا  ٚسـٙ ال ًلٜو ي٘ظ ًٗاؿ٠ هعامل١ َعٔ االكتٝعابظ ٚأًعٗـ إٔ ضبُع
ُُلَهٌ بأفٌٔ نتابظ ٢ًُ ا  عًٝ٘ ٚهًِ ٚع٢ً ها٥ل األُشاب.  ايع

 ٚبعـ ...    
: عُعاّلظ يكٛيع٘   فإٕ َٔ أععِ َا ُت ٢ٓ فٝ٘ األعُاك نتاب ا  ايٛاسـ ايكٗاكظ قلا٠ّ٤ ٚإقلا٤ّ ٚتـبّلا ٚ   

 "ػرلنِ َٔ تعًِ ايكلإٓ ٚعًَُّ٘".  
يالبعٔ اي آعٌ ؿ/ سعامّ     ]اشلعالٍ املعٓرل بتعلٜعف َِعاسف ايتٝوعرل     [فٗقٙ ٖعٞ اي بعع١ األٚىل َعٔ نتعاب        

 ايدلؿْٚٞ "س ع٘ ا  ٚباكى فٝ٘".  
ٌ  ٚتلدع أ١ُٖٝ ايهتاب يهٕٛ ناتب٘ تٛهع يف فنل ٚاهتٝعاب أغً  ايعًّٛ اييت تتعًل بهتعاب       ا  ععن ٚدع

 ِ ائبط ٚايلهِ ٚعـ اآلٟ ٚاألٚد٘ املكـ١َ ٚغرل فيو.َٔ عً
ُٔعٌ ٚال          َُ ٖٞ ايهتاب فٛدـت٘ نتاّبا ععِٝ ايٓ عظ فكـ  ع َوا٥ٌ ٖقا ايعًعِ َعٔ غعرل إهعٗاب  ٚقـ علض عً

َُٔؼٌظ نُا ٚٓع ًلّسا أبـ٣ ضباهٔ تًو ايعًّٛ يف أبوط عباك٠ ٚسٌ أيػامٖا يف أٚدن ُٛك٠.  اػتِاك 
فأتكـّ بايٌهل ٚايتكـٜل يالبٔ ايٓذٝ  ٚفلٜل ايعٌُ األكٜ  ع٢ً َعا ُبعقٍ َعٔ دٗعـ نعبرلظ ٚأهعأٍ ا  إٔ          

ٜٓ ع بٗقا ايهتاب نٌ َٔ ٜكلؤٙظ ٚأُِٚٝٗ بتك٣ٛ ا  يف ايوعل ٚايعًعٔظ ٚأؿععٛ ا  إٔ ٜعِعُِٗ َعٔ اينيعٌ       
 عِ ايِٓرل.ٚإٔ ٜٛفكٓا ٚإٜاِٖ إىل ػـ١َ ايكلإٓ ٚايـٜٔ ٚايعًِظ إْ٘ ْعِ املٛىل ْٚ

 

 الشي خة/ هديل بنت نحهد عبد العظيم ب و عبد الحليم 
 الهجازة بالقراءات الكربى والصغرى واألربع الزائدة

 وعضو نقاب ة قراء نصر
 القرآن وعلونه باألزهر الشريف  وأستاذ 
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 قالوا عو نصاحف التيسري
 

 هلبٌ:  ٘ عبـ ا  /ف١ًٝٔ ايـنتٛك    
 تعععاىل ا  ٜوععل بععقيوظ ٚقععـ أهعععـِٖ َععٔ ايلدععاٍ َععٔ فٗٝععأ نتابعع٘ حب ععغ تعععاىل ا  تعٗععـ " يكععـ

ٛ  فيععو ؼبكععل َععا األهععباب َععٔ ٖٚٝععأ يًععقنل نتابعع٘  األهععتاف أػععٞ دٗععـ ٜهععٕٛ إٔ ايتٝوععرل. ٚأكدعع
ـَك َٔ دن٤ّا محاؿ٠ سامّ  يًعاملن." نتاب٘ تٝورل يف ا  َق

 
 أبٛ محن٠ ايٌدلاٟٚ:  / ايٌٝؽف١ًٝٔ     
َِ أبٛ عُل"  َٗ ظ َعِٓٗ ٖعوال٤ املٌعاٜؽ املبعاكنٕٛ ايعقٜٔ هعٗلٚا عًع٢ عُعٌ         ايـاْٞ بعع "تٝوعرلٙ" ايهعجرلَ    َٚأِي

 يف ايتٛدٝعع٘ بـقعع١ نععجرّلا تٗععتِ تًععو املِععاسف ايععيتَِععاسف ايتٝوععرل بععايكلا٤ات ايعٌععل املتععٛاتل٠ظ 
ٍَٚ يأل٥ُعع١ اَتععـاؿ فٗععٞظٚكٚاٜعع١ قععلا٠٤ نععٌ سوعع  ٚاالبتععـا٤ ايٛقععف َٛآععع ٓععبط َععع ايهًُععات  َععع اأُل
 ".ايكلا٤ات عًِ ٚ ًب١ اسب اظ ع٢ً يًتٝورل اسبـٜج١ ايٛها٥ٌ نٌ اهتؼـاّ

 
 ف١ًٝٔ ايٌٝؽ / كٓا عبـ اشبايل عبـ اسبٞ أبٛ  ك١ٜ اًٚٗلت٘: ػالؿ املِلٟ :    

فًكـ ا ًعت ع٢ً َكـ١َ نتاب "اشلالٍ املٓرل" ايقٟ : " اسبُـ   ٚايِال٠ ٚايوالّ ع٢ً كهٍٛ ا ظ ٚبعـ
١ٝظ فٗٛ نتاب داَع يًكلا٤ات ايعٌل ايِعػل٣ عًع٢   كلآْاشبرل ايهجرل يف باب ايكلا٤ات اي ع بن  ٝات٘ 

ًهٌ َِاسف كٚعٞ فٝٗا ايـق١ يف اػتٝاك ائٛابط ٚايعالَاتظ نُا كٚعٞ فٝٗا ايـق١ يف بٝعإ األُعٍٛ   
اي بٝع /  ٚاي لًٚات يهٌ قلا٠٤ظ فأهأٍ اَ  إٔ ٜٓ ع ب٘ املوًُن. ٚايٌهل نٌ ايٌهل إىل ٚيعـْا ايكعاكئ   

سامّ محاؿٙ عًٞ ايدلؿْٚٞ ُاس  ٖقٙ اي هل٠ ٚإػلادٗا َٔ ظالّ اي هل إىل ْٛك ايٛاقع. ٚا  َعٔ ٚكا٤  
 ايكِـ."
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  اٍ ْبٌٝ ؿكٍٜٚ:/ ايٌٝؽ ف١ًٝٔ     
ٔ  أ ععن  ُٚشب٘ آي٘ ٚع٢ً ضبُـ هٝـْا امللهًن هٝـ ع٢ً ٚايوالّ ٚايِال٠ ايعاملن، كب   " اسبُـ  َٚع

ـ  ايتٝوعرل  َِشف ٜكلأ ٚ املٓرل اشلالٍ نتاب ٜكلأ َٔ فإٕ: ٚبعـ. ايـٜٔ ّٜٛ إىل بإسوإ تبعِٗ  أُْٗعا  ػبع
ِ  يٌٓعل  عّْٛعا  ظ فهاْاايكلا٠٤ بأٍُٛ اإلػالٍ عـّ َع ُٜول ٚ بوٗٛي١ املبتـئ إىل ايكلا٤ات عًِ قلبا قـ  عًع

٘  نإ َٔ نٌ إىل تكلٜب٘ ٚ ايكلا٤ات ٔ  ٜٗابع ٍ  قبعٌ،  َع ٟ  إٔ ا  فأهعأ ٘  ايكعا٥ُن  ػبعن  ٚإٔ ازبعنا٤  ػعرل  عًٝع
ِّا ٜهٕٛ  ".ايهلِٜ يٛد٘ ػاي

 
 ايبٗٓواٟٚ: سؤ ضبُـ/ ف١ًٝٔ ايٌٝؽ     

ـ ا  كهٍٛ ع٢ً ٚايوالّ ٚايِال٠   "اسبُـ ـ ف: ظ ٚبعع ٕ  بلٚاٜع١  ايتٝوعرل  َِعشف  تِع شت  ًكع ٔ  قعايٛ  عع
ـ  ٚنعقيو  يًلٚاٜع١  املٓاهع   ٚاالبتعـا٤  ايٛقعف  َلاععا٠  َٓٗعا  نعجرل٠  بأَٛك متٝن كا٥ّعا عُاّل فٛدـت٘ ْافع  ايعع

ٔ  فيو ٚغرل يًلٚا١ٜ املٛافل ٍ  املِعشفظ فعا َ   ٖعقا  بٗعا  متٝعن  ايعيت  األَعٛك  َع ٌ  إٔ أهعأ ٕ  يف فيعو  ػبعع  َٝعنا
 عًٝ٘." ايكا٥ُن سوٓات

 
 ف١ًٝٔ ايٌٝؽ/ ٌٖاّ سٝـك٠:    

ٕ : ٚبعـ .ا  كهٍٛ ع٢ً ٚايوالّ ٚايِال٠ "اسبُـ  َٕ  ايٓعاي  ْ ععَ  فعإ ِ  إيعِٝٗ،  ٚاإلسوعا  فع٢  ٌَٚعاكنَتٗ
ٛ  ايعًِ  ً  ٚتٝورل ٚاآلػل٠، ايـْٝا أَٛك ٔ  شلع ِ  َٔع ٍ  يإلهعالّ،  ايكًعٛب  اْ تعاغ  أهعباب  أععع  عًع٢  ٚاإلقبعا

ٌ  ٚظبُع ْٚهت  ناَال َِش ا ٌْهٌ ست٢ ْتع  نٓا َِِن أتقنل ميت َٚاظ ايكلإٓ تال٠ٚ ّ  َعا  نع  ايلٚاٜع١  ؽبع
ٕ  أٌٖ شبـ١َ تعاىل ا  هؼلِٖ َٔ ب ٌٔ ثِ تعاىل ا  ب ٌٔ ٕاآل ثِظ َا بلٚا١ٜ ايكلا٠٤ يتٝورل  ايكعلآ
ٌ  اٜٚورّل هٗاّل األَل بات ايعٌل ايكلا٤ات َٔ قلا٠٤ أٚ كٚا١ٜ بأ٣ شلِ ايكلا٠٤ ٚتٝورل  إٔ يًكعلا٤ات  ضبع   يهع

ٙ  ػالٍ َٔ تعاىل ا  نالّ ٜٚلتٌ ٜكلأ  تععاىل  ٚاَ .  ايتٝوعرل  َِعاسف ا املباكنع١  اي ٝبع١  املِعاسف  ٖعق
ٌ  األؾ فع٢  ٜبعاكى  إٔ أهأٍ ٘  اشبعرل  احملع   اسببٝع   اي آع ّ /ؿ إلػٛاْع ٘  ٚإٔظ محعاؿ٠  سعام ٔ  ػبعًع  ٜ عٛم  ممع

 كب ٚاسبُععـ . ٚعًُعع٘ ايكععلإٓ تعًععِ َععٔ ػرلنععِا: ايععٓي سععـٜحيف  املععقنٛك٠ اشبرلٜعع١ بٌععٗاؿ٠
 ."ايعاملن
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 َدلٚى: ايػين عبـ ف١ًٝٔ ايٌٝؽ/ ايوٝـ    
 :  بعـ أ عن. أَا ُٚشب٘ آي٘ ٚع٢ً ضبُـ، ْبٝٓا ع٢ً ٚايوالّ ٚايِال٠ ايعاملن، كب   اسبُـ

ّ  ٚايقٟ ،"قايٕٛ بلٚا١ٜ ايتٝورل َِشف" بع املٛهّٛ املِشف ع٢ً ا ًَّعُت فكـ ٙ  ٓعب ٘،  عًع٢  قعا  ٚذبلٜعل
ُٓٓا ٘  -ايدلؿْٚٞ محاؿ٠ سامّ/ ايـنتٛك ايٌٝؽ اسببٝ  اب ٘  ،-ا  ٚفكع ـّا  ْافّععا  فٛدـتع ّ  ٜٓاهع   َ ٝع  عُعٛ

ـّا املوًُن،  .ٚاملوًُن اإلهالّ ب٘ ْٚ ع فٝ٘ ايًَّ٘ فباكى يًُٓتٗٞ، ٚتقنل٠ يًُبتـٟ، َلً
 

 اًٚٗلت٘: عًٞ ايبٗٓواٟٚ : ضبُـ سؤ ف١ًٝٔ ايٌٝؽ/ ضبُٛؿ    
ـ : ا ظ ٚبعـ كهٍٛ ع٢ً ٚايوالّ ٚايِال٠   " اسبُـ  قعايٕٛ،  بلٚاٜع١  ايتٝوعرل  َِعشف  عًع٢  ا ًععت  فًكع
ـَ فٝ٘ املبقٍٚ ازبٗـ ٚٚدـت  ٝاّل،  ّٝبا عُاّل فٛدـت٘ ٘  بايلٚاٜع١  ؿكا١ٜ ي٘ عأيِ دٗ  يف املكـَع١  ٚاألٚدع
٘  ٚإٔ ػعرّلا  ايعٌُ فلٜل أهأٍ إٔ ػبامٟ ايلٚا١ٜظ فاَ  أهى َٔ ٚغرلٙ بايلهِ ٚؿكا١ٜ األؿا٤، ِ  ٜتكبًع  َعٓٗ

ِّا ػبعً٘ ٚإٔ  ػا١ُ." ايكلا٤ات عًِ ٚ الب ناف١ املوًُن ب٘ ٜٓ ع ٚإٔ ايهلِٜ يٛدٗ٘ ػاي
 

 :اإلبٝاكٟ ٜاقٛت ضبُـ فا ١ُ/  ايٌٝؼ١ف١ًٝٔ     
 َٚلادعتٗععا َععع فلٜععل َععٔ ايٌععٝٛؾ املععـقكن.    ايتٝوععرل َِععاسف عًعع٢ بععاال الع ًععلف٢ٓ إٔ " اسبُععـ 

ٌ  ن١ًُ نٌ ف٢ فكط يٝى َجٌٝ ي٘ ٜوبل مل بٌهٌ ٚائبط ٚاإلتكإ ايـق١ فٝٗا ملوُتٚقـ  ٌ  فع٢  بع ظ سعلف  نع
 ؿبايقنل َِاسف ػًعف ٚػعال  َّٛٓشا يًكاكئ نٝف ٜكلؤٙ ُٚاّل ٚٚقّ ا ست٢ يٛ مل ٜهٔ َٛٓع ٚقفظ ٚأػّ 

ِ ظ ٚتلقٝكٗعا  اهعِ ا   الّ تػًعٝغ عالَات متٝعن بعن    ُٚٓعت فكـعٔ محن٠ ٌٖٚاّ عٔ ابٔ عاَل.   ٚت ؼعٝ
ـٓظ ٚٚغرلٖا َٔ أٚد٘ ايكلا٠٤ظ ازبُع َِٝ ١ًُٚظ ايوهت ٖٚا٤ظ ٚتلقٝكٗا ايلا٤  ؽبتًف ايق٣ املِشف آٟ ع

ٍ     ظ ٚؿق١  لٜك١ نتاب١ بعض ايهًُات ب لم آلػل َِشف َٔ . طبتً ١ َعع فنعل األٚدع٘ امللدٛسع١ باشلعاَ
ٚقـ أعذبين َِشف ٚكَ ٚايعالَات ايتٝوعرل١ٜ فٝع٘ ممعا ػبععٌ ايكعلا٠٤ يف أٟ َعٔ ٖعقٙ املِعاسف هعٗاّل          

ٔ  ػرّلا ضبُـ أ١َ عٔ ا  فذن٣. َٝوّلا ست٢ ع٢ً األداْ  ّ  َع ٌ  بٗعقا  قعا ِ  ايهعبرل  ايعُع ٘  ٓعٝل  كغع . ٚقتع
ٕٖ يٛ ٚٚؿت ظ  باعتِٗ ٜتِ ست٢ ٚاملِاسَف ايهتاَب ;بلَت٘ املٌلٚع أتب٢ٓ إٔ َٓ٘ ي ًبت انجرّل َااّل عٓـٟ أ
 " ! ٖقا َٔ أفٌٔ اهتجُاك ٖٓاى ٌٖٚ
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ضبُـ عبـ ا ٝـ ازبٓـٟ:/ ايـنتٛكف١ًٝٔ     
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A 
F 

      ېېۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ    

اسبُععـ   ايععقٟ أْعععِ عًٝٓععا بٓعُعع١ اإلهععالّظ ْٚعُعع١ ايكععلإٓظ ٚاسبُععـ   إٔ اهععتؼـَين               
 .ِ َٔ أَتع عًَٛ٘ ٖٛ عًِ ايكلا٤اتنتاب٘ ٌْٚل عً شبـ١َ

ـّا         عبـ ا  ٚكهٛي٘.ٚأًٗـ إٔ ال إي٘ إال ا  ٚسـٙ ال ًلٜو ي٘ظ ٚأًٗـ إٔ ضبُ

 أَا بعـ ...
 

َّ إىل إُعععـاك َِعععاسف ايتٝوعععرل بعععايكلا٤ات ايعٌعععل املتعععٛاتل٠ظ ٚ  فكعععـ ٚفكعععين ا       ايٝعععٛ
ـُ بتكعععـِٜ ٖعععقا ايهتعععاب   ٍ املعععٓرل بتعلٜعععف اشلعععال: -ايهعععلِٜ  أٜٗعععا ايكعععاكئ -ـٜو بعععن ٜعععأهعععع

يف  ٖذٗععااٚمبٓب ساٚيععت فٝعع٘ ايتعلٜععف ايٌععاٌَ بٗععقٙ املِععاسف     انتععفٗععٛ َِععاسف ايتٝوععرلظ  
 .األؿا٤ َٔ سٝحائبط ٚايلهِ ٚايٛقف ٚعـ اآلٟ ٚتكـِٜ أٚد٘ ايكلا٠٤ 

 بعن  ٚ ّععا  إفعلاّؿا  ايعٌعل  يًكعلا٤ات  إٔ َِاسف ايتٝورل ٖٞ َِعاسف  -ٚبا  ايتٛفٝل  -فأقٍٛ     
ٔ  بكعلا٠٤  ايتٝوعرل  َِعشف  : َعجال  ْكٍٛ فعٓـَاظ ٚايكلا٤ات ايلٚاٜات ٛ ظ نعجرل  ابع  َهتعٛب  َِعشف  فٗع

ٔ  عٔ ٚنالُٖاظ قٓبٌ فٝ٘ ػاي ٘  َا ٚباشلاٍَ ايبنٟ بلٚا١ٜ ٍ  ٚعٓعـَا ظ نعجرل  ابع  َِعشف : َعجال  ْكعٛ
ٕ  بلٚا١ٜ َهتٛب َِشف فٗٛظ ازبُع َِٝ ١ًُ ألُشاب  ايتٝورل ٘  عًع٢  قعايٛ ِ  ُع١ً  ٚدع  ازبُعع   َعٝ

٘  َعا  ٚباشلاٍَظ املٓ ٌِ ٚقِل ٘  ػاي ع ٔ  فٝع ٛ  نعجرل  ابع ٚاملٝعن٠ ٖٓعا يف َِعاسف    ٖٚهعقا.  ظ دع عل  ٚأبع
 ايتٝورل إٔ نٌ َِشف َهتٛب بهاًَ٘ بايلهِ ايعجُاْٞ َٚٔبٛط سو  ايلٚا١ٜ املو٢ُ بازلٗا.
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ٔ  ايِعػل٣  ايعٌعل  يًكعلا٤ات  ٚست٢ تاكٜؽ نتاب١ ٖقٙ ايو ٛك اسبايٞ ايٛقت يف َِاسف ايتٝورلٚ  َع
ُٜقنل يف ٖقا ايهتاب َٔ َٛآع يف اي لَ أٚ األٍُٛ فٗٛ َٔ ظ يقيو فٚايـك٠ ايٌا ب١ٝ  لٜكٞ هٌ َا 
- ا  ًععا٤ إٕ -َِععاسف ايتٝوععرل  وععتهٕٛٚإٕ نععإ يف ايعُععل بكٝعع١ ف. ايٌععا ب١ٝ ٚايععـك٠ ٞ لٜكعع

ّٔا. ٚ اي ٝب١  لٜل َٔ ايهدل٣ ايعٌل يكلا٤اتبا   ائعبط ٚايلهعِ ٚععـ اآلٟظ أَعا     يف   بٓ ى املٓٗرأٜ
  .فٗٞ ربتًف يف  لٜل اي ٝب١ عٓٗا يف  لٜكٞ ايٌا ب١ٝ ٚايـك٠ ألٚد٘ املكـ١َ يف األؿا٤ا

 فٗعٛ بلْعاَر ايٌٓعل اسباهعٛبٞ بلٚاٜع١ س عّظ       أَا عٔ األٌُ ايقٟ بُٓٝت عًٝ٘ َِاسف ايتٝوعرلظ     
 صباّْا فٗـ املًو صبُع َٛقع ع٢ً ايكا٥ُٕٛ ٜتٝشٗا  اييتب٘ ٚ اشبا١ُ ؼـَُت ًَ ات اشب ٛطكـ اهتف

 املٓاهعب١  ايتععـٜالت  إدعلا٤ فذعًت يهٌ كٚا١ٜ ْوؼ١ َٔ ٖقٙ املً ات َعع  . ػرّلا ا  دناِٖظ يًذُٝع
ظ حبٝح أُعبض يهعٌ   ايٛقفعالَات ٚ  ٚائبط ٚايلهِ اآلٟ كؤٚيٚ ٚاألٍُٛ اي لَ سٝح َٔيًلٚا١ٜ 

 كٚا١ٜ صبًـ ػاْ بٗا َٔ ًَ ات اشب ٛط.
 إٔ ٜتعبعـٚا ُا أكدٛٙ فٝٗا َٔ تٝورل ع٢ً عا١َ املوًُن ٔي َِاسف ايتٝورل بٗقا االهِ زٖلُٝتقـ ٚ    

بتال٠ٚ ايكلإٓ ايهلِٜ بكلا٤ات٘ ايعٌل املتٛاتل٠ظ فٔال عٔ ايتٝورل ع٢ً  ًب١ ايعًعِ ٚأٖعٌ ايكعلا٤ات    
فكـ ادتٗـت يف ٓعبط َِعاسف ايتٝوعرل بٌعهٌ ػبععٌ نعٌ َوعًِ        . شلقا ايعًِ ايععِٝيف ؿكاهتِٗ 

ّٓعا شلعاظ ٖعقا َعع        بأ١ٜ كٚاٜع١ َتعٛاتل٠   ايهلِٜ كلإٓا ع٢ً تال٠ٚ ايقاؿّك ظ ستع٢ ٚإٕ مل ٜهعٔ ؿاكّهعا َتك
ُٜتًكع٢ َعٔ ايِعشف ٚاملِعاسفظ ٚإٔ س عغ اي      كلإٜٓكٝين بإٔ اي ٕ ال  ٚتالٚتع٘ ال ٜعتُعـإ عًع٢     كعلآ

املِاسف ٚسـٖاظ بٌ ع٢ً ايتًكٞ ٚاملٌاف١ٗ ٚايعلض ٚايوُاعظ فٗٞ ه١ٓ َتبعع١ ٜأػعـٖا اآلػعل ععٔ     
ايٛهعا٥ٌ ايعيت   األٍٚ. فاشلـف ايقٟ أكدٛٙ َٔ َِعاسف ايتٝوعرل ٖعٛ إٔ تهعٕٛ ٚهع١ًٝ منٛفدٝع١ َعٔ        

 .71 امقمر چہھھھھےےچ: ٜتشكل بٗا قٍٛ ا  
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ظ ٚاييت أهعأٍ ا  تععاىل إٔ    اهت ـت نجرّلا َٔ  ٝع األعُاٍ ٚا ٗٛؿات املبقٚي١ يف ٖقا ا اٍ ٚقـ
معععِ إٔ َِععاسف ايتٝوععرل أإال أْععين  ظٜبععاكى فٝٗععا ٚإٔ ػبععنٟ  ٝععع ايكععا٥ُن عًٝٗععا ػععرل ازبععنا٤

ٚكغِ إٔ َٓٗا ٚاإليهذل١ْٝٚظ  امل بٛع١عٔ غرلٖا َٔ َِاسف ايكلا٤ات  -ب ٌٔ ا  -ربتًف نجرّلا 
ّٓا با   -بٔاعيت َندا٠ ٚكغِ أْٞ يوت أٖال يقيوظ إال أْين دبلأت  ع٢ً دعٌ َِعاسف   -َوتعٝ

 ايتٝورل تتُٝن مبٝنات مل دبتُع يف غرلٖاظ ٖٚقٙ املٝنات ٖٞ:
ٚدٛؿ عالَات ٓعبط دـٜعـ٠ مت اهعتشـاثٗا يف َِعاسف ايتٝوعرلظ يًتُٝٝعن بعن َعععِ أٚدع٘           1

 .ٚد٘ ايٛقف ع٢ً اشلُنظ ٚغرلٖاأٚد٘ ايٌُٛ بن ايوٛك ٚأايكلا٠٤ يف  ٝع ايكلا٤ات ست٢ 
أٚ تػٝرلٖا عٔ َِشف س ّ سو  نعٌ كٚاٜع١ظ    إٓافتٗاأٚ  سقفٗاٟ عالَات ايٛقف ايالمّ لِّذَب 2

ًّا ٚأُٛاّلظاتعـٌٜ ايهًُات َٛفًٝى األَل صبلؿ  ٚإمنا قـ ًٜعنّ األَعل    ٓع اشبالف َع س ّ فل
ّٔا سو  املع٢ٓ. ٛقفاي عالَات سقف أٚ إٓاف١ أٚ تػٝرل  أٜ

ٚٓعع اسبذع١   ٚٞ املٌعاكق١ ٚاملػاكبع١ يف كهعِ نًُعات ايكعلإٓ ايهعلِٜظ       ايِعٛاب يف َعقٖبَ  ٟ لِّذَب 3
 ١اي ع طب أؿ٣ فيو إىل ست٢ ٚإٕظ ٚايلٚا١ٜ َٚا دا٤ يف املِاسف األَٗات ايعتٝك١ فٛم نٌ اعتباك

 عِلْا.نًُٝٗا يف َِاس ِٗ امل بٛع١ ٚاملتـاٚي١ يف املٌاكق١ أٚ املػاكب١ أٚ 
ٟ     ٟ لِّذَب 4 ٚاألػعق يهعٌ َِعشف بايععـؿ ايعقٟ ْعّ عًٝع٘        ظ أكدعض أقعٛاٍ عًُعا٤ اي ٛاُعٌ ٚععـ اآل

بعض ايِع شات َعٔ أدعٌ إٔ تٓتٗعٞ  ٝعع ايِع شات       بـاٜات ْٚٗاٜات ايتعـٌٜ يف َع ايعًُا٤ظ 
 ظ َع اػتالف األعـاؿ املعتُـ٠ يف نٌ َٓٗا.١ٜ يف  ٝع َِاسف ايتٝورلاآل ْ ى بلأي

ستع٢ ال   باشلعاٍَظ  امللدٛس١ظ َع فنل األٚد٘ أؿا٤ّاملكـ١َ األٚد٘ عًُا٤ يف ايأكدض أقٛاٍ ٟ لِّذَب 5
 باإلٓاف١ إىل ايتٜٓٛ٘ عٓٗا يف ػامت١ نٌ َِشف َٔ َِاسف ايتٝورل. ًُٜٗٗا ايكاكئظ
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 : أبٛاب ك٥ٝو١ مخو١ ٚقـ قوُت ٖقا ايهتاب إىل     
 ايكلإٓ ايهلِٜ.َٓٗر َِاسف ايتٝورل يف ٓبط نًُات  :ايباب األٍٚ

 ٝععع ًٚععلغ ًٚععلست فٝعع٘  لٜكعع١ ائععبط يف َِععاسف ايتٝوععرل َععع بٝععإ       
 ائبط املوتؼـ١َ ٚايتُجٌٝ شلا بكـك املوت اع. تاُ السا

 َٓٗر َِاسف ايتٝورل يف كهِ نًُات ايكلإٓ ايهلِٜ. ايباب ايجاْٞ:
 ًٚلست فٝ٘ املقٖ  ايقٟ مت اعتُاؿٙ يف ايلهِظ ٚفنعلت  ٝعع املٛآعع ايعيت مت    

 تعـًٜٗا باسبقف أٚ باإلثبات يف َِاسف ايتٝورل َع ايتعًٌٝ ٚايتٛدٝ٘.
 ايهلِٜ. ايكلإٓ آٟ عـ يف ايتٝورل َِاسف َٓٗر :ايجايحايباب 

ايوععت١ ايععيت اعتُععـٖا   ٚفنععلت فٝعع٘ ْبععق٠ طبتِععل٠ عععٔ نععٌ عععـؿ َععٔ األعععـاؿ    
 َٛآععع اشبععالف بععن  فنععلت  املوععتؼـ١َ يف َِععاسف ايتٝوععرلظ ثععِ    ٚ ايععـاْٞ

ُّععا ظ ثععِ عععـؿ آٟ هععٛك ايكععلإٓ يف نععٌ َٓٗععا    ايعععـؿ ايهععٛيف ٚهععا٥ل األعععـاؿ    ظ عً
أكؿت تعععٝن َٛٓععع نًُعع١   نًُععايف ايهتععاب  اعتُـتعع٘بععإٔ ايعععـؿ ايهععٛيف ٖععٛ َععا  

 آ١ْٝ بقنل اهِ ايوٛك٠ ٚكقِ اآل١ٜ اييت ٚقعت فٝٗا.قل
 ايتٝورل. َِاسف يف ايٛقف عالَات :ايلابعايباب 

ٚفٝ٘ بٝإ عالَات ايٛقف املوتؼـ١َ يف َِاسف ايتٝورلظ َع بٝإ املٛآع ايعيت  
 اآلٟ. كؤٚيمت تعـًٜٗا ألدٌ اػتالف املع٢ٓ ٚايلٚا١ٜ أٚ ألدٌ اػتالف عـ 

 .األؿا٤ يف املكـ١َ األٚد٘ يف ايتٝورل َِاسف َٓٗر :اشباَىايباب 
ٚأٚٓععشت فٝعع٘ املععقاٖ  أٚ املِععاؿك املعتُععـ٠ يف َِععاسف ايتٝوععرل يف تكععـِٜ        
األٚدعع٘ املكععل٤ٚ بٗععاظ ثععِ فنععلت األٚدعع٘ املكـَعع١ يف نععٌ َِععشف َععع ايتعًٝععٌ       

 .فيو َا أَهٔٚايتٛدٝ٘ 
 

ُٓعععععافز َعععععٔ َِعععععاسف ايتٝوعععععرل بايلٚاٜعععععات  ثعععععِ أكفكعععععت يف ْٗاٜععععع١ ايهتعععععاب بععععععض اي 
 ايهتاب.مت ًلس٘ يف ُا ٔي بٝل عًُٞ املؼتً ١ظ نت
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ّٝععا  ف ّٝععا أهععأٍ ا  تعععاىل إٔ ٜهععٕٛ ٖععقا ايهتععاب ناف ّٝاظ ٚإٔ ؼبكععل اشلععـف امللدععٛ َٓعع٘ عًعع٢  ٚاف ًععاف
  ٜ لدععع إيٝعع٘ نععٌ قععاكئ ملِععاسف ايتٝوععرلظ بععٌ ٚنععٌ  ايعع       أنُععٌ ٚدعع٘ظ ٚإٔ ٜهععٕٛ َلدّعععا هععٗاّل 

 يعًِ ايكلا٤ات.
ظ فايهُععاٍ   ٚسععـٙ. ٚإمنععا بععقيت َععا بٛهعععٞ ستعع٢   إٖععقا ٚال أؿعععٞ ايعِعع١ُ َععٔ اينيععٌ ٚاشب عع  

 .تًٝل بهتاب ا   اييت ِٛك٠ايايهتاب ٚاملِاسف ب ؽبلز
أٚ ميععٌ فُععين َٚععٔ ايٌععٝ إ. َٚععا تععٛفٝكٞ إال   إظ َٚععا نععإ َععٔ ػ ععفُععا نععإ َععٔ ُععٛاب فُععٔ ا 

 با ظ عًٝ٘ تٛنًت ٚإيٝ٘ أْٝ . 
بإمتعععاّ  -ع عععا ا  عٓععع٘  -فٔععع١ًٝ ايٌعععٝؽ/ ٜاهعععل ايوعععُلٟ  أُٚعععُٝتقعععـ دعععـٜل بايعععقنل أْعععٞ ٚ

  ٍ ظ ٚقععـ َععٔ أفهععاك أػععل٣  عٓععٜ٘ٓبجععل  متاَعع٘ ٚإمتععاّ َععا إٚفععاتٞ قبععٌ   املٌععلٚع َععٔ بعععـٟ يف سععا
 ت ٌٔ هٝاؿت٘ بايكبٍٛ ٌَهّٛكا َأدّٛكا بإفٕ ا .

 چڀڀڀٺٺ  پپچ
ٌِّ ايًِٗ ع٢ً هٝـ اشبًل هٝـْا ضبُـ ٚع٢ً آي٘ ُٚشب٘  أ عن ُٚ

 كب ايعاملن ٚاسبُـ  
 

 
 

  
 ؿ/ سامّ محاؿٙ عًٞ ايدلؿْٚٞ

  بٝ  ٚقاكئ بايكلا٤ات ايعٌل ايِػل٣
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 َٓٗر َِاسف ايتٝورل يف ٓبط نًُات ايكلإٓ: ايباب األٍٚ
 ًلغ باػتِعاك فهعل٠ عالَعات ائعبط    قبٌ ايٌلٚع يف ًلغ َٓٗر َِاسف ايتٝورلظ البـ أٚال إٔ أ     

هعٗا َعٔ ؿ/ أًعلف ضبُعـ فعواؿ يف      ااقتباييت مت ف ايتٝورلظ اي هل٠ ازبـٜـ٠ اييت تتُٝن بٗا َِاس
ظ فٗعٛ يع٘ ايوعبل يف فيعوظ ٚسوع       اَِعشف ايٛاثعل بعا      َِشف بلْٚٞ ؿاك ايوالّ بلٚا١ٜ ًعب١

ٚاإلٓعاف١  إىل اقتباهٗا ٚايتععـٌٜ عًٝٗعا    ظ ٚنقيو مل ٜوبكينعًُٞ مل ٜوبك٘ إىل ٖقٙ اي هل٠ أسـ
وت َٓ٘ بعض ايعالَات َٔ سٝح اي هل٠ ٚايتٓ ٝقظ أٚ َٔ سٝح اي هعل٠  ظ فكـ اقتبإيٝٗا أسـ بإفٕ ا 

 .َع اػتالف ايتٓ ٝقفكط 
ُٔ املعًّٛ إٔ ٓبط ايكلإٓ ايهلِٜ يف املِاسف ايعيت بعن أٜعـٜٓا اآلٕ قعا٥ِ عًع٢ َبعـأ اائعبط        ف     

بعلٚاٜيت س عّ ًٚععب١    امل بٛعع١   ظ فُعجال مل تٛٓعع يف َِعاسف املٌعاكق١     فكعط  َبين ع٢ً ايٌُٛ
بلٚاٜيت  امل بٛع١ ال١َ تـٍ ع٢ً نٝ ١ٝ االبتـا٤ بُٗن٠ ايٌُٛ ايهٓٗا َٛدٛؿ٠ يف َِاسف املػاكب١ع

بلٚاٜع١ ايعـٚكٟ ظ ٚمل تٛٓعع يف َِعاسف      امل بٛعع١  قايٕٛ ٚٚكَظ ٚنقيو يف املِعاسف ايوعٛؿا١ْٝ  
 ظ ٚمل ٜٛٓعع يف َِعشف  ؼبٞ عال١َ تـٍ ع٢ً نٝ ١ٝ ايٛقف ع٢ً عبٛ اامل بٛع١ املٌاكق١ ٚاملػاكب١ 

بلٚا١ٜ ًعب١ عال١َ تـٍ ع٢ً نٝ ١ٝ ايٛقف ع٢ً اه٣ٛ  بوٛك٠  ع٘ ٚاهعـ٣  بوعٛك٠     امل بٛع املـ١ٜٓ
ٚنعقيو يف فٚات ايٝعا٤ ايعيت تٓتٗعٞ بتٓعٜٛٔ أٚ ًٜٝٗعا ُٖعن٠ ُٚعٌ يف          ٚقّ اايكٝا١َ ٚنالُٖا باإلَاي١ 

 َِاسف املػاكب١ بلٚا١ٜ ٚكَ ... 
 ;ظ فال ٜععلف نٝعف ٜبعـأ بٓشعٛ ااهعتٗنئ       َٚا ًابٗٗا األَٛك ٖقٙ ٚبايتايٞ فايعاَٞ قـ ربتًط عًٝ٘

ٚقـ ٜكف عًع٢ احملعٞ  بٝعا٤    بٔ فنٛإظ ال ٚنقيو اسباٍ يف اايٝاي بِٔ ُٖن٠ ايٌُٛ أّ بهولٖاظ 
ٌعب١ ٚػا١ُ إٔ نًُٝٗا كأي آ١ٜظ ٚنقيو يباي تض  اهـ٣ بٝا٤ٜٔظ ٚقـ ٜكف ع٢ً اه٣ٛ  ٚٚاسـ٠ ال 

ظ فهإ البعـ َعٔ اهعتشـاخ عالَعات ٓعب ١ٝ دـٜعـ٠ تعبن        األَٛكٖقٙ ايهجرل َٔ يف ايلٚاٜات األػل٣ 
ساٍ االبتـا٤ بايه١ًُ أٚ سعاٍ ايٛقعف عًٝٗعا ظ    اأٟ َععِ نًُات ايكلإٓ يف غرل ايٌُٛ نٝ ١ٝ قلا٠٤ 

 ٌ ٚتػعٝرل اشلُعن سعاٍ     ظٚعالَات أػل٣ تٛٓض نٝ ١ٝ ايكلا٠٤ مبععِ أٚد٘ ايلٚاٜات َٔ إَاي١ ٚتكًٝع
 .ٚغرل فيو َٔ األٚد٘ٚتلقٝل ايلا٤ ٚتػًٝغ ايالّظ أٚ ابتـا٤ّظ  اٚقّ ٚتػٝرل سلن١ اسبلف  ظايٛقف
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 َِاسف ايتٝورل يف ٔبطايفٌِ:  لٜك١ 
ع٢ً سو  َعا ٚكؿ يف نتعاب "اي علام     مما قلكٙ عًُا٤ ائبط  ايتٝورلسف اػقت  لٜك١ ٓبط َُِأ    

َٔ  ايتٓوٞ ٚغرلٙ َٔ ايهت ظ باملنز بن عالَات اشبًٌٝ بٔ أمحـ ٚأتباع٘  ع٢ً ٓبط اشبلام" يإلَاّ 
ظ ٚايتعـٜالت اييت هعٝأتٞ بٝاْٗعا السّكعا    عالَات األْـيوٝن ٚاملػاكب١ظ َع بعض اإلٓافات ٚاملٌاكق١ 

 :جٓا٤تاسف ايتٝورل قـ مت ٓب ٗا ع٢ً َقٖ  املٌاكق١ باهفُٝهٔ ايكٍٛ إٔ َِ
 

 هعٝتِ ًعلسٗا ٓعُٔ اُع السات ائعبطظ َٚٓٗعا:       اييت مت اهتشـاثٗا ٚايعيت  عالَات ائبط أٚال:
ايعالَات اييت تٔبط ايتٜٓٛٔ املتشلىظ ٚتػًٝغ ايالّظ ٚتلقٝل ايعلا٤ظ ٚايتهعبرل عٓعـ هعٛك اشبعتِظ      

 ايٛقفظ ٚايٛقف بٗا٤ ايوهت ٚايٛقف ع٢ً اشلُنظ إخل.ٚتػٝرل سلن١ اسبلف ساٍ االبتـا٤ أٚ 
 

ّٝا:   ٓبط ُٛك٠ اشلُن٠ َع ٚدٛؿ سلف َـ ما٥ـظ ٚفيو يف: األػق مبقٖ  ابٔ ازبنكٟ يفثاْ
; ظ سٝح دل٣ عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١ ع٢ً دعٌ األيف ُٛك٠ اشلُعن٠ ٚايٝعا٤ ما٥عـ٠   43ألهعام  چېئچ -1

َِاسف ايتٝورل ع٢ً دعٌ ايٝا٤ ُٛك٠ اشلُن٠ ٚاأليف مبقٖ  ايـاْٞظ بُٝٓا دل٣ ايعٌُ يف أػّقا 
 ٚاملهوٛك٠ َٛٓع ٚاسعـ ُعٛكت اشلُعن٠ فٝع٘ ٜعا٤ّ     مبقٖ  ابٔ ازبنكٟ سٝح قاٍ: "; أػّقا ٖٞ اينا٥ـ٠

ٕ األيعف ٖعٞ ُعٛك٠    إال إٔ األيف مٜـت قبًٗا ٚقـ قٝعٌ أ  ظيف األْعاّ چېئېئىئچٖٚٞ 
اشلُن٠ امل١َُٛٔ َٔ فيو ُٛكت  ٚاألٍٚ ٖٛ األٚىل بٌ ايِٛاب. فإٕ ظٕ ايٝا٤ ما٥ـ٠أاشلُن٠ يف فيو ٚ

ّٚا  ّٔع باالت ام فشٌُ املهوعٛك٠ عًع٢ ْعرلٖعا أُع    ٚا ا يف فعإٕ األيعف مٜعـت قبعٌ ايٝعا٤ كزّلع       اض. ٚأٜ
  اي تش١ بعـ اشلُعن٠  يػرل َٛد  فنٜاؿتٗا ٖٓا ملٛد چڦچَٔ هٛك٠ ايهٗف ٚيف  چڱچ

ّٔ قبعٌ ايٝعا٤ يٝ لقعٛا بٝٓٗعا ٚبعن       چےچاب أ عٛا عًع٢ مٜعاؿ٠ األيعف يف    ٖتفإٕ ايُه اأٚىل. ٚأٜ
َعع   چٿچلم بٝٓٗعا ٚبعن   ع٢ً فيو يً ع  چٺچٚمحٌ عًُا٤ ايلهِ األيف يف  ظچڌچ

ُِ ظٚدععٛؿ ايكععلا٠٤ بٗععقٙ ايِععٛك٠   أٚىل ٚا   چےچ ٚ چڳچٗععا ٖٓععا يً ععلم بٝٓٗععا ٚبععن    ًُفش
ٍ ٚمما ٜكٟٛ ٖقا املقٖ  أْ٘ ٜٛقف ع٢ً ٖقٙ ايه١ًُ بايٝا٤ ع٢ً ايٛد٘ ايلزلٞ ".أعًِ.  ظ سٝح قعا

ظ ېئىئچَجعٌ:  ٜا٤ ٚنإ محن٠ ٌِٜ ايٝا٤ يف ايٛقف َا نإ فٝ٘ : "ٟأبٛ بهل ابٔ األْباك
 ]424صـ  1إيضاح الىقف واالبتداء جـ  – 453صـ  1جـ الٌشر [ابٔ ازبنكٟ.  ٘ عْٓ٘ٚكً"ظ چڤڤ
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دل٣ عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١ ع٢ً دععٌ األيعف   ظ سٝح 34يووس  چژچظ حير وردت چېچ -2
ظ ېظ ھظ ےچٚأَععا كهععِ  ٜكععٍٛ ابععٔ ازبععنكٟ: "  ُععٛك٠ اشلُععن٠ ٚايٝععا٤ ما٥ععـ٠ظ بُٝٓععا    

 .اٚايٝا٤ فٝ٘ ُٛك٠ اشلُن٠ ق ّعظ فاأليف يف فيو ما٥ـ٠ نُا قـَٓاظ باأليف قبٌ ايٝا٤  چژ
ظ چژظ ېچٚايعذ  َٔ ايـاْٞ ٚايٌا ي َٚٔ قًـُٖا نٝف ق عٛا بنٜعاؿ٠ ايٝعا٤ يف   

سٝعح ٚقعع    چژظ ېچٚيف َِعاسف أٖعٌ ايععلام ٚغرلٖعا     "كاٍ ايعـاْٞ يف َكٓعع٘:   ف
نقيو كزلٗا ايػامٟ بٔ قٝى يف نتاب " ٖذا٤ ايو١ٓ " ايعقٟ كٚاٙ  ": قاٍظ ".بنٜاؿ٠ ٜا٤ بعـ اشلُن٠

ٞ    "قعاٍ ايوعؼاٟٚ:   ظ ".عٔ أٌٖ املـ١ٜٓ . اقًعت : ٚنعقيو يف   ".ٚنعقيو كأٜتع٘ يف املِعشف ايٌعاَ
   ".ٚا  أعًعِ. ظ ٚإمنعا اينا٥عـ٠ األيعف   ظ بٌ ٖٞ ُعٛك٠ اشلُعن٠  ظ ٚيهٓٗا غرل ما٥ـ٠ظ  ٝع املِاسف

 ] 455صـ   1الٌشر جـ [
دل٣ عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١ ع٢ً دعٌ  ظ سٝح43ألهبياء  چۈئېئچظ 733 ءال معران چچڇچ -3

مت اتباع َقٖ  ابٔ ازبعنكٟ يف َِعاسف ايتٝوعرلظ سٝعح     األيف ُٛك٠ اشلُن٠ ٚايٝا٤ ما٥ـ٠ظ بُٝٓا 
يف األْبٝا٤ بٝا٤ بعـ األيف. فكٌٝ  چۈئېئچ ٤اٍ عُلإيف   چچڇچٚكهِ  ٜكٍٛ: "

 ] 454صـ   1الٌشر جـ [ .   "ٚايِٛاب مٜاؿ٠ األيف نُا أفنلٙ. ظإٔ ايٝا٤ ما٥ـ٠
سٝح دل٣ عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١ ع٢ً دعٌ األيعف ُعٛك٠ اشلُعن٠     ظ41ألهبياء  ظ731ألعراف  چڄچ -4

ٚنععقيو  ٚايععٛاٚ ما٥ععـ٠ظ بُٝٓععا مت اتبععاع َععقٖ  ابععٔ ازبععنكٟ يف َِععاسف ايتٝوععرلظ سٝععح ٜكععٍٛ: "
ٚ   ك ع ايـاْٞظ فچڄچ  ظٕ ُعٛك٠ اشلُعن٠ ٖعٛ األيعف قبًعٗا     أَٚٔ تبع٘ بنٜاؿ٠ ايعٛاٚ يف فيعو 

ّٗع  أاٖل إٔ اينا٥ـ يف فيو ٖٛ األيف ٚٚايع ا عًع٢  ٕ ُٛك٠ اشلُن٠ ٖٛ ايٛاٚ نتبت ع٢ً َلاؿ ايُٛعٌ تٓبٝ
          ٚ ٛ ايتؼ ٝععف. ٚايععـيٌٝ عًعع٢ فيععو مٜععاؿ٠ األيععف بعععـ ايععالّ يف ْعععرل فيععو  ظ ەئچ :ٖعع

ا إفا أْٖعع ٗععا بععن اشلُععن٠ ٚايععٛاٚ نُععا   ا غبإْٖععفٚنععقيو إفا ػ  ٓععا اشلُععن٠ يف فيععو ظ چۅ
 .".ٚا  أعًِ ظع٢ً مٜاؿ٠ األيف يف نٌ فيو فـٍ ظيف ٖقا غب  ٘ بن اشلُن٠ ٚاأليف ػ  ٓاٖا

 ] 456صـ   1الٌشر جـ  [
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هبل ٚٚها٥ل ايبابظ  ظ17اهمنل  چەئچ ظ31امخوبة  چۅچظ 83امعافات  ظ713 ءال معران چٻچ -5
] 456صـ   1الٌشر جـ [. نالّ ابٔ ازبنكٟ يف مٜاؿ٠ األيف بعـ ايالّ

 سٝح دل٣ عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١ ع٢ً دعٌ األيف ُعٛك٠ اشلُعن٠ظ بُٝٓعا مت   ظ 18امقعصط  چۇچ -6
 ْٞٚفنعل اسبععافغ أبعٛ عُععلٚ ايععـا  اتبعاع َععقٖ  ابعٔ ازبععنكٟ يف َِعاسف ايتٝوععرلظ سٝعح ٜكععٍٛ: "    

ٔ      اايكِّ ممعا ُعٛكت اشلُعن٠ فٝع٘ أيّ ع     يف   چۇۇچ  ظَعع ٚقٛعٗعا َت لفع١ بععـ هعان
ّٔع  ظبع٘ ع٢ً فيو ايٌا يٚت فعإٕ اشلُعن٠ َعٔ     ;ٚيعٝى نعقيو   ظممعا ػعلز ععٔ ايكٝعاي     افذعًٗا أٜ

ُُ ظ١ََُٛٔ چۇچ ِّّٚٛفًٛ  ُُ اكت يهاْت ٚا نامل تٛسع١  ٚ ظٜعا٤ّ  چۅچكت املهوعٛك٠ يف  ِّٛنُا 
ٖٚعقٙ األيعف    ظايِٛاب إٔ ُٛك٠ اشلُن٠ َٓٗا ضبقٚف ع٢ً ايكٝعاي . ٚچھظ ےظ ڭچيف 

ّٗ ظچپپظ یظ ەئظ ېچٚقعت ما٥ـ٠ نُا نتبت يف    ".ٚاٚ ازبُعع ا مبا مٜـ بعـ تٌبٝ
] 445صـ   1الٌشر جـ [

ظ سٝح دل٣ عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١ عًع٢ دععٌ األيعف ُعٛك٠     8امقص   چڻچظ 31اذلارايت  چۆئچ -7
ظ چۆئچٚكهعِ   اشلُن٠ظ بُٝٓا مت اتباع َقٖ  ابٔ ازبنكٟ يف َِاسف ايتٝورلظ سٝح ٜكٍٛ: "

ٚال ٚدع٘ ينٜاؿتٗعا ٖٓعا     ظبأيف بعـ ايٝا٤ ٚبٝا٤ٜٔ بعـٖا فكٌٝ إٔ ايٝا٤ ايٛاسـ٠ ما٥عـ٠   چڻچ
ٚايِٛاب عٓـٟ ٚا  أعًِ إٔ األيف ٖٞ اينا٥ـ٠ نُا مٜـت يف َا١٥ َٚا٥تن ٚايٝا٤ بعـٖا ٖٞ ُٛك٠ 

 ] 454صـ   1الٌشر جـ [   .."اشلُن٠ نتبت ع٢ً َلاؿ ايٌُٛ ٚتٓنٜاّل يًُبتـأ٠ َٓني١ املتٛه ١ نػرلٖا
 

َٚعقٖ  ايعـاْٞ ٚاتبععت َعقٖ  ابعٔ       َٓٗذٗعا  ٚمما ػبـك اإلًاك٠ إيٝ٘ إٔ َِاسف املٌاكق١ قـ ػاي ت
 ظ09امنحصل  چڇچظ 71يصووس  چڤچظ ٖعٞ:  َٛآعع  هعت١ يف يف دعٌ ايٝعا٤ ُعٛك٠ّ يًعُٗن٠    ازبنكٟ 

بُٝٓا ايتنَت َِعاسف  ظ 78امصروم:   چپچ  ظ 3امروم:  چڇچ ظ17امضورى  چىئچظ 749طو    چگچ
املٛآعع نػرلٖعاظ هع٣ٛ َٛٓععٞ ايعلّٚ      ٝا٤ ما٥ـ٠ يف ٖقٙ املػاكب١ مبٓٗذٗا ٚأػقت بلأٟ ايـاْٞ جبعٌ اي

 ألٕ ايٝا٤ غرل ثابت١ فُٝٗا كزّلا يف َِاسف املػاكب١ظ ٖٚٛ َا هٝتكـّ فنلٙ يف باب "َٓٗر ايلهِ".
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 :يف اآلتٞ ٔبط املػاكب١ب األػق ثايّجا: 
ظ فايهول٠ اييت ذبعت املعِٝ   چڻ  چ  : عبٛظ ٖذا٤ نٌ سلف أٍٚ سلن١ سو  ايتٗذٞ سلٚف ٓبط -1

َجاّل ألٕ أٍٚ ٖذا٤ املِٝ َهوٛكظ نُا ٚٓعت فٛقٗعا ايٌعـ٠ إلؿغعاّ َعِٝ ٖذعا٤ ايعالّ فٝٗعاظ بعهعى         
ظ ٖٚعقا بعلغِ أْع٘ ٜعبن     چٱ  چائبط املٌلقٞ ايقٟ ال ٜبن سلنع١ أٍٚ ٖذعا٤ اسبعلٚفظ ٖهعقا:     

. چڄچإَاي١ أٍٚ ٖذا٤ اسبلف إفا نإ ممااّلظ نُا يف َِشف املـٜٓع١ بلٚاٜع١ ًععب١ظ يف َجعٌ:     
يقيو فُٓٗر املػاكب١ يف فيو ٖٛ األُٛبظ سٝح ميٝن بن ساٍ اسبلف َٔ اي تض ٚاإلَاي١ظ يف عبعٛ:  

دبعـ عالَع١    چڱچظ ٚنقيو ميٝن بن ساٍ اسبلف َعٔ اإلظٗعاك ٚاإلؿغعاّظ فُعجاّل:     چڄچ
ايٌـ٠ فٛم املِٝ عٓـ َٔ ٜـغِ فٝٗا ْٕٛ ٖذا٤ ايونظ ٚال دبـٖا يف َِشف محن٠ ألْ٘ ٜعٗعل ْعٕٛ   

ظ ٚال يف َِعشف أبعٞ دع عل ألْع٘ ٜكعلأ بايوعهت عًع٢        چڱچٖذا٤ ايون عٓعـ املعِٝظ ٖهعقا:    
ّٔا بن ٚدٛؿ ايػٓع١ ٚععـَٗا إفا ُأؿٔغعِ ايتٓعٜٛٔ يف سعلف      چڱچسلٚف ايتٗذٞ:  ظ بٌ ٚميٝن أٜ

بن فا ل ٜٚى يف َِشف ػًف عٔ محن٠ظ فعال١َ ايٌـ٠  ُٚاّل چڤڤچذٞظ ٚفيو يف ايتٗ
 ٖٓا تـٍ ع٢ً اإلؿغاّ بػرل غ١ٓظ نُا هٝأتٞ بٝاْ٘ يف باب "اُ السات ائبط". 

ّٔا يف َِاسف ايتٝورل ٓبط اسبلف األػرل َٔ سلٚف ايتٗذٞ سو  سلنت٘  مبعا   ُٚاّلٚقـ مٜـ أٜ
َُعٗععّلاظ بٛٓععع عالَعع١ اي ععتض أٚ ايوععهٕٛ عًعع٢  لفعع٘ظ ٖهععقا:   بعععـٙ إفا نععإ آػععل ٖذا٥عع٘ ُععشّٝشا 

 .چکگچظ چٱٻچ

ظ سٝعح دعل٣ ايعُعٌ يف أنجعل َِعاسف املٌعاكق١       شلا يف ايلهُِٛك٠ اييت ال  َٛٓع اشلُن٠ املهوٛك٠ -2
املػاكبع١ عًع٢ ٚٓععٗا ذبعت     ظ بُٝٓعا دعل٣ عُعٌ    چگچظ چگچ: فٛم امل ١ٚٓعٗا ع٢ً 
ٍ  ظ ٖٚٛ األٚىل ٚاألُٛب يٝٓاه چڇچظ چگچ: امل ١ ٘  املعُعٛ  املهوعٛك٠  اشلُعنات  يف بع
ِ  ُعٛك٠  شلعا  اييت ٞ  ظ يف ايلهع ٛ  يف األيعف  ذبعت  تٛٓعع  فٗع ظ  چٻچظ  چٿچظ  چکچ  : عبع

  .چڦچ  : يف ايٛاٚ ٚذبتظ  چخبچظ  چڦچ  : عبٛ يف ايٝا٤ ٚذبت
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 ظ چٹچَٛٓع اشلُن٠ امل١َُٛٔ اييت ُٛكتٗا األيفظ سٝح ٜٔعٗا املٌاكق١ فعٛم األيعفظ ٖهعقا:     -3
ٖٚعٛ األُعٛبظ ألْع٘     ظ چڃچ ظ چڃچ ظ چٹچبُٝٓا ٜٔعٗا املػاكب١ أَعاّ األيعفظ ٖهعقا:    

نُعا   ظ چڎچ ظ چڎچ ظ چڍچميٝنٖا عٔ اشلُن٠ امل تٛس١ اييت تٛٓع فٛم األيفظ يف عبعٛ:  
ُٜبتعـأ بٔعُٗا   ٚٓع عال١َ ٜٓاه    ظچۆچ يف عبعٛ:  ظاالبتـا٤ بأيف ايٌُٛ أَاّ األيف إفا نعإ 

 .چگڳچ :ٜٚٓاه  ٚٓع عال١َ توٌٗٝ اشلُن٠ عبٛ ائِ أَاّ األيف يف

سٝح مل تٛٓع يف َِاسف املٌاكق١ عال١َ تـٍ ع٢ً نٝ ١ٝ االبتعـا٤  ظ ايٌُٛ بأيف االبتـا٤ ٓبط -4
َِاسف ايتٝورلظ ٖٚعٛ َعا هعٝتِ ًعلس٘ يف     بأيف ايٌُٛظ خبالف َِاسف املػاكب١ ٚاييت قًـتٗا 

  .ايكوِ ايكاؿّظ ذبت عٓٛإ "اُ السات ائبط"
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 اُ السات ائبط يف َِاسف ايتٝورلفٌِ: 
نكاععـ٠ ثابتع١ظ فائعبط َعبين      ُٚاّلمبا ٜٓاه  سلنت٘  ظ مت ٓبط نٌ سلفَِاسف ايتٝورل يفٚ    

ّٔا سلن١ اسبلف ساٍ ايٛقف أٚ االبتعـا٤.   اّلأُ ّْا ٜبن ائبط أٜ ٚال ؽبًعٛ اسبعلف   ع٢ً ايٌُٛظ ٚأسٝا
ُّا أٚ نإ سلف َـ.  فعالَات ائبط ٖٞ: َٔ عال١َ ٓبط إال إفا نإ طب ٢ّ أٚ َـغ

 

 عالَات ٓبط سلنات اسبلٚف: -1
 .چڦ  چَدٖل٠ تٛٓع فٛم اسبلف امل تٛغظ عبٛ: : * عال١َ اي تض ااي تش١ 
 .چڀ    چَدٖل٠ تٛٓع ذبت اسبلف املهوٛكظ عبٛ: : * عال١َ ايهول اايهول٠ 
 . چوئچٚاٚ ُػرل٠ تٛٓع فٛم اسبلف املُّٔٛظ عبٛ: : * عال١َ ائِ ااي١ُٔ 

ُّا فٛم اسبلف املٌـؿظ عبٛ: : * عال١َ ايتٌـٜـ اايٌـ٠  ظ چچچًن ُػرل٠ غرل َٓكٛ ١ تٛٓع ؿا٥
 . چڑچظ چڤ  چ

 . چٱٻچتٛٓع فٛم اسبلف ايوانٔ املعٗلظ عبٛ:  غرل َٓكٛ ١ ا٤ ُػرل٠ػكأي  عال١َ ايوهٕٛ: *
َّعا  ٚتعل١ٜ اسبلف َٔ عال١َ ايوهٕٛ *  َع تٌـٜـ اسبلف ايتايٞ ٜـٍ ع٢ً إؿغاّ األٍٚ يف ايجاْٞ إؿغا

 .چۋۋچأٚ إػ ا٥٘ عٓـٙ إفا نإ ايجاْٞ َٔ تا٤ات  ايبنٟظ عبٛ:  ظچيئجبچ ناَاّلظ عبٛ:
ِّععاظ عبععٛ:      ٚتعلٜتعع٘ َععع عععـّ تٌععـٜـ    *  َّععا ْاق  ايتععايٞ ٜععـٍ عًعع٢ إؿغععاّ األٍٚ يف ايجععاْٞ إؿغا

 . چٺٿچ أٚ إػ ا٥٘ عٓـٙظ عبٛ: چڻ   چ  ظچڇڇچ
ّٔععا سععلٚف ايتٗذععٞ يف فععٛاتض ايوععٛكظ فُععجال   ٚدععٛؿ عالَعع١ ايوععهٕٛ عًعع٢  ععلف   ٜٚععـػٌ يف فيععو أٜ

بُٝٓعععا تعلٜععع١  عععلف ٜعععـٍ عًععع٢ إظٗعععاك ْعععٕٛ ايوعععن عٓعععـ ايعععٛاٚظ   چڤڦچ ايوعععن َعععٔ
  .چڤڦچ :ايوهٕٛ ٜـٍ ع٢ً اإلؿغاّظ ٖهقاايون َٔ 

ُّععا طب ععا٠ عٓععـ     بععـاّل َععٔ( j)ٚٚٓععع َععِٝ ُععػرل٠   عالَعع١ ايوععهٕٛ فععٛم ايٓععٕٛ ٜععـٍ عًعع٢ قًبٗععا َٝ
 .چڻ  چايبا٤ظ عبٛ: 
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 عالَات ٓبط سلنات ايتٜٓٛٔ: -2
 ظچائەئچ  ٜععـٍ عًعع٢ هععهٕٛ ايتٓععٜٛٔ ٚإظٗععاكٙظ عبععٛ:     n* تلنٝعع  اسبععلنتنظ ٖهععقا: ا  

 .چےۓ  چ ظچییچ
   َعععع تٌعععـٜـ اسبعععلف ايتعععايٞ ٜعععـٍ عًععع٢ اإلؿغعععاّ ايهاَعععٌظ عبعععٛ:     oٚتتابعُٗعععا ٖهعععقا: ا * 

ظ أٚ اإلػ عععععععا٤ إفا نعععععععإ ايجعععععععاْٞ َعععععععٔ    چوئوئچ ظچائائچ ظچچڇچ
 .چ ٿٿ ظ ۇئۇئچيف: فكط تا٤ات  ايبنٟظ 

 * ٚتتابعُٗععععا َععععع عععععـّ تٌععععـٜـ اسبععععلف ايتععععايٞ ٜععععـٍ عًعععع٢ اإلؿغععععاّ ايٓععععاقّظ عبععععٛ:       

 ظچھےچ ظ أٚ اإلػ ععععععععععا٤ظ عبععععععععععٛ: چحئمئچ ظچپڀچ ظچںڻچ
 .چڑ ژچ ظچڈڈچ

ُّا طب ا٠ عٓـ اسبلن١ ايجا١ْٝ َٔ ايتٜٓٛٔ ٜـٍ ع٢ً  بـاّل َٔ( j)* ٚٚٓع َِٝ ُػرل٠  قً  ايتٜٓٛٔ َٝ
 .چ ٿ ٿ چ ايبا٤ظ عبٛ:

* أَا ايتٜٓٛٔ ايقٟ ٜتشلى اليتكا٥٘ بوانٔ بعـٙ أٚ بُٗن٠ ُتٓكٌ سلنتٗا إيٝ٘ عٓـ َٔ َقٖبع٘ ايٓكعٌظ   
ع٢ً ايذلنٝ ظ نُا يف ساي١ ايتٜٓٛٔ ايوانٔ املعٗلظ ٚاعتُـ املػاكب١ فكـ دل٣ عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١ 

ع٢ً عال١َ ١ًُ أيف ايٌُٛ يف بٝإ سلنع١ ايتٓعٜٛٔ ايعقٟ ٜوعبك٘ظ نُعا ٖعٛ َٛٓعض أؿْعاٙ عٓعـ ًعلغ           
عال١َ اي١ًِ. ٚنال ائب ن ال ؽبًٛ َٔ ُععٛب١ أٚ قِعٛكظ فٔعبط املٌعاكق١ ال فعلم بٝٓع٘ ٚبعن ٓعبط         

ٚفيععو طبععايف يًكاعععـ٠ ايععيت ٜتبعٗععا املٌععاكق١ ٚاملػاكبعع١ظ ٖٚععٞ إٔ ت ععابل  ايتٓععٜٛٔ ايوععانٔ املعٗععلظ
اسبلنتن مبجاب١ ٚٓع ايوهٕٛ ع٢ً ايتٜٓٛٔظ ٚسٝح إٔ ايٓعٕٛ ايوعان١ٓ ايٛاقعع١ قبعٌ هعانٔ ال ٜٛٓعع       

ظ فهقا ال ٜه ٞ ت ابل ايتٜٓٛٔ يًتعبرل ععٔ ذبلنع٘   ع٢ً أٌُ ايكاعـ٠ عًٝٗا ههٕٛظ بٌ ُتشٖلى بايهول
َعٔ ٓعبط    اّلػٞ عٌُ اُ الغ ٜـٍ ع٢ً ٖقٙ اسبلن١ظ أَعا ٓعبط املػاكبع١ فٗعٛ أسوعٔ سعا      ظ بٌ ٜٓبُٚاّل

ايً عغ بعايتٜٓٛٔ ضبلّنعا يف ايُٛعٌظ      املٌاكق١ظ إال أْ٘ ِٜع  َع٘ عًع٢ ايكعاكئ ايععاؿٟ َعلفع١ نٝ ٝع١     
 ٚباألػّ إفا نإ ايتٜٓٛٔ َٓت٢ٗ آ١ٜ أٚ َٓت٢ٗ ُ ش١.
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ىل ٚٓعع ْعٕٛ ُعػرل٠ َ تٛسع١ أٚ َٔع١َُٛ أٚ      ٚيػُٛض ائب ن املقنٛكٜٔ زبعأت َِعاسف ايتٝوعرل إ   
اسبلن١ ايجا١ْٝ َٔ ايتٜٓٛٔ يتـٍ عًع٢ ذبعلى ايتٓعٜٛٔ بعاي تض أٚ ائعِ أٚ ايهوعلظ        بـاّل ََٔهوٛك٠ 

ٓعـ  ع چڃڃچع٢ً ايذلتٝ ظ ع٢ً غلاك املِٝ ايِػرل٠ ايـاي١ ع٢ً قً  ايتٜٓٛٔظ ٚفيو يف عبٛ: 
ُٜبتعـأ   چۋۈچظ َٔ ٜٓكٌ سلن١ اشلُن٠ عٓـ َٔ ؼبلى ايتٜٓٛٔ بائِ قبٌ ُٖن٠ ايٌُٛ اييت 

 عٓـ غرلِٖ. چۋۈچبُٔٗاظ ٖٚٞ بايهول ٖهقا 
ٚدـٜل بايقنل إٔ عال١َ ايتٜٓٛٔ املتشلى يٝوت َٔ اهتشـاخ َِاسف ايتٝورلظ ٚإمنا ٖعٞ َكتبوع١   

يف ًعلس٘  َٔ َِشف ايٛاثل با ظ ست٢ إٔ ايٌلغ املقنٛك أعالٙ َٓكٍٛ َٓ٘ بتِلف ٜورل. ٚقعـ فنعل   
ّٔا يف بعض املِاسف امل بٛعع١ يف ايعبالؿ غعرل ايعلبٝع١ظ ناشلٓعـ ٚبانوعتإ        إٔ ٖقٙ ايعال١َ َٛدٛؿ٠ أٜ

 ٚتلنٝا ٚإْـْٚٝوٝا ٚدٓٛب إفلٜكٝاظ ٚا  أعًِ.
 

