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شكروتقدير
أتكـّ خبايّ ايٌهل ٚاالسذلاّ ٚايتكـٜل شلق ٙايجً ١املباكن َٔ ١ايعًُا ٤األفآٌ ٚاملٌاٜؽ ايهلاّ ايق ٜٔباكنٛا
ٌَلٚع َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠ظ ٚقبًٛا االًذلاى يف َلادعتٗا ٚتـقٝكٗاظ :ِٖٚ
ايٌععععععععععععععععععععععععععٝؽ ٜ /اهععععععععععععععععععععععععععل ايوععععععععععععععععععععععععععُلٟ
ايععععععععععععـنتٛك /ضبُععععععععععععـ عبععععععععععععـ ا ٝععععععععععععـ ازبٓععععععععععععـٟ
ايٌعععععععععععععععععٝؽ  /عععععععععععععععععاٍ ْبٝعععععععععععععععععٌ ؿكٜٚعععععععععععععععععٍ
ايعععععععععععععـنتٛكٜ /اهعععععععععععععل ناَعععععععععععععٌ أبعععععععععععععَ ٛوععععععععععععععٛؿ
ايٌععععععععٝؽ ٖ /ععععععععاْ ٢ضبُععععععععـ عبععععععععـ ايعععععععععا  ٢بلنععععععععات
ايٌععععععععععععٝؽ  /ضبُععععععععععععـ ًععععععععععععهل ٟكفععععععععععععاع ٞضبُععععععععععععـ
ايٌعععععععععععععٝؽ  /أهعععععععععععععاَ ١زلعععععععععععععرل عًععععععععععععع ٞسوعععععععععععععن
ايٌعععععٝؽ  /كٓعععععا عبعععععـ اشبعععععايل أبععععع ٛكٜععععع ١اػعععععالؿ املِعععععلٟ
ايٌععععععععععععٝؽ  /اسبوععععععععععععٔ ضبُععععععععععععـ سوععععععععععععٔ هعععععععععععععـ
ايٌعععععععععععٝؽ  /نُعععععععععععاٍ ضبُعععععععععععـ عبعععععععععععـ ا املعععععععععععلَٚ
ايٌعععععععععععععععععٝؽ  /عععععععععععععععععاٍ َوععععععععععععععععععٛؿ هعععععععععععععععععًُٝإ
ايٌععععععععععٝؼ / ١فا ُعععععععععع ١ضبُععععععععععـ ٜععععععععععاقٛت اإلبٝععععععععععاكٟ
ايٌعععععععععععععٝؼْ / ١عععععععععععععٛكا عًععععععععععععع ٞسًُععععععععععععع ٞعًعععععععععععععٞ
ايٌعععععععععععععععععٝؼٖ / ١بععععععععععععععععع ١أْعععععععععععععععععٛك َِععععععععععععععععع ٢
ايٌععععععععععععععععععٝؼ / ١سٓععععععععععععععععععإ ضبُععععععععععععععععععـ فععععععععععععععععععاٜل

ٚأػّ مبنٜـ َٔ ايٌهل ٚايتكـٜل:
ايٌععععععععععععععععععععععععععٝؽ ٜ /اهععععععععععععععععععععععععععل ايوععععععععععععععععععععععععععُلٟ
ايععععععععععععـنتٛك /ضبُععععععععععععـ عبععععععععععععـ ا ٝععععععععععععـ ازبٓععععععععععععـٟ
ايٌععععععععععٝؼ /١فا ُعععععععععع ١ضبُععععععععععـ ٜععععععععععاقٛت اإلبٝععععععععععاكٟ
ْعلّا يـعُِٗ ايـا ِ٥يًٌُلٚع ٚسلُِٗ ايٌـٜـ عً ٢إمتاَ٘ ٚإظباس٘
فذناِٖ ا ػرل ازبناٚ ٤باكى فٚ ِٗٝيف ٖقا اي لٜل ازبًٌَ َٔ ٌٝاؽبٓا األفآٌظ ممٔ أكاؿٚا ألْ وِٗ
 :اػرلنِ َٔ تعًِ ايكلإٓ ٚعًُ٘
اشبرل ١ٜايٛاكؿ ٠يف سـٜح كه ٍٛا
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f

فضيلة الشيخ ياسرالسهري

F

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
اسبُـ كب ايعاملنٚ ،فَّل ُ  ٠ٛعباؿ ٙيتال ٠ٚنتاب٘ سعل تالٚتع٘ ،فتًَع ِٙٛنُعا تًكَّعَ ِٙٛعٔ اسبٔعل٠
ايٓب ١ٜٛاألفِش ، ١ٝفأؿْٖٚ ِٙٚكً ٙٛنُا مل ُٜٓكعٌ نتعاب هعابل ٚال السعل ،فشعل عًعُٚ ِٗٝعف اسببٝع
سٝح قاٍ" :ػرلنِ َٔ تعًِ ايكلإٓ ٚعًُ٘" ٚ ،قاَٛا خبـَ ١ايكلإٓ ،فأي ٛا ايهت يف
املِ ٢
لم أؿاَ ٘٥ا بعن َٓجعٛك َٓٚععٚ ،ّٛأٚدعـٚا شبـَتع٘ عًَّٛعا َعٔ ايععـّ مل تهعٔ َٛدعٛؿَ ٠عٔ قبعٌ،
فذناِٖ ا ػرل ازبناٚ ،٤دعًٓا ممٔ ٜورلٚا عًٖ ٢ـْٗٚ ِٜٗذِٗ.
ٚأًٗـ أال إي٘ إال ا ٚسـ ٙال ًلٜو ي٘ ،ي٘ املًو ٚي٘ اسبُـ  ٖٛٚعً ٢نعٌ ًع ٤ٞقعـٜل ،ثعِ ايِعال٠
ٚايوالّ عً ٢أًلف امللهًن هٝـْا ضبُـظ عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ُٚشب٘ ٚتابع ِٗٝبإسوإ إىل  ّٜٛايـٜٔ
أفٌٔ ايِالٚ ٠أمتٓ ايتوً٤ ِٝاَن.
ٚبعـ ...
فكـ ا ًعت عً ٢نتاب اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِعاسف ايتٝوعرل بعايكلا٤ات ايعٌعل املتعٛاتل ٠يًعـنتٛك
سامّ ايدلؿٚ" ْٞٚفك٘ ا " ،فأيِ ٝت٘ قـ سقا سق ٚاملٓٗر ايعًُ ٞايوً ،ِٝفًِ ٜذلى ُػرلٚ ٠ال نبرل٠
إال ٚقـ ادتٗـ يف إٜٔاغ َُ ِبَُٗٔٗا ٚتقي ٌٝعورلِٖا ٚاهتشـاخ َا ؼبٌ ٌَُهًٗا.
ٖقا ٚقـ ٚدـت أثٓاَ ٤لادعيت يهتاب اشلالٍ املعٓرل ٚملِعاسف ايتٝوعرل بعايكلا٤ات ايعٌعل املتعٛاتل٠
أْ٘ قـ َْ َٗرَ َْ ِٗرَ ََٔ هبك٘ َٔٔ أهٝاؿْا عًُا ٤ايكعلإٓ ٚايكعلا٤ات ايكعـاَٚ ٢املعاُعل ٜٔيف ًعت ٢ايعًعّٛ
 ٚيوعٝـْا مٜعـ املجعٌاملتعًك ١مبذاٍ تـ ٜٔٚايكلإٓ  ،فُجً٘ عٓـ ٟنُجٌ هعٝـْا مٜعـ بعٔ ثابعت
األفٌٔٚ -نُجٌ اشبً ٌٝابٔ أمحـ ٚأب ٞاألهٛؿ ايـؤيٚ ٞغرلِٖ َٔ أُعشاب ايوعبل يف صبعاٍ تعـٜٔٚ
ٓٚبط ٚكهِ ايكلإٓ ايهل ِٜكٓٛإ ا عً ِٗٝأ عن.
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ٚمما ًلغ ُـك ٟإٔ ايهات قـ اهتشـخ بعض ايعالَات ٚاألَٛك يف تًو املِاسف  -ممعا مل ٜوعبك٘
إي ٘ٝفٗٝا أسـ ٚ -اييت تعن ايكاكئ -غرل املتؼِّ -عً ٢تال ٠ٚنتاب ا بايكلا٤ات املؼتً ٚ ،١أْع٘
قـ ايتنّ األَاْ ١يف ْكٌ نٌ ؿقٝك َٔ ١ؿقا٥ل عً ّٛايكلإٓ فُٝا ؽبعّ ايتعـ ٜٔٚاأليٝهذلْٚع ٞيًكعلإٓ
ايهلٚ ِٜكؿٖ نعٌ فٔعٌ إىل ُعاسب٘ ٚ ،نعقيو ايتعنّ بتشعل ٣أكدعض األقعٛاٍ يف نعٌ َوعأيَ ١عٔ املوعاٌ٥
اشبالف ١ٝعٓـ ايعًُا ،٤نُا سلْ عًْ ٢كٌ تًو املِاسف إىل األَ ١اإلهالَ ١ٝيف أسؤ ُٛكٚ ٠أبٗع٢
سًُ ١تًٝل بهتاب كب ايعاملن ٚ ، أك ٣إٔ ا قـ ٚفك٘ يف نٌ ٖق ٙاألَٛكظ  ٚاي ٌٔ ٚاملٓ.١
ٚدن ٣ا فلٜل امللادعن ايكاُ٥ن عًَ ٢لادع ١تًو املِاسف ػرل ازبناٚ ِٖ ٤نٌ َٔ هعاِٖ ٚيعٛ
بكٝـ أُمنً٘ يف إػلاز ٖقا ايعٌُ إىل ايٓٛك.
ُٝٚٚيت يهٌ َوًِ أكاؿ إٔ ٜكلأ نتاب ا بايكلا٤ات ايعٌل إٔ ٜتذ٘ يًكلاَِ َٔ ٠٤عاسف ايتٝوعرل
ٔيُا فٗٝا َٔ ػرل َُعن يتقي ٌٝفيو عًَ ،٘ٝع ايعًِ إٔ املِشف املهتٛب ال ٜػين عٔ ايتًكعٚ ٞاملٌعافٗ١
َٔ أفٛا ٙاملٌاٜؽ املتكٓن املٗل.٠
ٚأػرلّا أكٜـ إٔ أْ ٙٛأْين قـ أٚنًت إىل ايعـنتٛك سعامّ ايدلؿْٚعٚ ٞسعـ ٙاهعتهُاٍ ٌَعلٚع َِعاسف
املٗل ٠يف ع ايكعلا٤ات  -ايعٌعل ايِعػلٚ ٣ايهعدلٚ ٣ايوعبع ٚايعجالخ ٚاألكبعع اينا٥عـ ٠ب لٜكعُ ١عف
اآلٜات زبُع املاٖل  -يف ساٍ ممات ٞقبٌ إمتاَ٘ٚ ،فيو ٔيُا ملوت فَ ٘ٝعٔ ػعدل ٠عًُٝعٚ ١فٓٝع ١فُٝعا
ؽبّ ٖق ٜٔاملٌلٚعن املباكنن أثٓا ٤تٌاكنٓا فُٗٝاٚ ،قـ أبـَٛ ٣افكت٘ ،فذنا ٙا عين نٌ ػرل.
أهأٍ ا ايهل ِٜكب ايعلَ ايعع ِٝإٔ  ُُٖٔ َٜعًٓٝا بإمتعاّ عًََََُِٓٝعا عًع ٢أسوعٔ ٚدع٘ ًٜٝعل بهتعاب
ٚنالّ ا ظ ٚإٔ ٜتكبًُٗا َٓا يف ايـْٝا ٚاآلػلٚ ٠ػبععٌ شلُعا ايكبعَ ٍٛعٔ املعوَٓن ٚاملوَٓعات إْع٘
 ٞفيو ٚايكاؿك عً.٘ٝ
ٚي ٗ
ٚآػل ؿعٛاْا إٔ اسبُـ كب ايعاملن
 ٢ًَُّٚا عً ٢هٝـْا ضبُـ ٚعً ٢آي٘ ُٚشب٘ ٚهًَِّ

الشيخ ياسرالسهري
نقرئ القراءات العشر
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f

فضيلة الشي خة هديل نحهد عبدالعظيم
اسبُـ ايق ٟأْنٍ عً ٢عبـ ٙايهتاب ْا كّعا باسبهُعٚ ١فِعٌ اشب عابظ ٚٚععـ قاك٥ع٘ أعععِ ايجعٛابظ
ٚدعٌ َٔ اتبع٘ هايهّا لٜل ايوـاؿ ٚايِٛاب.
ٚأًٗـ إٔ ال إي٘ إال ا ٚسـ ٙال ًلٜو ي٘ظ ًٗاؿ ٠هعاملَ ١عٔ االكتٝعابظ ٚأًعٗـ إٔ ضبُعـّا عبعـٚ ٙكهعٛي٘ظ
ايعُُلهٌَ بأفٌٔ نتابظ ًُ ٢ا عًٚ ٘ٝهًِ ٚعً ٢ها٥ل األُشاب.
ٚبعـ ...
:
فإٕ َٔ أععِ َا ُت ٓ ٢ف ٘ٝاألعُاك نتاب ا ايٛاسـ ايكٗاكظ قلاٚ ّ٠٤إقلاٚ ّ٤تـبلّا ٚعُعالّظ يكٛيع٘
"ػرلنِ َٔ تعًِ ايكلإٓ ٚعًَُّ٘".
فٗقٖ ٙع ٞاي بعع ١األٚىل َعٔ نتعاب ]اشلعالٍ املعٓرل بتعلٜعف َِعاسف ايتٝوعرل[ يالبعٔ اي آعٌ ؿ /سعامّ
ايدلؿ" ْٞٚس ع٘ ا ٚباكى ف."٘ٝ
ٚتلدع أُٖ ١ٝايهتاب يه ٕٛناتب٘ تٛهع يف فنل ٚاهتٝعاب أغً ايعً ّٛاييت تتعًل بهتعاب ا ععن ٚدعٌ
َٔ عًِ ائبط ٚايلهِ ٚعـ اآلٚ ٟاألٚد٘ املكـَٚ ١غرل فيو.
ٚقـ علض عً ٖٞايهتاب فٛدـت٘ نتابّا عع ِٝايٓ عظ فكـ ع َواٖ ٌ٥قا ايعًعِ َعٔ غعرل إهعٗاب َُُٔعٌ ٚال
اػتِاك َُؼٌٔظ نُا ٓٚع ًلسّا أبـ ٣ضباهٔ تًو ايعً ّٛيف أبوط عباكٚ ٠سٌ أيػامٖا يف أٚدن ُٛك.٠
فأتكـّ بايٌهل ٚايتكـٜل يالبٔ ايٓذٚ ٝفلٜل ايعٌُ األك ٜعًَ ٢عا بُعقٍ َعٔ دٗعـ نعبرلظ ٚأهعأٍ ا إٔ
 ٜٓع بٗقا ايهتاب نٌ َٔ ٜكلؤٙظ ٚأ ُِٗٝٚبتك ٣ٛا يف ايوعل ٚايعًعٔظ ٚأؿعع ٛا إٔ ٜعِعُِٗ َعٔ اينيعٌ
ٚإٔ ٜٛفكٓا ٚإٜاِٖ إىل ػـَ ١ايكلإٓ ٚايـٚ ٜٔايعًِظ إْ٘ ْعِ املٛىل ْٚعِ ايِٓرل.

الشي خة /هديل بنت نحهد عبدالعظيمب و عبدالحليم
الهجازة بالقراءات الكربى والصغرى واألربع الزائدة
وعضو نقاب ة قراء نصر
وأستاذالقرآن وعلونه باألزهرالشريف
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قالوا عو نصاحف التيسري
فٔ ١ًٝايـنتٛك /عبـ ا ٘ هلبٌ:
" يكععـ تعٗععـ ا تعععاىل حب ععغ نتابعع٘ فٗٝععأ َععٔ ايلدععاٍ َععٔ أهعععـِٖ بععقيوظ ٚقععـ ٜوععل ا تعععاىل
نتابعع٘ يًععقنل ٖٝٚععأ َععٔ األهععباب َععا ؼبكععل فيععو ايتٝوععرلٚ .أكدعع ٛإٔ ٜهعع ٕٛدٗععـ أػعع ٞاألهععتاف
سامّ محاؿ ٠دنّ٤ا َٔ قَـَك ا يف تٝورل نتاب٘ يًعاملن".
فٔ ١ًٝايٌٝؽ  /أب ٛمحن ٠ايٌدلا:ٟٚ
" أَيََِِٗ أب ٛعُل ٚايـاْ ٞبعع "تٝوعرل "ٙايهعجرلَ ظ َعِٓٗ ٖعوال ٤املٌعاٜؽ املبعاكن ٕٛايعق ٜٔهعٗلٚا عًع ٢عُعٌ
َِععاسف ايتٝوععرل بععايكلا٤ات ايعٌععل املتععٛاتل٠ظ تًععو املِععاسف ايععيت تٗععتِ نععجرلّا بـقعع ١ايتٛدٝعع٘ يف
ايهًُععات َععع ٓععبط َٛآععع ايٛقععف ٚاالبتععـا ٤سوع نععٌ قععلاٚ ٠٤كٚاٜعع١ظفٗعع ٞاَتععـاؿ يألُ٥عع ١األَُ ٍَٚععع
اهتؼـاّ نٌ ايٛها ٌ٥اسبـٜج ١يًتٝورل عً ٢اسب اظ ً ٚب ١عًِ ايكلا٤ات".
فٔ ١ًٝايٌٝؽ  /كٓا عبـ اشبايل عبـ اسب ٞأب ٛك ١ٜاًٗٚلت٘ :ػالؿ املِل: ٟ
" اسبُـ ٚايِالٚ ٠ايوالّ عً ٢كه ٍٛا ظ ٚبعـ :فًكـ ا ًعت عًَ ٢كـَ ١نتاب "اشلالٍ املٓرل" ايقٟ
ع بن ٝات٘ اشبرل ايهجرل يف باب ايكلا٤ات ايكلآْ١ٝظ فٗ ٛنتاب داَع يًكلا٤ات ايعٌل ايِعػل ٣عًع٢
ًهٌ َِاسف كٚع ٞفٗٝا ايـق ١يف اػتٝاك ائٛابط ٚايعالَاتظ نُا كٚع ٞفٗٝا ايـق ١يف بٝعإ األُعٍٛ
ٚاي لًٚات يهٌ قلا٠٤ظ فأهأٍ ا َ إٔ  ٜٓع ب٘ املوًُنٚ .ايٌهل نٌ ايٌهل إىل ٚيعـْا ايكعاكئ اي بٝع /
سامّ محاؿ ٙعً ٞايدلؿُ ْٞٚاس ٖق ٙاي هلٚ ٠إػلادٗا َٔ ظالّ اي هل إىل ْٛك ايٛاقعٚ .ا َعٔ ٚكا٤
ايكِـ".
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فٔ ١ًٝايٌٝؽ  /اٍ ْب ٌٝؿك:ٍٜٚ
" اسبُـ كب ايعاملنٚ ،ايِالٚ ٠ايوالّ عً ٢هٝـ امللهًن هٝـْا ضبُـ ٚعً ٢آي٘ ُٚشب٘ أ ععن َٚعٔ
تبعِٗ بإسوإ إىل  ّٜٛايـٚ .ٜٔبعـ :فإٕ َٔ ٜكلأ نتاب اشلالٍ املٓرل ٜ ٚكلأ َِشف ايتٝوعرل ػبعـ أُْٗعا
قـ قلبا عًِ ايكلا٤ات إىل املبتـئ بوٗٛيُٜ ٚ ١ول َع عـّ اإلػالٍ بأُ ٍٛايكلا٠٤ظ فهاْا عّْٛعا يٌٓعل عًعِ
ايكلا٤ات  ٚتكلٜب٘ إىل نٌ َٔ نإ ٜٗابع٘ َعٔ قبعٌ ،فأهعأٍ ا إٔ ػبعن ٟايكعاُ٥ن عًٝع٘ ػعرل ازبعناٚ ٤إٔ
ٜه ٕٛػايِّا يٛد٘ ايهل".ِٜ
فٔ ١ًٝايٌٝؽ  /ضبُـ سؤ ايبٗٓوا:ٟٚ
"اسبُـ ٚايِالٚ ٠ايوالّ عً ٢كه ٍٛا ظ ٚبععـ :فًكعـ تِع شت َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜع ١قعاي ٕٛععٔ
ْافع فٛدـت٘ عُالّ كا٥عّا متٝن بأَٛك نعجرلَٗٓ ٠عا َلاععا ٠ايٛقعف ٚاالبتعـا ٤املٓاهع يًلٚاٜعٚ ١نعقيو ايععـ
املٛافل يًلٚاٚ ١ٜغرل فيو َعٔ األَعٛك ايعيت متٝعن بٗعا ٖعقا املِعشفظ فعا َ أهعأٍ إٔ ػبععٌ فيعو يف َٝعنإ
سوٓات ايكاُ٥ن عً".٘ٝ
فٔ ١ًٝايٌٝؽٌٖ /اّ سٝـك:٠
"اسبُـ ٚايِالٚ ٠ايوالّ عً ٢كه ٍٛا ٚ .بعـ :فعإٕ ْ ععَ ايٓعاي ٚاإلسوعإَ إيعٌَٚ ،ِٗٝعاكنتَِٗ فع٢
أَٛك ايـْٝا ٚاآلػلٚ ،٠تٝورل ً ايعًِ شلعَٔ ٛعٔ أعععِ أهعباب اْ تعاغ ايكًعٛب يإلهعالّٚ ،اإلقبعاٍ عًع٢
تال ٠ٚايكلإٓظ َٚا ميت أتقنل نَِِ نٓا ْتع ستٌْ ٢هٌ َِش ا ناَال ْٚهت ٚظبُع نعٌ َعا ؽبعّ ايلٚاٜع١
يتٝورل ايكلا ٠٤بلٚاَ ١ٜاظ ثِ اآلٕ ب ٌٔ ا تعاىل ثِ ب ٌٔ َٔ هؼلِٖ ا تعاىل شبـَ ١أٌٖ ايكعلإٓ
ٚتٝورل ايكلا ٠٤شلِ بأ ٣كٚا ١ٜأ ٚقلا َٔ ٠٤ايكلا٤ات ايعٌل بات األَل هٗالّ ٜٚورلّا يهعٌ ضبع يًكعلا٤ات إٔ
ٜكلأ ٜٚلتٌ نالّ ا تعاىل َٔ ػالٍ ٖعق ٙاملِعاسف اي ٝبع ١املباكنع ١اَِعاسف ايتٝوعرل ٚ .ا َ تععاىل
أهأٍ إٔ ٜبعاكى فع ٢األؾ اي آعٌ اسببٝع احملع اشبعرل إلػٛاْع٘ ؿ/سعامّ محعاؿ٠ظ ٚإٔ ػبعًع٘ ممعٔ  ٜعٛم
بٌععٗاؿ ٠اشبرلٜعع ١املععقنٛك ٠يف سععـٜح ايععٓي
ايعاملن".

:اػرلنععِ َععٔ تعًععِ ايكععلإٓ ٚعًُعع٘ ٚ.اسبُععـ
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فٔ ١ًٝايٌٝؽ /ايوٝـ عبـ ايػين َدلٚى:
اسبُـ كب ايعاملنٚ ،ايِالٚ ٠ايوالّ عًْ ٢بٓٝا ضبُـٚ ،عً ٢آي٘ ُٚشب٘ أ عن .أَا بعـ:
فكـ ا ًَّعتُ عً ٢املِشف املٛه ّٛبع "َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜقايٚ ،"ٕٛايق ٟقعاّ عًعٓ ٢عب ٘ٚ ،ذبلٜعلٙ
ابُٓٓا اسبب ٝايٌٝؽ ايـنتٛك /سامّ محاؿ ٠ايدلؿٚ -ْٞٚفكع٘ ا  ،-فٛدـتع٘ ْافعّعا َ ٝعـّا ٜٓاهع عُعّٛ
املوًُنَ ،لًـّا يًُبتـٚ ،ٟتقنل ٠يًُٓتٗ ،ٞفباكى ايًَّ٘ ف ْٚ ٘ٝع ب٘ اإلهالّ ٚاملوًُن.
فٔ ١ًٝايٌٝؽ /ضبُٛؿ سؤ ضبُـ اًٗٚلت٘ :عً ٞايبٗٓوا: ٟٚ
" اسبُـ ٚايِالٚ ٠ايوالّ عً ٢كه ٍٛا ظ ٚبعـ :فًكعـ ا ًععت عًعَِ ٢عشف ايتٝوعرل بلٚاٜع ١قعاي،ٕٛ
فٛدـت٘ عُالّ ٝبّا ٝالّٚٚ ،دـت ازبٗـ املبق ٍٚف ٘ٝدٗـَ عائِ ي٘ ؿكا ١ٜبايلٚاٜعٚ ١األٚدع٘ املكـَع ١يف
األؿاٚ ،٤ؿكا ١ٜبايلهِ ٚغرل َٔ ٙأهى ايلٚا١ٜظ فا َ أهأٍ إٔ ػبام ٟفلٜل ايعٌُ ػعرلّا ٚإٔ ٜتكبًع٘ َعِٓٗ
ٚإٔ ػبعً٘ ػايِّا يٛدٗ٘ ايهلٚ ِٜإٔ  ٜٓع ب٘ املوًُن ناف ٚ ١الب عًِ ايكلا٤ات ػاُ".١
فٔ ١ًٝايٌٝؼ / ١فا ُ ١ضبُـ ٜاقٛت اإلبٝاك:ٟ
" اسبُععـ إٔ ًععلفٓ ٢بععاال الع عًععَِ ٢ععاسف ايتٝوععرل َٚلادعتٗععا َععع فلٜععل َععٔ ايٌععٛٝؾ املععـقكن.
ٚقـ ملوتُ فٗٝا ايـقٚ ١اإلتكإ ٚائبط بٌهٌ مل ٜوبل ي٘ َج ٌٝيٝى فكط ف ٢نٌ نًُ ١بعٌ فع ٢نعٌ سعلفظ
َٓٛشّا يًكاكئ نٝف ٜكلؤُٚ ٙالّ ٚٚق ّا ست ٢ي ٛمل ٜهٔ َٓٛع ٚقفظ ٚأػّ بايقنل َِاسف ػًعف ٚػعالؿ
عٔ محنٌٖٚ ٠اّ عٔ ابٔ عاَل .فكـ ُٓٚعت عالَات متٝعن بعن تػًعٝغ الّ اهعِ ا ٚتلقٝكٗعاظ ٚت ؼعِٝ
ايلاٚ ٤تلقٝكٗاظ ٖٚا ٤ايوهتظ  َِٝ ١ًُٚازبُعظ ٚغرلٖا َٔ أٚد٘ ايكلا٠٤ظ ٚعـٓ آ ٟاملِشف ايق ٣ؽبتًف
َٔ َِشف آلػلظ ٚؿق ١لٜك ١نتاب ١بعض ايهًُات ب لم طبتً َ ١عع فنعل األٚدع٘ امللدٛسع ١باشلعاٍَ.
ٚقـ أعذبين َِشف ٚكَ ٚايعالَات ايتٝوعرل ١ٜفٝع٘ ممعا ػبععٌ ايكعلا ٠٤يف أَ ٟعٔ ٖعق ٙاملِعاسف هعٗالّ
َٝولّا ست ٢عً ٢األداْ  .فذن ٣ا عٔ أَ ١ضبُـ ػرلّا َعٔ قعاّ بٗعقا ايعُعٌ ايهعبرل كغعِ ٓعٝل ٚقتع٘.
ٚٚؿت ي ٛإٖٔ عٓـَ ٟاالّ نجرلّا ي ًبت َٓ٘ إٔ أتبٓ ٢املٌلٚع بلَت٘; ايهتابَ ٚاملِاسفَ ستٜ ٢تِ باعتِٗظ
ٖٓ ٌٖٚاى اهتجُاك أفٌٔ َٔ ٖقا ! "
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فٔ ١ًٝايـنتٛك /ضبُـ عبـ ا ٝـ ازبٓـ:ٟ
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A

F

 ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ 
اسبُععـ

ايععق ٟأْعععِ عًٓٝععا بٓعُعع ١اإلهععالّظ ْٚعُعع ١ايكععلإٓظ ٚاسبُععـ

إٔ اهععتؼـَين

شبـَ ١نتاب٘ ٌْٚل عًِ َٔ أَتع عً ٖٛ َ٘ٛعًِ ايكلا٤ات.
ٚأًٗـ إٔ ال إي٘ إال ا

ٚسـ ٙال ًلٜو ي٘ظ ٚأًٗـ إٔ ضبُـّا عبـ ا

ٚكهٛي٘.

أَا بعـ ...
فكعععـ ٚفكعععين ا

 إىل إُعععـاك َِعععاسف ايتٝوعععرل بعععايكلا٤ات ايعٌعععل املتعععٛاتل٠ظ ٚايٝعععَّ ٛ

أهععععـُ بتكعععـٖ ِٜعععقا ايهتعععاب بعععن ٜع عـٜو  -أٜٗعععا ايكعععاكئ ايهعععل :- ِٜاشلعععالٍ املعععٓرل بتعلٜعععف
َِععاسف ايتٝوععرلظ فٗعع ٛنتععاب ساٚيععت فٝعع٘ ايتعلٜععف ايٌععاٌَ بٗععق ٙاملِععاسف ٚمبٓاٖذٗععا يف
ائبط ٚايلهِ ٚايٛقف ٚعـ اآلٚ ٟتكـ ِٜأٚد٘ ايكلا َٔ ٠٤سٝح األؿا.٤
فأقٚ - ٍٛبا

ايتٛفٝل  -إٔ َِاسف ايتٝورل َِٖ ٞعاسف يًكعلا٤ات ايعٌعل إفعلاؿّا  ٚعّعا بعن

ايلٚاٜات ٚايكلا٤اتظ فعٓـَا ْكَ ٍٛعجالَِ :عشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ نعجرلظ فٗعَِ ٛعشف َهتعٛب
بلٚا ١ٜايبنٚ ٟباشلاٍَ َا ػاي ٘ ف ٘ٝقٓبٌظ ٚنالُٖا عٔ ابعٔ نعجرلظ ٚعٓعـَا ْكعَ ٍٛعجالَِ :عشف
ايتٝورل ألُشاب ًُ َِٝ ١ازبُعظ فَِٗ ٛشف َهتٛب بلٚا ١ٜقعاي ٕٛعًعٚ ٢دع٘ ُعًَ ١ع ِٝازبُعع
ٚقِل املٓ ٌِظ ٚباشلاٍَ َعا ػاي ع٘ فٝع٘ ابعٔ نعجرل ٚأبع ٛدع علظ ٖٚهعقاٚ .املٝعنٖٓ ٠عا يف َِعاسف
ايتٝورل إٔ نٌ َِشف َهتٛب بهاًَ٘ بايلهِ ايعجُأَْٚ ٞبٛط سو ايلٚا ١ٜاملوُ ٢بازلٗا.
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َِٚاسف ايتٝورل يف ايٛقت اسبايٚ ٞست ٢تاكٜؽ نتابٖ ١ق ٙايو ٛك يًكعلا٤ات ايعٌعل ايِعػلَ ٣عٔ
لٜك ٞايٌا بٚ ١ٝايـك٠ظ يقيو فهٌ َا ُٜقنل يف ٖقا ايهتاب َٔ َٛآع يف اي لَ أ ٚاألُ ٍٛفَٗٔ ٛ
لٜك ع ٞايٌععا بٚ ١ٝايععـكٚ .٠إٕ نععإ يف ايعُععل بكٝعع ١فوععتهَِ ٕٛععاسف ايتٝوععرل  -إٕ ًععا ٤ا

-

بايكلا٤ات ايعٌل ايهدل َٔ ٣لٜل اي ٝب ١أّٜٔاٚ .بٓ ى املٓٗر يف ائعبط ٚايلهعِ ٚععـ اآلٟظ أَعا
األٚد٘ املكـَ ١يف األؿا ٤فٗ ٞربتًف يف لٜل اي ٝب ١عٓٗا يف لٜك ٞايٌا بٚ ١ٝايـك.٠
أَا عٔ األٌُ ايق ٟبٓٝتُ عًَِ ٘ٝاسف ايتٝوعرلظ فٗع ٛبلْعاَر ايٌٓعل اسباهعٛب ٞبلٚاٜع ١س عّظ
فكـ اهتؼـَتُ ًَ ات اشب ٛط اشباُ ١ب٘ ٚاييت ٜتٝشٗا ايكا ُٕٛ٥عًَٛ ٢قع صبُع املًو فٗـ صباّْا
يًذُٝعظ دناِٖ ا ػرلّا .فذعًت يهٌ كٚاْ ١ٜوؼٖ َٔ ١ق ٙاملً ات َعع إدعلا ٤ايتععـٜالت املٓاهعب١
يًلٚا َٔ ١ٜسٝح اي لَ ٚاألُٚ ٍٛكؤٚي اآلٚ ٟايلهِ ٚائبط ٚعالَات ايٛقفظ حبٝح أُعبض يهعٌ
كٚا ١ٜصبًـ ػاْ بٗا َٔ ًَ ات اشب ٛط.
ٚقـ زلٖٝتُ َِاسف ايتٝورل بٗقا االهِ ٔيُا أكد ٙٛفٗٝا َٔ تٝورل عً ٢عاَ ١املوًُن إٔ ٜتعبعـٚا
بتال ٠ٚايكلإٓ ايهل ِٜبكلا٤ات٘ ايعٌل املتٛاتل٠ظ فٔال عٔ ايتٝورل عًً ٢ب ١ايعًعِ ٚأٖعٌ ايكعلا٤ات
يف ؿكاهتِٗ شلقا ايعًِ ايعع .ِٝفكـ ادتٗـت يف ٓعبط َِعاسف ايتٝوعرل بٌعهٌ ػبععٌ نعٌ َوعًِ
قاؿكّا عً ٢تال ٠ٚايكلإٓ ايهل ِٜبأ ١ٜكٚاٜعَ ١تعٛاتل ٠ظ ستعٚ ٢إٕ مل ٜهعٔ ؿاكهّعا َتكّٓعا شلعاظ ٖعقا َعع
ٜكٝين بإٔ ايكلإٓ ال ُٜتًكعَ ٢عٔ ايِعشف ٚاملِعاسفظ ٚإٔ س عغ ايكعلإٓ ٚتالٚتع٘ ال ٜعتُعـإ عًع٢
املِاسف ٚسـٖاظ بٌ عً ٢ايتًكٚ ٞاملٌافٗٚ ١ايعلض ٚايوُاعظ فٗ ٞهَٓ ١تبععٜ ١أػعـٖا اآلػعل ععٔ
األ .ٍٚفاشلـف ايق ٟأكدَِ َٔ ٙٛعاسف ايتٝوعرل ٖع ٛإٔ تهعٚ ٕٛهع ١ًٝمنٛفدٝعَ ١عٔ ايٛهعا ٌ٥ايعيت
ٜتشكل بٗا ق ٍٛا  :ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﭼ امقمر .71
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ٚقـ اهت ـت نجرلّا َٔ

ٝع األعُاٍ ٚا ٗٛؿات املبقٚي ١يف ٖقا ا اٍظ ٚاييت أهعأٍ ا تععاىل إٔ

ٜبععاكى فٗٝععا ٚإٔ ػبععنٟ

ٝععع ايكععاُ٥ن عًٗٝععا ػععرل ازبععنا٤ظ إال أْععين أمعععِ إٔ َِععاسف ايتٝوععرل

ربتًف نجرلّا  -ب ٌٔ ا  -عٔ غرلٖا َٔ َِاسف ايكلا٤ات امل بٛعَٗٓ ١ا ٚاإليهذل١ْٝٚظ ٚكغِ إٔ
بٔاعيت َنداٚ ٠كغِ أْ ٞيوت أٖال يقيوظ إال أْين دبلأت َ -وتعّٓٝا با

 -عً ٢دعٌ َِعاسف

ايتٝورل تتُٝن مبٝنات مل دبتُع يف غرلٖاظ ٖٚق ٙاملٝنات ٖ:ٞ
ٚ 1دٛؿ عالَات ٓعبط دـٜعـ ٠مت اهعتشـاثٗا يف َِعاسف ايتٝوعرلظ يًتُٝٝعن بعن َعععِ أٚدع٘
ايكلا ٠٤يف

ٝع ايكلا٤ات ست ٢أٚد٘ اي ٌُٛبن ايوٛك ٚأٚد٘ ايٛقف عً ٢اشلُنظ ٚغرلٖا.

ذب ِّل ٟعالَات ايٛقف ايالمّ سقفٗا أ ٚإٓافتٗا أ ٚتػٝرلٖا عٔ َِشف س ّ سو نعٌ كٚاٜع١ظ
َ 2
فًٝى األَل صبلؿ تعـ ٌٜايهًُات َٛآع اشبالف َع س ّ فلًّا ٚأُٛالّظ ٚإمنا قـ ًٜعنّ األَعل
سقف أ ٚإٓاف ١أ ٚتػٝرل عالَات ايٛقف أّٜٔا سو املعٓ.٢
ذب ِّل ٟايِعٛاب يف َعقٖبَ ٞاملٌعاكقٚ ١املػاكبع ١يف كهعِ نًُعات ايكعلإٓ ايهعلِٜظ ٓٚٚعع اسبذع١
َ 3
ٚايلٚاَٚ ١ٜا دا ٤يف املِاسف األَٗات ايعتٝك ١فٛم نٌ اعتباكظ ستٚ ٢إٕ أؿ ٣فيو إىل طباي ع١
املٌاكق ١أ ٚاملػاكب ١أ ٚنًُٗٝا يف َِاس ِٗ امل بٛعٚ ١املتـاٚي ١يف عِلْا.
ذب ِّل ٟأكدعض أقعٛاٍ عًُعا ٤اي ٛاُعٌ ٚععـ اآلٟظ ٚاألػعق يهعٌ َِعشف بايععـؿ ايعقْ ٟعّ عًٝع٘
َ 4
ايعًُا٤ظ َع ايتعـ ٌٜيف بـاٜات ْٗٚاٜات بعض ايِع شات َعٔ أدعٌ إٔ تٓتٗعٞ
بلأي ْ ى اآل ١ٜيف

ٝعع ايِع شات

ٝع َِاسف ايتٝورلظ َع اػتالف األعـاؿ املعتُـ ٠يف نٌ َٓٗا.

ذب ِّل ٟأكدض أقٛاٍ ايعًُا ٤يف األٚد٘ املكـَ ١أؿاّ٤ظ َع فنل األٚد٘ امللدٛس ١باشلعاٍَظ ستع ٢ال
َ 5
ًُٜٗٗا ايكاكئظ باإلٓاف ١إىل ايتٓ ٜ٘ٛعٓٗا يف ػامت ١نٌ َِشف َٔ َِاسف ايتٝورل.
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ٚقـ قوُت ٖقا ايهتاب إىل مخو ١أبٛاب كٝ٥و: ١
َٓٗر َِاسف ايتٝورل يف ٓبط نًُات ايكلإٓ ايهل.ِٜ
ايباب األ:ٍٚ
ًٚععلست فٝعع٘ لٜكعع ١ائععبط يف َِععاسف ايتٝوععرل َععع بٝععإ ًٚععلغ ٝععع
اُ السات ائبط املوتؼـَٚ ١ايتُج ٌٝشلا بكـك املوت اع.
ايباب ايجاَْٗٓ :ٞر َِاسف ايتٝورل يف كهِ نًُات ايكلإٓ ايهل.ِٜ
ًٚلست ف ٘ٝاملقٖ ايق ٟمت اعتُاؿ ٙيف ايلهِظ ٚفنعلت ٝعع املٛآعع ايعيت مت
تعـًٜٗا باسبقف أ ٚباإلثبات يف َِاسف ايتٝورل َع ايتعًٚ ٌٝايتٛد.٘ٝ
ايباب ايجايحَٗٓ :ر َِاسف ايتٝورل يف عـ آ ٟايكلإٓ ايهل.ِٜ
ٚفنععلت فٝعع٘ ْبععق ٠طبتِععل ٠عععٔ نععٌ عععـؿ َععٔ األعععـاؿ ايوععت ١ايععيت اعتُععـٖا
ايععـاْٚ ٞاملوععتؼـَ ١يف َِععاسف ايتٝوععرلظ ثععِ فنععلت َٛآععع اشبععالف بععن
ايعععـؿ ايهععٛيف ٚهععا٥ل األعععـاؿظ ثععِ عععـؿ آ ٟهععٛك ايكععلإٓ يف نععٌ َٓٗععاظ عًُّععا
بععإٔ ايعععـؿ ايهععٛيف ٖععَ ٛععا اعتُـتعع٘ يف ايهتععاب نًُععا أكؿت تعععٝن َٓٛععع نًُعع١
قلآْ ١ٝبقنل اهِ ايوٛكٚ ٠كقِ اآل ١ٜاييت ٚقعت فٗٝا.
عالَات ايٛقف يف َِاسف ايتٝورل.
ايباب ايلابع:
ٚف ٘ٝبٝإ عالَات ايٛقف املوتؼـَ ١يف َِاسف ايتٝورلظ َع بٝإ املٛآع ايعيت
مت تعـًٜٗا ألدٌ اػتالف املعٓٚ ٢ايلٚا ١ٜأ ٚألدٌ اػتالف عـ كؤٚي اآل.ٟ
ايباب اشباَىَٗٓ :ر َِاسف ايتٝورل يف األٚد٘ املكـَ ١يف األؿا.٤
ٚأٓٚععشت فٝعع٘ املععقاٖ أ ٚاملِععاؿك املعتُععـ ٠يف َِععاسف ايتٝوععرل يف تكععـِٜ
األٚدعع٘ املكععل ٤ٚبٗععاظ ثععِ فنععلت األٚدعع٘ املكـَعع ١يف نععٌ َِععشف َععع ايتعًٝععٌ
ٚايتٛدَ ٘ٝا أَهٔ فيو.
ثعععععِ أكفكعععععت يف ْٗاٜععععع ١ايهتعععععاب بععععععض ايُٓعععععافز َعععععٔ َِعععععاسف ايتٝوعععععرل بايلٚاٜعععععات
املؼتً ١ظ نت بٝل عًُٔ ٞيُا مت ًلس٘ يف ايهتاب.
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فأهععأٍ ا تعععاىل إٔ ٜهععٖ ٕٛععقا ايهتععاب ناف ّٝععا ٚاف ّٝععا ًععافّٝاظ ٚإٔ ؼبكععل اشلععـف امللدععَٓ ٛعع٘ عًعع٢
ال ٜلدععع إيٝعع٘ نععٌ قععاكئ ملِععاسف ايتٝوععرلظ بععٌ ٚنععٌ اي ع
أنُععٌ ٚدعع٘ظ ٚإٔ ٜهععَ ٕٛلد ّعععا هععٗ ّ
يعًِ ايكلا٤ات.
ٖععقا ٚال أؿععع ٞايعِععَُ ١ععٔ اينيععٌ ٚاشب عإظ فايهُععاٍ

ٚسععـٚ .ٙإمنععا بععقيت َععا بٛهععع ٞستعع٢

ؽبلز ايهتاب ٚاملِاسف بايِٛك ٠اييت تًٝل بهتاب ا .
فُععا نععإ َععٔ ُععٛاب فُععٔ ا ظ َٚععا نععإ َععٔ ػ عإ أ ٚميععٌ فُععين َٚععٔ ايٌعع ٝإَٚ .ععا تععٛفٝك ٞإال
با ظ عً ٘ٝتٛنًت ٚإي ٘ٝأْ. ٝ
ٚدعععـٜل بايعععقنل أْععع ٞقعععـ أُٚعععٝتُ فٔععع ١ًٝايٌعععٝؽٜ /اهعععل ايوعععُل - ٟع عععا ا

عٓععع٘  -بإمتعععاّ

املٌععلٚع َععٔ بعععـ ٟيف سععاٍ ٚفععات ٞقبععٌ إمتاَعع٘ ٚإمتععاّ َععا ٜٓبجععل عٓعع٘ َععٔ أفهععاك أػععل٣ظ ٚقععـ
ت ٌٔ هٝاؿت٘ بايكبٌَ ٍٛهٛكّا َأدٛكّا بإفٕ ا .
ﭽﭘﭙ ﭚﭜﭝﭞﭟﭼ
 ٌُٚايًِٗ عً ٢هٝـ اشبًل هٝـْا ضبُـ ٚعً ٢آي٘ ُٚشب٘ أ عن
ِّ
ٚاسبُـ

كب ايعاملن

ؿ /سامّ محاؿ ٙعً ٞايدلؿْٞٚ
بٚ ٝقاكئ بايكلا٤ات ايعٌل ايِػل٣
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ايباب األَٗٓ :ٍٚر َِاسف ايتٝورل يف ٓبط نًُات ايكلإٓ

قبٌ ايٌلٚع يف ًلغ َٓٗر َِاسف ايتٝورلظ البـ أٚال إٔ أًلغ باػتِعاك فهعل ٠عالَعات ائعبط
ازبـٜـ ٠اييت تتُٝن بٗا َِاسف ايتٝورلظ اي هل ٠اييت مت اقتباهعٗا َعٔ ؿ /أًعلف ضبُعـ فعواؿ يف
َِشف بل ْٞٚؿاك ايوالّ بلٚاً ١ٜعب ١اَِعشف ايٛاثعل بعا ظ فٗع ٛيع٘ ايوعبل يف فيعوظ ٚسوع
عًُ ٞمل ٜوبك٘ إىل ٖق ٙاي هل ٠أسـظ ٚنقيو مل ٜوبكين إىل اقتباهٗا ٚايتععـ ٌٜعًٗٝعا ٚاإلٓعاف١
إيٗٝا أسـ بإفٕ ا ظ فكـ اقتبوت َٓ٘ بعض ايعالَات َٔ سٝح اي هلٚ ٠ايتٓ ٝقظ أ َٔ ٚسٝح اي هعل٠
فكط َع اػتالف ايتٓ ٝق.
ف ُٔ املعً ّٛإٔ ٓبط ايكلإٓ ايهل ِٜيف املِاسف ايعيت بعن أٜعـٜٓا اآلٕ قعا ِ٥عًعَ ٢بعـأ اائعبط
َبين عً ٢اي ٌُٛفكعط ظ فُعجال مل تٓٛعع يف َِعاسف املٌعاكق ١امل بٛعع ١بعلٚاٜيت س عّ ًٚععب١
عالَ ١تـٍ عً ٢ن ١ٝ ٝاالبتـا ٤بُٗن ٠اي ٌُٛايهٓٗا َٛدٛؿ ٠يف َِاسف املػاكب ١امل بٛع ١بلٚاٜيت
قايٚٚ ٕٛكَظ ٚنقيو يف املِعاسف ايوعٛؿاْ ١ٝامل بٛعع ١بلٚاٜع ١ايعـٚك ٟظ ٚمل تٓٛعع يف َِعاسف
املٌاكقٚ ١املػاكب ١امل بٛع ١عالَ ١تـٍ عً ٢ن ١ٝ ٝايٛقف عً ٢عب ٛاؼب ٞظ ٚمل ٜٓٛعع يف َِعشف
املـ ١ٜٓامل بٛع بلٚاً ١ٜعب ١عالَ ١تـٍ عً ٢ن ١ٝ ٝايٛقف عً ٢اه ٣ٛبوٛك ٠ع٘ ٚاهعـ ٣بوعٛك٠
ايكٝاَٚ ١نالُٖا باإلَايٚ ١ق ّا ٚنعقيو يف فٚات ايٝعا ٤ايعيت تٓتٗع ٞبتٓع ٜٔٛأًٜٗٝ ٚعا ُٖعنُٚ ٠عٌ يف
َِاسف املػاكب ١بلٚاٚ ١ٜكَ ...
ٚبايتاي ٞفايعاَ ٞقـ ربتًط عًٖ ٘ٝق ٙاألَٛك َٚا ًابٗٗا ظ فال ٜععلف نٝعف ٜبعـأ بٓشع ٛااهعتٗنئ ;
بِٔ ُٖن ٠اي ٌُٛأّ بهولٖاظ ٚنقيو اسباٍ يف اايٝاي البٔ فنٛإظ ٚقـ ٜكف عًع ٢احملع ٞبٝعا٤
ٚاسـ ٠ال بٝأٜ٤ظ ٚقـ ٜكف عً ٢اهٚ ٣ٛاهـ ٣باي تض يٌعبٚ ١ػاُ ١إٔ نًُٗٝا كأي آ١ٜظ ٚنقيو
يف ايلٚاٜات األػل ٣ايهجرل َٔ ٖق ٙاألَٛك ظ فهإ البعـ َعٔ اهعتشـاخ عالَعات ٓعب  ١ٝدـٜعـ ٠تعبن
ن ١ٝ ٝقلاَ ٠٤ععِ نًُات ايكلإٓ يف غرل اي ٌُٛأ ٟاساٍ االبتـا ٤بايهًُ ١أ ٚسعاٍ ايٛقعف عًٗٝعا ظ
ٚعالَات أػل ٣تٓٛض ن ١ٝ ٝايكلا ٠٤مبععِ أٚد٘ ايلٚاٜات َٔ إَايٚ ١تكًٝعٌظ ٚتػعٝرل اشلُعن سعاٍ
ايٛقفظ ٚتػٝرل سلن ١اسبلف ٚق ّا أ ٚابتـاّ٤ظ ٚتلقٝل ايلاٚ ٤تػًٝغ ايالّظ ٚغرل فيو َٔ األٚد٘.
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فٌِ :لٜك ١ائبط يف َِاسف ايتٝورل

ُأػقت لٜكٓ ١بط َِاسف ايتٝورل مما قلك ٙعًُا ٤ائبط عً ٢سو َعا ٚكؿ يف نتعاب "اي علام
عًٓ ٢بط اشبلام" يإلَاّ ايتٓوٚ ٞغرل َٔ ٙايهت ظ باملنز بن عالَات اشبً ٌٝبٔ أمحـ ٚأتباع٘ َٔ
املٌاكقٚ ١عالَات األْـيوٝن ٚاملػاكب١ظ َع بعض اإلٓافات ٚايتعـٜالت اييت هعٝأت ٞبٝاْٗعا السكّعاظ
فُٝهٔ ايك ٍٛإٔ َِاسف ايتٝورل قـ مت ٓب ٗا عًَ ٢قٖ املٌاكق ١باهتجٓا:٤
أٚال :عالَات ائبط اييت مت اهتشـاثٗا ٚايعيت هعٝتِ ًعلسٗا ٓعُٔ اُع السات ائعبطظ َٗٓٚعا:
ايعالَات اييت تٔبط ايتٓ ٜٔٛاملتشلىظ ٚتػًٝغ ايالّظ ٚتلقٝل ايعلا٤ظ ٚايتهعبرل عٓعـ هعٛك اشبعتِظ
ٚتػٝرل سلن ١اسبلف ساٍ االبتـا ٤أ ٚايٛقفظ ٚايٛقف بٗا ٤ايوهت ٚايٛقف عً ٢اشلُنظ إخل.
ثاّْٝا :األػق مبقٖ ابٔ ازبنك ٟيف ٓبط ُٛك ٠اشلُنَ ٠ع ٚدٛؿ سلف َـ ما٥ـظ ٚفيو يف:
 -1ﭽﯸﭼ ا ٔلهعام 43ظ سٝح دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢دعٌ األيف ُٛك ٠اشلُعنٚ ٠ايٝعا ٤ما٥عـ;٠
أػقّا مبقٖ ايـاْٞظ بُٓٝا دل ٣ايعٌُ يف َِاسف ايتٝورل عً ٢دعٌ ايٝاُٛ ٤ك ٠اشلُنٚ ٠األيف
ٖ ٞاينا٥ـ ;٠أػقّا مبقٖ ابٔ ازبنك ٟسٝح قاٍٚ" :املهوٛكَٓٛ ٠ع ٚاسعـ ُعٛكت اشلُعن ٠فٝع٘ ٜعاّ٤
 ٖٞٚﭽﯷﯸﯹﭼ يف األْعاّظ إال إٔ األيف مٜـت قبًٗا ٚقـ قٝعٌ إٔ األيعف ٖعُ ٞعٛك٠
اشلُن ٠يف فيو ٚإٔ ايٝا ٤ما٥ـ٠ظ ٚاأل ٖٛ ٍٚاألٚىل بٌ ايِٛاب .فإٕ اشلُن ٠املُٔ َٔ ١َٛفيو ُٛكت
ٚاّٚا باالت ام فشٌُ املهوعٛك ٠عًعْ ٢عرلٖعا أُعضٚ .أّٜٔعا فعإٕ األيعف مٜعـت قبعٌ ايٝعا ٤كزلّعا يف
ﭽﮜﭼ َٔ هٛك ٠ايهٗف ٚيف ﭽﭯﭼ يػرل َٛد فنٜاؿتٗا ٖٓا ملٛد اي تش ١بعـ اشلُعن٠
أٚىلٚ .أّٜٔا فإٕ ايهُ ٖتاب أ عٛا عًع ٢مٜعاؿ ٠األيعف يف ﭽﮮﭼ قبعٌ ايٝعا ٤ي ٝلقعٛا بٗٓٝعا ٚبعن
ﭽﮅﭼظ ٚمحٌ عًُا ٤ايلهِ األيف يف ﭽﭟﭼ عً ٢فيو يً علم بٗٓٝعا ٚبعن ﭽﭣﭼ َعع
ٚدععٛؿ ايكععلا ٠٤بٗععق ٙايِععٛك٠ظ فشًُُِٗععا ٖٓععا يً ععلم بٗٓٝععا ٚبععن ﭽﮘﭼ  ٚﭽﮯﭼ أٚىل ٚا
أعًِٚ .".مما ٜكٖ ٟٛقا املقٖ أْ٘ ٜٛقف عًٖ ٢ق ٙايهًُ ١بايٝا ٤عً ٢ايٛد٘ ايلزلٞظ سٝح قعاٍ
أب ٛبهل ابٔ األْباكٚ" :ٟنإ محن ٌِٜ ٠ايٝا ٤يف ايٛقف َا نإ فٜ ٘ٝاَ ٤جعٌ :ﭽﯸﯹظ
ﭪﭫﭼ"ظ ْٚكً٘ عٓ٘ ابٔ ازبنك] .ٟالٌشر جـ  1صـ  – 453إيضاح الىقف واالبتداء جـ  1صـ [424
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 -2ﭽﯧﭼ حير وردتظ ﭽﮊﭼ يووس 34ظ سٝح دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢دععٌ األيعف

ُععٛك ٠اشلُععنٚ ٠ايٝععا ٤ما٥ععـ٠ظ بُٓٝععا ٜكعع ٍٛابععٔ ازبععنكٚ" :ٟأَععا كهععِ ﭽﮮظ ﮫظ ﯧظ

ﮊﭼ باأليف قبٌ ايٝا٤ظ فاأليف يف فيو ما٥ـ ٠نُا قـَٓاظ ٚايٝا ٤فُٛ ٘ٝك ٠اشلُن ٠ق عّا.

ٚايعذ َٔ ايـاْٚ ٞايٌا ي  َٔٚقًـُٖا نٝف ق عٛا بنٜعاؿ ٠ايٝعا ٤يف ﭽﯧظ ﮊﭼظ

فكاٍ ايعـاْ ٞيف َكٓعع٘ٚ" :يف َِعاسف أٖعٌ ايععلام ٚغرلٖعا ﭽﯧظ ﮊﭼ سٝعح ٚقعع
بنٜاؿٜ ٠ا ٤بعـ اشلُن".٠ظ قاٍ" :نقيو كزلٗا ايػام ٟبٔ قٝى يف نتاب " ٖذا ٤ايوٓ " ١ايعق ٟكٚاٙ
عٔ أٌٖ املـ".١ٜٓظ قعاٍ ايوعؼاٚ" :ٟٚنعقيو كأٜتع٘ يف املِعشف ايٌعاَ .".ٞاقًعت ٚ :نعقيو يف
ٝع املِاسفظ ٚيهٓٗا غرل ما٥ـ٠ظ بٌ ُٖ ٞعٛك ٠اشلُعن٠ظ ٚإمنعا اينا٥عـ ٠األيعفظ ٚا أعًعِ.".
]الٌشر جـ  1صـ [455

 -3ﭽﭽﭾﭼ ءال معران 733ظ ﭽﯵﯶﭼ ا ٔلهبياء 43ظ سٝح دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢دعٌ
األيف ُٛك ٠اشلُنٚ ٠ايٝا ٤ما٥ـ٠ظ بُٓٝا مت اتباع َقٖ ابٔ ازبعنك ٟيف َِعاسف ايتٝوعرلظ سٝعح
ٜكٚ " :ٍٛكهِ ﭽﭽﭾﭼ يف ٤اٍ عُلإ ﭽﯵﯶﭼ يف األْبٝا ٤بٝا ٤بعـ األيف .فكٌٝ
إٔ ايٝا ٤ما٥ـ٠ظ ٚايِٛاب مٜاؿ ٠األيف نُا أفنل ] .".ٙالٌشر جـ  1صـ [454

 -4ﭽﭲﭼ ا ٔلعراف 731ظ ا ٔلهبياء 41ظ سٝح دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢دعٌ األيعف ُعٛك ٠اشلُعن٠
ٚايععٛا ٚما٥ععـ٠ظ بُٓٝععا مت اتبععاع َععقٖ ابععٔ ازبععنك ٟيف َِععاسف ايتٝوععرلظ سٝععح ٜكععٚ " :ٍٛنععقيو

ﭽﭲﭼظ فك ع ايـاْ َٔٚ ٞتبع٘ بنٜاؿ ٠ايعٛا ٚيف فيعو ٚإٔ ُعٛك ٠اشلُعنٖ ٠ع ٛاأليعف قبًعٗاظ
ٚايعاٖل إٔ اينا٥ـ يف فيو ٖ ٛاأليف ٚإٔ ُٛك ٠اشلُن ٖٛ ٠ايٛا ٚنتبت عًَ ٢لاؿ ايُٛعٌ تٓبّٗٝعا عًع٢

ايتؼ ٝععفٚ .ايععـي ٌٝعًعع ٢فيععو مٜععاؿ ٠األيععف بعععـ ايععالّ يف ْعععرل فيععو ٖٚعع :ٛﭽﯭظ

ﯡﭼظ ٚنععقيو إفا ػ ٓععا اشلُععن ٠يف فيععو فإ ْٖعا غب ٗععا بععن اشلُععنٚ ٠ايععٛا ٚنُععا أ ْٖ عا إفا

ػ ٓاٖا يف ٖقا غب ٘ بن اشلُنٚ ٠األيفظ فـٍ عً ٢مٜاؿ ٠األيف يف نٌ فيوظ ٚا أعًِ.".
]الٌشر جـ  1صـ [456
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 -5ﭽﭕﭼ ءال معران 713ظ امعافات 83ظ ﭽﯡﭼ امخوبة 31ظ ﭽﯭﭼ اهمنل 17ظ ٚها٥ل ايبابظ ٚهبل

نالّ ابٔ ازبنك ٟيف مٜاؿ ٠األيف بعـ ايالّ] .الٌشر جـ  1صـ [456

 -6ﭽﯗﭼ امقعصط 18ظ سٝح دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢دعٌ األيف ُعٛك ٠اشلُعن٠ظ بُٓٝعا مت
اتبعاع َععقٖ ابعٔ ازبععنك ٟيف َِعاسف ايتٝوععرلظ سٝعح ٜكععٚ" :ٍٛفنعل اسبععافغ أبع ٛعُععل ٚايععـاْٞ
ﭽﯗﯘﭼ يف ايكِّ ممعا ُعٛكت اشلُعن ٠فٝع٘ أي ّعا َعع ٚقٛعٗعا َت لفع ١بععـ هعانٔظ
ٚتبع٘ عً ٢فيو ايٌا يظ فذعًٗا أّٜٔعا ممعا ػعلز ععٔ ايكٝعايظ ٚيعٝى نعقيو; فعإٕ اشلُعنَ ٠عٔ
ﭽﯗﭼ َُٔ١َٛظ فًِّٛ ُُ ٛكت يهاْت ٚاّٚا نُا ُُ ِّٛكت املهوعٛك ٠يف ﭽﯠﭼ ٜعاّ٤ظ ٚنامل تٛسع١
يف ﭽﯕظ ﮯظ ﮪﭼٚ .ايِٛاب إٔ ُٛك ٠اشلُنَٗٓ ٠ا ضبقٚف عً ٢ايكٝعايظ ٖٚعق ٙاأليعف

ٚقعت ما٥ـ ٠نُا نتبت يف ﭽﯥظ ﯭظ ﯽظ ﭘﭙﭼظ تٌبّٗٝا مبا مٜـ بعـ ٚا ٚازبُعع".

]الٌشر جـ  1صـ [445
 -7ﭽﯲﭼ اذلارايت 31ظ ﭽﮣﭼ امقص 8ظ سٝح دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عًع ٢دععٌ األيعف ُعٛك٠

اشلُن٠ظ بُٓٝا مت اتباع َقٖ ابٔ ازبنك ٟيف َِاسف ايتٝورلظ سٝح ٜكٚ " :ٍٛكهعِ ﭽﯲﭼظ

ﭽﮣﭼ بأيف بعـ ايٝاٚ ٤بٝا ٜٔ٤بعـٖا فك ٌٝإٔ ايٝا ٤ايٛاسـ ٠ما٥عـ٠ظ ٚال ٚدع٘ ينٜاؿتٗعا ٖٓعا
ٚايِٛاب عٓـٚ ٟا أعًِ إٔ األيف ٖ ٞاينا٥ـ ٠نُا مٜـت يف َاَٚ ١٥ا٥تن ٚايٝا ٤بعـٖا ُٖٛ ٞك٠
ال يًُبتـأَٓ ٠ني ١املتٛه  ١نػرلٖا ] .".الٌشر جـ  1صـ [454
اشلُن ٠نتبت عًَ ٢لاؿ ايٚ ٌُٛتٓنّ ٜ

ٚمما ػبـك اإلًاك ٠إي ٘ٝإٔ َِاسف املٌاكق ١قـ ػاي ت َٓٗذٗعا َٚعقٖ ايعـاْٚ ٞاتبععت َعقٖ ابعٔ
ازبنك ٟيف دعٌ ايٝعاُ ٤عٛك ّ٠يًعُٗن ٠يف هعتَٛ ١آععظ ٖع :ٞﭽﭪﭼ يصووس 71ظ ﭽﮀﭼ امنحصل 09ظ
ﭽﮔﭼ طو 749ظ ﭽﰃﭼ امضورى 17ظ ﭽﭾﭼ امروم 3 :ظ ﭽﭖﭼ امصروم78 :ظ بُٓٝا ايتنَت َِعاسف
املػاكب ١مبٓٗذٗا ٚأػقت بلأ ٟايـاْ ٞجبعٌ ايٝا ٤ما٥ـ ٠يف ٖق ٙاملٛآعع نػرلٖعاظ هعَٓٛ ٣ٛعع ٞايعلّٚ
ألٕ ايٝا ٤غرل ثابت ١فُٗٝا كزلّا يف َِاسف املػاكب١ظ َ ٖٛٚا هٝتكـّ فنل ٙيف باب "َٓٗر ايلهِ".
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ثايجّا :األػق بٔبط املػاكب ١يف اآلت:ٞ

ٓ -1بط سلٚف ايتٗذ ٞسو سلن ١أٖ ٍٚذا ٤نٌ سلفظ عب :ٛﭽ ﮡﭼظ فايهول ٠اييت ذبعت املعِٝ
َجالّ ألٕ أٖ ٍٚذا ٤املَ ِٝهوٛكظ نُا ٓٚعت فٛقٗعا ايٌعـ ٠إلؿغعاّ َعٖ ِٝذعا ٤ايعالّ فٗٝعاظ بعهعى
ائبط املٌلق ٞايق ٟال ٜبن سلنع ١أٖ ٍٚذعا ٤اسبعلٚفظ ٖهعقا :ﭽ ﭑﭼظ ٖٚعقا بعلغِ أْع٘ ٜعبن

إَاي ١أٖ ٍٚذا ٤اسبلف إفا نإ مماالّظ نُا يف َِشف املـٜٓع ١بلٚاٜعً ١ععب١ظ يف َجعٌ :ﭽﭵﭼ.
يقيو فُٓٗر املػاكب ١يف فيو ٖ ٛاألُٛبظ سٝح ميٝن بن ساٍ اسبلف َٔ اي تض ٚاإلَاي١ظ يف عبع:ٛ

ﭽﭵﭼظ ٚنقيو ميٝن بن ساٍ اسبلف َعٔ اإلظٗعاك ٚاإلؿغعاّظ فُعجالّ :ﭽﮝﭼ دبعـ عالَع١
ايٌـ ٠فٛم امل ِٝعٓـ َٔ ٜـغِ فٗٝا ْٖ ٕٛذا ٤ايونظ ٚال دبـٖا يف َِشف محن ٠ألْ٘ ٜعٗعل ْعٕٛ

ٖذا ٤ايون عٓعـ املعِٝظ ٖهعقا :ﭽﮝﭼ ظ ٚال يف َِعشف أبع ٞدع عل ألْع٘ ٜكعلأ بايوعهت عًع٢

سلٚف ايتٗذ :ٞﭽﮝﭼظ بٌ ٚميٝن أّٜٔا بن ٚدٛؿ ايػٓعٚ ١ععـَٗا إفا أُؿغٔعِ ايتٓع ٜٔٛيف سعلف

ايتٗذٞظ ٚفيو يف ﭽﭪﭬﭼ ُٚالّ بن فا ل ٜٚى يف َِشف ػًف عٔ محن٠ظ فعالَ ١ايٌـ٠
ٖٓا تـٍ عً ٢اإلؿغاّ بػرل غٓ١ظ نُا هٝأت ٞبٝاْ٘ يف باب "اُ السات ائبط".
ٚقـ مٜـ أّٜٔا يف َِاسف ايتٝورل ٓبط اسبلف األػرل َٔ سلٚف ايتٗذ ٞسو سلنت٘ ُٚالّ مبعا
بعععـ ٙإفا نععإ آػععل ٖذا٥عع٘ ُععشٝشّا َُعٗعلّاظ بٓٛععع عالَعع ١اي ععتض أ ٚايوععه ٕٛعًعع ٢لفعع٘ظ ٖهععقا:

ﭽﭑﭓﭼظ ﭽﮑﮓﭼ.
َٓٛ -2ع اشلُن ٠املهوٛك ٠اييت ال ُٛك ٠شلا يف ايلهِظ سٝعح دعل ٣ايعُعٌ يف أنجعل َِعاسف املٌعاكق١
عًٓٚ ٢عٗا فٛم امل  :١ﭽﮔﭼظ ﭽﮓﭼظ بُٓٝعا دعل ٣عُعٌ املػاكبع ١عًعٓٚ ٢ععٗا ذبعت

امل  :١ﭽﮔﭼظ ﭽﮁﭼظ  ٖٛٚاألٚىل ٚاألُٛب يٓٝاه املعُع ٍٛبع٘ يف اشلُعنات املهوعٛك٠

اييت شلعا ُعٛك ٠يف ايلهعِظ فٗع ٞتٓٛعع ذبعت األيعف يف عبع :ٛﭽﮏﭼظ ﭽﭤﭼظ ﭽﭕﭼظ
ٚذبت ايٝا ٤يف عب :ٛﭽﭯﭼظ ﭽﰇﭼظ ٚذبت ايٛا ٚيف :ﭽﭯﭼ.
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َٓٛ -3ع اشلُن ٠املُٔ ١َٛاييت ُٛكتٗا األيفظ سٝح ٜٔعٗا املٌاكق ١فعٛم األيعفظ ٖهعقا :ﭽﭧﭼظ
بُٓٝا ٜٔعٗا املػاكب ١أَعاّ األيعفظ ٖهعقا :ﭽﭧﭼظ ﭽﭹﭼظ ﭽﭶﭼظ ٖٚع ٛاألُعٛبظ ألْع٘
ميٝنٖا عٔ اشلُن ٠امل تٛس ١اييت تٓٛع فٛم األيفظ يف عبع :ٛﭽﮃﭼظ ﭽﮆﭼظ ﭽﮇﭼظ نُعا

ٜٓاه ٓٚع عالَ ١االبتـا ٤بأيف اي ٌُٛأَاّ األيف إفا نعإ ُٜبتعـأ بٔعُٗاظ يف عبع :ٛﭽﯙﭼظ
ٜٓٚاه

ٓٚع عالَ ١توٗ ٌٝاشلُن ٠عب ٛائِ أَاّ األيف يف :ﭽﮕﮗﭼ.

