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 املبَه يف الكرآٌ الكريه وِحَكِنُ

 تطبيكية على مناذج مً سورة البكرةدراسة ىظرية 

 البخح ملخص

ٜٗدف ٖذا ايبشح إىل إبزاس ٔسٜهِ إٜـزاد املـبِٗ يف ايكـزإٓ ايهـزِٜ َـٔ  ـاٍ       
 دراص١ تٛبٝك١ٝ ع٢ً صٛر٠ ايبكز٠.

ٍٚٓ ايدراصـ١   ٚيتشكٝل ٖذا اهلدف قضُت ايبشح إىل َبشجني; تٓاٍٚ املبشح اب
زٜـ مببُٗات ايكـزإٓ ايهـزِٜ ٚيزٜـل َعزؾتٗـا، ٚبداٜـ١  يـو       ايٓعز١ٜ، ٚمشًت ايتع

.ُ٘ٔ  ايعًِ ٚاٖتُاّ ايضًـ ب٘، ُٚسٞهِ َدارصت٘ ٚتعًُ٘، ٚتٓٛع ٔسٜه

ٚنإ املبشح ايجاْٞ طبتؾٟا بايدراص١ ايع١ًُٝ ايتٛبٝك١ٝ ع٢ً صٛر٠ ايبكز٠، ؾبعـد  
عغـز٠  دراص١ مجٝع آٜاتٗا ٚايٛقٛف ع٢ً ناؾ١ إبٗاَاتٗـا، تٛؽـٌ ايباسـح إىل ٚدـٛد     

٢ِ اإلبٗاّ، ٖٚٞ َٓشؾز٠ يف اتتٞ:  أْٛاع َٔ ٔسٜه

ــتشك .1 ــِٝ.2  /اي ــّٛ. 3  /ايتعع ــ٢ ايعُ ــ٘ عً ــٌ.4  /ايتٓبٝ ــ .5  /ايتكًٝ   /ايتٝض
 /ائعتٗار.10  /عدّ ٚدٛد ؾا٥د٠ يًتعٝني.9  /ايتغٓٝع.8  /ايتهج .7  /ايضرت.6

ِٖ  تُـت    ٚقد أعار ايباسح إىل ابَج١ً ٚايُٓا ز ايداي١ عًـ٢ ٖـذٙ اسٔبٜهـِ،    ثـ
ايدراص١ بايٓتا٥ر ٚايتٛؽٝات ٚبٗذا املًخـؿ، َٚـٔ  ـاٍ ٖـذٙ ايدراصـ١ نـإ َـٔ        
تٛؽٝاتٗا: إعداد َغزٚع حبجٞ يٛاب ايدراصات ايعًٝا يتٓاٍٚ مجٝع َبُٗـات ايكـزإٓ   

١َُ اإلبٗاّ َٓٗا. -ع٢ً ناؾ١ أْٛاعٗا-ايهزِٜ   ٚإبزاس ٔسه
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 املكدمة:

ٕٖ أععِ ايعًّٛ اييت ٜٓبػٞ ائعتػاٍ بٗـا ٚبـذٍ ابٚقـات ٚابعُـار هلـا ٖـٞ        إ
عًّٛ ايكزإٓ ايهـزِٜ، ٚ يـو يتعًكٗـا بهـاّ اع ايععـِٝ، ٚقـد دأب عًُـا٤ صـًؿٓا         
َٟٓا ٚتـدبزٟا يف نتـاب اع ايهـزِٜ، ؾـالؾٓٛا         ايؾاحل ع٢ً إعػاٍ أٚقـاتِٗ ٚإعُاهلـا تـال
أعُارِٖ يف َدارص١ َهْٓٛات٘، ٚايهغـ عٔ سهُ٘ ٚأصزارٙ، ٚإظٗار عًَٛ٘ ٚعـ٤ٞ  

 إعذاسٙ. َٔ

ٜٚعترب عًِ َبُٗات ايكزإٓ َٔ تًو ايعًـّٛ ايععُٝـ١ ايـيت اٖـتِ بٗـا ايعًُـا٤       
قدميٟا، ؾالبزسٚا َٔ  اي٘ إعذاس باغ١ ايٓعِ ايكزآْٞ ٚبـدٜع مجايـ٘، ؾَّْٖـ٘ عًـِ ععـِٝ      
٣ِ عع١ُٝ، َٚٓاؾع د١ًًٝ، إ  إْٖ٘ ٜضِٗ يف دب٢ً ٚتـبني املعـاْٞ    عزٜـ، ٜهغـ عٔ ٔسه

 ايهتاب ايهزِٜ.املقُز٠ يف ثٓاٜا  يو 

ٚيكد أْشٍ اع نتاب٘ ٖد٣ّ ٚتبٝاْـٟا يهـٌ عـ٤ٞ، ٚك ٜهـٔ اإلبٗـاّ إئ يف بعـ        
املٛائ اييت ئ ٜؾًض ؾٝٗا إئ ٖٛ، َٚا اإلبٗاّ يف ايكزإٓ إئ سٜـاد٠ يف مجايـ٘ ٚباغتـ٘    
ِٕ ٚقع يف َٛفع٘ املٓاصـ  ئ عـو أْٖـ٘ أبًـؼ      ٕٖ اإلبٗاّ يف ناّ ايٓاظ إ ٚإعذاسٙ، ٚإ

 اإلؾؾاح ٚايتعٝني، ٚناّ اع أع٢ً ٚأدٌ. ٚأسضٔ َٔ

ٚقد ٜبِٗ ربٓا صبشاْ٘ ٚتعاىل يف نتاب٘ أعٝا٤ يتععُٝٗا ٚتؿخُٝٗـا، أٚ قـد ٜـبِٗ    
يًتغٜٛل أٚ ايتٝض ، ٚأسٝاْٟا يًتٌٜٗٛ أٚ ايرتٜٚـع أٚ ايتغـٓٝع، ٚرٖبُـا أبٗـِ يًضـرت أٚ      

    ٚ غـ   يـو  ـا     ايتكًٌٝ أٚ ايتٛصٝع ع٢ً عبادٙ، أٚ يـذنز ايغـ٤ٞ يف َٛفـع٣ آ ـز، أ
 صٝضِٗ ٖذا ايبشح يف ايهغـ عٔ ع٤ٕٞ َٓ٘ بَّ ٕ اع.
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 :أٍنية املوضوع

 أٟٚئ: اٖتُاّ عًُا٤ ايضًـ بعًِ َبُٗات ايكزإٓ ايهزِٜ.

 ثاْٟٝا: إبزاس بع  دٛاْ  اإلعذاس ايكزآْٞ.

 ثايجٟا: تًٛع أْؿط ايبغز ملعزؾ١ املبُٗات ٚصببٗا.

 دت يف ثٓاٜا ايكزإٓ ايهزِٜ.رابعٟا: ايعًِ ٔبٔشٜهِ اإلبٗاّ اييت ٚر

٢ِ اإلبٗاّ.   اَضٟا: إظٗار ايتٓٛع ايكزآْٞ يف ٔسٜه

 صادصٟا: ايهغـ عٔ عخؾٝات أبُٗٗا ايكزإٓ ايهزِٜ.

 :أسباب اختيار املوضوع

 أٟٚئ: اإلصٗاّ يف إبزاس َهْٓٛات ايكزإٓ ايهزِٜ.

 ثاْٟٝا: إعٗار َؾٓؿات عًِ َبُٗات ايكزإٓ ايهزِٜ.

ٌَٖ يف  نتاب اع تعاىل، ٚسٜاد٠ ايتدبز ؾٝ٘. ثايجٟا: ايتال

 رابعٟا: ساد١ املٛفٛع ملشٜد َٔ ايتالؽٌٝ ايعًُٞ.

  اَضٟا: ايعٓا١ٜ بايتخؾؿ ايدقٝل يف عًّٛ ايكزإٓ ايهزِٜ ٚائٖتُاّ مبباسج٘.

 صادصٟا: ايتٛدٝ٘ ٚاإلرعاد يًُزدع١ٝ ايؾشٝش١ يف عًِ َبُٗات ايكزإٓ ايهزِٜ. 

 أٍداف املوضوع:

 ٢ً املٛدٗات ايع١ًُٝ ايؾشٝش١ يتشزٜز عًِ املبُٗات.أٚئ: ايٛقٛف ع

 ثاْٟٝا: ايهغـ عٔ اسٔبٜهِ ايزبا١ْٝ ؾُٝا ٚرا٤ إبٗاَات ايكزإٓ ايهزِٜ.
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 ثايجٟا: املعزؾ١ ايؾشٝش١ يٛزم اصتخزاز َهْٓٛات ايكزإٓ ايهزِٜ.

رابعٟا: ربط اب١َ املض١ًُ مبؾدر عشٖا ابؽٌٝ، نتاب ربٗا ٚص١ٓ ْبٝٗا ضبُد ؽ٢ً اع 
 عًٝ٘ ٚصًِ.

 حدود الدراسة:

سدٚد ٖذٙ ايدراص١ تٓشؾز يف ضبٛرٜٔ ابٍٚ َُٓٗا: ايدراص١ ايٓعز١ٜ يف بٝإ 
عًِ َبِٗ ايكزإٓ ايهزِٜ، ٚات ز: ٜتُجٌ يف ايدراص١ ايع١ًُٝ ايتٛبٝك١ٝ املتُج١ً يف بٝإ 

٢ِ املبِٗ يف ايكزإٓ ايهزِٜ، َٔ  اٍ صٛر٠ ايبكز٠.  ٔسٜه

 ميَج البخح:

 ايبشح املٓٗر ايٛؽؿٞ.  صًهُت يف ٖذا

 عنلي يف البخح:

مجعت َاد٠ ايبشح حبُد اع َٔ أدي١ ايكزإٓ ٚايض١ٓ، ٚأقـٛاٍ عًُـا٤ ايضـًـ،    
ٚيكد قُت باصتكؾا٤ صٛر٠ ايبكز٠ نا١ًَ، ٚدرصُت مجٝع  ٚؾل فٛابط ايبشح ايعًُٞ،

٢ِ اإلبٗـاّ، ْٚضـب١     -َٔ  اٍ أقٛاٍ عًُا٤ ايتؿضـ   –َا أبِٗ ؾٝٗا، ٚاصتٓتذت  ٔسٜهـ
   ٢ِ يتشدٜد سذِ ايبشح يٝتٛاؾل َع فٛابط ايٓغز انتؿٝت ببع  ايُٓا ز املبَٝٚٓـ١ سٔبٜهـ

ٚ يو بٓا٤ ع٢ً تكدّ  نزٖا يف ايضـٛر٠، ؾُـا قـدَُت َـٔ سهُـ١ٕ ؾبشضـ        -اإلبٗاّ 
ٚأعزت إىل بع  ايُٓا ز باهلاَػ َٔ غ  إياي١، نُا  -ٚرٚدٖا أٟٚئ يف صٛر٠ ايبكز٠

ٍٖٚ َز٠،  انتؿٝت يف تزمج١ ابعاّ بتارٜخ ٚاْؿزدت دراصيت عٔ ايٛؾا٠ عٓد  نز ايعًِ أ
غ ٖا بالٕ بُٝٓت اسبه١ُ َٔ اإلبٗاّ، ٚنإ تٓاٍٚ ٖذا ايعًِ يف نت  ايضـابكني قاؽـزٟا   

١ُٔٔ اإلبٗاّ،   َٚٔ اع ايعٕٛ ٚايتٛؾٝل.ع٢ً بٝإ املبِٗ َٔ غ  تٛفٝض٣ سٔبه
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 اجلَود السابكة:

يعًّٛ، غ  أِْٖٗ ك ٜؿـزدٚٙ بايتـاليٝـ   يكد َعز٢ف ايضًـ ايؾاحل ٖذا ايٓٛع َٔ ا
بٌ  نزٚٙ يف أقٛاٍ َتؿزق١ مبٓاصبتٗا يف نتـ  ايتؿضـ  ٚاسبـدٜح ٚايتـارٜخ ٚاملعـارف      
ٍٖٚ َٔ ؽٖٓـ يف ٖذا ايعًِ ايعا١َ أبٛ ايكاصِ عبد ايزمحٔ بٔ عبد اع  ايعا١َ، ٚنإ أ

ٗ     -رمح٘ اع-ٖـ( 581اشبجعُٞ ايضًٗٝٞ )ت  ٛر )ايتعزٜــ  ايـذٟ ؽـٖٓـ نتابـ٘ املغـ
٢ِ  (1)ٚاإلعاّ ؾُٝا أبِٗ يف ايكزإٓ َٔ ابمسا٤ ٚابعاّ( َٖا دراصيت ؾٗٞ عٔ ٔسٜهـ ، ٚأ

نتابـ٘ )ايبٝـإ    -رمحـ٘ اع –( ـ617ٖاإلبٗاّ، ثِ أي٤ـ ضبُد ابٔ صًُٝإ ايشٖزٟ )ت 
ِٖ بابمسـا٤ املبُٗـ١ يف    (2)ؾُٝا أبِٗ َٔ ابمسا٤ يف ايكزإٓ( ، ٜٚعٗز َٔ عٓٛاْ٘ أْٖ٘ اٖـت

٢ِ اإلبٗاّ ٚأْٛاعٗا، ثِ  زز نتـاب   (3)ايكزإٓ ؾكط، ٚنإ اٖتُاَٞ يف ٖذا ايبشح حٔبٜه
املضـ٢ُ )ايتهُٝـٌ    -رمحـ٘ اع -ٖــ(  636ابٔ عضهز ضبُد بٔ اشبقـز ايػضـاْٞ )ت   

ٚاإلمتاّ يهتاب ايتعزٜـ ٚاإلعاّ( ٚايهتاب تهٌُٝ يهتاب ايضًٗٝٞ ٜذنز ؾٝ٘ اإلبٗاّ 
٢ِ اإلبٗاّ يف ا ١َُ َٓ٘، (4)تٜاتٚك ٜتعزض سٔبٜه ، ٚاٖتُت دراصيت بعد بٝإ املبِٗ باسٔبٞه

ِٖ دا٤ نتاب )غزر ايتبٝإ ملبُٗات ايكـزإٓ( يكافـٞ ايكقـا٠ بـدر ايـدٜٔ ضبُـد بـٔ         ث
ٚقاٍ يف َكدَت٘: )أ نز ؾٝ٘ إٕ  -رمح٘ اع- (5)ٖـ(733إبزاِٖٝ ابٔ مجاع١ ايهٓاْٞ )ت 

ت٘ أٚ يكبـ٘ أٚ نٓٝتـ٘، ٚأْضـاب    عا٤ اع تعاىل اصـِ َـٔ  نـز يف ايكـزإٓ ايععـِٝ بؾـؿ      
املغٗٛرٜٔ َٔ ابْبٝا٤ ٚاملزصـًني ٚاملًـٛى، ٚاملعـٓب بايٓـاظ ٚاملـإَٓني إ ا ٚرد يكـّٛ       
طبؾٛؽني، ٚعدد َا أبِٗ عددٙ، ٚأَد َا ك ٜبني أَدٙ(، ٚقد انتؿ٢ ابـٔ مجاعـ١ بـذنز    

َٖا ٖذٙ ايدراص١ ؾكد اٖتُت ببٝإ ٔسٜهِ اإلبٗاّ ٚأْٛاعٗـا   يف صـٛر٠  املبُٗات ؾكط، ٚأ
ِٖ ؽٓـ ايغٝخ ضبُد بٔ ع٢ً ابٚصـٞ ايبًٓضـٞ )ت     -رمحـ٘ اع -( ـٖـ 782ايبكز٠، ث

نتاب٘: )ؽ١ً ازبُع ٚعا٥د ايتشٌٜٝ(، ٖٚٛ نتاب مجع ؾٝـ٘ َإيؿـ٘ بـني نتـابٞ ايضـًٗٝٞ      
ِٖ أي٤ـ اسباؾغ ابٔ سذز ايعضكاْٞ )ت  ،(6)ٚابٔ عضهز نتابـ٘   -رمح٘ اع-ٖـ( 852ث

ِٖ دا٤ اسبـاؾغ دـاٍ ايـدٜٔ ايضـٝٛيٞ     (7)كزإٓ َٔ اإلبٗاّ()اإلسهاّ يبٝإ َا يف اي ، ث
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ؾــال زز نتابــ٘ ايغــٗ  )َؿشُــات ابقــزإ يف َبُٗــات  -رمحــ٘ اع-( ـٖــ911)ت 
ابقزإ( ٚانتؿ٢ ببٝإ اإلبٗاّ ٚك ٜتعـزض يدراصـ١ ٔسٜهـِ اإلبٗـاّ، ٚ يـو  ـا نـإ        

يبكـز٠ َجـٌ إبٗـاّ:    حبجٞ ٖذا، نُا أْٖ٘ أُٖـٌ بعـ  املبُٗـات يف صـٛر٠ ا    اٖتُاَٞ يف 

ــ١  چ ڦ ڦ ڤ ڦ ڤچ ــاّ يف:  (8رقمم)  يف اتٜ  ۇئ ۇئ وئ  وئ چٚاإلبٗ

ٕٖ أنجـز َـٔ نتـ  يف املـبِٗ ئ         ،(118اآليم    چۆئ  ٚغ   يـو، ٚيهٓٚـٞ ٚدـدت أ
ٜضتكؾٞ مجٝع اتٜات املب١ُٗ، ٚيعًِٗ َٗـدٚا يٓـا ايٛزٜـل ٚأْـارٚٙ يٓهُـٌ عبـٔ َـا        

ٚغ ٙ َٔ املبِٗ ن١ًُ )رصٟٛئ( يف قٛي٘  بد٤ٚٙ، ؾذشاِٖ اع   ٟا، ٚ ا عدٙ ايضٝٛيٞ

ــاىل:   چ ڇڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄچ تعــــ

ٕٖ     (٩٢١البقرة: ) ، ٚسض  تكدٜزٟ يٝط يف )رصٟٛئ( إبٗاّ، ٚإٕ نـإ ؾٝٗـا ؾابـد َٓـ٘ ب
ئ ٜعًِ ايػٝ ، ٚقد صالٍ رب٘ إٔ  -إبزاِٖٝ عًٝ٘ ٚع٢ً ْبٝٓا ايؾا٠ ٚايضاّ-ايداعٞ 

 اع، ٜٚتعذر عًٝ٘ تعٝٝٓ٘; بْٖ٘ ئ ٜعًِ ايػٝ  إئ اع تعاىل.ٜبعح رصٟٛئ ٜبًؼ دٜٔ 

َٖا ايهتابات اسبدٜج١ ؾُُا ٚقؿت عًٝ٘ رصاي١ َادضت  ذبت عٓٛإ:   )املبُٗـات ٚأ
يف ايكزإٓ ايهزِٜ َٛافعٗا ٚأصبابٗا( يًباسح ضبُد ايضٝد ضبُد أبـٛ ايػـٝط، ٚتٓـاٍٚ    

ُٗات ابعاّ ٚابقٛاّ، َٚبُٗـات  ايباسح َؿّٗٛ املبُٗات ٚأصبابٗا، ٚذبدخ عٔ َب
َٖـا دراصـيت    ابَه١ٓ ٚابس١َٓ ٚايٓباتات ٚاسبٝٛاْات ٚايٛٝٛر ٚاسبغزات ٚعبٛ  يو، ٚأ

٢ِ َبُٗاتٗا. ٖٛع يف ٔسٜه ٢ِ املبِٗ يف صٛر٠ ايبكز٠، ٚبٝإ ايتٓ  ؾاعبؾزت يف بٝإ ٔسٜه

 ٍيكل البخح:

١ أُٖٝــ١ اعــتًُت ايدراصــ١ عًــ٢ َكدَــ١ َٚبشــجني ٚ امتــ١، ٚمشًــت املكدَــ
ٚأصباب ٚأٖـداف املٛفـٛع، ٚسـدٚد ايدراصـ١ َٚٓٗذٗـا، ٚعًُـٞ ؾٝٗـا، ٚازبٗـٛد         
ٍٖٚ مخض١ َٛاي ، ٚمشٌ املبشح ايجـاْٞ عغـز٠ َٛايـ ،     ايضابك١، ٚمشٌ املبشح اب

 ؾذا٤ ٖٝهٌ ايبشح ناتتٞ:
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 ايدراص١ ايٓعز١ٜ يعًِ َبِٗ ايكزإٓ ايهزِٜ، ٚؾٝ٘ مخض١ َٛاي . املبشح ابٍٚ:

  ٓٚ  ٍ: تعزٜـ اإلبٗاّ يػ١ ٚاؽٛاسٟا:املًٛ  اب

 املًٛ  ايجاْٞ: ايٛزٜل ملعزؾ١ املبِٗ: 

 املًٛ  ايجايح: اٖتُاّ ايضًـ بعًِ املبِٗ: 

 املًٛ  ايزابع: بٝإ سهِ ايبشح يف املبِٗ: 

 املًٛ  اشباَط: أصباب ٚٔسٜهِ اإلبٗاّ يف ايكزإٓ ايهزِٜ: 

ِ املبِٗ يف صٛر٠ ايبكز٠، ٚؾٝ٘ عغز٠ ايدراص١ ايتٛبٝك١ٝ يُٓا ز َٔ ٔسٜه املبشح ايجاْٞ:
 َٛاي :

 املًٛ  ابٍٚ: َا أبِٗ بدٌ ايتشك . 

 املًٛ  ايجاْٞ: َا أبِٗ بدٌ ايتععِٝ. 

 املًٛ  ايجايح: َا أبِٗ بدٌ ايتٓبٝ٘ ع٢ً ايعُّٛ. 

 املًٛ  ايزابع: َا أبِٗ بدٌ ايتكًٌٝ. 