ُّا َُٗا ناْت _اعال١َ ١ًُ أيف ايٌُٛ  -3  ظ ٖٞ عال١َ كأي ُاؿ ُػرل٠ تٛٓع فٛم أيف ايٌُٛ ؿا٥
ظ ٚهٛا٤ ناْت أيعف  چېئىئچظ چڳڱچظ چۈۈچسلن١ اسبلف ايوابل شلاظ عبٛ: 

ظ ٖٚععٛ َععا ٜٛافععل َععقٖ   چےچايُٛععٌ يف أٍٚ ايهًُعع١ ناألَجًعع١ ايوععابك١ أٚ َتٛهعع ١ظ عبععٛ:   
  تتبعع سلنع١ َعا قبعٌ أيعف         ُعػرل٠ ا املٌاكق١. أَا املػاكب١ فعال١َ ١ًُ أيعف ايُٛعٌ عٓعـِٖ دعٖل٠     

ظ ٚإٕ نإ َهوعّٛكا  چ چ: ايٌُٛ يف ايً غظ فإٕ نإ َا قبًٗا َ تّٛسا ٚٓعت فٛم األيفظ عبٛ

َّا ٚٓعت ٚهط األيفظ عبٛ: چ   چٚٓعت ذبتٗاظ عبٛ:  . چ چظ ٚإٕ نإ َُٔٛ

. َٚعقٖ  املٌعاكق١ أفٔعٌ يتذٓع      چچ املتٛهع ١ظ عبعٛ:  ٚال ٜٔبط املػاكبع١ أيعف ايُٛعٌ    
ّٝا. ـّا  بٝع ٚيقا مت اعتُاؿ عال١َ كأي ايِعاؿ   اًتباٙ أيف ايٌُٛ املتٛه ١ باأليف املـ١ٜ اييت متـ َ

 ايِػرل٠ يف َِاسف ايتٝورل ؿالي١ّ ع٢ً ١ًُ اشلُن٠ املبتـأ٠ ٚاملتٛه ١.
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ُٜبتـأ بٗا ب تشٗاظ  ظ ٖٞ ْك ١عال١َ االبتـا٤ بأيف ايٌُٛ -4 ُػرل٠ تٛٓع فٛم أيف ايٌُٛظ إفا نإ 
ُٜبتـأ بٗا بهولٖاظ عبعٛ: ظ چھچ عبٛ: ُٜبتعـأ بٗعا     ظ چںچ أٚ ذبتٗا إٕ نإ  أٚ أَاَٗعا إٕ نعإ 

ٖٚٛ َا ٜٛافعل َعقٖ  املػاكبع١ظ فعإفا اَتٓعع االبتعـا٤ بٗعقٙ األيعف بعإٔ هعبكت           ظ چۆچ بُٔٗاظ عبٛ:
 عال١َ كأي ايِاؿ فكطظ يعـّ اسباد١ إىل ْك ١ االبتـا٤.عُتع ٞ بٛٓع انظ چڦ چ حبلف يف عبٛ:

ٚبايتععايٞ فععإٕ ٓععبط أيععف ايُٛععٌ يف َِععاسف ايتٝوععرل بٗععاتن ايعالَععتن ٖععٛ َععنز بععن َععقٖي       
املٌعععاكق١ ٚاملػاكبععع١ظ سٝعععح اػعععترلت عالَععع١ كأي ايِعععاؿ ايِعععػرل٠ َعععٔ َعععقٖ  املٌعععاكق١ العتٝعععاؿ  

ايُٛععٌ عًعع٢ َععقٖ  املػاكبعع١ ٚعالَعع١ ْكععٌ   ايٓععاي إٜاٖععاظ ٚنععقيو دبّٓبععا يًؼًععط بععن عالَعع١ ُعع١ً    
اشلُعععن٠ظ ألْٗعععا ْ عععى ازبعععٖل٠ ايِعععػرل٠ظ ٚهعععٝأتٞ بٝاْٗعععا السّكعععا. نُعععا مت ٓعععبط أيعععف ايُٛعععٌ      
املتٛهععع ١ عًععع٢ َعععقٖ  املٌعععاكق١ متٝٝعععّنا بٝٓٗعععا ٚبعععن األيعععف املـٜععع١ظ بُٝٓعععا اػعععترلت عالَععع١      

ػاُعع١ املٛآععع ايععيت   ايٓك عع١ ايِععػرل٠ َععٔ َععقٖ  املػاكبعع١ يتععبن نٝ ٝعع١ االبتععـا٤ بععأيف ايُٛععٌظ    
 .711امنحل: چہہہہچ غايّبا َا تهٕٛ َٛآع ابتـا٤ظ َجٌ:

ٚدععـٜل بايععقنل إٔ ٖععقا املععنز بععن املععقٖبن َععأػٛف َععٔ َِععشف ايٛاثععل بععا ظ ايوععابل فنععلٙظ إال إٔ   
َِاسف ايتٝورل قـ تٛهعت يف اهتؼـاّ عال١َ ايٓك ١ املقنٛك٠ظ حبٝح مل تكتِل ع٢ً بٝإ نٝ ٝع١  

ّٔا نٝ ١ٝ االبتـا٤ بجاْٞ االبتـا٤ بأي اشلُعنتن املت كعتن يف اسبلنع١ َعٔ     ف ايٌُٛ فكطظ بٌ بٝٓت أٜ
ظ 18:ىصصود چڈژچ مبععا قبًععٗاظ ُٖٚععا ٚكَ ٚقٓبععٌ خبً ُٗععاظ عبععٛ:  ُٚععاّلنًُععتنظ عٓععـ َععٔ ٜبععـشلا 

نُا بٝٓت نٝ ١ٝ االبتـا٤ بُٗن٠ ايك ع إفا ناْت تتػرل ظ 41:ألحقصاف چگڳچظ 47:امبقرة چچربچ
ـَيَّت ع٢ً ُٓٗا ابتـا٤ّ االبتـا٤سلنتٗا ساٍ  ٔ ظ َف عٓعـ  ظ 10:امقعصط چۈئېئچ نوعلٖاظ يف عبعٛ:   بـاّل َع

ََٚؿيَّت ع٢ً نولٖا ابتـا٤ّ     عٓـ كٜٚى.ظ 11:عبس چۇۆڭچ فتشٗا يف: بـاّل َٔمحن٠ ٚايهوا٥ٞظ 
ٚقـ كٚعٞ ٓبط اشلُن٠ ايعيت ُعٛكتٗا أيعف بعٓ ى  لٜكع١ ْك ع١ االبتعـا٤ بعأيف ايُٛعٌظ فتٛٓعع               

ٚذبتٗعا إفا   ظچېئچأٚ هعان١ٓ يف عبعٛ:    چۈئچ اشلُعن٠ فعٛم األيعف إفا ناْعت َ تٛسع١ظ يف عبعٛ:      
 ظ نُعا كٚععٞ ٓعبط   چٹچ ظ ٚأَاَٗا إفا ناْت َٔع١َُٛظ يف عبعٛ:  چڳچ ناْت َهوٛك٠ظ يف عبٛ:

ّٔا اي لٜك١ بٓ ى أيف ُٛكتٗا اييت املو١ًٗ اشلُن٠ فتٛٓع فٛم األيف إفا ناْت َو١ًٗ إىل اي عتض   ظ أٜ
ظ ٚأَاَٗعا إفا  11:امسصدةة چھھچظ ٚذبتٗا إفا ناْت َو١ًٗ إىل ايهوعلظ عبعٛ:   33:فعوت چۋچعبٛ: 

 .41:ألحقاف چگڳچناْت َو١ًٗ إىل ائِظ يف 
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ايعععيت شلعععا ُعععٛك٠ يف  اشلُعععن٠ َهعععإ  ظ ٖعععٞ ؿا٥عععل٠ َِعععُت١ تٛٓععععsا عالَععع١ توعععٌٗٝ اشلُعععن٠ -5
ظ أٚ بٝٓٗععا ٚبععن ايٝععا٤ظ   چۋچ  : عبععٛظ األيععف ٚبععن بٝٓٗععا توععًٗٝٗا عًعع٢ يًـاليعع١ ظايلهععِ
ظ ٚنعععقيو تٛٓعععع َهعععإ اشلُعععن٠ ايعععيت چۋچ  : يفظ أٚ بٝٓٗعععا ٚبعععن ايعععٛاٚظ چىئچعبعععٛ: 

ظ ظ فتهععٕٛ فععٛم األيععف املًشكعع١ األيععف ٚبععن بٝٓٗععا توععًٗٝٗا عًعع٢ يًـاليعع١ ال ُععٛك٠ شلععا يف ايلهععِظ 
ظ فتهععععٕٛ عًعععع٢ أٚ بٝٓٗععععا ٚبععععن ايٝععععا٤ چ ڭڭ چأٚ عًعععع٢ ايوعععع لظ يف:  ظچٺچ  : عبععععٛ
 . چڳچ  : ظ عبٛظ فتهٕٛ فٛم ايو ل قًٝالظ أٚ بٝٓٗا ٚبن ايٛاٚچپچظ عبٛ: ايو ل

ظ عبععٛ: ُهععبكت بهوععل ٚٚٓععع عالَعع١ اي ععتض فٛقٗععا ٜععـٍ عًعع٢ إبععـاٍ اشلُععن٠ ٜععا٤ّ َ تٛسعع١ إفا              
ّٚا َ تٛسعععع١ إفا چڳڳچ . ٚٚٓععععع عالَعععع١ چڭڭچظ عبععععٛ: بٔععععِ ُهععععبكتظ أٚ ٚا

ّٚا َهوٛك٠ظ عبٛ:    . چڻڻچايهول ذبتٗا ٜـٍ ع٢ً إبـاٍ اشلُن٠ ٚا
عالَعع١ فإْٗععا ُتشكععل حبوعع  َٛٓععع     -املوعع١ًٗ أٚ املبـيعع١   - ٚإفا أَهععٔ االبتععـا٤ بٗععقٙ اشلُععنات       

 َٔ األيف.  ايتوٌٗٝ أٚ اإلبـاٍ
أبعععٞ دع عععل بعععٞ عُعععلٚ ٚأليف َِعععش ٞ ايتٝوعععرل ظ 77:املرسصصص ت چۇچ نًُععع١ ٚيعععقيو مل ُتٔعععبط

ُٔعع ظبعالَعع١ اإلبععـاٍ املععقنٛك٠ أعععالٙظ ألْٗععا ال ُتشكععل عٓععـُٖا سععاٍ االبتععـا٤         ب ت بإسبععام ٚاٚ  ف
 .ٚابتـا٤ّ ُٚاّل ٜبـالٕ اشلُن٠ يًـالي١ ع٢ً أُْٗا ظُػرل٠ ١ََُٛٔ

ُُبـي١ بعالَعععع١    عبععععٛ:ظاإلبععععـاٍ املععععقنٛك٠ أعععععالٙٚنععععقيو مل ُتٔععععبط اشلُععععنات املتشلنعععع١ ايععععع
 دعععل٣ عًٝععع٘ ايعُعععٌُعععا ٔي ػالّفعععاعٓعععـ َعععٔ ٜبعععـشلاظ  ظ4امكصصصو ر: چکچ ظ134امبقصصصرة: چٺچ

يف َِععاسف املػاكبعع١ بلٚاٜعع١ ٚكَظ ٚفيععو ألٕ َِععاسف ايتٝوععرل اعتُععـت عًعع٢ ٓععبط املٌععاكق١        
ّ     چھچيهًُعع١  ظ فًععِ تٛٓععع عًعع٢ ايععٛاٚ   إف أْٗععا ايهًُعع١ ايٛسٝععـ٠ ايععيت ٜبععـٍ ُٖنتٗععا س عع

َّععا ا اإلبععـاٍإال عالَعع١ اي ععتض ؿٕٚ عالَعع١   ٙ املوععأي١ يف  ٝععع  تبععاع َععٓٗر ٚاسععـ يف ٖععق  ظ فهععإ ينا
 َِاسف ايتٝورلظ ٖٚٛ َٓٗر املٌاكق١.
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ٖععٞ َدععٖل٠ ُععػرل٠ تٛٓععع َهععإ اشلُععن٠ ايععيت ُععٛكتٗا األيععفظ   ظ (`)عالَعع١ ْكععٌ سلنعع١ اشلُععن٠   -6

 ظ731:امبقصصصصرة چچچ يًـاليعععع١ عًعععع٢ سععععقفٗا ْٚكععععٌ سلنتٗععععا إىل ايوععععانٔ قبًععععٗاظ عبععععٛ:       
ٚإفا أَهعععععٔ االبتعععععـا٤ بٗعععععقٙ اشلُعععععنات فإْٗعععععا   .733:امبقصصصصصرة چچڇڇچ ظ13:إلرساء چڱڱچ

ُتشكععل حبوعع  َٛٓععع ايعالَعع١ َععٔ األيععف. أَععا اشلُععن٠ ايععيت ال ُععٛك٠ شلععاظ فععإفا ناْععت ابتـا٥ٝعع١ أٚ     
َت لفععع١ ٜٛٓعععع َهاْٗعععا عالَععع١ ازَبعععٖل٠ ايتعععايٞ فنلٖعععاظ ٚإفا ناْعععت َتٛهععع ١ ُتشعععقف ٚال ٜٛٓعععع   

عٓعععـ َعععٔ ٜٓكعععٌ سلنععع١ اشلُعععن٠    چۈچظ ٚي عععغ 43:امقعصصصط چىچ َهاْٗعععا ًععع٤ٞظ عبعععٛ: 
 .ٚقّ اٚ ُٚاّلفُٝٗا 


تٛٓع ع٢ً ايو ل َهإ اشلُن٠  ظ ٖٞ َدٖل٠(a) ُٚاّلعال١َ اشلُن٠ االبتـا١ٝ٥ ٚاملت لف١ ايواق ١  -7
مبعا قبًعٗا إفا ناْعت ابتـا٥ٝع١ أٚ مبعا بععـٖا إفا ناْعت َت لفع١ظ          ُٚاّلاييت ال ُٛك٠ شلا كزّلا ٚتوكط 

يًـالي١ ع٢ً ذبكٝل اشلُن٠ االبتـا١ٝ٥ ساٍ االبتـا٤ بٗا ٚاشلُن٠ املت لف١ سعاٍ ايٛقعف عًٝٗعا. فأَعا     
اشلُعن٠ االبتـا٥ٝع١ فٗعٞ اشلُعن٠ ايعيت ُتشعقف ُٚتٓكعٌ سلنتٗعا إىل ايوعانٔ قبًعٗا عٓعـ األمكمظ عبععٛ:            

ظ فايعال١َ ٖٓا تـٍ ع٢ً ْكٌ سلن١ اشلُن٠ ساٍ ًُٚٗا مبعا قبًعٗاظ ٚذبكٝكٗعا    14:امبقرة چڎڎچ
ٜعععٔ ايكععاكئ إٔ االبتععـا٤ ٜهععٕٛ َععٔ األيععف نُٗععن٠  أالايعالَعع١  فهععإ ايػععلض َععٔسععاٍ االبتععـا٤ بٗععا. 

 :سايتإ ال ثايح شلُامبا بعـٖاظ فًٗا  ُٚاّلَك ٛع١ اأتٝٓا . ٚأَا اشلُن٠ املت لف١ اييت توكط 
ط ٜوعععععك َعععععٔ ٚعبُٖٛعععععاظ عٓعععععـ 0:سصصصصص بإ   چڃچچچ ظ 13:ألحصصصصص ا  چڤڦچ: ٚىلاألاسبايععععع١ 

محاٜعععع١ ايكععععاكئ َععععٔ ايٛقععععف عًعععع٢ َجععععٌ   َععععٔ أدععععٌ ظٚقّ ععععاٚؼبككٗععععا  ُٚععععاّلاشلُععععن٠ األٚىل 
 بـٕٚ ُٖن. چڃچ
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ٕ  ظ14:ألحصصص ا  چڱڱچ ظ19:ألحصصص ا  چۆۈچ: ايجاْٝععع١اسبايععع١  ظ سٝعععح ٜكعععلأ  عٓعععـ قعععايٛ
بُٗععن ي ععغ ايععٓي٤ نٝععف دععا٤ظ إال أْعع٘ يف ٖععقٜٔ املٛٓعععن ٜبععـٍ اشلُععن٠ ٜععا٤ّ ثععِ ٜععـغِ فٝٗععا            
ايٝععا٤ ايععيت توععبكٗاظ سععاٍ ُٚععًٗا مبععا بعععـٖاظ أَععا إفا ٚقععف عًٝٗععا فإْعع٘ ؼبككٗععا َععع َععـ ايٝععا٤         

ٕ قبًععٗا بععال إؿغععاّظ فهععإ ايػععلض َععٔ عالَعع١ ازَبععٖل٠ إمايعع١ أٟ ٖٚععِ قععـ ٜ ععلأ عًعع٢ فٖععٔ ايكععاكئ أ      
ّٔععا ٚقّ ععاٚ ُٚععاّلقععايٕٛ ٜوععتجين ٖععقٜٔ املٛٓعععن َععٔ اشلُععن       چپڀچ َٛٓععع ظ َٚجًععُٗا أٜ

 .كايٕٛ ٚايبنٟ خبً ُٗايظ 14:يوسف
 

ظ ٖٞ ٖا٤ ُػرل٠ تٛٓع فٛم اسبلف األػرل َٔ ايه١ًُظ يًـالي١ ع٢ً  tاايوهت عال١َ ايٛقف بٗا٤  -8
 سو  ٖقا اسبلف األػرلظ فإفا نإ: ٚقّ اايٛقف عًٝٗا باشلا٤ظ ٚؽبتًف َٛٓع اشلا٤ َٔ ايه١ًُ 

 باشلا٤.عٓـ َٔ ٜكف عًٝٗا ظ ٚقّ اٗا بـاّل َُٓتٓ ل اشلا٤ فظ 38:ىود چڳچ* تا٤ تأْٝحظ عبٛ: 
 عٓـ ٜعكٛب.ظ ٚقّ اُتٓ ل اشلا٤ بعـٖا فظ 71:امط ق چختچظ عبٛ: َوبٛق١ بٗا٤ ُٓرل * ْٕٛ ْو٠ٛ

 عٓـ ٜعكٛب.ظ ٚقّ افُتٓ ل اشلا٤ بعـٙ  ظحير وقعا چۋچ ظچەئچ* ُٓرل َ لؿ غا٥ ظ عبٛ: 
 عٓـ ٜعكٛب.ظ ٚقّ آ ل اشلا٤ بعـٖا ُتف ظ11ص: چېچ* ٜا٤ َتهًِ ظ عبٛ: 

 ظ عٓـ ٜعكٛب ٚايبنٟ خبً ٘.ٚقّ اُتٓ ل اشلا٤ بعـٖا فظ 7:امنبأٔ  چٱچظ عبٛ: * َِٝ ن١ًُ اهت ٗا١َٝ
 .كٜٚىعٓـ ظ ٚقّ آ ل اشلا٤ بعـٖا ُتف ظ771امبقرة: چڱچ ظحير وقعت چڄچ* َِٝ نًُيت 
ـٖٓاظ  ٚقّ اُتٓ ل اشلا٤ بعـٖا فظ 33:يوسف چۅچ* أيّ اظ عبٛ:   عٓـ كٜٚى.َع إًباع َ

 اي ٝب١" َجٌ  ع املقنل ايوامل َٔ األزلا٤ ًَٚشكات٘.يٝعكٛب َٔ "ساالت أػل٣ ٚ* 
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ـّاظ ٖٚٓاى  اّلت ؼِ قٛ اَعًّٛ إٔ ٖٓاى سلّٚف...  (q) ٚتلقٝل ايلا٤ (p)عالَتا تػًٝغ ايالّ  -9 ٚاس
ـّاظ ٖٚٓاى سلّٚف اّلتلقل قٛ اسلّٚف تلقل تاك٠ ٚت ؼِ تاك٠ّ أػل٣ظ فأَا اسبلٚف اييت شلا ساي١  اٚاس

 ؼِ ٜلقل تاك٠ّ َٚا ٜأَا ٚٚاسـ٠ َٔ ايت ؼِٝ أٚ ايذلقٝل فال ذبتاز إىل عال١َ ئبط ٖقٙ اسباي١ظ 
َتن يتُٝٝن ساييت اسبلف ايٛاسـ ظ فكـ مت اهتشـاخ عالظ ُٖٚا سلفا ايالّ ٚايلا٤ فكطتاك٠ّ أػل٣

يف املِشف ايٛاسـ يًلٚا١ٜ ايٛاسـ٠ظ ٚنقيو يتُٝٝنُٖا بن َِاسف ايلٚاٜات املؼتً ١. فٛقع 
عٓـَا ٜـٍ  االػتٝاك ع٢ً ًهٌ امللبع يٝهٕٛ ايكاهِ املٌذلى بن ايعالَتنظ إال أْ٘ ٜهٕٛ َُِّتا

ّٖ بايالّ فكطع٢ً ايتػًٝغ ّٖ بايلا٤ غرل ٜـٍ ع٢ً ايذلقٝل عٓـَا أدَٛفظ ٜٚهٕٛ ظ ٚاػُت ظ ٚاػُت
 ٚاشبال١ُ إٔ: .املـغ١ُ فكط ًلط أال ٜهٕٛ ذبت ايلا٤ عال١َ نول أٚ اػتالي أٚ إَاي١

 نٌ الّ يف َِاسف ايتٝورل َلقك١ َا مل تٛٓع ذبتٗا عال١َ امللبع املُِتظ فٗٞ س٦ٓٝعق َػًعع١ظ  ** 

ظ ٚنعقيو  چڀٺچظ أٚ فعتضظ عبعٛ:   چڄڃچ   عبعٛ:  بٔعِظ  املوبٛم ازبالي١ ي غ يف ٚفيو
 .چڳچ ظچڱچ ظچٺچظ عبٛ: عٔ ٚكَ ايالَات اييت غًعٗا األمكم

 ٚنٌ كا٤ َ ؼ١ُ َا مل تٛٓع ذبتٗا أ١ٜ عال١َظ فٗٞ س٦ٓٝق َلقك١ظ ٖٚٞ: ** 
 .چپچظ أٚ تٜٓٛٔ نولظ عبٛ: چٿچايلا٤ املهوٛك٠ظ ذبتٗا عال١َ ايهولظ عبٛ:  -
 يـٚكٟ أبٞ عُلٚ.  چۇچايلا٤ املؼتًى نولٖاظ ذبتٗا عال١َ االػتاليظ عبٛ:  -
 ظ ملٔ َقٖبِٗ اإلَاي١. چڍچايلا٤ املُاي١ظ ذبتٗا عال١َ اإلَاي١ظ عبٛ:  -
 ملٔ َقٖبِٗ ايتكًٌٝ. چڍچايلا٤ املك١ًًظ ذبتٗا عال١َ ايتكًٌٝظ عبٛ:  -
ٌ  سعلف   ٚيعٝى بععـٖا  ايلا٤ ايوان١ٓ بععـ نوعل أُعًٞ     - ذبتٗعا عالَع١ امللبعع    ظ يف ْ عى ايهًُع١   َوعتع

 .چىئچ ظچھچ عبٛ: األدٛفظ 

ّٔاظ اييت كقكٗا األمكمظ امل تٛس١ ٚامل١َُٛٔ ايلا٤ات -  ظچٹچعبٛ:  ذبتٗا عال١َ امللبع األدٛف أٜ
 .چھچ ظچٺچ ظچختچ
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كزّلا يف ٖٞ سلٚف ُػرل٠ تًشل بايهًُات ايكلآ١ْٝ يتـٍ ع٢ً اسبلٚف املذلٚن١ ظ اسبلٚف املًشك١ -10
 ظچگچ ظچٻچ ظچٻچ املِعععاسف ايعجُاْٝععع١ َعععع ٚدعععٛب ايٓ عععل بٗعععاظ عبعععٛ:     

ظ چڄ    چظ چڃچ ظ عبععٛ:ٚقّ ععاٚإفا نععإ اسبععلف املًشععل َت لّفععا فإْعع٘ ال ٜٓ ععل       .چھچ
ٌ    ظ چٹچ ِ  إال إفا ٓب ت سلن١ اسبلف األػرل َٔ ايهًُع١ بعالَع١ ايِع ل املوعت ٝ  ظ عبعٛ: ايكعا٥

ٍِّ يف           ظ چچچ ٖٚٛ َا هعٝتِ ًعلس٘ السّكعا. ٚإفا نعإ اسبعلف املًشعل يع٘ بعـٍ يف ايلهعِظ ُعع
 ايٓ ل ع٢ً اسبلف املًشل ال ع٢ً ايبـٍظ عبٛ: 

 فاملٓ ٛم األيف ٚيٝى ايٛاٚ أٚ ايٝا٤.ظ كيف وقع  چٿچ  ظكيف وقع  چڭ چ *

 .ُٚاّلفاملٓ ٛم ايٝا٤ ٚيٝى ايٛاٚظ عٓـ َٔ ٜبـٍ اشلُن٠  ظ134:امبقرة   چٺٿ چ *

 .ُٚاّلفاملٓ ٛم ايٛاٚ ٚيٝى ايٝا٤ظ عٓـ َٔ ٜبـٍ اشلُن٠  ظ11:ألعراف   چگڳ چ *

 .ُٚاّلفاملٓ ٛم األيف ٚيٝى ايٝا٤ظ عٓـ َٔ ٜبـٍ اشلُن٠  ظ83:طو   چیی چ *
 ٚإفا نإ َتشلّنا فإٕ اسبلف املًشل ٜهٕٛ بن ايبـٍ ٚعال١َ اسبلن١ظ عبٛ:

 عٓـ َٔ ٜكلأ بايعا٤. ظ13:امخكوير چۇ چ عٓـ َٔ ٜكلأ بايونظ ظكيف وقع چڤ چ *

 .70:مرمي چڳ چ ٚابتـا٤ّظ َٚجًٗا ُٚاّلعٓـ َٔ ٜبـٍ اشلُن٠  ظ77:املرس ت چۇ چ *

   ٌ يٝوععت سلّفععا ًَشّكععاظ ألْٗععا يٝوععت بععن ايٓععٕٛ ٚعالَعع١        چخت چ يععقيو فٗععا٤ ايوععهت يف َجعع
   ٌ ألْٗععا يٝوععت بععن   يٝوععت سلّفععا ًَشّكععاظ    چچچچچ اي ععتضظ ٚايوععن ايـايعع١ عًعع٢ ايوععهت يف َجعع

  ٌ يٝوعععت   چېېېچ ايعععالّ ٚعالَععع١ ايوعععهٕٛظ ٚازبعععِٝ ايـايععع١ عًععع٢ دعععٛام ايٛقعععف يف َجععع
  .وهٕٛٚعال١َ اي لّفا ًَشّكاظ ألْٗا يٝوت بن اسبا٤س
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 اهتؼـاَات : مخىًٗا ظ فٚقّ اٖٞ عال١َ اإلثبات ظ  cا عال١َ ايِ ل املوت ٌٝ ايكا٥ِ -11
 . 43:امكيف چچچظ عبٛ: ٚقّ اٚإثباتٗا  ُٚاّلتٛٓع فٛم األيف يتـٍ ع٢ً سقفٗا . 1

عٓـ ايهوعا٥ٞ ٚأبعٞ دع عل ٚكٜٚعىظ مت إسبعام       11:اهمنل چيب   ڦچٚيف ايٛد٘ "االػتباكٟ" يف 
أيف بعـ ايٝا٤ ٚفٛقٗا عال١َ ايِ ل املوت ٌٝ ايكا٥ِ ٚأَاَٗا عال١َ ْك ع١ االبتعـا٤ظ يًـاليع١ عًع٢     

 .چہچثِ ايبـ٤ باأليف بِٔ ُٖن٠ ايٌُٛ  چھچايٛقف باأليف 
ظ عٓعـ َعٔ   13:املعصارج چۈئچظ 110:امبقصرة چىچ: ٖا٤ ايوهت ايجابت١ كزّلاظ يف عبٛتٛٓع فٛم . 2

 .ٚقّ اٜٚجبتٗا  ُٚاّلؼبقفٗا 
تٛٓع ذبت نول٠ ايٝا٤ يف ايهًُات اييت تٓتٗٞ بٝا٤ٜٔ ي ّععا ٚيهعٔ كزلعت بٝعا٤ ٚاسعـ٠ظ يًـاليع١        .3

 چچڇچظ عبعٛ:  ُٚعالّ  يف ايً عغ  ثابتع١ ظ هٛا٤ ناْت ٖقٙ ايٝا٤ ٚقّ اع٢ً ثبٛت ايٝا٤ ايجا١ْٝ 

. ٚقعـ زبأْعا إىل اهعتشـاخ    14:امبقصرة چککچعبعٛ:   -َٔ أدٌ ايتكا٤ هعانٓن   -ظ أٚ ضبقٚف١ 18:امبقرة
االُ الغ َٔ أدٌ كفع ِٖٚ سـخ يبعض أفآٌ املكعل٥ن املتعأػلٜٔظ سٝعح ؿععٛا إىل ايٛقعف عًع٢        ٖقا

بٝععا٤ ٚاسععـ٠ظ ٚال ٜتوععع املكععاّ ٖٓععا يبٝععإ سذععتِٗ يف فيععو ٚايععلؿ   چکچٚ چچچَجععٌ 
 عًِٝٗظ فهت  ايكلا٤ات ٚايتذٜٛـ ًاف١ٝ يف فيو.

ظ 41:غصافر چىئچظ عبعٛ:  ٚقّ عا تٛٓع ذبت نول٠ اسبلف األػرلظ يًـالي١ عًع٢ إثبعات ٜعا٤ ما٥عـ٠      .4
ٍ اؿيت عًٝٗا ايٝا٤ املعك١ُٛ املًشك١ بعـ  ُٚاّلبنٜاؿ٠ ايٝا٤  كلإٓٔ ِٜٜعٓـ ابٔ نجرل ٜٚعكٛبظ ايًَق   ايعـا

وعت ٝع ايكعاكئ إٔ ٜ علم بعن      ظ ٚبقيو ٜايـاٍاؿيت عًٝٗا عال١َ ايِ ل املوت ٌٝ ذبت نول٠  ٚقّ اٚ
ِٜٚابععٔ ٚكؿإٚكَ  كٚاٜععيتقلا٤تُٝٗععا ٚبععن   ظ فُتٔععبط يف فكععط ُٚععاّلبنٜععاؿ٠ ايٝععا٤   كععلإٓٔ ٜظ ايًععَق

ّٔعا ذبعت تٓعٜٛٔ ايهوعلظ يف     ٖٞ ٚ .چىئچ: َِش ُٝٗا بـٕٚ ايعال١َ  چې  چعبعٛ:  تٛٓع أٜ

ٚال ميهٔ إسبام ٜا٤ بععـ ايعالّ ألْٗعا توعكط      ظفكط ٚقّ اظ عٓـ ابٔ نجرلظ سٝح ٜكلأ بنٜاؿ٠ ايٝا٤ 77:امرعصة
 بوب  ايتٜٓٛٔ. ُٚاّل

ظ ٚقّ عا  بععـ اشلعا٤   اأيّ ع  َعٔ ٜجبعت  ظ عٓعـ  ايجالثع١ يف َٛآعٗا   چی  چتٛٓع فٛم فتش١ اشلا٤ َٔ  .5
ّٓا يًتٜٓٛٔ. 37ام خرف: چڱچٚفٛم فتش١ ايبا٤ َٔ   عٓـ كٜٚىظ ألْ٘ ٜجبت أيّ ا بعـ ايبا٤ ٚقّ ا عٛ
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ُٜٓ عل بع٘        bاعال١َ ايِ ل املوتـٜل  -12 ٚال  ُٚعالّ ظ تٛٓع فٛم اسبلفظ يًـاليع١ عًع٢ مٜاؿتع٘ظ فعال 

ٔ     .چۆچ ظچڃچ ظ عبععٛ: ٚقّ ععا  ي ععغ نُععا تٛٓععع عالَعع١ ايِعع ل املوععتـٜل عًعع٢ ايٓععٕٛ َعع
ٚفيعو يف َِعش ٞ ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ أبعٞ عُعلٚ        َع ٓبط ايٝا٤ بتٜٓٛٔ ايهوعلظ ظ حير وقع چھچ

. فعإٕ قٝعٌ إٔ ايتٓعٜٛٔ    ٚقّ اٚال  ُٚاّلعًٝٗا بايٝا٤ظ فهإٔ ايٕٓٛ ما٥ـ٠ فال ُتٓ ل  إٜك  ألُْٗا ٜٚعكٛب
ظ فعإٕ  چڈچ, چڀچ  ٜهٕٛ يًشلف األػرل ال يًشلف ايقٟ قبًع٘ظ قًٓعا: ٖعٛ نعقيو يف عبعٛ:     

ّٔا قـ ٜهٕٛ يًشعلف قبعٌ األػعرل َعٔ ايهًُع١       قٌٝ ٖقا ػاْ بتٜٓٛٔ اي تض فكطظ قًٓا: تٜٓٛٔ ائِ أٜ
ـّاظ يف َجٌ:  , 44فصاطر: چڌچٚنقيو تٜٓٛٔ ايهول يف , 718امنساء: چپچٜٚهٕٛ اسبلف األػرل ما٥

 .چڌچٗا باشب ض ٚكزلت يف َِاس ِٗ باأليف ٖهقا: ْؤٜٚكلعٓـ َٔ 
ٚظٝ ععع١ أػعععل٣ يف َِعععاسف ايتٝوعععرلظ يًـاليععع١ عًععع٢   ايِععع ل املوعععتـٜليعالَععع١ أٓعععٝف نعععقيو ٚ

 سٝعععح ظبعععن ايوعععٛكتن هعععٛا٤ بوعععهت أٚ بـْٚععع٘ ُٚعععاّلعٓعععـ َعععٔ ال ٜبوعععٌُ ٚدععع٘ ععععـّ ايبوععع١ًُ 
فععٛم ايكععٛي ايجععاْٞظ   املوععتـٜلُٚٓعععت ايبوعع١ًُ بععن قٛهععن َنػععلفن ثععِ ٚٓعععت عالَعع١ ايِعع ل    

َعععع١ ٚايػععععلض َععععٔ ايكٛهععععن إٔ تٌععععًُُٗا ايعال  ظ  ٺٿٿٖهععععقا: 
ُّععا بععإٔ  چٿ         چظ فععال ٜعععٔ ايكععاكئ إٔ ايعالَعع١ فععٛم َععِٝ      ايععيت بُٝٓٗععا  بايبوعع١ًُ ٖععقا  ظ عً
 ال ٜٓ ٞ دٛام ابتـا٤ ايوٛك٠ بايبو١ًُ.االُ الغ 

 
 ظ ڌاظ  ڌا عالَعععيت  عًععع٢ غعععلاك  ڈا عالَععع١ ٖٚعععٞعالَععع١ ايتهعععبرل عٓعععـ هعععٛك اشبعععتِظ   -13
يف  هععٛك٠ ائععش٢ إىل آػععل هععٛك٠ ايٓععايظ  اشبععتِظ َععٔ آػععل    هععٛك َععٔ األػععرل٠ ايهًُعع١ بعععـ تٛٓعععٚ

 .ايتهبرل عٓـ ػٛاتِٝ هٛك اشبتِ يًـالي١ ع٢ًظ بكلا٠٤ ابٔ نجرلَِشف ايتٝورل 
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 ظ41:امخوبصصصة چٻچ ظ44:عصصصبس چېئچ تٛٓعععع فعععٛم سعععلف املعععـظ عبعععٛ:ظ  rا عالَععع١ املعععـ -14
ـّا       ظ47:املائصةة چۈئچ ظ8:ص چژچأٚ ايًنظ عبعٛ:    ظ13:ألهعصام چڄچ يًـاليع١ عًع٢ َعـٙ َع

ـّا عٔ املـ األًُٞ اي بٝعٞ ّٔا فٛم أسلف ايتٗذٞ اييت يف ٖذا٥ٗا سلف َـظ عبعٛ ايعالّ    .ما٥ ٚتٛٓع أٜ
. ٚتٛٓععع فععٛم ي ععغ 1:امضصصورى چٻچأٚ سععلف يععنظ عبععٛ ايعععن َععٔ:   ظ7:امبقصصرة چٱچٚاملععِٝ َععٔ: 

ظ تكـمّيا يٛدٗٞ املـ عًع٢ ٚدع٘ ايكِعلظ    17:ألهعام چٺٺچازبالي١ ساٍ إؿغاّ ٖا٥٘ يًوٛهٞظ عبٛ: 
ظ أٚ َت لفع١ نُعا يف   8:إلرساء چۈچٚنقيو فٛم سلٚف املـ املًشكع١ هعٛا٤ ناْعت َتٛهع ١ظ عبعٛ:      

ٚيف نعٌ فيعو ت ٝعـ ٖعقٙ ايعالَع١      . 18:امبقصرة چجئ  یربچ ظ31:إلرساء چۆئ ۇئچسلٚف ايِع١ًظ عبعٛ:   
ٖٚٓاى عال١َ مت اهعتشـاثٗا يًـاليع١    تٛهط املـ أٚ إًباع٘ سو  ْٛع املـظ ٚسو  ايلٚا١ٜ ٚاي لٜل.

 .41 يألمكمظ مت فنلٖا ُع ٚقّ اع٢ً َـ ايبـٍ 
 

تٛٓع ذبعت اسبعلف املُعاٍ َعع       eا... عال١َ اإلَاي١ ؿا٥ل٠ َ ُٛه١  عالَات اإلَاي١ ٚايتكًٌٝ -15
َٔ عالَع١ اي عتضظ نُعا ٖعٛ َعُعٍٛ بع٘ اآلٕ يف َِعاسف املٌعاكق١ ٚاملػاكبع١ظ إال إٔ َِعاسف            دبلٜـٙ

ٚايتكًٌٝ يف ها٥ل ايكلإٓظ بُٝٓعا دعًعت    چڄ  چاملػاكب١ بلٚا١ٜ ٚكَ مل ت لم بن اإلَاي١ يف َٛٓع 
يًتُٝٝن بن َٛآع اإلَاي١  چکچ عبٛ:,  fاعال١َ ايتكًٌٝ ؿا٥ل٠ صبٛف١ املِاسف ايوٛؿا١ْٝ 

ٚايتكًٌٝ يف كٚا١ٜ ايـٚكٟظ ٚعًٝ٘ دل٣ ايعٌُ يف َِعاسف ايتٝوعرل. َٚعًعّٛ إٔ ٖٓعاى َٛآعع فٝٗعا       
ٔٓ ايٛقعف    َا ٜهجل ايٛقعف عًٝع٘ظ  ظ ٚنجرل َٓٗا ٚقّ ابُٝٓا فٝٗا اإلَاي١ أٚ ايتكًٌٝ  ُٚاّلاي تض  َُٜوع  بعٌ ٚ

ٜعبن نٝ ٝع١    ٛدـ يف املِاسف امل بٛع١ اُع الغ ٜآٜاتظ َٚع فيو ال  كؤٚيأسٝاّْا يهْٛٗا  ع٢ً بعٔٗا
إَايتع٘  ظ مبا قـ ًٜتبى ع٢ً ايكاكئ املتكٔ فٔال عٔ ايعاَٞظ فٝ عتض َعا ػبع     ايٛقف ع٢ً ٖقٙ املٛآع

. فًذأْا يف َِاسف ايتٝورل إىل اهتشـاخ اُ الغ يقيوظ بإٔ تٛٓعع عالَع١ اإلَايع١    ٚقّ اتكًًٝ٘ أٚ 
تض أٚ تٓعٜٛٔ اي عتض يًشعلف املُعاٍ أٚ املكًعٌظ فعالَع١ اي عتض أٚ        أٚ ايتكًٌٝ حبذِ أُػل فٛم عال١َ اي 

تٜٓٛٔ اي تض تعٌ نُا ٖٞ إدلا٤ّ ع٢ً ايٌُٛظ ٚتٛٓع فٛقٗا ايٓك ع١ امل ُٛهع١ أٚ ا ٛفع١ إًعاك٠ّ إىل     
 ايٛقف باإلَاي١ أٚ ايتكًٌٝ. 
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 َٚٔ أَج١ً فيو:
 .يًهوا٥ٞفكطظ  ٚقّ امتاٍ فتش١ ايٛاٚ : 1امبقرة: چٹچ* 

 فبايتٜٓٛٔ. ُٚاّلفكطظ ألُشاب اإلَاي١ظ أَا  ٚقّ ا ايالّمتاٍ فتش١  :711امبقرة: چېچ* 

 .ٚقّ افكطظ عٓـ َٔ ٜكًٌ  ٚقّ اتكًٌ فتش١ ايالّ  :713امبقرة: چکچ* 

ٚيف املٛآععع ايععيت ؼبوععٔ عٓععـٖا ايٛقععف أٚ ٜهجععل       اآلٟ كؤٚييف  االُعع الغأُٖٝعع١ ٖععقا   ٚتعٗععل
ظ 71انويصصصصل: چڀچ ظ48امقيامصصصصة: چٿچظ 713امبقصصصصرة: چکچ ظ عبععععٛ:عٓععععـٖا اْتٗععععا٤ ايععععٓ ى  

ّٛا أٚ دٗاّل  -فبـْٚ٘ قـ ٜكف ايكاكئ ع٢ً ٖقٙ املٛآع   .باي تض –هٗ
 چ ڇڇچيف َجعٌ:  يف ايتُٝٝعن بعن طبتًعف َعقاٖ  ايكعلا٤      نُا تعٗعل أُٖٝع١ ٖعقا االُع الغ     

 ناآلتٞ:ظ   11ألهعام:
 ن٠ ٚػًف.ٌعب١ ٚمحظ يفكط ٚقّ اظ ٚإَاي١ اشلُن٠ ٚقّ اٚ ُٚاّلإَاي١ ايلا٤ : چڇچ* 

 .ٚايهوا٥ٞ بٔ فنٛإالظ ُٚاّلظ ٚفتشُٗا ٚقّ اإَاي١ ايلا٤ ٚاشلُن٠ : چڇچ* 

 ظ ألبٞ عُلٚ.فكط ٚقّ اظ ٚإَاي١ اشلُن٠ ٚقّ اٚ ُٚاّلفتض ايلا٤ :  چڇچ* 

 .ٚقّ اٚالسغ إٔ ي٘ ثالث١ ايبـٍ  .يألمكمظ ُٚاّلظ ٚفتشُٗا ٚقّ اتكًٌٝ ايلا٤ ٚاشلُن٠ :  چگچ* 
 
 
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 38 - 

16-  ّ ٖٚعععٞ عالَععع١ املععععن عًععع٢ ػعععالف املِعععاسف امل بٛعععع١   ظ  dا عالَععع١ االػعععتالي ٚاإلسلعععا
 ًَ ّٝععاظ ٚايععيت دع ٗععا ؿا٥ععل٠ َ ُٛهعع١ظ ٖٚععٛ َععا قععـ ٜوععب  ايًععبى يععـ٣ ايكععاكئ إفا ٚٓعععت ذبععت       ِتساي

اسبععلف يًـاليعع١ عًعع٢ اػععتالي ايهوععلظ إف قععـ ٜعٓٗععا ؿاليعع١ عًعع٢ إَايعع١ اسبععلف ال عًعع٢ اػععتالي        
ّٜععا َععٔ اسبلنعع١ ٚتهععٕٛ عالَعع١       نوععلٙ. ٚاسبععلف املؼتًوعع١ سلنتعع٘ يف َِععاسف ايتٝوععرل ٜهععٕٛ عاك

ِٓ بعال١َ سلنت٘ َع عال١َ املعن. املعن مبجاب١ اسبلن١ظ بُٝٓا ؼبت غ ا ٌَ ُُ  سبلف ايع
 اػععتالي ائععِ: أَجًعع١َٚععٔ  ظ117امبقصصرة: چٿچ فأَععا االػععتالي فُععٔ أَجًعع١ اػععتالي ايهوععل: 

 .713امنساء: چىئچ اػتالي اي تض: أَج١ًَٚٔ ظ 39:ءال معران چربچ
 ٚأَا اإلسلاّ فٗٛ أْٛاع:

 .8:ام م ةل چڇچ ظ8:امفاحتة چٹچ * إسلاّ ايِاؿ ُٛت ايناٟظ يف عبٛ:
 .33ىود: چۇئچ ظ11املكل: چ ٻ چ * إسلاّ ايهول ٦ًّٝا َٔ ائِظ يف عبٛ:

 .1:امكيف چەئ چ* إسلاّ ِٓ ايٌ تنظ يف عبٛ:  
ظ 18:امكيصصصصف چٹ چ َٛٓعععععٞ ٚتعٗععععل أُٖٝعععع١ ايت لٜععععل بععععن ٓععععبط اإلسلععععاّ ٚاالػععععتالي يف 

فٛدععععٛؿ عالَعععع١ ايوععععهٕٛ يف األٚىل ٜ ٝععععـ إسلععععاّ ايععععـاٍ ائععععِظ ٚعععععـّ  .77:يوسصصصصف چربچ
يٌعععب١. ٚٚدععٛؿ عالَععيت    َكععل٤ٚ بُٗععا  ٚايٛدٗععإ ظچربچٚدٛؿٖععا ٜ ٝععـ االػععتاليظ ٖهععقا:    

اي ععتض ٚايتٌععـٜـ يف ايجاْٝعع١ ٜ ٝععـ إسلععاّ ايٓععٕٛ ائععِظ أَععا ٚدعع٘ االػععتالي فبتؼ ٝععف ايٓععٕٛ       
 َكعععل٤ٚ بُٗعععا ٚايٛدٗعععإ. چۈچ ٚإسبعععام ْعععٕٛ قبًعععٗا ٚعًٝٗعععا عالَععع١ املععععن فكعععطظ ٖهعععقا: 

 زبُٝع ايكلا٤ عـا أبٞ دع ل. 
ب  إٔ ٚايوع ظ چٹچ ايوعهٕٛ يف ٚفعٛم   چڇچ إٔ عال١َ اإلسلاّ ذبعت ايوعهٕٛ يف   غالَسُٜٚ

ُُ . ظ فتأَععٌ اي ععاكم١ظ بُٝٓععا ايجععاْٞ َعٓععاٙ إسلععاّ ايععـاٍ ايوععان١ٌَُٖٓاألٍٚ َعٓععاٙ إهععهإ ايِععاؿ ايععع
ّٜا غالَسُٜٚ ّٔا إٔ عال١َ إسلاّ ايِاؿ ما  فتهٕٛ بن ايِاؿ ٚسلنتٗا. تعاٌَ َعا١ًَ اسبلف املًشل أٜ
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ايوِٗ يًـالي١ ع٢ً  كأي عال١َ ... ٖٚٞ  ايٛقف ساٍ أٚ االبتـا٤ ساٍ اسبلف سلن١ عال١َ تػٝرل -17
ٚدٛب تػٝرل سلن١ اسبلف ساٍ االبتـا٤ بايه١ًُ أٚ ايٛقف عًٝٗا سوع  ادباٖع٘ظ فعإفا نعإ ٌٜعرل إىل      
د١ٗ ايُٝنظ أٟ إىل بـا١ٜ ايه١ًُظ فُعٓاٙ إٔ تػٝرل اسبلنع١ ٜهعٕٛ سعاٍ االبتعـا٤ظ ٚإفا نعإ ٌٜعرل إىل       

ُعٓاٙ إٔ تػعٝرل اسبلنع١ ٜهعٕٛ سعاٍ ايٛقعفظ ٚإفا نعإ كأي ايوعِٗ        د١ٗ ايٝواكظ أٟ إىل آػل ايه١ًُظ ف
فعايتػٝرل إىل اي عتض إفا نعإ فعٛم      ;ذبت اسبلف فُعٓعاٙ إٔ ايتػعٝرل إىل ايهوعلظ ٚإفا نعإ فعٛم اسبعلف      

   :َٚٔ أَج١ً فيو ظاسبلف َباًل٠ّظ ٚإىل ائِ إفا نإ َت لّفا إىل ايٝواك قًٝاّل
كٜٚععى بهوععل ٖععا٤ ي ععغ ازباليعع١ سععاٍ ُٚععً٘ مبععا قبًعع٘ظ       اْ ععلؿ : 1-7:ٕابصصراىم  چڄ ڄڄچ* 

عًعع٢ ايُٛععٌظ فععال ػبععٛم ٚٓععع   اّلٚٓععِ اشلععا٤ سععاٍ االبتععـا٤ بً ععغ ازباليعع١. ٚألٕ ائععبط َععبيٓن أُعع 
ٔ عالَعع١ ائععِ فععٛم اشلععا٤    عالَعع١ ايهوععلظ ٚيععقيو مت اإلبكععا٤ عًعع٢ ايهوععل٠ إدععلا٤ّ عًعع٢      بععـاّل َعع

َعععع ت لفععع٘ إىل ايٝوعععاك قًعععٝاّل  ايعععُٝن ايُٛعععٌظ ٚمت ٚٓعععع عالَععع١ كأي ايوعععِٗ ايعععقٟ ٌٜعععرل إىل  
  .يًـالي١ ع٢ً ائِ ال اي تض ساٍ االبتـا٤ بـاّل َٔ ايهول

 ابتـا٤ّظ ألبٞ دع ل. ١ََُٛٔظ قبًٗا مبا ُٚاّل هان١ٓ اشلا٤. نايوابل: 131امبقرة: چڌڍچ* 
 يكايٕٛ َٚٔ ٚافك٘. ابتـا٤ّظ َهوٛك٠ظ قبًٗا مبا ُٚاّل هان١ٓ ايالّ. نايوابل: 71احلج: چمثچ* 
ّٔا: 11امصنم:: چڈڈچ * ٞ  مبعا  قبًعٗا  مبعا  ُٚاّل هان١ٓ األٚىل ايتا٤ أٜ  ايتعا٤  يف إؿغاَٗعا  ٜكتٔع

 تًٝٗاظ يٝعكٛب. اييت ايتا٤ فتض رب ٝف َع فب تشٗا بٗا ابتـئ  فإفاظ تًٝٗا اييت
ّٔععا: 41امصصنم:: چڭۇچ*  ظ ابتععـا٤ّ َ تٛسعع١ظ توععبكٗا ايععيت بايهًُعع١ ُٚععاّل َهوععٛك٠ املععِٝ أٜ
ُٜ ّٔا غالَسٚ  األيفظ سبُن٠. أَاّ ايٓك ١ يٛدٛؿ ابتـا٤ّ ١ََُٛٔ اشلُن٠  إٔ أٜ
ظ يًهوعا٥ٞ  ٚقّ عا بايه١ًُ ايعيت تًٝٗعاظ َهوعٛك٠     ُٚاّلاشلا٤ ١ََُٛٔ : 138:امبقرة چڇڍچ* 

َٚعٔ   -محعن٠ ٜٚعكعٛب    - ٚقّ عا ٚ ُٚعالّ ٚػًف ايعاًل. فايعال١َ ٖٓا ت لم بٛٓٛغ بن َٔ ٜٔعِ اشلعا٤   
    .ٚقّ اٜٚهولٖا  ُٚاّلُٜٔٗا 
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 زبُٝععع املٌععذلن١ ... ايعالَعع١ ٌٖٚععاّ َٚععٔ ٚافكُٗععا   سبُععن٠ اشلُععن عًعع٢ ايٛقععف عالَععات -18
ظ ٚقّ عععا رب ٝ ٗعععا املعععلاؿ  َكاكْععع١ يًعععُٗن٠ تٛٓعععع صبٛفععع١ ؿا٥عععل٠ ٖعععٞ اشلُعععن عًععع٢ ايٛقعععف أٚدععع٘

 :ناآلتٞظ ايـا٥ل٠ بـاػٌ اييت ايعال١َ سو  األٚد٘ ٚتتُاٜن
 .چڳچ  : عبٛظ ٚقّ اأيّ ا  اإلبـاٍ فُعٓاٖاظ أيف بـاػًٗا ايـا٥ل٠ ناْت إفا*  
ّٚا  اإلبـاٍ فُعٓاٖاظ ٚاٚ بـاػًٗا ايـا٥ل٠ ناْت إفا*    .چمئچ  : عبٛظ ٚقّ اٚا
 .چچچ  : عبٛظ ٚقّ ا ٜا٤ّ اإلبـاٍ فُعٓاٖاظ ٜا٤ بـاػًٗا ايـا٥ل٠ ناْت إفا*  

 .چڇچ :عبٛظ ٚقّ ا ايٓكٌ فُعٓاٖاظ ْٕٛ بـاػًٗا ايـا٥ل٠ ناْت * إفا
.چڇچ: عبٛظ ٚقّ ا ايتوٌٗٝ فُعٓاٖاظ َُِت١ ْك ١ بـاػًٗا ايـا٥ل٠ ناْت إفا*  
.چگ چ: عبٛظ ٚقّ ا ٚاإلؿغاّ اإلبـاٍ فُعٓاٖاظ ًـ٠ بـاػًٗا ايـا٥ل٠ ناْت إفا*  
.چڇچ: عبٛظ ٚقّ ا اسبقف فُعٓاٖاظ ٚيٝى بـاػًٗا ٤ًٞ صبٛف١ ايـا٥ل٠ ناْت إفا*  
 .ايٛقف ع٢ً اشلُن٠ مبجٌ ساشلا ُٚاّل فُعٓاٙ اّلأُ ايـا٥ل٠ ٖقٙ تٛٓع مل ٚإفا*  

ٞ  إٔ ايكعاكئ  ٚعًع٢ ظ ايعاّ ايٛد٘ ت ٝـ ايعالَات ٖقٙ إٔ ٜٚالسغ ٘  َعا  ٜعع ٌ  ٜعشتععًُ ٘  نع ٔ   ٚدع ٘  َع  أٚدع
نُا إٔ ٖقٙ ايعالَات تٛٓعع فكعط إفا ناْعت اشلُعن٠ ُتػعرل        ظٚقِل َٚـ ٚإسلاّ كّٚ َٔ ب٘ تكذلٕ أػل٣

نُعا يف األَجًع١    ٚقّ عا َٚوع١ًٗ   ُٚاّل١٦ٖٝ غرل ٦ٖٝتٗا ساٍ ايٌُٛظ نإٔ تهٕٛ ضبكك١ ساٍ ايٛقف إىل 
أَعا إفا نعإ ايٛقعف     ظحيصر وقعصت چ ڍچنُعا يف   ٚقّ عا َٚبـي١  ُٚاّلاملقنٛك٠ أعالٙ أٚ إٔ تهٕٛ َو١ًٗ 
نايٌُٛ فال تٛٓع ٖقٙ ايعالَات.

 

ُٚٓعععت ايععـا٥ل٠ ا ٛفعع١ فععٛم اشلُععن٠ َٚععا ًٜٝٗععا َععٔ سععلٚف يف نًُعععيت           ظ چربچ*** ٚإفا 
ِِٜو ظ ٚقّ اظ فُعٓاٖا سقف اشلُن٠ َٚا ًٜٝٗا 31امقعصط: چزبچ َٚ بٞ عُلٚ. ٚإفا ٚٓععت  ألظ فُتكلأ: ا

ّٔا ذبقف َعِٗ  ِٟ ظ چ زب چظ چ ربچ: ٚقّ افٛم ايهاف أٜ َٚ  .ًهوا٥ٞيظ فُتكلأ: ا
ُٚٓعت فٛم ايٕٓٛ َٔ   يف َِشف كٜٚىظ يًـالي١ ع٢ً سقفٗا ٚقّ ا. 37ام خرف: چڱچنُا 
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ـ    املعلٚفع١ ٖعٞ ؿا٥عل٠ صبٛفع١ بـاػًعٗا عالَع١ املعـ       ظ اٚقّ ع َـ ايبـٍ عال١َ  -19  ظ تٛٓعع فعٛم سعلف املع
 :إفا نإ اسبلفظ يًـالي١ ع٢ً إٔ األمكم ي٘ َـ ايبـٍ ساٍ ايٛقف ؿٕٚ ايٌُٛظ ٚفيو املت لف بعـ ُٖن

  ّأدٌ  ُٚاّلا هاق َٔ ٛ ظ ٚبايتعايٞ  ٚقّ عا فٗعٛ ٜجبعت    ظ0:احلشص چېىچ :ايتكا٤ ايوانٓنظ عبع
تولٟ عًٝ٘ أسهاّ َـ ايبـٍ ساٍ ايٛقف.

 فإفا ههٔ يًٛقف ٜهٕٛ سلف َـ بععـ ُٖعنظ ٚبايتعايٞ     ظ43:يوسصف چٻ   چ :ظ عبُٛٚاّل اَ تّٛس
تولٟ عًٝ٘ أسهاّ َـ ايبـٍ ساٍ ايٛقف.

 فشعلف األيعف ٖٓعا قعـ ادتُعع عًٝع٘        ظامصنم: چڎڎڈچبػرل ايبـٍظعبٛ:  ُٚاّلـّٚؿا مم
ٌُُٜٗ ايبعـٍ   ٜٚوػعق باملٓ ِعٌ    ُٚعالّ ْٛعإ َٔ املـ; َٓ ٌِ ٚبـٍظ ٚبإعُاٍ قاعـ٠ أق٣ٛ ايوببن 

ايبـٍ فكط.فًٝى إال فكطظ أَا ساٍ ايٛقف 

ايكعاكئ إفا ٚقعف عًع٢    ٖٚقا املٛٓع األػرل ٜبن أ١ُٖٝ ٖقا االُ الغظ فايػلض َٓ٘ إمايع١ ايًعبى عًع٢    
 ٖقٙ املٛآعظ فهجرل َٔ ايكلا٤ إفا ٚق ٛا ع٢ً ٖقٙ املٛآع ٜٓوٕٛ إٔ يألمكم فٝٗا َـ ايبـٍ.

 
 الي١ ع٢ً ايوهت عًٝ٘ ههت١ ي ٝ ١:هن ُػرل٠ تٛٓع فٛم اسبلفظ يًـٖٞ ظ (   ې            ) عال١َ ايوهت -20
   :يًذُٝععع عععـا  10-13احلاقصصة: چېئېئۈئچ ألدععٌ فِععٌ اشلععا٤ عععٔ َجًٝتٗععاظ عًعع٢ ٚدعع٘ اإلظٗععاك يف

ظ يًكععاك٥ن 3امطص ق: چۈۈٴۇ چيف: اإلظٗععاك ايوٛهععٞظ ٚي ِععٌ ايٝععا٤ عععٔ َجًٝتٗععا عًعع٢ ٚدعع٘ 
 بايٝا٤ ايوان١ٓ.

  :ٛبن ايوٛك. ُٚاّلظ ملٔ ٜوهت آٓخر امفاحتة چڄڄچألدٌ ايوهت ع٢ً آػل ايوٛك٠ظ عب 
 ٌألبٞ دع ل. ظألعرافٔآول  چٱچايوهت ع٢ً سلٚف ايتٗذٞ يف فٛاتض ايوٛكظ عبٛ:  ألد 
    :ّظ7امكيصف: چېېچألدٌ َع٢ٓ ٜلٜـٙ ايكاكئظ َع ثبٛت ايلٚا١ٜظ نُٛآع ايوهت األكبعع١ سب ع 

 .73ففني:املط چچچچچ ظ11امقيامة: چڦڄڄچ ظ11يس: چەئوئچ
  :ٛظ ملعٔ ٜوعهت قبعٌ    708امبقرة: چىب ۆئ چظ 33امبقرة: چېئچظ 17امبقرة: چڄچألدٌ اشلُن٠ظ يف عب

ظ ٚفيعو ألْٗعا   املِٝظ ُٜٚالسغ يف املجاٍ األػرل إٔ عال١َ ايون ذبت تٜٓٛٔ ايهول ٚيٝوت فٛم اشلُن
ٖٚعقا ايٓعٛع َعٔ ايوعهت ٜهعٕٛ سعاٍ ايُٛعٌ         ال ايتٓعٜٛٔ.  املِٝنإ ايوهت ع٢ً  املِٝإفا ٚٓعت فٛم 

  .نُا هبل فنلٙظ إٕ ناْت ُتػرل ٚقّ ا فكطظ أَا ايٛقف فتشـؿٙ ايعال١َ اييت دباٚك اشلُن٠
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ـ ظ  چ ا عالَعع١ هععذٛؿ ايععتال٠ٚ   -21 ٍ  نًُعع١ إفا ٚٓعععت بععع َععع ظ ايوععذـ٠ َٛٓععع عًعع٢ فإْٗععا تععـ
ُّععا . 198:ألعصصراف چیییچ  : ظ عبععٛ ايوععذـ٠ َٛٔدبعع١ ايهًُعع١ فععٛم أفكععٞ ػععط ٚٓععع عً

 ٕ ٔ   َٚٛآعععٗا ايوععذـات بععإٔ بٝععا ٚاي كعع٘ظ ٚ ًتٗععا مخوعع١ عٌععل     اسبععـٜح نتعع  قععـ أػععقت َعع
ظ اسبععر بوععٛك٠ ايجاْٝعع١ ايوععذـ٠ ٖٚععٞظ األكبععع١ األ٥ُعع١  بععن َٓٗععا مخععى يف ػععالف عًعع٢ هععذـ٠

ـٖٓا   .ٚايعًععلظ ٚاالٌْععكام ظ ٚايععٓذِظ ْ هععٛك يف ايععٛاكؿ٠ ٚايوععذـات  ّٝعععا يف  ٝععع   ٚقععـ مت ععع
َعععقٖ  اإلَعععاّ أمحعععـظ هععع٣ٛ َِعععش ٞ ايتٝوعععرل بكلا٤تعععٞ ْعععافع ٚأبعععٞ  عًععع٢  َِعععاسف ايتٝوعععرل

ـٓ ايوعععذـات اشبُعععى املعععقنٛك٠ عًععع٢ َعععقٖ  ا  ـّا دع عععلظ سٝعععح مل ُتَعععع إلَعععاّ َايعععوظ ٚفيعععو تكًٝععع
 يًُػاكب١ يف َِاس ِٗ امل بٛع١.

 
ٚتععععععـٍ عًعععععع٢ بـاٜعععععع١ األدععععععنا٤ ٚاألسععععععناب ٚأِْععععععافٗا    ظ  yا عالَعععععع١ ايتشنٜعععععع   -22

 ٚأكباعٗا.
 

  : عبعععععٛظ ايوعععععٛك٠ يف ٚكقُٗععععا  اآلٜععععع١ اْتٗعععععا٤ عًعععع٢  تعععععـٍ ظ(x) عالَعععع١ كأي اآلٜععععع١  -23
 أٚا٥ععععععٌ يف تٛدععععععـ ال فًععععععقيو َ ًّكععععععا اآلٜعععععع١ قبععععععٌ ٚٓعععععععٗا ػبععععععٛم ٚال ظچ ڄڃ چ

ُّعععععا ٚتٛدعععععـظ ايوعععععٛك ُّعععععا ٚتٛدعععععـظ ايِععععع شات بعععععـاٜات يف تٛدعععععـ ٚالظ أٚاػلٖعععععا  يف ؿا٥  ؿا٥
 . آ١ٜ بلأي ُ ش١  نٌ تٓتٗٞ حبٝحظ ْٗاٜاتٗا يف
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 َٓٗر َِاسف ايتٝورل يف كهِ نًُات ايكلإٓايباب ايجاْٞ: 
 َِاسف ايتٝورل ٖذا٤فٌِ: 

 اشبًٝ عع١ بٗععا بعععح ايععيت املِععاسف عععٔ ايلهععِ عًُععا٤ كٚاٙ ممععا ٖذععا٤ َِععاسف ايتٝوععرل  أػععق    
 دعًععع٘ ايعععقٟ ٚاملِعععشفظ ٚايٌعععاّظ ٚايهٛفععع١ظ ٚايبِعععل٠ظ َهععع١ إىل  ع عععإ بعععٔ عجُعععإ ايلاًعععـ

َٓٗععا. ٚكٚعععٞ بكععـك   املٓتوععؼ١ املِععاسف ٚعععٔظ ْ وعع٘ بعع٘ اػععتّ ايععقٟ ٚاملِععشفظ املـٜٓعع١ ألٖععٌ
         ٝ وععرل املوععت اع ٚسوعع  َععا ٚكؿ َععٔ ايِٓععْٛ إٔ ٜهععٕٛ ايلهععِ يف نععٌ َِععشف َععٔ َِععاسف ايت

َٛافّكععا يلهععِ أٖععٌ ايبًععـ ايععيت ٜٓتُععٞ إيٝٗععا ايكععاكئظ حبٝععح ٜهععٕٛ َِععش ا ْععافع ٚأبععٞ دع ععل            
َععٛافكن يلهععِ َِععاسف أٖععٌ املـٜٓعع١ظ َِٚععشف ابععٔ نععجرل َٛافّكععا يلهععِ َِععشف أٖععٌ َهعع١ظ           

  ِ أٖععٌ ايبِععل٠ظ َِٚععشف ابععٔ عععاَل َٛافّكععا    َِععشف َِٚععش ا أبععٞ عُععلٚ ٜٚعكععٛب َععٛافكن يلهعع
فكععع١ّ أٖعععٌ ايٌعععاّظ َِٚعععاسف عاُعععِ ٚمحعععن٠ ٚايهوعععا٥ٞ ٚػًعععف ايعاًعععل َٛا     َِعععشف يلهعععِ

لهعععِ َِعععاسف أٖعععٌ ايهٛفععع١ظ إال إفا ػاي عععت ايلٚاٜععع١ كهعععِ أٖعععٌ بًعععـ ايكعععاكئظ فش٦ٓٝعععق تتبعععع  ي
فٗععٞ يف َِععاسف   ظ3ألهبيصصاء: چڃڃچايلٚاٜعع١ مبععا ٜٛافععل كهععِ أٖععٌ بًععـ آػععلظ نُععا يف عبععٛ:        

ب١ ٜكلؤٖععا بععـٕٚ أيععف فُهتبععت يف َِععش ٘ مبععا    أٖععٌ ايهٛفعع١ بععأيف بععن ايكععاف ٚايععالّظ إال إٔ ًععع   
 ظ771:املؤمنصصصون چگ   گچٚعبعععٛ: ٜٓاهععع  كٚاٜتععع٘ظ ٚمبعععا ٜٛافعععل كهعععِ هعععا٥ل َِعععاسف األَِعععاكظ   

كزلععت يف َِععشف ابععٔ نععجرل بععـٕٚ أيععف بععن ايكععاف ٚايععالّظ كغععِ أْٗععا بععاأليف يف َِععاسف     فكععـ
ٕ لٚفكعع١ّ يَٛاأٖععٌ اسبذععامظ ٚفيععو  اشبععالف فٝٗععا غععرل ضبععـؿ   اٜتعع٘ باسبععقف. ٚيف املٛآععع ايععيت ٜهععٛ

أسعععـ األٚدععع٘ظ  -يف َِعععاس ِٗ امل بٛعععع١  -ملِعععاسف أٟ َِعععل َعععٔ األَِعععاكظ ٚاػتعععاك املػاكبععع١   
ّٗعععا آػعععلظ فش٦ٓٝعععق ؽبتعععاك َِعععش َ     -يف َِعععاس ِٗ امل بٛعععع١   -بُٝٓعععا اػتعععاك املٌعععاكق١    ا ٚد

 َ٘ ايعععقٟ اػتعععاكٙ املػاكبععع١ظ ٚربتعععاك هعععا٥ل َِعععاسف   ايتٝوعععرل بكلا٤تعععٞ ْعععافع ٚأبعععٞ دع عععل ايٛدععع
 تٝورل ايٛد٘ ايقٟ اػتاكٙ املٌاكق١.اي
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ٛ ظ يف "املكٓعع" ٚ"احملهعِ"   ايـاْٞ عُلٚ أبٛ ايٌٝؼإ ْكً٘ َا فيو يف كٚعٞ ٚقـ    ٕ  ؿاٚؿ ٚأبع ٔ  هعًُٝا  بع
ٞٓ  األَٟٛ ضبُـ بٔ ضبُـ األهتاف سكك٘ َا ع٢ًظ يف "ٖذا٤ ايتٓنٌٜ" ظباغ ٌٖلٌٜع  بايعَؼععٖلام  ايٌعٗرل  اي

 ؿيٝععٌ" يف ايتْٛوععٞ املععاكغٝين أمحععـ بععٔ إبععلاِٖٝ األهععتاف قععلكٙ َٚععا" ايعُعع ٕ َععٛكؿ" َٓعَٛتعع٘ يف
ٞٓ ُعاس        ;ظ ٚقـ ٜوػق مبا ْكً٘ غرلُٖا"ايعُ ٕ َٛكؿ ع٢ً اسبرلإ نايعال١َ عًعٞ بعٔ ضبُعـ ايبًٓوع

ٟٓ ُعاس  نتعاب "ايٛهع١ًٝ إىل نٌعف              نتاب "املِٓعف"ظ ٚاإلَعاّ عًعِ ايعـٜٔ عًعٞ بعٔ ضبُعـ ايٖوعؼاٚ
ايعك١ًٝ"ظ ٚاإلَاّ أبٞ بهل بٔ عبـ ايػين ايٌٗرل بايًبٝ  ُاس  نتاب "ايـك٠ ايِك١ًٝ يف ًلغ أبٝعات  

 االهذلًاؿ مبذٗٛؿات األهعتاف ايعـنتٛك أمحعـ بعٔ     ايعك١ًٝ"ظ ٚغرلِٖ َٔ ايعًُا٤ احملككنظ ٚنقيو مت
ٕ  ايٓوعاؾ  طباي ات أمحـ ًلًاٍ ازبنا٥لٟ يف نتاب٘ " ّ  ٚايتِعشٝض  امللادعع١  ٚزبعا  املِعشف  مللهعٛ

ايتٓنٌٜ" ألبٞ ؿاٚؿظ حبٝح إٔ َعٓٗر َِعاسف    شلذا٤ ايتبٝن طبتِل اإلَاّ"ظ ٚيف ذبكٝك٘ يهتاب "
 تٞ:ايتٝورل يف كهِ نًُات ايكلإٓ ٜكّٛ ع٢ً اآل

ُّا ٚالال ٜكتٔٞ  ;إٔ ههٛت أسـ ايعًُا٤ عٔ كهِ ن١ًُ َا -1 ًٜنّ َٓ٘ إثبات أٚ سقفظ ػاُع١ إفا   سه
ُٚدـ فٝٗا ّْ عٔ غرلٙ َٔ ايعًُا٤ احملككن. 

دععل٣ عًٝعع٘ ايعُععٌ يف املِععاسف ٔيُععا إٔ اتبععاع ايععّٓ ٖععٛ األٚىل ٚايِععٛاب ستعع٢ ٚإٕ نععإ طبايّ ععا  -2
امل بٛع١ عٓـ املٌاكق١ أٚ املػاكب١ أٚ نًُٝٗاظ َا ؿاّ ايّٓ ثابّتا عٔ ٚاسـ أٚ أنجل َٔ عًُا٤ ايلهِ 
ـّٔ ايّٓ يف ن١ًُ َا ٚات ل ع٢ً كزلٗا املٌعاكق١ ٚاملػاكبع١ ُدععٌ كزلٗعا عًع٢ َعا        احملككن. فإٕ ع

 چېئ  چظ 711امبقصرة: چٻ  چيف يف: ات ل عًٝ٘ املٌاكق١ ٚاملػاكب١. ٚفيو َجٌ إثبات األ
ظفكـ ههت عُٓٗا أبٛ ؿاٚؿ ّْٚ ع٢ً سقف األيف بعـ ايعٛاٚ يف َٛٓعع هعٛك٠ ايٓعٛكظ ٚمل ٜعلؿ      18امنحل:

عٓ٘ َا ٌٜعل بتعُعِٝ اسبعقفظ ٚبع٘ دعل٣ ايعُعٌ يف َِعاسف املٌعاكق١ ٚاملػاكبع١. فعلغِ إٔ َعٔ           
فُٝٗععا نُععا يف َِععاسف املٌععاكق١  َٓٗذٓععا إٔ ايوععهٛت ال ٜعععين اإلثبععات إال أْٓععا أثبتٓععا األيععف   

 ٚاملػاكب١ يعـّ ٚدٛؿ أٟ ّْ ٜ ٝـ اسبقف سو  َا اقتٔاٙ ايهٌف.
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 اييت مت تعـًٜٗا باإلثبات أٚ باسبقف يف َِاسف ايتٝورل ايهًُاتفٌِ: 
ٚسٝح إٔ َِاسف ايتٝورل قـ ُنتبت بايتعـٌٜ ع٢ً َِشف املـ١ٜٓ بلٚا١ٜ س ّ َٔ بلْاَر ايٌٓل     

اسباهٛبٞ ايتابع  ُع املًو فٗعـظ فٓوعلؿ ٖٓعا  ٝعع ايتععـٜالت ايعيت مت إدلاؤٖعا يف كهعِ نًُعات          
ٕ  ايكلإٓ ايهلِٜ يف  ٝعع َِعاسف ايتٝوعرل    ُّعا بعأ اَر   ٜلَعن إىل كهعِ ايهًُع١ يف بلْع    1كقعِ ا  ظ عً

 :املقنٛك٠  ٜلَن إىل كهِ ايه١ًُ يف َِاسف ايتٝورل 2ايٌٓل اسباهٛبٞظ ٚكقِ ا
 

 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

^ 

 ْافع ٚأبٞ دع ل رب ۉ 28

 ٹ 39
 يف ايكلإٓ ٚسٝح ٚكؿ

 ٹ
 

 ابٔ عاَل

 ڎ 40
 يف ايكلإٓ ٚسٝح ٚكؿ

 ڎ
 ك

 ٜٚعكٛب أبٞ دع لأبٞ عُلٚ ْٚافع ٚ

 ڑ 41
 يف ايكلإٓ ٚسٝح ٚكؿ

 ڑ
 

 ابٔ عاَل

 ازبُٝع ې ې 57

 ۇئ 61
 يف ايكلإٓ ٚسٝح ٚكؿ

 ۇئ
 ك

 ابٔ عاَل

 ازبُٝع ۉ ۅ 83

 ٹٹ ٹٹ 102
ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ 

 ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل
 ابٔ عاَل ڻ ڻ 116

 ازبُٝع ڃ ڃ 121
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 بلٚا١ٜ/قلا٠٤يف َِشف ايتٝورل  2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

^ 

 ہ 124
 ٚسٝح ٚكؿ بايبكل٠

 ہ
 ك

 أبٞ دع لابٔ نجرل ْٚافع ٚ

 أبٞ دع لابٔ عاَل ْٚافع ٚ ہ ہ 132

 ازبُٝع ڈ ڈ 158

 ازبُٝع ھ ھ 166

 ابٔ عاَل ڦ ڦ 177

 ازبُٝع ۈئ ۈئ 210

 ازبُٝع وئ ڀ 220

 ازبُٝع ڭ ڭ 233

 ْافع ٚأبٞ دع ل نب ھ 243

 ابٔ عاَل گ گ 249ظ 247

 ابٔ عاَل ہ ہ 251ظ 250ظ 249

 ڀ ڀ 257
أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب 

 ايعاًل ٚػًف
 ازبُٝع ۈئ ۈئ 259

 ازبُٝع ڃ ڃ 266

 ازبُٝع ۉ ۉ 274
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠

_ 

 ۋ 21
 املٛٓع ايجاْٞ

 ۋ
. 