ٓ -4بط االبتـا ٤بأيف ايٌُٛظ سٝح مل تٓٛع يف َِاسف املٌاكق ١عالَ ١تـٍ عً ٢ن ١ٝ ٝاالبتعـا٤
بأيف ايٌُٛظ خبالف َِاسف املػاكبٚ ١اييت قًـتٗا َِاسف ايتٝورلظ ٖٚعَ ٛعا هعٝتِ ًعلس٘ يف
ايكوِ ايكاؿّظ ذبت عٓٛإ "اُ السات ائبط".
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فٌِ :اُ السات ائبط يف َِاسف ايتٝورل

ٚيف َِاسف ايتٝورلظ مت ٓبط نٌ سلف مبا ٜٓاه سلنت٘ ُٚالّ نكاععـ ٠ثابتع١ظ فائعبط َعبين
ال عً ٢ايٌُٛظ ٚأسٝاّْا ٜبن ائبط أّٜٔا سلن ١اسبلف ساٍ ايٛقف أ ٚاالبتعـاٚ .٤ال ؽبًع ٛاسبعلف
أُ ّ
 ٢أَ ٚـغُّا أ ٚنإ سلف َـ .فعالَات ائبط ٖ:ٞ
َٔ عالَٓ ١بط إال إفا نإ طب ّ
 -1عالَات ٓبط سلنات اسبلٚف:

* عالَ ١اي تض ااي تشَ : ١دلٖ ٠تٓٛع فٛم اسبلف امل تٛغظ عب :ٛﭽ ﭯﭼ.

* عالَ ١ايهول اايهولَ : ٠دلٖ ٠تٓٛع ذبت اسبلف املهوٛكظ عب :ٛﭽ ﭛﭼ.

* عالَ ١ائِ اائُٚ : ١اُ ٚػرل ٠تٓٛع فٛم اسبلف املُّٔٛظ عب :ٛﭽﯮﭼ.

* عالَ ١ايتٌـٜـ اايٌـً : ٠ن ُػرل ٠غرل َٓك ١ ٛتٓٛع ؿاُّ٥ا فٛم اسبلف املٌـؿظ عب :ٛﭽﭺﭼظ

ﭽ ﭬﭼظ ﭽﮌﭼ.

* عالَ ١ايوه :ٕٛكأي ػاُ ٤ػرل ٠غرل َٓك ١ ٛتٓٛع فٛم اسبلف ايوانٔ املعٗلظ عب :ٛﭽﭑﭒﭼ.
* ٚتعل ١ٜاسبلف َٔ عالَ ١ايوهَ ٕٛع تٌـٜـ اسبلف ايتايٜ ٞـٍ عً ٢إؿغاّ األ ٍٚيف ايجاْ ٞإؿغاَّعا

ناَالّظ عب :ٛﭽﰄﰅﭼظ أ ٚإػ ا ٘٥عٓـ ٙإفا نإ ايجاْ َٔ ٞتا٤ات ايبنٟظ عب :ٛﭽﯞﯟﭼ.
* ٚتعلٜتعع٘ َععع عععـّ تٌععـٜـ ايتععايٜ ٞععـٍ عًعع ٢إؿغععاّ األ ٍٚيف ايجععاْ ٞإؿغاَّععا ْاقِّععاظ عبعع:ٛ
ﭽﮀﮁﭼظ ﭽ ﮠﭼ أ ٚإػ ا ٘٥عٓـٙظ عب :ٛﭽﭡﭢﭼ.
ٔععا سععلٚف ايتٗذعع ٞيف فععٛاتض ايوععٛكظ فُععجال ٚدععٛؿ عالَعع ١ايوععه ٕٛعًعع ٢ععلف
ٜٚععـػٌ يف فيععو أّ ٜ
ايوعععن َعععٔ ﭽﭬﭮﭼ ٜعععـٍ عًععع ٢إظٗعععاك ْععع ٕٛايوعععن عٓعععـ ايعععٛاٚظ بُٓٝعععا تعلٜععع ١عععلف

ايون َٔ ايوهٜ ٕٛـٍ عً ٢اإلؿغاّظ ٖهقا :ﭽﭬﭮﭼ.

ٓٚٚععع َععُ ِٝععػرل )j( ٠بععـالّ َععٔ عالَعع ١ايوععه ٕٛفععٛم ايٓععٜ ٕٛععـٍ عًعع ٢قًبٗععا َُّ ٝععا طب ععا ٠عٓععـ

ايبا٤ظ عب :ٛﭽ ﮣﭼ.

- 25 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 -2عالَات ٓبط سلنات ايتٓ:ٜٔٛ

* تلنٝعع اسبععلنتنظ ٖهععقا :اn

ﭽﯼﯽﭼظ ﭽ ﮯﮰﭼ.

ٜععـٍ عًعع ٢هععه ٕٛايتٓععٚ ٜٔٛإظٗععاكٙظ عبعع :ٛﭽﯫﯬﭼظ

* ٚتتابعُٗعععا ٖهعععقا :اَ oعععع تٌعععـٜـ اسبعععلف ايتعععايٜ ٞعععـٍ عًععع ٢اإلؿغعععاّ ايهاَعععٌظ عبععع:ٛ
ﭽﭽﭾﭼظ ﭽﯪﯫﭼظ ﭽﯮﯯﭼظ أ ٚاإلػ عععععععا ٤إفا نعععععععإ ايجعععععععاَْ ٞعععععععٔ

تا٤ات ايبنٟظ فكط يف :ﭽﯰﯱظ ﭣﭥ ﭼ.
* ٚتتابعُٗععععا َععععع عععععـّ تٌععععـٜـ اسبععععلف ايتععععايٜ ٞععععـٍ عًعععع ٢اإلؿغععععاّ ايٓععععاقّظ عبعععع:ٛ

ﭽﮞﮠﭼظ ﭽﭙﭚﭼظ ﭽﰁﰂﭼظ أ ٚاإلػ ععععععععععا٤ظ عبعععععععععع :ٛﭽﮬﮮﭼظ
ﭽﮈﮉﭼظ ﭽﮋ ﮍﭼ.
* ٓٚٚع َُ ِٝػرل )j( ٠بـالّ َٔ اسبلن ١ايجاْ َٔ ١ٝايتٜٓ ٜٔٛـٍ عً ٢قً ايتَُّٓٝ ٜٔٛا طب ا ٠عٓـ

ايبا٤ظ عب :ٛﭽ ﭣ ﭤ ﭼ.
* أَا ايتٓ ٜٔٛايقٜ ٟتشلى اليتكا ٘٥بوانٔ بعـ ٙأ ٚبُٗن ٠تُٓكٌ سلنتٗا إي ٘ٝعٓـ َٔ َقٖبع٘ ايٓكعٌظ
فكـ دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢ايذلن ٝظ نُا يف ساي ١ايتٓ ٜٔٛايوانٔ املعٗلظ ٚاعتُـ املػاكب١
عً ٢عالَ ١ًُ ١أيف اي ٌُٛيف بٝإ سلنع ١ايتٓع ٜٔٛايعقٜ ٟوعبك٘ظ نُعا ٖعَٓٛ ٛعض أؿْعا ٙعٓعـ ًعلغ
عالَ ١ايًِٚ .١نال ائب ن ال ؽبًُ َٔ ٛععٛب ١أ ٚقِعٛكظ فٔعبط املٌعاكق ١ال فعلم بٓٝع٘ ٚبعن ٓعبط
ايتٓعع ٜٔٛايوععانٔ املعٗععلظ ٚفيععو طبععايف يًكاعععـ ٠ايععيت ٜتبعٗععا املٌععاكقٚ ١املػاكبعع١ظ ٖٚعع ٞإٔ ت ععابل
اسبلنتن مبجابٓٚ ١ع ايوه ٕٛعً ٢ايتٜٓٔٛظ ٚسٝح إٔ ايٓع ٕٛايوعانٓ ١ايٛاقعع ١قبعٌ هعانٔ ال ٜٓٛعع
عًٗٝا ههٕٛظ بٌ تُشلٖى بايهول عً ٢أٌُ ايكاعـ٠ظ فهقا ال ٜه  ٞت ابل ايتٓ ٜٔٛيًتعبرل ععٔ ذبلنع٘
ُٚالّظ بٌ ٜٓبػ ٞعٌُ اُ الغ ٜـٍ عًٖ ٢ق ٙاسبلن١ظ أَعا ٓعبط املػاكبع ١فٗع ٛأسوعٔ سعا ّال َعٔ ٓعبط
املٌاكق١ظ إال أْ٘ ِٜع َع٘ عًع ٢ايكعاكئ ايععاؿَ ٟعلفع ١نٝ ٝع ١ايً عغ بعايتٓ ٜٔٛضبلنّعا يف ايُٛعٌظ
ٚباألػّ إفا نإ ايتَٓٓ ٜٔٛتٗ ٢آ ١ٜأَٓ ٚتٗ ُ ٢ش.١
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ٚيػُٛض ائب ن املقنٛك ٜٔزبعأت َِعاسف ايتٝوعرل إىل ٓٚعع ْعُ ٕٛعػرل َ ٠تٛسع ١أَٔ ٚعُ ١َٛأٚ
َهوٛك ٠بـالّ َٔ اسبلن ١ايجاْ َٔ ١ٝايتٓ ٜٔٛيتـٍ عًع ٢ذبعلى ايتٓع ٜٔٛبعاي تض أ ٚائعِ أ ٚايهوعلظ
عً ٢ايذلت ٝظ عً ٢غلاك امل ِٝايِػرل ٠ايـاي ١عً ٢قً ايتٜٓٔٛظ ٚفيو يف عب :ٛﭽﭸﭹﭼ عٓعـ

َٔ ٜٓكٌ سلن ١اشلُن٠ظ ﭽﯜﯞﭼ عٓـ َٔ ؼبلى ايتٓ ٜٔٛبائِ قبٌ ُٖن ٠اي ٌُٛاييت ُٜبتعـأ

بُٔٗاظ  ٖٞٚبايهول ٖهقا ﭽﯜﯞﭼ عٓـ غرلِٖ.
ٚدـٜل بايقنل إٔ عالَ ١ايتٓ ٜٔٛاملتشلى يٝوت َٔ اهتشـاخ َِاسف ايتٝورلظ ٚإمنا ٖعَ ٞكتبوع١
َٔ َِشف ايٛاثل با ظ ست ٢إٔ ايٌلغ املقنٛك أعالَٓ ٙك َ٘ٓ ٍٛبتِلف ٜورلٚ .قعـ فنعل يف ًعلس٘
إٔ ٖق ٙايعالََٛ ١دٛؿ ٠أّٜٔا يف بعض املِاسف امل بٛعع ١يف ايعبالؿ غعرل ايعلبٝع١ظ ناشلٓعـ ٚبانوعتإ
ٚتلنٝا ٚإْـْٝٚوٝا ٚدٓٛب إفلٜكٝاظ ٚا أعًِ.
 -3عالَ ١ًُ ١أيف اي ٌُٛا_ ظ ٖ ٞعالَ ١كأي ُاؿ ُػرل ٠تٓٛع فٛم أيف اي ٌُٛؿاُّ٥ا َُٗا ناْت
سلن ١اسبلف ايوابل شلاظ عب :ٛﭽﯛﯜﭼظ ﭽﮙﮚﭼظ ﭽﯸﯹﭼظ ٚهٛا ٤ناْت أيعف

ايُٛععٌ يف أ ٍٚايهًُعع ١ناألَجًعع ١ايوععابك ١أَ ٚتٛه ع ١ظ عبعع :ٛﭽﮮﭼظ ٖٚععَ ٛععا ٜٛافععل َععقٖ

املٌاكق .١أَا املػاكب ١فعالَ ١ًُ ١أيعف ايُٛعٌ عٓعـِٖ دعلُٖ ٠عػرل ٠ا  تتبعع سلنعَ ١عا قبعٌ أيعف
اي ٌُٛيف ايً غظ فإٕ نإ َا قبًٗا َ تٛسّا ٓٚعت فٛم األيفظ عب :ٛﭽ ﭼظ ٚإٕ نإ َهوعٛكّا
ٓٚعت ذبتٗاظ عب :ٛﭽ   ﭼظ ٚإٕ نإ ََُّٔٛا ٓٚعت ٚهط األيفظ عب :ٛﭽ ﭼ.
ٚال ٜٔبط املػاكبع ١أيعف ايُٛعٌ املتٛهع ١ظ عبع :ٛﭽﭼَٚ .عقٖ املٌعاكق ١أفٔعٌ يتذٓع
اًتبا ٙأيف اي ٌُٛاملتٛه  ١باأليف املـ ١ٜاييت متـ َـّا بٝعّٝاٚ .يقا مت اعتُاؿ عالَ ١كأي ايِعاؿ
ايِػرل ٠يف َِاسف ايتٝورل ؿالي ّ١عً ١ًُ ٢اشلُن ٠املبتـأٚ ٠املتٛه .١
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 -4عالَ ١االبتـا ٤بأيف ايٌُٛظ ْٖ ٞك ُ ١ػرل ٠تٓٛع فٛم أيف ايٌُٛظ إفا نإ ُٜبتـأ بٗا ب تشٗاظ
عب :ٛﭽﮫﭼظ أ ٚذبتٗا إٕ نإ ُٜبتـأ بٗا بهولٖاظ عبع :ٛﭽﮞﭼظ أ ٚأَاَٗعا إٕ نعإ ُٜبتعـأ بٗعا
بُٔٗاظ عب :ٛﭽﯙﭼظ َ ٖٛٚا ٜٛافعل َعقٖ املػاكبع١ظ فعإفا اَتٓعع االبتعـا ٤بٗعق ٙاأليعف بعإٔ هعبكت
حبلف يف عب :ٛﭽ ﭱﭼظ انعتُع  ٞبٓٛع عالَ ١كأي ايِاؿ فكطظ يعـّ اسباد ١إىل ْك  ١االبتـا.٤
ٚبايتععاي ٞفععإٕ ٓععبط أيععف ايُٛععٌ يف َِععاسف ايتٝوععرل بٗععاتن ايعالَععتن ٖععَ ٛععنز بععن َععقٖي
املٌعععاكقٚ ١املػاكبععع١ظ سٝعععح اػعععترلت عالَععع ١كأي ايِعععاؿ ايِعععػرلَ ٠عععٔ َعععقٖ املٌعععاكق ١العتٝعععاؿ
ايٓععاي إٜاٖععاظ ٚنععقيو دبٓ ّبععا يًؼًععط بععن عالَععُ ١ععً ١ايُٛععٌ عًععَ ٢ععقٖ املػاكبععٚ ١عالَععْ ١كععٌ
اشلُعععن٠ظ ألْٗعععا ْ عععى ازبع علٖ ٠ايِعععػرل٠ظ ٚهعععٝأت ٞبٝاْٗعععا السكّعععا .نُعععا مت ٓعععبط أيعععف ايُٛعععٌ
املتٛهع ع  ١عًعععَ ٢عععقٖ املٌعععاكق ١متٝٝع عنّا بٗٓٝعععا ٚبعععن األيعععف املـٜععع١ظ بُٓٝعععا اػعععترلت عالَععع١
ايٓك عع ١ايِععػرلَ ٠ععٔ َععقٖ املػاكبعع ١يتععبن نٝ ٝعع ١االبتععـا ٤بععأيف ايُٛععٌظ ػاُعع ١املٛآععع ايععيت
غايبّا َا تهَٛ ٕٛآع ابتـا٤ظ َجٌ :ﭽﮦﮧﮨﮩﭼ امنحل.711:
ٚدععـٜل بايععقنل إٔ ٖععقا املععنز بععن املععقٖبن َععأػٛف َععٔ َِععشف ايٛاثععل بععا ظ ايوععابل فنععلٙظ إال إٔ
َِاسف ايتٝورل قـ تٛهعت يف اهتؼـاّ عالَ ١ايٓك  ١املقنٛك٠ظ حبٝح مل تكتِل عً ٢بٝإ نٝ ٝع١
االبتـا ٤بأيف اي ٌُٛفكطظ بٌ بٓٝت أّٜٔا ن ١ٝ ٝاالبتـا ٤بجاْ ٞاشلُعنتن املت كعتن يف اسبلنعَ ١عٔ
نًُععتنظ عٓععـ َععٔ ٜبععـشلا ُٚعالّ مبععا قبًععٗاظ ُٖٚععا ٚكَ ٚقٓبععٌ خبً ُٗععاظ عبعع :ٛﭽﮉﮊﭼ ىصصود18:ظ
ﭽﭻﱪﭼ امبقرة47:ظ ﭽﮕﮗﭼ ا ٔلحقصاف41:ظ نُا بٓٝت ن ١ٝ ٝاالبتـا ٤بُٗن ٠ايك ع إفا ناْت تتػرل
سلنتٗا ساٍ االبتـا٤ظ فَـَيَّت عًُٗٓ ٢ا ابتـا ّ٤بـالّ َعٔ نوعلٖاظ يف عبع :ٛﭽﯵﯶﭼ امقعصط10:ظ عٓعـ
محنٚ ٠ايهواٞ٥ظ َٚؿَيَّت عً ٢نولٖا ابتـا ّ ٤بـ ّال َٔ فتشٗا يف :ﭽﯖﯘﯙﭼ عبس11:ظ عٓـ كٜٚى.
ٚقـ كٚعٓ ٞبط اشلُن ٠ايعيت ُعٛكتٗا أيعف بعٓ ى لٜكعْ ١ك ع ١االبتعـا ٤بعأيف ايُٛعٌظ فتٓٛعع
اشلُعن ٠فعٛم األيعف إفا ناْعت َ تٛسع١ظ يف عبع :ٛﭽﯴﭼ أ ٚهعانٓ ١يف عبع :ٛﭽﯶﭼظ ٚذبتٗعا إفا
ناْت َهوٛك٠ظ يف عب :ٛﭽﮙﭼظ ٚأَاَٗا إفا ناْت َٔعُ١َٛظ يف عبع :ٛﭽﭧﭼظ نُعا كٚععٓ ٞعبط
اشلُن ٠املوًٗ ١اييت ُٛكتٗا أيف بٓ ى اي لٜك ١أّٜٔاظ فتٓٛع فٛم األيف إفا ناْت َوًٗ ١إىل اي عتض
عب :ٛﭽﯟﭼ فعوت33:ظ ٚذبتٗا إفا ناْت َوًٗ ١إىل ايهوعلظ عبع :ٛﭽﮫﮬﭼ امسصدةة11:ظ ٚأَاَٗعا إفا
ناْت َوًٗ ١إىل ائِظ يف ﭽﮕﮗﭼ ا ٔلحقاف.41:
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 -5عالَععع ١توعععٗ ٌٝاشلُعععن ٠ا sظ ٖععع ٞؿا٥عععلَِ ٠عععُت ١تٓٛعععع َهعععإ اشلُعععن ٠ايعععيت شلعععا ُعععٛك ٠يف

ايلهععِظ يًـاليعع ١عًعع ٢توععًٗٗٝا بٗٓٝععا ٚبععن األيععفظ عبعع :ٛﭽﯟﭼظ أ ٚبٗٓٝععا ٚبععن ايٝععا٤ظ

عبععع :ٛﭽﯹﭼظ أ ٚبٗٓٝعععا ٚبعععن ايعععٛاٚظ يف :ﭽﯞﭼظ ٚنعععقيو تٓٛعععع َهعععإ اشلُعععن ٠ايعععيت
ال ُععٛك ٠شلععا يف ايلهععِظ يًـاليعع ١عًعع ٢توععًٗٗٝا بٗٓٝععا ٚبععن األيععفظ فتهعع ٕٛفععٛم األيععف املًشكعع١ظ
عبعععع :ٛﭽﭟﭼظ أ ٚعًعععع ٢ايوعع ع لظ يف :ﭽ ﯓﯔ ﭼ أ ٚبٗٓٝععععا ٚبععععن ايٝععععا٤ظ فتهعععع ٕٛعًعععع٢
ايو لظ عب :ٛﭽﭖﭼظ أ ٚبٗٓٝا ٚبن ايٛاٚظ فته ٕٛفٛم ايو ل قًٝالظ عب :ٛﭽﮘﭼ.
ٓٚٚععع عالَعع ١اي ععتض فٛقٗععا ٜععـٍ عًعع ٢إبععـاٍ اشلُععنٜ ٠ععا َ ّ٤تٛسعع ١إفا هُععبكت بهوععلظ عبعع:ٛ
ﭽﮗﮘﭼظ أٚ ٚاّٚا َ تٛسعععع ١إفا هُععععبكت بٔععععِظ عبعععع :ٛﭽﯖﯓﭼٓٚٚ .ععععع عالَعععع١

ايهول ذبتٗا ٜـٍ عً ٢إبـاٍ اشلُنٚ ٠اّٚا َهوٛك٠ظ عب :ٛﭽﮡﮢﭼ.
ٚإفا أَهععٔ االبتععـا ٤بٗععق ٙاشلُععنات  -املوععًٗ ١أ ٚاملبـيعع - ١فإْٗععا تُشكععل حبوعع َٓٛععع عالَعع١
ايتوٗ ٌٝأ ٚاإلبـاٍ َٔ األيف.

ٚيعععقيو مل تُٔعععبط نًُععع ١ﭽﯗﭼ املرسصصص ت77:ظ يف َِعععش  ٞايتٝوعععرل ألبععع ٞعُعععلٚ ٚأبععع ٞدع عععل
بعالَعع ١اإلبععـاٍ املععقنٛك ٠أعععالٙظ ألْٗععا ال تُشكععل عٓععـُٖا سععاٍ االبتععـا٤ظ فُٔععب ت بإسبععام ٚاٚ
ُػرل١ََُٛٔ ٠ظ يًـالي ١عً ٢أُْٗا ٜبـالٕ اشلُنُٚ ٠الّ ٚابتـا.ّ٤
ٚنععععقيو مل تُٔععععبط اشلُععععنات املتشلنعععع ١ايعععععُُبـي ١بعالَعععع ١اإلبععععـاٍ املععععقنٛك ٠أعععععالٙظعبعععع:ٛ
ﭽﭠﭼ امبقصصصرة134:ظ ﭽﮏﭼ امكصصصو ر4:ظ عٓعععـ َعععٔ ٜبعععـشلاظ ػالفّعععا ٔيُعععا دعععل ٣عًٝععع٘ ايعُعععٌ
يف َِععاسف املػاكبعع ١بلٚاٜععٚ ١كَظ ٚفيععو ألٕ َِععاسف ايتٝوععرل اعتُععـت عًععٓ ٢ععبط املٌععاكق١

يهًُعع ١ﭽﮭﭼ إف أْٗععا ايهًُعع ١ايٛسٝععـ ٠ايععيت ٜبععـٍ ُٖنتٗععا س ععّظ فًععِ تٓٛععع عًعع ٢ايععٛاٚ
إال عالَعع ١اي ععتض ؿ ٕٚعالَعع ١اإلبععـاٍظ فهععإ يناَّععا اتبععاع َععٓٗر ٚاسععـ يف ٖععق ٙاملوععأي ١يف ٝععع
َِاسف ايتٝورلظ َٗٓ ٖٛٚر املٌاكق.١
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 -6عالَععْ ١كععٌ سلنعع ١اشلُععن)`( ٠ظ ٖععَ ٞد علُٖ ٠ععػرل ٠تٓٛععع َهععإ اشلُععن ٠ايععيت ُععٛكتٗا األيععفظ

يًـاليعععع ١عًعععع ٢سععععقفٗا ْٚكععععٌ سلنتٗععععا إىل ايوععععانٔ قبًععععٗاظ عبعععع :ٛﭽﭼﭼ امبقصصصصرة731:ظ
ﭽﮚﮛﭼ ا ٕلرساء13:ظ ﭽﭽﭾﭿﭼ امبقصصصصصرةٚ .733:إفا أَهعععععٔ االبتعععععـا ٤بٗعععععق ٙاشلُعععععنات فإْٗعععععا
تُشكععل حبو ع َٓٛععع ايعالَععَ ١ععٔ األيععف .أَععا اشلُععن ٠ايععيت ال ُععٛك ٠شلععاظ فععإفا ناْععت ابتـاٝ٥عع ١أٚ
َت لفعععٜٓٛ ١عععع َهاْٗعععا عالَععع ١ازبَععلٖ ٠ايتعععاي ٞفنلٖعععاظ ٚإفا ناْعععت َتٛهع ع  ١تُشعععقف ٚال ٜٓٛعععع

َهاْٗعععا ًععع٤ٞظ عبععع :ٛﭽﯩﭼ امقعصصصط43:ظ ٚي عععغ ﭽﯜﭼ عٓعععـ َعععٔ ٜٓكعععٌ سلنععع ١اشلُعععن٠
فُٗٝا ُٚالّ ٚٚق ّا.



 -7عالَ ١اشلُن ٠االبتـاٚ ١ٝ٥املت لف ١ايواق ُٚ ١الّ ()aظ َٖ ٞدلٖ ٠تٓٛع عً ٢ايو ل َهإ اشلُن٠
اييت ال ُٛك ٠شلا كزلّا ٚتوكط ُٚالّ مبعا قبًعٗا إفا ناْعت ابتـاٝ٥ع ١أ ٚمبعا بععـٖا إفا ناْعت َت لفع١ظ
يًـالي ١عً ٢ذبكٝل اشلُن ٠االبتـا ١ٝ٥ساٍ االبتـا ٤بٗا ٚاشلُن ٠املت لف ١سعاٍ ايٛقعف عًٗٝعا .فأَعا
اشلُعن ٠االبتـاٝ٥ع ١فٗع ٞاشلُعن ٠ايعيت تُشعقف ٚتُٓكعٌ سلنتٗعا إىل ايوعانٔ قبًعٗا عٓعـ األمكمظ عبعع:ٛ
ﭽﮆﮇﭼ امبقرة14:ظ فايعالَٖٓ ١ا تـٍ عًْ ٢كٌ سلن ١اشلُن ٠ساٍ ًُٗٚا مبعا قبًعٗاظ ٚذبكٝكٗعا
سععاٍ االبتععـا ٤بٗععا .فهععإ ايػععلض َععٔ ايعالَعع ١أال ٜعععٔ ايكععاكئ إٔ االبتععـاٜ ٤هععَ ٕٛععٔ األيععف نُٗععن٠
َك ٛع ١اأتٓٝا ٚ .أَا اشلُن ٠املت لف ١اييت توكط ُٚالّ مبا بعـٖاظ فًٗا سايتإ ال ثايح شلُا:
اسبايععععع ١األٚىل :ﭽﭭﭮﭼ ا ٔلحصصصصص ا

13:ظ ﭽﭹﭺﭻﭼ سصصصصص ب ٕاٚ 0:عبُٖٛعععععاظ عٓعععععـ َعععععٔ ٜوعععععكط

اشلُععععن ٠األٚىل ُٚعععالّ ٚؼبككٗععععا ٚق ّععععاظ َععععٔ أدععععٌ محاٜعععع ١ايكععععاكئ َععععٔ ايٛقععععف عًععععَ ٢جععععٌ
ﭽﭹﭼ بـُٖ ٕٚن.
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اسبايععع ١ايجاْٝععع :١ﭽﯚﯛﭼ

ا ٔلحصصص ا

19:ظ ﭽﮛﮜﭼ

ا ٔلحصصص ا

14:ظ عٓعععـ قعععايٕٛظ سٝعععح ٜكعععلأ

بُٗععن ي ععغ ايععٓي ٤نٝععف دععا٤ظ إال أْعع٘ يف ٖععق ٜٔاملٓٛعععن ٜبععـٍ اشلُععنٜ ٠ععا ّ٤ثععِ ٜععـغِ فٗٝععا
ايٝععا ٤ايععيت توععبكٗاظ سععاٍ ُٚععًٗا مبععا بعععـٖاظ أَععا إفا ٚقععف عًٗٝععا فإْعع٘ ؼبككٗععا َععع َععـ ايٝععا٤
زب علٖ ٠إمايعع ١أٖٚ ٟععِ قععـ  ٜععلأ عًعع ٢فٖععٔ ايكععاكئ إٔ
قبًععٗا بععال إؿغععاّظ فهععإ ايػععلض َععٔ عالَعع ١ا َ
قععايٜ ٕٛوععتجين ٖععق ٜٔاملٓٛعععن َععٔ اشلُععن ُٚععالّ ٚٚق ّععاظ َٚجًععُٗا أّٜٔععا َٓٛععع ﭽﭙﭚﭼ
يوسف14:ظ يكايٚ ٕٛايبن ٟخبً ُٗا.
 -8عالَ ١ايٛقف بٗا ٤ايوهت ا tظ ٖٖ ٞاُ ٤ػرل ٠تٓٛع فٛم اسبلف األػرل َٔ ايهًُ١ظ يًـالي ١عً٢
ايٛقف عًٗٝا باشلا٤ظ ٚؽبتًف َٓٛع اشلا َٔ ٤ايهًُٚ ١ق ّا سو ٖقا اسبلف األػرلظ فإفا نإ:
* تا ٤تأْٝحظ عب :ٛﭽﮗﭼ ىود38:ظ فتُٓ ل اشلا ٤بـ ّال َٓٗا ٚق ّاظ عٓـ َٔ ٜكف عًٗٝا باشلا.٤
* ْْ ٕٛوَ ٠ٛوبٛق ١بٗآُ ٤رلظ عب :ٛﭽﰍﭼ امط ق71:ظ فتُٓ ل اشلا ٤بعـٖا ٚق ّاظ عٓـ ٜعكٛب.
* ُٓرل َ لؿ غا ٥ظ عب :ٛﭽﯬﭼظ ﭽﯟﭼ حير وقعاظ فتُٓ ل اشلا ٤بعـٚ ٙق ّاظ عٓـ ٜعكٛب.
* ٜاَ ٤تهًِ ظ عب :ٛﭽﯤﭼ ص11:ظ ف ُتٓ ل اشلا ٤بعـٖا ٚق ّاظ عٓـ ٜعكٛب.
* َ ِٝنًُ ١اهت ٗاَ١ٝظ عب :ٛﭽﭑﭼ امنبأٔ7:ظ فتُٓ ل اشلا ٤بعـٖا ٚق ّاظ عٓـ ٜعكٛب ٚايبن ٟخبً ٘.
* َ ِٝنًُيت ﭽﭲﭼ حير وقعتظ ﭽﮚﭼ امبقرة771:ظ ف ُتٓ ل اشلا ٤بعـٖا ٚق ّاظ عٓـ كٜٚى.
* أي ّاظ عب :ٛﭽﯡﭼ يوسف33:ظ فتُٓ ل اشلا ٤بعـٖا ٚق ّا َع إًباع َـٖٓاظ عٓـ كٜٚى.
* ٚساالت أػل ٣يٝعكٛب َٔ "اي ٝبَ "١جٌ

ع املقنل ايوامل َٔ األزلاًَٚ ٤شكات٘.
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 -9عالَتا تػًٝغ ايالّ (ٚ )pتلقٝل ايلاَ ... )q( ٤عً ّٛإٔ ٖٓاى سلٚفّا ت ؼِ قّ ٛال ٚاسـّاظ ٖٓٚاى
سلٚفّا تلقل قّ ٛال ٚاسـّاظ ٖٓٚاى سلٚفّا تلقل تاكٚ ٠ت ؼِ تاك ّ٠أػل٣ظ فأَا اسبلٚف اييت شلا ساي١
ٚاسـ َٔ ٠ايت ؼ ِٝأ ٚايذلقٝل فال ذبتاز إىل عالَ ١ئبط ٖق ٙاسباي١ظ ٚأَا َا ٜلقل تاك ٜٚ ّ٠ؼِ
تاك ّ٠أػل٣ظ ُٖٚا سلفا ايالّ ٚايلا ٤فكطظ فكـ مت اهتشـاخ عالَتن يتُٝٝن ساييت اسبلف ايٛاسـ
يف املِشف ايٛاسـ يًلٚا ١ٜايٛاسـ٠ظ ٚنقيو يتُٝٝنُٖا بن َِاسف ايلٚاٜات املؼتً  .١فٛقع
االػتٝاك عًً ٢هٌ امللبع يٝه ٕٛايكاهِ املٌذلى بن ايعالَتنظ إال أْ٘ ٜهَُِ ٕٛتّا عٓـَا ٜـٍ
عً ٢ايتػًٝغظ ٚاػتُّٖ بايالّ فكطظ ٜٚه ٕٛأدٛفَ عٓـَا ٜـٍ عً ٢ايذلقٝلظ ٚاػتُّٖ بايلا ٤غرل
املـغُ ١فكط ًلط أال ٜه ٕٛذبت ايلا ٤عالَ ١نول أ ٚاػتالي أ ٚإَايٚ .١اشبالُ ١إٔ:
** نٌ الّ يف َِاسف ايتٝورل َلقكَ ١ا مل تٓٛع ذبتٗا عالَ ١امللبع املُِتظ فٗ ٞس٦ٓٝعق َػًعع١ظ
ٚفيو يف ي غ ازبالي ١املوبٛم بٔعِظ عبع :ٛﭽﭵﭶﭼظ أ ٚفعتضظ عبع :ٛﭽﭝﭞﭼظ ٚنعقيو

ايالَات اييت غًعٗا األمكم عٔ ٚكَظ عب :ٛﭽﭡﭼظ ﭽﮛﭼظ ﭽﮖﭼ.

** ٚنٌ كا َ ٤ؼَُ ١ا مل تٓٛع ذبتٗا أ ١ٜعالَ١ظ فٗ ٞس٦ٓٝق َلقك١ظ :ٖٞٚ

 ايلا ٤املهوٛك٠ظ ذبتٗا عالَ ١ايهولظ عب :ٛﭽﭣﭼظ أ ٚتٓ ٜٔٛنولظ عب :ٛﭽﭙﭼ. ايلا ٤املؼتًى نولٖاظ ذبتٗا عالَ ١االػتاليظ عب :ٛﭽﯗﭼ يـٚك ٟأب ٞعُل.ٚ -ايلا ٤املُاي١ظ ذبتٗا عالَ ١اإلَاي١ظ عب :ٛﭽﮃﭼظ ملٔ َقٖبِٗ اإلَاي.١

 ايلا ٤املكًً١ظ ذبتٗا عالَ ١ايتكًٌٝظ عب :ٛﭽﮃﭼ ملٔ َقٖبِٗ ايتكً.ٌٝ -ايلا ٤ايوانٓ ١بععـ نوعل أُعًٚ ٞيعٝى بععـٖا سعلف َوعتعٌ يف ْ عى ايهًُع١ظ ذبتٗعا عالَع ١امللبعع

األدٛفظ عب :ٛﭽ ﮭﭼظ ﭽﰃﭼ.

 ايلا٤ات امل تٛسٚ ١املُٔ ١َٛاييت كقكٗا األمكمظ ذبتٗا عالَ ١امللبع األدٛف أّٜٔاظ عب :ٛﭽﭦﭼظﭽﰍﭼظ ﭽﭡﭼظ ﭽﮬﭼ.
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 -10اسبلٚف املًشك١ظ ٖ ٞسلٚف ُػرل ٠تًشل بايهًُات ايكلآْ ١ٝيتـٍ عً ٢اسبلٚف املذلٚن ١كزلّا يف
املِعععاسف ايعجُاْٝعععَ ١عععع ٚدعععٛب ايٓ

عععل بٗعععاظ عبععع :ٛﭽﭓﭼظ ﭽﭔﭼظ ﭽﮓﭼظ

ﭽﮭﭼٚ .إفا نععإ اسبععلف املًشععل َت لفّععا فإْعع٘ ال  ٜٓععل ٚق ّععاظ عبعع :ٛﭽﭹﭼظ ﭽ ﭲﭼظ
ﭽﭨﭼظ إال إفا ٓب ت سلن ١اسبلف األػرل َٔ ايهًُع ١بعالَع ١ايِع ل املوعت  ٌٝايكعاِ٥ظ عبع:ٛ

ﭽﭽﭼظ َ ٖٛٚا هعٝتِ ًعلس٘ السكّعاٚ .إفا نعإ اسبعلف املًشعل يع٘ بعـٍ يف ايلهعِظ عُع ٍِّٛيف
ايٓ ل عً ٢اسبلف املًشل ال عً ٢ايبـٍظ عب:ٛ

* ﭽ ﯓﭼ كيف وقعظ ﭽ ﭤﭼ كيف وقعظ فاملٓ ٛم األيف ٚيٝى ايٛا ٚأ ٚايٝا.٤

* ﭽ ﭡﭢﭼ امبقرة134:ظ فاملٓ ٛم ايٝاٚ ٤يٝى ايٛاٚظ عٓـ َٔ ٜبـٍ اشلُنُٚ ٠الّ.

* ﭽ ﮕﮖﭼ ا ٔلعراف11:ظ فاملٓ ٛم ايٛاٚ ٚيٝى ايٝا٤ظ عٓـ َٔ ٜبـٍ اشلُنُٚ ٠الّ.
* ﭽ ﯽﯾﭼ طو83:ظ فاملٓ ٛم األيف ٚيٝى ايٝا٤ظ عٓـ َٔ ٜبـٍ اشلُنُٚ ٠الّ.
ٚإفا نإ َتشلنّا فإٕ اسبلف املًشل ٜه ٕٛبن ايبـٍ ٚعالَ ١اسبلن١ظ عب:ٛ

* ﭽ ﭫﭼ كيف وقعظ عٓـ َٔ ٜكلأ بايونظ ﭽ ﯗﭼ امخكوير13:ظ عٓـ َٔ ٜكلأ بايعا.٤

* ﭽ ﯗﭼ املرس ت77:ظ عٓـ َٔ ٜبـٍ اشلُنُٚ ٠الّ ٚابتـاّ٤ظ َٚجًٗا ﭽ ﮘﭼ مرمي.70:

يععقيو فٗععا ٤ايوععهت يف َجععٌ ﭽ ﰍﭼ يٝوععت سلفّععا ًَشكّععاظ ألْٗععا يٝوععت بععن ايٓععٚ ٕٛعالَعع١
اي ععتضظ ٚايوععن ايـايعع ١عًعع ٢ايوععهت يف َجععٌ ﭽﭻﭼﭽﭼ يٝوععت سلفّععا ًَشكّععاظ ألْٗععا يٝوععت بععن

ايعععالّ ٚعالَععع ١ايوعععهٕٛظ ٚازبععع ِٝايـايععع ١عًععع ٢دعععٛام ايٛقعععف يف َجعععٌ ﭽﯥﯦﯧﭼ يٝوعععت
سلفّا ًَشكّاظ ألْٗا يٝوت بن اسباٚ ٤عالَ ١ايوه.ٕٛ
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 -11عالَ ١ايِ ل املوت  ٌٝايكا ِ٥ا cظ ٖ ٞعالَ ١اإلثبات ٚق ّاظ فًٗا مخى اهتؼـاَات :

 .1تٓٛع فٛم األيف يتـٍ عً ٢سقفٗا ُٚالّ ٚإثباتٗا ٚق ّاظ عب :ٛﭽﭼﭼ امكيف.43:

ٚيف ايٛد٘ "االػتباك "ٟيف ﭽﭯ ﱯﭼ اهمنل 11:عٓـ ايهوعاٚ ٞ٥أبع ٞدع عل ٚكٜٚعىظ مت إسبعام
أيف بعـ ايٝاٚ ٤فٛقٗا عالَ ١ايِ ل املوت  ٌٝايكاٚ ِ٥أَاَٗا عالَْ ١ك ع ١االبتعـا٤ظ يًـاليع ١عًع٢
ايٛقف باأليف ﭽﮫﭼ ثِ ايبـ ٤باأليف بِٔ ُٖن ٠اي ٌُٛﭽﮩﭼ.

 .2تٓٛع فٛم ٖا ٤ايوهت ايجابت ١كزلّاظ يف عب :ٛﭽﯩﭼ امبقصرة110:ظ ﭽﯵﭼ املعصارج13:ظ عٓعـ َعٔ
ؼبقفٗا ُٚالّ ٜٚجبتٗا ٚق ّا.
 .3تٓٛع ذبت نول ٠ايٝا ٤يف ايهًُات اييت تٓتٗ ٞبٝا ٜٔ٤ي عّعا ٚيهعٔ كزلعت بٝعاٚ ٤اسعـ٠ظ يًـاليع١
عً ٢ثبٛت ايٝا ٤ايجاْٚ ١ٝق ّاظ هٛا ٤ناْت ٖق ٙايٝا ٤ثابتع ١يف ايً عغ ُٚعالّظ عبع :ٛﭽﭽﭾﭼ

امبقرة18:ظ أ ٚضبقٚف َٔ - ١أدٌ ايتكا ٤هعانٓن  -عبع :ٛﭽﮏﮐﭼ امبقصرةٚ .14:قعـ زبأْعا إىل اهعتشـاخ
ٖقا االُ الغ َٔ أدٌ كفع  ِٖٚسـخ يبعض أفآٌ املكعل٥ن املتعأػلٜٔظ سٝعح ؿععٛا إىل ايٛقعف عًع٢
َجععٌ ﭽﭽﭼ ٚﭽﮏﭼ بٝععاٚ ٤اسععـ٠ظ ٚال ٜتوععع املكععاّ ٖٓععا يبٝععإ سذععتِٗ يف فيععو ٚايععلؿ
عًِٗٝظ فهت ايكلا٤ات ٚايتذٜٛـ ًاف ١ٝيف فيو.
 .4تٓٛع ذبت نول ٠اسبلف األػرلظ يًـالي ١عًع ٢إثبعات ٜعا ٤ما٥عـٚ ٠ق ّعاظ عبع :ٛﭽﯻﭼ غصافر41:ظ
عٓـ ابٔ نجرل ٜٚعكٛبظ ايًقَ ِٜ ٜٔكلإٓ بنٜاؿ ٠ايٝاُٚ ٤الّ اؿيت عًٗٝا ايٝا ٤املعك ١ُٛاملًشك ١بعـ ايعـاٍ
ٚٚق ّا اؿيت عًٗٝا عالَ ١ايِ ل املوت  ٌٝذبت نول ٠ايـاٍ ظ ٚبقيو ٜوعت ٝع ايكعاكئ إٔ  ٜعلم بعن
قلا٤تُٗٝععا ٚبععن كٚاٜععيت ٚكَ ٚابععٔ ٚكؿإظ ايً عقَٜ ِٜٔكععلإٓ بنٜععاؿ ٠ايٝععا ُٚ ٤عالّ فكععطظ فتُٔععبط يف
َِش ُٗٝا بـ ٕٚايعالَ :١ﭽﯻﭼ ٖٞٚ .تٓٛع أّٜٔعا ذبعت تٓع ٜٔٛايهوعلظ يف عبع :ٛﭽ ﯦﭼ
امرعصة77:ظ عٓـ ابٔ نجرلظ سٝح ٜكلأ بنٜاؿ ٠ايٝاٚ ٤ق ّا فكطظ ٚال ميهٔ إسبام ٜا ٤بععـ ايعالّ ألْٗعا توعكط
ُٚالّ بوب ايتٓ.ٜٔٛ
 .5تٓٛع فٛم فتش ١اشلا َٔ ٤ﭽ ﯿﭼ يف َٛآعٗا ايجالثع١ظ عٓعـ َعٔ ٜجبعت أي ّعا بععـ اشلعاٚ ٤ق ّعاظ
ٚفٛم فتش ١ايبا َٔ ٤ﭽﮝﭼ ام خرف 37:عٓـ كٜٚىظ ألْ٘ ٜجبت أي ّا بعـ ايباٚ ٤ق ّا عّٓٛا يًتٓ.ٜٔٛ
- 34 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 -12عالَ ١ايِ ل املوتـٜل ا bظ تٓٛع فٛم اسبلفظ يًـاليع ١عًع ٢مٜاؿتع٘ظ فعال  ُٜٓعل بع٘ ُٚعالّ ٚال

ٚق ّععاظ عبعع :ٛﭽ ﭹﭼظ ﭽﯚﭼ .نُععا تٓٛععع عالَعع ١ايِ ع ل املوععتـٜل عًعع ٢ايٓععَ ٕٛععٔ ي ععغ
ﭽﮭﭼ حير وقعظ َع ٓبط ايٝا ٤بتٓ ٜٔٛايهوعلظ ٚفيعو يف َِعش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تع ٞأبع ٞعُعلٚ
ٜٚعكٛب ألُْٗا ٜك إ عًٗٝا بايٝا٤ظ فهإٔ ايٓ ٕٛما٥ـ ٠فال تُٓ ل ُٚالّ ٚال ٚق ّا .فعإٕ قٝعٌ إٔ ايتٓعٜٔٛ
ٜه ٕٛيًشلف األػرل ال يًشلف ايق ٟقبًع٘ظ قًٓعاٖ :ع ٛنعقيو يف عبع :ٛﭽﭚﭼ ,ﭽﮈﭼظ فعإٕ
قٖ ٌٝقا ػاْ بتٓ ٜٔٛاي تض فكطظ قًٓا :تٓ ٜٔٛائِ أّٜٔا قـ ٜه ٕٛيًشعلف قبعٌ األػعرل َعٔ ايهًُع١

ٜٚه ٕٛاسبلف األػرل ما٥ـّاظ يف َجٌ :ﭽﭙﭼ امنساءٚ ,718:نقيو تٓ ٜٔٛايهول يف ﭽﮄﭼ فصاطر,44:

عٓـ َٔ ٜكلؤْٗٚا باشب ض ٚكزلت يف َِاس ِٗ باأليف ٖهقا :ﭽﮄﭼ.
ٚنعععقيو أٓعععٝف يعالَععع ١ايِعع ل املوعععتـٜل ٚظ ٝععع ١أػعععل ٣يف َِعععاسف ايتٝوعععرلظ يًـاليععع ١عًععع٢
ٚدععع٘ ععععـّ ايبوعععًُ ١عٓعععـ َعععٔ ال ٜبوعععٌُ ُٚععالّ بعععن ايوعععٛكتن هعععٛا ٤بوعععهت أ ٚبـْٚععع٘ظ سٝعععح
ُٓٚعععت ايبوععًُ ١بععن قٛهععن َنػععلفن ثععِ ٓٚعععت عالَعع ١ايِ ع ل املوععتـٜل فععٛم ايكععٛي ايجععاْٞظ

ٖهععععقا :ﭡﭢﭣ ظ ٚايػععععلض َععععٔ ايكٛهععععن إٔ تٌععععًُُٗا ايعالَعععع١
بايبوععًُ ١ايععيت بُٗٓٝععاظ فععال ٜعععٔ ايكععاكئ إٔ ايعالَعع ١فععٛم َعع ِٝﭽ ﭣﭼظ عًُّععا بععإٔ ٖععقا
االُ الغ ال  ٞ ٜٓدٛام ابتـا ٤ايوٛك ٠بايبوًُ.١

 -13عالَععع ١ايتهعععبرل عٓعععـ هعععٛك اشبعععتِظ ٖٚععع ٞعالَععع ١اﮉ عًععع ٢غعععلاك عالَعععيت اﮅ ظ اﮄ ظ

ٚتٓٛععع بعععـ ايهًُعع ١األػععرلَ ٠ععٔ هععٛك اشبععتِظ َععٔ آػععل هععٛك ٠ائععش ٢إىل آػععل هععٛك ٠ايٓععايظ يف
َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ نجرلظ يًـالي ١عً ٢ايتهبرل عٓـ ػٛات ِٝهٛك اشبتِ.
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 -14عالَععع ١املعععـ ا rظ تٓٛعععع فعععٛم سعععلف املعععـظ عبععع :ٛﭽﯸﭼ عصصصبس44:ظ ﭽﭒﭼ امخوبصصصة41:ظ
ﭽﭵﭼ ا ٔلهعصام13:ظ أ ٚايًنظ عبع :ٛﭽﮊﭼ ص8:ظ ﭽﯴﭼ املائصةة47:ظ يًـاليع ١عًعَ ٢عـَ ٙعـّا
ما٥ـّا عٔ املـ األًُ ٞاي بٝعٚ .ٞتٓٛع أّٜٔا فٛم أسلف ايتٗذ ٞاييت يف ٖذاٗ٥ا سلف َـظ عبع ٛايعالّ

ٚاملععَ ِٝععٔ :ﭽﭑﭼ امبقصصرة7:ظ أ ٚسععلف يععنظ عبعع ٛايعععن َععٔ :ﭽﭓﭼ امضصصورىٚ .1:تٓٛععع فععٛم ي ععغ
ازبالي ١ساٍ إؿغاّ ٖا ٘٥يًوٛهٞظ عب :ٛﭽﭞﭟﭼ ا ٔلهعام17:ظ تكـميّا يٛدٗ ٞاملـ عًعٚ ٢دع٘ ايكِعلظ
ٚنقيو فٛم سلٚف املـ املًشكع ١هعٛا ٤ناْعت َتٛهع ١ظ عبع :ٛﭽﯛﭼ ا ٕلرساء8:ظ أَ ٚت لفع ١نُعا يف

سلٚف ايِعً١ظ عبع :ٛﭽﯱ ﯲﭼ ا ٕلرساء31:ظ ﭽﯿﱪ ﰀﭼ امبقصرةٚ .18:يف نعٌ فيعو ت ٝعـ ٖعق ٙايعالَع١
تٛهط املـ أ ٚإًباع٘ سو ْٛع املـظ ٚسو ايلٚاٚ ١ٜاي لٜلٖٓٚ .اى عالَ ١مت اهعتشـاثٗا يًـاليع١
عًَ ٢ـ ايبـٍ ٚق ّا يألمكمظ مت فنلٖا ُع .41
 -15عالَات اإلَايٚ ١ايتكً ... ٌٝعالَ ١اإلَاي ١ؿا٥لُٛ َ ٠ه ١ا eتٓٛع ذبعت اسبعلف املُعاٍ َعع
دبلٜـ َٔ ٙعالَع ١اي عتضظ نُعا ٖعَ ٛعُع ٍٛبع٘ اآلٕ يف َِعاسف املٌعاكقٚ ١املػاكبع١ظ إال إٔ َِعاسف
املػاكب ١بلٚاٚ ١ٜكَ مل ت لم بن اإلَاي ١يف َٓٛع ﭽ ﭵﭼ ٚايتكً ٌٝيف ها٥ل ايكلإٓظ بُٓٝعا دعًعت
املِاسف ايوٛؿاْ ١ٝعالَ ١ايتكً ٌٝؿا٥ل ٠صبٛف ١ا , fعب :ٛﭽﮐﭼ يًتُٝٝن بن َٛآع اإلَاي١
ٚايتكً ٌٝيف كٚا ١ٜايـٚكٟظ ٚعً ٘ٝدل ٣ايعٌُ يف َِعاسف ايتٝوعرلَٚ .عًع ّٛإٔ ٖٓعاى َٛآعع فٗٝعا
اي تض ُٚالّ بُٓٝا فٗٝا اإلَاي ١أ ٚايتكًٚ ٌٝق ّاظ ٚنجرل َٓٗا َا ٜهجل ايٛقعف عًٝع٘ظ بعٌ ُٜٚوَعٔٓ ايٛقعف
عً ٢بعٔٗا أسٝاّْا يهْٗٛا كؤٚي آٜاتظ َٚع فيو ال ٜٛدـ يف املِاسف امل بٛع ١اُع الغ ٜعبن نٝ ٝع١
ايٛقف عًٖ ٢ق ٙاملٛآعظ مبا قـ ًٜتبى عً ٢ايكاكئ املتكٔ فٔال عٔ ايعاَٞظ ف ٝعتض َعا ػبع إَايتع٘
أ ٚتكًٚ ً٘ٝق ّا .فًذأْا يف َِاسف ايتٝورل إىل اهتشـاخ اُ الغ يقيوظ بإٔ تٓٛعع عالَع ١اإلَايع١
أ ٚايتكً ٌٝحبذِ أُػل فٛم عالَ ١اي تض أ ٚتٓع ٜٔٛاي عتض يًشعلف املُعاٍ أ ٚاملكًعٌظ فعالَع ١اي عتض أٚ
تٓ ٜٔٛاي تض تعٌ نُا ٖ ٞإدلا ّ٤عً ٢ايٌُٛظ ٚتٓٛع فٛقٗا ايٓك ع ١امل ُٛهع ١أ ٚا ٛفع ١إًعاك ّ٠إىل
ايٛقف باإلَاي ١أ ٚايتكً.ٌٝ
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 َٔٚأَجً ١فيو:

* ﭽﭦﭼ امبقرة :1:متاٍ فتش ١ايٛاٚ ٚق ّا فكطظ يًهوا.ٞ٥
* ﭽﯧﭼ امبقرة :711:متاٍ فتش ١ايالّ ٚق ّا فكطظ ألُشاب اإلَاي١ظ أَا ُٚالّ فبايتٓ.ٜٔٛ
* ﭽﮐﭼ امبقرة :713:تكًٌ فتش ١ايالّ ٚق ّا فكطظ عٓـ َٔ ٜكًٌ ٚق ّا.
ٚتعٗععل أُٖٝععٖ ١ععقا االُعع الغ يف كؤٚي اآلٚ ٟيف املٛآععع ايععيت ؼبوععٔ عٓععـٖا ايٛقععف أٜ ٚهجععل

عٓععععـٖا اْتٗععععا ٤ايععععٓ ىظ عبعععع :ٛﭽﮐﭼ امبقصصصصرة713:ظ ﭽﭥﭼ امقيامصصصصة48:ظ ﭽﭛﭼ انويصصصصل71:ظ
ال – باي تض.
فبـ ْ٘ٚقـ ٜكف ايكاكئ عًٖ ٢ق ٙاملٛآع  -هّٗٛا أ ٚدٗ ّ
نُا تعٗعل أُٖٝعٖ ١عقا االُع الغ يف ايتُٝٝعن بعن طبتًعف َعقاٖ ايكعلا ٤يف َجعٌ :ﭽﭿﮀ ﭼ

ا ٔلهعام 11:ظ ناآلت:ٞ

* ﭽﭿﭼ :إَاي ١ايلاُٚ ٤الّ ٚٚق ّاظ ٚإَاي ١اشلُنٚ ٠ق ّا فكطظ يٌعبٚ ١محنٚ ٠ػًف.
* ﭽﭿﭼ :إَاي ١ايلاٚ ٤اشلُنٚ ٠ق ّاظ ٚفتشُٗا ُٚالّظ البٔ فنٛإ ٚايهوا.ٞ٥
* ﭽﭿﭼ  :فتض ايلاُٚ ٤الّ ٚٚق ّاظ ٚإَاي ١اشلُنٚ ٠ق ّا فكطظ ألب ٞعُل.ٚ
* ﭽﮓﭼ  :تكً ٌٝايلاٚ ٤اشلُنٚ ٠ق ّاظ ٚفتشُٗا ُٚالّظ يألمكمٚ .السغ إٔ ي٘ ثالث ١ايبـٍ ٚق ّا.
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 -16عالَععع ١االػعععتالي ٚاإلسلعععاّ ا dظ ٖٚععع ٞعالَععع ١املععععن عًععع ٢ػعععالف املِعععاسف امل بٛعععع١
ساي ّٝععاظ ٚايععيت دعًَ ِتٗععا ؿا٥ععلُٛ َ ٠هعع١ظ ٖٚععَ ٛععا قععـ ٜوععب ايًععبى يععـ ٣ايكععاكئ إفا ٓٚعععت ذبععت
اسبععلف يًـاليعع ١عًعع ٢اػععتالي ايهوععلظ إف قععـ ٜعٓٗععا ؿاليعع ١عًعع ٢إَايعع ١اسبععلف ال عًعع ٢اػععتالي
نوععلٚ .ٙاسبععلف املؼتًوعع ١سلنتعع٘ يف َِععاسف ايتٝوععرل ٜهعع ٕٛعاك ّٜععا َععٔ اسبلنععٚ ١تهعع ٕٛعالَعع١
ِ بعالَ ١سلنت٘ َع عالَ ١املعن.
املعن مبجاب ١اسبلن١ظ بُٓٝا ؼبت غ اسبلف ايعٌَُُ ٓ

فأَععا االػععتالي فُععٔ أَجًعع ١اػععتالي ايهوععل :ﭽﭥﭼ امبقصصرة117:ظ َٚععٔ أَجًعع ١اػععتالي ائععِ:
ﭽﱪﭼ ءال معران39:ظ  َٔٚأَجً ١اػتالي اي تض :ﭽﯻﭼ امنساء.713:
ٚأَا اإلسلاّ فٗ ٛأْٛاع:

* إسلاّ ايِاؿ ُٛت ايناٟظ يف عب :ٛﭽﭨﭼ امفاحتة8:ظ ﭽﮁﭼ ام م ةل.8:

* إسلاّ ايهول ًّ٦ٝا َٔ ائِظ يف عب :ٛﭽﭔﭼ املكل11:ظ ﭽﯰﭼ ىود.33:
* إسلاّ ِٓ ايٌ تنظ يف عب :ٛﭽ ﯭﭼ امكيف.1:

ٚتعٗععععل أُٖٝعععع ١ايت لٜععععل بععععن ٓععععبط اإلسلععععاّ ٚاالػععععتالي يف َٓٛععععع ٞﭽ ﭨﭼ امكيصصصصف18:ظ

ﭽﱪﭼ يوسصصصصف .77:فٛدععععٛؿ عالَعععع ١ايوععععه ٕٛيف األٚىل ٝ ٜععععـ إسلععععاّ ايععععـاٍ ائععععِظ ٚعععععـّ
ٚدٛؿٖععا ٝ ٜععـ االػععتاليظ ٖهععقا :ﭽﱪﭼظ ٚايٛدٗععإ َكععل ٤ٚبُٗععا يٌعععبٚٚ .١دععٛؿ عالَععيت
اي ععتض ٚايتٌععـٜـ يف ايجاْٝععٝ ٜ ١ععـ إسلععاّ ايٓعع ٕٛائععِظ أَععا ٚدعع٘ االػععتالي فبتؼ ٝععف ايٓععٕٛ

ٚإسبعععام ْععع ٕٛقبًعععٗا ٚعًٗٝعععا عالَععع ١املععععن فكعععطظ ٖهعععقا :ﭽﯜﭼٚ .ايٛدٗعععإ َكعععل ٤ٚبُٗعععا
زبُٝع ايكلا ٤عـا أب ٞدع ل.

ُٜٚالسَغ إٔ عالَ ١اإلسلاّ ذبعت ايوعه ٕٛيف ﭽﮁﭼ ٚفعٛم ايوعه ٕٛيف ﭽﭨﭼظ ٚايوعب إٔ
األَ ٍٚعٓععا ٙإهععهإ ايِععاؿ ايعععُُ ٌَ ُٖ١ظ بُٓٝععا ايجععاَْ ٞعٓععا ٙإسلععاّ ايععـاٍ ايوععانٓ١ظ فتأَععٌ اي ععاكم.
ُٜٚالسَغ أّٜٔا إٔ عالَ ١إسلاّ ايِاؿ ماّٜا تعاٌَ َعاًَ ١اسبلف املًشل فته ٕٛبن ايِاؿ ٚسلنتٗا.
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 -17عالَ ١تػٝرل سلن ١اسبلف ساٍ االبتـا ٤أ ٚساٍ ايٛقف  ٖٞٚ ...عالَ ١كأي ايوِٗ يًـالي ١عً٢
ٚدٛب تػٝرل سلن ١اسبلف ساٍ االبتـا ٤بايهًُ ١أ ٚايٛقف عًٗٝا سوع ادباٖع٘ظ فعإفا نعإ ٌٜعرل إىل
دٗ ١ايُٝنظ أ ٟإىل بـا ١ٜايهًُ١ظ فُعٓا ٙإٔ تػٝرل اسبلنعٜ ١هع ٕٛسعاٍ االبتعـا٤ظ ٚإفا نعإ ٌٜعرل إىل
دٗ ١ايٝواكظ أ ٟإىل آػل ايهًُ١ظ ف ُعٓا ٙإٔ تػعٝرل اسبلنعٜ ١هع ٕٛسعاٍ ايٛقعفظ ٚإفا نعإ كأي ايوعِٗ
ذبت اسبلف فُعٓعا ٙإٔ ايتػعٝرل إىل ايهوعلظ ٚإفا نعإ فعٛم اسبعلف; فعايتػٝرل إىل اي عتض إفا نعإ فعٛم
اسبلف َباًلّ٠ظ ٚإىل ائِ إفا نإ َت لفّا إىل ايٝواك قًٝالّظ  َٔٚأَجً ١فيو:

* ﭽﭲﭳ ﭴﭼ إب صراىم :1-7:اْ ععلؿ كٜٚععى بهوععل ٖععا ٤ي ععغ ازباليعع ١سععاٍ ُٚععً٘ مبععا قبًعع٘ظ
ال عًعع ٢ايُٛععٌظ فععال ػبععٛم ٓٚععع
ٓٚععِ اشلععا ٤سععاٍ االبتععـا ٤بً ععغ ازباليععٚ .١ألٕ ائععبط َععبينٓ أُ ع ّ
عالَعع ١ائععِ فععٛم اشلععا ٤بععـالّ َععٔ عالَعع ١ايهوععلظ ٚيععقيو مت اإلبكععا ٤عًعع ٢ايهوععل ٠إدععلا ّ ٤عًعع٢
ال
ايُٛعععٌظ ٚمت ٓٚعععع عالَععع ١كأي ايوعععِٗ ايعععقٌٜ ٟعععرل إىل ايعععُٝن َعععع ت لفععع٘ إىل ايٝوعععاك قًعععّ ٝ
يًـالي ١عً ٢ائِ ال اي تض ساٍ االبتـا ٤بـ ّال َٔ ايهول.
* ﭽﮃﮄﭼ امبقرة :131:نايوابل .اشلا ٤هانُٓٚ ١الّ مبا قبًٗاظ َُٔ ١َٛابتـاّ٤ظ ألب ٞدع ل.

* ﭽﰒﭼ احلج :71:نايوابل .ايالّ هانُٓٚ ١الّ مبا قبًٗاظ َهوٛك ٠ابتـاّ٤ظ يكايٚ َٔٚ ٕٛافك٘.

* ﭽﮈﮉﭼ امصنم :11::أّٜٔا ايتا ٤األٚىل هانُٓٚ ١الّ مبعا قبًعٗا مبعا ٜكتٔع ٞإؿغاَٗعا يف ايتعا٤
اييت تًٗٝاظ فإفا ابتـئ بٗا فب تشٗا َع رب ٝف فتض ايتا ٤اييت تًٗٝاظ يٝعكٛب.

ٔععا املععَ ِٝهوععٛكُٚ ٠عالّ بايهًُعع ١ايععيت توععبكٗاظ َ تٛسعع ١ابتععـاّ٤ظ
* ﭽﯖﯗﭼ امصصنم :41::أّ ٜ
ُٜٚالسَغ أّٜٔا إٔ اشلُن ١ََُٛٔ ٠ابتـا ّ٤يٛدٛؿ ايٓك  ١أَاّ األيفظ سبُن.٠
* ﭽﮁﮂﭼ امبقرة :138:اشلاُٚ ١ََُٛٔ ٤الّ بايهًُ ١ايعيت تًٗٝعاظ َهوعٛكٚ ٠ق ّعاظ يًهوعاٞ٥
ٚػًف ايعاًل .فايعالَٖٓ ١ا ت لم بٛٓٛغ بن َٔ ٜٔعِ اشلعاُٚ ٤عالّ ٚٚق ّعا  -محعنٜٚ ٠عكعٛب َٚ -عٔ
ُٜٗٔا ُٚالّ ٜٚهولٖا ٚق ّا.
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 -18عالَععات ايٛقععف عًعع ٢اشلُععن سبُععنٌٖٚ ٠ععاّ َٚععٔ ٚافكُٗععا  ...ايعالَعع ١املٌععذلن ١زبُٝععع
أٚدععع٘ ايٛقعععف عًععع ٢اشلُعععن ٖععع ٞؿا٥عععل ٠صبٛفععع ١تٓٛعععع َكاكْععع ١يًعععُٗن ٠املعععلاؿ رب ٗ ٝعععا ٚق ّعععاظ

ٚتتُاٜن األٚد٘ سو ايعالَ ١اييت بـاػٌ ايـا٥ل٠ظ ناآلت:ٞ

* إفا ناْت ايـا٥ل ٠بـاػًٗا أيفظ فُعٓاٖا اإلبـاٍ أي ّا ٚق ّاظ عب :ٛﭽﮘﭼ.
* إفا ناْت ايـا٥ل ٠بـاػًٗا ٚاٚظ فُعٓاٖا اإلبـاٍ ٚاّٚا ٚق ّاظ عب :ٛﭽﰂﭼ.
* إفا ناْت ايـا٥ل ٠بـاػًٗا ٜا٤ظ فُعٓاٖا اإلبـاٍ ٜاٚ ّ٤ق ّاظ عب :ٛﭽﭽﭼ.

* إفا ناْت ايـا٥ل ٠بـاػًٗا ْٕٛظ فُعٓاٖا ايٓكٌ ٚق ّاظ عب :ٛﭽﮀﭼ.


* إفا ناْت ايـا٥ل ٠بـاػًٗا ْك َُِ ١ت١ظ فُعٓاٖا ايتوٗٚ ٌٝق ّاظ عب :ٛﭽﭿﭼ.

* إفا ناْت ايـا٥ل ٠بـاػًٗا ًـ٠ظ فُعٓاٖا اإلبـاٍ ٚاإلؿغاّ ٚق ّاظ عب :ٛﭽ ﮒﭼ.


* إفا ناْت ايـا٥ل ٠صبٛفٚ ١يٝى بـاػًٗا ً٤ٞظ فُعٓاٖا اسبقف ٚق ّاظ عب :ٛﭽﮁﭼ.

