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٢ٌ اي٠١َغض٢ َُ ؼي تأٜٚ ٢ًٜٔٔهِؿآٜتري٢   َتِٝ

 ٜط٢ط٢ايٓط ٞٓأَْضِعائؿايسٜٔ  بٗذ١ٔ َبًِٔػَت ٢ِٔب اهلٔل ١َٔبٖٔ ٢ِٔب أظيَس ٢ٔاهلل قُس ِب ٭بٞ عبٔس

 زضاغ١ ٚؼكٝل:  ٖـ(603)ت

 

 ن١ًٝ اٯزاب / داَع١ ا٭ْباض-ز. بٝإ قُس ؾتاح اؾباٟٚ ا.ّ.

 

 املستخؾص

لـ )رسالة يف تلويل آيتني مشؽؾتني( أليب عبد اهلل حمؿد بن البحث هو حتؼقق ودراسة 

هـ(، وهو رسالة تبحث يف ذكر املشؽل يف آية من 306أمحد بن هبة اهلل الِػْزراِِنّ )ت

سورة غافر وآية من سورة البؼرة، وتلويل هذا املشؽل بآستعاكة بالـصوص 

الػصحاء شعًرا وكثًرا،  الػصقحة من الؼرآن الؽريم والسـّة املرّشفة وكالم العرب

وكان اهلدف من تللقػه بقان موافؼة ألػاظ الؼرآن الؽريم وأسالقبه ملا تعارفت عؾقه 

العرب، وتؽؿن أمهقة املوضوع يف كون الرسالة عاجلت قضايا تطبقؼقة يف عؾم املعاِن 

وبعض الؼضايا الـحوية والرصفقة والؾغوية، ومملػفا أحد العؾامء الذين مل يـرش هلم 

عؿل غري هذه الرسالة، فضاًل عن كون الـسخة املخطوصة هلذه الرسالة كػقسة كسخفا 

هـ(، وكان من مالمح مـفج 346لـػسه تؾؿقُذه احلافظ الثؼة ضقاء الدين املؼدد )ت

ب الشواهد قرت، وتد مواضع اإلشؽال يف مسائؾه، ووضع تلويل املشؽليداململف حت

، إىل غري ذلك من املالمح ملشؽؾة بتوجقفاٍت عديدةه املسللة اقوجوت ،ترتقًبا مـفجقًّا

 املذكورة يف صؾب الدراسة.

 

 ، الػزراِن، حتؼققن الؽريم، الؼرآتلويلقة: ػتاحالؽؾامت امل
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Abstract 
This an editing and study of "A Letter on the 
Interpretation of Two Problematic Quranic Verses" by 
Adi Abdullah Mohammad B. Ahmed B. Hibatuallah Al-
Fazrani (dec. 603 AH.). It studies two problematic 
verses from Gafir chapter and Baqarah chapter in the 
holy Quran. The Letter tries to interpret these two verses 
in the light of the Quran, Sunnah, and the eloquent 
speech of Arabs whether verse or prose. The aim of the 
writer is to show how the Quran corresponds with the 
Arabic language in style and expression. This letter 
contains some of the important isuues in semantics and 
grammar of the Arabic language. This Letter is an 
invaluable work and it exists in a copy made by one of 
Al-Fazrani's students. 

 

Key words: Interpretation, Holy Quran, Fizrahni,  
Textual Editing 

 

 اغيكٓس١َ
اؿُس هلل ضب ايعاغيري، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً ْبٝٓا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ 

 أطيعري، أَا بعس:

ٕٓ عًّٛ ايعطب ، ٚؼي ٖصٙ ١ٝ تعس ٚغ١ًٝ يؿِٗ ن٬ّ اهلل تعازي ُٚغ١ٓٓ ْبٝ٘ ؾإ

ِٞٓعايطغاي١ ايصػري٠ جيس ايكاض٨ بػٝت٘ ؼي ؼكٝل تًهِ ايػا١ٜ، ؾكس قٓسّ ائؿ َ٪يـ  ضاْ

ٖصٙ ايطغاي١ ؾٛا٥س تٛبٝك١ٝ ؼي ايٓشٛ ٚايب٬غ١ ٚايًػ١، ٚشنط يٛا٥ـ ٚغطا٥ب 
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ٌَٓ ٚايتؿه١ط ؼي أغطاض ن٬ ّ اهلل تعازي َٔ خ٬ٍ ايٓـيط ؼي تػتسعٞ اغيتًكٞ إزي ايتأ

ٌَٓ ؼي ؾٛاٖسٖا ايػُاع١ٝ، َٔ ٖٓا ناْت ضغب١ ايباسح ؼي  قٛاْري ٖصٙ ايًػ١ ٚايتأ

ِٞٓعؼكٝل )ضغاي١ ؼي تأٌٜٚ آٜتري َؿهًتري( يًؿٝذ أبٞ عبس اهلل ائؿ ٖـ( 603)ت ضاْ

قس ٚزضاغت٘; ٔيُا ؾٝ٘ َٔ إغٗاّ ؼي خس١َ نتاب اهلل ٚإثطا٤ غيهتب١ ايًػ١ ايعطب١ٝ. ٚ

اقتطت طبٝع١ ايبشح إٔ ٜهٕٛ ؼي ٔقػُري: تٓاٍٚ ايكػِ ا٭ٍٚ زضاغ١ٟ عٔ اغي٪يـ 

ٚعٔ ضغايت٘، ٖٚٛ ع٢ً َبشجري، ٚقـ اغيبشح ا٭ٍٚ ع٢ً زضاغ١ اغي٪يـ ؼي مثا١ْٝ 

َٛايب: عٔ امس٘ ٚنٓٝت٘ ْٚػبت٘، ٚصؿات٘ ٚيكب٘، ٫ٚٚزت٘، ٚؾٝٛخ٘، ٚت٬َٝصٙ، 

ايجاْٞ زضاغ١ ضغاي١ ؼي تأٌٜٚ آٜتري  ٚٚؾات٘، َٚصٓؿات٘، ٚؾعطٙ. ٚتٓاٍٚ اغيبشح

َؿهًتري ؼي غت١ َٛايب: عٔ عٓٛإ ايطغاي١، ْٚػبتٗا إزي اغي٪يـ، َٚٛضٛع 

ايطغاي١، َٚٓٗر ايؿعضاْٞ ؼي ضغايت٘، ٚٚصـ ايٓػد١ اغيعتُس٠ ؼي ايتشكٝل، َٚٓٗر 

ايتشكٝل، ٚصاسب شيو ٚضع صٛض تٛضٝش١ٝ بايٓػد١ اغيدٛٛط١، ثِ ُختُت 

 ٥ر ٚايتٛصٝات. ايسضاغ١ بأِٖ ايٓتا

أَا ايكػِ ايجاْٞ ؾتطُٔ ؼكٝل )ضغاي١ ؼي تأٌٜٚ آٜتري َؿهًتري( ايصٟ 

 غاض ايباسح ؼي ؼكٝك٘ ع٢ً ٚؾل أصٍٛ ايتشكٝل اغيعطٚؾ١. 

ٚبعس: ؾٗصا دٗسٟ، ؾُا نإ ؾٝ٘ َٔ صٛاب ؾُٔ اهلل، َٚا نإ ؾٝ٘ َٔ خٛأ 

 أٚ تكصري ؾُٔ ْؿػٞ، ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝل.
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 غ١ )اغي٪يـ ٚضغايت٘(ايكػِ ا٭ٍٚ: ايسضا

 اغيبشح ا٭ٍٚ: زضاغ١ اغي٪يـ

ُٓس بٔ أظيس بٔ ٖب١ اهلل بٔ تػًب عبسأ٫ٟٚ: امس٘ ٚنٓٝت٘ ْٚػبت٘:ٖٛ أبٛ   (1)اهلل ق

َٞٓضِعائؿ ، يصيو شنطٙ بعطِٗ (2)اَِِٜٝٓض٢ِعٚبعطِٗ ٜكٍٛ: ٔؾ ،اَٝاَِْضِعإزي ٔؾ ُ٘ػبُتْٚٔ، اْ

 . (5)ؼي بػساز (4)ؤًَُـاي إسس٣ قط٣ ْٗط ٔؾِعضاْٝا، ٚ(3)ٜيٓنض٢ِعبائؿ

ؼي نتابٝ٘ ايٛاؼي بايٛؾٝات ْٚهت اهلُٝإ ٖـ( 764)تٚقس أٚضزٙ ايصؿسٟ 

ٕٓ (6)بًؿفي )ايؿعاضٟ( ْٛ ٚقع ؾٝ٘ ايصؿسٟ، ٚزيٌٝ شيو إٔ ايصؿسٟ شنط أ ، ٖٚٛ غٗ

                                      
، ٚتبصري اغيٓتب٘ بتشطٜط اغيؿتب٘: 1/135صٓشؿ٘ بعطِٗ ٚدعً٘ )ثعًب(. ٜٓـيط: ْع١ٖ ا٭يباب ؼي ا٭يكاب:  (1)

. 15/11از َٔ تاضٜذ اؿاؾفي: بعطِٗ )أغًب(. ٜٓـيط: اغيدتصط احملتدعً٘ ، 3/53ٚ، ٚإْباٙ ايطٚا٠: 3/1114

. ٚايصٛاب َا شنط ابٔ ايسبٝجٞ ٚصاسب ايته١ًُ 4/260ٚدعً٘ آخطٕٚ )ثعًب١(. ٜٓـيط: َعذِ ايبًسإ: 

َٚتِػًٔب: بؿتض ايتا٤ ثايح اؿطٚف طأٟ: اهلذا١ٝ٥ص ٚغهٕٛ ايػري »ايصٟ قاٍ:  2/101يٛؾٝات ايٓك١ً: 

 «.اغيعذ١ُ ٚنػط اي٬ّ

، ؾعضٜٓٝاٚأنجط َا ٜتًؿفي بٗا أًٖٗا بػري ا٭يـ ؾٝكٛيٕٛ: : »4/260ِ ايبًسإ: َعذقاٍ ٜاقٛت اؿُٟٛ ؼي  (2)

نأِْٗ ضيًٕٝٛ ا٭يـ ؾرتدع ٜا٤، ٜٓػب إيٝٗا قُس بٔ أظيس بٔ ٖب١ اهلل بٔ ثعًب١ ايؿعضاْٞ ًٜكب 

، َٚطاصس ا٫ط٬ع ع٢ً أمسا٤ 6/338. ٜٚٓـيط: ق٥٬س اؾُإ ؼي ؾطا٥س ؾعطا٤ ٖصا ايعَإ: «بايبٗذ١...

 .3/1035َانٔ ٚايبكاع: ا٭
 .59، ٚطبكات ايٓشا٠ ٚايًػٜٛري: 2/100، ٚايته١ًُ يٛؾٝات ايٓك١ً: 4/581، 1/459ٜٓـيط: إنُاٍ اإلنُاٍ:  (3)

نٛض٠ ٚاغع١ ببػساز بعس ْٗط عٝػ٢ ٜكاٍ إْ٘ ٜؿتٌُ ع٢ً ث٬مث١٦ ٚغتري قط١ٜ ع٢ً عسز و: ًَُٔـْٗط اي (4)

بٔ زاٚز عًُٝٗا ايػ٬ّ، ٚقٌٝ ؼي سؿطٙ أقٛاٍ أخط٣. ٜٓـيط: أٜاّ ايػ١ٓ، قٌٝ: إٕ أٍٚ َٔ سؿطٙ غًُٝإ 

 .5/324َعذِ ايبًسإ: 

 .3/53، ٚإْباٙ ايطٚا٠ ع٢ً أْباٙ ايٓشا٠: 4/260، َٚعذِ ايبًسإ: 1/212ٜٓـيط: شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػ٬ّ:  (5)

 .224، ْٚهت اهلُٝإ ؼي ْهت ايعُٝإ: 2/57ٜٓـيط: ايٛاؼي بايٛؾٝات:  (6)
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ٕٓ ايبٗذ١ َٔ أعُاٍ ْٗط ايٖصا ائؿ و، ًَُٔـعاضٟ نإ ٜعطف بايبٗذ١، ثِ شنط أ

و، ًَُٔـٜٓٝا ٖٞ َٔ أعُاٍ ْٗط ايض٢ِعاْٝا أٚ ٔؾَضِعقط١ٜ ٔؾ ٚيٝؼ ا٭َط نصيو إصيا

 ٚايبٗذ١ يكب٘ ايصٟ اؾتٗط ب٘ ٚيٝػت ْػب٘. 

ٚٚضز ؼي ايٓػد١ اغيدٛٛط١ هلصا ايهتاب بًؿفي )ايؿعاْٞ(، ٖٚاتإ ايٓػبتإ 

 ٓٞ ؼي نتاب٘ )شٌٜ ٖـ( 637)تؾُٝٗا ؼطٜـ، ٚايصٛاب َا ثٓبت٘ تًُٝصٙ ابٔ ايٗسَبِٝٔج

ؼي إنُاٍ ٖـ( 629)تيػ٬ّ(، ٜٚععظ شيو َا ضبٛ٘ ابٔ ْك١ٛ تاضٜذ َس١ٜٓ ا

ٚايعػك٬ْٞ  (2)ؼي ايته١ًُ يٛؾٝات ايٓك١ًٖـ( 656)تٚاغيٓصضٟ  (1)اإلنُاٍ

، َٚا ضبٛ٘ ايػٝٛطٞ (3)ؼي نتاب٘ )تبصري اغيٓتب٘ بتشطٜط اغيؿتب٘(ٖـ( 852)ت

، بَٝس (4)...«بهػط ايؿا٤ ثِ ظاٟ غان١ٓ ثِ ضا٤»ؼي بػ١ٝ ايٛعا٠ ايصٟ قاٍ: ٖـ( 911)ت

ٕٓ ايِٖٛ ٚضز ؼي طبع١ ايبػ١ٝ ٖصٙ ع٢ً ايطغِ َٔ ضبؽي ايػٝٛطٞ هلصٙ ايًؿـي١  أ

ّٛا بًؿفي )ايؿعاضٟ(.  ؾٛضز غٗ

                                      
ََٔ ٜهتب٘ ايؿعضٜين. 598-4/597: اٍ اإلنُاٍ: إنُٜٓـيط (1)  ، ٚشنط أّٜطا أْ٘ مث١ 
ٚائؿِعض٢ٜين بهػط ايؿا٤ ٚغهٕٛ ايعاٟ بعسٖا ٚضا٤ َهػٛض٠: »، ٚؾٝ٘: 2/101: : ايته١ًُ يٛؾٝات ايٓك١ًٜٓـيط (2)

 «.ْػب١ إزي قط١ٜ تعطف بؿعضٜٓا َٔ قط٣ ْٗط اغيًو، ُٜٚكاٍ ؾٝ٘: ؾعضاْٞ أّٜطا
ايؿٛضاْٞ: أبٛ ايكاغِ ؾٝذ ايؿاؾع١ٝ; ٚطياع١. ٚبايهػط ٚظاٟ بسٍ ايٛاٚ: قُس بٔ »قاٍ ايعػك٬ْٞ:  (3)

 . 3/1114تبصري اغيٓتب٘ بتشطٜط اغيؿتب٘: «. أظيس بٔ ٖب١ اهلل بٔ ثعًب ايؿعضاْٞ اغيكط٨ اغيعطٚف بايبٗذ١

 . 1/48بػ١ٝ ايٛعا٠:  (4)
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 ثاّْٝا: صؿات٘ ٚيكب٘:

ِٞٓعئًؿشنطت بعض اغيصازض اييت تططيت  ، ٚشنطت (1)أْ٘ نإ ضطّٜطا ضاْ

مسعٓا َٓ٘ ٚنتبٓا عٓ٘، »ٞ: ٔجَِٝب، قاٍ عٓ٘ تًُٝصٙ ابٔ ايٗس(2)أّٜطا أْ٘ نإ ًٜكب بايبٗذ١

َِ ايؿُٝذ نإ ٕٓ ايٓاؽ قصست٘ ؼي بٝت٘ يًكطا٠٤، ٚٚصؿ٘ ٔسٜؿ، ٚشنط ايٖص(3)«ْٚٔع ٟ أ

، (5)«َٓعٛت بايبٗذ١»، ٚشنط اغيٓصضٟ أْ٘ (4)أّٜطا بأْ٘ نإ نّٝٓػا ْـيٝـ اهل١٦ٝ ٚقّٛضا

ٕٓ ٖصٙ اغيصازض مل تصنط غبب تًكٝب٘ بايبٗذ١، ٚيع١ً )بٗذ١  ٘ اختصاض يًكببَٝس أ

 ٖـ(643)ت ايٓاغذ )ايطٝا٤ اغيكسغٞ( ٙشنطٚؼي اغيدٛٛؾي ايصٟ بري أٜسٜٓا ايسٜٔ(، 

، ٖٚٛ أَط ؾا٥ع د٘سا ؼي َ٪يؿات ايػًـ، ؾِٗ )بٗذ١ ايسٜٔ( ًكببٖٚٛ تًُٝصٙ 

ٚشنطٚا َٔ ت٬َٝصٙ أّٜطا  ٜكٛيٕٛ: )ايطٝا٤ اغيكسغٞ( ٜكصسٕٚ ب٘ )ضٝا٤ ايسٜٔ(،

 .ايسٜٔ، ٚؾدط ايسٜٔ(ايهُاٍ ٚايؿدط اختصاّضا يـ )نُاٍ 

ؼي نتاب٘ )إْباٙ ايطٚا٠( ٖـ( 646)تٖصا ايًكب قٓطٟؾا عٓس ايكؿٛٞ ٚقس ٚضز 

 .(6)ؾجٓبت بًؿفي )اغيٗذ١(

                                      
، ٚايٛاؼي 2/100، ٚايته١ًُ يٛؾٝات ايٓك١ً: 4/580، ٚإنُاٍ اإلنُاٍ: 2/92ٜٓـيط: شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػ٬ّ:  (1)

 .1/48، ٚبػ١ٝ ايٛعا٠: 224، ْٚهت اهلُٝإ ؼي ْهت ايعُٝإ: 2/57بايٛؾٝات: 

 . 2/100، ٚايته١ًُ يٛؾٝات ايٓك١ً: 4/580ٜٓـيط: إنُاٍ اإلنُاٍ:  (2)

 .1/213شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػ٬ّ:  (3)

، ْٚهت 2/75، ٚايٛاؼي بايٛؾٝات: 4/580، ٚإنُاٍ اإلنُاٍ: 2/92، 1/213ٜٓـيط: شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػ٬ّ:  (4)

، ْٚع١ٖ ا٭يباب ؼي ا٭يكاب: 3/1114، ٚتبصري اغيٓتب٘ بتشطٜط اغيؿتب٘: 224اهلُٝإ ؼي ْهت ايعُٝإ: 

 .1/48، ٚبػ١ٝ ايٛعا٠: 1/135
 . 2/101ايته١ًُ يٛؾٝات ايٓك١ً:  (5)
 .3/53ٜٓـيط: إْباٙ ايطٚا٠:  (6)
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 ثايّجا: َٛيسٙ:

َٞٓضِعائؿ َسٔيُٚ َِٞٓٝبٖـ(، قاٍ تًُٝصٙ ابٔ ايٗس530غ١ٓ ث٬ثري ٚعيؼ ١٦َ ) اْ : ج

ِٞٓعائؿ ٚغأيت ايبٗذ١ٜ» ُٚ ضاْ  .(1)«١٦َ ٚعيؼ٢ ث٬ثرَي غ١ٜٓ سُتٔيعٔ َٛيسٙ، ؾكاٍ: 

 ؾٝٛخ٘:ضابّعا: 

ٕٓ ائؿ َٖٞضِعشنط ابٔ ايٗسبٝجٞ أ ، ٚتتًُص ع٢ً ث١ً (2)نإ َكط٥ّا عاضٟؾا بايٓشٛ اْ

َٔ ايعًُا٤ ؼي ايٓشٛ ٚايًػ١ ٚايكطا٤ات ٚاؿسٜح، ؾهإ سص١ًٜٝ شيو تْٓٛع ؼي 

ذُٗا، ؾٓطاٙ ايجكاؾ١، ٚقس ٚدسْا ٖصا ايتٓٛع ساضّطا ؼي ضغايت٘ ٖصٙ ع٢ً صػط س

حيؿس ا٭زي١ َٔ ايكطإٓ بكطا٤ات٘ َٚٔ اؿسٜح ايؿطٜـ َٚٔ ايؿعط ٚايٓجط َا ٜطاٙ 

 ناؾّٝا إلثبات ُسٓذت٘.

َٞٓضِعَٚٔ ايعًُا٤ ايصٜٔ تتًُص عًِٝٗ ائؿ  :(3)اْ

 .(4)ٖـ(550)ت أبٛ ايؿطٌ قُس بٔ َْأصط ايٖػ٬َٞ .1
ِٗطظٚضٟ )ت .2  .(5)ٖـ(550أبٛ ايهطّ اغيباضى بٔ اؿػٔ بٔ ايٖؿ

                                      
 .6/338، ٚق٥٬س اؾُإ: 3/53، ٜٚٓـيط: إْباٙ ايطٚا٠: 1/214َس١ٜٓ ايػ٬ّ: شٌٜ تاضٜذ  (1)
ٚؾٝ٘ أْ٘ سٖسَخ ٚنإ َكط٥ّا  2/101، ٜٚٓـيط: ايته١ًُ يٛؾٝات ايٓك١ً: 1/212ٜٓـيط: شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػ٬ّ:  (2)

 ؾاض٬ٟ عاضٟؾا بايٓشٛ.

، ٚايته١ًُ يٛؾٝات 581-4/580اإلنُاٍ: ، ٚإنُاٍ 213-1/212ٜٓـيط ؼي شيو: شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػ٬ّ:  (3)

 .43/127، ٚتاضٜذ اإلغ٬ّ: 2/101ايٓك١ً: 

 .271-20/265، ٚغري أع٬ّ ايٓب٤٬: 294-4/293تٓـيط تططيت٘ ؼي: ٚؾٝات ا٭عٝإ:  (4)

 .40-2/38، ٚغا١ٜ ايٓٗا١ٜ ؼي طبكات ايكطا٤: 291-20/289تٓـيط تططيت٘ ؼي: غري أع٬ّ ايٓب٤٬:  (5)
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 ٞٓٔبٜطأبٛ عبس اهلل قُس بٔ عبٝس اهلل بٔ كًس اغيعطٚف بابٔ ايٗط .3

 .(1)ٖـ(551)ت
 .(2)ٖـ(552)ت ٓسا٥َُٞـٝاض ائتِدايكاضٞ أبٛ ايعباؽ أظيس بٔ َب .4
ِٞٓٝري ايٖؿَصأبٛ َٓصٛض َػعٛز بٔ عبس ايٛاسس بٔ اٝؿ .5  ٟٓأزَسِػايَب باْ

 .(3)ٖـ(555)ت
ـٜأبٛ  .6 َٞٗضِع. ْكٌ عٓ٘ ائؿ(4)ٖـ(567اب )تٓؿقُس عبس اهلل بٔ أظيس بٔ ا  اْ

َٚٔ شيو َا سه٢ يٓا ؾٝدٓا ايهاٌَ عبس »ؼي ٖصٙ ايطغاي١ ْ٘صا، إش قاٍ: 

ٕٓ بعض ايعطب قٌٝ ي٘: َا ٖصٙ ايعٜازات اييت  اهلل بٔ أظيس ـ ضظي٘ اهلل ـ أ

ٛٔٗط ب٘ ن٬ََٓا  .(5)«ؼي ن٬َهِ؟ ؾكاٍ فّٝبا: ٖصا ؾ٤ْٞ َْ
 

 خاَّػا: ت٬َٝصٙ:

ٟٖ ٞٗٔجَِٝبٛضز ابٔ ايٗسمل ٜ ََُت أثبَت ُ٘أْٓ َسِٝ، َبٞٓأَْضِعيت٬َٝص ائؿ شنط٣ أ ع٢ً  َُ٘تَصً

 .(6)«ايؿُٝذ نإ َِِعٓا عٓ٘، ِْٚٔبَتٓا َٓ٘، ٜٚنِعَُٔغ»بكٛي٘:  ٜسٜ٘ٔ

                                      
 .2/736ت٘ ؼي: إنُاٍ اإلنُاٍ: تٓـيط تططي (1)

 .6/14تٓـيط تططيت٘ ؼي: طبكات ايؿاؾع١ٝ ايهرب٣ يًػبهٞ:  (2)

 .2/296تٓـيط تططيت٘ ؼي: غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ؼي طبكات ايكطا٤:  (3)
، ٚا٭ع٬ّ: 528-20/523صاسب اغيطػٌ ؼي ؾطح طيٌ ايعدادٞ. تٓـيط تططيت٘ ؼي: غري أع٬ّ ايٓب٤٬:  (4)

4/67. 

 .شات ايكاز١َ َٔ ايتشكٝل: )ايتٛنٝس ٚأْٛاع٘(تٓـيط ايصؿ (5)

 .1/213شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػ٬ّ:  (6)
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ض٣ٚ »أمسا٤ َٔ ضٚٚا عٓ٘ َٚٔ أداظ هلِ ؾكاٍ:  ٖـ(748)ت ٚأٚضز ايصٖيب

َٞٓعُِٓ٘: ٜأُبٛ َعِبس اهلل ايٗسَبِٝ ٞٓ(1)ٔج ، (3) . ٚأداظ يًؿٝذ مشؼ ايٓسٜٔ(2)، ... ٚايٓطٝا٤ اغيكسغ

ٟٓ(4) ٚيًهُاٍ َعِبس ايطسِٝ  .(6)«(5)، ٚيًؿدط ابٔ ايبداض

 غازّغا: ٚؾات٘:

َٞٓضِعائؿ ايبٗذ١ٝ َٞٛؾ١ُت  ط ٜؿَص ٔ َٔ ؾٗطعؿطٜٚايػابع ايايج٬ثا٤  َّٜٛ اْ

 ، ُٚزؾٔ بباب (8)ٚعُطٙ ث٬خ ٚغبعٕٛ غ١ٓ (7)ٖـ(603غ١ٓ ث٬خ ٚغت ١٦َ )

                                      
ُٖس بٔ غعٝس بٔ حي٢ٖٝٛ  (1) ََُش ٞٓ )ت ٜأُبٛ عبس اهلل  تٓـيط تططيت٘ ؼي: غري أع٬ّ ٖـ(. 637اغيعطٚف بابٔ ايٗسَبٝج

 .395-4/394: ا٭عٝإ ٚؾٝاتٚؾُا بعسٖا، 23/68ايٓب٤٬: 

ٖـ(، ٖٚٛ ْاغذ ٖصٙ ايطغاي١. تٓـيط تططيت٘ ؼي: غري أع٬ّ 643ايٛاسس اغيكسغٞ )ت ٖٛ قُس بٔ عبس (2)

 ؾُا بعسٖا. 3/426ؾُا بعسٖا، ٚؾٛات ايٛؾٝات:  23/126ايٓب٤٬: 

ٖـ(، ٖٚٛ 623ٖٛ ايؿٝذ مشؼ ايسٜٔ أبٛ ايعباؽ أظيس بٔ عبس ايٛاسس اغيكسغٞ اغيعطٚف بايبداضٟ )ت (3)

طٙ ٚأخٛ ايطٝا٤ اغيكسغٞ ٚايهُاٍ عبس ايطسِٝ. تٓـيط تططيت٘ ؼي: ٚايس ايؿدط ابٔ ايبداضٟ اٯتٞ شن

 ؾُا بعسٖا. 3/353، ٚشٌٜ طبكات اؿٓاب١ً: 22/298غري أع٬ّ ايٓب٤٬: 

 تٓـيط تططيت٘ ؼي: تاضٜذ اإلغ٬ّ: ٖـ(.612ٖٛ عبس ايطسِٝ بٔ عبس ايٛاسس اغيكسغٞ اغيعطٚف بايهُاٍ )ت (4)

44/106. 

ُٖطٜٔ )ٖٛ أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ أظي (5) ٖـ(. ٜٓـيط: 690-ٖـ 575س بٔ عبس ايٛاسس اغيكسغٞ، ٖٚٛ َٔ اغيع

 ؾُا بعسٖا. 4/241، ٚشٌٜ طبكات اؿٓاب١ً: 2/13َعذِ ايؿٝٛر ايهبري: 

 .43/127تاضٜذ اإلغ٬ّ ٚٚؾٝات اغيؿاٖري ٚا٭ع٬ّ:  (6)

، ٚاغيدتصط احملتاز إيٝ٘ 3/53ا٠: ، ٚإْباٙ ايط4/581ٚ، ٚإنُاٍ اإلنُاٍ: 1/214ٜٓـيط: شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػ٬ّ:  (7)

، 224، ْٚهت اهلُٝإ ؼي ْهت ايعُٝإ: 2/57، ٚايٛاؼي بايٛؾٝات: 15/11َٔ تاضٜذ اؿاؾفي ايسبٝجٞ: 

 .1/48، ٚبػ١ٝ ايٛعا٠: 1/135، ْٚع١ٖ ا٭يباب ؼي ا٭يكاب: 3/1114ٚتبصري اغيٓتب٘ بتشطٜط اغيؿتب٘: 
 .15/11اؾفي ايسبٝجٞ: ٜٓـيط: اغيدتصط احملتاز إيٝ٘ َٔ تاضٜذ اؿ (8)



 02:7102      مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

 

:07 

 

 

 .(2)ؼي َكابط ايؿٗسا٤ (1)سطب

 غابّعا: َصٓؿات٘:

َٞٓضِعمل ٜصنط أصشاب ايرتادِ َصٓؿات ائؿ غ٣ٛ اإلؾاض٠ اييت شنطٖا  اْ

ٕٓ ي٘ َصٓؿات ؼي عًِ ايعطٚض ٚاغيٛغٝك٢ ٚإٔ ي٘ ٖـ( 851)تابٔ قاضٞ ؾٗب١  بأ

، (3)ًكب باؿُاضنتاّبا ضٓز ؾٝ٘ ع٢ً اإلَاّ أبٞ عجُإ غعٝس بٔ قُس ايػطقػٛٞ اغي

ٚمل أقـ بعس ايبشح ٚايتكصٞ ع٢ً غري ايطغاي١ اييت بري أٜسٜٓا ٖٚٞ تتٓاٍٚ 

ُ٘ا بايتصٓٝـ بكسض َا  تأٌٜٚ قطاٜا َؿه١ً ؼي ايكطإٓ ايهطِٜ، ٜٚبسٚ أْ٘ مل ٜهٔ َٗت

ُ٘ا ب َٕ َعايـُا بايٓشٛ ٚايكطا٤ات، »، إش قاٍ عٓ٘ ايصؿسٟ: ٤قطااإلكطا٠٤ ٚاينإ َٗت َٜٚنا

، ٚيعٌ ايع٢ُ نإ أسس أغباب اْكٛاع٘ (4)«ٔؾٞ َبٝت٘ ٚقصسٙ ايٖٓاؽ يًٞٔكَطا٠٤َاِْٜكٛع 

 عٔ ايتصٓٝـ ٚايتأيٝـ.

 ثآَّا: ؾعطٙ:

اغيٛصًٞ يًؿعضاْٞ تػع١ أبٝإت َٔ ايبشط اجملتح، ٖٚٞ  ايؿٓعاضشنط ابٔ 

 قٛي٘:

٫٬ََ  ٜا ٖأدطٟ ٜأز٫٫  ََٖذِطَتين أِّ 

                                      
تٓػب ٖصٙ احمل١ً إزي سطب بٔ عبس اهلل باب سطب: ق١ً ببػساز ػاٚض قرب أظيس بٔ سٓبٌ ٚبؿط اؿاؼي. ٚ (1)

ٛٓاز أبٞ دعؿط اغيٓصٛض، ٚنإ ٜتٛزي ؾطط١ بػساز.  ٜٚعطفايبًدٞ  ٜٓـيط: َعذِ بايطاْٚسٟ أسس ق

 .237-2/236ايبًسإ: 

 .6/338، ٚق٥٬س اؾُإ: 3/53، ٚإْباٙ ايطٚا٠: 1/214: ٜٓـيط: شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػ٬ّ (2)
  َع ٖاَـ ايتشكٝل. 60ٜٓـيط: طبكات ايٓشا٠ ٚايًػٜٛري:  (3)

 .2/57ايٛاؼي بايٛؾٝات:  (4)
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ٍْ  أِّ نأؾْض أِّ َعصٚ

٣ٕ َضطٕٝب َٔ با  ٜا ٝغِص

 َصبٍّ اضؾِل سُيٗذ١ٔ

٣ٍ  َتـٝيُٓٗ٘ عٜٓو غا

ـَ َٜػًٜٛى َصٙب  ٚنٝ

ٛ٘ا  ٚيٛ أطاَم ُغًٝ

ـ٣ ّٗا ع٢ً طٝٔب عٝ  إٜ

 أْاٜيٓا ايسُٖط ٚص٬ٟ

 

 أضاٜى ٜقتًٞ س٫٬

َٕ اعٔتسا٫  ؾاَم ايػصٛ

ـ٫٬ٔ  أضش٢ ُٜشانٞ ا

 ساؾاٜى ٖٝٗاَت ٫، ٫

 َٜصُٚب ؾٜٝو اؾتعا٫

 أب٢ ٖٛاُٙ اْتكا٫

َٕ ظا٫ أيٖص  َا نا

ِٓ اغرتٖز ايٓٛا٫  (1)ُث

 

 اغيبشح ايجاْٞ: زضاغ١ ايطغاي١ 

 : عٓٛإ ايطغاي١ ْٚػبتٗا إزي اغي٪يـ:أ٫ٟٚ

مل حيسز ايؿعضاْٞ عٓٛاّْا هلصٙ ايطغاي١، ٚنصيو ؾعٌ تًُٝصٙ ايصٟ ْػدٗا 

يٓؿػ٘ ايؿٝذ ضٝا٤ ايسٜٔ اغيكسغٞ ؾًِ ٜصنط إ٫ ؾ٦ّٝا ٜػرّيا ؾٝ٘ إؾاض٠ إزي قت٣ٛ 

صٙ ايطغاي١، إش ٚضز ؼي صؿش١ ايعٓٛإ َا ضيهٔ قطا٤ت٘ بايعباض٠ اٯت١ٝ: )ؾٝ٘ َػا٥ٌ ٖ

ٚؾٛاٖس أؾهٌ عًٝٗا ايؿٝذ اإلَاّ أبٛ قُس بٗذ١ ايسٜٔ...(، ًٜٚشفي قاض٨ ٖصٙ 

ٕٓ ايٓاغذ تطزز ؼي نتاب١ ايًؿـيتري )ؾٛاٖس ٚأؾهٌ(  ايعباض٠ ؼي صؿش١ ايعٓٛإ أ

٭َط ٜؿػض اجملاٍ ي٬دتٗاز ؼي ٚضع ؾٛضع إسساُٖا ؾٛم ا٭خط٣، ٚيعٌ ٖصا ا

عٓٛإ َٓاغب هلصٙ ايطغاي١، ٚضيهٔ عْٓٛتٗا بـ )ضغاي١ ؼي تأٌٜٚ آٜتري َؿهًتري(، 

أٚ )ضغاي١ ؼي َٛابك١ أيؿاؿي ايكطإٓ ايهطِٜ يه٬ّ ايعطب(، ٚن٬ ايعٓٛاْري 

                                      
 .339-6/338ق٥٬س اؾُإ:  (1)
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ٕٓ ايعٓٛإ ا٭ٍٚ أعِ َٔ ايجاْٞ; ٫ؾتُاٍ  ٜصًشإ يٛغِ ٖصٙ ايطغاي١، بَٝس أ

( َٔ غٛض٠ ايبكط٠، 275( َٔ غٛض٠ غاؾط، ٚاٯ١ٜ )26ع٢ً تأٌٜٚ اٯ١ٜ )ايطغاي١ 

ُٓٔ شا ايتأٌٜٚ َػا٥ٌ م١ٜٛ ٚب٬غ١ٝ ٚصطؾ١ٝ ٚيػ١ٜٛ، ٚؾٝٗا ْٓص ايؿعضاْٞ  ٚتط

ع٢ً قط١ٝ َٛابك١ أيؿاؿي ايكطإٓ ايهطِٜ يه٬ّ ايعطب، يصا نإ ا٭ٚزي إثبات 

 ايعٓٛإ ا٭عِ.

ضاْٞ ؾ٬ حيتاز إزي َعٜس دٕٗس يتأنٝس أَا تٛثٝل ْػب١ ٖصٙ ايطغاي١ إزي ايؿع

ٖصٙ ايٓػب١، إش أٚضز ايٓاغذ ضٝا٤ ايسٜٔ اغيكسغٞ )تًُٝص ايؿعضاْٞ( امس٘ نا٬َٟ ؼي 

صؿش١ ايعٓٛإ ٚؼي ايصؿش١ ا٭ٚزي َٔ ايطغاي١، ٚنصيو شنط ؼي ايصؿش١ ا٭خري٠ 

 أْ٘ شيت قطا٠٤ ٖصٙ ايطغاي١ ع٢ً ؾٝد٘ ايؿعضاْٞ.

 ثاّْٝا: َٛضٛع ايطغاي١:

ٌُ ٖصٙ ايطغاي١ ع٢ً تأٌٜٚ آٜتري َؿهًتري َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ تؿت

أؾهًتا ع٢ً اغي٪يـ ؾأضاز إٔ جيٝب ع٢ً ٖصا اإلؾهاٍ ٜٚطبؽي شيو سيا تعاضؾت 

عًٝ٘ ايعطب ٚدعًت٘ َٔ َأيٛؾٗا ؼي ؾعطٖا ْٚجطٖا، ٖٚٛ بٗصا ٜػع٢ إزي نؿـ 

ْعاّ ايٓـيط ؼي أغطاض ايبٝإ ايكطآْٞ َٔ خ٬ٍ تسٓبطٙ ٚايتؿه١ط ؼي زقا٥ل َعاْٝ٘ ٚإ

 أغباب إعذاظٙ.

ٕٓ اغيػا٥ٌ اييت ْاقؿٗا ؼي تأٌٜٚ ٖاتري اٯٜتري  ٫ٚ بٖس َٔ اإلؾاض٠ ٖٓا إزي أ

ايٓشٛ ٚايب٬غ١، أ٫ ٖٚٞ َػا٥ٌ عًِ  ٤إصيا ٖٞ َٔ اغيػا٥ٌ اييت ٜؿرتى ؾٝٗا عًُا

اغيعاْٞ، ؾط٬ٟ عٔ بعض اإلؾاضات ايًػ١ٜٛ ايًٛٝؿ١ اييت ْاقؿٗا ايؿعضاْٞ ؼي ٖصٙ 

 غاي١.ايط
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 َّخممم حم جم يل ىل مل خلُّتٓاٍٚ ايؿعضاْٞ قٛي٘ تعازي: 

ٕٓ ٚد٘ إؾهاهلا ٜهُٔ ؼي عٛز ايطُري إزي غري  بٛصؿ٘ اٯ١ٜ اغيؿه١ً ا٭ٚزي، ٚأ

َصنٛض، ثِ اغتٛطز اغي٪يـ ؼي ؾطح ٖصا ايٛد٘ َٔ ايتأٌٜٚ، ؾٓاقـ أضبع قطاٜا 

 .نٝس(أاؿصف، ٚا٫يتؿات، ٚايتاإلجياظ، ٚ) ٖٞ:

بٛصؿ٘ اٯ١ٜ  َّجيحي يه  ىه مه جه ين ىنُّ ثِ تٓاٍٚ قٛي٘ تعازي:

اغيؿه١ً ايجا١ْٝ، ٚدعٌ ٚد٘ إؾهاهلا َتعًٟكا بـياٖط٠ ايكًب، ٚاغتٛطز أّٜطا ؼي 

 تٛدٝٗٗا ٚبٝإ أْٛاع ايكًب ؼي ايًػإ ايعطبٞ.