 محن٠

 ازبُٝع ں ڱ 96

 نجرل ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع لْافع ٚابٔ  ڤ ڤ 102

 ازبُٝع ڇ ڇ 111

 ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ٻ ٻ 133

154 
 ابٔ عاَل ڦ ڦ

 ابٔ عاَل ڌ ڌ

 ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ٻ ٻ 158

 ازبُٝع ڦ ڦ 182

 ڱڱ 184
 ٌٖاّ ڱڱ

 ابٔ فنٛإ ڱڱ

 ابٔ عاَل ڦ ڦ 189

` 

 ابٔ عاَل ڦ ڦ 33

 ازبُٝع ژ گ 47

 ابٔ عاَل ٺ ٺ 66

 ابٔ عاَل ۓ ۓ 99
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

a 

 ازبُٝع ٺ ٺ 14

 ازبُٝع ۇ ۇ 21

 ازبُٝع ې ې 45

 ْافع ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ژ ژ 53

54 
 ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ڻ ڻ

 ازبُٝع ۇ ۇ

 ايعاًلمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف  ہ ہ 110

b 

 گ 21
 يف ايكلإٓ ٚسٝح ٚكؿ

 گ
 

 ابٔ عاَل

 ابٔ عاَل ہ ہ 32

 ازبُٝع ڇ ڇ 38

 گ گ 63
 ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل 

 ٜٚعكٛب ٚأبٞ دع ل
 ازبُٝع ڎ ڎ 92

 ْافع ٚأبٞ دع ل ٻٻ ٻٻ 95

 ازبُٝع ڦ ڦ 96

 ازبُٝع ۓ ۓ 99
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 بلٚا١ٜ/قلا٠٤يف َِشف ايتٝورل  2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

b 

 ک ک 121
أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ 

 ايعاًل ٜٚعكٛب ٚػًف

 گ گ 128
أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ 

 ايعاًل ٜٚعكٛب ٚػًف
 ابٔ عاَل ۆ ۆ 137

 ازبُٝع ڎ ڎ 155

 ازبُٝع گ گ 160

c 

 ابٔ عاَل ڦ ڦ 3

 ابٔ عاَل ں ں 18

 ازبُٝع ہ ہ 34

 ابٔ عاَل ۈئ ۈئ 43

 ڻ 54
يف ايكلإٓ عـا  ٚسٝح ٚكؿ

 َٛٓعٞ ايلمحٔ ٚاملًو 

 ۀ

 
 ازبُٝع

 ابٔ عاَل ڤڤ ڤڤ 75

 ڱ 112
 ازبُٝع عـا محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ڱ

 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ڱ

 ْافع ٚأبٞ دع ل ۉ ۉ 137
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

c 

 ابٔ عاَل ڇ ڇ 141

 پ 144
 ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ دع ل ٚكٚغ پ

 پ
أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚابٔ 

 عاَل ٚكٜٚى ٚػًف ايعاًل
 ابٔ نجرل زبڄ ڄ 145

 پڀ پ 150
أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب 

 ٚػًف ايعاًل
 ازبُٝع ې ې 194

d 15 ازبُٝع ڇ ڇ 

e 

19 
 ازبُٝع ڭ ڭ

 ازبُٝع ۇ ۇ

 ۅ ۅ 47
 ْافع ٚابٔ عاَل ٚعاُِ ٚايهوا٥ٞ ٚمحن٠ 

 ٚأبٞ دع ل ٚػًف ايعاًل
 ابٔ نجرل ٺٿٿ ٿٺ 100

 ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ٱ ٱ 107

f 

 ايعاًلٚ ٚايهوا٥ٞ ٚمحن٠ ٚعاُِ نجرل ابٔ ڦ ڦ 2

 ابٔ عاَل پ پ 7

 ابٔ عاَل ٻ ٻ 15
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

f 

 ابٔ عاَل ڤ ڤ 15

 ابٔ عاَل ڀ ڀ 21

 ابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ڤ ڤ 22

 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ٻ ٻ 79

 ۈئ ۈئ 96
 أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب 

 ٚػًف ايعاًل

g 
 ْافع ٚأبٞ دع ل ۆ ۆ 43

 ابٔ عاَل ں ں 119

h 

 ھ ھ 2
 أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب 

 ٚػًف ايعاًل
 ابٔ عاَل ڌ ڌ 7

 ايبنٟ ٺ ٺ 80

 ايبنٟ ۇ ۇ 110

i 

 ازبُٝع ۇئ ۇئ 5

 ازبُٝع ی ی 17

 ازبُٝع ۉ ۉ 22

 ابٔ عاَل ڭ ڭ 38
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

j 

 ازبُٝع ی ی 45ظ 25

 ازبُٝع ۉ ۉ 31

 ٌٖاّ ڇ ڇ 37

k 4 ابٔ عاَل ڦ ڦ 

l 

 ازبُٝع ی ی 74

 ڇ ڇ 90
 

 ابٔ عاَل

 ْافع ٚأبٞ عُلٚ ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب ڄ ڄ 112

m 

 ازبُٝع ی ی 48

93 
 ابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ۇ ۇ

 ْافع ٚأبٞ دع ل ۇ ۇ

 ابٔ عاَل ڀ ڀ 106

n 

 ابٔ عاَل ڳ ڳ 10

 ابٔ عاَل ٺ ٺ 16

 ابٔ عاَل ی ی 27

 ابٔ نجرل ٹ ٹ 36
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 بلٚا١ٜ/قلا٠٤يف َِشف ايتٝورل  2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

n 

 ازبُٝع ڦ ڦ 40

 أبٞ عُلٚ ًٚعب١ ڑ ڑ 88

 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ۇئ ۇئ 94

 ابٔ نجرل ىئ ىئ 95

 ازبُٝع گ گ 31 ں

 ڻ

 ىت مخ 76
 أبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚعاُِ ٚمحن٠ 

 ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل

 ابٔ عاَل ژ ژ 94

 ازبُٝع ھ ھ 108

 ابٔ نجرل ی ی 112

q 

 ازبُٝع ٿ ٿ 3

 ڃ ڃ 4
 ًعب١ ٚ ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل 

 ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب
 ابٔ نجرل ڄ ڄ 37

 ازبُٝع ڎ ڎ 50

s 
 ازبُٝع ں ڱ 29

 ابٔ عاَل ۓ ۓ 82ظ 35
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

s 

 ابٔ عاَل ېئ ېئ 72

 أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛب ەئڄ ەئڄ 89ظ 87

 گ    گ گگ 112
 ْافع ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل 

 ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب

 ڻۀ ڻۀ 114
 ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل 

 ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب

u 

 ابٔ نجرل ڈ ڈ 25

 ازبُٝع ہ ہ 28

 ں ں 61
 ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل 

 ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب

v 

 ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ دع ل چ چ 6

 عاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ی ی 56

 عاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ڻ ڻ 149

 ابٔ عاَل ڭ ڭ 197

 ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل گ گ 217

w 

 ابٔ عاَل پ پ 1

 ابٔ نجرل وئ وئ 21

 ْافع ٚأبٞ دع ل يئ ىئ 35
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

x 

 ڇ 6
 يف ايكلإٓ ٚسٝح ٚكؿ

  ڇ
 

أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب 
 ٚػًف ايعاًل

 ازبُٝع ڻ ڻ 10

 ابٔ نجرل ٿ ٿ 37

 ہ 76
 يف ايكلإٓ ٚسٝح ٚكؿ

  ہ
 

أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب 
 ٚػًف ايعاًل

z 

 ڇ ڇ 8
ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚعاُِ 
 ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل

 ابٔ عاَل ى ى 13

 پ پ 16
 ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚعاُِ 

 ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل

 ابٔ عاَل ں ں 13 |

{ 
 ۇئ ۇئ 6

أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب 
 ايعاًل ٚػًف

 كٜٚى ۉ ۉ 20

ö 

 ازبُٝع ۉ ۉ 29

 أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛب ڌ ڌ 33

43 
 ۅ

 

 ابٔ عاَل ۅ

 ابٔ عاَل ې ې
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 56 - 

 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

 ۓ
 ْافع ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل گ گ 19

 ًعب١ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ڻ ڻ 35

¢ 

 ازبُٝع ڳ ڳ 11

 ابٔ عاَل ۓ ۓ 53ظ 16

 ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ٻ ٻ 68

 ْافع ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ڍ ڍ 86

 ابٔ عاَل گ گ 165

 ابٔ عاَل ں ں 84 £

¤ 

 ابٔ عاَل ۉ ۉ 28

 ْافع ٚأبٞ دع ل ڄ ڄ 34

 ايهوا٥ٞ ٚمحن٠ ٚػًف ايعاًل ڎ ڎ 36

 ابٔ عاَل ہ ہ 45

 ابٔ عاَل ھ ھ 64

 ڦ ڦ 69
 ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚعاُِ 

 ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل
 ابٔ عاَل ٻ ٻ 75

 ہ ہ 6 ¥
عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ابٔ نجرل ٚأبٞ 

 ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

¥ 

 ازبُٝع ائ ائ 15

 ابٔ عاَل ڱ ڱ 21

 ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ٺٺ ٺٺ 26

 ْافع ٚأبٞ دع ل جب جب 33

 ابٔ عاَل ٺ ٺ 50

¦ 

ابٔ عاَل ڌ ڌ 10

 ابٔ عاَل ٻ ٻ 12

 ٹ ٹ 31
 أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ 

 ايعاًل ٜٚعكٛب ٚػًف

 ْافع ٚابٔ عاَل ٚابٞ دع ل حئ حئ 30 ﮶

¨ 

 ھ ھ 3
 أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ 

 ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل
 ْافع ٚابٔ عاَل ٚابٞ دع ل ۀ ۀ 68

 ۉ ۉ 71
ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ًٚعب١ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ 

 ايعاًل ٜٚعكٛب ٚػًف

« 
 ٻ 15

 عاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ٻ

 ٻ
 ْافع ٚابٔ نجرل ٚابٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل 

 ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب
 ٌٖاّ ڱ ڱ 17
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 

° 
 ابٔ عاَل ۓ ۓ 3

 ابٔ عاَل ىئ ىئ 30

 ابٔ عاَل ڀ ڀ 52 ±

 ايعاًلمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف  ٱ ٱ 7 ´

µ 

 ابٔ عاَل ہہ ہہ 12

 ًعب١ ٚمحن٠ ڄ ڄ 24

ْافع ٚأبٞ دع ل ڱ ڱ 54

 ابٔ عاَل ڈژ ڈژ 78

 ازبُٝع گ گ 2 ¶

¸ 
 ابٔ عاَل خب خب 10

 ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ىئجئحئ جئحئمئىئ 24

º 17 ابٔ عاَل ڀ ڀ 

Á 6 ازبُٝع ې ې 

Ã 10 ازبُٝع ۋ ۋ 

Ç 
 ْافع ٚأبٞ دع ل ٿٿ ٿ 16

 ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٜٚعكٛب ژ ژ 20
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 اآل١ٜ ايوٛك٠ 
Ê 13 ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ې ې 

Ë 
 أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛب ہ ہ 16

 ابٔ عاَل ەئوئ ەئوئ 21

Í 35 ٿ ٿ 
أبٞ عُلٚ ٚعاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ 

 ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل

Ø 23 ڦ ڦ 
 ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚعاُِ 

 ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل

Ú 
 ْافع ٚأبٞ دع ل ڈ ڈ 13

 ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل گگ گگ 16

 ْافع ٚأبٞ دع ل ڳ ضبقٚف١: ڳثابت١ عبٛ:   أيف ايتج١ٝٓ املتٛه ١

 
ُّععا ٚفُٝععا ًٜععٞ ت ِععٌٝ ٖععقٙ املٛآععع َععع ًععلغ أهععباب تعععـٌٜ كزلٗععا يف َِععاسف ايتٝوععرل         ظ عً

 :ُٜكِـ ب٘ اإلَاَإ ايـاْٞ ٚأبٛ ؿاٚؿبإٔ َِ ًض "ايٌٝؼإ" 
 اػتً عععت َِعععاسف األَِعععاك يف األيعععف بععععـ    : 134امبقصصصرة: چھ چظ 13امبقصصصرة: چ ۉ چ

ايٝععا٤ يف ٖععاتن ايهًُععتنظ ف ععٞ بعٔععٗا بععاأليف ٖٚععٛ َععا دععل٣ عًٝعع٘ ايعُععٌ عٓععـ املػاكبعع١ظ ٚيف       
فكععـ مت إثبععات األيععف يف  ٚعًٝعع٘ظ بعٔععٗا بػععرل أيععف ٖٚععٛ َععا دععل٣ عًٝعع٘ ايعُععٌ عٓععـ املٌععاكق١.    

َِععش ٞ ايتٝوععرل بكلا٤تععٞ ْععافع ٚأبععٞ دع ععل اتباّعععا يًُلهععّٛ يف بعععض املِععاسف ٚملععا دععل٣        
 ]114 صـ 2جـ هختصر التبييي[  عًٝ٘ ايعٌُ عٓـ املػاكب١. 
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 ايـاْٞ ّْ: حير وقعت يف امقرآٓن ٕاذا اكهت يف ٔآوميا ابء چ گ چظ چ ۇئ چظ چ ڑ چ ظچ ٹ چ 
ٔ  بعٔٗا ف ٞ ايعلاق١ٝظ املِاسف بن اشبالف ٚدٛؿ ع٢ً ـ  بٝعا٤ٜ ٌ  األيعف  بعع  بعٔعٗا  ٚيف ايتعا٤  ٚقبع
ٔ  ايعلاقٝع١  املِعاسف  يف اكآٖ أْ٘ ايوؼاٟٚ ّْٚ. األنجل ٖٚٛ ٚاسـ٠ بٝا٤ ِ  بٝعا٤ٜ  يف نعقيو  اكآٖع  ثع

َِععشف  يفبٝععا٤ٜٔ  -َٛٓععّعا  99 ٚعععـؿٖا - ايهًُععات ٖععقٙ نتبععت ٚعًٝعع٘ظ فكععـ .ايٌععاَٞ املِععشف
 قععٌفكعع١ّ ألَٚٛا ايوععؼاٟٚ عًٝعع٘ ْععّ نُععا ايٌععاَٞ اتباّعععا يًُِععشف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ ابععٔ عععاَل;

 ]343الىسيلت صـ [ .ايـاْٞ عًٝ٘ ّْ نُا ايعلاق١ٝ املِاسف
 
 مت إثبات األيف بعـ ايعلا٤ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚأبعٞ دع عل        : حير وقعت چڎ  چ

ـّا ظ املِععاسف أنجععل يف يًُلهععّٛ; اتباّعععا ٚأبععٞ عُععلٚ ٜٚعكععٛب يف  ايعُععٌ عًٝعع٘ دععل٣ٔيُععا ٚتكًٝعع
; اتباّععا  ايتٝوعرل  َِعاسف  يف هعا٥ل  ُٚسقفت األيعف ظ ايوٛؿاْٝن ٚبعض َِاسف املػاكب١ َِاسف
.املٌاكق١ عٓـ ايعٌُ عًٝ٘ دل٣ َا ٖٚٛظ ؿاٚؿ أبٞ ػتٝاكفك١ّ الَٚٛا املِاسف أقٌ يف يًُلهّٛ

 ]251الىسيلت صـ  - 262الوقٌع صـ  - 114صـ   2هختصر التبييي جـ [
 
 789:ألعصراف َٛٓعع  ٚفنعل  املٛٓععن  ٖقٜٔ عٔ ؿاٚؿ أبٛ ههت: 179امبقصرة:  چ ۈئ چ ظ11امبقرة:  چ ې چ 

 فععقٖ  .ازبُٝععع يف اسبععقف - املِٓععف ُععاس  - ايبًٓوععٞ ٚأ ًععلظ ايعُٝعععُن بععن األيععف حبععقف
ٞ  يوهٛت ايبكل٠ َٛٓعٞ يف األيف إثبات إىل املٌاكق١ ٞ  ٚالظ ؿاٚؿ أبع ٙ  ٜٓبػع  ال ايوعهٛت  ألٕ اهعتجٓاؤ

ّ  ٚ ع٤ٞ ظ اإلثبات َٓ٘ ًٜنّ ٔ  ايعٓ ٞ  عع ٛ ظ ازبُٝعع  يف باسبعقف " املِٓعف " يف ايبًٓوع ظ ايِعٛاب  ٖٚع
ٛ  املِٓعف  ٚألٕظ ًٓعا٥لفك١ّ يَٚٛا يًؼالف تكًٝاّل ِ  ٖع ٌ  ْعع ٞ ظ يًتٓنٜع ٞ  تًُٝعق  ٚايبًٓوع ٛ  ؿاٚؿ أبع  فٗع
٘  ْاقٌ ساي٘ غاي  يف ٖٚٛ ًٝؼ٘ بهالّ أعلف ـ  ٚدعل٣ عًٝع٘ عُعٌ املػاكبع١. ٚعًٝع٘ظ      .َٓع  ُنععت   فكع

 ]535صـ   3جـ هختصر التبييي [ .يًّٓ األيف يف  ٝع َِاسف ايتٝورل اتباّعا حبقف ايبكل٠ َٛٓعا
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 ـ  األيعف  حبقف ْعا٥لٙ ٚفنل املٛٓع ٖقا عٔ ؿاٚؿ أبٛ ههت: 34امبقرة:  چ ۉ چ  فعقٖ   .ايوعن  بعع
ٚقعـ تكعـّ إٔ ايوعهٛت     ظعٓ٘ ؿاٚؿ أبٞ يوهٛت ْعا٥لٙ ؿٕٚ املٛٓع ٖقا يف األيف إثبات إىل املٌاكق١

ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ ٚدا٤ ايّٓ عٔ غرل أبعٞ ؿاٚؿ باسبعقفظ فعأ ًل ايبًٓوعٞ اسبعقف يف ازبُٝععظ       
  ٚ ـ  ٚدعل٣ عًٝع٘ عُعٌ املػاكبع١. ٚعًٝع٘ظ      .املعاكغٝين ٚكدش٘ ابٔ عاًل ٚابعٔ ايكآعٞ  ٖعقا   ُنععت   فكع

 ]244صـ   2جـ هختصر التبييي [ .األيف يف  ٝع َِاسف ايتٝورل حبقف املٛٓع
 

 ٚاػتعاك  ربِّٝ ؿٕٚ املِاسف بن اشبالف ٚدٛؿ ّْ أبٛ ؿاٚؿ ع٢ً: 791امبقصرة:  چٹٹ چ 
 ايوع١ٓ  ٖذا٤ نتاب يف أُْٗا سقف األيف يف ايهًُتنظ ٚعًٝ٘ عٌُ املٌاكق١. بُٝٓا ّْ ايـاْٞ ع٢ً

تل ١ظ فًعقيو ٜٓبػعٞ إٔ ٜهعٕٛ عًٝع٘      ال كزلا أيف بػرل املـ١ٜٓ أٌٖ عٔ قٝى بٔ ايػامٟ كٚاٙ ايقٟ
ّٔا عًع٢  ٖٗلٙ ايٌعا ي. ْٚعّ      املِعاسف  أنجعل  يف أُْٗعا  عٌُ املػاكب١. ّْٚ ايـاْٞ أٜ بعاأليفظ ًٚع

ٚعًٝ٘ظ فكـ ػاي ت َِاسف ايتٝوعرل عُعٌ املٌعاكق١     .أيف بػرل ايٌاَٞ املِشف يف ايوؼاٟٚ أْٗا
ٚاملػاكبعع١ بععإٔ ُنتبععت ايهًُتععإ حبععقف األيععف يف َِععاسف ْععافع ٚأبععٞ دع ععل ٚابععٔ عععاَل; اتباّعععا  
ملِععاسف أٖععٌ املـٜٓعع١ ٚايٌععاّ نُععا دععا٤ت ايِٓععْٛ بععقيوظ ٚبإثبععات األيععف يف هععا٥ل َِععاسف    

 ]115صـ   2جـ  هختصر التبييي -264قٌع صـ الو[ايتٝورل; اتباّعا يلهِ أنجل املِاسف حبو  ايـاْٞ. 
 

 فكعع١ّ ; َٛاَِععشف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ ابععٔ عععاَل يف ايع ععف ٚاٚ ُنتبععت حبععقف: 778امبقصصرة:  چڻ چ
]242صـ   2جـ  هختصر التبييي - 531الوقٌع صـ [ .ايٌاّ أٌٖ َِاسف يف ٚاتباّعا يًُلهّٛ اٜت٘لٚي

 

 ٚقـظ عٓ٘ ؿاٚؿ أبٞ يوهٛتظ األيف بعـ ايالّ إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 717امبقصرة:  چڃ چ  ّ  تكعـ
ُّا ٚال ٜع ٞ ال ايوهٛت إٔ ـ  ايبًٓوٞ تًُٝقٙ إٔ سن يفظ اإلثبات َٓ٘ ًٜنّ سه  إىل اسبعقف  ْوع   قع

ٕ  يف يالّ َعاْك١ أيف نٌ يف ٚأ ًك٘ظ اإلَاّ املِشف ِ  ايكعلآ ٘  ٚنعقا ظ ايهعلٜ ٞ  أ ًكع  ٚشلعقا ظ ايعـاْ
ّ  َعاْك١ أيف نٌ ٚيف املٛٓع ٖقا يف األيف سقف ع٢ً املػاكب١ عٌُ دل٣ ـ ٚعًٝع٘ظ   .يعال  ُسعقفت  فكع

]65هخالفاث الٌساخ صـ [ .يًّٓ َِاسف ايتٝورل اتباّعا  ٝع يف ايه١ًُ ٖقٙ يف األيف
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 املِاسف يف فشقفتظ ٚسقفٗا ايٝا٤ إثبات سٝح َٔ املِاسف فٝٗا اػتً ت: مبقرةموضًعا اب 71 چہ چ 
.ٚاملـ١ْٝ امله١ٝ املِاسف يف ٚثبتتظ ٚايعلاق١ٝ ايٌا١َٝ
 يف ُٚسعقفت ظ ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نعجرل ٚأبعٞ دع عل    َِاسف يف ايٝا٤ مت إثبات فكـ ٚعًٝ٘ظ

]533الوقٌع صـ  - 246صـ   2هختصر التبييي جـ [ .ها٥ل َِاسف ايتٝورل

 

 مت إثبات أيف بن ايعٛاٜٚٔ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ ععاَل        : 741امبقرة:  چہ چ
 اٜتِٗظ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ املـ١ٜٓ ٚايٌاّ.لٚفك١ّ ي; َٛاٚأبٞ دع ل

 ]554الوقٌع صـ  - 214صـ   2هختصر التبييي جـ [

 

 ؿٕٚ ػاُع١  املٛٓعع  ٖعقا  يف ايععن  بعـ األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 713امبقصرة:  چڈ چ  ٙ  ْععا٥ل
ُّا ٚال ٜع ٞ ال ايوهٛت إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘ ؿاٚؿ أبٞ يوهٛت ّ  سه ٘  ًٜعن ّ   ع٤ٞ ظ اإلثبعات  َٓع  ايعٓ

 ايوٝٛ ٞ سقف٘ ع٢ً ّْٚظ ْعا٥لٙ ٢ًمحاّل ع عاًل ابٔ ٚكدش٘ظ ايبًٓوٞ عٔ ازبُٝع يف باسبقف
ٙ  يف األيعف  سقفت فكـٚعًٝ٘ظ  .املػاكب١ عٓـ ايعٌُ ٚب٘ظ ازبُٛع َٓت٢ٗ ٚمٕ ع٢ً ألْٗا  ايهًُع١  ٖعق

 ]432صـ   3جـ  هختصر التبييي[ .َِاسف ايتٝورل  ٝع نٓعا٥لٖا يف
 

 ظ ْعا٥لٙ ؿٕٚ ػا١ُّ املٛٓع ٖقا يف األيف بعـ ايبا٤ إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 788امبقرة:  چھ چ
 ال َٓٗا ألٟ ٜتعلض ٚملظ ايه١ًُ ٖقٙ َٛآع  ٝع عٔ ههت أْ٘ َعظ عٓ٘ ؿاٚؿ أبٞ بوهٛت فيو ٚعًًٛا
٘  ٚدعل٣ ظ املٛآعع   ٝع يف ٚأ ًك٘ ايبًٓوٞ تًُٝقٙ عٔ اسبقف ٚكؿ بُٝٓا. بإثبات ٚال حبقف ٌ  بع  عُع

  .َِاسف ايتٝورل  ٝع نٓعا٥لٖا يف ايه١ًُ ٖقٙ يف األيف سقفت فكـ ٚعًٝ٘ظ .املػاكب١
 ]445تٌبيه العطشاى صـ [

 

 مت سعقف األيعف بععـ ايوعن يف َِعشف      : 79فعصوت:  ظ1يوسصف:  چڌچ ظ711امبقرة:  چڦچ
ا نعقيو يف املِعشف ايٌعاَٞ.    كآٖع يًوؼاٟٚ ايعقٟ ْعّ عًع٢ أْع٘     ; اتباّعا ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل

]255الىسيلت صـ [
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 ػاُعع١ املٛٓععع ٖععقا يف ايععالّ بعععـ ايععيت األيععف إثبععات إىل املٌععاكق١ فٖعع : 119امبقصصرة:  چوئ چ 
ُّعععا ٚال ٜع عععٞ ال ايوعععهٛت إٔ تكعععـّ ٚقعععـظ عٓععع٘ ؿاٚؿ أبعععٞ يوعععهٛتظ ْععععا٥لٙ ؿٕٚ  َٓععع٘ ًٜعععنّ سه

 سٝععحظ 113امبقصصرة:  چڎچ ايجععاْٞ املٛٓععع يف أي عع٘ سععقف إىل أملععض قععـ ؿاٚؿ أبععا إٕ بععٌظ اإلثبععات
: قٛيعع٘ يف ايععيت اإلسايعع١ ٖععقٙ تِٓععلف فععال"ظ ُفنععل ٚقععـ ٚاسبععا٤ ايععالّ بععن األيععف حبععقف: "قععاٍ

ّٛا عٓعع٘ املوععهٛت األٍٚ املٛٓععع إىل إال" فنععل ٚقععـ"  إىل اسبععقف ْوعع  ايبًٓوععٞ تًُٝععقٙ إٔ نُععاظ هععٗ
 عُعععٌ دعععل٣ ٚبععع٘ظ ايعععـاْٞ أ ًكععع٘ ٚنعععقاظ يعععالّ َعاْكععع١ أيعععف نعععٌ يف ٚأ ًكععع٘ اإلَعععاّ املِعععشف
 .َِعععاسف ايتٝوعععرل  ٝعععع نٓععععا٥لٙ يف املٛٓعععع ٖعععقا يف األيعععف ُسعععقفت فكعععـ ٚعًٝععع٘ظ .املػاكبععع١

 ]61هخالفاث الٌساخ صـ  - 246صـ   2هختصر التبييي جـ [
 
 ؿاٚؿ أبعععٞ يوعععهٛتظ املٛٓعععع ٖعععقا يف األيعععف إثبعععات إىل املٌعععاكق١ فٖععع : 144امبقصصصرة:  چڭ چ 

ُّععا ٚال ٜع ععٞ ال ايوععهٛت إٔ تكععـّ ٚقععـظ عٓعع٘  ايبًٓوععٞ تًُٝععقٙ ْٚععّظ اإلثبععات َٓعع٘ ًٜععنّ سه
 أْٗععا إال ًععاف٠ قععلا٠٤ ناْععت ٚإٕ ٖٚععٞ ظ ١َعِٓععايٖلا دععدل بععٔ صباٖععـ قععلا٠٤ ٜٚوٜععـٙظ اسبععقف عًعع٢

 ُسععقفت فكععـ ٚعًٝعع٘ظ .املتععٛاتل٠ ايكععلا٤ات َععٔ ٚغرلٖععا ٜعشعتعععًُٗا ايععقٟ ايلهععِ داْعع  تكععٟٛ
 ]354صـ   2هختصر التبييي جـ [ .َِاسف ايتٝورل  ٝع يف ايه١ًُ ٖقٙ يف األيف

 

 مت سعقف األيعف فُٝٗعا يف َِعشف     117, 119, 130:امبقرة چ ہ چ ظ130, 131:امبقرة چگ چ :
نقيو يف املِشف ايٌاَٞ. أْ٘ كآُٖايّٓ ايوؼاٟٚ ; اتباّعا ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل

]252صـ  الىسيلت[ 
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 ظ8: ألح ا  چۇئچ ظ713: ألهعام چگچ ظ717: ألهعام چکچ ظ111 امبقرة: چڀچ 
ُععٛك٠ّ يًععُٗن٠   ٚاٚ إثبععات: األٍٚ: ك٣ٚ أبععٛ ؿاٚؿ يف ٖععقٙ املٛآععع ٚدٗععن  : 47: فعصصوت چٹ چ

امل١َُٛٔ ٜٚا٤ ُٛك٠ّ يًُٗن٠ املوهٛك٠ َع إثبات األيف قبٌ نٌ َُٓٗاظ ٚاألػرل: سقف األيف ُٚعٛك٠  
ٌ        اشلُن٠ يف اسباينظ ٚاػتاك األٍٚظ ثعِ    قعاٍ: "ٚال أَٓعع َعٔ ايٛدع٘ ايجعاْٞ احملعقٚف". فذعل٣ عُع

ع٢ً ايٛدع٘ األٍٚ عًع٢ اػتٝعاك     ايلٚاٜات مبؼتًف املتـاٚي١ املِاسف طبتًف يف ٚاملػاكب١ املٌاكق١
 سقف يف "املكٓع" ع٢ً ايـاْٞ ُلاس١ّ أبٞ ؿاٚؿظ ٚيهٔ ايٛد٘ األػرل ٖٛ األُٛب يًٌُاكق١ظ سٝح ّْ

ظ ايعلام أٌٖ َِاسف أنجل إىل ازبنكٟ ابٔ نُا ْوب٘ظ ايعلام أٌٖ َِاسف يف ُٚٛك٠ اشلُن٠ األيف
ٔ  بٌ ْٚوب٘ ٘  ابع اإلَعاّظ ٚقعاٍ ابعٔ ٚثٝعل األْـيوعٞ: "ٖٚعٛ        املِعشف  يف ايِعشاب١  نتابع١  إىل أًعت

نُا ًلغ ايـاْٞ يف "احملهعِ" تٛدٝع٘ فيعو قعا٥اّل: "فأَعا سعقف األيعف فًهْٛٗعا َتٛهع ١           .األنجل"
ُّا بأَا سقف ُٛك٠ اشلما٥ـ٠ظ إف ٖٞ يًبٓا٤ ال غرل. ٚ ٓ و٘ظ ال ؼبتاز إىل ُن٠ فًهٕٛ اشلُن٠ سلّفا قا٥

ُٛك٠"ظ ٚقاٍ: "ٚع١ً ٖقٙ اسبعلٚف ٚغرلٖعا َعٔ اسبعلٚف امللهع١َٛ عًع٢ ػعالف َعا ػبعلٟ بع٘ كهعِ            
ايهتاب َٔ اشلذا٤ يف املِشفظ االْتكاٍ َٔ ٚد٘ َععلٚف َوعت ٝض إىل ٚدع٘ آػعل َجًع٘ يف ازبعٛام       

ُُٓ ٌُ عٓ٘ أظَٗل َع٢ّٓ ٚأنجَل اهتعُااّل". ٚعًٝ٘ظٚاالهتعُاٍظ ٚإٕ نإ ايع ـ  َتَك ٙ  ُنتبعت  فكع املٛآعع   ٖعق
هعا٥ل   يف ايتٝورل يًعلاقٝن ٚبإثبات األيف ُٚٛك٠ اشلُن٠ َِاسف يف ُٚٛك٠ اشلُن٠ األيف قفحب

 ]333الوقٌع صـ  - 341صـ   2هختصر التبييي جـ  - 144الوحكن صـ  - 454صـ   1الٌشر جـ [  .َِاسف ايتٝورل



 يوعهٛت  املٛٓعع  ٖعقا  يف ايعا٤ بعـ اييت األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 110امبقصرة:  چۈئ چ  ٞ  أبع
 ؿاٚؿ أبا إٔ َعظ ْعا٥لُٖا يف ٚباسبقفظ اإلثبات ع٢ً ؿاٚؿ أبٞ يّٓ 4:امقيامة چڳچ ٚيف عٓ٘ ؿاٚؿ

ٞ  ال ايوعهٛت  إٔ تكـّ ٚقـظ 31و 41 املؤمنون َٛٓعٞ عٔ أٜٔا ههت ُّعا ٚال  ٜع ع ّ  سه ٘  ًٜعن ظ اإلثبعات  َٓع
. ايكٝاَع١ تكٝٝعـ هع٣ٛ َٛٓعع     غرل َٔ ايكلإٓ يف دا٤ سٝح  ايععاّا أيف سقف ع٢ً ايبًٓوٞ ّْٚ

  .نٓعا٥لٙ األيف حبقف َِاسف ايتٝورل  ٝع يف ايبكل٠ َٛٓع نتبُت فكـٚعًٝ٘ظ 
]34هخالفاث الٌساخ صـ  - 351صـ   3هختصر التبييي جـ [
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 بعععععـ ايععععيت األيععععف إثبععععات إىل املٌععععاكق١ فٖعععع  :00ألهعصصصصام:  چۓ  چظ   188امبقصصصرة:  چڃ چ 
 أٜٔععا هععهت أْعع٘ َعععظ عُٓٗععا ؿاٚؿ أبععٞ يوععهٛت ْعا٥لُٖععا ؿٕٚ ػاُعع١ يف ٖععقٜٔ املٛٓعععن  ايٓععٕٛ

  ٝععع يف األيععف سععقف عًعع٢ ايبًٓوععٞ تًُٝععقٙ ْٚععّص ! ظ 77:امنحصصلط َٚٛٓعععص 3:امرعصصةط َٛٓععع عععٔ
املػاكب١ ٚيف  ٝع َِاسف ايتٝورل.  عٓـ ت لق١ بـٕٚ ايعٌُ ٚعًٝ٘ظ أي اظ٘

 ]335صـ   3هختصر التبييي جـ [
 
 ايعععيت األيعععف إثبعععات إىل املٌعععاكق١ فٖععع : 10 فصصصاطر:ظ 47ٕابصصصراىم: ظ 11امرعصصصة: ظ 113امبقصصصرة:  چۉ چ 

ُّععا ٚال ٜع ععٞ ال ايوععهٛت إٔ تكععـّ ٚقععـظ عٓٗععا ؿاٚؿ أبععٞ يوععهٛت املٛآععع ٖععقٙ يف ايععالّ بعععـ  سه
ظ ٚقعععع سٝعععح يعععالّ املعاْكععع١ األيعععف سعععقف عًععع٢ ايبًٓوعععٞ تًُٝعععقٙ ْٚعععّظ اإلثبعععات َٓععع٘ ًٜعععنّ

  ٝعععع يف املٛآعععع ٖعععقٙ يف األيعععف سعععقفت فكعععـٚعًٝععع٘ظ  .اإلَعععاّ املِعععشف إىل اسبعععقف ْٚوععع 
 ]65هخالفاث الٌساخ صـ [ .َِاسف ايتٝورل

 
 ْععععّ عًُععععا٤ ايلهععععِ عًعععع٢ ٚدععععٛؿ اشبععععالف يف ٖععععقٙ    : 17: ءال معصصصصران چۋۋ چ

 َِععاسف سععقفٗا يف عًعع٢ ؿاٚؿ أبععٛ اإلَععاّ ايكععاف ٚسععقفٗاظ فععّٓايهًُعع١ بععن إثبععات األيععف بعععـ  
 َهعع١ أٖععٌ َِععاسف يف اشبععالف دعععٌ أْعع٘ املِععاسفظ أٟ هععا٥ل بعععض ٚيف ٚايٌععاّ املـٜٓعع١ أٖععٌ

ظ ٚايهٛفععع١ ٚايبِعععل٠ املـٜٓععع١ َِعععاسف إىل األيعععف إثبعععات ايٓعععا٥ ٞ ايٌعععٝؽ ْٚوععع ظ ٚايععععلام
 اشبععالف ايععـاْٞ عُععلٚ أبععٛ ٚفنععلظ ايهٛفعع١ أٖععٌ َِععاسف يف اشبععالف ايًبٝعع  بهععل أبععٛ ٚسِععل

  .بعٝٓ٘ َِل تعٝن ؿٕٚ
ّ فك١ّ يَٛاٚ اٜت٘لٚفك١ّ ي; َٛاايتٝورل بكلا٠٤ محن٠ َِشف يف األيف مت إثبات ٚعًٝ٘ظ فكـ  ًُلهعٛ

ـ  عًع٢  تكعـٜل  أقٌ ع٢ً ايهٛف١ أٌٖ َِاسف بعض يف ٍ  سع  َِعاسف  يف األيعف  ٚحبعقف ظ ايًبٝع   قعٛ
 ]535الوقٌع صـ  - 336صـ   2هختصر التبييي جـ  - 444صـ   1جـ  ًثر الورجاى - 251الدرة الصقيلت صـ [ .ايباقن
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 املٛآع ٖقٙ عٔ ؿاٚؿ أبٛ ههت: 10:املؤمنصونظ 47:مرميظ 08: ءال معران چں چ  ّ  َٛٓعع  يف اسبعقف  عًع٢  ْٚع
ٌ  فذعل٣ ظ املٛآعع   ٝعع  يف اسبقف بتعُِٝ ٌٜعل َا فٝ٘ ٜلؿ ٚملصظ 0:قط  إثبعات  عًع٢  املٌعاكق١  عُع

 سقف ع٢ً املػاكب١ عٌُ دل٣ بُٝٓاظ م هٛك٠ َٛٓع يف األيف ٚسقف عٓٗا املوهٛت املٛآع يف األيف
ّ  دا٤ ٚنٝ ُا ٚقع سٝح ايً غ ٖقا يف األيف ٞ  يعٓ ٌ  يف فيعو  عًع٢  ايعـاْ ٘  أ عع  َعا  فِع  ابٖتع ُن عًٝع

ٙ   ٝعع  يف األيعف  سعقف  ع٢ً األْـيوٞ ٚثٝل ابٔ اإلَاّ ّْ نُا"ظ ٚقع سٝح: "ٚقاٍ املِاسف  ٖعق
َِعاسف ايتٝوعرل     ٝعع  يف ايً عغ  ٖعقا   ٝعع  يف األيعف  ُسعقفت  فكـ ٚعًٝ٘ظ .ٚقعت سٝح األي اظ

]144هخالفاث الٌساخ صـ  - 1451صـ   4هختصر التبييي جـ [ .ْعا٥لٙ ٢ًمحاّل عٚ يًباب  لّؿا

 

 عًع٢  أٜعـٜٓا  بعن  ايعيت  ٚاملػاكبع١  املٌعاكق١  َِعاسف   ٝع يف ايعٌُ دل٣: 791: ءال معران چڤ چ 
 اػععتالف" ايتٓنٜععٌ شلذععا٤ ايتبععٝن طبتِععل" نتابعع٘ يف ؿاٚؿ أبععٛ اإلَععاّ ْكععٌ بُٝٓععاظ األيععف إثبععات

 ايكعاف  بعن  أيعف  بػعرل  املِعاسف  بععض  يف نت   تكات٘: "اقاٍ سٝحظ اسبلف ٖقا كهِ يف املِاسف
 إٔ يف طبعرل  ٚايهاتع  ظ ٜعا٤  َٓٗعا  ًع٤ٞ  يف ٜلزلعٛا  ٚمل بعأيف  بعٔعٗا  ٚيف املهوعٛك٠  ٚايتا٤ امل تٛس١

ّ  ٖقا ٚيف". ٌٜا٤ نٝف ٜهت  ٔ  ْعٛع   ايهعال ٍ  َع ِ  اإل عا  َِعاسف   ٝعع  يف ًعا٥ع  اشبعالف  إٔ ٜعٖٛ
ٌ  مبِعاسف  ػاْ اشبالف ٖقا إٔ ايِشٝض بُٝٓاظ األَِاك ّ ظ فكعط  ايععلام  أٖع ّ  ٚنعال ٞ  اإلَعا  ايعـاْ

٘  أُعلغ  ايبعاب  ٚتل ١ظ فيو يف ُلٜض ٙ ظ َٓع ٘  عًع٢  ات كعت  َعا  بعاب  يف فعقنل ٌ  َِعاسف  كزلع  أٖع
ِ  إىل ٚاإلثبعات  اسبقف يف اشبالف ْٚو ظ ايعلام ٘ ظ َِعاس ٗ ّ  فيعو  عًع٢  ٚتبعع  يف ايٌعا ي  اإلَعا

ٍ  .ايٝعا٤  ٚإثبات األيف حبقف املِاسف بك١ٝ فتهٕٛ"ظ املكٓع"يع ْعِ ٖٚٞ" ايعك١ًٝ" ٛ  ٚقعا ـ  أبع  عبٝع
 فٝٗعا  يعٝى  أسعلف  أكبع١ اإلَاّ يف  تكات٘"ا: -اإلَاّ املِشف تأًَٛا ممٔ ٖٚٛ- هالّ بٔ ايكاهِ

ّ  بلٚا١ٜ َِشّ ا ٜهت  ملٔ ػاْ ؿاٚؿ أبٛ فنلٙ ايقٟ ايتؼٝرل إٔ أٟ .".أيف ٚال ٜا٤ ٙ  أٚ س ع ٔ  غعرل  َع
 َِاسف ايتٝورل يف األيف يف ٖقٙ ايه١ًُ مت سقف ٚعًٝ٘ظ فكـ .يػرلِٖ أينّ ٚاسبقفظ ايعلاقٝن

ٌ  عًٝ٘ دل٣ٔيُا  ػالّفايػرل ايعلاقٝن ِٖٚ ْافع ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ٚأبٛ دع لظ   َِعاسف  يف ايعُع
 ]45هخالفاث الٌساخ صـ  -562الوقٌع صـ  -361صـ 2التبييي جـ هختصر [ .املػاكب١
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 إىل املٌععاكق١ فٖعع : 17املائصصةة:  چۇچ ظ31امنسصصاء:  چژچ ظ71ألهفصصال: ظ 777: ءال معصصران چڇچ 
  أؿباكا أيف سقف ّْٚ ايبًٓوٞ ع٢ًظ عٓٗا ؿاٚؿ أبٞ يف ٖقٙ املٛآع يوهٛت ايبا٤ بعـ األيف إثبات
ٚع٢ً فيو املػاكبع١ ٚنعقيو  ٝعع     .باإلٓاف١ أٚ يع ابعا َعلّفا نإ هٛا٤ظ ايكلإٓ يف ٚقع سٝح َ ًّكا

]643صـ   3هختصر التبييي جـ [َِاسف ايتٝورل. 

 
 مت سقف ٚاٚ ايع عف يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ ععاَل        : 744: ءال معران چٻ چ

 .ٚايٌاَِّاسف أٌٖ املـ١ٜٓ  يًُلهّٛ يف ٚاتباّعا اٜتِٗلٚفك١ّ ي; َٛاٚأبٞ دع ل
]532الوقٌع صـ  - 366صـ   2هختصر التبييي جـ [

 
 فنعل ايوعؼاٟٚ أْع٘ كأ٣ ٖعقٙ املٛآعع يف      : 713: ءال معران چڌ چ ظ44امنساء:  ظ730 ظ713: ءال معران چڦ چ

ظ ٚع٢ً فيو ايعٌُ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل.      ايٝا٤املِشف ايٌاَٞ بنٜاؿ٠ أيف قبٌ 
]316الىسيلت صـ [

 
 83امعصافات:  ظ713: ءال معران چٻ چ : ّ ٛ  ْع  يف -تععٝن   ؿٕٚ - املِعاسف  بعن  ػعالف  ٚدعٛؿ  عًع٢  ؿاٚؿ أبع

ّ  بعـ بأيف املِاسف بعض ف ٞظ ٖقٜٔ املٛٓعن ٛ  ٚاػتعاك ظ أيعف  بػعرل  بعٔعٗا  ٚيف أيعف  ايعال  ؿاٚؿ أبع
٘  دعل٣  َا ٖٚٛظ األيف سقف ٌ  عًٝع ٞ  ٜعقنلُٖا  ٚمل. ٚاملػاكبع١  املٌعاكق١  َِعاسف  يف ايعُع  يف ايعـاْ

ٞ  ْٚوع  "ظ ايعك١ًٝ" يف ايٌا ي ٚفنلُٖا"ظ احملهِ" يف فنلُٖا أْ٘ إال" املكٓع"  األيعف  مٜعاؿ٠  ايعـاْ
نُعا ْعّ ايوعؼاٟٚ أْع٘ كأ٣      .املـ١ٜٓ أٌٖ َِاسف كزلٗا يف املتبع ايكـمي١ بًـٙ أٌٖ َِاسف إىل

مٜاؿ٠ األيف يف املٛٓعن يف بعض املِعاسف ايكـميع١ ايٌعا١َٝظ ٚقعاٍ: "ٖٚعٛ َِعشف قعـِٜ َعلت         
َِعش ٞ ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ     يف املٛٓعن يف أيف ايالّ بعـ األيف مٜـت فكـ عًٝ٘ ايـٖٛك". ٚعًٝ٘ظ

ّ فك١ّ يَٛا ْافع ٚأبٞ دع ل ٌ  َِعاسف  يف ًُلهعٛ املـٜٓع١ نُعا ْعّ عًٝع٘ ايعـاْٞظ ٚيف َِعشف        أٖع
 يف املِشف ايٌاَٞ ايكـِٜ نُا ّْ عًٝ٘ ايوؼاٟٚ.  ًُلهّٛفك١ّ يَٛاايتٝول بكلا٠٤ ابٔ عاَل 

 ]154الىسيلت صـ  - 135الوحكن صـ  - 335صـ   2هختصر التبييي جـ [
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 ؿٕٚ ػاُع١  املٛٓعع  ٖعقا  يف ايالّ بعـ اييت األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 731: ءال معران چڦ چ 
 ايبًٓوٞ تًُٝقٙ إٔ نُاظ اإلثبات َٓ٘ ًٜنّ ال ايوهٛت إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘ ؿاٚؿ أبٞ يوهٛتظ ْعا٥لٙ

ٕ  يف يالّ َعاْك١ أيف نٌ يف ٚأ ًك٘ اإلَاّ املِشف إىل اسبقف ْو  ـ ٚعًٝع٘ظ  ايهعلِٜ.   ايكعلآ  فكع
  .َِاسف ايتٝورل  ٝع يف نٓعا٥لٖا ايه١ًُ ٖقٙ يف األيف سقفت

]65هخالفاث الٌساخ صـ  - 643صـ   3هختصر التبييي جـ [
 

 ٚاٚ ات كععت املِععاسف ايٌععا١َٝ عًعع٢ إثبععات بععا٤ ازبععل بعععـ    : 733: ءال معصصران چڱ    ڱ چ
ايع ف يف ايه١ًُ األٚىلظ ٚاػتً ت يف إثباتٗا يف ايه١ًُ ايجاْٝع١ظ فعل٣ٚ ايعـاْٞ ععٔ أبعٞ ايعـكؿا٤       

ٚٚافك٘ ابعٔ ازبعنكٟ فكعاٍ: "ٚنعقيو كأٜتع٘ أْعا يف        ظأْٗا ثابت١ يف ايهًُتن يف َِاسف أٌٖ ايٌاّ
هًُع١ األٚىل  املِشف ايٌاَٞ يف ازباَع األَٟٛ". بُٝٓا ْكٌ ايـاْٞ ععٔ األػ عٍ أْٗعا ثابتع١ يف اي    

ُٚدِّ٘ ب٘ إىل ايٌاّظ ٚٚافك٘ ايوؼاٟٚ فكاٍ: "ٚايقٟ قايع٘ األػ عٍ    ٚسـٖا يف املِشف اإلَاّ ايقٟ 
ٖٛ ايِشٝض إٕ ًا٤ ا ظ ألْٞ نقيو كأٜتع٘ يف َِعشف ألٖعٌ ايٌعاّ عتٝعلظ ٜػًع  عًع٢ ايععٔ أْع٘          

َِعشف  ظ أٚ ٖعٛ َٓكعٍٛ َٓع٘". ٚعًٝع٘ظ فكعـ مت إثبعات ايبعا٤ يف ايهًُعتن يف         َِعشف عجُعإ   
حبوعع  ابععٔ  اٜتعع٘ ٚيًُلهععّٛ يف بعععض َِععاسف أٖععٌ ايٌععاّلٚفكعع١ّ ي; َٛاايتٝوععرل بلٚاٜعع١ ٌٖععاّ

اٜتع٘  لٚفك١ّ ي; َٛايف ايه١ًُ األٚىل فكط يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ابٔ فنٛإايـكؿا٤ظ ٚمت إثباتٗا 
.حبو  األػ ٍ ٚيًُلهّٛ يف بعض َِاسف أٌٖ ايٌاّ

]124الىسيلت صـ  - 532الوقٌع صـ  - 346صـ   2جـ هختصر التبييي  - 245صـ   2الٌشر جـ [
 

 ظ ٚب٘ قلأ ُنتبت ٖقٙ ايه١ًُ يف املِشف ايٌاَٞ بإثبات أيف بعـ ايالّ األػرل٠: 88: امنسصاء چٺ چ
اٜتع٘  لٚفكع١ّ ي ; َٛا إثبعات األيعف يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل       ابٔ عاَل. ٚعًٝ٘ظ فكـ مت

]535الوقٌع صـ  - 444صـ   2هختصر التبييي جـ [ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ ايٌاّ. 

 

 متعت  فكعـ  ٚعًٝع٘ظ  ّْ ايوؼاٟٚ ع٢ً مٜاؿ٠ أيف بعـ ايٛاٚ يف املِشف ايٌاَٞظ : 00: امنساء چۓ چ
]313الىسيلت صـ [مٜاؿتٗا يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل. 
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 ـ  ايعيت  األيعف  إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 73: املائصةة چٺ چ ٍ  بعع  ؿٕٚ ػاُع١  املٛٓعع  ٖعقا  يف ايعـا
 ايبًٓوٞ تًُٝقٙ إٔ نُاظ اإلثبات َٓ٘ ًٜنّ ال ايوهٛت إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘ ؿاٚؿ أبٞ يوهٛتظ ْعا٥لٙ

ـ ٚعًٝع٘ظ   .املػاكب١ عٌُ ب٘ ٚدل٣ظ ازبُٝع يف األيف سقف أ ًل ٙ  يف األيعف  سعقفت  فكع  ايهًُع١  ٖعق
]452صـ   3هختصر التبييي جـ [.َِاسف ايتٝورل  ٝع يف نٓعا٥لٖا

 
 ـ  األيف إثبات إىل ٚاملػاكب١ املٌاكق١ فٖ : 31: املائةة چې چ  ػاُع١  املٛٓعع  ٖعقا  يف اي عا٤  بعع

٘  ؿاٚؿ أبٞ يوهٛتظ ْعا٥لٙ ؿٕٚ ٌ  إىل اسبعقف  اسبوعٝين  ػًعف  ايٌعٝؽ  ْٚوع  ظ عٓع ٌ  عُع ظ املػعلب  أٖع
ايكآعٞظ ُٖٚعا ػعرل َعٔ      ٚابٔ املاكغٝين فيو ع٢ً ّْ نُا املٌلم نأٌٖ اإلثبات ع٢ً أِْٗ ٚايِٛاب

ّٖظ فكـ ٌُ ايٓ  ازبُٝعع  يف اسبعقف  ايبًٓوٞ أ ًل ميجٌ َقٖ  أٌٖ املػلبظ ثِ إٕ ٖقا مما ػايف ايعُ
ٛ  ّْٚظ ايبٝإ عُـ٠ ٚيف ايعُ ٕ َٛكؿ يف اشبلام فيو ع٢ً ٚتبع٘ظ ٚقع سٝجُا  ايتذعٝي  إهعشام  أبع

 ُسقفت األيف يف فكـ ٚعًٝ٘ظ .أبٞ ؿاٚؿ يف غاي  أسٛاي٘عًٝ٘ظ ٖٚٛ ْاقٌ يهالّ  ٚاقتِل اسبقف ع٢ً
]454صـ   3هختصر التبييي جـ [ .َِاسف ايتٝورل  ٝع نٓعا٥لٖا يف ايه١ًُ ٖقٙ

 
 ُنتبت ٖقٙ ايه١ًُ حبقف ٚاٚ ايع ف يف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ    : 14: املائصةة چژ چ

ّ  ٚاتباّععا  اٜتِٗلٚفك١ّ يع ; َٛانجرل ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ٌ  َِعاسف  يف يًُلهعٛ  َٚهع١  املـٜٓع١  أٖع
]536الوقٌع صـ  - 444صـ   3هختصر التبييي جـ [ .ٚايٌاّ

 
 ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ ععاَل ٚأبعٞ        َِعاسف  يف ُنتبت ٖقٙ ايه١ًُ بـاين: 13: املائةة چڻ چ

 .ٚايٌاّ املـ١ٜٓ أٌٖ َِاسف يف يًُلهّٛ ٚاتباّعا اٜتِٗلٚفك١ّ ي; َٛادع ل
]536الوقٌع صـ  - 445صـ   3هختصر التبييي جـ [

 
 يوعهٛت  ايه١ًُ ٖقٙ يف ايالّ بعـ اييت األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 13: املائصةة چۇ چ  ٞ  ؿاٚؿ أبع

ّْٚ ايبًٓوٞ ع٢ً اسبقف ْٚوب٘ إىل املِشف اإلَاّظ ٚبع٘ دعل٣ عُعٌ املػاكبع١ظ ٚنعقيو يف       ظعٓٗا
]65صـ هخالفاث الٌساخ [ ٝع َِاسف ايتٝورل. 
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 بٛ ؿاٚؿ عًع٢ ٚدعٛؿ اشبعالف بعن املِعاسف يف األيعف بعن ايوعن         ّْ ايـاْٞ ٚأ: 779: املائةة چہ چ
ٚاسبا٤ظ ؿٕٚ تعٝن يًُِاسف اييت أثبتتٗا أٚ يًُِاسف اييت سقفتٗا. ٚال ٜعـػٌ ٖعقا املٛٓعع يف    

ٛ   هعاسل ا فنعل  َٔ ايكلإٓ يف َا نٌ إٔ ايٌٝؼإ عًٝ٘ ّْ عُّٛ َا ّ  ٖع  َٛٓعع  إال أيعف  بػعرل  َلهعٛ
اهعتش  أبعٛ ؿاٚؿ   قعـ  ألٕ ٖقٙ ايكاعـ٠ ال تولٟ إال ع٢ً َا ال ميهٔ قلا٤ت٘ بٛد٘ آػلظ ٚ صظ11:اذلارايتط

  يف َِاسف َٔ ٜجبتْٛٗا يف ايلٚا١ٜظ ٚهٝأتٞ فنلٙ. ص1:يووسطإثبات األيف يف َٛٓع 
يف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات محعن٠ ٚايهوعا٥ٞ ٚػًعف      املٛٓع ٚعًٝ٘ظ فكـ مت إثبات األيف يف ٖقا

اتباّععا يًُلهعّٛ يف بععض املِعاسفظ ٚأػعّقا باهعتشباب أبعٞ ؿاٚؿ يف        اٜتِٗ ٚلٚفكع١ّ يع  ; َٛاايعاًل
 ]544الوقٌع صـ  - 464صـ   3هختصر التبييي جـ [ ْعرلٙ.

 
 اٜتع٘  لٚفكع١ّ ي ; َٛاُنتبت بعالّ ٚاسعـ٠ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل       : 41: ألهعام چہ چ

]536الوقٌع صـ  - 434هختصر التبييي صـ [ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف املِشف ايٌاَٞ. 

 
 ظ 13امنحصل: ظ 31ظ 11ٕابصراىم: ظ 71: امرعصة چی  چظ 789: ألهعام چگ  چظ 703ألعراف: ظ 43: ألهعام چڇ  چ

ألٕ أبا ؿاٚؿ ههت ظ ٖقٙ املٛآع يف األيف بعـ ايجا٤ إثبات إىل املػاكب١ ٚنقيو املٌاكق١ فٖ : 33إلرساء: 
 ٕ  َٓعع٘ ًٜععنّ ال ايوععهٛت إٔ تكععـّ ٚقععـظ عٓٗععا ٚمل ٜععقنل اسبععقف إال يف ايِٓععف ايجععاْٞ َععٔ ايكععلآ

ايتذٝي ع٢ً سقف األيف َٔ  ٝع ي غ اأَجاٍ  سٝعح ٚقعع.    إهشام أبٛ اإلَاّ ّْ ٚقـظ اإلثبات
ـ ٚعًٝ٘ظ   ٚتكًعٝالّ  ًٓععا٥ل فكع١ّ ي َٛاَِعاسف ايتٝوعرل     ٝعع  يف ٖعقٙ املٛآعع   يف األيعف  سعقفت  فكع
]355صـ   2هختصر التبييي جـ [ .بايّٓ ٚأػّقا يًؼالف

 
 ُنتبت بٝا٤ ٚتا٤ ْٕٚٛ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبعٞ عُعلٚ   : 84: ألهعام چگ چ

 َٚهع١  املـ١ٜٓ اٜتِٗ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖلٚفك١ّ ي; َٛاٜٚعكٛب ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل
]533الوقٌع صـ  - 445صـ   3هختصر التبييي جـ [ٚايبِل٠.  ٚايٌاّ
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 َٛٓععع يف اسبععقف عًعع٢ ْٚععّ املٛآععع ٖععقٙ عععٔ ؿاٚؿ أبععٛ هععهت: 19ألهبيصصاء:  ظ711 ظ01: ألهعصصام چڎ چ 
ٌ  فذل٣ظ املٛآع  ٝع يف اسبقف بتعُِٝ ٌٜعل َا فٝ٘ ٜلؿ ٚملصظ 10:صط  إثبعات  عًع٢  املٌعاكق١  عُع

ٌ  دعل٣  بُٝٓعا صظ قط َٛٓع يف األيف ٚسقف عٓٗا املوهٛت املٛآع يف األيف  سعقف  عًع٢  املػاكبع١  عُع
ّ  ٚنٝ ُا ٚقع سٝح ايً غ ٖقا يف األيف ٞ  دا٤ يعٓ ٌ  يف فيعو  عًع٢  ايعـاْ ٘  أ عع  َعا  فِع  ابٖتع ُن عًٝع

ٙ   ٝعع  يف األيعف  سعقف  ع٢ً األْـيوٞ ٚثٝل ابٔ اإلَاّ ّْ نُا"ظ ٚقع سٝح: "ٚقاٍ املِاسف  ٖعق
َِعاسف ايتٝوعرل     ٝعع  يف ايً عغ  ٖعقا   ٝعع  يف األيعف  سعقفت  فكـٚعًٝ٘ظ  .ٚقعت سٝح األي اظ

] 55هخالفاث الٌساخ صـ  - 1451صـ   4هختصر التبييي جـ [  .ْعا٥لٙ ٢ًمحاّل عٚ يًباب  لّؿا

 

 َِش ٞ ايتٝورل بكلا٤تٞ ْافع ٚأبٞ دع علظ  يف اي ا٤ بعـ مت سقف األيف: 01: ألهعام چٻٻ چ 
ـّا يًُػاكب١  ٍ  ع٢ً املِاسف  ٝع أٚ ايـاْٞ قٍٛ ع٢ً املِاسف بعض يف يًُلهّٛ ٚاتباّعاتكًٝ  قعٛ

]541الوقٌع صـ  - 445صـ   3هختصر التبييي جـ [ .ؿاٚؿ أبٞ

 

 ـ  األيعف  سعقف  عًع٢  ايبًٓوٞ ّْٚظ ايٌٝؼإ عُٓٗا ههت: 39امكيصف: ظ 08: ألهعام چڦ چ  ايبعا٤  بعع
ٌ  دل٣ بُٝٓا األيف إثبات ع٢ً املٌاكق١ عٌُ فذل٣ظ فُٝٗا  فعتِ سعقف   .سعقفٗا  عًع٢  املػاكبع١  عُع
]433تٌبيه العطشاى صـ [  .ايبًٓوٞ يّٓ َِاسف ايتٝورل اتباّعا  ٝع يف املٛٓعن يف األيف

 

 دل٣ ايعٌُ يف املِاسف امل بٛع١ بلٚاٜعات قعايٕٛ ٚٚكَ ًٚععب١ ٚؿٚكٟ    : 713: ألهعام چۈئ  چ
عُاّل بكاععـ٠ سعقف    -بازبُع ٜكلؤٕٚ ِٖٚ  -أبٞ عُلٚ ع٢ً سقف األيف بعـ ايون يف ٖقا املٛٓع 

 صظ81:املائصةةط األي ن َٔ  ع املوْح ايواملظ َعع أْٗعِ أثبتعٛا األيعف بععـ ايوعن يف ْععرلٙ يف َٛٓعع        
ٚفيو ألٕ أبا ؿاٚؿ ههت عٔ َٛٓع األْعاّ ّْٚ ع٢ً إثبات األيف بعـ ايون يف َٛٓع املا٥عـ٠. ٚقعـ   

; تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ ٚايِٛاب يف فيو إثبات األيف بعـ ايون يف َٛٓع األْعاّ
ات األيعف بععـ   ٓعرلٙ يف املا٥ـ٠ ٚأػّقا بّٓ أبعٞ بهعل ايًبٝع  ايعقٟ ْكعٌ اإل عاع عًع٢ إثبع        فك١ّ يَٛا

َعٔ ٜكعلأ بعاإلفلاؿ َٚعٔ      ايون يف نال املٛٓعنظ ٚع٢ً فيو ايعٌُ يف  ٝع َِاسف ايتٝوعرل هعٛا٤ّ  
]256الدرة الصقيلت صـ  - 453صـ   3هختصر التبييي جـ [ٜكلأ بازبُع. 
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 َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤     يف يًُٗن٠ ُٛك٠ ُنتبت ٖقٙ ايه١ًُ بايٝا٤: 741: ألهعام چۆ  چ
 .ايٌاّ أٌٖ َِاسف يف ٚاتباّعا يًُلهّٛ اٜت٘لٚفك١ّ يَٛا; ابٔ عاَل

]533الوقٌع صـ  - 514صـ   3هختصر التبييي جـ [
 

 ٚتعا٤  ُنتبت ٖقٙ ايهًُع١ بٝعا٤  : 4: ألعصراف چڦ  چ  ٌ ٍ  قبع َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ      يف ايعقا
.ايٌاّ أٌٖ َِاسف يف ٚاتباّعا يًُلهّٛ اٜت٘لٚفك١ّ ي; َٛاعاَل

]534الوقٌع صـ  - 534صـ   3جـ هختصر التبييي [
 

 أيعف  ُنتبت ٖقٙ ايه١ًُ يف َٛآعٗا األكبع١ بنٜعاؿ٠ : 33ص: ظ 74امسصدةة: ظ 770ىود: ظ 73: ألعراف چں  چ 
ٍ ; أػعّقا  يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل ايٕٓٛ قبٌ األيف ٚسقف املِٝ قبٌبعـ ايالّ أيف   بكعٛ

]343الىسيلت صـ [ .ايٌاَٞ املِشف يف نقيو اكآٖ أْ٘ ايوؼاٟٚ

 

 ؿٕٚ ػاُعع١ املٛٓععع ٖعقا  يف ايتععا٤ بعععـ األيعف  إثبععات إىل املٌعاكق١  فٖعع : 43: ألعصراف چہ  چ 
ٞ  يوهٛت ْعا٥لٙ ٘  ؿاٚؿ أبع ٞ  اتباّععا  سعقفٗا  إىل املػاكبع١  ٚفٖع  ظ عٓع ٟ  يًبًٓوع  يف اسبعقف  أ ًعل  ايعق
 َِاسف ايتٝورل نٓعا٥لٙ.   ٝع ٖقا املٛٓع يف يف األيف قفتُس فكـٚعًٝ٘ظ  .ازبُٝع

]655صـ   3هختصر التبييي جـ [
 

 لٚاٜتع٘  فكع١ّ ي ; َٛامت سقف ٚاٚ ايع ف يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل     : 34: ألعراف چۈئ چ
]534الوقٌع صـ  - 541صـ   3هختصر التبييي جـ [ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ ايٌاّ.

 

 ظ َٛآع توع١ يف ايه١ًُ ٖقٙ ٚكؿت: 13: ألعصراف چۀ چ ّ ٛ  ْٚع  املٛٓععن  يف اسبعقف  عًع٢  ؿاٚؿ أبع
٘  ٜلؿ ٚملص 7:املكلطٚ ص 13:امرمحنط يف األػرلٜٔ ِ  ٌٜععل  َعا  املٛٓععن  يف عٓع ٌ  فذعل٣ ظ اسبعقف  بتعُعٝ  عُع
 بُٝٓا. يف َٛٓعٞ ايلمحٔ ٚاملًو األيف ٚسقف عٓٗا املوهٛت املٛآع يف األيف ع٢ً إثبات املٌاكق١

ظ املِعاسف  ُنٖتاب عًٝ٘ أ ع َا فٌِ يف ٚقع سٝح ايً غ ٖقا  ٝع يف األيف سقف ع٢ً ايـاْٞ ّْ
ٌ  دل٣ فيو ٚع٢ًظ األْـيوٞ ٚثٝل ابٔ ٚٚافك٘ ِ  يف املػاكبع١  عُع ٘  .َِعاس ٗ أٜٔعا ايعُعٌ يف    ٚعًٝع

 ]141هخالفاث الٌساخ صـ  - 1451صـ   4هختصر التبييي جـ [ ٝع َِاسف ايتٝورل.  
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 يف َِعشف ايتٝوعرل    قبعٌ ايكعاف   ايهًُع١ بإثبعات ٚاٚ ع عف   ُنتبعت ٖعقٙ   : 11ألعراف:  چڤڤ  چ
 اٜت٘ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ ايٌاّ.لٚفك١ّ ي; َٛابكلا٠٤ ابٔ عاَل

 ]534الوقٌع صـ  - 544صـ   3هختصر التبييي جـ [



 ـ  األيف سقف ع٢ً ٚاملػاكب١ املٌاكق١ عٌُ دل٣: 771: ألعراف چڱ  چ  بعُعّٛ َعا   عُعالّ  ايوعن  بعع
صظ 11:اذلارايتط َٛٓعع  إال أيعف  بػعرل  َلهّٛ ٖٛ  هاسلا فنل َٔ ايكلإٓ يف َا نٌ إٔ ايٌٝؼإ عًٝ٘ ّْ
٘      َٛٓع األعلاف إٔ إال ايكعلا٤ ٚيف كزلع٘    بعن  ػالّفعا  ال ِٜعض ؿػٛيع٘ يف ٖعقا ايعُعّٛ ألٕ يف قلا٤تع

 بتأػرلٖا ٜكلأَٔ  َِٚٓٗ  هاسلا األيف بتكـِٜ ٜكلأ َٔ فُٔ ايكلا٤ظ بن َِاسف األَِاك ػالّفا
ْ  ٚد٘ ع٢ً املٛٓع ٖقا كهِ يف املِاسف ػالف ايٌٝؼإ ٚفنل ظ هشاكا  سعقف  ٜعقنلا  ٚملظ اشبِعٛ

ِ  يف اشبالف سِلا ٚإمنا املقنٛك٠ ايكاعـ٠ سو  األيف ٍ  ظ!ٚتأػرلٖعا  األيعف  تكعـٜ ٞ  فكعا  يف ايعـاْ
ِ   : ابعٔٗا ٚيف: "األَِاك َِاسف فٝ٘ اػتً ت َا باب يف" املكٓع"  األيعف   ٜأتٛى بهعٌ هعشاك عًعٝ

ٛ  ٚقاٍ". اسبا٤ قبٌ األيف  هاسلا بعٔٗا ٚيفظ اسبا٤ بعـ ٘  يف" ايتبعٝن  طبتِعل " يف ؿاٚؿ أبع  ًعلس
ٙ  ٜبـأ ايقٟ ىاشُبُ شلذا٤  ايوعن  بعن  بعأيف   هعاسل ا ٖٓعا  املِعاسف  بععض  يف ٚنتبعٛا : "اآلٜع١  بٗعق
ـ  بعأيف   هعشاك ا بعٔعٗا  ٚيفظ ٚعاُِ ٚايعلبٝن يًشلَٝن ْٜٛى ٚيف ٖٓا نقيو ٚقلأْاظ ٚاسبا٤  بعع
 "..ٚايهوا٥ٞ محن٠ األػٛإ ُٖٚا يًباقن ْٜٛى ٚيف ٖٓا نقيو ٚقلأْاظ ايلا٤ ٚبن بٝٓٗا اسبا٤

ٌ  كزلٗا يف ٚإمناظ سقفٗا أٚ األيف إثبات يف يٝى ٖٓا اشبالف إٔ يف ُلؼبإ فايِٓإ  أٚ اسبعا٤  قبع
ًعلس٘ يًعكًٝع١:   ٚتأَعٌ قعٍٛ ضبُعـ ابعٔ ايك عاٍ يف      بعـٖاظ ٚبايتايٞ فعاأليف ثابتع١ يف اسبعاين.    

ٚيف َٛٓعع  . "ُٖٚا قلا٤تإ مل ميهٔ  عُٗا يف َِشف ٚاسـ فهتبت يف بعض نقا ٚيف بععض نعقا  "
 اهتش  أبٛ ؿاٚؿ إثبات األيف يف َِاسف َٔ ٜجبتْٛٗا يف ايلٚا١ٜظ ٚهٝأتٞ فنلٙ. ص1:يووسط

 ٚايعلا٤  اسبعا٤  بعن  ٚيهٓٗاظ َِاسف ايتٝورل  ٝع يف األيف بإثبات ايه١ًُ ٖقٙ تبتُن فكـ ٚعًٝ٘ظ
 ٚبعن ظ املِعاسف  بعض يف ٚاتباّعا يًُلهّٛ اٜتِٗلٚفك١ّ ي; َٛاٚػًف ٚايهوا٥ٞ محن٠ َِاسف يف

 ايععبعض اآلػععل َععٔ يف ٚاتباّعععا يًُلهععّٛ اٜتِٗلٚفكعع١ّ يعع; َٛاايبععاقن َِععاسف يف ٚاسبععا٤ ايوععن
]14شرح العقيلت البي القفال صـ  – 542الوقٌع صـ  - 555صـ   3هختصر التبييي جـ [ .املِاسف
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 اتباّعععا َِععش ٞ ايتٝوععرل بكلا٤تععٞ ْععافع ٚأبععٞ دع ععل  يف باشلععا٤ُنتبععت : 741: ألعصصراف چۉ      چ ;
املـ١ٜٓ سو  كٚا١ٜ ايػعامٟ بعٔ قعٝى يف نتابع٘ ععٔ ْعافع بعٔ أبعٞ ْععِٝ           أٌٖ َِاسف يف يًُلهّٛ

]451الوقٌع صـ  - 563صـ   3هختصر التبييي جـ [ .املػاكب١ عٓـ ايعٌُ ٚعًٝ٘ظ املـْٞ

 
 يف َِشف ايتٝورل بكعلا٠٤   ٚال ٜا٤ ؿٕٚ ازبِٝ بعـ أيف مت إثبات: 737: ألعصراف چڇ  چ ْٕٛ

]535الوقٌع صـ  [  .ايٌاّ أٌٖ َِاسف يف ٚيًُلهّٛ اٜت٘لٚفك١ّ ي; َٛاابٔ عاَل

 
 دععل٣ ايعُععٌ يف املِععاسف امل بٛععع١ بلٚاٜععات س ععّ ًٚعععب١ ٚؿٚكٟ أبععٞ : 733: ألعصصراف چپ  چ

عُلٚ ع٢ً سقف األيف بعـ ايون عُاّل بكاعـ٠ سقف األي ن َٔ  ع املوْح ايواملظ َع إٔ أبا ؿاٚؿ 
إثبات األيف بععـ ايوعن يف   مت بن املِاسف. ٚعًٝ٘ظ فكـ  ػالّفاّْ ع٢ً اإلثبات َ ًّكا ٚمل ٜقنل 

 ]531صـ   3هختصر التبييي جـ [ هٛا٤ّ َٔ ٜكلأ باإلفلاؿ َٚٔ ٜكلأ بازبُع.  ٝع َِاسف ايتٝورل

 
 مت سقف ايٛاٚ يف َِشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ نعجرلظ بٓعا٤ّ عًع٢       : 41ألهبياء: ظ 731: ألعراف چڄ  چ

ربِّٝ ايـاْٞ مٜاؿ٠ ايٛاٚ يًُِاسف ايعلاق١ٝ ٚاملـ١ْٝظ ٚربِّٝ ايوؼاٟٚ مٜاؿتٗا يًُِعاسف  
  ٚايٌا١َٝظ ّْٚ َال عًٞ ايكاكٟ ع٢ً سقفٗا يف املِشف املهٞ ٚاملِشف ايٌاَٞ.ايعلاق١ٝ 

]355الىسيلت صـ  - 356الوقٌع صـ [

 
 دل٣ ايعٌُ يف َِاسف املٌعاكق١ ٚاملػاكبع١ عًع٢ نتابتٗعا َُٛعٛي١ اتباّععا       : 719: ألعصراف چپڀ  چ

يًـاْٞظ بُٝٓا ْكٌ أبٛ ؿاٚؿ فٝٗا اشبالف ّْٚ ع٢ً أْٗا َُٛٛي١ يف َِاسف أٌٖ املـ١ٜٓ َٚك ٛعع١  
ٚعًٝ٘ظ فكـ ُنتبت َك ٛع١ يف َِعاسف ايتٝوعرل يًععلاقٝنظ عُعاّل بعّٓ      يف َِاسف أٌٖ ايعلام. 