ال فُعٓا ٙايٛقف عً ٢اشلُن ٠مبجٌ ساشلا ُٚالّ.
* ٚإفا مل تٓٛع ٖق ٙايـا٥ل ٠أُ ّ
ٜٚالسغ إٔ ٖق ٙايعالَات ت ٝـ ايٛد٘ ايعاّظ ٚعًع ٢ايكعاكئ إٔ ٜععَ ٞعا ٜعشتععًُ٘ نعٌ ٚدع٘ َعٔ أٚدع٘
أػل ٣تكذلٕ ب٘ َٔ كٚ ّٚإسلاّ َٚـ ٚقِلظ نُا إٔ ٖق ٙايعالَات تٓٛعع فكعط إفا ناْعت اشلُعن ٠تُػعرل
ساٍ ايٛقف إىل ٖ ١٦ٝغرل ٖ٦ٝتٗا ساٍ ايٌُٛظ نإٔ ته ٕٛضبككُٚ ١الّ َٚوعًٗٚ ١ق ّعا نُعا يف األَجًع١
املقنٛك ٠أعال ٙأ ٚإٔ تهَ ٕٛوًُٗٚ ١الّ َٚبـيٚ ١ق ّعا نُعا يف ﭽﮂ ﭼ حيصر وقعصتظ أَعا إفا نعإ ايٛقعف

ناي ٌُٛفال تٓٛع ٖق ٙايعالَات.
*** ٚإفا ُٓٚعععت ايععـا٥ل ٠ا ٛفعع ١فععٛم اشلُععنَٚ ٠ععا ًٜٗٝععا َععٔ سععلٚف يف نًُعععيت ﭽﱪﭼظ

ﭽﱫﭼ امقعصط31:ظ فُعٓاٖا سقف اشلُنَٚ ٠ا ًٜٗٝا ٚق ّاظ فتُكلأ :اَِٜٚوِ ظ ألب ٞعُلٚ .ٚإفا ٓٚععت

فٛم ايهاف أّٜٔا ذبقف َعِٗ ٚق ّا :ﭽﱪ ﭼظ ﭽ ﱫ ﭼظ فتُكلأ :ا َِٟٚظ يًهوا.ٞ٥
نُا ُٓٚعت فٛم ايٓ َٔ ٕٛﭽﮝﭼ ام خرف 37:يف َِشف كٜٚىظ يًـالي ١عً ٢سقفٗا ٚق ّا.
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 -19عالََ ١ـ ايبـٍ ٚق ّعاظ ٖع ٞؿا٥عل ٠صبٛفع ١بـاػًعٗا عالَع ١املعـ املعلٚفع١ظ تٓٛعع فعٛم سعلف املعـ
املت لف بعـ ُٖنظ يًـالي ١عً ٢إٔ األمكم ي٘ َـ ايبـٍ ساٍ ايٛقف ؿ ٕٚايٌُٛظ ٚفيو إفا نإ اسبلف:
 هاق ّا ُٚالّ َٔ أدٌ ايتكا ٤ايوانٓنظ عبع :ٛﭽﯧﯨﭼ احلشص0:ظ فٗعٜ ٛجبعت ٚق ّعاظ ٚبايتعايٞ

تول ٟعً ٘ٝأسهاّ َـ ايبـٍ ساٍ ايٛقف.
 َ تٛسّا ُٚالّظ عب :ٛﭽ ﭓﭼ يوسصف43:ظ فإفا ههٔ يًٛقف ٜه ٕٛسلف َـ بععـ ُٖعنظ ٚبايتعايٞ

تول ٟعً ٘ٝأسهاّ َـ ايبـٍ ساٍ ايٛقف.
 ممـٚؿّا ُٚالّ بػرل ايبـٍظعب :ٛﭽﮆﮇﮈﭼ امصنم:ظ فشعلف األيعف ٖٓعا قعـ ادتُعع عًٝع٘
ْٛعإ َٔ املـ; َٓ ٌِ ٚبـٍظ ٚبإعُاٍ قاعـ ٠أق ٣ٛايوببن  ٌُُٜٗايبعـٍ ُٚعالّ ٜٚوػعق باملٓ ِعٌ

فكطظ أَا ساٍ ايٛقف فًٝى إال ايبـٍ فكط.
ٖٚقا املٓٛع األػرل ٜبن أُٖٖ ١ٝقا االُ الغظ فايػلض َٓ٘ إمايع ١ايًعبى عًع ٢ايكعاكئ إفا ٚقعف عًع٢
ٖق ٙاملٛآعظ فهجرل َٔ ايكلا ٤إفا ٚق ٛا عًٖ ٢ق ٙاملٛآع ٜٓو ٕٛإٔ يألمكم فٗٝا َـ ايبـٍ.
 -20عالَ ١ايوهت ( ﯦ )ظ ٖ ٞهن ُػرل ٠تٓٛع فٛم اسبلفظ يًـالي ١عً ٢ايوهت عً ٘ٝههت ١ي :١ ٝ







ألدععٌ فِععٌ اشلععا ٤عععٔ َجًٝتٗععاظ عًععٚ ٢دعع٘ اإلظٗععاك يف :ﭽ ﯵﯶﯸﭼ احلاقصصة 10-13:يًذُٝععع عععـا
ايوٛهععٞظ ٚي ِععٌ ايٝععا ٤عععٔ َجًٝتٗععا عًععٚ ٢دعع٘ اإلظٗععاك يف :ﭽ ﯛﯜﯝﭼ امطص ق3:ظ يًكععاك٥ن
بايٝا ٤ايوانٓ.١
ألدٌ ايوهت عً ٢آػل ايوٛك٠ظ عب :ٛﭽﭲﭳﭼ آٓخر امفاحتةظ ملٔ ٜوهت ُٚالّ بن ايوٛك.
ألدٌ ايوهت عً ٢سلٚف ايتٗذ ٞيف فٛاتض ايوٛكظ عب :ٛﭽﭑﭼ ٔآول ا ٔلعرافظ ألب ٞدع ل.
ألدٌ َعٜٓ ٢لٜـ ٙايكاكئظ َع ثبٛت ايلٚا١ٜظ نُٛآع ايوهت األكبعع ١سب عّ :ﭽﯥﯦﭼ امكيصف7:ظ
ﭽﯭﯮﭼ يس11:ظ ﭽﭱﭲﭳﭼ امقيامة11:ظ ﭽﭻﭼﭽﭼ املطففني.73:
ألدٌ اشلُن٠ظ يف عب :ٛﭽﭵﭼ امبقرة17:ظ ﭽﯷﭼ امبقرة33:ظ ﭽ ﱮ ﯲﭼ امبقرة708:ظ ملعٔ ٜوعهت قبعٌ
اشلُنظ ُٜٚالسغ يف املجاٍ األػرل إٔ عالَ ١ايون ذبت تٓ ٜٔٛايهول ٚيٝوت فٛم املِٝظ ٚفيعو ألْٗعا
إفا ٓٚعت فٛم امل ِٝنإ ايوهت عً ٢امل ِٝال ايتٓعٖٚ .ٜٔٛعقا ايٓعٛع َعٔ ايوعهت ٜهع ٕٛسعاٍ ايُٛعٌ
فكطظ أَا ايٛقف فتشـؿ ٙايعالَ ١اييت دباٚك اشلُن ٠إٕ ناْت تُػرل ٚق ّاظ نُا هبل فنل.ٙ
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 -21عالَعع ١هععذٛؿ ايععتال ٠ٚا ﭺ ظ إفا ٓٚعععت بعععـ نًُعع ١فإْٗععا تععـٍ عًععَٓٛ ٢ععع ايوععذـ٠ظ َععع
ٓٚععع ػععط أفكعع ٞفععٛم ايهًُععَٛ ١دٔبعع ١ايوععذـ٠ظ عبعع :ٛﭽﯼﯽﯾﭼ ا ٔلعصصراف .198:عًُّععا
بععإٔ بٝععإ ايوععذـات َٛٚآعععٗا قععـ أػععقت َععٔ نتعع اسبععـٜح ٚاي كعع٘ظ ً ٚتٗععا مخوعع ١عٌععل
هععذـ ٠عًعع ٢ػععالف يف مخععى َٓٗععا بععن األُ٥عع ١األكبععع١ظ ٖٚعع ٞايوععذـ ٠ايجاْٝعع ١بوععٛك ٠اسبععرظ
ٚايوععذـات ايععٛاكؿ ٠يف هععٛك ْظ ٚايععٓذِظ ٚاالٌْععكامظ ٚايعًععلٚ .قععـ مت عععـٖٓا ٝعّععا يف ٝععع
َِعععاسف ايتٝوعععرل عًعععَ ٢عععقٖ اإلَعععاّ أمحعععـظ هعععَِ ٣ٛعععش  ٞايتٝوعععرل بكلا٤تعععْ ٞعععافع ٚأبعععٞ
دع عععلظ سٝعععح مل ُتعَع ع ٓـ ايوعععذـات اشبُعععى املعععقنٛك ٠عًعععَ ٢عععقٖ اإلَعععاّ َايعععوظ ٚفيعععو تكًٝع عـّا
يًُػاكب ١يف َِاس ِٗ امل بٛع.١
 -22عالَعععععع ١ايتشنٜعععع ع ا yظ ٚتععععععـٍ عًعععععع ٢بـاٜعععععع ١األدععععععناٚ ٤األسععععععناب ٚأِْععععععافٗا
ٚأكباعٗا.
 -23عالَعععع ١كأي اآلٜععععع)x( ١ظ تعععععـٍ عًعععع ٢اْتٗعععععا ٤اآلٜعععععٚ ١كقُٗععععا يف ايوعععععٛك٠ظ عبععععع:ٛ

ﭽ ﭵﭶ ﭼظ ٚال ػبععععععٛم ٓٚعععععععٗا قبععععععٌ اآلٜععععععً َ ١كّععععععا فًععععععقيو ال تٛدععععععـ يف أٚا٥ععععععٌ
ايوعععععٛكظ ٚتٛدعععععـ ؿاُّ٥عععععا يف أٚاػلٖعععععاظ ٚال تٛدعععععـ يف بعععععـاٜات ايِععع ع شاتظ ٚتٛدعععععـ ؿاُّ٥عععععا
يف ْٗاٜاتٗاظ حبٝح تٓتٗ ٞنٌ ُ ش ١بلأي آ.١ٜ
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ايباب ايجاَْٗٓ :ٞر َِاسف ايتٝورل يف كهِ نًُات ايكلإٓ
فٌِٖ :ذاَِ ٤اسف ايتٝورل

أػععق ٖذععاَِ ٤ععاسف ايتٝوععرل ممععا كٚا ٙعًُععا ٤ايلهععِ عععٔ املِععاسف ايععيت بعععح بٗععا اشبً ٝعع١
ايلاًعععـ عجُعععإ بعععٔ ع عععإ  إىل َهععع١ظ ٚايبِعععل٠ظ ٚايهٛفععع١ظ ٚايٌعععاّظ ٚاملِعععشف ايعععق ٟدعًععع٘
ألٖععٌ املـٜٓعع١ظ ٚاملِععشف ايععق ٟاػععتّ بعع٘ ْ وعع٘ظ ٚعععٔ املِععاسف املٓتوععؼَٗٓ ١ععاٚ .كٚععع ٞبكععـك
املوععت اع ٚسوعع َععا ٚكؿ َععٔ ايِٓعع ْٛإٔ ٜهعع ٕٛايلهععِ يف نععٌ َِععشف َععٔ َِععاسف ايتٝوععرل
َٛافكّععا يلهععِ أٖععٌ ايبًععـ ايععيت ٜٓتُعع ٞإيٗٝععا ايكععاكئظ حبٝععح ٜهععَِ ٕٛععش ا ْععافع ٚأبعع ٞدع ععل
َععٛافكن يلهععِ َِععاسف أٖععٌ املـٜٓعع١ظ َِٚععشف ابععٔ نععجرل َٛافكّععا يلهععِ َِععشف أٖععٌ َهعع١ظ
َِٚععش ا أبعع ٞعُععلٜٚ ٚعكععٛب َععٛافكن يلهععِ َِععشف أٖععٌ ايبِععل٠ظ َِٚععشف ابععٔ عععاَل َٛاف ّكععا
يلهعععِ َِعععشف أٖعععٌ ايٌعععاّظ َِٚعععاسف عاُعععِ ٚمحعععنٚ ٠ايهوعععاٚ ٞ٥ػًعععف ايعاًعععل َٛافكع ع ّ١
يلهعععِ َِعععاسف أٖعععٌ ايهٛفععع١ظ إال إفا ػاي عععت ايلٚاٜععع ١كهعععِ أٖعععٌ بًعععـ ايكعععاكئظ فش٦ٓٝعععق تتبعععع
ايلٚاٜعع ١مبععا ٜٛافععل كهععِ أٖععٌ بًععـ آػععلظ نُععا يف عبعع :ٛﭽﭷﭸﭼ ا ٔلهبيصصاء3:ظ فٗعع ٞيف َِععاسف
أٖععٌ ايهٛفعع ١بععأيف بععن ايكععاف ٚايععالّظ إال إٔ ًعععبٜ ١كلؤٖععا بععـ ٕٚأيععف فهُتبععت يف َِععش ٘ مبععا
ٜٓاهع ع كٚاٜتععع٘ظ ٚمبعععا ٜٛافعععل كهعععِ هعععا٥ل َِعععاسف األَِعععاكظ ٚعبععع :ٛﭽﮒ ﮓﭼ املؤمنصصصون771:ظ
فكععـ كزلععت يف َِععشف ابععٔ نععجرل بععـ ٕٚأيععف بععن ايكععاف ٚايععالّظ كغععِ أْٗععا بععاأليف يف َِععاسف
أٖععٌ اسبذععامظ ٚفيععو َٛافك ع ّ ١يلٚاٜتعع٘ باسبععقفٚ .يف املٛآععع ايععيت ٜهعع ٕٛاشبععالف فٗٝععا غععرل ضبععـؿ
ملِعععاسف أَِ ٟعععل َعععٔ األَِعععاكظ ٚاػتعععاك املػاكبععع - ١يف َِعععاس ِٗ امل بٛعععع - ١أسعععـ األٚدععع٘ظ
بُٓٝعععا اػتعععاك املٌعععاكق - ١يف َِعععاس ِٗ امل بٛععععٚ - ١دّٗعععا آػعععلظ فش٦ٓٝعععق ؽبتعععاك َِعععش َا
ايتٝوعععرل بكلا٤تعععْ ٞعععافع ٚأبععع ٞدع عععل ايٛدععَ٘ ايعععق ٟاػتعععاك ٙاملػاكبععع١ظ ٚربتعععاك هعععا٥ل َِعععاسف
ايتٝورل ايٛد٘ ايق ٟاػتاك ٙاملٌاكق.١
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ٚقـ كٚع ٞيف فيو َا ْكً٘ ايٌٝؼإ أب ٛعُل ٚايـاْ ٞيف "املكٓعع" "ٚاحملهعِ"ظ ٚأبع ٛؿاٚؿ هعًُٝإ بعٔ
ظباغ يف "ٖذا ٤ايتٓن"ٌٜظ عًَ ٢ا سكك٘ األهتاف ضبُـ بٔ ضبُـ األَ ٟٛايٌٖلٌٜع ٓٞايٌعٗرل بايعؼَععلٖام
يف َٓعَٛتعع٘ "َععٛكؿ ايعُع ٕ" َٚععا قععلك ٙاألهععتاف إبععلاٖ ِٝبععٔ أمحععـ املععاكغٝين ايتْٛوعع ٞيف "ؿيٝععٌ
اسبرلإ عًَٛ ٢كؿ ايعُ ٕ"ظ ٚقـ ٜوػق مبا ْكً٘ غرلُٖا; نايعالَ ١عًع ٞبعٔ ضبُعـ ايبًٓوعُ ٓٞعاس
نتاب "املِٓعف"ظ ٚاإلَعاّ عًعِ ايعـ ٜٔعًع ٞبعٔ ضبُعـ ايوٖعؼاُ ٟٓٚعاس نتعاب "ايٛهع ١ًٝإىل نٌعف
ايعك"١ًٝظ ٚاإلَاّ أب ٞبهل بٔ عبـ ايػين ايٌٗرل بايًبُ ٝاس نتاب "ايـك ٠ايِك ١ًٝيف ًلغ أبٝعات
ايعك"١ًٝظ ٚغرلِٖ َٔ ايعًُا ٤احملككنظ ٚنقيو مت االهذلًاؿ مبذٗٛؿات األهعتاف ايعـنتٛك أمحعـ بعٔ
أمحـ ًلًاٍ ازبنا٥ل ٟيف نتاب٘ " طباي ات ايٓوعاؾ ٚزبعإ امللادععٚ ١ايتِعشٝض مللهع ّٛاملِعشف
اإلَاّ"ظ ٚيف ذبكٝك٘ يهتاب " طبتِل ايتبٝن شلذا ٤ايتٓن "ٌٜألب ٞؿاٚؿظ حبٝح إٔ َعٓٗر َِعاسف
ايتٝورل يف كهِ نًُات ايكلإٓ ٜك ّٛعً ٢اآلت:ٞ
 -1إٔ ههٛت أسـ ايعًُا ٤عٔ كهِ نًَُ ١ا; ال ٜكتٔ ٞسهُّا ٚال ًٜنّ َٓ٘ إثبات أ ٚسقفظ ػاُع ١إفا

ُٚدـ فٗٝا ّْ عٔ غرل َٔ ٙايعًُا ٤احملككن.
 -2إٔ اتبععاع ايععّٓ ٖعع ٛاألٚىل ٚايِععٛاب ستععٚ ٢إٕ نععإ طباي ّععا ئُععا دععل ٣عًٝعع٘ ايعُععٌ يف املِععاسف
امل بٛع ١عٓـ املٌاكق ١أ ٚاملػاكب ١أ ٚنًُٗٝاظ َا ؿاّ ايّٓ ثابتّا عٔ ٚاسـ أ ٚأنجل َٔ عًُا ٤ايلهِ
احملككن .فإٕ عـّٔ ايّٓ يف نًَُ ١ا ٚات ل عً ٢كزلٗا املٌعاكقٚ ١املػاكبع ١دُععٌ كزلٗعا عًعَ ٢عا
ات ل عً ٘ٝاملٌاكقٚ ١املػاكبٚ .١فيو َجٌ إثبات األيف يف :ﭽ ﭔﭼ امبقصرة711:ظ ﭽ ﯷﭼ
امنحل18:ظفكـ ههت عُٓٗا أب ٛؿاٚؿ  ّْٚعً ٢سقف األيف بعـ ايعٛا ٚيف َٓٛعع هعٛك ٠ايٓعٛكظ ٚمل ٜعلؿ
عٓ٘ َا ٌٜعل بتعُع ِٝاسبعقفظ ٚبع٘ دعل ٣ايعُعٌ يف َِعاسف املٌعاكقٚ ١املػاكبع .١فعلغِ إٔ َعٔ
َٓٗذٓععا إٔ ايوععهٛت ال ٜعععين اإلثبععات إال أْٓععا أثبتٓععا األيععف فُٗٝععا نُععا يف َِععاسف املٌععاكق١
ٚاملػاكب ١يعـّ ٚدٛؿ أٝ ٜ ّْ ٟـ اسبقف سو َا اقتٔا ٙايهٌف.
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فٌِ :ايهًُات اييت مت تعـًٜٗا باإلثبات أ ٚباسبقف يف َِاسف ايتٝورل
ٚسٝح إٔ َِاسف ايتٝورل قـ نُتبت بايتعـ ٌٜعًَِ ٢شف املـ ١ٜٓبلٚا ١ٜس ّ َٔ بلْاَر ايٌٓل
اسباهٛب ٞايتابع ُع املًو فٗعـظ فٓوعلؿ ٖٓعا ٝعع ايتععـٜالت ايعيت مت إدلاؤٖعا يف كهعِ نًُعات
ايكلإٓ ايهل ِٜيف ٝعع َِعاسف ايتٝوعرلظ عًُّعا بعإٔ كقعِ اٜ 1لَعن إىل كهعِ ايهًُع ١يف بلْعاَر
ايٌٓل اسباهٛبٞظ ٚكقِ اٜ 2لَن إىل كهِ ايهًُ ١يف َِاسف ايتٝورل املقنٛك:٠
ايوٛك ٠اآل١ٜ
28
39
40
41
^ 57
61
83

1

2

ﯢ

ﱪ

ﭧ

ﭧ

ٚسٝح ٚكؿ يف ايكلإٓ

ﮆ

ٚسٝح ٚكؿ يف ايكلإٓ

ﮌ

ٚسٝح ٚكؿ يف ايكلإٓ

ﯤ

ﮆ
ك

ﮌ
ﯤ

ﯰ

ﯰ

ٚسٝح ٚكؿ يف ايكلإٓ

ك

ﯡ

ﯢ

 102ﭧﭨ ﭧﭨ

يف َِشف ايتٝورل بلٚا/١ٜقلا٠٤
ْافع ٚأب ٞدع ل
ابٔ عاَل
ْافع ٚأب ٞعُلٚ ٚأب ٞدع ل ٜٚعكٛب
ابٔ عاَل
ازبُٝع
ابٔ عاَل
ازبُٝع
ابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٚ ٚعاُِ ٚمحنٚ ٠ايهواٞ٥
ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل

116

ﮣ

ﮣ

ابٔ عاَل

121

ﭹ

ﭹ

ازبُٝع
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ايوٛك٠

اآل١ٜ
124

^

1

2

ﮧ

ﮧ

ٚسٝح ٚكؿ بايبكل٠

ك

132

ﮦ

158

ﮉ

يف َِشف ايتٝورل بلٚا/١ٜقلا٠٤
ْافع ٚابٔ نجرل ٚأب ٞدع ل

ﮦ

ْافع ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل

ﮉ

ازبُٝع

166

ﮪ ﮪ

ازبُٝع

177

ﭮ ﭮ

ابٔ عاَل

210

ﯵ

ﯵ

ازبُٝع

220

ﭚ

ﯮ

ازبُٝع

233

ﯕ

ﯕ

ازبُٝع

243

ﮪ

ﱭ

ْافع ٚأب ٞدع ل

ﮔ ﮔ

ابٔ عاَل

249ظ 250ظ  251ﮧ ﮧ

ابٔ عاَل

247ظ 249
257

ﭝ ﭝ

أب ٞعُلٚ ٚعاُِ ٚمحنٚ ٠ايهواٜٚ ٞ٥عكٛب
ٚػًف ايعاًل

259

ﯴ

ﯴ

ازبُٝع

266

ﭶ

ﭶ

ازبُٝع

274

ﯢ ﯢ
- 46 -

ازبُٝع

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

ايوٛك٠

اآل١ٜ

21

1

ﯞ

ﯞ

املٓٛع ايجاْٞ

.

محن٠

96

ﮝ

102

ﭪ

ﭪ

111

ﮀ

ﮀ

ازبُٝع

133

ﭒ

ﭒ

ْافع ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل

ﭮ

ﭮ

ابٔ عاَل

ﮄ

ﮄ

ابٔ عاَل

158

ﭕ

ﭕ

ْافع ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل

182

ﭰ

ﭰ

ازبُٝع

ﮚﮛ

ٌٖاّ

ﮚﮛ

ابٔ فنٛإ
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ايوٛك٠

اآل١ٜ

1

2

يف َِشف ايتٝورل بلٚا/١ٜقلا٠٤

ﯧ

ﯧ

ْافع ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل

16

ﮧ

ﮧ

أب ٞعُلٜٚ ٚعكٛب

21

ﯭﯮ

ﯭﯮ

ابٔ عاَل

Í

35

ﭣ

ﭣ

Ø

23

ﭯ

ﭯ

13

ﮈ

ﮈ

أب ٞعُلٚ ٚعاُِ ٚمحنٚ ٠ايهواٞ٥
ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل
ابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٚ ٚعاُِ
ٚمحنٚ ٠ايهواٜٚ ٞ٥عكٛب ٚػًف ايعاًل
ْافع ٚأب ٞدع ل

16

ﮒﮓ

ﮓﮓ

ْافع ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل

ثابت ١عب :ٛﮗ

ضبقٚف :١ﮗ

ْافع ٚأب ٞدع ل
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Ë
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أيف ايتجٓ ١ٝاملتٛه ١

ٚفُٝععا ًٜعع ٞت ِععٖ ٌٝععق ٙاملٛآععع َععع ًععلغ أهععباب تعععـ ٌٜكزلٗععا يف َِععاسف ايتٝوععرلظ عًُّععا
بإٔ َِ ًض "ايٌٝؼإ" ُٜكِـ ب٘ اإلَاَإ ايـاْٚ ٞأب ٛؿاٚؿ:
 ﭽﯢﭼ امبقصصصرة13:ظ ﭽﮪﭼ امبقصصصرة :134:اػتً عععت َِعععاسف األَِعععاك يف األيعععف بععععـ
ايٝععا ٤يف ٖععاتن ايهًُععتنظ ف عع ٞبعٔععٗا بععاأليف ٖٚععَ ٛععا دععل ٣عًٝعع٘ ايعُععٌ عٓععـ املػاكبعع١ظ ٚيف
بعٔععٗا بػععرل أيععف ٖٚععَ ٛععا دععل ٣عًٝعع٘ ايعُععٌ عٓععـ املٌععاكقٚ .١عًٝعع٘ظ فكععـ مت إثبععات األيععف يف
َِععش  ٞايتٝوععرل بكلا٤تععْ ٞععافع ٚأبعع ٞدع ععل اتباعّععا يًُلهعع ّٛيف بعععض املِععاسف ٚملععا دععل٣
عً ٘ٝايعٌُ عٓـ املػاكب.١

]هختصر التبييي جـ 2صـ [114
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 ﭽ ﭧ ﭼظ ﭽ ﮌ ﭼظ ﭽ ﯰ ﭼظ ﭽ ﮕ ﭼ حير وقعت يف امقرآٓن إذا اكهت يف ٔآوميا ابء ّْ :ايـاْٞ
عًٚ ٢دٛؿ اشبالف بن املِاسف ايعلاق١ٝظ ف  ٞبعٔٗا بٝعا ٜٔ٤بععـ األيعف ٚقبعٌ ايتعاٚ ٤يف بعٔعٗا
بٝاٚ ٤اسـ ٖٛٚ ٠األنجل ّْٚ .ايوؼا ٟٚأْ٘ كآٖا يف املِعاسف ايعلاقٝع ١بٝعا ٜٔ٤ثعِ كآٖعا نعقيو يف
املِععشف ايٌععاَٚ .ٞعًٝعع٘ظ فكععـ نتبععت ٖععق ٙايهًُععات ٚ -عععـؿٖا َٓٛ 99ععّا  -بٝععا ٜٔ٤يف َِععشف
ايتٝوععرل بكععلا ٠٤ابععٔ عععاَل; اتبا ّعععا يًُِععشف ايٌععاَ ٞنُععا ْععّ عًٝعع٘ ايوععؼاَٛٚ ٟٚافكع ّ ١ألقععٌ
املِاسف ايعلاق ١ٝنُا ّْ عً ٘ٝايـاْ.ٞ

]الىسيلت صـ [343

 ﭽ ﮆﭼ حير وقعت :مت إثبات األيف بعـ ايعلا ٤يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚأبع ٞدع عل
ٚأبعع ٞعُععلٜٚ ٚعكععٛب; اتبا ّعععا يًُلهعع ّٛيف أنجععل املِععاسفظ ٚتكً ٝعـّا ئُععا دععل ٣عًٝعع٘ ايعُععٌ يف
َِاسف املػاكبٚ ١بعض َِاسف ايوٛؿاْٝنظ ٚسُقفت األيعف يف هعا٥ل َِعاسف ايتٝوعرل; اتباعّعا

يًُله ّٛيف أقٌ املِاسف َٛٚافك ّ ١الػتٝاك أب ٞؿاٚؿظ َ ٖٛٚا دل ٣عً ٘ٝايعٌُ عٓـ املٌاكق.١

]هختصر التبييي جـ  2صـ  - 114الوقٌع صـ  - 262الىسيلت صـ [251

 ﭽﯤﭼ امبقرة11 :ظ ﭽﯵﭼ امبقصرة :179 :ههت أب ٛؿاٚؿ عٔ ٖق ٜٔاملٓٛععن ٚفنعل َٓٛعع ا ٔلعصراف789:

حبععقف األيععف بععن ايعُٝعععُنظ ٚأ ًععل ايبًٓوععُ - ٞععاس املِٓععف  -اسبععقف يف ازبُٝععع .فععقٖ
املٌاكق ١إىل إثبات األيف يف َٓٛع ٞايبكل ٠يوهٛت أبع ٞؿاٚؿظ ٚال ٜٓبػع ٞاهعتجٓاؤ ٙألٕ ايوعهٛت ال
ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ  ٚع ٤ٞايعّٓ ععٔ ايبًٓوع ٞيف "املِٓعف" باسبعقف يف ازبُٝععظ ٖٚع ٛايِعٛابظ
تكًٝالّ يًؼالف َٛٚافك ّ١يًٓعا٥لظ ٚألٕ املِٓعف ٖعْ ٛععِ يًتٓنٜعٌظ ٚايبًٓوع ٞتًُٝعق أبع ٞؿاٚؿ فٗعٛ
أعلف بهالّ ًٝؼ٘  ٖٛٚيف غاي ساي٘ ْاقٌ َٓع٘ٚ .دعل ٣عًٝع٘ عُعٌ املػاكبعٚ .١عًٝع٘ظ فكعـ نُععت
ٝع َِاسف ايتٝورل اتباعّا يًّٓ] .هختصر التبييي جـ  3صـ [535
َٓٛعا ايبكل ٠حبقف األيف يف
- 60 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽ ﯢ ﭼ امبقرة :34 :ههت أب ٛؿاٚؿ عٔ ٖقا املٓٛع ٚفنل ْعا٥ل ٙحبقف األيعف بععـ ايوعن .فعقٖ
املٌاكق ١إىل إثبات األيف يف ٖقا املٓٛع ؿْ ٕٚعا٥ل ٙيوهٛت أب ٞؿاٚؿ عٓ٘ظ ٚقعـ تكعـّ إٔ ايوعهٛت
ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ ٚدا ٤ايّٓ عٔ غرل أبع ٞؿاٚؿ باسبعقفظ فعأ ًل ايبًٓوع ٞاسبعقف يف ازبُٝععظ
ٚكدش٘ ابٔ عاًل ٚابعٔ ايكآعٚ ٞاملعاكغٝينٚ .دعل ٣عًٝع٘ عُعٌ املػاكبعٚ .١عًٝع٘ظ فكعـ نُععت ٖعقا
ٝع َِاسف ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  2صـ [244
املٓٛع حبقف األيف يف
 ﭽ ﭧﭨﭼ امبقصرة ّْ :791 :أب ٛؿاٚؿ عًٚ ٢دٛؿ اشبالف بن املِاسف ؿ ٕٚربِٚ ّٝاػتعاك
سقف األيف يف ايهًُتنظ ٚعً ٘ٝعٌُ املٌاكق .١بُٓٝا ّْ ايـاْ ٞعً ٢أُْٗا يف نتاب ٖذا ٤ايوعٓ١
ايق ٟكٚا ٙايػام ٟبٔ قٝى عٔ أٌٖ املـ ١ٜٓبػرل أيف كزلا ال تل ١ظ فًعقيو ٜٓبػع ٞإٔ ٜهع ٕٛعًٝع٘
عٌُ املػاكب ّْٚ .١ايـاْ ٞأّٜٔا عًع ٢أُْٗعا يف أنجعل املِعاسف بعاأليفظ ًٚعٖٗل ٙايٌعا يْٚ .عّ
ايوؼا ٟٚأْٗا يف املِشف ايٌاَ ٞبػرل أيفٚ .عً٘ٝظ فكـ ػاي ت َِاسف ايتٝوعرل عُعٌ املٌعاكق١
ٚاملػاكبعع ١بععإٔ نُتبععت ايهًُتععإ حبععقف األيععف يف َِععاسف ْععافع ٚأبعع ٞدع ععل ٚابععٔ عععاَل; اتبا ّعععا
ملِععاسف أٖععٌ املـٜٓععٚ ١ايٌععاّ نُععا دععا٤ت ايِٓعع ْٛبععقيوظ ٚبإثبععات األيععف يف هععا٥ل َِععاسف
ايتٝورل; اتباعّا يلهِ أنجل املِاسف حبو ايـاْ] .ٞالوقٌع صـ  -264هختصر التبييي جـ  2صـ [115
 ﭽﮣﭼ امبقصصرة :778 :نُتبععت حبععقف ٚا ٚايع ععف يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا ٠٤ابععٔ عععاَل; َٛافكع ّ١

يلٚاٜت٘ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ] .الوقٌع صـ  - 531هختصر التبييي جـ  2صـ [242
 ﭽﭹﭼ امبقصرة :717 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف بعـ ايالّظ يوهٛت أب ٞؿاٚؿ عٓ٘ظ ٚقـ تكعـّ
إٔ ايوهٛت ال ٜع  ٞسهُّا ٚال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ يف سن إٔ تًُٝق ٙايبًٓو ٞقعـ ْوع اسبعقف إىل
املِشف اإلَاّظ ٚأ ًك٘ يف نٌ أيف َعاْك ١يالّ يف ايكعلإٓ ايهعلِٜظ ٚنعقا أ ًكع٘ ايعـاْٞظ ٚشلعقا
دل ٣عٌُ املػاكب ١عً ٢سقف األيف يف ٖقا املٓٛع ٚيف نٌ أيف َعاْك ١يعالّٚ .عًٝع٘ظ فكعـ سُعقفت

ٝع َِاسف ايتٝورل اتباعّا يًّٓ] .هخالفاث الٌساخ صـ [65
األيف يف ٖق ٙايهًُ ١يف
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 ﭽﮧﭼ  71موض ًعا ابمبقرة :اػتً ت فٗٝا املِاسف َٔ سٝح إثبات ايٝاٚ ٤سقفٗاظ فشقفت يف املِاسف

ايٌاَٚ ١ٝايعلاق١ٝظ ٚثبتت يف املِاسف املهٚ ١ٝاملـْ.١ٝ
ٚعً٘ٝظ فكـ مت إثبات ايٝا ٤يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نعجرل ٚأبع ٞدع علظ ٚسُعقفت يف

ها٥ل َِاسف ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  2صـ  - 246الوقٌع صـ [533
 ﭽﮦﭼ امبقرة :741 :مت إثبات أيف بن ايعٛا ٜٔٚيف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ ععاَل
ٚأب ٞدع ل; َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗظ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّ.
]هختصر التبييي جـ  2صـ  - 214الوقٌع صـ [554

 ﭽ ﮉﭼ امبقصرة :713 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف بعـ ايععن يف ٖعقا املٓٛعع ػاُع ١ؿْ ٕٚععا٥لٙ
يوهٛت أب ٞؿاٚؿ عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ٜع  ٞسهُّا ٚال ًٜعنّ َٓع٘ اإلثبعاتظ ع ٤ٞايعّٓ
باسبقف يف ازبُٝع عٔ ايبًٓوٞظ ٚكدش٘ ابٔ عاًل محالّ عًْ ٢عا٥لٙظ  ّْٚعً ٢سقف٘ ايوٞ ٛٝ
ألْٗا عًٚ ٢مٕ َٓتٗ ٢ازبُٛعظ ٚب٘ ايعٌُ عٓـ املػاكبٚ .١عً٘ٝظ فكـ سقفت األيعف يف ٖعق ٙايهًُع١
ٝع َِاسف ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  3صـ [432
نٓعا٥لٖا يف
 ﭽ ﮪﭼ امبقرة :788 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف بعـ ايبا ٤يف ٖقا املٓٛع ػاُ ّ١ؿْ ٕٚعا٥لٙظ
ٚعًًٛا فيو بوهٛت أب ٞؿاٚؿ عٓ٘ظ َع أْ٘ ههت عٔ ٝع َٛآع ٖق ٙايهًُ١ظ ٚمل ٜتعلض ألَٗٓ ٟا ال
حبقف ٚال بإثبات .بُٓٝا ٚكؿ اسبقف عٔ تًُٝق ٙايبًٓوٚ ٞأ ًك٘ يف ٝع املٛآععظ ٚدعل ٣بع٘ عُعٌ
املػاكبٚ .١عً٘ٝظ فكـ سقفت األيف يف ٖق ٙايهًُ ١نٓعا٥لٖا يف ٝع َِاسف ايتٝورل.
]تٌبيه العطشاى صـ [445

 ﭽﭮﭼ امبقرة711 :ظ ﭽﮄﭼ يوسصف1 :ظ فعصوت :79 :مت سعقف األيعف بععـ ايوعن يف َِعشف
ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; اتباعّا يًوؼا ٟٚايعقْ ٟعّ عًع ٢أْع٘ كآٖعا نعقيو يف املِعشف ايٌعاَ.ٞ

]الىسيلت صـ [255
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 ﭽ ﯮﭼ امبقصصرة :119 :فٖعع املٌععاكق ١إىل إثبععات األيععف ايععيت بعععـ ايععالّ يف ٖععقا املٓٛععع ػاُعع١
ؿْ ٕٚععععا٥لٙظ يوعععهٛت أبععع ٞؿاٚؿ عٓععع٘ظ ٚقعععـ تكعععـّ إٔ ايوعععهٛت ال ٜع ععع ٞسهُّعععا ٚال ًٜعععنّ َٓععع٘
اإلثبععاتظ بععٌ إٕ أبععا ؿاٚؿ قععـ أملععض إىل سععقف أي عع٘ يف املٓٛععع ايجععاْ ٞﭽﮆﭼ امبقصصرة113 :ظ سٝععح
قععاٍ" :حبععقف األيععف بععن ايععالّ ٚاسبععاٚ ٤قععـ فُنععل"ظ فععال تِٓععلف ٖععق ٙاإلسايعع ١ايععيت يف قٛيعع٘:
"ٚقععـ فنععل" إال إىل املٓٛععع األ ٍٚاملوععهٛت عٓعع٘ هععّٗٛاظ نُععا إٔ تًُٝععق ٙايبًٓوععْ ٞوعع اسبععقف إىل
املِعععشف اإلَعععاّ ٚأ ًكععع٘ يف نعععٌ أيعععف َعاْكععع ١يعععالّظ ٚنعععقا أ ًكععع٘ ايعععـاْٞظ ٚبععع٘ دعععل ٣عُعععٌ
املػاكبعععٚ .١عًٝععع٘ظ فكعععـ سُعععقفت األيعععف يف ٖعععقا املٓٛعععع نٓععععا٥ل ٙيف ٝعععع َِعععاسف ايتٝوعععرل.
]هختصر التبييي جـ  2صـ  - 246هخالفاث الٌساخ صـ [61

 ﭽﯕﭼ امبقصصصرة :144 :فٖع ع املٌعععاكق ١إىل إثبعععات األيعععف يف ٖعععقا املٓٛععععظ يوعععهٛت أبععع ٞؿاٚؿ
عٓعع٘ظ ٚقععـ تكععـّ إٔ ايوععهٛت ال ٜع عع ٞسه ُّععا ٚال ًٜععنّ َٓعع٘ اإلثبععاتظ ْٚععّ تًُٝععق ٙايبًٓوععٞ
ٓ ع َع ١ظ ٖٚععٚ ٞإٕ ناْععت قععلاً ٠٤ععاف ٠إال أْٗععا
عًعع ٢اسبععقفظ ٜٚوٜععـ ٙقععلا ٠٤صباٖععـ بععٔ دععدل اايلٖ ِ
تكعع ٟٛداْعع ايلهععِ ايععقٜ ٟعشعتعععًُٗا ٚغرلٖععا َععٔ ايكععلا٤ات املتععٛاتلٚ .٠عًٝعع٘ظ فكععـ سُععقفت
ٝع َِاسف ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  2صـ [354
األيف يف ٖق ٙايهًُ ١يف
 ﭽﮔﭼ امبقرة130 ,131:ظ ﭽﮧﭼ امبقرة :117 ,119 ,130:مت سعقف األيعف فُٗٝعا يف َِعشف

ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; اتباعّا يّٓ ايوؼا ٟٚأْ٘ كآُٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ.ٞ

]الىسيلت صـ [252
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﭝﭼ امبقرة111 :ظ ﭽﮏﭼ ا ٔلهعام717 :ظ ﭽﮓﭼ ا ٔلهعام713 :ظ ﭽﯰﭼ ا ٔلح ا 8 :ظ



ﭽ ﭦﭼ فعصصوت :47 :ك ٣ٚأبعع ٛؿاٚؿ يف ٖععق ٙاملٛآععع ٚدٗععن :األ :ٍٚإثبععات ٚاُ ٚععٛك ّ٠يًععُٗن٠
املُٜٔٚ ١َٛاُٛ ٤ك ّ٠يًُٗن ٠املوهٛكَ ٠ع إثبات األيف قبٌ نٌ َُٓٗاظ ٚاألػرل :سقف األيف ُٚعٛك٠
اشلُن ٠يف اسباينظ ٚاػتاك األٍٚظ ثعِ قعاٍٚ" :ال أَٓعع َعٔ ايٛدع٘ ايجعاْ ٞاحملعقٚف" .فذعل ٣عُعٌ
املٌاكقٚ ١املػاكب ١يف طبتًف املِاسف املتـاٚي ١مبؼتًف ايلٚاٜات عً ٢ايٛدع٘ األ ٍٚعًع ٢اػتٝعاك
أب ٞؿاٚؿظ ٚيهٔ ايٛد٘ األػرل ٖ ٛاألُٛب يًٌُاكق١ظ سٝح ّْ ايـاُْ ٞلاس ّ١يف "املكٓع" عً ٢سقف
األيف ُٛٚك ٠اشلُن ٠يف َِاسف أٌٖ ايعلامظ نُا ْوب٘ ابٔ ازبنك ٟإىل أنجل َِاسف أٌٖ ايعلامظ
بٌ ْٚوب٘ ابعٔ أًعت٘ إىل نتابع ١ايِعشاب ١يف املِعشف اإلَعاّظ ٚقعاٍ ابعٔ ٚثٝعل األْـيوعٖٚ" :ٞعٛ
األنجل" .نُا ًلغ ايـاْ ٞيف "احملهعِ" تٛدٝع٘ فيعو قعا٥الّ" :فأَعا سعقف األيعف فًهْٗٛعا َتٛهع ١
ما٥ـ٠ظ إف ٖ ٞيًبٓا ٤ال غرلٚ .أَا سقف ُٛك ٠اشلُن ٠فًه ٕٛاشلُن ٠سلفّا قاُّ٥ا بٓ و٘ظ ال ؼبتاز إىل
ُٛك"٠ظ ٚقاٍٚ" :عًٖ ١ق ٙاسبعلٚف ٚغرلٖعا َعٔ اسبعلٚف امللهع ١َٛعًع ٢ػعالف َعا ػبعل ٟبع٘ كهعِ
ايهتاب َٔ اشلذا ٤يف املِشفظ االْتكاٍ َٔ ٚد٘ َععلٚف َوعت ٝض إىل ٚدع٘ آػعل َجًع٘ يف ازبعٛام
ٚاالهتعُاٍظ ٚإٕ نإ ايعُُٓتَ َكٌُ عٓ٘ أظٗلَ َعٓٚ ّ٢أنجلَ اهتعُاالّ"ٚ .عً٘ٝظ فكعـ نُتبعت ٖعق ٙاملٛآعع
حبقف األيف ُٛٚك ٠اشلُن ٠يف َِاسف ايتٝورل يًعلاقٝن ٚبإثبات األيف ُٛٚك ٠اشلُن ٠يف هعا٥ل
َِاسف ايتٝورل] .الٌشر جـ  1صـ  - 454الوحكن صـ  - 144هختصر التبييي جـ  2صـ  - 341الوقٌع صـ [333

 ﭽﯴﭼ امبقصرة :110 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف اييت بعـ ايعا ٤يف ٖعقا املٓٛعع يوعهٛت أبعٞ

ؿاٚؿ عٓ٘ ٚيف ﭽﮘﭼ امقيامة 4:يّٓ أب ٞؿاٚؿ عً ٢اإلثباتظ ٚباسبقف يف ْعا٥لُٖاظ َع إٔ أبا ؿاٚؿ
ههت أٜٔا عٔ َٓٛع ٞاملؤمنون  41و31ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوعهٛت ال ٜع ع ٞسهُّعا ٚال ًٜعنّ َٓع٘ اإلثبعاتظ
 ّْٚايبًٓو ٞعً ٢سقف أيف اايععاّ سٝح دا ٤يف ايكلإٓ َٔ غرل تكٝٝعـ هعَٓٛ ٣ٛعع ايكٝاَع.١
ٚعً٘ٝظ فكـ نتبتُ َٓٛع ايبكل ٠يف ٝع َِاسف ايتٝورل حبقف األيف نٓعا٥ل.ٙ

]هختصر التبييي جـ  3صـ  - 351هخالفاث الٌساخ صـ [34
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﭶﭼ امبقصصصرة 188 :ظ ﭽ ﮰﭼ ا ٔلهعصصصصام :00 :فٖععع املٌععععاكق ١إىل إثبععععات األيععععف ايععععيت بعععععـ
ايٓعع ٕٛيف ٖععق ٜٔاملٓٛعععن ػاُعع ١ؿْ ٕٚعا٥لُٖععا يوععهٛت أبعع ٞؿاٚؿ عُٓٗععاظ َععع أْعع٘ هععهت أٜٔععا
عععٔ َٓٛععع طامرعصصة3:ص َٓٛٚععع طامنحصصل77:ص ! ظ ْٚععّ تًُٝععق ٙايبًٓوعع ٞعًعع ٢سععقف األيععف يف ٝععع

أي اظ٘ظ ٚعً ٘ٝايعٌُ بـ ٕٚت لق ١عٓـ املػاكبٚ ١يف ٝع َِاسف ايتٝورل.
]هختصر التبييي جـ  3صـ [335

 ﭽﯢﭼ امبقصصصرة113 :ظ امرعصصصة11 :ظ إبصصصراىم47 :ظ فصصصاطر :10 :فٖععع املٌعععاكق ١إىل إثبعععات األيعععف ايعععيت
بعععـ ايععالّ يف ٖععق ٙاملٛآععع يوععهٛت أبعع ٞؿاٚؿ عٓٗععاظ ٚقععـ تكععـّ إٔ ايوععهٛت ال ٜع عع ٞسه ُّععا ٚال
ًٜعععنّ َٓععع٘ اإلثبعععاتظ ْٚعععّ تًُٝعععق ٙايبًٓوععع ٞعًععع ٢سعععقف األيعععف املعاْكععع ١يعععالّ سٝعععح ٚقععععظ
ْٚوعع اسبعععقف إىل املِعععشف اإلَعععاّٚ .عًٝععع٘ظ فكعععـ سعععقفت األيعععف يف ٖعععق ٙاملٛآعععع يف ٝعععع
َِاسف ايتٝورل] .هخالفاث الٌساخ صـ [65
 ﭽﯞﯟﭼ ءال معصصصصرانْ :17 :ععععّ عًُععععا ٤ايلهععععِ عًععععٚ ٢دععععٛؿ اشبععععالف يف ٖععععقٙ
ايهًُعع ١بععن إثبععات األيععف بعععـ ايكععاف ٚسععقفٗاظ فععّٓ اإلَععاّ أبعع ٛؿاٚؿ عًعع ٢سععقفٗا يف َِععاسف
أٖععٌ املـٜٓععٚ ١ايٌععاّ ٚيف بعععض هععا٥ل املِععاسفظ أ ٟأْعع٘ دعععٌ اشبععالف يف َِععاسف أٖععٌ َهعع١
ٚايععععلامظ ْٚوع ع ايٌعععٝؽ ايٓعععا ٞ ٥إثبعععات األيعععف إىل َِعععاسف املـٜٓعععٚ ١ايبِعععلٚ ٠ايهٛفععع١ظ
ٚسِععل أبعع ٛبهععل ايًبٝعع اشبععالف يف َِععاسف أٖععٌ ايهٛفعع١ظ ٚفنععل أبعع ٛعُععل ٚايععـاْ ٞاشبععالف
ؿ ٕٚتعٝن َِل بع.٘ٓٝ
ٚعً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيف يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤محنَٛ ;٠افك ّ١يلٚاٜت٘ َٛٚافك ّ١يًُلهعّٛ
يف بعض َِاسف أٌٖ ايهٛف ١عً ٢أقٌ تكعـٜل عًع ٢سعـ قع ٍٛايًبٝع ظ ٚحبعقف األيعف يف َِعاسف
ايباقن] .الدرة الصقيلت صـ ً - 251ثر الورجاى جـ  1صـ  - 444هختصر التبييي جـ  2صـ  - 336الوقٌع صـ [535
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﮞﭼ ءال معران08 :ظ مرمي47:ظ املؤمنصون :10:ههت أب ٛؿاٚؿ عٔ ٖق ٙاملٛآع ْٚعّ عًع ٢اسبعقف يف َٓٛعع
طق0:صظ ٚمل ٜلؿ فَ ٘ٝا ٌٜعل بتعُ ِٝاسبقف يف ٝعع املٛآععظ فذعل ٣عُعٌ املٌعاكق ١عًع ٢إثبعات
األيف يف املٛآع املوهٛت عٓٗا ٚسقف األيف يف َٓٛع هٛك ٠مظ بُٓٝا دل ٣عٌُ املػاكب ١عً ٢سقف
األيف يف ٖقا ايً غ سٝح ٚقع ٚنُ ٝا دا ٤يعّٓ ايعـاْ ٞعًع ٢فيعو يف فِعٌ َعا أ عع عًٝع٘ ُنتٖعاب
املِاسف ٚقاٍ" :سٝح ٚقع"ظ نُا ّْ اإلَاّ ابٔ ٚثٝل األْـيو ٞعً ٢سعقف األيعف يف ٝعع ٖعقٙ
األي اظ سٝح ٚقعتٚ .عً٘ٝظ فكـ سُعقفت األيعف يف ٝعع ٖعقا ايً عغ يف ٝعع َِعاسف ايتٝوعرل

ال عًْ ٢عا٥ل] .ٙهختصر التبييي جـ  4صـ  - 1451هخالفاث الٌساخ صـ [144
لؿّا يًباب ٚمح ّ
 ﭽﭪﭼ ءال معران :791 :دل ٣ايعٌُ يف ٝع َِعاسف املٌعاكقٚ ١املػاكبع ١ايعيت بعن أٜعـٜٓا عًع٢
إثبععات األيععفظ بُٓٝععا ْكععٌ اإلَععاّ أبعع ٛؿاٚؿ يف نتابعع٘ "طبتِععل ايتبععٝن شلذععا ٤ايتٓنٜععٌ" اػععتالف
املِاسف يف كهِ ٖقا اسبلفظ سٝح قاٍ" :اتكات٘ نت يف بععض املِعاسف بػعرل أيعف بعن ايكعاف
امل تٛسٚ ١ايتا ٤املهوعٛكٚ ٠يف بعٔعٗا بعأيف ٚمل ٜلزلعٛا يف ًعَٗٓ ٤ٞعا ٜعا٤ظ ٚايهاتع طبعرل يف إٔ
ٜهت نٝف ٌٜاٚ ."٤يف ٖقا ايهعالّ ْعٛع َعٔ اإل عاٍ ٜع ِٖٛإٔ اشبعالف ًعا٥ع يف ٝعع َِعاسف
األَِاكظ بُٓٝا ايِشٝض إٔ ٖقا اشبالف ػاْ مبِعاسف أٖعٌ ايععلام فكعطظ ٚنعالّ اإلَعاّ ايعـاْٞ
ُلٜض يف فيوظ ٚتل  ١ايبعاب أُعلغ َٓع٘ظ فعقنل ٙيف بعاب َعا ات كعت عًع ٢كزلع٘ َِعاسف أٖعٌ
ايعلامظ ْٚو اشبالف يف اسبقف ٚاإلثبعات إىل َِعاس ِٗظ ٚتبعع٘ عًع ٢فيعو اإلَعاّ ايٌعا ي يف
"ايعكْ ٖٞٚ "١ًٝعِ يع"املكٓع"ظ فته ٕٛبك ١ٝاملِاسف حبقف األيف ٚإثبات ايٝعاٚ .٤قعاٍ أبع ٛعبٝعـ
ايكاهِ بٔ هالّ  ٖٛٚ-ممٔ تأًَٛا املِشف اإلَاّ" :-اتكات٘ يف اإلَاّ أكبع ١أسعلف يعٝى فٗٝعا
ٜاٚ ٤ال أيف .".أ ٟإٔ ايتؼٝرل ايق ٟفنل ٙأب ٛؿاٚؿ ػاْ ملٔ ٜهت َِش ّا بلٚا ١ٜس عّ أ ٚغعرلَ ٙعٔ
ايعلاقٝنظ ٚاسبقف أينّ يػرلِٖٚ .عً٘ٝظ فكـ مت سقف األيف يف ٖق ٙايهًُ ١يف َِاسف ايتٝورل
يػرل ايعلاقٝن ْ ِٖٚافع ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ٚأب ٛدع لظ ػالفّا ئُا دل ٣عً ٘ٝايعُعٌ يف َِعاسف
املػاكب] .١هختصر التبييي جـ 2صـ  -361الوقٌع صـ  -562هخالفاث الٌساخ صـ [45
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﮀﭼ ءال معصصران777 :ظ ا ٔلهفصصال71 :ظ ﭽﮊﭼ امنسصصاء31 :ظ ﭽﯗﭼ املائصصةة :17 :فٖعع املٌععاكق ١إىل
إثبات األيف بعـ ايبا ٤يف ٖق ٙاملٛآع يوهٛت أب ٞؿاٚؿ عٓٗاظ  ّْٚايبًٓو ٞعً ٢سقف أيف اأؿباك
َ ًكّا سٝح ٚقع يف ايكلإٓظ هٛا ٤نإ َعلفّا بعاايع أ ٚباإلٓافٚ .١عً ٢فيو املػاكبعٚ ١نعقيو ٝعع

َِاسف ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  3صـ [643
 ﭽﭒﭼ ءال معران :744 :مت سقف ٚا ٚايع عف يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ ععاَل
ٚأب ٞدع ل; َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ  2صـ  - 366الوقٌع صـ [532
 ﭽﭮﭼ ءال معران713 :ظ 730ظ امنساء44 :ظ ﭽﮄﭼ ءال معران :713 :فنعل ايوعؼا ٟٚأْع٘ كأٖ ٣عق ٙاملٛآعع يف
املِشف ايٌاَ ٞبنٜاؿ ٠أيف قبٌ ايٝا٤ظ ٚعً ٢فيو ايعٌُ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل.

]الىسيلت صـ [316
 ﭽﭕﭼ ءال معران713 :ظ امعصافاتْ :83 :عّ أبع ٛؿاٚؿ عًعٚ ٢دعٛؿ ػعالف بعن املِعاسف  -ؿ ٕٚتععٝن  -يف
ٖق ٜٔاملٓٛعنظ ف  ٞبعض املِاسف بأيف بعـ ايعالّ أيعف ٚيف بعٔعٗا بػعرل أيعفظ ٚاػتعاك أبع ٛؿاٚؿ
سقف األيفظ َ ٖٛٚا دعل ٣عًٝع٘ ايعُعٌ يف َِعاسف املٌعاكقٚ ١املػاكبعٚ .١مل ٜعقنلُٖا ايعـاْ ٞيف
"املكٓع" إال أْ٘ فنلُٖا يف "احملهِ"ظ ٚفنلُٖا ايٌا ي يف "ايعك"١ًٝظ ْٚوع ايعـاْ ٞمٜعاؿ ٠األيعف
إىل َِاسف أٌٖ بًـ ٙايكـمي ١املتبع يف كزلٗا َِاسف أٌٖ املـ .١ٜٓنُعا ْعّ ايوعؼا ٟٚأْع٘ كأ٣
مٜاؿ ٠األيف يف املٓٛعن يف بعض املِعاسف ايكـميع ١ايٌعاَ١ٝظ ٚقعاٍٖٚ" :عَِ ٛعشف قعـَ ِٜعلت
عً ٘ٝايـٖٛك"ٚ .عً٘ٝظ فكـ مٜـت األيف بعـ ايالّ أيف يف املٓٛعن يف َِعش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تعٞ
ْافع ٚأب ٞدع ل َٛافك ّ١يًُلهع ّٛيف َِعاسف أٖعٌ املـٜٓع ١نُعا ْعّ عًٝع٘ ايعـاْٞظ ٚيف َِعشف
ايتٝول بكلا ٠٤ابٔ عاَل َٛافك ّ ١يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞايكـ ِٜنُا ّْ عً ٘ٝايوؼا.ٟٚ
]هختصر التبييي جـ  2صـ  - 335الوحكن صـ  - 135الىسيلت صـ [154
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﭰﭼ ءال معران :731 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف اييت بعـ ايالّ يف ٖعقا املٓٛعع ػاُع ١ؿٕٚ
ْعا٥لٙظ يوهٛت أب ٞؿاٚؿ عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ نُا إٔ تًُٝق ٙايبًٓوٞ
ْو اسبقف إىل املِشف اإلَاّ ٚأ ًك٘ يف نٌ أيف َعاْك ١يالّ يف ايكعلإٓ ايهعلٚ .ِٜعًٝع٘ظ فكعـ
سقفت األيف يف ٖق ٙايهًُ ١نٓعا٥لٖا يف ٝع َِاسف ايتٝورل.

]هختصر التبييي جـ  3صـ  - 643هخالفاث الٌساخ صـ [65
 ﭽﮚ ﮛﭼ ءال مع صران :733 :ات كععت املِععاسف ايٌععاَ ١ٝعًعع ٢إثبععات بععا ٤ازبععل بعععـ ٚاٚ
ايع ف يف ايهًُ ١األٚىلظ ٚاػتً ت يف إثباتٗا يف ايهًُ ١ايجاْٝع١ظ فعل ٣ٚايعـاْ ٞععٔ أبع ٞايعـكؿا٤
أْٗا ثابت ١يف ايهًُتن يف َِاسف أٌٖ ايٌاّظ ٚٚافك٘ ابعٔ ازبعنك ٟفكعاٍٚ" :نعقيو كأٜتع٘ أْعا يف
املِشف ايٌاَ ٞيف ازباَع األَ ."ٟٛبُٓٝا ْكٌ ايـاْ ٞععٔ األػ عٍ أْٗعا ثابتع ١يف ايهًُع ١األٚىل
ٚسـٖا يف املِشف اإلَاّ ايقُٚ ٟدِّ٘ ب٘ إىل ايٌاّظ ٚٚافك٘ ايوؼا ٟٚفكاٍٚ" :ايق ٟقايع٘ األػ عٍ
ٖ ٛايِشٝض إٕ ًا ٤ا ظ ألْ ٞنقيو كأٜتع٘ يف َِعشف ألٖعٌ ايٌعاّ عتٝعلظ ٜػًع عًع ٢ايععٔ أْع٘
َِعشف عجُعإ ظ أٖ ٚعَٓ ٛكعَٓ ٍٛع٘"ٚ .عًٝع٘ظ فكعـ مت إثبعات ايبعا ٤يف ايهًُعتن يف َِعشف
ايتٝوععرل بلٚاٜععٌٖ ١ععاّ; َٛافكع ّ ١يلٚاٜتعع٘ ٚيًُلهعع ّٛيف بعععض َِععاسف أٖععٌ ايٌععاّ حبوع ابععٔ
ايـكؿا٤ظ ٚمت إثباتٗا يف ايهًُ ١األٚىل فكط يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜابٔ فنٛإ; َٛافك ّ ١يلٚاٜتع٘

ٚيًُله ّٛيف بعض َِاسف أٌٖ ايٌاّ حبو األػ ٍ.

]الٌشر جـ  2صـ  - 245هختصر التبييي جـ  2صـ  - 346الوقٌع صـ  - 532الىسيلت صـ [124
 ﭽﭟﭼ امنسصاء :88 :نُتبت ٖق ٙايهًُ ١يف املِشف ايٌاَ ٞبإثبات أيف بعـ ايالّ األػرل٠ظ ٚب٘ قلأ
ابٔ عاَلٚ .عً٘ٝظ فكـ مت إثبعات األيعف يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; َٛافكع ّ ١يلٚاٜتع٘

ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ] .هختصر التبييي جـ  2صـ  - 444الوقٌع صـ [535
 ﭽﮱﭼ امنساء ّْ :00 :ايوؼا ٟٚعً ٢مٜاؿ ٠أيف بعـ ايٛا ٚيف املِشف ايٌاَٞظ ٚعًٝع٘ظ فكعـ متعت

مٜاؿتٗا يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل] .الىسيلت صـ [313
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﭟﭼ املائصةة :73 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيعف ايعيت بععـ ايعـاٍ يف ٖعقا املٓٛعع ػاُع ١ؿٕٚ
ْعا٥لٙظ يوهٛت أب ٞؿاٚؿ عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ نُا إٔ تًُٝق ٙايبًٓوٞ
أ ًل سقف األيف يف ازبُٝعظ ٚدل ٣ب٘ عٌُ املػاكبٚ .١عًٝع٘ظ فكعـ سعقفت األيعف يف ٖعق ٙايهًُع١

ٝع َِاسف ايتٝورل].هختصر التبييي جـ  3صـ [452
نٓعا٥لٖا يف
 ﭽﯤﭼ املائةة :31 :فٖ املٌاكقٚ ١املػاكب ١إىل إثبات األيف بععـ اي عا ٤يف ٖعقا املٓٛعع ػاُع١
ؿْ ٕٚعا٥لٙظ يوهٛت أب ٞؿاٚؿ عٓع٘ظ ْٚوع ايٌعٝؽ ػًعف اسبوعٝين اسبعقف إىل عُعٌ أٖعٌ املػعلبظ
ٚايِٛاب أِْٗ عً ٢اإلثبات نأٌٖ املٌلم نُا ّْ عً ٢فيو املاكغٝين ٚابٔ ايكآعٞظ ُٖٚعا ػعرل َعٔ
ميجٌ َقٖ أٌٖ املػلبظ ثِ إٕ ٖقا مما ػايف ايعٌُُ ايّٖٓظ فكـ أ ًل ايبًٓو ٞاسبعقف يف ازبُٝعع
سٝجُا ٚقعظ ٚتبع٘ عً ٢فيو اشبلام يف َٛكؿ ايعُ ٕ ٚيف عُـ ٠ايبٝإظ  ّْٚأبع ٛإهعشام ايتذعٝي
عً ٢اسبقف ٚاقتِل عً٘ٝظ ْ ٖٛٚاقٌ يهالّ أب ٞؿاٚؿ يف غاي أسٛاي٘ٚ .عً٘ٝظ فكـ سُقفت األيف يف

ٝع َِاسف ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  3صـ [454
ٖق ٙايهًُ ١نٓعا٥لٖا يف
 ﭽﮊﭼ املائصةة :14 :نُتبت ٖق ٙايهًُ ١حبقف ٚا ٚايع ف يف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ
نجرل ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل; َٛافك ّ١يعلٚاٜتِٗ ٚاتباعّعا يًُلهع ّٛيف َِعاسف أٖعٌ املـٜٓعَٚ ١هع١

ٚايٌاّ] .هختصر التبييي جـ  3صـ  - 444الوقٌع صـ [536
 ﭽﮠﭼ املائةة :13 :نُتبت ٖق ٙايهًُ ١بـاين يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ ععاَل ٚأبعٞ
دع ل; َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ  3صـ  - 445الوقٌع صـ [536
 ﭽﯘﭼ املائصةة :13 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف اييت بعـ ايالّ يف ٖق ٙايهًُ ١يوعهٛت أبع ٞؿاٚؿ
عٓٗاظ  ّْٚايبًٓو ٞعً ٢اسبقف ْٚوب٘ إىل املِشف اإلَاّظ ٚبع٘ دعل ٣عُعٌ املػاكبع١ظ ٚنعقيو يف

ٝع َِاسف ايتٝورل] .هخالفاث الٌساخ صـ [65
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﮦﭼ املائةة ّْ :779 :ايـاْٚ ٞأ ب ٛؿاٚؿ عًعٚ ٢دعٛؿ اشبعالف بعن املِعاسف يف األيعف بعن ايوعن
ٚاسبا٤ظ ؿ ٕٚتعٝن يًُِاسف اييت أثبتتٗا أ ٚيًُِاسف اييت سقفتٗاٚ .ال ٜعـػٌ ٖعقا املٓٛعع يف
عَُ ّٛا ّْ عً ٘ٝايٌٝؼإ إٔ نٌ َا يف ايكلإٓ َٔ فنعل اهعاسل ٖعَ ٛلهع ّٛبػعرل أيعف إال َٓٛعع
طاذلارايت11:صظ ألٕ ٖق ٙايكاعـ ٠ال تول ٟإال عًَ ٢ا ال ميهٔ قلا٤ت٘ بٛد٘ آػلظ ٚقعـ اهعتش أبع ٛؿاٚؿ
إثبات األيف يف َٓٛع طيووس1:ص يف َِاسف َٔ ٜجبتْٗٛا يف ايلٚا١ٜظ ٚهٝأت ٞفنل.ٙ
ٚعً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيف يف ٖقا املٓٛع يف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات محعنٚ ٠ايهوعاٚ ٞ٥ػًعف
ايعاًل; َٛافكع ّ١يعلٚاٜتِٗ  ٚاتباعّعا يًُلهع ّٛيف بععض املِعاسفظ ٚأػعقّا باهعتشباب أبع ٞؿاٚؿ يف
ْعرل] .ٙهختصر التبييي جـ  3صـ  - 464الوقٌع صـ [544
 ﭽﮨﭼ ا ٔلهعام :41 :نُتبت بعالّ ٚاسعـ ٠يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; َٛافكع ّ١يلٚاٜتع٘

ٚاتباعّا يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ] .ٞهختصر التبييي صـ  - 434الوقٌع صـ [536
 ﭽ ﭾﭼ ا ٔلهعام43 :ظ ا ٔلعراف703 :ظ ﭽ ﮓﭼ ا ٔلهعام789 :ظ ﭽ ﯽﭼ امرعصة71 :ظ إبصراىم11 :ظ 31ظ امنحصل13 :ظ
ا ٕلرساء :33 :فٖ املٌاكقٚ ١نقيو املػاكب ١إىل إثبات األيف بعـ ايجا ٤يف ٖق ٙاملٛآعظ ألٕ أبا ؿاٚؿ ههت
عٓٗععا ٚمل ٜععقنل اسبععقف إال يف ايِٓععف ايجععاَْ ٞععٔ ايكععلإٓظ ٚقععـ تكععـّ إٔ ايوععهٛت ال ًٜععنّ َٓعع٘
اإلثباتظ ٚقـ ّْ اإلَاّ أب ٛإهشام ايتذٝي عً ٢سقف األيف َٔ ٝع ي غ اأَجاٍ سٝعح ٚقعع.
ٚعً٘ٝظ فكعـ سعقفت األيعف يف ٖعق ٙاملٛآعع يف ٝعع َِعاسف ايتٝوعرل َٛافكع ّ١يًٓععا٥ل ٚتكًعٝالّ

يًؼالف ٚأػقّا بايّٓ] .هختصر التبييي جـ  2صـ [355
 ﭽﮕﭼ ا ٔلهعام :84 :نُتبت بٝاٚ ٤تا ْٕٛٚ ٤يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نجرل ٚأبع ٞعُعلٚ
ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل ٜٚعكٛب; َٛافك ّ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـَٚ ١ٜٓهع١

ٚايٌاّ ٚايبِل] .٠هختصر التبييي جـ  3صـ  - 445الوقٌع صـ [533
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﮆﭼ ا ٔلهعصصام01 :ظ 711ظ ا ٔلهبيصصاء :19 :هععهت أبعع ٛؿاٚؿ عععٔ ٖععق ٙاملٛآععع ْٚععّ عًعع ٢اسبععقف يف َٓٛععع
طص10:صظ ٚمل ٜلؿ فَ ٘ٝا ٌٜعل بتعُ ِٝاسبقف يف ٝع املٛآعظ فذل ٣عُعٌ املٌعاكق ١عًع ٢إثبعات
األيف يف املٛآع املوهٛت عٓٗا ٚسقف األيف يف َٓٛع طقصظ بُٓٝعا دعل ٣عُعٌ املػاكبع ١عًع ٢سعقف
األيف يف ٖقا ايً غ سٝح ٚقع ٚنُ ٝا دا ٤يعّٓ ايعـاْ ٞعًع ٢فيعو يف فِعٌ َعا أ عع عًٝع٘ ُنتٖعاب
املِاسف ٚقاٍ" :سٝح ٚقع"ظ نُا ّْ اإلَاّ ابٔ ٚثٝل األْـيو ٞعً ٢سعقف األيعف يف ٝعع ٖعقٙ
األي اظ سٝح ٚقعتٚ .عً٘ٝظ فكـ سعقفت األيعف يف ٝعع ٖعقا ايً عغ يف ٝعع َِعاسف ايتٝوعرل

ال عًْ ٢عا٥ل] .ٙهختصر التبييي جـ  4صـ  - 1451هخالفاث الٌساخ صـ [ 55
لؿّا يًباب ٚمح ّ
 ﭽﭔﭕﭼ ا ٔلهعام :01 :مت سقف األيف بعـ اي ا ٤يف َِش  ٞايتٝورل بكلا٤تْ ٞافع ٚأب ٞدع علظ
تكًٝـّا يًُػاكبٚ ١اتباعّا يًُله ّٛيف بعض املِاسف عً ٢ق ٍٛايـاْ ٞأٝ ٚع املِاسف عً ٢قعٍٛ

أب ٞؿاٚؿ] .هختصر التبييي جـ  3صـ  - 445الوقٌع صـ [541
 ﭽﭮﭼ ا ٔلهعام08 :ظ امكيصف :39 :ههت عُٓٗا ايٌٝؼإظ  ّْٚايبًٓو ٞعًع ٢سعقف األيعف بععـ ايبعا٤
فُٗٝاظ فذل ٣عٌُ املٌاكق ١عً ٢إثبات األيف بُٓٝا دل ٣عُعٌ املػاكبع ١عًع ٢سعقفٗا .فعتِ سعقف

ٝع َِاسف ايتٝورل اتباعّا يّٓ ايبًٓو] .ٞتٌبيه العطشاى صـ [433
األيف يف املٓٛعن يف
 ﭽ ﯵﭼ ا ٔلهعام :713 :دل ٣ايعٌُ يف املِاسف امل بٛع ١بلٚاٜعات قعايٚٚ ٕٛكَ ًٚععبٚ ١ؿٚكٟ
أب ٞعُل ٚعً ٢سقف األيف بعـ ايون يف ٖقا املٓٛع ٜ ِٖٚ -كلؤ ٕٚبازبُع  -عُالّ بكاععـ ٠سعقف
األي ن َٔ ع املوْح ايواملظ َعع أْٗعِ أثبتعٛا األيعف بععـ ايوعن يف ْععرل ٙيف َٓٛعع طاملائصةة81:صظ
ٚفيو ألٕ أبا ؿاٚؿ ههت عٔ َٓٛع األْعاّ  ّْٚعً ٢إثبات األيف بعـ ايون يف َٓٛع املا٥عـٚ .٠قعـ
تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ ٚايِٛاب يف فيو إثبات األيف بعـ ايون يف َٓٛع األْعاّ;
َٛافك ّ١ي ٓعرل ٙيف املا٥ـٚ ٠أػقّا بّٓ أبع ٞبهعل ايًبٝع ايعقْ ٟكعٌ اإل عاع عًع ٢إثبعات األيعف بععـ
ايون يف نال املٓٛعنظ ٚعً ٢فيو ايعٌُ يف ٝع َِاسف ايتٝوعرل هعٛاَ ّ٤عٔ ٜكعلأ بعاإلفلاؿ َٚعٔ

ٜكلأ بازبُع] .هختصر التبييي جـ  3صـ  - 453الدرة الصقيلت صـ [256
- 71 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽ ﯙﭼ ا ٔلهعام :741 :نُتبت ٖق ٙايهًُ ١بايٝاُٛ ٤ك ٠يًُٗن ٠يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤
ابٔ عاَل; َٛافك ّ ١يلٚاٜت٘ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ  3صـ  - 514الوقٌع صـ [533
 ﭽ ﭯﭼ ا ٔلعصراف :4 :نُتبت ٖق ٙايهًُع ١بٝعاٚ ٤تعا ٤قبعٌ ايعقاٍ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ

عاَل; َٛافك ّ ١يلٚاٜت٘ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ  3صـ  - 534الوقٌع صـ [534
 ﭽ ﮟﭼ ا ٔلعراف73 :ظ ىود770 :ظ امسصدةة74 :ظ ص :33 :نُتبت ٖق ٙايهًُ ١يف َٛآعٗا األكبع ١بنٜعاؿ ٠أيعف
بعـ ايالّ أيف قبٌ املٚ ِٝسقف األيف قبٌ ايٓ ٕٛيف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; أػعقّا بكعٍٛ

ايوؼا ٟٚأْ٘ كآٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ] .ٞالىسيلت صـ [343
 ﭽ ﮦﭼ ا ٔلعصراف :43 :فٖع املٌعاكق ١إىل إثبععات األيعف بعععـ ايتععا ٤يف ٖعقا املٓٛععع ػاُعع ١ؿٕٚ
ْعا٥ل ٙيوهٛت أبع ٞؿاٚؿ عٓع٘ظ ٚفٖع املػاكبع ١إىل سعقفٗا اتباعّعا يًبًٓوع ٞايعق ٟأ ًعل اسبعقف يف
ازبُٝعٚ .عً٘ٝظ فكـ ُسقفت األيف يف ٖقا املٓٛع يف ٝع َِاسف ايتٝورل نٓعا٥ل.ٙ

]هختصر التبييي جـ  3صـ [655
 ﭽ ﯴﭼ ا ٔلعراف :34 :مت سقف ٚا ٚايع ف يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; َٛافكع ّ ١يلٚاٜتع٘

ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ] .هختصر التبييي جـ  3صـ  - 541الوقٌع صـ [534
 ﭽ ﮤﭼ ا ٔلعصرافٚ :13 :كؿت ٖق ٙايهًُ ١يف توعَٛ ١آعظ ْٚعّ أبع ٛؿاٚؿ عًع ٢اسبعقف يف املٓٛععن
األػرل ٜٔيف طامرمحن13:ص  ٚطاملكل7:ص ٚمل ٜلؿ عٓع٘ يف املٓٛععن َعا ٌٜععل بتعُع ِٝاسبعقفظ فذعل ٣عُعٌ
املٌاكق ١عً ٢إثبات األيف يف املٛآع املوهٛت عٓٗا ٚسقف األيف يف َٓٛع ٞايلمحٔ ٚاملًو .بُٓٝا
ّْ ايـاْ ٞعً ٢سقف األيف يف ٝع ٖقا ايً غ سٝح ٚقع يف فٌِ َا أ ع عًُ ٘ٝنتٖاب املِعاسفظ
ٚٚافك٘ ابٔ ٚثٝل األْـيوٞظ ٚعً ٢فيو دل ٣عُعٌ املػاكبع ١يف َِعاس ِٗٚ .عًٝع٘ أٜٔعا ايعُعٌ يف
ٝع َِاسف ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1451هخالفاث الٌساخ صـ [141
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽ ﭬﭭﭼ ا ٔلعراف :11 :نُتبعت ٖعق ٙايهًُع ١بإثبعات ٚا ٚع عف قبعٌ ايكعاف يف َِعشف ايتٝوعرل
بكلا ٠٤ابٔ عاَل; َٛافك ّ ١يلٚاٜت٘ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ.