 املًٛ  اشباَط: َا أبِٗ بدٌ ايتٝض . 

 : َا أبِٗ بدٌ ايضرت.املًٛ  ايضادظ 

 املًٛ  ايضابع: َا أبِٗ بدٌ ايتهج . 

 املًٛ  ايجأَ: َا أبِٗ بدٌ ايتغٓٝع. 

 املًٛ  ايتاصع: َا أبِٗ بدٌ عدّ ٚدٛد ؾا٥د٠ يًتعٝني. 

 املًٛ  ايعاعز: َا أبِٗ بدٌ ائعتٗار. 

دع، ؾٗزصت ؾٗزصت املؾادر ٚاملزا ٚبٗا أِٖ ايٓتا٥ر ٚايتٛؽٝات ٚايؿٗارظ  :اشبامت١
 (.املٛفٛعات
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 املبخح األول: الدراسة اليظرية لعله مبَه الكرآٌ الكريه:

 املبَه: املطلب األول: تعريف

 تعريف املبَه لغة::أواًل

َٞ -رمح٘ اع-( ـ1348ٖقاٍ ابٔ َٓعٛر )ت  ٖٔ َٚ  ،ِٚ ١َُ ٔبايٖق ِٗ ُُِع ُب ُِ: َد َٗ : ))ايُب
َِٗ: ٜيا ُٜ َُِب  ّْ ًٜا َٜٚن ِِ َسا٥ٔط٠ َُغهات اٝبَٛر،  ٢ٗ ِٛٔي ِٔ ٜق َٔ ََاٞلُ ْٛ    ُ٘ ِٓ َٔ ْ٘ ُِٜإَت٢  َِٚد  ُ٘ عَزف ٜي

 ُّ ّٗا ٜأعز٢ٝؾ٘، ٚإِبٗا َِٚد  ُ٘ ِِ َٜذعٌ ٜي ََِز إ٢ ا ٜي ٖٞ اٜب ًٜ َِ َع َٗ ٘ٔ باْب، ٜٚأِب ِٔ ٔؾٝ ِِ َٜٝه َِٗ إ٢ ا ٜي َُِب
َِٗتد٣ يؿ َُػًٜل ٜيا ُٜ  :َِٗ َُِب ُ٘، ٚباْب  ُٗ ًٜا ٜعَزِف ٚد ٌْ اٜبَز ٜإٔ َِٜغَتب٘ ٜؾ تٔش٘ إ٢ ا ٝأٞغًٔل، ٚيٝ

 ١َُٗ َُِب َُِغٔه١ًٟ عاق١ٟ٤، مٚسِٝت  َُعٔق١ًٟ  ََِضاٜلٜي١ٟ  ٘ٔ إ٢ىل ايٖؾباح، ٜٚكاٍ:  َبِٗٝ: ٜيا َف٤ٛ ٔؾٝ
))١ُٝ٢ٗ ٛٔل َب ِٓ ٌَ ٔيُا ٜيا َٜ ُ٘ ٔقٝ ِٓ َٔ َٚ  ،ٌْ َٗا َدٔيٝ ِٝ ًٜ ِِ ُِٜذعٌ َع ًٜ ٢ٕ ٜؾ ٢ٔ اٞيَبَٝا ٢ُٗت َع  .(8)ٜبْٖٗا ٝأِب

ــَٛٞ )ت   ــاٍ ايؿٝ ــ770ٚق ــ٘ اع-( ـٖ ــَتِػًَٜل  -رمح َٚاِص ــُز  َِ اٞيَخَب َٗ ــَتِب َٚاِص (( :
َٗـا ئ  ٌٗ ْٜٔهاُس َُِزٜأ٠ٔ اي٤ٔتٞ ٜيا َٜٔش ًٞ ٍُ ٔي َُٜٜٚكا  ،ُ٘ ِٓ ِِ ُتَبٝٚ َّا إَ ا ٜي َٗا ُ٘ إِب ُُِت َٗ َُِع٢َٓ ٜأِب َِ ٔب ٣ٌ  َٚاِصَتِعَذ َزُدـ

))ٔ٘ ُُِزٔفَعٔت ٘ٔ ٜن ِٝ ًٜ ٠١َُ َع َٗ َُِب  َٞ ٖٔ(9). 

ُُِبِٗ()ٚقٌٝ: ) َٕ ضبُضٛصٟا، َٚع٢ً اٞيٜؿِٗ  )اٞي ِٕ ٜنا ُ٘ إ٢ ََا َِٜؾُعُ  َع٢ً اسٜباٖص١ٔ إ٢ِدَراٝن
 ٢ّ ِٔ اٞياٜلِدَضا ََٚ  ،ُٙ ٘ٔ ُتُُٝٓش ََٚٔ اٞياٜلِعَٝا٤ٔ اٞيَخأيؿ اي٤ٔذٟ ٜيا ٔع١َٜٝ ٔؾٝ َٕ َعكٟٛئ،  إ٢ٕ ٜنا

))ُ٘ ِٓ َٔ َُٞكُؾُٛد  ٢ّ ايَػٔاَُ  ٜيا َٜتَشدد اٞي ِٔ اٞيٜهًٜا ََٚ  .(10)امٝلؾُُت، 
ٕٖ املبِٗ يف ايًػ١ عدّ ايٛفٛح ٚاإلعهاٍ ٚنٌ َا ٜؾع  ع٢ً ٚب ٗذا ٜعٗز أ

 املز٤ ؾُٗ٘ ٚإدران٘.

 :اصطالحًا املبَه ثاىيًا: تعريف

٘    -رمح٘ اع-( ـ816ٖقاٍ ازبزداْٞ )ت  ، (11)اإلمجـاٍ((  : ))إٜـزاد ايهـاّ عًـ٢ ٚدـ
 .(12): ))إعتباٙ ابَز((-رمح٘ اع-( ـ1094ٖٚقاٍ أبٛ أٜٛب ايهؿٟٛ )ت 
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َا تقُٓ٘ نتاب اع ايعشٜش َٔ  نز َٔ ك ٜضـُ٘  ): )-رمح٘ اع-ٚقاٍ ايضًٗٝٞ 
اع ؾٝ٘ بامسـ٘ ايعًـِ، َـٔ ْـٓأ، أٚ ٚيـٞ، أٚ غ ُٖـا، أدَـٞ، أٚ ًَٜـو، أٚ بًٜـد، أٚ          
نٛن ، أٚ عذز، أٚ سٝٛإ ي٘ اصِ َعًِٜ، قد ُعز٢َف عٓد ْك١ً اب بـار، ٚغ ٖـِ َـٔ    

 اإلَاّ َبِٗ ابمسا٤.، ٖٚٓا ٜعزف (13)ايعًُا٤ اب ٝار((

٣ٕ -رمح٘ اع-ٚساد ابٔ مجاع١  ٣ٔ ك ٜبني، أٚ َها : ؾكاٍ: ))أٚ عدٕد ك ؼبدد، أٚ سَ
 .(14)ك ٜعزف((

ٚع٢ً ٖذا ٜهٕٛ تعزٜـ املبِٗ يف ائؽٛاح ٖٛ َا ك ٜـذنز امسـ٘ يف ايكـزإٓ    
أٚ ايهزِٜ بايتؾزٜض، أٚ ك ٜٛفض َهاْـ٘، أٚ سَاْـ٘، أٚ َـا ك ٜـبني عـددٙ، أٚ ْٛعـ٘،       

 نٓٗ٘، ٚعبٛ  يو.

 املطلب الجاىي: الطريل ملعرفة املبَه:

: ))َزدع ٖذا ايعًِ ايٓكٌ احمل ، ٚئ صباٍ يًزأٟ -رمح٘ اع-قاٍ ايضٝٛيٞ 
ؾٝ٘، ٚإُْٖا ٜزدع ايكٍٛ ؾٝ٘ إىل قٍٛ ايٓأ ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ ٚأؽشاب٘ ات ذٜٔ 

َِ ، ٚقاٍ يف اإلت(15)عٓ٘، ٚايتابعني ٚات ذٜٔ عٔ ايؾشاب١(( ًٞ ٕٖ ٔع ِِ ٜأ ًٜ كإ: ))اِع
٢ٟ ٔؾٝ٘(( ٍَ ٔيًٖزٞأ َََذا َُِشُ  ٜيا  ٌُ اٞي ُ٘ ايٖٓٞك ََِزٔدُع َُأت  َٗ ُُِب  .(16)اٞي

 ڈ  ڈ ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇچٚ ا ٜـدعِ ٖـذا ايكـٍٛ قٛيـ٘ تعـاىل:      

 چڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

))ات١ٜ عا١َ يف ذبـزِٜ ايكـٍٛ    :-رمح٘ اع-( ـ510ٖ، قاٍ ايبػٟٛ )ت (٣٣)األعررا:: 
: ))يف أمسا٥٘ -رمح٘ اع-( ـ1376ٖ، ٚقاٍ ايضعدٟ )ت (17)يف ايدٜٔ َٔ غ  ٜكني((

ٚؽؿات٘ ٚأؾعاي٘ ٚعزع٘، ؾهٌ ٖذٙ قد سزَٗا اع، ٢ْٗٚ ايعباد عٔ تعايٝٗا، ملـا ؾٝٗـا   
عًـ٢   َٔ املؿاصد اشباؽ١ ٚايعا١َ، ٚملا ؾٝٗا َٔ ايعًِ ٚايتذزٟ ع٢ً اع، ٚائصـتٛاي١ 

 .(18)عباد اع، ٚتػٝ  دٜٔ اع ٚعزع٘((
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 ېئ  ېئۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئچٚنذيو َٔ ابديـ١ عًـ٢  يـو قٛيـ٘ صـبشاْ٘:      

-( ـ310ٖ(، قاٍ ايٛربٟ )ت 36)اإلصزا٤:  چی ی ی ی  ىئ ىئ  ىئ ېئ
ُٖا قاٍ يف تؿض ٖا -رمح٘ اع ٕٖ اع صا٥ٌ ابعقا٤ ع : ))ٚئ تكٌ َا يٝط يو ب٘ عًِ، ٚإ

٢ٔ َعٖباظ٣ ، َٚع(19)ؽاسبٗا(( ٍَ  -رفٞ اع عُٓٗا-٢ٔ اِب ٍَ: ٜقا ُ٘    ٜقا ٤ًـ ٍُ أع َؽـ٢٤ً اي َرُصـٛ
َٔ َٔ  ُٙ ََٞكَعَد ٖٛٞأ  ًََٞٝتَب ٣ِ ٜؾ ًٞ ٢ٕ ٔبَػِٝز٢ ٔع ٍَ ٔؾٞ ايٝكِزآ ِٔ ٜقا ََ (( :َِ ٤ً ََٚص  ٔ٘ ِٝ ًٜ  .(20)ايٖٓار٢(( َع

ٕٖ املبِٗ يف نتاب اع ئ ٜعزف بائدتٗاد ٚ ئ ؾُٔ ٖذٙ ايٓؾٛـ أ ًؿ إىل أ
ٕٖ اع  ايعٕٓٛ، بٌ ٜعزف بايٓكٌ ايؾشٝض عٔ َؾادر ايغزع ايزاصخ١، ٚئ عو أ

 تعاىل أعًِ مبزادٙ، ؾًٝشَٓا أ ذ اسبذر َٔ ازبزأ٠ ع٢ً اع.

 :بعله املبَه السلف املطلب الجالح: اٍتناو

تعترب بدا١ٜ ٖذا ايعًِ َٓذ عٗد ايؾشاب١ ايهزاّ رفٞ اع عِٓٗ، ؾكد صاليٛا 
 ِ يف ايكزإٓ ايهزِٜ َٚٔ ابدي١ ع٢ً  يو اتتٞ:ٚاٖتُٛا باملبٗ

٢ٔ َعٖباظ٣ أٟٚئ َُـا  -: عٔ اِب ُٗ ُ٘ َعِٓ ٤ًـ َٞ اي َٔ      -َرٔف َُـَز ِبـ ٍَ ُع ِٕ ٜأِصـاٜل قـاٍ: ))ٜأَرِدُت ٜأ
ََٖزَتـا َعًٜـ        ٢ٕ َتٜعا ٤ًَتـا ٢ٕ اي ٢ٔ امٜلِزٜأَتـا ََـ َٔٓٔنَي،  َٔـَ  امٝلـِإ ًُٞت: َٜا ٜأ ُ٘، ٜؾٝك ُ٘ َعِٓ ٤ً َٞ اي ٤ٛأب َرٔف ٢ اشٜب

   :ٍَ ــا ــ٢ ٜق ــٞ َسٖت َٔ ــُت ٜنٜا ُِ َُ ــا ٜأِت َُ َِت ٜؾ ٤ً ــ ََٚص  ٔ٘ ــ ِٝ ًٜ ٢٤ً اٝع َع ٘ٔ َؽــ ــ ٤ً ٢ٍ اي ــ١ٝ، $َرُصــٛ َعا٥َٔغ
 .(21)ََٚسٞؿَؾ١ٝ((

  ٢ٔ ِٝ ٢ٔ امٜلِزٜأَت ُ٘ َع ُ٘ َعِٓ ٤ً َٞ اي ََُز َرٔف ٍَ ُع ِٕ ٜأِصاٜل ٍِ َسز٢ّٜؾا َع٢ًٜ ٜأ ِِ ٜأَس ٚيف رٚا١ٜ: ))ٜي
ٞٚ َؽ٤ً َٚاز٢ ايٖٓٔب ِٔ ٜأِس ََِٔ ٤ً ََٚص  ٔ٘ ِٝ ًٜ  .(22)..((.٢ اٝع َع

ٜٚضتؿاد َٔ ٖذا ايكٍٛ سزـ ابٔ عباظ رفٞ اع عُٓٗا ع٢ً ٖذا ايعًِ، 
ٚاٖتُاَ٘ ب٘، ٚنذيو عدّ إْهار عُز بٔ اشبٛاب رفٞ اع عٓ٘ ي٘، ؾُا إٔ اْت٢ٗ َٔ 

 صإاي٘ ست٢ أداب٘ يف صزع١ قد رٜٚت.
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١ََٜثاْٟٝا ِٔ ٔعٞهز٢ ٢ٔ َعٖباظ٣(23): َع ٢ٔ اِب َُِز٠ٝ -رفٞ اع عُٓٗا- ، َع ٍَ: ))َ َزَز َف : ٜقا
ُُِغز٢ٔننَي إ٢ٜي٢  ِٔ ٜأِرض٢ اٞي َٔ ًْٝٛٞ ٜؾاٜلِ ز٢ُدْٛٞ  ُٔ ٘ٔ: اِس ًٔ ِٖ ٍَ ٔياٜل َٗأدزٟا ٜؾٜكا َُ  ٔ٘ ِٝٔت ِٔ َب َٔ ُٔ ُدُِٓدٕب  ِب

ٌِ ِٕ َٜٔؾ ٌَ ٜأ ٤ٛز٢ٜل٢ ٜقِب َُاَت ٔؾٞ اي ٍَ: ٜؾ َِ، ٜقا ٤ً ََٚص  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٢ٍ أع َؽ٢٤ً اٝع َع ٞٚ  َرُصٛ إ٢ٜي٢ ايٖٓٔب
 ُٞ َِٛس ٍَ اٞي ٍَ: ٜؾََٓش َِ ٜقا ٤ً ََٚص  ٔ٘ ِٝ ًٜ َٗأدزٟا إ٢ٜي٢ أع }َؽ٢٤ً اٝع َع َُ  ٔ٘ ِٝٔت ِٔ َب َٔ ِٔ َِٜخُزِز  ََ َٚ

ٔ٘ َٕ[ 111]النساء:  {ََٚرُصٛٔي َٜٚنا ًَٜؼ   .(24)ص96طايٓضا٤:  چچ  چ  ڇ      چ َسٖت٢ َب

ٕٖ عهز١َ قاٍ: ))يًبت اصِ ٖذا اي  .(25)زدٌ أربع عغز٠ ص١ٓ((ٚيف رٚا١ٜ: أ

ِْ ٜعني ع٢ً ؾِٗ  ٖٚهذا تتبني أ١ُٖٝ عًِ َبِٗ ايكزإٓ ايهزِٜ، نٝـ ئ ٖٚٛ عً
ٟٙ باملضًُني إٔ ٜٗتُٛا بهٌ َا ٜعِٝٓٗ ع٢ً ؾِٗ ناّ  ناّ اع ايعًٞ ايععِٝ، ؾشز

 ربِٗ َٚؾدر عشِٖ ٚعزؾِٗ.

 املطلب الرابع: بياٌ حكه البخح يف املبَه:

ٍٖٚ: َبُٗات ٜٓكضِ املبِٗ َٔ سٝ ح دٛاس ايبشح عٓ٘ ٚعدَ٘ إىل قضُني، اب
 .(26)ػبٛس ايبشح عٓٗا يؿا٥د٠ تؿض ١ٜ، ٚايجاْٞ: َبُٗات ئ ػبٛس ايبشح عٓٗا

 الكسه األول: املبَنات اليت جيوز البخح عيَا:

ٕٖ عًِ املبُٗات اييت َٔ ٚرا٥ٗا ؾٛا٥د تؿض ١ٜ تعني املؿضز ع٢ً تؿض   ئ عو أ
عترب عًِ املبِٗ ٚص١ًٝ َٔ ٚصا٥ٌ ايرتدٝض بني ابقٛاٍ إ ا تعددت، ناّ اع، نُا ٜ

ٜٚعني ع٢ً ايتدبز ايذٟ أَز ب٘ اع، ؾكد ٜهٕٛ ٚرا٤ اإلبٗاّ تغٜٛكٟا، أٚ تٜٟٗٛا، أٚ 
تٝض ٟا، أٚ تالْٝضٟا، ٚرمبا ٜبٝٚٔ ؾقا٥ٌ، أٚ ٜهغـ عٔ ر ا٥ٌ، ٚغ   يو  ا صٝهغـ 

ٕٖ أٚد٘ امل بُٗات اييت ػبٛس ايبشح عٓٗا َتعدد٠، ٚيعٌ َٔ عٔ أَجًت٘ ٖذا ايبشح، ٚإ
 أظٗزٖا اتتٞ:
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 ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ    ۈ ۈچ / َبُٗات ابعخاـ، َٚجاهلا قٛي٘ تعاىل: 1

، قاٍ ايضُزقٓدٟ )ت (82)ايهٗـ:  چى ې ې ې  ې ۉ  ۉ
: ))ٚنإ أبُٖٛا ؽاسبٟا  ا أَا١ْ ٚامس٘ ناعض، ؾُشٔؿعٟا -رمح٘ اع-( ـ373ٖ

 .(27)عُٓٗا ؽاح((بؾاح أبُٝٗا ٚك ٜعزف 

 ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ  ڱ ڱچ / َبُٗات ازبُٛع، َٚجاهلا قٛي٘ تعاىل: 2

: -رمح٘ اع-( ـ597ٖ، قاٍ ابٔ ازبٛسٟ )ت (243)ايبكز٠:  چ  ۀ ڻ ڻ
 .(28)))قٌٝ: أربع١ آئف، ٚقٌٝ: أربعني ٚقٌٝ: تضعني((

 ڻۀ ڻڻ ڱںںڻچ / َبُٗات ابَانٔ، َٚجاهلـا قٛيـ٘ تعـاىل:   3

: -رمحــ٘ اع-(ـٖــ489ايضــُعاْٞ )ت  ، قــاٍ(20)ٜــط:  چہ ۀ
 .(29)))اصِ املد١ٜٓ اْٛان١ٝ((

، (54)املإَٕٓٛ:  چې ې  ې ې ۉچ / َبُٗات ابسَٓ٘، َٚجاهلا قٛي٘ تعاىل: 4
 .(30): ))إىل أدٌ صٝالتٞ عٓد صب٦ٝ٘ عذابٞ((-رمح٘ اع-قاٍ ايٛربٟ 

 چ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گچ/ َبُٗات ايعدد، َٚجاهلا قٛي٘ تعاىل: 5

 .(31)إ ٠ٛ(( : ))ناْٛا عغز٠-رمح٘ اع-( ـ682ٖ)ت ، قاٍ ايبٝقاٟٚ (79)ايهٗـ: 

 الكسه الجاىي: مبَنات ال جيوز البخح عيَا وٍي تيكسه إىل ىوعني:

: ك ٜبني يف ايكزإٓ ٚئ يف ايض١ٓ نايبع  ايبكز٠ ايذٟ فزب ب٘ ايٓٛع ابٍٚ
 .(32)قتٌٝ بب إصزا٥ٌٝ

 ېچ بعًُ٘، َجٌ قٛي٘ تعاىل:  : ْؿ ايكزإٓ ع٢ً اصت٦جار اعايٓٛع ايجاْٞ

ٕٖ املإَٓني ئ (60)ابْؿاٍ: چ ەئ ائ ائ ى  ى ې ، ٚيف ات١ٜ ْؿ ع٢ً أ
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ٕٖ اع اصتالثز بعًُِٗ، ؾا ػبٛس عٓد٥ذ  ٜعًُٕٛ ٖإئ٤ ابعدا٤، نُا ْؾت ع٢ً أ
 . (33)اشبٛض يف ع٤ٞ اصتالثز اع بعًُ٘

 املطلب اخلامس: أسباب وِحكه اإلبَاو يف الكرآٌ الكريه:

٣ِ نج ٠  نز ايعًُا٤ٜك  َٓٗا اتتٞ: (34)ع اإلبٗاّ يف ايكزإٓ ايهزِٜ سٔبٜه

ِٕ ٜبِٗ يف َٛفع٣ اصتػٓا٤ّ ببٝاْ٘ يف آ ز، نكٛي٘ تعاىل:  أٟٚئ:  چ ٺ  ٺ ٺچ أ

 چ ﮳ ﮲ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ چ، ٜبٝٓ٘ بكٛي٘: (4)ايؿاذب١: 

 .(19 – 18)ائْؿٛار: 

ِٕ ٜبِٗ ئعتٗارٙ نكٛي٘:  ثاْٟٝا: ، ٚك ٜكٌ (35)ايبكز٠:  چ ۆ ۆ ۇ ۇ چأ
 سٛا٤; بْٖ٘ يٝط ي٘ غ ٖا.