 ]535صـ   3بييي جـ هختصر الت[أبٞ ؿاٚؿ. 
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 دل٣ ايعٌُ يف َِاسف املٌاكق١ ٚاملػاكب١ عًع٢ إثبعات األيعف    : 70: امخوبصة  چۇ  چ  ظچڭ  چ
 ؿاٚؿ ٚغرلُٖا َٔ عًُا٤ ايلهعِ عُٓٗعا،   ٚأبٞ يوهٛت ايـاْٞظ بعـ ايكاف ٚاملِٝ فُٝٗا ع٢ً ايذلتٝ 

ُّعا ٚال  ٜع ٞ ال ايوهٛت إٔ تكـّ ٚقـ ّ  سه ٘  ًٜعن نُعا إٔ اإلَعاّ ابعٔ ازبعنكٟ قعاٍ يف       ظاإلثبعات  َٓع
ِ  ،چڳچٚ  چھچ "ايٌٓل": "ٚقـ كأٜتُٗا يف املِاسف ايكـمي١ ضبعقٚفيت األيعف نعع     ثع

ِ  ٚمل ايٌلٜ ١، املـ١ٜٓ َِشف يف نقيو كأٜتٗا ـّا  أعًع َّٓ  أسع  يف ٚال فُٝٗعا،  األيعف  إثبعات  عًع٢  ْع
ٍُ  - ٚكؿإ عٔ أبعٞ دع عل   ابٔ كٚا١ٜ ٜكِـ - ايلِٓٚا١ٜ ٖٚقٙ إسـُٜٗا، ٞ  إف َُٓٗعا  سعقفٗا  عًع٢  تعـ  ٖع

ايلهِ". فهالّ ابٔ ازبنكٟ قا ع يف ٚدٛب سقف األيف فُٝٗا. ٚنقيو ْعّ عًع٢ اسبعقف     ضبت١ًُ
 فُٝٗا ايٌٝؽ ضبُـ ايعاق  يف نتاب٘ "نٌف ايع٢ُ ٚايلٜٔ عٔ ْاظلٟ َِشف فٟ ايٓٛكٜٔ". 

لٚاٜع١ ابعٔ ٚكؿإ   ٚعًٝ٘ظ فٝتعن سقف األيف فُٝٗعا عُعاّل مبعا ٚكؿ فُٝٗعا َعٔ ايِٓعْٛظ ٚكعاٜع١ ي       
]43هخالفاث الٌساخ صـ [خبً ٘ظ ٖٚٛ َا مت اعتُاؿٙ يف  ٝع َِاسف ايتٝورل. 

 

 يف ايعجُاْٝع١  املِعاسف  بعن  اشبعالف  ٚدعٛؿ  ع٢ً ايلهِ عًُا٤ ّْ: 31: امخوبصة چۅ  چ  ٙ  ٖعق
ٙ   أيف ايالّ بعـ األيف مٜاؿ٠ بن ايه١ًُ ٛ  ٚسعقفٗا. فعقنل  تععٝن  ؿٕٚ" ايتبعٝن  طبتِعل " يف ؿاٚؿ أبع

٘  اػتً عت  َعا  بعاب  يف" املكٓعع " يف ايـاْٞ األيف. ٚفنلٙ مٜاؿ٠ عـّ ٚكدضظ بعٝٓ٘ ملِل  َِعاسف  فٝع
ِ  عٔ بوٓـٙ ٚك٣ٚ األيف بإثبات كهِ َا فنل باب يف ٚنقيوظ األَِاك أٌٖ ٟ  عاُع  يف أْٗعا  ازبشعـك

٘  يف األيف مٜـت َا ْكط فنل باب يف" احملهِ" يف فنل األيفظ بُٝٓا بنٜاؿ٠ اإلَاّ املِشف  إٔ كزلع
ٍ  .بٝٓٗعا  ػالّفعا  ٖٓعاى  إٔ ٜقنل ٚملظ األيف مٜاؿ٠ ع٢ً املِاسف بن إ اّعا ٖٓاى ٟ  ٚقعا : ايوعؼاٚ

ٔ  ضبُـ عٔ بوٓـٙ ك٣ٚ ثِ"ظ ايهٌف اقتٔاٙ َا ع٢ً األنجل يف باأليف إْٗا" ٔ  عٝوع٢  بع  إٔ ِْعرل  عع
 ٚكدععض  .ٚايٌعا١َٝ  ٚايهٛفٝع١  املـْٝع١  املِعاسف  ُنٖتعاب  عًٝٗا ادتُع قـ ايه١ًُ ٖقٙ يف األيف مٜاؿ٠

 ٚاملٌعاكق١  املػاكبع١  َِعاسف  َععِ يف ايعٌُ َٚع فيو فكـ دل٣. األيف ٚايٌا ي مٜاؿ٠ ازبعدلٟ
.اإلَاّ يًُِشف ٚطباي ١ّ ايعتٝك١ ألُٛشلِ ػالّفا باػتٝاك أبٞ ؿاٚؿظ; أػّقا األيف سقف ع٢ً

ٚ  ٚأبٞ نجرل البٔ َِاسف ايتٝورل يف أيف ايالّ بعـ أيف بـٕٚ ايه١ًُ ٖقٙ ُنتبت فكـ ٚعًٝ٘ظ  عُعل
ٌ  يف ًُلهّٛفك١ّ يَٛا ٜٚعكٛب فكع١ّ  ; َٛاهعا٥ل َِعاسف ايتٝوعرل    يف األيعف  ٚبنٜعاؿ٠ ظ املِعاسف  أقع

ّ  ٚايهٛفع١  املـ١ٜٓ أٌٖ َِٚاسف اإلَاّ املِشف يف ًُلهّٛي  ٚإعُعاالّ  ايًػعتن  بعن   ّععا ظ ٚايٌعا
]156الىسيلت صـ  -134الوحكن صـ  - 544الوقٌع صـ  - 625صـ   3هختصر التبييي جـ [يِْٓٛ األ١ُ٥. 
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 َِععشف يف  دبععلٟا نًُعع١ بعععـ  َٔععٔا ازبععل سععلف متععت إٓععاف١: 799امخوبصصة:  چٺٿ  چ 
.َه١ أٌٖ َِاسف اٜت٘ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يفلٚفك١ّ ي; َٛاايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ نجرل

 ]544الوقٌع صـ  - 636صـ   3هختصر التبييي جـ [
 

 َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ عاَل  يف ايع ف ٚاٚ ُسقفت: 791امخوبة:  چٱٻ  چ
  .ٚايٌاّ املـ١ٜٓ أٌٖ َِاسف اٜتِٗ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يفلٚفك١ّ ي; َٛاٚأبٞ دع ل

]535الوقٌع صـ  - 635صـ   3هختصر التبييي جـ [

 
 بعُعّٛ َعا   عُاّل ايون بعـ األيف سقف ع٢ً ٚاملػاكب١ املٌاكق١ عٌُ دل٣: 1: يصووس چڦ  چ  ّ  ْع

 إٔ إالصظ 11:اذلارايتط َٛٓع إال أيف بػرل َلهّٛ ٖٛ  هاسلا فنل َٔ ايكلإٓ يف َا نٌ إٔ ايٌٝؼإ عًٝ٘
 ػالّفعا  نعقيو  ايكلا٤ ٚيف كزل٘ بن ػالّفا ال ِٜض ؿػٛي٘ يف ٖقا ايعُّٛ ألٕ يف قلا٤ت٘ َٛٓع ْٜٛى

ٌ  اهِ ٜكلؤٖا َِٚٓٗ چڦ  چ املِـك١ٜ ع٢ً ٜكلؤٖا َٔ فُٔ ايكلا٤ظ بن َِاسف األَِاك  فاعع
ِ  يف املِعاسف  ػالف ْٚكٌ ايٌٝؼإظ چڦچ ٚسعقفٗا ؿٕٚ   األيعف  إثبعات  بعن  املٛٓعع  ٖعقا  كهع

ّ  تِٗكعلا٤ فكع١ّ ي َٛا َٚهع١  ايهٛف١ ألٌٖ باأليف كزلٗا ؿاٚؿ أبٛ ٚاهتش ظ تعٝن  بععض  يف ٚيًُلهعٛ
 .املِعاسف  بعض يف ٚيًُلهّٛ تِٗكلا٤فك١ّ يَٛا املـ١ٜٓ ألٌٖ أيف بػرل كزلٗا ٚاهتش ظ املِاسف

 ٚيٛ نإ ٖقا املٛٓع ؿاػاّل يف ايكاعـ٠ ايعا١َ املقنٛك٠ظ يلدعض أبٛ ؿاٚؿ اسبقف يف  ٝع املِاسف.
 ٚمحن٠ ٚعاُِ نجرل ابٔ ايتٝورل بكلا٤ات َِاسف يف األيف بإثبات ايه١ًُ ٖقٙ ُنتبت فكـ ٚعًٝ٘ظ

ّ  ٚاتباّععا  األيعف  بإثبعات  تِٗكلا٤فك١ّ ي; َٛاايعاًل ٚػًف ٚايهوا٥ٞ  املِعاسف  بععض  يف يًُلهعٛ
ٌ  بعاأليف  كزلٗا ؿاٚؿ أبٞ باهتشباب ٚأػّقا َِعاسف   هعا٥ل  يف األيعف  ُٚسعقفت ظ َهع١ ٚايهٛفع١   ألٖع

 باهعتشباب  ٚأػعّقا ظ املِعاسف  بععض  يف يًُلهّٛ ٚاتباّعا األيف حبقف تِٗكلا٤فك١ّ ي; َٛاايتٝورل
]544 الوقٌع صـ - 644صـ   3هختصر التبييي جـ [   .املـ١ٜٓ ألٌٖ أيف بػرل كزلٗا ؿاٚؿ أبٞ

 
 أػعّقا  ايٕٓٛ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل      قبٌ األيف ُسقفت: 1: يووس چپ  چ ; ٍ  بكعٛ

]343الىسيلت صـ [ .ايٌاَٞ املِشف يف نقيو اكآٖ أْ٘ ايوؼاٟٚ
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 بن ايٝعا٤ ٚايتعا٤ يف ايهًُعتن يف َِعشف      األيف ُسقفت: 17: يووس چڀ  چظ 71: يووس چٻ  چ
 .ايٌاَٞ املِشف يف نقيو ُاكآٖ أْ٘ ايوؼاٟٚ بكٍٛ; أػّقا ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل

]243الىسيلت صـ [ 

 
 أػعّقا  ايٝا٤ يف َِشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل     قبٌ األيف ُسقفت: 71: يووس چڤ  چ ; ٍ  بكعٛ

]352الىسيلت صـ [ .ايٌاَٞ املِشف يف نقيو اكآٖ أْ٘ ايوؼاٟٚ

 

 ُكزلت يف َِاسف أٌٖ ايٌاّ بايٕٓٛ ٚايٌنظ َٔ ٕ ٖقٙ ايه١ًُ : ّْ ايـاْٞ أ11: يووس  چ ڤ  چ
ايٌٓلظ ٚيف ها٥ل املِاسف بايون ٚايٝا٤ظ َٔ ايتوٝرل. ٚعًٝ٘ظ فكـ ُنتبت ٖقٙ ايه١ًُ يف َِش ٞ 

كلا٤تُٗا ٚيًُلهّٛ يف َِاسف فك١ّ يايتٝورل بكلا٤تٞ ابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل بايٕٓٛ ٚايٌن َٛا
كلا٤تِٗ ٚيًُلهّٛ يف غرل فك١ّ يايتٝورل َٛاأٌٖ ايٌاّظ ٚبايون ٚايٝا٤ يف ها٥ل َِاسف 

 ]544الوقٌع صـ  [َِاسف أٌٖ ايٌاّ. 
 
 ايعٛدٗن  ٚفنعل  فٝٗعا  األيف سقف ع٢ً ؿاٚؿ أبٛ : 34ّْىود:   چۆ  چ ظ44غافر:  ظ11: يووس  چڄ  چ 

 يف ٚاسبعقف  صٜعْٛى ط َٛٓعع  يف اإلثبعات  إىل املػاكبع١  فقٖ ظ اإلثبات فٝ٘ ٚاػتاك صْٜٛىط َٛٓع يف
ٞ  ابٔ ٖقا ٚكدضظ صغافلطٚص ٖٛؿط َٛٓعٞ ٘  ايكآع ّ  عًع٢  ٚقّٛفعا  املعاكغٝين  ٚتبعع  فٖع   بُٝٓعا . ايعٓ

ٌ  يف األيعف  إثبعات  عًع٢  ّْ ايقٟ يًـاْٞ اتباّعا ايجالث١ املٛآع يف اإلثبات إىل املٌاكق١ ٕ  َعا  نع  نعا
أَعا   يف  ٝع َِاسف ايتٝوعرلظ  صْٜٛىط َٛٓع فكـ مت إثبات األيف يف ٚعًٝ٘ظ  .فاعٌا ٚمٕ ع٢ً

ـّا   يف فباسبقف صغافلطٚص ٖٛؿط َٛٓعا  يًُػاكبع١  َِش ٞ ايتٝورل بكلا٤تٞ ْافع ٚأبٞ دع علظ تكًٝع
ـّاظ َِاسف ايتٝورل ها٥ل يف ٚباإلثباتظ ؿاٚؿ أبٞ ّْ ع٢ً ٚقٛفِٗ يف  اتباعِٗ يف يًٌُاكق١ تكًٝ

]656صـ   3هختصر التبييي جـ [ .يًـاْٞ
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 ؿٕٚ تععٝنظ ف عٞ    املٛٓعع  ٖقا يف املِاسف بناشبالف  ْكٌ ع٢ً ايٌٝؼإ ات ل: 10: يووس چٻ  چ
َِاسف  يف اسبا٤ بعـ األيف مت إثبات فكـ ٚعًٝ٘ظ .بعٔٗا األيف بعـ اسبا٤ظ ٚيف بعٔٗا بػرل أيف

ّ  ٚاتباّععا  اٜتِٗلٚفكع١ّ يع  ; َٛامحن٠ ٚايهوعا٥ٞ ٚػًعف ايعاًعل    ايتٝورل بكلا٤ات  بععض  يف يًُلهعٛ
]544الوقٌع صـ  - 664صـ   3هختصر التبييي جـ [. املِاسف

 

 ايـاْٞ اإلَاّ ّْ بُٝٓا بايتا٤ظ كزلٗا ع٢ً ٚاملػاكب١ املٌاكق١ عٌُ دل٣: 08: يووس چۈئ  چ 
٘  فيعو  ْٚكٌظ باشلا٤ َٚا عـاٙ بايتا٤ َٔ غرل أيف قبًٗا ايعلام أٌٖ َِاسف يف ٚدـٖا أْ٘ ع٢ً  عٓع
ٚبايتايٞ فعإٕ عُعٌ    .باشلا٤ازبنكٟظ ٚنقيو ك٣ٚ أبٛ ؿاٚؿ عٔ ْافع أْٗا يف َِاسف أٌٖ ايعلام  ابٔ

 َِعاسف ايتٝوعرل   يف باشلعا٤  كهِ ٖعقٙ ايهًُع١   مت فكـ املٌاكق١ ؽبايف أُٛشلِ ايعتٝك١. ٚعًٝ٘ظ
ّ   تِٗ بعاإلفلاؿ كعلا٤ فكع١ّ ي ; َٛايًعلاقٝن هعا٥ل   يف ٚبايتعا٤ ظ ايععلام  َِعاسف  يف ٚاتباّععا يًُلهعٛ

 ]453الوقٌع صـ  - 233صـ   2هختصر التبييي جـ [.َِاسف ايتٝورل

 

 اشلُن٠ بعـ األيف سقف ع٢ً ٚاملٗـٟٚ األْباكٟ ابٔ ٚنقيو ؿاٚؿ أبٛ ّْ: 4ام خصرف: ظ 1: يوسف چھ  چ 
ّ  بُٝٓعا . ٚاملػاكبع١  املٌعاكق١  َِعاسف   ٝعع  يف ايعٌُ فيو ٚع٢ًظ املٛٓعن يف ٞ  ْع  ٚنعقيو  ايعـاْ

ٚفنل ابعٔ أًعت٘ يف نتعاب     .األيف بإثبات ايعلاق١ٝ املِاسف يف املٛٓعن ٖقٜٔ كأٜا أُْٗا ايوؼاٟٚ
"عًِ املِاسف" اشبالف يف ٖقٜٔ املٛٓعنظ ٚكدض ايٓا ٦ٞ إثبعات األيعف فُٝٗعاظ فكعاٍ: "فعاألنجل      
إثباتٗا ٖٚٛ األق٣ٛ ست٢ ال ٜتهلك اسبقف". ٚعًٝ٘ظ فكـ مت إثبات األيعف يف املٛٓععن يف َِعاسف    

ٚػًعفظ ٚسعقفٗا يف هعا٥ل    ايتٝورل يًعلاقٝنظ ِٖٚ أبٛ عُعلٚ ٚعاُعِ ٚمحعن٠ ٚايهوعا٥ٞ ٜٚعكعٛب      
]244الىسيلت صـ  - 244الوقٌع صـ  - 345صـ   3هختصر التبييي جـ [َِاسف ايتٝورل.  

 

 بعععض يف: "فكععاٍ املٛٓعععظ ٖععقا كهععِ يف املِععاسف اػععتالف ايععـاْٞ فنععل: 39: يوسصصف چٺ  چ 
ـ  ؿاٚؿ أبٛ أَا"ظ األنجل ٚفيوظ أيف بػرل بعٔٗا ٚيف باأليف ايعلام أٌٖ َِاسف  إثبعات  ٖٓعا  فنعل  فكع

 . "ٚايٝا٤ ايتا٤ بن بأيف  اهتٝأهٛا فًُا: "افكاٍ املِاسف اػتالف ٜقنل ٚمل األيف
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 ٟ اٜتع٘ يف أسعـ ٚدٗٝع٘ظ    لٚفكع١ّ ي ; َٛاٚعًٝ٘ظ فكـ مت إثبات األيف يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ايبعن
ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف بعض املِاسف ع٢ً قٍٛ ايـاْٞ أٚ  ٝعٗعا عًع٢ قعٍٛ أبعٞ ؿاٚؿظ ٚالهعتشباب      

]513الوقٌع صـ  - 325صـ   3هختصر التبييي جـ [أبٞ ؿاٚؿ يإلثبات يف ْعرلٙ ايتايٞ فنلٙ. 

 

 ظ املٛٓعع املِعاسف يف ٖعقا    بن اشبالف ْكٌ ع٢ً ايٌٝؼإ ات ل: 779: يوسف چۇ  چ ٍ ٛ  ٚقعا  أبع
٘  إالظ فيعو  َٔ ًا٤ َا ايهات  فًٝهت ظ سؤ ٚنالُٖا: "ؿاٚؿ ٕ  إٕ أْع ٔ  املِعشف  ٓعبط  نعا ظ نعجرل  البع

 نقيو فيو ايبنٟ ٚيكلا٠٤ظ املِاسف بعض يف ًُلهّٛفك١ّ ي; َٛاغرل ال بأيف فيو نت  ي٘ فاهتش 
ٔ  بأيف ٚعًٝع٘ظ فكعـ مت إثبعات األيعف يف َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜع١ ايبعنٟ ناملٛٓعع           ."ُٖعن  غعرل  َع

]513الوقٌع صـ  - 332صـ   3هختصر التبييي جـ [ايوابل. 

 

 يوعهٛت ظ املٛٓعع  ٖقا يف األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 1: امرعة چۇئچ  ٞ ٘  ؿاٚؿ أبع ـ ظ عٓع  ٚقع
ُّا ٚال ٜع ٞ ال ايوهٛت إٔ تكـّ  يف اسبقف أ ًل ايبًٓوٞ تًُٝقٙ إٔ سن يفظ اإلثبات َٓ٘ ًٜنّ سه

املػاكبعع١ ٚيف  ٝععع َِععاسف  عٓععـ ايعُععٌ ٚعًٝعع٘ظ ايػععا٥بن ٓععُرل إىل املٔععاف ايً ععغ ٖععقا  ٝععع
]521صـ   4هختصر التبييي جـ [ايتٝورل. 

 

 يف املٛآعع   األيعف  ُسقفت: 7:اهمنل چپچ ظ11:امكيف چ ی چ ظ3:احلمرظ 43:امرعة چڭچ
ٍ ; أػعّقا  بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل   َِشف ايتٝورل  يف ١األكبع ٟ  بكعٛ ٘  ايوعؼاٚ  املِعشف  يف نعقيو  اكآٖع  أْع

 ]246الىسيلت صـ [ .ايٌاَٞ
 

 ـ  ايـاٍ إٔ ع٢ً ؿاٚؿ أبٛ ّْ: 41:ٕابراىم چڇچ ٛ ظ يًعُٗن٠  ُعٛك٠  ؿٕٚ َباًعل٠ّ  اي عا٤  بعع  املٛافعل  ٖٚع
ُّعا ربعايف فيعوظ      ظٖقا ٚقتٓا يف األَِاك ها٥ل َِاسف يف ايعٌُ ٚعًٝ٘ يًكٝاي إال إٔ ٖٓعاى ِْٛ

 ٖقا يف بايٝا٤ َله١َٛ اشلُن٠ عٔ ُاسي "اشبنا١ْ" ٚ"اشبال١ُ" إٔ ايٓا ٦ٞ غٛخ ضبُـ سٝح فنل
ّ  يكلا٠٤ كعا١ٜ ايكٝاي غرل ع٢ً ػا١ُ املٛٓع ـ  يف ٌٖعا ٘  أسع ـ  ايوعان١ٓ  بايٝعا٤  ٚدٗٝع ظ اشلُعن٠  بعع
ٞ  يًٌعٝؽ  "اإلكًاؿ" :إىل "اشبال١ُ" فيو ُاس  ْٚو  ٟ  َِٓعٛك  أبع   " ايٌعا ب١ٝ  ًعلغ  "ٚ ظاملاتلٜعـ

  .نًِٗ ِْٛا ع٢ً كهِ اشلُن٠ ٖٓا ػا١ُ بايٝا٤" ": ايلهِ"ظ ٚقاٍ يف ازبنكٟ "كهاي١ٚ ظعُاؿ ملال
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ّ  َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜع١    يف بايٝعا٤  ايهًُع١  ٖقٙ نتبت فكـ ٚعًٝ٘ظ فكع١ّ  ; َٛاععٔ ابعٔ ععاَل    ٌٖعا
]332 صـ 3ًثر الورجاى جـ  - 53هخالفاث الٌساخ صـ [ .املقنٛك٠ بايِْٓٛ ٚأػّقا اٜت٘لٚي

 
 أػعّقا  ايتعا٤ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل       اييت بعـ األيف ُسقفت: 09:امنحل چڇ  چ ;

]352الىسيلت صـ [ .ايٌاَٞ املِشف يف نقيو اكآٖ أْ٘ ايوؼاٟٚ بكٍٛ

 
 تبّععا ألبعٞ ؿاٚؿظ    دل٣ عٌُ املٌاكق١ عًع٢ سعقف األيعف بعن ايعقاٍ ٚايكعاف      : 771:امنحصل چڄچ

ٗٓل: "عاًل ابٔ بّٓ; أػّقا ٚدل٣ عٌُ املػاكب١ ٚايوٛؿاْٝن ع٢ً إثباتٗا ٘  إثبعات  بعِٔٗ ًٚ "ظ أي ع
ّْٚ  ٔ ٞ  ابع ٌ : "ايكآع ٙ  باإلثبعات  ايعُع ٗٓل ٛ  ًٚع ـ  أبع ٞ  ضبُع ّ "ظ ا اُع ٞ    ْٚع : ضبُعـ غعٛخ ايٓعا ٦

ايقاٍ". ٚعًٝ٘ظ  بعـ األيف ٚبإثبات اإلفعاٍ باب َٔ َعًّٛ َاض اشلُن٠ ٚب تض اي ا٤ بٌُٛ فأفاقٗا"
ـّا  ظ َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚأبعٞ عُعلٚ ٚأبعٞ دع عل ٜٚعكعٛب      فكـ مت إثبات األيف يف تكًٝع

]455  3ًثر الورجاى جـ  - 341صـ   3هختصر التبييي جـ [. ٚايوٛؿاْٝن يف َِاس ِٗ امل بٛع١ يًُػاكب١

 
 ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ ابعٔ نعجرل ٚابعٔ      َِاسف  يف ايكاف بعـ مت إثبات أيف: 04:إلرساء چۇۇچ

.ٚايٌاّ َه١ أٌٖ َِاسف يف يًُلهّٛ ٚاتباّعا اٜتُٗالٚفك١ّ ي; َٛاعاَل
 ]541الوقٌع صـ  - 355صـ   3هختصر التبييي جـ [

 
 ات ل: 04:إلرساء چۇچ  ٌ ٍ ظ يف ٖعقا املٛٓعع   املِعاسف  اػعتالف  ايٌٝؼإ ع٢ً ْكع ٞ  فكعا : ايعـاْ

ٖٗلٙ ايًبٝ ظ ٚعًٝ٘ عٌُ املٌاكق١،"باأليف ايعتل ايعلام أٌٖ َِاسف يف أْا ٚكأٜت٘" ٚقاٍ أبٛ  ظ ًٚ
ٍ ". أيعف  بػعرل  بعٔعٗا  ٚيف ٚايٓعٕٛ،  اسبعا٤  بعن  بعأيف  املِاسف بعض ف ٞ: "ؿاٚؿ ٔ  قعا ٞ  ابع : ايكآع

٘  "اسبقف ع٢ً ٚايعٌُ" ـ ظ ظ ٚعًٝ٘ ايعٌُ عٓـ املػاكب١ إال يف َِشف ازبُاٖرلٜع١. ٚعًٝع  ُسعقفت  فكع
ـّا َِععش ٞ ايتٝوععرل بكلا٤تععٞ ْععافع ٚأبععٞ دع ععلظ يف املٛٓععع ٖععقا يف األيععف َِععاسف  يععبعض تكًٝعع
]226الوقٌع صـ  - 356صـ  3هختصر التبييي جـ [.املػاكب١
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 َِشف ايتٝورل بكعلا٠٤   ُسقفت األيف اييت قبٌ ايٕٓٛ يف: 13:ام مر چۉچظ 798:إلرساء چڀچ
.األيف حبقف ايٌاَٞ املِشف يف اكآٖ أْ٘ ع٢ً ّْ ايقٟ يًوؼاٟٚ; اتباّعا ابٔ عاَل

 ]244الىسيلت صـ [
 

 ْععّ ايععـاْٞ عًعع٢ إ ععاع املِععاسف يف كهععِ ٜععا٤ٜٔ يف   :78:امكيصصف چٺچظ 79:امكيصصف چڳچ
ُا باأليف بعـ ايٝا٤ ُٛك٠ّ يًُٗن٠ يف نتعاب ٖذعا٤ ايوع١ٓ ايعقٟ كٚاٙ     كآٖٖقٜٔ املٛٓعنظ ثِ فنل أْ٘ 

 يف بعض نقيو أُْٗا أبٞ سامتايػامٟ بٔ قٝى عٔ َِاسف أٌٖ املـ١ٜٓ. ْٚكٌ ايـاْٞ ٚأبٛ ؿاٚؿ عٔ 
ٜٖـ. باأليف ايٌاَٞ املِشف يف ُاكآٖ أْ٘ ايوؼاٟٚ ّْٚ املِاسف. ايوعؼاٟٚظ   ازبنكٟ قٍٛ ابٔ ٚأ
٘  أْعا  كأٜتٗعا  ٚنقيو: "سٝح قاٍ ٍ "ظ -ايٌعاَٞ   املِعشف  - فٝع ٟ  ٚقعا  اػتعاك  َعا  عًع٢  َعكّبعا  ازبععدل
ـَٖإ: "ٚايػامٟ ايوؼاٟٚ َُٝك ٕ  ٚإٕ ايهٌف املٓع َوتٓـ نإ إٕ َجبتإ ألُْٗا ايٓايف ع٢ً ف  صبعلؿ  نعا
ٔ  طباي ١ َع اإل اع ؿع٣ٛ ِٜض ٚالظ فٝ٘ ببـع فًٝوتظ ايكٝاي عٔ ػلٚدٗا ٘  ٜعتعدل  َع ٘  قٛيع . "فٝع

; ايوان١ٓ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل      يًُٗن٠ ُٛك٠ ٚعًٝ٘ظ فكـ ُنتبت ايهًُتإ باأليف
ايوعؼاٟٚظ ٚيًُلهعّٛ يف َِعاسف أٖعٌ املـٜٓع١ نُعا        كآٙيًُلهّٛ يف املِشف ايٌاَٞ نُا اتباّعا 

]443صـ   1الٌشر جـ  - 346الىسيلت صـ  - 345الوقٌع صـ  - 442صـ   3هختصر التبييي جـ [كٚاٙ ايػامٟ بٔ قٝى. 

 

 َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات     يف ايتجٓٝع١  عًع٢  ٚاأليعف  اشلا٤ بن َِٝ مت إثبات: 48:امكيف چٹچ
ّ  ٚاتباّععا  اٜتِٗلٚفك١ّ ي; َٛاٚأبٞ دع لْافع ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَل  ٌ  َِعاسف  يف يًُلهعٛ  َهع١  أٖع

]541الوقٌع صـ  - 442صـ   3هختصر التبييي جـ [ .ٚايٌاّ ٚاملـ١ٜٓ

 

 ات ل ايٌٝؼإ ع٢ً ْكٌ اشبالف يف ٖقا املٛٓعظ فكاٍ أبٛ ؿاٚؿ: " نتبٛٙ يف بعض : 33: امكيف چ ڑ  چ
املِاسف بأيف بعـ ايناٟ ال غرلظ ٚنقا كزل٘ ايػامٟ ٚسهعِ ٚع عا٤ظ ٚنتبعٛا يف بعٔعٗا بعٛاٚ بععـٖا       
أيفظ تك١ٜٛ يًُٗن٠ شب ا٥ٗاظ ؿٕٚ أيف قبًٗا"ظ ثِ قاٍ: :ٚبعاألٍٚ أنتع "ظ فعأبٛ ؿاٚؿ ْكعٌ اشبعالف      

اسف ؿٕٚ تعٝنظ ثِ اػتاك ايٛد٘ ايقٟ عًٝ٘ عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١ اآلٕ. أَا ايعـاْٞ فكعـ   بن املِ
 ُلغ أْٗا بايٛاٚ يف َِاسف أٌٖ ايعلام ٚبػرل ٚاٚ يف َِاسف أٌٖ املـ١ٜٓ. 
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ّْٚ ايوؼاٟٚ أْٗا بػرل ٚاٚ يف املِشف ايٌاَٞ. ٚعًٝع٘ظ فكعـ ُنتبعت ٖعقٙ ايهًُع١ بعٛاٚ ٚأيعف بععـ         
ٚ      ايناٟ يف َِش ٞ اي اٜتُٗعا بعايلفع ٚاتباّععا    لٚفكع١ّ ي ; َٛاتٝوعرل بلٚاٜع١ ًععب١ ٚقعلا٠٤ أبعٞ عُعل

فكعع١ّ ; َٛايًُلهععّٛ يف َِععاسف أٖععٌ ايعععلامظ ٚبععأيف فكععط ؿٕٚ ٚاٚ يف َِععاسف ايتٝوععرل يًبععاقن
 . ٚايٌاّ تِٗ بايِٓ  ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف املـ١ٜٓكلا٤ي
]344الىسيلت صـ  - 414الوقٌع صـ  - 415صـ   3هختصر التبييي جـ [

 
 ات ل ايٌٝؼإ ع٢ً ْكٌ اشبالف يف إثبعات األيعف ٚسعقفٗا بعن ايعلا٤ ٚازبعِٝظ       : 03:امكيصف چۇئچ

ٚاهتش  أبٛ ؿاٚؿ إثبات األيف يف ايلهِ يف َِاسف َٔ ٜجبتْٛٗا يف ايلٚا١ٜ ٚسعقفٗا يف َِعاسف   
بكععلا٤ات محععن٠ َععٔ ؼبععقفْٛٗا يف ايلٚاٜعع١. ٚعًٝعع٘ظ فكععـ مت إثبععات األيععف يف َِععاسف ايتٝوععرل   

 اٜتِٗ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف بعض املِاسف. لٚفك١ّ ي; َٛاٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل

]543الوقٌع صـ  - 424صـ   3هختصر التبييي جـ [

 
 لٚفكع١ّ ي ; َٛايف َِشف ايتٝورل بكعلا٠٤ ابعٔ نعجرل    بْٓٛن ُنتبت: 01:امكيصف چىئچ ٘  ٚاتباّععا  اٜتع

]541الوقٌع صـ  - 421صـ   3التبييي جـ هختصر [ .َه١ أٌٖ َِاسف يف يًُلهّٛ

 
 دععل٣ عُععٌ املٌععاكق١ ٚاملػاكبعع١ عًعع٢ إثبععات أيععف بعععـ ايععناٟ ؿٕٚ ٚاٚظ فؼععايف  : 18: طصصو چىت  چ

املٌاكق١ بقيو أُٛشلِ ايعتٝك١ظ سٝح ّْ ايـاْٞ أْٗا بٛاٚ ٚأيف بعـٖا يف َِعاسف أٖعٌ ايععلامظ    
ا نعقيو بعايٛاٚ يف   كآٖع ٚفنلٙ يف باب َا ات كت ع٢ً كزل٘ َِاسف أٌٖ ايعلام. ّْٚ ايوؼاٟٚ أْع٘  

املِععشف ايٌععاَٞ. ٚعًٝعع٘ظ فكععـ نتبععت ٖععقٙ ايهًُعع١ بععٛاٚ ٚأيععف بعععـ ايععناٟ يف َِععاسف ايتٝوععرل   
 يًعلاقٝن ٚابٔ عاَلظ ٚبأيف فكط ؿٕٚ ٚاٚ يف ها٥ل َِاسف ايتٝورل. 

 ]344الىسيلت صـ  - 564, 411الوقٌع صـ [
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 اتباّععا  ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل    َِشف  يف ٚايبا٤ ايٝا٤ بن أيف مت إثبات: 03: طصو چژ  چ ;
ّ ا ايٌاَٞ املِشف يف ٚكأٜت٘: "قاٍ إف ايوؼاٟٚظ سو  ّْ ايٌاَٞ املِشف يف يًُلهّٛ   ٜعابٓو

ٜٖـ." ايٝا٤ بعـ اييت األيف فٝ٘ أثبت أْ٘ إال َُٛٛاّل ٔ  ٚأ ٟ  ابع ٍ  ازبعنك ٟ  قعٛ ٍ  ايوعؼاٚ  ٚنعقيو : "فكعا
٘  أْا كأٜتٗا ٘  سعو  أثعل  بٗعا  إٔ غعرل  فٝع ـ  ٚقعع  أظٓع ٟ  بعع ٍ " ايوعؼاٚ ِ : ٚقعا ٞ  "ثع  يف نعقيو  كأٜتٗعا  إْع

ٟ  ازبعاَع  مبكِعٛك٠  ايها٥ٔ ايٌاَٞ ايهبرل املِشف ٞ  باملِعشف  املععلٚف  األَعٛ ِ  ايعجُعاْ  كأٜتٗعا  ثع
 ]455صـ   1الٌشر جـ  - 363الىسيلت صـ [ ".املِل١ٜ بايـٜاك اإلَاّ ي٘ ٜكاٍ ايقٟ باملِشف نقيو

 
 إثبعات  إىل املػاكب١ ٚنقيو املٌاكق١ فٖ : 793طو:  چھ  چ    ٚ ظ املٛٓعع  ٖعقا  يف األيعف بععـ ايعٛا

ُّا ٚال ٜع ٞ ال ايوهٛت إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘ ؿاٚؿ أبٞ يوهٛت ٘  ًٜنّ سه ـ ظ اإلثبعات  َٓع ّ  ٚقع  عًع٢  ْع
ـ  ٚعًٝع٘ظ  .ايتذعٝي  إهشام أبٛ اإلَاّ سقف٘ َِعاسف    ٝعع  يف املٛٓعع  ٖعقا  يف األيعف  سعقفت  فكع

]553صـ   4هختصر التبييي جـ [.بايّٓ ٚأػقا يًؼالف ٚتكًٝال ٓعا٥لٙفك١ّ يايتٝورل َٛا

 
 نتبت ٖقٙ ايه١ًُ حبقف األيف بعن اشبعا٤ ٚاي عا٤ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤       : 771: طو چی  چ

 اسبعلف  ٖعقا  يف يًُِعاسف  عٓعـْا  ٚيٝى: "ًلٚا١ٜ ٚالػتٝاك أبٞ ؿاٚؿظ سٝح قاٍفك١ّ ي; َٛاابٔ نجرل
 ْجعل  ُعاس   قاٍ نُا."ظ أيف بػرل َه١ أٌٖ َِاسف يف ٜهٕٛ إٔ ايكٝاي يف ػب  ايقٟ إٔ إالظ كٚا١ٜ

ٛ  حبعقفٗا  ايعبعض  ٚيف بإثباتٗعا  املِعاسف  بعض ف ٞ ايلهِ طبتًف ٖٛ ٚقٌٝ: "امللدإ  األقعلب  ٖٚع
٘ ظ ايِٛاب إىل ٟ  ٚكزلع ٘  يف ازبعنك  حبعقفٗا  ايِعشٝش١  املِعاسف  بععض  ٚيف األيعف  بإثبعات  َِعش 

]344صـ   4ًثر الورجاى جـ  - 453صـ   4هختصر التبييي جـ [.". اسبقف أسؤ ٖاٌَ٘ ع٢ً ٚنت 

 

 ؿاٚؿ أبٞ يوهٛت املٛٓع ٖقا يف ايالّ بعـ اييت األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 4: ألهبياء چٿ  چ 
 املعاْكع١  األيعف  سعقف  ع٢ً ايبًٓوٞ تًُٝقٙ ّْٚظ اإلثبات َٓ٘ ًٜنّ ايوهٛت ال إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘
ّ  املِعشف  إىل اسبقف ْٚو ظ ٚقع سٝح يالّ ـ  ٚعًٝع٘ظ  .اإلَعا  يف املٛٓعع  ٖعقا  يف األيعف  ُسعقفت  فكع

]65هخالفاث الٌساخ صـ [ .َِاسف ايتٝورل  ٝع
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 ْعافع ٚابعٔ نعجرل     بكعلا٤ات مت سقف األيف بن ايكاف ٚايالّ يف َِاسف ايتٝورل : 3: ألهبياء چڃ  چ
اتباّععا  اٜتِٗ ٚ لٚفك١ّ ي; َٛاٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب -َٔ كٚا١ٜ ًعب١  -ٚعاُِ ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل 

 ]542الوقٌع صـ  - 453صـ   4هختصر التبييي جـ [ .يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ املـ١ٜٓ َٚه١ ٚايبِل٠ ٚايٌاّ
 

 مت سععقف األيععف ايععيت بعععـ ايععلا٤ يف املٛآععع  : 4:ق ظ14:امعصصافات ظ78:امعصصافاتظ 31:املؤمنصصونظ 41:املؤمنصصون چۓچ
٘  ّْ مبا عاَلظ عُاّل ابٔ َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ اشبُى يف ٟ  عًٝع ٘  ايوعؼاٚ  املِعشف  يف اكآٖع  أْع

]243الىسيلت صـ [ .األيف حبقف ايٌاَٞ

 

 ايعلا٤  بعن  األيعف  إثبعات  عًع٢  املِعاسف  إ اع ع٢ً ايٌٝؼإ ّْ : 11:املؤمنصون چېئچ  ِ ظ ٚازبعٝ
ٞ  ايعتٝعل  املِعشف  يف أيعف  بػعرل  اكآٖ أْ٘ ع٢ً ايوؼاٟٚ ّْ بُٝٓا ٌ  ٚنعقيو ظ ايٌعاَ ٔ  ْكع  ٚثٝعل  ابع

٘  بععح  عجُإ إٔ ٜكاٍ ايقٟ ايٌاَٝن َِشف يف األيف سقف املتأػلٜٔ بعض عٔ األْـيوٞ  بع
ّ  إىل  اٜتعع٘لٚفكعع١ّ ي; َٛاعععاَل ابععٔ َِععشف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ يف األيععف ُسععقفت فكععـ ٚعًٝعع٘ظ .ايٌعا

]54هخالفاث الٌساخ صـ  - 454صـ   4هختصر التبييي جـ [.يًُلهّٛ يف املِشف ايٌاَٞ ٚاتباّعا

 

 يف املٛٓعععن يف ازباليعع١ ي ععغ يف ايالَععن قبععٌ أيععف إثبععات مت: 30 ظ31:املؤمنصصون چائەئچ 
 يًُلهعّٛ يف َِعاسف   ٚاتباّععا  اٜتُٗعا لٚفكع١ّ ي ; َٛاٜٚعكٛب عُلٚ ايتٝورل بكلا٤تٞ أبٞ َِش ٞ

]542الوقٌع صـ  - 455صـ   4هختصر التبييي جـ [ .ايبِل٠ أٌٖ

 

 إثبعات األيعف بعن ايكعاف ٚايعالّ يف      ات ل ايٌٝؼإ ع٢ً ْكعٌ اشبعالف يف   : 773 ظ771: املؤمنون چگچ
املٛٓعنظ ّْٚ أبٛ عُلٚ ع٢ً أُْٗا يف َِاسف أٌٖ ايهٛف١ بػرل أيفظ ٚيف غرلٖا باأليف. قاٍ أبٛ 
عُععلٚ: "ٜٚٓبػععٞ إٔ ٜهععٕٛ اسبععلف األٍٚ يف َِععاسف أٖععٌ َهعع١ بػععرل أيععفظ ٚايجععاْٞ بععاأليفظ ألٕ  

ف ٚايعالّ يف املٛٓععن يف َِعاسف    قلا٤تِٗ فُٝٗا نقيو.". ٚعًٝ٘ظ فكـ مت إثبعات أيعف بعن ايكعا    
ٞ  عًع٢ " اٜتِٗلٚفك١ّ ي; َٛاايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب " املآع

املػاكبع١ظ ٚمت   عٓـ ايعٌُ عًٝ٘ َا ٖٚٛظ ٚايبِل٠ ٚايٌاّ اسبذام أٌٖ َِاسف يف يًُلهّٛ ٚاتباّعا
بكععٍٛ ; أػععّقا ايتٝوععرل بكععلا٠٤ ابععٔ نععجرل  إثبععات األيععف يف املٛٓععع ايجععاْٞ ؿٕٚ األٍٚ يف َِععشف    

]544الوقٌع صـ  - 454صـ   4هختصر التبييي جـ [.ايـاْٞ
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 ايعـاْٞ ٚأبعٛ ؿاٚؿ   ههت: 11: امنور چڃ  چ  ٔ ٙ  عع ٌ  ٚدعل٣  ايهًُع١  ٖعق ـ  ايعُع  ٚاملػاكبع١  املٌعاكق١  عٓع
ٍٖ أٚيٛا اي ٔعٌ   "قاٍ ابٔ َٗلإ يف املبوٛط: . ٚٚايتا٤ ايٝا٤ بن بأيف بلزلٗا ََٜتَأ قلأ أبٛ دع ل اٚال 

ٌِ  بعاأليف قبعٌ ايتعا٤        َِٜأَتع َٓهِ  بايتا٤ قبٌ األيف، ٚايالّ ٌَـؿ٠ َ تٛس١. ٚقعلأ ايبعاقٕٛ ا ٚال 
 .". ٚايالّ ػ ٝ ١ َهوٛك٠، قايٛا: ٚنتابتٗا يف املِشف األٍٚ اٜتٌ  اٜا٤. تا٤. الّ 

 . ايعتٝل اٜتٌ  بال أيف" ملٓت٢ٗ: "ٚنتابتٗا يف املِشفاٚقاٍ ازبلداْٞ يف 
ٚقاٍ ابٔ ازبنكٟ يف ايٌٓل: "ٚفنل اإلَاّ احملكل أبٛ ضبُـ إزلاعٌٝ بٔ إبلاِٖٝ ايكلاب يف نتابع١  

  ."ت أْ٘ نت  يف املِاسف اٜتٌ ٤اعًٌ ايكلا
ٚكغِ ٖقٙ ايِْٓٛ ٚكغِ َا ْكً٘ ابٔ ازبنكٟ عٔ ُاس  عًٌ ايكلا٤ات إال أْ٘ كهِ ٖقٙ ايهًُع١ يف  

 قلا٠٤ ازبُٗٛك نُا فنل ُاس  ْجل امللدإ.َِش ٘ ع٢ً 
     ً  ٚمت ُع١ بعاأليف يف  ٝعع َِعاسف ايتٝوعرلظ     ٚعًٝ٘ظ فكـ مت اتبعاع ابعٔ ازبعنكٟ بلهعِ ٖعقٙ ايه

ـ  امل ١ فٛم ُٖٚن٠ األيف فٛم املوتـٜل ايِ ل عال١َ بٛٓع َِشف أبٞ دع لٓب ٗا يف  ايتعا٤ظ   بعع
]611صـ 4ًثر الورجاى جـ - 455الوٌتهً صـ - 333صـالوبسىط  - 331صـ 2الٌشر جـ[ .47: امرعة چڑ  چَجٌ 

 
 اٜتع٘  لٚفكع١ّ ي َٛانتبت ٖقٙ ايه١ًُ بْٓٛن يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابعٔ نعجرل   : 11: امفرقصان چڈ  چ

]544الوقٌع صـ  - 512صـ   4هختصر التبييي جـ [ٚيًُلهّٛ يف َِشف أٌٖ َه١. 

 
 يوعهٛت  املٛٓعع  ٖقا يف ايالّ بعـ اييت األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 13: امفرقان چہ  چ  ٞ  ؿاٚؿ أبع

 املعاْكع١  األيعف  سعقف  ع٢ً ايبًٓوٞ تًُٝقٙ ّْٚظ اإلثبات َٓ٘ ًٜنّ ايوهٛت ال إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘
  .اإلَاّ املِشف إىل اسبقف ْٚو ظ ٚقع سٝح يالّ

 ]65الٌساخ صـ هخالفاث [ .َِاسف ايتٝورل  ٝع يف املٛٓع ٖقا يف األيف ُسقفت فكـ ٚعًٝ٘ظ
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 ْكٌ ايٌٝؼإ اشبالف يف إثبات أيف بععـ ايعلا٤ ؿٕٚ ربِعّٝظ ْٚعّ أبعٛ بهعل        : 87امفرقان:  چں  چ
 ايًبٝ  أْٗا بـٕٚ أيف يف َِاسف أٌٖ ايهٛف١ ٚباأليف يف ها٥ل املِاسف. 

ٚعًٝ٘ظ فكـ مت إثبات األيف يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نعجرل ٚأبعٞ عُعلٚ ٚابعٔ ععاَل      
اٜتِٗ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف غرل َِاسف أٌٖ ايهٛفع١ حبوع  ْعّ    لٚفك١ّ ي; َٛادع ل ٜٚعكٛب ٚأبٞ

 ]322الدرة الصقيلت صـ  – 554الوقٌع صـ  - 516صـ   4هختصر التبييي جـ [ايًبٝ .
 

 فنل ايـاْٞ أْٗا بايٛاٚ ٚأيف بعـٖا يف باب "َا ات كت ع٢ً كزل٘ َِاسف أٖعٌ  : 8: امضصعراء چچ  چ
ُٜٚ ِٗ َٔ فيو أْٗعا يف غرلٖعا بعاأليف ؿٕٚ ٚاٚ. ْٚكعٌ أبعٛ ؿاٚؿ اشبعالف فٝٗعا ؿٕٚ تععٝن.         ايعلام"ظ 

بُٝٓا ْكٌ ايوؼاٟٚ عٔ ضبُـ بٔ عٝو٢ أْٗا بأيف ؿٕٚ ٚاٚ ألٌٖ املـ١ٜٓظ ٚبايٛاٚ قبٌ األيعف ألٖعٌ   
ايهٛف١ ٚايبِل٠ظ ثِ قاٍ ايوؼاٟٚ: "كأٜتٗا يف املِعشف ايٌعاَٞ بعايٛاٚ ٚاأليعف فُٝٗعا". ٚعًٝع٘ظ       
فكـ ُنتبت ٖقٙ ايه١ًُ بإثبات أيف بعـ ايبا٤ ؿٕٚ ٚاٚ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْعافع ٚابعٔ نعجرل    

ٌ  عًٝ٘ دل٣ٔيُا  ػالّفا ٚأبٞ دع لظ ـ  ايعُع ّ  اتباّععا  ٚفيعو  املػاكبع١ظ  عٓع ٌ  َِعاسف  يف يًُلهعٛ  أٖع
 ]346, 333الىسيلت صـ  - 565الوقٌع صـ  - 521صـ   4هختصر التبييي جـ [ املـ١ٜٓ.

 

 عًع٢  ايٌٝؼإ ات ل: 730: امضعراء  چڻ  چ  ظ 18امضعراء: چیچ  ٌ يف إثبعات األيعف    اشبعالف  ْكع
 بهل أبا إٔ إالظ اإلثبات أٚ باسبقف املِاسف ألٟ ربِّٝ بعـ اسبا٤ ٚاي ا٤ فُٝٗا ع٢ً ايذلتٝ  ؿٕٚ

ٌ  َِعاسف  ٚيفظ أيعف  بػعرل  ٚايبِل٠ َٚه١ املـ١ٜٓ أٌٖ َِاسف ف ٞ": فكاٍ فيو ػِّ ايًبٝ   أٖع
اٜتِٗ لٚفك١ّ يَٛافكـ مت إثبات األيف يف َِاسف ايتٝورل يًهٛفٝن ٚعًٝ٘ظ  ".ثابت١ بأيف ايهٛف١

اٜتِٗ لٚفكع١ّ يع  َٛاٚيًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ ايهٛف١ظ ٚسقف األيف يف َِاسف ايتٝورل يًبعاقن  
 ]323الصقيلت صـ الدرة  - 551الوقٌع صـ  - 534, 525صـ   4هختصر التبييي جـ [.يف ها٥ل املِاسف ٚيًُلهّٛ

 

 اتباّععا  َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل يف قبًٗا ٚاٚ ؿٕٚ األيف مت إثبات : 701امضعراء: چڭ  چ ;
 ]342الىسيلت صـ [ايوؼاٟٚ.  عًٝ٘ ّْ نُا ايٌاَٞ املِشف يف يًُلهّٛ
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 َِاسف ايتٝورل يف ُنتبت ٖقٙ ايه١ًُ باي ا٤ بـٍ ايٛاٚ: 171: امضعراء چگچ    ٔ  بكعلا٤ات ْعافع ٚابع
  .ٚايٌاّ املـ١ٜٓ أٌٖ َِاسف يف يًُلهّٛ ٚاتباّعا اٜتِٗلٚفك١ّ ي; َٛاعاَل ٚأبٞ دع ل

]545الوقٌع صـ  - 544صـ   4هختصر التبييي جـ [

 
 فكعع١ّ َٛانتبععت ٖععقٙ ايهًُعع١ بٓععْٛن يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ ابععٔ نععجرل   : 17: اهمنصصل چوئ  چ

 ]545الوقٌع صـ  - 544صـ   4التبييي جـ هختصر [يف َِشف أٌٖ َه١.  يًُلهّٛ اٜت٘ ٚاتباّعالٚي
 
 يف املِعاسف  بن اشبالف ْكٌ ع٢ً ايٌٝؼإ ات ل: 41: اهمنل چىئ  چ  ٙ  .تعلدٝض  ؿٕٚ ايهًُع١  ٖعق

ٚأثبت املٌاكق١ األيف ٚسقفٗا املػاكب١. ٚعًٝ٘ظ فكـ مت سقف األيف يف َِش ٞ ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ   
ـّا يًُػاكب١ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف بعض املِاسف.   ْافع ٚأبٞ دع لظ تكًٝ

]552الوقٌع صـ  - 544صـ   4هختصر التبييي جـ [

 
 ٚدعٛؿ  ّْ أبٛ ؿاٚؿ ع٢ً: 48غصافر:  ظ43امقعط:  چڍ  چ ظ13غافر:  ظ40امعنكبوت:  ظ 3 ظ8امقعط:  چڇ  چ 

سقف األيف. بُٝٓا ّْ ايـاْٞ  ٚاػتاك ربِّٝ ؿٕٚ املِاسف يف األيف اييت بعـ اشلا٤ بن اشبالف
ٞ  املِعشف  يف باأليف بعـ اشلا٤ يف َِاسف أٌٖ ايعلام. ّْٚ ايوؼاٟٚ عًع٢ أْٗعا   أْٗا ع٢ً  ايٌعاَ
ٍ ظ  باإلثبات املػاكب١ ٚعٓـظ باسبقف املٌاكق١ عٓـ ايعٌُ ٚدل٣ .أيف بػرل ـ  قعا ٍ  ؿ. أمحع  يف ًلًعا

 اتباّعا املػلب ألٌٖ اسبقف ٜهٕٛ إٔ فاألٚىلظ ايعتٝك١ ألُٛشلِ طبايف ٖٚقا : ٖاَإا ع٢ً تعًٝك٘
ٌ  ملِعاسف  اتباّعا املٌلم ألٌٖ ٚاإلثباتظ املـ١ٜٓ ملِاسف أٌٖ ٌ  دعل٣  نُعا ". ايععلام  أٖع ـ  ايعُع  عٓع

فكعـ مت إثبعات األيعف بععـ اشلعا٤ يف َِعاسف ايتٝوعرل يًععلاقٝنظ         ٚعًٝع٘ظ   .باإلثبعات  ايوٛؿاْٝن
 ]264الوقٌع صـ  - 562صـ   4هختصر التبييي جـ [ٚسقفٗا يف ها٥ل َِاسف ايتٝورل. 

 
 يوعهٛت ظ املٛٓعع  ٖعقا  بععـ ايهعاف يف   األيعف  إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 79: امقعط چڻ  چ  ٞ  أبع

ّ  ال ايوهٛت إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘ ؿاٚؿ ٘  ًٜعن ّ ظ اإلثبعات  َٓع ٞ  ْٚع ٘  اسبعقفظ  عًع٢  ايبًٓوع  فٖع   ٚإيٝع
 ]524تٌبيه العطشاى صـ [ايعٌُ يف  ٝع َِاسف ايتٝورل.  املػاكب١ظ ٚعًٝ٘
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 نتبت ٖقٙ ايه١ًُ حبعقف ٚاٚ ايع عف يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ نعجرل       : 41: امقعصط چٿچ ;
 ]546الوقٌع صـ  - 563صـ   4جـ هختصر التبييي [اٜت٘ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ َه١. لٚفك١ّ يَٛا

 
 ْععّ ايععـاْٞ عًعع٢ ٚدععٛؿ اشبععالف بععن    13غصصافر:  ظ40امعنكبصصوت:  چېچ ظ10 ظ18امقعصصط:  چہچ :

ّٔا ع٢ً ٚدٛؿ اشبالف  املِاسف يف األيف بعـ ايكاف ٚيهٔ أنجل املِاسف باإلثبات. ّْٚ أبٛ ؿاٚؿ أٜ
ٕ  شلا قٝى بٔ ايػامٟ كهِ ع٢ً ]13غافر: [بن املِاسفظ ّْٚ يف َٛٓع  أيعف يف نتابع٘ ايعقٟ كٚاٙ     بعـٚ

 باإلثبات ٚايوٛؿاْٝن املػاكب١ ٚعٓـظ باسبقف املٌاكق١ عٓـ ايعٌُ ٚدل٣عٔ َِاسف أٌٖ املـ١ٜٓ. 
ٕ  إٔ فعاألٚىل ظ ايعتٝك١ ألُٛشلِ طبايف ٖٚقا : ٖاَإا ع٢ً تعًٝك٘ يف ًلًاٍ أمحـ.ؿ قاٍظ   ٜهعٛ

ٌ  اسبعقف  ٌ   اتباّعععا املػعلب  ألٖع ٌ  ٚاإلثبعات ظ املـٜٓعع١ ملِعاسف أٖع  أٖععٌ ملِعاسف  اتباّععا  املٌععلم ألٖع
ٚعًٝ٘ظ فكـ مت إثبات األيف بعـ ايكاف يف َِاسف ايتٝورل يًعلاقٝنظ ٚسعقفٗا يف هعا٥ل   ". ايعلام

]264الوقٌع صـ  - 562صـ   4هختصر التبييي جـ [ َِاسف ايتٝورلظ نُا يف َٛآع اٖاَإ .

 
 أبٛ ؿاٚؿ أُْٗا بايٝا٤ ُٛك٠ّ يًُٗن٠ يف بعض املِاسف : 78امروم:   چپ  چ  ظ 3امروم:  چڇ  چ ّْ

ٚبـٕٚ ٜا٤ يف بعض املِاسفظ َٚسٖؤ ايٛدٗن. ّْٚ ايـاْٞ أُْٗا بايٝا٤ يف نتاب اشلذا٤ ايعقٟ كٚاٙ  
ايػامٟ بٔ قٝى عٔ أٌٖ املـ١ٜٓظ ٚعًٝ٘ َِاسف املٌعاكق١ظ ٚاػتعاك املػاكبع١ ععـّ اينٜعاؿ٠ظ فٝكعٍٛ       

قٟ ٜٓبػعٞ إٔ ٜهعٕٛ ايعهعى يهعٌ َُٓٗعا اتباّععا ألُعٛشلِ ايعتٝكع١.".         ايـنتٛك أمحـ ًلًاٍ: "ٚاي
يًُػاكب١ظ ٚسعقف   ػالّفافكـ مت إثبات ايٝا٤ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤تٞ ْافع ٚأبٞ دع ل ٚعًٝ٘ظ 

يًٌُاكق١ظ إال َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ ععاَل سٝعح مت    ػالّفاايٝا٤ يف َِاسف ايتٝورل يًباقن 
ُا نقيو يف املِشف كآٖع ايجاْٞ ؿٕٚ األٍٚ اتباّعا يًوؼاٟٚ ايقٟ ّْ ع٢ً أْ٘ إثبات ايٝا٤ يف املٛٓ

 ]353الىسيلت صـ  - 333الوقٌع صـ  - 545صـ   4هختصر التبييي جـ [ايٌاَٞ.
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 اتباّعا َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل يف قبًٗا ٚاٚ ؿٕٚ األيف مت إثبات : 74امصروم:  چى  چ ;
 ]333الىسيلت صـ [ايوؼاٟٚ.  عًٝ٘ ّْ نُا ايٌاَٞ املِشف يف يًُلهّٛ

 
 ْكعٌ ايٌعٝؼإ اشبعالف يف إثبعات أيعف ُعٛك٠ّ يًعُٗن٠. ٚعًٝع٘ظ فكعـ مت          : 19ألح ا :  چۉ  چ

ـ  إثبات أيف ٘ لٚفكع١ّ ي ; َٛاكٜٚعى ععٔ ٜعكعٛب    َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜع١    يف ايوعن  بعع ٚاتباّععا   اٜتع
]553الوقٌع صـ  - 1444صـ   4هختصر التبييي جـ [ املِاسف. بعض يف يًُلهّٛ

 
  *َِعش ٞ ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ أبعٞ عُعلٚ       يف ايجا١ْٝ ايٛاٚ مت سقف األيف بعـ: 44: فاطر چڌ  چ

 كٚاٙ مبعا ; أػعّقا  أٖعٌ ايبِعل٠   َِعاسف  يف يًُلهّٛ ٚاتباّعا باشب ض تُٗاكلا٤فك١ّ ي; َٛاٜٚعكٛب
ٔ  بوٓـٙ ايـاْٞ ٞ  عع ٌ  إٔ األُعبٗاْ ٕ  يف ًع٤ٞ  نع ٔ  ايكعلآ ٘  يعٝى  ايًويعو  فنعل  َع  َِعاسف  يف أيعف  فٝع

]344الوقٌع صـ  [     ص.إلوسانطٚ  ص احلجط َٛٓعٞ إال ايبِلٜن

 

 َِعشف  يف يًعُٗن٠  ُعٛك٠ّ  ايٝعا٤  بعـ بأيفُنتبت ٖاتإ ايهًُتإ : 34فاطر:   چې  چ  ظچۅ  چ 
٘  ايقٟ ّْ ع٢ً ًوؼاٟٚي; اتباّعا ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل ٞ  املِعشف  يفنعقيو   ُعا كآٖ أْع . ايٌعاَ

]346الىسيلت صـ [

 

 ا ُدل٣ ايعٌُ يف َِاسف املٌاكق١ ٚاملػاكب١ ع٢ً كزلٗ: 38امعصافات:   چ ڍ  چ  ظ70يس:  چگ  چ
 -ايجا١ْٝ ب تض اشلُن٠ - يًه١ًُ األٚىل بايٝا٤ ُٛك٠ّ يًُٗن٠. ٖٚقا ايلهِ ال ٜٓاه  قلا٠٤ أبٞ دع ل

إف ال ػبٛم إٔ تهٕٛ ايٝا٤ ُٛك٠ يًُٗن٠ امل تٛس١ بعـ فتضظ ٚبايتايٞ فال هبٌٝ إىل ٓبط ٖعقٙ ايهًُع١   
إٔ تهٕٛ اشلُن٠ األٚىل عًع٢ ايوع ل   ب إال بايتهًف يف ائبطيف َِشف أبٞ دع ل ع٢ً إثبات ايٝا٤ 

 . چۓ  چٖهقا:  ;ٚاشلُن٠ ايجا١ْٝ ٖٞ األيف ٚإٔ تهٕٛ ايٝا٤ ما٥ـ٠



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 90 - 

"أ١ُ٥ ٚأ٥ٔ فنلمت ٚأ٥ ها بايعلام ٚال ْعّ فٝشتذعلا"ظ ٚيف ًعلغ    ٚيهٔ قاٍ ايٌا ي يف "عكًٝت٘": 
ٚ   ٖقا ايبٝت ٜكٍٛ ضبُـ بٔ ايك اٍ: "اأمي١  سٝعح ٚقعع بايٝعا٤ ٚاأٜعٔ فنعلمت      يف   أٜ هعا ايف ٜعى 

ْ٘ مل ايِافات يف َِاسف أٌٖ ايعلام بايٝا٤ فُٝٗاظ ٚيف غرلُٖا ػبٛم إٔ ٜهت  بايٝا٤ ٚبػرل ٜا٤ أل
ٜأت فُٝٗا ّْ فُٝٓع نتابتُٗا بايٝا٤ظ ٚإىل اشبالف أًاك بكٛي٘ افٝشتذلا ظ أٟ إٕ ًع٦ت نتبتُٗعا   

.". ٜٚكٍٛ ابٔ ازبنكٟ أثٓا٤ فنلٙ يًُٛآع  أٜ هااٚ  أٜٔ فنلمتابايٝا٤ ٚإٕ ٦ًت بػرل ٜا٤ظ ٚأعين 
ٜ هعا  يف ايِعافات يف   أاٚٚنقا كهِ اأٜعٔ فنعلمت  يف ٜعى     اييت تلهِ فٝٗا اشلُن٠ املهوٛك٠ ٜا٤ّ: "

.". ٚعًٝ٘ظ فكـ مت سقف ايٝا٤ يف ٖاتن ايهًُعتن يف  ُا يف غرلٖا بأيف ٚاسـ٠ٔهَِاسف ايعلام ُٚك
ظ أٟ َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ نعجرل ٚابعٔ ععاَل ٚأبعٞ        َِاسف ايتٝورل يػرل ايعلاقٝن

 املقنٛك٠.٠ أبٞ دع ل يًه١ًُ األٚىل ٚاتباّعا يًِْٓٛ كلا٤فك١ّ ي; َٛادع ل
 ]453صـ  1جـ  الٌشر – 23شرح العقيلت البي القفال صـ [

 
 41يس:  چڻ  چ :    ّ اٜتِٗ لٚفكع١ّ يع  ; َٛاُنتبت بػرل ٖا٤ يف َِاسف ايتٝوعرل يًهعٛفٝن ععـا س ع

]554الوقٌع صـ  - 545صـ   4هختصر التبييي جـ [ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ ايهٛف١.   

 
 بعـ اييت األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 77: امعافات چڳ  چ  ّ ٞ  يوعهٛت  املٛٓعع  ٖعقا  يف ايعال  أبع

٘  ًٜنّ ايوهٛت ال إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘ ؿاٚؿ ّ ظ اإلثبعات  َٓع ٙ  ْٚع ٞ  تًُٝعق  األيعف  سعقف  عًع٢  ايبًٓوع
 املٛٓع ٖقا يف األيف سقفت فكـ ظٚعًٝ٘ .اإلَاّ املِشف إىل اسبقف ْٚو ظ ٚقع سٝح يالّ املعاْك١

 ]65هخالفاث الٌساخ صـ [ .ايتٝورلَِاسف   ٝع يف
 
 اتباّععا  َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابعٔ ععاَل   يف ايِاؿ بعـ مت سقف األيف: 781: امعصافات چگ  چ ;

 ]255الىسيلت صـ [ايوؼاٟٚ.  عًٝ٘ ّْ نُا ايٌاَٞ املِشف يف يًُلهّٛ
 
 بعـ أيف ثِ ُنتبت ٖقٙ ايه١ًُ بٛاٚ: 43ام مر:  چڄ  چ  ٟ ٞ َِعش ٞ ايتٝوعرل    يف ايعنا ْعافع   بكلا٤تع

ـّا يًُػاكب١ ّ  ٚاتباّععا  ٚأبٞ دع لظ تكًٝ املِعاسفظ ٚنعقيو يف َِعشف ايتٝوعرل      بععض  يف يًُلهعٛ
 ]344الىسيلت صـ  - 414الوقٌع صـ [  .ايٌاَٞ املِشف ا نقيو يفكآٖ ايقًٟوؼاٟٚ تبّعا يبكلا٠٤ ابٔ عاَلظ 
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 َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات يف أيععف بعععـ ايبععا٤ ُنتبععت ٖععقٙ ايهًُعع١ بإثبععات : 48ام مصصر:  چڎ  چ 
ّ  ٚاتباّععا  اٜتِٗلٚفكع١ّ يع  ; َٛاٚػًف ايعاًعل  ٚمحن٠ ايهوا٥ٞ  ٚأػعّقا  املِعاسفظ  بععض  يف يًُلهعٛ

 ايهٛف١. أٌٖ َِاسف يف نقيو أْٗا ّْ ايقٟ ايًبٝ  بكٍٛ
]341الدرة الصقيلت صـ  - 555الوقٌع صـ  - 1455صـ   4هختصر التبييي جـ [

 
 اتباّععا  َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ ععاَل  اييت بعـ املِٝ يفُسقفت األيف : 31:ام مصر چہ چ ;

]343الىسيلت صـ [ .ايٌاَٞ املِشف يف ا نقيوكآٖ أْ٘ ع٢ً ّْ ايقٟ يًوؼاٟٚ

 
 فكعع١ّ ; َٛاَِععشف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ ابععٔ عععاَل ُنتبععت بٓععْٛن قبععٌ ايٝععا٤ يف: 83:ام مصصر چھچ

 ]546الوقٌع صـ  - 1462صـ   4التبييي جـ هختصر [ايٌاَٞ.  املِشف يف يًُلهّٛ ٚاتباّعا اٜت٘لٚي
 
 فٖع  املٌعاكق١ إىل مٜعاؿ٠ أيعف بعن ازبعِٝ ٚايٝعا٤ يف املٛٓععن َعع إٔ          : 14امفمصر:   ظ 80ام مر:  چڦ  چ

َّا يف ًعع٤ٞ َععٔ َِععاسف أٖععٌ ايعععلام  ايععـاْٞ قععاٍ يف "احملهععِ": "ٚمل أدععـ أْععا فيععو نععقيو َلهععٛ
إٔ ايـاْٞ أثبت األيف بن ازبِٝ ٚايٝا٤ يف َِعاسف  ايكـمي١". ٚفٖ  املػاكب١ إىل عـّ اينٜاؿ٠ َع 

أٌٖ املـ١ٜٓ. ٚأثبتٗا ايوؼاٟٚ يف املِشف ايٌاَٞ. ٚعًٝ٘ظ فكـ ػاي ت َِاسف ايتٝورل املٌاكق١ 
; اتباّععا  ٚاملػاكب١ظ بإٔ مٜعـت األيعف يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚأبعٞ دع عل ٚابعٔ ععاَل          

يًُلهّٛ يف ; اتباّعا ُٚسقفت يف ها٥ل َِاسف ايتٝورليًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ املـ١ٜٓ ٚايٌاّظ 
 ]134الوحكن صـ  - 234الىسيلت صـ [َِاسف أٌٖ ايعلام. 