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

 ﭽ ﮜﭼ ا ٔلعراف :771 :دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢سقف األيف بععـ ايوعن عُعالّ بعُعَ ّٛعا
ّْ عً ٘ٝايٌٝؼإ إٔ نٌ َا يف ايكلإٓ َٔ فنل اهاسل َٖ ٛله ّٛبػعرل أيعف إال َٓٛعع طاذلارايت11:صظ
إال إٔ َٓٛع األعلاف ال ِٜعض ؿػٛيع٘ يف ٖعقا ايعُع ّٛألٕ يف قلا٤تع٘ ػالفّعا بعن ايكعلاٚ ٤يف كزلع٘
ػالفّا بن َِاسف األَِاكظ فُٔ ايكلاٜ َٔ ٤كلأ بتكـ ِٜاأليف اهاسل ٜ َٔ َِٗٓٚكلأ بتأػرلٖا
اهشاك ظ ٚفنل ايٌٝؼإ ػالف املِاسف يف كهِ ٖقا املٓٛع عًٚ ٢د٘ اشبِعْٛظ ٚمل ٜعقنلا سعقف
األيف سو ايكاعـ ٠املقنٛكٚ ٠إمنا سِلا اشبالف يف تكعـ ِٜاأليعف ٚتأػرلٖعا!ظ فكعاٍ ايعـاْ ٞيف
"املكٓع" يف باب َا اػتً ت فَِ ٘ٝاسف األَِاكٚ" :يف بعٔٗا :اٜأتٛى بهعٌ هعشاك عًع ِٝاأليعف
بعـ اسبا٤ظ ٚيف بعٔٗا اهاسل األيف قبٌ اسباٚ ."٤قاٍ أبع ٛؿاٚؿ يف "طبتِعل ايتبعٝن" يف ًعلس٘
شلذا ٤اشبُُى ايقٜ ٟبـأ بٗعق ٙاآلٜعٚ" :١نتبعٛا يف بععض املِعاسف ٖٓعا اهعاسل بعأيف بعن ايوعن
ٚاسبا٤ظ ٚقلأْا نقيو ٖٓا ٚيف ْٜٛى يًشلَٝن ٚايعلبٝن ٚعاُِظ ٚيف بعٔعٗا اهعشاك بعأيف بععـ
اسبا ٤بٗٓٝا ٚبن ايلا٤ظ ٚقلأْا نقيو ٖٓا ٚيف ْٜٛى يًباقن ُٖٚا األػٛإ محنٚ ٠ايهوا.".ٞ٥
فايِٓإ ُلؼبإ يف إٔ اشبالف ٖٓا يٝى يف إثبات األيف أ ٚسقفٗاظ ٚإمنا يف كزلٗا قبعٌ اسبعا ٤أٚ
بعـٖاظ ٚبايتاي ٞفعاأليف ثابتع ١يف اسبعاينٚ .تأَعٌ قع ٍٛضبُعـ ابعٔ ايك عاٍ يف ًعلس٘ يًعكًٝع:١
"ُٖٚا قلا٤تإ مل ميهٔ عُٗا يف َِشف ٚاسـ فهتبت يف بعض نقا ٚيف بععض نعقا"ٚ .يف َٓٛعع
طيووس1:ص اهتش أب ٛؿاٚؿ إثبات األيف يف َِاسف َٔ ٜجبتْٗٛا يف ايلٚا١ٜظ ٚهٝأت ٞفنل.ٙ
ٚعً٘ٝظ فكـ ُنتبت ٖق ٙايهًُ ١بإثبات األيف يف ٝع َِاسف ايتٝورلظ ٚيهٓٗا بعن اسبعاٚ ٤ايعلا٤
يف َِاسف محنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥ػًف; َٛافك ّ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف بعض املِعاسفظ ٚبعن
ايوععن ٚاسبععا ٤يف َِععاسف ايبععاقن; َٛافك ع ّ١ي علٚاٜتِٗ ٚاتبا ّعععا يًُلهعع ّٛيف ايععبعض اآلػععل َععٔ

املِاسف] .هختصر التبييي جـ  3صـ  - 555الوقٌع صـ  – 542شرح العقيلت البي القفال صـ [14
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽ ﯣﭼ ا ٔلع صراف :741 :نُتبععت باشلععا ٤يف َِععش  ٞايتٝوععرل بكلا٤تععْ ٞععافع ٚأبعع ٞدع ععل; اتبا ّعععا
يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـ ١ٜٓسو كٚا ١ٜايػعام ٟبعٔ قعٝى يف نتابع٘ ععٔ ْعافع بعٔ أبعْ ٞععِٝ

املـْٞظ ٚعً ٘ٝايعٌُ عٓـ املػاكب] .١هختصر التبييي جـ  3صـ  - 563الوقٌع صـ [451
 ﭽ ﮁﭼ ا ٔلعصراف :737 :مت إثبات أيف بعـ ازب ِٝؿٜ ٕٚاٚ ٤ال ْ ٕٛيف َِشف ايتٝورل بكعلا٠٤

 ١يلٚاٜت٘ ٚيًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ ] .الوقٌع صـ [535
ابٔ عاَل; َٛافك ّ
 ﭽ ﭗﭼ ا ٔلعصراف :733 :دععل ٣ايعُععٌ يف املِععاسف امل بٛععع ١بلٚاٜععات س ععّ ًٚعععبٚ ١ؿٚك ٟأبععٞ
ال بكاعـ ٠سقف األي ن َٔ ع املوْح ايواملظ َع إٔ أبا ؿاٚؿ
عُل ٚعً ٢سقف األيف بعـ ايون عُ ّ
ّْ عً ٢اإلثبات َ ًكّا ٚمل ٜقنل ػالفّا بن املِاسفٚ .عً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيف بععـ ايوعن يف
ٜ َٔ ٤كلأ باإلفلاؿ ٜ َٔٚكلأ بازبُع] .هختصر التبييي جـ  3صـ [531
ٝع َِاسف ايتٝورل هٛا ّ
 ﭽ ﭲﭼ ا ٔلعراف731 :ظ ا ٔلهبياء :41 :مت سقف ايٛا ٚيف َِشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ نعجرلظ بٓعا ّ٤عًع٢
ربِ ّٝايـاْ ٞمٜاؿ ٠ايٛا ٚيًُِاسف ايعلاقٚ ١ٝاملـْ١ٝظ ٚربِ ّٝايوؼا ٟٚمٜاؿتٗا يًُِعاسف
ايعلاقٚ ١ٝايٌاَ١ٝظ َ ّْٚال عً ٞايكاك ٟعً ٢سقفٗا يف املِشف املهٚ ٞاملِشف ايٌاَ.ٞ

]الوقٌع صـ  - 356الىسيلت صـ [355
 ﭽ ﭙﭚﭼ ا ٔلعصراف :719 :دل ٣ايعٌُ يف َِاسف املٌعاكقٚ ١املػاكبع ١عًع ٢نتابتٗعا َُٛعٛي ١اتباعّعا
يًـاْٞظ بُٓٝا ْكٌ أب ٛؿاٚؿ فٗٝا اشبالف  ّْٚعً ٢أْٗا َُٛٛي ١يف َِاسف أٌٖ املـَٚ ١ٜٓك ٛعع١
يف َِاسف أٌٖ ايعلامٚ .عً٘ٝظ فكـ نُتبت َك ٛع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل يًععلاقٝنظ عُعالّ بعّٓ
أب ٞؿاٚؿ] .هختصر التبييي جـ  3صـ [535
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽ ﯕﭼظ ﭽ ﯗﭼ امخوبصة :70 :دل ٣ايعٌُ يف َِاسف املٌاكقٚ ١املػاكب ١عًع ٢إثبعات األيعف
بعـ ايكاف ٚامل ِٝفُٗٝا عً ٢ايذلت ٝظ يوهٛت ايـاْٚ ٞأب ٞؿاٚؿ ٚغرلُٖا َٔ عًُا ٤ايلهعِ عُٓٗعا،
ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ٜع  ٞسهُّعا ٚال ًٜعنّ َٓع٘ اإلثبعاتظ نُعا إٔ اإلَعاّ ابعٔ ازبعنك ٟقعاٍ يف
"ايٌٓل"ٚ" :قـ كأٜتُٗا يف املِاسف ايكـمي ١ضبعقٚفيت األيعف نعع ﭽﮬﭼ ٚﭽﮗﭼ ،ثعِ
كأٜتٗا نقيو يف َِشف املـ ١ٜٓايٌلٚ ،١ ٜمل أعًعِ أسعـّا ْعَّٓ عًع ٢إثبعات األيعف فُٗٝعاٚ ،ال يف
إسـُٜٗاٖٚ ،ق ٙايلِٓٚاٜ - ١ٜكِـ كٚا ١ٜابٔ ٚكؿإ عٔ أبع ٞدع عل  -تعـٍُ عًع ٢سعقفٗا َُٓٗعا إف ٖعٞ
ضبتًُ ١ايلهِ" .فهالّ ابٔ ازبنك ٟقا ع يف ٚدٛب سقف األيف فُٗٝاٚ .نقيو ْعّ عًع ٢اسبعقف
فُٗٝا ايٌٝؽ ضبُـ ايعاق يف نتاب٘ "نٌف ايعُٚ ٢ايل ٜٔعٔ ْاظلَِ ٟشف ف ٟايٓٛك."ٜٔ
ٚعً٘ٝظ فٝتعن سقف األيف فُٗٝعا عُعالّ مبعا ٚكؿ فُٗٝعا َعٔ ايِٓعْٛظ ٚكعاٜع ١يلٚاٜع ١ابعٔ ٚكؿإ

ٝع َِاسف ايتٝورل] .هخالفاث الٌساخ صـ [43
خبً ٘ظ َ ٖٛٚا مت اعتُاؿ ٙيف
 ﭽ ﯡﭼ امخوبصة ّْ :31 :عًُا ٤ايلهِ عًٚ ٢دعٛؿ اشبعالف بعن املِعاسف ايعجُاْٝع ١يف ٖعقٙ
ايهًُ ١بن مٜاؿ ٠األيف بعـ ايالّ أيف ٚسعقفٗا .فعقنل ٙأبع ٛؿاٚؿ يف "طبتِعل ايتبعٝن" ؿ ٕٚتععٝن
ملِل بع٘ٓٝظ ٚكدض عـّ مٜاؿ ٠األيفٚ .فنل ٙايـاْ ٞيف "املكٓعع" يف بعاب َعا اػتً عت فٝع٘ َِعاسف
أٌٖ األَِاكظ ٚنقيو يف باب فنل َا كهِ بإثبات األيف ٚك ٣ٚبوٓـ ٙعٔ عاُعِ ازبشعـك ٟأْٗعا يف
املِشف اإلَاّ بنٜاؿ ٠األيفظ بُٓٝا فنل يف "احملهِ" يف باب فنل ْكط َا مٜـت األيف يف كزلع٘ إٔ
ٖٓاى إ اعّا بن املِاسف عً ٢مٜاؿ ٠األيفظ ٚمل ٜقنل إٔ ٖٓعاى ػالفّعا بٗٓٝعاٚ .قعاٍ ايوعؼا:ٟٚ
"إْٗا باأليف يف األنجل عًَ ٢ا اقتٔا ٙايهٌف"ظ ثِ ك ٣ٚبوٓـ ٙعٔ ضبُـ بعٔ عٝوع ٢ععٔ ِْعرل إٔ
مٜاؿ ٠األيف يف ٖق ٙايهًُ ١قـ ادتُع عًٗٝا ُنتٖعاب املِعاسف املـْٝعٚ ١ايهٛفٝعٚ ١ايٌعاَٚ .١ٝكدععض
ازبعدلٚ ٟايٌا ي مٜاؿ ٠األيفَٚ .ع فيو فكـ دل ٣ايعٌُ يف َععِ َِعاسف املػاكبعٚ ١املٌعاكق١

عً ٢سقف األيف; أػقّا باػتٝاك أب ٞؿاٚؿظ ػالفّا ألُٛشلِ ايعتٝكٚ ١طباي  ّ١يًُِشف اإلَاّ.
ٚعً٘ٝظ فكـ نُتبت ٖق ٙايهًُ ١بـ ٕٚأيف بعـ ايالّ أيف يف َِاسف ايتٝورل البٔ نجرل ٚأب ٞعُعلٚ
ٜٚعكٛب َٛافك ّ١يًُله ّٛيف أقعٌ املِعاسفظ ٚبنٜعاؿ ٠األيعف يف هعا٥ل َِعاسف ايتٝوعرل; َٛافكع ّ١
يًُله ّٛيف املِشف اإلَاّ َِٚاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايهٛفعٚ ١ايٌعاّظ عّعا بعن ايًػعتن ٚإعُعاالّ

يِٓ ْٛاأل] .١ُ٥هختصر التبييي جـ  3صـ  - 625الوقٌع صـ  - 544الوحكن صـ  -134الىسيلت صـ [156
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 ﭽ ﭡﭢﭼ امخوبصصة :799 :متععت إٓععاف ١سععلف ازبععل ا َٔععٔ بعععـ نًُعع ١ادبععل ٟيف َِععشف

ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ نجرل; َٛافك ّ ١يلٚاٜت٘ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ َه.١
]هختصر التبييي جـ  3صـ  - 636الوقٌع صـ [544

 ﭽ ﭑﭒﭼ امخوبة :791 :سُقفت ٚا ٚايع ف يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ عاَل
ٚأب ٞدع ل; َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ  3صـ  - 635الوقٌع صـ [535
 ﭽ ﭱﭼ يصووس :1 :دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢سقف األيف بعـ ايون عُالّ بعُعَ ّٛعا ْعّ
عً ٘ٝايٌٝؼإ إٔ نٌ َا يف ايكلإٓ َٔ فنل اهاسل َٖ ٛله ّٛبػرل أيف إال َٓٛع طاذلارايت11:صظ إال إٔ
َٓٛع ْٜٛى ال ِٜض ؿػٛي٘ يف ٖقا ايعُ ّٛألٕ يف قلا٤ت٘ ػالفّا بن ايكلاٚ ٤يف كزل٘ نعقيو ػالفّعا
بن َِاسف األَِاكظ فُٔ ايكلاٜ َٔ ٤كلؤٖا عً ٢املِـك ١ٜﭽ ﭱﭼ ٜ َِٗٓٚكلؤٖا اهِ فاععٌ

ﭽﭱﭼظ ْٚكٌ ايٌٝؼإ ػالف املِعاسف يف كهعِ ٖعقا املٓٛعع بعن إثبعات األيعف ٚسعقفٗا ؿٕٚ
تعٝنظ ٚاهتش أب ٛؿاٚؿ كزلٗا باأليف ألٌٖ ايهٛفَٚ ١هعَٛ ١افكع ّ١يكعلا٤تِٗ ٚيًُلهع ّٛيف بععض
املِاسفظ ٚاهتش كزلٗا بػرل أيف ألٌٖ املـَٛ ١ٜٓافك ّ١يكلا٤تِٗ ٚيًُله ّٛيف بعض املِعاسف.
ٚي ٛنإ ٖقا املٓٛع ؿاػالّ يف ايكاعـ ٠ايعاَ ١املقنٛك٠ظ يلدعض أب ٛؿاٚؿ اسبقف يف ٝع املِاسف.
ٚعً٘ٝظ فكـ نُتبت ٖق ٙايهًُ ١بإثبات األيف يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ابٔ نجرل ٚعاُِ ٚمحن٠
ٚايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًل; َٛافك ّ١يكلا٤تِٗ بإثبعات األيعف ٚاتباعّعا يًُلهع ّٛيف بععض املِعاسف
ٚأػقّا باهتشباب أب ٞؿاٚؿ كزلٗا بعاأليف ألٖعٌ َهعٚ ١ايهٛفع١ظ ٚسُعقفت األيعف يف هعا٥ل َِعاسف
ايتٝورل; َٛافك ّ١يكلا٤تِٗ حبقف األيف ٚاتباعّا يًُله ّٛيف بععض املِعاسفظ ٚأػعقّا باهعتشباب

أب ٞؿاٚؿ كزلٗا بػرل أيف ألٌٖ املـ] .١ٜٓهختصر التبييي جـ  3صـ  - 644الوقٌع صـ [544
 ﭽ ﭙﭼ يووس :1 :سُقفت األيف قبٌ ايٓ ٕٛيف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; أػعقّا بكعٍٛ

ايوؼا ٟٚأْ٘ كآٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ] .ٞالىسيلت صـ [343
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 ﭽ ﭔﭼ يووس71 :ظ ﭽ ﭝﭼ يووس :17 :سُقفت األيف بن ايٝعاٚ ٤ايتعا ٤يف ايهًُعتن يف َِعشف
ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; أػقّا بك ٍٛايوؼا ٟٚأْ٘ كآُٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ.ٞ

]الىسيلت صـ [243
 ﭽ ﭪﭼ يووس :71 :سُقفت األيف قبٌ ايٝا ٤يف َِشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; أػعقّا بكعٍٛ

ايوؼا ٟٚأْ٘ كآٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ] .ٞالىسيلت صـ [352
 ﭽ ﭬ ﭼ يووس ّْ :11 :ايـاْ ٞإٔ ٖق ٙايهًُ ١كُزلت يف َِاسف أٌٖ ايٌاّ بايٓٚ ٕٛايٌنظ َٔ
ايٌٓلظ ٚيف ها٥ل املِاسف بايون ٚايٝا٤ظ َٔ ايتوٝرلٚ .عً٘ٝظ فكـ نُتبت ٖق ٙايهًُ ١يف َِش ٞ
ايتٝورل بكلا٤ت ٞابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل بايٓٚ ٕٛايٌن َٛافك ّ١يكلا٤تُٗا ٚيًُله ّٛيف َِاسف
أٌٖ ايٌاّظ ٚبايون ٚايٝا ٤يف ها٥ل َِاسف ايتٝورل َٛافك ّ١يكلا٤تِٗ ٚيًُله ّٛيف غرل
َِاسف أٌٖ ايٌاّ ] .الوقٌع صـ [544
 ﭽ ﭴﭼ يووس11 :ظ غافر44 :ظ ﭽ ﯚﭼ ىود ّْ :34 :أب ٛؿاٚؿ عً ٢سقف األيف فٗٝعا ٚفنعل ايعٛدٗن
يف َٓٛع طْٜٛىص ٚاػتاك ف ٘ٝاإلثباتظ فقٖ املػاكبع ١إىل اإلثبعات يف َٓٛعع طٜعْٛىص ٚاسبعقف يف
َٓٛع ٞطٖٛؿص ٚطغافلصظ ٚكدض ٖقا ابٔ ايكآعٚ ٞتبعع٘ املعاكغٝين ٚقٛفّعا عًع ٢ايعّٓ .بُٓٝعا فٖع
املٌاكق ١إىل اإلثبات يف املٛآع ايجالث ١اتباعّا يًـاْ ٞايق ّْ ٟعًع ٢إثبعات األيعف يف نعٌ َعا نعإ
عًٚ ٢مٕ افاعٌ ٚ .عً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيف يف َٓٛع طْٜٛىص يف ٝع َِاسف ايتٝوعرلظ أَعا
َٓٛعا طٖٛؿص ٚطغافلص فباسبقف يف َِش  ٞايتٝورل بكلا٤تْ ٞافع ٚأب ٞدع علظ تكًٝعـّا يًُػاكبع١
يف ٚقٛفِٗ عً ّْ ٢أب ٞؿاٚؿظ ٚباإلثبات يف ها٥ل َِاسف ايتٝورلظ تكًٝـّا يًٌُاكق ١يف اتباعِٗ

يًـاْ] .ٞهختصر التبييي جـ  3صـ [656
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 ﭽ ﭕﭼ يووس :10 :ات ل ايٌٝؼإ عًْ ٢كٌ اشبالف بن املِاسف يف ٖقا املٓٛعع ؿ ٕٚتععٝنظ ف عٞ
بعٔٗا األيف بعـ اسبا٤ظ ٚيف بعٔٗا بػرل أيفٚ .عً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيف بعـ اسبا ٤يف َِاسف
ايتٝورل بكلا٤ات محنٚ ٠ايهوعاٚ ٞ٥ػًعف ايعاًعل; َٛافكع ّ١يعلٚاٜتِٗ ٚاتباعّعا يًُلهع ّٛيف بععض

املِاسف] .هختصر التبييي جـ  3صـ  - 664الوقٌع صـ [544
 ﭽ ﯵﭼ يووس :08 :دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢كزلٗا بايتا٤ظ بُٓٝا ّْ اإلَاّ ايـاْٞ
عً ٢أْ٘ ٚدـٖا يف َِاسف أٌٖ ايعلام باشلاَٚ ٤ا عـا ٙبايتا َٔ ٤غرل أيف قبًٗاظ ْٚكٌ فيعو عٓع٘
ابٔ ازبنكٟظ ٚنقيو ك ٣ٚأب ٛؿاٚؿ عٔ ْافع أْٗا يف َِاسف أٌٖ ايعلام باشلاٚ .٤بايتاي ٞفعإٕ عُعٌ
املٌاكق ١ؽبايف أُٛشلِ ايعتٝكٚ .١عً٘ٝظ فكـ مت كهِ ٖعق ٙايهًُع ١باشلعا ٤يف َِعاسف ايتٝوعرل
يًعلاقٝن; َٛافكع ّ١يكعلا٤تِٗ بعاإلفلاؿ ٚاتباعّعا يًُلهع ّٛيف َِعاسف ايععلامظ ٚبايتعا ٤يف هعا٥ل
َِاسف ايتٝورل].هختصر التبييي جـ  2صـ  - 233الوقٌع صـ [453
 ﭽ ﮫﭼ يوسف1 :ظ ام خصرف ّْ :4 :أب ٛؿاٚؿ ٚنقيو ابٔ األْباكٚ ٟاملٗـ ٟٚعً ٢سقف األيف بعـ اشلُن٠
يف املٓٛعنظ ٚعً ٢فيو ايعٌُ يف ٝعع َِعاسف املٌعاكقٚ ١املػاكبع .١بُٓٝعا ْعّ ايعـاْٚ ٞنعقيو
ايوؼا ٟٚأُْٗا كأٜا ٖق ٜٔاملٓٛعن يف املِاسف ايعلاق ١ٝبإثبات األيفٚ .فنل ابعٔ أًعت٘ يف نتعاب
"عًِ املِاسف" اشبالف يف ٖق ٜٔاملٓٛعنظ ٚكدض ايٓا  ٞ٦إثبعات األيعف فُٗٝعاظ فكعاٍ" :فعاألنجل
إثباتٗا  ٖٛٚاألق ٣ٛست ٢ال ٜتهلك اسبقف"ٚ .عً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيعف يف املٓٛععن يف َِعاسف
ايتٝورل يًعلاقٝنظ  ِٖٚأب ٛعُعلٚ ٚعاُعِ ٚمحعنٚ ٠ايهوعاٜٚ ٞ٥عكعٛب ٚػًعفظ ٚسعقفٗا يف هعا٥ل

َِاسف ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  3صـ  - 345الوقٌع صـ  - 244الىسيلت صـ [244
 ﭽ ﭠﭼ يوسصصف :39 :فنععل ايععـاْ ٞاػععتالف املِععاسف يف كهععِ ٖععقا املٓٛعععظ فكععاٍ" :يف بعععض
َِاسف أٌٖ ايعلام باأليف ٚيف بعٔٗا بػرل أيفظ ٚفيو األنجل"ظ أَا أب ٛؿاٚؿ فكعـ فنعل ٖٓعا إثبعات
األيف ٚمل ٜقنل اػتالف املِاسف فكاٍ" :افًُا اهتٝأهٛا بأيف بن ايتاٚ ٤ايٝا."٤
- 78 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

ٚعً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيف يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜايبعنَٛ ;ٟافكع ّ ١يلٚاٜتع٘ يف أسعـ ٚدٗٝع٘ظ
ٚاتباعّا يًُله ّٛيف بعض املِاسف عً ٢ق ٍٛايـاْ ٞأٝ ٚعٗعا عًع ٢قع ٍٛأبع ٞؿاٚؿظ ٚالهعتشباب

أب ٞؿاٚؿ يإلثبات يف ْعرل ٙايتاي ٞفنل] .ٙهختصر التبييي جـ  3صـ  - 325الوقٌع صـ [513
 ﭽ ﯘﭼ يوسف :779 :ات ل ايٌٝؼإ عًْ ٢كٌ اشبالف بن املِعاسف يف ٖعقا املٓٛععظ ٚقعاٍ أبعٛ
ؿاٚؿٚ" :نالُٖا سؤظ فًٝهت ايهات َا ًا َٔ ٤فيعوظ إال أْع٘ إٕ نعإ ٓعبط املِعشف البعٔ نعجرلظ
فاهتش ي٘ نت فيو بأيف ال غرل; َٛافك ّ١يًُله ّٛيف بعض املِاسفظ ٚيكلا ٠٤ايبن ٟفيو نقيو
بأيف َعٔ غعرل ُٖعنٚ ".عًٝع٘ظ فكعـ مت إثبعات األيعف يف َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜع ١ايبعن ٟناملٓٛعع

ايوابل] .هختصر التبييي جـ  3صـ  - 332الوقٌع صـ [513
 ﭽﯱﭼ امرعة :1 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف يف ٖقا املٓٛععظ يوعهٛت أبع ٞؿاٚؿ عٓع٘ظ ٚقعـ
تكـّ إٔ ايوهٛت ال ٜع  ٞسهُّا ٚال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ يف سن إٔ تًُٝق ٙايبًٓو ٞأ ًل اسبقف يف
ٝععع ٖععقا ايً ععغ املٔععاف إىل ٓععُرل ايػععا٥بنظ ٚعًٝعع٘ ايعُععٌ عٓععـ املػاكبععٚ ١يف ٝععع َِععاسف

ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  4صـ [521
 ﭽﯓﭼ امرعة43:ظ احلمر3:ظ ﭽ ﯿ ﭼ امكيف11:ظ ﭽﭖﭼ اهمنل :7:سُقفت األيعف يف املٛآعع
األكبع ١يف َِشف ايتٝورل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; أػعقّا بكع ٍٛايوعؼا ٟٚأْع٘ كآٖعا نعقيو يف املِعشف
ايٌاَ] .ٞالىسيلت صـ [246
 ﭽﮁﭼ إبراىم ّْ :41:أب ٛؿاٚؿ عً ٢إٔ ايـاٍ بععـ اي عاَ ٤باًعل ّ٠ؿُ ٕٚعٛك ٠يًعُٗن٠ظ ٖٚع ٛاملٛافعل
يًكٝاي ٚعً ٘ٝايعٌُ يف َِاسف ها٥ل األَِاك يف ٚقتٓا ٖقاظ إال إٔ ٖٓعاى ُِّْٛعا ربعايف فيعوظ
سٝح فنل ضبُـ غٛخ ايٓا  ٞ٦عٔ ُاسي "اشبناْ"ٚ "١اشبالُ "١إٔ اشلُنَ ٠له ١َٛبايٝا ٤يف ٖقا
املٓٛع ػاُ ١عً ٢غرل ايكٝاي كعا ١ٜيكلاٌٖ ٠٤عاّ يف أسعـ ٚدٗٝع٘ بايٝعا ٤ايوعانٓ ١بععـ اشلُعن٠ظ
ْٚو ُاس "اشبالُ "١فيو إىل" :اإلكًاؿ" يًٌعٝؽ أبعَِٓ ٞعٛك املاتلٜعـٟظ ً "ٚعلغ ايٌعا ب" ١ٝ
ملال عُاؿظ "ٚكهاي ١ازبنك ٟيف ايلهِ"ظ ٚقاٍ " :نًِٗ ِْٛا عً ٢كهِ اشلُنٖٓ ٠ا ػاُ ١بايٝا."٤
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ٚعً٘ٝظ فكـ نتبت ٖق ٙايهًُع ١بايٝعا ٤يف َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜعٌٖ ١عاّ ععٔ ابعٔ ععاَل; َٛافكع ّ١

يلٚاٜت٘ ٚأػقّا بايِٓ ْٛاملقنٛك] .٠هخالفاث الٌساخ صـ ً - 53ثر الورجاى جـ  3صـ [332
 ﭽ ﮀﭼ امنحل :09:سُقفت األيف اييت بعـ ايتعا ٤يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; أػعقّا

بك ٍٛايوؼا ٟٚأْ٘ كآٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ] .ٞالىسيلت صـ [352
 ﭽﭲﭼ امنحصل :771:دل ٣عٌُ املٌاكق ١عًع ٢سعقف األيعف بعن ايعقاٍ ٚايكعاف تبعّعا ألبع ٞؿاٚؿظ
ٚدل ٣عٌُ املػاكبٚ ١ايوٛؿاْٝن عً ٢إثباتٗا; أػقّا بّٓ ابٔ عاًلًٓٗٚ" :ل بعِٔٗ إثبعات أي ع٘"ظ
 ّْٚابعٔ ايكآع" :ٞايعُعٌ باإلثبعات ًٚعٗٓل ٙأبع ٛضبُعـ ا اُع"ٞظ ْٚعّ ضبُعـ غعٛخ ايٓعا :ٞ٦
"فأفاقٗا ب ٌُٛاي اٚ ٤ب تض اشلُنَ ٠اض َعً َٔ ّٛباب اإلفعاٍ ٚبإثبات األيف بعـ ايقاٍ"ٚ .عً٘ٝظ
فكـ مت إثبات األيف يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚأبع ٞعُعلٚ ٚأبع ٞدع عل ٜٚعكعٛبظ تكًٝعـّا

يًُػاكبٚ ١ايوٛؿاْٝن يف َِاس ِٗ امل بٛع] .١هختصر التبييي جـ  3صـ ً - 341ثر الورجاى جـ [455 3
 ﭽﯗﯘﭼ ا ٕلرساء :04:مت إثبات أيف بعـ ايكاف يف َِاسف ايتٝوعرل بكلا٤تع ٞابعٔ نعجرل ٚابعٔ

عاَل; َٛافك ّ ١يلٚاٜتُٗا ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ َهٚ ١ايٌاّ.
]هختصر التبييي جـ  3صـ  - 355الوقٌع صـ [541

 ﭽﯘﭼ ا ٕلرساء :04:ات ل ايٌٝؼإ عًْ ٢كعٌ اػعتالف املِعاسف يف ٖعقا املٓٛععظ فكعاٍ ايعـاْ:ٞ
"ٚكأٜت٘ أْا يف َِاسف أٌٖ ايعلام ايعتل باأليف"ظ ًٖٗٚل ٙايًب ٝظ ٚعً ٘ٝعٌُ املٌاكقٚ ،١قاٍ أبٛ
ؿاٚؿ" :ف  ٞبعض املِاسف بعأيف بعن اسبعاٚ ٤ايٓعٚ ،ٕٛيف بعٔعٗا بػعرل أيعف" .قعاٍ ابعٔ ايكآع:ٞ
"ٚايعٌُ عً ٢اسبقف"ظ ٚعً ٘ٝايعٌُ عٓـ املػاكب ١إال يف َِشف ازبُاٖرلٜعٚ .١عًٝع٘ظ فكعـ سُعقفت
األيععف يف ٖععقا املٓٛععع يف َِععش  ٞايتٝوععرل بكلا٤تععْ ٞععافع ٚأبعع ٞدع ععلظ تكًٝعـّا يععبعض َِععاسف

املػاكب].١هختصر التبييي جـ  3صـ  - 356الوقٌع صـ [226
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 ﭽﭜﭼ ا ٕلرساء798:ظ ﭽﯣﭼ ام مر :13:سُقفت األيف اييت قبٌ ايٓ ٕٛيف َِشف ايتٝورل بكعلا٠٤

ابٔ عاَل; اتباعّا يًوؼا ٟٚايق ّْ ٟعً ٢أْ٘ كآٖا يف املِشف ايٌاَ ٞحبقف األيف.
]الىسيلت صـ [244

 ﭽﮙﭼ امكيصصف79:ظ ﭽﭟﭼ امكيصصفْ :78:ععّ ايععـاْ ٞعًعع ٢إ ععاع املِععاسف يف كهععِ ٜععا ٜٔ٤يف
ٖق ٜٔاملٓٛعنظ ثِ فنل أْ٘ كآُٖا باأليف بعـ ايٝاُٛ ٤ك ّ٠يًُٗن ٠يف نتعاب ٖذعا ٤ايوعٓ ١ايعق ٟكٚاٙ
ايػام ٟبٔ قٝى عٔ َِاسف أٌٖ املـْٚ .١ٜٓكٌ ايـاْٚ ٞأب ٛؿاٚؿ عٔ أب ٞسامت أُْٗا نقيو يف بعض
املِاسف ّْٚ .ايوؼا ٟٚأْ٘ كآُٖا يف املِشف ايٌاَ ٞباأليفٚ .أٖٜـ ابٔ ازبنك ٟق ٍٛايوعؼاٟٚظ
سٝح قاٍٚ" :نقيو كأٜتٗعا أْعا فٝع٘  -املِعشف ايٌعاَ"- ٞظ ٚقعاٍ ازبععدلَ ٟعكبّعا عًعَ ٢عا اػتعاك
ايوؼاٚ ٟٚايػام" :ٟفُٝكَـَٖإ عً ٢ايٓايف ألُْٗا َجبتإ إٕ نإ َوتٓـ املٓع ايهٌف ٚإٕ نعإ صبعلؿ
ػلٚدٗا عٔ ايكٝايظ فًٝوت ببـع ف٘ٝظ ٚال ِٜض ؿع ٣ٛاإل اع َع طباي َ ١عٔ ٜعتعدل قٛيع٘ فٝع٘".
ٚعً٘ٝظ فكـ نُتبت ايهًُتإ باأليف ُٛك ٠يًُٗن ٠ايوانٓ ١يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل;
اتباعّا يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞنُا كآ ٙايوعؼاٟٚظ ٚيًُلهع ّٛيف َِعاسف أٖعٌ املـٜٓع ١نُعا

كٚا ٙايػام ٟبٔ قٝى] .هختصر التبييي جـ  3صـ  - 442الوقٌع صـ  - 345الىسيلت صـ  - 346الٌشر جـ  1صـ [443
 ﭽﭨﭼ امكيف :48:مت إثبات َ ِٝبن اشلاٚ ٤األيعف عًع ٢ايتجٓٝع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات
ْافع ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل; َٛافك ّ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّعا يًُلهع ّٛيف َِعاسف أٖعٌ َهع١

ٚاملـٚ ١ٜٓايٌاّ] .هختصر التبييي جـ  3صـ  - 442الوقٌع صـ [541
 ﭽ ﮍ ﭼ امكيف :33 :ات ل ايٌٝؼإ عًْ ٢كٌ اشبالف يف ٖقا املٓٛعظ فكاٍ أب ٛؿاٚؿ " :نتب ٙٛيف بعض
املِاسف بأيف بعـ اينا ٟال غرلظ ٚنقا كزل٘ ايػامٚ ٟسهعِ ٚع عا٤ظ ٚنتبعٛا يف بعٔعٗا بعٛا ٚبععـٖا
أيفظ تك ١ٜٛيًُٗن ٠شب اٗ٥اظ ؿ ٕٚأيف قبًٗا"ظ ثِ قاٍٚ: :بعاأل ٍٚأنتع "ظ فعأب ٛؿاٚؿ ْكعٌ اشبعالف
بن املِاسف ؿ ٕٚتعٝنظ ثِ اػتاك ايٛد٘ ايق ٟعً ٘ٝعٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١اآلٕ .أَا ايعـاْ ٞفكعـ
ُلغ أْٗا بايٛا ٚيف َِاسف أٌٖ ايعلام ٚبػرل ٚا ٚيف َِاسف أٌٖ املـ.١ٜٓ
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 ّْٚايوؼا ٟٚأْٗا بػرل ٚا ٚيف املِشف ايٌاَٚ .ٞعًٝع٘ظ فكعـ نُتبعت ٖعق ٙايهًُع ١بعٛاٚ ٚأيعف بععـ
اينا ٟيف َِش  ٞايتٝوعرل بلٚاٜعً ١ععبٚ ١قعلا ٠٤أبع ٞعُعلَٛ ;ٚافكع ّ ١يلٚاٜتُٗعا بعايلفع ٚاتباعّعا
يًُلهعع ّٛيف َِععاسف أٖععٌ ايعععلامظ ٚبععأيف فكععط ؿٚ ٕٚا ٚيف َِععاسف ايتٝوععرل يًبععاقن; َٛافكع ّ١
يكلا٤تِٗ بايِٓ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف املـٚ ١ٜٓايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ  3صـ  - 415الوقٌع صـ  - 414الىسيلت صـ [344
 ﭽﯱﭼ امكيصف :03:ات ل ايٌٝؼإ عًْ ٢كٌ اشبالف يف إثبعات األيعف ٚسعقفٗا بعن ايعلاٚ ٤ازبعِٝظ
ٚاهتش أب ٛؿاٚؿ إثبات األيف يف ايلهِ يف َِاسف َٔ ٜجبتْٗٛا يف ايلٚاٚ ١ٜسعقفٗا يف َِعاسف
َععٔ ؼبععقفْٗٛا يف ايلٚاٜععٚ .١عًٝعع٘ظ فكععـ مت إثبععات األيععف يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات محععن٠
ٚايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًل; َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف بعض املِاسف.

]هختصر التبييي جـ  3صـ  - 424الوقٌع صـ [543
 ﭽﯻﭼ امكيصف :01:نُتبت بْٓٛن يف َِشف ايتٝورل بكعلا ٠٤ابعٔ نعجرل; َٛافكع ّ ١يلٚاٜتع٘ ٚاتباعّعا
يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ َه.١

]هختصر التبييي جـ 3


صـ  - 421الوقٌع صـ [541

 ﭽ ﰏﭼ طصصو :18 :دععل ٣عُععٌ املٌععاكقٚ ١املػاكبعع ١عًعع ٢إثبععات أيععف بعععـ ايععنا ٟؿٚ ٕٚاٚظ فؼععايف
املٌاكق ١بقيو أُٛشلِ ايعتٝك١ظ سٝح ّْ ايـاْ ٞأْٗا بٛاٚ ٚأيف بعـٖا يف َِعاسف أٖعٌ ايععلامظ
ٚفنل ٙيف باب َا ات كت عً ٢كزل٘ َِاسف أٌٖ ايعلام ّْٚ .ايوؼا ٟٚأْع٘ كآٖعا نعقيو بعايٛا ٚيف
املِععشف ايٌععاَٚ .ٞعًٝعع٘ظ فكععـ نتبععت ٖععق ٙايهًُعع ١بععٛاٚ ٚأيععف بعععـ ايععنا ٟيف َِععاسف ايتٝوععرل
يًعلاقٝن ٚابٔ عاَلظ ٚبأيف فكط ؿٚ ٕٚا ٚيف ها٥ل َِاسف ايتٝورل.
]الوقٌع صـ  - 564 ,411الىسيلت صـ [344
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 ﭽ ﮋﭼ طصو :03 :مت إثبات أيف بن ايٝاٚ ٤ايبا ٤يف َِشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; اتباعّعا
يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞسو ّْ ايوؼاٟٚظ إف قاٍٚ" :كأٜت٘ يف املِشف ايٌاَ ٞاٜعابٓوّ
َُٛٛالّ إال أْ٘ أثبت ف ٘ٝاأليف اييت بعـ ايٝاٚ ".٤أٖٜـ ابعٔ ازبعنك ٟقع ٍٛايوعؼا ٟٚفكعاٍٚ" :نعقيو
كأٜتٗا أْا فٝع٘ غعرل إٔ بٗعا أثعل سعو أظٓع٘ ٚقعع بععـ ايوعؼاٚ "ٟٚقعاٍ" :ثعِ إْع ٞكأٜتٗعا نعقيو يف
املِشف ايهبرل ايٌاَ ٞايها ٔ٥مبكِعٛك ٠ازبعاَع األَع ٟٛاملععلٚف باملِعشف ايعجُعاْ ٞثعِ كأٜتٗعا
نقيو باملِشف ايقٜ ٟكاٍ ي٘ اإلَاّ بايـٜاك املِل] ."١ٜالىسيلت صـ  - 363الٌشر جـ  1صـ [455
 ﭽ ﮫﭼ طو :793 :فٖ املٌاكقٚ ١نقيو املػاكب ١إىل إثبعات األيعف بععـ ايعٛا ٚيف ٖعقا املٓٛععظ
يوهٛت أب ٞؿاٚؿ عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ٜع  ٞسهُّا ٚال ًٜنّ َٓع٘ اإلثبعاتظ ٚقعـ ْعّ عًع٢
سقف٘ اإلَاّ أب ٛإهشام ايتذعٝيٚ .عًٝع٘ظ فكعـ سعقفت األيعف يف ٖعقا املٓٛعع يف ٝعع َِعاسف

 ١يٓعا٥لٚ ٙتكًٝال يًؼالف ٚأػقا بايّٓ].هختصر التبييي جـ  4صـ [553
ايتٝورل َٛافك ّ
 ﭽ ﯾﭼ طو :771 :نتبت ٖق ٙايهًُ ١حبقف األيف بعن اشبعاٚ ٤اي عا ٤يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤
ابٔ نجرل; َٛافك ّ١يًلٚاٚ ١ٜالػتٝاك أب ٞؿاٚؿظ سٝح قاٍٚ" :يٝى عٓعـْا يًُِعاسف يف ٖعقا اسبعلف
كٚا١ٜظ إال إٔ ايق ٟػب يف ايكٝاي إٔ ٜه ٕٛيف َِاسف أٌٖ َه ١بػرل أيف".ظ نُا قاٍ ُعاس ْجعل
امللدإٚ" :ق ٖٛ ٌٝطبتًف ايلهِ ف  ٞبعض املِعاسف بإثباتٗعا ٚيف ايعبعض حبعقفٗا ٖٚع ٛاألقعلب
إىل ايِٛابظ ٚكزلع٘ ازبعنك ٟيف َِعش ٘ بإثبعات األيعف ٚيف بععض املِعاسف ايِعشٝش ١حبعقفٗا

ٚنت عًٖ ٢اٌَ٘ اسبقف أسؤ] .".هختصر التبييي جـ  4صـ ً - 453ثر الورجاى جـ  4صـ [344
 ﭽ ﭥﭼ ا ٔلهبياء :4 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف اييت بعـ ايالّ يف ٖقا املٓٛع يوهٛت أب ٞؿاٚؿ
عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ  ّْٚتًُٝق ٙايبًٓو ٞعً ٢سعقف األيعف املعاْكع١
يالّ سٝح ٚقعظ ْٚو اسبقف إىل املِعشف اإلَعاّٚ .عًٝع٘ظ فكعـ سُعقفت األيعف يف ٖعقا املٓٛعع يف

ٝع َِاسف ايتٝورل] .هخالفاث الٌساخ صـ [65
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 ﭽ ﭷﭼ ا ٔلهبياء :3 :مت سقف األيف بن ايكاف ٚايالّ يف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ نعجرل
ٚأب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٚعاُِ  َٔ -كٚاً ١ٜعبٚ - ١أب ٞدع ل ٜٚعكٛب; َٛافك ّ١يلٚاٜتِٗ  ٚاتباعّعا
يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـَٚ ١ٜٓهٚ ١ايبِلٚ ٠ايٌاّ] .هختصر التبييي جـ  4صـ  - 453الوقٌع صـ [542
 ﭽﮰﭼ املؤمنصصون 41:ظاملؤمنصصون 31:ظامعصصافات78:ظ امعصصافات14:ظ ق :4:مت سععقف األيععف ايععيت بعععـ ايععلا ٤يف املٛآععع
اشبُى يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَلظ عُالّ مبا ّْ عًٝع٘ ايوعؼا ٟٚأْع٘ كآٖعا يف املِعشف

ايٌاَ ٞحبقف األيف] .الىسيلت صـ [243
 ﭽﯸﭼ املؤمنصون ّْ :11:ايٌٝؼإ عً ٢إ اع املِعاسف عًع ٢إثبعات األيعف بعن ايعلاٚ ٤ازبعِٝظ
بُٓٝا ّْ ايوؼا ٟٚعً ٢أْ٘ كآٖا بػعرل أيعف يف املِعشف ايعتٝعل ايٌعاَٞظ ٚنعقيو ْكعٌ ابعٔ ٚثٝعل
األْـيو ٞعٔ بعض املتأػل ٜٔسقف األيف يف َِشف ايٌاَٝن ايقٜ ٟكاٍ إٔ عجُإ بععح بع٘
إىل ايٌعاّٚ .عًٝعع٘ظ فكععـ ُسععقفت األيععف يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا ٠٤ابععٔ عععاَل; َٛافكع ّ ١يلٚاٜتعع٘

ٚاتباعّا يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ].ٞهختصر التبييي جـ  4صـ  - 454هخالفاث الٌساخ صـ [54
 ﭽﯫﯬﭼ املؤمنصصون31:ظ  :30مت إثبععات أيععف قبععٌ ايالَععن يف ي ععغ ازباليعع ١يف املٓٛعععن يف
َِش  ٞايتٝورل بكلا٤ت ٞأب ٞعُلٜٚ ٚعكٛب; َٛافكع ّ١يلٚاٜتُٗعا ٚاتباعّعا يًُلهع ّٛيف َِعاسف

أٌٖ ايبِل] .٠هختصر التبييي جـ  4صـ  - 455الوقٌع صـ [542
 ﭽﮒﭼ املؤمنون771 :ظ  :773ات ل ايٌٝؼإ عًْ ٢كعٌ اشبعالف يف إثبعات األيعف بعن ايكعاف ٚايعالّ يف
املٓٛعنظ  ّْٚأب ٛعُل ٚعً ٢أُْٗا يف َِاسف أٌٖ ايهٛف ١بػرل أيفظ ٚيف غرلٖا باأليف .قاٍ أبٛ
عُععلٜٓٚ" :ٚبػعع ٞإٔ ٜهعع ٕٛاسبععلف األ ٍٚيف َِععاسف أٖععٌ َهعع ١بػععرل أيععفظ ٚايجععاْ ٞبععاأليفظ ألٕ
قلا٤تِٗ فُٗٝا نقيوٚ .".عً٘ٝظ فكـ مت إثبعات أيعف بعن ايكعاف ٚايعالّ يف املٓٛععن يف َِعاسف
ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚأب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل ٜٚعكٛب; َٛافك ّ١يلٚاٜتِٗ "عًع ٢املآع"ٞ
ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ اسبذام ٚايٌاّ ٚايبِل٠ظ َ ٖٛٚا عً ٘ٝايعٌُ عٓـ املػاكبع١ظ ٚمت
إثبععات األيععف يف املٓٛععع ايجععاْ ٞؿ ٕٚاأل ٍٚيف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا ٠٤ابععٔ نععجرل; أػ عقّا بكععٍٛ

ايـاْ].ٞهختصر التبييي جـ  4صـ  - 454الوقٌع صـ [544
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 ﭽ ﭹﭼ امنور :11 :ههت ايعـاْٚ ٞأبع ٛؿاٚؿ ععٔ ٖعق ٙايهًُعٚ ١دعل ٣ايعُعٌ عٓعـ املٌعاكقٚ ١املػاكبع١
بلزلٗا بأيف بن ايٝاٚ ٤ايتاٚ .٤قاٍ ابٔ َٗلإ يف املبوٛط " :قلأ أب ٛدع ل اٚال ََ ٜتأٍَٖ أٚيٛا اي ٔعٌ
َٓهِ بايتا ٤قبٌ األيفٚ ،ايالّ ٌَـؿ َ ٠تٛسٚ .١قعلأ ايبعاق ٕٛا ٚال َِ ٜأتَعٌِ بعاأليف قبعٌ ايتعا٤
ٚايالّ ػ َ ١ ٝهوٛك ،٠قايٛاٚ :نتابتٗا يف املِشف األ ٍٚاٜتٌ اٜا .٤تا .٤الّ .".
ٚقاٍ ازبلداْ ٞيف املٓتٗٚ" :٢نتابتٗا يف املِشف ايعتٝل اٜتٌ بال أيف".
ٚقاٍ ابٔ ازبنك ٟيف ايٌٓلٚ" :فنل اإلَاّ احملكل أب ٛضبُـ إزلاع ٌٝبٔ إبلاٖ ِٝايكلاب يف نتابع١
عًٌ ايكلا٤ات أْ٘ نت يف املِاسف اٜتٌ ".
ٚكغِ ٖق ٙايِٓٚ ْٛكغِ َا ْكً٘ ابٔ ازبنك ٟعٔ ُاس عًٌ ايكلا٤ات إال أْ٘ كهِ ٖق ٙايهًُع ١يف
َِش ٘ عً ٢قلا ٠٤ازبُٗٛك نُا فنل ُاس ْجل امللدإ.
ٚعً٘ٝظ فكـ مت اتبعاع ابعٔ ازبعنك ٟبلهعِ ٖعق ٙايهًُع ١بعاأليف يف ٝعع َِعاسف ايتٝوعرلظ ٚمت
ٓب ٗا يف َِشف أب ٞدع ل بٓٛع عالَ ١ايِ ل املوتـٜل فٛم األيف ُٖٚن ٠فٛم امل  ١بععـ ايتعا٤ظ

َجٌ ﭽ ﮍﭼ امرعة] .47 :الٌشر جـ 2صـ - 331الوبسىط صـ - 333الوٌتهً صـً - 455ثر الورجاى جـ 4صـ[611

 ﭽ ﮈﭼ امفرقصان :11 :نتبت ٖق ٙايهًُ ١بْٓٛن يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابعٔ نعجرل َٛافكع ّ ١يلٚاٜتع٘
ٚيًُله ّٛيف َِشف أٌٖ َه.١

]هختصر التبييي جـ 4


صـ  - 512الوقٌع صـ [544

 ﭽ ﮧﭼ امفرقان :13 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف اييت بعـ ايالّ يف ٖقا املٓٛعع يوعهٛت أبع ٞؿاٚؿ
عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ  ّْٚتًُٝق ٙايبًٓو ٞعً ٢سعقف األيعف املعاْكع١
يالّ سٝح ٚقعظ ْٚو اسبقف إىل املِشف اإلَاّ.
ٝع َِاسف ايتٝورل] .هخالفاث الٌساخ صـ [65
ٚعً٘ٝظ فكـ سُقفت األيف يف ٖقا املٓٛع يف
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 ﭽ ﮟﭼ امفرقانْ :87 :كٌ ايٌٝؼإ اشبالف يف إثبات أيف بععـ ايعلا ٤ؿ ٕٚربِعّٝظ ْٚعّ أبع ٛبهعل
ايًب ٝأْٗا بـ ٕٚأيف يف َِاسف أٌٖ ايهٛفٚ ١باأليف يف ها٥ل املِاسف.
ٚعً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيف يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نعجرل ٚأبع ٞعُعلٚ ٚابعٔ ععاَل
ٚأب ٞدع ل ٜٚعكٛب; َٛافك ّ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف غرل َِاسف أٌٖ ايهٛفع ١حبوع ْعّ
ايًب]. ٝهختصر التبييي جـ  4صـ  - 516الوقٌع صـ  – 554الدرة الصقيلت صـ [322
 ﭽ ﭺﭼ امضصعراء :8 :فنل ايـاْ ٞأْٗا بايٛاٚ ٚأيف بعـٖا يف باب "َا ات كت عً ٢كزل٘ َِاسف أٖعٌ
ايعلام"ظ  َٔ ِٗ ُٜٚفيو أْٗعا يف غرلٖعا بعاأليف ؿٚ ٕٚاْٚ .ٚكعٌ أبع ٛؿاٚؿ اشبعالف فٗٝعا ؿ ٕٚتععٝن.
بُٓٝا ْكٌ ايوؼا ٟٚعٔ ضبُـ بٔ عٝو ٢أْٗا بأيف ؿٚ ٕٚا ٚألٌٖ املـ١ٜٓظ ٚبايٛا ٚقبٌ األيعف ألٖعٌ
ايهٛفٚ ١ايبِل٠ظ ثِ قاٍ ايوؼا" :ٟٚكأٜتٗا يف املِعشف ايٌعاَ ٞبعايٛاٚ ٚاأليعف فُٗٝعا"ٚ .عًٝع٘ظ
فكـ نُتبت ٖق ٙايهًُ ١بإثبات أيف بعـ ايبا ٤ؿٚ ٕٚا ٚيف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْعافع ٚابعٔ نعجرل
ٚأب ٞدع لظ ػالفّا ئُا دل ٣عً ٘ٝايعُعٌ عٓعـ املػاكبع١ظ ٚفيعو اتباعّعا يًُلهع ّٛيف َِعاسف أٖعٌ
املـ] .١ٜٓهختصر التبييي جـ  4صـ  - 521الوقٌع صـ  - 565الىسيلت صـ [346 ,333
 ﭽﯾﭼ امضعراء 18:ظ ﭽ ﮣﭼ امضعراء :730 :ات ل ايٌٝؼإ عًعْ ٢كعٌ اشبعالف يف إثبعات األيعف
بعـ اسباٚ ٤اي ا ٤فُٗٝا عً ٢ايذلت ٝؿ ٕٚربِ ّٝأل ٟاملِاسف باسبقف أ ٚاإلثباتظ إال إٔ أبا بهل
ايًب ٝػِّ فيو فكاٍ" :ف َِ ٞاسف أٌٖ املـَٚ ١ٜٓهٚ ١ايبِل ٠بػعرل أيعفظ ٚيف َِعاسف أٖعٌ
ايهٛف ١بأيف ثابتٚ ."١عً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيف يف َِاسف ايتٝورل يًهٛفٝن َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗ
ٚيًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايهٛف١ظ ٚسقف األيف يف َِاسف ايتٝورل يًبعاقن َٛافكع ّ١يعلٚاٜتِٗ
ٚيًُله ّٛيف ها٥ل املِاسف].هختصر التبييي جـ  4صـ  - 534 ,525الوقٌع صـ  - 551الدرة الصقيلت صـ [323
 ﭽ ﯓﭼ امضعراء :701:مت إثبات األيف ؿٚ ٕٚا ٚقبًٗا يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; اتباعّعا
يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞنُا ّْ عً ٘ٝايوؼا] .ٟٚالىسيلت صـ [342
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 ﭽﮒﭼ امضعراء :171 :نُتبت ٖق ٙايهًُ ١باي ا ٤بـٍ ايٛا ٚيف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ
عاَل ٚأب ٞدع ل; َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ  4صـ  - 544الوقٌع صـ [545
 ﭽ ﯯﭼ اهمنصصل :17 :نتبععت ٖععق ٙايهًُعع ١بٓععْٛن يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا ٠٤ابععٔ نععجرل َٛافك ع ّ١
يلٚاٜت٘ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِشف أٌٖ َه] .١هختصر التبييي جـ  4صـ  - 544الوقٌع صـ [545
 ﭽ ﰃﭼ اهمنل :41 :ات ل ايٌٝؼإ عًْ ٢كٌ اشبالف بن املِعاسف يف ٖعق ٙايهًُع ١ؿ ٕٚتعلدٝض.
ٚأثبت املٌاكق ١األيف ٚسقفٗا املػاكبٚ .١عً٘ٝظ فكـ مت سقف األيف يف َِش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تعٞ
ْافع ٚأب ٞدع لظ تكًٝـّا يًُػاكبٚ ١اتباعّا يًُله ّٛيف بعض املِاسف.