ِٕ ٜبِٗ يكؾد ايضرت عًٝ٘ يٝهٕٛ أبًؼ يف اصتعٛاؾ٘، َٚجاي٘ قٛي٘ تعاىل:ثايجٟا   ڦچ  : أ

 چڇ  ڇ چ  چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ، قٌٝ: ٖٛ اب ٓط بٔ عزٜل.(204)ايبكز٠: 

ِٕ ٜبِٗ بْٖ٘ يٝط يف تعٝٝٓ٘ نج  ؾا٥د٠، رابعٟا  ڻ  ں ڱ ڱ ں ڱچنكٛي٘ تعاىل: : أ

، املزاد بايكز١ٜ بٝت املكدظ، ٚايذٟ َٖز عًٝٗا (259)ايبكز٠:  چڻ  ڻ ڻ
 قٌٝ: ْأ اع عشٜز.

ِٕ ٜبِٗ يًتٓبٝ٘ ع٢ً ايتعُِٝ ٖٚٛ غ   اـ مبٔ  نز، نكٛي٘ تعاىل:  اَضٟا  ېچ : أ

، (100)ايٓضا٤:  چېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى
 .رضي اهلل عنهٝؿ قٌٝ: ٖٛ فُز٠ بٔ ايع
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ِٕ ٜبِٗ يتععُٝ٘ بذنز ايٛؽـ ايهاٌَ ي٘ دٕٚ امس٘، نكٛي٘: صادصٟا  چ ڃ ڃچ: أ

 ٚاملزاد ايؾدٜل رفٞ اع عٓ٘. (،22)ايٓٛر:  چ چ  چ چ

ِٕ ؼبك٤ز بذنز ايٛؽـ ايٓاقؿ ي٘ دٕٚ امس٘، نكٛي٘: صابعٟا  ک ک کچ : أ

 املزاد ب٘ ايعاـ بٔ ٚا٥ٌ.(، 3)ايهٛثز:  چک 

 ىي: الدراسة التطبيكية ليناذج مً ِحَكه املبَه يف سورة البكرة: املبخح الجا

اربذ ايكزإٓ ايهزِٜ أصايٝ  نج ٠ يف باغت٘ ٚبدٜع ْعُ٘ ٚمجاٍ أصًٛب٘، ٚنإ 
املبِٗ ٚاسدٟا َٔ ٖذٙ ابصايٝ  ايباغ١ٝ املعذش٠، ٚيكد ٚرد املبِٗ يف ايكزإٓ ايهزِٜ 

٣ِ نج ٠; ؾكد ٜهٕٛ يًتكًٌٝ، ٚقد ٜهٕٛ ي ًتععِٝ ٚايتؿخِٝ، ٚقد ٜهٕٛ يًضرت سبه
 ٚائصتعٛاف ٚغ   يو.

ٚقبٌ اسبدٜح عٔ َبُٗات صٛر٠ ايبكز٠، ًٜشَب إٔ أبني ع٦ٟٝا َٔ ؾقًٗا، 
 ؾالقٍٛ َضتعٟٝٓا باع:

 ٗٞ ًٔ ٖٔ ١ََٜ اٞيَبا ََا صٛر٠ ايبكز٠ َٔ أععِ صٛر ايكزإٓ ايهزِٜ ٚقد ؽٓض عٔ أبٞ ٝأ
ٍَ أع َؽ٢٤ً ا ُِٔعُت َرُصٛ ٍَ: َص َّ ٜقا ِٛ ُ٘ َٜاٞلٔتٞ َٜ َٕ ٜؾ٢َّْٖ ٍُ: ))اٞقَز٤ُٚا اٞيٝكِزآ َِ، َٜٝكٛ ٤ً ََٚص  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٝع َع

٢ٕ َُا َتاٞلٔتَٝا ُٗ َٕ، ٜؾ٢َّْٖ َُِزا ٢ٍ ٔع َُٚصَٛر٠ٜ آ ٢ٔ اٞيَبٜكَز٠ٜ،  ِٜ َٚ َِٖزا ٘ٔ، اٞقَز٤ُٚا ايٖش ١ََٔ َعٔؿٝعٟا ٔياٜلِؽَشأب  اٞئكَٝا
 ،٢ٕ َََتا َُا َُا ٜغ ُٗ ١ََٔ ٜناٜلْٖ َّ اٞئكَٝا ِٛ َٛاٖف، َٜ ِٔ ٜيِٝز٣ َؽ َٔ  ٢ٕ َُا ٔؾِزٜقا ُٗ ِٚ ٜناٜلْٖ ٢ٕ، ٜأ َُا ٜغَٝاََٜتا ُٗ ِٚ ٜناٜلْٖ ٜأ

َٜٚيا  َٗا َسِضَز٠٠،  ََٚتِزٜن َٖا َبَزٜن٠١،  ٕٖ ٜأِ َذ َُا، اٞقَز٤ُٚا ُصَٛر٠ٜ اٞيَبٜكَز٠ٔ، ٜؾ٢َّ ٢ٗ ِٔ ٜأِؽَشأب ٢ٕ َع ُتَشاٖدا
))١ًٜٝ ٜٛ َٗا اٞيَب ُٛٔٝع  .(35)َتِضَت

قٌ ٚعع١ُ ٖذٙ ايضٛر٠ املبارن١، اييت ؾٝٗا آ١ٜ ؾُٔ ٖذا اسبدٜح ٜعٗز ؾ
ٕٖ ايغٝٛإ ٜٓؿز َٔ ايبٝت ايذٟ تكزٝأ  ايهزصٞ، أععِ آ١ٜ يف نتاب اع، َٚٔ ؾقًٗا أ

 ؾ٦ٟٝٓٗا ك ٚاظ  عًٞ قزآ٤تٗا ٚاعت٢ٓ بتدبزٖا. ،(36)ؾٝ٘
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 املطلب األول: ما أبَه ألجل التخكري:

ــاىل:   ــ٘ تع ــٛ ز ابٍٚ: قٛي  ڄ ڄڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ  ايُٓ

 (.8)ايبكز٠:  چ ڃ

 املبِٗ يف ٖذٙ ات١ٜ: )ايٓاظ(:

ٕٖ ٖذٙ -رمح٘ اع-قاٍ ايٛربٟ  ٢ٌ ايٓٚؿام، ٚأ : ))ٖذٙ ات١ٜ ْشيت يف قّٛ َٔ أٖ
ََٖٓا -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايضُزقٓدٟ (37)ايٚؾؿ١ ٔؽؿُتِٗ(( ٍُ آ ِٔ َٜٝكٛ ََ َٔ ايٖٓاظ٢  َٔ َٚ (( :

٘ٔ: )َٔ( يًتبعٝ ، ؾَّْٖ٘ أراد ب٘  ٤ً بع  ايٓاظ ٚك ٜزد ب٘ مجٝع ايٓاظ، ؾهالْٖ٘ قاٍ: ٔباي
: ))ٖذٙ ات١ٜ -رمح٘ اع-ٙ( 542، ٚقاٍ ابٔ ع١ٝٛ )ت (38)بع  ايٓاظ ٜكٛيٕٛ((

 .(39)ْشيت يف املٓاؾكني((

ٕٖ املكؾٛد بايٓاظ ِٖ املٓاؾكٕٛ، ٚإِْٖٗ ضبٌ ائْتكاـ، ٚيعٌ  َٚٔ  يو ٜتبني أ
ٕٖ اسبه١ُ َٔ اإلبٗاّ ٖٞ ايتشك  هلِ، ٚ يو يهؿزِٖ ٚافٛزاب قًٛبِٗ،  ايٛافض أ

 .ٚعدّ ثباتِٗ، ٚملٛائ٠ ايغٝٛإ هلِ، ٚربًٞ ربِٗ عِٓٗ

 ائ ائ ى ى ې ې ۉې ېچايُٓــٛ ز ايجــاْٞ: قٛيــ٘ تعــاىل: 

 ىئی ىئ ىئ  ېئېئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ەئوئ وئ

 .(118)ايبكز٠:  چی

 املبِٗ يف ٖذٙ ات١ٜ: )ايذٜٔ ئ ٜعًُٕٛ(:

ٖٗـاٍ َـٔ ايٓـاظ   : ))َٚعٓـاٙ: ٚقـ  -رمحـ٘ اع -قاٍ ايضـُزقٓدٟ   ٖٚـِ   -اٍ ازب
: -رمحـ٘ اع -، ٚقـاٍ ايضـُعاْٞ   (40)ٖا ٜهًُٓا اع ؾٝخربْا بالْٖـو رصـٛي٘((   -ايهؿار

، ٚقــاٍ (41)))قــاٍ ابــٔ عبــاظ: أراد بــ٘ ايٝٗــٛد، ٚقــاٍ صباٖــد: أراد بــ٘ ايٓؾــار٣((
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: ))ٚقاٍ ازب١ًٗ َٔ املغـزنني، ٚقٝـٌ َـٔ أٖـٌ     -رمح٘ اع-( ـ538ٖايشطبغزٟ )ت 
: -رمحـ٘ اع -، ٚقـاٍ ابـٔ عٛٝـ١    (42)ؿ٢ عِٓٗ ايعًِ بِْٖٗ ك ٜعًُٛا بـ٘(( ايهتاب، ْٚ

))ِٖ نؿ١ار ايعزب، ٚقد يً  عبد اع بٔ أبٞ أ١َٝ ٚغ ٙ َـٔ ايـٓأ ؽـ٢ً اع عًٝـ٘     
، ٚقـاٍ  (43)ٚصًِ عبٛ ٖذا، ؾٓؿ٢ عِٓٗ ايعًِ بِْٖٗ ئ نتاب عٓدِٖ ٚئ اتباع ْبـ٠ٛ(( 

 .(44)غزنني، أٚ املتذاًٖٕٛ َٔ أٌٖ ايهتاب((: ))أٟ د١ًٗ امل-رمح٘ اع-ايبٝقاٟٚ 

ؾًعٌ اسبه١ُ َٔ إبٗاّ ايٛايبني تهًِٝ اع هلِ ٚإٔ ؽبؾِٗ اع بآ١ٜ، ٖٞ 
 .(45)ايتشك  هلِ بايٛؽـ ايٓاقؿ، يهؿزِٖ بزبِٗ، ٚيضؿِٗٗ ْٚكؿ عكٛهلِ

 املطلب الجاىي: ما أبَه ألجل التعظيه:

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ   ايُٓٛ ز ابٍٚ: قٛي٘ تعاىل:

 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀپ

 .(30)ايبكز٠:  چ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 املبِٗ يف ٖذٙ ات١ٜ: )ابرض(:

ٍٖٚ -رمح٘ اع-( ـ327ٖقاٍ ابٔ أبٞ سامت )ت  : ))دسٝت ابرض َٔ َه١، ٚأ
، ٚقـاٍ  (46)َٔ ياف بايبٝت املا٥ه١ ؾكاٍ: )إْٞ داعٌ يف ابرض  ًٝؿ١( ٜعب َه١((

، (47)قٌٝ: إْٖٗا َه١(( {ٔؾ٢ اٜبِرض٢}: ))-رمح٘ اع-( ـ660ٖ)ت ايعش بٔ عبد ايضاّ 
ّٖ -رمحــ٘ اع-( ـٖــ671ٚقــاٍ ايكــزيأ )ت  : ))قٝــٌ: ٖــٞ َهــ١ ٚيــذيو مسٝــت أ

 .(48)ايكز٣((

َٚٔ ٖذٙ ابقٛاٍ تتذ٢ً سه١ُ إبٗاّ ابرض يف تععِٝ ايبًد ابَني، ؾَّْٖٗا 
 َه١ ايٛاٖز٠ املٛٗز٠.
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 شبًٝؿ١( يف ات١ٜ املذنٛر٠ أعاٙ:ايُٓٛ ز ايجاْٞ: إبٗاّ )ا

))ٜعب: آدّ دعً٘  ًٝؿ١ٟ عٔ املا٥ه١  :-رمح٘ اع-ٖـ( 468قاٍ ايٛاسدٟ )ت 
ٔٚ ٚاملزاد بذنز ٖذٙ ايكٖؾ١  نُز بد٤ٔ  ًل  ايذٜٔ ناْٛا صه٤إ ابرض بعد ازب

ٕٖ ٖذا اشبًٝؿ١ آدّ، إ٢): )-رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايضُعاْٞ (49)ايٖٓاظ(( َُا اتؿكٛا ع٢ً أ ْٖ
ُ٘ َ ًٜٝؿ١ اع يف اٜبِرض;  َُا مسٞ َ ًٜٝؿ١ ٜبْٖ ُٖاٙ َ ًٜٝؿ١; ٜبْٖ٘ ؽبًؿ٘ غ ٙ، ٚقٌٝ: إ٢ْٖ َص

ََٖذا ٖٛ ابؽض(( ، ٚيعً٘ ٜغٗد هلذا ايتؿض  قٛي٘ (50)إل٢ٜقا١َ ٜأِسهاَ٘، ٚتٓؿٝذ ققاٜاٙ، ٚ

 يث ىث    مث جث يت ىت مت خت حت جت  يب ىب مبچ تعاىل: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٹ ٿچ عاىل: ، ٚقٛي٘ ت(165)ابْعاّ: چ حج

 .(69)ابعزاف: چڦ ڦ ڤ  ڤ

ٕٓ اسبه١ُ َٔ ٚرا٤ إبٗاّ ن١ًُ ) ًٝؿ١( ايتععِٝ ٚايعٓا١ٜ  ٚ ا  نز ٜتبني أ
ٌْ ع٢ً ٖذا  ٕٖ يف أَز اع تعاىل املا٥ه١ إٔ ٜضذدٚا تدّ ديٝ ٚائٖتُاّ، ٚايذٟ ٜعٗز أ

 ايتععِٝ ٚائٖتُاّ.

 ےھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہچ  ايُٓٛ ز ايجايح: قٛي٘ تعاىل:

   ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷﮶ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے

 .(87)ايبكز٠:  چ ﯁  ﯀ ﮿

 املبِٗ يف ات١ٜ: )رٚح ايكدظ(:

: ))قٌٝ ٖٛ دربٌٜ، ٚقٌٝ: اإلظبٌٝ، ٚقٌٝ: ائصِ -رمح٘ اع-قاٍ ايٛربٟ 
ايذٟ نإ عٝض٢ ؼبٝٞ ب٘ املٛت٢، ٚأٚىل ايتالٜٚات يف  يو بايؾٛاب قٍٛ َٔ 

ٌٖ ثٓاؤٙ أ رب أْٖ٘ أٜٖد عٝض٢ ب٘، نُا أ رب قاٍ:"ايزٚح" يف ٖذا ا ٕٖ اع د ملٛفع دربٌٜ، ب
َٚأيَدٔتٜو إ٢ِ  ٜأِٜٖدُتٜو  ََٚع٢ً  ًِٜٜٝو  َُٔتٞ َع َِ اِ ٝنِز ِْٔع ََِزَٜ  َٔ ُ٘ َٜا ٔعَٝض٢ اِب ٤ً ٍَ اي يف قٛي٘: )إ٢ِ  ٜقا
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َٚإ٢ِ   ِٟٗا  َٜٚن ِٗٔد  َُ ُِ ايٖٓاَظ ٔؾٞ اٞي ِّ َِٛرا٠ٜ ٔبُزٚح٢ اٞيٝكُدظ٢ ُتٜه َٚايٖت  ١َُٜ َٚاٞئشٞه ُُِتٜو اٞئهَتاَب  ٤ً َع
 )ٌَ ؾًٛ نإ ايزٚح ايذٟ أٜدٙ اع ب٘ ٖٛ اإلظبٌٝ، يهإ قٛي٘:"إ   ،[111املائدة: ]َٚاإل٢ِْٔذٝ

أٜدتو بزٚح ايكدظ"، ٚ"إ  عًُتو ايهتاب ٚاسبه١ُ ٚايتٛرا٠ ٚاإلظبٌٝ"، تهزٜز قٍٛ ئ 
ٛٓاٙ اع بزٚح ايكدظ، قاٍ أنجز -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايضعدٟ (51)َع٢ٓ ي٘(( : ))أٟ: ق

 .(52)املؿضزٜٔ: إْٖ٘ دربٌٜ عًٝ٘ ايضاّ((

، ؾذربٌٜ عٓد اع ععِٝ املا٥ه١، (53)ؾاسبه١ُ َٔ إبٗاّ رٚح ايكدظ ايتععِٝ

   ڱ   ڳ ڳچ ٚقد َدس٘ صبشاْ٘ ٚتعاىل يف أنجز َٔ َٛفع، َٚٔ  يو قٛي٘ تعاىل: 

 ں ںچ ، ٚقاٍ تعاىل: (194 – 193)ايغعزا٤:  چ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ٹ ٹچ : ٚقاٍ صبشاْ٘(، 21 – 20)ايتهٜٛز:  چہ  ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .(6 - 5)ايٓذِ:  چ ڤ   ڤ ڤ  ٹ  ٹ

ٌٖ ٚعا ع٢ً ايٝٗٛد ملا قايٛا: دربٌٜ عدْٚا، ؾالْشٍ صبشاْ٘:  ٚقد غق  د

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژچ

 ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ

 .(98 – 97 )ايبكز٠: چ ہ ہ

 املطلب الجالح: ما أبَه ألجل التيبيُ على العنوو:

 ۇئ وئەئ وئ ى ى ائ ائ ەئچ ايُٓٛ ز ابٍٚ: قٛي٘ تعاىل: 

  .(36)ايبكز٠: چ  ی   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ
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 املبِٗ يف ات١ٜ: )بعقهِ يبع  عدٚ(:

ٕٖ قٛي٘:  :-رمح٘ اع-( ـ751ٖقاٍ ابٔ ايكِٝ )ت  ))قد ظٔ ايشطبغزٟ أ
ٚٙ( َا عًٝ٘ ايٓاظ َٔ ايتعادٟ ٚايتباغٞ ٚتقًٌٝ بعقِٗ بعقٟا، )َبِعُق ِِ ٔيَبِع ٣ َعُد ٝه

ٕٖ ايعدا٠ٚ اييت  نزٖا اع تعاىل إُْٖا ٖٞ  ٖٚذا ايذٟ ا تارٙ أفعـ ابقٛاٍ يف ات١ٜ، ؾَّ
٘ٚ ٚٙ ٜؾاٖتٔخُذُٚٙ َعُد ِِ َعُد َٕ ٜيٝه ٕٖ ايٖغِٝٛا ا( بني آدّ ٚإبًٝط ٚ رٜتُٗا، نُا قاٍ تعاىل: )إ٢

ٖٚٛ صبشاْ٘ قد أن٤د أَز ايعدا٠ٚ بني ايغٝٛإ ٚاإلْضإ، ٚأعاد ٚأبد٣  نزٖا يف 
ايكزإٓ يغد٠ اسباد١ إىل ايتشزس َٔ ٖذا ايعدٚ، ٚأَا آدّ ٚسٚد٘ ؾَّْٖ٘ إُْٖا أ رب يف 
نتاب٘ أْٖ٘  ًكٗا ي٘ يٝضهٔ إيٝٗا ٚدعٌ بُٝٓٗا َٛد٠ ٚرمح١، ؾاملٛد٠ ٚايزمح١ بني ايزدٌ 

 .(54)دا٠ٚ بني ايغٝٛإ ٚاإلْضإ((ٚاَزأت٘ ٚايع

ٚيهٔ ٖذا ايتؿض  يٝط عٓد ايشطبغزٟ ؾشض ، بٌ قاٍ بذيو نبار املؿضزٜٔ، 
ؾكد قاٍ: ))آدّ ٚسٛا٤ُ ٚإبًٝط ٚاسب١ٝ،  ر٠١ٜ بعُقِٗ  -رمح٘ اع-أَجاٍ اإلَاّ ايٛربٟ 

 .(55)أعدا٤ْ يبع ٣((

ع٢ً بع  : ))ٚاملع٢ٓ َتعادٜٔ ٜبػٞ بعقهِ -رمح٘ اع-ٚقاٍ ايبٝقاٟٚ 
ٜعب: ايعدا٠ٚ  {بعقهِ يبع  عدٚ}: ))-رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايٛاسدٟ (56)بتقًًٝ٘((

اييت بني آدّ ٚسٛا٤ ٚاسب١ٖٝ، ٚبني  ر١ٜ آدّ عًٝ٘ ايٖضاّ َٔ املإَٓني ٚبني إبًٝط يعٓ٘ 
: ))املزاد ب٘ َا عًٝ٘ ايٓاظ َٔ -رمح٘ اع-( ـ710ٖ، ٚقاٍ ايٓضؿٞ )ت (57)اع((

، ٚقاٍ (58)ٟ ٚتقًٌٝ بعقِٗ يبع ، أٟ: اٖبٛٛا َتعادٜٔ((ايتباغٞ ٚايتعاد
ِِ( َبِع  ايٗذٚر١ٖٜ -رمح٘ اع-ايضٝٛيٞ  ٚٓ}: ))َبِعقٝه ِِ  {ٔيَبِع ٣ َعُد ًِٞ َبِعقٝه ِٔ ٝظ َٔ

( يف  ٛايزٙ يف ايتؿض  ؾٝكٍٛ ـ1418ٖ، ٜٚؿٚؾٌ ايغٝخ ايغعزاٟٚ )ت (59)َبِعّقا((
ٚاإلْضإ، ٚايعدا٠ٚ أٜقٟا بني عٝايني اإلْط  : ))ايعدا٠ٚ ٖٓا بني ايغٝٛإ-رمح٘ اع-

ٕٖ ايعدا٤ املكؾٛد ٜغٌُ ايعدا٤ بني أبٓا٤ (60)ٚاملإَٓني(( ، ٜعٗز َٔ ناّ ايغعزاٟٚ أ



 ٖـ1436ربٝع ايجاْٞ  1ز ( 65صب١ً داَع١ أّ ايكز٣ يعًّٛ ايغزٜع١ ٚايدراصات اإلصا١َٝ، ايعدد )   296

بعقهِ ): )-رمح٘ اع-آدّ ٚايغٝٛإ ٚبني أبٓا٤ آدّ بعقِٗ بعقٟا، ٚقاٍ ايكزيأ 
ٕٖ ايعبد إ ا ع٢ً اإلْضإ ْؿض٘، ٜدٍ عًٝ٘ قٛي٘ عًٝ [63البقرة: ]يبع  عدٚ"  ٘ ايضاّ: )إ

أؽبض تكٍٛ دٛارس٘ يًضاْ٘ اتل اع ؾٝٓا ؾَّْٖو إ ا اصتكُت اصتكُٓا ٚإٕ اعٛدذت 
ٕٖ ايعدا٤ ٜغٌُ أبٓا٤ آدّ بعقِٗ (61)اعٛدذٓا(( ، ٜٚعٗز َٔ ناّ ايكزيأ نذيو أ

 بعقٟا، ٚقد ٜهٕٛ اإلْضإ عدٟٚا يٓؿض٘.