 
 اتباّععا  َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابعٔ ععاَل   ُسقفت األيف اييت بعـ اسبا٤ يف: 11:ام مر چٻچ ;

 ]255الىسيلت صـ [ .ايٌاَٞ املِشف يف ا نقيوكآٖ أْ٘ ع٢ً ّْ ايقٟ يًوؼاٟٚ
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 دل٣ عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١ ع٢ً كهِ ٖعقٙ ايهًُع١ بايتعا٤. ٚقعـ ْكعٌ ايعًُعا٤       : 8: غصافر چہ     چ
 هعا٥ل  أَعا  املـ١ٜٓ أٌٖ َِاسف يف بايتا٤ أْٗا ؿاٚؿ أبٛ فٝٗا اشبالف بن َِاسف األَِاكظ سٝح ّْ

 األَِعاك  َِعاسف  بن اشبالف ايـاْٞ ٚفنلظ بايتا٤ بعٔٗا ٚيف باشلا٤ بعٔٗا ف ٞ األَِاك َِاسف
ٟ  ٚيهٔ": ازبنكٟ ابٔ قاٍ ا ايوؼاٟٚ يف املِشف ايٌاَٞ بايتا٤. بُٝٓاكآٖٚظ تعٝن ؿٕٚ ٛ  ايعق  يف ٖع

 قعلأ  ملٔ بايتا٤ ايلهِ ازبنكٟ ابٔ فشِل"ظ أعًِ ٚا  ْعًُ٘ فُٝا بازبُع ٙؤٚقل بايتا٤ َِاس ِٗ
ٔ  ْعافع  َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات    يف بايتعا٤  ايه١ًُ ٖقٙ كهِ مت فكـ بازبُع. ٚعًٝ٘ظ  ععاَل  ٚابع

 ٚباشلعا٤ ظ بعازبُع  تِٗكلا٤فك١ّ يَٛاٚ ٚايٌاّ املـ١ٜٓ أٌٖ َِاسف يف ًُلهّٛفك١ّ يَٛا دع ل ٚأبٞ
 .باإلفلاؿ تِٗكلا٤فك١ّ يَٛاٚ املِاسف بعض يف ًُلهّٛفك١ّ يَٛا ايتٝورل يًباقن َِاسف يف

]454 الىسيلت صـ - 131صـ   2الٌشر جـ  - 555الوقٌع صـ  - 1465صـ   4هختصر التبييي جـ [

 

 يوعهٛت  املٛٓعع  ٖعقا  يف ايالّ بعـ اييت األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 71: غافر چائ چ  ٞ  ؿاٚؿ أبع
 املعاْكع١  األيعف  سعقف  ع٢ً ايبًٓوٞ تًُٝقٙ ّْٚظ اإلثبات َٓ٘ ًٜنّ ايوهٛت ال إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘
ّ  املِعشف  إىل اسبقف ْٚو ظ ٚقع سٝح يالّ ـ ٚعًٝع٘ظ   .اإلَعا  يف املٛٓعع  ٖعقا  يف األيعف  سعقفت  فكع

 ]65هخالفاث الٌساخ صـ [ .َِاسف ايتٝورل  ٝع
 

 لٚفكع١ّ ي ; َٛاعاَل ابٔ َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ بـٍ اشلا٤ يف ُنتبت بايهاف: 17: غافر چڱچ ٘  اٜتع
]546الوقٌع صـ  - 1465صـ   4هختصر التبييي جـ [ايٌاّ.  أٌٖ َِاسف يف ٚاتباّعا يًُلهّٛ

 

 فكع١ّ  ; َٛاُنتبت بػرل أيف قبٌ ايٛاٚ يف َِاسف ايتٝورل يػرل ايهعٛفٝن ٜٚعكعٛب  : 18: غصافر چٺٺ    چ
 اٜتِٗ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ َه١ ٚاملـ١ٜٓ ٚايٌاّ ٚايبِل٠. لٚي

 ]543الوقٌع صـ  - 1434صـ   4هختصر التبييي جـ [
 

 اتباّععا  ابعٔ ععاَل  َِشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤    يف قبًٗا ٚاٚ ؿٕٚ األيف مت إثبات: 19: غافر چٺچ ;
 ]334الىسيلت [ايوؼاٟٚ.  عًٝ٘ ّْ نُا ايٌاَٞ املِشف يف يًُلهّٛ
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 اتباّعا َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل يف ايٛاٚ اييت بعـ األيف مت سقف: 71: فعصوت چٻچ ;
]221الىسيلت [ايوؼاٟٚ.  عًٝ٘ ّْ نُا ايٌاَٞ املِشف يف يًُلهّٛ

 
 َِعععاسف ايتٝوعععرل بكعععلا٤ات ْعععافع ٚابعععٔ ععععاَل ٚأبعععٞ مت سعععقف اي عععا٤ يف : 49: امضصصورى چحئ  چ

ٚايٌاّ. املـ١ٜٓ أٌٖ َِاسف يف يًُلهّٛٚتِٗ كلا٤فك١ّ ي; َٛادع ل

]544الوقٌع صـ  - 1452صـ   4هختصر التبييي جـ [

 
 مت إثبات ايٝا٤ بععـ ايعـاٍ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ ععاَل         : 83: ام خصرف چۀچ

 ٚايٌاّ. املـ١ٜٓ أٌٖ َِاسف يف يًُلهّٛٚتِٗ كلا٤فك١ّ ي; َٛاٚأبٞ دع ل
]544الوقٌع صـ  - 1145صـ   4هختصر التبييي جـ [

 
 ُسععقفت اشلععا٤ األػععرل٠ ايععيت بعععـ ايٝععا٤ يف َِععاسف ايتٝوععرل يًعععلاقٝن  : 17: ام خصصرف چۉ  چ 

  اٜتِٗ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ َه١ ٚايعلام.لٚفك١ّ ي; َٛااعـا س ّ  ٚابٔ نجرل

 ]545الوقٌع صـ  - 1146صـ   4هختصر التبييي جـ [

 
 املٌاكق١ يف املِاسف امل بٛع١ بلٚاٜيت س ّ ًٚعب١ إىل سقف األيف  فٖ : 71: ألحقاف چٻ  چ

بعـ ايون عُاّل بعُّٛ َا ّْ عًٝ٘ ايبًٓوٞ َٔ سقف األيف َٔ ي غ اإسوإ  سٝعح ٚقععظ إال أْع٘    
بعن   ػالّفعا ايكلا٤ ٚيف كزلع٘   بن ػالّفا ايعُّٛظ ألٕ يف قلا٤ت٘يف ٖقا  صألحقافطال ِٜض ؿػٍٛ َٛٓع 

ُّعا ُعلؼب١ ال تعشتععٌُ            ظَِاسف األَِعاك  فكعـ ْعّ ايعـاْٞ ٚأبعٛ ؿاٚؿ ٚغرلُٖعا َعٔ ايعًُعا٤ ِْٛ
ف أٌٖ ايهٛف١ظ ٚبػعرل أيعف   أيف قبٌ اسبا٤ ٚبعـ ايون يف َِاسايتأٌٜٚ ع٢ً إٔ ٖقا املٛٓع بنٜاؿ٠ 
إثبععات أيععف قبععٌ اسبععا٤ ٚبعععـ ايوععن يف َِععاسف ايتٝوععرل   مت يف هععا٥ل املِععاسف. ٚعًٝعع٘ظ فكععـ  

ها٥ل َِعاسف   األي ن يف ٚحبقف ايهٛف١ظ أٌٖ َِاسف يف يًُلهّٛٚ اٜتِٗلٚفك١ّ ي; َٛايًهٛفٝن
 ]554الوقٌع صـ  - 1114صـ   4 هختصر التبييي جـ[.املِاسف ها٥ل يف يًُلهّٛٚ اٜتِٗلٚفك١ّ ي; َٛاايتٝورل
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 فُٝا ؽبّ ايْٓٛنظ مبا ٜـٍ ع٢ً إٔ َقٖبُٗا إثبات ايٌٝؼإ  ههت عٓٗا: 71: ألحقاف چڱ     چ
ايْٓٛن يف  ٝعع املِعاسف; إال إٔ ايكعل ي فنعل يف ت وعرلٙ أْٗعا بٓعٕٛ ٚاسعـ٠ يف َِعاسف أٖعٌ           

ٟ    ايٌاّ ظ ٖٚٛ َا ْ قعاٍ: "ٖٚعٛ يف املِعشف ايٌعاَٞ      ّ عًٝ٘ ايٓا ٦ٞ نعقيو يف"ْجعل امللدعإ"  ايعق
بٕٓٛ ٚاسـ٠ظ ّْ عًٝ٘ ازبعنكٟ يف ٖعاٍَ َِعش ٘". ٚعًٝع٘ظ فكعـ ُنتبعت بٓعٕٛ ٚاسعـ٠ يف َِعشف          

لٚاٜت٘ ٚأػّقا بكٛيٞ ايكل ي ٚايٓعا ٦ٞ أْٗعا نعقيو    فك١ّ يايتٝورل بلٚا١ٜ ٌٖاّ عٔ ابٔ عاَل; َٛا
]546صـ  6ًثر الورجاى جـ  – 241صـ  15الجاهع ألحكام القرآى جـ [يف املِشف ايٌاَٞ. 

 
 اتباّععا  َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل      ُسقفت األيف ايعيت بععـ ايعالّ يف   : 49:ق چىئچ ;

 ]343الىسيلت صـ [ .ايٌاَٞ املِشف يف ا نقيوكآٖ أْ٘ ع٢ً ّْ ايقٟ يًوؼاٟٚ
 
 اتباّععا  َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل      ُسقفت األيف اييت بعـ ايالّ يف: 11:اذلارايت چڀچ ;

]245الىسيلت صـ [ .ايٌاَٞ املِشف يف ا نقيوكآٖ أْ٘ ع٢ً ّْ ايقٟ يًوؼاٟٚ

 
 ظ املٛٓعع  ٖعقا  يف املِعاسف  بعن  اشبعالف  ٚدعٛؿ  عًع٢  ايٌٝؼإ ّْ: 1:امقمر چٱچ ّ ٛ  ْٚع  بهعل  أبع

ـ  ٚعًٝع٘ظ . املِعاسف  هعا٥ل  يف ٚحبعقفٗا ظ ايهٛف١ أٌٖ َِاسف يف اشبا٤ بعـ باأليف أْٗا ايًبٝ   فكع
 اٜتِٗلٚفكع١ّ يع  ; َٛاايعاًعل  ٚػًعف  ٚايهوا٥ٞ محن٠ َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات يف األيف إثبات مت

فكع١ّ  ; َٛايًبعاقن  َِعاسف ايتٝوعرل   يف األيعف  ُٚسقفتظ ايهٛف١ أٌٖ َِاسف يف ٚاتباّعا يًُلهّٛ
]344صـ  الدرة الصقيلت - 553الوقٌع صـ  - 1155صـ   4هختصر التبييي جـ [  .املِاسف ها٥ل يف ٚيًُلهّٛ اٜتِٗلٚي

 
 اٜت٘ ٚاتباّعا لٚفك١ّ ي; َٛاَِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل ُنتبت باأليف افا  يف: 71:امرمحن چہچ

 ]551الوقٌع صـ  - 1165صـ   4هختصر التبييي جـ [يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ ايٌاّ. 
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 أبٛ ؿاٚؿ ع٢ً ٚدٛؿ ػالف بن املِاسف يف ٖقا املٛٓعظ ف ٞ بعٔعٗا بٝعا٤   : 13: امرمحن چڄ  چ ّْ
أٟ إثبعات   -ؿٕٚ أيف بن ايٌن ٚايتا٤ظ ٚيف بعٔٗا بأيف ثابت١ ؿٕٚ ٜا٤ظ ٚقاٍ: "ٚال ِٜض ع٢ً ٖعقا  

نول ايٌن"ظ ّْٚ ايـاْٞ ع٢ً أْٗا بايٝا٤ َٔ غرل أيعف يف َِعاسف أٖعٌ ايععلامظ ٚنعقيو       -األيف 
فايِٓعْٛ ُعلؼب١   ٔ قٝى يف نتاب٘ظ ثِ قاٍ: "ٚفيو ع٢ً قلا٠٤ َٔ نوعل ايٌعن".   كزل٘ ايػامٟ ب

يف إٔ نول ايٌن ٜوتًنّ ايلهِ بايٝا٤ ال األيفظ َٚع فيو فكـ فٖ  َِشف املـ١ٜٓ بلٚاٜع١ ًععب١   
إىل إثبات أيف بن ايٌن املهوٛك٠ ٚايتا٤ظ ٖٚٛ َا ؽبعايف ايِٓعْٛ ٚؽبعايف ايِعٛابظ ألٕ اشلُعن٠      

س١ ٚقبًٗا نول٠ فإْٗعا تبعـٍ يف ايتوعٌٗٝ ٜعا٤ّ فتهعٕٛ ُعٛكتٗا يف اشبعط عًع٢ ُعٛك٠          إفا ناْت َ تٛ
; توًٗٝٗا. ٚعًٝ٘ظ فكـ ُنتبت ٖقٙ ايه١ًُ بايٝا٤ يف َِش ٞ ايتٝوعرل بلٚاٜع١ ًععب١ ٚقعلا٠٤ محعن٠     

ٌ  َِعاسف  يف ايٌن ٚاتباّعا يًُلهّٛ بهول اٜتُٗالٚفك١ّ يَٛا ٚبعاأليف يف َِعاسف    ظايععلام  أٖع
 املِاسف.  ها٥ل يف ٚاتباّعا يًُلهّٛ ايٌن ب تض اٜتِٗلٚفك١ّ ي; َٛاايتٝورل يًباقن

 ]343الوقٌع صـ  - 1164صـ   4هختصر التبييي جـ [
 

 ْكععٌ ايععـاْٞ ٚأبععٛ ؿاٚؿ فٝٗععا اشبععالف بععن َِععاسف األَِععاك ؿٕٚ تعععٝنظ ف ععٞ : 13:امصرمحن چڱ   چ
كزلع٘   - املعاكغٝين ٚتبعع٘   -بعٔٗا بايٝعا٤ بععـ ايٓعٕٛظ ٚيف بعٔعٗا بعاأليف. ٚاػتعاك ابعٔ ايكآعٞ         

ألٌُ. ٚعًٝ٘ظ فكـ مت كزلٗعا  فك١ّ يباأليفظ ٚعًٝ٘ عٌُ املػاكب١. ٚاػتاك املٌاكق١ كزل٘ بايٝا٤ َٛا
ـّا يًُػاكب١ ٚباأليف يف َِش  يف بعض  ًُلهّٛفك١ّ يَٛاٞ ايتٝورل بكلا٤تٞ ْافع ٚأبٞ دع لظ تكًٝ

  ٚ ـّا يًٌُععاكق١  يف بعععض  ًُلهععّٛفكعع١ّ يَٛااملِععاسفظ ٚبايٝععا٤ يف هععا٥ل َِععاسف ايتٝوععرلظ تكًٝعع
]554الوقٌع صـ  - 1131صـ   4هختصر التبييي جـ [ املِاسف.

 

 اٜت٘ ٚاتباّععا  لٚفك١ّ ي; َٛاايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَلَِشف  ُنتبت بايٛاٚ افٚ  يف: 13:امصرمحن چڈچ
]552الوقٌع صـ  - 1133صـ   4هختصر التبييي جـ [يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ ايٌاّ. 

 

 هععهت أبععٛ ؿاٚؿ عععٔ ٖععقا املٛٓععع ْٚععّ عًعع٢ سععقف األيععف بعععـ ايهععاف يف َٛٓععع  : 1: امواقعصصة چگ      چ
ُِٖ املػاكب١ ص71:امعوص ط ظ فذل٣ عٌُ املٌاكق١ ع٢ً إثبات األيف يف املٛٓع األٍٚ ٚسقفٗا يف ايجاْٞظ ٚع

اسبقف فُٝٗا  ّعا يًٓعا٥لظ ٚيّٓ ايبًٓوٞ ع٢ً اسبقف فُٝٗا ٚكدش٘ ابٔ ايكآٞظ ٚعًٝ٘ ايعُعٌ  
 ]362صـ   1هختصر التبييي جـ [يف  ٝع َِاسف ايتٝورل. 
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 اٜتع٘  لٚفكع١ّ ي ; َٛاَِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ ععاَل  ايالّ يفُسقفت األيف بعـ : 79:احلةيصة چخبچ
 ]552الوقٌع صـ  -1146صـ 4هختصر التبييي جـ [ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ ايٌاّ.

 

 مت سقف اٖٛ  يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابعٔ ععاَل ٚأبعٞ    : 13: احلةية چجئحئمئىئ  چ
 َِاسف أٌٖ املـ١ٜٓ ٚايٌاّ.اٜتِٗ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف لٚفك١ّ ي; َٛادع ل

]552الوقٌع صـ  -1144صـ 4هختصر التبييي جـ [
 

 اتباّععا  َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابعٔ ععاَل   يف قبًٗا ٚاٚ ؿٕٚ األيف مت إثبات : 71احلش: چڀ  چ ;
]344الىسيلت صـ [ايوؼاٟٚ.  عًٝ٘ ّْ نُا ايٌاَٞ املِشف يف يًُلهّٛ

 

 يوهٛت املٛٓع ٖقا يف ايالّ بعـ اييت األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 8: امخحصرمي چې  چ  ٞ  ؿاٚؿ أبع
 املعاْكع١  األيعف  سعقف  ع٢ً ايبًٓوٞ تًُٝقٙ ّْٚظ اإلثبات َٓ٘ ًٜنّ ايوهٛت ال إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘
ّ  املِعشف  إىل اسبقف ْٚو ظ ٚقع سٝح يالّ ـ ٚعًٝع٘ظ   .اإلَعا  يف املٛٓعع  ٖعقا  يف األيعف  سعقفت  فكع

]65الٌساخ صـ هخالفاث [ .َِاسف ايتٝورل  ٝع

 

 يوعهٛت  املٛٓع ٖقا يف ايالّ بعـ اييت األيف إثبات إىل املٌاكق١ فٖ : 79: امقص  چۋ  چ  ٞ  ؿاٚؿ أبع
 املعاْكع١  األيعف  سعقف  ع٢ً ايبًٓوٞ تًُٝقٙ ّْٚظ اإلثبات َٓ٘ ًٜنّ ايوهٛت ال إٔ تكـّ ٚقـظ عٓ٘
ّ  املِعشف  إىل اسبقف ْٚو ظ ٚقع سٝح يالّ ـ ٚعًٝع٘ظ   .اإلَعا  يف املٛٓعع  ٖعقا  يف األيعف  سعقفت  فكع

 ]65هخالفاث الٌساخ صـ [ .َِاسف ايتٝورل  ٝع
 

 مل ٜتعلض ايـاْٞ شلقا املٛٓعظ ٖٚٛ عٓـ أبٞ ؿاٚؿ بػرل ْٕٛ عًع٢ اإلؿغعاّ. ٚقعاٍ    : 78: اجلصن چٿچ
إبلاِٖٝ ايتذٝي: "إٕ َا فنلٙ أبٛ ؿاٚؿ مل ٜتعلض ي٘ أبٛ عُلٚ ٚال غرلٙ ممعٔ ا ًععت عًع٢ نالَع٘ظ     

ـّا نت   بػرل ْٕٛظ فٗقا ٜعـٍ عًع٢ إٔ ٖعقا ؽبعايف َعا عًٝع٘ ايٓعايظ         چٿٿ  چٚال كأٜت أس
ٖٞ نًٗا بايٕٓٛظ ٚيقيو تلنٛا فنلٖعا". ٚدعل٣ ايعُعٌ عٓعـ املػاكبع١ عًع٢ َعقٖ          ٚا  أعًِظ ٚإمنا

ظ ٚعٓـ املٌاكق١ عًع٢ َعقٖ  أبعٞ ؿاٚؿ فنعلٙ ايٌعٝؽ ائعباع.       املاكغٝينايتذٝي فنلٙ ابٔ ايكآٞ ٚ
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ٚعًٝ٘ظ فكـ مت إثبات ايٕٓٛ َٓ ١ًِ عٔ ايٛ  يف َِش ٞ ايتٝورل بكلا٤تٞ ْافع ٚأبٞ دع علظ عًع٢   
يعُعٌ عٓعـ املػاكبع١ ٚأػعّقا بعّٓ ايتذعٝيظ ُٚنتبعت بػعرل ايٓعٕٛ يف هعا٥ل َِعاسف            َا دعل٣ عًٝع٘ ا  

 ]1235صـ   4هختصر التبييي جـ [ايتٝورل ع٢ً َا دل٣ عًٝ٘ ايعٌُ عٓـ املٌاكق١. 
 

 فنل ايـاْٞ فٝ٘ اشبالفظ ف ٞ بعض املِاسف بػرل أيف بن ايكعاف ٚايعالّظ ٚيف   : 19: اجلصن چژڑچ
ظ ٚنعقا  فٝٗعا ايًبٝع    كآٙظ ٚنقا ازبٗين أْ٘ يف َِاسف ايهٛف١ بػرل أيفبعٔٗا بأيف.ٚفنل ابٔ َعاف 

ايوؼاٟٚ يف املِشف ايٌاَٞ. ٚعًٝ٘ظ فكـ مت إثبات األيف يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْعافع   كآٙ
اٜتِٗ ٚيًُلهّٛ يف بعض املِاسفظ ٖٚٛ َا دعل٣ عًٝع٘   لٚفك١ّ ي; َٛاٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٜٚعكٛب

ذبكٝكعا   -اٜتِٗ لٚفكع١ّ يع  ; َٛاٚمت سعقف األيعف يف هعا٥ل َِعاسف ايتٝوعرل     ايعٌُ عٓعـ املػاكبع١ظ   
 ]351الدرة صـ  - 236الىسيلت صـ  - 555الوقٌع صـ [ٚيًُلهّٛ يف َِاسف ايهٛف١ ٚايٌاّ.  -ٚاستُاال 

 

 نتبت ٖقٙ ايه١ًُ باأليف ؿٕٚ ٚاٚ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ ععاَل  : 74: امقيامصة چېچ
دعل٣ عًٝع٘ ايعُعٌ عٓعـ     ٔيُا  ػالّفايف َِاسف أٌٖ املـ١ٜٓ ٚايٌاّظ  ًُلهّٛفك١ّ يَٛا; ٚأبٞ دع ل

 ]343الىسيلت صـ [ .املػاكب١ظ ٚفيو أػّقا بكٍٛ ايوؼاٟٚ ٚضبُـ بٔ عٝو٢
 

 مت سقف األيف بعـ ايعلا٤ ايجاْٝع١ يف َِعش ٞ ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ أبعٞ عُعلٚ        : 78: إلوسان چہچ
]1254صـ   4هختصر التبييي جـ [يف َِاسف أٌٖ ايبِل٠.  ًُلهّٛفك١ّ يَٛاٜٚعكٛب 

 

 ـ  األيعف  مت إثبات: 17: إلوسصان چەئچ ; اتباّععا  ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ ععاَل     َِعشف  يف ايععن  بعع
 ]235الىسيلت صـ [ايوؼاٟٚ.  كآٙ نُا ايٌاَٞ املِشف يف يًُلهّٛ

 

 اتباّعععا بكععلا٠٤ ابععٔ عععاَلايتٝوععرل  َِععشف يف ايٝععا٤ بعععـ األيععف مت سععقف: 17: إلوسصصان چوئ    چ ;
]235الىسيلت صـ [ايوؼاٟٚ.  كآٙ نُا ايٌاَٞ املِشف يف يًُلهّٛ

 

 اتباّععا  يًععلاقٝن  َِاسف ايتٝورل يف ايقاٍ بعـ األيف مت إثبات: 41: امنبأٔ  چٿ  چ ; ّ  يف يًُلهعٛ
هعا٥ل   يف ُٚسقفتظ املٌاكق١ عٓـ ايعٌُ عًٝ٘ٔيُا  ػالّفاٚظ ايـاْٞ عًٝ٘ ّْ نُا ايعلام أٌٖ َِاسف

 ]234الوقٌع صـ  - 1261صـ   4هختصر التبييي جـ [ .املػاكب١ عٓـ ايعٌُ عًٝ٘ٔيُا  ػالّفا َِاسف ايتٝورل
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 فنل أبٛ ؿاٚؿ اشبالف بن املِاسف يف إثبات األيفظ ٚاػتعاك اسبعقفظ ٖٚعٛ    : 74: امضمس چڈ  چ
َا دل٣ عًٝ٘ عٌُ املٌاكق١ظ بُٝٓا اػتاك املػاكب١ إثبات األيفظ ٚعًٝ٘ ايعٌُ يف َِعش ٞ ايتٝوعرل   

]1261صـ   4هختصر التبييي جـ [بكلا٤تٞ ْافع ٚأبٞ دع ل. 

 

 َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبعٞ  ُنتبت باي ا٤ بـٍ ايٛاٚ يف : 78: امضمس چگگچ
 اٜتِٗ ٚاتباّعا يًُلهّٛ يف َِاسف أٌٖ املـ١ٜٓ ٚايٌاّ.لٚفك١ّ ي; َٛادع ل

]553الوقٌع صـ  -1341صـ   4هختصر التبييي جـ [

 
 . املت لفع١ظ عبعٛ:    غعرل  ايتج١ٝٓ أيف إثبات يف . ْكٌ أبٛ ؿاٚؿ اػتالف املِاسف.ٚأػرّلا ٚيٝى آػّلا

 أيععفظ ٚكدععض  بػععرل بعٔععٗا ٚيفظ بععاأليف بعٔععٗا ظ ف ععٞچۅچظ چۅچظ چڳچ
٘ ظ ايتجٓٝع١  أيف سقف إال ي٘ فًٝى ايـاْٞ أَا. عٌُ املٌاكق١ ٚعًٝ٘ظ اإلثبات  عُعٌ املػاكبع١.   ٚعًٝع
َِش ٞ ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ    ايكلإٓ يف يف ٚقعت سٝح املت لف١ غرل ايتج١ٝٓ أيف تقفُس فكـ ٚعًٝ٘ظ

ـّا  ٜٚوتج٢ٓ َٔ فيو:. ظ ٚمت إثباتٗا يف ها٥ل َِاسف ايتٝورليًُػاكب١ْافع ٚأبٞ دع لظ تكًٝ

 مت سقف األيف يف  ٝع َِاسف ايتٝورلظ سٝعح مل ٜعقنل أبعٛ ؿاٚؿ فٝٗعا      :78امنساء:  چڤچ -
 إال اسبقف َت ّكا َع ايـاْٞظ ٚعًٝ٘ ايعٌُ يف َِاسف املٌاكق١ ٚاملػاكب١.      
 .فٝٗا ايكلا٤ات اػتالف مللاعا٠ املِاسف ازبُٝع بات اميف  األيف  مت سقف :791املائةة:  چېچ -
 .فٝٗا ايكلا٤ات اػتالف مللاعا٠ املِاسف يف ازبُٝع بات ام األيف  مت سقف :14إلرساء:  چڻچ -
 .عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١فك١ّ ي; َٛايف ازبُٝع مت إثبات األيف :14إلرساء:  چہچ -
 .املٌاكق١ ٚاملػاكب١ عٌُفك١ّ ي; َٛاازبُٝعيف  فُٝٗا األيف سقفمت  :84: طو چۇئوئچ -
 .عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١فك١ّ ي; َٛايف ازبُٝع مت سقف األيف :41امقعط:  چہچ -
 .عٌُ املٌاكق١ ٚاملػاكب١فك١ّ ي; َٛايف ازبُٝع مت إثبات األيف: بسورة امرمحن اموضعً  47 چکچ -
]223الوقٌع صـ  -324, 144صـ   2هختصر التبييي جـ [
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يف َِاسف ايتٝوعرل ٓعبط أزلعا٤ ايوعٛك مبعا ٜٓاهع        نقيو كٚعٞ  فكـ: أزلا٤ ايوٛك ٚاألدنا٤أَا * 
مبتشعلى  ا١ٜ املِشفظ ٚمت إعلابٗا باشب ض إلٓعاف١ نًُع١ اهعٛك٠  إيٝٗعاظ ٚعًع٢ تكعـٜل ُعًتٗا        كٚ

 : يًهوا٥ٞظ فُجاّل ٚقّ اَع َلاعا٠ ٚقف محن٠ ٌٖٚاّ ع٢ً اشلُن ٚإَاي١ ٖا٤ ايتأْٝح بعـٖاظ 
 : بايٓكٌ يف َِشف ٚكَ ٚبايوهت يف َِشف ػًف عٔ محن٠.dڑ  -
 يف َِشف ايهوا٥ٞ. ٚقّ ابإَاي١ ايبا٤  :eڑ  -
 ػًفظ ٚتوًٗٝٗا يف َِش ٞ ػالؿ ٌٖٚاّ. يف َِشف ٚقّ اٚد٘ إبـاٍ اشلُن٠  ع٢ً  :`ڑ  -
 يف َِشف محن٠. ٚقّ ايف َِاسف ٚكَ ٚايوٛهٞ ٚأبٞ دع لظ ٚ : باإلبـاsٍڑ  -
 اشلُن٠ يف َِش ٞ ايبنٟ ٚأبٞ عُلٚظ ٚبوهْٛٗا يف َِشف قٓبٌ.: ب تض ڑ~  -
 : بتػًٝغ ايالّ يف َِشف ٚكَ.Àڑ  -
 : باأليف بـٍ ايٝا٤ يف َِشف ٌٖاّ.jڑ  -
 : بإَاي١ ايٝا٤ يف َِاسف ًعب١ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل.¡ڑ  -
 : ب تض ازبِٝ يف َِشف أبٞ دع ل.ڑ¯ -
 : باإلَاي١ يف َِاسف محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًلظ ٚبايتكًٌٝ يف َِش ٞ ٚكَ Öڑ -

 ٚأبٞ عُلٚظ ع٢ً اعتباك ًُتٗا مبتشلىظ ال بوانٔ نُا يف ايوٛك٠ ْ وٗا.                                      
 بِٔ ايناٟ يف َِشف ًعب١ظ ٚبتٌـٜـٖا ٚسقف اشلُن٠ يف َِشف أبٞ دع ل.: جكن١ًُ ٚ -

ُٜشقف َٔ أزلا٤ ايوٛك َا ُسقف َٓٗا يف ايلهِ  نُا ظ بٌ ُنتبت ع٢ً ايلهِ اإلَال٥ٞظ ايعجُاْٞٚمل 
 :اّلفُجعًٝ٘ ايعٌُ يف َِاسف املٌاكق١ظ 

-    Ì  :.ْٞثابت١ األيفظ ٖٚٞ ضبقٚف١ األيف يف ايلهِ ايعجُا 
-  Û  بالّ ٚاسـ٠ يف ايلهِ ايعجُاْٞ.بالَنظ ٖٞٚ 
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 َِاسف ايتٝورل يف عـ آٟ ايكلإٓ ايهلَِٜٓٗر ايباب ايجايح: 
 األعـاؿ املعتُـ٠ يف َِاسف ايتٝورل فٌِ:

ٕ " نتعاب  يف ٚكؿ َعا  عًع٢  اآلٟ عـ يف كٚعٞ يف َِاسف ايتٝورل االعتُاؿ     ـ  يف ايبٝعا ٕ  آٟ عع " ايكعلآ
ِٖعل  ْاظ١ُ" َٚٓع١َٛ ظ ايـاْٞ عُلٚ أبٞ يإلَاّ ـ  يف ايٗن ّ " ايوعٛك  آٟ عع  ًٚعلسٝٗا ظ ايٌعا ي  يإلَعا
ـ  ٚايٌعٝؽ  املؼًالتٞ كٓٛإ  عٝـ أبٞ يًعال١َ ٞ  اي تعاغ  عبع ٕ  ذبكٝعل "ٚظ ايكآع ـ  يًٌعٝؽ " ايبٝعا  ضبُع
ٚاألعععـاؿ املعتُععـ٠ يف َِععاسف   .اي ٛاُععٌ عًععِ يف املـْٚعع١ ايهتعع  َععٔ غرلٖععا يف  ٚكؿ َٚععاظ املتععٛيٞ

ايتٝوععرل ٖععٞ األعععـاؿ ايوععت١ املٌععٗٛك٠: املععـْٞ األٍٚظ املععـْٞ ايجععاْٞظ املهععٞظ ايبِععلٟظ ايـٌَععكٞظ  
 ٚايهٛيفظ حبٝح اعُتُـ:

 ظ يف َِش ٞ ايتٝورل بلٚا١ٜ قايٕٛ ٚقلا٠٤ أبٞ دع ل.ايعـؿ املـْٞ األٍٚ -
 .ظ يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ٚكَايعـؿ املـْٞ األػرل -
 ظ يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ نجرل.ايعـؿ املهٞ -
 ٜٚعكٛب. ظ يف َِش ٞ ايتٝورل بكلا٤تٞ أبٞ عُلٚ ايعـؿ ايبِلٟ -
 ظ يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل. ايـٌَكٞا ايعـؿ ايٌاَٞ -
 ظ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات عاُِ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل.ايعـؿ ايهٛيف -
 

ظ فلٚاٙ أٌٖ ايهٛف١ عٔ أٌٖ املـ١ٜٓظ ٚمل ٜٓوبٛٙ إىل أسـ َعِٓٗ بعٝٓع٘ظ ٚال   ايعـؿ املـْٞ األٍٚفأَا     
ـٓ َٛٓعع        6217أهٓـٚٙ إيٝ٘. ٚععـؿ آٟ ايكعلإٓ عًع٢  علٜكتِٗ       آٜع١ظ ٖٚعقا ايعلقِ ٜتشكعل بععـّ عع

بايٌُىظ ٖٚٛ َٛٓع ػالف يف املـْٞ األٍٚ نُا ّْ عًٝ٘ ايٌا يظ إال إٔ ايـاْٞ  چژچ
ـٓٙ آ١ٜظ  6218ٚيهٔ جبُع أعـاؿ آٟ نٌ هٛك٠ حبو  َا فنل ايـاْٞ ْ و٘ظ ظبـ إٔ ايعـؿ اإل ايٞ  ٜع

 آ١ٜظ ٖٚٛ َا مت اعتُاؿٙ يف َِش ٞ ايتٝورل بلٚا١ٜ قايٕٛ ٚقلا٠٤ أبٞ دع ل.
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ظ فلٚاٙ إزلاعٌٝ بٔ دع ل ٚعٝو٢ بٔ َٝٓا قايٕٛظ عٔ هعًُٝإ بعٔ َوعًِ    ٚأَا ايعـؿ املـْٞ ايجاْٞ    
ُٖامظ عٔ  ُٜٓوع  إىل إزلاعٝعٌ. ٚععـؿ آٟ ايكعلإٓ عًع٢          بٔ َد أبٞ دع ل ًٚعٝب١ َٛقّٛفعا عًُٝٗعاظ ٖٚعٛ 

آ١ٜظ سٝح ٜأػـ بكٍٛ ًٝب١ يف املٛآع ايوت١ اييت اػتًف فٝٗا َع أبٞ دع لظ ٖٚٛ َا  6214 لٜكت٘ 
 6210مت اعتُاؿٙ يف َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜع١ ٚكَ. ٚعًع٢ قعٍٛ أبعٞ دع عل ٜهعٕٛ ععـؿ آٟ ايكعلإٓ           

  :ٖٞ ٛآعامل آٜات. ٖٚقٙ

 .07:ءال معران چٱٻٻٻٻپپ  چ -1

2-  01:ءال معران چڻڻۀۀہ  چ.

3-  781امعافات: چڳڳڱ  چ.  

 .0املكل: چۇۆۆۈۈ  چ  -4

  .13عبس: چڭڭڭڭ  چ -5

 .18امخكوير: چۋۅ  چ -6

ـٓ ايباقن. ـٖ أبٛ دع ل املٛٓع ايجاْٞ فكط ٚمل ٜع ـِٖٖ ًٝب١ إال املٛٓع ايجاْٞ. سٝح ع  بُٝٓا ع
 

أٌٖ املـ١ٜٓ ػب  اعتُاؿٙ يٓافع ٚكاٜٚٝ٘ ٚأبٞ دع عل.   َِٟؿـَٚقـ اػتًف ايعًُا٤ ٚايباسجٕٛ يف أٟ َع    
فُِٓٗ َٔ كدض اعتُاؿ ايععـؿ املعـْٞ األٍٚ يكعايٕٛ ٚأبعٞ دع علظ ٚاألػعرل يعٛكَ. َٚعِٓٗ َعٔ كدعض           

ـ   ؿ املعـْٞ األػعرل   اعتُاؿ ايعـؿ املـْٞ األٍٚ ألبٞ دع لظ ٚاألػرل يٓافع. َِٚٓٗ َٔ كدض اعتُعاؿ ايعع
 يٓافع ٚأبٞ دع ل ٚاعتدل ايعـؿ املـْٞ األٍٚ َٔ األعـاؿ ايكـمي١ اييت ُتلى ايعٌُ بٗا. 
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 ٚقـ أػقت َِاسف ايتٝورل بايلأٟ األٍٚ ألهباب:
 : يعععـّ ذببٝععق تععلى ايعععـؿ املععـْٞ األٍٚ ٚإُٖايعع٘ظ فًععٛ نععإ عععـّ تعععٝن أٖععٌ ايهٛفعع١ ألسععـ  اّلأٚ -

ـٓٙ   بٌؼِ٘                      ّٗا يذلن٘ ي عٌ ايـاْٞ ْ و٘ظ ٚملٓعع عع َٔ أٌٖ املـ١ٜٓ يف هٓـ كٚاٜتِٗ هبّبا ٚدٝ
ُٓٔ األعـاؿ ايوت١ اييت ُٚ ٗا باألعـاؿ اييت ٜتـاٚشلا ايٓاي بايٓكٌ ٜٚعـٕٚ بٗا يف اآلفام قـمّيا 
ٚسـّٜجا. فًٛ نإ غرل َتـاٍٚ ألًُٖ٘ نُا أٌُٖ عـؿ أٖعٌ محعّظ يعـثٛك ععـؿِٖ ٚععـّ َعٔ ٜتعٛالٙ        

ٍ       -تِـكٜٔ ٜأػق ب٘ َٔ املٚ ٛ   حبوع  ي عغ ايعـاْٞ. بعٌ إٕ ايععـؿ املعـْٞ األٚ بع٘ ستع٢    اّلَعا ماٍ َعُع
عِلْا ٖقاظ سٝح أْ٘ َعٍُٛ ب٘ يف َِشف ازبُاٖرل١ٜ ايًٝب١ٝ بلٚا١ٜ قايٕٛظ ٚنقيو يف املِاسف 

 يًِعٛابظ  اطبايّ ع قعـ ٜهعٕٛ   ايوٛؿا١ْٝ بلٚا١ٜ ايعـٚكٟ ععٔ أبعٞ عُعلٚظ بعلغِ إٔ عُعٌ ايوعٛؿاْٝن        
 بايعـؿ ايبِلٟ ال املـْٞ األٍٚ. األػق ٚاألُٛب شلِ

ّٝا - ـّا ملِشف ازبُاٖرل١ٜ ايًٝب١ٝ بلٚا١ٜ قايٕٛظ فِٗ أٚىل بايتكًٝـ  املا إٔ عًُِٗ غعرل  ثاْ : تكًٝ
كٚا١ٜ قايٕٛ ٖٞ املٌٗٛك٠ يف ايك عل ايًعٝيظ ٖٚعِ اعتُعـٚا      سٝح إٔطبايف يّٓ ُلٜض يف املوأي١ظ 

ٕ َِاسف ايتٝورل مل تكًـِٖ يف األػق بذلدٝشات أبٞ دع ل فُٝا اػتًعف  ايعـؿ املـْٞ األٍٚظ إال أ
ُٜٓو  إىل ايععـؿ املعـْٞ األػعرل ال األٍٚظ     فٝ٘ َع ًٝب١ظ ٚفيو ألٕ ايلادض إٔ ػالف أبٞ دع ل ًٚٝب١ 

  ٙ ٞ  يًععـؿ  ألٕ أنجل ايعًُا٤ ع٢ً فيوظ ٚألٕ ايـاْٞ فنل ٖقا اشبالف بععـ فنعل ثعِ قعاٍ:     األػعرلظ  املعـْ
ٔٓ ٜأػق إزلاعٌٝ "ٚنإ ُٜٓوع  إيٝع٘ ايععـؿ          ًٝب١ بكٍٛ فٝٗ "ظ ٚقـ ُفنعل أععالٙ إٔ إزلاعٝعٌ ٖعٛ ايعقٟ 

املـْٞ األػرل. نُا إٔ ايعـاْٞ أزبعأ هعب  اشبعالف يف ععـؿ آٟ ايكعلإٓ تبّععا يًععـؿ املعـْٞ األػعرل إىل           
   ً ععـؿ املعـْٞ   اشبالف املقنٛك بن أبٞ دع ل ًٚٝب١ظ ٚمل ٜقنل َجً٘ عٓـَا فنل ععـؿ آٟ ايكعلإٓ تبّععا ي

ظ فكاٍ عٓـ فنل ععـؿ املعـْٞ األػعرل: "ٚ ٝعع آٟ ايكعلإٓ يف قعٍٛ أبعٞ دع عل يالػعتالف ايعقٟ           األٍٚ
 فنلْاٙ بٝٓ٘ ٚبن ًٝب١ هت١ آالف ٦َٚتإ ٚعٌل آٜات.". 

: اهت٦ٓاّها بايٌب٘ بن َِش ٞ ايتٝورل بلٚا١ٜ قايٕٛ ٚقلا٠٤ أبعٞ دع علظ فهالُٖعا َهتعٛب     ثايّجا -
ٌِ ١ًُٚ َِٝ ازبُع اتكـمّيا شلُا أؿا٤ّ يكايٕٛ ظ فهإ َعٔ املٓاهع  إٔ ٜت كعا    ع٢ً ٚدٗٞ قِل املٓ 

ّٔا.  يف  لٜك١ ايعـؿ أٜ
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ظ فلٚاٙ عبـ ا  بٔ نجرل ايكاكئظ عٔ صباٖـ بٔ ددلظ عٔ عبـ ا  بعٔ عبعاي ظ ععٔ    ٚأَا ايعـؿ املهٞ     
ٞٓ بٔ نع   ٞٓ بعٔ نعع        6219َٛقّٛفا عًٝ٘. ٚعـؿ آٟ ايكلإٓ يف قعٍٛ املهعٝن    ُأبَع آٜع١ظ ٚيف قعٍٛ ُأبعَع

آ١ٜ. ٚاألٍٚ ٖٛ َا مت اعتُاؿٙ يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابعٔ   6216آٜاتظ ٚيف قٍٛ ابٔ عباي  6210
ٞ    املؼَتًَعف   اي ٛاٌُ ايوت اػتٝاكات٘ يفيف  ايـاْٞ اتباعنجرلظ ٖٚٛ اسباٌُ َٔ  ظ فٝٗعا ععٔ ايععـؿ املهع

ـٓ َٓٗا ثالث ـٓ ٚتِلٔى ّاسٝح ع ٞٓ ايعـؿ عٔ فٝٗا املؼَتًَف ٚاي ٛاٌُ . ايباقن ع   :ٖٞ امله
ٞ  قععاٍ ظ131امبقصصرة: چەئەئوئوئۇئچ -1 ٕٖ: قٝععٌ: "ايععـاْ ٖٞ إ ـٖٗا، املهِّعع   ٚيععٝى  ٜععع

ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ نجرل. َِشف يف ٠غرل َعـٚؿ ٞيقيو فٗ ".بِشٝض

ٖ  يف اشبعالف  فنل ايٌعا ي  ظ13احلج: چۇۇۆچ -2 ِـّ ٞ  ظ اعع ٖ  ٚدعنّ ايعـاْ ِـّ   ابعع
.بكلا٠٤ ابٔ نجرل ايتٝورل َِشف يف ٠َعـٚؿ ٞفٗػالف. يقيو  ؿٕٚ

ٖ  يف اشبعالف  فنل ايٌعا ي  ظ4امروم: چڭڭۇۇڭچ  -3 ِـّ  ٚدعنّ  ظ اعع
ِـّٖ .بكلا٠٤ ابٔ نجرل ايتٝورل َِشف يف ٠َعـٚؿ ٞفٗػالف. يقيو  ؿٕٚ اايـاْٞ بع

ِـّٖفنععل ايععـاْٞ ٚايٌععا ي اشبععالف يف     ظ71امل مصصل: چۇۇۆۆۈچ  -4   ظ ٚكدععضاععع
ـٖٓ ايـاْٞ بكعلا٠٤   ايتٝوعرل  َِعشف  يف ٠َععـٚؿ  ٞفٗع يعقيو   ظ ٚقاٍ: "ٖٚٛ ايِشٝض عٔ املهٞ".اع

.ابٔ نجرل
ٖ  يف اشبعالف  فنل ايٌا ي ظ39امنبصأٔ: چگگگگچ  -5 ِـّ ٖ ظ اعع ـٓ   ايعـاْٞ.  اٚمل ٜعع

.ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ نجرل َِشف يف ٠غرل َعـٚؿ ٞفٗيقيو 
ِـّٖفنعععل ايعععـاْٞ ٚايٌعععا ي اشبعععالف يف   ظ73امضصصصمس: چژژچ -6   إال إٔ     ظ اعععع

ـٓٙ َٔ ُٓٔ اْ لاؿات ايعـؿ املـْٞ األٍٚظ ثِ ـ : "قاٍ ايـاْٞ فنل ع ٌ  ٚقع ٕٖ قٝع ٖٞ   إ ٘  املهع      عًع٢  ٚافكع
ِـّٖا ٕٖ  ًافإ بٔ اي ٌٔ عٔ كٚأٜتٓا ٚيفظ ع ٖٞ أ ٍٖٚ املـْ ِـّٖا اْ لؿ األ  يف ٠غرل َععـٚؿ  ٞفٗيقيو  ."بع

 .ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ نجرل َِشف
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ظ فلٚاٙ محن٠ اينٜاتظ عٔ ابٔ أبٞ ي٢ًٝظ عٔ أبٞ عبـ ايلمحٔ ايٗوًَُٞظ عٔ عًعٞ  ٚأَا ايعـؿ ايهٛيف    
 آٜات. 6236َلفّٛعا عًٝ٘. ٚعـؿ آٟ ايكلإٓ يف قٍٛ ايهٛفٝن  بٔ أبٞ  اي 

 
َْ ١         ٚأَا ايعـؿ ايبِلٟ     ًُعِل ـٖاغ ًٚعٗاب بعٔ  َِعِ بعٔ ايٌع ِٝ َٖ ظ ععٔ  ظ فلٚاٙ  املع٢ًَّ بعٔ عٝوع٢ ايعٖٛكام ٚ

ـٓ أٜعٛب بعٔ املتٛنعٌ ٜٚعكعٛب بعٔ إهعشام           عاُِ بٔ أبٞ ايِٖباغ ازبشـكٟ َٛقّٛفا عًٝ٘ظ ٚبع٘ نعإ ٜعع

ُّا يف آٜع١ ٚاسعـ٠ظ ٖٚعٞ قٛيع٘ تععاىل:       ظ33ص: چٻٻچ اسبٔلَٞظ غرل إٔ أٜٛب ػايف عاُ
ـٖٓا ـٖٓا ٚتلى ًهٛفٝن،فك١ّ يَٛا عاُِ ع ايبِلٜن  عـؿ. ٚعـؿ آٟ ايكلإٓ يف   ايعهى ٚقٌٝ ،أٜٛب ع
ـٓ ٖقا املٛٓع. عاُِ ٚأٜٛبآٜاتظ ع٢ً اػتالف  6204أٚ  6205 ْكٌ ايـاْٞ عٔ ضبُـ بٔ عٝو٢ ٚ يف ع

ظ ثِ قاٍ: "ٖٚٛ عـؿ أٜٛب بٔ املتٛنعٌ ايكعاكئظ ٚأَعا    ٖٛ ايعـؿ ايقٟ عًٝ٘ َِاسف ايبِلٜن 6204 إٔ
ُّا نعععإ ٜععععـ   ععععـؿ عاُعععِ ازبشعععـكٟ فٗعععٛ ٚمخعععى آٜعععاتظ ٚفيعععو عًععع٢ قعععٍٛ َعععٔ قعععاٍ إٔ عاُععع

ـٓ         چٻٻچ ظ فععتِ اعتُععاؿ ٖععقا ايعععـؿ يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ أبععٞ عُععلٚ بععذلى  ععع

ـٖٓاظ يقيو ف ظ ٚقـ فنل ايٌا يچٻٻچ ايعُعٌ يف  ٗٛ َا عًٝع٘  إٔ ٜعكٛب اسبٔلَٞ ٜأػق بع
 .َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ٜعكٛب

 
ٟ   يف املِشف ايبِلٟظ فُِٓٗ  ػب  اعتُاؿٙ األعـاؿيف أٟ ٚقـ اػتً ٛا       ظ َٔ اعتُعـ ايععـؿ ايبِعل
َجٌ َا فعٌ ايوٛؿإْٝٛ يف َِاس ِٗ بلٚا١ٜ ايعـٚكٟ ععٔ أبعٞ     ظاملـْٞ األٍٚاعتُـ ايعـؿ  ِٗ ََٔٓٚ

  ايٓ ع": "ٚع٢ً ٖقا عٌُ ًٝٛػٓا املػاكب١".ظ َٚجٌ َا ّْ عًٝ٘ ايِ اقوٞ يف"غٝح عُلٚ
 كـ ٜهٕٛ ي عًِٗ ٖقا هببإ:ففأَا َٔ اعتُـ ايعـؿ املـْٞ األٍٚ 
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األٍٚ: إٔ يف بععععض ْوعععؽ "ايبٝعععإ يف ععععـ آٟ ايكعععلإٓ" يًعععـاْٞ إٔ ايععععـؿ املعععـْٞ األٍٚ كٚاٙ عاَععع١  
غامن قعـٚكٟ اسبُعـ    فنل ؿ/ ٚقـعٔ ٚكَظ فٝهٕٛ ايعـؿ املـْٞ األٍٚ عـؿ أٌٖ ايبِل٠.   ايبِلٜنا

ااملِلٜن  باملِٝظ ٚبايتعايٞ فعال عالقع١ ألٖعٌ ايبِعل٠       يف ايٓوؼ١ األ١ًُٝ ًهتاب أْٗا٘ يكٝكيف ذب
 بايعـؿ املـْٞ األٍٚ.

ٚ إٔ ابٔ ازبنكٟ ْكٌ عٔ : ايجاْٞ    چہہ   چأْع٘ نعإ ؽبِّٝعل بعن اسبعقف ٚاإلثبعات يف        أبٞ عُعل

ـٖٓا آٜع١ أثبعت ايٝعا٤ظ ٚايعقٟ مل        ـٖٓا آ١ٜ سقف ايٝا٤ظ َٚعٔ عع حبو  نْٛٗا كأي آ١ٜ أّ الظ فُٔ مل ٜع
ـٖٓا آ١ٜ ٖٛ املهٞ ٚاملـْٞ األٍٚ فكطظ   يف كٚا١ٜ عباي ٚابٔ ايٝنٜعـٟ ؿيٝعٌ عًع٢   " :ٔ صباٖـبكاٍ افٜع

ٜـٍ أْ٘ نإ ٜعقٖ  يف  ٖٚقا  "ظ ٚقاٍ ابٔ َٗلإ: "األٍٚ نإ ٜقٖ  يف ايعـؿ َقٖ  املـْٞأبا عُلٚ  إٔ
نعاْٛا ٜععـٕٚ    انإ َقٖ  األًٝاؾ ٚاأل٥ُع١ قعـميّ   ٖٚقاظ ايعـؿ َقٖ  املـْٞ األٍٚ فال ٜعـٖا كأي آ١ٜ

َا فنعلٙ اإلَاَعإ ابعٔ صباٖعـ ٚابعٔ َٗعلإ ٖعٛ        ظ ٚا  أعًِ.". ٚعـؿ املـْٞ األٍٚ يف األنجل ٚاألغً 
ٓع، ٚيٝى َعبين عًع٢ كٚاٜع١ٕ يف ايععـؿ     يف ٖقا املٛ   چہہ   چاهتٓتاز ع٢ً قلا٠٤ فتض ايٝا٤ يف 

ِ٘ا أٚ كؤ١ٕٜ يًُِاسف املهتٛب١ ٚفل قلا٠٤ أبٞ عُلٚ.  املأػٛف ب٘ ْ
ظ ْععّلا ألٕ ابعٔ ازبعنكٟ قعاٍ يف "ايٌٓعل" يف      ايبِلٟايعـؿ يف ٖقا املِشف ايٌلٜف مت اعتُاؿ ٚ       

يٝععلف بع٘ قعلا٠٤ أبعٞ     ٚععـؿ ايبِعلٟ   : "كؤٚي اآل٣ املُاي١ يف اإلسـ٣ عٌل هعٛك٠ َعلض نالَ٘ عٔ 
قععاٍ ضبُععـ بععٔ عٝوعع٢: ٚ ٝععع عععـؿ آٟ ايكععلإٓ يف عععـؿ   "ظ نُععا قععاٍ ايععـاْٞ: "يف اإلَايعع١ عُععلٚ

 ٕ "ظ ٚقعاٍ أبعٛ مكعع١    .ايبِلٜن: هت١ آالف ٦َٚتإ ٚأكبع آٜات، ٖٚٛ ايعـؿ ايقٟ عًٝ٘ َِعاس ِٗ اآل
 ٖٚقا ايعـؿ ٜت ل َع ايعـؿ ايبِلٟ ال املـْٞ األٍٚ. ابٔ مظب١ً َجً٘.
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ظ فعلٚاٙ أٜعٛب بعٔ متعِٝ ايكعاكئظ ععٔ ؼبٝع٢ بعٔ اسبعاكخ ايعٖقَاكٟ           اايـٌَعكٞ   ٚأَا ايعـؿ ايٌاَٞ    
َٛقّٛفا عًٝ٘ظ ٚبعِٔٗ ٜٛق ٘ ع٢ً عبـ ا  بٔ عاَل ايٝشِي ايكاكئ. ٚععـؿ آٟ ايكعلإٓ عًع٢ قعٍٛ     

ٞ آٜع١ظ   6225آٜع١ظ ٚقٝعٌ    6226ؼب٢ٝ بعٔ اسبعاكخ    يف َِعشف ايتٝوعرل   ٖعٛ َعا مت اعتُعاؿٙ     ٚايجعاْ

ـٓ  ـٓ اآلػل ف فُٝٗا عٔ ايعـؿ ايٌاًََٞاملٛٓعن املؼَتأسـ بكلا٠٤ ابٔ عاَلظ ٚفيو بع  .ٚتلى ع
ٞٓ ايعـؿ عٔ اُفٝٗ املؼَتًَف  ٚاملٛٓعإ   :ُٖا ايٌاَ

ِـّٙ يف اشبالف فنل ايٌا ي ظ14:غافر چہہھ    ۀۀہہچ -1 ٘  ع ٚدعنّ  ظ يع
ِـّٙ ايـاْٞ بكلا٠٤ ابٔ عاَل.ايتٝورل  َِشف يف ٠َعـٚؿ ٞػالف. يقيو فٗ ؿٕٚ بع

ـٖاْٞ اشبالف فٝٗعا  ظ1:امبينة چ ڱںںچ -2 ِـّٖاظ ٚفنل اي ٌٖا ي بع عٓعـ  إال أْع٘  ظ دنّ اي
ِـّ عٌعل آٜعات    ٚيف  -ٚفنلٖعا إىل إٔ قعاٍ:    -فنلٙ الْٔ لاؿات ايبِلٟ قاٍ: "ٚاْ لؿ ايبِلٟ بَع

ٝٓن  چڱںںچامل ٜهعٔ :   ٌٖعاَ ٕٖ اي ّٔععا  -ظ ٚسهعع٢ بعععُض ًععٝٛػٓا أ ـٗٚا ٖععقٙ  -أٜ ععع
ِّٖاظ ٖٚعٛ    ٕٖ ايبِلٟ اْ لؿ بعع ـّٓ أ ٌِٔ يف اإلهٓاؿ املتك ايَّيت يف امل ٜهٔ ظ ٚيف كٚاٜتٓا عٔ اي 

ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل. َِشف يف ٠َعـٚؿغرل  ٞيقيو فٗ ايِشٝض".

 
ٚفُٝا ًٜٞ دـٍٚ ٜبن أٚد٘ اشبالف ععٔ ايععـ ايهعٛيف سوع  تلتٝع  ايوعٛك ٚأكقعاّ اآلٜعات املـْٚع١          

 امل بٛع١ظ ٜٚهٕٛ املوهٛت عٓ٘ َٛافّكا يًعـ ايهٛيف:َِاسف س ّ 
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 َع غرلٙ َٔ األعـاؿ ايوت١ ايعـ ايهٛيفَٛآع ػالف فٌِ: 
ٔآرقام الآيت ابجلةول حبسب امعة امكويف

 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

 ڑ
 ل يُعةُّ امبسمةل امبرصي وامضايم واملةهيان ھھھھ 1

ى ڤڦ 7  املةهيانامبرصي وامضايم و  ايُعةُّ

^ 

ىل  ٱ 1  امكويف ٕال ايُعةُّ

ى ژڑ 10  امضايم ايُعةُّ

ىل  ڱ 11  امضايم ايُعةُّ

ى ڈ 114  امبرصي ايُعةُّ

ىل  ڦ 197  املةين ألول وامليك ايُعةُّ

ىل  ۇ 200  ألخرياملةين  ايُعةُّ

ى ۇ 220  املةين ألول وامليك ايُعةُّ

ىل  ۉ 220  امبرصي واملةين ألول وامليك ايُعةُّ

ىا  ڎ 235  امبرصييُعةُّ

ىا  ہہ 255  وامليك وامبرصي ألخرياملةين يُعةُّ

ىا  پپ 257  املةين ألوليُعةُّ
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

_ 

ىا ل  ٱ 1  امكويفٕال يُعةُّ

ىا ل  ٿٿٿ 3  امضايميُعةُّ

ىا  ڤڤ 4  امكويفغري يُعةُّ

ىا ل  ڃڃڇ 48  امكويفٕال يُعةُّ

ىا امبرصي چچ 49  يُعةُّ

ىا صيبة وامليك وام  پپ 92  ألولواملةين  ضايميُعةُّ

ىا  ہ ۀ 97  ٔآبو جعفر وامضايميُعةُّ

` 
ىا ل  يئ 44  امبرصي وامليك واملةهيانيُعةُّ

ىا  ڭڭ 173  امضايميُعةُّ

a 

ىا  ڑک 1  امكويفغري يُعةُّ

ىا  ڃچچ 15  امكويفغري يُعةُّ

ىا امبرصي ىئىئ 23  يُعةُّ

b 1 ىا  پپپ  امليك واملةهيانيُعةُّ
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

b 

ىا ل  وئ 66  امكويفٕال يُعةُّ

ىا  ەئوئ 73  غري امكويفيُعةُّ

ىا  ۀہ 161  غري امكويفيُعةُّ

c 

ىا ل  ٱ 1  امكويفٕال يُعةُّ

ىا  ۇئۇئۆئ 29  امبرصي وامضايميُعةُّ

ىا ل  ۈئۈئېئ 29  امكويفٕال يُعةُّ

ىا  ڄڄڄ 38  امليك واملةهيانيُعةُّ

ىا  ېېى 137  امليك واملةهيانيُعةُّ

d 

ىا  ڎڎ 36  امبرصي وامضايميُعةُّ

ىا  ڈژژ 42  غري امكويفيُعةُّ

ىا ل  ڀڀ 62  امبرصييُعةُّ

e 
ىا  ڄڄڃڃڃ 3  امبرصييُعةُّ

ىا  ڳڳ 39  امضايميُعةُّ
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

e 70 ىا  چچ  امليك واملةهيانيُعةُّ

f 

ىا  ژڑڑ 22  امضايميُعةُّ

ىا ل  گگگ 22  امضايميُعةُّ

ىا  ڈژژڑ 57  امضايميُعةُّ

g 

ىا ل  ٺٺ 54  امكويفٕال يُعةُّ

ىا ل  ڃڃڃچ 74  امبرصييُعةُّ

ىا  پڀڀ 82  واملةين ألخري امليكيُعةُّ

ىا ال  ڀ 82  واملةين ألخري مليكيُعةُّ

ىا ا ڱڱڱ 86  واملةهيان مليكيُعةُّ

ىا ال  پڀڀ 118  واملةهيان مليكيُعةُّ

ىا ال  ڈژ 121  واملةين ألخري مليكيُعةُّ

i 
ىا  ېې 5  غري امكويفيُعةُّ

ىا  گگ 16  امضايميُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

i 

ىا  ڳڳ 16  غري امكويفيُعةُّ

ىا  مججح 18  امضايميُعةُّ

ىا ل  ڱڱڱ 23  امليك واملةهيانيُعةُّ

j 

ىا  ٹٹڤڤڤ 1  امليك واملةهيان وامضايميُعةُّ

ىا  ڭٹڤڤڤ 5  امليك واملةهيان وامضايميُعةُّ

ىا  کک 9  وامبرصيامليك واملةهيان يُعةُّ

ىا ل  ٺٺ 19  وامبرصيامليك واملةين ألخري يُعةُّ

ىا ل  ییجئ 24  املةين ألوليُعةُّ

ىا ل  ۇئۆئ 33  امبرصييُعةُّ

ىا  ائ 42  امضايميُعةُّ

m 107 ىا ل  ڃ  امكويفٕال يُعةُّ

n 
ىا ل  ۈٴۇ 13  امضايميُعةُّ

ىا  ڈژژڑ 22  ألخرياملةين يُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

n 

ىا ل  ڱںںڻ 23  ألخرياملةين يُعةُّ

ىا ل  ائەئەئ 32  املةين ألولامليك و يُعةُّ

ىا ل  پپپپڀڀڀ 35  ألخرياملةين و  امضايميُعةُّ

ىا ل  پپپپڀ 84  املةين ألولامليك و يُعةُّ

ىا ل  ڀڀ 85  وامضايم املةهيانامليك و يُعةُّ

ىا  ٹڤڤ 86  وامضايم وامبرصي املةين ألولامليك و يُعةُّ

ىل  ڳڳڳ 92ظ 89  وامضايم املةهيانامليك و  ٌليُعةُّ

ىا ل  گگگڳڳ 103  املةهيانامليك و يُعةُّ

o 

ىا ل  ٱ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا  ٹٹٹڤ 41  ألخرياملةين امليك و يُعةُّ

ىا  ېېېى 75  غري امكويفيُعةُّ

 ڻ
ىا ل  ڄ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ىئىئی 33  امبرصييُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

 ڻ

ىا ل  یی 34  امبرصييُعةُّ

ىا  ٹٹڤڤ 39  امليك واملةهيان وامضايميُعةُّ

ىا  چڇڇڇڇ 40  امضايميُعةُّ

ىا  ڈڈ 40  وامبرصي امضايميُعةُّ

ىا  ژڑڑکک 40  امضايميُعةُّ

ىا ل  ڳڳ 41  امليك واملةهيان وامبرصييُعةُّ

ىا  ائەئەئوئ 47  امضايميُعةُّ

ىا  ىثيثحجمج 77  امضايميُعةُّ

ىا ل  ٻٻپپپ 78  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا  ھھ 86  املةين ألولامليك و يُعةُّ

ىا  ڭڭ 86  ألخرياملةين يُعةُّ

ىا ل  ۇئۆئۆئ 87  ألخرياملةين يُعةُّ

ىا  یی 88  املةين ألولامليك و يُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

 ڻ

ىا ل  جئ 88  املةين ألولامليك و يُعةُّ

ىا  ٱٻٻپپپ 89  ألخرياملةين يُعةُّ

ىا ل  ڇڍ 92  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ڳڳڱ 106  املةهيانامليك و يُعةُّ

ىا  ېىىائ 123  غري امكويفيُعةُّ

ىا  ۀہہ 131  غري امكويفيُعةُّ

q 66 ىا ل  ڻڻ  امكويف ٕاليُعةُّ

r 

ىا ل  ھھھےے 19  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ۓڭڭڭڭۇ 20  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ںں 42  امضايميُعةُّ

ىا ل  ڻڻڻۀ 43  وامبرصي امضايميُعةُّ

ىا  ۇۇۆ 78  عنوامليك خبوف يُعةُّ

s 45 ىا  ڦڦڄڄڄ  غري امكويفيُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

t 
ىا ل  ېئېئىئىئىئ 36  امليك واملةهيانيُعةُّ

ىا ل  حئمئىئيئجب 43  امليك واملةهيانيُعةُّ

v 

ىا ل  ٱ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا  ڻڻ 49  غري امكويفيُعةُّ

ىا ل  ڇڇڍڍڌڌ 92  امبرصييُعةُّ

ىا ل  ٿٹٹٹ 210  امليك واملةين ألخرييُعةُّ

w 
ىا  ىى 33  امليك واملةهيانيُعةُّ

ىا  جحيثحجمج 44  غري امكويفيُعةُّ

x 
ىا ل  ڱ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا  ٿٿٿٹ 23  غري امكويفيُعةُّ

y 

ىا ل  ڻ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا  ۈۈ 29  امليك واملةهيانيُعةُّ

ىا  ٹٹٹڤڤ 65  وامضايمامبرصي يُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

z 

ىا ل  ڻ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ھے 2  ألخرياملةين امليك و يُعةُّ

ىا  ۆۈۈ 4  وامبرصي وامضايم ألخرياملةين امليك و يُعةُّ

ىا  ڳڳ 55  املةين ألوليُعةُّ

{ 
ىا ل  ٱ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا  ڳڳڱ 32  امبرصي وامضايميُعةُّ

| 
ىا ل  ٱ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا  ۇئۇئۆئۆئ 10  وامضايم امليك واملةهيانيُعةُّ

ىا  پپڀڀ 15 ~  امضايميُعةُّ

ö 

ىا  ڇڇڇڇڍ 7  امبرصي وامضايميُعةُّ

ىا ل  ڭۇۇ 16  امبرصييُعةُّ

ىا ل  ٱٻٻٻ 19  امبرصييُعةُّ

ىا ل  پپپپ 20  امبرصييُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

ö 

ىا ام ل  ڤڤڦڦڦڦ 22  ضايميُعةُّ

ىا  ڳڳ 41  امبرصييُعةُّ

ىا  ۇئۇئۆئۆئۈئ 43  وامبرصي وامضايم ألخرياملةين يُعةُّ

ىا ل  ڤ 1 ۓ  امكويف ٕاليُعةُّ

¢ 
ىا ل  ىئىئی 22  امبرصييُعةُّ

ىا ٔآبل  ڳڳڱ 167  رجعف ويُعةُّ

£ 

ىا ل  ٱٻٻٻٻ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ېېىى 37  امبرصييُعةُّ

ىا ل  ٱٻٻٻ 84  وامبرصي خبوفو امكويف ٕاليُعةُّ

¤ 

ىا  ڱڱڱںں 3  غري امكويفيُعةُّ

ىا ل  ٻٻپپپپ 11  امليك واملةهيان وامبرصييُعةُّ

ىا ل  ڤڤڤڦڦڦ 14  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ہہ 17  املةين ألول وامليكيُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

¤ 

ىا  وئۇئۇئۆئ 20  املةين ألول وامليكيُعةُّ

ىا ل  ککککگگگ 36  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ۈئېئ 39  امكويف ٕاليُعةُّ

¥ 

ىا ل  ٿ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ىائائ 15  امضايميُعةُّ

ىا  ەئوئوئ 16  امضايميُعةُّ

ىا  ٹٹٹ 18  غري امكويفيُعةُّ

ىا ل  ڌچچڇ 53  وامبرصي ألخرياملةين يُعةُّ

ىا  ٱٻٻٻ 58  وامضايم ألخرياملةين يُعةُّ

ىا ل  ڱڱ 71  امليك واملةين ألول وامبرصييُعةُّ

ىا  ڱں 72  املةين ألول وامليكيُعةُّ

ىا ل  ہہھ    ۀۀہہ 73  وامضايم خبوفو امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ٿ 1 ¦  امكويف ٕاليُعةُّ

 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

ىا ل  ڤڤڦڦ 13 ¦  امضايم وامبرصييُعةُّ

§ 

ىا ل  ٿ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ٻ 2  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا ل  ٻٻٻپ 32  امكويف ٕاليُعةُّ

¨ 
ىا ل  ٿ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا  ژڑڑک 52  وامبرصي امليك واملةهيانيُعةُّ

© 

ىا ل  ٿ 1  ٕال امكويفيُعةُّ

ىا ل  ٴۇۋۋ 34  ٕال امكويفيُعةُّ

ىا ل  ڤڤڦ 43  واملةين ألخريامليك يُعةُّ

ىا ل  ڄڄڄڃ 45  املةين ألولو  امضايميُعةُّ

ª 1 ىا ل  ٿ  ٕال امكويفيُعةُّ

ىا ل  ٿ 1 »  ٕال امكويفيُعةُّ

ىا  گگگک 4 ¬  غري امكويفيُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

ىا  ڱڱ 15 ¬  امبرصييُعةُّ

  
ىا ل  ں 1  امليك واملةهيانيُعةُّ

ىا ل  وئوئۇئۇئۆئۆئ 13  امليك واملةهيان وامبرصييُعةُّ

  

ىا ل  ٹٹٹٹڤڤڤ 28  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا  ڦڦڦڦ 29  امضايميُعةُّ

ىا ل  ڄڄڃڃڃ 29  امضايميُعةُّ

µ 

ىا ل  ڃ 1  امليك واملةهيان وامبرصييُعةُّ

ىا املةهيانل  چچ 3  يُعةُّ

ىا ل  ڱڱڱ 10  امليكيُعةُّ

ىا  ۉېېېې 35  امليك واملةهيانيُعةُّ

ىا ل  ڀٺٺٺٺٿ 43  امبرصييُعةُّ

¶ 
ىا  ہھ 8  امكويف غرييُعةُّ

ىا  ےۓ 9  غري امكويفيُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

¶ 

ىا ل  ىىائ 15  امبرصي وامضايميُعةُّ

ىا  پپ 18  ألخرياملةين امليك و يُعةُّ

ىا ل  ڤڤ 22  ألخري وامبرصي وامضايماملةين امليك و يُعةُّ

ىا ل  چ   ڃڃڃچچ 25  املةين ألولامليك و يُعةُّ

ىا  ڍڌ 27  وامبرصي وامضايم املةين ألولامليك و يُعةُّ

ىا ل  ڻڻڻ 35  امبرصييُعةُّ

ىا  ۇۇ 41  غري امكويفيُعةُّ

ىا ل  ٴۇۋۋ 42  امليكيُعةُّ

ىا  ېئېئ 47  امليكيُعةُّ

ىا ل  ىئيئجبحب 49  وامضايم ألخرياملةين يُعةُّ

ىا  مب 50  وامضايم ألخرياملةين يُعةُّ

ىا  کک 89  امضايميُعةُّ

ىا ل  ڌ ڍڍڌ 13 ¸  امكويف ٕاليُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

ىا  ژژ 27 ¸  امبرصييُعةُّ

ىا ل  ىتيتجث 20    امليك واملةين ألخرييُعةُّ

À 

ىا  ڳڳ 2  امضايميُعةُّ

ىا ل  ڱڱڱڱںں 2  املةين ألول وامبرصي وامضايميُعةُّ

ىا  ۓڭ 10  املةين ألوليُعةُّ

Â 9 ىا  ۇۆۆۈۈ  جعفر املةهيان ٕال ٔآابامليك و يُعةُّ

Ä 
ىا ل  ]ملوضع ألولا  [   ے 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىا  ۋۋۅۅۉ 25  املةهيانامليك و يُعةُّ

Å 4 ىا ل  ەئەئوئ  امضايميُعةُّ

Æ 

ىا  ہھھھھ 23  غري امكويفيُعةُّ

ىا ل  ےےۓۓ 23  وامبرصي وامضايم ألولاملةين امليك و يُعةُّ

ىا  ڭڭڭ 24  املةين ألولامليك و يُعةُّ

ىا  ۅۉ 25  غري امكويفيُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

Ç 
ىا  ڱںںڻڻڻڻ 22  امليكيُعةُّ

ىا ل  ۀۀہہہ 22  امليكيُعةُّ

È 

ىا ل  ٱٻ 1  ألخري وامبرصياملةين امليك و يُعةُّ

ىا  ۓۓ﮲﮳ 15  امليكيُعةُّ

ىا امليك خب ل ۇۇۆۆۈ 15  وف عنويُعةُّ

ىا ل  ىىائائ 17  ألخرياملةين يُعةُّ

É 
ىا ل  ىتيتجث 40  ألخرياملةين يُعةُّ

ىا ل  ىثيث 41  وامضايمامليك يُعةُّ

Ê 16 ىا ل  یی  امكويف ٕاليُعةُّ

Í 40 ىا  گگگگ  خبوف عنوامبرصي وامليك يُعةُّ

Î 
ىا ل  ہہھ 33  امبرصي وامضايميُعةُّ

ىا ل  ٴۇۋۋ 37  املةهيانامليك و يُعةُّ

Ï 24 ىا ل  ڭڭڭڭ  ٔآبو جعفريُعةُّ
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