]هختصر التبييي جـ  4صـ  - 544الوقٌع صـ [552
 ﭽ ﮁﭼ امقعط8 :ظ  3ظ امعنكبوت40 :ظ غافر13 :ظ ﭽ ﮃﭼ امقعط43 :ظ غصافر ّْ :48 :أب ٛؿاٚؿ عًٚ ٢دعٛؿ
اشبالف بن املِاسف يف األيف اييت بعـ اشلا ٤ؿ ٕٚربِٚ ّٝاػتاك سقف األيف .بُٓٝا ّْ ايـاْٞ
عً ٢أْٗا باأليف بعـ اشلا ٤يف َِاسف أٌٖ ايعلام ّْٚ .ايوؼا ٟٚعًع ٢أْٗعا يف املِعشف ايٌعاَٞ
بػرل أيفٚ .دل ٣ايعٌُ عٓـ املٌاكق ١باسبقفظ ٚعٓـ املػاكب ١باإلثبات ظ قعاٍ ؿ .أمحعـ ًلًعاٍ يف
تعًٝك٘ عً ٢اٖاَإ ٖٚ :قا طبايف ألُٛشلِ ايعتٝك١ظ فاألٚىل إٔ ٜه ٕٛاسبقف ألٌٖ املػلب اتباعّا
ملِاسف أٌٖ املـ١ٜٓظ ٚاإلثبات ألٌٖ املٌلم اتباعّا ملِعاسف أٖعٌ ايععلام" .نُعا دعل ٣ايعُعٌ عٓعـ
ايوٛؿاْٝن باإلثبعاتٚ .عًٝع٘ظ فكعـ مت إثبعات األيعف بععـ اشلعا ٤يف َِعاسف ايتٝوعرل يًععلاقٝنظ
ٚسقفٗا يف ها٥ل َِاسف ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  4صـ  - 562الوقٌع صـ [264
 ﭽ ﮡﭼ امقعط :79 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيعف بععـ ايهعاف يف ٖعقا املٓٛععظ يوعهٛت أبعٞ
ؿاٚؿ عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜعنّ َٓع٘ اإلثبعاتظ ْٚعّ ايبًٓوع ٞعًع ٢اسبعقفظ ٚإيٝع٘ فٖع
ٝع َِاسف ايتٝورل] .تٌبيه العطشاى صـ [524
املػاكب١ظ ٚعً ٘ٝايعٌُ يف
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 ﭽﭣﭼ امقعصط :41 :نتبت ٖق ٙايهًُ ١حبعقف ٚا ٚايع عف يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ نعجرل;
 ١يلٚاٜت٘ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ َه] .١هختصر التبييي جـ  4صـ  - 563الوقٌع صـ [546
َٛافك ّ
 ﭽﮨﭼ امقعصصط18 :ظ 10ظ ﭽﯦﭼ امعنكبصصوت40 :ظ غصصافرْ :13 :ععّ ايععـاْ ٞعًععٚ ٢دععٛؿ اشبععالف بععن
املِاسف يف األيف بعـ ايكاف ٚيهٔ أنجل املِاسف باإلثبات ّْٚ .أب ٛؿاٚؿ أّٜٔا عًٚ ٢دٛؿ اشبالف
بن املِاسفظ  ّْٚيف َٓٛع ]غافر [13 :عً ٢كهِ ايػام ٟبٔ قٝى شلا بعـ ٕٚأيعف يف نتابع٘ ايعق ٟكٚاٙ
عٔ َِاسف أٌٖ املـٚ .١ٜٓدل ٣ايعٌُ عٓـ املٌاكق ١باسبقفظ ٚعٓـ املػاكبٚ ١ايوٛؿاْٝن باإلثبات
ظ قاٍ ؿ.أمحـ ًلًاٍ يف تعًٝك٘ عً ٢اٖاَإ ٖٚ :قا طبايف ألُٛشلِ ايعتٝك١ظ فعاألٚىل إٔ ٜهعٕٛ
اسبعقف ألٖعٌ املػعلب اتبا ّعععا ملِعاسف أٖعٌ املـٜٓعع١ظ ٚاإلثبعات ألٖعٌ املٌععلم اتباعّعا ملِعاسف أٖععٌ
ايعلام"ٚ .عً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيف بعـ ايكاف يف َِاسف ايتٝورل يًعلاقٝنظ ٚسعقفٗا يف هعا٥ل

َِاسف ايتٝورلظ نُا يف َٛآع اٖاَإ ] .هختصر التبييي جـ  4صـ  - 562الوقٌع صـ [264
 ﭽ ﭾﭼ امروم 3 :ظ ﭽ ﭖﭼ امروم ّْ :78 :أب ٛؿاٚؿ أُْٗا بايٝاُٛ ٤ك ّ ٠يًُٗن ٠يف بعض املِاسف
ٚبـٜ ٕٚا ٤يف بعض املِاسفظ ٚسَؤٖ ايٛدٗن ّْٚ .ايـاْ ٞأُْٗا بايٝا ٤يف نتاب اشلذا ٤ايعق ٟكٚاٙ
ايػام ٟبٔ قٝى عٔ أٌٖ املـ١ٜٓظ ٚعًَِ ٘ٝاسف املٌعاكق١ظ ٚاػتعاك املػاكبع ١ععـّ اينٜعاؿ٠ظ فٝكعٍٛ
ايـنتٛك أمحـ ًلًاٍٚ" :اي قٜٓ ٟبػع ٞإٔ ٜهع ٕٛايعهعى يهعٌ َُٓٗعا اتباعّعا ألُعٛشلِ ايعتٝكع.".١
ٚعً٘ٝظ فكـ مت إثبات ايٝا ٤يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤تْ ٞافع ٚأب ٞدع ل ػالفّا يًُػاكب١ظ ٚسعقف
ايٝا ٤يف َِاسف ايتٝورل يًباقن ػالفّا يًٌُاكق١ظ إال َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ ععاَل سٝعح مت
إثبات ايٝا ٤يف املٓٛع ايجاْ ٞؿ ٕٚاأل ٍٚاتباعّا يًوؼا ٟٚايق ّْ ٟعً ٢أْ٘ كآُٖا نقيو يف املِشف
ايٌاَ].ٞهختصر التبييي جـ  4صـ  - 545الوقٌع صـ  - 333الىسيلت صـ [353
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 ﭽ ﯨﭼ امصروم :74 :مت إثبات األيف ؿٚ ٕٚا ٚقبًٗا يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; اتباعّا
يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞنُا ّْ عً ٘ٝايوؼا] .ٟٚالىسيلت صـ [333
 ﭽ ﯣﭼ ا ٔلح ا ْ :19 :كعٌ ايٌعٝؼإ اشبعالف يف إثبعات أيعف ُعٛك ّ٠يًعُٗنٚ .٠عًٝع٘ظ فكعـ مت
إثبات أيف بععـ ايوعن يف َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜع ١كٜٚعى ععٔ ٜعكعٛب; َٛافكع ّ ١يلٚاٜتع٘ ٚاتباعّعا

يًُله ّٛيف بعض املِاسف] .هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1444الوقٌع صـ [553
 * ﭽ ﮄﭼ فاطر :44 :مت سقف األيف بعـ ايٛا ٚايجاْ ١ٝيف َِعش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تع ٞأبع ٞعُعلٚ
ٜٚعكٛب; َٛافك ّ١يكلا٤تُٗا باشب ض ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِعاسف أٖعٌ ايبِعل ;٠أػعقّا مبعا كٚاٙ
ايـاْ ٞبوٓـ ٙععٔ األُعبٗاْ ٞإٔ نعٌ ًع ٤ٞيف ايكعلإٓ َعٔ فنعل ايًويعو يعٝى فٝع٘ أيعف يف َِعاسف

ايبِلٜن إال َٓٛع ٞطاحلجص  ٚطالٕوسانص ] .الوقٌع صـ [344
 ﭽ ﯡﭼظ ﭽ ﯦﭼ فاطر :34 :نُتبت ٖاتإ ايهًُتإ بأيف بعـ ايٝعاُ ٤عٛك ّ٠يًعُٗن ٠يف َِعشف
ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; اتباعّا يًوؼا ٟٚايق ّْ ٟعً ٢أْع٘ كآُٖعا نعقيو يف املِعشف ايٌعاَ.ٞ

]الىسيلت صـ [346
 ﭽ ﮕﭼ يس70 :ظ ﭽ ﮂ ﭼ امعصافات :38 :دل ٣ايعٌُ يف َِاسف املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢كزلُٗا
بايٝاُٛ ٤ك ّ٠يًُٗنٖٚ .٠قا ايلهِ ال ٜٓاه قلا ٠٤أب ٞدع ل يًهًُ ١األٚىل  -ب تض اشلُن ٠ايجاْ-١ٝ
إف ال ػبٛم إٔ ته ٕٛايٝاُٛ ٤ك ٠يًُٗن ٠امل تٛس ١بعـ فتضظ ٚبايتاي ٞفال هب ٌٝإىل ٓبط ٖعق ٙايهًُع١
يف َِشف أب ٞدع ل عً ٢إثبات ايٝا ٤إال بايتهًف يف ائبط بإٔ ته ٕٛاشلُن ٠األٚىل عًع ٢ايوع ل

ٚاشلُن ٠ايجاْ ٖٞ ١ٝاأليف ٚإٔ ته ٕٛايٝا ٤ما٥ـٖ ;٠هقا :ﭽ ﮱﭼ.
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ٚيهٔ قاٍ ايٌا ي يف "عكًٝت٘"" :أٚ ١ُ٥أ ٔ٥فنلمت ٚأ ٥ها بايعلام ٚال ْعّ فٝشتذعلا"ظ ٚيف ًعلغ
ٖقا ايبٝت ٜك ٍٛضبُـ بٔ ايك اٍ" :اأمي ١سٝعح ٚقعع بايٝعاٚ ٤اأٜعٔ فنعلمت يف ٜعى ٚاأ ٜهعا يف
ايِافات يف َِاسف أٌٖ ايعلام بايٝا ٤فُٗٝاظ ٚيف غرلُٖا ػبٛم إٔ ٜهت بايٝاٚ ٤بػرل ٜا ٤ألْ٘ مل
ٜأت فُٗٝا ّْ فُٓٝع نتابتُٗا بايٝا٤ظ ٚإىل اشبالف أًاك بكٛي٘ افٝشتذلا ظ أ ٟإٕ ًع٦ت نتبتُٗعا
بايٝاٚ ٤إٕ ً٦ت بػرل ٜا٤ظ ٚأعين اأ ٜٔفنلمت ٚاأ ٜها ٜٚ .".ك ٍٛابٔ ازبنك ٟأثٓا ٤فنل ٙيًُٛآع
اييت تلهِ فٗٝا اشلُن ٠املهوٛكٜ ٠اٚ " :ّ٤نقا كهِ اأٜعٔ فنعلمت يف ٜعى ٚاأ ٜهعا يف ايِعافات يف
َِاسف ايعلام ٚكُ ٔهُا يف غرلٖا بأيف ٚاسـٚ .".٠عً٘ٝظ فكـ مت سقف ايٝا ٤يف ٖاتن ايهًُعتن يف
َِاسف ايتٝورل يػرل ايعلاقٝن ظ أَِ ٟاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ نعجرل ٚابعٔ ععاَل ٚأبعٞ
دع ل; َٛافك ّ ١يكلا ٠٤أب ٞدع ل يًهًُ ١األٚىل ٚاتباعّا يًِٓ ْٛاملقنٛك.٠
]شرح العقيلت البي القفال صـ  – 23الٌشر جـ  1صـ [453

 ﭽ ﮣﭼ يس :41 :نُتبت بػرل ٖا ٤يف َِاسف ايتٝوعرل يًهعٛفٝن ععـا س عّ; َٛافكع ّ١يعلٚاٜتِٗ

ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايهٛف] .١هختصر التبييي جـ  4صـ  - 545الوقٌع صـ [554
 ﭽ ﮗﭼ امعافات :77 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف اييت بعـ ايعالّ يف ٖعقا املٓٛعع يوعهٛت أبعٞ
ؿاٚؿ عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜنّ َٓع٘ اإلثبعاتظ ْٚعّ تًُٝعق ٙايبًٓوع ٞعًع ٢سعقف األيعف
املعاْك ١يالّ سٝح ٚقعظ ْٚو اسبقف إىل املِشف اإلَاّٚ .عً٘ٝظ فكـ سقفت األيف يف ٖقا املٓٛع
ٝع َِاسف ايتٝورل] .هخالفاث الٌساخ صـ [65
يف
 ﭽ ﮒﭼ امعصافات :781 :مت سقف األيف بعـ ايِاؿ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابعٔ ععاَل; اتباعّعا
يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞنُا ّْ عً ٘ٝايوؼا] .ٟٚالىسيلت صـ [255
 ﭽ ﭴﭼ ام مر :43 :نُتبت ٖق ٙايهًُ ١بٛا ٚثِ أيف بعـ ايعنا ٟيف َِعش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تعْ ٞعافع
ٚأب ٞدع لظ تكًٝـّا يًُػاكبٚ ١اتباعّعا يًُلهع ّٛيف بععض املِعاسفظ ٚنعقيو يف َِعشف ايتٝوعرل
بكلا ٠٤ابٔ عاَلظ تبعّا يًوؼا ٟٚايق ٟكآٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ ] .ٞالوقٌع صـ  - 414الىسيلت صـ [344
- 90 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽ ﮇﭼ ام مصصر :48 :نُتبععت ٖععق ٙايهًُعع ١بإثبععات أيععف بعععـ ايبععا ٤يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات
ايهواٚ ٞ٥محنٚ ٠ػًف ايعاًعل; َٛافكع ّ١يعلٚاٜتِٗ ٚاتباعّعا يًُلهع ّٛيف بععض املِعاسفظ ٚأػعقّا
بك ٍٛايًب ٝايق ّْ ٟأْٗا نقيو يف َِاسف أٌٖ ايهٛف.١

]هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1455الوقٌع صـ  - 555الدرة الصقيلت صـ [341
 ﭽ ﮦﭼ ام مصر :31:سُقفت األيف اييت بعـ امل ِٝيف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ ععاَل; اتباعّعا

يًوؼا ٟٚايق ّْ ٟعً ٢أْ٘ كآٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ] .ٞالىسيلت صـ [343
 ﭽﮪﭼ ام مصصر :83:نُتبععت بٓععْٛن قبععٌ ايٝععا ٤يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا ٠٤ابععٔ عععاَل; َٛافك ع ّ١
يلٚاٜت٘ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ] .ٞهختصر التبييي جـ  4صـ  - 1462الوقٌع صـ [546
 ﭽ ﭯﭼ ام مر 80 :ظ امفمصر :14 :فٖع املٌعاكق ١إىل مٜعاؿ ٠أيعف بعن ازبعٚ ِٝايٝعا ٤يف املٓٛععن َعع إٔ
ايععـاْ ٞقععاٍ يف "احملهععِ"ٚ" :مل أدععـ أْععا فيععو نععقيو َلهععَّٛا يف ًععَ ٤ٞععٔ َِععاسف أٖععٌ ايعععلام
ايكـميٚ ."١فٖ املػاكب ١إىل عـّ اينٜاؿَ ٠ع إٔ ايـاْ ٞأثبت األيف بن ازبٚ ِٝايٝا ٤يف َِعاسف
أٌٖ املـٚ .١ٜٓأثبتٗا ايوؼا ٟٚيف املِشف ايٌاَٚ .ٞعً٘ٝظ فكـ ػاي ت َِاسف ايتٝورل املٌاكق١
ٚاملػاكب١ظ بإٔ مٜعـت األيعف يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚأبع ٞدع عل ٚابعٔ ععاَل; اتباعّعا
يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّظ ٚسُقفت يف ها٥ل َِاسف ايتٝورل; اتباعّا يًُله ّٛيف
َِاسف أٌٖ ايعلام] .الىسيلت صـ  - 234الوحكن صـ [134
 ﭽﭓﭼ ام مر :11:سُقفت األيف اييت بعـ اسبا ٤يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابعٔ ععاَل; اتباعّعا
يًوؼا ٟٚايق ّْ ٟعً ٢أْ٘ كآٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ] .ٞالىسيلت صـ [255
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 ﭽ ﮨﭼ غصافر :8 :دل ٣عٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب ١عً ٢كهِ ٖعق ٙايهًُع ١بايتعاٚ .٤قعـ ْكعٌ ايعًُعا٤
فٗٝا اشبالف بن َِاسف األَِاكظ سٝح ّْ أب ٛؿاٚؿ أْٗا بايتا ٤يف َِاسف أٌٖ املـ ١ٜٓأَعا هعا٥ل
َِاسف األَِاك ف  ٞبعٔٗا باشلاٚ ٤يف بعٔٗا بايتا٤ظ ٚفنل ايـاْ ٞاشبالف بن َِعاسف األَِعاك
ؿ ٕٚتعٝنظ ٚكآٖا ايوؼا ٟٚيف املِشف ايٌاَ ٞبايتا .٤بُٓٝا قاٍ ابٔ ازبنكٚ" :ٟيهٔ ايعقٖ ٟع ٛيف
َِاس ِٗ بايتا ٤قلؤ ٙٚبازبُع فُٝا ْعًُ٘ ٚا أعًِ"ظ فشِل ابٔ ازبنك ٟايلهِ بايتا ٤ملٔ قعلأ
بازبُعٚ .عً٘ٝظ فكـ مت كهِ ٖق ٙايهًُ ١بايتعا ٤يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ ععاَل
ٚأب ٞدع ل َٛافك ّ١يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّ َٛٚافك ّ ١يكلا٤تِٗ بعازبُعظ ٚباشلعا٤
يف َِاسف ايتٝورل يًباقن َٛافك ّ ١يًُله ّٛيف بعض املِاسف َٛٚافك ّ ١يكلا٤تِٗ باإلفلاؿ.

]هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1465الوقٌع صـ  - 555الٌشر جـ  2صـ  - 131الىسيلت صـ [454
 ﭽﯫﭼ غافر :71 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف اييت بعـ ايالّ يف ٖعقا املٓٛعع يوعهٛت أبع ٞؿاٚؿ
عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ  ّْٚتًُٝق ٙايبًٓو ٞعً ٢سعقف األيعف املعاْكع١
يالّ سٝح ٚقعظ ْٚو اسبقف إىل املِعشف اإلَعاّٚ .عًٝع٘ظ فكعـ سعقفت األيعف يف ٖعقا املٓٛعع يف
ٝع َِاسف ايتٝورل] .هخالفاث الٌساخ صـ [65
 ﭽﮜﭼ غافر :17 :نُتبت بايهاف بـٍ اشلا ٤يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; َٛافكع ّ١يلٚاٜتع٘

ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ] .هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1465الوقٌع صـ [546
 ﭽ ﭞﭟﭼ غصافر :18 :نُتبت بػرل أيف قبٌ ايٛا ٚيف َِاسف ايتٝورل يػرل ايهعٛفٝن ٜٚعكعٛب; َٛافكع ّ١
يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ َهٚ ١املـٚ ١ٜٓايٌاّ ٚايبِل.٠
]هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1434الوقٌع صـ [543

 ﭽﭟﭼ غافر :19 :مت إثبات األيف ؿٚ ٕٚا ٚقبًٗا يف َِشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; اتباعّعا
يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞنُا ّْ عً ٘ٝايوؼا] .ٟٚالىسيلت [334
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 ﭽﭓﭼ فعصوت :71 :مت سقف األيف اييت بعـ ايٛا ٚيف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; اتباعّا

يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞنُا ّْ عً ٘ٝايوؼا] .ٟٚالىسيلت [221
 ﭽ ﰁﭼ امضصصورى :49 :مت سعععقف اي عععا ٤يف َِعععاسف ايتٝوعععرل بكعععلا٤ات ْعععافع ٚابعععٔ ععععاَل ٚأبعععٞ

دع ل; َٛافك ّ ١يكلا٤تِٗ ٚيًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1452الوقٌع صـ [544
 ﭽﮤﭼ ام خصرف :83 :مت إثبات ايٝا ٤بععـ ايعـاٍ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ ععاَل
ٚأب ٞدع ل; َٛافك ّ ١يكلا٤تِٗ ٚيًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1145الوقٌع صـ [544
 ﭽ ﯣﭼ ام خصصرفُ :17 :سععقفت اشلععا ٤األػععرل ٠ايععيت بعععـ ايٝععا ٤يف َِععاسف ايتٝوععرل يًعععلاقٝن
اعـا س ّ ٚابٔ نجرل; َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ َهٚ ١ايعلام.
]هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1146الوقٌع صـ [545

 ﭽ ﭔﭼ ا ٔلحقاف :71 :فٖ املٌاكق ١يف املِاسف امل بٛع ١بلٚاٜيت س ّ ًٚعب ١إىل سقف األيف
بعـ ايون عُالّ بعَُ ّٛا ّْ عً ٘ٝايبًٓو َٔ ٞسقف األيف َٔ ي غ اإسوإ سٝعح ٚقععظ إال أْع٘
ال ِٜض ؿػَٓٛ ٍٛع طا ٔلحقافص يف ٖقا ايعُّٛظ ألٕ يف قلا٤ت٘ ػالفّا بن ايكلاٚ ٤يف كزلع٘ ػالفّعا بعن
َِاسف األَِعاكظ فكعـ ْعّ ايعـاْٚ ٞأبع ٛؿاٚؿ ٚغرلُٖعا َعٔ ايعًُعاُِّْٛ ٤عا ُعلؼب ١ال تعشتععٌُ
ايتأ ٌٜٚعً ٢إٔ ٖقا املٓٛع بنٜاؿ ٠أيف قبٌ اسباٚ ٤بعـ ايون يف َِاسف أٌٖ ايهٛف١ظ ٚبػعرل أيعف
يف هععا٥ل املِععاسفٚ .عًٝعع٘ظ فكععـ مت إثبععات أيععف قبععٌ اسبععاٚ ٤بعععـ ايوععن يف َِععاسف ايتٝوععرل
يًهٛفٝن; َٛافك ّ١يلٚاٜتِٗ ٚيًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايهٛف١ظ ٚحبقف األي ن يف ها٥ل َِعاسف
 ١يلٚاٜتِٗ ٚيًُله ّٛيف ها٥ل املِاسف].هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1114الوقٌع صـ [554
ايتٝورل; َٛافك ّ
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 ﭽ ﮜﭼ ا ٔلحقاف :71 :ههت عٓٗا ايٌٝؼإ فُٝا ؽبّ ايْٓٛنظ مبا ٜـٍ عً ٢إٔ َقٖبُٗا إثبات
ايْٓٛن يف ٝعع املِعاسف; إال إٔ ايكعل ي فنعل يف ت وعرل ٙأْٗعا بٓعٚ ٕٛاسعـ ٠يف َِعاسف أٖعٌ
ايٌاّ ظ َ ٖٛٚا ّْ عً ٘ٝايٓا  ٞ٦نعقيو يف"ْجعل امللدعإ" ايعق ٟقعاٍٖٚ" :ع ٛيف املِعشف ايٌعاَٞ
بٓٚ ٕٛاسـ٠ظ ّْ عً ٘ٝازبعنك ٟيف ٖعاٍَ َِعش ٘"ٚ .عًٝع٘ظ فكعـ نُتبعت بٓعٚ ٕٛاسعـ ٠يف َِعشف
ايتٝورل بلٚاٌٖ ١ٜاّ عٔ ابٔ عاَل; َٛافك ّ ١يلٚاٜت٘ ٚأػقّا بكٛي ٞايكل ي ٚايٓعا  ٞ٦أْٗعا نعقيو

يف املِشف ايٌاَ] .ٞالجاهع ألحكام القرآى جـ  15صـ ً – 241ثر الورجاى جـ  6صـ [546
 ﭽﯻﭼ ق :49:سُقفت األيف ايعيت بععـ ايعالّ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; اتباعّعا
يًوؼا ٟٚايق ّْ ٟعً ٢أْ٘ كآٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ] .ٞالىسيلت صـ [343
 ﭽﭛﭼ اذلارايت :11:سُقفت األيف اييت بعـ ايالّ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; اتباعّعا

يًوؼا ٟٚايق ّْ ٟعً ٢أْ٘ كآٖا نقيو يف املِشف ايٌاَ] .ٞالىسيلت صـ [245
 ﭽﭑﭼ امقمر ّْ :1:ايٌٝؼإ عًعٚ ٢دعٛؿ اشبعالف بعن املِعاسف يف ٖعقا املٓٛععظ ْٚعّ أبع ٛبهعل
ايًب ٝأْٗا باأليف بعـ اشبا ٤يف َِاسف أٌٖ ايهٛف١ظ ٚحبعقفٗا يف هعا٥ل املِعاسفٚ .عًٝع٘ظ فكعـ
مت إثبات األيف يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات محنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥ػًعف ايعاًعل; َٛافكع ّ١يعلٚاٜتِٗ
ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايهٛف١ظ ٚسُقفت األيعف يف َِعاسف ايتٝوعرل يًبعاقن; َٛافكع ّ١

يلٚاٜتِٗ ٚيًُله ّٛيف ها٥ل املِاسف] .هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1155الوقٌع صـ  - 553الدرة الصقيلت صـ [344
 ﭽﮦﭼ امرمحن :71:نُتبت باأليف افا يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; َٛافك ّ١يلٚاٜت٘ ٚاتباعّا
يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ] .هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1165الوقٌع صـ [551
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 ﭽ ﭵﭼ امرمحن ّْ :13 :أب ٛؿاٚؿ عًٚ ٢دٛؿ ػالف بن املِاسف يف ٖقا املٓٛعظ ف  ٞبعٔعٗا بٝعا٤
ؿ ٕٚأيف بن ايٌن ٚايتا٤ظ ٚيف بعٔٗا بأيف ثابت ١ؿٜ ٕٚا٤ظ ٚقاٍٚ" :ال ِٜض عًٖ ٢عقا  -أ ٟإثبعات
األيف  -نول ايٌن"ظ  ّْٚايـاْ ٞعً ٢أْٗا بايٝا َٔ ٤غرل أيعف يف َِعاسف أٖعٌ ايععلامظ ٚنعقيو
كزل٘ ايػام ٟبٔ قٝى يف نتاب٘ظ ثِ قاٍٚ" :فيو عً ٢قلا َٔ ٠٤نوعل ايٌعن" .فايِٓعُ ْٛعلؼب١
يف إٔ نول ايٌن ٜوتًنّ ايلهِ بايٝا ٤ال األيفظ َٚع فيو فكـ فٖ َِشف املـ ١ٜٓبلٚاٜعً ١ععب١
إىل إثبات أيف بن ايٌن املهوٛكٚ ٠ايتا٤ظ َ ٖٛٚا ؽبعايف ايِٓعٚ ْٛؽبعايف ايِعٛابظ ألٕ اشلُعن٠
إفا ناْت َ ت ٛسٚ ١قبًٗا نول ٠فإْٗعا تبعـٍ يف ايتوعٜٗ ٌٝعا ّ٤فتهعُ ٕٛعٛكتٗا يف اشبعط عًعُ ٢عٛك٠
توًٗٗٝاٚ .عً٘ٝظ فكـ نُتبت ٖق ٙايهًُ ١بايٝا ٤يف َِش  ٞايتٝوعرل بلٚاٜعً ١ععبٚ ١قعلا ٠٤محعن;٠
َٛافك ّ١يلٚاٜتُٗا بهول ايٌن ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِعاسف أٖعٌ ايععلامظ ٚبعاأليف يف َِعاسف
ايتٝورل يًباقن; َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗ ب تض ايٌن ٚاتباعّا يًُله ّٛيف ها٥ل املِاسف.
]هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1164الوقٌع صـ [343

 ﭽ ﮝﭼ امصرمحنْ :13:كععٌ ايععـاْٚ ٞأبعع ٛؿاٚؿ فٗٝععا اشبععالف بععن َِععاسف األَِععاك ؿ ٕٚتعععٝنظ ف ععٞ
بعٔٗا بايٝعا ٤بععـ ايٓعٕٛظ ٚيف بعٔعٗا بعاأليفٚ .اػتعاك ابعٔ ايكآعٚ - ٞتبعع٘ املعاكغٝين  -كزلع٘
باأليفظ ٚعً ٘ٝعٌُ املػاكبٚ .١اػتاك املٌاكق ١كزل٘ بايٝاَٛ ٤افك ّ ١يألٌُٚ .عً٘ٝظ فكـ مت كزلٗعا
باأليف يف َِش  ٞايتٝورل بكلا٤تْ ٞافع ٚأب ٞدع لظ تكًٝـّا يًُػاكبَٛٚ ١افك ّ ١يًُله ّٛيف بعض
املِععاسفظ ٚبايٝععا ٤يف هععا٥ل َِععاسف ايتٝوععرلظ تكً ٝعـّا يًٌُععاكقَٛٚ ١افك ع ّ ١يًُلهعع ّٛيف بعععض

املِاسف] .هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1131الوقٌع صـ [554
 ﭽﮉﭼ امصرمحن :13:نُتبت بايٛا ٚاف ٚيف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; َٛافك ّ ١يلٚاٜت٘ ٚاتباعّعا

يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ] .هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1133الوقٌع صـ [552
 ﭽ ﮓﭼ امواقعصصة :1 :هععهت أبعع ٛؿاٚؿ عععٔ ٖععقا املٓٛععع ْٚععّ عًعع ٢سععقف األيععف بعععـ ايهععاف يف َٓٛععع
طامعوص 71:صظ فذل ٣عٌُ املٌاكق ١عً ٢إثبات األيف يف املٓٛع األٚ ٍٚسقفٗا يف ايجاْٞظ ٚعُِٖ املػاكب١
اسبقف فُٗٝا عّا يًٓعا٥لظ ٚيّٓ ايبًٓو ٞعً ٢اسبقف فُٗٝا ٚكدش٘ ابٔ ايكآٞظ ٚعً ٘ٝايعُعٌ
ٝع َِاسف ايتٝورل] .هختصر التبييي جـ  1صـ [362
يف
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 ﭽﰇﭼ احلةيصة :79:سُقفت األيف بعـ ايالّ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ ععاَل; َٛافكع ّ ١يلٚاٜتع٘
ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايٌاّ].هختصر التبييي جـ 4صـ  -1146الوقٌع صـ [552
 ﭽ ﰀﰁﰂﰃﭼ احلةية :13 :مت سقف اٖ ٛيف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابعٔ ععاَل ٚأبعٞ
دع ل; َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ 4صـ  -1144الوقٌع صـ [552
 ﭽ ﭚﭼ احلش :71:مت إثبات األيف ؿٚ ٕٚا ٚقبًٗا يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابعٔ ععاَل; اتباعّعا

يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞنُا ّْ عً ٘ٝايوؼا] .ٟٚالىسيلت صـ [344
 ﭽ ﯧﭼ امخحصرمي :8 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف اييت بعـ ايالّ يف ٖقا املٓٛع يوهٛت أبع ٞؿاٚؿ
عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ  ّْٚتًُٝق ٙايبًٓو ٞعً ٢سعقف األيعف املعاْكع١
يالّ سٝح ٚقعظ ْٚو اسبقف إىل املِعشف اإلَعاّٚ .عًٝع٘ظ فكعـ سعقفت األيعف يف ٖعقا املٓٛعع يف

ٝع َِاسف ايتٝورل] .هخالفاث الٌساخ صـ [65
 ﭽ ﯟﭼ امقص  :79 :فٖ املٌاكق ١إىل إثبات األيف اييت بعـ ايالّ يف ٖقا املٓٛع يوعهٛت أبع ٞؿاٚؿ
عٓ٘ظ ٚقـ تكـّ إٔ ايوهٛت ال ًٜنّ َٓ٘ اإلثباتظ  ّْٚتًُٝق ٙايبًٓو ٞعً ٢سعقف األيعف املعاْكع١
يالّ سٝح ٚقعظ ْٚو اسبقف إىل املِعشف اإلَعاّٚ .عًٝع٘ظ فكعـ سعقفت األيعف يف ٖعقا املٓٛعع يف
ٝع َِاسف ايتٝورل] .هخالفاث الٌساخ صـ [65
 ﭽﭣﭼ اجلصن :78 :مل ٜتعلض ايـاْ ٞشلقا املٓٛعظ  ٖٛٚعٓـ أب ٞؿاٚؿ بػرل ْ ٕٛعًع ٢اإلؿغعاّٚ .قعاٍ
إبلاٖ ِٝايتذٝي" :إٕ َا فنل ٙأب ٛؿاٚؿ مل ٜتعلض ي٘ أب ٛعُلٚ ٚال غرل ٙممعٔ ا ًععت عًع ٢نالَع٘ظ
ٚال كأٜت أسـّا نت ﭽ ﭣﭤﭼ بػرل ْٕٛظ فٗقا ٜعـٍ عًع ٢إٔ ٖعقا ؽبعايف َعا عًٝع٘ ايٓعايظ
ٚا أعًِظ ٚإمنا ٖ ٞنًٗا بايٕٓٛظ ٚيقيو تلنٛا فنلٖعا"ٚ .دعل ٣ايعُعٌ عٓعـ املػاكبع ١عًعَ ٢عقٖ
ايتذٝي فنل ٙابٔ ايكآٚ ٞاملاكغٝينظ ٚعٓـ املٌاكق ١عًعَ ٢عقٖ أبع ٞؿاٚؿ فنعل ٙايٌعٝؽ ائعباع.
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ٚعً٘ٝظ فكـ مت إثبات ايٓ ١ًِ َٓ ٕٛعٔ اي ٛيف َِش  ٞايتٝورل بكلا٤تْ ٞافع ٚأب ٞدع علظ عًع٢
َا دعل ٣عًٝع٘ ا يعُعٌ عٓعـ املػاكبعٚ ١أػعقّا بعّٓ ايتذعٝيظ ٚنُتبعت بػعرل ايٓع ٕٛيف هعا٥ل َِعاسف
ايتٝورل عًَ ٢ا دل ٣عً ٘ٝايعٌُ عٓـ املٌاكق] .١هختصر التبييي جـ  4صـ [1235
 ﭽﮋﮌﭼ اجلصن :19 :فنل ايـاْ ٞف ٘ٝاشبالفظ ف  ٞبعض املِاسف بػرل أيف بن ايكعاف ٚايعالّظ ٚيف
بعٔٗا بأيفٚ.فنل ابٔ َعاف ازبٗين أْ٘ يف َِاسف ايهٛف ١بػرل أيفظ ٚنقا كآ ٙفٗٝعا ايًبٝع ظ ٚنعقا
كآ ٙايوؼا ٟٚيف املِشف ايٌاَٚ .ٞعً٘ٝظ فكـ مت إثبات األيف يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْعافع
ٚابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٜٚ ٚعكٛب; َٛافك ّ١يلٚاٜتِٗ ٚيًُله ّٛيف بعض املِاسفظ َ ٖٛٚا دعل ٣عًٝع٘
ايعٌُ عٓعـ املػاكبع١ظ ٚمت سعقف األيعف يف هعا٥ل َِعاسف ايتٝوعرل; َٛافكع ّ١يعلٚاٜتِٗ  -ذبكٝكعا
ٚاستُاال ٚ -يًُله ّٛيف َِاسف ايهٛفٚ ١ايٌاّ] .الوقٌع صـ  - 555الىسيلت صـ  - 236الدرة صـ [351
 ﭽﯧﭼ امقيامصة :74 :نتبت ٖق ٙايهًُ ١باأليف ؿٚ ٕٚا ٚيف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ ععاَل
ٚأب ٞدع ل; َٛافك ّ١يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّظ ػالفّا ئُا دعل ٣عًٝع٘ ايعُعٌ عٓعـ
املػاكب١ظ ٚفيو أػقّا بك ٍٛايوؼاٚ ٟٚضبُـ بٔ عٝو] .٢الىسيلت صـ [343
 ﭽﮧﭼ الٕوسان :78 :مت سقف األيف بعـ ايعلا ٤ايجاْٝع ١يف َِعش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تع ٞأبع ٞعُعلٚ

 ١يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ ايبِل] .٠هختصر التبييي جـ  4صـ [1254
ٜٚعكٛب َٛافك ّ
 ﭽﯭﭼ الٕوسصان :17 :مت إثبات األيعف بععـ ايععن يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَل; اتباعّعا
يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞنُا كآ ٙايوؼا] .ٟٚالىسيلت صـ [235
 ﭽ ﯮﭼ الٕوسصصان :17 :مت سععقف األيععف بعععـ ايٝععا ٤يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا ٠٤ابععٔ عععاَل; اتبا ّعععا

يًُله ّٛيف املِشف ايٌاَ ٞنُا كآ ٙايوؼا] .ٟٚالىسيلت صـ [235
 ﭽ ﭣﭼ امنبأٔ :41 :مت إثبات األيف بعـ ايقاٍ يف َِاسف ايتٝورل يًععلاقٝن; اتباعّعا يًُلهع ّٛيف
َِاسف أٌٖ ايعلام نُا ّْ عً ٘ٝايـاْٞظ ٚػالفّا ئُا عً ٘ٝايعٌُ عٓـ املٌاكق١ظ ٚسُقفت يف هعا٥ل
َِاسف ايتٝورل ػالفّا ئُا عً ٘ٝايعٌُ عٓـ املػاكب] .١هختصر التبييي جـ  4صـ  - 1261الوقٌع صـ [234
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 ﭽ ﮈﭼ امضمس :74 :فنل أب ٛؿاٚؿ اشبالف بن املِاسف يف إثبات األيفظ ٚاػتعاك اسبعقفظ ٖٚعٛ
َا دل ٣عً ٘ٝعٌُ املٌاكق١ظ بُٓٝا اػتاك املػاكب ١إثبات األيفظ ٚعً ٘ٝايعٌُ يف َِعش  ٞايتٝوعرل

بكلا٤تْ ٞافع ٚأب ٞدع ل] .هختصر التبييي جـ  4صـ [1261
 ﭽﮒﮓﭼ امضمس :78 :نُتبت باي ا ٤بـٍ ايٛا ٚيف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ عاَل ٚأبعٞ
دع ل; َٛافك ّ ١يلٚاٜتِٗ ٚاتباعّا يًُله ّٛيف َِاسف أٌٖ املـٚ ١ٜٓايٌاّ.

]هختصر التبييي جـ  4صـ  -1341الوقٌع صـ [553
ٚ أػرلّا ٚيٝى آػلّا ْ ...كٌ أب ٛؿاٚؿ اػتالف املِاسف يف إثبات أيف ايتجٓ ١ٝغعرل املت لفع١ظ عبع:ٛ

ﭽﮗﭼظ ﭽﯠﭼظ ﭽﯡﭼظ ف عع ٞبعٔععٗا بععاأليفظ ٚيف بعٔععٗا بػععرل أيععفظ ٚكدععض
اإلثباتظ ٚعً ٘ٝعٌُ املٌاكق .١أَا ايـاْ ٞفًٝى ي٘ إال سقف أيف ايتجٓٝع١ظ ٚعًٝع٘ عُعٌ املػاكبع.١
ٚعً٘ٝظ فكـ ُسقفت أيف ايتجٓ ١ٝغرل املت لف ١سٝح ٚقعت يف ايكلإٓ يف َِش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تعٞ

ْافع ٚأب ٞدع لظ تكًٝـّا يًُػاكب١ظ ٚمت إثباتٗا يف ها٥ل َِاسف ايتٝورلٜٚ .وتجٓ َٔ ٢فيو:
 ﭽﭪﭼ امنساء :78 :مت سقف األيف يف ٝع َِاسف ايتٝورلظ سٝعح مل ٜعقنل أبع ٛؿاٚؿ فٗٝعاإال اسبقف َت كّا َع ايـاْٞظ ٚعً ٘ٝايعٌُ يف َِاسف املٌاكقٚ ١املػاكب.١
 -ﭽﯥﭼ املائةة :791 :مت سقف األيف يف ازبُٝع بات ام املِاسف مللاعا ٠اػتالف ايكلا٤ات فٗٝا.

 -ﭽﮡﭼ ا ٕلرساء :14 :مت سقف األيف يف ازبُٝع بات ام املِاسف مللاعا ٠اػتالف ايكلا٤ات فٗٝا.

 -ﭽﮦﭼ ا ٕلرساء :14 :مت إثبات األيف يف ازبُٝع; َٛافك ّ ١يعٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب.١

 ﭽﯯﯰﭼ طو :84 :مت سقف األيف فُٗٝا يف ازبُٝع; َٛافك ّ ١يعٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب.١ -ﭽﮩﭼ امقعط :41 :مت سقف األيف يف ازبُٝع; َٛافك ّ ١يعٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب.١

 ﭽﮎﭼ  47موض ًعا بسورة امرمحن :مت إثبات األيف يف ازبُٝع; َٛافك ّ ١يعٌُ املٌاكقٚ ١املػاكب.١
]هختصر التبييي جـ  2صـ  -324 ,144الوقٌع صـ [223
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* أَا أزلا ٤ايوٛك ٚاألدنا :٤فكـ كٚع ٞنقيو يف َِاسف ايتٝوعرل ٓعبط أزلعا ٤ايوعٛك مبعا ٜٓاهع
ك ٚا ١ٜاملِشفظ ٚمت إعلابٗا باشب ض إلٓعاف ١نًُع ١اهعٛك ٠إيٗٝعاظ ٚعًع ٢تكعـٜل ُعًتٗا مبتشعلى
بعـٖاظ َع َلاعاٚ ٠قف محنٌٖٚ ٠اّ عً ٢اشلُن ٚإَايٖ ١ا ٤ايتأْٝح ٚق ّا يًهواٞ٥ظ فُجالّ:
 ﮌ :dبايٓكٌ يف َِشف ٚكَ ٚبايوهت يف َِشف ػًف عٔ محن.٠ -ﮌ :eبإَاي ١ايباٚ ٤ق ّا يف َِشف ايهوا.ٞ٥

 -ﮌ` :عًٚ ٢د٘ إبـاٍ اشلُنٚ ٠ق ّا يف َِشف ػًفظ ٚتوًٗٗٝا يف َِش  ٞػالؿ ٌٖٚاّ.

 ﮌ :sباإلبـاٍ يف َِاسف ٚكَ ٚايوٛهٚ ٞأب ٞدع لظ ٚٚق ّا يف َِشف محن.٠ ﮌ~ :ب تض اشلُن ٠يف َِش  ٞايبنٚ ٟأب ٞعُلٚظ ٚبوهْٗٛا يف َِشف قٓبٌ. -ﮌ :Àبتػًٝغ ايالّ يف َِشف ٚكَ.

 -ﮌ :jباأليف بـٍ ايٝا ٤يف َِشف ٌٖاّ.

 ﮌ¡ :بإَاي ١ايٝا ٤يف َِاسف ًعبٚ ١محنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًل. -ﮌ¯ :ب تض ازب ِٝيف َِشف أب ٞدع ل.

 ﮌ :Öباإلَاي ١يف َِاسف محنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًلظ ٚبايتكً ٌٝيف َِش ٚ ٞكَٚأب ٞعُلٚظ عً ٢اعتباك ًُتٗا مبتشلىظ ال بوانٔ نُا يف ايوٛك ْ ٠وٗا.

 ٚنًُ ١ﰸ :بِٔ اينا ٟيف َِشف ًعب١ظ ٚبتٌـٜـٖا ٚسقف اشلُن ٠يف َِشف أب ٞدع ل.ٚمل ُٜشقف َٔ أزلا ٤ايوٛك َا سُقف َٓٗا يف ايلهِ ايعجُاْٞظ بٌ نُتبت عً ٢ايلهِ اإلَالٞ٥ظ نُا
ال:
عً ٘ٝايعٌُ يف َِاسف املٌاكق١ظ فُج ّ
  :Ìثابت ١األيفظ  ٖٞٚضبقٚف ١األيف يف ايلهِ ايعجُاْ.ٞ  Ûبالَنظ  ٖٞٚبالّ ٚاسـ ٠يف ايلهِ ايعجُاْ.ٞ- 99 -
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ايباب ايجايحَٗٓ :ر َِاسف ايتٝورل يف عـ آ ٟايكلإٓ ايهلِٜ
فٌِ :األعـاؿ املعتُـ ٠يف َِاسف ايتٝورل

كٚع ٞيف َِاسف ايتٝورل االعتُاؿ يف عـ اآل ٟعًعَ ٢عا ٚكؿ يف نتعاب "ايبٝعإ يف ععـ آ ٟايكعلإٓ"
يإلَاّ أب ٞعُل ٚايـاْٞظ َٓٚعْ" ١َٛاظُ ١اي ٗنِٖعل يف ععـ آ ٟايوعٛك" يإلَعاّ ايٌعا يظ ًٚعلسٗٝا
يًعالَ ١أب ٞعٝـ كٓٛإ املؼًالتٚ ٞايٌعٝؽ عبعـ اي تعاغ ايكآعٞظ "ٚذبكٝعل ايبٝعإ" يًٌعٝؽ ضبُعـ
املتععٛيٞظ َٚععا ٚكؿ يف غرلٖععا َععٔ ايهت ع املـْٚعع ١يف عًععِ اي ٛاُععٌٚ .األعععـاؿ املعتُععـ ٠يف َِععاسف
ايتٝوععرل ٖعع ٞاألعععـاؿ ايوععت ١املٌععٗٛك :٠املععـْ ٞاألٍٚظ املععـْ ٞايجععاْٞظ املهععٞظ ايبِععلٟظ ايـٌَععكٞظ
ٚايهٛيفظ حبٝح اعتُُـ:
 ايعـؿ املـْ ٞاألٍٚظ يف َِش  ٞايتٝورل بلٚا ١ٜقايٚ ٕٛقلا ٠٤أب ٞدع ل. ايعـؿ املـْ ٞاألػرلظ يف َِشف ايتٝورل بلٚاٚ ١ٜكَ. ايعـؿ املهٞظ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ نجرل. ايعـؿ ايبِلٟظ يف َِش  ٞايتٝورل بكلا٤ت ٞأب ٞعُلٜٚ ٚعكٛب. ايعـؿ ايٌاَ ٞاايـٌَك ٞظ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل. ايعـؿ ايهٛيفظ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات عاُِ ٚمحنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًل.فأَا ايعـؿ املـْ ٞاألٍٚظ فلٚا ٙأٌٖ ايهٛف ١عٔ أٌٖ املـ١ٜٓظ ٚمل ٜٓوب ٙٛإىل أسـ َعِٓٗ بعٓٝع٘ظ ٚال
أهٓـ ٙٚإيٚ .٘ٝععـؿ آ ٟايكعلإٓ عًع ٢علٜكتِٗ  6217آٜع١ظ ٖٚعقا ايعلقِ ٜتشكعل بععـّ ععـٓ َٓٛعع

ﭽﮋﭼ بايٌُىظ َٓٛ ٖٛٚع ػالف يف املـْ ٞاأل ٍٚنُا ّْ عً ٘ٝايٌا يظ إال إٔ ايـاْٞ
ٜعـٓ ٙآ١ٜظ ٚيهٔ جبُع أعـاؿ آ ٟنٌ هٛك ٠حبو َا فنل ايـاْ ْ ٞو٘ظ ظبـ إٔ ايعـؿ اإل اي6218 ٞ
آ١ٜظ َ ٖٛٚا مت اعتُاؿ ٙيف َِش  ٞايتٝورل بلٚا ١ٜقايٚ ٕٛقلا ٠٤أب ٞدع ل.
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ٚأَا ايعـؿ املـْ ٞايجاْٞظ فلٚا ٙإزلاع ٌٝبٔ دع ل ٚعٝو ٢بٔ َٓٝا قايٕٛظ عٔ هعًُٝإ بعٔ َوعًِ
بٔ دَُٖامظ عٔ أب ٞدع ل ًٚعٝبَٛ ١قٛفّعا عًُٗٝعاظ ٖٚعُٜٓ ٛوع إىل إزلاعٝعٌٚ .ععـؿ آ ٟايكعلإٓ عًع٢
لٜكت٘  6214آ١ٜظ سٝح ٜأػـ بكًٝ ٍٛب ١يف املٛآع ايوت ١اييت اػتًف فٗٝا َع أب ٞدع لظ َ ٖٛٚا
مت اعتُاؿ ٙيف َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜعٚ ١كَٚ .عًع ٢قع ٍٛأبع ٞدع عل ٜهع ٕٛععـؿ آ ٟايكعلإٓ 6210
آٜاتٖٚ .ق ٙاملٛآع ٖ:ٞ

 -1ﭽ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭼ ءال معران.07:

 -2ﭽ ﮢﮣﮤﮥﮦﭼ ءال معران.01:
 -3ﭽ ﮘﮙﮚﭼ امعافات.781:
 -4ﭽ ﯘﯙﯚﯛﯜﭼ املكل.0:
 -5ﭽ ﯓﯔﯕﯖﭼ عبس.13:
 -6ﭽ ﯟﯠﭼ امخكوير.18:
سٝح ع ٖـ أب ٛدع ل املٓٛع ايجاْ ٞفكط ٚمل ٜع ٓـ ايباقن .بُٓٝا عـِٖٖ ًٝب ١إال املٓٛع ايجاْ.ٞ
ٚقـ اػتًف ايعًُاٚ ٤ايباسج ٕٛيف أ ٟعَ َـ َؿ ِ ٟأٌٖ املـ ١ٜٓػب اعتُاؿ ٙيٓافع ٚكاٚ ٜ٘ٝٚأب ٞدع عل.
فُِٓٗ َٔ كدض اعتُاؿ ايععـؿ املعـْ ٞاأل ٍٚيكعايٚ ٕٛأبع ٞدع علظ ٚاألػعرل يعٛكََٚ .عِٓٗ َعٔ كدعض
اعتُاؿ ايعـؿ املـْ ٞاأل ٍٚألب ٞدع لظ ٚاألػرل يٓافع َٔ َِٗٓٚ .كدض اعتُعاؿ ايععـؿ املعـْ ٞاألػعرل
يٓافع ٚأب ٞدع ل ٚاعتدل ايعـؿ املـْ ٞاأل َٔ ٍٚاألعـاؿ ايكـمي ١اييت تُلى ايعٌُ بٗا.
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ٚقـ أػقت َِاسف ايتٝورل بايلأ ٟاأل ٍٚألهباب:
 أّ ٚال :يعععـّ ذببٝععق تععلى ايعععـؿ املععـْ ٞاألٚ ٍٚإُٖايعع٘ظ فًعع ٛنععإ عععـّ تعععٝن أٖععٌ ايهٛفعع ١ألسععـبٌؼِ٘ َٔ أٌٖ املـ ١ٜٓيف هٓـ كٚاٜتِٗ هببّا ٚدّٗٝا يذلن٘ ي عٌ ايـاْ ْ ٞو٘ظ ٚملٓعع ععـٓٙ
ُٓٔ األعـاؿ ايوت ١اييت ٗ ُٚا باألعـاؿ اييت ٜتـاٚشلا ايٓاي بايٓكٌ ٜٚعـ ٕٚبٗا يف اآلفام قـميّا
ٚسـٜجّا .فً ٛنإ غرل َتـا ٍٚألًُٖ٘ نُا أٌُٖ عـؿ أٖعٌ محعّظ يعـثٛك ععـؿِٖ ٚععـّ َعٔ ٜتعٛالٙ
ٜٚأػق ب٘ َٔ املتِـك - ٜٔحبوع ي عغ ايعـاْ .ٞبعٌ إٕ ايععـؿ املعـْ ٞاألَ ٍٚعا ماٍ َعُعّ ٛال بع٘ ستع٢
عِلْا ٖقاظ سٝح أْ٘ َعُ ٍٛب٘ يف َِشف ازبُاٖرل ١ٜايًٝب ١ٝبلٚا ١ٜقايٕٛظ ٚنقيو يف املِاسف
ايوٛؿاْ ١ٝبلٚا ١ٜايعـٚك ٟععٔ أبع ٞعُعلٚظ بعلغِ إٔ عُعٌ ايوعٛؿاْٝن قعـ ٜهع ٕٛطباي ّعا يًِعٛابظ
ٚاألُٛب شلِ األػق بايعـؿ ايبِل ٟال املـْ ٞاأل.ٍٚ
 ثاّْٝا :تكًٝـّا ملِشف ازبُاٖرل ١ٜايًٝب ١ٝبلٚا ١ٜقايٕٛظ فِٗ أٚىل بايتكًٝـ املا إٔ عًُِٗ غعرلطبايف يّٓ ُلٜض يف املوأي١ظ سٝح إٔ كٚا ١ٜقاي ٖٞ ٕٛاملٌٗٛك ٠يف ايك عل ايًعٝيظ ٖٚعِ اعتُعـٚا
ايعـؿ املـْ ٞاألٍٚظ إال إٔ َِاسف ايتٝورل مل تكًـِٖ يف األػق بذلدٝشات أب ٞدع ل فُٝا اػتًعف
فَ ٘ٝع ًٝب١ظ ٚفيو ألٕ ايلادض إٔ ػالف أب ٞدع ل ًٝٚبُٜٓ ١و إىل ايععـؿ املعـْ ٞاألػعرل ال األٍٚظ
ألٕ أنجل ايعًُا ٤عً ٢فيوظ ٚألٕ ايـاْ ٞفنل ٖقا اشبالف بععـ فنعل ٙيًععـؿ املعـْ ٞاألػعرلظ ثعِ قعاٍ:
"ٚنإ إزلاعٜ ٌٝأػق ف ٓٔٗٝبكًٝ ٍٛب" ١ظ ٚقـ فُنعل أععال ٙإٔ إزلاعٝعٌ ٖع ٛايعقُٜٓ ٟوع إيٝع٘ ايععـؿ
املـْ ٞاألػرل .نُا إٔ ايعـاْ ٞأزبعأ هعب اشبعالف يف ععـؿ آ ٟايكعلإٓ تبعّعا يًععـؿ املعـْ ٞاألػعرل إىل
اشبالف املقنٛك بن أب ٞدع ل ًٝٚب١ظ ٚمل ٜقنل َجً٘ عٓـَا فنل ععـؿ آ ٟايكعلإٓ تبعّعا يًععـؿ املعـْٞ
األ ٍٚظ فكاٍ عٓـ فنل ععـؿ املعـْ ٞاألػعرلٝ ٚ" :عع آ ٟايكعلإٓ يف قع ٍٛأبع ٞدع عل يالػعتالف ايعقٟ
فنلْا ٙبٚ ٘ٓٝبن ًٝب ١هت ١آالف ٦َٚتإ ٚعٌل آٜات.".
 ثايجّا :اهتٓ٦اهّا بايٌب٘ بن َِش  ٞايتٝورل بلٚا ١ٜقايٚ ٕٛقلا ٠٤أبع ٞدع علظ فهالُٖعا َهتعٛبعًٚ ٢دٗ ٞقِل املٓ ٌِ  َِٝ ١ًُٚازبُع اتكـميّا شلُا أؿا ّ ٤يكاي ٕٛظ فهإ َعٔ املٓاهع إٔ ٜت كعا
يف لٜك ١ايعـؿ أّٜٔا.
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ٚأَا ايعـؿ املهٞظ فلٚا ٙعبـ ا بٔ نجرل ايكاكئظ عٔ صباٖـ بٔ ددلظ عٔ عبـ ا بعٔ عبعاي ظ ععٔ

أُبعَ ٓٞبٔ نع َٛ قٛفّا عًٚ .٘ٝعـؿ آ ٟايكلإٓ يف قع ٍٛاملهعٝن  6219آٜع١ظ ٚيف قع ٍٛأُبععَ ٓٞبعٔ نعع
 6210آٜاتظ ٚيف ق ٍٛابٔ عباي  6216آٚ .١ٜاألَ ٖٛ ٍٚا مت اعتُاؿ ٙيف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابعٔ
نجرلظ  ٖٛٚاسباٌُ َٔ اتباع ايـاْ ٞيف اػتٝاكات٘ يف اي ٛاٌُ ايوت املؼتًََعف فٗٝعا ععٔ ايععـؿ املهعٞظ
سٝح ع ٓـ َٓٗا ثالث ّا ٚت ِلىٔ عـٓ ايباقنٚ .اي ٛاٌُ املؼتًََف فٗٝا عٔ ايعـؿ امله:ٖٞ ٓٞ

ﭽﯬﯭﯮﯯﯰﭼ امبقصصرة131:ظ قععاٍ ايععـاْ" :ٞقٝععٌ :إٕٖ املهِّععٜ ٖٞعععـٖٗاٚ ،يععٝى
 -1

بِشٝض" .يقيو فٗ ٞغرل َعـٚؿ ٠يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ نجرل.

ﭽﯗﯘﯙﭼ احلج13:ظ فنل ايٌعا ي اشبعالف يف ععـِّٖاظ ٚدعنّ ايعـاْ ٞبععـِّٖا
 -2

ؿ ٕٚػالف .يقيو فَٗ ٞعـٚؿ ٠يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ نجرل.
 -3ﭽﯔﯕﯖﯗﯘﭼ امروم4:ظ فنل ايٌعا ي اشبعالف يف ععـِّٖاظ ٚدعنّ

ايـاْ ٞبعـِّٖا ؿ ٕٚػالف .يقيو فَٗ ٞعـٚؿ ٠يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ نجرل.

 -4ﭽﯗﯘﯙﯚﯛﭼ امل مصصل71:ظ فنععل ايععـاْٚ ٞايٌععا ي اشبععالف يف عععـِّٖاظ ٚكدععض
ايـاْ ٞعـٖٓاظ ٚقاٍ ٖٛٚ" :ايِشٝض عٔ امله ."ٞيعقيو فٗعَ ٞععـٚؿ ٠يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤

ابٔ نجرل.
 -5ﭽﮒﮓﮔﮕﭼ امنبصأٔ39:ظ فنل ايٌا ي اشبعالف يف ععـِّٖاظ ٚمل ٜععـٖٓا ايعـاْ.ٞ

يقيو فٗ ٞغرل َعـٚؿ ٠يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ نجرل.

ﭽﮊﮋﭼ امضصصصمس73:ظ فنعععل ايعععـاْٚ ٞايٌعععا ي اشبعععالف يف ععععـِّٖاظ إال إٔ
 -6
ايـاْ ٞفنل عـٓ ُٔٓ َٔ ٙاْ لاؿات ايعـؿ املـْ ٞاألٍٚظ ثِ قاٍٚ" :قعـ قٝعٌ إٕٖ املهعٚ ٖٞافكع٘ عًع٢
عـِّٖاظ ٚيف كٚاٜتٔٓا عٔ اي ٌٔ بٔ ًافإ إٖٔ املـْ ٖٞاأل ٍٖٚاْ لؿ بعـِّٖا" .يقيو فٗ ٞغرل َععـٚؿ ٠يف
َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ نجرل.
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ٚأَا ايعـؿ ايهٛيفظ فلٚا ٙمحن ٠اينٜاتظ عٔ ابٔ أب ٞي٢ًٝظ عٔ أب ٞعبـ ايلمحٔ ايوًَُٗٞظ عٔ عًعٞ
بٔ أب ٞاي

َلفٛعّا عًٚ .٘ٝعـؿ آ ٟايكلإٓ يف ق ٍٛايهٛفٝن  6236آٜات.

ٚأَا ايعـؿ ايبِل ٟظ فلٚا ٙاملعًَّ ٢بعٔ عٝوع ٢ايعٛكٖام ََِِٖٝٚعِ بعٔ ايٌعـٖاغ ًٚعٗاب بعٔ ًُعلَِْ ١ظ ععٔ
عاُِ بٔ أب ٞايِبٖاغ ازبشـكَٛ ٟقٛفّا عً٘ٝظ ٚبع٘ نعإ ٜععـٓ أٜعٛب بعٔ املتٛنعٌ ٜٚعكعٛب بعٔ إهعشام

اسبٔلَٞظ غرل إٔ أٜٛب ػايف عاُُّا يف آٜعٚ ١اسعـ٠ظ ٖٚع ٞقٛيع٘ تععاىل :ﭽﭓﭔﭼ ص33:ظ
عـٖٓا عاُِ َٛافك ّ١يًهٛفٝنٚ ،تلى عـٖٓا أٜٛبٚ ،ق ٌٝايعهىٚ .عـؿ آ ٟايكلإٓ يف عـؿ ايبِلٜن
 6205أ 6204 ٚآٜاتظ عً ٢اػتالف عاُِ ٚأٜٛب يف عـٓ ٖقا املٓٛعْٚ .كٌ ايـاْ ٞعٔ ضبُـ بٔ عٝو٢
إٔ  ٖٛ 6204ايعـؿ ايق ٟعًَِ ٘ٝاسف ايبِلٜنظ ثِ قاٍ ٖٛٚ" :عـؿ أٜٛب بٔ املتٛنعٌ ايكعاكئظ ٚأَعا
ععععـؿ عاُعععِ ازبشعععـك ٟفٗعععٚ ٛمخعععى آٜعععاتظ ٚفيعععو عًععع ٢قعععَ ٍٛعععٔ قعععاٍ إٔ عاُععُّا نعععإ ٜععععـ
ﭽﭓﭔﭼ ظ فععتِ اعتُععاؿ ٖععقا ايعععـؿ يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا ٠٤أبعع ٞعُععل ٚبععذلى عععـٓ
ﭽﭓﭔﭼظ ٚقـ فنل ايٌا ي إٔ ٜعكٛب اسبٔلَٜ ٞأػق بعـٖٓاظ يقيو فَٗ ٛا عًٝع٘ ايعُعٌ يف
َِشف ايتٝورل بكلاٜ ٠٤عكٛب.
ٚقـ اػتً ٛا يف أ ٟاألعـاؿ ػب اعتُاؿ ٙيف املِشف ايبِلٟظ فُِٓٗ َٔ اعتُعـ ايععـؿ ايبِعلٟظ
 َٔ َِٗٓٚاعتُـ ايعـؿ املـْ ٞاألٍٚظ َجٌ َا فعٌ ايوٛؿاْ ٕٛٝيف َِاس ِٗ بلٚا ١ٜايعـٚك ٟععٔ أبعٞ
عُلٚظ َٚجٌ َا ّْ عً ٘ٝايِ اقو ٞيف"غٝح ايٓ ع"ٚ" :عًٖ ٢قا عٌُ ًٛٝػٓا املػاكب."١
فأَا َٔ اعتُـ ايعـؿ املـْ ٞاأل ٍٚفكـ ٜه ٕٛي عًِٗ ٖقا هببإ:
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األ :ٍٚإٔ يف بععععض ْوعععؽ "ايبٝعععإ يف ععععـ آ ٟايكعععلإٓ" يًعععـاْ ٞإٔ ايععععـؿ املعععـْ ٞاأل ٍٚكٚا ٙعاَععع١
اايبِلٜن عٔ ٚكَظ فٝه ٕٛايعـؿ املـْ ٞاأل ٍٚعـؿ أٌٖ ايبِلٚ .٠قـ فنل ؿ /غامن قعـٚك ٟاسبُعـ
يف ذبكٝك٘ يًهتاب أْٗا يف ايٓوؼ ١األًُ ١ٝااملِلٜن باملِٝظ ٚبايتعاي ٞفعال عالقع ١ألٖعٌ ايبِعل٠
بايعـؿ املـْ ٞاأل.ٍٚ
ايجاْ :ٞإٔ ابٔ ازبنكْ ٟكٌ عٔ أب ٞعُعل ٚأْع٘ نعإ ؽبِّٝعل بعن اسبعقف ٚاإلثبعات يف ﭽ ﮦﮧﭼ
حبو نْٗٛا كأي آ ١ٜأّ الظ فُٔ مل ٜعـٖٓا آ ١ٜسقف ايٝا٤ظ َٚعٔ ععـٖٓا آٜع ١أثبعت ايٝعا٤ظ ٚايعق ٟمل
ٜعـٖٓا آ ٖٛ ١ٜاملهٚ ٞاملـْ ٞاأل ٍٚفكطظ فكاٍ ابٔ صباٖـ" :يف كٚا ١ٜعباي ٚابٔ ايٝنٜعـ ٟؿيٝعٌ عًع٢
إٔ أبا عُل ٚنإ ٜقٖ يف ايعـؿ َقٖ املـْ ٞاأل"ٍٚظ ٚقاٍ ابٔ َٗلإٖٚ " :قا ٜـٍ أْ٘ نإ ٜعقٖ يف
ايعـؿ َقٖ املـْ ٞاأل ٍٚفال ٜعـٖا كأي آ١ٜظ ٖٚقا نإ َقٖ األًٝاؾ ٚاألُ٥ع ١قعـميّا نعاْٛا ٜععـٕٚ
عـؿ املـْ ٞاأل ٍٚيف األنجل ٚاألغً ظ ٚا

أعًَِ ٚ .".ا فنعل ٙاإلَاَعإ ابعٔ صباٖعـ ٚابعٔ َٗعلإ ٖعٛ

اهتٓتاز عً ٢قلا ٠٤فتض ايٝا ٤يف ﭽ ﮦﮧﭼ يف ٖقا املٓٛعٚ ،يٝى َعبين عًع ٢كٚاٜع ٕ١يف ايععـؿ
املأػٛف ب٘ ِْ٘ا أ ٚكؤ ١ٕ ٜيًُِاسف املهتٛبٚ ١فل قلا ٠٤أب ٞعُل.ٚ
ٚيف ٖقا املِشف ايٌلٜف مت اعتُاؿ ايعـؿ ايبِلٟظ ْععلّا ألٕ ابعٔ ازبعنك ٟقعاٍ يف "ايٌٓعل" يف
َعلض نالَ٘ عٔ كؤٚي اآل ٣املُاي ١يف اإلسـ ٣عٌل هعٛكٚ" :٠ععـؿ ايبِعل ٟيٝععلف بع٘ قعلا ٠٤أبعٞ
عُععل ٚيف اإلَايعع"١ظ نُععا قععاٍ ايععـاْ " :ٞقععاٍ ضبُععـ بععٔ عٝوععٝ ٚ :٢ععع عععـؿ آ ٟايكععلإٓ يف عععـؿ
ايبِلٜن :هت ١آالف ٦َٚتإ ٚأكبع آٜات ٖٛٚ ،ايعـؿ ايق ٟعًَِ ٘ٝعاس ِٗ اآلٕ".ظ ٚقعاٍ أبع ٛمكعع١
ابٔ مظبًَ ١جًٖ٘ٚ .قا ايعـؿ ٜت ل َع ايعـؿ ايبِل ٟال املـْ ٞاأل.ٍٚ
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ٚأَا ايعـؿ ايٌاَ ٞاايـٌَعك ٞظ فعلٚا ٙأٜعٛب بعٔ متع ِٝايكعاكئظ ععٔ ؼبٝع ٢بعٔ اسبعاكخ ايعقَٖاكٟ
َٛقٛفّا عً٘ٝظ ٚبعِٔٗ ٜٛق ٘ عً ٢عبـ ا

بٔ عاَل ايٝشِي ايكاكئٚ .ععـؿ آ ٟايكعلإٓ عًع ٢قعٍٛ

ؼب ٢ٝبعٔ اسبعاكخ  6226آٜع١ظ ٚقٝعٌ  6225آٜع١ظ ٚايجعاْٖ ٞعَ ٛعا مت اعتُعاؿ ٙيف َِعشف ايتٝوعرل

بكلا ٠٤ابٔ عاَلظ ٚفيو بع ٓـ أسـ املٓٛعن املؼتًََف فُٗٝا عٔ ايعـؿ ايٌاَٚ ٞتلى عـٓ اآلػل.
ٚاملٓٛعإ املؼتًََف فُٗٝا عٔ ايعـؿ ايٌاَُٖ ٓٞا:

 -1ﭽﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﭼ غافر14:ظ فنل ايٌا ي اشبالف يف عـِّ ٙيع٘ظ ٚدعنّ

ايـاْ ٞبعـِّ ٙؿ ٕٚػالف .يقيو فَٗ ٞعـٚؿ ٠يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل.
 -2ﭽﮝﮞﮟ ﭼ امبينة1:ظ دنّ ايٌٖا ي بعـِّٖاظ ٚفنل ايـٖاْ ٞاشبالف فٗٝعاظ إال أْع٘ عٓعـ
َـ عٌعل آٜعات ٚ -فنلٖعا إىل إٔ قعاٍٚ - :يف
فنل ٙالْ ٔلاؿات ايبِل ٟقاٍٚ" :اْ لؿ ايبِل ٟبع ِّ
ٔععا  -ععـٗٚا ٖععقٙ
امل ٜهعٔ  :ﭽﮝﮞﮟﭼظ ٚسهعع ٢بععضُ ًععٛٝػٓا أ ٖٕ ايٌٖعآَٝن  -أّ ٜ
ايَّيت يف امل ٜهٔ ظ ٚيف كٚاٜتٓا عٔ اي ٌِٔ يف اإلهٓاؿ املتكـّٓ إٖٔ ايبِل ٟاْ لؿ بععـِّٖاظ ٖٚعٛ

ايِشٝض" .يقيو فٗ ٞغرل َعـٚؿ ٠يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل.
ٚفُٝا  ًٜٞدـٜ ٍٚبن أٚد٘ اشبالف ععٔ ايععـ ايهعٛيف سوع تلتٝع ايوعٛك ٚأكقعاّ اآلٜعات املـْٚع١
َِاسف س ّ امل بٛع١ظ ٜٚه ٕٛاملوهٛت عٓ٘ َٛافكّا يًعـ ايهٛيف:
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فٌَِٛ :آع ػالف ايعـ ايهٛيف َع غرل َٔ ٙاألعـاؿ ايوت١

ٔآرقام الٓايت ابجلةول حبسب امعة امكويف



اهِ ايوٛك ٠كقِ اآل١ٜ
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7
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1
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10
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11
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114
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اي اًُ١

ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف

اهِ ايوٛك ٠كقِ اآل١ٜ
13

ﭬﭭﭮﭯ

ل ي ُع ُّةىا امضايم وامبرصي

1

ﭥ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

2

ﭓ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

32

ﭓﭔﭕﭖ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

1

ﭥ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

52

ﮋﮌﮍﮎ

ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان وامبرصي

1

ﭥ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

34

ﯝﯞﯟ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

43

ﭬﭭﭮ

ل ي ُع ُّةىا امليك واملةين ا ٔلخري

45

ﭳﭴﭵﭶ

ل ي ُع ُّةىا امضايم واملةين ا ٔلول

ª

1

ﭥ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

«

1

ﭥ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

¬

4

ﮑﮒﮓﮔ

ي ُع ُّةىا غري امكويف

¦
§

¨

©
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اهِ ايوٛك ٠كقِ اآل١ٜ

¬

µ

¶

اي اًُ١

ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف

15

ﮛﮜ

ي ُع ُّةىا امبرصي

1

ﮞ

ل ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان

13

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ

ل ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان وامبرصي

28

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

29

ﭮﭯﭰﭱ

ي ُع ُّةىا امضايم

29

ﭴﭵﭶﭷﭸ

ل ي ُع ُّةىا امضايم

1

ﭷ

ل ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان وامبرصي

3

ﭼﭽ

ل ي ُع ُّةىا املةهيان

10

ﮛﮜﮝ

ل ي ُع ُّةىا امليك

35

ﯣﯤﯥﯦﯧ

ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان

43

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ل ي ُع ُّةىا امبرصي

8

ﮩﮪ

ي ُع ُّةىا غري امكويف

9

ﮯﮰ

ي ُع ُّةىا غري امكويف
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اهِ ايوٛك ٠كقِ اآل١ٜ

¶

¸

اي اًُ١

ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف

15

ﯨﯩﯪ

ل ي ُع ُّةىا امبرصي وامضايم

18

ﭖﭗ

ي ُع ُّةىا امليك واملةين ا ٔلخري

22

ﭫﭬ

ل ي ُع ُّةىا امليك واملةين ا ٔلخري وامبرصي وامضايم

25

ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ

ل ي ُع ُّةىا امليك واملةين ا ٔلول

27

ﮃﮄ

ي ُع ُّةىا امليك واملةين ا ٔلول وامبرصي وامضايم

35

ﮡﮢﮣ

ل ي ُع ُّةىا امبرصي

41

ﯗﯘ

ي ُع ُّةىا غري امكويف

42

ﯝﯞﯟ

ل ي ُع ُّةىا امليك

47

ﯶﯷ

ي ُع ُّةىا امليك

49

ﰃﰄﰅﰆ

ل ي ُع ُّةىا املةين ا ٔلخري وامضايم

50

ﰈ

ي ُع ُّةىا املةين ا ٔلخري وامضايم

89

ﮏﮐ

ي ُع ُّةىا امضايم

13

ﮂﮃﮄ ﮅ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف
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اهِ ايوٛك ٠كقِ اآل١ٜ

¸

À
Â
Ä
Å

Æ

اي اًُ١

ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف

27

ﮊﮋ

ي ُع ُّةىا امبرصي

20

ﰏﰐﰑ

ل ي ُع ُّةىا امليك واملةين ا ٔلخري

2

ﮗﮘ

ي ُع ُّةىا امضايم

2

ﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ل ي ُع ُّةىا املةين ا ٔلول وامبرصي وامضايم

10

ﮱﯓ

ي ُع ُّةىا املةين ا ٔلول

9

ﯘﯙﯚﯛﯜ

ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان إل ٔآاب جعفر

1

ﮯ ]املوضع ا ٔلول[

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

25

ﯞﯟﯠﯡﯢ

ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان

4

ﯬﯭﯮ

ل ي ُع ُّةىا امضايم

23

ﮩﮪﮫﮬﮭ

ي ُع ُّةىا غري امكويف

23

ﮮﮯﮰﮱ ل ي ُع ُّةىا امليك واملةين ا ٔلول وامبرصي وامضايم

24

ﯔﯕﯖ

ي ُع ُّةىا امليك واملةين ا ٔلول

25

ﯡﯢ

ي ُع ُّةىا غري امكويف
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اي اًُ١

ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف

اهِ ايوٛك ٠كقِ اآل١ٜ
22

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ

ي ُع ُّةىا امليك

22

ﮤﮥﮦﮧﮨ

ل ي ُع ُّةىا امليك

1

ﭑﭒ

ل ي ُع ُّةىا امليك واملةين ا ٔلخري وامبرصي

15

ﮰﮱ﮲﮳

ي ُع ُّةىا امليك

15

ﯗﯘﯙﯚﯛ

ل ي ُع ُّةىا امليك خبوف عنو

17

ﯨﯩﯪﯫ

ل ي ُع ُّةىا املةين ا ٔلخري

40

ﰏﰐﰑ

ل ي ُع ُّةىا املةين ا ٔلخري

41

ﰓﰔ

ل ي ُع ُّةىا امليك وامضايم

Ê

16

ﯼﯽ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

Í

40

ﮒﮓﮔﮕ

ي ُع ُّةىا امبرصي وامليك خبوف عنو

33

ﮨﮩﮪ

ل ي ُع ُّةىا امبرصي وامضايم

37

ﯝﯞﯟ

ل ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان

24

ﯓﯔﯕﯖ

ل ي ُع ُّةىا ٔآبو جعفر

Ç

È

É

Î
Ï
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اهِ ايوٛك ٠كقِ اآل١ٜ

Ï
Ð
Ó
Õ

Ø

Ú
ß

اي اًُ١

ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف

32

ﯲﯳﯴ

ل ي ُع ُّةىا امبرصي وامضايم

33

ﯶﯷﯸ

ل ي ُع ُّةىا امضايم

26

ﯟﯠ

ل ي ُع ُّةىا ٔآبو جعفر

7

ﭺﭻﭼﭽﭾ

ل ي ُع ُّةىا امبرصي وامضايم

10

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ل ي ُع ُّةىا امبرصي وامضايم

15

ﮓﮔﮕ

ل ي ُع ُّةىا املةين ا ٔلول

15

ﮙﮚ

ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان

16

ﮣﮤﮥ

ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان

23

ﯰﯱ ﯲ

ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان وامضايم

29

ﭫﭬﭭ

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

14

ﮊﮋ

ي ُع ُّةىا املةين ا ٔلول وامليك خبوف عنو

9

ﮢﮣﮤ

ل ي ُع ُّةىا امضايم

15

ﯠﯡﯢﯣ

ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان
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اي اًُ١