بٓا٤ آدّ، بٌ بني أبٓا٤ ازبد ٚيعً٘ ئ ٜٓهز أسد َٔ ايٓاظ ايعدا٤ ايذٟ بني أ
بٌ قد ٜهٕٛ ايعدا٤ بني ايغكٝكني، ٚبني  -نايذٟ نإ بني ابٚظ ٚاشبشرز -ايٛاسد

ايشٚدني، ٚبني ازبارٜٔ ٚعبٛ  يو، ٚعدا٠ٚ آدّ ٚ رٜت٘ يًغٝٛإ َٔ د١ٗ أْٖ٘ ٜهٝد هلِ 
تباع بايٛصٛص١ ٚاإلغزا٤، ٚيف ٖذٙ ازب١ًُ ايهزمي١ إرعاد تدّ ٚ رٜت٘، ْٚٗٞ هلِ عٔ ا

ٕٖ ايعدٚ َٔ عالْ٘ ايضعٞ ملقز٠ عدٚٙ.   ٛٛات ايغٝٛإ، ؾَّ

ؾايذٟ ٜعٗز َٔ سه١ُ اإلبٗاّ ايتٓبٝ٘ ع٢ً عُّٛ ايعدا٤ بني مجٝع اهلابٛني َٔ 
ببػٞ بعقِٗ ع٢ً -ايضُا٤، ؾايعدا٤ قد ٜهٕٛ َٔ ايغٝٛإ ٚقد ٜهٕٛ َٔ اإلْضإ 

ٕٖ ايغٝٛإ عدٚ ببٓا٤ آدّ، ٚأبٓا -بع  َٚٓاؾضتِٗ يبع  ٤ آدّ ٜعادٟ بعقِٗ ؾَّ
بعقٟا، ؾبدٍ إٔ ٜٓؿ ايكزإٓ ايهزِٜ ع٢ً عدا٠ٚ املزأ٠ يًزدٌ ٚايعهط، ٚعدا٠ٚ 
ايغٝٛإ يإلْضإ ٚايعهط، ٚعدا٠ٚ أبٓا٤ آدّ يبعقِٗ ايبع  أبِٗ ايعدا٤ يٝغٌُ 

 ازبُٝع، ٖٚذا َٔ إعذاس ايكزإٓ ايبٝاْٞ.

 چ چ چ   چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ ايُٓٛ ز ايجاْٞ: قٛي٘ تعاىل: 

 ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ       ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ

 .(114)ايبكز٠:  چ گ
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 املبِٗ يف ات١ٜ: )ايذٜٔ َٓعٛا َضادد اع إٔ ٜذنز ؾٝٗا امس٘(:

: ))قاٍ بع  ايعًُا٤: ْشيت يف ؽٚد -رمح٘ اع-( ـ1393ٖقاٍ ايغٓكٝٛٞ )ت 
بٝـ١ عـاّ صـت،    املغزنني ايٓأ ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ عٔ ايبٝت اسبـزاّ يف عُـز٠ اسبدٜ  

ٚع٢ً ٖذا ايكٍٛ: ؾاشبزاب َعٟٓٛ، ٖٚٛ  ـزاب املضـادد مبٓـع ايعبـاد٠ ؾٝٗـا، ٖٚـذا       

 چٹ   ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  ايكٍٛ ٜبٝٓ٘ ٜٚغٗد ي٘ قٛي٘ تعـاىل: 
، ٚقاٍ بع  ايعًُا٤: اشبزاب املذنٛر ٖـٛ اشبـزاب اسبضـٞ، ٚاتٜـ١     ص25 \ 48طات١ٜ 

ٓؾز أٚ غ ٙ، ٖٚذا ايكـٍٛ ٜبٝٓـ٘ ٜٚغـٗد يـ٘     ْشيت ؾُٝٔ  زب بٝت املكدظ، ٖٚٛ خبت
قٛي٘ دٌ ٚعا: )ؾَّ ا دا٤ ٚعد ات ز٠ يٝضـ٤ٛٚا ٚدـٖٛهِ ٚيٝـد ًٛا املضـذد نُـا      

: -رمحـ٘ اع -، ٚقاٍ ايٓضـؿٞ  (62)((ص7 \ 17طد ًٛٙ أٍٚ َز٠ ٚيٝتربٚا َا عًٛا تتب ا( 
املضـذد  ))ٚإُْٖا قٌٝ َضادد اع ٚنإ املٓع ع٢ً َضذد ٚاسد ٖٚٛ بٝـت املكـدظ أٚ   

ٕٖ اسبهِ ٚرد عاَٟا ٚإٕ نإ ايضب   اؽٟا نكٛيـ٘ تعـاىل )ٜٚـٌ يهـٌ ُٖـش٠(       اسبزاّ ب
: ))ٚأراد باملضـادد  -رمحـ٘ اع -، ٚقاٍ ايكزيأ (63)ٚاملٓشٍٚ ؾٝ٘ اب ٓط بٔ عزٜل((

ٖٓا: بٝت املكدظ ٚضبارٜب٘، ٚقٌٝ ايهعب١، ٚمجعـت بْٗـا قبًـ١ املضـادد أٚ يًتععـِٝ،      
: ))ْشيت ٖذٙ ات١ٜ يف -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايضُزقٓدٟ (64)ضادد((ٚقٌٝ: املزاد صا٥ز امل

عالٕ يٛٛظ بٔ أصؿٝاْٛظ ايزَٚٞ، سٝح  زب بٝـت املكـدظ ٚأيكـ٢ ؾٝـ٘ ازبٝؿـ١،      
ؾهإ  زابٟا إىل سَٔ عُز بٔ اشبٛاب رفٞ اع عٓ٘، ٚقٌٝ: ْشيت ملـا َٓـع املغـزنٕٛ    

: -رمحـ٘ اع -ايضـٝٛيٞ  ، ٚقـاٍ  (65)رصٍٛ اع ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ عـاّ احملدٜبٝـ١((  
))قٌٝ ِٖ قزٜػ َٓعٛا رصٍٛ اع ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ ايؾا٠ عٓـد ايهعبـ١، ٚقٝـٌ:    
ِٖ ايٓؾار٣ ٚناْٛا ٜٛزسٕٛ يف بٝت املكدظ اب ٣ ٚميٓعٕٛ ايٓـاظ إٔ ٜؾـًٛا ؾٝـ٘،    
ٚقٌٝ: ِٖ ايزّٚ محًِٗ بػ  ايٝٗٛد ع٢ً إٔ أعـاْٛا خبتٓؾـز ايبـابًٞ ايٛصـٞ عًـ٢      

ظ، ٚقٝــٌ: ٖــِ املغــزنٕٛ َٓعــٛا رصــٍٛ اع عــٔ ايبٝــت ٜــّٛ  ربزٜــ  بٝــت املكــد
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: ))ٖـِ ايٝٗـٛد ٚايٓؾـار٣    -رمحـ٘ اع -( ـٖـ 885، ٚقاٍ ايبكـاعٞ )ت  (66)اسبدٜب١((
 ٔ َٓـع  }أٟ َِٓٗ، ٚإُْٖا أبدٍ ايقُ  بكٛي٘:  {َٚٔ أظًِ}ٚ يو ٜؿِٗ َٔ قٛي٘: ))

هْٛٗا أصـباب ازبٓـ١   ازباَع يؾؿات ايهُاٍ اييت ٖٞ دٓإ ايدْٝا; ي$أٟ  {َضادد اع
إٔ }قٛيـ٘:  # اييت قؾزٖٚا عًِٝٗ، ثِ أبدٍ َٔ  يو تؿخُٟٝا ي٘ تذنز٠ َز٠ بعد أ ـز٣ 

أٟ بتعًٛٝٗا عٔ  نـز اع يبعـد    {ٚصع٢ يف  زابٗا}ٚعٛـ بكٛي٘:  {ٜذنز ؾٝٗا امس٘
: -رمحـ٘ اع -(ـٖـ 1332، ٚقـاٍ ايكـامسٞ )ت   (67)ٚدٛٙ ظًُِٗ سٜاد٠ يف تبهٝتِٗ((

، ٚقـاٍ  (68) نز اع يف املضادد ِٖ ايٝٗٛد ٚايٓؾارٟ ٚاملغزنٕٛ(( ))املكؾٛد باملاْعني
َٗـا  }: ))أٟ: ادتٗد ٚبذٍ ٚصـع٘  -رمح٘ اع-ايضعدٟ  اسبضـٞ ٚاملعٓـٟٛ،    {ٔؾـٞ َ َزأب

ؾاشبزاب اسبضٞ: ٖدَٗا ٚتكذٜزٖا، ٚاشبزاب املعٟٓٛ: َٓع ايذانزٜٔ ئصـِ اع ؾٝٗـا،   
 يـو أؽـشاب ايؿٝـٌ، ٚقـزٜػ،     ٖٚذا عاّ، يهٌ َٔ اتؾـ بٗذٙ ايؾؿ١، ؾٝد ٌ يف 

 .(69)سني ؽدٚا رصٍٛ اع عٓٗا عاّ اسبدٜب١ٝ، ٚايٓؾار٣ سني أ زبٛا بٝت املكدظ(

ٕٖ املكؾٛد بات١ٜ نٌ َٔ َٓع أٚ أصِٗ يف َٓع املضًُني إٔ  ٚ ا  نز ٜعٗز أ
ٜذنزٚا اع يف َضاددِٖ، صٛا٤ ناْٛا ٜٗٛدٟا أٚ ْؾار٣، أٚ َغزنني، ؾذُٝعِٗ 

 ع تعاىل ٚايؾد عٓ٘.ٜضعٕٛ ملٓع  نز ا

ؾًعٌ اسبه١ُ َٔ إبٗاّ ايذٜٔ َٓعٛا َضادد اع إٔ ٜذنز ؾٝٗا امس٘ ايتٓبٝ٘ ع٢ً 
ِٗ مجٝع َٔ اعرتى يف دزمي١ املٓع، يف نٌ سَإ َٚهإ. ُِ ٜع  ايعُّٛ، ؾاسٝبٞه

 ہ ہ ۀ ہ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻچ ايُٓٛ ز ايجايح: قٛي٘ تعاىل: 

 .(159)ايبكز٠: چ  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےھ ے ھ  ھ ھ ہ

 املبِٗ يف ات١ٜ: )ايذٜٔ ٜهتُٕٛ َا أْشٍ اع(:
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: ))ْشيت يف عالٕ رؤصا٤ ايٝٗٛد، َِٓٗ نع  بٔ -رمح٘ اع-قاٍ ايضُزقٓدٟ 
ابعزف َٚايو بٔ ايؾٝـ ٚابٔ ؽٛرٜا، ٜكٍٛ: ٜهتُٕٛ َا أْشيٓا يف ايتٛرا٠ َٔ 

صًِ، : ))نتُٛا ؽؿ١ ضبُد ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚ-رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايبػٟٛ (70)ايبٝٓات((
ٚآ١ٜ ايزدِ ٚغ ُٖا َٔ صا٥ز ابسهاّ اييت ناْت يف ايتٛرا٠، أٚي٦و ًٜعِٓٗ اع، 

، (71) ٚأؽٌ ايًعٔ ايٛزد ٚايبعد، ًٜٚعِٓٗ اياعٕٓٛ، أٟ: ٜضاليٕٛ اع إٔ ًٜعِٓٗ((
رمح٘ -( ـ774ٖ، ٚقاٍ ابٔ نج  )ت (7٢): ))أسبار ايٝٗٛد((-رمح٘ اع-ٚقاٍ ايٓضؿٞ 

، ٚقاٍ (7٣)هتاب، نتُٛا ؽؿ١ ضبُد ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ((: ))ْشيت يف أٌٖ اي-اع
َٕ" ناّ َضتالْـ -رمح٘ اع-( ـ850ْٖعاّ ايدٜٔ ايٓٝضابٛرٟ )ت ُُٛ َٔ َٜٞهُت ٕٖ اي٤ٔذٜ : ))"إ٢

ٌٓ َٔ نتِ ع٦ٟٝا َٔ ايدٜٔ، ٚقٌٝ: ِٖ أٌٖ ايهتاب، ٚقٌٝ: ايٝٗٛد  اؽ١،  ٜتٓاٍٚ ن
ٍٖٚ أٚىل يعُّٛ ايًؿغ(( : ))أٚي٦و أٌٖ ايهتاب -رمح٘ اع-ٞ ، ٚقاٍ ايضٝٛي(7٤)ٚاب

نتُٛا اإلصاّ ٖٚٛ دٜٔ اع ٚنتُٛا ضبُدٟا ِٖٚ )ػبدْٚ٘ َهتٛبٟا عٓدِٖ يف ايتٛرا٠ 
: ))ٚا تًؿٛا َٔ املزاد بذيو، ؾكٌٝ: أسبار -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايكزيأ (7٥)ٚاإلعبٌٝ((

قد نتِ ايٝٗٛد ايٝٗٛد ٚرٖبإ ايٓؾار٣ ايذٜٔ نتُٛا أَز ضبُد ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ، ٚ
أَز ايزدِ، ٚقٌٝ: املزاد نٌ َٔ نتِ اسبل، ؾٗٞ عا١َ يف نٌ َٔ نتِ عًُٟا َٔ دٜٔ 

: ))ٖذٙ ات١ٜ ٚإٕ ناْت ْاسي١ يف -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايضعدٟ (7٦)اع ؼبتاز إىل بج٘((
ٕٖ سهُٗا  أٌٖ ايهتاب، َٚا نتُٛا َٔ عالٕ ايزصٍٛ ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ ٚؽؿات٘، ؾَّ

 .(77)تؾـ بهتُإ َا أْشٍ اع((عاّ يهٌ َٔ ا

ٕٖ اسبه١ُ  ٖٚهذا تٛاتزت أقٛاٍ املؿضزٜٔ يف عُّٛ ات١ٜ، ٚيذيو ٜبدٚ دًٟٝا أ
ٕٖ ايٛعٝد ٜغٌُ  (78)َٔ إبٗاّ ايذٜٔ ٜهتُٕٛ َا أْشٍ اع ٖٞ ايتٓبٝ٘ ع٢ً ايعُّٛ، ؾَّ

 ہچنٌ َٔ نتِ عًُٟا ْاؾعٟا، ٚقد أعار٠ ايٓؾٛـ ع٢ً  يو، ؾُٓٗا قٛي٘ تعاىل: 

 ﮹ ﮸  ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھہ ھ 
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)ايبكز٠:  چ     ﯁  ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 ڀ پ ڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ، ٚقٛي٘ صبشاْ٘: (174

 .(187)آٍ عُزإ:  چ ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 التكليل: ألجل املطلب الرابع: ما أبَه

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦچ ايُٓٛ ز ابٍٚ: قٛي٘ تعاىل: 

 .(51)ايبكز٠:  چ  چ چ

 املبِٗ يف ات١ٜ: )ابربعني ي١ًٝ(:

: ))أربعني ي١ًٝ ٜعـب  ا ايكعـد٠ ٚعغـزٟا َـٔ  ٟ     -رمح٘ اع-قاٍ ابٔ أبٞ سامت 
اسبذ١، ٚ يو سني  ًـ َٛص٢ أؽشاب٘ ٚاصـتخًـ عًـِٝٗ ٖـارٕٚ، ؾُهـح عًـ٢      

، (79)ايٛٛر أربعني ي١ًٝ، ٚأْشٍ عًٝ٘ ايتـٛرا٠ يف ابيـٛاح، ؾكزبـ٘ ايـزب ظبٖٝـا ٚنًُـ٘((      
ثاثـني َـٔ  ٟ    -: ))ٚاعـدِٖ أربعـني يًٝـ١   -رمحـ٘ اع -( ـ427ٖايجعًأ )ت ٚقاٍ 

، ٚقاٍ ايغـٛناْٞ  (80)ٚاصتخًـ عًِٝٗ أ اٙ ٖارٕٚ(( -ايكعد٠ ٚعغزٟا َٔ  ٟ اسبذ١
: ))ٖٚٞ عٓد أنجـز املؿضـزٜٔ  ٚ ايكعـد٠ ٚعغـز َـٔ  ٟ      -رمح٘ اع-( ـ1250ٖ)ت 

ٖٕ اي١ًًٝ أصبل َٔ ايّٝٛ ؾٗـٞ قبًـ٘ يف    اسبذ١، ٚإُْٖا  ؿ ايًٝايٞ بايذنز دٕٚ ابٜاّ ب
: ))أربعني ي١ًٝ، أٟ: اْكقا٤ٖا ثاثٕٛ َـٔ  ٟ  -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايبػٟٛ (81)ايزتب١((

ٕٖ عـٗٛر ايعـزب         ايكعد٠ ٚعغز َٔ  ٟ اسبذـ١ ٚقـزٕ ايتـارٜخ بايًٝـٌ دٕٚ ايٓٗـار ب
ٕٖ ايعًُـ١ أقـدّ         َـٔ  ٚفعت ع٢ً ص  ايكُز، ٚاهلـاٍ إُْٖـا ٜٗـٌ بايًٝـٌ، ٚقٝـٌ: ب

ايق٤ٛ، ٚ ًل ايًٌٝ قبٌ ايٓٗار، قاٍ اع تعاىل: )ٚآٜـ١ هلـِ ايًٝـٌ ْضـًخ َٓـ٘ ايٓٗـار(       
: ))ٚقٌٝ: إْٖٗا  ٚ اسبذ١ ٚعغز َـٔ  -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ابٔ ازبٛسٟ (82)((ص37طٜط: 
َٓـ١     -رمح٘ اع-( ـ465ٖ، ٚقاٍ ايكغ ٟ )ت (83)احملزّ(( : ))عٓتإ بـني أَـ١ ٚأَـ١، ؾال
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ب ْبِٝٓٗ عًٝ٘ ايٓضاّ أربعني َٜٟٛا ؾاربذٚا ايعذـٌ َعبـٛدِٖ،   غا -َٛص٢ عًٝ٘ ايٓضاّ
َٞ     $ٚرفٛا بالٕ ٜهٕٛ هلِ مبجٌ ايعذٌ َعبٛدٟا، ؾكايٛا:  َُٛصـ٢ ٜؾَٓٔضـ  ُ٘ َٚإ٢يـ  ِِ # ٖـذا إ٢هٝلٝهـ

ٚأ١َ ضبُد املؾٛؿ٢ ؽ٢١ً اع عًٝ٘ ٚص١ًِ َق٢ َٔ ٚقت ْبـِٝٓٗ صـٕٓٛ نـج ٠ ؾًـٛ     $
  تغبٟٝٗا ملا أبكـٛا عًـ٢ سغاعـتِٗ    مسعٛا ٚاسدٟا ٜذنز ؾ٢ ٚؽـ َعبٛدِٖ َا ٜٛد

 .(84)ٚيٛ نإ ؾ٢  يو  ٖاب أرٚاسِٗ((

ؾاسبه١ُ َٔ إبٗاّ تًو ايًٝايٞ ٖٞ ايتكًٌٝ، ؾاملكؾٛد أْٖٗا يٝايٞ ق١ًًٝ ؾارقتِ 
ؾٝٗا ْبٝهِ، َٚع قًتٗا عبدمت ؾٝٗا عذٟا َٔ دٕٚ اع، ؾٗذا ٜدٍ ع٢ً ٖغاع١ إمياِْٗ، 

 ٚفعـ ٜكِٝٓٗ، ٚقض٠ٛ قًٛبِٗ.

  ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ چايجاْٞ: قٛي٘ تعاىل:  ايُٓٛ ز

  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿ ٿٿ   ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ

 .(203)ايبكز٠:  چڤ

 املبِٗ يف ات١ٜ: )ابٜاّ املعدٚدات(:

ٌٓ  نزٙ: أ نزٚا اع بايتٛسٝـد ٚايتععـِٝ يف   -رمح٘ اع-قاٍ ايٛربٟ  : ))ٜعب َد
َُشَؾٝات، ٖٚٞ أٜاّ َرَٞ ازبُار، أَـز عبـا   دٙ ٦َٜٛـذ بـايتهب  أدبـار ايؾـًٛات،     أٜاّ 

: ))عٔ ابـٔ عبـاظ   -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ابٔ أبٞ سامت (85)ٚعٓد ايزَٞ َع نٌ سؾا٠((
: -رمحـ٘ اع -، ٚقـاٍ ايضـُزقٓدٟ   (86)قاٍ: أربع١ أٜاّ ّٜٛ ايٓشز، ٚثاث١ أٜاّ بعـدٙ(( 

 :-رمحـ٘ اع -، ٚقاٍ ايعـش بـٔ عبـد ايضـاّ     (87)))أٟ َعزٚؾات ٖٚٞ أٜاّ ايتغزٜل((
: ))ابٜـاّ املعـدٚدات ٖـٞ أٜـاّ     -رمحـ٘ اع -، ٚقاٍ ايبػـٟٛ  (88)))أٜاّ ٢َٓ إمجاعٟا((

 .(89)ايتغزٜل ٖٚٞ أٜاّ ٢َٓ ٚرَٞ ازبُار، مسٝت َعدٚدات يكًتٗٔ((
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ٖٚهذا تعٗز سه١ُ اإلبٗاّ َٔ يؿغ َعدٚدات ٖٚٞ ايتكًٌٝ، ؾاع تعـاىل ؼبـح   
ز، يعًِٗ ٜـدرنٕٛ تكـٛاٙ ٚايؿـٛس    عبادٙ إٔ ٜػتُٓٛا تًو ابٜاّ ايك١ًًٝ يف ايذنز ٚايغه

  ڃ   ڃ ڄ ڄڄ ڄچ بزفاٙ، نُا قاٍ صبشاْ٘ ٚتعاىل عـٔ أٜٖـاّ رَقـإ:    

 .(184)ايبكز٠:   چ ڇ ڇ چ  چ چ چ  ڃ ڃ

  پ پ   پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱچ ايُٓٛ ز ايجايح: قٛي٘ تعاىل: 

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ    پ

  .)249)ايبكز٠: چ  ڦ  ڤ  ڤ

 ت١ٜ: )ايذٜٔ ك ٜغزبٛا َٔ ايٓٗز(:املبِٗ يف ا

: ))قاٍ صعٝد بٔ دب : ثامثا١٥ ٚبقـع١ عغـز،   -رمح٘ اع-قاٍ ابٔ أبٞ سامت 
: ))قٝـٌ: نـاْٛا أربعـ١ آئف،    -رمحـ٘ اع -، ٚقاٍ ايضـُعاْٞ  (90)عد٠ أؽشاب بدر((

، (91)ع٢ً أْٖٗـِ نـاْٛا ثامثا٥ـ١ ٚثاثـ١ عغـز ْؿـزٟا((       -ٖٚٛ ابؽض-ٚأنجز املؿضزٜٔ 
ِِ: ٚناْٛا ثامثا٥ـ١  -رمح٘ اع-( ـ550ٖضبُٛد ايٓٝضابٛرٟ )ت  ٚقاٍ ُٗ ِٓ َٔ ًٟا  ًٝٔ : ))إ٢ي٤ا ٜق

: ))ٚا تًؿـٛا  -رمحـ٘ اع -، ٚقاٍ ايبػـٟٛ  (92)ٚثاث١ عغز ردٟا عدد أؽشاب بدر((
يف ايكًٌٝ ايذٜٔ ك ٜغزبٛا َٔ ايٓٗز، ؾكاٍ ايضـدٟ: نـاْٛا أربعـ١ آئف، ٚقـاٍ غـ ٙ:      

، ٚقد ؽض بذيو اسبـدٜح عـٔ رصـٍٛ اع    (93)ٛ ايؾشٝض((ثامثا١٥ ٚبقع١ عغز ٖٚ
ُٖـٕد َؽـ٢٤ً    ََُش ٍَ: ))ٝنٖٓا ٜأِؽَشاَب  ٢ٔ ايَبَزا٤ٔ، ٜقا ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ ؾكد ٚرد اسبدٜح َع
   َٔ ٕٖ ٔعٖد٠ٜ ٜأِؽَشأب َبِدر٣ َع٢ًٜ ٔعٖد٠ٔ ٜأِؽَشأب ٜيـاٝيَٛت اي٤ـٔذٜ َِ، ََْتَشٖدُخ: ))ٜأ ٤ً ََٚص  ٔ٘ ِٝ ًٜ اٝع َع

َٔا٥َـ١ٕ((   َد ََٚثـٜاَخ  ْٔ ٔبِقَع١ٜ َعَغـَز  َٔ َُِإ ُ٘ إ٢ي٤ا  َََع ٢ِٚس  ِِ َُٜذا َٜٚي ََٗز،  ُ٘ ايٖٓ َََع َُٚسٚا  ، ٖٚـذا  (94)ا
ْؿ ٜزعد إىل بٝإ اسبه١ُ ؾا أدباٚسٙ، ٚأقٍٛ ًَٓٛكٟا َٓ٘: تعٗـز اسبهُـ١ َـٔ إبٗـاّ     
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ٚاسبـدٜح،   ايذٜٔ ك ٜغزبٛا َٔ ايٓٗز يف ايتكًٌٝ; ٚ يو ٜإ ذ َٔ ْؿ ات١ٜ املـذنٛر٠ 
 ٚنِ َٔ ؾ١٦ ق١ًًٝ غًبت ؾ١٦ نج ٠ بَّ ٕ اع.

 املطلب اخلامس: ما أبَه ألجل التيسري:

  گ ک ک ک   ک ڑڑ ژ ژچ  ايُٓٛ ز ابٍٚ: قٛي٘ تعاىل:

 .(73)ايبكز٠:  چ گ گ گ

 املبِٗ يف ات١ٜ: )ايبع  ايذٟ فزب ب٘ ايكتٌٝ(:
قزٚف، ٚقٌٝ: إِْٗ : ))فزب بايععِ ايذٟ ًٜٞ ايػ-رمح٘ اع-قاٍ ايضٝٛيٞ 

ٚقاٍ أبٛ ايضعٛد )ت  ،(95)فزبٛٙ بؿخذٖا ؾًُا ؾعًٛا أسٝاٙ اع ست٢ أْبالِٖ بكاتً٘((
ٟٚ بع ٣ نإ، ٚقٌٝ: بالؽَػَزٜٗا، ٚقٌٝ: -رمح٘ اع-ٙ( 982 ِٟ ببع  ايبكز٠، أ : ))أ

، ٚقٌٝ: بايععِ ايذٟ (96)بًضاْٗا، ٚقٌٝ: بؿٔخٔذٖا اي٢ُُٓٝ، ٚقٌٝ: بالُ ْٗا، ٚقٌٝ: بُعذبٗا
: ))إرعاد هلِ -رمح٘ اع-( ـ1431ٖ، ٚقاٍ صٝد يٓٛاٟٚ )ت (97)ًٜٞ ايُػِقزٚف((

إىل ايٛص١ًٝ اييت عٔ يزٜكٗا صٝٗتدٕٚ إىل ايكاتٌ اسبكٝكٞ، ٚايقُ  يف قٛي٘ افزبٛٙ 
ديٌٝ ع٢ً نُاٍ قدر٠ اع  -أٜا نإ  يو ايبع  -ٜعٛد ع٢ً ايكتٌٝ، ٚفزب٘ ببعقٗا

 .(98)تعاىل، ٚؾٝ٘ تٝض  عًِٝٗ((
سبه١ُ َٔ إبٗاّ ايبع  ايذٟ فزب ب٘ ايكتٌٝ ٖٞ ايتٝض  ع٢ً ايعباد، ؾًِ ؾا

ٜعٓضز اع عًِٝٗ يف مجع أدشا٤ َتؿزق١ يٝقزبٛا بٗا، ٚك ٜالَزِٖ بالٕ ٜقزبٛٙ جبُٝعٗا 
ؾٝجكٌ محًٗا عًِٝٗ، ؾايقزب يٝط َكؾٛدٟا يذات٘، ؾَّْٖ٘ ئ ٜؿعٌ يًُٝت ع٦ٟٝا; ٚيهٔ 

زع٘ اع هلِ يٝشٞ َٝتِٗ، ؾاسبه١ُ َٔ إبٗاّ املكؾٛد أ ذ صب  َٔ ابصباب قد ع
 ايبع  ايتٝض  عًِٝٗ، ٚتًو عاد٠ اع تعاىل يف عزع٘.
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 املطلب السادس: ما أبَه ألجل السرت:

 جئ ی ی ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئچ: ايُٓٛ ز ابٍٚ: قٛي٘ تعاىل

 (.76)ايبكز٠:  چ مت خت حتجت يب ىب مب خب حب  جب يئ ىئ مئ حئ

 َٛا(:املبِٗ يف ات١ٜ: )ايذٜٔ  ًٛا ؾتاٚ
: ))أٟ: إ ا  ا بع  ٖإئ٤ ايٝٗٛد إىل بع  َِٓٗ، -رمح٘ اع-قاٍ ايٛربٟ 

، ٚقاٍ ابٔ (99):"أذبدثِْٛٗ مبا ؾتض اع عًٝهِ"((-"قايٛا" ٜعب: قاٍ بعقِٗ يبع  -
ٕٖ بع  ايٝٗٛد تهًِ مبا يف ايتٛرا٠ َٔ -رمح٘ اع-ع١ٝٛ  : ))ٚقاٍ أبٛ ايعاي١ٝ ٚقتاد٠: إ

ُ٘ ؽؿ١ ضبُد ؽ٢ً اع ع ٤ً ًٝ٘ ٚصًِ، ؾكاٍ هلِ نؿز٠ ابسبار: أذبدثٕٛ ٔبُا ٜؾَتَض اي
ِِ أٟ عزؾهِ َٔ ؽؿ١ ضبُد ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ ؾٝشتذٕٛ عًٝهِ إ  تكزٕٚ  ِٝٝه ًٜ َع

إىل }قاٍ ايذٜٔ ك ٜٓاؾكٛا ): )-رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايٓضؿٞ (100)ب٘ ٚئ تإَٕٓٛ ب٘((
ُِٗ}ِٝٗ عاتبني عً {ٜقاٝيٛٞا}إىل ايذٜٔ ْاؾكٛا  {َبِع ٢ أربربٕٚ أؽشاب ضبُد  {ٜأُتَشدُٔٓثَْٛ

ِِ}عًٝ٘ ايضاّ  ِٝٝه ًٜ َُا ٜؾَتَض اع َع مبا بني اع يهِ يف ايتٛرا٠ َٔ ؽؿ١ ضبُد عًٝ٘  {ٔب
ِِ( ٜعب: ايذٜٔ ك -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايكامسٞ (101)ايضاّ(( ُٗ َٚإ٢ ا َ ا َبِعُق (( :

ُ٘  ٜٓاؾكٛا )إ٢ىل َبِع ٣( أٟ: ايذٜٔ ْاؾكٛا قاٝيٛا ٤ً ِِ ٔبُا ٜؾَتَض اي ُٗ أٟ عاتبني عًِٝٗ )ٜأُتَشٚدُثَْٛ
ِِ( أٟ: مبا بٝٓٔ يهِ يف ايتٛرا٠ َٔ ايبغار٠ بايٓٓأ ؽ٢١ً اع عًٝ٘ ٚص١ًِ(( ِٝٝه ًٜ  .(102)َع

ٕٖ ايكا٥ًني ٚايذٜٔ قٌٝ هلِ ِٖ َٔ ايٝٗٛد، ٚقد صرتِٖ اع ٚك  ؾايذٟ ٜتبني أ
ٜدٜٕٓٛ بدٜٔ اإلصاّ ٜٚإَٕٓٛ مبشُد ٜؿقشِٗ بالمسا٥ِٗ ٚ يو تزغٝبٟا هلِ يعًِٗ 

 ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ، ؾشه١ُ اإلبٗاّ ٖٞ ايضرت ٚايتػ١ٝٛ.

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چچ ايُٓٛ ز ايجاْٞ: قٛي٘ تعاىل: 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈڎ    ڎ

 .(165)ايبكز٠:  چ ڱ ڱ ڱ
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 املبِٗ يف ات١ٜ: )ايذٜٔ أسبٛا ابْداد نش  اع(:

: ))نالْٖ٘ عاب املغزنني سٝح اربذٚا َٔ دْٚ٘ أْدادٟا -رمح٘ اع-ايضُعاْٞ  قاٍ
ٕٖ َـٔ أسـٖ    -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ابٔ ايكِٝ (103)بعدَا أظٗز ايدئ٥ٌ(( : ))أ رب تعاىل أ

َٔ دٕٚ اع ع٦ٟٝا نُا ؼب  اع تعاىل، ؾٗٛ  ٔ اربـذ َـٔ دٕٚ اع أْـدادٟا ؾٗـذا ْـٓد يف      
: ))ٖٚــِ َــٔ ئ -رمحــ٘ اع-، ٚقــاٍ ايبكــاعٞ (104)ايزبٛبٝــ١((احملبــ١، ئ يف اشبًــل ٚ

ٕٖ ابدي١ ٚايرباٖني قـد قاَـت عـاٖد٠    (105)ٜعكٌ(( ، ٜعب َٔ ؾعٌ  يو ئ عكٌ ي٘، ب
ْٕ    -رمحـ٘ اع -ع٢ً عع١ُ اع ٚتٛسٝدٙ، ٚقاٍ أبٛ ايضـعٛد   : ))يف )َٚـٔ ايٓـاظ( بٝـا

ْ٘ ٚذبزٜز اتٜأت ايباٖز٠ٔ امٝلًذ٦ـ١ٔ  يهُاٍ رنان١ٔ آرا٤ٔ املغزنني إثَز تكزٜز٢ ٚسداْٝت٘ صبشا
رمحـ٘  -(ـٖـ 1307، ٚقاٍ أبـٛ ايٛٝـ  ايكٓـٛدٞ )ت    (106)يًعكا٤ إىل ائعرتاف بٗا((

، ٚقاٍ (107): ))قد ٚدد يف ايٓاظ َٔ ٜتخذ َع٘ صبشاْ٘ ْدٟا ٜعبدٙ َٔ ابؽٓاّ((-اع
 .(108): ))َٚٔ ايٓاظ، ٜعب املغزنني((-رمح٘ اع-ايبػٟٛ 

ٜٔ اربذٚا ابْداد ٖٞ ايضرت عًِٝٗ، ٚاصتعٛاؾِٗ ردا٤ اسبه١ُ َٔ إبٗاّ ايذ
ٚنؿز بابْداد نج  َٔ املغزنني ايذٜٔ ساربٛا  إمياِْٗ، ٚبايؿعٌ ؾكد آَٔ باع ٚسدٙ

ِٖ ٖداِٖ اع. ٍٖٚ أٜاَٗا، ث  ايدع٠ٛ سزبٟا ععٛا٤ يف أ

  ڀ پ پپ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ايُٓٛ ز ايجايح: قٛي٘ تعاىل: 

چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

 .(187)ايبكز٠: 

 املبِٗ يف ات١ٜ: )ايذٜٔ ا تاْٛا أْؿضِٗ(:

: ))ردع عُز بٔ اشبٛاب َٔ عٓد ايٓأ ؽ٢ً -رمح٘ اع-قاٍ ابٔ أبٞ سامت 
اع عًٝ٘ ٚصًِ  ات ي١ًٝ، ٚقد مسز عٓدٙ، ؾٛدد اَزأت٘ قد ْاَت ؾالٜكعٗا، ٚأرادٖا 

ع  بٔ َايو َجٌ  يو، ؾػدا ؾكايت: إ٢ْ منت، ؾكاٍ: َا منت، ثِ ٚقع بٗا، ٚؽٓع ن
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عُز بٔ اشبٛاب إىل ايٓأ ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ ؾال ربٙ، ؾالْشٍ اع تعاىل )عًِ اع 
: ))قاٍ ابٔ -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ابٔ ازبٛسٟ (110)(((109)أْهِ نٓتِ ربتإْٛ أْؿضهِ

عباظ: ٚع٢ٓ بذيو ؾعٌ عُز، ؾَّْٖ٘ أت٢ أًٖ٘، ؾًُا اغتضٌ أ ذ ًّٜٛ ْؿض٘ 
إٕ أؽابِٗ يا٥ـ َٔ ايتكؾ  صزٜعٟا  -رفٞ اع عِٓٗ-ٖهذا ناْٛا ، ٚ(111)ٜٚبهٞ((

 َا ٜزدعٕٛ ٜٚضتػؿزٕٚ.

: ))ربْٕٛٛ أْؿضهِ بازبُاع يٝايٞ رَقـإ ٚ يـو   -رمح٘ اع-ٚقاٍ ايٛاسدٟ 
ُ٘ ٚغ ٙ ؾعًٛا  يو، ؾٓشيت ايٗز ؾ١(( ُ٘ َعِٓ ٤ً َٞ اي ٤ٛأب َرٔف َٔ اٞيَخ ََُز ِب ٕٖ ُع  .(112)ٜأ

ٕٖ عُز بٔ اشبٛاب أت٢ اَزأت٘، ثِ أت٢ رصـٍٛ  -٘ اعرمح-ٚقاٍ ايغٛناْٞ  : ))إ
اع ؾكاٍ: ٜا رصٍٛ اع! إْٞ أعتذر إىل اع ٚإيٝو َٔ ْؿضٞ، ٚ نز َا ٚقع َٓ٘، ؾٓـشٍ  

 .  (113)قٛي٘ تعاىل: أسٌ يهِ ي١ًٝ ايؾٝاّ((

ٕٖ بع  ايؾشاب١ ٚقع َـِٓٗ  يـو احملعـٛر،     ٚايذٟ ٜعٗز َٔ أقٛاٍ املؿضزٜٔ أ
 .(114)عًِٝٗ اسبه١ُ يف  يو ٖٞ ايتًٛـ بِٗ ٚايضرتؾذا٤ت ات١ٜ بَّبٗاّ أمسا٥ِٗ، ٚيعٌ 

ٚبذيو دا٤ ايغزع، ؾكد نإ رصٛيٓا ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصـًِ ٜكـٍٛ ملـٔ ٜكـع يف     
 .(115) ٛإل: ))َا باٍ أقٛاّ ٜؿعًٕٛ نذا ٚنذا((

ٚأنزّ ٚأْعِ بغزع٣ ٜزاعٞ َغاعز أتباع٘ ؾٝضبٌ عًِٝٗ ايضرت ٜٚتٛدد إيِٝٗ، بـٌ  
ٗٚز بالمسا٥ِٗ ردا٤ إمياِْٗ.  ٜٚتًٛـ بػ ِٖ  ٔ ك ٜضًُٛا، ؾا ٜغ

 املطلب السابع: ما أبَه ألجل التكجري:

 گ گ گ گ  ک ک ک کچ  ايُٓٛ ز ابٍٚ: قٛي٘ تعاىل:

 ۀ  ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ ڳ ڳ

 .(109)ايبكز٠:  چ ھہ ہ ہ ہ
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٢ٌ ايهتاب(  ِٔ أٖ  املبِٗ يف ات١ٜ: )ٖٚد نجْ  َ

))ْشيت يف نع  بٔ ابعزف ايٝٗٛدٟ، ٚنإ  :-رمح٘ اع-قاٍ ابٔ أبٞ سامت 
 .(116)ٜٗذٛ ايٓأ ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ((

: ؾكاٍ ))ٚيٝط يكٍٛ ايكا٥ٌ ع٢ٓ بكٛي٘: -رمح٘ اع-ٚرٖد ٖذا ايكٍٛ ايٛربٟ 
ٕٖ نع  بٔ ابعزف )ٚد نج  َٔ  أٌٖ ايهتاب(نع  بٔ ابعزف، َع٢ٓ َؿّٗٛ، ب

ٕٖ نج ٟا َِٓٗ ٜٛدٕٚ يٛ ٜزدٕٚ املإَٓني نؿارٟا بعد  ٚاسد، ٚقد أ رب اع دٌ ثٓاؤٙ أ
إمياِْٗ، ٚايٛاسد ئ ٜكاٍ ي٘"نج "، مبع٢ٓ ايهجز٠ يف ايعدد، إئ إٔ ٜهٕٛ قا٥ٌ  يو أراد 

ٚؽؿ٘ بٗا يف ٖذٙ ات١ٜ، ايهجز٠ يف ايعش ٚرؾع١ بٛد٘ ايهجز٠ اييت ٚؽـ اع بٗا َٔ 
املٓشي١ يف قَٛ٘ ٚعغ ت٘، نُا ٜكاٍ:"ؾإ يف ايٓاظ نج "، ٜزاد ب٘ نجز٠ املٓشي١ ٚايكدر، 
ٌٖ ثٓاؤٙ قد ٚؽؿِٗ بؾؿ١ ازبُاع١ ؾكاٍ: )يٛ  ٕٖ اع د ٕٖ نإ أراد  يو ؾكد أ ٛال، ب ؾَّ

يٌٝ ع٢ً أْٖ٘ ع٢ٓ ايهجز٠ يف ٜزدْٚهِ َٔ بعد إمياْهِ نؿارٟا سضدٟا(، ؾذيو د
 .(117)ايعدد((

))أسـٖ  ٚمتٓـ٢ نـج  َـٔ أٖـٌ ايهتـاب عـٛد         :-رمحـ٘ اع -ٚقاٍ ايضـُعاْٞ  
: ))ْشيـت يف ْؿـز َـٔ ايٝٗـٛد،     -رمحـ٘ اع -، ٚقاٍ ايبػٟٛ (118)املضًُني إىل ايهؿز((