قس أٚزع اغي٪يـ ؼي ٖصٙ اغيػا٥ٌ قطاٜا ١َُٗ ؼي تؿػري بعض آٟ ايصنط ٚ

ٚإٜطاح اغيؿهٌ ؼي أبٝات  اؿهِٝ، ٚتٛضٝض أَٛض ؾك١ٝٗ، ٚتٛدٝ٘ سسٜح ؾطٜـ،

ؾعط١ٜ، ٖٚٛ ؼي نٌ ٖصا ًُٜض أٚ ٜصطح سيٛابك١ ايٓصٛص ايكطآ١ْٝ يـُا تعاضؾت 

 عًٝ٘ ايعطب ؼي أغايٝبٗا.

ؾؿٞ َػأي١ )عٛز ايطُري إزي قصٚف( استٓر ايؿعضاْٞ بؿٛاٖس قطآ١ْٝ 

، إش دعٌ (1)َّهثمس مث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خيُّٚؾعط١ٜ نكٛي٘ تعازي: 

ُُط٢ٙٔ( ٕٓ ايؿدص ٫  اهلا٤ ؼي )ُع ُٓط اغيصنٛض; بسيٌٝ أ ُٖط٣ آخط غري اغيع عا٥س٠ إزي َع

ُُط  ٣ٕ ٚاسس، إش ٫ ضيهٔ إٔ ػتُع ظٜاز٠ ْٚكصإ ؼي ُع ُُُطُٙ ٫ٚ ٜٓكص َٓ٘ ؼي آ ُٜعاُز ُع

 .(2)ؾدص٣ ٚاسس

                                      
 .11غٛض٠ ؾاطط: َٔ اٯ١ٜ (1)
 .ٛض(: قػِ ايتشكٝل: )ايؿٛاٖس ٚا٭زي١ ع٢ً عٛز ايطُري إزي غري َصنٜٓـيط (2)
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ٚنصيو استٓر يػا٥ط اغيػا٥ٌ اييت عاؾٗا، ؾاستٓر غيػأي١ اإلطياٍ ايصٟ 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضُّتعازي:  ٜكتطٞ ايتؿصٌٝ )اإلجياظ( بكٛي٘

، ؾأصٌ ٖصا ايٓص َ٪يـ َٔ ن٬َري، ٚيهٔ اإلجياظ ايصٟ اقتطاٙ ايٓص (1)َّحفخف

ٕٓ ٜٗٛز اغيس١ٜٓ قايٛا يًٓيب  : )ئ ٜسخٌ قس دعً٘ ف٬ُٟ، ٚتؿصًٝ٘ أٚ تكسٜطٙ أ

ٟٓ(، ْٚصاض٣ لطإ قايٛا ي٘  : )ئ ٜسخٌ اؾ١ٓ إ٫ ْصطاْٞ(، ؾذا٤ اؾ١ٜٓ إ٫ ٜٗٛز

 .(2)يكطآْٞ باإلجياظ ٚا٫ختصاض ؾأيػ٢ ايكا٥ًريايبٝإ ا

ٜٚصنط ايؿعضاْٞ أْٓ٘ قس ٜهٕٛ ؼي اؾ١ًُ سصف ٚاسس أٚ سصؾإ، َٚا ؾٝ٘ 

َّا َٔ ايػٝام، ؾكٛي٘ تعازي:  سصف ٚاسس قس ٜهٕٛ خاضّعا يكاعس٠ ٚقس ٜهٕٛ َؿٗٛ

ٕٓ مث١ سصٟؾا َطاّزا; ٭ٕ  (3)َّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جضُّ ُٜؿِٗ َٓ٘ أ

طأؽ ٫ ٜٛدبإ ايؿس١ٜ، بٌ اؿهِ ايؿكٗٞ إٔ َٔ نإ َطّٜطا أٚ ب٘ اغيطض ٚأش٣ اي

أش٣ َٔ ضأغ٘ ؾشًَٜل ؾعًٝ٘ ايؿس١ٜ اغيصنٛض٠، يصا نإ ايتكسٜط: )ؾشًل( تكسّٜطا 

َّا َٔ اؿهِ ايؿكٗٞ  .(4)ٚادّبا َؿٗٛ

 ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰرُّٚقس ٜكع ؼي اؾ١ًُ سصؾإ نكٛي٘ تعازي: 

يٛا: ٖٛ ثايُح ث٬ث١(، ؾشصف )ٖٛ ، ٚتكسٜط احملصٚؾري: )٫ٚ تكٛ(5)َّرئ ِّّٰ

 .(6)ثايح(

                                      
 .111غٛض٠ ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜ (1)
 .قػِ ايتشكٝل: )إطياٍ ٜكتطٞ َع٢ٓ ايتؿصٌٝ(ٜٓـيط:  (2)

 .196غٛض٠ ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜ  (3)
 .قػِ ايتشكٝل: )أْٛاع اؿصف ٚأَانٓ٘( ٜٓـيط: (4)

 .171غٛض٠ ايٓػا٤: َٔ اٯ١ٜ (5)
 .قػِ ايتشكٝل: )أْٛاع اؿصف ٚأَانٓ٘(ٜٓـيط:  (6)
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ٜٚتهًِ ع٢ً ايتٛنٝس ايًؿـيٞ ٚايتٛنٝس اغيعٟٓٛ َٔ زٕٚ اإلؾاض٠ إزي 

اغيٛاضع اإلعطاب١ٝ اييت ؼسخ عٓٗا ايٓشا٠، ؾٗٛ ٜػطز ٖصٙ ا٭قػاّ اييت ْٖص عًٝٗا 

ٕٓ ايؿاعط حيتاز إزي اغيبايػ١ ؼي  ايٓشا٠ ٜٚؿري إزي اغيع٢ٓ ايصٟ أؾازت٘، ؾٗٛ ٜصنط أ

 تأنٝس اغيع٢ٓ ؾٝهطض ايًؿفي يٝشصٌ ي٘ ايػطض اغيٓؿٛز، نكٍٛ ايؿاعط:

 ٜأ٫ َسٓبصا َسٖبصا َسٖبصا
 

ُ٘ اٜ٭ش٣  َِٓٔ ًُُٖٞت   (1)َسٔبْٝب َتَش
 

ٕٓ ايٛد٘ ايب٬غٞ ايصٟ أضازٙ َٓؿ٧ ايٓص قس ٜكٖسّ ع٢ً  ٜٚصنط ايؿعضاْٞ أ

أصِبُت َطّع٢ َثِعِس اؾاْب ايٓشٟٛ ٚاإلعطابٞ، ٖٚصا ٜتذ٢ً ؼي ؾطس٘ يكٛهلِ: )

َِ َغًَٜب ٖصٙ ا٭يؿاؿي َػتشك١ٗا »ََِعِس نأٞؾدأش ْػا٤ٔ بين َغِعِس(، ؾأٚضز غ٪ا٫ٟ َؿازٙ:  ٔي

ٕٓ شيو حيتٌُ ٚدٗري: « َٔ اإلعطاب ٚايتٜٓٛٔ؟ ُٓا ضأ٣ »... ؾأداب بأ اٯَخط: أْٓ٘ يـ

ٌَ اغيػٓط٠ٜ ٚايؿطَح ع٢ً صؿ١  َٔ اغيطع٢ َا أعذب٘ َٚٮ ؾ٪اَزُٙ غطّٚضا آَثَط إٔ ٜٛص

ُٚ٘ٔ، ؾًؿٓس٠ٔ سطٔص٘ٔ ع٢ً ٬َسـي١ ٖصا  ايػطع١ إزي قًٛب َطغًٝ٘ ِٖٚ أًُٖٝ٘ ٚبٓٛ ع

 .(2)«اغيع٢ٓ سصف اإلعطاب ٚايتٜٓٛٔ، ٖٚصا يٛٝـ نُا تطاٙ

ٜٚكٓػِ ايكًب ع٢ً ث٬ث١ أقػاّ، قػِ صطؼي، ٚقػِ ب٬غٞ، ٚقػِ يػٟٛ، 

ٞٓ(  بَٝس أْ٘ مل ٜصطح بعٓٛاْات ٖصٙ ا٭قػاّ، ؾعٓبط عٔ ايكػِ ايصطؼي )ايكًب اغيهاْ

بأْ٘ ٜهٕٛ ؼي ايه١ًُ ايٛاسس٠، ؾٝتكسّ بعض سطٚؾٗا ع٢ً بعض، مٛ قٍٛ ايؿاعط: 

 .(3))يكس يكٝت قطٜـي١ٝ َا غآٖا(، أٟ: غا٤ٖا

                                      
 .شكٝل: )ايتٛنٝس ٚأْٛاع٘(قػِ ايتٜٓـيط:  (1)
 .قػِ ايتشكٝل نِ ٖصٙ ايطغاي١: )ايتٛنٝس ٚأْٛاع٘( (2)
 .قػِ ايتشكٝل: )ايكًب ٚأْٛاع٘(ٜٓـيط:  (3)
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ؾعٓبط عٓ٘ ايؿعضاْٞ بأْ٘ ٜهٕٛ ؼي طي١ًٔ ن٣ّ٬ ٚيٝؼ ؼي  (1)أَا ايكًب ايب٬غٞ

ٍّ ٜطؾُع  ايه١ًُ اغيؿطز٠، ؾٝهٕٛ َج٬ٟ بكًب اإلغٓاز، مٛ ُٔ ٝق قٍٛ ايؿاعط: )نأْٓا ضع

ٍُ(، ؾٓصب اٯٍ ٖٚٛ ؾاعٌ ؼي  ٍّ ٜطؾُعُ٘ اٯ ُٔ ق اٯ٫(، ٚتكسٜط ايه٬ّ: )نأْٓا ضع

ا٭صٌ، ٚضؾع ايطُري اغيػترت ايعا٥س إزي )ايطعٔ(، ٚأصً٘ إٔ ٜهٕٛ َؿع٫ٟٛ، ؾكًب 

 .(2)اإلغٓاز

نط إٔ ؾٝ٘ ٚأَا ايكًب ايًػٟٛ ؾٓشٛ: )عُٝل َٚعٝل، ٚدصب ٚدبص...(، ٚش

ٕٓ ايهٛؾٝري جيعًْٛ٘ َٔ باب ايكًب، أَا  خ٬ٟؾا بري ايبصطٜري ٚايهٛؾٝري، ؾصنط أ

 .(3)ايبصطٜٕٛ ؾٝذعًْٛ٘ َٔ باب ايًػات

ٕٓ ايؿعضاْٞ ساٍٚ إٔ ٜأتٞ  ٚخ٬ص١ ايكٍٛ ؼي َٛضٛع ٖصٙ ايطغاي١ أ

بًٛا٥ـ ٚغطا٥ب ب٬غ١ٝ َٔ )عًِ اغيعاْٞ( ٚأخط٣ يػ١ٜٛ ٚقـ عًٝٗا ؼي ايكطإٓ 

ِ ٚؼي ن٬ّ ايعطب، ْٚٓب٘ ع٢ً اإلؾهاٍ ؾٝٗا ٚٚدٗ٘ بعس٠ تٛدٝٗات، ٖٚصٙ ايهطٜ

ايًٛا٥ـ إصيا ٜهؿـ ايًجاّ عٓٗا اغيتسبط ٚاغيتؿهط ؼي ْصٛص ايكطإٓ ايهطِٜ اييت 

 دا٤ت ع٢ً ٚؾل ن٬ّ ايعطب َٚتعاضؾِٗ.

ِٞٓعثايّجا: َٓٗر ائؿ  ؼي ضغايت٘: ضاْ

ِٞٗعمل ٜػط ائؿ ٙ ايطغاي١ ْـيّطا يصػطٖا ع٢ً َٓٗر ثابٕت ؼي فٌُ ٖص ضاْ

ٚيهْٛٗا َٛضٛع١ يبشح َٛاطٔ اإلؾهاٍ ؼي بعض ايٓصٛص ايكطآ١ْٝ اغيؿه١ً 

                                      
«. ٖٚٛ إٔ جيعٌ أسس أدعا٤ ايه٬ّ َهإ اٯخط، ٚاٯخط َهاْ٘»عٓطف ايػعس ايتؿتاظاْٞ ايكًب بكٛي٘:  (1)

 .297اغيٍٛٛ ؾطح تًدٝص َؿتاح ايعًّٛ: 

 .قػِ ايتشكٝل: )ايكًب ٚأْٛاع٘(: ٜٓـيط (2)
 .قػِ ايتشكٝل: )ايكًب ٚأْٛاع٘(ٜٓـيط:  (3)
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ٚتأًٜٚٗا ٚبٝإ ايًٛا٥ـ ٚايػطا٥ب ايب٬غ١ٝ ٚايًػ١ٜٛ ؾٝٗا َٔ غري تكػِٝ ٫ٚ 

ٖٚصا ؾ٤ْٞ »ع١ْٛٓ، يصيو نإ ٜػتٛطز ؼي ا٫غتؿٗازات ٚايتٛدٝٗات ثِ ٜكٍٛ: 

ٖٚصا ؾ٤ْٞ َعَطض ٚمل ٜهٔ »، ٜٚكٍٛ ؼي َٛضع آخط: (1)«ا ؾَٝ٘عَطض ؾًَُٞٓعِس إزي َا ٝنٓٓ

َٕ ايكٍٛ إزي َا ب٘ بسٞأْا َٔ َٛابك١  ايػَطض، ٚقس قًٓا ؾٝ٘ َا سطط، ؾًَٞٓصط٢ف ٔعَٓا

 .(2)«أيؿاؿي ايكطإٓ اجملٝس يه٬ّ ايعطب

ٔٓ َٓٗذ٘ ٜأخص َّٓش٢ آخط ؼي بعض ا٭َٛض، ٚتتشٓسز ٬َق٘ سيا ٜأتٞ:   ٚيه

اٍ ؼي َػا٥ً٘، ٚٚضع بعسٖا تأٌٜٚ اغيؿهٌ َٔ خ٬ٍ سٓسز َٛاضع اإلؾه .1

 ا٫غتعا١ْ بايؿٛاٖس ايكطآ١ْٝ ٚاؿسٜج١ٝ ٚايؿعط١ٜ ٚايٓجط١ٜ.
ضٓتب ايؿٛاٖس تطتّٝبا َٓٗذٝ٘ا ٜهاز ٜهٕٛ ثابّتا، ؾٝػتؿٗس يًُػأي١ أ٫ٟٚ بايكطإٓ  .2

ايهطِٜ، ثِ ٜتبع٘ بٓصٛص ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١ ي٬غتؿٗاز بٗا ـ إٕ ٚدس 

ؾاّٖسا ٜػعؿ٘ ـ ثِ ٜػتؿٗس به٬ّ ايعطب، ؾُط٢ بٗصٙ ايٛطٜك١ ؼي  يًُػأي١

، بَٝس أْٓ٘ خايـ ٖصا اغيٓٗر ؼي أثٓا٤ ن٬َ٘ ع٢ً )ايتٛنٝس (3)ٖصٙ ايطغاي١

 ٚأْٛاع٘( ؾًِ ٜصنط ْصّٛصا قطآ١ْٝ ٫ٚ ؾٛاٖس َٔ ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ ايؿطٜؿ١.
ٚٓهلا بتأ٬ٜٕٚت كت .3  ًؿ١.ٚٓد٘ اغيػأي١ اغيؿه١ً بتٛدٝٗإت عسٜس٠ ٚأ
ـٝطغ١ ٚأؿِتط .4 ، (4)ُعين بؿطح ا٭يؿاؿي ايػطٜب١ ايٛاضز٠ ؼي بعض ؾٛاٖسٙ، نا

 .(5)َُِعسـٚايٖجِعس ٚاي
                                      

 .قػِ ايتشكٝل َٔ ٖصٙ ايطغاي١: )َٔ يٛا٥ـ ايٛقـ( (1)
 . قػِ ايتشكٝل: )َٔ يٛا٥ـ ايٛقـ( (2)
 ع٢ً غبٌٝ اغيجاٍ.َٛضٛع )اؿصف ٚأَانٓ٘( ٜٓـيط  (3)
 .ُري إزي غري اغيصنٛض(قػِ ايتشكٝل )ايؿٛاٖس ٚا٭زي١ ع٢ً عٛز ايطٜٓـيط:  (4)
 .قػِ ايتشكٝل: )ايتٛنٝس ٚأْٛاع٘(ٜٓـيط:  (5)
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سطص ع٢ً شنط يٛا٥ـ أغطاض ايٓصٛص ايعطب١ٝ ٚزقا٥ل اإلؾاضات ٚغطٜب  .5

 .(1)اغيعاْٞ ٚعسّ ا٫نتؿا٤ باغيع٢ٓ ايـياٖطٟ
١ نإقا١َ ايٛظٕ أؾاض ؼي بعض اغيٛاضع إزي قطاٜا تتعًل بايسضاغات ايعطٚضٝ .6

 .(2)ٚتػ١ُٝ ايبشط ايؿعطٟ
 .(3)غع٢ ؼي نجري َٔ اغيٛاطٔ إزي بٝإ َكاصس ا٭غايٝب ايعطب١ٝ ٚأغطاضٗا .7

 ضابّعا: ٚصـ ايٓػد١ اغيعتُس٠ ؼي ايتشكٝل:

يًطغاي١ ْػد٠١ ٚسٝس٠ عػب عًُٓا، ٖٚٞ ْػد١ َصٛٓض٠ ؼي َطنع طيع١ 

 (.223828اغيادس يًجكاؾ١ ٚايرتاخ بطقِ )

ايٓػد١ بأْٓٗا َهتٛب١ غؽي١ أسس ت٬َص٠ اغي٪يـ )ضٝا٤ ايسٜٔ شيتاظ ٖصٙ 

ٖـ( َٚكط٠٤ٚ ع٢ً اغي٪يـ، أٟ إْٗا ٝنتبت ؼي سٝات٘، إش ٚضز ؼي 643اغيكسغٞ ت

نتَبُ٘ يٓؿػ٘ قُس بٔ عبس ايٛاسس اغيكسغٞ، بًػت »ايصؿش١ ا٭خري٠ َٔ اغيدٛٛؾي: 

ُٔٓا بٗذ١ ايسٜٔ أبٞ عبس اهلل قُس بٔ أظيس َُٔػٝ ايؿعاْٞ ايٓشٟٛ.  قطا٠٤ ع٢ً 

، ؾط٬ٟ عٔ شيو «ٚاؿُُس هلل ٚص٢ً اهلل ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ

، ٚدعٌ ٖصٙ ايٓػد١ ٚقٟؿا (4)ُعطف ايطٝا٤ اغيكسغٞ باٖتُاَ٘ بهتاب١ اغي٪يؿات غٛ٘

، َٚٔ ٖٓا تهتػب ٖصٙ ايٓػد١ ْؿاغتٗا ٚقُٝتٗا، ي٘ نُا ٚضز ؼي صؿش١ ايعٓٛإ

                                      
 .قػِ ايتشكٝل: )َٔ يٛا٥ـ ايٛقـ(ٜٓـيط:  (1)
 .قػِ ايتشكٝل )ايكًب ٚأْٛاع٘(ٜٓـيط:  (2)
 .قػِ ايتشكٝل: )َٔ يٛا٥ـ ايٛقـ، ٚايتٛنٝس ٚأْٛاع٘، ٚايكًب ٚأْٛاع٘(ٜٓـيط:  (3)
 .23/129ٜٓـيط: غري أع٬ّ ايٓب٤٬:  (4)
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غؽي١ ايٓػذ، ٖٚٛ ٚاضض َٚكط٤ٚ إ٫ ؼي بعض اغيٛاضع، ٖٚٞ ْػد١ دٝٓس٠ ٝنتبت 

ٟٛا دّٝٓسا.  ٚايؿٛاٖس اغيٓجٛض٠ ؼي ايطغاي١ َطبٛط١ ضب

( عؿط ٚضقات ؼي ضُٔ فُٛع، تبسأ بايطقِ 10تكع ٖصٙ ايٓػد١ ؼي )

(، تتأيـ نٌ ٚضق١ َٔ صؿشتري )ٚد٘ ٚؿيٗط(، ٜٚبًؼ 117( ٚتٓتٗٞ بايطقِ )106)

 مثا١ْٜٝ عؿَط غّٛطا.( 18َعسٍ غٛٛض ايصؿش١ ايٛاسس٠ )

بػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل، قاٍ ايؿٝذ »بسأ ايطغاي١ بكٛي٘: 

اإلَاّ ايعامل أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أظيس بٔ ٖب١ اهلل بٔ تػًب ائؿِعضاْٞ ايٓشٟٛ: 

ِٓ ًْعُّ اٜؾَسز ايٛاضض، ٚايٖػَٓٔ ايكاصس، ٚاغيٓاض اغيٓري، ٚايصطاؾي  بتٛؾٝٔكٜو ايًٗ

ٌٓ: اغيػ ، ُٚختِ «(1)َّخممم حم جم يل ىل مل خلُّتكِٝ... قٛي٘ عٓع ٚد

َٓا ايبصطٜٕٛ ؾٝذعًْٛٗا يػتري، ٚيٝؼ ٖصا »بكٛي٘:  ََعٝل(... ٚأ ُِٔٝل ٚ ُِٗ: )َع َٓا قٛٝي ؾأ

 «.َٛضع ا٫ْتصاض ٭سس ايكٛيري، ٚاهلل أعًِ

 خاَّػا: َٓٗر ايتشكٝل:

إزي بعض َِْػُذ ا٭صٌ ٚنتابت٘ ع٢ً ططٜك١ اإل٤٬َ اغيعاصط َع اإلؾاض٠  .1

 اغيدايؿات يًٛطٜك١ اإل١ٝ٥٬َ اغيعتُس٠ ؼي ٚقتٓا ٖصا.
ّٛا أٚ إ٤ّ٬َ تصشٝض بعض ايهًُات اييت غٗا ايٓاغذ ؼي نتابتٗا  .2 م

 ٚاإلؾاض٠ إزي شيو ؼي ٖاَـ ايتشكٝل.
 ؽطٜر ؾٛاٖس اؿسٜح ايؿطٜـ َٔ َـياْ٘ اغيعتُس٠ ؼي ٖصا اغيٝسإ. .3

                                      
 .26غٛض٠ غاؾط٠: َٔ اٯ١ٜ (1)
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إٕ مل ٜهٔ هلِ زٜٛإ ؽطٜر ايؿٛاٖس ايؿعط١ٜ َٔ زٚاٜٚٔ ايؿعطا٤، ؾ .4

َٛبٛع نإ ايتدطٜر َٔ اغيصازض ايًػ١ٜٛ ٚا٭زب١ٝ اغيعترب٠، َع شنط عٛض 

 ايؿٛاٖس ؼي ٖاَـ ايتدطٜر.
ضغِ اٯٜات ايكطآ١ْٝ ايهطضي١ بايطغِ ايعجُاْٞ ٚٚضعٗا بري أقٛاؽ  .5

ٖٓط٠.  َع
 َسِصط ؾٛاٖس اؿسٜح بري قٛغري ٬ٖيٝتري )      (. .6
ا٭يؿاؿي ايػطٜب١، ٚٚضع ع٬َات ايرتقِٝ  َضِبؽي اغيؿهٌ َٔ ايٓص، ٚؾطح .7

 يتػٌٗٝ قطا٠٤ ايٓص.
 ايتعًٝل ع٢ً ن٬ّ ايؿعضاْٞ َٚٓاقؿت٘ إٕ اقتطت اؿاد١ إزي شيو. .8
نايعًُا٤  ٚضع تططي١ َٛدع٠ يٮع٬ّ ايصٜٔ ٚضزت أمسا٩ِٖ ؼي اغيذي .9

 .ٚايؿعطا٤
ٚضع عٓٛاْات يًُٛضٛعات اغيدتًؿ١ غؽي غاَل ٚسصطٖا بري َعكٛؾتري  .10

 إلؾاض٠ إزي ظٜازتٗا ؼي اهلاَـ.َٔ غري ا
( 1ٚضع أضقاّ يٛسات ايٓػد١ ا٭صٌ ؼي أثٓا٤ ايه٬ّ تبسأ بايطقِ ) .11

 (، َع اإلؾاض٠ إزي ايٛد٘ بـ )ٚ( ٚإزي ايـيٗط بـ )ؿي(.10ٚتٓتٗٞ بايطقِ )
 تكسِٜ زضاغ١ عٔ )ضغاي١ ؼي تأٌٜٚ آٜتري َؿهًتري( ٚصاسبٗا )ايؿعضاْٞ(. .12
 ١ٓٝ١ٛ ٚخٛاتُٝٗا.ٚضع صٛض َٔ بساٜات ْػد١ ايهتاب اـ .13
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 صٛض تٛضٝش١ٝ بايٓػد١ اغيدٛٛط١

 

 

 

 

 

 

 يٛس١ ايعٓٛإ

 

 

 

 

 

 

 ايًٛس١ ا٭ٚزي
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 اـاشي١ ٚايتٛصٝات

نؿؿت ايسضاغ١ عٔ َطُٕٛ ٖصٙ ايطغاي١ ٚأْٗا ُعٓٝت بتأٌٜٚ آٜتري  .1

 قطآْٝتري َؿهًتري ٚتٛدُٝٗٗا.
ٕٓ َتٓٛع١ نهتب ايتؿػري ٚاي .2 ٓشٛ اعتُست ايسضاغ١ ٚايتشكٝل ع٢ً َـيا

 ٚايب٬غ١ ٚايصطف ٚايًػ١ ٚاغيعذُات. 
قٓسَت ايسضاغ١ تططي١ٟ عٔ أبٞ عبس اهلل ايؿعضاْٞ َ٪يـ ٖصٙ ايطغاي١ َٔ  .3

ٕٓ ي٘ اٖتُاَات بايٓشٛ  اغيـيإ اغيعتُس٠ ؼي َٝسإ ايرتطي١، ٚبٝٓٓت أ

 ٚايكطا٤ات ٚضٚا١ٜ اؿسٜح. 
 شنطت ايسضاغ١ ٬ََض َٓٗر ايؿعضاْٞ ؼي ضغايت٘. .4
ُاز ايؿعضاْٞ ع٢ً تأٌٜٚ اٯ١ٜ اغيؿه١ً بعطضٗا أٚضشت ايسضاغ١ اعت .5

ع٢ً ايؿٛاٖس ايؿصٝش١ قطآ١ْٟٝ ناْت أّ سسٜج١ٝ أّ ؾعط١ٜ أّ ْجط١ٜ، 

ٚبٓطظت تأنٝسٙ َٛابك١ أيؿاؿي ايكطإٓ يـُا تعاضؾت عًٝ٘ ايعطب ؼي َٓـيَٛٗا 

 َٚٓجٛضٖا.
ٕٓ ايؿعضاْٞ مل ٜجبت عٓٛاّْا صطحٟيا يًطغاي١، ػيا أع٢ٛ  .6 بٝٓٓت ايسضاغ١ أ

٣ٕ َٓاغب ٜٛابل َطُْٛٗا. يًبا  سح سط١ٜ ؼي اختٝاض عٓٛا
ٕٓ ٖصٙ ايطغاي١ ٖٞ ا٭ثط ٚثكت ايسضاغ١ ْػب١ ايطغاي١ إزي ايؿعضاْٞ .7 ، ٚأ

٣ِ َٔ عًُا٤ ايًػ١ ٚايتأٌٜٚ، ؾاّٖسا ع٢ً غع١  ايٛسٝس ايباقٞ يعايـ

ِٗ ايؿٛا٥س، ٚأعـيِ ؾٛا٥سٙ  عًُ٘، ْاطٟكا بأصاي١ ؾهطٙ، ٖٚٛ ع٢ً صػطٙ َد

١ٝ َعطؾ١ غٓٔ ايعطب ؼي ن٬َٗا ؼي ؾِٗ ن٬ّ اهلل تعازي، أْٓ٘ جي١ًٞ أُٖ

ٌُ َٓ٘ ع٢ً طًب١ ايعًِ ٚغريِٖ  .ٚزؾع َا ُٜؿٔه
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ؾٓصًت ايسضاغ١ ايكٍٛ ؼي َٛضٛع ايطغاي١، ْٚٓبٗت ع٢ً اٖتُاّ اغي٪يـ  .8

بتٛبٝل بعض َؿطزات عًِ اغيعاْٞ ؼي تأٌٜٚ َؿهٌ ايٓصٛص ايعطب١ٝ، 

اإلطياٍ ايصٟ ٜكتطٞ َع٢ٓ ؾصنط َٛضٛع اؿصف ٚا٫يتؿات ٚايتٛنٝس ٚ

 ايتؿصٌٝ )اإلجياظ(، ؾط٬ٟ عٔ َٛضٛعات أخط٣ م١ٜٛ ٚصطؾ١ٝ ٚيػ١ٜٛ.
أؾاضت ايسضاغ١ إزي ٚقٛف ايباسح ع٢ً ْػد١ ْؿٝػ١ غؽي تًُٝص  .9

 ايؿعضاْٞ ٖٚٛ اؿاؾفي ضٝا٤ ايسٜٔ اغيكسغٞ، ٚمل ٜكـ ع٢ً غريٖا.
 تعازي ٚتٛصٞ ايسضاغ١ با٫ٖتُاّ بكطاٜا تٛبٝك١ٝ ؼي تؿػري ن٬ّ اهلل

ٚتٛدٝ٘ ايٓصٛص ايعطب١ٝ ايؿصٝش١ ٚعسّ ا٫نتؿا٤ با٭َج١ً ايصٓاع١ٝ ٚبايتٓـيري 

ايؿًػؿٞ اجملطز، ٚشيو با٫غتعا١ْ به٬ّ عًُا٥ٓا ا٭ؾصاش ايصٜٔ ٚقؿٛا ع٢ً أغطاض 

ٖصٙ ايًػ١ اـايس٠، ٚيعٌ اغيهتب١ ايعطب١ٝ تعخط باغيصازض ايهجري٠ اغيٛبٛع١ ٚاغيدٛٛط١ 

ؼي ايٛصٍٛ إزي ٖصٙ ايػا١ٜ، َٚٔ ٖٓا تسعٛ ٖصٙ ايسضاغ١ اييت تعري ايباسجري 

ا اغيٝسإ. ٚاهلل َٔ ٚضا٤ ايباسجري بتشكٝل اغيعٜس َٔ اغيدٛٛطات اغيدتص١ بٗص

 .ايكصس.
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 ايكػِ ايجاْٞ: ْص ضغاي١ ؼي تأٌٜٚ آٜتري َؿهًتري قكٟكا

 طَكٓس١َ اغي٪يـص

 بػِ اهلل ايطظئ ايطسِٝ

 ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل

اّ ايعامل أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أظيس بٔ ٖب١ اهلل بٔ تػًب قاٍ ايؿٝذ اإلَ

ِٓ ًْعُّ اٜؾَسز (1)ائؿِعضاْٞ ايكاصس،  (3)ايٛاضض، ٚايٖػَٓٔ (2)ايٓشٟٛ: بتٛؾٝٔكٜو ايًٗ

ٚاغيٓاض اغيٓري، ٚايصطاؾي اغيػتكِٝ، ٚايٓٗر اغيؿطٞ إزي غعاز٠ ا٭بس، ٚإزي ايٓعِٝ 

ٌَ ايسا٥ِ ايػطَس، ٚإزي َدٖٓتو اييت ٫ ٖا َٟ إيٝٗا غرُي ؾطًٜٔو ٚإسػأْو، ٫ٚ زيٝ ز

عًٝٗا غرُي ضضاٜى ٚض٢ضٛأْو، بو ْػتعرُي ْٚعتطس، ٚعًٝو ْتٛن١ٌ ْٚعتُس، ٚإٜٓاٜى 

ُٕٓس خامت٢  َٗس، َُْٚص١ًٞ ع٢ً غٝس اغيطغًري ق َُس، ٚٔيطضاٜى ْسٜأُب َِْٚذ ْعُبُس َْٚش

 ايٓبٝٓري، ٚع٢ً آي٘ٔ ايٛٝٓبري ا٭نطَري.

                                      
١ٜ٫ٚ ٚاغع١ بري ايؿّٝٛ ٚططابًؼ ايػطب، قٌٝ: مسٝت باغِ ٜؾٓعإ بٔ ؼي ا٭صٌ: )ايؿعاْٞ(، ٜٚؾٓعإ:  (1)

ساّ بٔ ْٛح عًٝ٘ ايػ٬ّ، َٚسٜٓتٗا ظ١ًٜٚ ايػٛزإ ٚايػايب ع٢ً أيٛإ أًٖٗا ايػٛاز. ٜٓـيط: َعذِ 

َٓػٛب إزي ؾعضاْٝا ٚيٝؼ إزي ؾعإ نُا أثبٗت شيو ؼي . ٚايصٛاب َا أثبٓت٘; ٭ْٓ٘ 4/260ايبًسإ: 

 ايسضاغ١.

 اٜؾَسز: ا٭ضض اغيػت١ٜٛ أٚ ايصًب١. ٜٓـيط: ايًػإ: )دسز(. (2)
 ايٖػَٓٔ: ايٛطٜك١. ٜٓـيط: ايصشاح: )غٓٔ(. (3)
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 ه١ً ا٭ٚزيصطتأٌٜٚ اٯ١ٜ اغيؿ

 :ٌٓ ، ؿياُٖط ٖصا (1)َّخممم حم جم يل ىل مل خلُّقٛي٘ عٓع ٚد

ٕٓ َع٢ٓ )ايكتٌ( إشا ٖٛ إظٖاُم ايٓؿؼ٢ ٚإشٖاُب ايطٚح، ََٚٔ  ايًؿفي ؾٝ٘ إؾهاٍ; ٭

 ؟!(2)ٖصٙ صؿُتُ٘ نٝـ ٜسعٛ

ٕٓ ايطُرَي اغيطؾَٛع ؼي )ٜسعٛ( يٝؼ يـ  ٚاؾٛاب عٔ ٖصا اإلؾهاٍ: أ

ِٕ مل ُٜصٜنط ؼي ايكتٌ، ٚإصيا غاؽ عٛز ، ٚإُْٓا عا٥ْس ع٢ً )ٖاضٕٚ((3))َٛغ٢(  (4)ٚإ

ِٕ مل ُٜصنط; غي٬ظَت٘ٔ أخاٙ َٛغ٢ ؼي اإلضغاٍ نُا أخرب اهلل ـ عع ٚدٌ  ايطُري إيٝ٘ ٚإ

، ٚمل ٜهٔ (5)َّمظجع حط مض خض  حض جض مص خص حص مسُّـ بكٛي٘: 

ايتُاَؽ أخٝ٘ َؿاضٟنا ي٘ ؼي ايطغاي١ جملٓطز ايتصسٜل ؾكؽي، ٚإُْٓا  غطض َٛغ٢ 

، إش ٫ ؾا٥س٠ٜ ؼي َّحض جض مص خصُّعٓ٘، ٚزيًٝٝ٘ قٛي٘:  (6)ٚاغيٓاؾش١ أضازٙ يًُذازي١

ُٓا نإ ٖصا اغيع٢ٓ َكصّٛزا ًَّٛٛبا ايتَُػُ٘ (7)قٛي٘ عٔ َٛغ٢: )َصَسَم( ؾكؽي ، ؾً

                                      
 .26غٛض٠ غاؾط: َٔ اٯ١ٜ  (1)
 ؼي ا٭صٌ: )ٜسعٛا(. (2)
ََٔ قاٍ بٗصا ايكٍٛ (3) ًَُٔبؼ.مل أدس بري اغيؿػطٜٔ   . ٖٚٛ تٛدْٝ٘ غطْٜب ٚ
 )عٛز( َُٛٛغ١ ؼي ا٭صٌ. (4)
 .34غٛض٠ ايكصص: َٔ اٯ١ٜ  (5)
 ؼي ا٭صٌ: )اغيٓاصش١(. (6)
ُّا بٗصٙ ايصٛض٠، ؾايته١ًـ  (7) ٟٛٓغا ناؾّٝا إلعاز٠ ايطُري إزي قصٚف َٚدِعٌ ايٓٓص ايكطآْٞ َبٗ ٖصا يٝؼ َػ

َصنٛض، ٚؼي اٯ١ٜ ايهطضي١ ٫ ٜٛدس غ٣ٛ َصنٛض ٚاسس ؾٝ٘ ؿياٖط، إش ا٭صٌ ؼي ايطُري عُٛزُٙ ع٢ً أقطب 

 = .٫ٚ3/465 جيٛظ ايعسٍٚ عٓ٘ إزي ٖصا ايتأٌٜٚ ايبعٝس. ٜٓـيط: َعرتى ا٭قطإ:  ٖٚٛ غٝسْا َٛغ٢ 
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ُٓا نإ ٖصا َكاّ ٖاضٕٚ، ٚايطغاي١ٝ ٌَ َٛغ٢;  (1)ض٢ِز٤ّا، ؾً ٍُ َٛغ٢ ٜطًَٜب ؾطعٕٛ ٜقِت سا

َُُس ؼي ايطغاي١ ٚأبك٢  ٖاضٕٚ. ٭ْٓ٘ ٖٛ اغيعت

/ ٢ٌ ُٕ بكت َِ ؾطعٛ ُٖ َٗ ٚ/ َٛغ٢ زٕٚ أخٝ٘; ٭ْٓ٘ ٖٛ 1ٚٚدْ٘ آخط: ٖٚٛ أُْٓا َت

ُٕ ع٢ً قتً٘ٔ إبكا٤ّ  ًَُٞٔه٘، ٚاٯٜأت بٛطا٥ك٘ ؿيٗطت، ؾشطص ؾطعٛ ايػبب ؼي إظاي١ 

 غٝئًه٘.