Ï 
ىا ل  ۆئۆئۈئ 32  امبرصي وامضايميُعةُّ

ىا ل  ېئېئېئ 33  امضايميُعةُّ

Ð 26 ىا ل  ۋۅ  ٔآبو جعفريُعةُّ

Ó 
ىا ل  چچچچڇ 7  امبرصي وامضايميُعةُّ

ىا ل  ژژڑڑکک 10  امبرصي وامضايميُعةُّ

Õ 15 ىا ل  گگگ  املةين ألوليُعةُّ

Ø 

ىا  ڳڱ 15  املةهيانامليك و يُعةُّ

ىا  ڻۀۀ 16  املةهيانامليك و يُعةُّ

ىا  ۆئ  ۇئۇئ 23  وامضايم املةهيانامليك و يُعةُّ

ىا ل  ڤڤڤ 29  امكويف ٕاليُعةُّ

Ú 14 ىا  ژژ  خبوف عنواملةين ألول وامليك يُعةُّ

ß 
ىا ل  ڻڻۀ 9  امضايميُعةُّ

ىا  ۅۅۉۉ 15  املةهيانامليك و يُعةُّ
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 ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف اي ا١ًُ كقِ اآل١ٜ اهِ ايوٛك٠

à 3 ىا  ]ملوضع امثامرا[   ڀٺ  امليك وامضايميُعةُّ

á 5 ىا  ڱںں  خبوف عنو امبرصي وامضايميُعةُّ

â 6 ىا  ڍ  امليك واملةين ألخري وامبرصي وامضايميُعةُّ

ä 
ىا ل  ]ملوضع ألولا[ ڀ 1  امكويف ٕاليُعةُّ

ىل  ڄ 8ظ 6  امبرصي وامضايم ٌليُعةُّ

æ 
ىا ل  ٱ 1  ألخرياملةين يُعةُّ

ىا  ڀٺ 3  ألخرياملةين يُعةُّ

é 4 ىا  ٺٺٺٺ  املةهيانامليك و يُعةُّ

ê 6 ىا ل  ڇڇڇ  واملةهيان وامضايمامليك يُعةُّ

ï 3 ىا  پڀ  امليك وامضايميُعةُّ

ñ 4 ىا  ژڑڑ  امليك وامضايميُعةُّ
 

 ـ ايهٛيف ٚغرلٙ.املٛآع ال ٜٛدـ اػتالف بن ايع ٚفُٝا عـا ٖقٙ
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 اآلٟ كؤٚيفٌِ: ايتعـٜالت اييت أدلٜت ع٢ً بعض ايِ شات بوب  اػتالف 
 

تٓتٗعععٞ نعععٌ َعًعععّٛ إٔ َِعععشف املـٜٓععع١ املٓعععٛك٠ ب بعتٝععع٘ ايكـميععع١ ٚاسبـٜجععع١ َلهعععّٛ حبٝعععح     
ـ     ٞ      ُعع ش١ بععلأي آٜعع١ سوعع  ايععع  ايهععٛيفظ إال إٔ ٖٓععاى هععبع ُعع شات يف َِععشف املـٜٓعع١ تٓتٗعع

ـٓٙ بلأي آ١ٜ  نٌ َٓٗا  األعـاؿ ايوت١. بنَُؼَتًَف يف ع
بلْععاَر ايٌٓععل اسباهععٛبٞ ٚايععقٟ مياثععٌ    ٚألٕ أُععٌ َِععاسف ايتٝوععرل ٖععٛ اإلُععـاك األٍٚ َععٔ          

ُٔعع          ـ يف نععٌ َٓٗععا   اي بععع١ ايكـميعع١ َععٔ َِععشف املـٜٓعع١ظ  ٚسٝععح إٔ َِععاسف ايتٝوععرل قععـ اعُت
َععٔ األعععـاؿ ايوععت١ظ فععإٕ ٖععقٙ ايِعع شات ايوععبع يععٔ تٓتٗععٞ بععلأي آٜعع١ يف بعععض املِععاسف        عععـْؿ

 ْٗاٜععات يف اآلٟ كؤٚي َٛآععع تعععـٌٜ متٚيععقيو فكععـ   إفا ُكزلععت بععٓ ى ايتِععُِٝ ؿٕٚ تعععـٌٜ.   
حبٝععح تٓتٗععٞ نععٌ ُعع ش١ َٓٗععا بععلأي آٜعع١ َت ععل   ظ ايِعع شات ايوععبع يف  ٝععع َِععاسف ايتٝوععرل 

ٌ    ظ عًٝعع٘ بععن األعععـاؿ ايوععت١    آعع لاكٟ ساشلععا يف فيععو سععاٍ هععا٥ل ُعع شات املِععشفظ َععع تعععـٜ
 :ظ ٚايتعـٜالت ٖٞبـاٜات ْٚٗاٜات ُ شات هابك١ أٚ تاي١ٝ شلقٙ ايِ شات ايوبعي

ٔ   چحئمئىئيئچ  : تعاىل ٘بكٛي تٓتٗٞ 34 كقِ ِ ش١. اي1 ظ  چۉچ  : بعـاّل َع
ّٔا إىل إماس١ ٚتعـٌٜ بعـاٜات   ٚايبِلٟ ٚاملهٞ األٍٚ املـْٞ ايعـ يف آ١ٜ كأي تيٝوألْٗا  . ٚأؿ٣ فيو أٜ

 .36ظ 35ظ 34ظ 33شات أكقاّ ْٚٗاٜات ايِ 

ٔ   چختمتىتچ  : تععاىل  ٘بكٛي تٓتٗٞ 85 كقِ ِ ش١. اي2   ظ ألْٗعا  چيئچ  : بعـاّل َع
ّٔٚايبِلٟ املهٞاملـْٞ األػرل ٚٚ األٍٚ املـْٞ ايعـ يف آ١ٜ كأي تيٝو ا إىل تعـٌٜ بـا١ٜ . ٚأؿ٣ فيو أٜ

 .86ايِ ش١ كقِ 

ظ  چجئچ  : بععـاّل َععٔ چختمتچ  : تعععاىل ٘بكٛيعع تٓتٗععٞ 258 كقععِ ِعع ش١. اي3
ّٔا إىل تعـٌٜ بـا١ٜ ايِ ش١ كقِ  يف آ١ٜ كأي تيٝو ألْٗا  . 259ايعـ املـْٞ األٍٚ. ٚأؿ٣ فيو أٜ
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ظ   چۆئچ  : بععـاّل َععٔ چىئيئچ  : تعععاىل ٘بكٛيعع تٓتٗععٞ 259 كقععِ ِعع ش١. اي4
ّٔا يف آ١ٜ كأي تيٝو ألْٗا  .260إىل تعـٌٜ بـا١ٜ ايِ ش١ كقِ  ايعـ ايبِلٟ. ٚأؿ٣ فيو أٜ

 كأي تيٝوع  ظ ألْٗعا   چۆئچ  : بـاّل َٔ چٱچ  : تعاىل ٘بكٛي تٓتٗٞ 317 كقِ ِ ش١. اي5
ظ سٝح دع ل ٚأبٞ نجرل ابٔ ٚقلا٤تٞ قايٕٛ  بلٚا١ٜايعـ املـْٞ األػرلظ َا عـا َِاسف ايتٝورل  يف آ١ٜ

ٞ  ايعـ يف اآل١ٜ كأي ألْ٘ظ چییچتٓتٗٞ ايِ ش١ فٝٗا بكٛي٘ تعاىل:  ٞ ٚ األٍٚ املعـْ . املهع
ّٔا إىل إماس١ ٚتعـٌٜ بـاٜات ْٚٗاٜات  .318ظ 317ظ 316ظ 315ايِ شات أكقاّ  ٚأؿ٣ فيو أٜ

ِ  ِ ش١. اي6 ٞ  354 كقع ٔ   چىتچ  : تععاىل  ٘بكٛيع  تٓتٗع  ظ ألْٗعا   چىئچ  : بعـاّل َع
 ايعـ املـْٞ األٍٚ ٚاملـْٞ األػرل ٚاملهٞ.  يف آ١ٜ كأي تيٝو

ٔ   چيتجثچ  : تععاىل  ٘بكٛي تٓتٗٞ 355 كقِ ِ ش١. اي7  ظ ألْٗعا   چجبچ  : بعـاّل َع
ّٔا إىل إماس١ ٚتععـٌٜ بعـاٜات    يف آ١ٜ كأي تيٝو ايعـ املـْٞ األٍٚ ٚاملـْٞ األػرل ٚاملهٞ. ٚأؿ٣ فيو أٜ

 .356ظ 355ظ 354ظ 353ّ اكقأْٚٗاٜات ايِ شات 
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 عـؿ آٟ هٛك ايكلإٓ يف األعـاؿ ايوت١فٌِ: 
 

 ايهٛيف ايٌاَٞ ايبِلٟ املهٞ رلػاملـْٞ األ املـْٞ األٍٚ اهِ ايوٛك٠
 7 ڑ

 582 582 587 582 ک
 522 ک

 572 577 572 ک
 552 555 551 555 ک

 522 522 527 گ
 522 522 522 گ

 72 77 72 گ
 559 512 گ

 529 552 529 ڳ
 551 555 555 555 ڳ

 555 ڳ
 41 47 42 44 ڳ

 25 22 25 24 ڱ
 99 ڱ
 558 ڱ
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 ايهٛيف ايٌاَٞ ايبِلٟ املهٞ رلػاملـْٞ األ املـْٞ األٍٚ اهِ ايوٛك٠
 555 552 ڱ

 552 522 555 522 ں
 98 99 98 ں

 512 542 515 514 ڻ
 555 555 ڻ

 78 74 72 77أو  72 72 ڻ
 558 559 ڻ
 24 25 ۀ

 77 ۀ
 557 552 557 ہ

 91 94 92 ہ
 88 ہ

 29 ہ
 22 29 22 ھ

 14 11 ھ
 12 59 12 ھ

 71 ھ
 24 22 24 ے



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 130 - 

 ايهٛيف ايٌاَٞ ايبِلٟ املهٞ رلػاملـْٞ األ املـْٞ األٍٚ اهِ ايوٛك٠
 42 42 42 42 42 ے

 81 85 ۓ
 585 585 585 ۓ

 88 82 58أو  58 82 ﮲
 72 71 75 ﮳

 82 82أو  82 85 84 ﮴
 24 25 21 ﮵
 21 22 ﮶

 89 88 89 ﮷
 29 22 27 22 ﮸

 17 12 ﮹
 12 14 ﮺

 18 19 42 19 ﮻
 59 ﮼

 58 ﮽
 42 ﮾

 22 ﮿
 49 48 47 ﯀
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 ايهٛيف ايٌاَٞ ايبِلٟ املهٞ رلػاملـْٞ األ املـْٞ األٍٚ اهِ ايوٛك٠
 25 25 ﯁

 22 
 78 72 77 

 92 99 97 99 
 59 58 59 58 

 55 55 55 
 54 

 51 
 54 
 55 

 55 
 58 
 55 55 55 

 55 
 12 15 

 25 
 25 25 25 

 44 41 44 
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 ايهٛيف ايٌاَٞ ايبِلٟ املهٞ رلػاملـْٞ األ املـْٞ األٍٚ اهِ ايوٛك٠
 58 59 12 ڭ

 58 ڭ
 52 59 52أو  59 58 52 ڭ
 22 22 22 22 22 ڭ

 42 19 ۇ
 15 ۇ

 22 ۆ
 42 45 45أو  42 42 ۆ

 42 42 ۈ
 45 42 45 45 ۈ

 59 ٴۇ
 59 ۋ

 12 جئ
 52 51 52 حئ

 55 مئ
 57 52 ىئ

 59 يئ
 52 جب
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 ايهٛيف ايٌاَٞ ايبِلٟ املهٞ رلػاملـْٞ األ املـْٞ األٍٚ اهِ ايوٛك٠
 12 59 15 حب

 52 خب
 52 52أو  52 52 52أو  52 مب

 55 ىب
 55 يب

 8 جت
 8 حت

 59 58 59 52 خت
 2 2 2 2 2 مت

 8 9أو  8 9 8 ىت
 8 9 8 يت

 55 جث
 55 8 52 مث
 8 ىث

 1 يث
 9 حج

 2 مج
 4 2 جح
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 ايهٛيف ايٌاَٞ ايبِلٟ املهٞ رلػاملـْٞ األ املـْٞ األٍٚ اهِ ايوٛك٠
 7 2 7 2 مح

 1 جخ
 2 حخ

 1 مخ
 2 جس

 4 2 4 2 4 حس
 2 خس
 2 7 2 7 2 مس

 

 ايهٛيف ايٌاَٞ ايبِلٟ املهٞ رلػاملـْٞ األ املـْٞ األٍٚ 

َِاسف 
 ايتٝورل

 قايٕٛ
 ابٔ عاَل ٜعكٛب أبٞ عُلٚ ابٔ نجرل ٚكَ أبٞ دع ل

 عاُِ
 محن٠

 ايهوا٥ٞ
 ايعاًل

عـؿ آٟ 
 6236 6225 6205 6204 6219 6214 6218 ايكلإٓ

 


 

  



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 135 - 

 عالَات ايٛقف يف َِاسف ايتٝورل ايباب ايلابع: 
عالَات ايٛقف يف َِاسف ايتٝورل ٖٞ فاتٗا يف بلْاَر ايٌٓل اسباهٛبٞ يف ْوؼت٘ ايجا١ْٝ 

 ٚاملُاث١ً يً بع١ اسبـٜج١ َٔ َِشف املـ١ٜٓ املٓٛك٠:

   عال١َ ايٛقف ايالمّظ عبٛ: ڍا

 .48 :ألهعام چپ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ چ                                

  عال١َ ايٛقف ازبا٥ن َع نٕٛ ايٛقف أٚىلظ عبٛ:  ڌا

 .13 :امبقرة چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   چ                                 

  عال١َ ايٛقف ازبا٥ن َع نٕٛ ايٌُٛ أٚىلظ عبٛ:  ڌا

 .1 :امبقرة چڤٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ چ                                   

  ايٛقف ازبا٥ن دٛاّما َوتٟٛ اي لفنظ عبٛ: عال١َ  ڎا

 .13 :امبقرة چ    ہ ہہ ہ ۀ ڻۀ ڻ چ                                  

   عبٛ: اآلػلظ عال١َ تعاْل ايٛقفظ حبٝح إفا ٚقف ع٢ً أسـ املٛٓعن ال ٜٛقف ع٢ً   ڈڈا 

 .1 :امبقرة چڀ ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻ چ                
بلْاَر َِشف ايٌٓل اسباهٛبٞ ايٓوؼ١ ايجا١ْٝ َٔ َٚٛآع ٖقٙ ايعالَات ٖٞ ْ ى َٛآعٗا يف     

عٔ  الػتالف املع٢ٓ باػتالف ايلٚا١ٜؿٕٚ غرلٖاظ َِاسف ايتٝورل  بعضَع تعـٌٜ بعض املٛآع يف 
  .اآلٟ عٔ ايعـ ايهٛيف كؤٚيف عـ ظ أٚ الػتالكٚا١ٜ س ّ

 :اييت مت تعـٌٜ عالَات ايٛقف فٝٗاٚفُٝا ًٜٞ بٝإ  ٝع املٛآع 
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 : املٛآع اييت مت تعـًٜٗا يف  ٝع َِاسف ايتٝورلفٌِ
 

سٝح إٔ َِاسف ايتٝورل قعـ ُنتبعت أُعاّل بتشلٜعل ًَ عات اشب عٛط اشباُع١ بايٓوعؼ١ األٚىل َعٔ              
بلْاَر ايٌٓعل اسباهعٛبٞ ااملُاثًع١ يً بعع١ ايكـميع١ َعٔ َِعشف املـٜٓع١ ظ بُٝٓعا ُأػعقت عالَعات            
ايٛقف َٔ ايٓوؼ١ ايجا١ْٝ يٓ ى ايدلْاَر ااملُاثًع١ يً بعع١ اسبـٜجع١ َعٔ َِعشف املـٜٓع١ ظ فهعإ        

َّا فنل املٛآع اييت مت تعـًٜٗا بوب  اشبالف بن ايٓوؼتنظ ٚفيو ملٔ ُٜٗ٘ األَل.ي  نا
ُّا بعإٔ كقعِ ا     ٜلَعن إىل عالَعات ايٛقعف يف ايٓوعؼ١ األٚىل َعٔ      1ف ُٝا ًٜٞ بٝإ ملٛآع اشبالفظ عً

ايجا١ْٝ   إىل عالَات ايٛقف يف ايٓوؼ١ 2بلْاَر ايٌٓل اسباهٛبٞ بعـ املٛآع املقنٛك٠ظ ٜٚلَن كقِ ا
   إىل عـّ ٚدٛؿ عال١َ ٚقف:-ٚاملعتُـ٠ يف َِاسف ايتٝورلظ ٚتلَن ا

 

 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠  2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

^ 

 ڎ ڌ وئ 57

^ 

 - ڌ ڱڱ 138
 - ڌ ٺٿٿ 147 ڎ - ڱ 81
 - ڎ ٴۇۋ 160 ڎ ڌ ٹ 95
 - ڌ ۆئۆئ 162 ڎ ڌ ھ 103
 ڎ ڌ ڀڀٺ 170 ڎ ڌ ۇئوئ 105

 - ڌ کگ 184 ڎ - ڱ 112
 ڎ ڌ حبجب 126

195 
 - ڈ ہہ

 ڎ ڈ ھ ڌ ڎ ڇ 129

 ڌ ڎ ڤڤڤ 197 ڌ - ۉۉېې 133
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 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠  2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

^ 

  ڌ ڎ ٺٺٺٿٿ 203

_ 

 ڎ ڌ ڳڳ 13

 ڌ ڎ ۅۅ 15  ڎ ڌ ڈژ 205

 ڎ ڌ ڃ 31  ڌ ڎ ڱڱ 206

 - ڌ ڇڍ 49  ڎ ڌ ہہ 207
 ڎ ڌ ې 51  ڎ ڌ جتحتخت 216

 ڎ - ڱ 76  ڎ ڌ پپڀڀ 217

 ڎ ڌ ڄ   ڄ 93  ڌ - ۇۇ 219

 ڌ - ک 95  - ڌ ڈڈ 222

 ڌ - وئوئۇئ 107  ڎ ڌ ڻٴۇ 224

 ڌ - ېى 114  ڎ ڌ ںڻڻ 232

 ڌ ڎ ٺٺ 116  ڎ ڌ ڌڌڎ 246

 ڌ ڎ ہہ 151  ڎ ڌ ککگ 261

 ڎ ڌ ڱڱں 154  - ڌ ڻۇئ 280

 ڌ ڎ ڭڭ 162  - ڌ ۇۆ 282

_ 
 ڌ ڎ ڻڻ 178  ڌ ڌ ۓۓ 7

 ڌ ڌ ېئېئ 194  ڌ ڎ ڃچ 12
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 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠  2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

_ 

  ڎ ڌ ڃڃڃڃ 195

b 

 ڎ ڌ ھھ 32

 - ڌ ڦ 54  ڌ ڎ ژڑ 197
 - ڌ پ 74  ڎ ڌ ٴۇ  ۈ 199

 ک

  ڎ ڌ ہڭ 32
80 

 ڎ ڌ ې

 ڎ ڌ ەئ  ڌ - ٹٹ 60

 ڎ ڌ ٹڤ 119  ڌ - ڀڀ 102

 ڎ ڌ ڎڎ 135  - ڎ ىئىئ 140

 ڎ ڌ ٹڤ 144  ڎ ڌ ڱں 152

a 

 - ڌ ېې 151  - ڌ پپپپ 24
 ڎ ڌ ڀڀ 152  ڎ ڌ ڃڃ 39
  ڎ ڌ مبىبيب 95

c 

 ڎ ڌ ڳ 27

 ڎ ڌ ی 30  ڌ ڎ يبجتحت 119

b 

 - ڌ ہ 34  - ڌ ڃڃ 3
 ڌ - کگ 54  - ڌ کک 5

 ڎ ڌ ٴۇۋ 65  ڎ ڌ گگ 21

 - ڌ ڇ 70  ڌ ڎ ېئېئېئ 25
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 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠  2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

c 

 - ڌ ڄڄ e 101  ڎ ڌ ۆٴۇ 73
  ڎ ڌ ڄٴۇ 85

f 

 - ڌ ۈ 49
 - ڎ ٿ 54  - ڌ ڎڎ 141
 - ڌ ڦ 81  - ڌ گڳ 167
  ڎ ڌ ھھ 169

g 

 - ڌ ک 31

172 
 - ڎ ختمت 37  - ڈ ڃ

  ڎ ڈ ڃ
64 

 ڌ - ڤڦ

d 

 ڌ - ڄڄ  - ڎ ڀ 17
 ڎ ڌ گڳ 66  ڎ ڌ ھ 43

 ڌ ڎ چ 84  ڎ ڌ ېئ 52
  ڎ ڌ ٿٿ 70

h 

 - ڎ ژژڈڈ 40
 - ڌ ڀڀ 64  ڎ ڌ ییجئ 75

e 

 ڎ ڌ ےۓ 109  ڌ ڎ ۓڭ 30

  - ڌ ڭڭۇ 53

i 

 ڎ ڌ ڍڌ 8

 ڎ ڌ ٱٻٻ 14  ڎ ڌ ڭ 67

 ڌ ڎ ۇۆ 17  ڎ ڌ ۈئېئ 99
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 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠  2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

i 
  ڎ ڌ ىئىئىئ 27

l 

 - ڌ ٻ 55
 - ڌ ڭ 61  ڎ ڌ مئٿ 35

j 

9 
  - ڈ ک

62 
 ڎ - ۋ

 ڎ ڌ ېېمئ  - ڈ گ

 ڎ ڌ چڇ 67  - ڌ ے 22

 ڎ ڌ ہہ 69  ڎ ڌ ڳ 47

k 13 ڌ ڱںں 76  - ڌ ۇۇۆ - 

l 

 ڎ ڌ یجئ 79  ڌ ڌ ۆ 5

 - ڌ ٺٺٺ 94  ڎ ڌ کڳک 11
 - ڌ ڃڃڃ 96  ڎ ڌ ڻ 12
 - ڌ ۆۈ 125  ڎ ڌ ۓۓ 13
  ڌ - ې 14

m 

 ڎ ڍ پپپ 8

 ڎ ڌ ڻ 44  ڎ ڌ ٿٹٹ 17

 - ڌ ۆۆ 83  ڎ - ڃ 28
  ڌ ڎ پپ 43

n 
 ڌ ڌ ڤڤ 86

 ڌ - ھ 91  - ڌ ېى 51
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 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠  2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

o 
  ڌ ڎ ڭ 10

r 

60 
 ڌ - ڎ

 ڎ ڌ کگ  ڌ ڎ ۓڭ 34

p 

 ڎ ڌ ې 63  - ڌ وئوئ 12

 ڎ ڌ ۇئۆئۆئ 64  ڎ ڌ ڄڄ 54

 ڎ ڌ ٿٹ 65  ڎ ڌ ڄڄ 128

q 

 ڎ ڌ ہ 70  ڎ ڌ ېې 10

 ڎ ڌ جئحئمئ 72  ڎ ڌ ىئيئجب 24

 ڎ ڌ ڄڄ 74  ڎ ڌ ڻڻڻ 30

 ڎ ڌ ڑک 76  ڎ ڌ ۀۀ 42

  ڎ ڌ ہہہ 67

s 

 ڎ ڌ ڱڱ 23

 - ڌ جتحت 27  ڎ ڌ ڤڤ 74

r 

 ڎ ڌ ڍڌ 32  ڌ - ڭ 30

 ڌ ڎ ٿ 44  ڌ - ڭ 32

  ڎ ڌ چچ 40
62 

 ڎ ڌ ٹ

 - ڎ ڤ  ڌ - ہھ 44
 ڎ ڌ ککک t 22  ڎ ڌ ڇ 59
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 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠  2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

t 
  ڎ ڌ ڎڎڈ 30

x 
 ڎ ڌ ڃڃ 72

 ڎ - کک 80  ڎ ڌ ۆۈۈ 35

u 
  - ڌ ڀ 44

y
 

 ڌ - ژڑ 10

 - ڌ ڍڍ 33  ڌ ڎ ڇڇ 59

v 

 ڎ ڌ کک 41  ڌ - ىب 59

 ڎ ڌ ہہ 50  ڎ ڌ ڀ 139

  ڎ ڌ ی 158
53 

 - ڎ ٻ

w 

 ڎ - پپ  ڎ ڌ ىئ 34

 ڎ ڌ ڃ 66  ڎ - ڀڀ 36

 ڎ ڌ ژڑڑ z 54  ڎ ڌ ھھ 52

x 

  ڌ - ڀڀ 29

} 

 ڎ ڌ مئىئ 27

 ڎ ڌ يتىت 28  ڎ ڌ ڍڌڌ 31

35 
 ڌ - ٺ 29  - ڎ ېئىئىئ
  ڎ - ىئ

 ھ
 ڎ ڌ ڻ 26

 ڎ ڌ ڭ 27  ڎ ڌ ڦڦ 37

 ڎ ڌ پ 1 ھ  ڎ ڌ ٺ 71
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 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠  2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

 32 ھ
  - ڎ ٹ

£ 
 - ڌ ۇئۇئ 59

 - ڌ ەئەئوئوئ 76  ڎ - ٹٹ

 ے

  - ڌ ۆئۈئۈئ 22

¤ 

 ڎ ڌ کک 7

33 
 - ڌ ۋ 8  ڎ - ڃڃ

 - ڌ ۈئۈئ 20  ڌ ڎ ڇڇ

ö 
  - ڌ ٹٹ 5

75 
 ڎ ڌ پپ

 ڎ - ڀڀڀ  ڌ - چ 13

 ۓ

  - ڎ گگ 19

¥ 

 ڌ - ٴۇۋ 7
 - ڌ ڳ 12  ڎ ڌ ۀ 35
 ڎ ڌ ڻڻ 46  ڎ ڌ ېې 68

  ڎ ڌ ٹ 73

¦ 

 ڎ - ڀڀڀ 21

 ۓ
 - ڌ وئوئ 28  - ڌ ۅ 42

 - ڌ ڇڇڇ 40  ڎ ڌ ڎ 138

£ 

 ڎ ڌ ې 44  ڎ ڌ ڻڻ 8

 ڎ ڌ یی 45  - ڌ ڇڇ 30

 - ڌ ڀ 11 ﮶  - ڌ ڇڇ 44
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 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠  2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠
  ڎ ڌ ڇڇ 36 ﮶

¹ 
 ڌ - گگ 8

 - ڌ ائائەئ 18  ڎ ڌ ڇڍ 51 ﮷

  - ڎ ېئېئ 37 ﮸
« 

 - ڌ ییجئ 10
 ڌ ڎ مئىئ  ڎ ڌ ىئ

 ﮺

 ڎ ڌ ڦڄڄ 12  ڎ ڌ چچچ 8

 ڌ ڎ ۀۀ 6 ¿  ڎ ڌ ڭ 10

  ڎ - ھ 33
À 

 - ڌ ٹڤ 6

¬ 
 ڌ - خبمبىب 12  ڌ - ڳ 4
 ڎ ڌ ی Â 23  ڌ ڎ ېئىئىئ 10

 ڌ - ۇئ Ä 7  ڎ - ې 9 ®

¸ 

  ڌ ڎ ڀڀ 4
Æ 

 ڎ ڌ ہہھھ 4

 ڌ - يب 28  ڌ - پ 12
 ڌ ڎ کک É 31  ڌ - ڃڃ 13

 ڎ - ۀ Ó 15  ڌ - ژ 27
 ڌ - ۉ Ø 21  ڎ - گگ

يف اي بعع١   -ٚععـؿٖا ااْٝع١ ٚهعتٕٛ     -يف  ٝعع َٛآععٗا     ڎاايٛقف املُٓعٛع   نُا ُسقفت عال١َ
ٓ ايتٝوعرل بايتبعٝع١ظ ٚمل تٛٓعع    اسبـٜج١ َٔ َِشف املـ١ٜٓظ ٚنقيو يف  ٝع َِعاسف   ٗعا  بعـاّل َ

 عال١َ ٚقف أػل٣ باهتجٓا٤ أٍٚ َٛٓع بوٛك٠ املـثل ٖٚٛ َقنٛك يف ازبـٍٚ.
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 : املٛآع اييت مت تعـًٜٗا يف بعض َِاسف ايتٝورل الػتالف املع٢ٓ فٌِ
 

يف بععض   ٚفُٝا ًٜٞ بٝإ يًُٛآع اييت مت تععـٌٜ عالَعات ايٛقعف فٝٗعا باإلٓعاف١ أٚ اسبعقف أٚ ايتػعٝرل           
ُّعا بعإٔ كقعِ ا    ٚالػتالف املع٢ٓ َِاسف ايتٝورل ؿٕٚ غرلٖاظ    ٜلَعن إىل عالَعات ايٛقعف يف    1ايلٚاٜع١ظ عً

  إىل عالَعات ايٛقعف يف   2ايٓوؼ١ ايجا١ْٝ َٔ بلْاَر ايٌٓل اسباهٛبٞ بعـ املٛآع املقنٛك٠ظ ٜٚلَن كقعِ ا 
   إىل عـّ ٚدٛؿ عال١َ ٚقف:-َِاسف ايتٝورل املقنٛك٠ يف نٌ َٛٓعظ ٚتلَن ا

 
 

 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

^ 

ْافع ٚابٔ عاَل ڌ - گ گ 165

ٜعكٛبٚأبٞ دع ل  ڎ

ٚأبٞ عُلٚ ٜٚعكٛب ابٔ نجرل ڎ - ڀ 197

 ٜعكٛب ڌ ڎ ېې 269

ْافع ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚأبٞ دع ل ٚػًف ايعاًل - ڎ ڤڤڦ 271

 أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛب ڌ ڌ یی 281

 محن٠ ڎ - ڳڳ 282

ايعاًلْٚافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ  - ڌ ڎڎڈ 284

_ 

 ٚأبٞ دع لْافع  ڎ - پ 30

 ْافع ٚأبٞ دع ل ڎ - ڇڍ 49

 ابٔ نجرل ڎ - ڃڃ 73

 أبٞ عُلٚ ڌ - ەئ 83
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

_ 

 ڎ - ۈئ 83
ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ًٚعب١ ٚمحن٠ 

 ٚايهوا٥ٞ ٚأبٞ دع ل ٚػًف ايعاًل
 عُلٚ ٜٚعكٛبْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ  ڎ - ۓ 146

 ايهوا٥ٞ ڎ - ٴۇ 171

 محن٠ ڌ - ٿٿ 181

 ْافع ٚأبٞ دع ل ڎ ڌ ڻڻۀۀ 11 ک

a 45 
 ايهوا٥ٞ ڎ - ڭ

 ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ابٔ نجرل ڎ - ۈ

b 

 ٚأبٞ عُلٚ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ابٔ نجرل ڎ - ڦ 54

 ٜعكٛب ڌ - ٻ 74

 ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًلابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ  ڍ - ېئىئ 109

c 

ْافع ٚابٔ عاَل ٚايهوا٥ٞ ٚأبٞ دع ل - ڌ چ 26

 ْافع ڎ - ڄڄ 32

 ابٔ عاَل ڌ - ۆئۆئ 43

 ابٔ عاَل ڌ - ڳ 54

 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل - ڎ ېېى 186
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

d 
 ڎ - ڎڌ 19

 ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ًٚعب١ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ 
 ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل

 ابٔ عاَل - ڎ ۓ 59

e 

 ًعب١ ْٚافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل  - ڌ ٻٻ 37
 ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب

 ٜعكٛب - ڌ ائ 40

 ٜعكٛب ڌ - ٻٻ 100

f 

4 
 ڈ ڌ ڳ

 ڈ - ڱڱ أبٞ دع ل

 - ڎ ڱ

 ابٔ نجرل ڌ - ہڇڍ 16

 ڌ ۀۀ 23
 ْافع ٚأبٞ دع ل ڎ

ًعب١ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل  -
 ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل

 ابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ڌ - ڳ 58

 محن٠ ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل ڎ - حبخبمب 61

 أبٞ عُلٚ ٚأبٞ دع ل ڎ - ٹٹٹ 81

 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ڎ - ڤڤ 90
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

g 

 ايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب - ڌ ٻٻپ 46

 ڎ - جئحئ 71
 ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ًٚعب١ ٚايهوا٥ٞ

 ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل
 ابٔ نجرل ٚابٞ عُلٚ ڌ - حبخب 81

h 

 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ڌ - ۀۀ 49

 ابٔ نجرل ڌ ڎ ڌڎ 56

 ٜعكٛب - ڎ ھے 76

110 
 ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ڌ - ۋۋ

 - ڌ ۅۉ ٚأبٞ دع ل ٚػًف ايعاًل

l 
12 

 ابٔ عاَل ڌ - ڱ

  ٝع َِاسف ايتٝورل ه٣ٛ َِشف س ّ - ڌ ں

 ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٌٖٚاّْافع ٚأبٞ عُلٚ  ڌ ڌ چچچڇ 96
 ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل

m 

 ٜعكٛب ڌ - ۈئ 16

 ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل محن٠ ڎ - ڻ 33

 ابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ڎ ڌ ڭڭ 93

n 
 ابٔ عاَل - ڎ ەئ 26

 أبٞ دع ل ڎ - ۅۉ 51
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

p 
 محن٠ ڎ - جض 77

 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ڌ - ٹ 80

r 25 ٝع َِاسف ايتٝورل ه٣ٛ َِشف س ّ ڎ - ٿٹ  

s 111 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ڎ - ڑڑ 

t 

 ابٔ نجرل - ڎ ڌ 40

58 
 - ڎ ۆ

 ًعب١ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل
 - ڎ ى

u 

 ابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ًٚعب١ ڌ - وئ 10

 ايعاًلػًف ْافع ٚأبٞ عُلٚ ًٚعب١ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚ ڎ - ڑکک 17

  ٝع َِاسف ايتٝورل ه٣ٛ َِشف س ّ ڌ - ڭڭ 19

 ٚايهوا٥ٞمحن٠  ڎ - کک 60

w 

ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ڎ - ڻ 51

 ابٔ نجرل ڎ - ڤڤڤ 80

ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ڎ - ک 82

 ڌ ڎ گ 93
 ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ًٚعب١ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ 

 ٚػًف ايعاًل

x 6 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ڎ - ٻٻ 
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

y 

 ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚايهوا٥ٞ ٚكٜٚى ڎ - ڤ 25

 ًعب١ - ڌ ڇڇ 57

 قايٕٛ ٚابٔ نجرل ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ڎ - ڃ 66

z 
 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل ڌ ڎ ېئېئ 40

 ابٔ نجرل ڎ - ڤڤڤ 52

 أبٞ عُلٚ ڌ ڎ ٿٿ 2 }

 3 ے
 ڎ - ڍ

 كٜٚىْٚافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل 
 - ڌ ڍڌ

 ﮵
 أبٞ دع ل ڎ - ۈٴۇ 10

 ٌٖاّ - ڌ ۈٴۇ 44

 ﮶
 ابٔ نجرل ڎ - ڀڀ 3

 ْافع ڎ - مئىئيئ 51

 ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل ڌ ڎ يئجب 89 ﮷

ª 

 ڎ - ائ 21
 ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ًٚعب١ 

 ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب

28 
 - ڎ ۇ

 ٜعكٛب
 ڎ - ۈ
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 يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ 2 1 املٛٓع اآل١ٜ ايوٛك٠

¬ 
 أبٞ عُلٚ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب ڎ - ہہ 25

 كٜٚى ڎ - ٿ 31

 ْافع ٚايهوا٥ٞ ٚأبٞ دع ل - ڌ ەئ 28 ²

 كٜٚى ڎ - ٴۇۋ 16 ¸

Á 4 
 ڎ - ں

 ْافع ٚأبٞ عُلٚ ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛب
 - ڌ ڻ

Í 37 
 ڎ - ڦڦ

 محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل
 - ڌ ڦ

 ٚفُٝا ًٜٞ ت ٌِٝ ٖقٙ املٛآع ٚهب  تعـٌٜ عالَات ايٛقف فٝٗا بعـ إ اٍ فنلٖا يف ازبـٍٚ:
 

  يف َِععععش ٞ  ڌا عالَعععع١ ٚٓععععع مت: 781 امبقصصصصرة: چگ گچ  ٞ  ْععععافع  ايتٝوععععرل بكلا٤تعععع
 بايتعععا٤ظ فٗعععٛ ٚقعععف سوعععٔ عًععع٢ قلا٤تُٗعععاظ ألٕ      چککچألُْٗعععا ٜكعععلإٓ  ; ٚابعععٔ ععععاَل

أٚ  -بتكـٜل: "ٚيٛ تل٣ ايقٜٔ ظًُٛا إف ٜعلٕٚ ايععقابظ تعل٣     ايتهلٜلظَِٓٛب١ ع٢ً   چڳڳ چ 
  يف َِش ٞ ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ أبعٞ دع عل     ڎا بُٝٓا مت ٚٓع عال١َ .إٔ ايك٠ٛ    ّٝعا" -ٜلٕٚ 

ٛ ظ ٚاالهعت٦ٓاف  ايك عع  عًع٢   چڳ چ  ُٖعن٠  بهوعل ; ألُْٗا ٜكلإٓ ٜٚعكٛب ٚدعٛاب  ظ نعافٕ  ٚقعف  فٗع
ُُؼاَ بنيف اآلٜعععع١ ضبععععقٚف   چکچ ِِ ايععععع  ظ ٚتكععععـٜلٙ عًعععع٢ قععععلا٠٤ ٜعكععععٛب بايتععععا٤  ٔئعًِعععع
ُّعا"ظ ٚعًع٢ قعلا٠٤ أبعٞ دع عل بايٝعا٤: "يتبٝٓعٛا ٓعلك          چگکککچ : "يلأٜت أَعّلا ععٝ

]135صـ   الوكتفً[ ." ايقٟ فًِ٘ ايـاْٞ يف "املهت ٢ اربافِٖ اآلشل١"ظ ٚفيو ع٢ً سو  ايت ٌِٝ
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 َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ابعٔ نعجرل ٚأبعٞ عُعلٚ        يف ڎعال١َ ا ٚٓع مت: 701 امبقرة: چڀ چ
  عًعع٢ فععايٛقفظ چٺچ ٚفععتض چڀچٚ چڀچبلفععع ; ألْٗععِ ٜكععلؤٕٚ ٜٚعكععٛب

ٍ   نعافٕ ٚ "َٓعاك اشلعـ٣ "ظ   ُعاس   األسلْٛٞ تاّ ع٢ً قٍٛ چڀچ  ايعـاْٞظ ٜٚبتعـأ    عًع٢ قعٛ
 اٚال ًو يف اسبر أْ٘ ٚاد  يف فٟ اسبذ١ . :مبع٢ٓ ع٢ً ايتدل١٥ظ أٟ چٺٺٺٺچ

   ]44 هٌار الهدي صـ – 135صـ   الوكتفً[



 ڌعالَع١ ا  ٚٓع مت: 180 امبقرة: چېې چ    ٔ ; َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ٜعكعٛب       يفڎا بعـاّل َع
بهول ايتا٤ظ فٗٛ ٚقف نإف ع٢ً قلا٤ت٘ ٚتاّ ع٢ً قلا٠٤ ايباقن باي تض  چىائچألْ٘ ٜكلأ 

ظ چەئەئوئچنُا ّْ األسلْٛٞظ ألٕ قلا٠٤ اي تض َعتدل٠ مبا بعـٖا َٔ ايهالّظ ٖٚٛ قٛيع٘:   
ظ أٟ: ٜعوتٞ ا   چېېېېچٚقلا٠٤ ايهول َعتدل٠ مبا قبًٗاظ ٖٚٛ قٛي٘ تععاىل:  

 ]144هٌار الهدي صـ  [  َٔ ٌٜا٤ َٚٔ ٜوت٘ ا  اسبه١ُ. اسبه١ُ


 يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚمحعن٠      ڎعال١َ ا سقف مت: 117 امبقصرة: چ ڤڤڦ چ  
ع ّ ععا عًعع٢ دععٛاب  بععازبنّ چڦچ ; ألْٗععِ ٜكععلؤٕٚ دع ععل ٚػًععف ايعاًععلٚايهوععا٥ٞ ٚأبععٞ 

]141هٌار الهدي صـ  – 151صـ   الوكتفً[ .ايٌلط قبًٗا



 يف َِععش ٞ ايتٝوععرل بكلا٤تععٞ أبععٞ عُععلٚ   ڌإىل ا  ڌاتػععٝرل عالَعع١ مت : 137: امبقصصرة چییچ  
بايبٓعا٤    چجئچببٓعا٤ اي ععٌ يً اععٌظ بُٝٓعا ٜكعلإٓ        چىئچ; ألُْٗا ٜكعلإٓ  ٜٚعكٛب

أَعا عًع٢ قعلا٠٤ ايبعاقن      يًُ عٍٛظ فشُؤ اي ٌِ بُٝٓٗا بايٛقف الػتالف ي غ اي عًعن يف ايبٓعا٤ظ  
]142هٌار الهدي صـ  [ ٖٚٛ قٍٛ األسلْٛٞ. ظفايٌُٛ أسؤ ببٓا٤ اي عٌ يًُ عٍٛ چىئچ
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 ألْ٘ ٚقف نإف  ;يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ محن٠   ڎا مت ٚٓع عال١َ: 131: امبقرة چڳڳچ
 ع٢ً أْٗا ًل ١ٝ ٚدٛابٗعا بهول اشلُن٠   چڳڱچأْ٘ ٜكلأ  نُا ّْ األسلْٛٞظ إفقلا٤ت٘ ع٢ً 

]142هٌار الهدي صـ  [ .ُلنَِّقفٗٞ ُت :بايلفع اهت٦ٓاّفاظ ع٢ً إُٓاك َبتـأظ أٟ  چڱچ



 يف َِعععاسف ايتٝوعععرل بكعععلا٤ات ْعععافع  ڌعالَععع١ ا سعععقف مت: 133 امبقصصصرة: چ ڎڎڈ چ    
ع ّ عا  بازبنّ  چژ چ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًلٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ 

]144هٌار الهدي صـ  - 152الوكتفً صـ [ ع٢ً دٛاب ايٌلط قبًٗا.



 ڎا عالَع١ مت ٚٓعع  : 49 :ءال معران چپچ   ٞ ٞ   يف َِعش  ; ْعافع ٚأبعٞ دع عل    ايتٝوعرل بكلا٤تع
عًعع٢ إٔ ظ ٚاال٥تٓععاف" أْعع٘ ٚقععف تععاّ عٓععـ ْععافع    ايك عععيٓشععاي يف "بععٔ اا ْكًعع٘ ااهت٦ٓاّهععا مبعع 

ٕف عٓـ ايـاْٞ. ظ ٖٚٛ تاّ نقيو عٓـ األسلْٛٞ ٚناچپچ َبتـأظ ٚاشبدل: چپچ

]115هٌار الهدي صـ  - 155الوكتفً صـ  -131القطع واالئتٌاف صـ [    


 بكلا٤تععععٞ ْععععافع   ايتٝوععععرل ٞ   يف َِععععش ڎعالَعععع١ ا ٚٓععععع مت: 30 :ءال معصصصصران چ ڇڍ چ 
ـ االهعت٦ٓافظ فٗعٛ ٚقعف نعإف     ٚ ايك عع  ٢عًع  چڌ     چُٖعن٠  بهوعل  ; ألُْٗا ٜكعلإٓ  ٚأبٞ دع ل  عٓع
ٚيٝى بٛقف عٓـ ابٔ ايٓشايظ ألٕ اال٥تٓاف فٝ٘ يٝى حبؤ. .ٚايـاْٞ األسلْٛٞ

 ]115هٌار الهدي صـ  - 241الوكتفً صـ  -133القطع واالئتٌاف صـ [    


  ألْع٘ ٜكعلأ      يف َِشف ايتٝورل بكعلا٠٤ ابعٔ نعجرل   ڎعال١َ ا ٚٓع مت: 14 :ءال معصران چڃڃچ ; 
 عًع٢  ٚقعف  باالهت ٗاّ چچچچچ قلأ َٚٔ: "ايـاْٞ قاٍ سٝحظ باالهت ٗاّ چچچچ 
 قععاٍ ٚنععقيو. ضبععقٚف." ٚاشبععدل باالبتععـا٤ كفععع َٚٛٓعععٗا َوععتأْف فيععو ظ ألٕچڃڃچ 

ّ  چچچچ قعلئ  إٕ چڃڃچ عًع٢  ٜٚٛقعف : "األسلْٛٞ ّ  ألٕظ باالهعت ٗا ٘  االهعت ٗا  يع
]123هٌار الهدي صـ  - 243الوكتفً صـ [ "..ايهالّ ُـك
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  ألْ٘ ٜكعلأ  أبٞ عُلٚ    يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ڌعال١َ ا ٚٓع مت: 34 :ءال معصران چ ەئچ ;
بكعٍٛ األسلعْٛٞ أْع٘ ٚقعف سوعٔ الْتكايع٘ َعٔ ايػٝبع١ إىل         ; أػّقا بايتا٤ چ ېئېئچ

.اشب ابظ ٚايٌُٛ أٚىل ألٕ ايتكـٜل: أٜبػٕٛ غرل ؿٜٔ إي٘ ٖقٙ ُ ت٘ظ ٖٚٛ ا  
 ]123هٌار الهدي صـ [

 

  ْعافع ٚابعٔ نعجرل    َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات       يف ڎعالَع١ ا  ٚٓعع  مت: 34 :ءال معران چ ۈئچ 
; ٚمحن٠ ٚايهوعا٥ٞ ٚأبعٞ دع عل ٚػًعف ايعاًعل      -َٔ كٚا١ٜ ًعب١  -ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚعاُِ 

]123هٌار الهدي صـ  [. بايتا٤ چ ېئېئچقلأ بكٍٛ األسلْٛٞ أْ٘ ٚقف نإف ملٔ أػّقا 

 

  بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ نعجرل      سف ايتٝوعرل ا   يف َِع ڎعالَع١ ا  ٚٓع مت: 738 :ءال معران چۓےچ
ّٝا يًُ ععٍٛ بإهعٓاؿ ايكتعٌ     چۓ چ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٚأبٞ عُلٚ ٜٚعكٛبظ ع٢ً أْ٘ ٚقف نإف َبٓ

قـ ُقٔتٌظ فايتأٌٜٚ: "ُقٔتعٌ ايعٓي َٚعع٘  عٛع      ـ إٔ ايٓي ُسمبا ًاع ّٜٛ ُأ يًٓي فكطظ عُاّل
نجرل٠ظ فُا ٖٚٓٛا ٔيكِتٌ ْبِٝٗ"ظ ٚقاٍ ايـاْٞ: "ٖٚقا االػتٝاك ألٕ اآل١ٜ يقيو ايوب  أْنيت".

 ]136هٌار الهدي صـ  - 214الوكتفً صـ [   

 

  ڎعالَع١ ا  ٚٓع مت: 717 :ءال معران چٴۇچ    ٞ  ; ألْع٘ ٜكعلأ      يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ايهوعا٥
.األسلْٛٞ عٓـتاّ ٚ نإف عٓـ ايـاْٞ فٗٛ ٚقفظ بهول اشلُن٠ ع٢ً االهت٦ٓاف  چۋچ 

]144هٌار الهدي صـ  - 213الوكتفً صـ [    

 

 يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ محعن٠ظ ألْع٘ ٚقعف          ڌا مت ٚٓعع عالَع١  : 737: ءال معصران چٿٿچ
بايٝعا٤ ايتشتٝع١     چڀچٜكعلأ  ايٓشعايظ إف أْع٘   ابٔ نُا ّْ األسلْٛٞ ُٚاحل ع٢ً قلا٤ت٘ 
ظ أٟ ٜٚكٍٛ ا  أٚ اينبا١ْٝ.بايٝا٤  چٿچظ ثِ چٺچَع كفع  ٚبايبٓا٤ يًُ عٍٛ

]141هٌار الهدي صـ  - 155صـ  القطع واالئتٌاف[    
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 يف َِععش ٞ ايتٝوععرل بكلا٤تععٞ ْععافع ٚأبععٞ   ڎ  إىل اڌاتػععٝرل عالَعع١ مت : 77: امنسصصاء چۀۀچ  
ٕٖ  بايلفع چہچقلا٤تُٗا ظ ألْ٘ ٚقف نإف ع٢ً دع ل ظ ٚسؤ ع٢ً قلا٠٤ تا١َ  نإاع٢ً أ

]143هٌار الهدي صـ  [بكٍٛ األسلْٛٞ. ; أػّقا ايباقن بايِٓ  ع٢ً أْٗا ػدل نإ



 بلفعع ; ألْ٘ ٜكلأ ايهوا٥ٞ َِشف ايتٝورل بكلا٠٤   يف ڎعال١َ ا ٚٓع مت: 31 :املائصةة چ ڭ چ 
قبًعع٘ظ ٚمل ػبعًعع٘ ممععا ُنتعع  عًععِٝٗ يف  املِٓععٛب عععٔ ٚايك ععع االهععت٦ٓاف عًعع٢ چڭچ

ُٚٓعت ْ ىايتٛكا٠ ـ  ايعال١َ . ٚباملجٌظ  َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ابعٔ      يف چ ۈ چ نًُع١  بعع
 ع٢ً چۋچ بلفعٜكلؤٕٚ  ِأْٗ سٝح ايوب  يٓ ىظ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل

ٔ  ٚايك ع االهت٦ٓاف ٘  املِٓعٛب  عع ظ ٖٚعٛ ٚقعف نعإف عٓعـ ايعـاْٞ ٚاألسلعْٛٞظ سوعٔ عٓعـ ابعٔ          قبًع
.األْباكٟ ُاس  "إٜٔاغ ايٛقف ٚاالبتـا٤"ظ ٚتاّ عٓـ ٜعكٛب

      ] 144هٌار الهدي صـ  - 213الوكتفً صـ  - 244القطع واالئتٌاف صـ  - 621اإليضاح صـ[


 َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ابعٔ نعجرل ٚأبعٞ عُعلٚ           يفڎعال١َ ا ٚٓع مت: 13 :ألهعصام چڦ چ
ظ فٗعٛ ٚقعف نعإف    ااهعت٦ٓافّ  چڦچ بهول ُٖعن٠  ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ; ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل

تاّ عٓـ أبٞ دع ل ٚابٔ األْباكٟ.عٓـ األسلْٛٞ ٚايـاْٞظ ٚ


]155هٌار الهدي صـ  - 254الوكتفً صـ  - 223القطع واالئتٌاف صـ  - 634اإليضاح صـ [    


 چپچ; ألْ٘ ٜكلأ َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ٜعكٛب    يفڌعال١َ ا ٚٓع مت: 13 :ألهعام چٻچ 

ٕ   بععايلفعظ  عًعع٢ ايٓععـا٤ظ مبعٓعع٢: ٜععا آمُكظ َجععٌ قٛيعع٘ تعععاىل:        عًعع٢ َععقٖبن أدٛؿُٖععا إٔ ٜهععٛ
ّْعا   ٚاآلػل إٔ ٜهٕٛظ 10 :يوسف چوئ  ەئەئوئچ ػدل َبتـأ ضبقٚفظ أٟ: ٖٛ آمُكظ فٝهٕٛ بٝا

ظ أٟ: ٖعٞ ايٓعاُك. فٗعٛ ٚقعف     11 :احلصج چییجئحئمئىئيئچ: ألبٝ٘ظ عبٛ قٛي٘ تعاىل
دا٥ن عٓعـ األسلعْٛٞظ ُعاحل عٓعـ ايعُعاْٞظ سوعٔ عٓعـ ابعٔ األْبعاكٟظ ٚنعإف عٓعـ ابعٔ ايٓشعايظ              

بعـٙ َٔ ايهالّ احملهٞ. َٚا چٻ    چبن فأدامٚا ٖقا ايٛقف كغِ أْ٘ ٜ ٌِ 

 ]153هٌار الهدي صـ  - 223القطع واالئتٌاف صـ  - 636اإليضاح صـ  -112الورشد صـ [
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 يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ    ڍامت ٚٓع عال١َ : 790: ألهعصام چېئىئچ
ٚقعف  بععـٖا عًع٢ االهعت٦ٓافظ فٗعٛ       چىئچبهول ُٖعن٠  ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل

تاّ نُا ّْ ايـاْٞ ٜٚعكٛب ٚاألسلْٛٞظ بتكعـٜل: َٚعا ٌٜععلنِ أٟ َٚعا ٜعـكٜهِ إميعاِْٗ  ظ ثعِ        
ظ فقيو َٓك ع مما قبً٘. نُا إٔ ٖقا املٛٓع ٖٛ أسـ املٛآع األكبعع١  چىئچابتـأ فأٚد  فكاٍ: 

ـّا. ٕٜٚتعُـ ِ ناْٛااييت ك٣ٚ ايـاْٞ بوٓـٙ عٔ قٓبٌ عٔ ايكٛاي أْٗ ايٛقف عًٝٗا تعُ
 

]242هٌار الهدي صـ  - 236القطع واالئتٌاف صـ  - 642اإليضاح صـ  -253الوكتفً صـ  -124الورشد صـ [

 
 يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات ْععافع ٚابععٔ عععاَل     ڌعالَعع١ ا سععقف مت: 18 :ألعصصراف چ چ چ   

.قبًٗا َا ع٢ً ع ّ ا بايِٓ  چڇ چ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٚايهوا٥ٞ ٚأبٞ دع ل
]212هٌار الهدي صـ  -266الوكتفً صـ [    

 
 بكعٍٛ ايعـاْٞ إٔ   ; أػعّقا  يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ْافع   ڎامت ٚٓع عال١َ : 41: ألعصراف چڄچ

ظ ألٕ َا بعـٙ َوتأْف ع٢ً چڄڄڄچبايلفع ٚقف ع٢ً  چڃڃڃچَٔ قلأ 
ػدل َبتـأ َُٔلظ ٚايتكـٜل: قٌ ٖٞ يًقٜٔ آَٓٛا ٚيػرلِٖ يف اسبٝا٠ ايـْٝاظ ٖٚٞ ػاي١ِ يًُوَٓن 

]213هٌار الهدي صـ  -265الوكتفً صـ [ األسلْٛٞ. ٖٚٛ ٚقف سؤ عٓـّٜٛ ايكٝا١َظ 

 
  ألْع٘ ٜكعلأ   ععاَل    يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ ڌعال١َ ا ٚٓع : مت34 :ألعصراف چۆئۆئچ ;

ذبتُععٌ   چۈئېئچحبععقف ٚاٚ ايع ععف قبععٌ املععِٝ. سٝععح ْععّ األسلععْٛٞ إٔ  ًعع١         چۈئېئچ
ّٝعا مل         االهت٦ٓاف ٚذبتٌُ اسباٍ هٛا٤ ناْت بعايٛاٚ أٚ بػعرل ايعٛاٚ. َٚعععِ املِعاسف امل بٛعع١ ساي

ُٜ ٌِ بٝٓٗا ٚبن َا قبًٗا بٛقف. أَا يف َِعشف    چۈئۈئچتٔع عال١َ ٚقف ع٢ً إٔ  ساي١ٝظ فال 
ّٓاظ َجعٌ:        ٖعا  ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَل; فكعـ مت اعتباك  اهعت٦ٓاف١ٝ فٝهعٕٛ ايٛقعف قبًعٗا ٚقّ عا سوع

ُٜ ِعٌ بٝٓٗعا ٚبعن      ڌظ فتِ ٚٓع عالَع١ ا چحئچظ چىئىئچ ; چۆئچ   يعقيوظ ٚستع٢ 
 ]215هٌار الهدي صـ [  ".َٔ أدٌ ٖقا َا نٓا"اسذلاّما َٔ دعٌ ايالّ فٝٗا يًتعًٌٝظ مبع٢ٓ: 
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 ألْعع٘ ٜكععلأ    يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ ابععٔ عععاَل ڌعالَعع١ ا ٚٓععع مت: 13 :ألعصصراف چڳ چ ;
ـّا ملِعشف املـٜٓع١ بلٚاٜع١         ع٢ً بايلفع  چڱچ االبتـا٤ ٚايك ع ععٔ املِٓعٛب قبًعٗاظ تكًٝع

ٖٚعٛ ٚقعف سوعٔ عٓعـ      ظ يعٓ ى ايعًع١.  71 :امنحصل چںچ س ّ سُٝٓعا ٚٓعع ْ عى ايعالَع١ بععـ      
]216هٌار الهدي صـ  -232الوكتفً صـ [ األسلْٛٞ ٚنإف عٓـ ايـاْٞ.

 

 يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات محعن٠ ٚايهوعا٥ٞ   ڎعال١َ ا سقف مت: 738 :ألعراف چ ېېى چ  
ّ  چائ چألْٗعِ ٜكعلؤٕٚ   ; ٚػًف ايعاًل ظ فعال ِٜعض   ع ّ عا عًع٢ دعٛاب ايٌعلط قبًعٗا      بعازبن

 ]223هٌار الهدي صـ  -241الوكتفً صـ [ايٛقف قبً٘ ٚال االبتـا٤ ب٘. 
 

 يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ابعٔ نعجرل ٚأبعٞ عُعلٚ           ڎامت ٚٓعع عالَع١   : 70 :ألهفال چڎ    چ
اشلُعن٠    بهول; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل -َٔ كٚا١ٜ ًعب١  -ٚعاُِ 

 ]232هٌار الهدي صـ  -245الوكتفً صـ [ ٚاالهت٦ٓاف. ايك ع ع٢ً چژژڈڈچ يف
 

 ألْعع٘ ٜكععلأ يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ ابععٔ عععاَل   ڎعالَعع١ ا سععقف مت: 10 :ألهفصصال چ ۓ چ ;
]236هٌار الهدي صـ  -243الوكتفً صـ [ .ب تض اشلُن٠ظ فٗٞ َتعًك١ مبا قبًٗا چڭچ

 

 يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نعجرل ٚأبعٞ     ڌاعال١َ  سقفمت : 41: امخوبة چٻٻچ
ٚ أػّقا بكٍٛ ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛبظ   -َٔ كٚا١ٜ ًعب١  -عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚعاُِ  األسلعْٛٞ  ايعُعاْٞ 

ايٝعا٤ ٚنوعل ائعاؿ ػبععٌ ائعالي١ ٚاينٜعاؿ٠ َعٔ فعًعِٗ          ب تض چپچملٔ قلأ بٛقف يٝى أْ٘ 
]243هٌار الهدي صـ  -152الورشد صـ [ .ٛأًَُّماؿٚا يف ايه ل َف :نأْٖ٘ قاٍ
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 ألْعع٘ ٜكععلأ  بكععلا٠٤ ٜعكععٛب   يف َِععشف ايتٝوععرل  ڌعالَعع١ ا سععقف مت: 39 :امخوبصصة چ ائ چ ;
ظ فع٢ً قلا٤ت٘ ال ٜٛقف ع٢ً قبًٗا چېىچبايِٓ  ع ّ ا ع٢ً  چەئچ
 ايـاْٞ ٚاألسلْٛٞ ٚابٔ األْباكٟظ ألٕ ايه١ًُ ايجا١ْٝ ْول ع٢ً األٚىل. ظ نُا ّْچ ائ چ

]244هٌار الهدي صـ  -254الوكتفً صـ  - 243القطع صـ [



 ألْع٘ ٜكعلأ   ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ٜعكعٛب    يف َِعشف   ڌاٚٓع عال١َ  مت: 799 :امخوبصة چٻٻچ ;
عًع٢ االبتعـا٤ ٚاشبعدل:     ظ ٚإَعا چٱچبعـٖا بايلفعظ إَا ع ّ عا عًع٢    چپچ
دٛام ايٛقف اعتباّكا بايٛد٘ األػرل.   ع٢ًڌظ فـيَّت عال١َ اچڀڀڀچ

 
 ظ َععع ٚٓععع چڱچ  بعععـ  ڎابعععـٖا ٚنععقيو عالَعع١    ڌامت سععقف عالَعع١ : 3 :بصووس چڳچ

; ألْع٘ ٜكعلأ    َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ أبٞ دع عل يف چڱڱچٚبعـ  چڳچ  بعـ ڈعال١َ ا
ظ چںچ ب عتض  إفا قعلئ  چڱچظ فات ل ايعًُا٤ ع٢ً أْع٘ ال ٜٛقعف عًع٢    چںچ ُٖن٠ ب تض

: ٚايتكـٜلأْٗا يف ضبٌ كفع فاعٌظ  فُقٖ  اي لا٤ ظَٔ اإلعلاب  چںچيف تكـٜل َٛٓع ٚاػتً ٛا 
٘  سّكعععا بعععـؤٙ اشبًعععل   ٟ  ٚيعععقيو ْعععّ  ظ ٚإعاؿتععع ف: ععععع ٚق چںچإٔ َعععٔ فعععتض   ابعععٔ األْبعععاك

َٚععقٖ   ظ ٚٚافكعع٘ األسلععْٛٞ. چںڻ  ڱںچععععـأ: ٚابتععع چڳڱڱربڳچ
ـَ ا  بـ٤َ اشبًلٚايتكـٜلأْٗا يف َٛٓع ِْ  بايٛعـظ ألْ٘ َِـك َٔاف مل عٛي٘ظ  ايوذوتاْٞ ََٚع  : 

ضبٌ دل  ضبٌ ِْ  بـٍ َٔ ايٛعـ أٚ يف ٚقٌٝ أْٗا يف.چڱڱچظ ٚعًٝ٘ فال ٜٛقف ع٢ً ٚإعاؿت٘
ّٔا ع٢ً ظ ٜبـأ بأْ٘ أٟ:ظ ازبل سلف ع٢ً إُٓاك ٚيقيو مت ٚٓع عالَعيت  .چڱڱچفال ٜٛقف أٜ

فكـ ٚافعل    چڱڱڱچابتـأ  ثِ چڳچظ فُٔ ٚقف ع٢ً بن املقاٖ تعاْل ايٛقف  ّعا 
ـ   چں ڱچثعِ ابتعـأ    چڱڱچَقٖ  ايوذوعتاْٞ َٚعٔ َعع٘ظ َٚعٔ ٚقعف عًع٢        ٚافعل   فكع

 ]253هٌار الهدي صـ  - 255القطع صـ  – 342صـ  اإليضاح - 245صـ  الورشد[ َقٖ  اي لا٤ َٚٔ َع٘.
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 ألْ٘ ٜكعلأ  يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ نجرل  ڌاعال١َ  ٚٓعمت : 78 :ووسي چڃڍچ ;- 
دعا٥ّناظ   ٚقّ عا حبقف األيف بعـ ايالّظ فذعً٘ األسلعْٛٞ   چڎڌربچ -خبالف عٔ ايبنٟ 

اهت٦ٓاف إػباك بإٜكعاع ايـكاٜع١ بعايكلإٓ َعٔ     ظ ألْ٘ چڎڌربچٚسٖؤ ايـاْٞ االبتـا٤ بع 
]255هٌار الهدي صـ  -344الوكتفً صـ [  ا  تعاىل شلِظ فٗٛ َٓك ع َٔ ايٓ ٞ ايقٟ قبً٘.

 

 يف َِعععاسف ايتٝوعععرل بكعععلا٤ات ابعععٔ نعععجرل    ڌامت سعععقف عالَععع١  : 14 :يصصصووس چۀۀچ   
ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًلظ بُٝٓعا   -َٔ كٚا١ٜ ًعب١  -ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚعاُِ 

ٜكعععلؤٕٚ يف َِععش ٞ ايتٝوعععرل بكلا٤تععٞ ْععافع ٚأبعععٞ دع ععلظ ٚ ععٝعِٗ         ڎمت تػٝرلٖععا إىل  ا 
باالبتعـا٤ ٚػبعععٌ   چڻچ: إَعا إٔ ٜلت ععع  لفع. ٚقعلا٠٤ ايلفععع ذبتُعٌ ٚدٗععن  بعاي  چہچ

ٜلت ععع ظ ٚإَععا إٔ چۀچظ فعًعع٢ ٖععقا ال ٜه ععٞ ايٛقععف عًعع٢  چہہہچػععدلٙ: 
ظ فٝه ٞ ايٛقف ع٢ً فيو بعٌ ٜٚهعٕٛ متعاّ    چۀۀچباالبتـا٤ ٚػبعٌ ػدلٙ:  چڻچ

بإُٓاك َبتعـأظ أٟ: فيعو َتعاُع. ٚألٕ نعاّل َعٔ ايعٛدٗن        چہہہچايهالّظ ثِ ٜبتـأ 
     ٚ اػعترل  َعا  أق٣ٛ َٔ اآلػلظ فكـ مت ازبُع بُٝٓٗا يف َِعاسف ايتٝوعرل بايهٝ ٝع١ املعقنٛك٠ أععالٙظ 

 ٛدععٛؿ عالَعع١ ايٛقععف يفاهت٦ٓاّهععا ب إال ع ٚأبععٞ دع ععليف َِععش ٞ ايتٝوععرل بكلا٤تععٞ ْععافايٛقععف 
 ]264هٌار الهدي صـ  -345الوكتفً صـ [ َِاسف املػاكب١ بلٚاٜيت قايٕٛ ٚٚكَ.

 

 َِععععش ٞ ايتٝوععععرل بكلا٤تععععٞ ابععععٔ عععععاَل  يف   ڌا مت ٚٓععععع عالَعععع١: 13 :يصصصصووس چڳ چ 
 عالَع١ ايٛقعف يت ِعٌ بعن ايػٝع  يف       فٛٓععت بايتعا٤ظ   چڱچٜكعلإٓ  ; ألُْٗعا  ٚأبٞ دع عل 

 ظ ٚقعععععـ قعععععاٍ األسلعععععْٛٞ ععععععٔ ايٛقعععععف عًععععع٢    چڱچٚاشب عععععاب يف  چڳ چ
أْ٘ سؤ ٜٚنٜـ سوّٓا عٓـ َٔ ػايف بن ايتشت١ٝ ٚاي ٛق١ٝ يف اسبلفن. چڳ چ
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 َِاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات محعن٠ ٜٚعكعٛب      يف   ڎا مت ٚٓع عال١َ: 87 :يووس چحبخبمب چ
ظ فٝذعٛم ايٛقعف عًع٢    بعايلفع  چيبجتحتختمتىتچ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٚػًف ايعاًل

ع٢ً أسـ تأًٜٚن ذبتًُُٗا قلا٠٤ ايلفعظ فإَعا إٔ ٜهعٕٛ كفعُٗعا ع ّ عا عًع٢       چحبخبمبچ
ٍُ فك٠ ٚال         چحئچَع دعٌ   چحئمئچَٛٓع  ما٥عـ٠ظ ٚايتكعـٜل: َٚعا ٜععنب ععٔ كبعو َجكعا

يً ِعٌ بعن املع عٛف     چحبخبمبچأُػُل َٔ فيو ٚال أندُلظ ٚع٢ً ٖقا ايٛد٘ ال ٜٛقعف عًع٢   
ظ ٚايتكعـٜل: َٚعا    چيتجثمثىثچ ٚاملع ٛف عًٝ٘ظ ٚإَا إٔ ٜهٕٛ ايلفع باالبتعـا٤ظ ٚاشبعدل:   

ظبعٌ  چحبخبمبچأُػُل َٚا أنعدُل إال يف نتعاب َعبنظ فٝذعٛم ايٛقعف عًع٢ ٖعقا ايٛدع٘ عٓعـ          
ّٝا ]263هٌار الهدي صـ  -224صـ  الورشد[. ٚدعً٘ األسلْٛٞ ناف



 لا٤تٞ أبعععٞ  عرل بكععع ع ٞ ايتٝوععععيف َِشععع    ڎا ال١َعععععع ععمت ٚٓععع : 37 :يصصصووس چ ٹٹٹ چ
قبًعععٗا  چٹچباالهعععت ٗاّظ فأُعععبشت   چڤ چ; ألُْٗعععا ٜكعععلإٓ  عُعععلٚ ٚأبعععٞ دع عععل 

ّٔاظ فشُؤ .األسلْٛٞ قٍٛ ع٢ً چٹ      چ  عٓـ ايٛقف اهت ٗا١َٝ أٜ
 ]266هٌار الهدي صـ  -314الوكتفً صـ  - 226الورشد صـ [

 
 يف َِععععاسف ايتٝوععععرل بكععععلا٤ات محععععن٠      ڎا مت ٚٓععععع عالَعععع١ : 09 :يصصصصووس چ ڤڤ چ

 عًععععع٢ ايك عععععع اشلُعععععن٠ بهوعععععل چڦ چ; ألْٗعععععِ ٜكعععععلؤٕٚ ٚايهوعععععا٥ٞ ٚػًعععععف ايعاًعععععل
ظ فٗٛ ٚقف سؤ عٓـ ايـاْٞ ٚاألسلْٛٞ ٚايعُاْٞ. ٚاالهت٦ٓاف

 ]263هٌار الهدي صـ  -311الوكتفً صـ  - 223الورشد صـ [
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 بكلا٤تععٞ ايهوععا٥ٞ  يف َِععش ٞ ايتٝوععرل    ڌاعالَعع١  سععقفمت : 38: ىصصود چٻٻپٻچ
باي عععٌ املآععٞ بهوععل املععِٝ ٚفععتض ايععالّ ِْٚعع      چپپڀڀچ; ألُْٗععا ٜكععلإٓ  ٜٚعكععٛب

ظ چٻپچظ فال ٜٛقعف عًع٢   غرل ُاحل ٌ عُاّلُٔإْٖ٘ َع :ا ملِـك ضبقٚف تكـٜلْٙعّت چڀچ
فعبعض ايهعالّ    ظاألٍٚ چٻٻپٻچايجاْٞ ٜعٛؿ ع٢ً ائُرل يف  چٻچائُرل يف  ألٕ

 .ظ نُا ّْ األسلْٛٞفًُٛ٘ مبا قبً٘ أٚىل ألْٖ٘ َع َا قبً٘ نالّ ٚاسـ ظَتٌِ ببعٔ٘
 ]233هٌار الهدي صـ  - 315القطع واالئتٌاف صـ  – 313اإليضاح صـ  -316الوكتفً صـ [    

 

 ٝع َِاسف ايتٝوعرل ععـا َِعاسف ابعٔ      يف   ڎا مت ٚٓع عال١َ: 17: ىصود  چجئحئچ 
ظ ٖٚعِ ابعٔ ععاَل ٚس عّ ٚمحعن٠ظ      چجبچٚس ّ ٚمحن٠ظ سٝح ّْ ايـاْٞ إٔ َٔ ِْ  عاَل 

ظ ٚايتكعـٜل: فبٌعلْاٖا   چجئچَتعًعل بكٛيع٘    چجبچظ ألٕ چحئچمل ٜكف ع٢ً 
ٖٚعِ ايبعاقٕٛظ فٝكعف عًع٢ قٛيع٘:       ظچØچَٔ ٚكا٥٘ظ أَا َٔ كفعع   ٜعكَٛب ابإهشام ٖٚٚبٓا شل

 ٚكا٤ إهععشام. ظ ٚايتكععـٜل: ٜٚعكععُٛب َععَٔلفععٛع باالبتععـا٤ چØچظ ألٕ چجئحئچ
]244هٌار الهدي صـ  - 322القطع صـ  – 315اإليضاح صـ  -314الوكتفً صـ [

 

 يف َِعش ٞ ابعٔ نعجرل ٚأبعٞ عُعلٚظ زبعٛام ايٛقعف عًٝٗعا            ڌامت ٚٓع عال١َ : 37 :ىصود چخب  چ
ظ فٗعٛ ٚقعف سوعٔ نُعا ْعّ      چحت چ بايلفع ع٢ً ايبـٍ َٔ   چمت چٜكلإٓ ; ألُْٗا عٓـُٖا

  چختچعٓـ هعا٥ل ايكعلا٤ظ ألْٗعِ ِٜٓعبٕٛ       چخب  چ. بُٝٓا ال ٜٛقف ع٢ً األسلْٛٞعًٝ٘ 
ظ فش٦ٓٝععق ػبععٛم  چجتچ َععٔ اهععتجٓا٤ّ ِْععبٗا نععإ إفا ظ إال چيئ چ: َععٔ عًعع٢ االهععتجٓا٤

]241هٌار الهدي صـ [ .چخب  چايٛقف ع٢ً 

 

 يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات محعن٠ ٚايهوعا٥ٞ        ڌا مت ٚٓع عالَع١ : 30: يوسصف چۀۀچ
ظ فأدعام األسلعْٛٞ ٖعقا ايٛقعف ٚنعقيو      بايتعا٤  چہہچٜكعلؤٕٚ  ; ألِْٗ ٚػًف ايعاًل

]245هٌار الهدي صـ  - 263الورشد صـ [. ظ يًعـٍٚ َٔ ايػٝب١ إىل اشب ابايعُاْٞ
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 ابعٔ نعجرل  يف َِشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤     ڌاإىل   ڎاتػٝرل عال١َ  مت: 18: يوسصف چڌڎچ ;
نإف ملٔ قلأ بايٝعا٤ ُٚعاحل ملعٔ قعلأ     بايٕٓٛظ سٝح قاٍ ايـاْٞ أْ٘ ٚقف   چڌڎچألْ٘ ٜكلأ 

بايٝا٤ تٓاه  ي غ ايػٝب١ قبً٘   چڌڎچ. ٚيعٌ تٛدٝ٘ فيو إٔ بايٕٓٛظ ٚٚافك٘ األسلْٛٞ
ّٝععاظ بُٝٓععا  بإهععٓاؿ اي عععٌ إىل ٜٛهععف    چڍچيف    چڌڎچظ فٝهععٕٛ ايٛقععف ناف

ععٔ ْ وع٘    املعٛىل ؽبعدل     چڈژژ   ڈچبايٕٓٛ تٓاهع  ي عغ اشب عاب بععـٙ يف     
]254هٌار الهدي صـ  - 323الوكتفً صـ [بامل١٦ٌٝ. 