قايٛا سبذٜؿ١ بٔ ايُٝإ ٚعُار بٔ ٜاصز بعد ٚقع١ أسد: يٛ نٓتِ ع٢ً اسبل َـا ٖـشَتِ   
: ))قٌٝ -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايشطبغزٟ (119)ؾاردعا إىل دٜٓٓا ؾٓشٔ أٖد٣ صبٟٝا َٓهِ((

ٕٖ ؾٓشاـ بٔ عاسٚرا٤ ٚسٜد بٔ قٝط ْٚؿزٟا َٔ ايٝٗٛد قايٛا سبذٜؿ١ بٔ ايُٝإ ٚعُار  إ
بٔ ٜاصز بعد ٚقع١ أسد: أك تزٚا َا أؽابهِ، ٚيٛ نٓتِ ع٢ً اسبل َا ٖشَتِ، ؾـاردعٛا  

، ٚقـاٍ  (120)ِ ٚأؾقٌ، ٚعبٔ أٖد٣ َٓهِ صبٟٝا، ؾٓشيت اتٜـ١(( إىل دٜٓٓا ؾٗٛ    يه
 ((.(121): ))قاٍ ابٔ عباظ: املزاد ابٓا أ ٛ ، سٝٞ ٚأبٛ ٜاصز-رمح٘ اع-ابٔ ع١ٝٛ 
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ٖٚهذا تتعدد ايزٚاٜات يف أمسا٤ ايكا٥ًني ٚيعٌ اسبه١ُ َٔ اإلبٗاّ ٖٞ ايتهج  
اب، ٖٚٛ املعزٚف عِٓٗ نُا ٚات١ٜ تكٍٛ: )ٚد نج ( ؾذيهِ َا ٚدٙ نج  َٔ أٌٖ ايهت

ــبشاْ٘ ٚتعــاىل:    ــاٍ ص  ائ ائ  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅچ ق

 .(105)ايبكز٠:  چ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 ۇئ وئ ەئ وئ ەئ ائ ائ ى ى ېچ ايُٓٛ ز ايجاْٞ: قٛي٘ تعاىل: 

 .(111)ايبكز٠:  چېئ ىئ ىئ ېئ ۈئ ېئ ۆئ ۆئ

 املبِٗ يف ات١ٜ ايكا٥ًني: )ئ ٜد ٌ ازب١ٓ إئ َٔ نإ ٖٛدٟا أٚ ْؾار٣(:

: ))أٟ قايت ايٝٗٛد: ئ ٜد ٌ ازب١ٓ إئ َٔ نإ -رمح٘ اع-ٟ قاٍ ايٛرب
-، ٚقاٍ ايبػٟٛ (122)ٜٗٛدٜٟا، ٚقايت ايٓؾار٣: ئ ٜد ٌ ازب١ٓ إئ َٔ نإ ْؾزاْٟٝا((

: ))قٌٝ: ْشيت يف ٚؾد ظبزإ، ٚناْٛا ْؾار٣، ادتُعٛا يف صبًط رصٍٛ اع -رمح٘ اع
قٟا، قاٍ اع تعاىل: )تًو ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ َع ايٝٗٛد، ؾهذب بعقِٗ بع

أَاِْٝٗ(، أٟ: عٗٛاتِٗ ايباي١ً اييت متٖٓٛا ع٢ً اع بػ  اسبل، قٌ: ٜا ضبُد ٖاتٛا، 
، ٚقاٍ ابٔ (123)أؽً٘: آتٛا، بزٖاْهِ: سذتهِ ع٢ً َا سعُتِ، إٕ نٓتِ ؽادقني((

: ))ٚدٍ تؿزٜل ْٛعِٝٗ ع٢ً تؿزم قٛيِٝٗ، ٖٚذا ٖٛ اإلػباس -رمح٘ اع-ع١ٝٛ 
: ))يـ بني قٛيٞ ايؿزٜكني نُا يف قٛي٘ -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايبٝقاٟٚ (124)ٚايًـ((

ِٚ َْؾار٣( ثك١ بؿِٗ ايضاَع(( ُٖٛدٟا ٜأ َٚقاٝيٛا ٝنُْٛٛا  رمح٘ -، ٚقاٍ ايكامسٞ (125)تعاىل: )
 .(126): ))ٚقٛي٘ )تًو أَاِْٝٗ( باعتبار ؽدٚرٖا عٔ ازبُٝع((-اع

١ٝٓ ثابت١ يف قًٛب مجٝعِٗ، ٚملا يكد مت٢ٓ مجٝع أٌٖ ايهتاب تًو اب١َٝٓ، ؾٗٞ أَ
ناْت ٖذٙ اب١َٝٓ صا٥د٠ يف قًٛبِٗ أبُٗت أمسا٤ ايكا٥ًني بٗا، ٚاسبه١ُ ايعاٖز٠ َٔ 

 اإلبٗاّ ٖٞ ايتهج ، يٝشذر ايٓاظ َٔ عزِٖ.



 ُ٘ٔ  309            ضبُد عبد ايزمحٔ دعؿز د....              املبِٗ يف ايكزإٓ ايهزِٜ ٚٔسٜه

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ  ڱ ڱچ ايُٓٛ ز ايجايح: قٛي٘ تعاىل: 

 ﮴  ﮳ ﮲ ۓ  ۓ  ے  ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ  ہ ۀ  ۀ ڻ

 .(243)ايبكز٠:  چ﮶ ﮵

 املبِٗ يف ات١ٜ: )ايذٜٔ  زدٛا َٔ دٜارِٖ(:

: ))ناْٛا أربع١ آئف،  زدٛا ؾزارٟا َٔ ايٛاعٕٛ، -رمح٘ اع-قاٍ ايٛربٟ 
قايٛا:"ْالتٞ أرفٟا يٝط ؾٝٗا َٛت"! ست٢ إ ا ناْٛا مبٛفع نذا ٚنذا، قاٍ هلِ اع:"َٛتٛا"، 

، ٚقاٍ ايغٝخ (127)ِ((ؾُٖز عًِٝٗ ْأ َٔ ابْبٝا٤، ؾدعا رب٘ إٔ ؼبِٝٝٗ، ؾالسٝاٖ
: ))ِٖٚ أٌٖ َد١ٜٓ َٔ َدٕ بب إصزا٥ٌٝ أؽابٗا اع تعاىل -سؿع٘ اع-ازبشا٥زٟ 

مبزض ايٛاعٕٛ ؾؿزٚا ٖاربني َٔ املٛت، ؾالَاتِٗ اع عٔ آ زِٖ ثِ أسٝاِٖ بدع٠ٛ 
: -رمح٘ اع-، ٚقاٍ أبٛ ايٛٝ  ؽدٜل  إ (129)(((128)ْبِٝٗ سشقٌٝ عًٝ٘ ايضاّ

ٕٖ ابيٛف َٔ مجٛع ايهجز٠ ٚمجع ايكًٌٝ آئف، ))ناْٛا سٜاد٠ ع٢ً  عغز٠ آئف، ب
: ))رٟٚ عٔ ابٔ -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايكامسٞ (130))سذر املٛت( أٟ طباؾ١ ايٛاعٕٛ((

ٕٓ ات١ٜ عب بٗا قّٛ نج ٚ ايعدد،  زدٛا َٔ دٜارِٖ ؾزارٟا َٔ ازبٗاد يف  عباظ: أ
ِٖٚٓ((صبٌٝ اع ؾالَاتِٗ اع ثِ أسٝاِٖ ٚأَزِٖ إٔ ػباٖد  .(131)ٚا عد

ٕٓ ايؿزار ئ ٜٓذٞ َٔ  ٖذٙ آ١ٜ عع١ُٝ يف ايتغذٝع ع٢ً ازبٗاد; بْٖٗا تبني أ
املٛت أٚ ايكتٌ، ؾكد  زدٛا سذرٟا َٔ املٛت، ٚك ٜتغذعٛا بهجزتِٗ ؾايهجز٠ َٔ 

 عالْٗا ايتغذٝع ؾًِ ٜٓتؿعٛا بٗا.

ٕٖ اسبه١ُ َٔ إبٗاّ )ايذٜٔ  زدٛا َٔ دٜارِٖ ِٖٚ أيٛف( ٖٞ  ٜٚعٗز أ
 يتهج ، ؾَِّْٖٗ ع٢ً نجزتِٗ ك ٜعذشٚا اع إٔ ميٝتِٗ.ا
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  ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ ايُٓٛ ز ايزابع: قٛي٘ تعاىل: 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ

 ڇ   ڇ ڇ ڇچ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦڦ

 .(246)ايبكز٠:  چ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ

 املبِٗ يف ات١ٜ: )املة(:

: ))إىل املة"، ٜعب: إىل ٚدٛٙ بب إصزا٥ٌٝ ٚأعزاؾِٗ -رمح٘ اع-ٟ قاٍ ايٛرب
 .(132)ٚرؤصا٥ِٗ "َٔ بعد َٛص٢" َٔ بعد َا قب  َٛص٢((

: ))املة َٔ ايكّٛ: ٚدِٖٛٗ ٚأعزاؾِٗ، ٚأؽٌ املة: -رمح٘ اع-ٚقاٍ ايبػٟٛ 
-، ٚقاٍ ايضعدٟ (133)ازبُاع١ َٔ ايٓاظ، ٚئ ٚاسد ي٘ َٔ يؿع٘، نايكّٛ ٚايزٖط((

: ))املة َٔ بب إصزا٥ٌٝ ِٖٚ ابعزاف ٚايزؤصا٤، ٚ ؿ املة بايذنز، -رمح٘ اع
بِْٖٗ يف ايعاد٠ ِٖ ايذٜٔ ٜبشجٕٛ عٔ َؾاسبِٗ يٝتؿكٛا ؾٝتبعِٗ غ ِٖ ع٢ً َا 

 .(134)ٜزْٚ٘((

: ))مسٛا بذيو بِْٖٗ ميةٕٚ ايعٕٝٛ -رمح٘ اع-ٙ( 745ٚقاٍ أبٛ سٝإ )ت 
ٙ، أٚ بِْٖٗ ٦ًَٕٝٛ مبا ؼبتاز إيٝ٘، ٚقاٍ ايؿزا٤: املة ايزداٍ ٖٝب١، أٚ املهإ إ ا سقزٚ

 .(135)يف نٌ ايكزإٓ ئ تهٕٛ ؾِٝٗ اَزأ٠، ٚنذيو: ايكّٛ، ٚايٓؿز، ٚايزٖط((

ٕٖ املع٢ٓ -رمح٘ اع-ٚقاٍ ابٔ ع١ٝٛ  ٢ًَّٜ يف ٖذٙ ات١ٜ مجٝع ايكّٛ، ب َُ : ))اٞي
، ٚقاٍ عبد ايهزِٜ (136)(ٜكتقٝ٘، ٖٚذا ٖٛ أؽٌ ايًؿع١، ٜٚض٢ُ ابعزاف املة(

: ))ِٖ صاد٠ ايكّٛ ٚأعزاؾِٗ، ِٖٚ أبٓا٤ أٚي٦و -رمح٘ اع-( ـ1390ٖاشبٛٝ  )ت 
ايذٜٔ أَاتِٗ اع ثِ أسٝاِٖ، بالٕ أد ًِٗ ابرض املكدص١، ٚدعٌ هلِ َكاَٟا ؾٝٗا، 
ؾًُا رنبِٗ ايبػٞ ٚايعدٚإ صًط اع عًِٝٗ َٔ بٓدد مشًِٗ، ٚ ٖزب دٜارِٖ ٚأساٍ 
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ْبذِٖ بايعزا٤ ؾ٢ تٝ٘ أعب٘ بايتٝ٘ ايذٟ عاؼ ؾٝ٘ صًؿِٗ، ٚإ  دٓب ؾ٢ ايكّٛ ًَهِٗ، ٚ
دبٝ  اسبٝا٠، ٚذبزنت ؾِٝٗ أثار٠ َٔ غب٠ٛ ٚردٛي١ قايٛا يٓبِٝٗ: ا رت يٓا ًَهٟا ظبتُع 
إيٝ٘، ْٚكاتٌ ذبت راٜت٘، يٓضتعٝد ًَهٓا، ْٚبِٝٗ ٜعًِ َٔ أَزِٖ َا ئ ٜعًُٕٛ، ٜٚز٣ 

 .(137)ِٗ أنجز ايٓاظ أقٛاٟئ ٚأق١ًِٗ أؾعاٟئ((َٔ أْؿضِٗ َا ئ ٜزٕٚ.. إْٖ

 ٖٕ ؾًعٌ اسبه١ُ َٔ إبٗاّ املإل ٖٞ ايتهج ، ؾَِّْٖٗ ع٢ً نجزتِٗ ناْٛا دبٓا٤، َع أ
ايهجز٠ داع١ٝ إىل ايغذاع١، ٚيهِٓٗ ًَهٛا قًٛبٟا ٦ًَت بايزع ، ٚإِْٖٗ هلِ ايهذب١ 

 .(138)ْكقت ايعٗٛد

 املطلب الجامً: ما أبَه ألجل التصييع:

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻچ يُٓٛ ز ابٍٚ: قٛي٘ تعاىل:ا

 .(159)ايبكز٠:  چ  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ  ھ ھ ہ

 املبِٗ يف ات١ٜ: )اياعٕٓٛ(:

: ))قٌٝ: دٚآب ابرض ٖٚٛاَٗا، ٚقٌٝ: ايبٗا٥ِ، -رمح٘ اع-قاٍ ايٛربٟ 
عٕٓٛ"، ٚقٌٝ: املا٥ه١ ٚاملإَٕٓٛ، ٚأٚىل ٖذٙ ابقٛاٍ بايؾش١ عٓدْا قٍٛ َٔ قاٍ:"ايا

ٌٓ بِٗ إُْٖا ٖٞ َٔ  ٕٖ ايًع١ٓ اييت ذب املا٥ه١ٝ ٚاملإَٕٓٛ، ٚقد ٚؽـ اع تعاىل ايهؿار بال
ِِ ٝنؿ٤اْر ٝأٜٚي٦ٜٔو  ُٖ َٚ ََاُتٛا  َٚ َٔ ٜنٜؿُزٚا  ٕٖ اي٤ٔذٜ اع ٚاملا٥ه١ ٚايٓاظ أمجعني، ؾكاٍ تعاىل: )إ٢

َٚايٖٓاظ٢ ٜأ َُا٥ٜٔه١ٔ  َٚاٞي  ٔ٘ ٤ً ِِ ٜيِع١َٝٓ اي ٢ٗ ِٝ ًٜ َُٔعنَي(، ؾهذيوَع ايًع١ٓ اييت أ رب اع تعاىل  نزٙ  ِد
َٕ َا أْشٍ اع َٔ ايبٝٓات ٚاهلد٣( ٖٞ يع١ٓ  أْٖٗا َساي١٤ بايؿزٜل ات ز: )ايذٜٔ ٜهتُٛ
ٕٖ يعٓتِٗ ساي١١ بايذٜٔ نؿزٚا َٚاتٛا ِٖٚ نؿار، ِٖٚ"اياعٕٓٛ"،  اع، ٚيع١ٓ ايذٜٔ أ رب أ

ٌُ نؿز، ٚأ ٕٖ ايؿزٜكني مجّٝعا أٖ ٕٖ"اياعٓني" ِٖ اشبٓاؾط ٚايعكارب ب َا قٍٛ َٔ قاٍ إ
َٚٗا، ؾَّْٖ٘ قٍٛ ئ تدرى َسكٝكت٘ إئ خبرب عٔ َٖٛا  .(139)اع(( َٚا أعب٘  يو َٔ دبٝ  ابرض ٚ
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: ))ا تًــ يف اياعـٓني، ؾكـاٍ قتـاد٠ ٚايزبٝـع:      -رمحـ٘ اع -ٚقاٍ ابٔ عٛٝـ١  
يهـاّ، ٚقـاٍ صباٖـد    املا٥ه١ ٚاملإَٕٓٛ، ٖٚـذا ظـاٖز ٚافـض دـار عًـ٢ َكتقـ٢ ا      

ٚعهز١َ: ِٖ اسبغـزات ٚايبٗـا٥ِ ٜؾـٝبِٗ ازبـدب بـذْٛب عًُـا٤ ايضـ٤ٛ ايهـامتني         
: ))ِٖ مجٝع اشبًٝك١، ؾتكع عًِٝٗ ايًعٓـ١  -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايضعدٟ (140)ؾًٝعِْٓٛٗ((

َٔ مجٝع اشبًٝك١، يضعِٝٗ يف غػ اشبًـل ٚؾضـاد أدٜـاِْٗ، ٚإبعـادِٖ َـٔ رمحـ١ اع،       
ٕٖ َعِِّ ايٓاظ اشب ، ٜؾًٞ اع عًٝ٘ َٚا٥هت٘، ست٢ ؾذٛسٚا َٔ دٓط عًُٗ ِ، نُا أ

اسبٛت يف دٛف املا٤، يضعٝ٘ يف َؾًش١ اشبًل، ٚإؽاح أدٜاِْٗ، ٚقـزبِٗ َـٔ رمحـ١    
اع، ؾذٛسٟ َٔ دٓط عًُ٘، ؾايهامت ملا أْشٍ اع، َقاد بَـز اع، َغـام ع، ٜـبني    

، (141)عًٝ٘ ٖـذا ايٛعٝـد ايغـدٜد((    اع اتٜات يًٓاظ ٜٚٛفشٗا، ٖٚذا ُٜٛضٗا ؾٗذا
أٚي٦ـو ًٜعـِٓٗ اع ًٜٚعـِٓٗ    }: ))ْشيت ات١ٜ يف ايٝٗٛد، -رمح٘ اع-ٚقاٍ ايضُعاْٞ 

، (142)قاٍ ابٔ عباظ: اياعٕٓٛ: ِٖ نٌ اشبا٥ـل صـ٣ٛ ازبـٔ ٚاإلْـط((     {اياعٕٓٛ
٤ً}: ))-رمح٘ اع-ٚقاٍ ايشطبغزٟ  ُِ اي ُٗ ًَٞعُٓ ََٜٚ  ُ٘ ٤ً ُِ اي ُٗ ًَٞعُٓ َٕٝأٚي٦ٜٔو َٜ ايـذٜٔ ٜتـالت٢    {أعُٓٛ

 .(143)َِٓٗ ايًعٔ عًِٝٗ ِٖٚ املا٥ه١ ٚاملإَٕٓٛ َٔ ايجكًني((

ٚبعد ٖذا أقٍٛ: إٕ ناْت اشبا٥ل نًٗا تضبض حبُد ربٗا ٚتعبدٙ، ٚايٛ  
إٕ ناْت ٖذٙ ايٛاعات تتالتٞ َِٓٗ مجٝعٟا ؾا  -نٌ قد عًِ ؽات٘ ٚتضبٝش٘-ؽاؾ٤ات 

 تضتبعد َِٓٗ ايًع١ٓ.

ٔ إبٗاّ اياعٓني ٖٞ ايتغٓٝع ٚايتغٗ  باملًعْٛني، ؾذُٝع َٔ ٚيعٌ اسبه١ُ َ
 ٜٛقعٕٛ بِٗ ايًعٔ، ٚيف  يو ايتغٓٝع ايغدٜد هلِ. -ع٢ً ا تاؾِٗ ٚتٓٛعِٗ-ًٜعٔ 

 املطلب التاسع: ما أبَه ألجل عدو الفائدة مً التعيني:

 ﮶ ﮵ ﮳ ﮴ ﮲ ۓۓ ے ےچ  ايُٓٛ ز ابٍٚ: قٛي٘ تعاىل:

 ىى ې ې ې  ېۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۆ ۈ ۈ ۆ

 (.189)ايبكز٠:  چ ەئ  ەئ ائ ائ
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 املبِٗ يف ات١ٜ: )ايضا٥ًني عٔ اب١ًٖ(:

: ))عٔ ابٔ عباظ، قاٍ: صالٍ ايٓاظ رصٍٛ اع -رمح٘ اع-قاٍ ابٔ أبٞ سامت 
ٌٓ دِٜٓٗ، ٚعٓد٠  ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ، عٔ اب١ًٖ، ؾٓشيت ٖذٙ ات١ٜ; ٜعًُٕٛ بٗا س

: ))ْشيت يف َعا  بٔ دبٌ -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايجعًأ (144)ْضا٥ِٗ، ٚٚقت سذِٗ((
 ِٓ ٚثعًب١ بٔ غ١ُٓ ابْؾارٜني قائ: ٜا رصٍٛ اع َا باٍ اهلاٍ ٜبدٚا دقٝكٟا َجٌ اشبٝط ث
ِٓ ئ ٜشاٍ ٜٓكؿ سٓت٢ ٜعٛد نُا بدأ ئ ٜهٕٛ ع٢ً ساي١  ٜشٜد سٓت٢ ميت٧ً ٜٚضتٟٛ ث

: ))ايقُُ  -رمح٘ اع-ٙ(756، ٚقاٍ ايضُني اسبًأ )ت (145)ٚاسد٠ ؾٓشيت ات١ٜ((
ٌُ  يو ٚدٗني، # َِٜضاٜلٝيْٛو$يف  ُٔ ٕٖ ايضا٥ٌ اثٓإ، ٜؾَِٝشَت فُُ  مجاع١ٕ، ٚيف ايكؾ١ٔ أ

ِٕ ك َِٜؾُدِر  ٢ٕ ائثٓني مجعٟا، ٚايجاْٞ: َٔ ْضب١ٔ ايغ٤ٞ إىل مٞجع٣ ٚإ ٕٖ  يو يهٛ أسُدُٖا: أ
))ِ٢ٗ َٔ -رمح٘ اع-ٛيٞ ، ٚقاٍ ايضٝ(146)إئ٤ َٔ ٚاسٕد َِٓٗ أٚ اثٓني، ٖٚٛ نجْ  يف نا

 .(147): ))ْشيت يف َعا  بٔ دبٌ ٚثعًب١ بٔ غ١ُٓ، ُٖٚا ردإ َٔ ابْؾار((

ٕٖ صب  ْشٚهلا صإاٍ َعا  بٔ دبٌ، ٚقٌٝ: -رمح٘ اع-ٚقاٍ ايكزيأ  : ))قٌٝ: إ
 .(148)صإاٍ قّٛ َٔ املضًُني عٔ اهلاٍ ٚضباق٘ ٚنُاي٘ ٚطبايؿت٘ يًغُط((

عٝني ايضا٥ًني، ٚيعٌ اسبه١ُ َٔ عدّ ٖٚهذا ٚقع اشباف بني املؿضزٜٔ يف ت
تعٝني ايضا٥ًني ٖٞ عدّ ٚدٛد نب  ؾا٥د٠ يف تعٝني أمسا٥ِٗ، ؾاسبه١ُ يف اإلداب١ عٔ 

 ايضإاٍ ئ يف  نز اصِ َٔ صالٍ.