ٕٓ َٛغ٢ نإ َضبَٝب ؾطعٕٛ ٚنإ ٜطدٛ َْٞؿَع٘، بسيٌٝ قٛي٘ عع  ٚٚدْ٘ آخط: أ

ُٓا بسا ي٘ َٔ اٯٜات ع٢ً ٜس َٛغ٢ َا ُٜؿطٞ إزي ، ؾً(2)َّمك لك  اكُّٚدٌ: 

ٕٓ اغيصا٥َب قس أَتِتُ٘ َٔ ُبُٝٛٔت ايؿٛا٥س ٢ٍ ًَه٘، ٚضأ٣ أ اؾَتٖس عًٝ٘ َسَٓٝك٘ ؾًٛب  (3)ظٚا

 .(4)قِتًٜ٘

_________________ 

َٓا تٛدٝ٘ قٛي٘ تعازي: =  ، ؾكس شٖب اغيؿٓػطٕٚ إزي إٔ ؾطعٕٛ قاٍ شيو ع٢ً غبٌٝ َّخممم حمُّأ

ًُٝ٘ ؾًٝك ِٕ نإ قازّضا ع٢ً شيو. ٜٓـيط: ايٛغٝؽي ؼي تؿػري ا٫غتٗعا٤، ٜعين: ٜأْٓٞ أقُت ٌ يطب٘ ست٢ ضيٓع٘ َين إ

. َٔ أدٌ شيو اْتؿ٢ اإلؾهاٍ ايصٟ 4/560، ٚؾتض ايكسٜط: 27/507، ٚايتؿػري ايهبري: 4/9ايكطإٓ اجملٝس: 

 شنطٙ اغي٪يـ ٚاهلل أعًِ.
 ؼي ا٭صٌ: )ايطغاي١(. ٚايٛاٚ ظٜاز٠ ٜكتطٝٗا ايػٝام. (1)
 .9َٔ اٯ١ٜغٛض٠ ايكصص:  (2)
 )بٝٛت ايؿٛا٥س( إؾاض٠ إزي قٛي٘: )عػ٢ إٔ ٜٓؿعٓا(. (3)
ٕٓ ؾطعٕٛ ؼي َكا٢ّ َتَشسٍّ َع ايٓيب َٛغ٢  (4) ، ٖٚصا ايتشٓسٟ بٛبٝع١ اؿاٍ ٖصٙ ا٭ٚد٘ اغيصنٛض٠ ت٪نس أ

ٕٓ ؾطعٕٛ ظعِ ؼي اغيكابٌ أْٓ٘ ايطٗب ا٭ع٢ً. ٖٚصا ٜسؾعٓا إزي ايكٍٛ  قا٥ِ َع ضٓب َٛغ٢  أّٜطا; ٭

ٕٓ ايساعٞ اغيكصٛز ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١ ٖٛ َٛغ٢   .ٚيٝؼ ٖاضٕٚ  بصٓش١ َا شنطٙ اغيؿػطٕٚ َٔ أ
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 زي غري َصنٛضصإطايؿٛاٖس ٚا٭زي١ ع٢ً عٛز ايطُري 

ٖٚصا اغيع٢ٓ بٗصٙ ايؿٛاٖس ٚع٢ً ٖصٙ ايصٛض٠ َٛدْٛز ؼي ايكطإٓ ٚؼي 

، (1)َّهثمس مث هت مت هب مب هئ  مئ هي مي خيُّايؿعط، ؾُٔ شيو قٛٝيُ٘ تعازي: 

ُُُطُٙ ٫ ُٜٜٓكُص  ََٔ ُٜعاُز ُع  ٕٓ ٢ٌ أ َٔٔ ٔقَب ُٖط اغيصنٛض،  ُُط٢ٙٔ( عا٥س٠ إزي غري اغيع اهلا٤ ؼي )ُع

ٕٓ اهلا٤ ؼي  ٍٖ ٖصا ع٢ً أ ُُط٢ ٚاسٕس بعٝٓ٘، ؾس ْٕ ؼي ُع َٓ٘، إش ٫ ػتُُع ظٜاز٠٠ ْٚكصا

ُٖط٣ ٫ٚ ُٜٜٓكُص َٔ )عُطٙ( تعٛز ع٢ً  َٔٔ َع ُُٖط  ؾدص٣ آخط، ؾٝهٕٛ تكسٜطٙ: َٚا ُٜع

ُُط٢ آخَط َٔٔ أضبع(، ٜ٪ٜٓس ٖصا قٛي٘ (2)ُع ، ثِ َشٜنَط َٓٗا )ا٭َدٌ(، (3): )ؾطؽ ضٗبٜو 

ُُط٣ ٚاسس. ٢ٞ ادتُاع ايعٜاز٠ ٚايٓكصإ ؼي ُع  ٖٚصا ْٙص ؼي ْٞؿ

َٔجًُٝ٘ ؼي اغيع٢ٓ قٍٛ ايؿاعط: ٚ 

                                      
 .11غٛض٠ ؾاطط: َٔ اٯ١ٜ (1)
٢َٗط يـيٗط بًؿفي ا٭ٍٚ، ٖٚٛ َجٌ قٛٔيِٗ: )عٓسٟ ثْٛب  (2) ٕٓ صاسَب ايطُري يٛ ٝأؿي َٔ شيو ٭ ٚإُْٓا َسُػ

ـُ ثٕٛب آخط. ٜٓـيط: داَع ايبٝإ ، ٚاإلتكإ 4/28، ٚايربٖإ ؼي عًّٛ ايكطإٓ: 20/448: ْٚٔصٝؿُ٘(، أٟ: ْٚص

ُٖط٣ آخط، ٚإُْٓا ٖٛ عا٥س إزي 2/335ؼي عًّٛ ايكطإٓ:  ٕٓ ايطُري مل ُٜعِس ع٢ً َع . ٚايصٛاب ؼي شيو أ

ُٖط( ْهط٠، ٖٚٞ  ٕٓ يؿـي١ )َع ُٖط; ٭ ُُط٢ شيو اغٝيَع ُٖط٣ ٫ٚ ُٜٜٓكُص َٔ ُع ََُع ُُٖط َٔ  اغيصنٛض، ٚاغيع٢ٓ: َٚا َُٜع

 :ٓٞ ٛٞط٢ ايٛي َٕ ؼي ايعُط ٚاهلل أعًِ. قاٍ ايؿٛناْٞ ؼي ٜق ٌَ ايعٜاز٠ٜ ٚايٓكصا ِٕ تؿُ ٍٗ ع٢ً ايعُّٛ، ٜؾَصٖض أ تس

ٖصا َع٢ٓ ايٓٓـيِ ايكطآْٞ ايصٟ ٫ حيتٌُ غريٙ، َٚا عساٙ ؾٗٛ إضداْع يًطُري٢ إزي غري٢ َا ٖٛ : »489-490

َٓ ٍٚ ع٢ً ايعُّٛ اغيتٛٓد٘ٔ إزي اغٜيطٔدع، ٚشيو ٫ ٚدَٛز ي٘ ؼي ايٓـيِ... ٚايصٝػ١ٝ عا ١ سيا ؾٝٗا َٔ ايٓؿٞ ايسا

ُُط٢  ٢ٞ ايٓكص َٔ ُع ُٞ اٯخط بًؿفي )٫(، اغيتٛٓد٘ إزي ْؿ ايٓهط٠ اغيٓؿ١ٝ اغي٪ن٤ٔس ْؿُٝٗا بـ )َٔٔ(. ٚنصيو ايٓؿ

ـْ َٛ ي٘ تعٗػ ُٖ  ََٔ ُٖط. ٖٚصا ؿياْٖط ٫ َٜدؿ٢، ٚقاٚي١ٝ ؽصٝص٘ٔ، أٚ إضداُع ضُريٙٔ إزي غري٢   شيو اغيع

 .2/411ٜٚٓـيط: َعرتى ا٭قطإ: «. ٚت٬عْب بهتأب اهلل َٚضٗزُٙ ب٬ ُسٓذ١ٕ ْٝٓط٠ إزي َا ُٜٛابُل ٣ٖٛ ا٭ْؿؼ
٣ٌ(. ٜٓـيط: تاضٜذ زَؿل ٫بٔ عػانط: ٚضز اؿسٜح بًؿفي  (3) )ؾطَؽ اهلٝل َٔ أضبع٣: َخًٞل٣ ُٚخًٝل٣ ٚض٢ِظم٣ ٜٚأَد

 .1/117، ٚنٓع ايعُاٍ: 3/295، ٚعُس٠ ايكاضٟ: 2/497، ٚاي٬َع ايصبٝض: 23/207
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 (1)مل ُتَدٖطِؽ ئبٞهط٢ٖاإشا ايٜٓٗؿَػا٤ُ 
 

ُُٗا  ِٝٔٛ  (2)ٝغ٬َّا ٚمل ُٜػٜهِت ٔبٔشِتط٣ ٜؾ
 

ُُُ٘ ايٜٓٗؿػا٤ َٛٞع ـِٝطَغ١ٝ: َا ُت ََٔ ٜنًٜٕب، ٚا ـُ عاَّ َدِسٕب َٚظ ، ٚأؿِتُط: (3)ٖصا َٜٔص

ُُُ٘ ايٜؿِٛٝ ُُُ٘ ايٜٓٗؿػا٤ ٫ٚ ُٜػٜهُت(5). ٜكٍٛ(4)َا َُٜٛع  : ؼي شيو ايعاّ ٫ َٜٛدُس َا ُتَٛع

ِٕ ْٖبَ٘ ع٢ً  َِ ايكٓص١ٜ بكٛي٘: )ٔئبهط٢ٖا غ٬َّا(، ؾكس طيع ؼي ٖصا بري أ ب٘ ايؿِٛٝ، ثِ ٜؾٖد

َٜٚيَسِت غ٬َّا،  ٍّ ٚاْعٛإف يهْٛٗا ٔبهّطا طؿ١ًٟ، ٚبري إٔ  سأيٗا ٚأْٓٗا ؼي َكا٢ّ ُسُٓ

ُٓسْٚ٘ َٔ ايٛٞأ ُِ َها١ْٟ َٔ ايبٓت، بسيٌٝ َا ناْٛا ٜتع ٔز ٚايػ٬ُّ عٓسِٖ أعٗع ٚأعـي

ٕٓ اهلا٤ ؼي قٛي٘: )ؾُٛٝٗا( ٜعٛز ع٢ً أخط٣ غري ائبهط (6)يًبٓات ٍٖ شيو ع٢ً أ ; ؾس

 ؼي ظَإ ٚاسس. (7)اغيصنٛض٠، إش ٫ جيتُع إٔ ٜهٕٛ يًٜٓٗؿػا٤ َٛيْٛز أٚ ؾِٛٝ

                                      
 ؼي ؾطح أؾعاض اهلصيٝري: )ببهطٖا(. (1)
، ٚتٗصٜب ايًػ١: )سرت(، ٚيػإ 1/327ايبٝت َٔ ايٌٜٛٛ، ٖٚٛ يٮعًِ اهلصيٞ ؼي ؾطح أؾعاض اهلصيٝري:  (2)

 ايعطب: )سرت(، ٚتاز ايعطٚؽ: )سرت(.
 ٜٓـيط: ايصشاح: )خطؽ(. (3)
 اغيصسض ْؿػ٘: )خطؽ(. اؿرت ؼي ايبٝت: ايؿ٤ٞ ايكًٌٝ. ٜٓـيط: (4)
 أٟ: ايؿاعط. (5)
ْٕ ئًبهط، ؾكس ٜهٕٛ ائبٞهُط غ٬َّا أٚ  (6) ٕٓ )غ٬َّا( ؼي ايبٝت َٓصٛب ع٢ً ايتُٝٝع، ٖٚٛ بٝا شنط ابٔ َبٓطٟ أ

 ٫ٚ ٖٞ ُُُ٘ َٓ٘ ؼي ايٓؿٛؽ آثط ٚبايعٓا١ٜٔ آٜنس، ؾإشا مل ٔػِس َا ُتَٛع داض١ٜ، ؾإشا نإ ٖصا ائبهُط غ٬َّا ناْت أ

ُٓا ٚقع ؼي ايصشاح: َا ُٜ ٍٖ ع٢ً ا٭ظ١َ ٚاؾسب. ٜٓـيط: ايتٓبٝ٘ ٚاإلٜطاح ع ػهُت طؿًٗا نإ شيو أز

2/269. 
ُّا(. (7)  ؼي ا٭صٌ: )َٛيّٛزا أٚ ؾٛٝ
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/ ِٕ ٢ُٓ ايًدي: 1ؾإ َُطٔضَع١ ٖٚٞ ساٌَ، ٜٚػ ٌُ إٔ تهٕٛ  ٌَ: َٜشتُ ؿي/ قٝ

عط، ؾكس ْٖص أْٓٗا ٔبهط، ٚائبٞهُط: اييت مل ُتطٔضع . قًٓا: ٖصا ؾاغْس بكٍٛ ايؿا(1)ايَػٌِٝ

َٜٛيُسٖا ٔبٞهْط ٖٚٞ ٔبٞهْط ٚأبُٛٙ ٔبهط  . قاٍ ايؿاعط:(2)قبٌ ٚئسٖا ا٭ٍٚ ؾ٦ّٝا، ؾ
٢ٔ ٜٚا ٔخًَٞب ايٜهٔبِس  ٜا ٔبٞهَط ٔبٞهَطِٜ

 

َٔٓٓٞ ٜنٔصضاع٣ ؼي َعُطِس   (3)أصبشَت 
 

 قٍٛ اٯخط:  (4)َٚٓ٘
ُٔ َصَبِشٓا عاَّطا ؼي ز  اض٢ٖام

 

ِٞ َْٗاض٢ٖا   خ٬ٟٝ َتَعاز٣ ٜطَطٜؾ
 

٢ٍ أٚ ٔغطاضٖا  (5)عؿ١ٜٖٝ اهل٬

٫ جيٛظ إٔ ٜهٕٛ ايطُري ؼي )غطاضٖا( عا٥ّسا إزي )ي١ًٝ اهل٬ٍ(; ٔيُا بُٝٓٗا 

٢ٍ ي١ًٕٝ ؼي ايؿٗط إزي ايجايج١، ٚ)ايٚػطاض( ؼي آخط ايؿٗط،  َٔ ايُبعس، إش اهل٬ٍ َٔ أٚ

ٕٓ (6)ًٝتريٚقس ٜػتػٗط ايكُط ي١ًٟٝ أٚ ي ٍٖ َا شنطْاٙ أ ْٕ بعٝس، ؾكس ز ِٛ ، ٚشا نُا تطاُٙ َب

                                      
 ٜٓـيط: ايصشاح: )غٌٝ(. (1)
ٜٓهض، ايؿآب ايصٟ مل ٜٓٔهض، ٚايؿآب١ٝ اييت مل ُت». قاٍ ابٔ َايو: 1/72ٜٓـيط: إنُاٍ ا٭ع٬ّ بتجًٝح ايه٬ّ:  (2)

٢ٍ ٚيس، ٚايٓاض اييت مل  ٢ٌ، ٚن٬ ٚأيَسٟ أٚ ٢ٔ َٔ ايٓاؽ٢ ٚاإلٔب ٍُ ٚئس ايٛأيسٜ ٓٚ ٌُٔ، ٚأ ٚايبكط٠ اييت مل َتش

ٌٚ أَط ٢ٔ. «. تكبؼ َٔ ْاض، ٚاؿاد١ اييت مل ُتػَبل بػريٖا، ٚأٍٚ ن ُٔ ٔبهَطِٜ ٢ٍ ٔبٞهْط اب ُٜٚكاٍ: أؾٗس ايطدا

 .10/127ٜٓـيط: تٗصٜب ايًػ١: 
 .110ايطدع ٖٚٛ يًهُٝت ا٭غسٟ ؼي زٜٛاْ٘:  ايبٝت َٔ (3)
 أٟ: َٚٔ ؾٛاٖس عٛز ايطُري ع٢ً غري َصنٛض. (4)
٣ٚ ؼي: تٗصٜب ايًػ١: )غط(، ٚاحملهِ ٚاحملٝؽي ا٭عـيِ: )غطض(، ٚيػإ  (5) ايبٝت َٔ ايطدع ٖٚٛ ب٬ عع

 ايعطب: )غطض(.
ٍُ، ؾطٓبُا نإ ي١ًٟٝ،  َٚٔ شيو ايٚػطاُض، ٚايٚػطاض»، ٚؾٝ٘: 3/67ٜٓـيط: َكاٜٝؼ ايًػ١:  (6) ٖٚٛ ي١ًٜٝ ٜػتػٗط اهل٬

 «.ٚضٓبُا نإ يًٝتري٢ إشا مٖت ايؿٗط
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اهلا٤ ؼي )غطاضٖا( ضادع١ إزي )ي١ًٝ( قصٚؾ١; يس٫ي١ اؿاٍ عًٝٗا، ٚإصيا ؾاع ٖصا 

ٌٓ، إش نإ دّٓػا ٚاسّسا ًُٝ٘ يٛقٛع ايؿطن١ ؼي تٓاٍٚ ايًٌٝ يًه َُُج ٚ(1). 

 َٚٓ٘ قٍٛ اٯخط:
 ٚٚدٕ٘ َؿطم٢ ايِٖٓشط٢

 

ِٕ َثسَٜ  ٢ٕنأ  (2)ِٝ٘ٔ ُسك١ا
 

ِٕ مل ُٜصٜنط، إش يٝؼ ؼي ايبٝت َا جيٛظ إٔ  اهلا٤ عا٥س٠ إزي صاسب ايٛد٘ ٚإ

 تعٛز إيٝ٘.

 ٚقٍٛ اٯخط:
٢ِٗ إشا َا َتَبٖسزٚا َُٖط٠ٝ َِٜشُٝ ٚ 

 

ُِٗ َؾِعّضا ؾأبطِسَت ؾاضغا  َٛٞعُٓ َٜٚ(3) 
 

ٞٗ غرُي اغيٛعٕٛ ًَُٓٞ٘ ػِسُٙ نُا شنط(4)ؾاحملُ ْا; يس٫ي١ اؿاٍ ، ٖٚصا نُػأيتٓا ؾتأ

 عًٝٗا.

                                      
ٕٓ ايؿاعط مل (1) ٕٓ اهلا٤ عا٥س٠ إزي )ي١ًٝ( قصٚؾ١. ٚايصٛاب أْٓٗا عا٥س٠ إزي )عؿ١ٓٝ(; ٭  ٜصنط شنط اغي٪يـ أ

ِٖ إ٫ ِٕ نإ ٜطٜس اٜؿٌُ ع٢ً َعٓاٖا. ٚايؿاعط أضاف يؿفي )اي١ًًٝ(، ايًٗ )ايػطاض( إزي )ايعؿ١ٝ(  إ

ٕٓ طًٛع٘ ؾٝٗا. ٜٓ  ـيط: ؾطح زٜٛإ اؿُاغ١ يًُطظٚقٞ:٫عتكازٙ إٔ اغتػطاض ايكُط ؼي ايعؿٝٓات، نُا أ

1/377. 
، ٚخعا١ْ 2/135ايبٝت َٔ اهلعز، ٖٚٛ َٔ ؾٛاٖس غٝبٜٛ٘ اـُػري اييت مل ٜعطف هلا قا٥ٌ. ٜٓـيط: ايهتاب:  (2)

٢ٕ(، . ٚضٟٚ صسض ايبٝت ضٚاٜا10/398ا٭زب:  ت أخط٣، ٖٞ: )ٚصسض٣ َؿطم ايٓشط(، ٚ)ٚمط٣ َؿطم٢ ايًٛ

٢ٕ(. ٜٓـيط: أَايٞ ابٔ ايؿذطٟ:  ، ٚؾطح ايطضٞ ع٢ً ايهاؾ١ٝ: 1/197، ٚاإلْصاف: 1/362ٚ)ٚصسض٣ َؿطم٢ ايًٛ

 ، ٚاختاض اغي٪يـ ايطٚا١ٜ ا٭ٚزي غيٛاؾكتٗا يًؿاٖس، أَا ايطٚاٜات ا٭خط٣ ؾ٬ ؾاَٖس ؾٝٗا.4/370
 .2/174، ٜٚٓـيط: ايهتاب: 71ٌٜٛ، ٖٚٛ يًعباؽ بٔ َطزاؽ ؼي زٜٛاْ٘: ايبٝت َٔ ايٛ (3)
ٜكصس ايطُري )ِٖ( ؼي )حيُِٝٗ( ٚ)ٜٛعِٓٗ( ٫ ٜعٛز إزي ؾ١٦ ٚاسس٠، ؾ٬ ضيهٔ إٔ حيُٞ طياع١ َٔ  (4)

 ايٓاؽ ٜٚٛعِٓٗ ؼي ايٛقت ْؿػ٘.
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ٍْ ع٢ً إضاز٠ َع٢ٓ ايتؿصٌٝ  ص)اإلجياظ( طإطيا

 َٕ َُػَتٜٓهط، ست٢ إِْٓٗ ُٜسٔخًٛ ٍُ ايه٢ّ٬ ؼي َصٖب ايعطب غرُي  ٚإطيا

ٔٓ ايػاَع أُْٗا قٓص٠١ ٚاسس٠ عٔ ؾدص٣ ٚاسس  (1)إسس٣ ايكصتري ؼي ا٭خط٣، ؾٝـي

ٌٖ ن٣ّ٬ إزي َٛضٔع َٞ ايتؿػرُي ؾاص٬ٟ ٚضا٘زا ن ٌٓ: ست٢ ٜأت ُٔٔ شيو قٛٝيُ٘ عٓع ٚد ٘، ؾ

، ٖصا ـ نُا تطاٙ ـ طي٠١ً ٚاسس٠ (2)َّحفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خضُّ

ٌُ ٖصا  ٬َُٟ َٔ غري٢ تؿصٌٝ، ٚأص َُِذ َع إبٗاّ ايكا٥ًري، ٚأصًُٝ٘ َٔ ن٬َري، ؾكس دا٤ 

ٕٓ َٜٗٛز اغيس١ٜٔٓ ْٚصاض٣ َِْذطإ ادتُعٛا عٓس ايٓيب  ٚ/ كتصُري، ؾكايت  /2أ

ٞٓايٓصاض٣: ٫ ٜسخ ٌُ اؾ١ٜٓٓ إ٫ (3)ٌُ اؾ١ٜٓٓ إ٫ ْصطاْ ، ٚقايت ايٝٗٛز: ٫ ٜسخ

ٟٓ  .(5)، ؾُعز ايكٛيري نُا تط٣، ٚأيػ٢ ايكا٥ًري إجياّظا ٚاختصاّضا(4)ٜٗٛز

َٔجًُٝ٘ قٛي٘ عع ٚدٌ:   جف  جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جضُّٚ

٣ٍ إزي (6)َّحق مف خف حف ٌٗ قٛ ٍْ ٜكتطٞ ايتؿصٌٝ ست٢ ٜػتٓس ن ، ٖصا أّٜطا إطيا

١َٔٓ ْيبٍّ قايت يٓبٝٚٗا سري اغتبٛ٪ٚا ايٓصط: َت٢ ْصُط اهلل؟ قا٥ً٘، ٚأصًٝ ٌٖ أ ٕٓ ن  ُ٘: أ

 

                                      
 ؼي ا٭صٌ: )أسس(. (1)
 .111غٛض٠ ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜ (2)
 ا(.ؼي ا٭صٌ: )ْصطاْٝ٘ (3)
 ؼي ا٭صٌ: )ٜٗٛزٜ٘ا(. (4)
 .2/507ٜٓـيط: داَع ايبٝإ:  (5)
 .214غٛض٠ ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜ (6)
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ٕٓ ْصَط اهلٔل قطٜب ٢ٍ ٖصا ايه٬ّ، ٚيٝؼ (1)ؾأدابِٗ ا٭ْبٝا٤: أ٫ إ ٌُ إطيا . ؾٗصا تؿصٝ

ٕٓ ا٭يـ ٚاي٬ّ ٖآٖا ٫غتػطام اؾٓؼ (2)اغيطاز بٗصا ضغ٫ٟٛ ، ؾٗٛ صاحْل (3)بعٝٓ٘; ٭

ٌٚ ضغٛ  .(4)٣ٍ ع٢ً ططٜل ايبسٍيتٓاٍٚ ن

 هل خلمل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مفَُّٚٓ٘ قٛي٘: 

ن٬ّ َٓكٛع ػيا قبً٘ ٚيٝؼ َٔ ن٬ّ بًكٝؼ، ٚإصيا اـرب َّجم هلُّٱ، قٛي٘: (5)َّجم

، (6)، ٚباقٞ اٯ١ٜ ؾٝ٘ ق٫ٕٛ: أسسُٖا: إٔ ٜهٕٛ َٔ ن٬ّ اهلل عع ٚدٌَّخلُّعٓٗا إزي قٛي٘: 

 .(8)ٍٛ ا٭ٍٚ ايعٓداز، شنط ايك(7)ٚاٯخط: إٔ ٜهٕٛ َٔ طي١ً ن٬َٗا

                                      
(1)  َِ ٕٓ ايطغٍٛ نإ قس َعًٔ َُس أ ٜعس ٖصا ايتٛدٝ٘ أسس اٯضا٤ اغيته١ًؿ١ ؼي تؿػري اٯ١ٜ ايهطضي١، ٚايتٛدٝ٘ اغيعَت

َٔ ي٘ ايٛ قت ؼي شيو، ؾكاٍ عٓس ايؿٓس٠ ٚايطٝل: )َت٢ ْصُط اهلل(، َٔٔ اهلل تعازي أُْٓ٘ َٜٓصُطُٙ إ٫ أْٓ٘ َا َعٖٝ

ٍٗ ع٢ً صٓش١ شيو أْ٘ قاٍ ؼي اؾٛاب:  ُٗ٘ ٚطاَب قًُب٘. ٚايصٟ ٜس َٖ َِ ٝقطب ايٛقت ظاٍ  ِٕ َعًٔ ست٢ إْٓ٘ إ

ٕٓ ايػ٪اٍ نإ ٚاقّعا عٔ ايكطب، ٫  ٍٖ ع٢ً أ ُٓا نإ اؾٛاُب ٔبٔصنط ايٝكطب ز ٕٓ ْصط اهلٔل قطٜب(، ؾً )أ٫ إ

ٕٓ ْصط اهلل عٔ  ايؿو١ ٚا٫ضتٝاب. ؾٝهٕٛ )َت٢ ْصُط اهلل( َٔ قٍٛ ايطغٍٛ ٚاغي٪َٓري، ٜٚهٕٛ )أ٫ إ

 .6/380: ، ٚايتؿػري ايهبري1/288قطٜب( َٔ قٍٛ اهلل تعازي. ٜٓـيط: احملطض ايٛدٝع: 
 ؼي ا٭صٌ: )ضغٍٛ(. (2)
 .3/35، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ: 1/288ٜٓـيط: احملطض ايٛدٝع:  (3)
 .2/375. ٜٓـيط: ايبشط احملٝؽي: ، ٚقٌٝ: ٖٛ ْبٝٗٓا قُس ، ٚقٌٝ: ؾعٝب : ٖٛ ايٝػع ٚقٌٝ (4)

 .34غٛض٠ ايٌُٓ:  (5)
، ٜٚٓـيط ٖصا ايكٍٛ ؼي: َعاْٞ ايكطإٓ 4/258نُا ؼي: احملطض ايٛدٝع ٫بٔ ع١ٝٛ:  ٖٛ قٍٛ ابٔ عباؽ  (6)

 .4/119اب٘ يًعداز: ، َٚعاْٞ ايكطإٓ ٚإعط19/454، ٚداَع ايبٝإ يًٛربٟ: 2/48يًؿطا٤: 
ّٗا آخط، ٖٚٛ أْٓ٘ َٔ قٍٛ غًُٝإ 4/258ٜٓـيط: احملطض ايٛدٝع:  (7) . ٜٓـيط: َعاْٞ . ٚشنط ايؿطا٤ ٚد

 .2/48ايكطإٓ: 
ٟٓ بٔ غٌٗ، أبٛ إغشام ايعٓداز )ت (8) ، 6/613ٖـ(. تٓـيط تططيت٘ ؼي: تاضٜذ بػساز: 311ٖٛ إبطاِٖٝ بٔ ايػط

 .183ْٚع١ٖ ا٭يبا٤: 
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 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حضَُّٚٓ٘ قٛي٘ عع ٚدٌ: 

، ٖصا َٔ ا٭ٍٚ فٌُ ػيعٚز ن٬َري َٔ َتهًُري، ٚأصً٘: (1)َّمف  خف حف

ٕٓ ٖصا يػاسْط عًِٝ... إزي قٛي٘: أضضهِ، ؾكاٍ ؾطعٕٛ فّٝبا هلِ:  ٕٓ اغيٮ قايٛا: إ أ

ف٬ُٟ ٚأصً٘ ، ؾٗصا ٜٛٓضض َا أطيً٘، ؾذا٤ ٖصا (3)َّحك جك مقُّ،(2)َّمف  خفُّٱ

 ايتؿصٌٝ.

ٔٓ اهلل ُٜصٖبُ٘ عٓ٘ بايتٛن١ٌ(َٚجً٘ َٔ ايػ١ٓٓ قٛي٘  َِّٝط٠ٝ ٔؾطى٠، ٚيه ، (4): )اي

ٍُ ايٓيب  َِّٝط٠ٝ ؾطى( ؾَشِػب، ٚباقٞ اؿسٜح (5)َٔ ٖصا ايه٬ّ أطيع ٚإُْٓا قٛ : )اي

 ، ؾكسؿي/ عٔ ايٓيب 2/ (7)، ٖٚٛ ضاٟٚ ٖصا اؿسٜح(6)َٔ ن٬ّ عبس اهلل بٔ َػعٛز

 َٔ غري ؾصٌ ع٢ً عاز٠ ايعطب ؼي خًؽي ايه٬َري. خًؽي ن٬َ٘ به٬ّ ايٓيب 

                                      
 .35-34طا٤: غٛض٠ ايؿع (1)
، ٚشنط ايعٓداز أْ٘ جيٛظ إٔ ٜهٕٛ 2/364، َٚعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘: 1/387ٜٓـيط: َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤:  (2)

َٔ قٍٛ اغيٮ يؿطعٕٛ ٚخاصت٘، أٚ يؿطعٕٛ ٚسسٙ، ع٢ً َع٢ٓ: َاشا تأَط أْت  َّمف  خفُّٱقٛي٘: 

 سى.سٚ
 .36غٛض٠ ايؿعطا٤: َٔ اٯ١ٜ  (3)
 .1/59، ٚاغيػتسضى ع٢ً ايصشٝشري: 6/213: ٜٓـيط: َػٓس أظيس بٔ سٓبٌ (4)
 ؼي ا٭صٌ: )أطيّعا(. (5)
 .7/217، ٌْٚٝ ا٭ٚطاض: 10/213، ٚؾتض ايباضٟ: 3/152ٜٓـيط: ايٓٗا١ٜ ؼي غطٜب اؿسٜح:  (6)
 ، ٚاغيصازض ايج٬ث١ ايػابك6/213.١ٜٓـيط: َػٓس أظيس:  (7)
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 طتأٌٜٚ َؿهٌ قص١ ؾطعٕٛ ؼي غٛضتٞ ا٭عطاف ٚايؿعطا٤ص

ؾُؿه١ً ٔيُا ؾٝٗا َٔ اؿصٚف;  (1)ٚأَا قص١ ؾطعٕٛ ؼي غٛض٠ ايؿعطا٤

ٕٓ ؼي غٛض٠ ا٭عطاف قس ٝأغٓس ايكٍٛ إزي اغيٮ ٖٚٛ: )ٖصا غاسط عًِٝ(،  (2)ٚشيو أ

 مج حج مث هت متُّؼي ايؿعطا٤ ٝأغٓس إزي ؾطعٕٛ ؼي قٛي٘ تعازي بعس قٛي٘: ٚ

  خفُّإزي قٛي٘:  (3)َّجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح

 ، ٖٚصا نٌ اإلؾهاٍ إٔ ٜػٓس ايكٍٛ َط٠ إزي اغيٮ، ٚأخط٣ إزي ؾطعٕٛ. (4)َّمف

ُٓا بسا ي٘ َٔ اٯٜات َا بٗطٙ ٚخايؽي ٝيٖبُ٘  ٕٓ ؾطعٕٛ يـ تأًٜٚٝ٘ ٚاهلٝل اغيٛؾِّل: أ

دٛاّبا ٚمل ٜعًِ َاشا ٜكٍٛ، ؾكاٍ يًُٮ َػتدطّدا َا عٓسِٖ: )َا  ِطٔش٢َٗت ؾًِ ُُٜب

تكٛيٕٛ ؼي ٖصا(، ثِ ُسصف ٖصا ايكٍٛ يتكٗس٢ّ تؿػريٙ ؼي ا٭عطاف، ثِ ضدع ايكٍٛ 

، ؾكٍٛ ؾطعٕٛ قصٚف َكٛي٘، ٚقٍٛ (5)إزي اغيٮ ع٢ً َا أخرب عِٓٗ ؼي غٛض٠ ا٭عطاف

ابٌ اغتٓٛام ؾطعٕٛ عٔ ٖصٙ اؿاٍ بـ )قايٛا إٕ اغيٮ قصٚف; ٭ْ٘ جيب إٔ ٜك

 ٖصا...(.

                                      
 .36-34ٖٚٞ اغيصنٛض٠ قبٌ قًٌٝ ؼي اٯٜات:  (1)
 ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يبُّ: 111-109 َٔ غٛض٠ ا٭عطاف: قاٍ تعازي (2)

 .َّام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق يفىق ىف يث

 .34-32غٛض٠ ايؿعطا٤:  (3)
 .35غٛض٠ ايؿعطا٤: َٔ اٯ١ٜ  (4)

 َٔ غٛض٠ ا٭عطاف. 112-107تٓـيط اٯٜات:  (5)
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٢ٍ نجرْي ؼي ايكطإٓ ٚغري٢ٙٔ، ؾُٓ٘:   ين ىن نن منَُّٚسِصُف ايكٛ

. َٚجًُٝ٘: (2)، أٟ: ٜكٛيٕٛ: ضٖبٓا َا خًكَت ٖصا باط٬ٟ(1)َّىي ني مي زي ري  ٰى

، ٖٚصا (4)، أٟ: ٜكٛيٕٛ: غ٬ّْ عًٝهِ(3)َّين ىن نن من زن رن مم  ام يلُّ

 .(5)نجري

 سصف اغيكٍٛ قٍٛ ايؿاعط:ٚقس دا٤ ؼي 

ُٖا ٜأٞؾَطٜغِت ؼي ٝؾ٪أزٙٔ  ٚقايِت ؾًٜ
 

 ٢ِ َٔ ي٘ ٝق ًٞ  (6)ٚعٝٓٝ٘ٔ َٓٗا ايٚػشَط ٝق
 

ًُٓ٘ َٔ اغيعاْٞ َُٗا استٌُ (7)ؾايكٍٛ ٖآٖا َٛدٛز ٚمل ٜٛدس َكٛي٘ ، ؾش

 ػسٙ قصٟٚؾا َطاّزا يس٫ي١ قط١ٜٓ اؿاٍ عًٝ٘ نُا بٝٓٓا ؾُٝا تكٓسّ.

                                      
 .191غٛض٠ آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜ  (1)
 .1/499ٚإعطاب٘:  ، َٚعاْٞ ايكطآ111ٕٜٓـيط: فاظ ايكطإٓ:  (2)
 .24-23غٛض٠ ايطعس:  (3)
، ٚاحملطض ايٛدٝع: 1/208، َٚعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘: 6/126، ٚداَع ايبٝإ: 2/62ٜٓـيط: َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤:  (4)

3/310. 
، ٚاغيػا٥ٌ 1/109، ٚاحملتػب ؼي تبٝري ٚدٛٙ ؾٛاش ايكطا٤ات: 3/57ٜٓـيط: إعطاب ايكطإٓ يًٓٓشاؽ:  (5)

ٞٓ قاٍ ؼي سصف ايكٍٛ: ، 28ايػؿط١ٜ:  ٕٓ أبا عً  «.ٖٚٛ َٔ سسٜح ايبشط ٝقٌ ٫ٚ سطز»ٚٚضز ؾٝ٘ أ
 .174ايبٝت َٔ ايٌٜٛٛ، ٖٚٛ ٭بٞ س١ٓٝ ايُٓريٟ ؼي ؾعطٙ:  (6)
ٞٗ يؿفي )قايِت( بـ )تهًُِت(، إش قاٍ:  (7) ٍَ اغيطظٚق ٓٚ َٔ َؿعٍٛ )قايت(؟ قًت: إْ٘ ٖٓا ؼي َع٢ٓ »أ ِٕ قٌٝ: أٜ إ

ٌِ ؼي دٛأبٗا(، أٟ: )تهًُت(، ؾاغتػ٢ٓ عٔ اغي ؿعٍٛ، َٚجً٘ قٍٛ عُط بٔ أبٞ ضبٝع١: )ؿاد١ٔ ْؿؼ٣ مل َتٝك

 .91، ٚزٜٛإ عُط بٔ أبٞ ضبٝع١: 958ؾطح زٜٛإ اؿُاغ١: «. مل تتهًِ
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ٌٓ: َٚٓ٘ قٛٝيُ٘ عٓع ٚ ، َكتطٞ (1)َّربزب يئ ىئ  نئ زئمئ رئ ُّّٰد

 َّيئ ىئ  نئُّٱاغيصسض ٖٚٛ يؿـي١ )قٛٝيِٗ( قصٚف، إش ٫ جيٛظ إٔ ٜهٕٛ قٛٝيُ٘: 

َُا ٜ٪زٟ إيٝ٘ َٔ ؾػأز اغيع٢ٓ ٚٝقبٔش٘ٔ; ٭ْٓ٘ ٜصري اغيع٢ٓ: أْٓ٘ (2)َتع٤ًٜكُ٘ ٫ٚ َكتطاٙ ; ٔي

ٌٓ، ٖٚصا ؿياٖط ايؿػاز َٜشُعُُْ٘   .(3)إؾطاُز ايعٓع٠ٔ هلٔل عٓع ٚد

َٕ يًُٮ سيا عٓسِٖ َٔ ساٍ َٛغ٢ ٖٛ ايػبب بكٛهلِ: 3ؾاغتٓٛاُم / ٚ/ ؾطعٛ

ّٗا ع٢ً سصؾ٘  ٍُ اغيٮ َػٖبُبُ٘، ٚقس ؿيٗط ٖصا ؼي غٛض٠ ايؿعطا٤ َٓٓب )أضٔدِ٘ ٚأخاٙ(، ٚقٛ

 .(4)ؼي غٛض٠ ا٭عطاف

ُِ َٔ ايتٓاقض ؼي  (5)صضاؿٚإُْٓا زعاْا إزي ٖصٙ ايتكسٜطات  ٖٖ ػي١ا َُٜتٛ

ََِدَطُز اـرب عٔ ساي١ٕ ايكٓصتري، إش  ناْتا ؼي اغيع٢ٓ ٚاسس٠، ََٚدطُدٗا ؼي اغيٛضعري 

ُٔ اي ُُدٔبُط اهلٝل غبشاْ٘ ـُُدَبَط ب٘ ؾهٝـ ٚايـَدَطِت ٖصا ؾطُسٗا، ٚاـرب ٫ ُٜباٜ

                                      
 .65غٛض٠ ْٜٛؼ: َٔ اٯ١ٜ  (1)
يربٖإ ؼي ، ٚا175يصيو ايٛقـ ٫ظّ عٓس ايكطا٠٤ ع٢ً يؿفي )قٛهلِ(. ٜٓـيط: اغيهتؿ٢ ؼي ايٛقـ ٚا٫بتسا:  (2)

 .3/96عًّٛ ايكطإٓ: 
 .1/471ٜٓـيط: َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤:  (3)
ٍُ »شنط شيو اـٛٝب اإلغهاؼي باختصاض ؼي قٛي٘:  (4) ٍَ اغيٮ ؾُٝا سهاٙ اهلل تعازي ؼي غٛض٠ ا٭عطاف قٛ ٕٓ قٛ إ

ٕٓ شيو قٛي٘، ٚأِْٓٗ ؾٝ٘  ١َٓ أصشاب٘، ٚايسيٌٝ ع٢ً أ َٔ٘ٔ إزي عا َ٪ٓزٚ ضغاي١ٕ عٓ٘ ؾطعٕٛ، أٓزاٙ عٓ٘ ض٩غا٤ُ قٛ

١َٓ ؼي دٛاب٘:  ٍُ ايعا ، ؾهإ ٖصا خٛاّبا يؿطعٕٛ ٚمل ٜهٔ يًُٮ، إش يٛ ص111طغٛض٠ ا٭عطاف:  َّحك جكُّقٛ

 َّجض مص خصُّنإ هلِ يهإ: )أضدٛٙ ٚأخاٙ(، ٚإشا نإ نصيو مل خيايـ َا قاي٘ ؼي ايؿعطا٤ َٔ أْ٘: 

ََ ص34طايؿعطا٤:  زٓض٠ ايتٓعٌٜ ٚغط٠ «. ٔ َبُعَس عٓ٘ قٜٛيُ٘بٌ ٜهٕٛ ٖٛ ايباز٨ بصيو غئ سٛي٘ يٝ٪زٚا إزي 

 .2/647ايتأٌٜٚ: 
 ؼي ا٭صٌ: )سصاّضا(. ٚأثبٗت ايصٛاب ؼي اغيذي ـًٛ اؾ١ًُ َٔ ؾاعٌ )زعاْا( ؼي ضٚا١ٜ ايٓصب. (5)
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 حمخم جمُّٚتعازي، ٖٚٛ تكٓسغِت أمسا٩ُٙ َٚد٤ًت آ٩ُ٫ٙ نُا أخرب عٔ ْبٝٓ٘ َٛغ٢ بكٛي٘: 

ٌٖ َٓعٝيُ٘ ـ َٖٓعْٙ عٔ ٚدٛز ايتٓاقض ، ٚايكطإٓ اجمل(1)َّحن جن يم ىم مم ٝس ـ د

 ٚايتبأٜ ؼي أيؿاؿي٘ ٚأخباضٙ.