ٚد٘ اشبالف عٔ ايعـ ايهٛيف

اهِ ايوٛك ٠كقِ اآل١ٜ

à

3

ﭝﭞ ]املوضع امثامر[

ي ُع ُّةىا امليك وامضايم

á

5

ﮝﮞﮟ

ي ُع ُّةىا امبرصي وامضايم خبوف عنو

â

6

ﮃ

ي ُع ُّةىا امليك واملةين ا ٔلخري وامبرصي وامضايم

1

ﭜ ]املوضع ا ٔلول[

ل ي ُع ُّةىا إل امكويف

6ظ 8

ﭴ

ل ي ُع ُّةىٌل امبرصي وامضايم

1

ﭑ

ل ي ُع ُّةىا املةين ا ٔلخري

3

ﭝﭞ

ي ُع ُّةىا املةين ا ٔلخري

é

4

ﭞﭟﭠﭡ

ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان

ê

6

ﭿﮀﮁ

ل ي ُع ُّةىا امليك واملةهيان وامضايم

ï

3

ﭙﭚ

ي ُع ُّةىا امليك وامضايم

ñ

4

ﮋﮌﮍ

ي ُع ُّةىا امليك وامضايم

ä
æ

ٚفُٝا عـا ٖق ٙاملٛآع ال ٜٛدـ اػتالف بن ايعـ ايهٛيف ٚغرل.ٙ

- 125 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :ايتعـٜالت اييت أدلٜت عً ٢بعض ايِ شات بوب اػتالف كؤٚي اآلٟ
َعًععع ّٛإٔ َِعععشف املـٜٓععع ١املٓعععٛك ٠ب بعتٝععع٘ ايكـميعععٚ ١اسبـٜجعععَ ١لهععع ّٛحبٝعععح تٓتٗععع ٞنعععٌ
ُعع ش ١بععلأي آٜعع ١سوعع ايعععـ ايهععٛيفظ إال إٔ ٖٓععاى هععبع ُعع شات يف َِععشف املـٜٓعع ١تٓتٗععٞ
نٌ َٓٗا بلأي آَُ ١ٜؼتًََف يف عـٓ ٙبن األعـاؿ ايوت.١
ٚألٕ أُععٌ َِععاسف ايتٝوععرل ٖعع ٛاإلُععـاك األَ ٍٚععٔ بلْععاَر ايٌٓععل اسباهععٛبٚ ٞايععق ٟمياثععٌ
اي بععع ١ايكـميععَ ١ععٔ َِععشف املـٜٓعع١ظ ٚسٝععح إٔ َِععاسف ايتٝوععرل قععـ اعتُُٔععـ يف نععٌ َٓٗععا
عععـؿْ َععٔ األعععـاؿ ايوععت١ظ فععإٕ ٖععق ٙايِ ع شات ايوععبع يععٔ تٓتٗعع ٞبععلأي آٜعع ١يف بعععض املِععاسف
إفا كُزلععت بععٓ ى ايتِععُ ِٝؿ ٕٚتعععـٚ .ٌٜيععقيو فكععـ مت تعععـَٛ ٌٜآععع كؤٚي اآل ٟيف ْٗاٜععات
ايِ ع شات ايوععبع يف ٝععع َِععاسف ايتٝوععرلظ حبٝععح تٓتٗعع ٞنععٌ ُ ع شَٗٓ ١ععا بععلأي آٜععَ ١ت ععل
عًٝعع٘ بععن األعععـاؿ ايوععت١ظ ساشلععا يف فيععو سععاٍ هععا٥ل ُ ع شات املِععشفظ َععع تعععـ ٌٜآ ع لاكٟ
يبـاٜات ْٗٚاٜات ُ شات هابك ١أ ٚتاي ١ٝشلق ٙايِ شات ايوبعظ ٚايتعـٜالت ٖ:ٞ

 .1ايِ ش ١كقِ  34تٓتٗ ٞبكٛي٘ تعاىل :ﭽﰁﰂﰃﰄﭼ بعـالّ َعٔ :ﭽﯣﭼظ

ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚاملهٚ ٞايبِلٚ .ٟأؿ ٣فيو أّٜٔا إىل إماسٚ ١تعـ ٌٜبعـاٜات
ْٗٚاٜات ايِ شات أكقاّ 33ظ 34ظ 35ظ .36

 .2ايِ ش ١كقِ  85تٓتٗ ٞبكٛي٘ تععاىل :ﭽﰍﰎﰏﭼ بعـالّ َعٔ :ﭽﰄﭼظ ألْٗعا

يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚاملـْ ٞاألػرل ٚاملهٚ ٞايبِلٚ .ٟأؿ ٣فيو أّٜٔا إىل تعـ ٌٜبـا١ٜ
ايِ ش ١كقِ .86

 .3ايِ ع ش ١كقععِ  258تٓتٗعع ٞبكٛي ع٘ تعععاىل :ﭽﰍﰎﭼ بععـالّ َععٔ :ﭽﰀﭼظ

ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ .ٍٚأؿ ٣فيو أّٜٔا إىل تعـ ٌٜبـا ١ٜايِ ش ١كقِ .259
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 .4ايِع ش ١كقععِ  259تٓتٗعع ٞبكٛيع٘ تعععاىل :ﭽﰃﰄﭼ بععـالّ َععٔ :ﭽﯲﭼظ
ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ ايبِلٚ .ٟأؿ ٣فيو أّٜٔا إىل تعـ ٌٜبـا ١ٜايِ ش ١كقِ .260

 .5ايِ ش ١كقِ  317تٓتٗ ٞبكٛي٘ تعاىل :ﭽﭑﭼ بـالّ َٔ :ﭽﯳﭼظ ألْٗعا يٝوعت كأي
آ ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألػرلظ َا عـا َِاسف ايتٝورل بلٚا ١ٜقايٚ ٕٛقلا٤ت ٞابٔ نجرل ٚأب ٞدع لظ سٝح

تٓتٗ ٞايِ ش ١فٗٝا بكٛي٘ تعاىل :ﭽﯾﯿﭼظ ألْ٘ كأي اآل ١ٜيف ايعـ املعـْ ٞاألٚ ٍٚاملهع.ٞ
ٚأؿ ٣فيو أّٜٔا إىل إماسٚ ١تعـ ٌٜبـاٜات ْٗٚاٜات ايِ شات أكقاّ 315ظ 316ظ 317ظ .318

 .6ايِ ش ١كقعِ  354تٓتٗع ٞبكٛيع٘ تععاىل :ﭽﰏﭼ بعـالّ َعٔ :ﭽﯻﭼظ ألْٗعا
يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚاملـْ ٞاألػرل ٚامله.ٞ

 .7ايِ ش ١كقِ  355تٓتٗ ٞبكٛي٘ تععاىل :ﭽﰐﰑﭼ بعـالّ َعٔ :ﭽﰅﭼظ ألْٗعا
يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚاملـْ ٞاألػرل ٚاملهٚ .ٞأؿ ٣فيو أّٜٔا إىل إماسٚ ١تععـ ٌٜبعـاٜات
ْٗٚاٜات ايِ شات أكقاّ 353ظ 354ظ 355ظ .356
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فٌِ :عـؿ آ ٟهٛك ايكلإٓ يف األعـاؿ ايوت١
اهِ ايوٛك٠

ﮍ

املـْ ٞاألٍٚ

املـْ ٞاألػرل

582

ﮏ

587
572

ﮑ

555

ﮒ
ﮓ

551

527
522

522

522

ﮖ

529

ﮕ

ﮛ

555

552

522

ﮔ

ﮚ

577

572
522

72

ﮙ

582

582

522

ﮐ

ﮘ

ايبِلٟ

7

ﮎ

ﮗ

املهٞ

ايٌاَٞ

ايهٛيف

77
512

555

72
559

555

552

529

555

551

555
44

42

47

41

24

25

22

25

99

ﮜ

558
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اهِ ايوٛك٠

ﮝ

املـْ ٞاألٍٚ

ﮠ

98

99

72

98
515

 72أو 77

72

558
24

552

557

557
94

92

91

88

ﮩ

ﮮ

74

78

77

ﮨ

ﮭ

555

25

ﮥ

ﮬ

542

512

559

ﮤ

ﮫ

552

555

ﮣ

ﮪ

522

555

514

ﮢ

ﮧ

555

522

ﮡ

ﮦ

ايٌاَٞ

552

ﮞ
ﮟ

املهٞ

املـْ ٞاألػرل

ايبِلٟ

ايهٛيف

29
22

22

29

14

11
12

12

59
71
22

24
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اهِ ايوٛك٠

ﮯ
ﮰ

ﮱ
﮲
﮳
﮴
﮵
﮶

املـْ ٞاألٍٚ

املـْ ٞاألػرل

42

42

﮹

﮼

42

585
82

 58أو 58

585
82

88

71

72

 82أو 82

82

75
85

84

25

21

24

22

21

89
27

22

88

89

22

29

12

17

14

12
42

19

18

19

59

﮽

58

﮾

42

﮿
﯀

42

42
81

585

﮺
﮻

املهٞ

85

﮷
﮸

ايبِلٟ

ايٌاَٞ

ايهٛيف

22
48

47
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49
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اهِ ايوٛك٠

﯁

املـْ ٞاألٍٚ

املهٞ

املـْ ٞاألػرل

25

﯂




77

72

99

97

58

59

58

59

55

55

55
54
51
54



55



55








78
99





25

92





ايٌاَٞ

22





ايبِلٟ

ايهٛيف

58
55

55

55
55
12

15
25
25

25

25
41

44
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44
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اهِ ايوٛك٠

ﯓ

املـْ ٞاألٍٚ

ﯖ
ﯗ

58

52
22

 59أو 52

59

22

52
22

22

22

19

42
15

ﯙ

22

ﯚ

42

ﯛ

 42أو 45

42

45

42

ﯜ

42

45

ﯝ

42

45

45

59

ﯞ

59

ﰀ

12

ﰁ

51

52

ﰂ
ﰄ

58

58

ﯘ

ﰃ

ايٌاَٞ

59

12

ﯔ
ﯕ

املهٞ

املـْ ٞاألػرل

ايبِلٟ

ايهٛيف

55
57

52
59

ﰅ

52
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52
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اهِ ايوٛك٠

ﰆ

املـْ ٞاألػرل

املـْ ٞاألٍٚ

ﰉ

املهٞ

15

ﰇ
ﰈ

 52أو 52

52

 52أو 52
55
8
8

ﰍ

52

ﰎ

2

ﰏ

ﰓ

2
8

59

58

59

2

2

2

9

 8أو 9

8

9

8

8

55
8

52

55

8

ﰔ

1

ﰕ

9

ﰖ
ﰗ

52

55

ﰌ

ﰒ

12

52

ﰋ

ﰑ

ايٌاَٞ

59

ﰊ

ﰐ

ايبِلٟ

ايهٛيف

2
4

2
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اهِ ايوٛك٠

ﰘ

املـْ ٞاألػرل

املـْ ٞاألٍٚ

املهٞ

ايبِلٟ

ايٌاَٞ

ايهٛيف

7

2

7

2

ﰙ

1

ﰚ

2

ﰛ

1

ﰜ

2

ﰝ

4

2

ﰟ

2

7

ﰞ

2

4

4

2

املـْ ٞاألٍٚ

املـْ ٞاألػرل

َِاسف
ايتٝورل
عـؿ آٟ
ايكلإٓ

2

املهٞ

7

ايبِلٟ

ايٌاَٞ

2
ايهٛيف

قايٕٛ
أب ٞدع ل

ٚكَ

ابٔ نجرل

أب ٞعُلٚ

ٜعكٛب

ابٔ عاَل

عاُِ
محن٠
ايهواٞ٥
ايعاًل

6218

6214

6219

6204

6205

6225

6236
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ايباب ايلابع :عالَات ايٛقف يف َِاسف ايتٝورل

عالَات ايٛقف يف َِاسف ايتٝورل ٖ ٞفاتٗا يف بلْاَر ايٌٓل اسباهٛب ٞيف ْوؼت٘ ايجاْ١ٝ
ٚاملُاثً ١يً بع ١اسبـٜجَِ َٔ ١شف املـ ١ٜٓاملٓٛك:٠

اﮃ عالَ ١ايٛقف ايالمّظ عب:ٛ

ﭽﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭼ ا ٔلهعام.48 :
اﮄ عالَ ١ايٛقف ازبا٥ن َع ن ٕٛايٛقف أٚىلظ عب:ٛ
ﭽﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﭼ امبقرة.13 :
اﮅ عالَ ١ايٛقف ازبا٥ن َع ن ٕٛاي ٌُٛأٚىلظ عب:ٛ
ﭽﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭼ امبقرة.1 :
اﮆ عالَ ١ايٛقف ازبا٥ن دٛامّا َوت ٟٛاي لفنظ عب:ٛ
ﭽﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮧﮨﭼ امبقرة.13 :
اﮈﮈ عالَ ١تعاْل ايٛقفظ حبٝح إفا ٚقف عً ٢أسـ املٓٛعن ال ٜٛقف عً ٢اآلػلظ عب:ٛ
ﭽﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭼ امبقرة.1 :
َٛٚآع ٖق ٙايعالَات ٖ ْ ٞى َٛآعٗا يف ايٓوؼ ١ايجاْ َٔ ١ٝبلْاَر َِشف ايٌٓل اسباهٛبٞ
َع تعـ ٌٜبعض املٛآع يف بعض َِاسف ايتٝورل ؿ ٕٚغرلٖاظ الػتالف املعٓ ٢باػتالف ايلٚا ١ٜعٔ
كٚا ١ٜس ّظ أ ٚالػتالف عـ كؤٚي اآل ٟعٔ ايعـ ايهٛيف.
ٚفُٝا  ًٜٞبٝإ ٝع املٛآع اييت مت تعـ ٌٜعالَات ايٛقف فٗٝا:
- 135 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :املٛآع اييت مت تعـًٜٗا يف

ٝع َِاسف ايتٝورل

سٝح إٔ َِاسف ايتٝورل قعـ نُتبعت أُعالّ بتشلٜعل ًَ عات اشب عٛط اشباُع ١بايٓوعؼ ١األٚىل َعٔ
بلْاَر ايٌٓعل اسباهعٛب ٞااملُاثًع ١يً بعع ١ايكـميعَ ١عٔ َِعشف املـٜٓع ١ظ بُٓٝعا أُػعقت عالَعات
ايٛقف َٔ ايٓوؼ ١ايجاْ ١ٝيٓ ى ايدلْاَر ااملُاثًع ١يً بعع ١اسبـٜجعَ ١عٔ َِعشف املـٜٓع ١ظ فهعإ
يناَّا فنل املٛآع اييت مت تعـًٜٗا بوب اشبالف بن ايٓوؼتنظ ٚفيو ملٔ  ُٜ٘ٗاألَل.
ف ُٝا  ًٜٞبٝإ ملٛآع اشبالفظ عًُّا بعإٔ كقعِ اٜ 1لَعن إىل عالَعات ايٛقعف يف ايٓوعؼ ١األٚىل َعٔ
بلْاَر ايٌٓل اسباهٛب ٞبعـ املٛآع املقنٛك٠ظ ٜٚلَن كقِ ا 2إىل عالَات ايٛقف يف ايٓوؼ ١ايجاْ١ٝ
ٚاملعتُـ ٠يف َِاسف ايتٝورلظ ٚتلَن ا -إىل عـّ ٚدٛؿ عالَٚ ١قف:
ايوٛك ٠اآل١ٜ

املٓٛع

2 1

ايوٛك ٠اآل١ٜ

املٓٛع

2 1

ﯮ

ﮅ ﮆ

138

81

ﮛ

 -ﮆ

 147ﭡﭢﭣ ﮅ -

95

ﭨ

ﮄ ﮆ

160

ﯝﯞ

ﮆ -

103

ﮬ

ﮅ ﮆ

162

ﯲﯳ

ﮅ -

57

ﮚﮛ

ﮅ -

ﯯﯰ

112

ﮛ

ﮄ ﮆ 170 ^ ﭜﭝﭞ ﮄ ﮆ
 184ﮑﮒ ﮅ -
 -ﮆ

126

ﰅﰆ

ﮅ ﮆ

ﮧﮨ

ﮈ -

129

ﭿ

ﮆ ﮅ

ﮪ

ﮈ ﮆ

^ 105

 133ﯢﯣﯤﯥ  -ﮅ
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195

 197ﭫﭬﭭ ﮆ ﮅ
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ايوٛك٠

اآل١ٜ
205

ﮉﮊ

ﮄﮆ

15

ﯠﯡ

206

ﮚﮛ

ﮆﮅ

31

ﭹ

ﮄ ﮆ

207

ﮦﮧ

ﮄﮆ

49

ﮁﮂ

ﮅ -

216

ﰋﰌﰍ

ﮄﮆ

51

ﯥ

ﮄ ﮆ

217

ﭘﭙﭚﭛ

ﮅﮆ

76

ﮛ

 -ﮆ

219

ﯗﯘ

 -ﮅ

93

ﭲﭳ ﮄ ﮆ

222

ﮈﮉ

ﮅ -

95

 -ﮅ

224

ﯝﮡ

ﮄﮆ

_

_

ﭟﭠﭡﭢﭣ ﮆ ﮅ

13

203

^

املٓٛع

2 1

ايوٛك ٠اآل١ٜ

املٓٛع

1

2

ﮖﮗ

ﮄ ﮆ
ﮆ ﮅ

ﮐ

107

ﯮﯯﯰ  -ﮅ

232

ﮟﮠﮡ

ﮄﮆ

114

ﯧﯨ

 -ﮅ

246

ﮄﮅﮆ

ﮄﮆ

116

ﭟﭠ ﮆ ﮅ

261

ﮐﮑﮒ

ﮄﮆ

151

ﮦﮧ ﮆ ﮅ

280

ﯱﮠ

ﮅ -

154

ﮄ ﮆ

282

ﯘﯙ

ﮅ -

 162ﯓﯔ ﮆ ﮅ

7

ﮰﮱ

ﮄﮅ

 178ﮢﮣ ﮆ ﮅ

12

ﭹﭺ

ﮆﮅ

ﮄ ﮅ

- 137 -

194

ﮜﮝﮞ

ﯷﯸ
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ايوٛك٠

اآل١ٜ
195

املٓٛع

2 1

ايوٛك ٠اآل١ٜ

ﭶﭷﭸﭹ

ﮄﮆ

32

املٓٛع

2 1

ﮫﮬ ﮄ ﮆ

_ 197

ﮋﮌ

ﮆﮅ

54

ﭯ

ﮅ -

199

ﯜﯝ

ﮄﮆ

74

ﭙ

ﮅ -

32

ﯖﮨ

ﮄﮆ

ﯧ

ﮄ ﮆ

60

ﭧﭨ

 -ﮅ

ﯭ

ﮄ ﮆ

ﭩﭪ

ﮄ ﮆ

ﮐ  102ﭛﭜ  -ﮅ

b

b

119

ﮆ -

 135ﮆﮇ ﮄ ﮆ

152

ﮝﮞ ﮄ ﮆ

144

ﭩﭪ

ﮄ ﮆ

24

ﭖﭗﭘﭙ ﮅ -

151

ﯥﯦ

ﮅ -

39

ﭶﭷ

ﮄﮆ

152

ﭚﭛ

ﮅ ﮆ

95

ﰈﰉﰊ

ﮄﮆ

27

ﮘ

ﮄ ﮆ

119

ﰊﰋﰌ

ﮆﮅ

30

ﯽ

ﮄ ﮆ

3

ﭶﭷ

ﮅ -

34

ﮧ

ﮅ -

5

ﮏﮐ

ﮅ -

54

ﮑﮒ

 -ﮅ

21

ﮔﮕ

ﮄﮆ

65

ﯝﯞ

ﮄ ﮆ

25

ﯶﯷﯸ

ﮆﮅ

70

ﮀ

ﮅ -

140

a

80

ﯺﯻ
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ايوٛك ٠اآل١ٜ

املٓٛع

1

2

ايوٛك ٠اآل١ٜ

املٓٛع

2 1

ﯝﯙ

ﮄ ﮆ

101 e

85

ﯝﭵ

ﮄ ﮆ

49

141

ﮆﮇ

ﮅ

-

54 f

ﭤ

 167 cﮕﮖ ﮅ

-

81

ﭮ

ﮅ -

ﮄ ﮆ

31

ﮑ

ﮅ -

-

37

ﰍﰎ

ﮆ -

ﭭﭮ

 -ﮅ

ﭳﭴ

 -ﮅ

ﮕﮖ

ﮄﮆ

ﭻ

ﮆﮅ

73

169
172

ﮫﮬ
ﭶ
ﭸ

ﮈ

ﮈ ﮆ

g

64

ﭳﭴ

ﮅ -

ﯛ

ﮅ -
ﮆ -

17

ﭝ

ﮆ

43

ﮬ

ﮄ ﮆ

66

52 d

ﯶ

ﮄ ﮆ

84

70

ﭤﭥ

ﮄ ﮆ

40

ﮈﮉﮊﮋ ﮆ -

75

ﯾﯿﰀ

ﮄ ﮆ

64 h

ﮅ -

 30ﮱﯓ ﮆ ﮅ

109

ﮯﮰ ﮄ ﮆ

-

8

ﮃﮄ

ﮅﮆ

67

ﯕ

ﮄ ﮆ

14 i

ﭑﭒﭓ

ﮅﮆ

99

ﯵﯶ

ﮄ ﮆ

17

ﯘﯙ

ﮆﮅ

e

 53ﯕﯖﯗ ﮅ

-
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ايوٛك ٠اآل١ٜ

i

k

ﯹﯺﯻ ﮄ ﮆ
ﰂﭤ

ﮅ ﮆ

61

ﮑ

ﮈ -

ﮕ

ﮈ -

22

ﮯ

ﮅ -

47

ﮙ

ﮄ ﮆ

27
35

62

ﭕ

ﮅ -

ﯖ

ﮅ -

ﯞ

 -ﮆ

ﰂﯤﯥ ﮅ ﮆ

67

ﭽﭾ

ﮄ ﮆ

69

ﮦﮧ

ﮄ ﮆ

13

ﯗﯘﯙ

ﮅ -

76

ﮝﮞﮟ

ﮅ -

5

ﯚ

ﮄ ﮅ

79

ﯿﰀ

ﮄ ﮆ

 11ﮎﮘﮐ ﮄ ﮆ

94

ﭞﭟﭠ

ﮅ -

ﮄ ﮆ

96

ﭷﭸﭹ

ﮅ -

13

ﮰﮱ ﮄ ﮆ

125

ﯚﯛ

ﮅ -

14

ﯦ

 -ﮅ

17

ﭥﭦﭧ ﮄ ﮆ

12

l

2

55

9

j

املٓٛع

1

ايوٛك ٠اآل١ٜ

املٓٛع

2 1

ﮢ

l

8

ﭖﭗﭘ ﮃ ﮆ

44

ﮣ

ﮄ ﮆ

28

ﭶ

 -ﮆ

83

ﯙﯚ

ﮅ -

43

ﭗﭘ

ﮆ ﮅ

86

ﭪﭫ

ﮄ ﮅ

51

ﯧﯨ

ﮅ -

91

ﮪ

 -ﮅ

m

n
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ايوٛك ٠اآل١ٜ

o

p

q

r

املٓٛع

1

2

ﯖ

ﮆ ﮅ

34

ﮱﯓ

ﮆ ﮅ

12

ﯮﯯ

ﮅ -

54

ﭳﭴ ﮄ ﮆ

128

ﭲﭳ

ﮄ ﮆ

10

ايوٛك ٠اآل١ٜ
60
63

املٓٛع

ﮆ

2 1

 -ﮅ

ﮑﮒ ﮄ ﮆ
ﯦ

ﮄ ﮆ

 64ﯱﯲﯳ ﮄ ﮆ
65

ﭥﭦ

ﮄ ﮆ

10

ﯤﯥ

ﮅ ﮆ

70

ﮩ

ﮄ ﮆ

24

ﰃﰄﰅ

ﮄ ﮆ

72

ﰀﰁﰂ ﮄ ﮆ

30

ﮡﮢﮣ ﮅ ﮆ

74

ﭴﭵ

ﮄ ﮆ

42

ﮤﮥ

ﮄ ﮆ

76

ﮍﮎ

ﮄ ﮆ

67

ﮧﮨﮩ

ﮅ ﮆ

23

ﮚﮛ

ﮅ ﮆ

 74ﭫﭬ ﮄ ﮆ

27

ﰋﰌ

ﮅ -

30

ﯖ

 -ﮅ

32

ﮃﮄ

ﮅ ﮆ

32

ﯖ

 -ﮅ

44

ﭣ

ﮆ ﮅ

40

ﭼﭽ
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نُا سُقفت عالَ ١ايٛقف املُٓعٛع اﮇ يف ٝعع َٛآععٗا ٚ -ععـؿٖا ااْٝعٚ ١هعت - ٕٛيف اي بعع١
اسبـٜجَِ َٔ ١شف املـ١ٜٓظ ٚنقيو يف ٝع َِعاسف ايتٝوعرل بايتبعٝع١ظ ٚمل تٓٛعع بعـ ّال َٓٗعا
عالَٚ ١قف أػل ٣باهتجٓا ٤أَٓٛ ٍٚع بوٛك ٠املـثل َ ٖٛٚقنٛك يف ازبـ.ٍٚ
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فٌِ :املٛآع اييت مت تعـًٜٗا يف بعض َِاسف ايتٝورل الػتالف املعٓ٢
ٚفُٝا  ًٜٞبٝإ يًُٛآع اييت مت تععـ ٌٜعالَعات ايٛقعف فٗٝعا باإلٓعاف ١أ ٚاسبعقف أ ٚايتػعٝرل يف بععض
َِاسف ايتٝورل ؿ ٕٚغرلٖاظ الػتالف املعٓٚ ٢ايلٚاٜع١ظ عًُّعا بعإٔ كقعِ اٜ 1لَعن إىل عالَعات ايٛقعف يف
ايٓوؼ ١ايجاْ َٔ ١ٝبلْاَر ايٌٓل اسباهٛب ٞبعـ املٛآع املقنٛك٠ظ ٜٚلَن كقعِ ا 2إىل عالَعات ايٛقعف يف
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 ﮆ ﮆ ﮅ- 145 -
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ْافع ٚأب ٞدع ل
ابٔ نجرل
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محنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًل

ٚفُٝا  ًٜٞت ِٖ ٌٝق ٙاملٛآع ٚهب تعـ ٌٜعالَات ايٛقف فٗٝا بعـ إ اٍ فنلٖا يف ازبـ:ٍٚ
 ﭽ ﮔ ﮕﭼ امبقصصصصرة :781 :مت ٓٚععععع عالَعععع ١اﮅ يف َِععععش  ٞايتٝوععععرل بكلا٤تععععْ ٞععععافع



ٚابعععٔ ععععاَل; ألُْٗعععا ٜكعععلإٓ ﭽﮏﮐﭼ بايتعععا٤ظ فٗعععٚ ٛقعععف سوعععٔ عًععع ٢قلا٤تُٗعععاظ ألٕ
ﭽ ﮗﮘﭼ َِٓٛب ١عً ٢ايتهلٜلظ بتكـٜلٚ" :ي ٛتل ٣ايق ٜٔظًُٛا إف ٜعل ٕٚايععقابظ تعل - ٣أٚ
ٝعّا" .بُٓٝا مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تع ٞأبع ٞدع عل
ٜل - ٕٚإٔ ايك٠ٛ
ٜٚعكٛب; ألُْٗا ٜكلإٓ بهوعل ُٖعن ٠ﭽ ﮗﭼ عًع ٢ايك عع ٚاالهعتٓ٦افظ فٗعٚ ٛقعف نعافٕظ ٚدعٛاب
ﭽﮏﭼ يف اآلٜعععع ١ضبععععقٚف ٔيعًِٔعع عِِ ايعععععُُؼا َبنظ ٚتكععععـٜل ٙعًعععع ٢قععععلاٜ ٠٤عكععععٛب بايتععععا٤
ﭽﮏﮐﮑﮒﭼ " :يلأٜت أَعلّا ععُّٝعا"ظ ٚعًع ٢قعلا ٠٤أبع ٞدع عل بايٝعا" :٤يتبٓٝعٛا ٓعلك

اربافِٖ اآلشل"١ظ ٚفيو عً ٢سو ايت ِ ٌٝايق ٟفًِ٘ ايـاْ ٞيف "املهت ] ." ٢الوكتفً صـ [135
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﭜﭼ امبقرة :701 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ابعٔ نعجرل ٚأبع ٞعُعلٚ

ٜٚعكععٛب; ألْٗععِ ٜكععلؤ ٕٚبلفععع ﭽﭚﭼ ٚﭽﭜﭼ ٚفععتض ﭽﭟﭼظ فععايٛقف عًعع٢
ﭽ ﭜﭼ تاّ عً ٢ق ٍٛاألسلُ ْٞٛعاس "َٓعاك اشلعـ" ٣ظ ٚنعافٕ عًع ٢قع ٍٛايعـاْٞظ ٜٚبتعـأ



ﭽﭞﭟﭠﭡﭼ عً ٢ايتدل١٥ظ أ ٟمبعٓ :٢اٚال ًو يف اسبر أْ٘ ٚاد يف ف ٟاسبذ. ١
]الوكتفً صـ  – 135هٌار الهدي صـ [44

 ﭽﯦﯧﭼ امبقرة :180 :مت ٓٚع عالَع ١اﮅ بعـالّ َعٔ اﮆ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلاٜ ٠٤عكعٛب;
ألْ٘ ٜكلأ ﭽﯩﯪﭼ بهول ايتا٤ظ فٗٚ ٛقف نافٕ عً ٢قلا٤ت٘ ٚتاّ عً ٢قلا ٠٤ايباقن باي تض

نُا ّْ األسلْٞٛظ ألٕ قلا ٠٤اي تض َعتدل ٠مبا بعـٖا َٔ ايهالّظ  ٖٛٚقٛيع٘ :ﭽﯬﯭﯮﭼظ



ٚقلا ٠٤ايهول َعتدل ٠مبا قبًٗاظ  ٖٛٚقٛي٘ تععاىل :ﭽﯤﯥﯦﯧﭼظ أٜ :ٟعوت ٞا
اسبهُ ] .١هٌار الهدي صـ [144
اسبهٌُٜ َٔ ١اٜ َٔٚ ٤وت٘ ا

 ﭽﭬﭭﭮ ﭼ امبقصرة :117 :مت سقف عالَ ١اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚمحعن٠



ٚايهوععاٚ ٞ٥أبعع ٞدع ععل ٚػًععف ايعاًععل; ألْٗععِ ٜكععلؤ ٕٚﭽ ﭰﭼ بععازبنّ ع ّععا عًعع ٢دععٛاب

ايٌلط قبًٗا] .الوكتفً صـ  – 151هٌار الهدي صـ [141

 ﭽﯼﯽﭼ امبقصصرة :137 :مت تػععٝرل عالَعع ١اﮅ إىل اﮄ يف َِععش  ٞايتٝوععرل بكلا٤تعع ٞأبعع ٞعُععلٚ
ٜٚعكٛب; ألُْٗا ٜكعلإٓ ﭽﯺﭼ ببٓعا ٤اي ععٌ يً اععٌظ بُٓٝعا ٜكعلإٓ ﭽﰀﭼ بايبٓعا٤
يًُ عٍٛظ فشؤُ اي ٌِ بُٗٓٝا بايٛقف الػتالف ي غ اي عًعن يف ايبٓعا٤ظ أَعا عًع ٢قعلا ٠٤ايبعاقن


ﭽﯺﭼ ببٓا ٤اي عٌ يًُ ع ٍٛفاي ٌُٛأسؤظ  ٖٛٚق ٍٛاألسل ] .ْٞٛهٌار الهدي صـ [142
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

ف
 ﭽﮖﮗﭼ امبقرة :131 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤محن ;٠ألْ٘ ٚقف نا ٕ

عً ٢قلا٤ت٘ نُا ّْ األسلْٞٛظ إف أْ٘ ٜكلأ ﭽﮙﮚﭼ بهول اشلُن ٠عً ٢أْٗا ًل ٚ ١ٝدٛابٗعا




ل ] .هٌار الهدي صـ [142
ﭽﮜﭼ بايلفع اهتٓ٦افّاظ عً ٢إُٓاك َبتـأظ أ :ٟفٗ ٞتُ َق ِّن ُ

 ﭽ ﮆﮇﮈ ﭼ امبقصصصرة :133 :مت سعععقف عالَععع ١اﮅ يف َِعععاسف ايتٝوعععرل بكعععلا٤ات ْعععافع



ٚابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٚ ٚمحنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽ ﮊﭼ بازبنّ ع ّعا

عً ٢دٛاب ايٌلط قبًٗا] .الوكتفً صـ  - 152هٌار الهدي صـ [144

 ﭽﭙﭼ ءال معران :49 :مت ٓٚعع عالَع ١اﮆ يف َِعش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تعْ ٞعافع ٚأبع ٞدع عل;
اهتٓ٦ا ّهععا مب عا ْكًعع٘ ابععٔ ايٓشععاي يف "ايك ععع ٚاال٥تٓععاف" أْعع٘ ٚقععف تععاّ عٓععـ ْععافعظ عًعع ٢إٔ




ﭽﭙﭼ َبتـأظ ٚاشبدل :ﭽﭙﭼظ  ٖٛٚتاّ نقيو عٓـ األسلٚ ْٞٛنافٕ عٓـ ايـاْ.ٞ

]القطع واالئتٌاف صـ  -131الوكتفً صـ  - 155هٌار الهدي صـ [115

 ﭽﮁﮂ ﭼ ءال معصصصصران :30 :مت ٓٚععععع عالَعععع ١اﮆ يف َِععععش  ٞايتٝوععععرل بكلا٤تععععْ ٞععععافع

ٚأب ٞدع ل; ألُْٗا ٜكعلإٓ بهوعل ُٖعن ٠ﭽ ﮄﭼ عًع ٢ايك عع ٚاالهعتٓ٦افظ فٗعٚ ٛقعف نعافٕ عٓعـ

األسلٚ ْٞٛايـاْٚ .ٞيٝى بٛقف عٓـ ابٔ ايٓشايظ ألٕ اال٥تٓاف ف ٘ٝيٝى حبؤ.



]القطع واالئتٌاف صـ  -133الوكتفً صـ  - 241هٌار الهدي صـ [115

 ﭽ ﭸﭹﭼ ءال معصران :14 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِشف ايتٝورل بكعلا ٠٤ابعٔ نعجرل; ألْع٘ ٜكعلأ

ﭽ ﭻﭼﭼ باالهت ٗاّظ سٝح قاٍ ايـاْ َٔٚ" :ٞقلأ ﭽﭻﭼﭽﭼ باالهت ٗاّ ٚقعف عًع٢
ﭽ ﭸﭹﭼظ ألٕ فيععو َوععتأْف َٓٛٚعععٗا كفععع باالبتععـاٚ ٤اشبععدل ضبععقٚفٚ .".نععقيو قععاٍ

األسلٜٛٚ" :ْٞٛقعف عًع ٢ﭽﭸﭹﭼ إٕ قعلئ ﭽﭻﭼﭼ باالهعت ٗاّظ ألٕ االهعت ٗاّ يع٘

ُـك ايهالّ] .".الوكتفً صـ  - 243هٌار الهدي صـ [123
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽ ﯬ ﭼ ءال معصران :34 :مت ٓٚع عالَ ١اﮅ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤أب ٞعُل ;ٚألْ٘ ٜكعلأ

ﭽﯶﯷ ﭼ بايتا ;٤أػقّا بكع ٍٛاألسلع ْٞٛأْع٘ ٚقعف سوعٔ الْتكايع٘ َعٔ ايػٝبع ١إىل

اشب ابظ ٚاي ٌُٛأٚىل ألٕ ايتكـٜل :أٜبػ ٕٛغرل ؿ ٜٔإي٘ ٖق ُ ٙت٘ظ  ٖٛٚا .

]هٌار الهدي صـ [123

 ﭽ ﯴ ﭼ ءال معران :34 :مت ٓٚعع عالَع ١اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ نعجرل
ٚأب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٚعاُِ  َٔ -كٚاً ١ٜعبٚ - ١محنٚ ٠ايهوعاٚ ٞ٥أبع ٞدع عل ٚػًعف ايعاًعل;

أػقّا بك ٍٛاألسل ْٞٛأْ٘ ٚقف نافٕ ملٔ قلأ ﭽﯶﯷ ﭼ بايتا ] .٤هٌار الهدي صـ [123

 ﭽ ﮯﮰﭼ ءال معران :738 :مت ٓٚع عالَع ١اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ نعجرل
ٚأب ٞعُلٜٚ ٚعكٛبظ عً ٢أْ٘ ٚقف نافٕ; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽ ﮰﭼ َبّٓٝا يًُ عع ٍٛبإهعٓاؿ ايكتعٌ

قـ ُقتٌٔظ فايتأُ " :ٌٜٚقتٔعٌ ايعٓي َٚعع٘
يًٓي فكطظ عُالّ مبا ًاع  ّٜٛأُ ُسـ إٔ ايٓي

نجرل٠ظ فُا ٖٛٓٚا ئكتٌِ ْب"ِٗٝظ ٚقاٍ ايـاْٖٚ" :ٞقا االػتٝاك ألٕ اآل ١ٜيقيو ايوب أْنيت".

عٛع

]الوكتفً صـ  - 214هٌار الهدي صـ [136

 ﭽ ﯝﭼ ءال معران :717 :مت ٓٚع عالَع ١اﮆ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ايهوعا ;ٞ٥ألْع٘ ٜكعلأ

ﭽ ﯟﭼ بهول اشلُن ٠عً ٢االهتٓ٦افظ فٗٚ ٛقف نافٕ عٓـ ايـاْٚ ٞتاّ عٓـ األسل.ْٞٛ

]الوكتفً صـ  - 213هٌار الهدي صـ [144

 ﭽﭢﭣﭼ ءال معصران :737 :مت ٓٚعع عالَع ١اﮅ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤محعن٠ظ ألْع٘ ٚقعف
ُاحل عً ٢قلا٤ت٘ نُا ّْ األسلٚ ْٞٛابٔ ايٓشعايظ إف أْع٘ ٜكعلأ ﭽﭝﭼ بايٝعا ٤ايتشتٝع١

ٚبايبٓا ٤يًُ عَ ٍٛع كفع ﭽﭠﭼظ ثِ ﭽﭥﭼ بايٝا٤ظ أٜٚ ٟك ٍٛا

]القطع واالئتٌاف صـ  - 155هٌار الهدي صـ [141
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أ ٚاينباْ.١ٝ

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﮤﮥﭼ امنسصصاء :77 :مت تػععٝرل عالَعع ١اﮅ إىل اﮆ يف َِععش  ٞايتٝوععرل بكلا٤تععْ ٞععافع ٚأبععٞ



دع لظ ألْ٘ ٚقف نافٕ عً ٢قلا٤تُٗا ﭽﮩﭼ بايلفع عً ٢إٖٔ انإ تاَ١ظ ٚسؤ عً ٢قلا٠٤

ايباقن بايِٓ عً ٢أْٗا ػدل نإ; أػقّا بك ٍٛاألسل ] .ْٞٛهٌار الهدي صـ [143

 ﭽﯔ ﭼ املائصةة :31 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ايهوا ;ٞ٥ألْ٘ ٜكلأ بلفعع
ﭽﯖﭼ عًعع ٢االهععتٓ٦اف ٚايك ععع عععٔ املِٓععٛب قبًعع٘ظ ٚمل ػبعًعع٘ ممععا نُتع عًعع ِٗٝيف

ايتٛكاٚ .٠باملجٌظ ُٓٚعت ْ ى ايعالَ ١بععـ نًُع ١ﭽ ﯜ ﭼ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ابعٔ





نجرل ٚأب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع لظ يٓ ى ايوب سٝح أِْٗ ٜكلؤ ٕٚبلفع ﭽﯞﭼ عً٢
االهتٓ٦اف ٚايك ع ععٔ املِٓعٛب قبًع٘ ظ ٖٚعٚ ٛقعف نعافٕ عٓعـ ايعـاْٚ ٞاألسلعْٞٛظ سوعٔ عٓعـ ابعٔ

األْباكُ ٟاس "إٜٔاغ ايٛقف ٚاالبتـا"٤ظ ٚتاّ عٓـ ٜعكٛب.

]اإليضاح صـ  - 621القطع واالئتٌاف صـ  - 244الوكتفً صـ  - 213هٌار الهدي صـ [144

 ﭽﭯﭼ ا ٔلهعصام :13 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ابعٔ نعجرل ٚأبع ٞعُعلٚ

ف
ٚمحنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚبهول ُٖعن ٠ﭽ ﭱﭼ اهعتٓ٦افّاظ فٗعٚ ٛقعف نعا ٕ

عٓـ األسلٚ ْٞٛايـاْٞظ ٚتاّ عٓـ أب ٞدع ل ٚابٔ األْباك.ٟ

]اإليضاح صـ  - 634القطع واالئتٌاف صـ  - 223الوكتفً صـ  - 254هٌار الهدي صـ [155




 ﭽﭕﭼ ا ٔلهعام :13 :مت ٓٚع عالَ ١اﮅ يف َِشف ايتٝورل بكلاٜ ٠٤عكٛب; ألْ٘ ٜكلأ ﭽﭗﭼ
بععايلفعظ عًععَ ٢ععقٖبن أدٛؿُٖععا إٔ ٜهعع ٕٛعًعع ٢ايٓععـا٤ظ مبعٓععٜ :٢ععا آمكُظ َجععٌ قٛيعع٘ تعععاىل:
ﭽﯬﯭﯮ ﯯﭼ يوسف10 :ظ ٚاآلػل إٔ ٜه ٕٛػدل َبتـأ ضبقٚفظ أ ٖٛ :ٟآمكُظ فٝه ٕٛبٝاّْعا
ألب٘ٝظ عب ٛقٛي٘ تعاىل :ﭽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﭼ احلصج11 :ظ أٖ :ٟع ٞايٓعاكُ .فٗعٚ ٛقعف
دا٥ن عٓعـ األسلعْٞٛظ ُعاحل عٓعـ ايعُعاْٞظ سوعٔ عٓعـ ابعٔ األْبعاكٟظ ٚنعافٕ عٓعـ ابعٔ ايٓشعايظ


فأدامٚا ٖقا ايٛقف كغِ أْ٘  ٌِ ٜبن ﭽ ﭓﭼ َٚا بعـ َٔ ٙايهالّ احمله.ٞ

]الورشد صـ  -112اإليضاح صـ  - 636القطع واالئتٌاف صـ  - 223هٌار الهدي صـ [153

- 155 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﯸﯹﭼ ا ٔلهعصام :790 :مت ٓٚع عالَ ١اﮃ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٚ

ٜٚعكٛب ٚػًف ايعاًل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚبهول ُٖعن ٠ﭽﯻﭼ بععـٖا عًع ٢االهعتٓ٦افظ فٗعٚ ٛقعف
تاّ نُا ّْ ايـاْٜٚ ٞعكٛب ٚاألسلْٞٛظ بتكعـٜلَٚ :عا ٌٜععلنِ أَٚ ٟعا ٜعـكٜهِ إميعاِْٗ ظ ثعِ

ابتـأ فأٚد فكاٍ :ﭽﯻﭼظ فقيو َٓك ع مما قبً٘ .نُا إٔ ٖقا املٓٛع ٖ ٛأسـ املٛآع األكبعع١

اييت ك ٣ٚايـاْ ٞبوٓـ ٙعٔ قٓبٌ عٔ ايكٛاي أِْٗ ناْٛا ٜتعُـ ٕٚايٛقف عًٗٝا تعُـّا.

]الورشد صـ  -124الوكتفً صـ  -253اإليضاح صـ  - 642القطع واالئتٌاف صـ  - 236هٌار الهدي صـ [242
 ﭽ ﭼ ﭼ ا ٔلعصصراف :18 :مت سععقف عالَعع ١اﮅ يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات ْععافع ٚابععٔ عععاَل

ٚايهواٚ ٞ٥أب ٞدع ل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽ ﭾﭼ بايِٓ ع ّا عًَ ٢ا قبًٗا.

]الوكتفً صـ  -266هٌار الهدي صـ [212

 ﭽﭵﭼ ا ٔلعصراف :41 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِشف ايتٝورل بكلاْ ٠٤افع; أػعقّا بكع ٍٛايعـاْ ٞإٔ
َٔ قلأ ﭽﭷﭸﭹﭼ بايلفع ٚقف عً ٢ﭽﭳﭴﭵﭼظ ألٕ َا بعـَ ٙوتأْف عً٢
ػدل َبتـأ َُٔلظ ٚايتكـٜل :قٌ ٖ ٞيًق ٜٔآَٓٛا ٚيػرلِٖ يف اسبٝا ٠ايـْٝاظ  ٖٞٚػايِ ١يًُوَٓن

 ّٜٛايكٝاَ١ظ ٚ ٖٛٚقف سؤ عٓـ األسل] .ْٞٛالوكتفً صـ  -265هٌار الهدي صـ [213

 ﭽ ﯲﯳﭼ ا ٔلعصراف :34 :مت ٓٚع عالَ ١اﮅ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ ععاَل; ألْع٘ ٜكعلأ

ﭽﯵﯶﭼ حبععقف ٚا ٚايع ععف قبععٌ املعع .ِٝسٝععح ْععّ األسلعع ْٞٛإٔ ًعع ١ﭽﯵﯶﭼ ذبتُععٌ
االهتٓ٦اف ٚذبتٌُ اسباٍ هٛا ٤ناْت بعايٛا ٚأ ٚبػعرل ايعٛاَٚ .ٚعععِ املِعاسف امل بٛعع ١سايّٝعا مل
تٔع عالَٚ ١قف عً ٢إٔ ﭽﯴﯵﭼ ساي١ٝظ فال  ٌِ ُٜبٗٓٝا ٚبن َا قبًٗا بٛقف .أَا يف َِعشف
ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَل; فكعـ مت اعتباكٖعا اهعتٓ٦اف ١ٝفٝهع ٕٛايٛقعف قبًعٗا ٚق ّعا سوعّٓاظ َجعٌ:
ﭽﯺﯻﭼظ ﭽﰁﭼظ فتِ ٓٚع عالَع ١اﮅ يعقيوظ ٚستعِ ُٜ ٢عٌ بٗٓٝعا ٚبعن ﭽﯳﭼ;
اسذلامّا َٔ دعٌ ايالّ فٗٝا يًتعًٌٝظ مبعٓ َٔ" :٢أدٌ ٖقا َا نٓا"] .هٌار الهدي صـ [215
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 ﭽﮘﭼ ا ٔلع صراف :13 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮅ يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا ٠٤ابععٔ عععاَل; ألْعع٘ ٜكععلأ

ﭽﮚﭼ بايلفع عً ٢االبتـاٚ ٤ايك ع ععٔ املِٓعٛب قبًعٗاظ تكًٝعـّا ملِعشف املـٜٓع ١بلٚاٜع١

س ّ سُٓٝعا ٓٚعع ْ عى ايعالَع ١بععـ ﭽ ﮞﭼ امنحصل71 :ظ يعٓ ى ايعًعٖٚ .١عٚ ٛقعف سوعٔ عٓعـ

ف عٓـ ايـاْ] .ٞالوكتفً صـ  -232هٌار الهدي صـ [216
األسلٚ ْٞٛنا ٕ
 ﭽﯦﯧﯨ ﭼ ا ٔلعراف :738 :مت سقف عالَ ١اﮆ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات محعنٚ ٠ايهوعاٞ٥
ٚػًف ايعاًل; ألْٗعِ ٜكعلؤ ٕٚﭽ ﯪﭼ بعازبنّ ع ّعا عًع ٢دعٛاب ايٌعلط قبًعٗاظ فعال ِٜعض
ايٛقف قبً٘ ٚال االبتـا ٤ب٘] .الوكتفً صـ  -241هٌار الهدي صـ [223

 ﭽ ﮆﭼ ا ٔلهفال :70 :مت ٓٚعع عالَع ١اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ابعٔ نعجرل ٚأبع ٞعُعلٚ
ٚعاُِ  َٔ -كٚاً ١ٜعبٚ - ١محنٚ ٠ايهواٜٚ ٞ٥عكٛب ٚػًف ايعاًل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚبهول اشلُعن٠
يف ﭽﮈﮉﮊﮋﭼ عً ٢ايك ع ٚاالهتٓ٦اف.

]الوكتفً صـ  -245هٌار الهدي صـ [232

 ﭽ ﮱ ﭼ ا ٔلهفصصال :10 :مت سععقف عالَعع ١اﮆ يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا ٠٤ابععٔ عععاَل; ألْعع٘ ٜكععلأ

ﭽﯔﭼ ب تض اشلُن٠ظ فَٗ ٞتعًك ١مبا قبًٗا] .الوكتفً صـ  -243هٌار الهدي صـ [236

 ﭽﭔﭕﭼ امخوبة :41 :مت سقف عالَ ١اﮅ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نعجرل ٚأبعٞ
عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚعاُِ  َٔ -كٚاً ١ٜعبٚ - ١أب ٞدع ل ٜٚعكٛبظ أػقّا بك ٍٛايعُعاْٚ ٞاألسلعْٞٛ

أْ٘ يٝى بٛقف ملٔ قلأ ﭽﭗﭼ ب تض ايٝعاٚ ٤نوعل ائعاؿ ػبععٌ ائعاليٚ ١اينٜعاؿَ ٠عٔ فعًعِٗ

ًُّٔٛا] .الورشد صـ  -152هٌار الهدي صـ [243
نأْٖ٘ قاٍ :ماؿٚا يف ايه ل فَ َ
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 ﭽ ﯪ ﭼ امخوبصصة :39 :مت سععقف عالَعع ١اﮄ يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلاٜ ٠٤عكععٛب; ألْعع٘ ٜكععلأ

ﭽﯬﭼ بايِٓ ع ّا عً ٢ﭽﯧﯨﭼ قبًٗاظ فعً ٢قلا٤ت٘ ال ٜٛقف عً٢

ﭽ ﯪ ﭼظ نُا ّْ ايـاْٚ ٞاألسلٚ ْٞٛابٔ األْباكٟظ ألٕ ايهًُ ١ايجاْْ ١ٝول عً ٢األٚىل.

]القطع صـ  - 243الوكتفً صـ  -254هٌار الهدي صـ [244


 ﭽﭓﭔﭼ امخوبصة :799 :مت ٓٚع عالَ ١اﮅ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلاٜ ٠٤عكعٛب; ألْع٘ ٜكعلأ
ﭽﭖﭼ بعـٖا بايلفعظ إَا ع ّعا عًع ٢ﭽﭑﭼظ ٚإَعا عًع ٢االبتعـاٚ ٤اشبعدل:

ﭽﭚﭛﭜﭼظ فـيَّت عالَ ١اﮅ عً ٢دٛام ايٛقف اعتباكّا بايٛد٘ األػرل.

 ﭽﮘﭼ بصووس :3 :مت سععقف عالَعع ١اﮅ بعععـٖا ٚنععقيو عالَعع ١اﮆ بعععـ ﭽﮜﭼظ َععع ٓٚععع
عالَ ١اﮈ بعـ ﭽﮘﭼ ٚبعـ ﭽﮚﮛﭼ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤أب ٞدع عل; ألْع٘ ٜكعلأ

ب تض ُٖن ٠ﭽﮞﭼظ فات ل ايعًُا ٤عً ٢أْع٘ ال ٜٛقعف عًع ٢ﭽﮜﭼ إفا قعلئ ب عتض ﭽﮞﭼظ
ٚاػتً ٛا يف تكـٜل َٓٛع ﭽﮞﭼ َٔ اإلعلابظ فُقٖ اي لا ٤أْٗا يف ضبٌ كفع فاعٌظ ٚايتكـٜل:
سكّعععا بعععـؤ ٙاشبًعععل ٚإعاؿتععع٘ظ ٚيعععقيو ْعععّ ابعععٔ األْبعععاك ٟإٔ َعععٔ فعععتض ﭽﮞﭼ ٚقعععععف:

ﭽﮗﱪﮘﮚﮛﭼ ٚابتعععععععـأ :ﭽﮝﮞ ﮟﮠﭼظ ٚٚافكعع٘ األسلععَٚ .ْٞٛععقٖ
ايوذوتاْ ٞأْٗا يف َٓٛع ِْ بايٛعـظ ألْ٘ َِـك َٔاف مل عٛي٘ظ ٚايتكـٜلَٚ :عَـَ ا بـ َ٤اشبًل
ٚإعاؿت٘ظ ٚعً ٘ٝفال ٜٛقف عً ٢ﭽﮚﮛﭼٚ.ق ٌٝأْٗا يف ضبٌ ِْ بـٍ َٔ ايٛعـ أ ٚيف ضبٌ دل
عً ٢إُٓاك سلف ازبلظ أ :ٟبأْ٘ ٜبـأظ فال ٜٛقف أّٜٔا عً ٢ﭽﮚﮛﭼٚ.يقيو مت ٓٚع عالَعيت

تعاْل ايٛقف

عّا بن املقاٖ ظ فُٔ ٚقف عً ٢ﭽﮘﭼ ثِ ابتـأ ﭽﮚﮛﮝﭼ فكـ ٚافعل

َقٖ ايوذوعتاَْٚ ٞعٔ َعع٘ظ َٚعٔ ٚقعف عًع ٢ﭽﮚﮛﭼ ثعِ ابتعـأ ﭽﮝ ﮞﭼ فكعـ ٚافعل
َقٖ اي لاَ َٔٚ ٤ع٘] .الورشد صـ  - 245اإليضاح صـ  – 342القطع صـ  - 255هٌار الهدي صـ [253
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 ﭽﮂﭶﭼ يووس :78 :مت ٓٚع عالَ ١اﮅ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ نجرل; ألْ٘ ٜكعلأ -
خبالف عٔ ايبن - ٟﭽﮅﱪﮆﭼ حبقف األيف بعـ ايالّظ فذعً٘ األسلعٚ ْٞٛق ّعا دعا٥نّاظ
ٚسؤٖ ايـاْ ٞاالبتـا ٤بع ﭽﮅﱪﮆﭼظ ألْ٘ اهتٓ٦اف إػباك بإٜكعاع ايـكاٜع ١بعايكلإٓ َعٔ

تعاىل شلِظ فَٗٓ ٛك ع َٔ ايٓ  ٞايق ٟقبً٘] .الوكتفً صـ  -344هٌار الهدي صـ [255
ا

 ﭽﮤﮥﭼ يصصصووس :14 :مت سعععقف عالَععع ١اﮅ يف َِعععاسف ايتٝوعععرل بكعععلا٤ات ابعععٔ نعععجرل
ٚأب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٚعاُِ  َٔ -كٚاً ١ٜعبٚ - ١محنٚ ٠ايهواٜٚ ٞ٥عكٛب ٚػًف ايعاًلظ بُٓٝعا
مت تػٝرلٖععا إىل اﮆ يف َِععش  ٞايتٝوعععرل بكلا٤تععْ ٞععافع ٚأبععع ٞدع ععلظ  ٚععٝعِٗ ٜكعععلؤٕٚ
ﭽﮧﭼ بعايلفعٚ .قعلا ٠٤ايلفععع ذبتُعٌ ٚدٗععن :إَعا إٔ ٜلت ععع ﭽﮣﭼ باالبتعـاٚ ٤ػبعععٌ

ػععدل :ٙﭽﮧﮨﮩﭼظ فعًععٖ ٢ععقا ال ٜه عع ٞايٛقععف عًعع ٢ﭽﮥﭼظ ٚإَععا إٔ ٜلت ععع
ﭽﮣﭼ باالبتـاٚ ٤ػبعٌ ػدل :ٙﭽﮤﮥﭼظ فٝه  ٞايٛقف عً ٢فيو بعٌ ٜٚهع ٕٛمتعاّ

ال َعٔ ايعٛدٗن
ايهالّظ ثِ ٜبتـأ ﭽﮧﮨﮩﭼ بإُٓاك َبتعـأظ أ :ٟفيعو َتعاعُٚ .ألٕ نع ّ
أق َٔ ٣ٛاآلػلظ فكـ مت ازبُع بُٗٓٝا يف َِعاسف ايتٝوعرل بايهٝ ٝع ١املعقنٛك ٠أععالٙظ َٚعا اػعترل
ايٛقععف يف َِععش  ٞايتٝوععرل بكلا٤تععْ ٞععافع ٚأبعع ٞدع ععل إال اهتٓ٦ا ّهععا بٛدععٛؿ عالَعع ١ايٛقععف يف
َِاسف املػاكب ١بلٚاٜيت قايٚٚ ٕٛكَ] .الوكتفً صـ  -345هٌار الهدي صـ [264
 ﭽ ﮖﭼ يصصصصووس :13 :مت ٓٚععععع عالَعععع ١اﮅ يف َِععععش  ٞايتٝوععععرل بكلا٤تعععع ٞابععععٔ عععععاَل
ٚأب ٞدع عل; ألُْٗعا ٜكعلإٓ ﭽﮜﭼ بايتعا٤ظ فٓٛععت عالَع ١ايٛقعف يت ِعٌ بعن ايػٝع يف

ﭽ ﮖﭼ ٚاشب عععععاب يف ﭽﮜﭼظ ٚقعععععـ قعععععاٍ األسلععععع ْٞٛععععععٔ ايٛقعععععف عًععععع٢

ﭽ ﮖﭼ أْ٘ سؤ ٜٚنٜـ سوّٓا عٓـ َٔ ػايف بن ايتشتٚ ١ٝاي ٛق ١ٝيف اسبلفن.
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 ﭽ ﰆﰇﰈﭼ يووس :87 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات محعنٜٚ ٠عكعٛب
ٚػًف ايعاًل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽﰊﰋﰌﰍﰎﰏﭼ بعايلفعظ فٝذعٛم ايٛقعف عًع٢

ﭽﰆﰇﰈﭼ عً ٢أسـ تأًٜٚن ذبتًُُٗا قلا ٠٤ايلفعظ فإَعا إٔ ٜهع ٕٛكفعُٗعا ع ّعا عًع٢

َٓٛع ﭽﰁﰂﭼ َع دعٌ ﭽﰁﭼ ما٥عـ٠ظ ٚايتكعـٜلَٚ :عا ٜععنب ععٔ كبعو َجكعاٍُ فكٚ ٠ال
أُػلُ َٔ فيو ٚال أندلُظ ٚعًٖ ٢قا ايٛد٘ ال ٜٛقعف عًع ٢ﭽﰆﰇﰈﭼ يً ِعٌ بعن املع عٛف

ٚاملع ٛف عً٘ٝظ ٚإَا إٔ ٜه ٕٛايلفع باالبتعـا٤ظ ٚاشبعدل :ﭽﰐﰑﰒﰓﭼ ظ ٚايتكعـٜلَٚ :عا



أُػلُ َٚا أنعدلُ إال يف نتعاب َعبنظ فٝذعٛم ايٛقعف عًعٖ ٢عقا ايٛدع٘ عٓعـ ﭽﰆﰇﰈﭼظبعٌ

ٚدعً٘ األسل ْٞٛنافّٝا] .الورشد صـ  -224هٌار الهدي صـ [263

 ﭽ ﭧﭨﭩ ﭼ يصصصووس :37 :مت ٓٚععععع ععععععالَ ١اﮆ يف َِشعععع  ٞايتٝوععععرل بكععععلا٤ت ٞأبعععٞ
عُعععلٚ ٚأبععع ٞدع عععل; ألُْٗعععا ٜكعععلإٓ ﭽ ﭫﭼ باالهعععت ٗاّظ فأُعععبشت ﭽﭧﭼ قبًعععٗا


اهت ٗاَ ١ٝأّٜٔاظ فشؤُ ايٛقف عٓـ ﭽ ﭩﭼ عً ٢ق ٍٛاألسل.ْٞٛ

]الورشد صـ  - 226الوكتفً صـ  -314هٌار الهدي صـ [266

 ﭽﭬﭭ ﭼ يصصصصووس :09 :مت ٓٚععععع عالَعععع ١اﮆ يف َِععععاسف ايتٝوععععرل بكععععلا٤ات محععععن٠

ٚايهوعععععاٚ ٞ٥ػًعععععف ايعاًعععععل; ألْٗعععععِ ٜكعععععلؤ ٕٚﭽ ﭯﭼ بهوعععععل اشلُعععععن ٠عًععععع ٢ايك عععععع

ٚاالهتٓ٦افظ فٗٚ ٛقف سؤ عٓـ ايـاْٚ ٞاألسلٚ ْٞٛايعُاْ.ٞ
]الورشد صـ  - 223الوكتفً صـ  -311هٌار الهدي صـ [263
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 ﭽﭓﭔﭕﭖﭼ ىصصود :38 :مت سععقف عالَعع ١اﮅ يف َِععش  ٞايتٝوععرل بكلا٤تعع ٞايهوععاٞ٥
ٜٚعكععٛب; ألُْٗععا ٜكععلإٓ ﭽﭘﭙﭚﭛﭼ باي عععٌ املآعع ٞبهوععل املععٚ ِٝفععتض ايععالّ  ِْٚع

ﭽﭚﭼ ْعتّا ملِـك ضبقٚف تكـٜل :ٙإْٖ٘ عَ ٌُٔ عُالّ غرل ُاحلظ فال ٜٛقعف عًع ٢ﭽﭕﭖﭼظ

ألٕ ائُرل يف ﭽﭓﭼ ايجاْٜ ٞعٛؿ عً ٢ائُرل يف ﭽﭓﭔﭕﭖﭼ األٍٚظ فعبعض ايهعالّ
َتٌِ ببعٔ٘ظ ف ًُ٘ٛمبا قبً٘ أٚىل ألْٖ٘ َع َا قبً٘ نالّ ٚاسـظ نُا ّْ األسل.ْٞٛ

]الوكتفً صـ  -316اإليضاح صـ  – 313القطع واالئتٌاف صـ  - 315هٌار الهدي صـ [233

 ﭽﰀﰁﭼ ىصود :17 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف

ٝع َِاسف ايتٝوعرل ععـا َِعاسف ابعٔ

عاَل ٚس ّ ٚمحن٠ظ سٝح ّْ ايـاْ ٞإٔ َٔ ِْ ﭽﰅﭼظ ٖٚعِ ابعٔ ععاَل ٚس عّ ٚمحعن٠ظ
مل ٜكف عً ٢ﭽﰁﭼظ ألٕ ﭽﰅﭼ َتعًعل بكٛيع٘ ﭽﰀﭼظ ٚايتكعـٜل :فبٌعلْاٖا

بإهشام ٖٚٚبٓا شلا ٜعكٛبَ َٔ ٚكا٘٥ظ أَا َٔ كفعع ﭽØﭼظ ٖٚعِ ايبعاقٕٛظ فٝكعف عًع ٢قٛيع٘:

ﭽﰀﰁﭼظ ألٕ ﭽØﭼ َلفععٛع باالبتععـا٤ظ ٚايتكععـٜلٜٚ :عكععٛبُ َععٔ ٚكا ٤إهععشام.

]الوكتفً صـ  -314اإليضاح صـ  – 315القطع صـ  - 322هٌار الهدي صـ [244
 ﭽ ﰇﭼ ىصود :37 :مت ٓٚع عالَ ١اﮅ يف َِعش  ٞابعٔ نعجرل ٚأبع ٞعُعلٚظ زبعٛام ايٛقعف عًٗٝعا
عٓـُٖا; ألُْٗا ٜكلإٓ ﭽ ﰎﭼ بايلفع عً ٢ايبـٍ َٔ ﭽ ﰌﭼظ فٗعٚ ٛقعف سوعٔ نُعا ْعّ

عً ٘ٝاألسل .ْٞٛبُٓٝا ال ٜٛقف عً ٢ﭽ ﰇﭼ عٓـ هعا٥ل ايكعلا٤ظ ألْٗعِ ِٜٓعب ٕٛﭽﰍﭼ

عًعع ٢االهععتجٓاَ ٤ععٔ :ﭽ ﰄﭼ ظ إال إفا نععإ ِْععبٗا اهععتجٓاَ ّ٤ععٔ ﭽﰋﭼ ظ فش٦ٓٝععق ػبععٛم


ايٛقف عً ٢ﭽ ﰇﭼ] .هٌار الهدي صـ [241

 ﭽﮤﮥﭼ يوسصف :30 :مت ٓٚع عالَع ١اﮅ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات محعنٚ ٠ايهوعاٞ٥
ٚػًف ايعاًل; ألِْٗ ٜكعلؤ ٕٚﭽﮧﮨﭼ بايتعا٤ظ فأدعام األسلعٖ ْٞٛعقا ايٛقعف ٚنعقيو

ايعُاْٞظ يًعـ َٔ ٍٚايػٝب ١إىل اشب اب] .الورشد صـ  - 263هٌار الهدي صـ [245
- 161 -
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 ﭽﮅﮆﭼ يوسصف :18 :مت تػٝرل عالَ ١اﮆ إىل اﮅ يف َِشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ نعجرل;
ف ملٔ قلأ بايٝعاُٚ ٤عاحل ملعٔ قعلأ
ألْ٘ ٜكلأ ﭽﮅﮆﭼ بايٕٓٛظ سٝح قاٍ ايـاْ ٞأْ٘ ٚقف نا ٕ

بايٕٓٛظ ٚٚافك٘ األسلٚ .ْٞٛيعٌ تٛد ٘ٝفيو إٔ ﭽﮅﮆﭼ بايٝا ٤تٓاه ي غ ايػٝب ١قبً٘

ظ فٝهعع ٕٛايٛقععف ناف ّٝععاظ بُٓٝععا ﭽﮅﮆﭼ

يف ﭽﮃﭼ بإهععٓاؿ اي عععٌ إىل ٜٛهععف

بايٓ ٕٛتٓاهع ي عغ اشب عاب بععـ ٙيف ﭽﮈ ﮉﮊﮋﭼ ؽبعدل املعٛىل  ععٔ ْ وع٘

باملٌ] .١٦ٝالوكتفً صـ  - 323هٌار الهدي صـ [254
 ﭽﮭﮮﭼ يوسصصف :18 :مت سععقف عالَعع ١اﮆ يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلاٜ ٠٤عكععٛب; ألْعع٘ ٜكععلأ
ﭽﮰﮱ﮲﮳ﭼ بايٝا٤ظ فٗ ٛنالّ ٚاسـ ال  ٌِ ُٜبعٔ٘ َٔ بعض.

]الورشد صـ  - 263الوكتفً صـ  - 324القطع واالئتٌاف صـ  - 324هٌار الهدي صـ [251

 ﭽﯟﭼ يوسصصف :779 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮅ بعععـٖاظ ٚمت سععقفٗا بعععـ ﭽﯢﯣﭼ يف َِععاسف
ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٚ ٚمحنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥أب ٞدع عل ٚػًعف ايعاًعل; ألْٗعِ
ٜكععلؤ ٕٚﭽﯡﭼ بععايتؼ ٝفظ سٝععح ْععّ األسلعع ْٞٛإٔ ﭽﯟﭼ ٚقععف سوععٔ ملععٔ قععلأ

ﭽﯡﭼ طب ّععا ٚال ٜٛقععف عًعع ٢ﭽﯢﯣﭼظ ٚيععٝى بٛقععف ملععٔ قععلأ ﭽﯠﭼ ٌَععـؿّا

ٜٛٚقف عً ٢ﭽﯢﯣﭼ.