 ائ ائ ى ى ېې ۉ ې ېچ  ايُٓٛ ز ايجاْٞ: قٛي٘ تعاىل:

 ی ىئ  ىئ ىئ  ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئۇئ وئ ۇئ  ەئ وئ ەئ

 .(219)ايبكز٠:  چی  ی ی

 ات١ٜ: )ايضا٥ًني عٔ اشبُز(:املبِٗ يف 
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: ))ْشيت يف عُز بٔ اشبٛاب َٚعا  بٔ دبٌ ْٚؿز َٔ -رمح٘ اع-قاٍ ايبػٟٛ 
: ))ْشيت يف عبد اع بٔ -رمح٘ اع-( ـ741ٖ، ٚقاٍ ابٔ دشٟ )ت (149)ابْؾار((

، (150)دشػ ٚأؽشاب٘، ٚقٌٝ: ايضا٥ٌ عٓٗا محش٠ بٔ عبد املًٛ  رفٞ اع عٓ٘((
 .(151): ))ايضا٥ًٕٛ ِٖ املإَٕٓٛ((-٘ اعرمح-ٚقاٍ ابٔ ع١ٝٛ 

ٕٖ عُز بٔ -رمح٘ اع-ٚقاٍ ابٔ ازبٛسٟ  : ))يف صب  ْشٚهلا قٛئٕ: أسدُٖا: أ
ٕٖ مجاع١  اشبٛاب قاٍ: ايًِٗ بٝٓٔ يٓا يف اشبُز بٝاْٟا عاؾٟٝا، ؾٓشيت ٖذٙ ات١ٜ، ٚايجاْٞ: أ

ز، َٚعا ، ؾكايٛا: أؾتٓا يف َٔ ابْؾار دا٤ٚا إىل ايٓٓأ ؽ٢١ً اع عًٝ٘ ٚص١ًِ، ٚؾِٝٗ عُ
 .(152)اشبُز((

: ))ْشيت يف عُز بٔ اشبٛاب -رمح٘ اع-( ـ1393ٖٚقاٍ ابٔ عاعٛر )ت 
 .(153)َٚعا  بٔ دبٌ ْٚؿز َٔ ابْؾار((

ٖٚهذا تتعدد ايزٚاٜات يف بٝإ أمسا٤ ايضا٥ًني، ٚيعٌ ايضإاٍ نإ ٜغػٌ أنجز 
٥ًني ٖٞ عدّ ٚدٛد نب  ؾا٥د٠ ايؾشاب١ رفٞ اع عِٓٗ، ٚيعٌ اسبه١ُ يف إبٗاّ ايضا

يف تعٝني أمسا٥ِٗ، إ  ايؿا٥د٠ يف بٝإ اسبهِ ئ يف بٝإ َٔ صالٍ عٓ٘، ٚنذيو ايكٍٛ يف 
 .(154)ايضا٥ًني عٔ اإلْؿام يف  ات ات١ٜ

 املطلب العاشر: ما أبَه ألجل االشتَار:

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ  ڑچ ايُٓٛ ز ابٍٚ: قٛي٘ تعاىل: 

 چ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ   ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳگ

 .(247)ايبكز٠: 
 املٗبِ يف ات١ٜ: )ايٓأ املبٚغز بٛايٛت(:

، ٚقاٍ (155): ))ٖٚٛ ايغٍُٛ بٔ س١ٓ بٔ ايعاقز((-رمح٘ اع-قاٍ ابٔ أبٞ سامت 
: ))صاليٛا ْبِٖٝٗ أمشٌٜٛ عًٝ٘ ايٖضاّ ًَهٟا تٓتعِ ب٘ نًُتِٗ -رمح٘ اع-ايٛاسدٟ 
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))ِٖٚٚ : ))ٜكاٍ ي٘: -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايضُزقٓدٟ (156)ٜٚضتكِٝ ساهلِ يف دٗاد عد
بًػ١ ايعربا١ْٝ ٚبايعزب١ٝ إمساعٌٝ بٔ ًٖكإ، إ   -عًٝ٘ ايضاّ -أمشٌٜٛ بٔ ًٖكاْا

قايٛا يٓأ هلِ، ٜعب أمشٌٜٛ: ابعح يٓا ًَهٟا، ٜعب ادع يٓا اع تعاىل إٔ ػبعٌ يٓا ًَهٟا، 
: -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايضُعاْٞ (157)ٜعب ردٟا ٜٓتعِ ب٘ أَزْا، ْكاتٌ يف صبٌٝ اع((

))قٌٝ:  يو ايٓأ نإ امشٌٜٛ، ٚقٌٝ: نإ ٜٛعع بٔ ايٕٓٛ، ٚقٌٝ: ٖٛ 
ٍٖٛ املؿضزٕٚ يف ٖذٙ ٚعبٔ -رمح٘ اع-، ٚقاٍ أبٛ سٝإ (158)مشعٕٛ(( : ))ٚقد ي

ًْخؾٗا ؾٓكٍٛ: مل٤ا َات َٛص٢ عًٝ٘ ايضاّ،  ًؿ٘ ٜٛعع ٜكِٝ ؾِٝٗ ايتٛرا٠، ثِ قب  
قب  ؾؿغت ؾِٝٗ ابسداخ، ست٢ عبدٚا ابٚثإ ؾبعح إيِٝٗ  ؾخًـ سشقٌٝ، ثِ

إيٝاظ، ثِ َٔ بعدٙ ايٝضع، ثِ قب ، ؾععُت ؾِٝٗ ابسداخ، ٚظٗز هلِ عدِٖٚ 
ايعُايك١ قّٛ دايٛت، ناْٛا صهإ صاسٌ حبز ايزّٚ، بني َؾز ٚؾًضٛني، ٚظٗزٚا 

ٚفزبٛا عًِٝٗ عًِٝٗ ٚغًبٛا ع٢ً نج  َٔ بادِٖ، ٚأصزٚا َٔ أبٓا٤ ًَٛنِٗ نج ٟا، 
ازبش١ٜ، ٚأ ذٚا تٛراتِٗ، ٚك ٜهٔ هلِ َٔ ٜدبز أَزِٖ، ٚصاليٛا اع إٔ ٜبعح هلِ ْبٟٝا 
ٜكاتًٕٛ َع٘، ٚنإ صبط ايٓب٠ٛ ًٖهٛا إئ اَزأ٠ سب٢ً دعت اع إٔ ٜزسقٗا غاَٟا، 
ؾزسقٗا مشٌٜٛ، ؾتعًِ ايتٛرا٠ يف بٝت املكدظ، ٚنؿً٘ عٝخ َٔ عًُا٥ِٗ ٚتبٓاٙ ؾًُا 

٠، نذبٛٙ، ٚقايٛا: إٕ نٓت ؽادقٟا ؾابعح يٓا ًَهٟا ْكاتٌ يف صبٌٝ اع آ١ٜ َٔ بًؼ ايٓبٛ
: ))قٌٝ: ٖٛ مشٌٜٛ بٔ باٍ بٔ عًك١ُ -رمح٘ اع-، ٚقاٍ ايكزيأ (159)ْبٛتو((

 ٖٕ ٜٚعزف بابٔ ايعذٛس، ٜٚكاٍ ؾٝ٘: مشعٕٛ، قاٍ ايضد٣: ٚإُْٖا قٌٝ: ابٔ ايعذٛس ب
َٖ٘ ناْت عذٛسٟا ؾضاليت اع ايٛيد ٚقد نربت ٚعكُت ؾٖٛب٘ اع تعاىل هلا، ٜٚكاٍ ي٘:  أ

ِٕ ٜزسقٗا ايٛيد ؾضُع دعا٤ٖا، ٚايضني تؾ  عٟٝٓا بًػ١  مسعٕٛ بْٖٗا دعت اع أ
ٕٖ َد٠ داٚد  ايعربا١ْٝ، ٚقاٍ قتاد٠: ٖٛ ٜٛعع بٔ ْٕٛ، قاٍ ابٔ ع١ٝٛ: ٖٚذا فعٝـ ب

 .(160)ٖٞ َٔ بعد َٛص٢ بكزٕٚ((
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))عٔ قتاد٠: ٖذا ايٓأ ٖٛ ٜٛعع بٔ ْٕٛ، قاٍ ابٔ : -رمح٘ اع-ٚقاٍ ابٔ نج  
ٕٖ ٖذا نإ بعد  دزٜز: ٜعب ابٔ أؾزاثِٝ بٔ ٜٛصـ بٔ ٜعكٛب، ٖٚذا ايكٍٛ بعٝد; ب
َٛص٢ بدٖز يٌٜٛ، ٚنإ  يو يف سَإ داٚد عًٝ٘ ايضاّ، نُا ٖٛ َؾزح ب٘ يف 

ٚقاٍ ، (161)ايكؾ١ ٚقد نإ بني داٚد َٚٛص٢ َا ٜٓٝـ عٔ أيـ ص١ٓ ٚاع أعًِ((
: ))قٌٝ: ٖٛ مشٌٜٛ بٔ ٜار بٔ عًك١ُ ٜٚعزف بابٔ ايعذٛس، -رمح٘ اع-ايغٛناْٞ 

 .(162)ٜٚكاٍ ؾٝ٘: مشعٕٛ، ٖٚٛ َٔ ٚيد ٜعكٛب((

ٖٚهذا ٜعٗز ا تاف املؿضزٜٔ يف اصِ  يهِ ايٖٓأ، ٚيعٌ اسبه١ُ َٔ إبٗاَ٘ 
عٓدِٖ، ٚيف ٖٞ اعتٗارٙ عٓدِٖ، ؾاع تعاىل ٜكٍٛ: ))ْبِٝٗ((، أٟ: املعزٚف املغٗٛر 

ات١ٜ ايتٓبٝ٘ ع٢ً عٓاد ايٝٗٛد ْٚكقِٗ ايعٗٛد، ٖٚاِٖ ٜعاْدٕٚ ْبِٝٗ، ؾا غزاب١ إٔ 
 ٜعاْدٚا ٜٚعزفٛا عٔ ْبٝهِ ٜا أ١َ ضبُد ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚصًِ.

ٖذا َا تٝضز يٞ إٜزادٙ بعد ايٓعز ٚايتالٌَ يف نت  ايضابكني، ٚأقٛاٍ املؿضزٜٔ، 
اب، ٚإٕ نإ َٔ  ٛإل ٚتكؾ  ؾالردٛ اع إٔ ٚأردٛ اع إٔ أنٕٛ قد ٚؾكت إىل ايؾٛ

ٜعذرْٞ ٚإٔ ٜػؿز يٞ ٜٚزمحب، ٚاع أعًِ ٚؽ٢ً اع ٚصًِ ٚبارى ٚأنزّ ٚأْعِ ع٢ً 
 عبدٙ ٚرصٛي٘ ضبُد ٚع٢ً آي٘ ٚؽشب٘ أمجعني، ٚاسبُد ع رٚب ايعاملني.
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 ةـــاخلامت

ِٖ ايؾا٠ ٚايضاّ ع٢ً صٝٚد اب ْاّ، ْبٝٓا ضبُد اسبُد ع يف ايبد٤ ٚاشبتاّ، ث
َٖا بعد:  ؽ٢ً اع عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚؽشب٘ ايربر٠ ايهزاّ، ٚصًِ تضًُٟٝا نج ٟا، أ

ؾكد تٛؽٌ ايباسح بعد رس١ً ي١ًٜٛ َاتع١ إىل ْتا٥ر أسض  أْٖٗا يٝب١، ٖٚٞ 
 متٚجٌ  اؽ١ ايبشح اييت ْبعت َٔ ؽُُٝ٘ ٚعؾارت٘، ٚقد دا٤ت ع٢ً ايٓشٛ اتتٞ:

 )أ( ْتا٥ر ايبشح:

1-  ٖٕ املبِٗ يف ايكزإٓ ٖٛ َا ك ٜٓؿ اع تعاىل ع٢ً  نـزٙ بامسـ٘ ايَعًٜـِ، أٚعـددٙ،     إ
 أٚسَٓ٘، أَٚهاْ٘.

ِْ قدِٜ ْغال َٓذ عٗد ايؾشاب١ رفٛإ اع عًِٝٗ، ٚقد ْـاٍ   -2 ٕٓ عًِ املبُٗات عً إ
 اٖتُاّ ايعًُا٤ عرب ايكزٕٚ.

ٕٖ َعزؾ١ املبِٗ تهٕٛ بايٓكٌ ايؾـشٝض، ٚئ صبـاٍ يًـزأٟ ؾٝـ٘، َٚؾـدرٙ ن      -3 تـ   إ
 ايتؿض  باملالثٛر، ٚنت  ايضٓٔ ايؾشاح.

ٕٖ أٍٚ َٔ ٜأي٤ـ يف َبُٗات ايكزإٓ ٖـٛ أبـٛ ايكاصـِ عبـد ايـزمحٔ بـٔ عبـد اع         -4 إ
ٖـ(، يف نتاب٘ " ايتعزٜـ ٚاإلعـاّ ؾُٝـا   581)ت  -رمح٘ اع-اشبجعُٞ ايضًٗٝٞ 

 أبِٗ يف ايكزإٓ َٔ ابمسا٤ ٚابعاّ"، ٚ يو سض  َا ٚؽٌ إيٝٓا َٔ َإيؿات.

ٕٖ املبِٗ ٜٓكضِ إىل قضُني: َبِٗ ػبٛس ايبشح عٓ٘، َٚبِٗ ئ ػبٛس ايبشح عٓـ٘،  إ -5
 ٚئ ميهٔ َعزؾت٘.

ِْ عع١ُٝ، ؾكد ٜبِٗ ابَـز ئعـتٗارٙ، أٚ    -6 ٕٖ يٛقٛع اإلبٗاّ يف ايكزإٓ ايهزِٜ ٔسٜه إ
يًضرت عًٝ٘ ٚاصتعٛاؾ٘، أٚ يعدّ ايؿا٥د٠ َٔ تعٝٝٓ٘، أٚ يكؾد ايعُّٛ، أٚ يتععُٝ٘ 

 ٚغ   يو. أٚ يتشك ٙ،
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َٔ  اٍ ايكزا٠٤ ٚايتتبع ملا ٚرد َٔ َبُٗات يف صٛر٠ ايبكز٠ تٛؽٌ ايباسح إىل   -7
عغز٠ أْٛاع َٔ ٔسٜهِ املبِٗ اييت اعتًُت عًٝٗـا ٖـذٙ ايضـٛر٠ ايععُٝـ١، ٖٚـٞ      
تتُجٌ يف اتتٞ: اإلبٗاّ َٔ أدٌ ايتشك ، أٚ ايتععِٝ، أٚ ايتٓبٝ٘ ع٢ً ايعُّٛ، أٚ 

ايضـرت، أٚ ايتهـج ، أٚ ايتغـٓٝع، أٚ عـدّ ٚدـٛد ؾا٥ـد٠       ايتكًٌٝ، أٚ ايتٝضـ ، أٚ  
 يًتعٝني، أٚ ائعتٗار.

 أمَّا توصيات البخح فكد جاءت على اليخو اآلتي:

 )ب( تٛؽٝات ايبشح:

 َٔ  اٍ ايٓتا٥ر ايضابك١ ٜٛؽٞ ايباسح مبا ًٜٞ:

/ إعداد َغزٚع حبجٞ يٛاب ايدراصات ايعًٝا يتٓاٍٚ مجٝع َبُٗات ايكزإٓ ايهـزِٜ  1
 بزاس سه١ُ اإلبٗاّ َٓٗا.ٚإ

/ ائصتؿاد٠ َٔ عًِ املبِٗ يف صباٍ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ; ٚ يو يف اربـا  ايرتبٝـ١ بايضـرت    2
ٚائصتعٛاف، ٚايتٝض ، ٚايتٓبٝ٘ ع٢ً ايعُّٛ، ٚتعًِٝ اببٓا٤ ايًباقـ١ يف ايهـاّ،   
ٚائٖتُــاّ يف ايتعًــِٝ بــتشك  أٖــٌ ايبايــٌ ٚتغــٓٝعِٗ، ٚتععــِٝ أٖــٌ اسبــل   

 .ٚتالٜٝدِٖ

 / دراص١ َبُٗات ايض١ٓ، ؾَّْٖٗا ؽٓٛ ايكزإٓ ايهزِٜ َٚؾدر يًتغزٜع.3

ُٔٗـا فـُٔ بـزاَر إ اعـات ايكـزإٓ        4 / ائٖتُاّ بعًِ املبُٗات ٚايهغــ عـٔ ٔسٜه
 ايهزِٜ.

/ يؿت ْعز ايعًُا٤ ٚايباسجني إىل ائٖتُـاّ مبـبِٗ ايكـزإٓ ايهـزِٜ ٚإبـزاسٙ يًٓـاظ       5
 بٛصا٥ٌ َتٓٛع١.
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 :تاـوالتعليك ضـاهلوام 

ٌ  ٚنتاب ،(ٖـ1422) 15ط يًُاٜني، ايعًِ دار/ ٕ ،3/313 يًشرنًٞ ابعاّ: اْعز( 1)  ايتهُٝـ
 1ط بــ ٚت، ايؿهــز، دار/ ٕ ،17 ـ ايػضــاْٞ اع عبــد ببــٞ ٚاإلعــاّ يًتعزٜـــ ٚاإلمتــاّ

 دار/ ٕ ،10ـ َعبد أمحد حملُد ايكزإٓ عًّٛ َٔ ْؿشات ٚنتاب َز٠، سضٔ/ ت ،(ٖـ1418)
ٕ  ؾـارٚم  حملُد كزإٓاي عًّٛ إىل ٚاملد ٌ ،(ٖـ1426) 2ط ايكاٖز٠ ايضاّ، / ٕ ،52 ـ ايٓبٗـا

 (.ٖـ1426) 1ط سً ، ايكزإٓ، عاك دار

 .5/320 يًشرنًٞ ابعاّ( 2)

 .أددٙ ؾًِ َعاْ٘ يف ايهتاب ٖذا عٔ حبجت( 3)

 .21ـ ايهتاب تؾٓٝـ يف عضهز ابٔ َٓٗر: عٓٛإ ذبت ٚاإلمتاّ ايتهٌُٝ نتاب٘: اْعز( 4)

ٞ  ٚ نـزٙ  ،1/341  ًٝؿـ١  سبادٞ ايعٕٓٛ نغـ( 5) ِ  ايشرنًـ ٕ  غـزر ) باصـ ٔ  ايتبٝـا ِٖ  ك ملـ  يف ٜضـ
 .5/298( ايكزإٓ

 .6/286 ابعاّ يف ايشرنًٞ  يو  نز( 6)

ٟ  أَني إلمساعٌٝ ايعارؾني ٖٚد١ٜ ،1/1  ًٝؿ١ سبادٞ ايعٕٓٛ نغـ: اْعز( 7)  ،1/128 ايبػـداد
ٞ  يعبـد  ايـذٖ   ٚعـذرات  ،(1951ّ) اصتاْبٍٛ املعارف، ٚناي١/ ٕ ٔ  اسبـ ٞ  ايعُـاد  ابـ  اسبٓبًـ
ّ  ،(ٖــ 1406) 1ط دَغل، نج ، ابٔ دار/ ٕ ،9/398 ٞ  ٚائعـا ٌ  ،1/178 يًشرنًـ  يف ٚيعـ

ٕ  يف َا يبٝإ اإلسهاّ: مساٙ إ  تؾشؿٝـ ايشرنًٞ نتاب ٔ  ايكـزآ  ايهتـ   ٚمجٝـع  ابسهـاّ،  َـ
 .اإلبٗاّ َٔ ايكزإٓ يف َا يبٝإ اإلسهاّ: ايؾشٝض امس٘  نزت املذنٛر٠

 (.ٖـ1414) 3ط ب ٚت، ؽادر، دار/ ٕ ،5/57 َٓعٛر ئبٔ ايعزب يضإ: اْعز( 8)

 .ب ٚت ايع١ًُٝ، املهتب١/ ٕ ،1/64 يًؿَٝٛٞ ايهب  ايغزح غزٜ  يف املٓ  املؾباح( 9)
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ِ  إعـزاف  بايكـاٖز٠،  ايعزبٝـ١  ايًػـ١  يُـع  ايٛصٝط املعذِ( 10)  دار/ ٕ ،1/74 َؾـٛؿ٢  إبـزاٖٝ
 .ايكاٖز٠ ايدع٠ٛ،

 (.ٖـ1403) 1ط ب ٚت، ايع١ًُٝ، ايهت  دار/ ٕ ،11ـ يًذزداْٞ ايتعزٜؿات( 11)

 .درٜٚػ عدْإ/ ت ب ٚت، ايزصاي١، َإصض١/ ٕ ،1/15 يًهؿٟٛ ايهًٝات( 12)

 اع عبـد / ت ،50ـ يًضًٗٝٞ ٚابعاّ ابمسا٤ َٔ ايكزإٓ يف أبِٗ ؾُٝا ٚاإلعاّ ايتعزٜـ( 13)
 .ايٓكزاط ضبُد

 .تٝب١ق ابٔ دار/ ٕ ،38 ـ مجاع١ ئبٔ ايكزإٓ ملبُٗات ايتبٝإ غزر( 14)

 1ٕ/ َإصض١ عًّٛ ايكزإٓ، دَغل، ط ،8ـ يًضٝٛيٞ ايكزإٓ َبُٗات يف ابقزإ َؿشُات( 15)
، ٕ/ صبُـع املًـو ؾٗـد يًُؾـشـ،     13/344ٖـ(، ٚاْعز: صبُٛع ايؿتاٟٚ ئبٔ ت١ُٝٝ 1403)
 ٖـ(، ت/ عبد ايزمحٔ بٔ قاصِ.1416)

 ضبُـد / ت ،(ٖـ1394) ت ،يًه املؾز١ٜ اهل١٦ٝ/ ٕ ،4/95 يًضٝٛيٞ ايكزإٓ عًّٛ يف اإلتكإ( 16)
 .ايؿقٌ أبٛ

ٖــ( ت/  1420) 1ٕ/ دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ، ب ٚت، ط ،2/189 يًبػٟٛ ايتٓشٌٜ َعاك( 17)
 عبد ايزسام املٗدٟ.