 طأْٛاع اؿصف ٚأَانٓ٘ص

 ٢ٕ ـَ يو، ؾكس دا٤ ؼي ايكطآ ُٚٔص ِٕ تطاٖا ع٢ً َا  ٫ٚ ٜٜٗٛيٖٜٓو ٖصٙ اؿصٚف أ

ٌُ ْٜٔؿاض ايٛباع، ٜٚٛط١ُس يكبٛهلا خطَٚم ا٭مساع ُٓ٘ ، ؾ(2)ٚايٗػ١ٔٓٓ ٚايؿعط أَجاٝيٗا ػي١ا ُٜعٜ

٢ٕ، ؾايصٟ ؾٝ٘ سصْف ٚاسْس ع٢ً ضطبري:  َا ؾٝ٘ سصْف ٚاسس، َٚٓ٘ َا ؾٝ٘ سصؾا

أسسُٖا: سصْف َأْْٛؽ ب٘، ٚقس دا٤ ف٦ّٝا صاٟؿا ٜهاز إٔ ًُٜٔشٜكُ٘ بايكٝاؽ 

 .(3)يٜؿٛٔت٘ٔ ايَعٖس، ٚفاٚظٔت٘ٔ اٜؿِصَط ٚاٜؿٖس، نشصف اغيطاف إيٝ٘

                                      
 .52غٛض٠ ط٘: َٔ اٯ١ٜ  (1)

ـُ اغيأخص،ِػَُـٖٛ باْب زقُٝل اي: »1/146قاٍ اؾطداْٞ ؼي ز٥٫ٌ اإلعذاظ:  (2) عذُٝب اٜ٭َط، ؾبْٝ٘  ًو، يٛٝ

َٜٛل  بايٚػِشط، ؾإْٜو تط٣ ب٘ َتِطٜى ايٚصٞنط، ٜأٞؾَصَض َٔ ايٓصٞنط٢، ٚايصَُت عٔ اإلؾاز٠ٔ، ٜأِظََٜس يإل٢ؾاز٠، َٚتذُسٜى ٜأِْ

ِٔ ُٕ بٝاّْا إشا مل ُتٔب ِٛٔل، ٜٚأمٖت َا تهٛ ُٕ إ٢شا مل َتِٓ  «.َا تهٛ
. ٚيٛ أْ٘ َٓجٌ 814سصف اغيطاف إيٝ٘ ؼي: َػين ايًبٝب: مٛ: )َضٚب اغؿط يٞ( بتكسٜط: )ضبٞ(. ٜٚٓـيط:  (3)

َٓا سصف اغيطاف إيٝ٘ ٚإبكا٤ اغيطاف ع٢ً َا نإ  عصف اغيطاف ٚإقا١َ اغيطاف إيٝ٘ َكاَ٘ يهإ خرّيا، أ

َٓا 1/439عًٝ٘ قبٌ اؿصف ؾٗٛ قبٝض ٚيٝؼ فاّٚظا يًشصط ٚايعٓس. ٜٓـيط: ايًُش١ ؼي ؾطح اغيًش١:  . أ

غري إبكا٤ اغيطاف ع٢ً ساي٘ قبٌ اؿصف ؾٗٛ دا٥ع، نشصف َا تطاف إيٝ٘ )نٌ( سصف اغيطاف إيٝ٘ َٔ 

َٜٛع اهلٝل َٜس  ٌُ ٚبعُس...( َٚػأي١ )ٜق ٚايتعٜٛض عٓ٘ بتٜٓٛٔ ايعٛض، ٚسصف َا تطاف إيٝ٘ ايػاٜات نـ )قب

ََٔ قاهلا(. ٜٓـيط: ا٭صٍٛ ؼي ايٓشٛ:   ٌَ  .2/142ٚض٢ِد
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ُِ َع٢ٓ َ(1)ايجاْٞ: سصْف ؾاٙش ا ُسصف َٓ٘ إ٫ بطٚزٙٔ إيٝ٘، نكٍٛ اهلل ، ٫ٚ ُٜؿٗ

ايطأؽ ٫  (3)، ٚاغيطُض ٚأش٣(2)َّمغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جضُّعع ٚدٌ: 

ٕٓ ٖآٖا قصٟٚؾا  َُا ُٜؿطٞ إيٝ٘ َٔ اغيؿك١١، ؾعًُٓا بٗصٙ ايكط١ٝ أ ٢ٕ ايؿس١ٜ; ٔي ُٜٛٔدبا

 .(4)َطاّزا َجٔبّتا يًشهِ، ٚتكسٜطٙ ٚاهلل أعًِ: )ٜؾَشًَٜل(

، ٖصا أَْط (5)َّيم ىم  مم خم حم جم يلُّٚنصيو 

ـٔ َا ٫  ٣ِ إزي ايص٠٬، ٚاهلل أضأف بعبازٙ َٔ تهًٝ ٌٚ قا٥ ُٜٛٔدُب ٬َبػ١ٜ اغيا٤ٔ ع٢ً ن

 ٣ٌ َُع٢ٜ ٜهاُز ُٜػتٛاُع ي٫ٛ احملصٚف َٓ٘، ٚتكسٜطٙ ٚاهلل أعًِ: إشا قُتِ عٔ َسَسٕخ 

 .(6)يًٛٗاض٠

/ ٌُ َٔج ٌْ يٮعكأب َٔ ايٓاض(ؿي/ ٖصا َٔ ايػ١ٓٓ قٛي٘ 3ٚ ، ؿياُٖط ٖصا (7): )ٜٚ

ُٕ ا٭عكاب بايٚص٤٬ ي٫ٛ َا ُسٔصف َٓ٘، تكسُٜطُٙ: ا٭عكاب اييت مل تػتٛعب  ايًؿفي ُِٜ٪ٔش

 . َٚٓ٘ قٍٛ ايؿاعط:(8)غػ٬ٟ ؼي ايٛض٤ٛ

                                      
  ٜػتُٓس إزي قاعس٠، ٚإصيا ُٜؿِٗ َٔ غٝام ايه٬ّ( يهإ أؾطٌ.يٛ قاٍ: )سصْف غري َأْٛؽ ب٘، أٚ سصف ٫ (1)
 .196غٛض٠ ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜ  (2)
 ؼي ا٭صٌ: )ٚاشا(. (3)

، ٚايبٝإ ؼي َصٖب 153، ٚايعس٠ ؼي أصٍٛ ايؿك٘: 5/306، ٚايتؿػري ايهبري: 1/248ٜٓـيط: تؿػري ايبػٟٛ:  (4)

 .4/213يؿك٘: ، ٚايبشط احملٝؽي ؼي أصٍٛ ا4/398اإلَاّ ايؿاؾعٞ: 
 .6غٛض٠ اغيا٥س٠: َٔ اٯ١ٜ  (5)
 .2/180، ٚا٭صٍٛ يًػطخػٞ: 230ٜٓـيط: ايطغاي١ يًؿاؾعٞ:  (6)
 .1/214، ٚصشٝض َػًِ: 1/22ٜٓـيط: صشٝض ايبداضٟ:  (7)
 .2/238، ٚعُس٠ ايكاضٟ ؾطح صشٝض ايبداضٟ: 3/129ٜٓـيط: ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً صشٝض َػًِ:  (8)
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 جج

َِٗط أبٜٝو ايٖسٚا َُ ًِٖٜٜو   ٜٚأ
 

ِٔ ٜطَعا٣ّ َْٔصِِٝب  َٔ  (1)٤ُ يَٝؼ ٜيُ٘ 
 

ًَُٟٗٔها، ٚإصيا أضاز: ٜؾٞكس  . َٚجً٘ قٍٛ (2)ايسٚا٤، ؾشصفٚايسٚا٤ُ ٫ ٜهٕٛ 

 اٯخط:

٣َٛ َٔٓٔو ٜأٜٖاّْ إشا َؾَشؽٜي ايٖٓ  َٚٔيٞ 
 

َُٗا  ٍُ ُُْذٛ ِٚ ٍْ ٜٚي٬ِْٝت َتُع َٛا  (3)ٔط
 

َُِشسخ صؿ١ٜ ايعٚاٍ َُٗا بُبؽٞي٤  ٍُ ُُْذٛ ، ٚي٫ٛ َضٗزُٙ إزي ايًؿفي (4)ٜطٜس: َتعٚ

 يؿػس اغيع٢ٓ.

ُٓا ؾٝ٘ سصؾإ أّٜطا ع٢ً ضطبري: أسسُٖا َٔ ٜتتازي ؾٝ٘ اؿصف،  ايجاْٞ: 

ٍُ اهلٔل عع ٚدٌ:   ِّّٰ ُّ َّ ٌٍّّ  ٰى ٰرُّٚاٯخط غ٬ؾ٘. ا٭ٍٚ قٛ

، ٖآٖا سصؾإ تكسٜطُٖا: )٫ٚ تكٛيٛا ٖٛ(، ٚبعَسُٙ سصْف آخط تكسٜطٙ: (5)َّرئ

  يق ىق يف ىف يثُّ. ٜٚ٪ٜس ٖصا قٛٝيُ٘ عع ٚدٌ ؼي اٯ١ٜ ا٭خط٣: (6))ثايح(

                                      
 ، ٚيػإ ايعطب: )دشٌ(.1/254يجعًب١ بٔ عُطٚ ايعبسٟ ؼي: اغيؿطًٝات: ايبٝت َٔ اغيتكاضب، ٖٚٛ  (1)
 .4/440، ٚاغيدصص: 70-69، ٚايتُاّ ؼي تؿػري أؾعاض ٖصٌٜ: 14/159ٜٓـيط: تٗصٜب ايًػ١:  (2)

 .142ايبٝت َٔ ايٌٜٛٛ، ٖٚٛ يٝهَجٝٚط عٓع٠ ؼي زٜٛاْ٘:  (3)
ُٚصـ بايٍٛٛ، أٟ:  ؾٓػط اغي٪يـ ايعٚاٍ سيع٢ٓ ايصٖاب. ٚٝؾٓػط بػري شيو، (4) ٌُ ايٓذّٛ(: إشا  ٌْ ظا٥ ُٜكاٍ: )ٜيٝ

َُُ٘ ٫ٚ تػٝب. ٚع٢ً ٖصا ايتؿػري ٫ ؾاَٖس ؼي ايبٝت. ٜٓـيط: تٗصٜب ايًػ١: )ظٍٚ(، ٚأغاؽ  تًُُع لٛ

 ايب٬غ١: )ظٍٚ(، ٚتاز ايعطٚؽ: )ظٍٚ(.
 .171غٛض٠ ايٓػا٤: َٔ اٯ١ٜ (5)
ٛ ثايُح ث٬ث١ٕ(، ؾُشصف )ٖٛ( ٚ)ثايح( سصٟؾا َتتايّٝا. ؾٝهٕٛ ايتكسٜط ع٢ً ٖصا ايتٛدٝ٘: )٫ تكٛيٛا ٖ (6)

ٕٓ ايتكسٜط:  ٖٚصا ٖٛ َصٖب أبٞ عًٞ ايؿاضغٞ ؼي تٛدٝ٘ اٯ١ٜ ايهطضي١ ؾُٝا ُْكٌ عٓ٘. ٚشٖب ايؿٓطا٤ إزي أ

)٫ تكٛيٛا اٯهل١ٝ ث٬ث٠١(، نٓا١ٟٜ عٔ اهلل غبشاْ٘ ٚايٓيب عٝػ٢ ٚأَ٘ َطِٜ عًُٝٗا ايػ٬ّ بسيٌٝ قٛي٘ 

 =، ٚقٓسضٙ ايعٓداز: )٫ تكٛيٛا ص116طاغيا٥س٠:  َّىثيث نث مث زث رث  يت ىت نت متُّتعازي: 
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 .(1)َّمكىك لك اك

َٔجًُٝ٘ َٔ ايٓػ١ٓٓ قٛي٘  ُٚدَباض(َُـ: )اي ُٕ ، ٖصا أّٜطا ؾٝ٘ سصؾإ، (2)ِعٔس

ِٓ: َزُّ سأؾط٢ ايـتكسٜطٙ: سأؾُط اي ٢ٕ ُدَباض، ُث ٢ٕ ُدَباْضـُعٔس  .(3)ُعٔس

 :(4)ٚقاٍ أبٛ ايٓذِ

 (5)ؼي ٢ّٜٛ َسطٍّ َضٜنَسِت َدٛظا٩ُُٙ

تكسٜطٙ: ؼي ٢ّٜٛ سطٍّ َضٜنَس سٗط دٛظا٥ٔ٘ٔ، ثِ سصْف آخط ٖٚٛ: َضٜنَس سٗط طًٛع٢ 

 .(6)دٛظا٥ٔ٘ٔ

_________________ 

ُِ ث٬ث١، َتُج١ً ؼي ا٭ب =  ٕٓ اهلل تعازي أقاْٝ ٕٓ ايٓصاض٣ ٜعتكسٕٚ أ آهلُتٓا ث٬ث١(، ٚشنط بعُض اغيؿػطٜٔ أ

 ٚا٫بٔ ٚضٚح ايكسؽ، ؾأقُّٓٛ ا٭ب ضيجٌ ايصات، ٚأقّٓٛ ا٫بٔ ضيجٌ ايعًِ، ٚأقّٓٛ ضٚح ايكسؽ ضيجٌ

ٕٓ ايتكسٜط ٜهٕٛ: )٫ تكٛيٛا اهلٝل ث٬ث٠١(. ٜٓـيط: َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤:  اؿٝا٠. ؾإشا صٖض شيو عِٓٗ ؾإ

، ٚايبشط 272-11/271، ٚايتؿػري ايهبري: 1/593، ٚايهؿاف: 2/135، َٚعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘: 1/38-39

 ايؿعضاْٞ َٚٔ قبً٘ أبٛ عًٞ. . ٚاؿصف ؼي ايتٛدٝٗات اغيصنٛض٠ سصْف ٚاسس عسا َا شنط4/144ٙاحملٝؽي: 

 .73غٛض٠ اغيا٥س٠: َٔ اٯ١ٜ  (1)
ٌٚ َا ؾٝ٘ٔ ؾ٤ْٞ َٔ ـاي». ؾٓػط ابٔ اؾٛظٟ ٖصا اؿسٜح بكٛي٘: 3/110صشٝض ايبداضٟ:  (2) ِْ يه ُٕ: اغ َُِعٔس

اـصا٥ص اغيٓتٜؿع٢ بٗا نايصٖب ٚائؿٓط١ ٚايٝاقٛت ٚايعبطدس ٚايصؿط ٚايعداز ٚايع٥بل ٚايهشٌ 

َّا ؿؿطٙ ؾٝٓٗاض عًِٝٗ، ؾسَا٩ِٖ ٖسضٚايكاض ٚايٓ نؿـ اغيؿهٌ َٔ «. ؿؽي َٚا أؾب٘ شيو، ؾاغتأدط قٛ

 .3/356سسٜح ايصشٝشري: 
 اٝؾَباُض َٔ ايسّ: اهٜلِسض. ٜٓـيط: احملهِ ٚاحملٝؽي ا٭عـيِ: )درب(. (3)
ؼي: َعذِ  ايؿطٌ بٔ قسا١َ ايعذًٞ، أبٛ ايٓذِ، َٔ بين بهط بٔ ٚا٥ٌ. َٔ أنابط ايطٓداظ. تٓـيط تططيت٘ (4)

 .5/151، ٚا٭ع٬ّ: 310ايؿعطا٤: 
 ، بطٚا١ٜ: )قٝفي( بسٍ )سٓط(.53ايؿاٖس َٔ ايطدع، ٖٚٛ ٭بٞ ايٓذِ ايعذًٞ ؼي زٜٛاْ٘:  (5)
ُٓٝت بصيو ٭ْٓٗا َعرتض١ ؼي ٚغٛٗا. ٜٚكاٍ: )٭بهَٖٜٝٓو اؾٛظا٤َ(، أٟ:  (6) اؾٛظا٤: َٔ بطٚز ايػُا٤، ُغ

ٍَ طًٛع٢ اؾٛظا٤ٔ. ٜٓـيط: احمله  ِ ٚاحملٝؽي ا٭عـيِ: )دٛظ(.طٛ
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َٞ أيؿاؿي٘ٔ، ؾُٓ٘ قٍٛ اهلل عع  ٢ٕ اعتَٛضا سٛاؾ ايططب ايجاْٞ: ػيا ؾٝ٘ سصؾا

َّحطمظ مض  خض حض جض مص خصُّٚدٌ: 
٢ٕ، سصُف اغيطاف عٓس (1) ، ٖٓا سصؾا

٣ٍ تكسُٜطُٙ: ي٫ٛ زعا٩نِ ايٚؿطٜى  قٛي٘: )بهِ(، أٟ: بعصأبهِ، ٚاٯخط: سصف َؿعٛ

ٍْ ٖصا أسُسٖا(2)باهلل غبشاْ٘ ٚتعازي  .(3)، ٚؾٝ٘ أقٛا

َٔجًُٝ٘ َٔ ايٗػ١ٓٓ قٛي٘  ٚ)تكسٜطٙ: قطا٠ٝ٤ ص٠ٔ٬ (4): )ص٠ٝ٬ ايٓٗاض٢ َعِذُا٤ُ ،

ٌٗ ايص٠ٔ٬ (5)ايٓٗاض٢ قطا٠٠٤ َعذُا٤ُ ، ؾـ )َعذُا٤( صؿ١ يًكطا٠٤ ٫ يًص٠٬، إش يٝؼ ن

 قطا٠٤.

 :(6)ٚقاٍ دطٜط

َٞ ق٣ّٛ ٌَ َغِع ٕٓ اهلٜل ؾٖط َٛ ٜا  ٜي
 

ُُٗٛز  ـ٬ٔؾ١ٝ ٚايُع ُِ ا  (7)َصٜؿِت ٜيٝه
 

                                      
 .77غٛض٠ ايؿطقإ: َٔ اٯ١ٜ  (1)
ٕٓ أسس ا٭قٛاٍ ؼي َع٢ٓ اٯ١ٜ ايهطضي١: َا ُٜبايٞ سيػؿطتهِ ي٫ٛ زعا٩نِ َع٘  3/460ؼي تؿػري ايبػٟٛ:  (2) أ

 آهل١ٟ.
 ٜٓـيط: اغيصسض ْؿػ٘. (3)
 .1/320ٜٓـيط: َصٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١:  (4)
ٌٗ َا ٫ ٜكٔسُض ع٢ً (5) ايه٬ّ، يصيو مٓسٝت ايب١ُٝٗ عذُا٤ ٭ْٗا ٫ تتهًِ. ٚص٠٬ ايٓٗاض َعذُا٤  ا٭عذِ: ن

َُُع ؾٝٗا ايكطا٠٤. ٜٓـيط: تؿػري غطٜب َا ؼي ايصشٝشري:  ، ٚايؿا٥ل ؼي غطٜب اؿسٜح: 291٭ْٗا ٫ ُتػ

 .3/187، ٚايٓٗا١ٜ ؼي غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط: 2/395
ٜٛؿٖٛ  (6) ـٜ هًيٓب ايريبٛعٞ. تٓـيط تططيت٘ ؼي: ايؿعط ٚايؿعطا٤: بٔ بسض اي ٢دطٜط بٔ ع١ٝٛ بٔ سصٜؿ١ ا

 ؾُا بعسٖا. 1/456
 .290ايبٝت َٔ ايٛاؾط، ٖٚٛ ؼي زٜٛإ دطٜط بؿطح قُس بٔ سبٝب:  (7)
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َٞ ق٣ّٛ ع٢ً آخطٜٔ، ٚؼي ايه٬ّ سصؾإ  ٕٓ اهلل عٓع ٚدٌ ؾٓطٌ غع َٚعًّْٛ أ

ٌَ ٫4 َٜصًُٝض َع٢ٓ ايبٝت / ٕٓ اهلل ؾٖط ٢ٔ ؾٝ٘، ٚتكسٜطُٖا: ي٫ٛ أ ٚ/ إ٫ بإضازتُٗا َكٖسَضٜ

َُا َصٜؿِت يهِ اـ٬ؾ١ٝ ٚايعُٗٛز. َٞ ق٣ّٛ ٜي  غع

ـُ ٕٓ َا زعاْا إزي إٜطأز ٖصٙ ايؿٛاٖس ن١ًٗا تأيٝ ايٛباع باؿصٚف،  ٚإ

 ٚتػهرُي ايٓؿٛؽ إزي َا مل ٜهٔ هلا باغيأيٛف.

 طايعٛز٠ إزي أزي١ عٛز ايطُري إزي غري اغيصنٛضص

 ٣ٍ ٕٓ ايطُري قس ٜعٛز إزي غري اغيصنٛض ؼي ايًؿفي بكط١ٜٔٓ سا ٟٛٓ أ ٚػي١ا ٜك

 جع مظُّ: َتصط٢ُف عٓ٘ شيو إزي غريٙ قٛٝيُ٘ عع ٚدٌ سها١ٟٜ عٔ ٜٛغـ 

تٓع إٔ تعٛز اهلا٤ ع٢ً )ايبطاع١( َٔ ، ضي(1)َّخف حف  جف مغ جغ مع

ُٖٛض دٗايُتُ٘ يبطاعٔت٘ٔ اييت بٗا ٜتهٓػب ٚؾٝٗا ٜتك١ًب، ٖٚٞ  ٕٓ اإلْػإ ٫ ُتَتَص ٢ٌ أ ٔقَب

ََس أٚ ٜتكازّ  ٍَ عًٝ٘ أ غبب َعأؾ٘ٔ ٚسٝأت٘، ٖصا َع قطب ايعٗس بٗا َٔ غري إٔ ٜٛٛ

ٕٓ ٖصا قس ٜٛدس ؼي آساز ايٓاؽ ؾُٛٔز  ـٔ سؼٍّ بٗا عٗس، ٚيٛ ؾطضٓا أ ٣ِ أٚ يطع ِٗ ٜؾ

عك٤٬ أْبٝا٤ أ٫ٚز  (2)أٚ يٓٛع٣ َٔ أْٛاع ا٫خت٬ٍ، ؾهٝـ ٜٛدس ؼي عصاب١ٕ أيٓبا٤

 ٕٓ ٌُ ٖصا َعسّْٚ ؼي سٚل ٖ٪٤٫ ايبٓت١، ؾإشا ثبَت ٖصا ٔيُا شنطْاٙ ٚقطضْاٙ ٚأ َٔج أْبٝا٤، ٚ

ُِٛزُٙ إزي يؿفٕي َ٪ َٔ إشٕ َع ُٔ َعُٛزُٙ ع٢ً )ايبطاع١( َسُػ ُٔ إٔ ايطُري ٫ َٜشُػ ْح َٜشُػ

تهٕٛ ٖصٙ اهلا٤ نٓا١ٟٜ عٓ٘; ٭ْٗا ضُري اغي٪ْح، َٚٔ ٖآٖا ٚقع ا٫ؾتباٙ ؼي ا٭شٖإ، 

ُٔ س٦ٕٓٝص إٔ ٜهٕٛ اغيكٖسُض  إش ناْت )ايبطاع١( َ٪ْج١، ٚاهلا٤ ضُري اغي٪ْح، ؾَٝشُػ

                                      
 .62غٛض٠ ٜٛغـ: َٔ اٯ١ٜ (1)
 ؼي ا٭صٌ: )ايًبا(. (2)
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ٌٗ ْعُ(1)١ًٜ أٚ ايٓع١ُٜ أٚ اؿػ١ِٓعٖآٖا: يعًِٗ ٜعطؾٕٛ ايٜؿ ١ٕ ، أ٫ تط٣ أْٓو تكٍٛ: ن

ٌٗ ٜؾِعٜؾ َٔ إشٕ تكسٜط ِع١ً، ٚيٝؼ ن ١ًٕ ْع١ُ، ٚنصيو ايتكسٜط ؼي )اؿػ١ٓ(، ؾَشُػ

، (3)َّخك حك جك مق حق مفُّ، ٚهلصا دا٤ بعسٙ: (2)١ً( زٕٚ غري٢ٖاِع)ايٜؿ

ٌٖ( َتَطزٍّ َُا /(5)ٚتٛق٥ع (4)ٚ)يع َٛق٤ع ٔي ُٕ ايبطاع١ ٫ َُٜتَطٓد٢ ٫ٚ َُٜت ؿي/ بٝٓٓٓاٙ َٔ 4، ٚٔعطؾا

ٕٓ تكسٜط )ايٜؿُبِعٔس اؾٗاي١ٔ ب ١ً( أٚزي َٔ تكسٜط غٛاٖا َع َا قٓسضْاٙ ِعٗا، ٚػي١ا ٜ٪ن١ُس أ

 ٕٓ ع٢ً ٖصا ايٗصِٓع اؾػِٝ، ؾٝعًُٕٛ يتٓبِٝٗٗ  (6)ٟٚؾاصططض ٜٛغـ إصيا نإ َغأ

٣ِ، عايٞ ًََٕٔو نطٜ ٕٓ َجٌ ٖصا ٫ َٜصُسُض إي١ا عٔ  ١ُٔٓ، ؾطٜـ ايٓؿؼ، َٜصُػُط  (7)أ اهل

ع٢ً ٖصا  ُ٘عٜٛؿ َٖٔػٔنَبط٢ َْٞؿٔػ٘، أٚ شٟ قطاب١ٕ ؾؿٝل، َسإخطاُز ٖصا ايكسض ؼي َدِٓٔب 

ٟٛٓ ٜٚ٪ن١س َا ؾطسٓاٙ ؼي  اؾٌُٝ ٝقطُب ايٖطٔسِ، ؾًٗصا قاٍ: )يع٤ًِٗ ٜطدعٕٛ(، ٖصا ٜك

 .(8)صسض ٖصٙ اغيػأي١

                                      
تؿػري ايػُطقٓسٟ:  دعٌ بعطِٗ اهلا٤ ضُرّيا يًهطا١َ، ٚايتكسٜط: يعًِٗ ٜعطؾٕٛ نطاَيت عًِٝٗ. ٜٓـيط: (1)

، ٚتؿػري اـاظٕ: 3/45، ٚبعطِٗ ؾٓػطٖا بايبطاع١. ٜٓـيط: تؿػري ايػُعاْٞ: 3/259، ٚاحملطض ايٛدٝع: 2/200

2/539. 
ِٗ َٔ )ايٓع١ُ( »ٚضَز ؼي اؿاؾ١ٝ َا ْٗصُ٘:  (2) َٚا دط٣ ٖصا اجملط٣، ٚا٭يٝل إٔ تكسض )ايؿع١ً(; ٭ْٗا أع

 «.ٚ)اؿػ١ٓ(
 .١ٜ62 غٛض٠ ٜٛغـ: َٔ اٯ (3)
 ؼي ا٭صٌ: )تطدٞ(. (4)
 .581ٜٓـيط: اؾ٢ٓ ايساْٞ:  (5)
 .)قصٟٚؾا(ؼي ا٭صٌ:  (6)
(7) .)٣ٍ  ؼي ا٭صٌ: )عا
 ؼي ا٭صٌ: )اغيػ١ًُ(. (8)



 02:7102      مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

 

:4: 

 

ٚػيا َٜعُٜس َا شنطْاٙ إٜطاّسا ُٜٚهٔػُب ايصسَٚض يكبٛٔي٘ٔ اْؿطاّسا قٛٝيُ٘ عٓع 

ٌٓ ؼي غٛض٠ ايكصص:   ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زنُّٚد

، أ٫ (1)َّمث هت مت خت حت جت هب خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ ييجئ

; (2)، ٚمل ٜصنط )ٖاضٕٚ( ؼي ٖصٙ اٯ١ٜ ايبٓت١َّحت جتُّتطاٙ نٝـ ث٢ٓٓ ؼي قٛي٘: 

يهٔ يـُا آتشسا ؼي أزا٤ ايطغاي١ ٚايٓٗٛض بأعبا٤ ايٓب٠ٛ ست٢ صاضا نايؿدص 

َٔ إٔ ُٜدرب عُٓٗا بًؿفي ّٗا ع٢ً  ايٛاسس ؼي ايٓٗٛض بصيو، َسُػ ايتج١ٝٓ تاض٠ٟ; تٓبٝ

ا٭صٌ، ٚبًؿفي ايتٛسٝس أخط٣; ٭ُْٓٗا صاضا نايٓؿؼ٢ ايٛاسس٠. ٖٚصا َٔ غٛاَض 

ًَٓ٘ تطؾِس إٕ ؾا٤ اهلل تعازي.  أغطاض ايكطإٓ ؾتأ

َٞ َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ، ثِ ُسصف  َٜٚيِ ٜهؿطٚا سيا أٚٔت ٚحيتٌُ إٔ ٜهٕٛ ايتكسٜط: أ

ٖصا قس  (3)ؿاٍ، ؾتهٕٛ ايتج١ٝٓ ع٢ً)ٖاضٕٚ( يإلجياظ ٚا٫ختصاض ٚيس٫ي١ قط١ٜٓ ا

 نت مت زتُّدا٤ت ع٢ً ا٭صٌ، ٜٚ٪ٜس ٖصا قٛي٘ عع ٚدٌ ؼي اٯ١ٜ ا٭خط٣: 
ّٗا ع٢ً سصؾ٘ (4)َّمث  زث رث يت ىت ، ؾٝهٕٛ ٔشٞنُطُٙ ٖٓا َٓٓب

 .(5)ٖٓاى

                                      
 .48غٛض٠ ايكصص:  (1)
قٌٝ ؼي تٛدٝ٘ يؿـي١ )غشطإ( عس٠ أقٛاٍ، َٓٗا: ايػشطإ ُٖا ايتٛضا٠ ٚايكطإٓ، أٚ ايتٛضا٠ ٚاإللٌٝ،  (2)

ٛغ٢ ٚعٝػ٢ عًُٝٗا ايػ٬ّ، أٚ َٛغ٢ ٚقُس عًُٝٗا صًٛات اهلل ٚغ٬َ٘ بسيٌٝ قطا٠٤ َٚٓٗا: َ

بعطِٗ: )غاسطإ(، ٚايكا٥ٌ ِٖ نؿاض قطٜـ، ٚقٌٝ: ُٖا َٛغ٢ ٖٚاضٕٚ عًُٝٗا ايػ٬ّ. ٜٓـيط: داَع 

 . ٚتٛدٝ٘ اغي٪يـ خاص بايكٍٛ ا٭خري، ٫ٚ َٜصُسُم ع٢ً بك١ٝ ا٭قٛاٍ.590-19/587ايبٝإ: 
 َهطض٠ ؼي ا٭صٌ.)ع٢ً(  (3)
 .48غٛض٠ ا٭ْبٝا٤:  (4)
ّٗا ع٢ً سصؾ٘ ٖٓا(. (5)  ؼي ا٭صٌ: )ؾٝهٕٛ شنطٙ ٖٓاى َٓب
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 :ٌٓ   رت يبُّٚهلصا اؿصف ْـيا٥ط نجري٠ ؼي ايكطإٓ ٚايؿعط، قاٍ عٓع ٚد

ٚ/ 5ٙ: /، تكسٜط(1)َّيف ىف  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت

ٌُ  .(3)، ؾشصف اغيٛصٛف(2)إسساُٖا تكات

 ٚقاٍ ايؿاعط:

َُا َٚا ايٓسُٖط إ١٫ ُٗ ُِٓٔ ٢ٕ ؾ  تاَضَتا
 

ـَ ٜأٞنَسُح  ُِٛت، ٚٝأِخَط٣ ٜأِبَتٔػٞ ايَعٝ َُ  (4)ٜأ
 

 ، ٚاهلل أعًِ.(5)تكسٜطٙ: ؾُُٓٗا ٚاسس٠٠ أَُٛت ؾٝٗا

 طَٔ يٛا٥ـ ايٛقـص

 :ٌٓ ـُ ع٢ً (6)َّخفمف حف جف مغُّيٛٝؿ١ أخط٣: ؼي قٛي٘ عٓع ٚد ، ايٛق

َٞ (7)َّخفمف حف جفُّٜٚبتس٨  َّمغُّقٛي٘:  ُٓ َٔجٌ ٖصا إشا ٚقع ؼي ايؿعط ُغ ٚ ، 

                                      
 .13غٛض٠ آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜ  (1)
، ٚتؿػري اٯ١ٜ عٓس ا٭خؿـ: )إسساُٖا ؾ٠١٦ 6/242، ٚداَع ايبٝإ: 1/192ٜٓـيط: َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤:  (2)

ٕٓ تكسٜط 4/25، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ: 210 تكاتٌ(. ٜٓـيط: َعاْٞ ايكطإٓ يٮخؿـ: ، ٖٚٛ ا٭ٚزي; ٭

 ا٭خؿـ ٫ ُتشصف ؾٝ٘ يؿـي١ )ؾ١٦(، إش ٫ َٛدب ؿصؾٗا.
ٕٓ يؿـي١ )ؾ١٦( ٖٞ اغيٛصٛف، ٚطي١ً )تكاتٌ( صؿتٗا، ٚتكسٜط اغي٪يـ: )إسساُٖا  (3) اغيٛصٛف مل ُٜشصف; ٭

ٕٓ )إسساُٖا( َعطؾ١.ٕ )إسساُٖا( َبتسأ ٚطي١ً )تكاتٌ( خربٙ، أتكاتٌ( ٜكطٞ ب  ٫ٚ جيٛظ إعطابٗا صؿ١ ٭
ٞٓ بٔ َكبٌ ؼي زٜٛاْ٘:  (4)  .38ايبٝت َٔ ايٌٜٛٛ، ٖٚٛ يتُِٝ بٔ ٝأَب
، ٚاحملصٚف اغيكٓسض 2/120، ٚؾطح أبٝات غٝبٜٛ٘ ٫بٔ ايػرياؼي: 2/138، ٚاغيكتطب: 2/346ٜٓـيط: ايهتاب:  (5)

 ٛف قصٚف ٚأقُٝت ايصؿ١ َكاَ٘.ؼي ٖصٙ اغيصازض ٚغريٖا ٖٛ ن١ًُ )تاض٠( ع٢ً أْٓٗا َٛص
 جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حصُّ. ٚشياّ اٯ١ٜ ايهطضي١: 13غٛض٠ غبأ: َٔ اٯ١ٜ  (6)

 .َّحك  جك مق حق خفمف حف جف مغ معجغ
 مل أقـ ع٢ً ْص ؼي اغي٪يؿات اغيتدصص١ بايٛقـ ٚا٫بتسا٤ ؼي ايكطإٓ ايهطِٜ ٜ٪ٜس َا شنطٙ اغي٪يـ. (7)



 02:7102      مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

 

:41 

 

 

 نكٍٛ ايؿاعط: (1)ايتؿاّتا

َٔٗا َِٛت َبِعَس ٜأِصَطا  ٜا زاُض أٞق
 

َٔٗا  َٔٔ عا َّا َٚا ُِٜػٜٓٝو   (2)عا
 

َُدٔبّطا ي٘  بسأ ؼي أٍٚ ايبٝت غٛاب ايساض ثِ تطٜنٗا ٚايتؿَت كاطّبا غٛاٖا، 

ٗا ٚب٬ٖا، أ٫ تطاٙ قاٍ: )َٚا ٜػٜٓٝو(، ٖٚصٙ ناف اـٛاب يًُصنط. ٚقاٍ بسضٚغ

 اٯخط:

 ٜا زاُض َسٖػَطٖا ائب٢ًٜ َتشػريا
 

َُٛضا   (3)ََٚدَطِت َعًٜٝٗا ايٚطُٜض بعَسٜى 
 

 .(4)ٖصا نا٭ٍٚ ؼي ا٫يتؿات عٔ ايساض ٚكاطب١ٕ ٯخط، ٚي٘ ْـيا٥ط

ٔٓ َّمغُّزي: ؾع٢ً ٖصا ٜهٕٛ ايطُري اغيطؾٛع ؼي قٛي٘ تعا ِٕ (5)يًذ ، ؾإ

ٔٓ إصيا عًُٛا َع غًُٝإ ٔبٛطٜل ايتػدري َٔ اهلل عع ٚدٌ، َٚا ٜػٓدطٙ اهلل  قٌٝ: اؾ

                                      
ضيٝٓ٘ ٚمشاي٘، ؾٗٛ ُٜكبٌ بٛدٗ٘ تاض٠ نصا ٚتاض٠ٟ نصا، ٜٚهٕٛ ؼي  ا٫يتؿات: َأخٛش َٔ ايتؿات اإلْػإ عٔ (1)

ايه٬ّ با٫ْتكاٍ َٔ صٝػ١ إزي أخط٣ نا٫ْتكاٍ َٔ ٔخٛاب ساضط إزي غا٥ب أٚ َٔ خٛاب غا٥ب إزي 

، َٚعذِ 2/3ساضط، أٚ َٔ ؾعٌ َاض٣ إزي َػتكبٌ أٚ َٔ َػتكبٌ إزي َاض٣. ٜٓـيط: اغيجٌ ايػا٥ط: 

 .277-276، ٜٚٓـيط: ؾك٘ ايًػ١ ٚغط ايعطب١ٝ: 1/298اغيصًٛشات ايب٬غ١ٝ: 

َٓاح ؼي زٜٛاْ٘:  (2) ، بطٚا١ٜ )ُٜبهٜٝو( بسٍ )ُٜػٜٓٝو(. ٚاٜ٭صطاّ: طيُع ٔصِطّ، 248ايبٝت َٔ ايػطٜع، ٖٚٛ يًٛط

 ٖٚٛ ايؿطق١ َٔ ايٓاؽ يٝػٛا بايهجري. ٜٓـيط: يػإ ايعطب: )صطّ(.
، بطٚا١ٜ )َغٜؿِت( بسٍ )َدَطِت(. ٚسٓػطٖا: 164اْ٘: ايبٝت َٔ ايهاٌَ، ٖٚٛ يٮسٛص ا٭ْصاضٟ ؼي زٜٛ (3)

ٍَ َا نإ ؾٝٗا َٔ ا٭ط٬ٍ. ٚاغيٛض: ايػباض ٚايرتاب. ٜٓـيط: ؾطح أبٝات غٝبٜٛ٘ ٫بٔ ايػرياؼي:   .1/365أظا
 .303-1/299ٜٓـيط: َعذِ اغيصًٛشات ايب٬غ١ٝ:  (4)
ٔٓ ي (5) س٫ي١ َا غبل عًِٝٗ، ؾِٗ ٜعًُٕٛ اختاَض اغي٪يـ ايٛقـ ع٢ً )اعًُٛا( ٚدعٌ ايٛاٚ ضُرّيا يًذ

َا ٜؿا٤ َٔ قاضٜب ٚشياثٌٝ ٚدؿإ ناؾٛاب ٚقسٚض ضاغٝات، ثِ قاٍ: )اعًُٛا(، ؾهأْٓ٘  يػًُٝإ 

ٕٓ ايؿعضاْٞ دعٌ ا٫يتؿات ساص٬ٟ ؼي ٖصا اغيٛضع يهإ صٛاّبا;  ٔٚ بايعٌُ ٚايتػدري. ٚيٛ أ أَْط يًذ

ٕٓ ايه٬ّ ع٢ً عٌُ اؾٔ )غا٥ب( ٚخسَتِٗ يًٓ  =، ثِ ايتؿت اـٛاب إزي آٍ يب غًُٝإ ٭
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ٍُ َٓعي١ َا َُٜٛبُع عًٝ٘ ايؿدص، ؾهٝـ حيتادٕٛ إزي ظٜاز٠ تأنٝس َع ٖصا  تعازي ٜتٓٓع

 اغيع٢ٓ؟

ٖٔ يٝؼ َٔ طباعِٗ ٫ٚ دب١ًاتِٗ ٫ٚ ؼي غطا٥عِٖ  ٕٓ اؾ اؾٛاب عٓ٘: أ

ْكٝاز ٚايٛاع١ ع٢ً ططٜل اإلش٫ٍ ٚا٫َتٗإ يبين آزّ، زيًُٝٝ٘ قٍٛ إبًٝؼ يعٓ٘ اهلل: ا٫

ََٔط بايػذٛز ٯزّ  (1)َّحن جن يمُّ ََُطَز٠ٝ َِٓٗ ـ، ٫ غُٝا ٚاغيػدطٕٚ ِٖ ايسري ٝأ

٣ٌ(2)ؼي بعض ا٭قٛاٍ ِٔ َغذُٝٓتُ٘ بٛاعٔت٘ٔ ع٢ً َزَخ ََٔ َتٝه ـْ ٫ ضغب١،  (3). ٚ ؾاْكٝاُزُٙ عٓ