 

 ٜكععلأ ; ألْعع٘ َِععشف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ ٜعكععٛب يف  ڎاعالَعع١  سععقفمت : 18: يوسصصف چھےچ
ُٜ ٌِ بعٔ٘ َٔ بعض ظ فٗٛبايٝا٤ چۓۓ﮲﮳چ   .نالّ ٚاسـ ال 

]251هٌار الهدي صـ  - 324القطع واالئتٌاف صـ  - 324الوكتفً صـ  - 263لورشد صـ ا[
 

 يف َِععاسف  چۉۉچبعععـ بعععـٖاظ ٚمت سععقفٗا    ڌا مت ٚٓععع عالَعع١: 779: يوسصصف چۋچ
; ألْٗعِ  ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚأبٞ دع عل ٚػًعف ايعاًعل   

ٚقععف سوععٔ ملععٔ قععلأ      چۋچظ سٝععح ْععّ األسلععْٛٞ إٔ    ايتؼ ٝفبعع  چۅچٜكععلؤٕٚ  
 ٌَععـّؿا چۅچظ ٚيععٝى بٛقععف ملععٔ قععلأ   چۉۉچ ٚال ٜٛقععف عًعع٢  طب ّ ععا چۅچ

 ]255هٌار الهدي صـ [ .چۉۉچ ٜٛقف ع٢ًٚ
 

 ٝع َِاسف ايتٝوعرل هع٣ٛ َِعشف     يف ڌا مت سقف عال١َ  71 :امنحل چ ں چ   ّ ظ ٚمت س ع
ِّععععا ٜكععععلأ ظ يف َِععععشف ايتٝوععععرل بكععععلا٠٤ ابععععٔ عععععاَل   چڱچبعععععـ ٚٓعععععٗا  ألٕ س 

بايلفع ع٢ً االبتـا٤ ٚايك ع عٔ  چںںچابٔ عاَل ٜكلأ ٚظ چڻڻچ
بايِٓع  ع ّ عا عًع٢     چڱںںڻڻچاملِٓٛب قبً٘ظ بُٝٓا ٜكلأ ايباقٕٛ 

ُٜ ٌِ بن املع ٛف ٚاملع ٛف عًٝ٘ بٛقف. چڱڱچ  ظ فال 
]324هٌار الهدي صـ  - 344الوكتفً صـ  - 314الورشد صـ [
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 بكعلا٤ات ْعافع      يف َِعاسف ايتٝوعرل  ڌ  إىل اڌاعال١َ تػٝرل مت : 08 :امنحصل چ چچچڇ چ
; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل -َٔ كٚا١ٜ ٌٖاّ - ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل

ٞ بكعٍٛ  ; أػعّقا  بايٝا٤ ايتشتٝع١  چڇچ ٌ  إٔ األسلعْٛ ٔ  ايُٛع ـ  أسوع ٔ  عٓع  بايٝعا٤  ٜكعلأ  َع
َّا تػٝرل عال١َ ايٛقف يف ايتشت١ٝ ]334هٌار الهدي صـ [  .ڌ  إىل اڌَِاس ِٗ َٔ اظ فًقيو نإ ينا

 
 ف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ ٜعكععٛبظ ألْعع٘ قععلأ    يف َِععش   ڌاعالَعع١ مت ٚٓععع : 78: إلرساء چۈئۈئچ

]335هٌار الهدي صـ [ مبع٢ٓ نجلْاظ فٗٛ ٚقف دا٥ن ع٢ً قلا٤ت٘ نُا ّْ األسلْٛٞ. چۈئچ

 
 ايتٝورل بكلا٤ات محن٠ ٚايهوعا٥ٞ ٚػًعف    يف َِاسف   ڎاعال١َ مت ٚٓع : 44 :إلرساء چ ڻ چ

ٍ    چۀہچٜكلؤٕٚ  سٝح أِْٗايعاًلظ  ظ ألْع٘ إفا قتعٌ   بايتا٤ظ دعًعٛٙ ػ اّبعا يًكاتعٌ األٚ
 ابٔ ايٓشاي ٚدا٥ن عٓـ األسلْٛٞ ٚقاٍ: "ٚقٌٝ نإف".  عٓـ ٚقف نإف فٗٛ .فكـ أهلف

 ]333هٌار الهدي صـ  - 336القطع واالئتٌاف صـ [
 
 يف َِش ٞڎ  إىل اڌاعال١َ تػٝرل مت : 04: إلرساء چڭچ    ٞ ابعٔ نعجرل ٚابعٔ     ايتٝورل بكلا٤تع

اي عٌ املآٞظ ألْ٘ ػدل عٔ ايلهٍٛ ب چۇۇچقلا٤تُٗا عاَلظ ألْ٘ ٚقف نإف ع٢ً 
فٗٛ ٚقف تعاّ عٓعـِٖظ ألْع٘ اهعت٦ٓاف َعٔ       باألَل چۇۇچٜكلأ فٗٛ َتٌِ بقيوظ أَا َٔ 

]343هٌار الهدي صـ  - 363الوكتفً صـ [ بإٔ ٜكٍٛ فيو. يًلهٍٛ  ا  

 
 َِعشف     يفڎا عال١َ سقف مت: 18 :امكيصف چەئ چ    ٔ ٍ  ععاَلظ  ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابع  َعا  التِعا

]345هٌار الهدي صـ [ .ايهاف ع٢ً ايٓٗٞ ٚدنّ بايتا٤ چۈئۈئ چ; ألْ٘ ٜكلأ بعـٖا مبا قبًٗا
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 ألْ٘ ٜكلأ يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ أبٞ دع ل  ڎعال١َ ا : مت ٚٓع 17امكيصف:  چۅۉچ ;
ظ فشُوعٔ ايٛقعف ٖٓعا يً ِعٌ بعن ايعتهًِ يف       بعـٖا ب تض ايتا٤ ػ اّبا يًعٓي   چېې  چ
. ٚقـ سٖوعٔ األسلعْٛٞ ٖعقا ايٛقعف ملعٔ ٜكعلأ بٔعِ        چېې  چٚاشب اب يف  چۈۈربچ

]352هٌار الهدي صـ [ ".اي ٛق١ٝ نإ أسؤ ب تض چېې  چَٚٔ قلأ  ايتا٤ظ ثِ قاٍ: "

 
 ألْعععع٘ ٜكععععلأ محععععن٠ َِععععشف ايتٝوععععرل بكععععلا٠٤ يف   ڎاعالَعععع١ مت ٚٓععععع : 11 :طصصصصو چجضچ ;

ثعِ    چحصمصجضچظ فٝهعٕٛ ايٛقعف عًع٢    دٛاّبا يألَل أٚ ع٢ً ايٓٗٞ بازبنّ  چحصمصجضچ
ٚفيو يٝ ٌِ بن َا دا٤ ع٢ً ي غ ايٓٗعٞ ٚبعن َعا دعا٤     ت رب٢ٌظ عظ أٟ: ٚيوچ خضمض چ ٜبتـئ

 َع ّٛفعععا عًععع٢  چ خضمض چ. ٚال ػبعععٛم إٔ ٜهعععٕٛ  چ خضمض چعًععع٢ اإلػبعععاكظ ٖٚعععٛ قٛيععع٘:   
ٍَ ظ ٚقٌٝ أْ٘ ميهٔ إٔ چحصمصچ َّا ضبقٚف األيفظأٟ: اٚال رب ظ ألْ٘ يٛ نإ نقيو يهإ صبنٚ

َّا َع نٕٛ األيف    .چگچ عبٛ اآلٟظ ناأليف يف لؤٚيفك١ّ يَٛا ُأتٞ بٗا قـٜهٕٛ صبنٚ
 ]365هٌار الهدي صـ  - 416القطع واالئتٌاف صـ  - 344الورشد صـ [

 
 يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات محعن٠ ٚايهوعا٥ٞ ٚػًعف          ڌاعالَع١  مت ٚٓع : 11 :طو چٹچ

بِٝػ١ املتهًِ ايٛاسـظ ثِ عـيٛا إىل ازبُع يف   چٹظ ٿچ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ايعاًل
بُٝٓٗا بٛقف.ٌِ ظ فذام اي چڤچ

 
 ڎاعال١َ مت ٚٓع : 11: احلج چٿٹچ    ّ ; يف  ٝع َِاسف ايتٝورل عـا َِشف س ع

ّٝععا يععع    چٹچألْعع٘ ٜكععلأ   قععلأ ايبععاقٕٛ  بايِٓعع ظ  بُٝٓععا   چٿچ بايِٓعع  َ عععٛاّل ثاْ
نإف عٓـ األسلْٛٞظ سؤ  فٗٛ ٚقفع٢ً أْ٘ ػدل َكـّظ ٚيقيو  بايلفع ع٢ً االبتـا٤ أٚ چٹچ

]344هٌار الهدي صـ  - 443القطع واالئتٌاف صـ  - 354صـ  كتفًالو[ ْافع. عٓـايـاْٞظ ٚتاّ  عٓـ
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 محععن٠ ٚايهوععا٥ٞ َِععش ٞ ايتٝوععرل بكلا٤تععٞ يف   ڎاعالَعع١ مت ٚٓععع : 777 :املؤمنصصون چڑ چ ;
ظ فٗعٛ ٚقعف نعاف عٓعـ ايعـاْٞ ٚاألسلعْٛٞ       االهعت٦ٓاف  ع٢ً ٠اشلُن بهول  چک چألُْٗا ٜكلإٓ 

ٚايعُاْٞظ سؤ عٓـ ابٔ األْباكٟظ ٚتاّ عٓـ ابٔ ايٓشاي. 


]442هٌار الهدي صـ  - 444الوكتفً صـ  - 461القطع صـ  - 354اإليضاح صـ  - 441الورشد صـ [
 

 چڎچ; ألْع٘ ٜكعلأ   يف َِشف ايتٝورل بكعلا٠٤ ابعٔ نعجرل     ڎا عال١َمت سقف : 39 :امنصور چ ڌ چ 
سٝح  چڌ   چظ ٚيف كٚا١ٜ ايبنٟ َٔاف إيٝ٘ ٚاملٔاف: چچ   چبازبلظ فٗٞ يف كٚا١ٜ قٓبٌ بـٍ َٔ 

ُٜ ٌِ بن ايبـٍ ;چ ڌچ ٜكلؤٖا ايبنٟ بائِ ؿٕٚ تٜٓٛٔ. ٚيف اسبايتن ال ٜٛقف ع٢ً  ٚاملبعـٍ   ألْ٘ ال 
]445هٌار الهدي صـ  - 414الوكتفً صـ  - 431القطع صـ  - 355اإليضاح صـ [   .َٓ٘ظ ٚال بن املٔاف ٚاملٔاف إيٝ٘

 

 بكعلا٤ات  َِعاسف ايتٝوعرل    يفبعـُٖا   ڎا سقف عال١َمت : 13 :امنصور چى   چظ چۆۆ  چ
 چائائ  چ; ألْٗعِ ٜكعلؤٕٚ   محعن٠ ٚايهوعا٥ٞ ٚػًعف ايعاًعل    ٚ -َٔ كٚاٜع١ ًععب١    -عاُِ 

ُٜ ٌِ بن ايبـٍ ٚاملبـٍ َٓ٘ ظچۆۆچبايِٓ ظ ع٢ً ايبـٍ َٔ   ايٌعا ي  فيوٚأًاك إىل ظ فال 
 ]411هٌار الهدي صـ  - 412الوكتفً صـ  - 434القطع صـ  - 441اإليضاح صـ [: "ٚال ٚقف قبٌ ايِٓ  إٕ قًت أبـال".كاٍف

 

 يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات ابععٔ نععجرل ٚابععٔ عععاَل    ڌاعالَعع١ مت ٚٓععع : 79: امفرقصصان چوئچ
ظ فٗعٛ  عًع٢ االهعت٦ٓاف   بعايلفع  چۇئۆئۆئچ; ألْٗعِ ٜكعلؤٕٚ   -َٔ كٚا١ٜ ًعب١  -ٚعاُِ 

]414هٌار الهدي صـ  - 455الورشد صـ [ ٚقف دا٥ن عٓـ األسلْٛٞ ٚناف عٓـ ايعُاْٞ.

 

 يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚأبعٞ عُععلٚ         ڎاٚٓعع عالَع١   مت : 71: امفرقصان چڑککچ

 چژچ; ألْٗعِ ٜكعلؤٕٚ   ٚمحعن٠ ٚايهوعا٥ٞ ٚػًعف ايعاًعل     -١ َٔ كٚاٜع١ ًععب   -ٚعاُِ 

ٞ   فٗٛـيٛا َٔ اشب اب إىل ايػٝب١ظ ا٤ظ فعبايٝ چکچ بايٕٓٛ ٚ  . ٚقف نإف ع٢ً قعٍٛ األسلعْٛ
 ]414هٌار الهدي صـ [
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 يف  ٝع َِاس   ڌاعال١َ مت ٚٓع : 70: امفرقان چڭڭچ  ّ ظ ف ايتٝورل عـا َِعشف س ع
ظ ظ فععـيٛا َعٔ اشب عاب إىل ايػٝبع١    بايٝعا٤  چۇۇچٜكلؤٕٚ  -ه٣ٛ س ّ  -ألِْٗ 

 ]414هٌار الهدي صـ [ األسلْٛٞ.فٗٛ ٚقف دا٥ن ع٢ً قٍٛ 
 

 ڎاٚٓعع عالَع١   مت : 89: امفرقان چککچ        ٞ ; يف َِعش ٞ ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ محعن٠ ٚايهوعا٥
ٞ    ; أػّقا بايٝا٤ چگچألُْٗا ٜكلإٓ  ٞ  مبا فٖ  إيٝع٘ ابعٔ األْبعاكٟ ٚايعـاْ إٔ َعٔ قعلأ    ٚايعُعاْ

ظ ألْع٘  چگگکچثعِ ٜبتعـئ     چککچبايٝا٤ سُؤ ي٘ إٔ ٜكعف عًع٢    چگچ
]415الوكتفً صـ  - 414اإليضاح صـ  - 465الورشد صـ [ قٍٛ بعِٔٗ يبعض.اهت٦ٓاف 

 

 ٚابعٔ نعجرل   ْعافع  َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات    يف   ڎاعالَع١  مت ٚٓعع  : 17 :اهمنل چڻ چ  ٞ  ٚأبع
 ايك ععع عًعع٢ اشلُععن٠ بهوععل  چۀہ چ; ألْٗععِ ٜكععلؤٕٚ ٚابععٔ عععاَل ٚأبععٞ دع ععل  عُععلٚ

]434هٌار الهدي صـ  - 434الوكتفً صـ  - 542القطع صـ  - 414اإليضاح صـ  - 453الورشد صـ [ ٚاالهت٦ٓاف.

 

 َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ نعجرل      يف   ڎاٚٓع عالَع١  مت : 11امصروم:  ظ39: اهمنل چڤڤڤچ ;
بعإٔ ايِعِ ال ٜوعُعٕٛ     اهت٦ٓاف ػعدل َعٔ ا     ٗٛفبايٝا٤ ٚايلفعظ  چڦڦڦچألْ٘ ٜكلأ 

]435هٌار الهدي صـ  - 432الوكتفً صـ [ ايـاْٞظ ٖٚٛ ٚقف سؤ عٓـ األسلْٛٞ. ّْايـعا٤ظ سو  

 

 ٚابعٔ نعجرل   ْعافع  َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات    يف   ڎاٚٓع عال١َ مت : 31 :اهمنل چکچ  ٞ  ٚأبع
 . ٚاالهت٦ٓاف ايك ع ع٢ً اشلُن٠ بهول چگ    ک    چ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع ل عُلٚ

]436هٌار الهدي صـ  - 432الوكتفً صـ  - 544القطع صـ  - 524اإليضاح صـ  - 541الورشد صـ [
 

 َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات ابععٔ نععجرل   يف   ڌاإىل    ڎاعالَعع١ تػععٝرل  مت: 04 :اهمنصصل چگچ 
; ألْٗععِ ٜكععلؤٕٚ ٚمحععن٠ ٚايهوععا٥ٞ ٚػًععف ايعاًععل  -َععٔ كٚاٜعع١ ًعععب١   -ٚأبععٞ عُععلٚ ٚعاُععِ  

ايٛقعف نعإف عًع٢ قعلا٠٤ ايتعا٤ظ ٚأن ع٢ عًع٢ قعلا٠٤          إٔ ٖعقا بايٝا٤ظ سٝح ٜل٣ ايعـاْٞ   چڱچ
 ايٝا٤ظ أَا َٔ قلأ بايتا٤ فتُاَ٘ آػل ايوٛك٠. ملٔ قلأ ٘ ٚقف نإفايٝا٤ظ ٚنقيو ٜل٣ ابٔ ايٓشاي أْ

 ]433الوكتفً صـ  - 546صـ  واالئتٌاف القطع[
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 يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات محععن٠    ڎاٚٓععع عالَعع١  مت : 8امقعصصط:  چٱٻٻٻچ  
ٚايلفع ع٢ً االهعت٦ٓافظ فٗعٛ    بايٝا٤ چپپچ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٚػًف ايعاًلٚايهوا٥ٞ 

ايٓشاي.ابٔ ٜعكٛب ٚ ٚايعُاْٞظ ٚنإف عٓـ األسلْٛٞعٓـ ٚقف سؤ 

 ]435صـ  هٌار الهدي - 546صـ  واالئتٌاف القطع - 544الورشد صـ [    



 نعجرل ٚأبعٞ عُعلٚ      يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ابعٔ     ڎاعالَع١   ٚٓعمت : 11امعنكبصوت:  چڤچ
ػعدل َبتعـأ   بايلفع ع٢ً أْ٘  چڦڦچ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٚايهوا٥ٞ ٜٚعكٛب َٔ كٚا١ٜ كٜٚى

ظ فٗعٛ ٚقعف نعإف عٓعـ ايعـاْٞ      چڦڄڄچ :بٝٓهِ أٚ َبتـأ ػدلٙ ضبقٚف أٟ فيو َٛؿ٠ُ
ٚاألسلععْٛٞ ٚأبععٞ سععامتظ ٚتععاّ عٓععـ أمحععـ بععٔ دع ععلظ أَععا إفا نععإ كفعٗععا عًعع٢ أْٗععا ػععدل إٕ يف     

ٜهٔف ايٛقعف عًٝٗعاظ ٚايتكعـٜل: إٕ ايعقٜٔ اربعقمتٛٙ       ٚدعٌ اَا  َُٛٛي١ظ مل چٹٹچ
]451صـ  هٌار الهدي - 521صـ  واالئتٌاف القطع - 443الوكتفً صـ [ َٛؿ٠ُ بٝٓهِ.



 َعٔ كٚاٜع١    -ْعافع     يف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ڎاٚٓع عال١َ مت : 88: امعنكبوت چڄڃچ
بوعهٕٛ ايعالّ    چڃچ; ألِْٗ ٜكعلؤٕٚ  ٚابٔ نجرل ٚمحن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل -قايٕٛ 

 ع٢ً اهت٦ٓاف األَل ايقٟ مبع٢ٓ ايتٗـٜـظ فٗٛ ٚقف سؤ عٓـ األسلْٛٞ ٚتاّ عٓـ ايـاْٞ.
   

 ]454 صـ هٌار الهدي - 446الوكتفً صـ [     



 عاُعِ َعٔ كٚاٜع١     َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤      يفڌاسقف عال١َ مت : 11: امعنكبوت چڇڇچ
ٖٓعا غعرل نعإف     ظ فعايٛقف چچڇچبايٝا٤ظ ملٓاهب١ َعا قبًع٘:    چڌچ; ألْ٘ ٜكلأ ًعب١

]454 هٌار الهدي صـ[ع٢ً قلا٠٤ ايٝا٤ظ ٚنإف ع٢ً قلا٠٤ ايتا٤ظ نُا ّْ األسلْٛٞ. 



 محععن٠   يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات ڎا بععـاّل َععٔ   ڌعالَعع١ اٚٓععع مت : 39: امصصروم چېئېئچ
ملٓاهب١ اشب اب ايعقٟ قبًعٗاظ   بتا٤ اشب اب  چیچ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًل

]455 هٌار الهدي صـ[ .ظ نُا ّْ األسلْٛٞنإف ملٔ قلأ بايتا٤ ٚتاّ ملٔ قلأ بايٝا٤  فٗٛ ٚقف
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 ڎا بـاّل َٔ   ڌعال١َ اٚٓع مت : 1: ألح ا  چٿٿچ    ٚ ;   يف َِشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ أبعٞ عُعل
يتعًعل ايٝعا٤ مبعا قبًعٗا َعٔ      ظ چٿٿچبايٝا٤ظ فال ٜه عٞ ايٛقعف عًع٢     چڤچألْ٘ ٜكلأ 

]453الوكتفً صـ [اشبدلظ ٚفيو حبو  ّْ ايـاْٞ. 



 يف چڌچبعععـ     ڌ  بعععـٖا ٚسععقف عالَعع١ ا  ڎاٚٓععع عالَعع١  مت : 4سصص بأٔ:  چڍچ 
; ألْٗعِ ٜكعلؤٕٚ   َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع عل ٜٚعكعٛب َعٔ كٚاٜع١ كٜٚعى     

ظ فٗٛ ٚقف تاّ ع٢ً فيو عٓعـ ايعـاْٞ   چڎڎچ ٚاشبدل بايلفع ع٢ً االبتـا٤ظ چڌڌچ
ّٝا ع٢ً ٚاألسلْٛٞ. فإٕ ُكفع ع٢ً أْ٘ ػدل َبتـأ ضبقٚفظ أٟ:  ٖٛ عامُل ايػٝ ظ نإ ايٛقف قبً٘ ناف

]436 صـ هٌار الهدي - 446الوكتفً صـ [ قٍٛ ايـاْٞ.



 ألْع٘ ٜكعلأ     يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ أبعٞ دع عل     ڎاٚٓع عال١َ مت : 79فعصوت:  چۈٴۇچ ;
٢ االبتـا٤ ٚاشبدلظ ٚايتكـٜل: ٖٞ هٛا٤ْ يًوا٥ًن.بايلفع عً چۋۅچ

 

 ]524 هٌار الهدي صـ - 655الورشد صـ [      



 ععععٔ  بلٚاٜععع١ ٌٖعععاّ   يف َِعععشف ايتٝوعععرلڌاعالَععع١  سعععقفمت : 33: فعصصصوت چۈٴۇچ 
ٞ   چۋچظ ألْ٘ قلأ ابٔ عاَل ايٛقعف قبًع٘ ألْع٘ بعـٍ َعٔ       بُٗن٠ ٚاسـ٠ ع٢ً اشبدلظ فعال ٜه ع

آٜاتع٘ فهعإ َٓع٘ علبعٞ تعلفع٘ ايععلب ٚأعذُعٞ        يكعايٛا ٖعال فِعًت    : ٚاملع٢ٓظ چٴۇچقٛي٘: 
]526 صـ هٌار الهدي - 455الوكتفً صـ [ ظ ٚفيو ع٢ً قٍٛ ايـاْٞ ٚاألسلْٛٞ.تعلف٘ ايعذِ

 

  ألْعع٘ ٜكععلأ يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا٠٤ ابععٔ نععجرل     ڎا ٚٓععع عالَعع١مت : 4 :امضصصورى چ ڀڀچ ;
ّٝا چپچ ٙ  ازبالي١ ي غ فرلت عظ يًُذٍٗٛ َبٓ عٓعـ  يعقيو  فشُوعٔ ايٛقعف   ظ االبتعـا٤  عًع٢  بععـ
]524 صـ هٌار الهدي - 631القطع واالئتٌاف صـ  - 664الورشد صـ [ .چ ڀڀچ
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 ألْع٘ ٜكعلأ   َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ْعافع   يف ڎاعال١َ  ٚٓعمت : 17امضورى:  چمئىئيئچ ;
 األسلْٛٞ. عٓـٚايك ع مما قبً٘ظ فٗٛ ٚقف سؤ بايلفع ع٢ً االهت٦ٓاف  چحبخبچ

]532 صـ هٌار الهدي[
 

 يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ      ڌ  إىل اڎاتػٝرل عال١َ مت : 30ام خصرف:  چيئجبچ   
ّٝعا   چخبمبچ; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ عاَل ٚأبٞ دع ل باشب ابظ سٝح دعً٘ األسلْٛٞ ٚقّ ا ناف

ظ ثعِ قعاٍ: "َٚعٔ قعلأ باي ٛقٝع١ نعإ أكقع٢ يف ايٛقعف عًع٢          ملٔ قلأ بايتشت١ٝظ يالبتـا٤ بايتٗـٜـ
]535 صـ هٌار الهدي[ "..چيئچظ ي٦ال تـػٌ  ١ً ايتٗـٜـ يف األَل بع چجبچ

 

 يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ      ڎاعالَع١   ٚٓعمت : 17اجلازية:  چىائچ  
; ألْٗعِ ٜكعلؤٕٚ   ٚأبعٞ دع عل ٜٚعكعٛب    -َعٔ كٚاٜع١ ًععب١     -نجرل ٚأبٞ عُعلٚ ٚابعٔ ععاَل ٚعاُعِ     

ْععافع ٚأبععٞ سععامت  عٓععـظ فٗععٛ ٚقععف تععاّ ػععدل َبتععـأ أٚ َبتععـأ َٚععا بعععـٙ ػععدلبععايلفع  چەئچ
 ]545 هٌار الهدي صـ - 656القطع واالئتٌاف صـ [ األسلْٛٞ.ٚ

 

 بععـٖا ; ألْع٘ ٜكعلأ   ٜعكعٛب َِشف ايتٝورل بكعلا٠٤   يف   ڎا عال١َسقف  مت: 13 اجلازيصة:: چۇ چ 
ُٜ ِعٌ بعن    َٓٗعا  بـٍع٢ً اي أٚ األٚىل چۇۆچ يع بٝإ ع ف أْٗا ع٢ً بايِٓ  چۇۆچ ظ فعال 

  ٚ ٔ    املع ٛف ٚاملع ٛف عًٝ٘ ٚال بن ايبـٍ ٚاملبعـٍ َٓع٘.  ٜعكعٛب ْ وع٘: "َٚعٔ     ْكعٌ ابعٔ ايٓشعاي عع
عًععع٢ قعععلا٠٤ َعععٔ كفعععع َعععا بععععـٙظ ٚأَعععا أْعععا فعععأقلأ      چڭڭڭۇچ :ايٛقعععف قٛيععع٘ 

    بعععـڎٚيععقيو مت ٚٓععع عالَعع١ ا   ."چۈ  چعًعع٢ فأدعععٌ ٚق ععٞ    ظچۇۆۆۈۈچ
 ]546 هٌار الهدي صـ - 653القطع واالئتٌاف صـ  - 452اإليضاح صـ [ ايتٝورل بكلا٠٤ ٜعكٛب. يف َِشف چۈ چ



 ألٕ  ;يف َِش ٞ ايتٝورل بكلا٤تٞ أبٞ عُلٚ ٜٚعكعٛب   ڎاٚٓع عال١َ مت : 11 :دمحم چہہ چ
ٜكعععلأ  ٚاألػعععرلبٔعععِ اشلُعععن٠ ٚفعععتض ايٝعععا٤ بٓعععا٤ّ عًععع٢ ا ٗعععٍٛظ    چہھچاألٍٚ ٜكعععلأ 

  .ابٔ ايٓشايٚإههإ ايٝا٤ظ فٗٛ ٚقف تاّ ع٢ً قلا٤تُٗا نُا ّْ بِٔ اشلُن٠  چہھچ
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 ٞ ظ چہھچَعع أْع٘ ٜكعلأ     ٚنقيو مت ٚٓع ْ ى ايعال١َ يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ايهوعا٥
ِ  ألٕ   يف اإلَعال٤  ألٕظ چہہۀچإٔ ايتُعاّ:  َقٖ  ايهوا٥ٞ ْ و٘ ٚأنجل أٖعٌ ايعًع
.ايٌٝ إ إىل َوٓـ ٖٛ ايقٟ ايتوٌٜٛ َٔ ق ع٘ تعاىلظ فٝشؤ ا  إىل َوٓـ ايكلإٓ نٌ

]554 هٌار الهدي صـ - 666القطع واالئتٌاف صـ [
 

  ألْع٘  ايتٝورل بلٚاٜع١ كٜٚعى ععٔ ٜعكعٛب     يف َِشف   ڎاعال١َ مت ٚٓع : 47 :دمحم چٿچ ;
ٛ ظ ايك ع ٚاالهعت٦ٓاف  ع٢ً ايٛاٚ بإههإ   چٹ چٜكلأ  دعا٥ن عٓعـ األسلعْٛٞظ ٚتعاّ      ٚقعف  فٗع

]554 هٌار الهدي صـ - 663القطع واالئتٌاف صـ [ .ايٓشاي عٓـ ابٔ

 

 يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚايهوعا٥ٞ ٚأبععٞ         ڌا عالَع١  سعقف  مت: 13 :امطصور چەئ چ
بٛقفظ يتعًل َا بععـٙ مبعا قبًع٘ظ ٚاملعٓع٢:      ظ فٗٛ يٝىچوئچ ُٖن٠ ب تض; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ دع ل

 ]533 هٌار الهدي صـ - 541الوكتفً صـ [ ْـعٛٙ ألْ٘ ٖٛ ايدل ايلسِٝ.
 

 ألْع٘ ٜكعلأ   يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ كٜٚى عٔ ٜعكٛب   ڎاٚٓع عال١َ مت : 78 :احلةية چۋ چ ;
ٚايٓٗٞ فٗٛ َك ٛع عُا قبً٘ظ فٗعٛ ٚقعف دعا٥ن عٓعـ األسلعْٛٞظ ٚنعإف        شب اببا چۅۅ چ

]551 هٌار الهدي صـ - 313القطع واالئتٌاف صـ [عٓـ ابٔ ايٓشاي. 

 

 يف  چڻچ    بعععـڌاسععقف عالَعع١  ٖا َععع بعععـ  ڎاٚٓععع عالَعع١  مت : 3 :امخحصصرمي چں چ
ٚ  َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚأبٞ عُلٚ ٚ األسلعْٛٞ  ا ْكًع٘  مبع  ; اهت٦ٓاّهعا ٜعكعٛب أبعٞ دع عل 

  ٜعكٛب. عٓـ ٚنإف تاّ عٓـ ْافع ٚقف  چںچ  بإٔ ٚابٔ ايٓشاي
 ]612 هٌار الهدي صـ - 344القطع واالئتٌاف صـ [

 

  َِعاسف ايتٝوعرل    يف   قبًعٗا ڎا عالَع١  ٚٓعع َعع   ٖا  بعـڌا عال١َ سقف مت: 41 :امنبأٔ  چڦچ
قبًعٗاظ   مما ٚايك ع االبتـا٤ ع٢ً بايلفع ٗاْؤٜٚكل بكلا٤ات محن٠ ٚايهوا٥ٞ ٚػًف ايعاًلظ ألِْٗ

َّاظ نُا چڦڦچ فأُبض ايٛقف ع٢ً   .ٚابٔ ايٓشاي األسلْٛٞ عًٝ٘ ّْ تا
 ]643 هٌار الهدي صـ - 343القطع واالئتٌاف صـ [ 
 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 171 - 

 عٔ ايعـ ايهٛيفالػتالف عـ اآلٟ املٛآع اييت مت تعـًٜٗا يف بعض َِاسف ايتٝورل  :فٌِ
 

  ظ چڄچظ چ ٱ چظ چک چظ چ ٱ چظ چٱ چظ چٱ چظ چٱ چ

بععـ ٖعقٙ املٛآعع سٝعح       ڎا عالَع١  ٚٓع : متچٻ چظ چٱ چظ چڤ چ
ٔ ٚكؿتظ عالَع١ ايعـا٥ل٠ احملعال٠ ايـايع١ عًع٢ كأي اآلٜع١ظ ٚفيعو يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل            بـاّل َع

ٛآعع ايعيت   ِاسف امل بٛعع١ يف امل بامل ٚأه٠ّٛيف ايعـ ايهٛيفظ  إال آٜات كؤٚيايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت 
آٟ يف  كؤٚيظ فٗعٞ يٝوعت   چٱ چظ چٱ چظ چٱ چيٝى فٝٗعا ػعالف يف ايععـظ ٖٚعٞ     

 يف املِععاسف امل بٛععع١ بععلٚاٜيت س ععّ ًٚعععب١.  ڎاايعععـ ايهععٛيف نػععرلٙظ ٚيععقيو تًٝٗععا عالَعع١ 
 ظ ٚإمنا ٚٓعت بعـ ڎاأٍٚ ايٌٛك٣ظ فًِ تٛٓع بعـٖا عال١َ چک چُٜٚوتج٢ٓ َٔ فيو َٛٓع 

 .چٻچ
 

  كأي اآل١ٜ  يف َِشف ايتٝوعرل   عال١َ بـاّل َٔ  ڌعال١َ اٚٓع  مت: 77 امبقصرة: چڱ چ
ألٕ ايٛقف أٚىل يً ٌِ بن نالّ املٓعافكن  ٗا يٝوت كأي آ١ٜ يف ايعـ ايٌاَٞظ بكلا٠٤ ابٔ عاَلظ ألْ

 يف ايلؿ عًِٝٗ. ٚنالّ ا  
 

 يف َِععش ٞ ايتٝوععرل     ڎاٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١ بععـاّل  َععٔ    مت : 773 امبقصصرة: چڈ چ
بكلا٤تٞ أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايبِلٟ.

 

 عال١َ كأي اآل١ٜ  يف َِعاسف ايتٝوعرل    بـاّل َٔ  ڎعال١َ ا ٚٓع مت : 701 امبقصرة: چڦ چ
١ٜ يف ايعـ املهٞ ٚاملـْٞ ابٔ نجرل ٚأبٞ دع لظ ألْٗا يٝوت كأي آٚ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ  -بكلا٤ات ْافع 

 ٚقف تاّ.األٍٚظ ٖٚٛ 
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  يف َِععشف ايتٝوععرل عالَعع١ كأي اآلٜعع١   بععـاّل َععٔ  ڎعالَعع١ ا ٚٓععع مت : 199 امبقصصرة: چۇ چ
 ظ ٖٚٛ ٚقف نإف.ت كأي آ١ٜ يف ايعـ املـْٞ األػرلبلٚا١ٜ ٚكَظ ألْٗا يٝو

 

  ٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 170 امبقرة: چۇ چ  ٔ بكعلا٤ات  يف َِعاسف ايتٝوعرل      ڌا بعـاّل َع
 ظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املـْٞ األٍٚ ٚاملهٞ.نجرل ٚابٞ دع لابٔ ٚ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ  -ْافع 

 

  يف َِش ٞ ايتٝورل بكلا٤تعٞ     ڎا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 141 امبقرة: چڎ چ
 أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايبِلٟ.

 

  ٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 111 امبقصرة: چہ چ  ٔ بكعلا٤ات  يف َِعاسف ايتٝوعرل      ڎا بعـاّل َع
ابعٔ نعجرل ٚأبعٞ عُعلٚ ٜٚعكعٛبظ ألْٗعا كأي اآلٜع١ يف ايععـ املعـْٞ األػعرل           ٚ -َٔ كٚا١ٜ ٚكَ  -ْافع 

 ٚاملهٞ ٚايبِلٟ.
 

  بكلا٤تعٞ  يف َِش ٞ ايتٝوعرل     ڌا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 111 امبقصرة: چپپ چ
 اآل١ٜ يف ايعـ املـْٞ األٍٚ. أبٞ دع لظ ألْٗا كأيٚ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ  -ْافع 

 

  يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل     ڌا بععـاّل َععٔٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١  مت : 3 :ءال معصصران چڤ چ
ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.

 

 ٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١   مت : 01 :ءال معصصران چپ چ ٔ يف َِععاسف ايتٝوععرل     ڎا بععـاّل َعع
عٔ ًٝب١  -ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املـْٞ األٍٚ ٚاملـْٞ األػرل ٚابٔ عاَلظلا٤ات ْافع ٚابٔ نجرل بك
 ٚاملهٞ ٚايٌاَٞ. -
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  يف َِععش ٞ ايتٝوععرل    ڌا بععـاّل َععٔٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١ مت : 01 :ءال معصصران چہ  ۀ چ
 بكلا٠٤ ابٔ عاَلظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايٌاَٞ.

 

  عالَعع١ كأي اآلٜعع١  يف َِععاسف ايتٝوععرل  بععـاّل َععٔ  ڎاٚٓععع عالَعع١ مت : 33 امنسصصاء: چيئ چ
ْٞ األٍٚ ٚاملعـْٞ األػعرل   بكلا٤ات ْافع ٚأبٞ عُلٚ ٜٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت كأي آ١ٜ يف ايعـ املهٞ ٚاملـ

 ٚقف تاّ. ٖٚٛظ ٚايبِلٟ
 

  ٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١  مت : 7 املائصصةة: چک چ ٔ يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل     ڎا بععـاّل َعع
 اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي 

 

  ٚٓعع عالَع١ كأي اآلٜع١    مت : 71 املائصةة: چچ چ  ٔ يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل       ڎا بعـاّل َع
 ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.

 

  ٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 14 املائةة: چىئ چ  ٔ يف َِعشٝف ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ        ڎا بعـاّل َع
كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايبِلٟ. أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛبظ ألْٗا

 

  يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع    ڌا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ  مت : 7 ألهعام: چپ چ
 ٚابٔ نجرل ٚأبٞ دع لظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املهٞ ٚاملـْٞ األٍٚ ٚاملـْٞ األػرل.
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  عال١َ كأي اآلٜع١  يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل      بـاّل َٔ  ڎاٚٓع عال١َ مت : 88 ألهعصام: چوئ چ
 ٚقف تاّ. ٝوت كأي آ١ٜ إال يف ايعـ ايهٛيفظ ٖٚٛايهٛفٝنظ ألْٗا ي

 

  ٚٓع عالَع١ كأي اآلٜع١   مت : 14 ألهعام: چوئ چ  ٔ يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل       ڎا بعـاّل َع
 ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.

 

  يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات أبٞ    ڎا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 10 ألعراف: چۆئ چ
 عُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايبِلٟ ٚايٌاَٞ.

 

  ڎامت ٚٓع عال١َ : 10 ألعراف: چېئ چ    ٔ عالَع١ كأي اآلٜع١  يف َِعاسف ايتٝوعرل      بعـاّل َع
ٚقعععف تعععاّظ عًععع٢ ِْععع    ايهعععٛيفظ ٖٚعععٛٝوعععت كأي آٜععع١ إال يف ايععععـ  يػعععرل ايهعععٛفٝنظ ألْٗعععا ي 

 بتكـٜل: "ٖـ٣ فلّٜكا ٚأٌٓ فلّٜكا". چېئىئچ
 

  ٚٓع عالَع١ كأي اآلٜع١   مت : 43 ألعصراف: چڄڄڄ چ  ٔ يف َِعاسف ايتٝوعرل      ڌا بعـاّل َع
ظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املهٞ ٚاملـْٞ األٍٚ ٚاملـْٞ األػرل.لبكلا٤ات ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ دع 

 

 ا٤ات يف َِاسف ايتٝورل بكل   ڌا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 48 ألهفال: چڎ چ
 ظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايبِلٟ ٚايٌاَٞ.أبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛب
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  ڎعالَعع١ اٚٓععع مت : 11 :يصووس چگ چ   ٔ عالَعع١ كأي اآلٜعع١ يف َِععشف ايتٝوععرل  بعـاّل َعع
 بكلا٠٤ ابٔ عاَلظ ألْٗا يٝوت كأي آ١ٜ يف ايعـ ايٌاَٞ. ٖٚٛ ٚقف نإف.

 

  عال١َ كأي اآل١ٜ يف َِش ٞ ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ    بـاّل َٔ  ڎعال١َ امت ٚٓع : 13 ىصود: چچ چ
األسلعْٛٞ ٚابعٔ   ٖٚعٛ ٚقعف نعإف عٓعـ     ٗا يٝوت كأي آٜع١ يف ايععـ ايبِعلٟظ    أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛبظ ألْ

 األْباكٟظ ٚتاّ عٓـ ايـاْٞ ٚابٔ ايٓشاي.
 

  ٚٓع عالَع١ كأي اآلٜع١   مت : 38 ىصود: چڱ چ  ٔ لا٤ات يف َِعاسف ايتٝوعرل بكع     ڎا بعـاّل َع
 ظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املهٞ ٚاملـْٞ األٍٚ ٚاملـْٞ األػرل.ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ دع ل

 

  عالَعع١ كأي اآلٜعع١ يف َِععش ٞ ايتٝوععرل   َععٔبععـاّل   ڎعالَعع١ امت ٚٓععع : 717 ىصصود: چژ چ
ظ ٜع١ يف ايععـ املهعٞ ٚاملعـْٞ األػعرل     ابٔ نجرلظ ألْٗعا يٝوعت كأي آ  ٚ -َٔ كٚا١ٜ ٚكَ  -تٞ ْافع بكلا٤

 ٖٚٛ ٚقف نإف.
 

  يف َِاسف ايتٝورل يػرل ايهٛفٝنظ   ڌا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 1 امرعة: چې چ
ايهٛيف.ألْٗا كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ 

 

 يف َِاسف ايتٝورل يػرل ايهٛفٝنظ   ڌا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 78 امرعصة: چڳ چ
 ألْٗا كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.
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  عالَعع١ كأي اآلٜعع١ يف َِععاسف ايتٝوععرل   بععـاّل َععٔ  ڎعالَعع١ ا ٚٓعععمت : 70 ٕابصصراىم: چٺ چ
ٚ    ٚ -ٚكَ َٔ كٚاٜع١   -بكلا٤ات ْافع  ععـ  ٜٚعكعٛبظ ألْٗعا يٝوعت كأي آٜع١ يف اي     ابعٔ نعجرل ٚأبعٞ عُعل

 ظ ٖٚٛ ٚقف سؤ.املـْٞ األػرل ٚاملهٞ ٚايبِلٟ
 

  عالَعع١ كأي اآلٜعع١ يف َِععش ٞ ايتٝوععرل  بععـاّل َععٔ  ڌعالَعع١ اٚٓععع مت : 44 ٕابصصراىم: چۆئ چ
 ظ ٖٚٛ ٚقف سؤ.ْٗا يٝوت كأي آ١ٜ يف ايعـ ايبِلٟبكلا٤تٞ أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛبظ أل

 

  يف َِععشف ايتٝوععرل   ڎا بععـاّل َععٔٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١ مت : 31 ٕابصصراىم: چائ چ
 بكلا٠٤ ابٔ عاَلظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايٌاَٞ.

 

  يف َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜع١ ٚكَظ      ڌا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 11 امكيف: چڑ چ
 ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املـْٞ األػرل.

 

  بكعلا٤ات  كأي اآل١ٜ يف َِاسف ايتٝورل عال١َ  بـاّل َٔ  ڎا عال١َ مت ٚٓع: 41 امكيصف: چەئ چ
ٖٚعٛ  ١ٜ يف ايعـ املـْٞ األٍٚ ٚاملهٞظ ابٔ نجرل ٚأبٞ دع لظ ألْٗا يٝوت كأي آ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ  -ْافع 

ٚقف نإف.

 

 ڌعال١َ امت ٚٓع : 33 امكيصف: چپڀ چ    ٔ عالَع١ كأي اآلٜع١ يف َِعاسف ايتٝوعرل      بعـاّل َع
١ٜ يف ايعـ املعـْٞ األٍٚ  ابٔ نجرل ٚأبٞ دع لظ ألْٗا يٝوت كأي آٚ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ  -بكلا٤ات ْافع 

 ٖٚٛ ٚقف سؤ.ٚاملهٞظ 
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  يف َِعاسف ايتٝوعرل     ڌا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 38 امكيصف: چٹڤڤ چ
ألْٗعا كأي  ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛبظ ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ  -بكلا٤ات ْافع 

 اآل١ٜ يف ايعـ املهٞ ٚاملـْٞ األٍٚ ٚايٌاَٞ ٚايبِلٟ.
 

  بكلا٤تعٞ ْعافع   يف َِش ٞ ايتٝورل   ڎا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 37 مرمي: چڤ چ
 ابٔ نجرلظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املـْٞ األػرل ٚاملهٞ.ٚ -َٔ كٚا١ٜ ٚكَ  -
 

  ٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 11 مصرمي: چى چ ٔ يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل ايهعٛفٝنظ       ڎا بـاّل َع
 ألْٗا كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.

 

  يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابٔ عاَلظ   ڎا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 39 طو: چڇ چ
 ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايٌاَٞ.

 

  ٚٓع عالَع١ كأي اآلٜع١   مت : 39 طو: چڈ چ  ٔ ا٤ات أبعٞ  يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعل     ڎا بعـاّل َع
ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايبِلٟ ٚايٌاَٞ. عُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ

 

 عال١َ كأي اآل١ٜ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات  بـاّل َٔ  ڎعال١َ  اٚٓع مت : 37 طو: چڳ چ
  ٚ ٍ ٚاملعـْٞ  ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت كأي آ١ٜ يف ايععـ املعـْٞ األ

 ظ ٖٚٛ ٚقف نإف تبّعا يًـاْٞ.األػرل ٚاملهٞ ٚايبِلٟ
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  ايتٝوعرل يػعرل   عال١َ كأي اآلٜع١ يف َِعاسف    بـاّل َٔ  ڎعال١َ  امت ٚٓع : 13 طصو: چپ چ
 ٖٚٛ ٚقف نإف. ظايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ١ٜ إال يف ايعـ ايهٛيف

 

  بكلا٤ات ْافع يف َِاسف ايتٝورل   ڎا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 38 طو: چھ چ- 
 ابٔ نجرل ٚأبٞ دع لظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املـْٞ األٍٚ ٚاملهٞ.ٚ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ 

 

  يف َِشف ايتٝوعرل بلٚاٜع١ ٚكَظ     ڎا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 38 طصو: چڭ چ
 ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املـْٞ األػرل.

 

  بكعلا٤ات  عال١َ كأي اآل١ٜ يف َِعاسف ايتٝوعرل    بـاّل َٔ  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 33 طو: چجئ چ
ٖٚٛ  ايعـ املـْٞ األٍٚ ٚاملهٞظ ابٔ نجرل ٚأبٞ دع لظ ألْٗا يٝوت كأي آ١ٜ يفٚ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ  -ْافع 

 ٚقف تاّ.
 

  عال١َ كأي اآل١ٜ يف َِاسف ايتٝورل يػعرل   بـاّل َٔ  ڎا ٚٓع عال١َمت : 88 ألهبيصاء: چڻ چ
 ٖٚٛ ٚقف نإف.ٝوت كأي آ١ٜ إال يف ايعـ ايهٛيفظ ايهٛفٝنظ ألْٗا ي

 
  َِاسف ايتٝوعرل يػعرل   عال١َ كأي اآل١ٜ يف  بـاّل َٔ  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 19 احلصج: چۇ چ

 ٖٚٛ ٚقف نإف تبّعا يًـاْٞ.ٝوت كأي آ١ٜ إال يف ايعـ ايهٛيفظ ايهٛفٝنظ ألْٗا ي
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  عالَعع١ كأي اآلٜعع١ يف َِععاسف ايتٝوععرل  بععـاّل َععٔ  ڎا  عالَعع١مت ٚٓععع : 34 امنصصور: چجب چ
ـ         ْٞ األٍٚ ٚاملعـْٞ األػعرل   بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نعجرل ٚأبعٞ دع علظ ألْٗعا يٝوعت كأي آٜع١ يف ايععـ املع

 ٖٚٛ ٚقف تاّ تبّعا يًـاْٞ.ٚاملهٞظ 
 
  ٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١  مت : 30 امضصصعراء: چڻ چ ٔ يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل    ڎا بععـاّل َعع

 ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.
 
  ٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١   مت : 33 اهمنصصل: چجح چ ٔ يػععرل يف َِععاسف ايتٝوععرل    ڌا بععـاّل َعع

 ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.
 
  ٚٓع عال١َ كأي اآلٜع١  مت : 3 امصروم: چۈ چ  ٔ بكعلا٤ات  يف َِعاسف ايتٝوعرل     ڌا بعـاّل َع

ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآلٜع١ يف ايععـ املعـْٞ    ٚ -َٔ كٚا١ٜ ٚكَ  -ْافع 
 األػرل ٚاملهٞ ٚايبِلٟ ٚايٌاَٞ.

 
  ٚٓع عالَع١ كأي اآلٜع١   مت : 79 امسدةة: چۆئ چ  ٔ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات      ڎا بعـاّل َع

ْافع ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ٚأبٞ دع لظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املعـْٞ األٍٚ ٚاملعـْٞ األػعرل ٚاملهعٞ     
ٚايٌاَٞ.

 
 ٚٓع عال١َ كأي اآلٜع١  مت : 71 :إ س ب چڀ چ  ٔ ٔ      ڌا بعـاّل َع  يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابع

 عاَلظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايٌاَٞ.



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 180 - 

  يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات    ڌا بععـاّل َععٔٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١  مت : 1 فصصاطر: چڍ چ 
 أبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايبِلٟ ٚايٌاَٞ.

 

  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 78 فصاطر: چۇۇ چ   ٔ ايتٝوعرل  عالَع١ كأي اآلٜع١ يف َِعش ٞ     بـاّل َع
 ظ ٖٚٛ ٚقف نإف.ْٗا يٝوت كأي آ١ٜ يف ايعـ ايبِلٟبكلا٤تٞ أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛبظ أل

 

  عال١َ كأي اآل١ٜ يف َِشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤    بـاّل َٔ  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 11 فاطر: چڦ   چ
 ظ ٖٚٛ ٚقف نإف.ْٗا يٝوت كأي آ١ٜ يف ايعـ ايٌاَٞابٔ عاَلظ أل

 

  يف َِععش ٞ ايتٝوععرل بكلا٤تععٞ    ڌا بععـاّل َععٔٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١  مت : 37 فصصاطر: چڳ چ 
 أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايبِلٟ.

 

  بكلا٤ات ْعافع  يف َِاسف ايتٝورل   ڌا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 34 فاطر: چۈئ چ
ايعـ املـْٞ األػرل ٚايبِلٟ أبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ٚ -َٔ كٚا١ٜ ٚكَ  -

 ٚايٌاَٞ.
 

  عال١َ كأي اآلٜع١ يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل      بـاّل َٔ  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 7 ص: چٻٻ چ
ظ ٖٚٛ ٚقف نإف.يٝوت كأي آ١ٜ إال يف ايعـ ايهٛيفايهٛفٝنظ ألْٗا 

 

 يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل   ڌا بععـاّل َععٔٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١ مت : 4 ام مصصر: چں چ
 ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.
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  بكلا٤ات ْعافع  يف َِاسف ايتٝورل   ڌا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 19 ام مر: چۆئ چ
 ابٔ نجرل ٚابٞ دع لظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املـْٞ األٍٚ ٚاملهٞ.ٚ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ  -
 
  بعـاّل    ڎا  عالَع١ مت ٚٓع : 48 ام مر: چگ چ ٔ عالَع١ كأي اآلٜع١ يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل       َع

 ظ ٖٚٛ ٚقف تاّ.يف ايعـ ايهٛيف ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ١ٜ إال
 
  ٚٓع عالَع١ كأي اآلٜع١   مت : 78 غافر: چوئ چ  ٔ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ       ڌا بعـاّل َع

 عاَلظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايٌاَٞ.
 
  يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل    ڎا بععـاّل َععٔٚٓععع عالَعع١ كأي اآلٜعع١  مت : 73 غصصافر: چٹ   چ

 ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.
 
  عالَعع١ كأي اآلٜعع١ يف َِععاسف ايتٝوععرل  بععـاّل َععٔ  ڎا  عالَعع١مت ٚٓععع : 74 فعصصوت: چڦ چ

ٖٚعٛ ٚقعف   ظ كأي آ١ٜ يف ايعـ ايبِلٟ ٚايٌاَٞ بكلا٤ات أبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت
 نإف.

 
  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 41 امضصورى: چپ    چ   ٔ عالَع١ كأي اآلٜع١ يف َِعاسف ايتٝوعرل      بـاّل َع

ظ ٖٚٛ ٚقف نإف.يٝوت كأي آ١ٜ إال يف ايعـ ايهٛيفيػرل ايهٛفٝنظ ألْٗا 

 
  يف َِاسف ايتٝورل يػعرل ايهعٛفٝنظ     ڎا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 3 دمحم: چگ چ

 كأي اآل١ٜ يف غرل ايعـ ايهٛيف.ألْٗا 
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  عال١َ كأي اآل١ٜ يف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات   بـاّل َٔ  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 74 امطور: چۆئ چ
  ٚ ٍ ٚاملعـْٞ  ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚأبٞ دع ل ٜٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت كأي آ١ٜ يف ايععـ املعـْٞ األ

 ظ ٖٚٛ ٚقف نإف.األػرل ٚاملهٞ ٚايبِلٟ
 

  ڎا  عالَع١ مت ٚٓعع  : 13 امنم:: چڤ چ    ٔ عالَع١ كأي اآلٜع١ يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل       بعـاّل َع
 ظ ٖٚٛ ٚقف تاّ تبّعا يًـاْٞ.يٝوت كأي آ١ٜ إال يف ايعـ ايهٛيفايهٛفٝنظ ألْٗا 

 

  عال١َ كأي اآل١ٜ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤     بـاّل َٔ  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 10 امصنم:: چڃ چ
 ظ ٖٚٛ ٚقف نإف.آ١ٜ يف ايعـ ايٌاَٞٗا يٝوت كأي ابٔ عاَلظ ألْ

 

  عال١َ كأي اآل١ٜ يف َِاسف ايتٝورل يػعرل   بـاّل َٔ  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 74 احلةية: چڌ چ
 ظ ٖٚٛ ٚقف نإف.يٝوت كأي آ١ٜ إال يف ايعـ ايهٛيفايهٛفٝنظ ألْٗا 

 

  ٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 11 :احلةية چژ چ ٔ ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ    ٞ  يف َِعش  ڌا بـاّل َع
 أبٞ عُلٚ ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايبِلٟ.

 

  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 19 اجملادةل: چجث چ   ٔ بكلا٤تعٞ  كأي اآلٜع١ يف َِعش ٞ ايتٝوعرل     بـاّل َع
ٞ ابٔ نجرلظ ألْٗا يٝوت كأي آ١ٜ يف ايعـ املعـْٞ األػعرل ٚا  ٚ -َٔ كٚا١ٜ ٚكَ  -ْافع  ظ ٖٚعٛ ٚقعف   ملهع
تاّ.

 

 ٚٓع عالَع١ كأي اآلٜع١   مت : 1 امط ق: چڳ چ  ٔ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤ ابعٔ       ڎا بعـاّل َع
 عاَلظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ ايٌاَٞ.
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  َعٔ كٚاٜع١    -بكعلا٤ات ْعافع   يف َِش ٞ ايتٝورل   ڎامت سقف عال١َ : 79 امط ق: چڭڭ چ

كأي اآلٜع١ يف ايععـ املعـْٞ األٍٚظ ف ِعًت عالَع١       چۓڭ چ ألٕأبٞ دع لظ ٚ -قايٕٛ 

ػبعًٗا َٓاؿ٣ ع٢ً إُٓاك اٜا أٜٗعا ظ ٚيعقيو مت    چڭڭ چكأي اآل١ٜ بُٝٓٗا. فاالبتـا٤ بع 
سععقف عالَعع١ ايٛقععف بعععـٖاظ ألٕ َععا بعععـٖا  ًعع١ دععٛاب ايٓععـا٤. ٖٚععٛ املعُععٍٛ بعع٘ يف َِععشف      

 ٞ األٍٚ.بلٚا١ٜ قايٕٛ ٚاملٔبٛط سو  ايعـ املـْايًٝب١ٝ ازبُاٖرل١ٜ 
 

  عال١َ كأي اآل١ٜ يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ابعٔ   بـاّل َٔ  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 3 :جاملعار  چوئ چ
 ظ ٖٚٛ ٚقف تاّ.يعـ ايٌاَٞعاَلظ ألْٗا يٝوت كأي آ١ٜ يف ا

 

 بكعلا٤ات  عال١َ كأي اآل١ٜ يف َِاسف ايتٝوعرل   بـاّل َٔ  ڎا  عال١َمت ٚٓع : 14 هوح: چۓ چ
ابٔ نجرل ٚأبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأبعٞ دع عل ٜٚعكعٛبظ ألْٗعا يٝوعت كأي      ٚ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ  -ْافع 

 ظ ٖٚٛ ٚقف تاّ.ْٞ األٍٚ ٚاملهٞ ٚايبِلٟ ٚايٌاَٞآ١ٜ يف ايعـ املـ
 

 بكعلا٤ات ْعافع   يف َِاسف ايتٝوعرل    ڌا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 13 هوح: چڭ چ- 
ٚأبٞ دع لظ ألْٗا كأي اآل١ٜ يف ايعـ املـْٞ األٍٚ ٚاملهٞ.ابٔ نجرل ٚ -َٔ كٚا١ٜ قايٕٛ 

 

 ڎا  عال١َمت ٚٓع : 78 امقيامة: چیی چ    ٔ عالَع١ كأي اآلٜع١ يف َِعاسف ايتٝوعرل      بعـاّل َع
 ظ ٖٚٛ ٚقف نإف.يٝوت كأي آ١ٜ إال يف ايعـ ايهٛيفيػرل ايهٛفٝنظ ألْٗا 



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 184 - 

 بـاّل   ڎا  عال١َمت ٚٓع : 41عصبس:  ظ44 امنازعات: چھ چ ٔ عالَع١ كأي اآلٜع١ يف َِعاسف     َع
 ٚ ايٌعاَٞظ  ايتٝورل بكلا٤ات أبٞ عُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألُْٗا يٝوا كأَهٞ آ١ٜ يف ايعـ ايبِعلٟ 

َٖ ٕٚقّ ا ُٖٚا  .إتا
 
 سف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ايف َِ  ڎا بـاّل َٔٚٓع عال١َ كأي اآل١ٜ مت : 14 امفمر: چۈئ چ

ألْٗعا كأي اآلٜع١ يف ايععـ املعـْٞ األٍٚ ٚاملعـْٞ األػعرل ٚاملهعٞ        ٚابٔ نعجرل ٚابعٔ ععاَل ٚأبعٞ دع علظ      
 ٚايٌاَٞ.

 
اسبععقف أٚ فٝٗععا إىل تعععـٌٜ يف عالَععات ايٛقععف باآلٟ  كؤٚيفٗععقٙ ٖععٞ نععٌ املٛآععع ايععيت أؿ٣ تعععـٌٜ  

ُٜقنل.  اإلٓاف١ أٚ ايتػٝرلظ َٚا عـا فيو فًٝى فٝ٘ تعـٌٜ يف عالَات ايٛقفظ فًِ 
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 َٓٗر َِاسف ايتٝورل يف األٚد٘ املكـ١َ يف األؿا٤ايباب اشباَى: 
ٔ  أنجعل  فٝٗعا  يًلاٟٚ أٚ يًكاكئ ٜهٕٛ اييت املٛآع يف     ٘  َع ٘  عًع٢  َِعاسف ايتٝوعرل   ُٓعب ت  ٚدع  ايٛدع

ِ  يف كٚعٞ ٚقـ. باشلاٍَ األػل٣ األٚد٘ فنل َع  األؿا٤ يف املكـّ ٘  تكعـٜ ٘  َعا  األٚدع ّ  ْكًع ٛ  اإلَعا  أبع
ٟٓ هامل بٔ  عًٞ اسبؤ ٓٗٛك ٞٓ اي ِٖ اُقو ٔ  ضبُـ ٚاإلَاّ"ظ ايوبع ايكلا٤ات يف ايٓ ع غٝح" يف اي ٞ  بع  عًع

 مل ٚايعععيت ١ايوعععبع يًكعععلا٤ األؿا٤ يف املكـَععع١ األٚدععع٘ بٝعععإ املتٔععع١ُٓ كهعععايت٘ يف ٜايًٛععع٘  بعععٔ
٘ يف تعًٝك٘ ع٢ً كهعاي١ ابعٔ    املاكغٝينٚاإلَاّ إبلاِٖٝ "ظ ايٓ ع غٝح" يف ايِ اقوٞ  ٜقنلٖا ظ ٜايًٛع

ٔ  األؿا٤ يف ايلادش١ األٚد٘  يف ايػٖلا٤ ايلهاي١" يف ايٖٓشاي تٛفٝل ضبُـ بٔ عًٞ ٚايـنتٛك  ايعٌعل٠  عع
ِ  ٚيف "ايتش ع١ ايوع١ٝٓ يف ذبلٜعل أٚدع٘ ايٌعا ب١ٝ ٚايعـك٠ املٔع١ٝ"ظ َعع         "ايكلا٤ ـ  األػعرل  تكعـٜ  عٓع

ٚكغِ إٔ َِاسف ايتٝورل قـ كاعت فنل  ٝع األٚد٘ بٗٛاٌَٗاظ إال إٔ ع٢ً ايكاكئ  .غايّبا االػتالف
إفا قلأ يكايٕٛ بكِل املٓ ٌِ ١ًُٚ َعِٝ ازبُعع اَتٓعع يع٘ ٚدع٘       اّلأال ؽبًط بن األٚد٘ ٚاي لمظ فُج

ٍ  اَتٓعع يع٘ ٚدع٘     بتكًٝعٌ فٚات ايٝعا٤  ايتكًٌٝ يف ي غ اايتٛكا٠ ظ ٚإفا قلأ يعٛكَ    ظ ٚإفا قعلأ قِعل ايبعـ
ظ ٚإفا ٚقعف سبُعن٠ بايٓكعٌ    يًبنٟ بتوٌٗٝ ُٖن٠ األعٓتهِ  اَتٓع ي٘ ٚد٘ فتض ايٝا٤ َٔ اٚيٞ ؿٜعٔ  

يف باب ا٦ًٝا  اَتٓع ي٘ ايٛقف بايتؼ ٝف ع٢ً اشلُن املتشلى املتٛهط بنا٥ـظ ٖٚهقا مما ػب  عًع٢  
 ايكاكئ تًكٝ٘ ٚتعًُ٘ َٔ ٌَاؽب٘ ..

عب١ عٓعـ احملعلكٜٔظ ٚيًٌُعاٜؽ ٚايعًُعا٤ فٝٗعا      ٚع٢ً ايعُّٛظ فإٕ َوعأي١ ايتشلٜعلات ٚاهعع١ َٚتٌع       
َقاٖ  عـ٠ظ فُِٓٗ َٔ أ ًل َِٚٓٗ َٔ قعٖٝعـ امل ًل. ٚمل ُتًِنّ َِاسُف ايتٝورل ايكاكَئ بعأٟ َعقٖ    

ّٗا ع٢ً غرلٙ ؿٕٚ كٓؿ يًُلدٛغظ  َٓٗا ٚيًكعاكئ أال ٜأػعق بٗعقا ايذلدعٝض إٕ تًكع٢      . ٚإمنا فكط كٖدَشِت ٚد
 غرلٙ َٔ ٌَاؽب٘.