]هٌار الهدي صـ [255

 ﭽ ﮞ ﭼ امنحل 71 :مت سقف عالَ ١اﮅ يف

ٝع َِاسف ايتٝوعرل هعَِ ٣ٛعشف س عّظ ٚمت

ٓٚعععععٗا بعععععـ ﭽﮜﭼ يف َِععععشف ايتٝوععععرل بكععععلا ٠٤ابععععٔ عععععاَلظ ألٕ س ِّععععا ٜكععععلأ
ﭽﮠﮡﭼظ ٚابٔ عاَل ٜكلأ ﭽﮞﮟﭼ بايلفع عً ٢االبتـاٚ ٤ايك ع عٔ

املِٓٛب قبً٘ظ بُٓٝا ٜكلأ ايباق ٕٛﭽﮝﮞﮟﮠﮡﭼ بايِٓع ع ّعا عًع٢
ﭽﮛﮜﭼظ فال  ٌِ ُٜبن املع ٛف ٚاملع ٛف عً ٘ٝبٛقف.

]الورشد صـ  - 314الوكتفً صـ  - 344هٌار الهدي صـ [324
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 ﭽ ﭻﭼﭽﭾ ﭼ امنحصل :08 :مت تػٝرل عالَ ١اﮄ إىل اﮅ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع
ٚأب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل  َٔ -كٚاٌٖ ١ٜاّٚ -محنٚ ٠ايهواٜٚ ٞ٥عكٛب ٚػًف ايعاًل; ألِْٗ ٜكلؤٕٚ

ﭽﮀﭼ بايٝا ٤ايتشتٝع ;١أػعقّا بكع ٍٛاألسلع ْٞٛإٔ ايُٛعٌ أسوعٔ عٓعـ َعٔ ٜكعلأ بايٝعا٤


ايتشت١ٝظ فًقيو نإ يناَّا تػٝرل عالَ ١ايٛقف يف َِاس ِٗ َٔ اﮄ إىل اﮅ ] .هٌار الهدي صـ [334

 ﭽﯴﯵﭼ ا ٕلرساء :78 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮅ يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلاٜ ٠٤عكععٛبظ ألْعع٘ قععلأ

ﭽﯴﭼ مبعٓ ٢نجلْاظ فٗٚ ٛقف دا٥ن عً ٢قلا٤ت٘ نُا ّْ األسل] .ْٞٛهٌار الهدي صـ [335

 ﭽﮣ ﭼ ا ٕلرساء :44 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات محنٚ ٠ايهوعاٚ ٞ٥ػًعف
ايعاًلظ سٝح أِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽﮥﮦﭼ بايتا٤ظ دعًع ٙٛػ ابّعا يًكاتعٌ األٍٚظ ألْع٘ إفا قتعٌ
فكـ أهلف .فٗٚ ٛقف نافٕ عٓـ ابٔ ايٓشاي ٚدا٥ن عٓـ األسلٚ ْٞٛقاٍٚ" :ق ٌٝنافٕ".

]القطع واالئتٌاف صـ  - 336هٌار الهدي صـ [333

 ﭽﯕﭼ ا ٕلرساء :04 :مت تػٝرل عالَ ١اﮄ إىل اﮆ يف َِش  ٞايتٝورل بكلا٤تع ٞابعٔ نعجرل ٚابعٔ
عاَلظ ألْ٘ ٚقف نافٕ عً ٢قلا٤تُٗا ﭽﯗﯘﭼ باي عٌ املآٞظ ألْ٘ ػدل عٔ ايلهٍٛ

فَٗ ٛتٌِ بقيوظ أَا َٔ ٜكلأ ﭽﯗﯘﭼ باألَل فٗٚ ٛقف تعاّ عٓعـِٖظ ألْع٘ اهعتٓ٦اف َعٔ
ا  يًلهٍٛ


بإٔ ٜك ٍٛفيو] .الوكتفً صـ  - 363هٌار الهدي صـ [343

 ﭽﯬﭼ امكيصف :18 :مت سقف عالَ ١اﮆ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ ععاَلظ التِعاٍ َعا

قبًٗا مبا بعـٖا; ألْ٘ ٜكلأ ﭽﯴﯵﭼ بايتاٚ ٤دنّ ايهاف عً ٢ايٓٗ] .ٞهٌار الهدي صـ [345
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 ﭽﯡﯢﭼ امكيصف :17 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤أب ٞدع ل; ألْ٘ ٜكلأ
ﭽ ﯤﯥﭼ بعـٖا ب تض ايتا ٤ػ ابّا يًعٓي

ظ فشوُعٔ ايٛقعف ٖٓعا يً ِعٌ بعن ايعتهًِ يف

ﭽﯛﯜﱪﭼ ٚاشب اب يف ﭽ ﯤﯥﭼ ٚ .قـ سوٖعٔ األسلعٖ ْٞٛعقا ايٛقعف ملعٔ ٜكعلأ بٔعِ


ايتا٤ظ ثِ قاٍ َٔٚ " :قلأ ﭽ ﯤﯥﭼ ب تض اي ٛق ١ٝنإ أسؤ"] .هٌار الهدي صـ [352

 ﭽﰢﭼ طصصصصو :11 :مت ٓٚععععع عالَعععع ١اﮆ يف َِععععشف ايتٝوععععرل بكععععلا ٠٤محععععن ;٠ألْعععع٘ ٜكععععلأ
ﭽﰠﰡﰢﭼ بازبنّ دٛابّا يألَل أ ٚعً ٢ايٓٗٞظ فٝهع ٕٛايٛقعف عًع ٢ﭽﰠﰡﰢﭼ ثعِ

ٜبتـئ ﭽ ﰤﰥ ﭼظ أٚ :ٟيوعت ربٌ٢ظ ٚفيو ي ٌِ ٝبن َا دا ٤عً ٢ي غ ايٓٗعٚ ٞبعن َعا دعا٤

عًععع ٢اإلػبعععاكظ ٖٚععع ٛقٛيععع٘ :ﭽ ﰤﰥ ﭼٚ .ال ػبعععٛم إٔ ٜهععع ٕٛﭽ ﰤﰥ ﭼ َع ٛفّعععا عًععع٢

ﭽﰠﰡﭼظ ألْ٘ ي ٛنإ نقيو يهإ صبنَّٚا ضبقٚف األيفظأ :ٟاٚال ربٍَ ظ ٚق ٌٝأْ٘ ميهٔ إٔ

ٜه ٕٛصبنَّٚا َع ن ٕٛاأليف قـ أُت ٞبٗا َٛافك ّ ١يلؤٚي اآلٟظ ناأليف يف عب ٛﭽﮔﭼ.

]الورشد صـ  - 344القطع واالئتٌاف صـ  - 416هٌار الهدي صـ [365

 ﭽﭩﭼ طو :11 :مت ٓٚع عالَع ١اﮅ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات محعنٚ ٠ايهوعاٚ ٞ٥ػًعف
ايعاًل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽﭣظ ﭦﭼ بِٝػ ١املتهًِ ايٛاسـظ ثِ عـيٛا إىل ازبُع يف

ﭽﭫﭼظ فذام اي ٌِ بُٗٓٝا بٛقف.

 ﭽﭥﭦﭼ احلج :11 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف

ٝع َِاسف ايتٝورل عـا َِشف س عّ;

ألْعع٘ ٜكععلأ ﭽﭧﭼ بايِٓعع َ عععٛالّ ثاّْٝععا يععع ﭽﭥﭼ بايِٓعع ظ بُٓٝععا قععلأ ايبععاقٕٛ

ف
ﭽﭨﭼ بايلفع عً ٢االبتـا ٤أ ٚعً ٢أْ٘ ػدل َكـّظ ٚيقيو فٗٚ ٛقف سؤ عٓـ األسلْٞٛظ نا ٕ

عٓـ ايـاْٞظ ٚتاّ عٓـ ْافع] .الوكتفً صـ  - 354القطع واالئتٌاف صـ  - 443هٌار الهدي صـ [344
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 ﭽ ﮍﭼ املؤمنصصون :777 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ يف َِععش  ٞايتٝوععرل بكلا٤تعع ٞمحععنٚ ٠ايهوععا;ٞ٥
ألُْٗا ٜكلإٓ ﭽ ﮏﭼ بهول اشلُن ٠عً ٢االهعتٓ٦افظ فٗعٚ ٛقعف نعاف عٓعـ ايعـاْٚ ٞاألسلعْٞٛ

ٚايعُاْٞظ سؤ عٓـ ابٔ األْباكٟظ ٚتاّ عٓـ ابٔ ايٓشاي.

]الورشد صـ  - 441اإليضاح صـ  - 354القطع صـ  - 461الوكتفً صـ  - 444هٌار الهدي صـ [442



 ﭽﮅ ﭼ امنصور :39 :مت سقف عالَ ١اﮆ يف َِشف ايتٝورل بكعلا ٠٤ابعٔ نعجرل; ألْع٘ ٜكعلأ ﭽﮇﭼ
بازبلظ فٗ ٞيف كٚا ١ٜقٓبٌ بـٍ َٔ ﭽ ﭺﭼظ ٚيف كٚا ١ٜايبنَٔ ٟاف إيٚ ٘ٝاملٔاف :ﭽ ﮅﭼ سٝح

ٜكلؤٖا ايبن ٟبائِ ؿ ٕٚتٓٚ .ٜٔٛيف اسبايتن ال ٜٛقف عً ٢ﭽ ﮅ ﭼ; ألْ٘ ال ُ ٌِ ٜبن ايبـٍ ٚاملبعـٍ

َٓ٘ظ ٚال بن املٔاف ٚاملٔاف إي] .٘ٝاإليضاح صـ  - 355القطع صـ  - 431الوكتفً صـ  - 414هٌار الهدي صـ [445
 ﭽ ﯙﯚﭼظ ﭽ ﯨﭼ امنصور :13 :مت سقف عالَ ١اﮆ بعـُٖا يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات

عاُِ  َٔ -كٚاٜعً ١ععبٚ - ١محعنٚ ٠ايهوعاٚ ٞ٥ػًعف ايعاًعل; ألْٗعِ ٜكعلؤ ٕٚﭽ ﯪﯫﭼ

بايِٓ ظ عً ٢ايبـٍ َٔ ﭽﯙﯚﭼظ فال  ٌِ ُٜبن ايبـٍ ٚاملبـٍ َٓ٘ظ ٚأًاك إىل فيو ايٌعا ي
فكاٍٚ" :ال ٚقف قبٌ ايِٓ إٕ قًت أبـال"].اإليضاح صـ  - 441القطع صـ  - 434الوكتفً صـ  - 412هٌار الهدي صـ [411
 ﭽﯯﭼ امفرقصصان :79 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮅ يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات ابععٔ نععجرل ٚابععٔ عععاَل
ٚعاُِ  َٔ -كٚاً ١ٜعب ;- ١ألْٗعِ ٜكعلؤ ٕٚﭽﯱﯲﯳﭼ بعايلفع عًع ٢االهعتٓ٦افظ فٗعٛ

ٚقف دا٥ن عٓـ األسلٚ ْٞٛناف عٓـ ايعُاْ] .ٞالورشد صـ  - 455هٌار الهدي صـ [414

 ﭽﮍﮎﮏﭼ امفرقصان :71 :مت ٓٚعع عالَع ١اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚأبع ٞعُععلٚ
ٚعاُِ  َٔ -كٚاٜعً ١ععبٚ - ١محعنٚ ٠ايهوعاٚ ٞ٥ػًعف ايعاًعل; ألْٗعِ ٜكعلؤ ٕٚﭽﮊﭼ
بايٓ ٚ ٕٛﭽﮑﭼ بايٝا٤ظ فعـيٛا َٔ اشب اب إىل ايػٝب١ظ فٗٚ ٛقف نافٕ عً ٢قع ٍٛاألسلع.ْٞٛ
]هٌار الهدي صـ [414
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 ﭽﯔﯕﭼ امفرقان :70 :مت ٓٚع عالَ ١اﮅ يف

ٝع َِاسف ايتٝورل عـا َِعشف س عّظ

ألِْٗ  -ه ٣ٛس ّ ٜ -كلؤ ٕٚﭽﯗﯘﭼ بايٝعا٤ظ فععـيٛا َعٔ اشب عاب إىل ايػٝبع١ظ
فٗٚ ٛقف دا٥ن عً ٢ق ٍٛاألسل] .ْٞٛهٌار الهدي صـ [414

 ﭽﮎﮏﭼ امفرقان :89 :مت ٓٚعع عالَع ١اﮆ يف َِعش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تع ٞمحعنٚ ٠ايهوعا;ٞ٥
ألُْٗا ٜكلإٓ ﭽﮓﭼ بايٝا ;٤أػقّا مبا فٖ إيٝع٘ ابعٔ األْبعاكٚ ٟايعـاْٚ ٞايعُعاْ ٞإٔ َعٔ قعلأ
ﭽﮓﭼ بايٝا ٤سؤُ ي٘ إٔ ٜكعف عًع ٢ﭽﮎﮏﭼ ثعِ ٜبتعـئ ﭽﮑﮒﮓﭼظ ألْع٘

اهتٓ٦اف ق ٍٛبعِٔٗ يبعض] .الورشد صـ  - 465اإليضاح صـ  - 414الوكتفً صـ [415

 ﭽ ﮣﭼ اهمنل :17 :مت ٓٚعع عالَع ١اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ نعجرل ٚأبعٞ
عُععلٚ ٚابععٔ عععاَل ٚأبعع ٞدع ععل; ألْٗععِ ٜكععلؤ ٕٚﭽ ﮥﮦﭼ بهوععل اشلُععن ٠عًعع ٢ايك ععع

ٚاالهتٓ٦اف] .الورشد صـ  - 453اإليضاح صـ  - 414القطع صـ  - 542الوكتفً صـ  - 434هٌار الهدي صـ [434

 ﭽﭪﭫﭬﭼ اهمنل39 :ظ امصروم :11 :مت ٓٚع عالَع ١اﮆ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ نعجرل;
ألْ٘ ٜكلأ ﭽﭮﭯﭰﭼ بايٝاٚ ٤ايلفعظ فٗ ٛاهتٓ٦اف ػعدل َعٔ ا  بعإٔ ايِعِ ال ٜوعُعٕٛ

ايـعا٤ظ سو ّْ ايـاْٞظ ٚ ٖٛٚقف سؤ عٓـ األسل] .ْٞٛالوكتفً صـ  - 432هٌار الهدي صـ [435

 ﭽﮏﭼ اهمنل :31 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ نعجرل ٚأبعٞ

عُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽ ﮑ ﮒﭼ بهول اشلُن ٠عً ٢ايك ع ٚاالهتٓ٦اف.

]الورشد صـ  - 541اإليضاح صـ  - 524القطع صـ  - 544الوكتفً صـ  - 432هٌار الهدي صـ [436

 ﭽﮕﭼ اهمنصصل :04 :مت تػععٝرل عالَعع ١اﮆ إىل اﮄ يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات ابععٔ نععجرل
ٚأبعع ٞعُععلٚ ٚعاُععِ َ -ععٔ كٚاٜععً ١عععبٚ - ١محععنٚ ٠ايهوععاٚ ٞ٥ػًععف ايعاًععل; ألْٗععِ ٜكععلؤٕٚ
ﭽﮛﭼ بايٝا٤ظ سٝح ٜل ٣ايعـاْ ٞإٔ ٖعقا ايٛقعف نعافٕ عًع ٢قعلا ٠٤ايتعا٤ظ ٚأن ع ٢عًع ٢قعلا٠٤
ايٝا٤ظ ٚنقيو ٜل ٣ابٔ ايٓشاي أْ٘ ٚقف نافٕ ملٔ قلأ ايٝا٤ظ أَا َٔ قلأ بايتا ٤فتُاَ٘ آػل ايوٛك.٠
]القطع واالئتٌاف صـ  - 546الوكتفً صـ [433
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 ﭽﭑﭒﭓﭔﭼ امقعصصط :8 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات محععن٠
ٚايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽﭖﭗﭼ بايٝاٚ ٤ايلفع عً ٢االهعتٓ٦افظ فٗعٛ

ٚقف سؤ عٓـ األسلٚ ْٞٛايعُاْٞظ ٚنافٕ عٓـ ٜعكٛب ٚابٔ ايٓشاي.

]الورشد صـ  - 544القطع واالئتٌاف صـ  - 546هٌار الهدي صـ [435


 ﭽﭭﭼ امعنكبصوت :11 :مت ٓٚع عالَع ١اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ابعٔ نعجرل ٚأبع ٞعُعلٚ
ٚايهواٜٚ ٞ٥عكٛب َٔ كٚا ١ٜكٜٚى; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽﭯﭰﭼ بايلفع عً ٢أْ٘ ػعدل َبتعـأ

ف عٓعـ ايعـاْٞ
ضبقٚف أ ٟفيو َٛؿ ُ٠بٓٝهِ أَ ٚبتـأ ػدل :ٙﭽﭱﭲﭳﭼظ فٗعٚ ٛقعف نعا ٕ
ٚاألسلععٚ ْٞٛأبعع ٞسععامتظ ٚتععاّ عٓععـ أمحععـ بععٔ دع ععلظ أَععا إفا نععإ كفعٗععا عًعع ٢أْٗععا ػععدل إٕ يف
ﭽﭨﭩﭼ ٚدعٌ اَا َُٛٛي١ظ مل ٜهفٔ ايٛقعف عًٗٝعاظ ٚايتكعـٜل :إٕ ايعق ٜٔاربعقمتٙٛ

َٛؿ ُ٠بٓٝهِ] .الوكتفً صـ  - 443القطع واالئتٌاف صـ  - 521هٌار الهدي صـ [451


 ﭽﭵﭶﭼ امعنكبوت :88 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات ْعافع َ -عٔ كٚاٜع١
قايٚ - ٕٛابٔ نجرل ٚمحنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًل; ألِْٗ ٜكعلؤ ٕٚﭽﭸﭼ بوعه ٕٛايعالّ
عً ٢اهتٓ٦اف األَل ايق ٟمبعٓ ٢ايتٗـٜـظ فٗٚ ٛقف سؤ عٓـ األسلٚ ْٞٛتاّ عٓـ ايـاْ.ٞ
]الوكتفً صـ  - 446هٌار الهدي صـ [454


 ﭽﭿﮀﭼ امعنكبوت :11 :مت سقف عالَ ١اﮅ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤عاُعِ َعٔ كٚاٜع١

ف
ًعب ;١ألْ٘ ٜكلأ ﭽﮄﭼ بايٝا٤ظ ملٓاهبَ ١عا قبًع٘ :ﭽﭽﭾﭼظ فعايٛقف ٖٓعا غعرل نعا ٕ

ف عً ٢قلا ٠٤ايتا٤ظ نُا ّْ األسل] .ْٞٛهٌار الهدي صـ [454
عً ٢قلا ٠٤ايٝا٤ظ ٚنا ٕ


 ﭽﯶﯷﭼ امصصروم :39 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮅ بععـالّ َععٔ اﮆ يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات محععن٠

ٚايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽﯼﭼ بتا ٤اشب اب ملٓاهب ١اشب اب ايعق ٟقبًعٗاظ

فٗٚ ٛقف نافٕ ملٔ قلأ بايتاٚ ٤تاّ ملٔ قلأ بايٝا٤ظ نُا ّْ األسل] .ْٞٛهٌار الهدي صـ [455
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ﭽﭤﭥﭼ ا ٔلح ا

 :1 :مت ٓٚع عالَ ١اﮅ بـالّ َٔ اﮆ يف َِشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤أبع ٞعُعل;ٚ

ألْ٘ ٜكلأ ﭽﭫﭼ بايٝا٤ظ فال ٜه ع ٞايٛقعف عًع ٢ﭽﭤﭥﭼظ يتعًعل ايٝعا ٤مبعا قبًعٗا َعٔ

اشبدلظ ٚفيو حبو ّْ ايـاْ] .ٞالوكتفً صـ [453

 ﭽﮂﭼ سصص بأٔ :4 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ بعععـٖا ٚسععقف عالَعع ١اﮅ بعععـ ﭽﮄﭼ يف
َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع عل ٜٚعكعٛب َعٔ كٚاٜع ١كٜٚعى; ألْٗعِ ٜكعلؤٕٚ
ﭽﮄﮅﭼ بايلفع عً ٢االبتـا٤ظ ٚاشبدل ﭽﮆﮇﭼظ فٗٚ ٛقف تاّ عً ٢فيو عٓعـ ايعـاْٞ
ٚاألسل .ْٞٛفإٕ كُفع عً ٢أْ٘ ػدل َبتـأ ضبقٚفظ أ ٖٛ :ٟعاملُ ايػ ٝظ نإ ايٛقف قبً٘ نافّٝا عً٢

ق ٍٛايـاْ] .ٞالوكتفً صـ  - 446هٌار الهدي صـ [436


 ﭽﯜﯝﭼ فعصوت :79 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤أبع ٞدع عل; ألْع٘ ٜكعلأ

ﭽﯟﯠﭼ بايلفع عً ٢االبتـاٚ ٤اشبدلظ ٚايتكـٜل ٖٞ :هٛا ْ ٤يًواً٥ن.
]الورشد صـ  - 655هٌار الهدي صـ [524


 ﭽﯜﯝﭼ فعصصصوت :33 :مت سعععقف عالَععع ١اﮅ يف َِعععشف ايتٝوعععرل بلٚاٜعععٌٖ ١عععاّ ععععٔ
ابٔ عاَلظ ألْ٘ قلأ ﭽﯟﭼ بُٗنٚ ٠اسـ ٠عً ٢اشبدلظ فعال ٜه ع ٞايٛقعف قبًع٘ ألْع٘ بعـٍ َعٔ

قٛي٘ :ﭽﯝﭼظ ٚاملعٓ :٢يكعايٛا ٖعال فِعًت آٜاتع٘ فهعإ َٓع٘ علبع ٞتعلفع٘ ايععلب ٚأعذُعٞ

تعلف٘ ايعذِظ ٚفيو عً ٢ق ٍٛايـاْٚ ٞاألسل] .ْٞٛالوكتفً صـ  - 455هٌار الهدي صـ [526
 ﭽ ﭚﭛ ﭼ امضصصورى :4 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ يف َِععشف ايتٝوععرل بكععلا ٠٤ابععٔ نععجرل; ألْعع٘ ٜكععلأ
ﭽﭖﭼ َبّٓٝا يًُذٍٗٛظ فرلت ع ي غ ازبالي ١بععـ ٙعًع ٢االبتعـا٤ظ فشوُعٔ ايٛقعف يعقيو عٓعـ

ﭽﭚﭛ ﭼ] .الورشد صـ  - 664القطع واالئتٌاف صـ  - 631هٌار الهدي صـ [524
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 ﭽﰂﰃﰄﭼ امضورى :17 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِشف ايتٝورل بكلاْ ٠٤عافع; ألْع٘ ٜكعلأ
ﭽﰆﰇﭼ بايلفع عً ٢االهتٓ٦اف ٚايك ع مما قبً٘ظ فٗٚ ٛقف سؤ عٓـ األسل.ْٞٛ

]هٌار الهدي صـ [532

 ﭽﰄﰅﭼ ام خصرف :30 :مت تػٝرل عالَ ١اﮆ إىل اﮄ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ

عاَل ٚأب ٞدع ل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚﭽﰇﰈﭼ باشب ابظ سٝح دعً٘ األسلٚ ْٞٛق ّا نافّٝعا
ملٔ قلأ بايتشت١ٝظ يالبتـا ٤بايتٗـٜـ ظ ثعِ قعاٍَٚ" :عٔ قعلأ باي ٛقٝع ١نعإ أكقع ٢يف ايٛقعف عًع٢

ً ١ايتٗـٜـ يف األَل بع ﭽﰄﭼ] .".هٌار الهدي صـ [535
ﭽﰅﭼظ ي٦ال تـػٌ

 ﭽﯩﯪﭼ اجلازية :17 :مت ٓٚع عالَع ١اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚابعٔ
نجرل ٚأب ٞعُعلٚ ٚابعٔ ععاَل ٚعاُعِ َ -عٔ كٚاٜعً ١ععبٚ - ١أبع ٞدع عل ٜٚعكعٛب; ألْٗعِ ٜكعلؤٕٚ
ﭽﯬﭼ بععايلفع ػععدل َبتععـأ أَ ٚبتععـأ َٚععا بعععـ ٙػععدلظ فٗععٚ ٛقععف تععاّ عٓععـ ْععافع ٚأبعع ٞسععامت
ٚاألسل] .ْٞٛالقطع واالئتٌاف صـ  - 656هٌار الهدي صـ [545
 ﭽﯗﭼ اجلازيصة :13 ::مت سقف عالَ ١اﮆ يف َِشف ايتٝورل بكعلاٜ ٠٤عكعٛب; ألْع٘ ٜكعلأ بععـٖا
ﭽﯘﯙﭼ بايِٓ عً ٢أْٗا ع ف بٝإ يع ﭽﯘﯙﭼ األٚىل أ ٚعً ٢ايبـٍ َٓٗعاظ فعال ِ ُٜعٌ بعن
املع ٛف ٚاملع ٛف عًٚ ٘ٝال بن ايبـٍ ٚاملبعـٍ َٓعْ٘ٚ .كعٌ ابعٔ ايٓشعاي ععٔ ٜعكعٛب ْ وعَ٘ٚ" :عٔ
ايٛقعععف قٛيععع٘  :ﭽﯔﯕﯖﯗﭼ عًععع ٢قعععلاَ ٠٤عععٔ كفعععع َعععا بععععـٙظ ٚأَعععا أْعععا فعععأقلأ

ﭽﯘﯙﯚﯛﯜﭼظ فأدعععٌ ٚق عع ٞعًعع ٢ﭽ ﯜﭼ"ٚ .يععقيو مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ بعععـ



ﭽ ﯜﭼ يف َِشف ايتٝورل بكلاٜ ٠٤عكٛب.

]اإليضاح صـ  - 452القطع واالئتٌاف صـ  - 653هٌار الهدي صـ [546

 ﭽﮦﮧﭼ دمحم :11 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِش  ٞايتٝورل بكلا٤ت ٞأب ٞعُلٜٚ ٚعكعٛب; ألٕ
األٜ ٍٚكعععلأ ﭽﮩﮪﭼ بٔعععِ اشلُعععنٚ ٠فعععتض ايٝعععا ٤بٓعععا ّ٤عًععع ٢ا ٗعععٍٛظ ٚاألػعععرل ٜكعععلأ
ﭽﮩﮪﭼ بِٔ اشلُنٚ ٠إههإ ايٝا٤ظ فٗٚ ٛقف تاّ عً ٢قلا٤تُٗا نُا ّْ ابٔ ايٓشاي.
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ٚنقيو مت ٓٚع ْ ى ايعالَ ١يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ايهوعاَ ٞ٥عع أْع٘ ٜكعلأ ﭽﮩﮪﭼظ

ألٕ َقٖ ايهوا ْ ٞ٥و٘ ٚأنجل أٖعٌ ايعًعِ إٔ ايتُعاّ:ﭽﮥﮦﮧﭼظ ألٕ اإلَعال ٤يف

نٌ ايكلإٓ َوٓـ إىل ا تعاىلظ فٝشؤ ق ع٘ َٔ ايتو ٌٜٛايقَ ٖٛ ٟوٓـ إىل ايٌ ٝإ.

]القطع واالئتٌاف صـ  - 666هٌار الهدي صـ [554
 ﭽ ﭥﭼ دمحم :47 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِشف ايتٝورل بلٚاٜع ١كٜٚعى ععٔ ٜعكعٛب; ألْع٘
ٜكلأ ﭽﭧﭼ بإههإ ايٛا ٚعً ٢ايك ع ٚاالهعتٓ٦افظ فٗعٚ ٛقعف دعا٥ن عٓعـ األسلعْٞٛظ ٚتعاّ

عٓـ ابٔ ايٓشاي] .القطع واالئتٌاف صـ  - 663هٌار الهدي صـ [554

 ﭽﯬﭼ امطصور :13 :مت سعقف عالَع ١اﮅ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع ٚايهوعاٚ ٞ٥أبععٞ
دع ل; ألِْٗ ٜكلؤ ٕٚب تض ُٖن ٠ﭽﯮﭼظ فٗ ٛيٝى بٛقفظ يتعًل َا بععـ ٙمبعا قبًع٘ظ ٚاملعٓع:٢
ْـع ٙٛألْ٘ ٖ ٛايدل ايلس] .ِٝالوكتفً صـ  - 541هٌار الهدي صـ [533

 ﭽﯞﭼ احلةية :78 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜكٜٚى عٔ ٜعكٛب; ألْع٘ ٜكعلأ

ف
ﭽ ﯠﯡﭼ باشب اب ٚايٓٗ ٞفَٗ ٛك ٛع عُا قبً٘ظ فٗعٚ ٛقعف دعا٥ن عٓعـ األسلعْٞٛظ ٚنعا ٕ

عٓـ ابٔ ايٓشاي] .القطع واالئتٌاف صـ  - 313هٌار الهدي صـ [551

 ﭽﮞﭼ امخحصصرمي :3 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ بعععـٖا َععع سععقف عالَعع ١اﮅ بعععـ ﭽ ﮢﭼ يف
َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع ٚأب ٞعُلٚ ٚأبع ٞدع عل ٜٚعكعٛب; اهتٓ٦اهّعا مبعا ْكًع٘ األسلعْٞٛ
ٚابٔ ايٓشاي بإٔ ﭽ ﮞﭼ ٚقف تاّ عٓـ ْافع ٚنافٕ عٓـ ٜعكٛب.
]القطع واالئتٌاف صـ  - 344هٌار الهدي صـ [612

 ﭽ ﭰﭼ امنبأٔ :41 :مت سقف عالَ ١اﮅ بعـٖا َعع ٓٚعع عالَع ١اﮆ قبًعٗا يف َِعاسف ايتٝوعرل
بكلا٤ات محنٚ ٠ايهواٚ ٞ٥ػًف ايعاًلظ ألِْٗ ٜكلؤْٗٚا بايلفع عً ٢االبتـاٚ ٤ايك ع مما قبًعٗاظ
فأُبض ايٛقف عً ٢ﭽ ﭮﭯﭼ تاَّاظ نُا ّْ عً ٘ٝاألسلٚ ْٞٛابٔ ايٓشاي.
]القطع واالئتٌاف صـ  - 343هٌار الهدي صـ [643
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فٌِ :املٛآع اييت مت تعـًٜٗا يف بعض َِاسف ايتٝورل الػتالف عـ اآل ٟعٔ ايعـ ايهٛيف
 ﭽﭑﭼظ ﭽﭑﭼظ ﭽﭑﭼظ ﭽﭑ ﭼظ ﭽﮑﭼظ ﭽﭑ ﭼظ ﭽﭵﭼظ

ﭽﭬﭼظ ﭽﭑﭼظ ﭽﭓﭼ :مت ٓٚع عالَع ١اﮆ بععـ ٖعق ٙاملٛآعع سٝعح
ٚكؿتظبـالّ َعٔ عالَع ١ايعـا٥ل ٠احملعال ٠ايـايع ١عًع ٢كأي اآلٜع١ظ ٚفيعو يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كؤٚي آٜات إال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚأه ّ٠ٛباملِاسف امل بٛعع ١يف املٛآعع ايعيت
يٝى فٗٝعا ػعالف يف ايععـظ ٖٚع ٞﭽﭑﭼظ ﭽﭑﭼظ ﭽﭑﭼظ فٗع ٞيٝوعت كؤٚي آ ٟيف

ايعععـ ايهععٛيف نػععرلٙظ ٚيععقيو تًٗٝععا عالَعع ١اﮆ يف املِععاسف امل بٛععع ١بععلٚاٜيت س ععّ ًٚعععب.١
ُٜٚوتجٓ َٔ ٢فيو َٓٛع ﭽﮑﭼأ ٍٚايٌٛك٣ظ فًِ تٓٛع بعـٖا عالَ ١اﮆ ظ ٚإمنا ٓٚعت بعـ

ﭽﭓﭼ.

 ﭽﮛﭼ امبقصرة :77 :مت ٓٚع عالَ ١اﮄ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِشف ايتٝوعرل
بكلا ٠٤ابٔ عاَلظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ ايٌاَٞظ ألٕ ايٛقف أٚىل يً ٌِ بن نالّ املٓعافكن
ٚنالّ ا  يف ايلؿ عً.ِٗٝ
 ﭽﮈﭼ امبقصصرة :773 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـ ّال َععٔ اﮆ يف َِععش  ٞايتٝوععرل

بكلا٤ت ٞأب ٞعُلٜٚ ٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايبِل.ٟ
 ﭽﭱﭼ امبقصرة :701 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِعاسف ايتٝوعرل
بكلا٤ات ْافع  َٔ -كٚا ١ٜقايٚ - ٕٛابٔ نجرل ٚأب ٞدع لظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املهٚ ٞاملـْٞ
األٍٚظ ٚ ٖٛٚقف تاّ.
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 ﭽﯗﭼ امبقصصرة :199 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ بععـالّ َععٔ عالَعع ١كأي اآلٜعع ١يف َِععشف ايتٝوععرل
بلٚاٚ ١ٜكَظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألػرلظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽﯘﭼ امبقرة :170 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبعـ ّال َعٔ اﮅ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات
ْافع  َٔ -كٚا ١ٜقايٚ - ٕٛابٔ نجرل ٚاب ٞدع لظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚامله.ٞ
 ﭽﮇﭼ امبقرة :141 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـ ّال َٔ اﮆ يف َِش  ٞايتٝورل بكلا٤تعٞ
أب ٞعُلٜٚ ٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايبِل.ٟ
 ﭽﮩﭼ امبقصرة :111 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبعـالّ َعٔ اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات
ْافع  َٔ -كٚاٚ ١ٜكَ  ٚ -ابعٔ نعجرل ٚأبع ٞعُعلٜٚ ٚعكعٛبظ ألْٗعا كأي اآلٜع ١يف ايععـ املعـْ ٞاألػعرل
ٚاملهٚ ٞايبِل.ٟ
 ﭽﭘﭙﭼ امبقصرة :111 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـ ّال َٔ اﮅ يف َِش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تعٞ
ْافع  َٔ -كٚا ١ٜقايٚ - ٕٛأب ٞدع لظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاأل.ٍٚ
 ﭽﭬﭼ ءال معصران :3 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮄ يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل

ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
 ﭽﭗﭼ ءال مع صران :01 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮆ يف َِععاسف ايتٝوععرل
بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَلظألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚاملـْ ٞاألػرل  -عٔ ًٝب١
 ٚاملهٚ ٞايٌاَ.ٞ- 172 -
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 ﭽﮥ ﮦﭼ ءال معصران :01 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮅ يف َِععش  ٞايتٝوععرل
بكلا ٠٤ابٔ عاَلظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايٌاَ.ٞ
 ﭽﰄﭼ امنسصصاء :33 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ بععـالّ َععٔ عالَعع ١كأي اآلٜعع ١يف َِععاسف ايتٝوععرل
بكلا٤ات ْافع ٚأب ٞعُلٜٚ ٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املهٚ ٞاملـْ ٞاألٚ ٍٚاملعـْ ٞاألػعرل
ٚايبِلٟظ ٚ ٖٛٚقف تاّ.
 ﭽﮎﭼ املائصصةة :7 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮆ يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
 ﭽﭻﭼ املائصةة :71 :مت ٓٚعع عالَع ١كأي اآلٜع ١بعـ ّال َعٔ اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
 ﭽﯻﭼ املائةة :14 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبعـ ّال َعٔ اﮆ يف َِعشٝف ايتٝوعرل بكلا٤تعٞ

أب ٞعُلٜٚ ٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايبِل.ٟ
 ﭽﭙﭼ ا ٔلهعام :7 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـ ّال َٔ اﮅ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع
ٚابٔ نجرل ٚأب ٞدع لظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املهٚ ٞاملـْ ٞاألٚ ٍٚاملـْ ٞاألػرل.
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 ﭽﯮﭼ ا ٔلهعصام :88 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـ ّال َٔ عالَ ١كأي اآلٜع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜإال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚ ٖٛٚقف تاّ.
 ﭽﯮﭼ ا ٔلهعام :14 :مت ٓٚع عالَع ١كأي اآلٜع ١بعـالّ َعٔ اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
 ﭽﯲﭼ ا ٔلعراف :10 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـ ّال َٔ اﮆ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات أبٞ
عُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايبِلٚ ٟايٌاَ.ٞ
 ﭽﯶﭼ ا ٔلعراف :10 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بعـالّ َعٔ عالَع ١كأي اآلٜع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل
يػعععرل ايهعععٛفٝنظ ألْٗعععا يٝوعععت كأي آٜععع ١إال يف ايععععـ ايهعععٛيفظ ٖٚعععٚ ٛقعععف تعععاّظ عًعععِْ ٢ع ع
ﭽﯸﯹﭼ بتكـٜلٖ" :ـ ٣فلٜكّا ٚأٌٓ فلٜكّا".
 ﭽﭲﭳﭴﭼ ا ٔلعصراف :43 :مت ٓٚع عالَع ١كأي اآلٜع ١بعـ ّال َعٔ اﮅ يف َِعاسف ايتٝوعرل

بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نجرل ٚأب ٞدع لظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املهٚ ٞاملـْ ٞاألٚ ٍٚاملـْ ٞاألػرل.
 ﭽﮇﭼ ا ٔلهفال :48 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـالّ َٔ اﮄ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات
أب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايبِلٚ ٟايٌاَ.ٞ
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 ﭽﮔﭼ يصووس :11 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ بعـالّ َععٔ عالَعع ١كأي اآلٜعع ١يف َِععشف ايتٝوععرل
بكلا ٠٤ابٔ عاَلظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ ايٌاَٚ ٖٛٚ .ٞقف نافٕ.
 ﭽﭺﭼ ىصود :13 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـ ّال َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تعٞ
أب ٞعُلٜٚ ٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت كأي آٜع ١يف ايععـ ايبِعلٟظ ٖٚعٚ ٛقعف نعافٕ عٓعـ األسلعٚ ْٞٛابعٔ
األْباكٟظ ٚتاّ عٓـ ايـاْٚ ٞابٔ ايٓشاي.
 ﭽﮝﭼ ىصود :38 :مت ٓٚع عالَع ١كأي اآلٜع ١بعـالّ َعٔ اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات
ْافع ٚابٔ نجرل ٚأب ٞدع لظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املهٚ ٞاملـْ ٞاألٚ ٍٚاملـْ ٞاألػرل.
 ﭽﮊﭼ ىصصود :717 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ بععـ ّال َععٔ عالَعع ١كأي اآلٜعع ١يف َِععش  ٞايتٝوععرل
بكلا٤تْ ٞافع  َٔ -كٚاٚ ١ٜكَ ٚ -ابٔ نجرلظ ألْٗعا يٝوعت كأي آٜع ١يف ايععـ املهعٚ ٞاملعـْ ٞاألػعرلظ
ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽﯧﭼ امرعة :1 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـالّ َٔ اﮄ يف َِاسف ايتٝورل يػرل ايهٛفٝنظ

ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
 ﭽﮙﭼ امرعصة :78 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـ ّال َٔ اﮄ يف َِاسف ايتٝورل يػرل ايهٛفٝنظ
ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﭟﭼ إب صراىم :70 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ بععـالّ َععٔ عالَعع ١كأي اآلٜعع ١يف َِععاسف ايتٝوععرل
بكلا٤ات ْافع  َٔ -كٚاٜعٚ ١كَ ٚ -ابعٔ نعجرل ٚأبع ٞعُعلٜٚ ٚعكعٛبظ ألْٗعا يٝوعت كأي آٜع ١يف ايععـ
املـْ ٞاألػرل ٚاملهٚ ٞايبِلٟظ ٚ ٖٛٚقف سؤ.
 ﭽﯲﭼ إبصراىم :44 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮅ بععـالّ َععٔ عالَعع ١كأي اآلٜعع ١يف َِععش  ٞايتٝوععرل
بكلا٤ت ٞأب ٞعُلٜٚ ٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ ايبِلٟظ ٚ ٖٛٚقف سؤ.
 ﭽﯪﭼ إبصراىم :31 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮆ يف َِععشف ايتٝوععرل
بكلا ٠٤ابٔ عاَلظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايٌاَ.ٞ
 ﭽﮌﭼ امكيف :11 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـالّ َٔ اﮄ يف َِعشف ايتٝوعرل بلٚاٜعٚ ١كَظ
ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألػرل.
 ﭽﯭﭼ امكيصف :41 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات
ْافع  َٔ -كٚا ١ٜقاي - ٕٛابٔ نجرل ٚأب ٞدع لظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚاملهٞظ ٖٚعٛ

ٚقف نافٕ.

 ﭽﭙﭚﭼ امكيصف :33 :مت ٓٚع عالَ ١اﮅ بعـ ّال َعٔ عالَع ١كأي اآلٜع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل
بكلا٤ات ْافع  َٔ -كٚا ١ٜقايٚ - ٕٛابٔ نجرل ٚأب ٞدع لظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املعـْ ٞاألٍٚ
ٚاملهٞظ ٚ ٖٛٚقف سؤ.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﭩﭪﭫﭼ امكيصف :38 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـالّ َٔ اﮅ يف َِعاسف ايتٝوعرل
بكلا٤ات ْافع  َٔ -كٚا ١ٜقايٚ - ٕٛابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع ل ٜٚعكٛبظ ألْٗعا كأي
اآل ١ٜيف ايعـ املهٚ ٞاملـْ ٞاألٚ ٍٚايٌاَٚ ٞايبِل.ٟ
 ﭽﭪﭼ مرمي :37 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـالّ َٔ اﮆ يف َِش  ٞايتٝورل بكلا٤تعْ ٞعافع
 َٔ كٚاٚ ١ٜكَ ٚ -ابٔ نجرلظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألػرل ٚامله.ٞ ﭽﯨﭼ مصرمي :11 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـ ّال َعٔ اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل ايهعٛفٝنظ
ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
 ﭽﮁﭼ طو :39 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـ ّال َٔ اﮆ يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابٔ عاَلظ
ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايٌاَ.ٞ
 ﭽﮉﭼ طو :39 :مت ٓٚع عالَع ١كأي اآلٜع ١بعـالّ َعٔ اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات أبعٞ

عُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايبِلٚ ٟايٌاَ.ٞ
 ﭽﮗﭼ طو :37 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات
ْافع ٚابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٚ ٚأب ٞدع ل ٜٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايععـ املعـْ ٞاألٚ ٍٚاملعـْٞ
األػرل ٚاملهٚ ٞايبِلٟظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ تبعّا يًـاْ.ٞ
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﭘﭼ طصو :13 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآلٜع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜإال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽﮬﭼ طو :38 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـ ّال َٔ اﮆ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع -
َٔ كٚا ١ٜقايٚ - ٕٛابٔ نجرل ٚأب ٞدع لظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚامله.ٞ
 ﭽﯕﭼ طصو :38 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـالّ َٔ اﮆ يف َِشف ايتٝوعرل بلٚاٜعٚ ١كَظ
ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألػرل.

 ﭽﰀﭼ طو :33 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ

بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات

ْافع  َٔ -كٚا ١ٜقايٚ - ٕٛابٔ نجرل ٚأب ٞدع لظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚاملهٞظ ٖٛٚ
ٚقف تاّ.

 ﭽﮡﭼ ا ٔلهبيصاء :88 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِاسف ايتٝورل يػعرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜإال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽﯗﭼ احلصج :19 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِاسف ايتٝوعرل يػعرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜإال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ تبعّا يًـاْ.ٞ
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﰅﭼ امنصصور :34 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ بععـ ّال َععٔ عالَعع ١كأي اآلٜعع ١يف َِععاسف ايتٝوععرل
بكلا٤ات ْافع ٚابٔ نعجرل ٚأبع ٞدع علظ ألْٗعا يٝوعت كأي آٜع ١يف ايععـ املعـْ ٞاألٚ ٍٚاملعـْ ٞاألػعرل
ٚاملهٞظ ٚ ٖٛٚقف تاّ تبعّا يًـاْ.ٞ
 ﭽﮣﭼ امضصصعراء :30 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮆ يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
 ﭽﰗﭼ اهمنصصل :33 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮄ يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
 ﭽﯜﭼ امصروم :3 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآلٜع ١بعـ ّال َعٔ اﮄ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات
ْافع  َٔ -كٚاٚ ١ٜكَ ٚ -ابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآلٜع ١يف ايععـ املعـْٞ
األػرل ٚاملهٚ ٞايبِلٚ ٟايٌاَ.ٞ
 ﭽﯳﭼ امسدةة :79 :مت ٓٚع عالَع ١كأي اآلٜع ١بعـ ّال َعٔ اﮆ يف َِعاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات
ْافع ٚابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ٚأب ٞدع لظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املعـْ ٞاألٚ ٍٚاملعـْ ٞاألػعرل ٚاملهعٞ

ٚايٌاَ.ٞ
 ﭽﭛﭼ س ب ٕا :71 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآلٜع ١بعـالّ َعٔ اﮅ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ
عاَلظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايٌاَ.ٞ
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﮂﭼ فصصاطر :1 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮅ يف َِععاسف ايتٝوععرل بكععلا٤ات
أب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايبِلٚ ٟايٌاَ.ٞ
 ﭽﯗﯘﭼ فصاطر :78 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َعٔ عالَع ١كأي اآلٜع ١يف َِعش  ٞايتٝوعرل
بكلا٤ت ٞأب ٞعُلٜٚ ٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ ايبِلٟظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽ ﭱﭼ فاطر :11 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤
ابٔ عاَلظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ ايٌاَٞظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽﮗﭼ فصصاطر :37 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮅ يف َِععش  ٞايتٝوععرل بكلا٤تععٞ
أب ٞعُلٜٚ ٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايبِل.ٟ
 ﭽﯴﭼ فاطر :34 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـ ّال َٔ اﮅ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْعافع
 َٔ كٚاٚ ١ٜكَ ٚ -أب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألػرل ٚايبِلٟٚايٌاَ.ٞ
 ﭽﭔﭕﭼ ص :7 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآلٜع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل

ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜإال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽﮟﭼ ام مصصر :4 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮄ يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﯲﭼ ام مر :19 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـ ّال َٔ اﮅ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْعافع
 َٔ كٚا ١ٜقايٚ - ٕٛابٔ نجرل ٚاب ٞدع لظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚامله.ٞ ﭽﮔﭼ ام مر :48 :مت ٓٚع عالَع ١اﮆ بعـالّ َعٔ عالَع ١كأي اآلٜع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜإال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚ ٖٛٚقف تاّ.
 ﭽﯯﭼ غافر :78 :مت ٓٚع عالَع ١كأي اآلٜع ١بعـالّ َعٔ اﮅ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ
عاَلظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايٌاَ.ٞ
 ﭽ ﭨﭼ غصصافر :73 :مت ٓٚععع عالَعع ١كأي اآلٜعع ١بععـالّ َععٔ اﮆ يف َِععاسف ايتٝوععرل يػععرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
 ﭽﭯﭼ فعصصوت :74 :مت ٓٚععع عالَعع ١اﮆ بععـ ّال َععٔ عالَعع ١كأي اآلٜعع ١يف َِععاسف ايتٝوععرل
بكلا٤ات أب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ ايبِلٚ ٟايٌاَٞظ ٖٚعٚ ٛقعف
نافٕ.
 ﭽ ﭖﭼ امضصورى :41 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َعٔ عالَع ١كأي اآلٜع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل

يػرل ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜإال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽﮔﭼ دمحم :3 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـالّ َٔ اﮆ يف َِاسف ايتٝورل يػعرل ايهعٛفٝنظ
ألْٗا كأي اآل ١ٜيف غرل ايعـ ايهٛيف.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 ﭽﯳﭼ امطور :74 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِاسف ايتٝورل بكعلا٤ات
ْافع ٚابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٚ ٚأب ٞدع ل ٜٚعكٛبظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايععـ املعـْ ٞاألٚ ٍٚاملعـْٞ
األػرل ٚاملهٚ ٞايبِلٟظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽﭬﭼ امنم :13 ::مت ٓٚعع عالَع ١اﮆ بعـ ّال َعٔ عالَع ١كأي اآلٜع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل يػعرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜإال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚ ٖٛٚقف تاّ تبعّا يًـاْ.ٞ
 ﭽﭸﭼ امصنم :10 ::مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا٠٤
ابٔ عاَلظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ ايٌاَٞظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽﮅﭼ احلةية :74 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِاسف ايتٝورل يػعرل
ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜإال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
 ﭽﮋﭼ احلةية :11 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـالّ َعٔ اﮅ يف َِعش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تعٞ
أب ٞعُلٜٚ ٚعكٛبظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايبِل.ٟ
 ﭽﰑﭼ اجملادةل :19 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َعٔ كأي اآلٜع ١يف َِعش  ٞايتٝوعرل بكلا٤تعٞ
ْافع  َٔ -كٚاٚ ١ٜكَ ٚ -ابٔ نجرلظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ املعـْ ٞاألػعرل ٚاملهعٞظ ٖٚعٚ ٛقعف

تاّ.
 ﭽﮘﭼ امط ق :1 :مت ٓٚع عالَع ١كأي اآلٜع ١بعـالّ َعٔ اﮆ يف َِعشف ايتٝوعرل بكعلا ٠٤ابعٔ
عاَلظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ ايٌاَ.ٞ
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 ﭽﯔﯕﭼ امط ق :79 :مت سقف عالَ ١اﮆ يف َِش  ٞايتٝورل بكعلا٤ات ْعافع َ -عٔ كٚاٜع١
قايٚ - ٕٛأب ٞدع لظ ألٕ ﭽﮱﯓﭼ كأي اآلٜع ١يف ايععـ املعـْ ٞاألٍٚظ ف ِعًت عالَع١
كأي اآل ١ٜبُٗٓٝا .فاالبتـا ٤بع ﭽﯔﯕﭼ ػبعًٗا َٓاؿ ٣عً ٢إُٓاك اٜا أٜٗعا ظ ٚيعقيو مت
سععقف عالَعع ١ايٛقععف بعععـٖاظ ألٕ َععا بعععـٖا ًعع ١دععٛاب ايٓععـاٖٚ .٤عع ٛاملعُعع ٍٛبعع٘ يف َِععشف
ازبُاٖرل ١ٜايًٝب ١ٝبلٚا ١ٜقايٚ ٕٛاملٔبٛط سو ايعـ املـْ ٞاأل.ٍٚ
 ﭽﯮﭼ املعارج :3 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ابعٔ
عاَلظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜيف ايعـ ايٌاَٞظ ٚ ٖٛٚقف تاّ.
 ﭽﮱﭼ هوح :14 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َٔ عالَ ١كأي اآل ١ٜيف َِاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات
ْافع  َٔ -كٚا ١ٜقايٚ - ٕٛابٔ نجرل ٚأب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٚأبع ٞدع عل ٜٚعكعٛبظ ألْٗعا يٝوعت كأي
آ ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚاملهٚ ٞايبِلٚ ٟايٌاَٞظ ٚ ٖٛٚقف تاّ.
 ﭽﯖﭼ هوح :13 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـالّ َٔ اﮅ يف َِاسف ايتٝوعرل بكعلا٤ات ْعافع -

َٔ كٚا ١ٜقايٚ - ٕٛابٔ نجرل ٚأب ٞدع لظ ألْٗا كأي اآل ١ٜيف ايعـ املـْ ٞاألٚ ٍٚامله.ٞ
 ﭽﯼﯽﭼ امقيامة :78 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بعـالّ َعٔ عالَع ١كأي اآلٜع ١يف َِعاسف ايتٝوعرل
يػرل ايهٛفٝنظ ألْٗا يٝوت كأي آ ١ٜإال يف ايعـ ايهٛيفظ ٚ ٖٛٚقف نافٕ.
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 ﭽﮪﭼ امنازعات44 :ظ عصبس :41 :مت ٓٚع عالَ ١اﮆ بـالّ َعٔ عالَع ١كأي اآلٜع ١يف َِعاسف
ايتٝورل بكلا٤ات أب ٞعُلٚ ٚابٔ عاَل ٜٚعكٛبظ ألُْٗا يٝوا كأهَ ٞآ ١ٜيف ايعـ ايبِعلٚ ٟايٌعاَٞظ
ُٖٚا ٚق ّإ تاَٖإ.
 ﭽﯴﭼ امفمر :14 :مت ٓٚع عالَ ١كأي اآل ١ٜبـالّ َٔ اﮆ يف َِاسف ايتٝورل بكلا٤ات ْافع
ٚابٔ نعجرل ٚابعٔ ععاَل ٚأبع ٞدع علظ ألْٗعا كأي اآلٜع ١يف ايععـ املعـْ ٞاألٚ ٍٚاملعـْ ٞاألػعرل ٚاملهعٞ
ٚايٌاَ.ٞ
فٗععقٖ ٙعع ٞنععٌ املٛآععع ايععيت أؿ ٣تعععـ ٌٜكؤٚي اآل ٟفٗٝععا إىل تعععـ ٌٜيف عالَععات ايٛقععف باسبععقف أٚ
اإلٓاف ١أ ٚايتػٝرلظ َٚا عـا فيو فًٝى ف ٘ٝتعـ ٌٜيف عالَات ايٛقفظ فًِ ُٜقنل.
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ايباب اشباَىَٗٓ :ر َِاسف ايتٝورل يف األٚد٘ املكـَ ١يف األؿا٤
يف املٛآع اييت ٜه ٕٛيًلا ٟٚأ ٚيًكاكئ فٗٝعا أنجعل َعٔ ٚدع٘ ُٓعب ت َِعاسف ايتٝوعرل عًع ٢ايٛدع٘
املكـّ يف األؿاَ ٤ع فنل األٚد٘ األػل ٣باشلاٍَٚ .قـ كٚع ٞيف تكعـ ِٜاألٚدع٘ َعا ْكًع٘ اإلَعاّ أبعٛ
اسبؤ عً ٞبٔ هامل ايٓٗٛك ٟٓايِٖ اقُو ٓٞيف "غٝح ايٓ ع يف ايكلا٤ات ايوبع"ظ ٚاإلَاّ ضبُـ بعٔ عًعٞ
بعععٔ ٜايًٛععع٘ يف كهعععايت٘ املتٔعععُٓ ١بٝعععإ األٚدععع٘ املكـَععع ١يف األؿا ٤يًكعععلا ٤ايوعععبعٚ ١ايعععيت مل
ٜقنلٖا ايِ اقو ٞيف "غٝح ايٓ ع"ظ ٚاإلَاّ إبلاٖ ِٝاملاكغٝين يف تعًٝك٘ عً ٢كهعاي ١ابعٔ ٜايًٛع٘ظ
ٚايـنتٛك عً ٞبٔ ضبُـ تٛفٝل ايٓشٖاي يف "ايلهاي ١ايػلٖا ٤يف األٚد٘ ايلادش ١يف األؿا ٤ععٔ ايعٌعل٠
ايكلاٚ "٤يف "ايتش ع ١ايوعٓ ١ٝيف ذبلٜعل أٚدع٘ ايٌعا بٚ ١ٝايعـك ٠املٔع"١ٝظ َعع تكعـ ِٜاألػعرل عٓعـ
االػتالف غايبّاٚ .كغِ إٔ َِاسف ايتٝورل قـ كاعت فنل

ٝع األٚد٘ بٗٛاٌَٗاظ إال إٔ عً ٢ايكاكئ

ال إفا قلأ يكاي ٕٛبكِل املٓ ٌِ َ ١ًُٚع ِٝازبُعع اَتٓعع يع٘ ٚدع٘
أال ؽبًط بن األٚد٘ ٚاي لمظ فُج ّ
ايتكً ٌٝيف ي غ اايتٛكا ٠ظ ٚإفا قلأ يعٛكَ بتكًٝعٌ فٚات ايٝعا ٤اَتٓعع يع٘ ٚدع٘ قِعل ايبعـٍظ ٚإفا قعلأ
يًبن ٟبتوُٖٗ ٌٝن ٠األعٓتهِ اَتٓع ي٘ ٚد٘ فتض ايٝا َٔ ٤اٚي ٞؿٜعٔ ظ ٚإفا ٚقعف سبُعن ٠بايٓكعٌ
يف باب اً٦ٝا اَتٓع ي٘ ايٛقف بايتؼ ٝف عً ٢اشلُن املتشلى املتٛهط بنا٥ـظ ٖٚهقا مما ػب عًع٢
ايكاكئ تًكٚ ٘ٝتعًُ٘ َٔ ٌَاؽب٘ ..
ٚعً ٢ايعُّٛظ فإٕ َوعأي ١ايتشلٜعلات ٚاهععَٚ ١تٌععب ١عٓعـ احملعلكٜٔظ ٚيًٌُعاٜؽ ٚايعًُعا ٤فٗٝعا
َقاٖ عـ٠ظ فُِٓٗ َٔ أ ًل  َٔ َِٗٓٚقعٝعٖـ امل ًلٚ .مل تًُنِّ َِاسفُ ايتٝورل ايكاكئَ بعأَ ٟعقٖ
َٓٗاظ ٚإمنا فكط كدٖشَتِ ٚدّٗا عً ٢غرل ٙؿ ٕٚك ٓؿ يًُلدٛغٚ .يًكعاكئ أال ٜأػعق بٗعقا ايذلدعٝض إٕ تًكع٢
غرلٌَ َٔ ٙاؽب٘.
ٚفُٝا  ًٜٞبٝإ زبُٝع األٚد٘ املكـَ ١فُٝا ٚكؿ ف ٘ٝاشبالف يف
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فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِاسف ايتٝورل فُٝا ٚكؿ ف ٘ٝاشبالف زبُٝع ايكلا٤

 -1إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤املُٚ ِٝالّ يف ﭽ ﭑﭓ ﭼ ءال معران .7

()7

 -2إبـاٍ ُٖن ٠اي ٌُٛإفا ؿػًت عًٗٝا ُٖن ٠اهت ٗاَ١ٝظ يف عب :ٛﭽﭜﭼ ا ٔلهعام .734
 -3تلقٝل ايلاُٚ ٤الّ يف ﭽ ﭭ ﭼ امضعراء .84

()1

()3( )4

 -4تلقٝل ايلاٚ ٤ق ّا يف ﭽ ﮬ ﭼ س ب ٕا 71ظ ﭽ ﰘ ﭼ كيف وردتظ ﭽ ﭣ ﭼ امقمر ( 8مواضع)ظ
ﭽﭛﭼ امفمر .3

()1( )4

 -5ت ؼ ِٝايلاٚ ٤ق ّا يف ﭽ ﮄ ﭼ حير وردت.

()1( )4

 -6اإلؿغاّ ايهاٌَ يف ﭽ ﭒﭼ املرس ت .19
ال ُٜكـّ ايتٛهط ألب ٞدع ل يف ي غ
 -7املـ قبٌ اشلُن املػٖٝل بايتوٌٗٝظ يبكا ٤أثل اشلُنظ فُج ّ
()8( )4

ﭽﮆﭼ حير وردظ ُٜٚكـّ اإلًباع سبُن ٠إفا ٚقف عًَ ٢جٌ ﭽﭗﭼ امبقرة .71

()4

 -8ايكِل قبٌ اشلُن املػٖٝل باسبقفظ ينٚاٍ أثل اشلُنظ َجٌ باب ﭽﯟﯠﭼ يًبنٚ ٟايوٛهٞ
()4
ٚنقيو يكايٚ ٕٛؿٚك ٟأب ٞعُل ٚإفا قلآ بكِل املٓ ٌِ.
()1
 -9ايٛقف بايوه ٕٛاحملض فُٝا ػبٛم ف - ٘ٝأّٜٔا  -ايل ّٚأ ٚاإلسلاّ أ ٚنالُٖا.
()7
()1
()4
()3
()1
()8
()1

حبسب اخذيار املارغيين ,واموهجان جيةان كٌل هط ادلاين ,إل ٔآن امقرص مقةم حلفط وخوف عن مح ة ٔلهو مذىب ابن غوبون.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال :فامةده مبةل  ..فوولك ذا ٔآوىل.
حبسب اخذيار ابن اجل ري.
و ٔلهو مذىب مجيور املغاربة واملرصيني ,ومخواحر امنعوص عويو كٌل ذكر ابن اجلص ري ,وذكصر ٔآيًً صا ٔآن امقيصاس إجصراء امصوهجني يف
ﭽ ﯱﭼ امخوبة  711حال اموقف ملن ٔآمال ىاء امخأٔهير ,وقال" :ول ٔآع فهيا هعا".
مكن ل ثوجة يف معاحف امخيسري ع مة مًبط حال امراء وق ًفا إذا اكن خمام ًفا هل وظ ً .وحال امراء وق ًفا يف غري ىذه املواضع
ىو هفس حاميا وظ ً.
اموجو الٓخر ىو الٕدغام امناقط ببقاء ظفة الاس خع ء ,ابس خثناء امسويس فويس هل إل الٕدغام اماكمل.
ٔلن امسكون ىو ا ٔلظل يف اموقف عىل املكمة املخحركة وظ ً ,كٌل هط ابن اجل ري.
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فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜقاي ٕٛعٔ ْافع
 َِٝ ١ًُ -1ازبُعظ يف عب :ٛﭽﮄÒﭼ.

()7

 -2قِل املٓ ٌِظ يف عب :ٛﭽﮜﭼ ( )7ظ  َ٘ٓٚي غ :ﭽﮜÛﭼ حير ٔآىت.
 -3إؿػاٍ أيف بن اشلُنتن يف ﭽ ﯘﭼ ام خرف .70

()1

()7

 -4قِل املـ قبٌ اشلُن ٠ايواق ُٚ ١الّظ يف عب :ٛﭽﯟﯠﭼ.

()4

 -5تٛهط املـ قبٌ اشلُن ٠املوًُٗٚ ١الّظ يف عب :ٛﭽﮎﮏﭼظ ﭽﮕﮗﭼ.
 -6اإلبـاٍ َع اإلؿغاّ يف ﭽﭙﭚﭼ يوسف .14

()7

 -7توٗ ٌٝاشلُن ٠ايجاْ - ١ٝاملهوٛك ٠بعـ األٚىل املُٔ - ١َٛيف عب :ٛﭽﭥﭦﭼ.
 -8اي تض يف ي غ ﭽ ﭤ ﭼ كيف ورد.

()7

()7

 -9إًباع نول اشلاًُٚ ٤تٗا بٝا٤ظ يف ﭽ ﯻﭼ طو .11

()7

 -10اإلظٗاك يف ﭽﯞﯠﭼ ا ٔلعراف ٚ 718ﭽﮨﮩﭼ ىود .31
 -11سقف ايٝاُٚ ٤الّ ٚٚق ّا يف ﭽ ﯲ ﭼظ ﭽ ﯴ ﭼ امبقرة .738
 -12إثبات ايٝاٚ ٤ق ّا يف ﭽ ﭘ ﭼ اهمنل .48
()7
()1
()4
()3

()3

()7

()7

()7

ىذا ىو ما يقذًيو طري ابن بواين عن ٔآيب وض يط من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس (طري امرواية من امضاطبية).
وهجًا واحةً ا عىل وجو قرص املنفعلٔ .آما عىل وجو ثوسط املنفعل فيموز اموهجان ,ويُقةم امخوسط مبقاء ٔآ ر اهلم ة.
حبسب اخذيار ابن اجل ري م وال ٔآ ر اهلم ة .ويخعني امخوسط عىل وجو ثوسط املنفعل.
حبسب اخذيار ابن اجل ري مبقاء ٔآ ر اهلم ة.
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 -13اشلُن يف ﭽ ﮘ ﭼ مرمي .70

()7

 -14فتض ايٝا ٤يف ﭽ ﮝﮞ ﭼ فعوت .19

()1

 -15إثبات أيف اأْا يف ﭽ ﭩﭪ ﭼ حير ورد.

()4

 -16إههإ ايعن يف ﭽ ﭥ ﭼ امبقرة 117ظ ﭽ ﯫ ﭼ امنساء 13ظ ﭽﯻﭼ امنساء .713
 -17إههإ اشلا ٤يف ﭽ ﭼ ﭼ يووس .41

()3

 -18إههإ اشبا ٤يف ﭽ ﯓ ﭼ يس .30
 -19االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()3

()1

 -20إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
 -21اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

()8

()1

 ٌُٚ -22آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.
()7
()1
()4
()3
()1
()8
()1
()3

()3

()3

ىذا ىو ما يقذًيو طري ابن بواين عن ٔآيب وض يط من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس (طري امرواية من امضاطبية).
ٔلهو ٔآصير و ٔآكرث و ٔآقيس مبذىب قامون.
حبسب اخذيار ابن ايموصة ,وٕال فقة قر ٔآ ادلاين ابموهجني مجي ًعا عىل ٔآيب امفذح من طري ٔآيب وض يط.
لقذعار امضاطيب عويو ,واخذاره ادلاين.
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚاٚ ١ٜكَ عٔ ْافع
 -1ايتٛهط يف َـ ايًنظ يف عب :ٛﭽﮇﭼ إال َا اهتُجين.

()7

 -2ايتٛهط يف َـ ايبـٍظ يف عب :ٛﭽﭻﭼ إال َا اهتُجين.

()7

 -3ايتٛهط يف ايًن ٚايبـٍ َعّا إفا ادتُعا يف نًُ١ظ يف عب :ٛﭽﭻﭼ.

()7

 -4إبـاٍ اشلُن ٠ايجاْ َٔ ١ٝامل تٛستن يف نًَُ ١ع املـظ عب :ٛﭽﭖÒﭼ.
 -5إبـاٍ اشلُن ٠ايجاْ َٔ ١ٝاشلُنتن املت كتن يف اسبلن َٔ ١نًُتن سلف َـظ عب:ٛ
()7

ﭽﯟﯠﭼظﭽﮎﮏﭼظ ﭽﮕﮗﭼ ()7ظ ُٜٚوتجٓ َٔ ٢فيو:
َٓٛ .عا ﭽ ﯓﯔ ﭼ احلمر  87ظ امقمر 37ظ فايتوٗ ٌٝف ٖٛ ٘ٝاملكـّ.

()1

َٓٛ .عا ﭽ ﭻﭼﭼ امبقرة 47ظ ﭽ ﭳﭴﭼ امنور 44ظ فًٛكَ فُٗٝا ٚد٘ ثايح  ٖٛٚإبـاٍ
()7
ايجاْٜ ١ٝاَ ٤هوٛك٠ظ  ٖٛٚاملكـّ.

 -6إبـاٍ اشلُن ٠املهوٛك ٠بعـ َُٔٚ ;١َٛاّٚا َهوٛك٠ظ يف عب :ٛﭽﭥﭦﭼ.

 -7ايٛقف عً ٢ﭽ ﮂ ﭼ حير وقعت بإبـاٍ اشلُنٜ ٠ا.ّ٤

()7

()4

 -8إًباع َـ ٖذا ٤امل ِٝيف ﭽﮡﮣﭼ امعنكبوت 7ظ ٚنقيو إًباع املـ املبـٍ َٔ اشلُن إفا
ذبلى ايوانٔ بعـ ٙحبلن ١عاكٓ ١يف عب :ٛﭽ ﭦﭧﭨﭼ ا ٔلح ا

 -9توُٖٗ ٌٝن ٠ﭽﮜﭼ حير وردتظ ؿ ٕٚأيف قبًٗا.

 -10توٗ ٌٝاشلُن ٠ايجاْ َٔ ١ٝﭽ ﭧﭼ كيف وردت.