ٕٓ ايتػدري صٝٓطِٖ ناغيٛٝعري (4)اٝيُ٘ ؾايتأنٝس ي٘ أٚزيََٚٔ ٖصٙ س ، ٚأّٜطا يٛ قًٓا: إ

بٛطٜل ا٭صاي١ مل ضيٓع َٔ سٓجِٗ بايتأنٝس، ٚنٝـ ٫ ٜهٕٛ ٚقس ٝن١ًؿٛا ا٭عُاٍ 

_________________ 

ََا َٜعًُُٝ٘ »بكٛي٘:  25/199، ٚب٬غ١ ا٫يتؿات ٖآٖا شنطٖا ايطاظٟ ؼي تؿػريٙ: زاٚز =  ٍَ َعٔكَٝب  ٜقا

 :ٗٔ ُٕ ْؿَػُ٘  َّخفمف حف جف مغُّاٞئذ ٌَ اإلْػا ِٕ جيع ٕٖ ٖصٙ اٜ٭ؾٝا٤َ ساي٠١ٖٝ ٜيا ٜٓبػٞ أ إ٢َؾاَض٠ٟ إ٢ٜي٢ َا شنطْا ٜأ

ُٕ ُؾهّطا، ٚؾٝ٘ إؾاض٠٠ صيؾٝٗا، ٚإ َػتػط٢ق١ٟ ٌُ ايصاحُل ايصٟ ٜهٛ ِٕ ُٜهٔجَط َٓ٘ ٖٛ ايعُ ا ايٛأدُب ايصٟ ٜٓبػٞ أ

٢ٍ بٗاا٫ٝا٤ٔ، ٚق١ٔ٤ً ؾإ٢ٜي٢ َعَس٢ّ ا٫يتؿأت إزي ٖصٙ ا٭ ٍٗ ع٢ً خ٬ف َا اختاضٙ «ؾتػا ٕٓ ختاّ اٯ١ٜ ٜس ، ثِ إ

ٕٓ قٛي٘: )ؾهّطا( َتعًل بكٛي٘: )اعًُٛا( َُا أغبؼ  ، ٚطًب عٌُ ايؿهط َٔ آٍ زاٚز ايؿعضاْٞ; ٭ ٔي

٣ِ ٚاؾط٠. ٚقس اتؿكت نتب ايتؿػري اغيعتُس٠ ع٢ً خ٬ف َا شنطٙ ايؿعضاْٞ. ٜٓـيط ع٢ً  عًِٝٗ َٔ َْٔع

، ٚايتؿػري ايهبري: 3/573، ٚايهؿاف: 3/674، ٚتؿػري ايبػٟٛ: 369-20/368غبٌٝ اغيجاٍ: داَع ايبٝإ: 

 .277-14/276، ٚاؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ: 25/199
 .76، ٚغٛض٠ ص: َٔ اٯ١ٜ 12ٚضز قٛي٘ ؼي غٛض٠ ا٭عطاف: َٔ اٯ١ٜ  (1)
 .4/96، ٚايهؿاف: 7/95ٜٓـيط: تؿػري ايبػٟٛ:  (2)
. ص94طغٛض٠ ايٓشٌ: َٔ اٯ١ٜ َّجم يل ىل مل خلُّايٖسَخٌ: ٖٛ اغيهط ٚاـسٜع١، قاٍ تعازي:  (3)

 ٜٓـيط: ايصشاح: )زخٌ(.
 ؼي ا٭صٌ: )أ٫ٚ(. (4)
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ٕٓ اهلٛا٤ ٚاغيا٤  (1)َ٪زَٜٗاؿي/ 5ايؿاق١١ ايباٖط٠ ايباٖـي١ / ُٔ َٔ ٖصا أ ايػايب١ َتٛي١ٝٗا، ٜٚأِبَٝ

٢ٔ قس ُٜشتاُز ؼي بعض ا٭ٚقات ؼي ا٫ْتؿاع بُٗا  (3)طبّعا ع٢ً اـس١َ ُٚٔضعا (2)ايًصٜ

 ٌٖ ٕٓ ن ٕٓ ايؿاٖس اغيػتعٌُ ع٢ً ايسٚاّ أ إزي باعٕح ٚقٓطى، ٖٚصا أَْط ؿياٖط، ٚأّٜطا ؾإ

ََٔ أسسَخ ع٬ُٟ نٔبٓا٤ٕ أٚ إص٬ح٢ أضض٣ ٫ْتؿاع، ٚاغتعٌُ َٔ ٜكّٛ بصيو ايعٌُ 

٢ٍ  ١ًَٜٔعا َا نإ ٫ ُبٖس يًٜؿؼي إعاْت٘ ع٢ً اغيعٍُٛ اغيصٓٛع نا٥ّٓ َٔ َػتشٓح ؼي سا

ُِٛٙ ٚأضصسٚا ي٘، ؾاق٦ا نإ  ِٕ مل ٜٛدس َِٓٗ تكصري ؾُٝا تٛي٤ َباؾطتِٗ يًعٌُ ٚإ

شيو اغيعٍُٛ أٚ غري ؾآم، ٚإُْٓا ايػطض ؼي ا٫غتشجاخ هلِ ع٢ً ايعٌُ ٚإٕ مل 

ٕٓ ٚضا٤ِٖ ٬َسـي١ٟ ٚتؿك٥ّسٜهٔ ٖٓاى ؾتٛض ٫ٚ تكصري إؾعاُض َُا ٜعًُْٛ٘ ِٖ بأ ا ٔي

ٟٛا غٜئ عػاٙ إٔ خياََطُٙ َِٓٗ ٢ّْٚ ٕٓ ؼي  (4)ٚتٓؿٝ أٚ ؾتٛض، ٚنصيو ٖآٖا، ٚأّٜطا ؾإ

ٔٓ َٔ ظٜاز٠ اغيع٢ٓ ٚنُاٍ ايؿا٥س٠ َا يٝؼ ٜٛدس ؾٝ٘ يٛ ُصطف  صطف ا٭َط إزي اؾ

َُُ٘ عًِٝٗ بكٛي٘ تعازي:  ٌٓ يـُا عٓسز َْٔع ٕٓ اهلل عٓع ٚد ٢ٌ أ ٢ٍ زاٚز، َٔ ٔقَب  حصُّإزي آ

َّٱ... خض حض جض مص خص
٣ِ ع١ُُٝ َّمغُّإزي قٛي٘:  (5) ، ٜؿتٌُ ٖصا ايه٬ّ ع٢ً َْٔع

ٔٓ يتصٌ بعض ايٓعِ ببعض،  َٔ إٔ ٜهٕٛ ٖصا خٛاّبا يًذ ٣ٔ دػ١ُٝ، ؾَشُػ ََٓٔ ٚ

 ٜٚسخٌ ا٭خري ؼي سهِ َا قبً٘ َٔ ا٫َتٓإ.

                                      
 .، ٚيعٌ ايٓص ٜػتكِٝ سيا أثبٓت٘ؼي ا٭صٌا( َُٛٛغ١ )َ٪زٜٗ (1)
(2) .)٢ٕ  ؼي ا٭صٌ: )ايًصا
 ؼي ا٭صٌ: )اؾط١َ(. (3)
 ؼي ا٭صٌ: )ْٚا(. (4)
 معجغ جع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حصُّ. ٚشياّ اٯ١ٜ: 13غٛض٠ غبأ: َٔ اٯ١ٜ  (5)

 .َّحك  جك مق حق خفمف حف جف مغ
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ٚأّٜطا ؾإْ٘ يٛ ُصط٢َف ا٭َُط إزي آٍ زاٚز ِٖٚ أْبٝا٤ ٫ ٜعايٕٛ ع٢ً ٜقَس٢ّ 

ٍَ غا١ٜ اؾٗس ٚاغتٓؿاز ايٛغع ؼي ايؿهط ق٫ٟٛ ٚؾع٬ٟ، ٚضٓبُا ايؿهط  ٫قتط٢ شيو َبِص

ٌُٓ َؿك١١، ٚاهلٝل أضٜؾُل ٚأضأف َٔ تهًٝـ ظيٌ ا٭َٛض  أٓز٣ شيو إزي ظٜاز٠ ٝنًؿ١ٕ ٚؼ

ٌٓ: (1)َّٰر ٰذ ييُّايؿاق١١، ٚقس قاٍ غبشاْ٘ ٚتعازي:   ين ىنُّ، ٚقاٍ عٓع ٚد

 .(3)ايكطإٓ، ٖٚصا اغيع٢ٓ نجري ؼي (2)َّىهيه  مه ٚ/6/ جه

ّٗا إزي آٍ زاٚز ٫قتط٢ ٕٓ ا٭َط يٛ نإ َتٛٓد ٚدٛز ايؿا٤ قبٌ  (4)ٚأّٜطا ؾإ

َٔٔ نٕٛ  َِ ايَٓٚعِ اييت مل ٜ٪َتٗا أسس،  يؿـي١ )اعًُٛا(; ٭ْٓ٘ يـُا عٓسَز عًِٝٗ دػٝ

ـَتائكِسض  ِٗ أيٟؿا(5)َضُدٌ هؿٞ أي ، َٚدَب إٔ تهٕٛ ايؿا٤ َٛدٛز٠ ؼي (6)، ٚاٜؾٞؿ١َٝٓ َتُع

                                      
 .30غٛض٠ آٍ عُطإ: َٔ اٯ١ٜ  (1)
 .28اٯ١ٜ غٛض٠ ايٓػا٤: َٔ  (2)
َا شنطٙ ايؿعضاْٞ َٔ ايتدؿٝـ ٚايتٝػري ع٢ً ايعباز يٝؼ ع٢ً إط٬ق٘، ؾا٭ْبٝا٤ ـ عًِٝٗ ايػ٬ّ ـ  (3)

ِٗ اؾُٝع، ٚقس قاٍ تعازي كاطّبا ْبٖٝٓا قُّسا   يث ىث نثُّ: َأَٛضٕٚ بعبازات َٚعا٬َٕت ٫ تع

ـ: اهلل عُٓٗاس شنط ابٔ عباؽ ـ ضضٞ ، ٚقص112طغٛض٠ ٖٛز:  َّمل يك ىك مك  اكلك يق ىق يف ىف

َٛاُتٗا(.  َا ْعيِت ع٢ً ضغٍٛ اهلل  َٞ أؾٗس عًٝ٘ َٔ ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚيصيو قاٍ: )ؾَٖٝبِتٓٔٞ ْٖٛز ٚأَخ آ١ٜ ٖ

نجط٠ ايعباز٠، ٚقس ٚضز ؼي  . ؾط٬ٟ عٔ شيو ؾكس ُعطف عٔ غٝٓسْا زاٚز 4/203ٜٓـيط: تؿػري ايبػٟٛ: 

َّا، أْ٘ قاٍ: )ٜأَسٗب ايٚصَٝا٢ّ إزي ايصشٝشري عٔ ايٓيب  ُٛٔط ٜٛ َّا ُٜٚؿ َٕ َٜصُّٛ ٜٛ  اهلل صٝاُّ زاَٚز، نا

ُ٘، ٜٚٓاُّ ُغُسَغُ٘(. صشٝض ايبداضٟ: َسٚأ ًَٝج ٢ٌ ٜٚكُّٛ ُث ـَ ايًٝ َٕ ٜٓاُّ ْص ٗب ايٖص٠ٔ٬ إزي اهلٔل َص٠ٝ٬ زاَٚز، نا

ا َٔ (، ٚقٌٝ أّٜطا: إْٓ٘ يٝؼ غاع١ َٔ ْٗاض إ٫ ٚؾ1159ٗٝ) 2/816(، ٜٚٓـيط: صشٝض َػًِ: 3420) 4/161

٢ٍ زاَٚز قا٥ِ. ٜٓـيط: تؿػري اغياٚضزٟ:   .4/439آٍ زاٚز صا٥ِ ٫ٚ غاع١ َٔ ايًٌٝ إ٫ ٚؾٝٗا َٔ آ

 ؼي ا٭صٌ: )٫قتطا(. (4)
َٔٔ )َضغا ٜطغٛ(: إشا ثبت. ٜٓـيط: ايصشاح: )ضغا(. ٚؼي  (5) ايكسٚض ايطاغٝات: ٖٞ ايجابت١ اييت ٫ تتشٓطى، 

٣ٌٚناْت ايٝكسٚض ناؾب: »3/493ظاز اغيػري:  ـُ َضُد ٌُ َٔ ائكسض٢ أي ٢ٍ ٫ ُتشٖطٝى َٔ أَانٓٗا، ٜأٝن  «.ا
 «.نإ ٜكعس ع٢ً اؾؿ١ٓ أيـ ضدٌ: »3/572ٚضز ؼي ايهٓؿاف:  (6)
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ٖٔ ب٘ ايًؿفي ََ ، )ٚقسٚض٣ ضاغٝإت ؾاعًُٛا(; يَٝعك١ب بايؿا٤ ايؿهط با٫َتٓإ ايصٟ 

َُُ٘ بكٛي٘:  َََُٔٓٓ٘ ٚشنط َْٔع  هتُّعًِٝٗ نُا قاٍ غبشاْ٘ ؼي اٯ١ٜ ا٭خط٣ سري عٓسَز 

 حص مس  خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث

َُا تكٓسَّ َٔ ٔشنط (1)َّحط  مض خض حض جض مص خص ، ؾَعك٤َب بايؿا٤ ايٚصٞنط ٔي

٢ِ ا ٢ٔ اغيرتزز٠ايَٓٚع  .(2)غيتعسز٠ ٚاغٔيَٓ

ًُُٔت ؾهّطا( غري َػتعٌُ ٫ٚ َأْٛؽ  َََج٬ٟ: )َع ٕٓ قٍٛ ايكا٥ٌ  ٚأّٜطا ؾإ

ٕٓ ايكا٥ٌ يٛ قاٍ ٯخط: )اؾهِط( يهإ دٛاُبُ٘ زٕٚ )عًُُت(: (3)ب٘ ، أ٫ تط٣ أ

                                      
 .152-151غٛض٠ ايبكط٠:  (1)
ٕٓ ايؿا٤ ؼي ايٓٓص ايصٟ استٖر ب٘ ايؿعضاْٞ ٫ ٜٓٛبُل ع٢ً َا مٔ ؾٝ٘;  (2) ايتعكٝب بايؿا٤ يٝؼ ٚادّبا، ثِ إ

٢ٌ ٕٓ ايؿا٤ ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١  َٔٔ ٔقَب ٕٓ ايٓشا٠ شنطٚا أ َُا  َّٱمث هتُّأ تؿٝس ايػبب١ٓٝ ٚايتعًٌٝ، ٚاغيع٢ٓ: )ٔي

َُا ؾعًُت  أضغًٓا(، ٚٚدُٛز ايًؿفي ايػبيب اقتط٢ ٚدٛز ٖصٙ ايؿا٤، ٚقس قٓسضٚا اغيع٢ٓ ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١: )ٔي

إزي قٛي٘:  َّمل خلُّي٘ تعازي: ، ٚقس ٚضز أّٜطا َجً٘ ؼي ق84ٖٛصا ؾاشنطْٚٞ(. ٜٓـيط: اؾ٢ٓ ايساْٞ: 

نأْٓ٘: »، ؾذ٤ٞ بايؿا٤ يًػبب ْؿػ٘، قاٍ أبٛ عًٞ ايؿاضغٞ: ص3-1طغٛض٠ قطٜـ:  َّحن جن يم ىمُّ

٢ِ عًٝ٘ بٗا ـ٣، أٟ: يٝكابًٛا ٖصٙ ايٓع١ُ بايؿهط ٚايعباز٠ يًَُٓع «. ؾًٝعبسٚا ضٖب ٖصا ايبٝٔت إل٬ٜٔف قطٜ

َٓا ؼي قٓص١ غٝسْا زا5/297اؿذ١ يًكطا٤ ايػبع١:  ٍٍّ ع٢ً ايتعًٌٝ ست٢ ٜ٪ت٢  ٚز . أ ؾ٬ ٚدٛز يًؿفٕي زا

 ؼي دٛاب٘ بايؿا٤.

، ص11طغٛض٠ غبأ: َٔ اٯ١ٜ َّزنمن رنُّيٝؼ ا٭َط نُا قاٍ، ٚإصيا ٖٛ َأْٛؽ ب٘، بسيٌٝ قٛي٘ تعازي:  (3)

ٛٓظ بعُض اغيؿػطٜٔ إٔ ٜهٕٛ قٛي٘: )ؾهّطا( َؿع٫ٟٛ ب٘ يًؿعٌ )اعًُٛا(،  ٚايؿهط صاحل، ؾًصيو د

ُٚٚدَ٘ ْصب ) ُٛٚدَ٘ ع٢ً ٚ ؾهّطا( بتٛدٝٗإت أخط٣ ُتػِٗ ؼي َزؾع٢ ايؿب١ٗ ايًػ١ٜٛ اييت أثاضٖا ايؿعضاْٞ، ؾ

ُٔ٘ٔ، أٚ ع٢ً أْٓ٘ َؿعٍٛ ًَٛل  ٍَ زاٚز بٛاع١ٔ اهلٔل ُؾهّطا ي٘ ع٢ً َْٔع أْٓ٘ َؿعٍٛ ي٘، ٚاغيع٢ٓ: اعًُٛا ٜا آ

٘ َؿعٍٛ ًَٛل بؿعٌ قصٚف ْا٥ب عٔ اغيصسض ٭ْ٘ َٔ غري يؿفي ايؿعٌ نكٛيٓا: )قعسُت دًّٛغا(، أٚ أْٓ

ٚايتكسٜط: )اؾهطٚا ؾهّطا(، أٚ ع٢ً أْٓ٘ ساٍ، ٚايتكسٜط: )ؾانطٜٔ(، أٚ أْٓ٘ صؿ١ غيصسض قصٚف، 

، ٚإعطاب 247-4/246ٚايتكسٜط: )اعًُٛا ع٬ُٟ ؾهّطا(، أٟ: شا ؾهط٣. ٜٓـيط: َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘: 

، ٚايتبٝإ ؼي إعطاب ايكطإٓ: 25/199يهبري: ، ٚايتؿػري ا3/573، ٚايهؿاف: 337-3/336ايكطإٓ يًٓشاؽ: 

 .9/163، ٚايسض اغيصٕٛ: 2/1065



 02:7102      مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

 

:41 

 

َُِس ظّٜسا( يهإ دٛاُبُ٘: )ٜؾَعًُٞت( زٕٚ  َََج٬ٟ: )ٔاِس )ٜؾَعًُٞت(، ٚنصيو يٛ قاٍ 

، ٚشا أنجط َٔ إٔ ُٜػتكص٢، ٖٚصا ـ أعين )ؾعًُت( ـ أسس ايٛدٛٙ اييت (1)ًُُٔٞت()َع

ِٕ ًُٜك٤َب )ٔؾِع٬ٟ( (2)اغتشٖل بٗا أسس ا٭دعا٤ ايج٬ث١ ايساخ١ً ؼت دٓؼ ايه٬ّ  (3)أ

ٕٓ يؿـي١  ٌَُ، ٖٚٛ أ ٢ٌ ٚايَع َع َا ٜعطُسُٙ َٔ ايٓـٜيط٢ إزي اـؿ١ٔ١ ٚايٚجٜكٌ بري ايؿع

ـٗ )ائؿِعٌ( غان١ٓ ا ُٔ أخ ٌَُ( َتشطن١ ايعري ٖٚٞ اغيِٝ، ٚايػان يعري، ٚيؿـي١ )ايَع

 . (4)َٔ اغيتشٓطى

ُ٘ ٕٓ ايكطإٓ اجملٝس ـٖٚصا ؾ٤ْٞ َعَطض ؾًَُٞٓعِس إزي َا ٝنٓٓا ؾٝ٘ ؾٓكٍٛ: إ ٌٖ َٓعٝي ـ  د

ٜٛٔبٗا َْٚجط٢ٖا  ٛٓع َصاٖبٗا ؼي خٛابٗا ُٚخ دا٤ ع٢ً َتعاَضٔف ايعطب َٚأيٛٔؾٗا، َع تٓ

                                      
ٟٛا: )عًَُت،  (1) َُٔ ب٢ٓ سا٥ ِٗ َٓ٘، ؾُٝكاٍ ٔي ٌُ أع ٕٓ ايعٌُ ٜكُع ع٢ً َا ٜهٕٛ ؾٝ٘ سطن٠١ َٚعِعّ، ٚائؿع قٌٝ: إ

ًَُٔت(. ٜٓـيط: ايًباب ؼي ع َِ: )ٜؾَعًَٞت( ٫ٚ ُٜكاٍ: )َع -1/44ًٌ ايبٓا٤ ٚاإلعطاب: ٚؾعًَت(، ُٜٚكاٍ غٜئ ته١ً

ٕٓ ايؿهط ٫ 45 . قًت: ٚإشا نإ ٖصا ايؿطم بري ايؿعٌ ٚايعٌُ، ؾُٝهٔ إٔ ٜكع ايعٌُ ع٢ً ايؿهط; ٭

ٕٓ ايعٌُ حيتاز  ٜهٕٛ بايكٍٛ ؾكؽي، إصيا ٜهٕٛ بايكٍٛ ٚايعٌُ. ٚقس قٌٝ ؼي ايؿطم بري ايعٌُ ٚايؿعٌ: إ

ٟٛٞأ ظَ . ٖٚصا ايؿطم أّٜطا ٜ٪نس 616ٓٝ٘ا. ٜٓـيط: ايهًٝات: إزي اَتسإز ظَين، أَا ايؿعٌ ؾ٬ ٜػتسعٞ ُب

ا٫َتساز ايعَين يًؿهط، ؾًؿفي )اعًُٛا( أْػب ؼي ٖصا اغيٛضع َٔ يؿفي )اؾعًٛا(، ٚيٝؼ نُا ظعِ 

 ايؿعضاْٞ.
 ٜكصس با٭دعا٤ ايج٬ث١ ايساخ١ً ؼت دٓؼ ايه٬ّ: )ا٫غِ، ٚايؿعٌ، ٚاؿطف(. (2)
ٌٚ »... : 45-1/44قاٍ ايعهربٟ ؼي ايًباب:  (3) ٌَُ، ٚنإ ٜكُع ع٢ً ن ِٗ َٔ ايع ٕٓ ايؿعٌ أع ٬َُٟ; ٭ ِٖ َع ٚمل َُٜػ

َِ قاٍ: )قس ؾعًُت(، ٫ٚ  ٟٛا: )قس عًُُت( ٚ)قس ؾعًُت(، ٚإشا ته١ً ََٔ َب٢ٓ سا٥ سطن١ٕ ٚعِع٣ّ، ٚهلصا ٜكٍٛ 

 «.ٜكاٍ: )عًُُت(
ٌَُ( ٚيؿـي١ ) (4) ٍّ بري يؿـي١ )ايَع ًَُٝٛا( ٖصٙ اـؿ١١ َتشٖص١ً َٔ اخت٬ٕف صٛت َٓا يؿـي١ )اع ائؿِعٌ(، أ

اغيصنٛض٠ ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١ ؾ٬ ؽتًـ صٛتٝ٘ا عٔ يؿـي١ )اٞؾَعًٝٛا(، ؾ٬ خؿ١ٜ١ صٛت١ٝ ُتصنط بُٝٓٗا، ٚبٗصا 

ٔٓ ٚيٝؼ إزي آٍ زاٚز   .ٜٓتؿٞ َا شنطٙ ايؿعضاْٞ َٔ نٕٛ يؿـي١ )اعًُٛا( َٛٓد١ٗ إزي اؾ
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، َٔ اإلجياظ ٚا٫ختصاض، ٚايبػؽي ٚاإلنجاض، ٚقس أَط اهلٝل بتسٗبط٢ٙٔ (1)ؿي/ ٚٔؾعطٖا6/

ـٔ أغطاض٢ٙ بكٛي٘ عع ٚدٌ:   يب نبىب مب زبُّٚايتؿه٥ط ؼي زقٝل٢ َعاْٝ٘ ٚيٛٝ

َّ(2)صمث زث رث  يتط ىت نت مت زت رت
، ؾٗصا َسٙح ع٢ً إعُاٍ (3)

٢ِ َا ٝأ ٗٗ ٛٔ٘ٔ ٚإجياظ٢ٙ، ٚتؿ ضَٜس ا٭ؾهاض ٚإْعاّ ايٓـيط ؼي غٛاَط٘ ٚإعذاظٙ، َٔ بػ

ـَ ع٢ً بسٜع ايعذا٥ب ٚططا٥ـ ايػطا٥ب، أ٫  ٢ٕ إؾاضأت٘، يٜٝٛق بأيؿاؿٔي٘، َٚطُٛ

ٕٓ ايٛاٚ ؼي قٛي٘ غبشاْ٘:  تكتطٞ َا تعٛـ َا  َّىت نت مت زت رت يبُّتط٣ أ

ََٔ مل ََٜط ُُٗا ايعٛـ ؼي قٍٛ  ، ٚتكسٜط (5)ظٜازتٗا ؼي َٛضع َا (4)بعسٖا عًٝ٘، إش ُسٞه

١ًٛعٕٛ ع٢ً َا ٜؿتٌُ عًٝ٘ َٔ زقٝل شيو ٚاهلل أعًِ: أؾ٬ ٜتسٓبطٕٚ ايكط إٓ ؾٝ

اإلؾاضات ٚيٛٝـ ا٭غطاض ٚغطٜب اغيعاْٞ ٚمٛ ٖصا ػيا ٜكتطٝ٘ َعًُّٛ أيؿاؿي٘ 

ؾٝذسٚٙ ع٢ً ْـياّ َؿّٗٛ ْٚػل، َصّْٛا َٔ ايتٓاقض ٚايتبأٜ، ٚيٛ نإ َٔ عٓس 

غري اهلل يٛدسٚا ؾٝ٘ اخت٬ٟؾا نجرّيا، ٚمل ٜهٔ ع٢ً َا ٚصؿٓا َٔ ايهُاٍ ٚتعاضس 

                                      
 تطا٤ ايػٝام هلا.)ٚؾعطٖا( َُٛٛغ١ ؼي ا٭صٌ، ٚأثبٗتٗا ٫ق (1)
 َا بري اغيعكٛؾتري ظٜاز٠ إلشياّ دٛاب ايؿطؾي ؼي اٯ١ٜ ايهطضي١. (2)

 .82غٛض٠ ايٓػا٤:  (3)
 ؼي ا٭صٌ: )ٜط٣(. (4)
ٕٓ طيٝع اغيؿػطٜٔ أًُٖٛا زقا٥ل تؿػري ٖصٙ اٯ١ٜ، ٚٚٓد٘ ايٛاٚ بتٛدٝٗري،  (5) شنط ايٛاٖط بٔ عاؾٛض أ

، َّنبىب مب زب١ًُُّ ا٫غتؿٗا١َٝ ؼي قٛي٘: أسسُٖا: أْٗا عاطؿ١، ؾٝهٕٛ قس عٛـ ع٢ً اؾ

، ٚمل أقـ ع٢ً ْصٍّ ؼي تٛدٝ٘ إعطاب ايٛاٚ ؼي اٯ١ٜ 5/138ٚايجاْٞ: أْٓٗا ساي١ٓٝ. ٜٓـيط: ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط: 

ََٔ قاٍ بعٜازتٗا ؼي ٖصا  ايهطضي١ ٫ ؼي نتب َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘ ٫ٚ ؼي نتب ايتؿػري، ٚمل أدس 

 اغيٛضع.
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ِٖ نإ قٍٛ اغيصِّٞ: )ضٖبٓا ٚيو اؿُُس(ا أبًؼ ؼي ايتؿدِٝ ٚأنجط ؼي  (1)غيعاْٞ; َٚٔ َث

ايتعـيِٝ هلل َٔ سصؾٗا َٔ ايًؿفي، إش نإ َعٓاٖا ايعٛـ ع٢ً قصٚف ٜكتطٞ ثٓا٤ّ 

ٕٓ ايتكسٜط: ضبٓا يو اجملُس أٚ ايجٓا٤ُ أٚ َا أؾب٘ شيو ػيا  ُّا ي٘، ٚنأ ع٢ً اهلل ٚتعـيٝ

ُٔ تكسُٜطُٙ   . (2)ٖٓايو، ؾاغيًؿٛؿي ب٘ َعٛٛف بايٛاٚ ع٢ً قصٚؾ٘ٔ نُا بٝٓٓٓاَٜشُػ

، ؾًَٞٓصط٢ف (3)ٖٚصا ؾ٤ْٞ َعَطض ٚمل ٜهٔ ايػَطض، ٚقس قًٓا ؾٝ٘ َا سطط

َٕ ايكٍٛ إزي َا ب٘ بسٞأْا َٔ َٛابك١ أيؿاؿي ايكطإٓ اجملٝس يه٬ّ ايعطب. ؾُٔ شيو  ٔعَٓا

طٜطٙ ٖٚٛ قصسْا يتؿٝٝس َا ايتأنٝس ؼي ن٬ّ ايعطب ع٢ً ضطٚب، ؾُٓ٘ َا ٜأتٞ بته

 ٚ/ اغيػأي7.١أٖصًٞٓا عًٝ٘ ٖصٙ /

 طايتٛنٝس ٚأْٛاع٘ ؼي ايًػإ ايعطبٞص

ايتأنُٝس ؼي ن٬ّ ايعطب ع٢ً ضطٚب: ؾُٓ٘ َا ٜأتٞ بتهطٜط ايًؿفي بعٝٓ٘، 

 َٕ َٕ أبصعٛ َٕ أنتعٛ َٚٓ٘ َا ٜأتٞ بأيؿاؿٕي َتػاٜط٠ نكٛهلِ: )دا٤َ ايكُّٛ ن٥ًِٗ أطيعٛ

ٌٓ( أبتعٕٛ(، ؾكس ضأَٜت  (4)نٝـ دا٤ت ٖصٙ ا٭يؿاؿي ا٭ضبع١ َتػاٜط٠ تأنّٝسا يًؿـي١ )ن

ِٕ نإ  ؼي قٛيو: )دا٤َ ايكُّٛ ن٥ًِٗ(، ٚمل ٜكتصطٚا ؼي ايتأنٝٔس ع٢ً ايًؿفي ا٭ٍٚ ٚإ

ٕٓ )ن٦٬ ( يإلساط١ ٚايعُّٛ ست٢ أِتبُعٛٙ ٖصٙ ا٭يؿاؿي ا٭ضبع١، َٚٔ شيو َا َكّٓٔعا; ٭

                                      
 .1/293، ٚصشٝض َػًِ: 1/177يبداضٟ: اؿسٜح ؼي صشٝض ا (1)
ـٕ ع٢ً قصٚف، ٚا٭ٚزي إٔ ٜهٕٛ ايتكسٜط: )ضٖبٓا اغتٔذب  (2) ٍٗ ع٢ً عٛ ايتكسٜط ايصٟ شنطٙ ايؿعضاْٞ ٫ ٜس

، ؾٝهٕٛ ؼي ٚدٛز ايٛاٚ َع٢ّٓ ظا٥ْس، ٖٚٛ اؾتُاٍ اؾ١ًُ ع٢ً 2/282ٚيو اؿُس( نُا ؼي ؾتض ايباضٟ: 

 َع٢ٓ ايسعا٤ َٚع٢ٓ اـرب.
  ا٭صٌ: )خطط(.ؼي (3)
ٌٓ( يتك١ٜٛ ايتٛنٝس، ٚتهٕٛ َتػًػ١ً بايرتتٝب ايصٟ شنطٙ ايؿعضاْٞ،  (4) ٖصٙ ا٭يؿاؿي تأتٞ بعس ايتٛنٝس بـ )ن

 .2/973ٚيؿفي )أبَتع( ظازُٙ ايهٛؾٕٝٛ ٚمل ٜصنطٙ ايبصطٜٕٛ. ٜٓـيط: تٛضٝض اغيكاصس ٚاغيػايو: 
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ٕٓ بعض ايعطب قٌٝ ي٘:  (1)ٔ أظيسسه٢ يٓا ؾٝدٓا ايهاٌَ عبس اهلل ب ـ ضظي٘ اهلل ـ أ

ٛٔٗط . ٚإزي (3)ب٘ ن٬ََٓا (2)َا ٖصٙ ايعٜازات اييت ؼي ن٬َهِ؟ ؾكاٍ فّٝبا: ٖصا ؾ٤ْٞ َْ

ٚقس غطز ايتٛابع اغيصنٛض٠ آْٟؿا بكٛي٘: َٚعاْٞ ٖصٙ  (4)ٖصا اغيع٢ٓ أؾاض أبٛ ايؿتض

َٓ(5)ايتٛابع ن٥ًٗا ؾٓس٠ٝ ايتٛنٝس ا إٔ ٜهٕٛ قس ٚقـ ع٢ً سها١ٜ . ٖصا ن٬َ٘، ؾإ

ِٕ ٜهٕٛ َٔ باب ايتٛاضز ٚٚقٛع اؿاؾط  َٓا أ ا٭عطابٞ ؾعٓبط عٔ يؿـي٘ بٗصٙ ايعباض٠، ٚإ

 .(6)ع٢ً اؿاؾط

                                      
 ٖصا ؼي ايسضاغ١.ٖـ(. ٚقس أؾطت إزي ْٓص٘ 567ٖٛ ؾُٝدُ٘ ابٔ اـٓؿاب )ت (1)
ٛٔٗط َؾعَطٖا: ؼؿ٥٘. ٜٓـيط: أغاؽ ايب٬غ١: )ططض(. (2)  اغيطأ٠ٝ َت
َُط عٔ أبٞ : »1/420ْكٌ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ابٔ ا٭عطابٞ، إش ٚضز ؼي غطٜب اؿسٜح يًدٛابٞ:  (3) أخرَبْٞ أبٛ ُع

قاٍ: إُْٓا ٖٛ ؾ٤ْٞ  ايعباؽ ثعًب عٔ ابٔ ا٭عطابٞ قاٍ: قًُت ٭بٞ اغٝيهاض٢ّ: َا قٛٝيٝهِ: )دا٥ع ْا٥ع(؟

ُٔ ا٭عطابٞ: غأيُت : »1/326، ٚقاٍ ايػٝٛطٞ ؼي اغيعٖط: «َْٔتُس ب٘ ن٬ََٓا ََايِٝ٘ٔ: قاٍ اب ٚقاٍ َثِعًْب ؼي أ

ٟٗ ؾ٤ٕٞ َع٢ٓ )ؾٝٛإ يٝٛإ(؟ ؾكايٛا: ؾ٤ْٞ َْٔتُس ب٘ٔ ن٬ََٓا: َُْؿٗسٙ ، 1/7، ٜٚٓـيط: فايؼ ثعًب: «ايعطَب: أ

ُِ َٔ ايطٚا١ٜ اييت غاقٗا 3/326، ٚايؿا٥ل ؼي غطٜب اؿسٜح: 28اضؽ: ٚاإلِتباع ٚاغيعاٚد١ ٫بٔ ؾ َٗ . ُٜٚؿ

ٕٓ ا٭يؿاؿي )أطيعٕٛ أنتعٕٛ أبصعٕٛ أبتعٕٛ( إصيا د٤َٞ بٗا يإلتباع ٚتك١ٜٛ ايتٛنٝس، يصا ٫  ايؿعضاْٞ أ

ُِ بعطٗا ع٢ً بعض، ٖٚٞ بصيو َتذطٟ فط٣ )َسَػٔ َبَػٔ( ٚ)َعٛؿإ ْٛؿإ(، قاٍ  جيٛظ تكسٜ

٫ٚ جيُٛظ إٔ تكٍٛ: )أبصعٕٛ أنتعٕٛ( نُا ٫ جيٛظ إٔ تكٍٛ: »عُط بٔ إبطاِٖٝ ايهٛؼي: ايؿطٜـ 

ٕٓ قٛيو: )سَػٔ َبَػٔ( ٚ)عٛؿإ ْٛؿإ(  ٕٓ ايتابع أبّسا ٫ ٜتكٖسُّ اغيتبٛع، نُا أ )أطيعٕٛ ن٥ًِٗ(; ٭

 .282-281ايبٝإ ؼي ؾطح ايًُع: «. ٚ)دا٥ع ْا٥ع( ٚأؾباٙ شيو ٫ ٜتكٓسُّ ايتابُع ع٢ً اغيتبٛع
، 246-244ٖـ(. تٓـيط تططيت٘ ؼي: ْع١ٖ ا٭يبا٤: 392ٖٛ أبٛ ايؿتض عجُإ بٔ دين ايٓشٟٛ اغيٛصًٞ )ت (4)

 .2/132، ٚبػ١ٝ ايٛعا٠: 240-2/235ٚإْباٙ ايطٚا٠: 
 .85ايًُع ؼي ايعطب١ٝ:  (5)
٢ُٓ بٛقٛ (6) ٕٓ ابٔ دٓٓٞ قس تٛاؾل خاطُطُٙ َع ن٬ّ ا٭عطابٞ، ٖٚصا َا ٜػ ع اؿاؾط ع٢ً اؿاؾط. ٜكصس بصيو أ

بعُض ايٓاؽ قس ٜأتٞ سيع٢ّٓ َٛضٛع٣ بًؿفي، ثِ ٜأتٞ اٯخط بعسٙ بصيو اغيع٢ٓ ٚايًؿفي »قاٍ ابٔ ا٭ثري: 

ُٓٝ٘ أضباُب ٖصٙ ايصٓاع١: ٚقٛع اؿاؾط ع٢ً  ٣ِ َٓ٘ سيا دا٤ ب٘ ا٭ٍٚ، ٖٚصا ايصٟ ٜػ بعُٝٓٗا َٔ غري ٔعً

 .1/46اغيجٌ ايػا٥ط: «. اؿاؾط
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َٓا ايتأنٝس بتهطٜط ايًؿفي ؾكس ٜهٕٛ ؼي اغيؿطز ٚاؾ١ًُ، أَا اغيؿطز  ٚأ

أنٝس باؾ١ًُ ، ٚنصيو ايٓصب ٚاؾط، ٚأَا ايت(1)ؾهكٛيو: )دا٤ْٞ ظْٜس ْؿُػُ٘ ٚعُُٝٓ٘(

 ؾٓشٛ: )قاّ ظْٜس قاَّ ظْٜس، ٚضأُٜت ظّٜسا ضأُٜت ظّٜسا، َٚطضُت بعُط٣ٚ َطضُت بعُط٣ٚ(.