 تٝورل ...بٝإ زبُٝع األٚد٘ املكـ١َ فُٝا ٚكؿ فٝ٘ اشبالف يف  ٝع َِاسف ايٚفُٝا ًٜٞ 
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 بٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َِاسف ايتٝورل فُٝا ٚكؿ فٝ٘ اشبالف زبُٝع ايكلا٤ فٌِ: 
 (7) .7 ءال معران چ ٱٻ چيف  ُٚاّلإًباع َـ ٜا٤ ٖذا٤ املِٝ  -1

 (1) .734ألهعام  چڀچإبـاٍ ُٖن٠ ايٌُٛ إفا ؿػًت عًٝٗا ُٖن٠ اهت ٗا١َٝظ يف عبٛ:  -2

 (3)  (4) .84امضعراء  چ ڤ چيف  ُٚاّلتلقٝل ايلا٤  -3
 ظ مواضع( 8امقمر ) چ ٿ چظ كيف وردت چ مح چظ 71س بٕا  چ ھ چ يف ٚقّ اتلقٝل ايلا٤  -4

   (1(  )4)  .3امفمر  چڀچ       
 (1)  (4) .حير وردت چ ڌ چ يف ٚقّ ات ؼِٝ ايلا٤  -5
 (8)  (4) .19املرس ت  چٻ چاإلؿغاّ ايهاٌَ يف  -6
ٖٝلاملـ قبٌ اشلُن  -7 ُٜكـّ ايتٛهط ألبٞ دع ل يف ي غظ يبكا٤ أثل اشلُنبايتوٌٗٝ املػ    ظ فُجاّل 

 (4) .71امبقرة  چپچ ُٜٚكـّ اإلًباع سبُن٠ إفا ٚقف ع٢ً َجٌظ حير ورد چڎچ      
ٖٝلايكِل قبٌ اشلُن  -8  ٚايوٛهٞ  ًبنٟي چۋۅچَجٌ باب ينٚاٍ أثل اشلُنظ ظ باسبقف املػ

 (4) .بكِل املٓ ٌِ آٚنقيو يكايٕٛ ٚؿٚكٟ أبٞ عُلٚ إفا قل        
ّٔا  - ايٛقف بايوهٕٛ احملض فُٝا ػبٛم فٝ٘ -9  (1) ُٖا.سلاّ أٚ نالاإللّٚ أٚ اي -أٜ
 

 جيةان كٌل هط ادلاين, ٕال ٔآن امقرص مقةم حلفط وخوف عن مح ة ٔلهو مذىب ابن غوبون., واموهجان املارغيينحبسب اخذيار  (7)
 .امضاطيب, حير قال: فامةده مبةل .. فوولك ذا ٔآوىلحبسب اخذيار  (1)
 .حبسب اخذيار ابن اجل ري (4)
صا ٔآن, ؤلهو مذىب مجيور املغاربة واملرصيني, ومخواحر امنعوص عويو كٌل ذكر ابن اجلص ري (3) ًً  امقيصاس ٕاجصراء امصوهجني يف  وذكصر ٔآي

 ا".حال اموقف ملن ٔآمال ىاء امخأٔهير, وقال: "ول ٔآع  فهيا هع   711 امخوبة چۇئ  چ
يف غري ىذه املواضع  وقًفاوحال امراء  ٕاذا اكن خمامًفا هل وظً . وقًفاع مة مًبط حال امراء  يف معاحف امخيسري مكن ل ثوجة (1)

 .وظ ً حاميا هفس ىو 
 اموجو الٓخر ىو إلدغام امناقط ببقاء ظفة الاس خع ء, ابس خثناء امسويس فويس هل ٕال إلدغام اماكمل. (8)
 , كٌل هط ابن اجل ري.وظ ً ٔلن امسكون ىو ألظل يف اموقف عىل املكمة املخحركة  (1)
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 فعبٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ قايٕٛ عٔ ْافٌِ: 
 (7) .چÒڌچ١ًُ َِٝ ازبُعظ يف عبٛ:  -1

 (1) .حير ٔآىت چÛڱچظ َٚٓ٘ ي غ:  (7) چڱچقِل املٓ ٌِظ يف عبٛ:  -2

 (7) .70ام خرف  چۇ چإؿػاٍ أيف بن اشلُنتن يف  -3

  (4) .چۋۅچظ يف عبٛ: ُٚاّلقِل املـ قبٌ اشلُن٠ ايواق ١  -4

 (3) .چگڳچظ چککچ ظ يف عبٛ:ُٚاّلتٛهط املـ قبٌ اشلُن٠ املو١ًٗ  -5

 (7) .14يوسف   چپڀچاإلبـاٍ َع اإلؿغاّ يف  -6

 (7) .چٿٹچيف عبٛ:  -املهوٛك٠ بعـ األٚىل امل١َُٛٔ  -توٌٗٝ اشلُن٠ ايجا١ْٝ  -7

 (7) .كيف ورد چ ٿ چاي تض يف ي غ  -8

 (7) .11طو  چىئ چإًباع نول اشلا٤ ًُٚتٗا بٝا٤ظ يف  -9

 (7). 31ىود  چہہچٚ 718ألعراف  چۋۅچ يف اإلظٗاك -10

 (7) .738امبقرة  چ ۈئ چظ چ ۆئ چيف  ٚقّ اٚ ُٚاّل سقف ايٝا٤ -11

 (7) .48اهمنل  چ پ چيف  ٚقّ اإثبات ايٝا٤  -12
 )طري  امرواية من امضاطبية(. عىل ٔآيب امفذح فارسمن قراءة ادلاين طري  ابن بواين عن ٔآيب وض يط ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 ويُقةم امخوسط مبقاء ٔآ ر اهلم ة. ,املنفعل. ٔآما عىل وجو ثوسط املنفعل فيموز اموهجانوهًجا واحًةا عىل وجو قرص  (1)
 ويخعني امخوسط عىل وجو ثوسط املنفعل. .م وال ٔآ ر اهلم ة حبسب اخذيار ابن اجل ري (4)
 حبسب اخذيار ابن اجل ري مبقاء ٔآ ر اهلم ة. (3)
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 (7) .70مرمي  چ ڳ چاشلُن يف  -13

 (1) .19فعوت  چ ڱں چفتض ايٝا٤ يف  -14

 (4) .حير ورد چ ٹڤ چأيف اأْا  يف  إثبات -15

  (3) .713امنساء  چىئچظ 13امنساء  چ ائ چظ 117امبقرة  چ ٿ چإههإ ايعن يف  -16

 (3) .41يووس  چ چ چاشلا٤ يف إههإ  -17

 (3) .30يس  چ ڭ چإههإ اشبا٤ يف  -18

 (1) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -19

 (8) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -20

 (1) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -21

  (3) .ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً آػل األْ اٍ چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع  -22
 

 )طري  امرواية من امضاطبية(. امفذح فارسعىل ٔآيب من قراءة ادلاين طري  ابن بواين عن ٔآيب وض يط ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 .ٔلهو ٔآصير ؤآكرث ؤآقيس مبذىب قامون (1)
 حبسب اخذيار ابن ايموصة, وٕال فقة قرٔآ ادلاين ابموهجني مجيًعا عىل ٔآيب امفذح من طري  ٔآيب وض يط. (4)

 .لقذعار امضاطيب عويو, واخذاره ادلاين (3)
 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,حبسب اخذيار ادلاين (1)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (8)
 ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري. (1)

 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (3)



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 بلٚا١ٜ ٚكَ عٔ ْافعَِشف ايتٝورل بٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف فٌِ: 
 

 (7) إال َا اهُتجين. چڎچايتٛهط يف َـ ايًنظ يف عبٛ:  -1
  (7) إال َا اهُتجين. چچچايتٛهط يف َـ ايبـٍظ يف عبٛ:  -2
 (7) .چچچايتٛهط يف ايًن ٚايبـٍ َّعا إفا ادتُعا يف ن١ًُظ يف عبٛ:  -3
 (7) .چÒپچإبـاٍ اشلُن٠ ايجا١ْٝ َٔ امل تٛستن يف ن١ًُ َع املـظ عبٛ:  -4
 إبـاٍ اشلُن٠ ايجا١ْٝ َٔ اشلُنتن املت كتن يف اسبلن١ َٔ نًُتن سلف َـظ عبٛ:   -5
 ظ ُٜٚوتج٢ٓ َٔ فيو:(7) چگڳچظ چککچظچۋۅچ   
  (1) كـّ.فٝ٘ ٖٛ املظ فايتوٌٗٝ 37 امقمر ظ 87احلمر  چ ڭڭ چ. َٛٓعا     
 ظ فًٛكَ فُٝٗا ٚد٘ ثايح ٖٚٛ إبـاٍ 44امنور  چڄڄ چظ 47امبقرة  چچچ چ. َٛٓعا     

 (7) .ايجا١ْٝ ٜا٤ َهوٛك٠ظ ٖٚٛ املكـّ        
ّٚا َهوٛك٠ظ يف عبٛ: بـاٍ اشلُن٠ املهوٛك٠ بعـ ١ََُٛٔ; إ -6  (7) .چٿٹچٚا

 (4) بإبـاٍ اشلُن٠ ٜا٤ّ.حير وقعت  چ ڍ چايٛقف ع٢ً  -7
 ظ ٚنقيو إًباع املـ املبـٍ َٔ اشلُن إفا 7امعنكبوت  چڻڻچإًباع َـ ٖذا٤ املِٝ يف  -8

 (1)  .41 ألح ا  چٹٹٹ چذبلى ايوانٔ بعـٙ حبلن١ عاك١ٓ يف عبٛ:          

 (7) ظ ؿٕٚ أيف قبًٗا.حير وردت چڱچتوٌٗٝ ُٖن٠  -9

 (7) .وردت كيف چٹ   چتوٌٗٝ اشلُن٠ ايجا١ْٝ َٔ  -10
 

 

 )طري  امرواية من امضاطبية(. عىل ابن خاقانمن قراءة ادلاين طري  امنحاس عن ألزرق ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 .املارغيينحبسب اخذيار  (1)
 حير اقذرص عويو ادلاين وامضاطيب وابن اجل ري, وزاد احملققون وجو امدسييل بروم. (4)



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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ٌ ايعيت ٚكؿ فٝٗعا اي عتض    فٚات ايٝعا٤   ٝعع  تكًٌٝ  -11  ظ(7) چٹچ ظچىثچ ظ عبعٛ: ٚايتكًٝع
ٛ  ظ چٻچظ عبععٛ: تػًٝعٗععاًععلٚط  اهععتٛفتباهععتجٓا٤ َععا نععإ فٝعع٘ الّ               فععاي تض فٝعع٘ ٖعع
 (1) املكـّ يف األؿا٤.           
 (7) .34ألهفال  چۀچايتكًٌٝ يف  -12
 (7) .749امضعراء  ظ11املائةة  چۆئچظ )موضعني( 48امنساء  چۀچايتكًٌٝ يف  -13

 (7) .چہ چت ؼِٝ ايلا٤ يف باب  -14

 (7) .17ألهعام  چۀچت ؼِٝ ايلا٤ يف  -15

 ظ 78احلةية  چېچ ظ33ألهبياء  چېچظ 38طو  چۇچيف  ٚقّ اٚ ُٚاّل ت ؼِٝ ايالّ -16

  (7) .713امنساء  چڀ چظ 144امبقرة  چۈئچ                       
  (7) .7 امق  چڈژ چاإلظٗاك يف  -17
 (7) .781 ألهعام چۇ چإههإ ايٝا٤ يف  -18

 (1)  (7) .70 احلاقة چڻڻ چايٓكٌ يف  تلى -19

 (7) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -20

 (4) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -21

 (3) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -22
ِٖلظ األكبع بن عـا ظ بُٝٓٗاهٛكتن إفا ٌُٚ بن نٌ  ايوهت -23  (7) .فاي ٌِ بايبو١ًُ ٖٛ املكـّايٗن
 (7)إًباع املـ ايعاكض يًوهٕٛظ َٚٓ٘ املـ ايعاكض يًوهت بن ايوٛكتن.  -24

 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ابن خاقان من قراءة ادلاين زرق طري  امنحاس عن الٔ ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 .اجل ري اخذيار ابنحبسب  (1)
 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,حبسب اخذيار ادلاين (4)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (3)



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 يتٝورل بلٚا١ٜ ايبنٟ عٔ ابٔ نجرلبٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َِشف افٌِ: 

 (7) .14يوسف   چپڀچيف  ُٚاّلاإلبـاٍ َع اإلؿغاّ  -1

  (1) .چۋۅچظ يف عبٛ: ُٚاّلقِل املـ قبٌ اشلُن٠ ايواق ١  -2

 (4) .چگڳچظ چککچ ظ يف عبٛ:ُٚاّلتٛهط املـ قبٌ اشلُن٠ املو١ًٗ  -3

 (7) .چٿٹچيف عبٛ:  -املهوٛك٠ بعـ األٚىل امل١َُٛٔ  -إبـاٍ اشلُن٠ ايجا١ْٝ  -4

 (7) .119 امبقرة چیرب چتوٌٗٝ ُٖن٠  -5

 (7) .چڑ چايكً  ٚاإلبـاٍ يف باب  -6

 (7) .31ىود  چہہچاإلظٗاك يف  -7

 (7) ٚأػٛاتٗا. چڑچعـّ إسبام ٖا٤ ايوهت عٓـ ايٛقف ع٢ً  -8

 (7) .8اماكفرون  چڦڦ چإههإ ايٝا٤ يف  -9

 (7) .7امقيامة  چژژ چ ظ78يووس  چڌرب چسقف األيف بعـ ايالّ يف  -10

 (7) .3 إلوسان چیژ چيف  ٚقّ اسقف األيف األػرل٠  -11
 

 

 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل امفاريس من قراءة ادلاين ربيعة امنقاش عن ٔآيب  طري ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 حبسب اخذيار ابن اجل ري م وال ٔآ ر اهلم ة. (1)
 حبسب اخذيار ابن اجل ري مبقاء ٔآ ر اهلم ة. (4)



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 (7) .37ق  چگچيف  ٚقّ اإثبات ايٝا٤  -12

 (7) .)موضعني( 3امط ق  چۈچ ظ1جملادةل ا ظ3ألح ا   چڍچإبـاٍ اشلُن٠ ٜا٤ هان١ٓ يف  -13

 (1) ٚال ٜتشكل إال بوهت١ ي ٝ ١ عًٝٗا. ظ3امط ق  چٴۇچبع  ُٚاّلَع إظٗاك ايٝا٤           

  (4) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -14

 (3) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -15

 (1) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -16

 (8) .ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً آػل األْ اٍ چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع  -17
 (1)  (7) ايتهبرل ألٚاػل هٛك اشبتِ.عـّ ايتًٌٗٝ عٓـ  -18

 
 
 

 

 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل امفاريس من قراءة ادلاين ربيعة طري  امنقاش عن ٔآيب ىذا ىو ما يقذًيو  (7)

 ٔلن ادلاين منع إلدغام, وعول ذكل بأٔن امبةل عارض, ووافقو امضاطيب. (1)

 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,حبسب اخذيار ادلاين (4)

 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (3)
 اجل ري.ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن  (1)

 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (8)

 ٔلن زايدة اههتويل يه من طري  ابن احلبا , وميست يف امخيسري. (1)



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 يتٝورل بلٚا١ٜ قٓبٌ عٔ ابٔ نجرلبٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َِشف افٌِ: 
 

 توٌٗٝ اشلُن٠ ايجا١ْٝ َٔ اشلُنتن املت كتن يف اسبلن١ َٔ نًُتنظ عبٛ:   -1

 (7). چگڳچظ چککچظچۋۅچ   

 (7) .چٿٹچيف عبٛ:  -املهوٛك٠ بعـ األٚىل امل١َُٛٔ  -توٌٗٝ اشلُن٠ ايجا١ْٝ  -2

 (7) .0 امفمر چ چ   چ ظ37ق  چگچيف  ٚقّ اإثبات ايٝا٤  -3

 (7) .10امفذح  چ چ   چ ظ44ص  چ ں   چاشلُن ؿٕٚ ٚاٚ يف  -4

 (7) .1 امعو  چ ڱ   چسقف األيف يف  -5

  (1) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -6

 (4) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -7

 (3) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -8

 (1) .آػل األْ اٍساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً  چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع  -9

 (8) ايتهبرل ألٚاػل هٛك اشبتِ.تلى  -10

 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ٔآيب امفذح فارس من قراءة ادلاين طري  امسامرّي عن ابن جماىة ىذا ىو ما يقذًيو  (7)

 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,حبسب اخذيار ادلاين (1)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (4)

 ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري. (3)

 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (1)

 .ٕال نوزبي يف امخيسري امخكبري ٔلن ادلاين مل يذكر (8)



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 بلٚا١ٜ ايـٚكٟ عٔ أبٞ عُلٚتٝورل بٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َِشف ايفٌِ: 
 

حير ٔآىت چڱچظ َٚٓ٘ ي غ:  (7) چڱچتٛهط املٓ ٌِظ يف عبٛ:  -1
  قبٌ  املـ ظ ٚنقا (1) 

 (4) .چگڳچظ چککچ ظچۋۅچ ظ يف عبٛ:ُٚاّلاشلُن٠ ايواق ١        

    (7) .چٿٹچيف عبٛ:  -املهوٛك٠ بعـ األٚىل امل١َُٛٔ  -إبـاٍ اشلُن٠ ايجا١ْٝ  -2

 (7) .71 ءال معران چۋچعـّ إؿػاٍ أيف بن اشلُنتن يف  -3

 (7) .11امقمر  چىئ چظ 3ص  چڳ چإؿػاٍ أيف بن اشلُنتن يف  -4

 (7) .)موضعني( 3امط ق  چۈچ ظ1جملادةل ا ظ3ألح ا   چڍچإبـاٍ اشلُن٠ ٜا٤ هان١ٓ يف  -5

 (3) ٚال ٜتشكل إال بوهت١ ي ٝ ١ عًٝٗا. ظ3امط ق  چٴۇچبع  ُٚاّلَع إظٗاك ايٝا٤         

 (7) .چيئجبچإؿغاّ ايلا٤ ا ن١َٚ يف ايالّ بعـٖاظ يف عبٛ:  -6

 (1)  .70يوسف  چڱ چاي تض يف  -7

 (7). 33يوسف  چۅ چاي تض يف  -8

 (8) .44امكيف  چوئچع٢ً  ٚقّ ا ايتكًٌٝ -9
 

 

 )طري  امرواية من امضاطبية(.ٔآيب امقامس امفاريس عىل من قراءة ادلاين طري  ابن جماىة عن ٔآيب ام عراء ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 حبسب اخذيار ابن اجل ري مبقاء ٔآ ر اهلم ة. ويخعني امقرص عىل وجو قرص املنفعل. (1)
 ويُقةم امقرص م وال ٔآ ر اهلم ة. ,وهًجا واحًةا عىل وجو ثوسط املنفعل. ٔآما عىل وجو قرص املنفعل فيموز اموهجان (4)
 ٔلن ادلاين منع إلدغام, وعول ذكل بأٔن امبةل عارض, ووافقو امضاطيب. (3)
إلماةل مقةمة عىل امخقويل, عىل اخذيار ابن ايموصو, مث ٔلحص روايًة كٌل هط ابن اجل ري, ٔلن ادلاين قطع بو يف امخيسري, وىو ا (1)

 .ؤلهنا ألقيس ملوافقة ٔآظهل يف ذوات امراء
 .ٔآمف ثأٔهير عىل وزن )ِفعىل( -عىل مذىب امبرصيني  -ٔلن ألمف فهيا  (8)



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 (7). 41:امنازعات   چٴۇۋۋچايتكًٌٝ يف  -10

  (1) .33املؤمنون  چڀ   چاي تض ٚقّ ا ع٢ً  -11

  (1) .1ام مر  چڈچِٓ اشلا٤ ًُٚتٗا بٛاٚ يف  -12

 (1) .790ألهعام  چىئچ ٚايلا٤ يف باب )موضعني( 13امبقرة  چڱچ إههإ اشلُن٠ يف -13

 (1) .48اهمنل  چ پ چيف  ٚقّ اإثبات ايٝا٤  -14

    (1) .78امفمر  چہ چظ 71امفمر  چڱ چسقف ايٝا٤ يف  -15

  (1) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -16

 (4) .13امنساء  چ ائ چظ 117امبقرة  چ ٿ چيف االػتالي  -17

 (3) .31امقعط: چ ۉ چظ چۓچايٛقف ع٢ً آػل ايه١ًُ يف  -18

 (1) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -19

 (8) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -20
 (1) ظ َع عـّ ايت لق١ بن األكبع اينٖل ٚغرلٖا. (1) ايٌُٛ بن نٌ هٛكتن بال بو١ًُ -21

 

 امبرصي, فيي  رٔآس آٓية.ٔلن امعةد املعمتة يف معحف امخيسري برواية ادلوري ىو امعةد  (7)
 حبسب اخذيار ادلاين. (1)
 .لقذعار امضاطيب عويو, واخذاره ادلاين (4)
 , كٌل هط ابن اجل ري.ابمقياس امعحيح اابدليور ؤآخذً  اقذةاءً وىذا ىو ألوىل واخملخار  (3)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (1)
 ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.ٔلن عىل  (8)
 كٌل هط عويو ابن اجل ري يف امنش. ,حبسب اخذيار ادلاين واحملققني (1)
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 ايوٛهٞ عٔ أبٞ عُلٚ  بٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜفٌِ: 
 

   (7) .چٿٹچيف عبٛ:  -املهوٛك٠ بعـ األٚىل امل١َُٛٔ  -توٌٗٝ اشلُن٠ ايجا١ْٝ  -1
 ظ چککچ ظچۋۅچ ظ يف عبععععٛ:ُٚععععاّلقِععععل املععععـ قبععععٌ اشلُععععن٠ ايوععععاق ١    -2

  (1) .چگڳچ       
 (7) .11امقمر  چىئچظ 3ص  چڳچظ 71 ءال معران چۋچعـّ إؿػاٍ أيف يف  -3
حير وقعا چۈظڍچتوٌٗٝ اشلُن٠ يف  -4

  (4). ساٍ ايٛقفظ ٚإبـاشلا ٜا٤ّ  (7) 

 ازبالي١ظ  اهِت ؼِٝ الّ ظ َع چکک چإَاي١ ايٝا٤ يف فٚات ايلا٤ قبٌ هانٔظ يف عبٛ:  -5
 (7) .چ ۓڭ چيف عبٛ:         

  (3) .33املؤمنون  چڀ   چع٢ً  ٚقّ ااي تض  -6
  (1) .44امكيف  چوئچع٢ً  ٚقّ ا ايتكًٌٝ -7
 (8)  .70يوسف  چڱ چاي تض يف  -8
 (1). 41:امنازعات   چٴۇۋۋچايتكًٌٝ يف  -9

 (3). 1امخحرمي  چھ چاإلؿغاّ يف  -10
 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ٔآيب امفذح فارس من قراءة ادلاين طري  امسامرّي عن موىس بن جرير ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 م وال ٔآ ر اهلم . ,حبسب اخذيار ابن اجل ري (1)
 احملققون وجو امدسييل بروم.حير اقذرص عويو ادلاين وامضاطيب وابن اجل ري, وزاد  (4)
 حبسب اخذيار ادلاين. (3)
 .ٔآمف ثأٔهير عىل وزن )ِفعىل( -عىل مذىب امبرصيني  -ٔلن ألمف فهيا  (1)
إلماةل مقةمة عىل امخقويل, عىل اخذيار ابن ايموصو, مث ٔلحص روايًة كٌل هط ابن اجل ري, ٔلن ادلاين قطع بو يف امخيسري, وىو ا (8)

 .ألقيس ملوافقة ٔآظهل يف ذوات امراءؤلهنا 
 ٔلن امعةد املعمتة يف معحف امخيسري برواية امسويس ىو امعةد امبرصي, فيي  رٔآس آٓية. (1)
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 (7) .11مرمي  چڤڦ چظ 3مرمي  چٹٹ چاإلؿغاّ يف  -11
   ظ18إلرساء  چوئوئچ ظ1ادلعة  چڑکچ ظ34امبقرة  چەئوئچاإلؿغاّ يف  -11

   (1). 791امنساء  چٿٿچ ظ43امروم  چڳڱچ           

   (1). 13غافر  چڈڈچ ظ0يوسف  چڱڱچ ظ31 ءال معران چڦڦچاإلؿغاّ يف  -12
ّٔا ايلّٚ أٚ اإلسلاّ أٚ نالُٖا. -13  (4) اإلؿغاّ ايِشٝض فُٝا ػبٛم فٝ٘ أٜ
 (3) .13امنساء  چ ائ چظ 117امبقرة  چ ٿ چيف االػتالي  -14

  (1) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -15
 (1) .48اهمنل  چ پ چيف  ٚقّ اإثبات ايٝا٤  -16
    (1) .78امفمر  چہ چظ 71امفمر  چڱ چسقف ايٝا٤ يف  -17
 (8) .31امقعط  چ ۉ چظ چۓچايٛقف ع٢ً آػل ايه١ًُ يف  -18
 (1) .چ پپ چظ چ ڀڀ چ: املـ ايعاكض يإلؿغاّظ عبٛ عـّ قِل -19
 (3) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -20
 (0)(  7) ظ َع عـّ ايت لق١ بن األكبع اينٖل ٚغرلٖا.(7) إفا ٌُٚ بُٝٓٗا نٌ هٛكتنايوهت بن  -21



 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ٔآيب امفذح فارس من قراءة ادلاين طري  امسامرّي عن موىس بن جرير ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 والك اموهجني طري  امرواية.حبسب اخذيار ابن ايموصو.  (1)
 وامروم مقةم عىل إلصٌلم ٔلهو يبني كيفية احلركة كٌل هط ادلاين. ىو ألظل, كٌل هط ابن اجل ري. امروم وإلصٌلمٔلن حرك  (4)
 .لقذعار امضاطيب عويو, واخذاره ادلاين (3)
 حبسب اخذيار ادلاين. (1)
 , كٌل هط ابن اجل ري.ابمقياس امعحيح اابدليور ؤآخذً  اقذةاءً وىذا ىو ألوىل واخملخار  (8)
 حبسب اخذيار امضاطيب دليع امقراء يف املة امعارض نوسكون, وامعارض مٕ دغام اكمعارض نووقف, ول فرق بيهنٌل. (1)
 حبسب اخذيار امضاطيب, حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". (3)
 واحملققني, كٌل هط عويو ابن اجل ري يف امنش.حبسب اخذيار ادلاين  (0)
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 ايتٝورل بلٚا١ٜ ٌٖاّ عٔ ابٔ عاَلبٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َِشف فٌِ: 
 
 

 (1)  (7) .چې چ يف عبٛ: توٌٗٝ اشلُن٠ امل تٛس١ بعـ ُٖن٠ اهت ٗاّ ٚإؿػاٍ أيف بُٝٓٗاظ -1

 (4)  (7) .چىئچ يف عبٛ: ذبكٝل اشلُن٠ امل١َُٛٔ بعـ ُٖن٠ اهت ٗاّ ٚإؿػاٍ أيف بُٝٓٗاظ -2

 (3)  (7) .چڳ چ يف عبٛ: ذبكٝل اشلُن٠ املهوٛك٠ بعـ ُٖن٠ اهت ٗاّ ٚإؿػاٍ أيف بُٝٓٗاظ -3

 ظ باإلٓاف١ إىل َٛٓع هابع يف (1) اإلؿػاٍ َع ايتشكٝل إال فٝٗا ي٘ يٝى َٛآع هت١ ي٘ ُٜٚوتج٢ٓ    
ّٔا هٛك٠ فًِتظ ي٘ فٝ٘ ايتوٌٗٝ       ظ ٖٚٛ ايتايٞ فنلٙ.أٜ
 (1)  (7) .0فعوت  چڻچتوٌٗٝ اشلُن٠ املهوٛك٠ ٚإؿػاٍ أيفظ يف َٛٓع  -4
 (1)  (7) .حير وقعت چچچذبكٝل اشلُن٠ ايجا١ْٝ َع عـّ إؿػاٍ أيفظ يف  -5
  ظ 19امضورى  ظ)موضعني( 731 ءال معران چڻچظ )موضعني( 11 ءال معران چھچقِل اشلا٤ يف  -6

 (8) (7) .11امنور  چۆئچ ظ13اهمنل  چگچظ 771امنساء  چڇچ ظ771امنساء  چچچ     
 (1) .1ام مر  چڈچاشلا٤ يف  إههإ -7

 (7) .780 ءال معران چگچاشب ابظ أٟ بايتا٤ظ يف  -8

 (7) .39ألهعام  چۇ     چرب ٝف ايٕٓٛ يف  -9
 

 امرواية من امضاطبية(.)طري  عىل ٔآيب امفذح فارس من قراءة ادلاين طري  ابن عبةان عن احلوواين ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 اموجو الٓخر ىو امخحقي  مع إلدخال. (1)
 وىو امدسييل مع إلدخال. ,اموجو الٓخر ىو امخحقي  مع عةم إلدخال. وهل وجو اثمر يف موضع  ص وامقمر (4)
 ٕال املواضع املس خثناة. ,اموجو الٓخر ىو امخحقي  مع عةم إلدخال (3)

,37ألعراف  چۉچويه:  (1)
 

,88مرمي  چٺچ ,774ألعراف  چڻچ
 

,11امعافات  چٻچ, 37امضعراء  چٺچ
 

 .38امعافات  چڍچ
 اموجو الٓخر ىو ٕاص باع كرس امياء. (8)
 .ومل يذكر ادلاين يف امخيسري سوى إلساكن ,قرص امياءاموجو الٓخر ىو  (1)
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 (7) .41ٕابراىم  چڇ     چإثبات ٜا٤ بعـ اشلُن٠ يف  -10

   (7) .33امروم  چۋ     چايون يف  فتض -11

   (7) .41ام خرف  چڀ     چرب ٝف املِٝ يف  -12

   (7) .1احلش  چڱ  چايتأْٝح يف  -13

   (7) .70اجلن  چڈ  چِٓ ايالّ يف  -14

  (1) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -15

 (4) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -16

 (3) .13احلاقة  چېئېئىئچ يف اإلظٗاك -17

  (7) .چپچظ چڳچ املوبٛم بٝا٤ أٚ ٚاٚ أًُٝتنظ عبٛ: املت لف ع٢ً اشلُن ٚقّ ااإلؿغاّ  -18
 ظ عبععٛ:ٚيععٝى يعع٘ ُععٛك٠ يف ايلهععِ املٔععُّٛ أٚ املهوععٛك بعععـ أيععف املت ععلفعًعع٢ اشلُععن  ٚقّ ععا ايتوععٌٗٝ -19
(7) .چھچ ظچۓچ 

 (7) .چحبچظ  چگچظ چوئچ ايٛقف ايلزلٞ ٚٚقف األػ ٍظ يف عبٛ: -20

بايبو١ًُ سعاٍ ععـّ ايك عع أٚ ايٛقعف عًع٢ آػعل        -عـا األْ اٍ ٚبلا٠٤  -اي ٌِ بن نٌ هٛكتن  -21

(1) .چٱ چظ ٌُٚٚ آػل األْ اٍ بع  (7) األٚىل 
 

 امضاطبية(.)طري  امرواية من عىل ٔآيب امفذح فارس من قراءة ادلاين طري  ابن عبةان عن احلوواين ىذا ىو ما يقذًيو  (7)

 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,حبسب اخذيار ادلاين (1)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (4)

 ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري. (3)

 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت (1)
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 رل بلٚا١ٜ ابٔ فنٛإ عٔ ابٔ عاَلَِشف ايتٝوبٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف فٌِ: 
 

   (7) .1املكل  چڈڈ  چإظٗاك ايـاٍ عٓـ ايناٟ يف  -1

 (1)  (7) .كيف ورد چۓ  چ اًتل َٔ فعٌ فُٝااإلَاي١  -2

 (7) .1ادلعة  چگ  چظ 110امبقرة  چەئ  چاإلَاي١ يف  -3

 (4) (7) .17ص ظ 41 ءال معران چی  چاإلَاي١ يف  -4

 (7) .790امخوبة  چڳ  چاي تض يف  -5

 (7) .13 ظ11امرمحن  چڈچاي تض يف  -6

 (7) .71 امخحرمي ظ41 ظ44 ءال معران چگچاي تض يف  -7

 (7) .44امنور  چڍ  چاي تض يف  -8

 (7) .حير ورد چڭ  چظ 78يووس  چڌ  چاي تض يف  -9

 (7) .چٻچظ چڈچظ چےچاي تض يف اكأ٣  املتٌِ بُٔرلظ عبٛ:  -10

 (7) .18ٕابراىم  چٻپ چظ  30ألعراف  چڭۇ  چنول ايتٜٓٛٔ يف  -11

 (7) .حير ورد يف امبقرة چٻ  چايٝا٤ يف  -12
 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ٔآيب امقامس امفاريس من قراءة ادلاين طري  امنقاش عن ألخفش ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 ف  خ ف يف ٕامامخو. ,اخل ف فامي سوى املوضع ألول ابمبقرة (1)
 .ف  خ ف يف ٕامامخو - ءال معرانموضع مرمي واملوضع امثاين يف  -ٔآما اجملرور  ,اخل ف يف املنعو  فقط (4)
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 (1) ( 7) .08امنحل  چڇ  چيف  ايٕٓٛ -13

 (7) .131امبقرة  چۇئ  چايون يف  -14

 (7) .19امكيف  چۇ  چيف  ٚقّ اٚ ُٚاّل إثبات ايٝا٤ -15

 (7) .88مرمي  چٺ  چيف  -أٟ بُٗنتن  -االهت ٗاّ  -16

 (7) .70امروم  چچ چفتض ايتا٤ ِٚٓ ايلا٤ يف  -17

 (1) ( 7) .714امعافات  چۋۅچٌُٚ اشلُن٠ يف  -18

 (7) .31احلاقة  چڇ  چظ 37احلاقة  چڃ  چتا٤ اشب اب يف  -19

 (7) .3إلوسان  چی  چيف  ٚقّ اسقف األيف األػرل٠  -20

  (4) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -21

 (3) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -22

 (1) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -23

 بايبو١ًُ ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً آػل  -عـا األْ اٍ ٚبلا٠٤  -اي ٌِ بن نٌ هٛكتن  -24
 (8) .چٱ چظ ٌُٚٚ آػل األْ اٍ بع  (7) األٚىل       
 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ٔآيب امقامس امفاريس من قراءة ادلاين طري  امنقاش عن ألخفش ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 .روى ىذا اموجو عن ابن ذكوانبخوىم من قطع ادلاين  وىذا برمغ ٔآن (1)
 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,حبسب اخذيار ادلاين (4)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (3)
 ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري. (1)
 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (8)
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 بلٚا١ٜ ًعب١ عٔ عاُِِشف ايتٝورل بٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َفٌِ: 
 (7) .18 امكيف چٹ   چإسلاّ ِٓ ايـاٍ يف  -1

 (7) .13امرمحن  چڄ چنول ايٌن يف  -2

(7) .77 اجملادةل چحبخب چنول ايٌن يف  -3

 (1) .13امنساء  چ ائ چظ 117امبقرة  چ ٿ چيف  االػتالي -4

 (4) .790 ألهعام چىئ   چفتض اشلُن٠ يف  -5

 (7) .781 ألعراف چڄ   چتكـِٜ اشلُن٠ ع٢ً ايٝا٤ يف  -6

 ( 7) .08 امكيف چمججح   چٌُٚ اشلُن٠ يف  -7

  (3) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -8

 (1) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -9

 (8) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -10

 (1) .ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً آػل األْ اٍ چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع  -11
 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ٔآيب امفذح فارس من قراءة ادلاين طري  امرصيفيين عن حيىي بن آٓدم ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 .لقذعار امضاطيب عويو, واخذاره ادلاين (1)
 .ايموصوحبسب اخذيار ابن  (4)
 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,حبسب اخذيار ادلاين (3)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (1)
 ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري. (8)
 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (1)
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 بلٚا١ٜ س ّ عٔ عاَُِِشف ايتٝورل بٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف فٌِ: 
(7) .41امطور  چڍ    چايِاؿ يف  -1

(7) .48اهمنل  چپ   چيف  ٚقّ اإثبات ايٝا٤  -2

(7) .3إلوسان  چی چيف  ٚقّ اإثبات األيف األػرل٠  -3

(1) .13امروم  چڈچظ چچچفتض ائاؿ يف  -4

 (4) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -5

(7) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفتٛهط َـ ٜا٤  -6

(7) .7 ءال معران چ ٱٻ چيف  ُٚاّلَـ ٜا٤ ٖذا٤ املِٝ  قِل -7

(3) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -8

 (1) .ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً آػل األْ اٍ چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع  -9

 
 
 
 
 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ابن غوبون من قراءة ادلاين طري  ألص ناين عن عبية بن امعباح ىذا ىو ما يقذًيو  (7)
 ؤلن امً: اخذيار من حفط ل رواية منو عن عامص. ,ايموصوحبسب اخذيار ابن  (1)
 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,حبسب اخذيار ادلاين (4)
 ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري. (3)
 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (1)
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 َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ػًف عٔ محن٠بٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف فٌِ: 
 (7) .چپپچظ چژڑچايوهت ع٢ً ايوانٔ امل ٍِٛظ يف عبٛ:  تلى -1

  (4) (1) (7) .چپپچظ چژڑچع٢ً ايوانٔ امل ٍِٛظ يف عبٛ:  ٚقّ اايتشكٝل  -2
 (7) ظ إال اايع  ايتعلٜف.چۋچاملتٛهط بنا٥ـظ يف عبٛ: املتشلى ع٢ً اشلُن  ٚقّ اايتشكٝل  -3
 (7) . چڄچع٢ً اشلُن املتٛهط بع اايع  ايتعلٜفظ يف عبٛ:  ٚقّ اايوهت  -4
 (7) .چپچظ چېئچع٢ً اشلُن املوبٛم بٝا٤ أٚ ٚاٚ أًُٝتنظ عبٛ:  ٚقّ اايٓكٌ  -5
 (3) .74:املعارج   چٺچ ظ17ألح ا : چپ چ ظ13مرمي  چۋچع٢ً  ٚقّ ا اإلؿغاّاإلبـاٍ َع  -6
 (1) .وابهبا چ ڄ چع٢ً  اإلبـاٍ َع اإلظٗاك ٚقّ ا -7
 ظ عبععٛ:ٚيععٝى يعع٘ ُععٛك٠ يف ايلهععِ عًعع٢ اشلُععن املت ععلف املٔععُّٛ أٚ املهوععٛك بعععـ أيععف ٚقّ ععاإلبععـاٍ ا -8
(8) ( 7) .چھچ ظچۓچ 

 (7) .چحبچظ چ ھچظ  چڦچظ چٹچايٛقف ايكٝاهٞظ يف عبٛ:  -9
 

 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ٔآيب احلسن بن غوبون من قراءة ادلاين ابن بواين عن ٕادريس ىذا ىو ما يقذًيو طري   (7)
" وىو مذىب كثري من امضاميني  حير قال عنو ابن اجل ري يف امنش: ,وىو مذىب ادلاين فامي رواه عن مجيع ص يوخو (1)

مث قال عن وجو امنقل: "فٕان امعوا  ٔآن ىذا مما  ,وىو اذلي مل جيوز ٔآبو معرو ادلاين غريه"  ,ؤآىل املغر  قاطبة واملرصيني 

ىذا امنوع سوى امخحقي  ؤآجراه جمرى  امخيسري وعىل طرق ادلاين فٕان ادلاين مل يذكر يف سائر مؤمفاثو يف  زاد امضاطيب عىل 

ا عن سوم عن مح ة واتبعيٌل عويو سائر امرواة سعةان هع   ف وابن وما رواه خو :وقال يف جامع امبيان  ,سائر اهلم ات املبخةآٓت

  ". فيو امعحيح املعول عويو واملأٔخوذ بو وقًفاو  وظ ً امسواكن وغريىا  اهلم ات املبخةآٓت مع  وعامة ٔآىل ألداء من حتقي  

(4) 
 

, وذكل وابمنقصل ابمسصكتيكون اموقصف ف  وظ ً ٔآما عىل وجو امسكت  ,وظ ً امسكت عىل امساكن املفعول  حرك يف حالىذا 

 , ٔلن امنقل من زايدات امقعية كٌل ثقةم.ىو املقةم وامسكت ,ما مل يكن امساكن مم مجع ف  يوقف عويو ابمنقل

  بن غوبون, وٕال فاموهجان طري  امرواية.ٔلهو اخذيار ٔآيب احلسن  (3)

 ابن اجل ري, وٕال فاموهجان طري  امرواية. ٔلن إلظيار ٔآوىل ؤآقيس وعويو ٔآكرث ٔآىل ألداء كٌل هط (1)

 .بن غوبونع ألمفني, وىو مذىب ٔآيب احلسن مع املة من ٔآجل اجامت (8)
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 (7) .13امقمر  ظ17احلمر  چ حئچ ظ44امبقرة  چکچع٢ً  ٚقّ ااشلا٤  نول -9

 (1) .44امكيف  چوئچع٢ً  ٚقّ ااي تض  -10

  (4) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -11

 (3) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفتٛهط َـ ٜا٤  -12

 (3) .7 ءال معران چ ٱٻ چيف  ُٚاّلَـ ٜا٤ ٖذا٤ املِٝ  قِل -13

 (1) .ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً آػل األْ اٍ چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع  -14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طري  امرواية.ٔلهو اخذيار ٔآيب احلسن بن غوبون, وٕال فاموهجان  (7)

 ومكين ٕاىل امفذح ٔآجنح". ,حير قال عن وهجي  امفذح وإلماةل: "واموهجان جيةان ,حبسب اخذيار ابن اجل ري (1)

 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,حبسب اخذيار ادلاين (4)

 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ٔآيب احلسن بن غوبون من قراءة ادلاين ابن بواين عن ٕادريس ىذا ىو ما يقذًيو طري   (3)

 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (1)



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
 

 

- 206 - 

 ِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ػالؿ عٔ محن٠بٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َفٌِ: 
 (7) .چڄچع٢ً اايع  ايتعلٜفظ عبٛ: ٚظ چېئچايوهت ع٢ً باب  تلى -1

  (1) (7) .چپپچظ چژڑچع٢ً ايوانٔ امل ٍِٛظ يف عبٛ:  ٚقّ اايتشكٝل  -2

 (7) .چۋچاملتٛهط بنا٥ـظ يف عبٛ: املتشلى ع٢ً اشلُن  ٚقّ اايتؼ ٝف  -3

 (7) . چڄچع٢ً اشلُن املتٛهط بع اايع  ايتعلٜفظ يف عبٛ:  ٚقّ اايٓكٌ  -4

 (4)  (7) .چپچظ چېئچ ع٢ً اشلُن املوبٛم بٝا٤ أٚ ٚاٚ أًُٝتنظ عبٛ: ٚقّ ااإلؿغاّ  -5

 (3) .74:املعارج   چٺ چ ظ17ألح ا : چ پ چ ظ13مرمي  چۋ چ ع٢ً ٚقّ ا اإلؿغاَّع  اإلبـاٍ -6

 (1) .وابهبا چ ڄ چع٢ً  اإلبـاٍ َع اإلظٗاك ٚقّ ا -7
ِ     عًع٢ اشلُعن املت علف املٔعُّٛ أٚ املهوعٛك بععـ أيعف        ٚقّ عا  ايتوٌٗٝ -8  ظ عبعٛ: ٚيعٝى يع٘ ُعٛك٠ يف ايلهع
(8) (7) .چھچ ظچۓچ 

   ظ چھچ ظ چڦچ ظچٹچ ٚقعععف األػ عععٍظ يف عبعععٛ: ثعععِ ايٛقعععف ايلزلعععٞ   -9

(7) .چ حبچ 

 (7) .13امقمر  ظ17احلمر  چ حئ چ ظ44امبقرة  چکچع٢ً  ٚقّ آِ اشلا٤  -10
 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ٔآيب امفذح فارس من قراءة ادلاين ابن صنبوذ عن ابن صاذان  طري  ىذا ىو ما يقذًيو (7)
 . وس ب  ذكر هط ابن اجل ري يف ذكل.ص يوخو مجيع عن رواه فامي ادلاين مذىب وىو (1)
 يكون إلدغام بعة ٕابةال اهلم ة حرف مة اكذلي قبويا.و  (4)
 حبسب اخذيار ادلاين, ٔلهو جاء منعوًظا عن مح ة. (3)
 فاموهجان طري  امرواية.ٔلن إلظيار ٔآوىل ؤآقيس وعويو ٔآكرث ٔآىل ألداء كٌل هط ابن اجل ري, وٕال  (1)
 .ل يكون امدسييل ٕال مع امرومو (8)
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 (7) .4امعادايت  چ ڱڱ چ ظ1املرس ت  چڱںچاإلؿغاّ يف  -10

 (7) .31ىود  چہہچ  يفظ 711ٚامنساء  چٺٺچاإلؿغاّ يف  -11

  (1) .77احلمرات  چ متىت چ  اإلؿغاّ يف -12

 (7) .39 ظ40اهمنل  چڇ چ ظ0امنساء  چچچاي تض يف  -13

 (7) .11امنور  چۆئچإههإ اشلا٤ يف  -14

 (7) .80ألعراف  چ ڦ چ ظ 131امبقرة  چۇئچايِاؿ يف  -15

   (4)  (1) .11امغاص ية  چ ې چ ظ 41امطور  چڍ   چإسلاّ ايِاؿ يف  -16

 (3) .44امكيف  چوئچع٢ً  ٚقّ ااي تض  -17

 (1) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -18

 (8) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ايعن يفٖذا٤ إًباع َـ ٜا٤  -19

 (1) .ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً آػل األْ اٍ چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع  -20
 
 
 

 )طري  امرواية من امضاطبية(.عىل ٔآيب امفذح فارس من قراءة ادلاين ابن صنبوذ عن ابن صاذان ىذا ىو ما يقذًيو طري   (7)
 ايموصة, وٕال فاموهجان طري  امرواية.حبسب اخذيار ابن  (1)

 اموجو الٓخر ىو امعاد اخلامعة. (4)

 ومكين ٕاىل امفذح ٔآجنح". ,حير قال عن وهجي  امفذح وإلماةل: "واموهجان جيةان ,حبسب اخذيار ابن اجل ري (3)
 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,حبسب اخذيار ادلاين (1)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (8)
 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (1)



 بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل
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 يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ايهوا٥ٞ بٝإ األٚد٘ املكـ١َفٌِ: 
ظ  چېئچظ عبعٛ: ايٛقف ع٢ً ٖا٤ ايتأْٝح باإلَاي١ إفا هعبكٗا أسعـ سعلٚف اػعّ ٓعػط قعغ سعع         -1
ظ  چڱچ ظچڭچظ چٺچظ چڻچظ چڍچظ چپچ   
هعان١ٓ أٚ نوعل٠ َُٛعٛي١ أٚ    ٜوعبك٘ ٜعا٤    ٚ أسـ سلٚف اأنٗعل  إفا مل  ظ أچىئچظ چٺچ   
:ٛ(  1)  (7).چڭچظ چېئچظ چہچظ چکچ َ ِٛي١ظ عب 
 (  4)  (7) .13امرمحن  چڦ   چظٚنولٖا يف  18امرمحن  چھ   چِٓ املِٝ يف  -2

 (3) .31امقعط: چ ۉ چظ چۓچايٛقف ع٢ً آػل ايه١ًُ يف  -3
 (1) .44امكيف  چوئچع٢ً  ٚقّ ااي تض  -3
 (8) .77يوسف  چ ۈ چاالػتالي يف  -4
 (1) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -5

 (3) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -6

 (0) .ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً آػل األْ اٍ چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع  -7
 ثقذًيو قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس فامي رواه بس نةه ٕاىل لك من ٔآيب احلارث وادلوري عن امكسايئ.ىذا ىو ما  (7)
 .وقًفاقطع بعةم وجود هط عن امكسايئ ابس خثناء ىذه احلروف من إلماةل ادلاين  ؤلن (1)

وكصذكل ٕاذا اكن  ,فصاموقف عوهيصا ابٕلمصاةل وهًجصا واحصًةا)فصمـثت زينب ذلود صـمـس(  ٔآحة حروفٕاذا اكن قبل ىاء امخأٔهير ٔآما 
 فبصامفذحوٕاذا اكن قبصل ىصاء امخأٔهيصر ٔآمصف  ,)ٔآكير( بشط ٔآن جس بقو ايء ساكنة ٔآو كرسة موظوةل ٔآو مفعوةلٔآحة حروف قبويا 
   .وظ ً واحًةا ٕال ٕاذا اكهت مماةل  وهًجا

 ىو كرس املم يف املوضع ألول ومضيا يف املوضع امثاين. الٓخراموجو  (4)
 , كٌل هط ابن اجل ري.ابمقياس امعحيح اابدليور ؤآخذً  اقذةاءً وىذا ىو ألوىل واخملخار  (3)
 ومكين ٕاىل امفذح ٔآجنح". ,حير قال عن وهجي  امفذح وإلماةل: "واموهجان جيةان ,حبسب اخذيار ابن اجل ري (1)
 حير مل يذكر يف امخيسري غريه. ,اخذيار ادلاينحبسب  (8)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (1)
 ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري. (3)
 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (0)
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 دع ل أبٞ بلٚا١ٜ ابٔ ٚكؿإ عٔبٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َِشف ايتٝورل فٌِ: 
 
  (7) .719امخوبة  چڱ چذبكٝل اشلُن٠ يف  -1
 (1) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -2
 (4) .چٿٹچ يف عبٛ: -املهوٛك٠ بعـ األٚىل امل١َُٛٔ  -إبـاٍ اشلُن٠ ايجا١ْٝ  -3
 (3) اشلُن٠ ٜا٤ّ.بإبـاٍ حير وقعت  چ ڍ چايٛقف ع٢ً  -4
 (1) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -5
 (8) .ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً آػل األْ اٍ چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع  -6

  (1) .13ألعراف  چ ڀ چفتض ايٝا٤ ِٚٓ ايلا٤ يف  -7
 (1) .70امخوبة  چۇ چظ ٚاأليف يف چ ڭ چإثبات ايٝا٤ يف  -8
 (1) .80إلرساء  چربڍ چإههإ ايػن ٚرب ٝف ايلا٤ يف  -9

  (3) .11امواقعة  چوئ چسقف اشلُن٠ يف  -10
  (0) .18ام مر  چی چفتض ايٝا٤ يف  -11

 

  وردان. وميسا يف س نة امخحبري عن ابن  ,ٔلن إلبةال يف امنش من طري  ٔآيب امع ء واميذيل (7)
 ابن اجل ري.ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط  (1)
 ؤآبو جعفر من ٔآوائل امخابعني. ,حبسب هط ابن اجل ري ٔلن إلبةال ىو مذىب مجيور امقراء من ٔآمئة ألمعار قةميًا (4)
 حير اقذرص عويو ابن اجل ري, وزاد احملققون وجو امدسييل بروم. (3)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (1)
 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (8)
 ٔلن اموجو الٓخر اهفراد من امضطوي عن ابن وردان. (1)
 .وردان امخحبري عن ابن س نة  خيامفصاد, وىو ر هلم  عن امضطوّي ٕال من طري  الٕ وجو ايف امنش ابن اجل ري مل يذكر ٔلن  (3)
  امع ف واخلبازي واحلنبًل. ميس من طري  من رَوْوا ابٕلساكن ومه ٔآبو احلسن بن ٔلن طري  امخحبري  (0)
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 أبٞ دع ل بلٚا١ٜ ابٔ  ام عٔفٌِ: بٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َِشف ايتٝورل 
 
  (7) .719امخوبة  چڱ چذبكٝل اشلُن٠ يف  -1
 (1) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -2
 (4) .چٿٹچ يف عبٛ: -املهوٛك٠ بعـ األٚىل امل١َُٛٔ  -إبـاٍ اشلُن٠ ايجا١ْٝ  -3
 (3) بإبـاٍ اشلُن٠ ٜا٤ّ.حير وقعت  چ ڍ چايٛقف ع٢ً  -4
 (1) .1امضورى  چ ٻ چظ 7مرمي  چ ٱ چ  ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -5
 (8) .ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف ع٢ً آػل األْ اٍ چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع  -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  امخحبري عن ابن جٌلز من طري  ابن سوار. ذكر ابن اجل ري ٔآن ابن سوار مل يذكر يف امروايخني ٕابةالا, وس نة  حير (7)
 ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري. (1)
 ٔلن إلبةال ىو مذىب مجيور امقراء من ٔآمئة ألمعار قةميًا حبسب هط ابن اجل ري, ؤآبو جعفر من ٔآوائل امخابعني. (4)
 حير اقذرص عويو ابن اجل ري, وزاد احملققون وجو امدسييل بروم. (3)
 حبسب اخذيار امضاطيب, حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". (1)
 منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة, حبسب ما ذكره امعفاقيس. (8)
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 ١َ يف َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ٜعكٛببٝإ األٚد٘ املكـفٌِ: 
 

 (7) .يلٜٚى چٿٹچ يف عبٛ: -املهوٛك٠ بعـ األٚىل امل١َُٛٔ  -إبـاٍ اشلُن٠ ايجا١ْٝ  -1
 

 ظ718امبقرة  چىئىئ چظ 19امبقرة  چکگ چاإلؿغاّ يلٜٚى يف  -2

 (7) .املواضع ألربعة ابمنم: چٺٿچظ 41اهمنل  چٹٹچظ مواضع امنحل امامثهية چمئىئچ
 

 (7) .10امبقرة  چڤڤ چاإلظٗاك يلٜٚى يف  -3
 

 (1) .77يوسف  چ ۈ چاإلسلاّ يٝعكٛب يف  -4
 

 (4).1امضورى  چٻچظ 7مرمي  چٱچٖذا٤ ايعن يٝعكٛب يفإًباع َـ ٜا٤  -5
 (3) َع عـّ ايت لق١ بن األكبع اينٖل ٚغرلٖا.ظ (7) إفا ٌُٚ بُٝٓٗا يٝعكٛب ايوهت بن نٌ هٛكتن -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وىو عن ٔآيب امع  امق ويس من طري  اذلايم عن امنخاس. ,ىذا ىو ما يقذًيو طري  امخحبري (7)

 حبسب اخذيار ابن اجل ري يف امنش. (1)

 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (4)
 كٌل هط عويو ابن اجل ري يف امنش. ,حبسب اخذيار ادلاين واحملققني (3)
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 َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ػًف ايعاًلبٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف فٌِ: 
 

 (7) .44امكيف  چوئچع٢ً  ٚقّ ااي تض  -1
 

 (1) .77يوسف  چ ۈ چاإلسلاّ يف  -2
 

 (4).1امضورى  چٻچظ 7مرمي  چٱچ ٖذا٤ ايعن يفإًباع َـ ٜا٤  -3
 

 (3) .13احلاقة  چېئېئىئچ اإلظٗاك يف -4

 (1) .ع٢ً آػل األْ اٍ ساٍ عـّ ايك ع أٚ ايٛقف چٱ چٌُٚ آػل األْ اٍ بع      -5
 
 
 
 
 
 

 
 ومكين ٕاىل امفذح ٔآجنح". ,حير قال عن وهجي  امفذح وإلماةل: "واموهجان جيةان ,حبسب اخذيار ابن اجل ري (7)
 حبسب اخذيار ابن اجل ري يف امنش. (1)
 حير قال: "ويف عني اموهجان وامطول فً ". ,حبسب اخذيار امضاطيب (4)
 ادليور كٌل هط ابن اجل ري.ٔلن عىل ذكل  (3)
 حبسب ما ذكره امعفاقيس. ,منةور من هط عىل امسكت بني ألهفال وبراءة (1)
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 افز َٔ َِاسف ايتٝورلمن
 أٚاػل هٛك٠ ايٓذِ َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ قايٕٛ عٔ ْافع

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ

ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٺڀ

ڦڄڄڦڦڤڦٹڤڤڤ

ڇچچڇربچچربڄڄڃڃڃڃ

ڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ

ژڑڑککککگگگگڳ

ڳڳڳڱڱڱڱںںڻ

 ۀہہہہھھنبڻڻڻۀ

 السغ إٔ:
املِشف َهتٛب ع٢ً ٚدٗعٞ قِعل    -1

 املٓ ٌِ ١ًُٚ َِٝ ازبُع.
ايهًُععات املًْٛعع١ بععايًٕٛ األمحععل    -2

ِّا.  ؽبايف فٝٗا قايٕٛ س 
تبّعععا  61عععـؿ آٜععات هععٛك٠ ايععٓذِ  -3

 يًعـ املـْٞ األٍٚ.
ْٗاٜعع١ هععٛك٠ ايععٓذِ يععٝى فٝٗععا      -4

 حبو  املقٖ  املايهٞ.هذـ٠ تال٠ٚ 

 َٔ هٛك٠ ايٓوا٤ َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ٚكَ عٔ ْافع 22-21اآلٜتإ كقِ 

پزبٻٻٻپٱٻ

ٺٺڀڀڀپڀپ

ٿٹٹٺٺٿٿٿ

ٹڤڤڤڤربٹ

 ڦڦڄڄڄڄڦڦ

 السغ إٔ:
تكًٝعٌ فٚات   ٢املِشف َهتٛب عً -1

 ايٝا٤ َع تٛهط ايًن ٚايبـٍ.
ايهًُععات املًْٛعع١ بععايًٕٛ األمحععل    -2

ِّععاظ    مبععا يف  ؽبععايف فٝٗععا ٚكَ س 
فيو َـ ايبـٍ َٚعـ ايًعنظ أَعا املعـٜٔ     

 املٓ ٌِ ٚاملتٌِ فبـٕٚ تًٜٛٔ.
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 هٛك٠ اإلػالْ َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ايبنٟ عٔ ابٔ نجرل

ò       ڑï 
 ٺٿٿ

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀ

 ٿربٿٿڀڀٺٺٺٺ

 السغ:
 امل ًٜـ  كأي آ١ٜ يف ايعـ املهٞ. -1
ايتهعععبرل يف أٚاػعععل هعععٛك   عالَععع١ -2

 اشبتِ.

 األٚىل َٔ هٛك٠ األع٢ً َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ايوٛهٞ عٔ أبٞ عُلٚاآلٜات ايعٌل   
ھہہہہڻۀۀڻںڻڻ

﮳﮴﮲ےۓۓےھھھ

﯁﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﮶﮵

 

 السغ:
 اي لم بن عالَيت اإلَاي١ ٚايتكًٌٝ. -1
 يف ااألع٢ً . ٚقّ اعال١َ ايتكًٌٝ  -2
 عال١َ تػًٝغ ايالّ يف ي غ ازبالي١ -3
 افقنل .عال١َ تلقٝل ايلا٤ يف  -4
 

 َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ٌٖاّ عٔ ابٔ عاَل ٤اٍ عُلإاآلٜات اشبُى األٚىل َٔ هٛك٠ 
پپڀڀڀڀپٱٻٻٻٻپ

ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹ

ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄ

ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇ

ڈژڈڎڎڍڍڌڌڇ

 ڳگگڳگکککگکژڑڑ

 السغ:
 إٔ َٔ ػِا٥ّ ايعـ ايٌاَٞ: -1

 عـّ عـ اأمل  كأي آ١ٜ. -      
 عـّ عـ اٚاإلظبٌٝ  كأي آ١ٜ. -      
 عـ ااي لقإ  كأي آ١ٜ. -      
إٔ َٔ ػِا٥ّ ايلهِ يف املِشف  -2

ايٌاَٞ اتباع ّْ ايوؼاٟٚ يف إثبات ٜا٤ 
 ثا١ْٝ قبٌ ايتا٤ يف ي غ اب ٜات .

 عالَات ٓبط اشلُن املت لف شلٌاّ -3
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 َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ػًف عٔ محن٠ 126ُ ش١ 

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀ

ٹٹٹٿٿٿٹٿڀٺٺٺٺ

ڦڦڦڤڤڤڤڦ

چڃڄڄڄڄڃڃڃ

ڇڇڇچڇچچ

ڎڈڈژڎڌڌڍڍ

گگککککڑڑژ

ڱڱڱڳڳڳڳگگ

ہۀۀڻڻںںڻڻڱ

ےےھھھھہہہ

ڭۇۇۆ﮴ۓۓ﮲﮳

ۈٴۇۋۋۅۅۈۆ

ېىىائائەئېېېۉۉ

ۈئۈئۆئۆئوئوئۇئۇئەئ

 ىئىئیییېئىئېئېئ

 السغ إٔ:
ايهًُععات املًْٛعع١ بععاألمحل ٖععٞ َععا  -1

ِّعا    ٚيعٛ   ُٚعالّ ؽبايف فٝٗا ػًعف س 
بٛدعع٘ ٚاسععـظ فذُٝععع َٛآععع اشلُععن  

ًَْٛعع١ كغععِ عععـّ   امل ِععٍٛايوععانٔ 
ٚٓعععع عالَععع١ هعععن ايوعععهت عًٝٗعععاظ 

 تكـمّيا يٛد٘ ايتشكٝل.
ايهًُععات املًْٛعع١ بععاألمكم ٖععٞ َععا    -2

ِّعا     ٚيعٛ   ٚقّ عا ؽبايف فٝٗعا ػًعف س 
بٛدعععع٘ ٚاسععععـ. ٚالسععععغ إٔ  ٝععععع  
ايهًُععات ايععيت بٗععا ُٖععن َت ععلف أٚ   
َتٛهععط ًَْٛعع١ بععاألمكمظ ٜٚٛدععـ َععع  
عالَععع١ اشلُعععن عالَععع١ أػعععل٣ تعععبن 
نٝ ٝععع١ ايٛقعععف عًٝٗعععا إال إفا نعععإ    

نُععا يف   ٚقّ ععا ايتشكٝععل ٖععٛ املكععـّ   
ابععععإفْٞ  ٚ ابأْٓععععا ظ ٚنععععقيو يف   
َٛآع اشلُنات االبتـا٥ٝع١ املوعبٛق١   

ٚدعع٘ ايتشكٝععل  بوععانٔ َععع تكععـِٜ   
 .ٚقّ اٚ ُٚاّل
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 َٔ هٛك٠ ايبكل٠ َٔ َِشف ايتٝورل بكلا٠٤ ايهوا٥ٞ 262 -261 كقِ تإاآلٜ

ڌچڇڇڇڇڍڍڌ

کککژڑڑڈڈژڎڎ

کگگگگڳڳڳڳڱ

ہہۀڱڱڱںںڻڻڻڻۀ

 ہہھھھھےےۓ

 السغ إٔ:
ايهًُععات املًْٛعع١ بععاألمحل ٖععٞ َععا  -1

ِّا  ايهوا٥ٞؽبايف فٝٗا   .ُٚاّلس 
ايهًُععات املًْٛعع١ بععاألمكم ٖععٞ َععا    -2

ِّععا  ايهوععا٥ٞؽبععايف فٝٗععا   ٚقّ ععاس 
هععٛا٤ يف إَايعع١ ٖععا٤ ايتأْٝععح أٚ فٚات 

 ايٝا٤.

 َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ َٔ هٛك٠ ايٓذِ بايكلا٤ات ايعٌل ١27 كقِ اآلٜ

 قايٕٛ ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ٚعاُِ ٜٚعكٛب ٱٻٻٻٻپپپپڀ

 ٚكَ ڀپپپپٻٻٱٻٻ

 ايـٚكٟ ڀپٱٻٻٻٻپپپ

 ايوٛهٞ ڀپپپٻپٻٱٻٻ

 ػًف ڀپپپپٻٻٱٻٻ

 ػالؿ ڀپپپپٻٻٱٻٻ

 ايهوا٥ٞ ڀپپپپٻٱٻٻٻ

 أبٞ دع ل ٻپپپپڀٻٱٻٻ

 ػًف ايعاًل ڀپٱٻٻٻٻپپپ
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 َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ/قلا٠٤ َٔ هٛك٠ إبلاِٖٝ بايكلا٤ات ايعٌل ١40 كقِ اآلٜ

 قايٕٛ ٚقٓبٌ ٚابٔ فنٛإ ٚعاُِ ٚػًف ايعاًل ۆۇپڭڭڭےۓۓ﮲

 ٚكَ ۆۇپڭڭڭ﮲ےۓۓ

 ايبنٟ ٜٚعكٛب ۆۇپڭڭڭےۓۓ﮲

 أبٞ عُلٚ ٚأبٞ دع ل ۆۇپڭڭڭےۓۓ﮲

 ٌٖاّ ۆۇپڭڭڭےۓۓ﮲

 محن٠ ۆۇپڭڭڭےۓۓ﮲

 ٚقّ عا ٚ ُٚعالّ فكعط َٚعٔ ٜكعلأ بنٜاؿتٗعا      ُٚعالّ تأٌَ عال١َ ايِ ل املوت ٌٝ اييت فلقعت بعن َعٔ ٜكعلأ بنٜعاؿ٠ ٜعا٤       
ظ ٚقّ عا فبائبط فكط تعًِ إٔ ايبنٟ ٜٚعكٛب ٜك إ بايٝا٤ بُٝٓا ٚكَ ال ٜكعف بايٝعا٤ ٚبايتعايٞ ال ٜٛدعـ َعـ بعـٍ       

فهإ ايٛقف َٔ باب ايٛقف عًع٢ اشلُعن املت علف ال املتٛهعطظ فًعٛ نعإ ٜكعف بايٝعا٤          ظٚنقيو ال ٜكف محن٠ بايٝا٤
 ف.ٚيهإ ي٘ ايتوٌٗٝ فكط ساٍ ايٛق ٚقّ األُبشت اشلُن٠ َتٛه ١ 
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 امللادع املقنٛك٠ يف ايهتاب
 

ايٌٝؽ عًٞ  ُشش٘ ظٖع  833ات  ازبنكٟ بٔسلى ايـٜٔ ضبُـ ا يإلَاّ ايعٌلظ ايكلا٤ات يف ايٌٓل -1
 .ّ 1989ٖع/ 1419ظ برلٚت - ؿاك ايهت  ايع١ًُٝ ائباعظ

ٍ سكك٘  ظٖع  444ات  ايـاْٞ أبٞ عُلٚ ايتٝورل يف ايكلا٤ات ايوبعظ يإلَاّ -2 ايهتعاب   ؿاك ظأٚتٛ ٜلتعن
 .ّ 1984ٖع/ 1404 ظ اي بع١ ايجا١ْٝظبرلٚت - ايعلبٞ

أمحعـ ضبُعـ    سككع٘ ايعـنتٛك  ٖع ظ  833ازبنكٟ ات  سلى ايـٜٔ ضبُـ ابٔ يإلَاّذببرل ايتٝورلظ  -3
 .ّ 2000ٖع/ 1421ظ اي بع١ األٚىلظ عُإ - ظ ؿاك اي لقإَ ًض ايكٔا٠

سككع٘ ايعـنتٛك   ظ ٖعع   736ات قبٌ  ايًبٝ ب بهل أبًٞشافغ ي ايِك١ًٝ يف ًلغ أبٝات ايعك١ًٝظ ايـك٠ -4
ظ اي بعع١ األٚىلظ  ايـٚسع١  -ٚماك٠ األٚقاف ٚايٌوٕٚ اإلهال١َٝ  -ؿاك املعلف١ ظ معبٍٛ ٜتأ ايعًٞ عبـ

 .ّ 2011ٖع/ 1432
سككع٘ ايعـنتٛك   ظ ٖعع   496هعًُٝإ بعٔ ظبعاغ ات     ؿاٚؿ أبٞ يإلَاّ ايتٓنٌٜظ شلذا٤ ايتبٝن طبتِل -5

   .ّ 2002ٖع/ 1423ظ ظ املـ١ٜٓ املٓٛك٠ظ اي بع١ األٚىلاملًو فٗـظ صبُع ًلًاٍ بٔ أمحـ أمحـ
ٟ سكك٘ ايـنتٛك ظ ّ  643ات  ايوؼاٟٚ عًِ ايـٜٔ يإلَاّ ايعك١ًٝظ نٌف إىل ايٛه١ًٝ -6 ـ  َعٛال  ضبُع

   .ّ 2003ٖع/ 1424ايلٜاضظ اي بع١ ايجا١ْٝظ  -ظ َهتب١ ايلًـ اإلؿكٜوٞ
ّ  املكٓع يف َعلف١ َلهّٛ َِعاسف أٖعٌ األَِعاكظ     -7 ٘ تع ٖعع ظ سكك  444أبعٞ عُعلٚ ايعـاْٞ ات     يإلَعا

   .ّ 2010ٖع/ 1431ايلٜاضظ اي بع١ األٚىلظ  -ظ ؿاك ايتـَل١ٜ فٗـ بٔ سؤ بٓت ْٛك٠ايـنتٛك٠ 
 ظ سوععٔ عععن٠ٖععع ظ سككعع٘ ايععـنتٛك  444أبععٞ عُععلٚ ايععـاْٞ ات يإلَععاّ  املِععشفظ ْكععط يف احملهععِ -8

   .ّ 1997ٖع/ 1418ؿٌَلظ اي بع١ ايجا١ْٝظ  -ؿاك اي هل 
ّ  ٚايتِعشٝض  امللادع١ ٚزبإ ايٓواؾ طباي ات -9 ـ  يًعـنتٛك  اإلَعاّظ  املِعشف  مللهعٛ ـ   أمحع  بعٔ أمحع

 .ّ 2002ٖع/ 1423ايكاٖل٠ظ اي بع١ األٚىلظ  -ظ ؿاك اسبلَن ًلًاٍ
ّ  ايعُع ٕظ  َٛكؿ ع٢ً ايع ٌإ تٓبٝ٘ -10 ٞ  يإلَعا ٘ ظ ٖعع   899ات  ايلدلادع ـ  سككع  سلًع١  هعامل  ضبُع

   .تل١ْٖٛ -ّظ ن١ًٝ األؿاب ٚايعًّٛ جباَع١ امللق   2006-2005ُٓٔ كهاي١ املادوترلظ 
 - امل بعع١ ايعَُٛٝع١  ٖعع ظ   1349ات  املعاكغٝين ؿيٌٝ اسبرلإ ع٢ً َٛكؿ ايعُع ٕظ يًعالَع١ إبعلاِٖٝ     -11

 .ّ 1908ٖع/ 1326تْٛىظ 
ِ  كهِ يف امللدإ ْجل -12 ـ  يًٌعٝؽ  ايكعلإٓظ  ْعع ٖعع ظ   1238األكنعاتٞ اشلٓعـٟ ات    ٞايٓعا٥   غعٛخ  ضبُع

   .ٖع 1333َ بع١ عجُإ بليظ سٝـك آباؿظ 
 ٖع ظ طب ٛط. 628ضبُـ بٔ ايك اٍ ات بعـ  ًلغ ايعك١ًٝ ايلا١ٝ٥ظ يإلَاّ -13
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سكك٘ ايعـنتٛك أمحعـ بعٔ    ٖع ظ  899ات  ايتٓوٞ  أبٞ عبـ ا  يإلَاّظ ٓبط اشبلام يف ًلغاي لام  -14
 .ّ 2000ٖع/ 1420 اي بع١ األٚىلظظ املـ١ٜٓ املٓٛك٠ظ صبُع املًو فٗـ ًلًاٍظ أمحـ

ٟ ضبُـ بعٔ ايكاهعِ    ألبٞ بهلظ ٚاالبتـا٤ ايٛقف إٜٔاغ -15 ٞ سككع٘  ظ ٖعع   328ات  األْبعاك ٔ   ضبٝع  ايعـٜ
 .ّ 1971ٖع/ 1391 اي بع١ األٚىلظ ؿٌَلظ -ظ صبُع ايًػ١ ايعلب١ٝ كَٔإ ايلمحٔ عبـ

ّ ظ ٚاالبتعـا  ايٛقف يف املهت ٢ -16 ـ  ٜٛهعف ٖعع ظ سككع٘ ايعـنتٛك     444أبعٞ عُعلٚ ايعـاْٞ ات     يإلَعا  عبع
 .ّ 1987ٖع/ 1407برلٚتظ اي بع١ ايجا١ْٝظ  -ظ َوهو١ ايلهاي١ امللعًٌٞ  ايلمحٔ

ضبُعـ بعٔ   سككع٘  ظ ٖعع   1100ات عبٛ  األسلْٛٞ أمحـ يًعال١َ ٚاالبتـاظ ايٛقف بٝإ يف اشلـ٣ َٓاك -17
 .ّ 2008ٖع/ 1429 ٓ اظ اي بع١ األٚىلظ  -ظ ؿاك ايِشاب١ يًذلاخ عٝـ ايٌعباْٞ

ٞ   يإلَاّظ ٚاالبتـا٤ ايٛقف يف امللًـ -18 ٞ  اسبؤ بعٔ عًع بعٔ  ضبُعـ  سككع٘  ظ ٖعع   465ات بععـ   ايعُعاْ
 املادوعترلظ داَعع١ أّ ايكعل٣ظ َهع١ظ    كهعاي١  محٛؿ األمٚكٟ َٔ بـا١ٜ املا٥عـ٠ إىل آػعل ايٓعاي ٓعُٔ     

 .ّ 2001ٖع/ 1422
ٟ  سكك٘ ايـنتٛك ظ ٖع  338ات  ايٓشاي ايك ع ٚاال٥تٓافظ يإلَاّ أبٞ دع ل -19 ظ عبـ ايعلمحٔ امل علٚؿ

 .ّ 1992ٖع/ 1413ايلٜاضظ اي بع١ األٚىلظ  -ؿاك عامل ايهت  
ٖع ظ سكك٘ ايعـنتٛك هعامل    1118ات  ايوبعظ يإلَاّ أبٞ اسبؤ ايِ اقوٞ ايكلا٤ات يف ايٓ ع غٝح -20

 .ّ 2005ٖع/ 1426بٔ غلّ ا  اينٖلاْٞ ُٓٔ كهاي١ ايـنتٛكاٙظ داَع١ أّ ايكل٣ظ َه١ظ 
  ٜايًٛعع٘ايلهععاي١ املتٔعع١ُٓ بٝععإ َععا ٖععٛ َكععـّ أؿا٤ّ يععلٚا٠ ايبععـٚك ايوععبع١ظ يًعالَعع١ ضبُععـ بععٔ       -21

 بعرلٚتظ  -ٖعع ظ ؿاك اي هعل    1349ات  املعاكغٝين ٖع  يف آػل نتاب ايٓذّٛ اي ٛايعع يًعالَع١    1314ات 
 .ّ 1994ٖع/ 1415 اي بع١ األٚىلظ

عًععٞ ضبُععـ تٛفٝععل  يًععـنتٛكظ عععٔ ايعٌععل٠ ايكععلا٤ األؿا٤ يف ايلادشعع١ األٚدعع٘ يف ايػععٖلا٤ ايلهععاي١ -22
 ّ. 2004ٖع/ 1425ايكاٖل٠ظ اي بع١ ايجا١ْٝظ  -َهتب١ اآلؿاب  ايٓشايظ 

ؿاك  ظ ايٓشعاي ضبُعـ تٛفٝعل    عًٞ ٚايـك٠ امل١ٝٔظ يًـنتٛكايتش ١ ايو١ٝٓ يف ذبلٜل  لم ايٌا ب١ٝ  -23
 .ّ 2013ٖع/ 1434ايكاٖل٠ظ اي بع١ األٚىلظ  -املاٖل بايكلإٓ 

ٞ سكك٘ ظ ٖع 381ات  املبوٛط يف ايكلا٤ات ايعٌلظ يإلَاّ ابٔ َٗلإ األُبٗاْٞ -24 ظ هبٝع محن٠ سعانُ
 .ّ 1980ٖع/ 1401ؿٌَلظ اي بع١ األٚىلظ  -صبُع ايًػ١ ايعلب١ٝ 

ٞ سكك٘ ايـنتٛك ظ ٖع  408ات  ازبلداْٞ أبٞ اي ٌٔ اشبناعٞ ظ يإلَاّاملٓت٢ٗ -25 ظ ضبُـ ً اعت كبعاْ
 .ّ 2013ٖع/ 1434ظ اي بع١ األٚىلظ املًو فٗـظ املـ١ٜٓ املٓٛك٠صبُع 

ٖع ظ سككع٘ ايعـنتٛك    671ازباَع ألسهاّ ايكلإٓظ يإلَاّ ضبُـ بٔ أمحـ بٔ أبٞ بهل ايكل ي ات  -26
 ّ. 2006ٖع/ 1427برلٚتظ اي بع١ األٚىلظ  -احملؤ ايذلنٞظ َوهو١ ايلهاي١ عبـ ا  بٔ عبـ 
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  باملويفقٓٛات االتِاٍ 
 

 إفا نٓت تلغ  يف:   ٜلد٢ مٜاك٠ َٛقعٓا ايلزلٞ:  
 تِعععععع ض ٚذبُٝععععععٌ  ٝععععععع َِععععععاسف ايتٝوععععععرل بععععععايكلا٤ات ايعٌععععععل     
 تِععععع ض ٚذبُٝعععععٌ نتعععععاب اشلعععععالٍ املعععععٓرل بتعلٜعععععف َِعععععاسف ايتٝوعععععرل   

ٕ    ذبُٝععععععٌ ت بٝععععععل    َِععععععاسف ايتٝوععععععرل ألدٗععععععن٠ أْـكٜٚععععععـ ٚأٜ ععععععٛ
     ِ  تِعععععععع ض َِععععععععشف املتٌععععععععابٗات ايً عٝعععععععع١ يف ايكععععععععلإٓ ايهععععععععلٜ
 َتابعععععع١ ايتشعععععـٜح املوعععععتُل ايعععععقٟ ٜعععععتِ إدعععععلاؤٙ يهعععععٌ َعععععا هعععععبل        

 
 
 

 ٚيف ساي١ ٚدٛؿ أٟ ػ أ أٚ هٗٛ أٚ ْوٝإ 
 ٜلد٢ َلاهًتٓا ع٢ً ُ ش١ املٛقع ع٢ً 

 :ايدلٜـ اإليهذلْٚٞ أسـ عٓاٜٚٔ أٚ ع٢ً
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 189 ....................... فٌِ: بٝإ األٚد٘ املكـ١َ يف َِشف ايتٝورل بلٚا١ٜ ٚكَ عٔ ْافع    
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 مت حبند اهلل

 ونسألكه الدعاء
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