.41

()1

()7

()7

( )7ىذا ىو ما يقذًيو طري امنحاس عن ا ٔلزرق من قراءة ادلاين عىل ابن خاقان (طري امرواية من امضاطبية).
( )1حبسب اخذيار املارغيين.
( )4حير اقذرص عويو ادلاين وامضاطيب وابن اجل ري ,وزاد احملققون وجو امدسييل بروم.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 -11تكًٌٝ

ٝعع فٚات ايٝعا ٤ايعيت ٚكؿ فٗٝعا اي عتض ٚايتكًٝعٌظ عبع :ٛﭽﰓﭼظ ﭽﭦﭼ ()7ظ

باهععتجٓاَ ٤ععا نععإ فٝعع٘ الّ اهععتٛفت ًععلٚط تػًٝعٗععاظ عبعع :ٛﭽﭒﭼ ظ فععاي تض فٝعع٘ ٖععٛ
()1
املكـّ يف األؿا.٤

 -12ايتكً ٌٝيف ﭽﮥﭼ ا ٔلهفال .34

()7

 -13ايتكً ٌٝيف ﭽﮤﭼ امنساء ( 48موضعني)ظ ﭽﯲﭼ املائةة 11ظ امضعراء .749

 -14ت ؼ ِٝايلا ٤يف باب ﭽ ﮧﭼ.
 -15ت ؼ ِٝايلا ٤يف ﭽﮥﭼ ا ٔلهعام .17

()7

()7

()7

 -16ت ؼ ِٝايالّ ُٚالّ ٚٚق ّا يف ﭽﯗﭼ طو 38ظ ﭽﯤﭼ ا ٔلهبياء 33ظ ﭽﯦﭼ احلةية 78ظ
ﭽﯴﭼ امبقرة 144ظ ﭽ ﭝﭼ امنساء .713

 -17اإلظٗاك يف ﭽ ﮉﮋﭼ امق .7

()7

()7

 -18إههإ ايٝا ٤يف ﭽ ﯘﭼ ا ٔلهعام .781
 -19تلى ايٓكٌ يف ﭽ ﮠﮢﭼ احلاقة .70

 -20اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

 -21االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()7

()1( )7

()7

()4

 -22إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
()7
 -23ايوهت بن نٌ هٛكتن إفا  ٌُٚبُٗٓٝاظ عـا بن األكبع اي ٗنِٖلظ فاي ٌِ بايبوًُ ٖٛ ١املكـّ.
()7
 -24إًباع املـ ايعاكض يًوهٕٛظ  َ٘ٓٚاملـ ايعاكض يًوهت بن ايوٛكتن.
()3

()7
()1
()4
()3

ىذا ىو ما يقذًيو طري امنحاس عن ا ٔلزرق من قراءة ادلاين عىل ابن خاقان (طري امرواية من امضاطبية).
حبسب اخذيار ابن اجل ري.
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜايبن ٟعٔ ابٔ نجرل
 -1اإلبـاٍ َع اإلؿغاّ ُٚالّ يف ﭽﭙﭚﭼ يوسف .14

()7

 -2قِل املـ قبٌ اشلُن ٠ايواق ُٚ ١الّظ يف عب :ٛﭽﯟﯠﭼ.

()1

 -3تٛهط املـ قبٌ اشلُن ٠املوًُٗٚ ١الّظ يف عب :ٛﭽﮎﮏﭼظ ﭽﮕﮗﭼ.
 -4إبـاٍ اشلُن ٠ايجاْ - ١ٝاملهوٛك ٠بعـ األٚىل املُٔ - ١َٛيف عب :ٛﭽﭥﭦﭼ.
 -5توُٖٗ ٌٝن ٠ﭽ ﯾﱪﭼ امبقرة .119
 -6ايكً ٚاإلبـاٍ يف باب ﭽ ﮍﭼ.

()7

()7

()7

 -7اإلظٗاك يف ﭽﮨﮩﭼ ىود .31

()7

 -8عـّ إسبام ٖا ٤ايوهت عٓـ ايٛقف عً ٢ﭽﮍﭼ ٚأػٛاتٗا.
 -9إههإ ايٝا ٤يف ﭽ ﭮﭯﭼ اماكفرون .8

()7

()7

 -10سقف األيف بعـ ايالّ يف ﭽ ﮅﱪﭼ يووس 78ظ ﭽ ﮊﮋﭼ امقيامة .7
 -11سقف األيف األػرلٚ ٠ق ّا يف ﭽ ﮊﯾﭼ الٕوسان .3

()7

()7

( )7ىذا ىو ما يقذًيو طري امنقاش عن ٔآيب ربيعة من قراءة ادلاين عىل امفاريس (طري امرواية من امضاطبية).
( )1حبسب اخذيار ابن اجل ري م وال ٔآ ر اهلم ة.
( )4حبسب اخذيار ابن اجل ري مبقاء ٔآ ر اهلم ة.
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()4

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 -12إثبات ايٝاٚ ٤ق ّا يف ﭽﮒﭼ ق .37

()7

 -13إبـاٍ اشلُنٜ ٠ا ٤هانٓ ١يف ﭽﮂﭼ

ا ٔلح ا

3ظ اجملادةل 1ظ ﭽﯛﭼ

امط

ق ( 3موضعني).

َع إظٗاك ايٝاُٚ ٤الّ بع ﭽﯝﭼ امط ق 3ظ ٚال ٜتشكل إال بوهت ١ي  ١ ٝعًٗٝا.
 -14االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()4

 -15إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
 -16اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

()3

()1

 ٌُٚ -17آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.
 -18عـّ ايتًٗ ٌٝعٓـ ايتهبرل ألٚاػل هٛك اشبتِ.

()7
()1
()4
()3
()1
()8
()1

()1

()8

()1( )7

ىذا ىو ما يقذًيو طري امنقاش عن ٔآيب ربيعة من قراءة ادلاين عىل امفاريس (طري امرواية من امضاطبية).
ٔلن ادلاين منع الٕدغام ,وعول ذكل بأٔن امبةل عارض ,ووافقو امضاطيب.
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
ٔلن زايدة اههتويل يه من طري ابن احلبا  ,وميست يف امخيسري.
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()7

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜقٓبٌ عٔ ابٔ نجرل
 -1توٗ ٌٝاشلُن ٠ايجاْ َٔ ١ٝاشلُنتن املت كتن يف اسبلن َٔ ١نًُتنظ عب:ٛ
ﭽﯟﯠﭼظﭽﮎﮏﭼظ ﭽﮕﮗﭼ.

()7

 -2توٗ ٌٝاشلُن ٠ايجاْ - ١ٝاملهوٛك ٠بعـ األٚىل املُٔ - ١َٛيف عب :ٛﭽﭥﭦﭼ.
 -3إثبات ايٝاٚ ٤ق ّا يف ﭽﮒﭼ ق 37ظ ﭽ ﭺ ﭼ امفمر .0

()7

 -4اشلُن ؿٚ ٕٚا ٚيف ﭽ ﮞ ﭼ ص 44ظ ﭽ ﭼ ﭼ امفذح .10

 -5سقف األيف يف ﭽ ﮚ ﭼ

امعو

.1

()7

()7

 -6االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()1

 -7إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
 -8اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13
 -10تلى ايتهبرل ألٚاػل هٛك اشبتِ.

()4

()3

 ٌُٚ -9آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.
()7
()1
()4
()3
()1
()8

()7

()1

()8

امسامري عن ابن جماىة من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس (طري امرواية من امضاطبية).
ىذا ىو ما يقذًيو طري
ّ
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
ٔلن ادلاين مل يذكر امخكبري يف امخيسري إل نوزبي.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜايـٚك ٟعٔ أب ٞعُلٚ
 -1تٛهط املٓ ٌِظ يف عب :ٛﭽﮜﭼ ( )7ظ  َ٘ٓٚي غ :ﭽﮜﭼ حير ٔآىت ()1ظ ٚنقا املـ قبٌ
اشلُن ٠ايواق ُٚ ١الّظ يف عب :ٛﭽﯟﯠﭼظ ﭽﮎﮏﭼظ ﭽﮕﮗﭼ.

 -2إبـاٍ اشلُن ٠ايجاْ - ١ٝاملهوٛك ٠بعـ األٚىل املُٔ - ١َٛيف عب :ٛﭽﭥﭦﭼ.
 -3عـّ إؿػاٍ أيف بن اشلُنتن يف ﭽﯞﭼ ءال معران .71

 -5إبـاٍ اشلُنٜ ٠ا ٤هانٓ ١يف ﭽﮂﭼ

()7

3ظ اجملادةل 1ظ ﭽﯛﭼ

امط

ق ( 3موضعني).

َع إظٗاك ايٝاُٚ ٤الّ بع ﭽﯝﭼ امط ق 3ظ ٚال ٜتشكل إال بوهت ١ي  ١ ٝعًٗٝا.

 -6إؿغاّ ايلا ٤ا ن ١َٚيف ايالّ بعـٖاظ يف عب :ٛﭽﰄﰅﭼ.

 -7اي تض يف ﭽ ﮛﭼ يوسف .70
 -8اي تض يف ﭽ ﯡﭼ يوسف .33

()8

()7

()3

()7

()1

()7

 -9ايتكًٚ ٌٝق ّا عً ٢ﭽﯯﭼ امكيف .44
()7
()1
()4
()3
()1

()7

()7

 -4إؿػاٍ أيف بن اشلُنتن يف ﭽ ﮘﭼ ص 3ظ ﭽ ﯻﭼ امقمر .11
ا ٔلح ا

()4

()8

ىذا ىو ما يقذًيو طري ابن جماىة عن ٔآيب ام عراء من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امقامس امفاريس (طري امرواية من امضاطبية).
حبسب اخذيار ابن اجل ري مبقاء ٔآ ر اهلم ة .ويخعني امقرص عىل وجو قرص املنفعل.
وهجًا واحةً ا عىل وجو ثوسط املنفعلٔ .آما عىل وجو قرص املنفعل فيموز اموهجان ,ويُقةم امقرص م وال ٔآ ر اهلم ة.
ٔلن ادلاين منع الٕدغام ,وعول ذكل بأٔن امبةل عارض ,ووافقو امضاطيب.
ٔلن ادلاين قطع بو يف امخيسري ,وىو ا ٔلحص رواي ًة كٌل هط ابن اجل ري ,مث الٕماةل مقةمة عىل امخقويل ,عىل اخذيار ابن ايموصو,
و ٔلهنا ا ٔلقيس ملوافقة ٔآظهل يف ذوات امراء.
ٔلن ا ٔلمف فهيا  -عىل مذىب امبرصيني ٔ -آمف ثأٔهير عىل وزن ( ِفعىل).
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 -10ايتكً ٌٝيف ﭽﯝﯞﯟﭼ امنازعات.41:

 -11اي تض ٚق ّا عً ٢ﭽ ﭜﭼ املؤمنون .33

()7

()1

 ِٓ -12اشلاًُٚ ٤تٗا بٛا ٚيف ﭽﮈﭼ ام مر .1

()1

 -13إههإ اشلُن ٠يف ﭽﮚﭼ امبقرة ( 13موضعني) ٚايلا ٤يف باب ﭽﯹﭼ ا ٔلهعام .790
 -14إثبات ايٝاٚ ٤ق ّا يف ﭽ ﭘ ﭼ اهمنل .48

()1

 -15سقف ايٝا ٤يف ﭽ ﮝﭼ امفمر 71ظ ﭽ ﮨﭼ امفمر .78
 -16االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()1

()1

 -17االػتالي يف ﭽ ﭥ ﭼ امبقرة 117ظ ﭽ ﯫ ﭼ امنساء .13

()4

 -18ايٛقف عً ٢آػل ايهًُ ١يف ﭽﮰﭼظ ﭽ ﯣ ﭼ امقعط.31:

()3

 -19إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
 -20اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

()1

()8

 -21اي ٌُٛبن نٌ هٛكتن بال بوًُ )1( ١ظ َع عـّ ايت لق ١بن األكبع اينٖل ٚغرلٖا.
()7
()1
()4
()3
()1
()8
()1

ٔلن امعةد املعمتة يف معحف امخيسري برواية ادلوري ىو امعةد امبرصي ,فيي ر ٔآس آٓية.
حبسب اخذيار ادلاين.
لقذعار امضاطيب عويو ,واخذاره ادلاين.
اقذةاء ابدليور و ٔآخ ًذا ابمقياس امعحيح ,كٌل هط ابن اجل ري.
وىذا ىو ا ٔلوىل واخملخار ً
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
حبسب اخذيار ادلاين واحملققني ,كٌل هط عويو ابن اجل ري يف امنش.
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()1

()1

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜايوٛه ٞعٔ أب ٞعُلٚ
 -1توٗ ٌٝاشلُن ٠ايجاْ - ١ٝاملهوٛك ٠بعـ األٚىل املُٔ - ١َٛيف عب :ٛﭽﭥﭦﭼ.

()7

 -2قِععععل املععععـ قبععععٌ اشلُععععن ٠ايوععععاق ُٚ ١عع عالّظ يف عبعععع :ٛﭽﯟﯠﭼظ ﭽﮎﮏﭼظ
ﭽﮕﮗﭼ.

()1

 -3عـّ إؿػاٍ أيف يف ﭽﯞﭼ ءال معران 71ظ ﭽﮘﭼ ص 3ظ ﭽﯻﭼ امقمر .11
 -4توٗ ٌٝاشلُن ٠يف ﭽﮂظﯛﭼ حير وقعا ( )7ظ ٚإبـاشلا ٜا ّ ٤ساٍ ايٛقف.

()7

()4

 -5إَاي ١ايٝا ٤يف فٚات ايلا ٤قبٌ هانٔظ يف عب :ٛﭽ ﮐﮑﭼظ َع ت ؼ ِٝالّ اهِ ازبالي١ظ
يف عب :ٛﭽ ﮱﯓ ﭼ.

() 7

 -6اي تض ٚق ّا عً ٢ﭽ ﭜﭼ املؤمنون .33

()3

 -7ايتكًٚ ٌٝق ّا عً ٢ﭽﯯﭼ امكيف .44
 -8اي تض يف ﭽ ﮛﭼ يوسف .70

()1

()8

 -9ايتكً ٌٝيف ﭽﯝﯞﯟﭼ امنازعات.41:

 -10اإلؿغاّ يف ﭽ ﮫﭼ امخحرمي .1
()7
()1
()4
()3
()1
()8
()1

()1

()3

امسامري عن موىس بن جرير من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس (طري امرواية من امضاطبية).
ىذا ىو ما يقذًيو طري
ّ
حبسب اخذيار ابن اجل ري ,م وال ٔآ ر اهلم .
حير اقذرص عويو ادلاين وامضاطيب وابن اجل ري ,وزاد احملققون وجو امدسييل بروم.
حبسب اخذيار ادلاين.
ٔلن ا ٔلمف فهيا  -عىل مذىب امبرصيني ٔ -آمف ثأٔهير عىل وزن ( ِفعىل).
ٔلن ادلاين قطع بو يف امخيسري ,وىو ا ٔلحص رواي ًة كٌل هط ابن اجل ري ,مث الٕماةل مقةمة عىل امخقويل ,عىل اخذيار ابن ايموصو,
و ٔلهنا ا ٔلقيس ملوافقة ٔآظهل يف ذوات امراء.
ٔلن امعةد املعمتة يف معحف امخيسري برواية امسويس ىو امعةد امبرصي ,فيي ر ٔآس آٓية.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 -11اإلؿغاّ يف ﭽ ﭦﭧﭼ مرمي 3ظ ﭽ ﭭﭮﭼ مرمي .11

()7

 -11اإلؿغاّ يف ﭽﯭﯮﭼ امبقرة 34ظ ﭽﮍﮎﭼ ادلعة 1ظ ﭽﯮﯯﭼ ا ٕلرساء 18ظ

ﭽﮙﮚﭼ امروم 43ظ ﭽﭣﭤﭼ امنساء .791

()1

 -12اإلؿغاّ يف ﭽﭰﭱﭼ ءال معران 31ظ ﭽﮛﮜﭼ يوسف 0ظ ﭽﮈﮉﭼ غافر .13
()4
 -13اإلؿغاّ ايِشٝض فُٝا ػبٛم ف ٘ٝأّٜٔا ايل ّٚأ ٚاإلسلاّ أ ٚنالُٖا.

 -14االػتالي يف ﭽ ﭥ ﭼ امبقرة 117ظ ﭽ ﯫ ﭼ امنساء .13
 -15االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()1

()3

()1

 -16إثبات ايٝاٚ ٤ق ّا يف ﭽ ﭘ ﭼ اهمنل .48

()1

 -17سقف ايٝا ٤يف ﭽ ﮝﭼ امفمر 71ظ ﭽ ﮨﭼ امفمر .78

()1

 -18ايٛقف عً ٢آػل ايهًُ ١يف ﭽﮰﭼظ ﭽ ﯣ ﭼ امقعط .31

()8

 -19عـّ قِل املـ ايعاكض يإلؿغاّظ عب :ٛﭽ ﭛﭝ ﭼظ ﭽ ﭘﭙ ﭼ.

()1

 -20إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
()0( )7
 -21ايوهت بن نٌ هٛكتن إفا  ٌُٚبُٗٓٝا ()7ظ َع عـّ ايت لق ١بن األكبع اينٖل ٚغرلٖا.
()3



()7
()1
()4
()3
()1
()8
()1
()3
()0

امسامري عن موىس بن جرير من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس (طري امرواية من امضاطبية).
ىذا ىو ما يقذًيو طري
ّ
حبسب اخذيار ابن ايموصو .والك اموهجني طري امرواية.
ٔلن حرك امروم والٕصٌلم ىو ا ٔلظل ,كٌل هط ابن اجل ري .وامروم مقةم عىل الٕصٌلم ٔلهو يبني كيفية احلركة كٌل هط ادلاين.
لقذعار امضاطيب عويو ,واخذاره ادلاين.
حبسب اخذيار ادلاين.
اقذةاء ابدليور و ٔآخ ًذا ابمقياس امعحيح ,كٌل هط ابن اجل ري.
وىذا ىو ا ٔلوىل واخملخار ً
حبسب اخذيار امضاطيب دليع امقراء يف املة امعارض نوسكون ,وامعارض م ٕ دغام اكمعارض نووقف ,ول فرق بيهنٌل.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
حبسب اخذيار ادلاين واحملققني ,كٌل هط عويو ابن اجل ري يف امنش.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚاٌٖ ١ٜاّ عٔ ابٔ عاَل
 -1توٗ ٌٝاشلُن ٠امل تٛس ١بعـ ُٖن ٠اهت ٗاّ ٚإؿػاٍ أيف بُٗٓٝاظ يف عب :ٛﭽ ﯥﭼ.

()1( )7

 -2ذبكٝل اشلُن ٠املُٔ ١َٛبعـ ُٖن ٠اهت ٗاّ ٚإؿػاٍ أيف بُٗٓٝاظ يف عب :ٛﭽﯻﭼ.

()4( )7

 -3ذبكٝل اشلُن ٠املهوٛك ٠بعـ ُٖن ٠اهت ٗاّ ٚإؿػاٍ أيف بُٗٓٝاظ يف عب :ٛﭽ ﮖﭼ.
ُٜٚوتجٓ ٢ي٘ هتَٛ ١آع يٝى ي٘ فٗٝا إال ايتشكٝل َع اإلؿػاٍ ()1ظ باإلٓاف ١إىل َٓٛع هابع يف
هٛك ٠فًِتظ ي٘ ف ٘ٝايتوٗ ٌٝأّٜٔاظ  ٖٛٚايتاي ٞفنل.ٙ
()3( )7

 -4توٗ ٌٝاشلُن ٠املهوٛكٚ ٠إؿػاٍ أيفظ يف َٓٛع ﭽﮡﭼ فعوت .0

()1( )7

 -5ذبكٝل اشلُن ٠ايجاَْ ١ٝع عـّ إؿػاٍ أيفظ يف ﭽﭼﭼ حير وقعت.

()1( )7

 -6قِل اشلا ٤يف ﭽﮬﭼ ءال معران ( 11موضعني)ظ ﭽﮡﭼ ءال معران ( 731موضعني)ظ امضورى 19ظ
ﭽﭻﭼ امنساء 771ظ ﭽﭾﭼ امنساء 771ظ ﭽﮔﭼ اهمنل 13ظ ﭽﯳﭼ امنور .11

 -7إههإ اشلا ٤يف ﭽﮈﭼ ام مر .1

()1

 -8اشب ابظ أ ٟبايتا٤ظ يف ﭽﮕﭼ ءال معران .780
 -9رب ٝف ايٓ ٕٛيف ﭽ ﯘﭼ ا ٔلهعام .39
()7
()1
()4
()3
()1
()8
()1

()8( )7

()7

()7

ابن عبةان عن احلوواين من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس (طري امرواية من امضاطبية).
مع الٕدخال.
مع عةم الٕدخال .وهل وجو اثمر يف موضع ص وامقمر ,وىو امدسييل مع الٕدخال.
مع عةم الٕدخال ,إل املواضع املس خثناة.

ىذا ىو ما يقذًيو طري
اموجو الٓخر ىو امخحقي
اموجو الٓخر ىو امخحقي
اموجو الٓخر ىو امخحقي
ويه :ﭽﯣﭼ ا ٔلعراف  ,37ﭽﮣﭼ ا ٔلعراف  ,774ﭽﭡﭼ مرمي  ,88ﭽﭞﭼ امضعراء  ,37ﭽﭒﭼ امعافات  ,11ﭽﮂﭼ امعافات .38
اموجو الٓخر ىو إص باع كرس امياء.
اموجو الٓخر ىو قرص امياء ,ومل يذكر ادلاين يف امخيسري سوى الٕساكن.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 -10إثبات ٜا ٤بعـ اشلُن ٠يف ﭽ ﮁﭼ إبراىم .41

 -11فتض ايون يف ﭽ ﯞﭼ امروم .33

()7

 -12رب ٝف امل ِٝيف ﭽ ﭜﭼ ام خرف .41
 -13ايتأْٝح يف ﭽ ﮚﭼ احلش .1

()7

()7

()7

 ِٓ -14ايالّ يف ﭽ ﮉﭼ اجلن .70

()7

 -15االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()1

 -16إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
 -17اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

()4

()3

 -18اإلؿغاّ ٚق ّا عً ٢اشلُن املت لف املوبٛم بٝا ٤أٚ ٚا ٚأًُٝتنظ عب :ٛﭽﮙﭼظ ﭽﭗﭼ.

()7

 -19ايتوععٗٚ ٌٝق ّععا عًعع ٢اشلُععن املت ععلف املٔععُ ّٛأ ٚاملهوععٛك بعععـ أيععف ٚيععٝى يعع٘ ُععٛك ٠يف ايلهععِظ عبعع:ٛ

ﭽﮱﭼظ ﭽﮬﭼ.

()7

 -20ايٛقف ايلزلٚٚ ٞقف األػ ٍظ يف عب :ٛﭽﯮﭼظ ﭽﮔﭼ ظ ﭽﰆﭼ.
 -21اي ٌِ بن نٌ هٛكتن  -عـا األْ اٍ ٚبلا - ٠٤بايبوًُ ١سعاٍ ععـّ ايك عع أ ٚايٛقعف عًع ٢آػعل
()7

األٚىل ( )7ظ  ٌُٚٚآػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ.
()7
()1
()4
()3
()1

()1

ىذا ىو ما يقذًيو طري ابن عبةان عن احلوواين من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس (طري امرواية من امضاطبية).
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
منةور من هط عىل امسكت ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
- 199 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜابٔ فنٛإ عٔ ابٔ عاَل
 -1إظٗاك ايـاٍ عٓـ اينا ٟيف ﭽ ﮈﮉﭼ املكل .1
 -2اإلَاي ١فُٝا اًتل َٔ فعٌ ﭽ ﮰﭼ كيف ورد.

()7

()1( )7

 -3اإلَاي ١يف ﭽ ﯭﭼ امبقرة 110ظ ﭽ ﮒﭼ ادلعة .1
 -4اإلَاي ١يف ﭽ ﯿﭼ ءال معران 41ظ ص .17
 -5اي تض يف ﭽ ﮗﭼ امخوبة .790

()7

()4( )7

()7

 -6اي تض يف ﭽﮉﭼ امرمحن 11ظ .13

()7

 -7اي تض يف ﭽﮕﭼ ءال معران 44ظ 41ظ امخحرمي .71
 -8اي تض يف ﭽ ﮂﭼ امنور .44

()7

()7

 -9اي تض يف ﭽ ﮅﭼ يووس 78ظ ﭽ ﯖﭼ حير ورد.

()7

 -10اي تض يف اكأ ٣املتٌِ بُٔرلظ عب :ٛﭽﮮﭼظ ﭽﮈﭼظ ﭽﭒﭼ.
 -11نول ايتٓ ٜٔٛيف ﭽ ﯖﯘﭼ ا ٔلعراف  30ظ ﭽ ﭕﭖﭼ إبراىم .18
 -12ايٝا ٤يف ﭽ ﭓﭼ حير ورد يف امبقرة.

()7

()7

()7

( )7ىذا ىو ما يقذًيو طري امنقاش عن ا ٔلخفش من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امقامس امفاريس (طري امرواية من امضاطبية).
( )1اخل ف فامي سوى املوضع ا ٔلول ابمبقرة ,ف خ ف يف إمامخو.
( )4اخل ف يف املنعو فقطٔ ,آما اجملرور  -موضع مرمي واملوضع امثاين يف ءال معران  -ف خ ف يف إمامخو.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 -13ايٓ ٕٛيف ﭽ ﮀﭼ امنحل .08
 -14ايون يف ﭽ ﯱﭼ امبقرة .131

()1( )7

()7

 -15إثبات ايٝاُٚ ٤الّ ٚٚق ّا يف ﭽ ﯘﭼ امكيف .19
 -16االهت ٗاّ  -أ ٟبُٗنتن  -يف ﭽ ﭡﭼ مرمي .88
 -17فتض ايتا ِٓٚ ٤ايلا ٤يف ﭽ ﭻﭼ امروم .70
 ٌُٚ -18اشلُن ٠يف ﭽﯟﯠﭼ امعافات .714

()7

()7

()7

()1( )7

 -19تا ٤اشب اب يف ﭽ ﭷﭼ احلاقة 37ظ ﭽ ﭿﭼ احلاقة .31

 -20سقف األيف األػرلٚ ٠ق ّا يف ﭽ ﯾﭼ الٕوسان .3
 -21االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()7

()7

()4

 -22إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
 -23اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

()3

()1

 -24اي ٌِ بن نٌ هٛكتن  -عـا األْ اٍ ٚبلا - ٠٤بايبوًُ ١ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل
األٚىل ( )7ظ  ٌُٚٚآػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ.

()7
()1
()4
()3
()1
()8

()8

ىذا ىو ما يقذًيو طري امنقاش عن ا ٔلخفش من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امقامس امفاريس (طري امرواية من امضاطبية).
وىذا برمغ ٔآن ادلاين قطع بخوىم من روى ىذا اموجو عن ابن ذكوان.
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚاً ١ٜعب ١عٔ عاُِ

 -1إسلاّ ِٓ ايـاٍ يف ﭽ ﭨﭼ امكيف .18
 -2نول ايٌن يف ﭽ ﭵﭼ امرمحن .13

()7

()7

()7

 -3نول ايٌن يف ﭽ ﰆﰇﭼ اجملادةل .77

 -4االػتالي يف ﭽ ﭥ ﭼ امبقرة 117ظ ﭽ ﯫ ﭼ امنساء .13
 -5فتض اشلُن ٠يف ﭽ ﯺﭼ ا ٔلهعام .790

()4

 -6تكـ ِٜاشلُن ٠عً ٢ايٝا ٤يف ﭽ ﭵﭼ ا ٔلعراف .781
 ٌُٚ -7اشلُن ٠يف ﭽ ﰖﰗﭼ امكيف .08
 -8االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()1

()7

()7

()3

 -9إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
 -10اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

()8

 ٌُٚ -11آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.
()7
()1
()4
()3
()1
()8
()1

()1

()1

ىذا ىو ما يقذًيو طري امرصيفيين عن حيىي بن آٓدم من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس (طري امرواية من امضاطبية).
لقذعار امضاطيب عويو ,واخذاره ادلاين.
حبسب اخذيار ابن ايموصو.
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜس ّ عٔ عاُِ

 -1ايِاؿ يف ﭽ ﮂﭼ امطور .41

()7


 -2إثبات ايٝاٚ ٤ق ّا يف ﭽ ﭘﭼ اهمنل .48

()7


 -3إثبات األيف األػرلٚ ٠ق ّا يف ﭽ ﯾﭼ الٕوسان .3
 -4فتض ائاؿ يف ﭽﭼﭼظ ﭽﮈﭼ امروم .13
 -5االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()7


()1


()4


 -6تٛهط َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
 -7قِل َـ ٜاٖ ٤ذا ٤املُٚ ِٝالّ يف ﭽ ﭑﭓ ﭼ ءال معران .7
 -8اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

()7


()3


 ٌُٚ -9آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.

()7
()1
()4
()3
()1

()7


()1

ىذا ىو ما يقذًيو طري ا ٔلص ناين عن عبية بن امعباح من قراءة ادلاين عىل ابن غوبون (طري امرواية من امضاطبية).
حبسب اخذيار ابن ايموصو ,و ٔلن امً :اخذيار من حفط ل رواية منو عن عامص.
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜػًف عٔ محن٠

 -1تلى ايوهت عً ٢ايوانٔ امل ٍِٛظ يف عب :ٛﭽﮋﮌﭼظ ﭽﭘﭙﭼ.

()7

 -2ايتشكٝل ٚق ّا عً ٢ايوانٔ امل ٍِٛظ يف عب :ٛﭽﮋﮌﭼظ ﭽﭘﭙﭼ.

()4( )1( )7

 -3ايتشكٝل ٚق ّا عً ٢اشلُن املتشلى املتٛهط بنا٥ـظ يف عب :ٛﭽﯟﭼظ إال اايع ايتعلٜف.
 -4ايوهت ٚق ّا عً ٢اشلُن املتٛهط بع اايع ايتعلٜفظ يف عب :ٛﭽﭳﭼ .

()7

 -5ايٓكٌ ٚق ّا عً ٢اشلُن املوبٛم بٝا ٤أٚ ٚا ٚأًُٝتنظ عب :ٛﭽﯷﭼظ ﭽﭗﭼ.

 -6اإلبـاٍ َع اإلؿغاّ ٚق ّا عً ٢ﭽﯞﭼ مرمي 13ظ ﭽ ﭖﭼ ا ٔلح ا

 -7اإلبـاٍ َع اإلظٗاك ٚق ّا عً ٢ﭽ ﭳ ﭼ وابهبا.

()7

()7

17:ظ ﭽﭡﭼ املعارج.74:

()3

()1

 -8اإلبععـاٍ ٚق ّععا عًعع ٢اشلُععن املت ععلف املٔععُ ّٛأ ٚاملهوععٛك بعععـ أيععف ٚيععٝى يعع٘ ُععٛك ٠يف ايلهععِظ عبعع:ٛ

ﭽﮱﭼظ ﭽﮬﭼ.

()8( )7

 -9ايٛقف ايكٝاهٞظ يف عب :ٛﭽﭦﭼظ ﭽﭯﭼ ظ ﭽﮭﭼ ظ ﭽﰆﭼ.
()7
()1

()4
()3
()1
()8

()7

ىذا ىو ما يقذًيو طري ابن بواين عن إدريس من قراءة ادلاين عىل ٔآيب احلسن بن غوبون (طري امرواية من امضاطبية).
وىو مذىب ادلاين فامي رواه عن مجيع ص يوخو ,حير قال عنو ابن اجل ري يف امنش " :وىو مذىب كثري من امضاميني
واملرصيني و ٔآىل املغر قاطبة ,وىو اذلي مل جيوز ٔآبو معرو ادلاين غريه"  ,مث قال عن وجو امنقل" :فإن امعوا ٔآن ىذا مما
زاد امضاطيب عىل امخيسري وعىل طرق ادلاين فإن ادلاين مل يذكر يف سائر مؤمفاثو يف ىذا امنوع سوى امخحقي و ٔآجراه جمرى
سائر اهلم ات املبخةآٓت ,وقال يف جامع امبيان :وما رواه خوف وابن سعةان هعا عن سوم عن مح ة واتبعيٌل عويو سائر امرواة
وعامة ٔآىل ا ٔلداء من حتقي اهلم ات املبخةآٓت مع امسواكن وغريىا وظ ً ووق ًفا فيو امعحيح املعول عويو واملأٔخوذ بو".
ىذا يف حال حرك امسكت عىل امساكن املفعول وظ ًٔ ,آما عىل وجو امسكت وظ ً فيكون اموقصف ابمسصكت وابمنقصل ,وذكل
ما مل يكن امساكن مم مجع ف يوقف عويو ابمنقل ,وامسكت ىو املقةمٔ ,لن امنقل من زايدات امقعية كٌل ثقةم.
ٔلهو اخذيار ٔآيب احلسن بن غوبون ,وٕال فاموهجان طري امرواية.
ٔلن الٕظيار ٔآوىل و ٔآقيس وعويو ٔآكرث ٔآىل ا ٔلداء كٌل هط ابن اجل ري ,وٕال فاموهجان طري امرواية.
مع املة من ٔآجل اجامتع ا ٔلمفني ,وىو مذىب ٔآيب احلسن بن غوبون.
- 204 -

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

 -9نول اشلاٚ ٤ق ّا عً ٢ﭽﮐﭼ امبقرة 44ظ ﭽﰁ ﭼ احلمر 17ظ امقمر .13
 -10اي تض ٚق ّا عً ٢ﭽﯯﭼ امكيف .44
 -11االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()7

()1

()4

 -12تٛهط َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
 -13قِل َـ ٜاٖ ٤ذا ٤املُٚ ِٝالّ يف ﭽ ﭑﭓ ﭼ ءال معران .7

()3

 ٌُٚ -14آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.

()7
()1
()4
()3
()1

()3

()1

ٔلهو اخذيار ٔآيب احلسن بن غوبون ,وٕال فاموهجان طري امرواية.
حبسب اخذيار ابن اجل ري ,حير قال عن وهجي امفذح والٕماةل" :واموهجان جيةان ,ومكين إىل امفذح ٔآجنح".
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
ىذا ىو ما يقذًيو طري ابن بواين عن إدريس من قراءة ادلاين عىل ٔآيب احلسن بن غوبون (طري امرواية من امضاطبية).
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜػالؿ عٔ محن٠

 -1تلى ايوهت عً ٢باب ﭽﯷﭼظ ٚعً ٢اايع ايتعلٜفظ عب :ٛﭽﭳﭼ.

()7

 -2ايتشكٝل ٚق ّا عً ٢ايوانٔ امل ٍِٛظ يف عب :ٛﭽﮋﮌﭼظ ﭽﭘﭙﭼ.
 -3ايتؼ ٝف ٚق ّا عً ٢اشلُن املتشلى املتٛهط بنا٥ـظ يف عب :ٛﭽﯟﭼ.
 -4ايٓكٌ ٚق ّا عً ٢اشلُن املتٛهط بع اايع ايتعلٜفظ يف عب :ٛﭽﭳﭼ .

()7

()7

 -5اإلؿغاّ ٚق ّا عً ٢اشلُن املوبٛم بٝا ٤أٚ ٚا ٚأًُٝتنظ عب :ٛﭽﯷﭼظ ﭽﭗﭼ.

 -6اإلبـاٍ َع اإلؿغاّ ٚق ّا عً ٢ﭽ ﯞﭼ مرمي 13ظ ﭽ ﭖ
 -7اإلبـاٍ َع اإلظٗاك ٚق ّا عً ٢ﭽ ﭳ ﭼ وابهبا.

ﭼ ا ٔلح ا

()1( )7

()4( )7

17:ظ ﭽ ﭡﭼ املعارج.74:

()3

()1

 -8ايتوٗٚ ٌٝق ّعا عًع ٢اشلُعن املت علف املٔعُ ّٛأ ٚاملهوعٛك بععـ أيعف ٚيعٝى يع٘ ُعٛك ٠يف ايلهعِظ عبع:ٛ

ﭽﮱﭼظ ﭽﮬﭼ.

()8( )7

 -9ايٛقعععف ايلزلععع ٞثعععِ ٚقعععف األػ عععٍظ يف عبععع :ٛﭽﭦﭼظ ﭽﭯﭼ ظ ﭽﮭﭼ ظ

ﭽﰆ ﭼ.

()7

 ِٓ -10اشلاٚ ٤ق ّا عً ٢ﭽﮐﭼ امبقرة 44ظ ﭽ ﰁ ﭼ احلمر 17ظ امقمر .13
()7
()1
()4
()3
()1
()8

()7

ىذا ىو ما يقذًيو طري ابن صنبوذ عن ابن صاذان من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس (طري امرواية من امضاطبية).
وىو مذىب ادلاين فامي رواه عن مجيع ص يوخو .وس ب ذكر هط ابن اجل ري يف ذكل.
ويكون الٕدغام بعة إبةال اهلم ة حرف مة اكذلي قبويا.
منعوظا عن مح ة.
حبسب اخذيار ادلاينٔ ,لهو جاء
ً
ٔلن الٕظيار ٔآوىل و ٔآقيس وعويو ٔآكرث ٔآىل ا ٔلداء كٌل هط ابن اجل ري ,وٕال فاموهجان طري امرواية.
ول يكون امدسييل إل مع امروم.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

ت 1ظ ﭽ ﮛﮜ ﭼ امعادايت .4

 -10اإلؿغاّ يف ﭽﮝﮞﭼ املرس

 -11اإلؿغاّ يف ﭽﭟﭠﭼ امنساء 711ظ ٚيف ﭽﮨﮩﭼ ىود .31
 -12اإلؿغاّ يف ﭽ ﰎﰏ ﭼ احلمرات .77

()7

()1

 -13اي تض يف ﭽﭻﭼ امنساء 0ظ ﭽ ﮁﭼ اهمنل 40ظ .39
 -14إههإ اشلا ٤يف ﭽﯳﭼ امنور .11

()7

()7

 -15ايِاؿ يف ﭽﯱﭼ امبقرة 131ظ ﭽ ﭯ ﭼ ا ٔلعراف .80

()7

 -16إسلاّ ايِاؿ يف ﭽ ﮂﭼ امطور 41ظ ﭽ ﯦ ﭼ امغاص ية .11
 -17اي تض ٚق ّا عً ٢ﭽﯯﭼ امكيف .44
 -18االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()7

()4( )1

()3

()1

 -19إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1
 ٌُٚ -20آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.
()7
()1
()4
()3
()1
()8
()1

()8

()1

ىذا ىو ما يقذًيو طري ابن صنبوذ عن ابن صاذان من قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس (طري امرواية من امضاطبية).
حبسب اخذيار ابن ايموصة ,وٕال فاموهجان طري امرواية.
اموجو الٓخر ىو امعاد اخلامعة.
حبسب اخذيار ابن اجل ري ,حير قال عن وهجي امفذح والٕماةل" :واموهجان جيةان ,ومكين إىل امفذح ٔآجنح".
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ايهواٞ٥

 -1ايٛقف عًٖ ٢ا ٤ايتأْٝح باإلَاي ١إفا هعبكٗا أسعـ سعلٚف اػعّ ٓعػط قعغ سعع ظ عبع:ٛﭽﯸﭼظ

ﭽﭙﭼظ ﭽﮂﭼظ ﭽﮡﭼظ ﭽﭟﭼظ ﭽﯖﭼظ ﭽﮝﭼظ

ﭽﭟﭼظ ﭽﯻﭼظ أ ٚأسـ سلٚف اأنٗعل إفا مل ٜوعبك٘ ٜعا ٤هعانٓ ١أ ٚنوعلَُٛ ٠عٛي ١أٚ

ِٛ َي١ظ عب :ٛﭽﮏﭼظ ﭽﮨﭼظ ﭽﯶﭼظ ﭽﯔﭼ.

()1( )7

 ِٓ -2امل ِٝيف ﭽ ﮪﭼ امرمحن  18ظٚنولٖا يف ﭽ ﭯﭼ امرمحن .13
 -3ايٛقف عً ٢آػل ايهًُ ١يف ﭽﮰﭼظ ﭽ ﯣ ﭼ امقعط.31:
 -3اي تض ٚق ّا عً ٢ﭽﯯﭼ امكيف .44
 -4االػتالي يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()4( )7

()3

()1

()8

 -5إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1

 -6اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

()1

()3

 ٌُٚ -7آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.
()7
()1

()4
()3
()1
()8
()1
()3
()0

()0

ىذا ىو ما ثقذًيو قراءة ادلاين عىل ٔآيب امفذح فارس فامي رواه بس نةه إىل لك من ٔآيب احلارث وادلوري عن امكسايئ.
و ٔلن ادلاين قطع بعةم وجود هط عن امكسايئ ابس خثناء ىذه احلروف من الٕماةل وق ًفا.
ٔآما إذا اكن قبل ىاء امخأٔهير ٔآحة حروف (فصمـثت زينب ذلود صـمـس) فصاموقف عوهيصا ابلٕمصاةل وهجًصا واحصةً ا ,وكصذكل إذا اكن
قبويا ٔآحة حروف ٔ(آكير) بشط ٔآن جس بقو ايء ساكنة ٔآو كرسة موظوةل ٔآو مفعوةل ,وٕاذا اكن قبصل ىصاء امخأٔهيصر ٔآمصف فبصامفذح
وهجًا واحةً ا إل إذا اكهت مماةل وظ ً.
اموجو الٓخر ىو كرس املم يف املوضع ا ٔلول ومضيا يف املوضع امثاين.
اقذةاء ابدليور و ٔآخ ًذا ابمقياس امعحيح ,كٌل هط ابن اجل ري.
وىذا ىو ا ٔلوىل واخملخار ً
حبسب اخذيار ابن اجل ري ,حير قال عن وهجي امفذح والٕماةل" :واموهجان جيةان ,ومكين إىل امفذح ٔآجنح".
حبسب اخذيار ادلاين ,حير مل يذكر يف امخيسري غريه.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜابٔ ٚكؿإ عٔ أب ٞدع ل
 -1ذبكٝل اشلُن ٠يف ﭽ ﮜﭼ امخوبة .719

 -2اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

()7

()1

 -3إبـاٍ اشلُن ٠ايجاْ - ١ٝاملهوٛك ٠بعـ األٚىل املُٔ - ١َٛيف عب :ٛﭽﭥﭦﭼ.
 -4ايٛقف عً ٢ﭽ ﮂ ﭼ حير وقعت بإبـاٍ اشلُنٜ ٠ا.ّ٤

()3

 -5إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1

 ٌُٚ -6آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.

 -7فتض ايٝا ِٓٚ ٤ايلا ٤يف ﭽ ﭛ ﭼ ا ٔلعراف .13

 -9إههإ ايػن ٚرب ٝف ايلا ٤يف ﭽ ﮂﱪﭼ ا ٕلرساء .80

 -10سقف اشلُن ٠يف ﭽ ﯮﭼ امواقعة .11
()7
()1
()4
()3
()1
()8
()1
()3
()0

()1

()8

()1

 -8إثبات ايٝا ٤يف ﭽ ﯕ ﭼظ ٚاأليف يف ﭽ ﯗﭼ امخوبة .70

 -11فتض ايٝا ٤يف ﭽ ﯾﭼ ام مر .18

()4

()1

()1

()3

()0

ٔلن الٕبةال يف امنش من طري ٔآيب امع ء واميذيل ,وميسا يف س نة امخحبري عن ابن وردان.
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
ٔلن الٕبةال ىو مذىب مجيور امقراء من ٔآمئة ا ٔلمعار قةميًا حبسب هط ابن اجل ري ,و ٔآبو جعفر من ٔآوائل امخابعني.
حير اقذرص عويو ابن اجل ري ,وزاد احملققون وجو امدسييل بروم.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
ٔلن اموجو الٓخر اهفراد من امضطوي عن ابن وردان.
امضطوي إل من طري ا ٕلرصاد ,وىو خيامف س نة امخحبري عن ابن وردان.
ٔلن ابن اجل ري مل يذكر يف امنش وجو اهلم عن
ّ
ٔلن طري امخحبري ميس من طري من َرو ْوا ابلٕساكن ومه ٔآبو احلسن بن امع ف واخلبازي واحلنبًل.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜابٔ
 -1ذبكٝل اشلُن ٠يف ﭽ ﮜﭼ امخوبة .719

 -2اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

ام عٔ أب ٞدع ل

()7

()1

 -3إبـاٍ اشلُن ٠ايجاْ - ١ٝاملهوٛك ٠بعـ األٚىل املُٔ - ١َٛيف عب :ٛﭽﭥﭦﭼ.
 -4ايٛقف عً ٢ﭽ ﮂ ﭼ حير وقعت بإبـاٍ اشلُنٜ ٠ا.ّ٤

()3

 -5إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽ ﭑ ﭼ مرمي 7ظ ﭽ ﭓ ﭼ امضورى .1

 ٌُٚ -6آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.

()7
()1
()4
()3
()1
()8

()4

()1

()8

حير ذكر ابن اجل ري ٔآن ابن سوار مل يذكر يف امروايخني إبةالا ,وس نة امخحبري عن ابن جٌلز من طري ابن سوار.
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
ٔلن الٕبةال ىو مذىب مجيور امقراء من ٔآمئة ا ٔلمعار قةميًا حبسب هط ابن اجل ري ,و ٔآبو جعفر من ٔآوائل امخابعني.
حير اقذرص عويو ابن اجل ري ,وزاد احملققون وجو امدسييل بروم.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بكلاٜ ٠٤عكٛب
 -1إبـاٍ اشلُن ٠ايجاْ - ١ٝاملهوٛك ٠بعـ األٚىل املُٔ - ١َٛيف عب :ٛﭽﭥﭦﭼ يلٜٚى.

 -2اإلؿغاّ يلٜٚى يف ﭽ ﮑﮒﭼ امبقرة 19ظ ﭽ ﯹﯺﭼ
ﭽﰂﰃﭼ مواضع امنحل امامثهيةظ ﭽﭨﭩﭼ اهمنل 41ظ ﭽﭡﭢﭼ املواضع ا ٔلربعة ابمنم.:
 -3اإلظٗاك يلٜٚى يف ﭽ ﭪﭫﭼ امبقرة .10
 -4اإلسلاّ يٝعكٛب يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()7

امبقرة

718ظ

()7

()7

()1

 -5إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يٝعكٛب يفﭽﭑﭼ مرمي 7ظ ﭽﭓﭼ امضورى .1
()3
 -6ايوهت بن نٌ هٛكتن يٝعكٛب إفا  ٌُٚبُٗٓٝا ()7ظ َع عـّ ايت لق ١بن األكبع اينٖل ٚغرلٖا.
()4

()7
()1
()4
()3

ىذا ىو ما يقذًيو طري امخحبري ,وىو عن ٔآيب امع امق ويس من طري اذلايم عن امنخاس.
حبسب اخذيار ابن اجل ري يف امنش.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
حبسب اخذيار ادلاين واحملققني ,كٌل هط عويو ابن اجل ري يف امنش.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

فٌِ :بٝإ األٚد٘ املكـَ ١يف َِشف ايتٝورل بكلا ٠٤ػًف ايعاًل

 -1اي تض ٚق ّا عً ٢ﭽﯯﭼ امكيف .44
 -2اإلسلاّ يف ﭽ ﯜ ﭼ يوسف .77

()7

()1

 -3إًباع َـ ٜاٖ ٤ذا ٤ايعن يف ﭽﭑﭼ مرمي 7ظ ﭽﭓﭼ امضورى .1

()4

 -4اإلظٗاك يف ﭽﯶﯷﯹﭼ احلاقة .13

()3

 ٌُٚ -5آػل األْ اٍ بع ﭽ ﭑﭼ ساٍ عـّ ايك ع أ ٚايٛقف عً ٢آػل األْ اٍ.

()7
()1
()4
()3
()1

()1

حبسب اخذيار ابن اجل ري ,حير قال عن وهجي امفذح والٕماةل" :واموهجان جيةان ,ومكين إىل امفذح ٔآجنح".
حبسب اخذيار ابن اجل ري يف امنش.
حبسب اخذيار امضاطيب ,حير قال" :ويف عني اموهجان وامطول فً ".
ٔلن عىل ذكل ادليور كٌل هط ابن اجل ري.
منةور من هط عىل امسكت بني ا ٔلهفال وبراءة ,حبسب ما ذكره امعفاقيس.
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اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

منافز َٔ َِاسف ايتٝورل

أٚاػل هٛك ٠ايٓذِ َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜقاي ٕٛعٔ ْافع

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﱪﭺﭻﱪﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

السغ إٔ:
 -1املِشف َهتٛب عًٚ ٢دٗع ٞقِعل
املٓ ٌِ  َِٝ ١ًُٚازبُع.
 -2ايهًُععات املًْٛعع ١بععايً ٕٛاألمحععل
ؽبايف فٗٝا قاي ٕٛس ِّا.
 -3عععـؿ آٜععات هععٛك ٠ايععٓذِ  61تبعّععا
يًعـ املـْ ٞاأل.ٍٚ
ْٗ -4اٜعع ١هععٛك ٠ايععٓذِ يععٝى فٗٝععا
هذـ ٠تال ٠ٚحبو املقٖ املايه.ٞ

ﮡﮢﮣﮤﱭﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
اآلٜتإ كقِ  َٔ 22-21هٛك ٠ايٓواَِ َٔ ٤شف ايتٝورل بلٚاٚ ١ٜكَ عٔ ْافع

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﱫ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﱪﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
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السغ إٔ:
 -1املِشف َهتٛب عً ٢تكًٝعٌ فٚات
ايٝاَ ٤ع تٛهط ايًن ٚايبـٍ.
 -2ايهًُععات املًْٛعع ١بععايً ٕٛاألمحععل
ؽبععايف فٗٝععا ٚكَ س ِّععاظ مبععا يف
فيو َـ ايبـٍ َٚعـ ايًعنظ أَعا املعـٜٔ
املٓ ٌِ ٚاملتٌِ فبـ ٕٚتً.ٜٔٛ

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

هٛك ٠اإلػالْ َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا ١ٜايبن ٟعٔ ابٔ نجرل

ò

ﮌï

ﭡﭢﭣ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

السغ:
 -1امل ًٜـ كأي آ ١ٜيف ايعـ امله.ٞ
 -2عالَععع ١ايتهعععبرل يف أٚاػعععل هعععٛك
اشبتِ.

ﭣﭤ
ﱪ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
اآلٜات ايعٌل األٚىل َٔ هٛك ٠األعًَِ َٔ ٢شف ايتٝورل بلٚا ١ٜايوٛه ٞعٔ أب ٞعُلٚ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴
﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼﮽﮾﮿﯀﯁﯂


السغ:
 -1اي لم بن عالَيت اإلَايٚ ١ايتكً.ٌٝ
 -2عالَ ١ايتكًٚ ٌٝق ّا يف ااألعً. ٢
 -3عالَ ١تػًٝغ ايالّ يف ي غ ازبالي١
 -4عالَ ١تلقٝل ايلا ٤يف افقنل .

اآلٜات اشبُى األٚىل َٔ هٛك٤ ٠اٍ عُلإ َٔ َِشف ايتٝورل بلٚاٌٖ ١ٜاّ عٔ ابٔ عاَل

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
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السغ:
 -1إٔ َٔ ػِا ّ٥ايعـ ايٌاَ:ٞ
 عـّ عـ اأمل كأي آ.١ٜ عـّ عـ اٚاإلظب ٌٝكأي آ.١ٜ عـ ااي لقإ كأي آ.١ٜ -2إٔ َٔ ػِا ّ٥ايلهِ يف املِشف
ايٌاَ ٞاتباع ّْ ايوؼا ٟٚيف إثبات ٜا٤
ثاْ ١ٝقبٌ ايتا ٤يف ي غ اب ٜات .
 -3عالَات ٓبط اشلُن املت لف شلٌاّ

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

ُ شَِ َٔ 126 ١شف ايتٝورل بلٚا ١ٜػًف عٔ محن٠

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
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السغ إٔ:
 -1ايهًُععات املًْٛعع ١بععاألمحل ٖععَ ٞععا
ؽبايف فٗٝا ػًعف س ِّعا ُٚعالّ ٚيعٛ
بٛدعع٘ ٚاسععـظ فذُٝععع َٛآععع اشلُععن
ايوععانٔ امل ِععًَْٛ ٍٛعع ١كغععِ عععـّ
ٓٚعععع عالَععع ١هعععن ايوعععهت عًٗٝعععاظ
تكـميّا يٛد٘ ايتشكٝل.
 -2ايهًُععات املًْٛعع ١بععاألمكم ٖععَ ٞععا
ؽبايف فٗٝعا ػًعف س ِّعا ٚق ّعا ٚيعٛ
بٛدعععع٘ ٚاسععععـٚ .السععععغ إٔ ٝععععع
ايهًُععات ايععيت بٗععا ُٖععن َت ععلف أٚ
َتٛهععط ًَْٛعع ١بععاألمكمظ ٜٛٚدععـ َععع
عالَععع ١اشلُعععن عالَععع ١أػعععل ٣تعععبن
نٝ ٝععع ١ايٛقعععف عًٗٝعععا إال إفا نعععإ
ايتشكٝععل ٖعع ٛاملكععـّ ٚق ّععا نُععا يف
ابععععإفْ ٚ ٞابأْٓععععا ظ ٚنععععقيو يف
َٛآع اشلُنات االبتـاٝ٥ع ١املوعبٛق١
بوععانٔ َععع تكععـٚ ِٜدعع٘ ايتشكٝععل
ُٚالّ ٚٚق ّا.

اشلالٍ املٓرل بتعلٜف َِاسف ايتٝورل بايكلا٤ات ايعٌل املتٛاتل٠

اآلٜتإ كقِ  َٔ 262 -261هٛك ٠ايبكلَِ َٔ ٠شف ايتٝورل بكلا ٠٤ايهواٞ٥

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
اآل ١ٜكقِ  َٔ 27هٛك ٠ايٓذِ بايكلا٤ات ايعٌل

السغ إٔ:
 -1ايهًُععات املًْٛعع ١بععاألمحل ٖععَ ٞععا
ؽبايف فٗٝا ايهوا ٞ٥س ِّا ُٚالّ.
 -2ايهًُععات املًْٛعع ١بععاألمكم ٖععَ ٞععا
ؽبععايف فٗٝععا ايهوععا ٞ٥س ِّععا ٚق ّععا
هععٛا ٤يف إَايععٖ ١ععا ٤ايتأْٝععح أ ٚفٚات
ايٝا.٤
َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا/١ٜقلا٠٤

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

قايٚ ٕٛابٔ نجرل ٚابٔ عاَل ٚعاُِ ٜٚعكٛب

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ٚكَ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ايـٚكٟ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ايوٛهٞ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ػًف

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ػالؿ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ايهواٞ٥

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

أب ٞدع ل

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ

ػًف ايعاًل
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اآل ١ٜكقِ  َٔ 40هٛك ٠إبلاٖ ِٝبايكلا٤ات ايعٌل

َٔ َِشف ايتٝورل بلٚا/١ٜقلا٠٤

ﮯﮰﮱ﮲ﯔﯕﯖﭘﯘﯙ

قايٚ ٕٛقٓبٌ ٚابٔ فنٛإ ٚعاُِ ٚػًف ايعاًل

ﮯﮰﮱ﮲ﯔﯕﯖﭘﯘﯙ

ٚكَ

ﮯﮰﮱ﮲ﯔﯕﯖﭘﯘﯙ

ايبنٜٚ ٟعكٛب

ﮯﮰﮱ﮲ﯔﯕﯖﭘﯘﯙ

أب ٞعُلٚ ٚأب ٞدع ل

ﮯﮰﮱ﮲ﯔﯕﯖﭘﯘﯙ

ٌٖاّ

ﮯﮰﮱ﮲ﯔﯕﯖﭘﯘﯙ

محن٠

تأٌَ عالَ ١ايِ ل املوت  ٌٝاييت فلقعت بعن َعٔ ٜكعلأ بنٜعاؿٜ ٠عاُٚ ٤عالّ فكعط َٚعٔ ٜكعلأ بنٜاؿتٗعا ُٚعالّ ٚٚق ّعا
فبائبط فكط تعًِ إٔ ايبنٜٚ ٟعكٛب ٜك إ بايٝا ٤بُٓٝا ٚكَ ال ٜكعف بايٝعاٚ ٤بايتعاي ٞال ٜٛدعـ َعـ بعـٍ ٚق ّعاظ
ٚنقيو ال ٜكف محن ٠بايٝا٤ظ فهإ ايٛقف َٔ باب ايٛقف عًع ٢اشلُعن املت علف ال املتٛهعطظ فًع ٛنعإ ٜكعف بايٝعا٤
ألُبشت اشلُنَ ٠تٛه ٚ ١ق ّا ٚيهإ ي٘ ايتوٗ ٌٝفكط ساٍ ايٛقف.
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امللادع املقنٛك ٠يف ايهتاب
 -1ايٌٓل يف ايكلا٤ات ايعٌلظ يإلَاّ سلى ايـ ٜٔضبُـ ابٔ ازبنك ٟات ٖ 833ع ظ ُشش٘ ايٌٝؽ عًٞ
ائباعظ ؿاك ايهت ايعًُ - ١ٝبرلٚتظ ٖ 1419ع.ّ 1989/
 -2ايتٝورل يف ايكلا٤ات ايوبعظ يإلَاّ أب ٞعُل ٚايـاْ ٞات ٖ 444ع ظ سكك٘ أٚتٜ ٛلتعنٍظ ؿاك ايهتعاب
ايعلب - ٞبرلٚتظ اي بع ١ايجاْ١ٝظ ٖ 1404ع.ّ 1984/
 -3ذببرل ايتٝورلظ يإلَاّ سلى ايـ ٜٔضبُـ ابٔ ازبنك ٟات ٖ 833ع ظ سككع٘ ايعـنتٛك أمحعـ ضبُعـ
َ ًض ايكٔا٠ظ ؿاك اي لقإ  -عُإظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1421ع.ّ 2000/
 -4ايـك ٠ايِك ١ًٝيف ًلغ أبٝات ايعك١ًٝظ يًشافغ أب ٞبهل بايًب ٝات قبٌ ٖ 736عع ظ سككع٘ ايعـنتٛك
عبـ ايعً ٞأٜت معبٍٛظ ؿاك املعلفٚ - ١ماك ٠األٚقاف ٚايٌو ٕٚاإلهالَ - ١ٝايـٚسع١ظ اي بعع ١األٚىلظ
ٖ 1432ع.ّ 2011/
 -5طبتِل ايتبٝن شلذا ٤ايتٓنٌٜظ يإلَاّ أب ٞؿاٚؿ هعًُٝإ بعٔ ظبعاغ ات ٖ 496عع ظ سككع٘ ايعـنتٛك
أمحـ بٔ أمحـ ًلًاٍظ صبُع املًو فٗـظ املـ ١ٜٓاملٓٛك٠ظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1423ع.ّ 2002/
 -6ايٛه ١ًٝإىل نٌف ايعك١ًٝظ يإلَاّ عًِ ايـ ٜٔايوؼا ٟٚات  ّ 643ظ سكك٘ ايـنتٛك َعٛال ٟضبُعـ
اإلؿكٜوٞظ َهتب ١ايلًـ  -ايلٜاضظ اي بع ١ايجاْ١ٝظ ٖ 1424ع.ّ 2003/
 -7املكٓع يف َعلفَ ١لهَِ ّٛعاسف أٖعٌ األَِعاكظ يإلَعاّ أبع ٞعُعل ٚايعـاْ ٞات ٖ 444عع ظ سككتع٘
ايـنتٛكْٛ ٠ك ٠بٓت سؤ بٔ فٗـظ ؿاك ايتـَل - ١ٜايلٜاضظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1431ع.ّ 2010/
 -8احملهععِ يف ْكععط املِععشفظ يإلَععاّ أبعع ٞعُععل ٚايععـاْ ٞات ٖ 444ععع ظ سككعع٘ ايععـنتٛك عععن ٠سوععٔظ
ؿاك اي هل  -ؿٌَلظ اي بع ١ايجاْ١ٝظ ٖ 1418ع.ّ 1997/
 -9طباي ات ايٓواؾ ٚزبإ امللادعٚ ١ايتِعشٝض مللهع ّٛاملِعشف اإلَعاّظ يًعـنتٛك أمحعـ بعٔ أمحعـ
ًلًاٍظ ؿاك اسبلَن  -ايكاٖل٠ظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1423ع.ّ 2002/
 -10تٓب ٘ٝايع ٌإ عًَٛ ٢كؿ ايعُع ٕظ يإلَعاّ ايلدلادع ٞات ٖ 899عع ظ سككع٘ ضبُعـ هعامل سلًع١
ُٓٔ كهاي ١املادوترلظ ّ 2006-2005ظ نً ١ٝاألؿاب ٚايعً ّٛجباَع ١امللق  -تلٖ.١ْٛ
 -11ؿي ٌٝاسبرلإ عًَٛ ٢كؿ ايعُع ٕظ يًعالَع ١إبعلاٖ ِٝاملعاكغٝين ات ٖ 1349عع ظ امل بعع ١ايعَُٝٛع- ١
تْٛىظ ٖ 1326ع.ّ 1908/
ْ -12جل امللدإ يف كهِ ْععِ ايكعلإٓظ يًٌعٝؽ ضبُعـ غعٛخ ايٓعا ٞ ٥األكنعات ٞاشلٓعـ ٟات ٖ 1238عع ظ
َ بع ١عجُإ بليظ سٝـك آباؿظ ٖ 1333ع.
ً -13لغ ايعك ١ًٝايلا١ٝ٥ظ يإلَاّ ضبُـ بٔ ايك اٍ ات بعـ ٖ 628ع ظ طب ٛط.
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 -14اي لام يف ًلغ ٓبط اشبلامظ يإلَاّ أب ٞعبـ ا ايتٓو ٞات ٖ 899ع ظ سكك٘ ايعـنتٛك أمحعـ بعٔ
أمحـ ًلًاٍظ صبُع املًو فٗـظ املـ ١ٜٓاملٓٛك٠ظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1420ع.ّ 2000/
 -15إٜٔاغ ايٛقف ٚاالبتـا٤ظ ألب ٞبهل ضبُـ بعٔ ايكاهعِ األْبعاك ٟات ٖ 328عع ظ سككع٘ ضبٝع ٞايعـٜٔ
عبـ ايلمحٔ كَٔإظ صبُع ايًػ ١ايعلب - ١ٝؿٌَلظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1391ع.ّ 1971/
 -16املهت  ٢يف ايٛقف ٚاالبتعـاظ يإلَعاّ أبع ٞعُعل ٚايعـاْ ٞات ٖ 444عع ظ سككع٘ ايعـنتٛك ٜٛهعف عبعـ
ايلمحٔ امللعًٌٞظ َوهو ١ايلهاي - ١برلٚتظ اي بع ١ايجاْ١ٝظ ٖ 1407ع.ّ 1987/
َٓ -17اك اشلـ ٣يف بٝإ ايٛقف ٚاالبتـاظ يًعالَ ١أمحـ األسل ْٞٛات عبٖ 1100 ٛعع ظ سككع٘ ضبُعـ بعٔ
عٝـ ايٌعباْٞظ ؿاك ايِشاب ١يًذلاخ  ٓ -اظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1429ع.ّ 2008/
 -18امللًـ يف ايٛقف ٚاالبتـا٤ظ يإلَاّ اسبؤ بعٔ عًع ٞايعُعاْ ٞات بععـ ٖ 465عع ظ سككع٘ ضبُعـ بعٔ
محٛؿ األمٚك َٔ ٟبـا ١ٜاملا٥عـ ٠إىل آػعل ايٓعاي ٓعُٔ كهعاي ١املادوعترلظ داَعع ١أّ ايكعل٣ظ َهع١ظ
ٖ 1422ع.ّ 2001/
 -19ايك ع ٚاال٥تٓافظ يإلَاّ أب ٞدع ل ايٓشاي ات ٖ 338ع ظ سكك٘ ايـنتٛك عبـ ايعلمحٔ امل علٚؿٟظ
ؿاك عامل ايهت  -ايلٜاضظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1413ع.ّ 1992/
 -20غٝح ايٓ ع يف ايكلا٤ات ايوبعظ يإلَاّ أب ٞاسبؤ ايِ اقو ٞات ٖ 1118ع ظ سكك٘ ايعـنتٛك هعامل
بٔ غلّ ا اينٖلاْ ُٔٓ ٞكهاي ١ايـنتٛكاٙظ داَع ١أّ ايكل٣ظ َه١ظ ٖ 1426ع.ّ 2005/
 -21ايلهععاي ١املتٔععُٓ ١بٝععإ َععا ٖععَ ٛكععـّ أؿا ّ٤يععلٚا ٠ايبععـٚك ايوععبع١ظ يًعالَعع ١ضبُععـ بععٔ ٜايًٛعع٘
ات ٖ 1314ع يف آػل نتاب ايٓذ ّٛاي ٛايعع يًعالَع ١املعاكغٝين ات ٖ 1349عع ظ ؿاك اي هعل  -بعرلٚتظ
اي بع ١األٚىلظ ٖ 1415ع.ّ 1994/
 -22ايلهععاي ١ايػ علٖا ٤يف األٚدعع٘ ايلادشعع ١يف األؿا ٤عععٔ ايعٌععل ٠ايكععلا٤ظ يًععـنتٛك عًعع ٞضبُععـ تٛفٝععل
ايٓشايظ َهتب ١اآلؿاب  -ايكاٖل٠ظ اي بع ١ايجاْ١ٝظ ٖ 1425ع.ّ 2004/
 -23ايتش  ١ايوٓ ١ٝيف ذبلٜل لم ايٌا بٚ ١ٝايـك ٠املٔ١ٝظ يًـنتٛك عً ٞضبُعـ تٛفٝعل ايٓشعايظ ؿاك
املاٖل بايكلإٓ  -ايكاٖل٠ظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1434ع.ّ 2013/
 -24املبوٛط يف ايكلا٤ات ايعٌلظ يإلَاّ ابٔ َٗلإ األُبٗاْ ٞات ٖ381ع ظ سكك٘ هبٝع محن ٠سعانُٞظ
صبُع ايًػ ١ايعلب - ١ٝؿٌَلظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1401ع.ّ 1980/
 -25املٓتٗ٢ظ يإلَاّ أب ٞاي ٌٔ اشبناع ٞازبلداْ ٞات ٖ 408ع ظ سكك٘ ايـنتٛك ضبُـ ً اعت كبعاْٞظ
صبُع املًو فٗـظ املـ ١ٜٓاملٓٛك٠ظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1434ع.ّ 2013/
 -26ازباَع ألسهاّ ايكلإٓظ يإلَاّ ضبُـ بٔ أمحـ بٔ أب ٞبهل ايكل ي ات ٖ 671ع ظ سككع٘ ايعـنتٛك
عبـ ا بٔ عبـ احملؤ ايذلنٞظ َوهو ١ايلهاي - ١برلٚتظ اي بع ١األٚىلظ ٖ 1427ع.ّ 2006/
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قٓٛات االتِاٍ باملويف
ٜلد ٢مٜاكَٛ ٠قعٓا ايلزل:ٞ
تِعععععع ض ٚذبُٝععععععٌ

إفا نٓت تلغ يف:

ٝععععععع َِععععععاسف ايتٝوععععععرل بععععععايكلا٤ات ايعٌععععععل

تِععع ع ض ٚذبُٝعععععٌ نتعععععاب اشلعععععالٍ املعععععٓرل بتعلٜعععععف َِعععععاسف ايتٝوعععععرل
ذبُٝععععععٌ ت بٝععععععل َِععععععاسف ايتٝوععععععرل ألدٗععععععن ٠أْـكٜٚععععععـ ٚأ ٜععععععٕٛ
تِعععععععع ض َِععععععععشف املتٌععععععععابٗات ايً عٝعععععععع ١يف ايكععععععععلإٓ ايهععععععععلِٜ
َتابعععععع ١ايتشعععععـٜح املوعععععتُل ايعععععقٜ ٟعععععتِ إدعععععلاؤ ٙيهعععععٌ َعععععا هعععععبل

ٚيف سايٚ ١دٛؿ أ ٟػ أ أ ٚهٗ ٛأْ ٚوٝإ
ٜلدَ ٢لاهًتٓا عً ُ ٢ش ١املٛقع عً٢
أ ٚعً ٢أسـ عٓا ٜٔٚايدلٜـ اإليهذل:ْٞٚ
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