٢ُٓ اإلِتباع ْٔ( (2)ٚقس جي٤ٞ ايتأنٝس ٜٚػ ْٔ َبَػ ، ٚ)ٖٛ نجرْي (3)نكٛهلِ: )َسَػ

 .(5)، ٚ)دا٥ْع ْا٥ْع((4)َبٔجِْٝط(

ايػ١ ؼي تأنٝس ايتأنٝس ؼي ايؿعط إٔ حيتاز ايؿاعط إزي اغيب (6)َٚٔ َآخص

ؿي/ 7اغيع٢ٓ ايصٟ ٜكصس إيٝ٘ ؾٝأتٞ بتهطٜط ايًؿفي يتشصٌٝ ايػطض ايصٟ ؼي /

 ، نكٍٛ ايؿاعط:(7)ْ٘ؿػ

 ٜأ٫ َسٓبصا َسٖبصا َسٖبصا

 ٜٚا َسٖبصا َبِطُز ٜأِْٝأب٘ٔ
 

َُِٔٓ٘ اٜ٭ش٣  ًُُٖٞت   (8)َسٔبْٝب َتَش

ٖٛشا ٌُ ٚاِدًٜ َِ اي٤ًِٝ  (9)إشا ٜأؿٞيًٜ
 

                                      
ٕٓ )ايٓؿؼ ٚايعري( َٔ أيؿاؿي ايتٛنٝس اغيعٟٓٛ، ٖآٖا سصٌ غٗ (1) ْٛ َٔ ايٓاغذ أٚ ِٖٚ َٔ اغي٪يـ; ٭

 ؾهإ ٜٓبػٞ إٔ ضيٓجٌ بٓشٛ: )دا٤َ ظْٜس ظْٜس( ٚأؾباٖ٘.
ٕٓ: »2/279ؼي غطٜب اؿسٜح ٫بٔ غ١ًاّ:  (2) ايه١ًُ ايجا١ْٝ إصيا ٖٞ تابع٠١ يٮٚزي ع٢ً  ٚإصيا مٓسٞ إتباّعا; ٭

َُٓؿطز٠ ؾًٗصا قٌٝ: إتباع َٚد٘ ايتٛنٝس هلا ٚيَٝؼ َٗا  اإلِتباع: : »109، ٚقاٍ ابٔ ؾاضؽ ؼي ايصاسيب: «َٜتٜه٤ًِ ب

ٕٓ بعض ايعطب ُغ٦ٌٔ عٔ  ٢ٜٚٓٗا إؾباّعا ٚتأنّٝسا. ُٚضٟٚ أ ِٚ ض ٖٚٛ إٔ َتِتَبَع ايه١ًُٝ ايه١ًُٜ َع٢ًٜ ٚظْٗا ٜأ

ٚ)ٖٛ َخٙب َضٓب(، ٚ)َخطاْب َٜباب(. َشٔيٜو ؾكاٍ: ٖٛ ؾ٤ْٞ َْتس ٔب٘ٔ ن٬َٓا. ٚشيو قٛهلِ: )غأغْب ٫ٔغب(، 

ََٖصا ايباب ُِ ايعطَب ٔؾٞ   «.َٜٚقِس ؾاضٜنٔت ايَعَذ

ْٔ(، ٖٚٛ إتباع»ؼي ايعري: )بػٔ(:  (3) ْٔ َبَػ  «.ٜكاٍ: )ٖٛ سَػ
 ٜٓـيط: ايصشاح: )بجط(. (4)
 . 54ٜٓـيط: اإلتباع ٚاغيعاٚد١ ٫بٔ ؾاضؽ:  (5)
 ؼي ا٭صٌ: )َاآخص(. (6)
 ا٭صٌ، ٖٚٞ تٓاغب غٝام ايه٬ّ.( َُٛٛغ١ ؼي ْؿػ٘) (7)
 ؼي ا٭صٌ: )ا٭شا(. (8)

ٛٓاش: اغيطا٤ ٚايػطع١ ؼي ايػري. 90ايبٝتإ َٔ اغيتكاضب، ُٖٚا يعُط بٔ أبٞ ضبٝع١ ؼي زٜٛاْ٘:  (9) . ٚا٫دً

 ٜٓـيط: احملهِ ٚاحملٝؽي ا٭عـيِ: )دًص(.
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ا ٚتكطٜب٘ َٔ ّسِعاز َسيٍٛ )سٓبصا( ٖٚٛ َسح اغيصنٛض َبأ٫ تطاُٙ سٝح أض

 ايكًب ٚاغيبايػ١ ؾٝ٘ أت٢ بٗصٙ ا٭يؿاؿي َهطض٠ٟ. َٚجً٘ قٍٛ اٯخط:
 ٜٚطاٜيُا ٜٚطاٜيُا ٚطاٜيُا

 

َُا (1)َغٜك٢  ـٚ خايٕس ٜٚأطَع  (2)ٔبٜه
 

 ٖصا نايصٟ قبً٘ نٓطض ايًؿفي يتشصٌٝ اغيبايػ١ ؼي ايٛعِ ٚايػكٞ.

أْٓ٘ قاٍ ؼي ٚقع١ٕ ناْت  (5)عٔ بعض اـٛاضز (4)ؼي ناًَ٘ (3)ٚقس سه٢ اغيرٓبز

 :(6)هلِ َع اغي١ًٗب

ٌُ ٌْ يٝ ٌُ يٝ  اي٤ًٝ
 

 ٌُ َِٜٚ  ٌْ َِٜٚ  (7)ٚؾٝ٘ٔ 
 

                                      
 ؼي ا٭صٌ: )غكا(. (1)

٣ٚ ؼي: ايعكس ايؿ (2)  .106، ٚايكٛاؼي يًتٓٛخٞ: 6/333طٜس: ايبٝت َٔ ايطدع، ٖٚٛ ب٬ عع

ٖـ(. تٓـيط تططيت٘ ؼي: إْباٙ 285ٖٛ أبٛ ايعباؽ قُس بٔ ٜعٜس بٔ عبس ا٭نرب ايجُايٞ اغيعطٚف باغيربز )ت (3)

 .271-1/269ؾُا بعسٖا، ٚبػ١ٝ ايٛعا٠:  3/241ايطٚا٠: 

 .3/1341ٜٓـيط: ايهاٌَ:  (4)
ََٔ خطز ع٢ً اإلَاّ اؿل ايصٟ آتؿكت (5)  ٌٗ ٢ُٓ خاضدٝ٘ا، غٛا٤ْ أنإ اـطٚز ؼي أٜاّ  ن اؾُاع١ عًٝ٘ ٜػ

١ُٓ ايطاؾسٜٔ، أّ نإ بعسِٖ ع٢ً ايتابعري بإسػإ، ٚا٭١ُ٥ ؼي نٌ ظَإ. ٜٓـيط:  ايصشاب١ ع٢ً ا٭٥

 .1/113اغيًٌ ٚايٓشٌ ٭بٞ ايؿتض ايؿٗطغتاْٞ: 
ا٭ظاضق١ )ؾطق١ َٔ اـٛاضز(، قٌٝ: إْٓ٘ اغي١ًٗب بٔ أبٞ صؿط٠ ايعتهٞ: ايكا٥س اغيؿٗٛض ايصٟ اُْتٔسَب يكتاٍ  (6)

َّا يكٞ ؾٝٗا َِٓٗ ا٭ٖٛاٍ، ثِ مٖت ي٘ ايـيؿط عًِٝٗ، تٛؼي غ١ٓ ) ٖـ(. ٜٓـيط: 83قاتًِٗ قطاب١ تػع١ عؿط عا

 .316-7/315ا٭ع٬ّ: 

ُٓا ٚضز ؼي ايهاٌَ ع٢ً  (7) ٍّ َٔ َطاز. ٚضٚا١ٜ ايبٝت ؾٝٗا اخت٬ف ع ٣ٌ خاضد ايبٝت َٔ ايطدع، ٖٚٛ يطد

ٕٓ اـٛاضز ناْت تكاتٌ ع٢ً ايكسح ٜ٪َخُص َٓٗا ٚايػٛؾي ٚايعًل َا غأ شنط ؼي َٓاغب١ ايطدع، َٚٓاغبُتُ٘ أ

٣ٌ َٔ َطاز َٔ اـٛاضز ؾكاتًٛا عًٝ٘ ست٢  َِٔٗ ضَْض يطد اـػٝؼ أؾٖس قتاٍ، ٚغكؽي َِٓٗ ؼي بعض أٜٓا

ٟٗ ٜطػع:  نجط اؾطاح ٚايكتٌ، ٚشيو َع اغيػطب، ٚاغيطاز

ٌْ ٌْ ؾٝ٘ ٜٚ ٌُ يٝ ٌُ ايًٝ ٜٚ  ٌُ ٍَ بايك٢ّٛ ايٗؿطا٠ٔ ايٖػِٝ  ٚغا

ٌٚ هلِ عٔ ايطَض، عًِٝٗ يع١ٝٓ اهلل(، ؾدًٛا  َِ اـٛب ؾٝ٘ بعح اغي١ًٗب إزي اغيػري٠ قا٬ٟ٥: )َخ ُٓا َعـٝي ؾً

 .1/186، ٚايعكس ايؿطٜس: 3/1341هلِ عٓ٘. ٜٓـيط: ايهاٌَ: 
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 ،ٌُ ٌْ أٞيَٝ ٞٗ اغيع٢ٓ ايصٟ قصسِتُ٘ ايعطب ؼي قٛهلِ: )يٝ غي١ا أضاز ٖصا اـاضد

صعٛب١ ا٭َط  ، ٜكصسٕٚ بصيو َا ٜؿتٌُ عًٝ٘ ايًٌٝ ٚاي١ًًٝ َٔ(1)ٚي٠١ًٝ ي٤ُ٬ٝ(

ٚؾٓس٠ نطاٖٝت٘، ٚمل ٜٜٓكِس ي٘ شيو اغيع٢ٓ نٖطَض ايًٌٝ ؼي ٔؾعطٙ يٝشٓصٌ بتهطٜط ايًؿفي 

 شيو اغيع٢ٓ.

ٕٓ بعض ايعطب أصابتِٗ ٔؾٓس٠ (3)ؼي نتاب اغيٛط (2)ٚسه٢ ا٭صُعٞ : أ

ََِعِس نأٞؾدأش ْػا٤ٔ بين  ٚأقًٛا ؾأضغًٛا ضا٥سِٖ ؾعاَز ٚقاٍ هلِ: أصِبُت َطّع٢ َثِعِس 

ؼي  (6)ُعس إِتباعـ، ؾايجعس: ايًٝٓٔ ايػٓض، ٚاي(5). ٖهصا ايطٚا١ٜ بإغهإ ايساٍ(4)ِعِسَغ

 .(8)، ٖٚٛ َٔ باب قٛهلِ: )عٛؿإ ْٛؿإ((7)بعض ا٭قٛاٍ

َِ َغًَٜب ٖصٙ ا٭يؿاؿي َػتشك١ٗا َٔ اإلعطاب ٚايتٜٓٛٔ؟ ٌَ: ؾًٔ ِٕ قٝ  ؾإ

                                      
ٕٓ قٛطّبا قاٍ 220ٚضز ؼي نتاب ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ يًُطظٚقٞ:  (1) ٌْ أٞيٌَٝ ٚي٠١ًٝ ي٤٬ٝ: يتأنٝس : »أ َٗط ٜٚيِٝ َْٗاْض أِْ

 «.ؾٓستٗا
ٖـ(. تٓـيط تططيت٘ ؼي: ْع١ٖ 216عًٞ بٔ أصُع )ت ٖٔٛ أبٛ غعٝس عبس اغيًو بٔ قطٜب بٔ عبس اغيًو ب (2)

 ؾُا بعسٖا. 2/112ؾُا بعسٖا، ٚبػ١ٝ ايٛعا٠:  2/197ؾُا بعسٖا، ٚإْباٙ ايطٚا٠:  90ا٭يبا٤: 
 .مل أقـ عًٝ٘ (3)
نُا »ْ٘صا قطّٜبا َٔ ْٓص ا٭صُعٞ، إش ٚضز ؾٝ٘:  340شنط أبٛ ايع٤٬ اغيعطٟ ؼي نتاب٘ ايؿصٍٛ ٚايػاٜات:  (4)

ٌُ َٓٗا ايٓاُب ٖٚٞ َتِعُس ََِعْس، نأؾدأش ْػا٤ٔ بين َغِعٕس، تأن ٌُ ايعطب: غْٝح ثِعْس   «.قاٍ قا٥

ََِعّسا، َرتانّبا َدِعّسا، نأؾداش ضأُٜت : »53ٚضٚاٖا ابٔ زضٜس ؼي نتاب٘ ٚصـ اغيٛط ٚايػشاب:  (5) غّٝجا َثِعّسا 

ٔٓ.«ْػا٤ بين غعس، تؿبُع َٓٗا ايٓاُب ٖٚٞ تعسٚ ٖٔ  ، ٚشنط أْٓ٘ خٖص ْػا٤َ بين غعٕس ٔئػًٜفٔي أؾدأش
 .40ٜٓـيط: ايصشاح: )ثعس(، ٚاإلتباع ٚاغيعاٚد١ ٫بٔ ؾاضؽ:  (6)

 .4/219دصص: ٚبعطِٗ قاٍ: اغٜيِعس: ايهجري ايًشِ ايػًٝفي. ٜٓـيط: اغي (7)
. ٚؼي 50، ٚتٗصٜب ايًػ١ )عٛـ(، ٚاإلتباع ٚاغيعاٚد١: 1/133ٜٓـيط: ايعاٖط ؼي َعاْٞ نًُات ايٓاؽ:  (8)

 .9/5755ا٭صٌ: )عٛؿإ يٛؿإ(، ٚنصيو ؼي مشؼ ايعًّٛ ٚزٚا٤ ن٬ّ ايعطب َٔ ايهًّٛ: 
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ُٓ ٕٓ ٖصٙ ا٭يؿاؿي يـ ٌُ ٚدٗري: أسسُٖا: أ عطاُبٗا بري ْصٕب ا تطٓزز إقٌٝ: حيتُ

َُذط٣ ايكٛاؼي اغيكٝٓس٠ ؾأغهٓٗا يصيو.  (1)ٚخؿض  أدطاٖا 

ُٓا ضأ٣ َٔ اغيطع٢ ٚ/ ؾ٪اَزُٙ غطّٚضا آَثَط إٔ 8َا أعذب٘ َٚٮ / (2)اٯخط: أْٓ٘ يـ

 ،ٔ٘ ُٚ ٌَ اغيػٓط٠ٜ ٚايؿطَح ع٢ً صؿ١ ايػطع١ إزي قًٛب َطغًٝ٘ ِٖٚ أًُٖٝ٘ ٚبٓٛ ع ٜٛص

ٚايتٜٓٛٔ، ٖٚصا يٛٝـ  (3)اغيع٢ٓ سصف اإلعطابؾًؿٓس٠ٔ سطٔص٘ٔ ع٢ً ٬َسـي١ ٖصا 

 .(4)نُا تطاٙ

 طتأٌٜٚ اٯ١ٜ اغيؿه١ً ايجا١ْٝص

، (5)َّجيحي يه  ىه مه جه ين ىنُّقٛي٘ عع ٚدٌ ؼي آ١ٜ ايطبا: 

 اإلؾهاٍ ؾٝ٘ َٔ ٚدٗري: 

ا٭ٍٚ َُٓٗا: أْٓ٘ غبشاْ٘ ٚتعازي أٚدَب ايعكٛب١ٜ اغيصنٛض٠ ؼي أٍٚ اٯ١ٜ 

يعكٛب١ ؼي غايب ا٭َٛض إ٫ سيكاض١ْ اي١ٝٓ ع٢ً ايكٍٛ، ٚايكٍٛ ٫ جيب عًٝ٘ ا

 ٚا٫عتكاز.

ٌُِ ا٭صٌ ع٢ً ايؿطع ؼي قٛي٘:  ٚايٛد٘ ايجاْٞ َٔ ٚدٗٞ اإلؾهاٍ: َس

ٌُ َّجيحي يه  ىه مه جه ين ىنُّ ِٕ ٜهٕٛ ايًؿفي: )إُْٓا ايطبا َج ، ٚايٛد٘ أ

ٌَ ايؿطُع ع٢ً ا٭صٌ. َُ  ايبٝع( يُٝش

                                      
 ٜكصس باغيٓصٛب١ يؿـييت )ثعس َٚعس(، ٜٚكصس باغيدؿٛض١ يؿـي١ )غعس(. (1)
 ا٭صٌ: )اغيطعا(.ؼي  (2)
 ؼي ا٭صٌ: )ا٭عطاف(. (3)
 تهُٔ ٖصٙ ايًٛٝؿ١ ؼي ادتُاع ايٛدٗري اغيصنٛضٜٔ ٚؾُٝٗا ؾا٥س٠ يؿـي١ٝ ٚؾا٥س٠ َع١ٜٛٓ. (4)
 .275غٛض٠ ايبكط٠: َٔ اٯ١ٜ  (5)
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ٕٓ ايكٍٛ ؼي اٯـاؾٛاب ٚاهلل اي ُٛٔل اغيٛؾِّل: أ ١ٜ ا٭ٚزي قس قاضْ٘ ا٫عتكاز ُُٓ

ٚناْٛا أصشاب ض٢ّبا قبٌ ْعٍٚ اٯ١ٜ ؾكايٛا ٖصا  (1)ٚاي١ٓٝٓ; ٭ْٓ٘ ُٜشه٢ عٔ بين ثكٝـ

، ٚقس ْٛل ايكطإٓ (2)زِض٤ّا يًتشطِٜ; يٝػتُٓطٚا ع٢ً َا ناْٛا عًٝ٘ قبٌ ْعٍٚ اٯ١ٜ

ايعٓاز، قاٍ اجملٝس بايتهؿري ع٢ً ايكٍٛ اغيكطٕٚ باي١ٝٓ ٚا٫عتكاز اغيٓصٛب يًعسٚإ ٚ

، (3)َّريزي ٰى  ين ىن نن من زن رن مم امُّغبشاْ٘ ٚتعازي: 

ؾٗصا نُا تطاٙ تهؿرْي يكا٥ٌ ٖصا ايكٍٛ; إش نإ َكطّْٚا باي١ٓٝٓ ٚا٫عتكاز، ٚهلصا ْـيا٥ط 

 .(4)ٚؾُٝا أٚضزْاٙ نؿا١ٜ

ٌُِ ا٭صٌ ع٢ً ايؿطع ؼي قٛي٘:  َٓا ايٛد٘ ايجاْٞ ٖٚٛ َس  يه  ىه مهُّٚأ

 ، ؾعٓ٘ دٛابإ:َّجيحي

َ ٕٓ ٕٓ غٝبٜٛ٘أسسُٖا: أ ؿي/ قس ظيٌ ايبٓا٤ ؼي ايؿعٌ 8/ (5)جٌ ٖصا قس ٚضز، ؾإ

)َٔ َٔ( ع٢ً )ٜؾَعًٞ ، ٖٚصا يؿفي٠ (6)اغيطاضع إشا آتصٌ ب٘ ضُري ايٓػ٠ٛ ؼي قٛي٘: )ٜؿعًٞ

ٌَ ايبٓا٤ ا٭صٌ ع٢ً ايؿطع.  َُ َٔ ـ ٖٚٛ ؾطْع ع٢ً اغيػتكبٌ، ؾكس َس َاض٣ ـ أعين ٜؾَعًٞ

                                      
 .1/148ٜٓـيط: َعذِ قبا٥ٌ ايعطب ايكسضي١ ٚاؿسٜج١:  (1)
 .2/707ٚايبشط احملٝؽي:  ،1/348ٜٓـيط: تؿػري اغياٚضزٟ )ايٓهت ٚايعٕٝٛ(:  (2)
 .72، َٚٔ اٯ١ٜ 17غٛض٠ اغيا٥س٠: َٔ اٯ١ٜ  (3)
 يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نبُّقاٍ تعازي:  (4)

، ٜٚٓـيط: نتاب اإلضيإ ص106طغٛض٠ ايٓشٌ:  َّيك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف

 .53)َعاغي٘ ٚغٓٓ٘ ٚاغتهُاي٘ ٚزضدات٘( يًكاغِ بٔ غ٬ّ: 
ٖـ(. تٓـيط تططيت٘ ؼي: أخباض ايٓشٜٛري 180قٓرب اغيعطٚف بػٝبٜٛ٘ )تأبٛ بؿط عُطٚ بٔ عجُإ بٔ  (5)

 ؾُا بعسٖا. 54ؾُا بعسٖا، ْٚع١ٖ ا٭يبا٤:  74ؾُا بعسٖا، ٚايؿٗطغت:  38ايبصطٜري: 
 .1/20ٜٓـيط: ايهتاب:  (6)
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ٍُ ايؿٓطا٤ ٕٓ  ؼي ايؿعٌ إشا (1)َٚجًُٝ٘ قٛ ٣ٌ ٚاسس مٛ قٛٔيٜو: )قاَّ، ٚأنطَّ(: إ ٝأغَٓٔس إزي ؾاع

ََا( ََا، ٚأنَط ٌُ ا٭صٌ (2)ؾتشَتُ٘ قُٛي١ ع٢ً قٛيو ؼي ايتج١ٝٓ: )قا ُِ ، ؾٗصا أّٜطا َس

ٕٓ ايٛاسس قبٌ ايتج١ٝٓ.  ع٢ً ايؿطع; ٭

ٚايٛد٘ ايجاْٞ ـ ٖٚٛ ايصشٝض اغيعتُس عًٝ٘ ـ أْ٘ َٔ باب اغيكًٛب، 

ٌُ ؾٝ٘: )إُْٓا  ٌُ ايبٝع٢(ؾا٭ص  . (3)ايطَبا َج

 طايكًب ٚأْٛاع٘ ؼي ايًػإ ايعطبٞص

ٌٖ َٓعٝيُ٘ ـ دا٤ ع٢ً َتعاَضٔؾِٗ  ُٕ ـ د ٚايكًب نجري ؼي ن٬ّ ايعطب، ٚايكطآ

ُٓا دا٤ ؼي ايكطإٓ َٔ اغيكًٛب قٛي٘ عع ٚدٌ:  َٚتػاٜط٢ أيؿاؿيِٗ َٚتساٚٔيٗا بِٝٓٗ، ؾُ

، تكسُٜطُٙ ؼي أسس (4)َّمئهئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّ

َٔٔ أَط٢ اهلٔل حيؿـيْٛ٘ا ، ؾٗصا َٔ اغيكًٛب، َٚٓ٘ (5)٭قٛاٍ اغيصنٛض٠ٔ ؾٝ٘: ٜيُ٘ َعكِّباْت 

                                      
، 4/7طٚا٠: ، ٚإْباٙ اي84-81ٖـ(. تٓـيط تططيت٘ ؼي: ْع١ٖ ا٭يبا٤: 207ٖٛ أبٛ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ ظٜاز ايؿطا٤ )ت (1)

 .139-5/138ؾُا بعسٖا، ٚا٭ع٬ّ: 
 .1/193ٜٓـيط ضأٜ٘ ؼي: اهلُع:  (2)
َٚ»... ٖصا َٔ باب قًب ايتؿبٝ٘ ايصٟ ُٜكَصُس ب٘ اغيبايػ١، قاٍ ايعضنؿٞ:  (3) َٛ ٜؾُٝٞكًُٜب ايٖتِؿٔبُٝ٘  ُٖ  ُ٘ َُُؿٖب ٌُ اٞي ُِٜذَع

َٚاٜ٭  ٌَ ٢ُٖ َتِؿٔبَٝ٘ اٞيَعٞهؼ٢ ٫ِص َُأي٘ٔ َعًَُٜٜػ ِٛٔي٘ٔ َتَعاٜي٢: ِؾٔت ّٗا، ٜنٜك ََُؿٖب ٘ٔ ٔب٘ٔ  َُُؿٖب َٚاٞي ّٗا ٔب٘ٔ  ََُؿٖب  ٔ٘ َُُؿٖب ٢ٌ اٞي ٢ َدِع

َٕ اٜ٭ َّجيحي يه  ىه مهُّ ٌُ اٞيَبِٝع٢ ٜ٭ٜنا َِٔج َُا ايٚطَبا  ِٕ َٜٝكٛٝيٛا: إ٢ْٖ ٌُ ٜأ ٜه٬َّ ٔؾٞ ايٚطَبا ٫ ٔؾٞ اٞيَبِٝع٢ ٕٖ ايِص

ََٚتَذٖط٩ُٚ ِٔ َشٔيٜو  ِٔ َعَسٝيٛا َع ٌٚ ايٚطَبا ٜأِص٬ٟ ا إ٢ِش َدَعًٝٛاٜئه ُْٖ٘ اٞيَدًُٔٝل ٔباٞئش َٜٚأ َٛاظ٢  «. ًََُٞشٟكا ٔب٘ٔ اٞيَبُِٝع ٔؾٞ اٞيَذ

 .3/427ايربٖإ ؼي عًّٛ ايكطإٓ: 
 .11غٛض٠ ايطعس: َٔ اٯ١ٜ  (4)
 .19/18، ٚايتؿػري ايهبري: 2/60ٖٛ قٍٛ ايؿطا٤. ٜٓـيط: َعاْٞ ايكطإٓ يًؿطا٤:  (5)
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ٕٓ اغيطع٢ ٜػٛٗز (3)غجا٤ّ (2)، أصًُٝ٘: ؾذعً٘ أس٣ٛ(1)َّحت جت هبُّقٛي٘ غبشاْ٘:  ; ٭

ـٓ ؾٝٓتجط ؾٝشًُ٘ ايػٌٝ، ؾش٦ٕٓٝص  (4)ؼي َػتكبٌ ايصٝـ ٚاْكٛاع ايٓس٣ عٓ٘، ثِ جي

، (5)طإٓ اجملٝس َٛاضُع َٔ ٖصا ايباب تطنٓا شنطٖا سصَض اإلغٗابٜصري غجا٤ّ. ٚؼي ايك

٢ٔ اي٤ًٔكٔ. ٔٛ  ٚؾُٝا أٚضزْا َٓ٘ نؿا٠١ٜ يًٜؿ

َٓا ايؿعط ؾٗٛ ؾٝ٘ نجري، ٖٚٛ ع٢ً ضطبري:  ٚأ

ٚ/ ع٢ً 9أسسُٖا: إٔ ٜهٕٛ ؼي ايه١ًُ ايٛاسس٠، ؾٝتكٖسُّ بعُض سطٚٔؾٗا /

 بعض٣ إلقا١َٔ ا٭ٚظإ.

َٞ ؼي طي ِٕ ٜأت ١ًٔ ن٣ّ٬ ؾٝتكٓسّ اغيؿعٍٛ ٜٚتأخط ايؿاعٌ ٚبايعهؼ ٚاٯخط: أ

ن٦ًا َصنّٛضا ؼي َٛضع٘ إٕ ؾا٤ اهلل  (6)أّٜطا، ٚايػطض ؾٝ٘ تصشٝض ايكٛاؼي، ٚغرت٣

٢ٍ ايؿاعط: ُٛ قٛ َٓا َا دا٤ َٓ٘ ؼي ايه١ًُ ايٛاسس٠ ؾٓش  تعازي. ؾأ

ٟٗ  (7)٫ٕخ ب٘ٔ ا٭ؾا٤ُ ٚايُعِبط٢

                                      
 .٢ً5: غٛض٠ ا٭ع (1)
 ؼي ا٭صٌ: )أسٛا(. (2)
 .3/280، ٚايربٖإ ؼي عًّٛ ايكطإٓ: 551ٜٓـيط: ايٓهت ؼي ايكطإٓ ايهطِٜ يًُذاؾعٞ:  (3)
 ؼي ا٭صٌ: )ايٓسا(. (4)

٠ٖٛ ص76طغٛض٠ ايكصص:  َّجح مج  حج مث هت مت ختَُّٚٓ٘ قٛي٘ تعازي:  (5) ، ٚإُْٖا ايعصب١ أٚٝيٛ ايك

)أزخًُت اـامَت ؼي إصبعٞ(، ٚإصيا ٖٛ إزخاٍ اإلصبع ؼي اـامت. ، ٚؼي غري ايكطإٓ قٛهلِ: َت٤ٛٓ باغيؿاتٝض

 .282-3/279، ٚايربٖإ ؼي عًّٛ ايكطإٓ: 263، ٚؾك٘ ايًػ١ ٚغط ايعطب١ٝ: 154-153ٜٓـيط: ايصاسيب: 

 ؼي ا٭صٌ: )ٚغرتا(. (6)
سض ايرٓبٟ، . ا٭ؾا٤: صػاض ايٓدٌ، ٚايُعربٟ: ايٚػ1/490ايبٝت َٔ ايطدع، ٖٚٛ يًعٓذاز ؼي زٜٛاْ٘:  (7)

 .2/352ٚاي٥٬ح ٚاي٬ثٞ: ايصٟ حيٝؽي ب٘ ٜٚسٚض سٛي٘. ٜٓـيط: ؾطح أبٝات غٝبٜٛ٘ ٫بٔ ايػرياؼي: 
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ٌُ ٖصٙ ايه١ًُ: )٫ٜح( يٝا٤ بعس ايجا٤ ؾصاض: )٫ثٞ(، ع٢ً ، ؾٝكًٔبت ا(1)أص

، (3)ؾُشٔصؾت ايٝا٤ُ بعس سصٔف سطنٔتٗا (2)ٚظٕ )قاضٞ(، ثِ ٜئشٜكِت٘ ع١َٝ٬ ايصطف

 :ٌٓ  ىلُّٚي٫ٛ ٖصا اؿصف مل ٜػتكِ ي٘ ايٛظٕ ؼي ايطدع. َٚٓ٘ قٛي٘ عٖع ٚد

ٌَ ب٘ َٔ ايكًب ٚاؿصٔف َا شنطْاٙ.(5)، أصًُٝ٘: )ٖا٥ط((4)َّيل   ، ؾٝؿٔع

 ٚقاٍ اٯخط: 

ُٞٔ ٢ِّٛ ايَٝ ُٕ أُخٛ ايَٝ ُٕ َطٚا  (6)ََِطٚا

                                      
َا شنطٙ ايعًُا٤ ٖٛ )٥٫ح( باهلُع ٫ بايٝا٤، ثِ أصً٘ ٚاٚ ٚيٝؼ ٜا٤ َٔ )٫َخ ًُٜٛخ(، قاٍ غٝبٜٛ٘:  (1)

. ٜٚٓـيط: ايعري: )يٛخ(، ٚتٗصٜب 3/466 ايهتاب:«. إُْٓا أضاز )٥٫ْح(، ٚيهٓ٘ أٓخط ايٛاٚ ٚقٓسّ ايجا٤»

 ، ٚيػإ ايعطب: )يجٞ(.15/93ايًػ١: )عام( ٚ)يٛخ(، 
 ع١َ٬ ايصطف ٖٞ ايتٜٓٛٔ، ٚايتٜٓٛٔ ثكٌٝ ع٢ً ايٝا٤. (2)
َٛ، ٜٚٓبػٞ إٔ تهٕٛ  (3) َا شنطٙ ايؿعضاْٞ ٖٛ َٔ باب ايكًب، يهٔ ٖصا ايكًب يٝؼ بايٛطٜك١ اييت شنطٖا ٖ

ٌُ اهلُع٠ ٚاٚ، ُثِ ٝقٚسَت ايجا٤ ع٢ً ايٛاٚ ايٛطٜك١ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ ٌُ )٫ٕخ( ٖٛ )٥٫ْح(، ٚأص : أص

ٍَ )قاض٣(. ٜٓـيط: ؾطح ؾاؾ١ٝ ابٔ  ٌٖ إع٬ ؾصاض )٫ٔثٛ(، ثِ ٝقًبت ايٛاٚ ٜا٤ّ يتٛٗطٔؾٗا إثَط نػط٠، ثِ ٝأع

 (.1)ٖاَـ  3/128اؿادب يًطضٞ: 
 .109غٛض٠ ايتٛب١: َٔ اٯ١ٜ  (4)

ِّٚضا ؾٗٛ ٖا٥ْٔط ٖٚاض٣، »ض(: ( ٚضز ؼي ايًػإ: )5ٖٛ) ٪ُُٖ ِّٛضا ٚ َٖ ُِٛض  ُٗ ََُ٘، ٖٚاَض ايبٓا٤ُ ٚاٝؾطُف َٜ ََٖس ِّٛضا:  َٖ ٖاَض ايبٓا٤ُ 

، 1/366ؾأصٌ اهلُع٠ ٚاٚ ٚيٝؼ ٜا٤. ٜٚٓـيط: ايعري: )ٖٛض(، َٚعاْٞ ايكطإٓ يٮخؿـ: «. ع٢ً ايكًب

ُٖٛ : »5/281٭ثري ؼي ايٓٗا١ٜ: ، ٚقاٍ ابٔ ا2/470، َٚعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘: 14/492ٚداَع ايبٝإ:   :ٍُ ُٜٜكا

َُِع٠. ٚأ َٖاْض ٔبايٖطٞؾع٢ ٜؾع٢ً َسِصٔف اهٜل َٖا  ُُٗٛض. ٚأ َٖاَض َٜ  ِٔ َٔ  ،ٌُ َٛ ا٭ِص ُٗ َٖا٥ط ٜؾ َٖا  َٖا٥ْٔط، ؾأ َٖاْض، ٚ َٖاض٣ َٖاض٣، ٚ َٖا 

َُا ٜقاٝيٛا ٔؾٞ )َؾا٥ٔ ََا َبِعَس ايٖطا٤، ٜن ُِع٠ إ٢ٜي٢  ٌُٔ ٔب٘ٔ باٜؾٚط، ٜؾَع٢ً َْٞكٌ اهٜل ِٖ ُع و ايٚػ٬ح(: )َؾأنٞ ايٚػ٬ح(، ُث

ُٛ: )قاض٣ َٚزاع٣( ٌَ باغٜيِٓٝكٛص٢، َِْش ُٔ  «.ََا ُع

ُٓاْٞ نُا ؼي يػإ ايعطب: )نطّ(، 4/380ايؿاٖس َٔ ايطدع، ٖٚٛ َٔ ؾٛاٖس غٝبٜٛ٘:  (6) ، ٖٚٛ يٮخعض أؿ

 ٚشياَ٘: 
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َّٛ ِٕ ٜهٕٛ ايًؿفٝي ب٘: )َّْٜٛ ٜأِٜ ٌُ ٖصا أ ٌْ (1)أص (، نُا قايٛا بإظا٥٘: )يٝ

غيعٓاٖا، ؾتشٓطنت ايٝا٤ اييت ناْت  ، ؾُشٔصؾت ُٖع٠ )أٞؾَعٌ( َٓ٘; ٭ْٓٗا ظا٥س٠(2)ٜأٞيٌَٝ(

ِٝ ٚاْهػطت اغيِٝ غان١ٓ بعس اهلُع٠ عطن١ احملصٚف، ثِ ٝقًَٔبت ايٛاٚ بعس اغي

 ، ٚي٫ٛ ٖصا ايعٌُ مل تصٓض ايكاؾ١ٝ، ٖٚٛ ضدْع أّٜطا. (3)ؾاْكًبت ايٛاٚ اييت بعسٖا ٜا٤ّ

 ٚقاٍ اٯخط:

 َا َغآٖا (4)ٜيٜكِس ٜئكَِٝت ٝقَطِٜـٜي١ٝ
 

 ٌُ ٍٙ َشيٝ ِٖٔ ُش ٌٖ ٔبساض٢  (5)َٚس
 

مل ، ؾكٓسّ اهلُع٠ ع٢ً ا٭يـ، ٚيٛ دا٤ ب٘ ع٢ً ا٭صٌ (6)أصًُٝ٘: )غا٤َٖا(

 ٜػتكِ ي٘ ايٛظٕ. ٚقاٍ اٯخط:

َٚأيِٝٗا َتٜؿٓط٣  ُدًُٝٛزٖا (7)َتٜهاُز ٜأ
 

 ٢ٍ ٌُ ايتايٞ بُتِطٕب َٚدَِٓس  (8)َٜٚٞهَتٔش
 

                                      
(1) .)َّٚ  ِٟ  ؼي ا٭صٌ: )أ
ِْٖط َزٖ (2) ِٛعا٤. ٜٓـيط: ايعطب تكٍٛ: َز َّٛ، َٚغاع٠١ َغ ِّْٛ ٜأِٜ َٗط، َٜٚ ِْ اضٜط، أٟ: ؾسٜس، ٚتكٍٛ: ي٠١ًٝ ي٤٬ٝ، َْٚٗاْض ٜأ

 ايصشاح: )زٖط(.
َا شنطٙ ايًػٜٕٛٛ ؼي ٖصا ايؿاٖس كايـ يتٛدٝ٘ ايؿعضاْٞ، ؾًؿـي١ )ايُٝٞ( سصٌ ؾٝٗا قًب، ٚأصًٝٗا:  (3)

٢ّٛ( بهػط ايٛاٚ، ؾٝأٓخطت ايٛاٚ ٚٝقٓسَت اغيِٝ ثِ  ٝقًبت ايٛاٚ ٜا٤ّ ٭ْٗا صاضت ططٟؾا. ٜٓـيط: ايعري: )ايَٝ

، ٚتٗصٜب ايًػ١: )ثأ٣(، ٚايصشاح: )ّٜٛ(، ٚاحملهِ 3/339، ٚا٭صٍٛ ؼي ايٓشٛ: 4/380)ثاٟ(، ٚايهتاب: 

 ٚاحملٝؽي ا٭عـيِ: )ّٜٛ(.

 ؼي ا٭صٌ: )قطٜط١(. (4)
 .259زٜٛاْ٘: ، ٖٚٛ يهعب بٔ َايو ؼي 3/467ايبٝت َٔ ايٛاؾط، ٖٚٛ َٔ ؾٛاٖس غٝبٜٛ٘:  (5)
 ، ٚاحملهِ ٚاحملٝؽي ا٭عـيِ: )غأٚ(.3/467ٜٓـيط: ايهتاب:  (6)
 ؼي ا٭صٌ: )تؿٓطا(. (7)
١َٓ ؼي زٜٛاْ٘:  (8)  بطٚا١ٜ: 35ايبٝت َٔ ايٌٜٛٛ، ٖٚٛ يصٟ ايٗط

َٚسأصٔب ِٛض٣  ُُ ٌُ ايتايٞ ٔب ََٜٚهَتٔش  َتهاُز ٜأٚايٝٗا ُتٜؿٓطٟ ُدًَٛزٖا       
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ٌُ.(1)ؿي/ أصًُٝ٘: )أٚا٥ًٗا(9/  ، ؾٝكًَٔب ٔيُا شنطْاٙ قب

 ٚقاٍ اٯخط:

ٌْ َٛ قا٥ ٣ٌ َضا٤َْٔٞ ٜؾٗ ٌٗ َخًِٔٝ  ٚٝن
 

٢ِّٛ أٚ   ١ََٝ ايَٝ َٖا  (2)ٜغٔسَٔٔ أِدًٔٔو ٖصا 
 

 ، ؾكٓسّ اهلُع٠ ٚأٓخط ا٭يـ.(3)أصًُٝ٘: )َضآْٞ(

 ٚقاٍ اٯخط:

َٚٝؾٜكاٖا نـ  ِٞ ًٔ  ََِْٚب
 

 ٢ٌ ٟٛا ٝطِش  (4)َعَطأقٝٔب ٜق
 

، ؾكٓسّ ايكاف ٚأٓخط ايٛاٚ، ؾاْكًبت ايٛاٚ أيٟؿا يع١ًٕ (5)أصًٝٗا: )ٝؾٛقٗا(

 .(7)، ٚهلصا ْـيا٥ط(6)أَٚدَبِت شيو

َٓا ايططب ايجاْٞ َٔ ايكًب  ُٛ قٍٛ ايؿاعط:ٚأ  ؼي طي١ً ايه٬ّ ؾٓش

                                      
 ، ٚاحملهِ ٚاحملٝؽي ا٭عـيِ: )ٍٚٚ(.2/743ٜٓـيط: غط صٓاع١ اإلعطاب:  (1)
 .435ايبٝت َٔ ايٌٜٛٛ، ٖٚٛ يٝهَجٝٚط عع٠ ؼي زٜٛاْ٘:  (2)
 ، ٚايًػإ: )ضأٟ(.3/467ٜٓـيط: ايهتاب:  (3)
َٓاْٞ ؼي ؾعطٙ:  (4) ْٕ نًٕٛ ايٛشاٍ. ٜٓـيط: طيٗط٠ ايًػ١: 23ايبٝت َٔ اهلعز، ٖٚٛ يًؿٓس ايع ٥ٛشٌ: يٛ ، ٚاي

 )طشٌ(.

ُِٛم َٔ  (5) َٛم(. ٜٓـيط: تٗصٜب ايٝؿ َٛم(. ٚ)ٝؾٟكا( َكًٛب )ٝؾ َُُع ع٢ً )أٞؾٛام ٚٝؾ ايػِٗ: َٛضع ايٛتط، ُٜذ

 ايًػ١: )ؾام(، ٚاحملهِ ٚاحملٝؽي ا٭عـيِ: )ؾٛم(.
ُٓا  (6) ٕٓ ايعري )ايٛاٚ( ٝقًبِت إزي َٛضع اي٬ّ )ايكاف( ُٚسٚطنت ايٛاٚ، ؾً ايع١ً ؼي قًب ايٛاٚ أيٟؿا: أ

، ٚخعا١ْ ا٭زب 1/2قًُبٗا أيٟؿا. ٜٓـيط: ؾطح ؾاؾ١ٝ ابٔ اؿادب يًطضٞ: ؼطنِت ٚاْؿتض َا قبًٗا ٚدب 

 .7/178يًبػسازٟ: 
 .494ٜٓـيط: أزب ايهاتب:  (7)
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ِِ ُتِعٔسٟ ؾٛاضُغٓا  سٓت٢ ٜئشٞكٓا ٔبٗ
 

ٍّ َِٜطٜؾُع اٯ٫  ُٔ ٝق  (1)نأْٓٓا َضِع
 

ٔٓ، ٖٚٛ ضُري  ٌْ ؼي ا٭صٌ، ٚضؾَع ايطُري اغيػته ؾٓصب )اٯٍ( ٖٚٛ ؾاع

ٍّ ٜطؾُعُ٘ ُٔ ٝق ٍُ )ايٖطِعٔ(، ٚأصًُٝ٘ إٔ ٜهٕٛ َؿع٫ٟٛ، ٚتكسٜط ايه٬ّ: نأْٓٓا َضِع ، (2)اٯ

ؾا٭ٍٚ ٖٛ ايؿاعٌ ؼي ا٭صٌ; ٭ْٓ٘ ٖٛ ايصٟ َٜطؾُع ايؿدٛص ؼي أٍٚ ايٓٗاض ٚآخطٙ 

ٍْ غري ؾاعٌ ؼي ا٭صٌ، ؾكًَب نُا تطاٙ.  يًُػاؾطٜٔ ؼي أغؿاضِٖ، ٚايطعٔ َؿعٛ
 َٚٔ شيو قٍٛ اٯخط:

٢ٌ ٢ٔ اٜ٭ِسُب َٚٔضِٝ  ٚقِس َدَعًٜٓا ؼي 

٢ٌ ََُجك٤  ُ٘ ًُٞب َِٛظ ُخٜؿإف ٜق  (3)َد
 

، ٚشيو أْٜٓو دعًَت )خؿاٟؾا( (4)أّٜطا َٔ اغيكًٛب ؼي أسس استُايٝ٘ ؾٗصا

ٕٓ ايتكسٜط ؾٝ٘: دَٛظ بعري٣ خؿإف، ٜٚبك٢ )قًب٘ َجكٌ(  (5)صؿ١ٟ يًُٛصٛف احملصٚف، نأ

                                      
ـْ َٔ  125ايبٝت َٔ ايبػٝؽي، ٖٚٛ يًٓابػ١ اؾعسٟ ؼي زٜٛاْ٘:  (1) ُِ(. ٚايطعٔ: أْ ُٖ بطٚا١ٜ: )ست٢ ؿكٓا

أٍٚ ايٓٗاض ٚآخطٙ نأْٓ٘ ٜطؾع ايؿدٛص. ٜٓـيط: اؾبٌ. ٚايكـ: اٝؾبٌٝ ايصػري. ٚاٯٍ: ايصٟ تطاٙ ؼي 

أٚ ٖٛ ؾ٤ٞ نايػطاب ٜطاٙ ايٓاؿيط َع سطاض٠  .100، ٚؾطح أزب ايهاتب يًذٛايٝكٞ: 28أزب ايهاتب: 

 ايؿُؼ َع١ًٟكا بري ايػُا٤ ٚا٭ضض تٓعهؼ عًٝ٘ صٛض َا أَاَ٘، ؾرياٖا ايٓاؿيط َع٤ًك١.
 .1/136، ٚاـصا٥ص: 29-28ٜٓـيط: أزب ايهاتب:  (2)
. ايٛضري: ْٔػع١ عطٜط١ ُتعٌُ َٔ أَزّ َجٌ 202ايبٝت َٔ ايطدع، ٖٚٛ ٭بٞ ايٓذِ ايعذًٞ ؼي زٜٛاْ٘:  (3)

ـٝؿاف: اـؿٝـ، ٚاغيجكٌ: ايجكٌٝ. ٜٓـيط: ؾطح أبٝات  اؿعاّ، ٚا٭سُبٌ: طيع سبٌ، ٚاؾٛظ: ايٛغؽي، ٚا

 .2/197غٝبٜٛ٘: 
ٙ ايؿعضاْٞ، ٚشيو ظعٌ اـؿ١١ يًذػِ ٚايجكٌ حيتٌُ ٖصإ ايبٝتإ َع٢ٓ ايتكسِٜ ٚايتأخري ايصٟ شنط (4)

٣ٌ قًُبُ٘(، ٚبٗصا اغيع٢ٓ ٜهٕٛ ايبعري َٛصٟٛؾا باـؿ١١ ؼي ايػري  ٢ٌ(: )َجك يًكًب، ؾُع٢ٓ )قًب٘ َجك

ٞٙ سآز، ٚدعٌ  َٓا اغيع٢ٓ ايجاْٞ ؾٝهٕٛ ظعٌ اـؿ١١ يًكًب سيع٢ٓ أْٓ٘ شن ٚايُٛأ١ْٓٝ ٚايٛقاض ؼي ايكًب. أ

ضدِ عـيِٝ. ٚؼي ٖصا اغيع٢ٓ ٫ ؾاٖس ؼي ايبٝت، ؾ٬ تكسِٜ ٫ٚ تأخري. ٜٓـيط: ايجكٌ يًذػِ، أٟ إْٓ٘ 

 .2/197ؾطح أبٝات غٝبٜٛ٘: 
 ؼي ا٭صٌ: )ٜٚبكا(. بٓكؽي ايكاف ؾكؽي َٔ زٕٚ ايٝا٤ ٚايبا٤. (5)
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٣ٌ قًُبُ٘، ٖصا أٚزي ٚأَٚدُ٘ َٔ إٔ جيعٌ )خؿاٟؾا( يًكًب  َٔ باب اغيكًٛب، أٟ: َجك

ٚ/ بري ايصؿ١ اييت ٖٞ 10تكسٜط تؿٔصٌ /; ٭ْٓو ع٢ً ٖصا اي(1)ٚ)َجك١ٌ( يًبعري

ِٕ نإ اغيؿصٍٛ ب٘ َٔ غبب اغيٛصٛف; ٭ْٓ٘  )َجك١ٌ( ٚبري اغيٛصٛف احملصٚف ٚإ

، (2)ٜ٪زٟ إزي إٔ جيتُع ؼي ايبٝت ضطٚضتإ َهطٖٚتإ، إسساُٖا: سصف اغيٛصٛف

. ٜؾَذِعًُٝ٘ َٔ باب اغيكًٛب أٚزي ٚأبعس َٔ (3)ٚا٭خط٣: ايؿصٌ بٝٓ٘ ٚبري صؿت٘

 :(5)، ؾٝصري نُا قاٍ اَط٩ ايكٝؼ(4)ض٠ايططٚ

٣ٌ َِْشُػُ٘ َتَػٝٚٔبٜؾٔك ََٔكِٝ  (6)ٌِ ؼي 

                                      
(1)  ٌَ ٣ٌ خؿإف قًُب٘(، ؾًؿفي )بعري( ٖٛ اغيٛصٛف احملصٚف، ٚ)َجكٌ( صؿ١ ي٘، ٝؾٔص تكسٜطٙ: )دٛظ بعري٣ َجك

 ُا بكٛي٘: )خؿاف قًُبُ٘( اغيتعًل باغيٛصٛف احملصٚف.بٝٓٗ
سصف اغيٛصٛف يٝؼ َٔ ايططٚضات اغيهط١ٖٚ، بٌ جيٛظ سصؾ٘ ؼي ايٓجط ٚايؿعط بؿطؾي ٚدٛز ايسيٌٝ،  (2)

ٚإشا نإ نصيو نإ سصف اغيٛصٛف : »... 2/368قاٍ ابٔ دين ؼي اـصا٥ص ؼي ضابؽي سصف اغيٛصٛف: 

ٚ ؾٗست اؿاٍ ب٘، ٚن١ًُا اغتبِٗ اغيٛصٛف نإ سصؾ٘ غري ٥٫ل إُْٓا ٖٛ َت٢ قاَّ ايسيٌٝ عًٝ٘ أ

 يي ىي ني مي زي ري ٰىَُّٚٔ أَج١ً سصف اغيٛصٛف ؼي غري ايططٚض٠ قٛي٘ تعازي: «. باؿسٜح
ََٔ ُٜٛثل بعطبٝت٘ ٜكٍٛ: )َا  ص159طغٛض٠ ايٓػا٤:  َّحئخئ جئ شنط ٖصا اغيٛضع غٝبٜٛ٘، ٚشنط أْ٘ مسع بعض 

٢ٍ نصا ؾُا  2/345ٚنصا(، ٚقٓسضٙ بـ )َا َِٓٗ ٚاسْس َات(. ٜٓـيط: ايهتاب:  َِٓٗ َات ست٢ ضأُٜتُ٘ ؼي سا

ؾٛاٖس قطآ١ْٝ ٚؾعط١ٜ نجري٠ ع٢ً سصف اغيٛصٛف، ؾ٬ زاعٞ  818-816بعسٖا، ٚؼي َػين ايًبٝب: 

 يًكٍٛ بأْٓٗا ضطٚض٠ َهط١ٖٚ.
ٕٓ ايؿصٌ بري ايصؿ١ ٚاغيٛصٛف بؿاصٌ َعٍُٛ يًُٛصٛف، أٟ َٔ غبب٘ دا٥ (3) ع ؼي شنط ابٔ عصؿٛض أ

، أٟ: سؿْط ص44طغٛض٠ م: َٔ اٯ١ٜ َّجت هب مب خبُّايه٬ّ ٚيٝؼ كت٘صا بايؿعط، ٚشيو نكٛي٘ تعازي: 

 .161-160ٜػرْي عًٝٓا. ٜٓـيط: ضطا٥ط ايؿعط: 
 ٚنصيو تكسِٜ اغيطؾٛع )ايؿاعٌ ْٚا٥ب٘( ع٢ً ضاؾع٘ َٔ خصا٥ص ايؿعط، ؾٗٛ أّٜطا ضطٚض٠. (4)
 ؾُا بعسٖا. 1/107تٓـيط تططيت٘ ؼي: ايؿعط ٚايؿعطا٤:  .اَط٩ ايكٝؼ بٔ سذط بٔ عُطٚ ايهٓسٟٖٛ  (5)
 ، ٚشياَ٘:1/401ايؿاٖس َٔ ايٌٜٛٛ، ٖٚٛ عذع بٕٝت ٫َط٨ ايكٝؼ ؼي زٜٛاْ٘:  (6)

١َُٕ ٌٖ ٜيٓا َّْٜٛ ٜئصْٜص ٔبٓٔع ٣ٌ مُػُ٘ َتػٝٚٔبؾٔك  ٜؾـٜي ََٔكِٝ  ٌِ ؼي 
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 .(1)أضاز: )َتػٝٓب مُػُ٘(، ؾكًب نُا تطاٙ يصٓش١ ايكاؾ١ٝ

 َٚجً٘ قٍٛ اٯخط:

٢ٔ ٜأِصَطَّ ٜطِع١َٟٜٓغَسا٠ٜ ٜأَس٤ًِت ٫  ب
 

ُُِط  ـٜ ـٔ ٚا ٜٛاُت ايٖػسا٥ٔ ٣ٔ َعٔبِٝ  (2)ُسَصِٝ
 

بٓصب )ايٛع١ٓ( ٚضؾع )عبٝٛات(  (3)بٔ سبٝبٖهصا ضٚاٙ ْٜٛؼ 

ٚ)اـُط(، ٖٚصا أّٜطا ع٢ً ايكًب، ٚا٭صٌ: إٔ تهٕٛ )ايٛع١ٓ( َطؾٛع١; ٭ْٓٗا ٖٞ 

احمل١ًِّ يًدُط ٫ نُا ٝأْؿس ايبٝت، ٚإصيا زعاٙ إزي شيو ـ أعين ايكًب ـ إضازت٘ 

ٕٓ ايكصٝس٠ ضا١ٓٝ٥ َطؾٛع١، ٖٚصا َصٖب َٔ َصاٖب ايع طب ؼي تصشٝض ايكاؾ١ٝ; ٭

َسٖطَّ ع٢ً ْؿػ٘ ُؾطب اـُط أٚ  (4)اؾا١ًٖٝ، نإ أسسِٖ إشا نإ ي٘ ثأض عٓس ٚاتط٣ ي٘

ٌٖ ي٘ َا  ِّٝب ست٢ ُٜسض٢ٜى ثأَضُٙ، ؾإشا أزضٜنُ٘ َس ٌَ ايًشِ أٚ َطادع١ ايٓػا٤ َٚٓؼ اي أٞن

ََُ٘ ع٢ً ْؿػ٘، نُا قاٍ:  نإ سٖط

                                      
، ؾَعٖسُٙ َٔ «ُػُ٘، ٖٚٛ َٔ ن٬ّ ايؿعطأضاز: ؾكٌ ؼي َكٌٝ َتػٕٝب م»قاٍ ايػهطٟ ؼي ؾطح ٖصا ايبٝت:  (1)

. ٚأْهط ايؿٓطا٤ ـ ؾُٝا ُْٔكٌ عٓ٘ ـ إٔ ٜهٕٛ يؿفي 1/401ايططٚضات. زٜٛإ اَط٨ ايكٝؼ ًَٚشكات٘: 

٣ٌ أبٛٙ  )َتػٝٓب( فطّٚضا، ٚدعً٘ َطؾّٛعا; ٭ْٓ٘ ٫ ضيهٔ إٔ ٜطٓز ع٢ً )اغيكٌٝ(، نُا ٫ جيٛظ: )َطضُت بطد

٣ِ(. ٜٓـيط: ايصشاح: )غٝب(،  ٕٓ يؿفي )َتػٝٔب( اجملطٚض أصً٘: قا٥ ٚايًػإ: )غٝب(. ٚشنط ايػُري اؿًيب أ

ٕٓ ايهٛؾٝري جيٝعٕٚ تكسِٜ ايؿاعٌ، ؾٗٛ عٓسِٖ  ِٓ ُخؿِّـ، ٚشنط أ )َتػٝٓيٓب( بٝا٤ ايٓػب، ْػب١ٟ إزي ايصؿ١، ُث

ٕٓ أقطب ايتٛدٝٗات إزي ايصٛاب تٛدٝ٘ ايؿعضاْٞ.11/28دا٥ع. ٜٓـيط: ايسض اغيصٕٛ:   . ٜٚبسٚ أ
. ٚايعبٝؽي: ايًشِ ايٛطٟ، ٚايػسا٥ـ: مسري 1/422ايبٝت َٔ ايٌٜٛٛ، ٖٚٛ يًؿطظزم ؼي ؾطح زٜٛاْ٘:  (2)

ٌَ ي٘ قطٜب، ؾشٓطَّ ع٢ً ْؿػ٘ ؾطب  ايػٓاّ ٚغريٙ، ػيا غًب عًٝ٘ ايػُٔ. ٚنإ سصٝب بٔ أصطّ قس ٝقٔت

ُٓا طعٓ٘ ٚقتً٘ س١ًت ي٘ اـُط ٚأنٌ ايًشِ. اؿًٌ ؼي  اـُط، ٚأنٌ ايًشِ ايعبٝؽي، ست٢ ٜكتٌ قاتً٘، ؾً

 .279ؾطح أبٝات اؾٌُ: 
، ٚبػ١ٝ 47ٖـ(. تٓـيط تططيت٘ ؼي: ْع١ٖ ا٭يبا٤: 182ٖٛ أبٛ عبس ايطظئ ْٜٛؼ بٔ سبٝب ايبصطٟ )ت (3)

 .8/261، ٚا٭ع٬ّ: 2/365ايٛعا٠: 
٢ِٛتط: ؿٝي٠١َ٬ ؼي زّ. ٜٓـيط: ايعري: )ٚتط(. (4)  اي
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َّا َس٤ًٔت ُُِط ٜٚناِْت َسَطا ـٜ  ا
 

٣ٟ َا   ًٜٞأ ٌٗٚٔب  (1)أضاٖا َتٔش
 

 ايصٟ شنطْاٙ. (2)ؾٗصا ٜهؿـ يو َع٢ٓ

َٞ عٔ ايهػا٥ٞ ـَ ُتٓٔؿُس ٖصا  (3)ُٚسٔه َّا: نٝ ٍَ يٞ ُُْٜٛؼ ٜٛ أْٓ٘ قاٍ: قا

٢ٜٚ٘ٔ؟ ٚأْؿس:  ايبٝت؟ أٚ قاٍ: نٝـ َتط

٢ٔ أصَطَّ... ايبٝت  ٜغَسا٠ٜ أَس٤ًِت ٫ِب

٢ٔ أِصَطَّ ٜطِع٠١َٓ(4)قاٍ ـٔ(  : ؾكًُت: )ٜغَسا٠ٜ ٜأَس٤ًِت ٫ِب ٣ٔ َعٔبٝٛأت ايػسا٥ ُسَصِٝ

ِٓ ايه٬ُّ ٖآٖا، ثِ قاٍ ي٘ اـُُط. قاٍ:  (6): )ٚاـُُط(، ؾهأْٓ٘ أضاز: َٚس٤ًت(5)َت

/ َٔ بٓصب  (8): إُْٓا أَِْؿَسِْٔٝ٘ٔ ايؿطظزُم(7)ؿي/ ٖصا ٚاغتذازٙ، ثِ قا10ٍؾاغتشػ

                                      
ُِٖت( بسٍ )أضاٖا(.88ؼي زٜٛاْ٘: ريٙ ٖٚٛ ٚغيؿٓؿط٣ َٓػٛب إزي اايبٝت َٔ اغيسٜس، ٖٚٛ  (1)  ، بطٚا١ٜ: )أٜي

ٚؼي ْػب١ ايكصٝس٠ اييت َٓٗا ٖصا ايبٝت خ٬ف، ؾصٌ ايكٍٛ ؾٝ٘ ايؿٝذ أبٛ ؾٗط قُٛز قُس ؾانط ؼي 

 ؾُا بعسٖا. 47نتاب٘ )صيؽي صعب ٚصيؽي كٝـ(: 
 ؼي ا٭صٌ: )َعٓا(. (2)
ٞٓ بٔ َسُع٠ بٔ عبس اهلل بٔ عج (3) ٖـ(. تٓـيط تططيت٘ ؼي: ْع١ٖ ا٭يبا٤: 189ُإ ايهػا٥ٞ )تٖٛ أبٛ اؿػٔ عً

 .164-2/162، ٚبػ١ٝ ايٛعا٠: 58-64
 أٟ: ايهػا٥ٞ. (4)
 أٟ: ايؿاعط )ايؿطظزم(. (5)
 ؼي ا٭صٌ: )زخًت(. (6)
 أٟ: ْٜٛؼ. (7)
، 1/486ٖـ(. تٓـيط تططيت٘ ؼي: َعذِ ايؿعطا٤: 110ُٖاّ بٔ غايب بٔ صعصع١ ايتُُٝٞ ايساضَٞ )ت (8)

 .8/93ع٬ّ: ٚا٭
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ؼي صٓاع١ٔ  )ايٛع١ٓ(، ٚضؾع َا بكٞ َٔ ايبٝت ع٢ً ايكًب، َٚا شنطَتُ٘ أَْت أٞقَعُس

 .(1)اإلعطاب

ٚهلصا ـ أعين ايكًب ـ ؼي طي١ً ايه٬ّ ْـيا٥ط ٜهُجُط عسُزٖا ؼي ايؿعط ايكسِٜ 

 ٚاغٝيِشَسخ، أِضَطِبٓا عٔ شنطٙ اختصاّضا.

َِ ايٛطَٜل ًَٜٜٚكٗا(، ٚ)َدَصَب ٚدبَص(،  ََعٝل(، ٚ)يك ُِٔٝل ٚ ُِٗ: )َع َٓا قٛٝي ؾأ

١ٛٝذ( ؼي أؾباٙ هلصا نجري٠ ؾؿٝ٘ خ َٓا (2)٬ف بري ايبصطٜري ٚايهٛؾٝريٚ)ٔطٚبٝذ ٚٔب ، ؾأ

                                      
ُٔ »، ٚع١ًل اغيرٓبز ؼي ْٗا١ٜ ايطٚا١ٜ قا٬ٟ٥: 1/476تٓـيط ايطٚا١ٜ ؼي: ايهاٌَ:  (1) ٚايصٟ شٖب إيٝ٘ ايهػا٥ٞ أسػ

ِٕ نإ إْؿاُز ايؿطظزم٢ دّٝٓسا ١ٛابٞ: «ؼي قض ايعطب١ٝ، ٚإ ، ٚاؿًٌ 357-1/356، ٜٚٓـيط: غطٜب اؿسٜح يًد

 .279ؼي ؾطح أبٝات اؾٌُ: 
ٕٓ اـ٬ف ؼي ٖصٙ اغيػأي١ بري ايهٛؾٝري شٖب ايؿعضاْٞ  (2) َٚٔ قبً٘ ايٓٓشاؽ ؼي ؾطح ايكصا٥س إزي أ

ٌٖ َا ٚضز  ٕٓ ن ٕٓ اـ٬ف بري ايٓشا٠ ٚايًػٜٛري، ؾايًػٜٕٛٛ ٜصٖبٕٛ إزي أ ٚايبصطٜري، ٚشٖب بعطِٗ إزي أ

ٟٛا. قاٍ أبٛ بهط بٔ زضٜس  َٓا ايٓشا٠ ؾٝذعًٕٛ يصيو ضاب ؼي َٔ ٖصٙ ا٭يؿاؿي ٖٛ َٔ باب ايكًب، أ

َِ قّْٛ َٔ ايٓشٜٛري أْٓٗا يػات، قاٍ أبٛ بهط: ٖٚصا : »3/1254اؾُٗط٠:  باب اؿطٚٔف اييت ٝقًٔبِت َٚظَع

َٜٛب٘ ٍُ خ٬ْف ع٢ً أٌٖ ايًػ١ٔ ٚاغيعطؾ١، ُٜكاٍ: َدَصَب َٚدَبَص، َٚا أٞطََٝبُ٘ ٚأٜ ٛٓاص:«ايكٛ  .228، ٜٚٓـيط: زٓض٠ ايػ

ٕٓ اـ٬ف اؿاصٌ ٫ ٜتعًل سيصٖٔب بصطٜ رَي أٚ نٛؾٝري، ٫ٚ سيصٖٔب يػٜٛري أٚ مٜٛري، ٜٚبسٚ أ

َٚدَبِصُت( ٚمٛٙ ؾًٝؼ ؾٝ٘ قًب، ٚنٌ ٚاسٕس  َدَصِبُتٚأَا ): »4/381بسيٌٝ َا قاي٘ غٝبٜٛ٘ ؼي ايهتاب: 

ٚمسعُت بعَض ٝقطاع١ٜ ٜكٍٛ: )ادتش٢ َاي٘(، : »2/124ايؿطا٤ ؼي َعاْٞ ايكطإٓ: ، ٚقاٍ «َُٓٗا ع٢ً سست٘

، ؾُصُٖب ؾٝذ ايبصطٜري أْ٘ يٝؼ َٔ باب ايكًب ؼي ؾ٤ٞ، َٚصٖب «اَح َاي٘(ٚايًػ١ٝ ايؿاؾ١ٝٝ: )ادت

ٕٓ ٖصٙ ايـياٖط٠ َٔ باب ايكًب، ٚشٖب ابٔ  ٌُ ايًػ١ ؾأنجُطِٖ ٜكٍٛ بأ َٓا أٖ ؾٝذ ايهٛؾٝري أْٓ٘ يػ١. أ

، ٚشٖب ابٔ غٝسٙ ؼي احملهِ إزي َا شٖب إيٝ٘ 1/371زضغتٜٛ٘ إزي إْهاض ٖصٙ ايـياٖط٠. ٜٓـيط: اغيعٖط: 

يصا «. َدَبَص َدِبّصا: يػ٠١ ؼي َدَصَب، ٚؿيٓٓ٘ أبٛ ُعَبٕٝس َكًّٛبا عٓ٘، ٚيٝؼ شيو بؿ٤ٞ: »7/365ا٠، ؾكاٍ ؾٝ٘: ايٓش

ٕٓ ؾٝٗا خ٬ٟؾا بري  ٕٓ ؼي ٖصٙ ايـياٖط٠ خ٬ٟؾا بري ايهٛؾٝري ٚايبصطٜري يٝؼ ي٘ غٓس، ٚاؿهِ بأ ؾاؿهِ بأ

 ايًػٜٛري ٚايٓشٜٛري ؾٝ٘ تػاٌٖ.
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َٓا ايبصطٜٕٛ ؾٝذعًْٛٗا يػتري(1)ايهٛؾٕٝٛ ؾٝذعًْٛ٘ َٔ باب اغيكًٛب ، (2)، ٚأ

 /ؿي10. (3)ٚيٝؼ ٖصا َٛضع ا٫ْتصاض ٭سس ايكٛيري، ٚاهلل أعًِ

 
 ثبت اغيصازض ٚاغيطادع

 ايكطإٓ ايهطِٜ

كٝل: نُاٍ َصٛؿ٢، ٖـ(، ؼ395اإلتباع ٚاغيعاٚد١، أبٛ اؿػري أظيس بٔ ؾاضؽ )ت .1

 َهتب١ اـالٞ، ايكاٖط٠، ز.ت.
ٖـ(، 911اإلتكإ ؼي عًّٛ ايكطإٓ، عبس ايطظئ بٔ أبٞ بهط د٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ )ت .2

 .1974ؼكٝل: قُس أبٛ ايؿطٌ إبطاِٖٝ، اهل١٦ٝ اغيصط١ٜ ايعا١َ يًهتاب، 

                                      
ؾانٞ ايػ٬ح: سيع٢ٓ ؾاٜو، ثِ »، إش قاٍ ايٓٓشاؽ: 340-1/339تػع اغيؿٗٛضات: ٜٓـيط: ؾطح ايكصا٥س اي (1)

َٓا َا ٜػُٝ٘ ايهٛؾٕٝٛ ايكًب مٛ: )دبص ٚدصب(  أٓخط ايٝا٤... ٖٚصا ايكًب ايصشٝض عٓس ايبصطٜري، ٚأ

 «.ؾًٝؼ ٖصا بكًب عٓس ايبصطٜري، ٚإصيا ُٖا يػتإ، ٚيٝؼ سيٓعي١ )ؾإى ٚؾاٜو(...
َٓا )َدصِبُت َٚدَبصُت( »، ٚٚضز ؾٝ٘: 3/481، ٚايهتاب: «اٜؾِبُص يػ٠١ ؼي اٜؾِصٔب»، ٚٚضز ؾٝ٘: 6/96ٜٓـيط: ايعري:  (2) ٚأ

ٌٚ َع٢ٓ، ٜٚتصٓطف  ١ٛطز ؾُٝٗا ؼي ن ٕٓ شيو ٜ ٌٗ ٚاسٕس َُٓٗا ع٢ً سسٔت٘ٔ; ٭ ٚمٛٙ ؾًٝؼ ؾٝ٘ قًب، ٚن

إشا »، ٚٚضز ؾٝ٘: 1/371عٖط: ، ٚاغي70-2/69ٜٚٓـيط ضابؽي ايكًب عٓس ايبصطٜري ؼي: اـصا٥ص: «. ايؿعٌ ؾٝ٘

قًبٛا مل جيعًٛا يًؿطع َصسّضا ي٬٦ ًٜتبؼ با٭صٌ بٌ ُٜكَتَصُط ع٢ً َصسض ا٭صٌ يٝهٕٛ ؾاّٖسا 

 ٌٖ ٕٓ ن َِ ايٓٗشا٠ٝ بأ ٢ٕ َسٜه ُٚٔدَس اغيصسضا يٮصاي١ مٛ: )٦ََٜٔؼ َٜأّغا(، ٚ)ٜأَٜٔؼ( َكًْٛب َٓ٘ ٫ٚ َصسَض ي٘، ؾإشا 

ٌْ ٚيٝؼ ، ٜٚٓـيط: ؿياٖط٠ ايكًب اغيهاْٞ «سيكًٕٛب َٔ اٯخط، مٛ: )َدَبَص َٚدَصَب( ٚاسٕس َٔ ايؿعًري أص

 .32-28ؼي ايعطب١ٝ: 
نتَبُ٘ يٓؿػ٘ قُس بٔ عبس ايٛاسس اغيكسغٞ، »اْت٢ٗ ايهتاب ٖآٖا. ٚشنط ايٓاغذ بعس شيو امس٘ قا٬ٟ٥:  (3)

ُٔٓا بٗذ١ ايسٜٔ أبٞ عبس اهلل قُس بٔ أظيس ايؿعاْ َُٔػٝ ٞ ايٓشٟٛ. ٚاؿُُس هلل ٚص٢ً بًػت قطا٠٤ ع٢ً 

 «.اهلل ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ
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رياؼي أخباض ايٓشٜٛري اايبصطٜري، أبٛ غعٝس اؿػٔ بٔ عبس اهلل بٔ اغيطظبإ ايػ .3

ٖـ(، ؼكٝل: ط٘ قُس ايعٜين، ٚقُس عبس اغيٓعِ خؿادٞ، ْؿط: َصٛؿ٢ ايبابٞ 368)ت

 .1966اؿًيب، َصط، 
ٖـ(، زاض ايهتب 421ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ، أبٛ عًٞ أظيس بٔ قُس بٔ اؿػٔ اغيطظٚقٞ )ت .4

 .ـ1417ٖ، 1ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾي
ٖـ(، ؼكٝل: 538ؿطٟ )تأغاؽ ايب٬غ١، أبٛ ايكاغِ قُٛز بٔ عُط داض اهلل ايعك .5

 .1998، 1قُس باغٌ عٕٝٛ ايػٛز، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾي
ٖـ(، زاض اغيعطؾ١، 483أصٍٛ ايػطخػٞ، قُس بٔ أظيس مشؼ ا٭١ُ٥ ايػطخػٞ )ت .6

 بريٚت، ز.ت.
ٖـ(، ؼكٝل: ز. 338إعطاب ايكطإٓ، أبٛ دعؿط أظيس بٔ قُس بٔ إمساعٌٝ ايٓٓشاؽ )ت .7

 .1988ايهتب، بريٚت،  ظٖري غاظٟ ظاٖس، عامل
ٖـ(، 672إنُاٍ ا٭ع٬ّ بتجًٝح ايه٬ّ، قُس بٔ عبس اهلل بٔ َايو ايٛا٥ٞ اؾٝاْٞ )ت .8

 .1984، 1ؼكٝل: غعس بٔ ظيسإ ايػاَسٟ، داَع١ أّ ايكط٣، َه١ اغيهط١َ، ؾي

ٖـ((، أبٛ بهط َعري 475إنُاٍ اإلنُاٍ )ته١ًُ يهتاب اإلنُاٍ ٫بٔ َان٫ٛ )ت .9

ٖـ(، ؼكٝل: ز. عبس ايكّٝٛ عبس ضب ايٓيب، 629ٓبًٞ ايبػسازٟ )تايسٜٔ ابٔ ْك١ٛ اؿ

 ٖـ.1410، 1داَع١ أّ ايكط٣، َه١ اغيهط١َ، ؾي
أَايٞ ابٔ ايؿذطٟ، ٖب١ اهلل بٔ عًٞ بٔ قُس بٔ ظيع٠ اؿػين ايعًٟٛ اغيعطٚف بابٔ  .11

ٖـ(، ؼكٝل ٚزضاغ١: ز. قُٛز قُس ايٛٓاسٞ، َهتب١ اـالٞ، ايكاٖط٠، 542ايؿذطٟ )ت

1992. 
ٖـ(، ؼكٝل: 646إْباٙ ايطٚا٠ ع٢ً أْباٙ ايٓشا٠، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ ٜٛغـ ايكؿٛٞ )ت .11

قُس أبٛ ايؿطٌ إبطاِٖٝ، زاض ايؿهط ايعطبٞ، ايكاٖط٠، َٚ٪غػ١ ايهتب ايجكاؾ١ٝ، 

 .1982، 1بريٚت، ؾي
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اإلْصاف ؼي َػا٥ٌ اـ٬ف بري ايٓشٜٛري ايبصطٜري ٚايهٛؾٝري، أبٛ ايربنات عبس  .12

ٖـ(، َٚع٘ نتاب ا٫ْتصاف َٔ اإلْصاف، قُس 577قُس ا٭ْباضٟ )ت ايطظئ بٔ

 .1961، 4قٝٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس، َٛبع١ ايػعاز٠، َصط، ؾي
ٖـ(، زاض 794ايبشط احملٝؽي ؼي أصٍٛ ايؿك٘، أبٛ عبس اهلل بسض ايسٜٔ قُس ايعضنؿٞ )ت .13

 .1994، 1ايهتيب، ؾي
ٖـ(، ؼكٝل: 745ا٭ْسيػٞ )ت ايبشط احملٝؽي ؼي ايتؿػري، أبٛ سٝإ قُس بٔ ٜٛغـ .14

 ٖـ.1420صسقٞ قُس طيٌٝ، زاض ايؿهط، بريٚت، 
ٖـ(، ؼكٝل: 794ايربٖإ ؼي عًّٛ ايكطإٓ، أبٛ عبس اهلل بسض ايسٜٔ قُس ايعضنؿٞ )ت .15

 .1957، 1قُس أبٛ ايؿطٌ إبطاِٖٝ، زاض إسٝا٤ ايهتب ايعطب١ٝ، َصط، ؾي
سٜٔ عبس ايطظئ بٔ أبٞ بهط بػ١ٝ ايٛعا٠ ؼي طبكات ايًػٜٛري ٚايٓشا٠، د٬ٍ اي .16

 ز.ت. بطاِٖٝ، اغيهتب١ ايعصط١ٜ، يبٓإ،ٖـ(، ؼكٝل: قُس أبٛ ايؿطٌ إ911ايػٝٛطٞ )ت
ٖـ(، زضاغ١ ٚؼكٝل: 539ايبٝإ ؼي ؾطح ايًُع، ايؿطٜـ عُط بٔ إبطاِٖٝ ايهٛؼي )ت .17

ُٓإ، ؾي ُٓاض، ع  .2002، 1ز. ع٤٬ ايسٜٔ ظي١ٜٛ، زاض ع
، أبٛ اؿػري حي٢ٝ بٔ أبٞ اـري بٔ غامل ايعُطاْٞ ايبٝإ ؼي َصٖب اإلَاّ ايؿاؾعٞ .18

 .2000، 1ٖـ(، ؼكٝل: قاغِ قُس ايٓٛضٟ، زاض اغيٓٗاز، دس٠، ؾي558ايؿاؾعٞ )ت
ُٓس بٔ عبس ايطظام اؿػٝين َطتط٢  .19 ُٓس بٔ ق تاز ايعطٚؽ َٔ دٛاٖط ايكاَٛؽ، ق

 ٖـ(، ؼكٝل: فُٛع١ َٔ احملككري، زاض اهلسا١ٜ، ز.ت.1205ايٖعبٝسٟ )ت
تاضٜذ اإلغ٬ّ ٚٚؾٝات اغيؿاٖري ٚا٭ع٬ّ، مشؼ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ قُس  .21

ٖـ(، ؼكٝل: عُط عبس ايػ٬ّ ايتسَطٟ، زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت، 748ايصٖيب )ت

 .1993، 2ؾي
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ٖـ(، ؼكٝل: عُطٚ بٔ 571تاضٜذ زَؿل، ابٔ عػانط أبٛ ايكاغِ عًٞ بٔ اؿػٔ )ت .21

 .1998، 1، بريٚت، ؾيغطا١َ ايعُطٟٚ، زاض ايؿهط
ٖـ(، 852تبصري اغيٓتب٘ بتشطٜط اغيؿتب٘، أبٛ ايؿطٌ أظيس بٔ سذط ايعػك٬ْٞ )ت .22

 ؼكٝل: قُس عًٞ ايٓذاض، َطادع١: عًٞ قُس ايبذاٟٚ، اغيهتب١ ايع١ًُٝ، بريٚت، ز.ت.
ٖـ(، ؼكٝل: 616ايتبٝإ ؼي إعطاب ايكطإٓ، أبٛ ايبكا٤ عبس اهلل بٔ اؿػري ايعهربٟ )ت .23

 ُس ايبذاٟٚ، عٝػ٢ ايبابٞ اؿًيب ٚؾطنا٩ٙ، َصط، ز.ت.عًٞ ق
ايتشطٜط ٚايتٜٓٛط )ؼطٜط اغيع٢ٓ ايػسٜس ٚتٜٓٛط ايعكٌ اؾسٜس َٔ تؿػري ايهتاب  .24

ـ(، ايساض ايتْٛػ١ٝ يًٓؿط، تْٛؼ، 1393ٖاجملٝس(، قُس ايٛاٖط بٔ عاؾٛض ايتْٛػٞ )ت

1984. 
قُس اؿػري بٔ َػعٛز ايبػٟٛ  تؿػري ايبػٟٛ )َعامل ايتٓعٌٜ ؼي تؿػري ايكطإٓ(، أبٛ .25

 .1997، 4ٖـ(، سكك٘ ٚخٓطز أسازٜج٘: قُس عبس اهلل ايُٓط ٚصاسباٙ، زاض طٝب١، ؾي510)ت
تؿػري اـاظٕ )يباب ايتأٌٜٚ ؼي َعاْٞ ايتٓعٌٜ(، أبٛ اؿػٔ ع٤٬ ايسٜٔ عًٞ بٔ  .26

ٖـ(، تصشٝض: قُس عًٞ ؾاٖري، زاض 741قُس بٔ إبطاِٖٝ اغيعطٚف باـاظٕ )ت

 ٖـ.1415، 1ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾي ايهتب
تؿػري ايػُطقٓسٟ )عط ايعًّٛ(، أبٛ ايًٝح ْصط بٔ قُس ايػُطقٓسٟ اؿٓؿٞ  .27

 ٖـ(، ؼكٝل: ز. قُٛز َٛطدٞ، زاض ايؿهط، بريٚت، ز.ت.373)ت
تؿػري ايػُعاْٞ )تؿػري ايكطإٓ(، أبٛ اغيـيؿط َٓصٛض بٔ قُس ايػُعاْٞ ايؿاؾعٞ  .28

ِٝ، ٚغِٓٝ بٔ عباؽ بٔ غِٓٝ، زاض ايٛطٔ، ايطٜاض، ٖـ(، ؼكٝل: ٜاغط بٔ إبطا489ٖ)

 .1997، 1ؾي

ُٔٝسٟ  .29 تؿػري غطٜب َا ؼي ايصشٝشري ايبداضٟ َٚػًِ، قُس بٔ ؾتٛح بٔ عبس اهلل اٜؿ

 .1995، 1ٖـ(، ؼكٝل: ز. ظبٝس٠ قُس غعٝس، َهتب١ ايػ١ٓٓ، ايكاٖط٠، ؾي488)ت
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ط ايطاظٟ اغيًكب بؿدط ايتؿػري ايهبري )َؿاتٝض ايػٝب(، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ عُ .31

 ٖـ.1420، 3ٖـ(، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ؾي606ايسٜٔ ايطاظٟ )ت
تؿػري اغياٚضزٟ )ايٓهت ٚايعٕٝٛ(، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ قُس بٔ قُس بٔ سبٝب  .31

ٖـ(، ؼكٝل: ايػٝس ابٔ عبس اغيكصٛز بٔ 450ايبصطٟ ايبػسازٟ ايؿٗري باغياٚضزٟ )ت

 يع١ًُٝ، بريٚت، ز.ت.عبس ايطسِٝ، زاض ايهتب ا
ايته١ًُ يٛؾٝات ايٓك١ً، ظنٞ ايسٜٔ أبٛ قُس عبس ايعـيِٝ بٔ عبس ايكٟٛ اغيٓصضٟ  .32

 .1984، 3ٖـ(، ؼكٝل: ز. بؿاض عٛاز َعطٚف، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ؾي656)ت
ايتُاّ ؼي تؿػري أؾعاض ٖصٌٜ ػي١ا أغؿً٘ أبٛ غعٝس ايػهطٟ، أبٛ ايؿتض عجُإ بٔ دين  .33

: أظيس ْادٞ ايكٝػٞ، ٚخسجي١ عبس ايطظام اؿسٜجٞ، ٚأظيس ًَٛٛب، ٖـ(، ؼكٝل392)ت

 .1962، 1َطادع١: ز. َصٛؿ٢ دٛاز، َٓؿٛضات ٚظاض٠ اغيعاضف، بػساز، ؾي
ُٓا ٚقع ؼي ايصشاح، أبٛ قُس عبس اهلل بٔ بٓطٟ اغيصطٟ  .34 ايتٓبٝ٘ ٚاإلٜطاح ع

هل١٦ٝ ٖـ(، ؼكٝل ٚتكسِٜ: َصٛؿ٢ سذاظٟ، َطادع١: عًٞ ايٓذسٟ ْاصـ، ا582)ت

١َٓ يًهتاب، ايكاٖط٠، ؾي  .1980، 1اغيصط١ٜ ايعا
ٖـ(، ؼكٝل: قُس عٛض 370تٗصٜب ايًػ١، أبٛ َٓصٛض قُس بٔ أظيس ا٭ظٖطٟ )ت .35

 .2001، 1َطعب، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ؾي
تٛضٝض اغيكاصس ٚاغيػايو بؿطح أيؿ١ٝ ابٔ َايو، بسض ايسٜٔ اؿػٔ بٔ أّ قاغِ  .36

، 1ؾطح ٚؼكٝل: عبس ايطظئ عًٞ غًُٝإ، زاض ايؿهط ايعطبٞ، ؾيٖـ(، 749اغيطازٟ )ت

2001. 
ٖـ(، ؼكٝل: 310داَع ايبٝإ ؼي تأٌٜٚ ايكطإٓ، أبٛ دعؿط قُس بٔ دطٜط ايٛربٟ )ت .37

 .2000، 1أظيس قُس ؾانط، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ؾي
ٖـ(، 671اؾاَع ٭سهاّ ايكطإٓ، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أظيس مشؼ ايسٜٔ ايكططيب )ت .38

 .2003ؼكٝل: ٖؿاّ مسري ايبداضٟ، زاض عامل ايهتب، ايطٜاض، 
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ٖـ(، ؼكٝل: ز. ضَعٟ َٓري ايبعًبهٞ، زاض ايعًِ 321طيٗط٠ ايًػ١، أبٛ بهط بٔ زضٜس )ت .39

 .1987، 1ي٬ًُٜري، بريٚت، ؾي
ٞٓ )ت .41 ٞٓ ايؿاضغ ٖـ(، ؼكٝل: بسض ايسٜٔ قٗٛدٞ، 377اؿذ١ يًكطا٤ ايػبع١، أبٛ عً

َطادع١: عبس ايععٜع ضباح، ٚأظيس ٜٛغـ ايسق١ام، زاض اغيإَٔٛ يًرتاخ، ٚبؿري دٛجياتٞ، 

 .1987، 1زَؿل، ؾي
ٖـ(، ؼكٝل: ز. َصٛؿ٢ 521اؿًٌ ؼي ؾطح أبٝات اؾٌُ، ابٔ ايػٝس ايبًٛٝٛغٞ )ت .41

 .1979إَاّ، ايساض اغيصط١ٜ يًٛباع١، ايكاٖط٠، 
ٖـ(، 1093ٟ )تخعا١ْ ا٭زب ٚيٓب يباب يػإ ايعطب، عبس ايكازض بٔ عُط ايبػساز .42

 .1997، 4ؼكٝل ٚؾطح: عبس ايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ، َهتب١ اـالٞ، ايكاٖط٠، ؾي
ٖـ(، ؼكٝل: قُس عًٞ ايٓٓذاض، 392اـصا٥ص، أبٛ ايؿتض عجُإ بٔ دين اغيٛصًٞ )ت .43

١َٓ يًهتاب، ؾي  ، ز.ت.4اهل١٦ٝ اغيصط١ٜ ايعا
ٖـ(، زضاغ١ 420ؼي )تزٓض٠ ايتٓعٌٜ ٚغٓط٠ ايتأٌٜٚ، أبٛ عبس اهلل قُس اـٛٝب اإلغها .44

 .2001، 1ٚؼكٝل: ز. قُس َصٛؿ٢ آٜسٜٔ، داَع١ أّ ايكط٣، َه١ اغيهط١َ، ؾي
ايسض اغيصٕٛ ؼي عًّٛ ايهتاب اغيهٕٓٛ، أظيس بٔ ٜٛغـ اغيعطٚف بايػُري اؿًيب  .45

 ٖـ(، ؼكٝل: ز. أظيس قُس اـٓطاؾي، زاض ايكًِ، زَؿل، ز.ت.756)ت
 .1995اض ايؿطم ايعطبٞ، بريٚت، زٜٛإ ابٔ َكبٌ، ؼكٝل: ز. عع٠ سػٔ، ز .46
زٜٛإ أبٞ ايٓذِ ايعذًٞ ؾعطٙ ٚضدعٙ، صٓع٘ ٚؾطس٘: ع٤٬ ايسٜٔ أغا، ايٓازٟ  .47

 .1981ا٭زبٞ، ايطٜاض، 

زٜٛإ اَط٨ ايكٝؼ ًَٚشكات٘ بؿطح أبٞ غعٝس ايػهطٟ، زضاغ١ ٚؼكٝل: ز. أْٛض  .48

ذ، اإلَاضات عًٝإ أبٛ غًِٜٛ، ٚز. قُس عًٞ ايؿٛابه١، َطنع ظاٜس يًرتاخ ٚايتاضٜ

 .2000، 1ايعطب١ٝ اغيتشس٠، ؾي
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زٜٛإ دطٜط بؿطح قُس بٔ سبٝب، ؼكٝل: ز. ْعُإ ظيس أَري ط٘، زاض اغيعاضف،  .49

 .1986، 3ايكاٖط٠، ؾي
١َٓ، قٓسّ ي٘ ٚؾطس٘: أظيس سػٔ بػر .51  ،1، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾيزٜٛإ شٟ ايٗط

1995. 
ؾطس٘: ز. إٌَٝ بسٜع ٜعكٛب، زاض زٜٛإ ايؿٓؿط٣ )عُطٚ بٔ َايو(، طيع٘ ٚسكك٘ ٚ .51

 .1996، 2ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت، ؾي
، 1زٜٛإ ايعباؽ بٔ َطزاؽ، طيع ٚؼكٝل: ز. حي٢ٝ اؾبٛضٟ، ٚظاض٠ ايجكاؾ١، بػساز، ؾي .52

1968. 
زٜٛإ ايعٓذاز، ضٚا١ٜ عبس اغيًو بٔ قطٜب ا٭صُعٞ ٚؾطس٘، ؼكٝل: ز. عبس اؿؿٝفي  .53

 .1971ايػًٛٞ، اغيٛبع١ ايتعا١ْٝٚ، زَؿل، 
 .1971زٜٛإ عُط بٔ أبٞ ضبٝع١، ٚقـ ع٢ً طبع٘ ٚتصشٝش٘: بؿري ضيٛت،  .54
 .1971زٜٛإ ٝنَجٝٚط عٓع٠، طيع٘ ٚؾطس٘: ز. إسػإ عباؽ، زاض ايجكاؾ١، بريٚت،  .55

زٜٛإ نعب بٔ َايو ا٭ْصاضٟ، زضاغ١ ٚؼكٝل: ز. غاَٞ َهٞ ايعاْٞ، َهتب١  .56

 .1966، 1ايٓٗط١، بػساز، ؾي
غسٟ، طيع ٚؾطح ٚؼكٝل: ز. قُس ْبٌٝ ططٜؿٞ، زاض صازض، زٜٛإ ايهُٝت بٔ ظٜس ا٭ .57

 .2000، 1بريٚت، ؾي
، 1زٜٛإ ايٓابػ١ اؾعسٟ، طيع٘ ٚسكك٘ ٚؾطس٘: ز. ٚاضض ايصُس، زاض صازض، بريٚت، ؾي .58

1998. 
ٖـ(، ؼكٝل: 637شٌٜ تاضٜذ َس١ٜٓ ايػ٬ّ، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ غعٝس ابٔ ايٗسَبِٝجٞ )ت .59

 .2006، 1اض ايػطب اإلغ٬َٞ، بريٚت، ؾيز. بؿاض عٛاز َعطٚف، ز
ٖـ(، 795شٌٜ طبكات اؿٓاب١ً، ظٜٔ ايسٜٔ عبس ايطظئ بٔ أظيس ايٖػ٬َٞ اؿٓبًٞ )ت .61

 .2005، 1ؼكٝل: ز. عبس ايطظئ بٔ غًُٝإ ايعجُٝري، َهتب١ ايعبٝهإ، ايطٜاض، ؾي
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نط، َهتب١ ٖـ(، ؼكٝل: أظيس ؾا204ايطغاي١، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٞ )ت .61

 .1940، 1اؿًيب، َصط، ؾي
ٖـ(، 597ظاز اغيػري ؼي عًِ ايتؿػري، طياٍ ايسٜٔ عبس ايطظئ بٔ عًٞ اؾٛظٟ )ت .62

 ٖـ.1422، 1ؼكٝل: عبس ايطظام اغيٗسٟ، زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت، ؾي
ٖـ(، 328ايعاٖط ؼي َعاْٞ نًُات ايٓاؽ، أبٛ بهط قُس بٔ ايكاغِ ا٭ْباضٟ )ت .63

 .1992، 1صاحل ايطأَ، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ؾيؼكٝل: ز. سامت 
غري أع٬ّ ايٓب٤٬، مشؼ ايسٜٔ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ أظيس بٔ عجُإ بٔ ٜقاُِٜاظ  .64

ٖـ(، ؼكٝل: فُٛع١ َٔ احملككري بإؾطاف ايؿٝذ ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚؾي، 748ايصٖيب )ت

 .1985، 3َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ؾي
ؾطح أبٝات غٝبٜٛ٘، ٜٛغـ بٔ أبٞ غعٝس اؿػٔ بٔ عبس اهلل بٔ اغيطظبإ ايػرياؼي  .65

ٖـ(، ؼكٝل: ز. قُس عًٞ ايطٜض ٖاؾِ، َطادع١: ط٘ عبس ايط٩ٚف غعس، زاض 385)ت

 .1974ايؿهط، ايكاٖط٠، 
ؾطح أؾعاض اهلصيٝري، صٓع١: أبٞ غعٝس اؿػٔ بٔ اؿػري ايػه١طٟ، ؼكٝل: عبس  .66

 .1965ز، َطادع١: قُٛز قُس ؾانط، َٛبع١ اغيسْٞ، ايكاٖط٠، ايػٓتاض أظيس ؾٓطا
ٖـ(، ؼكٝل: 421ؾطح زٜٛإ اؿُاغ١، أبٛ عًٞ أظيس بٔ قُس بٔ اؿػٔ اغيطظٚقٞ )ت .67

غطٜس ايؿٝذ، ٚضع ؾٗاضغ٘ ايعا١َ: إبطاِٖٝ مشؼ ايسٜٔ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، 

 .2003، 1ؾي
أنًُٗا: إًٜٝا اؿاٟٚ، زاض ايهتاب ؾطح زٜٛإ ايؿطظزم، ضبؽي َعاْٝ٘ ٚؾطٚس٘ ٚ .68

 .1983، 1ايًبٓاْٞ، بريٚت، َٚهتب١ اغيسضغ١، بريٚت، ؾي
ٖـ(، تصشٝض ٚتعًٝل: 686ؾطح ايطضٞ ع٢ً ايهاؾ١ٝ، ضضٞ ايسٜٔ اإلغرتاباشٟ )ت .69

 .1996، 2ٜٛغـ سػٔ عُط، َٓؿٛضات داَع١ قاضْٜٛؼ، بٓػاظٟ، ؾي
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ٖـ(، َع 686غرتاباشٟ )تؾطح ؾاؾ١ٝ ابٔ اؿادب، ضضٞ ايسٜٔ قُس بٔ اؿػٔ اإل .71

ٖـ(، سككُٗا ٚضبؽي غطٜبُٗا ٚؾطح 1093ؾطح ؾٛاٖسٙ، عبس ايكازض ايبػسازٟ )ت

 .1982َبُُٗٗا: قُس ْٛض اؿػٔ ٚظ٬َٝٙ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، 
ٖـ(، 338ؾطح ايكصا٥س ايتػع اغيؿٗٛضات، أبٛ دعؿط أظيس بٔ قُس ايٓٓشاؽ )ت .71

 .1973يًٛباع١، بػساز، ؼكٝل: ز. أظيس خٛاب، زاض اؿط١ٜ 
ؾطح ايٟٓٛٚ ع٢ً صشٝض َػًِ )اغيٓٗاز ؾطح صشٝض َػًِ بٔ اؿٓذاز(، أبٛ ظنطٜا  .72

ٖـ(، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، 676قٝٞ ايسٜٔ حي٢ٝ بٔ ؾطف ايٟٓٛٚ )ت

 ٖـ.1392، 2ؾي
ٞ، ؾعط أبٞ س١ٓٝ ايُٓريٟ، طيع٘ ٚسكك٘: ز. حي٢ٝ اؾبٛضٟ، ٚظاض٠ ايجكاؾ١ ٚاإلضؾاز ايكَٛ .73

 .1975زَؿل، 
َٓاْٞ، صٓع١: ز. سامت صاحل ايطأَ، ؾطظ٠ َٔ ف١ً اجملُع ايعًُٞ  .74 ؾعط ايؿٓس ايع

 ّ.1986ٖـ، نإْٛ ا٭ٍٚ 1407، ضبٝع ا٭ٍٚ 37ايعطاقٞ، اؾع٤ ايطابع، اجملًس 
ٖـ(، زاض 276ايؿعط ٚايؿعطا٤، أبٛ قُس عبس اهلل بٔ َػًِ بٔ قتٝب١ ايسٜٓٛضٟ )ت .75

 ٖـ.1423اؿسٜح، ايكاٖط٠، 
مشؼ ايعًّٛ ٚزٚا٤ ن٬ّ ايعطب َٔ ايهًّٛ، ْؿٛإ بٔ غعٝس اؿُريٟ ايُٝين  .76

ٖـ(، ؼكٝل: ز. سػري بٔ عبس اهلل ايعُطٟ، َٚٛٗط بٔ عًٞ اإلضٜاْٞ، ٚز. 573)ت

 .1999، 1ٜٛغـ قُس عبس اهلل، زاض ايؿهط اغيعاصط، بريٚت، ٚزاض ايؿهط، زَؿل، ؾي
ٚغٓٔ ايعطب ؼي ن٬َٗا، أظيس بٔ ؾاضؽ بٔ ايصاسيب ؼي ؾك٘ ايًػ١ ايعطب١ٝ َٚػا٥ًٗا  .77

 .1997، 1ٖـ(، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾي395ظنطٜا٤ ايكعٜٚين ايطاظٟ )ت
ٖـ(، ؼكٝل: 393ايصشاح تاز ايًػ١ ٚصشاح ايعطب١ٝ، إمساعٌٝ بٔ ظي١از اؾٖٛطٟ )ت .78

١ٛاض، زاض ايعًِ ي٬ًُٜري، بريٚت، ؾي  ٖـ.1407، 4أظيس عبس ايػؿٛض ع



 02:7102      مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

 

:14 

 

ٖـ(، ؼكٝل: قُس 256أبٛ عبس اهلل قُس بٔ إمساعٌٝ ايبداضٟ )ت صشٝض ايبداضٟ، .79

 ٖـ.1422، 1ظٖري بٔ ْاصط ايٓاصط، زاض طٛم ايٓذا٠، ؾي
ٖـ(، ؼكٝل: 261صشٝض َػًِ، أبٛ اؿػٔ َػًِ بٔ اؿٓذاز ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ )ت .81

 قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ز.ت.
ايهرب٣، تاز ايسٜٔ عبس ايٖٛاب بٔ تكٞ ايسٜٔ ايػبهٞ طبكات ايؿاؾع١ٝ  .81

ٖـ(، ؼكٝل: ز. قُٛز قُس ايٛٓاسٞ ٚز. عبس ايؿتاح قُس اؿًٛ، ٖذط يًٛباع١ 771)ت

 ٖـ.1413، 2ٚايٓؿط ٚايتٛظٜع، ؾي
ٖـ(، ؼكٝل: ز. 851طبكات ايًػٜٛري ٚايٓشا٠، تكٞ ايسٜٔ ابٔ قاضٞ ؾٗب١ ايؿاؾعٞ )ت .82

 .1974، ايٓذـ ا٭ؾطف، قػٔ غٝاض، َٛبع١ ايٓعُإ
ؿياٖط٠ ايكًب اغيهاْٞ ؼي ايعطب١ٝ )عًًٝٗا ٚأزي١ُتٗا ٚتؿػرياُتٗا ٚأْٛاُعٗا(، ز. عبس ايؿتاح  .83

ُٓإ، َٚ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ؾي ُٓاض، ع ُٓٛظ، زاض ع  .1986، 1اؿ
ٖـ(، ؼكٝل: ز. أظيس 458ايعٓس٠ ؼي أصٍٛ ايؿك٘، ايكاضٞ أبٛ ٜع٢ً قُس بٔ اؿػري )ت .84

 .1990، 2غري اغيباضنٞ، ؾي بٔ عًٞ بٔ
ايعكس ايؿطٜس، أبٛ عُط ؾٗاب ايسٜٔ أظيس بٔ قُس بٔ عبس ضب٘ ا٭ْسيػٞ  .85

 ٖـ.1404، 1ٖـ(، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾي328)ت
ٖـ(، زاض 855عُس٠ ايكاضٟ ؾطح صشٝض ايبداضٟ، أبٛ قُس قُٛز بٔ أظيس ايعٝين )ت .86

 إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ز.ت.
ٖـ(، ؼكٝل: ز. َٗسٟ 175عبس ايطظئ اـًٌٝ بٔ أظيس ايؿطاٖٝسٟ )ت ايعري، أبٛ .87

 ٖـ.1409، 2اغيدعَٚٞ، ٚز. إبطاِٖٝ ايػاَطا٥ٞ، َ٪غػ١ زاض اهلذط٠، ؾي
ٖـ(، عين 833غا١ٜ ايٓٗا١ٜ ؼي طبكات ايكطا٤، مشؼ ايسٜٔ أبٛ اـري ابٔ اؾعضٟ )ت .88

 ٖـ.1351بٓؿطٙ: ز. بطدػرتاغط، َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، 



 02:7102      مجلة جامعة االنبار للغات واالداب

 

:17 

 

ٖـ(، ؼكٝل: ز. قُس عبس 224ح، أبٛ عبٝس ايكاغِ بٔ غ٬ّ اهلطٟٚ )تغطٜب اؿسٜ .89

 .1964، 1اغيعٝس خإ، َٛبع١ زا٥ط٠ اغيعاضف ايعجُا١ْٝ، سٝسض آباز ايسنٔ، ؾي
ٖـ(، 538ايؿا٥ل ؼي غطٜب اؿسٜح، أبٛ ايكاغِ قُٛز بٔ عُط داض اهلل ايعكؿطٟ )ت .91

 ، ز.ت.2، زاض اغيعطؾ١، يبٓإ، ؾيؼكٝل: عًٞ قُس ايبذاٟٚ، ٚقُس أبٛ ايؿطٌ إبطاِٖٝ
ٖـ(، 852ؾتض ايباضٟ ؾطح صشٝض ايبداضٟ، أظيس بٔ عًٞ بٔ سذط ايعػك٬ْٞ )ت .91

ضقِ نتب٘ ٚأبٛاب٘ ٚأسازٜج٘: قُس ؾ٪از عبس ايباقٞ، أخطد٘ ٚصشش٘ ٚأؾطف ع٢ً 

 ٖـ.1379طبع٘: قٓب ايسٜٔ اـٛٝب، زاض اغيعطؾ١، بريٚت، 
١ٜ ٚايسضا١ٜ َٔ عًِ ايتؿػري، قُس بٔ عًٞ بٔ ؾتض ايكسٜط اؾاَع بري ؾٖٓٞ ايطٚا .92

 ٖـ(، زاض ايؿهط، بريٚت، ز.ت.1250قُس ايؿٛناْٞ )ت
ٖـ(، ضبٛ٘ ٚؾٓػط 449ايؿصٍٛ ٚايػاٜات ؼي شيذٝس اهلل ٚاغيٛاعفي، أبٛ ايع٤٬ اغيعطٟ )ت .93

غطٜب٘: قُٛز سػٔ ظْاتٞ، َطادع١: ؾ١ٓ إسٝا٤ ايرتاخ، زاض اٯؾام اؾسٜس٠، بريٚت، 

 ز.ت.
ايًػ١ ٚغط ايعطب١ٝ، أبٛ َٓصٛض عبس اغيًو بٔ قُس بٔ إمساعٌٝ ايجعاييب  ؾك٘ .94

 .2002، 1ٖـ(، ؼكٝل: عبس ايطظام اغيٗسٟ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطبٞ، بريٚت، ؾي429)ت
ٖـ(، ؼكٝل: 438ايؿٗطغت، أبٛ ايؿطز قُس بٔ إغشام اغيعطٚف بابٔ ايٓسِٜ )ت .95

 .1997، 2إبطاِٖٝ ضَطإ، زاض اغيعطؾ١، بريٚت، ؾي
ٖـ(، ؼكٝل: إسػإ عباؽ، زاض صازض، 764ؾٛات ايٛؾٝات، قُس بٔ ؾانط ايهتيب )ت .96

 .1974، 1بريٚت، ؾي
ق٥٬س اؾُإ ؼي ؾطا٥س ؾعطا٤ ٖصا ايعَإ، أبٛ ايربنات اغيباضى بٔ ايؿٓعاض اغيٛصًٞ  .97

 .2005، 1ٖـ(، ؼكٝل: ناٌَ غًُإ اؾبٛضٟ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾي654)ت
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ٖـ(، ؼكٝل: 5ايكاضٞ أبٛ ٜع٢ً عبس ايباقٞ بٔ أبٞ اؿصري ايتٓٛخٞ )ت مايكٛاؼي،  .98

 .1978، 2ز. عْٛٞ عبس ايط٩ٚف، َهتب١ اـالٞ، َصط، ؾي
ٖـ(، سكك٘ ٚع١ًل عًٝ٘ ٚصٓع 285ايهاٌَ، أبٛ ايعباؽ قُس بٔ ٜعٜس اغيرٓبز )ت .99

 .1997، 3ؾٗاضغ٘: ز. قُس أظيس ايسايٞ، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ؾي
ٖـ(، ؼكٝل: عبس ايػ٬ّ 180غٝبٜٛ٘ أبٛ بؿط عُطٚ بٔ عجُإ بٔ قٓرب )تايهتاب،  .111

 .1988، 3قُس ٖاضٕٚ، َهتب١ اـالٞ، ايكاٖط٠، ؾي
نتاب اإلضيإ )َعاغي٘ ٚغٓٓ٘ ٚاغتهُاي٘ ٚزضدات٘(، أبٛ عبٝس ايكاغِ بٔ غ١ًاّ اهلطٟٚ  .111

ايطٜاض،  ٖـ(، ؼكٝل: قُس ْاصط ايسٜٔ ا٭يباْٞ، َهتب١ اغيعاضف،224ايبػسازٟ )ت

 .2000، 1ؾي
ايهؿاف عٔ سكا٥ل ايتٓعٌٜ ٚعٕٝٛ ا٭قاٌٜٚ ؼي ٚدٛٙ ايتأٌٜٚ، داض اهلل قُٛز بٔ  .112

 ٖـ.1407، 3ٖـ(، زاض ايهتاب ايعطبٞ، بريٚت، ؾي538عُط ايعكؿطٟ )ت
نؿـ اغيؿهٌ َٔ سسٜح ايصشٝشري، أبٛ ايؿطز عبس ايطظئ بٔ عًٞ اؾٛظٟ  .113

 ايٛطٔ، ايطٜاض، ز.ت.ٖـ(، ؼكٝل: عًٞ سػري ايبٛاب، زاض 597)ت
ايهًٝات )َعذِ اغيصًٛشات ٚايؿطٚم ايًػ١ٜٛ(، أبٛ ايبكا٤ أٜٛب بٔ َٛغ٢  .114

ٖـ(، ؼكٝل: عسْإ زضٜٚـ، ٚقُس اغيصطٟ، َ٪غػ١ ايطغاي١، 1094ايهؿٟٛ )ت

 .1998بريٚت، 
نٓع ايعُاٍ ؼي غٓٔ ا٭قٛاٍ ٚا٭ؾعاٍ، اغيتكٞ اهلٓسٟ ع٤٬ ايسٜٔ عًٞ بٔ سػاّ  .115

كٝل: بهطٟ سٝاْٞ ٚ صؿ٠ٛ ايػكا، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ٖـ(، ؼ975ايسٜٔ )ت

 .1981، 5ؾي
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اي٬َع ايصبٝض بؿطح اؾاَع ايصشٝض، مشؼ ايسٜٔ ايربَاٟٚ أبٛ عبس اهلل قُس بٔ  .116

ٖـ(، ؼكٝل ٚزضاغ١: ؾ١ٓ كتص١ َٔ احملككري، زاض ايٓٛازض، غٛضٜا، 831عبس ايسا٥ِ )ت

 .2012، 1ؾي
ٖـ(، ؼكٝل: ز. غاظٟ 616أبٛ ايبكا٤ ايعهربٟ )ت ايًباب ؼي عًٌ ايبٓا٤ ٚاإلعطاب، .117

كتاض طًُٝات، ٚز. عبس اإلي٘ ْبٗإ، زاض ايؿهط، زَؿل، ٚزاض ايؿهط اغيعاصط، بريٚت، 

 .1995، 1ؾي
 ٖـ.1414، 3ٖـ(، زاض صازض، بريٚت، ؾي711يػإ ايعطب، طياٍ ايسٜٔ بٔ َٓـيٛض )ت .118
ٖـ(، ؼكٝل: ز. ؾا٥ع 392ايًُع ؼي ايعطب١ٝ، أبٛ ايؿتض عجُإ بٔ دين اغيٛصًٞ )ت .119

 ؾاضؽ، زاض ايهتب ايجكاؾ١ٝ، ايهٜٛت، ز.ت.
اغٜيَجٌ ايػا٥ط ؼي أزب ايهاتب ٚايؿاعط، ْصط اهلل بٔ قُس ضٝا٤ ايسٜٔ بٔ ا٭ثري  .111

ٖـ(، ؼكٝل: قُس قٝٞ ايسٜٔ عبس اؿُٝس، اغيهتب١ ايعصط١ٜ، بريٚت، 637اؾعضٟ )ت

 ٖـ.1420
ٜٔ، گٖـ(، ؼكٝل: ز. ؾ٪از غع209ج٢ٓ ايتُٝٞ )تفاظ ايكطإٓ، أبٛ عبٝس٠ َعُط بٔ اغي .111

 ٖـ.1381َهتب١ اـالٞ، ايكاٖط٠، 
احملتػب ؼي تبٝري ٚدٛٙ ؾٛاش ايكطا٤ات ٚاإلٜطاح عٓٗا، أبٛ ايؿتض عجُإ بٔ دين،  .112

ؼكٝل: عًٞ ايٓذسٟ ْاصـ ٚظًَٝٝ٘، طبع ؾ١ٓ إسٝا٤ ايرتاخ اإلغ٬َٞ، ايكاٖط٠، 

1967 . 
تاب ايععٜع، أبٛ قُس عبس اؿل بٔ غايب بٔ ع١ٝٛ احملطض ايٛدٝع ؼي تؿػري ايه .113

ٖـ(، ؼكٝل: عبس ايػ٬ّ عبس ايؿاؼي قُس، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، 542ا٭ْسيػٞ )ت

 ٖـ.1422، 1بريٚت، ؾي
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ٖـ(، 458احملهِ ٚاحملٝؽي ا٭عـيِ، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ غَٝسٙ اغٝيطغٞ )ت .114

 .2000، 1، بريٚت، ؾيؼكٝل: عبس اؿُٝس ٖٓساٟٚ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ
اغيدتصط احملتاز إيٝ٘ َٔ تاضٜذ اؿاؾفي ايسبٝجٞ، مشؼ ايسٜٔ قُس بٔ أظيس بٔ  .115

 .1985ٖـ(، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، 748عجُإ ايصٖيب )ت
ٖـ(، ؼكٝل: ز. 458اغيدصص، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ إمساعٌٝ بٔ غٝسٙ اغٝيطغٞ )ت .116

 .1996، 1ٞ، بريٚت، ؾيخًٌٝ إبطاِٖٝ ؾذاٍ، زاض إسٝا٤ ايرتاخ ايعطب
َطاصس ا٫ط٬ع ع٢ً أمسا٤ ا٭َانٔ ٚايبكاع، عبس اغي٪َٔ بٔ عبس اؿل ايبػسازٟ  .117

 ٖـ.1412، 1ٖـ(، زاض اؾٌٝ، بريٚت، ؾي739اؿٓبًٞ )ت
اغيػتسضى ع٢ً ايصشٝشري، أبٛ عبس اهلل قُس بٔ عبس اهلل اؿانِ ايٓٝػابٛضٟ  .118

ايٛازعٞ، زاض اؿطَري، ايكاٖط٠،  ٖـ(، ؼكٝل: أبٞ عبس ايطظئ َكبٌ بٔ ٖاز405ٟ)ت

1997. 
اغيػا٥ٌ ايػؿط١ٜ ؼي ايٓشٛ، أبٛ قُس طياٍ ايسٜٔ عبس اهلل بٔ ٜٛغـ بٔ ٖؿاّ  .119

، 1ٖـ(، ؼكٝل: ز. سامت صاحل ايطأَ، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، ؾي761ا٭ْصاضٟ )ت

1983. 
 ٖـ(، ؼكٝل: ؾعٝب ا٭ضْ٪ٚؾي ٚآخطٜٔ، َ٪غػ241١َػٓس اإلَاّ أظيس بٔ سٓبٌ ) .121

 .1999، 2ايطغاي١، بريٚت، ؾي
َصٓـ ابٔ أبٞ ؾٝب١ )ايهتاب اغيصٓـ ؼي ا٭سازٜح ٚاٯثاض(، أبٛ بهط عبس اهلل بٔ  .121

ٖـ(، ؼكٝل: نُاٍ ٜٛغـ اؿٛت، َهتب١ ايطؾس، ايطٜاض، 235قُس بٔ أبٞ ؾٝب١ )ت

 ٖـ.1409، 1ؾي
اغيٍٛٛ ؾطح تًدٝص َؿتاح ايعًّٛ، غعس ايسٜٔ َػعٛز بٔ عُط ايتؿتاظاْٞ  .122

 ، ز.ت.3ٖـ(، ؼكٝل: ز. عبس اؿُٝس ٖٓساٟٚ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾي792)ت
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ٖـ(، 215َعاْٞ ايكطإٓ، أبٛ اؿػٔ غعٝس بٔ َػعس٠ اغيعطٚف با٭خؿـ ا٭ٚغؽي )ت .123

 .1990، 1ؼكٝل: ز. ٖس٣ قُٛز قطاع١، َهتب١ اـالٞ، ايكاٖط٠، ؾي
كٝل: أظيس لاتٞ، ٚعبس ٖـ(، ؼ207َعاْٞ ايكطإٓ، أبٛ ظنطٜا حي٢ٝ بٔ ظٜاز ايؿطا٤ )ت .124

 .1980، 2اؿًِٝ ايٓذاض، عامل ايهتب، بريٚت، ؾي
َعاْٞ ايكطإٓ ٚإعطاب٘، أبٛ إغشام إبطاِٖٝ بٔ ايػطٟ بٔ غٌٗ ايعٓداز  .125

 .1988، 1ٖـ(، عامل ايهتب، بريٚت، ؾي311)ت
َعرتى ا٭قطإ ؼي إعذاظ ايكطإٓ، عبس ايطظئ بٔ أبٞ بهط د٬ٍ ايسٜٔ ايػٝٛطٞ  .126

 .1988، 1ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾيٖـ(، زاض 911)ت
ٖـ(، زاض صازض، 626َعذِ ايبًسإ، ؾٗاب ايسٜٔ ٜاقٛت بٔ عبس اهلل اؿُٟٛ )ت .127

 .1995، 2بريٚت، ؾي
ٖـ(، تصشٝض 384َعذِ ايؿعطا٤، أبٛ عبٝس اهلل قُس بٔ عُطإ اغيطظباْٞ )ت .128

 .1982، 2ٚتعًٝل: أ. ز. ف. نطْهٛ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾي
ٌ ايعطب ايكسضي١ ٚاؿسٜج١، عُط ضضا نشاي١، َ٪غػ١ ايطغاي١، بريٚت، َعذِ قبا٥ .129

 .1994، 7ؾي
َعذِ اغيصًٛشات ايب٬غ١ٝ ٚتٛٛضٖا، ز. أظيس ًَٛٛب، َٛبع١ اجملُع ايعًُٞ  .131

 .1983ايعطاقٞ، 
ٖـ(، 761َػين ايًبٝب عٔ نتب ا٭عاضٜب، طياٍ ايسٜٔ بٔ ٖؿاّ ا٭ْصاضٟ )ت .131

ظيس اهلل، َطادع١: غعٝس ا٭ؾػاْٞ، زاض ايؿهط،  ؼكٝل: ز. َاظٕ اغيباضى، ٚقُس عًٞ

 .1985، 6بريٚت، ؾي
ٖـ(، ؼكٝل ٚؾطح: أظيس 168اغيؿطًٝات، اغيؿطٌ بٔ قُس بٔ ٜع٢ً ايطيب )ت مٛ  .132

 .1979قُس ؾانط، ٚعبس ايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ، زاض ايؿهط، بريٚت، 
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(، ؼكٝل: ٖـ395َكاٜٝؼ ايًػ١، أبٛ اؿػري أظيس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜا ايكعٜٚين )ت .133

 .1979عبس ايػ٬ّ قُس ٖاضٕٚ، زاض ايؿهط، بريٚت، 
ٖـ(، ؼكٝل: عبس اـايل عط١ُٝ، 285اغيكتطب، أبٛ ايعباؽ قُس بٔ ٜعٜس اغيربز )ت .134

 .1963عامل ايهتب، بريٚت، 
ٖـ(، ؼكٝل: 444اغيهتؿ٢ ؼي ايٛقـ ٚا٫بتسا، أبٛ عُطٚ عجُإ بٔ غعٝس ايساْٞ )ت .135

ُٓإ، ؾيز. قٝٞ ايسٜٔ عبس ايطظئ   .2001، 1ضَطإ، زاض عُاض، ع
ٖـ(، ؼكٝل: 548اغيًٌ ٚايَٓٚشٌ، قُس بٔ عبس ايهطِٜ بٔ أبٞ بهط ايؿٗطغتاْٞ ) .136

 ٖـ.1404قُس غٝس ن٬ْٝٞ، زاض اغيعطؾ١، بريٚت، 
ايٓهت ؼي ايكطإٓ ايهطِٜ، عًٞ بٔ ٜؾٓطاٍ بٔ عًٞ بٔ غايب اغٝيذاؾعٞ ايكريٚاْٞ  .137

اهلل عبس ايكازض ايٌٜٛٛ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ،  ٖـ(، زضاغ١ ٚؼكٝل: ز. عبس479)ت

 .2007، 1بريٚت، ؾي
ايٓٗا١ٜ ؼي غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثط، أبٛ ايػعازات اغيباضى بٔ قُس اغيعطٚف بابٔ  .138

ٖـ(، ؼكٝل: طاٖط أظيس ايعاٟٚ، ٚقُٛز قُس ايٛٓاسٞ، اغيهتب١ 606ا٭ثري )ت

 .1979ايع١ًُٝ، بريٚت، 
ٖـ(، ؼكٝل: ز. إبطاِٖٝ 577، أبٛ ايربنات ا٭ْباضٟ )تؼي طبكات ا٭زبا٤ ْع١ٖ ا٭يبا٤ .139

 .1985، 3ا٭ضزٕ، ؾي –ايػاَطا٥ٞ، َهتب١ اغيٓاض، ايعضقا٤ 
ٖـ(، ؼكٝل: 852ْع١ٖ ا٭يباب ؼي ا٭يكاب، أبٛ ايؿطٌ أظيس بٔ سذط ايعػك٬ْٞ )ت .141

 .1989، 1عبس ايععٜع قُس بٔ صاحل ايػسٜطٟ، َهتب١ ايطؾس، ايطٜاض، ؾي
ٖـ(، 764ْهت ايعُٝإ، ص٬ح ايسٜٔ خًٌٝ بٔ أٜبو ايصؿسٟ )ت ْهت اهلُٝإ ؼي .141

 .1911ٚقـ ع٢ً طبع٘: ا٭غتاش أظيس ظنٞ بو، اغيٛبع١ اؾُاي١ٝ، َصط، 
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صيؽي صعب ٚصيؽي كٝـ، أبٛ ؾٗط قُٛز قُس ؾانط، زاض اغيسْٞ، دٓس٠، َٚٛبع١ اغيسْٞ،  .142

 .1996، 1َصط، ؾي
ٖـ(، ؼكٝل: 1250ايؿٛناْٞ )ت ٌَْٝ ا٭ٚطاض، قُس بٔ عًٞ بٔ قُس بٔ عبس اهلل .143

 .1993، 1عصاّ ايسٜٔ ايصبابٛٞ، زاض اؿسٜح، َصط، ؾي
ُٖع اهلٛاَع ؼي ؾطح طيع اؾٛاَع، د٬ٍ ايسٜٔ عبس ايطظئ بٔ أبٞ بهط ايػٝٛطٞ  .144

 .1998، 1ٖـ(، ؼكٝل: أظيس مشؼ ايسٜٔ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾي911)ت
ٖـ(، ؼكٝل: أظيس 764بو ايصؿسٟ )تايٛاؼي بايٛؾٝات، ص٬ح ايسٜٔ خًٌٝ بٔ أٜ .145

 .2000ا٭ضْا٩ٚؾي، ٚتطنٞ َصٛؿ٢، زاض إسٝا٤ ايرتاخ، بريٚت، 
ايٛغٝؽي ؼي تؿػري ايكطإٓ اجملٝس، أبٛ اؿػٔ عًٞ بٔ أظيس بٔ قُس بٔ عًٞ  .146

ٖـ(، ؼكٝل ٚتعًٝل: ايؿٝذ عازٍ أظيس عبس اغيٛدٛز ٚآخطٜٔ، قٓسَ٘ 468ايٛاسسٟ )ت

 .1994، 1اٟٚ، زاض ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ؾيٚقطؿي٘: أ. ز. عبس اؿٞ ايؿطَ
ٚصـ اغيٛط ٚايػشاب َٚا ْعَتِتُ٘ ايعطب ايطٚاز َٔ ايبكاع، ابٔ زضٜس ا٭ظزٟ  .147

ٖـ ـ 1382ٖـ(، ؼكٝل: عع ايسٜٔ ايتٓٛخٞ، فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ، زَؿل، 321)ت

1963.ّ 
س بٔ ٚؾٝات ا٭عٝإ ٚأْبا٤ أبٓا٤ ايعَإ، أبٛ ايعباؽ مشؼ ايسٜٔ أظيس بٔ قُ .148

ٖـ(، ؼكٝل: إسػإ عباؽ، زاض صازض، بريٚت، 681إبطاِٖٝ اغيعطٚف بابٔ خًهإ )ت

  .1971، 1ؾي