ّ  تؿضـ   يف ايزمحٔ ايهزِٜ تٝض ( 18) ٕ  نـا ٟ  املٓـا  1ٕ/ َإصضـ١ ايزصـاي١، ط   ،287ـ يًضـعد
 .ايًٛؼبل:تٖـ( 1420)

ٖــ(،  1420) 1ٕ/ َإصض١ ايزصاي١، ط ،17/446 يًٛربٟ ايكزإٓ آٟ ٌتالٜٚ يف ايبٝإ داَع( 19)
 .ت/ أمحد عانز

ٕ/ َهتبـ١ ابـٔ تُٝٝـ١، ايكـاٖز٠، ت/      ،ص1672ط بايزقِ ،2/163 ايهب  يف ايٛرباْٞ أ زد٘( 20)
ٟ  يف دـا٤  َا: باب ،ص2951ط رقِ ،5/49 صٓٓ٘ يف ٚايرتَذٟ محدٟ ايضًؿٞ ٕ  ٜؿضـز  ايـذ  ايكـزآ
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٘ ( ٖــ 1395) ايبابٞ َؾٛؿ٢ عزن١/ ٕ سضٔ، سدٜح ٚقاٍ بزأٜ٘، ٞ  ايغـٝخ  ٚفـٖعؿ  يف ابيبـاْ
 .ايزٜاض املعارف، دار/ ٕ ،ص1783ط اسبدٜح رقِ ،4/265 ايقعٝؿ١ ايضًض١ً

 {ٚإ  أصٖز ايٓأ إىل بع  أسٚادـ٘ سـدٜجاٟ  }، نتاب: ايتؿض ، باب: 6/158( ؽشٝض ايبخارٟ 21)
 ص.4914رقِ اسبدٜح ط

بـاب: ايػزؾـ١ ٚايعًٝـ١ املغـزؾ١، رقـِ       ملعـاك ٚايػؾـ ،  ، نتاب: ا3/133( ؽشٝض ايبخارٟ 22)
 ص.2468اسبدٜح ط

ـ 23) ، 8( قاٍ ايضٝٛيٞ ٖٛ عهز١َ َٛىل ابٔ عباظ، اْعز َؿشُات ابقزإ يف َبُٗات ايكـزإٓ 
ٚتزدِ ي٘ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ؾكاٍ: ٖٛ أبٛ عبد اع عهز١َ َٛىل ابٔ عباظ اهلامش٢ املـد٢ْ، أؽـً٘   

ٔ نبار ايتابعني، مسع اسبضٔ بٔ ع٢ً، ٚابـٔ عبـاظ، ٚغ ٖـِ،    بزبز٣ َٔ أٌٖ املػزب، ٖٚٛ َ
ر٣ٚ عٓ٘ مجاعات َٔ ايتابعني، َِٓٗ أبٛ ايغعجا٤، ٚايغعب٢، ٚايٓخع٢، ٚابٔ ص ٜٔ، ٚغ ٖـِ،  

ٖـ، اْعز: تٗـذٜ   104قاٍ ابٔ َعني: عهز١َ ثك١، نإ نج  ايعًِ، حبّزا َٔ ايبشٛر، تٛؾ٢ ص١ٓ 
 دار ايهت  ايع١ًُٝ، ب ٚت. ، ٕ/1/341ابمسا٤ ٚايًػات يًٟٓٛٚ 

 ص.11709، سدٜح رقِ ط11/272( املعذِ ايهب  يًٛرباْٞ 24)

ٖــ(،  1418) 1، ٕ/ دار ايؿهز املعاؽز، ط15( اْعز: نتاب ايتهٌُٝ ٚاإلمتاّ ئبٔ عضهز ـ25)
، ٕ/ َزنـش ايبشـٛخ   7/105ت/ سضٔ َز٠، ٚنتاب ايشٜاد٠ ٚاإلسضإ ئبـٔ عكًٝـ١ املـايهٞ    

ٖـ(، ٚ نز ابٔ سذز: عـٔ عهزَـ١ قـاٍ: مسعـت ابـٔ      1427)1يغارق١ طٚايدراصات جباَع١ ا
٤ً٘ ٚرصٛي٘ ٖٚٛ فـُز٠   عباظ ٜكٍٛ: يًبت اصِ ردٌ يف ايكزإٓ ٖٚٛ اي١ذٟ  زز َٗادزٟا إىل اي

، ٕ/ دار ايهتـ  ايعًُٝـ١   3/399بٔ أبٞ ايعٝؿ، اْعز: اإلؽاب١ يف متٝٝش ايؾشاب١ ئبٔ سذـز  
ٛدــٛد، ٚايربٖــإ يف عًــّٛ ايكــزإٓ يًشرنغــٞ ٖـــ(، ت/ عــادٍ عبــد امل1415) 1بــ ٚت، ط

ٖـ(، ت/ ضبُد أبٛ ايؿقٌ، ٚيف أصد ايػاب١ 1376) 1، ٕ/ دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ ط1/159
، ٕ/ دار 2/444فُز٠ بٔ عُزٚ ٚقٌٝ: ابٔ دٓدب، اْعز: أصد ايػاب١ ببٞ اسبضٔ ابٔ ابثـ   

 ٖـ(.1409ايؿهز )
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، 25تاب قٛاعد ايتؿض  يًدنتٛر  ايد ايضبت ـ ، ٚن13/344( صبُٛع ايؿتا٣ٚ ئبٔ ت١ُٝٝ 26)
 ٕ/ دار ابٔ ايكِٝ.

، ٕ/ دار ايهتـ  ايعًُٝـ١، بـ ٚت، ٚاْعـز: َعـاك ايتٓشٜـٌ       2/358( حبز ايعًّٛ يًضُزقٓدٟ 27)
 .3/211يًبػٟٛ 

 1، ٕ/ دار ايهتـاب ايعزبـٞ، بـ ٚت، ط   1/219( ساد املض  يف عًِ ايتؿض  ئبـٔ ازبـٛسٟ   28)
 ٖـ(.1420)

ٖــ(، ت/ ٜاصـز   1418) 1، ٕ/ دار ايـٛئ، ايزٜـاض، ط  4/372 ايكزإٓ يًضُعاْٞ ( تؿض 29)
 إبزاِٖٝ.

 .19/43( داَع ايبٝإ يف تالٌٜٚ آٟ ايكزإٓ يًٛربٟ 30)

، ٕ/ دار إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعزبـٞ، بـ ٚت،     3/290( أْٛار ايتٓشٌٜ ٚأصزار ايتالٌٜٚ يًبٝقاٟٚ 31)
 ٖـ(.1418) 1ط

، ٚاْعـز: َؿـاتٝض ايتعاَـٌ َـع ايكـزإٓ يًـدنتٛر       345-13/344( صبُٛع ايؿتا٣ٚ ئبٔ ت١ُٝٝ 32)
 ٖـ(.1424) 3، ٕ/ دار ايكًِ، دَغل، ط96-94ؽاح عبد ايؿتاح اشبايدٟ ـ 

: ))ٖـإئ٤ املٓـاؾكٕٛ ئ ٜعًـِ َـا يف قـٛيبِٗ إئ اع(( تؿضـ        -رمحـ٘ اع -( قاٍ ابٔ أبٞ سامت 33)
ٖــ( ت/ أصـعد   1419) 2بـاس، ط ، ٕ/ َهتبـ١ ْـشار اي  5/1724ايكزإٓ ايععِٝ ئبٔ أبٞ سـامت  

ٕٖ املع٢ٓ ئ تعًُٕٛ أعٝاِْٗ(.  ايٛٝ ، )ٚيعً٘ ٜكؾد أ

، ٕ/ دار إسٝــا٤ ايــرتاخ ايعزبــٞ، ٚٚاؾكــ٘ 160-1/156(  نــز  يــو ايشرنغــٞ يف ايربٖــإ 34)
، ٚيف نتابـ٘ اإلتكـإ يف عًـّٛ ايكـزإٓ     9ايضٝٛيٞ يف َؿشُات ابقزإ يف َبُٗات ايكـزإٓ ـ  

 ٖـ(.١1394 يًهت  )، ٕ/ اهل١٦ٝ املؾز4/94ٜ

ٕ  قـزا٠٤  ؾقٌ: باب ٚقؾزٖا، املضاؾزٜٔ ؽا٠: نتاب ،1/553 َضًِ ؽشٝض( 35)  ٚصـٛر٠  ايكـزآ
 ص.804ط رقُ٘ ايبكز٠،
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 يف ايٓاؾًـ١  ؽـا٠  اصـتشباب : باب ٚقؾزٖا، املضاؾزٜٔ ؽا٠: نتاب ،1/539 َضًِ ؽشٝض( 36)
 ص.780ط رقُ٘ ايبٝت

 .1/268( داَع ايبٝإ عٔ تالٌٜٚ آٟ ايكزإٓ يًٛربٟ 37)

 .1/26( حبز ايعًّٛ يًضُزقٓدٟ 38)

، ٕ/ دار ايهتـ  ايعًُٝـ١، بـ ٚت،    1/90( احملزر ايٛدٝش يف تؿض  ايهتاب ايعشٜش ئبٔ ع١ٝٛ 39)
 ٖـ(.1420) 1ط

 .1/88( حبز ايعًّٛ يًضُزقٓدٟ 40)

ٖــ(، ت/ ٜاصـز   1418) 1، ٕ/ دار ايـٛئ، ايزٜـاض، ط  1/131( تؿض  ايكزإٓ يًضُعاْٞ 41)
 إبزاِٖٝ.

، ٕ/ دار ايهتاب ايعزبٞ، بـ ٚت،  1/182ايهغاف عٔ سكا٥ل غٛاَ  ايتٓشٌٜ يًشطبغزٟ ( 42)
 ٖـ(.1407) 3ط

 .1/202 ع١ٝٛ ئبٔ ايعشٜش ايهتاب تؿض  يف ايٛدٝش احملزر( 43)

، ٕ/ دار إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعزبـٞ، بـ ٚت،     1/103( أْٛار ايتٓشٌٜ ٚأصزار ايتالٌٜٚ يًبٝقاٟٚ 44)
 ٖـ(.1418) 1ط

 ؾشكزٖا هلا ئق١ُٝ باي١ً أَاْٞ بْٖٗا ٚ يو ايهتاب أٌٖ أَآْٞ إبٗاّ يًتشك  أبِٗ  ا ٚنذيو( 45)

ــزإٓ ــاٍ ايكـ  چ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ : اع ؾكـ

 ڌ ڍ ڍ ڇچ : أبِٗ يًتشك  ابٜاّ املعدٚدات يف قٛيـ٘ تعـاىل   (، ٚ ا78)ايبكز٠: 

 .ي٘ ق١ُٝ ئ بايٌ قٍٛ أٜقٟا ٖٚٛ ،(80)ايبكز٠: چ ڈڎ ڎ   ڌ

ٖــ( ت/  1419) 2ٕ/ َهتبـ١ ْـشار ايبـاس، ط    ،1/76 سـامت  أبٞ ئبٔ ايععِٝ ايكزإٓ تؿض ( 46)
 أصعد ايٛٝ .
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ٖــ(،  1416) 1، ٕ/ دار ابـٔ سـشّ، بـ ٚت، ط   1/114( تؿض  ايكزإٓ يًعش بٔ عبد ايضاّ 47)
 ت/ عبد اع ايٖٛأ.

ٖـ(، 1384) 2ٖز٠، طٕ/ دار ايهت  املؾز١ٜ، ايكا ،1/263 يًكزيأ ايكزإٓ بسهاّ ازباَع( 48)
 ت/ أمحد ايربدْٚٞ.

ٖــ(،  1415) 1، ٕ/ دار ايكًِ، دَغل، ط98( ايٛدٝش يف تؿض  ايهتاب ايعشٜش يًٛاسدٟ ـ 49)
 ٚايدار ايغا١َٝ، ب ٚت، ت/ ؽؿٛإ داٚٚدٟ.

 .1/64( تؿض  ايكزإٓ يًضُعاْٞ 50)

 .2/320( اْعز: داَع ايبٝإ يف تالٌٜٚ آٟ ايكزإٓ يًٛربٟ 51)

 .58هزِٜ ايزمحٔ يف تؿض  ناّ املٓإ يًضعدٟ ـ ( تٝض  اي52)

ٿ چ ( ٚ ا أبِٗ يًتععِٝ يف صٛر٠ ايبكز٠ أصباط بب إصزا٥ٌٝ ؾذُٝعِٗ ناْٛا أْبٝا٤ قاٍ تعاىل:53)

ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ّ  ٚنذيو(، 136)ايبكز٠:  چڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ   إبٗـا

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ: تعاىل قٛي٘ يف عٓ٘ اع رفٞ ايزَٚٞ ؽٗٝ 

ٔ  ايزصٌ، َٔ اع نًِ َٔ ٚإبٗاّ(، 207)ايبكز٠:  چہ  ھ ھ ہہ ٘  َٚـ  دردـات  رؾعـ

ٺ ٺ   ڀپ ڀ ڀ    ڀ پٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ: تعـاىل  قٛي٘ يف  ضبُد ْبٝٓا ٖٚٛ

 (.253)ايبكز٠: چ   ٺ

ـ 54) ت/ ٙ(، 1410) 1، ٕ/ دار َٚهتبـ١ اهلـاٍ، بـ ٚت، ط   136( ايتؿض  ايكِٝ ئبٔ ايكـِٝ 
 إبزاِٖٝ رَقإ.

 .1/535( داَع ايبٝإ يف تالٌٜٚ آٟ ايكزإٓ يًٛربٟ 55)

 .1/73( أْٛار ايتٓشٌٜ ٚأصزار ايتالٌٜٚ يًبٝقاٟٚ 56)
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 .100( ايٛدٝش يف تؿض  ايهتاب ايعشٜش يًٛاسدٟ ـ 57)

 1، ٕ/ دار ايهًــِ ايٛٝــ ، بــ ٚت، ط1/82( َــدارى ايتٓشٜــٌ ٚسكــا٥ل ايتالٜٚــٌ يًٓضــؿٞ 58)
 ـ بدٜٟٛ.ٖـ(، ت/ ٜٛص1419)

 ٖـ(.1416)1، ٕ/ دار اسبدٜح ايكاٖز٠، ط9( تؿض  ازبايني ـ 59)

 ّ.1997، ٕ/ َٛابع أ بار ايّٝٛ، 1/269( تؿض  ايغعزاٟٚ 60)

، باب: َـا دـا٤   4/605، اسبدٜح يف صٓٔ ايرتَذٟ 1/320( ازباَع بسهاّ ايكزإٓ يًكزيأ 61)
ٖــ(، ٚسضـٓ٘   1395)2ابٞ، طص، ٕ/ َهتب١ َؾٛؿ٢ ايبـ 2408يف سؿغ ايًضإ، رقِ اسبدٜح ط

 ص، ٕ/ املهت  اإلصاَٞ.351، ٚرقُ٘ ط1/124ابيباْٞ يف ؽشٝض ازباَع ايؾػ  ٚسٜادات٘ 

ــٓكٝٛٞ    62) ــايكزإٓ يًغ ــزإٓ ب ــاح ايك ــإ يف إٜق ــٛا٤ ايبٝ ــ ٚت،  1/43( أف ــز، ب ، ٕ/ دار ايؿه
 ٖـ(.1415)

 .1/122( َدارى ايتٓشٌٜ ٚسكا٥ل ايتالٌٜٚ يًٓضؿٞ 63)

 .2/76 يًكزيأ يكزإٓا بسهاّ ازباَع( 64)

 .1/86( اْعز: حبز ايعًّٛ يًضُزقٓدٟ 65)

 .1/264( اْعز: ايدر املٓجٛر يف ايتؿض  باملالثٛر يًضٝٛيٞ 66)

 ، ٕ/ دار ايهتاب اإلصاَٞ، ايكاٖز2/118.٠( ْعِ ايدرر يف تٓاص  اتٜات ٚايضٛر يًبكاعٞ 67)

ٙ(، ت/ 1418) 1 ٚت، ط، ٕ/ دار ايهتـ  ايعًُٝـ١، بـ   1/379( ضباصٔ ايتالٌٜٚ يًكامسٞ 68)
 ضبُد باصٌ.

 .63ـ يًضعدٟ املٓإ ناّ تؿض  يف ايزمحٔ ايهزِٜ تٝض ( 69)

 .1/108 يًضُزقٓدٟ ايعًّٛ حبز( 70)

 .1/194 يًبػٟٛ ايتٓشٌٜ َعاك( 71)
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ٌ  ٚسكـا٥ل  ايتٓشٌٜ َدارى( 72) ٞ  ايتالٜٚـ ٌ  أْـٛار : ٚاْعـز  ،1/146 يًٓضـؿ ٌ  ٚأصـزار  ايتٓشٜـ  ايتالٜٚـ
 .1/116 يًبٝقاٟٚ

ٖـ(، ت/ صـاَٞ  1420) 2ٕ/ درا يٝب١ يًٓغز، ط ،1/472 نج  ئبٔ ايععِٝ ايكزإٓ تؿض ( 73)
 .صا١َ

 1ٕ/ دار ايهت  ايع١ًُٝ، بـ ٚت، ط  ،1/447 يًٓٝضابٛرٟ ايؿزقإ ٚرغا٥  ايكزإٓ غزا٥ ( 74)
 .ٖـ(، ت/ سنزٜا عُ ات1416)

 .1/390 يًضٝٛيٞ باملالثٛر ايتؿض  يف املٓجٛر ايدر( 75)

 .2/184 يًكزيأ ايكزإٓ ئسهاّ ازباَع( 76)

 .77 ـ يًضعدٟ املٓإ ناّ تؿض  يف ايزمحٔ ايهزِٜ تٝض ( 77)

  ې ۉچ  ع٢ً ايعُّٛ إبٗاّ ايذٜٔ ئ ٜعًُٕٛ ٚايذٜٔ َٔ قبًِٗ يف قٛي٘ تعاىل: َٚٔ ايتٓبٝ٘( 78)

 ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 ٻ چ: اتٜـ١  يف ايضـؿٗا٤  ٚإبٗاّ ،(118)ايبكز٠:  چ ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئېئ

  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ       ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ّ  ٚنـذيو يٝغٌُ  يو نٌ َٔ قاٍ قايت ايض٤ٛ، ، (142)ايبكز٠:  چ ٹ  يف ايضـا٥ًني  إبٗـا

ــ٘ ــاىل قٛي  حئ مئ جئ ی ىئ ىئ ىئ ی ی ی ېئ ېئ ۈئچ :تع

 (.215)ايبكز٠:  چ حت  جت يب ىب مب خب حب جب يئىئ

 .1/107( تؿض  ايكزإٓ ايععِٝ ئبٔ أبٞ سامت 79)

، ٕ/ دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبـٞ، بـ ٚت،   1/194( ايهغـ ٚايبٝإ عٔ تؿض  ايكزإٓ يًجعًأ 80)
 ٖـ(.1422) 1ط

 ٖـ(.1414) 1، ٕ/ دار ابٔ نج ، دَغل، ط1/100( ؾتض ايكدٜز يًغٛناْٞ 81)
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 .1/116( َعاك ايتٓشٌٜ يًبػٟٛ 82)

 .1/64( ساد املض  يف عًِ ايتؿض  ئبٔ ازبٛسٟ 83)

 .3، ٕ/ اهل١٦ٝ املؾز١ٜ ايعا١َ يًهت ، ط1/90اإلعارات يًكغ ٟ ( يٛا٥ـ 84)

 .4/208( داَع ايبٝإ يف تؿض  آٟ ايكزإٓ يًٛربٟ 85)

 .2/361( تؿض  ابٔ أبٞ سامت 86)

 .1/135( حبز ايعًّٛ يًضُزقٓدٟ 87)

 .1/202( تؿض  ايعش بٔ عبد ايضاّ 88)

 .1/261( َعاك ايتٓشٌٜ يًبػٟٛ 89)

 .2/475يععِٝ ئبٔ أبٞ سامت ( تؿض  ايكزإٓ ا90)

 .1/253( تؿض  ايكزإٓ ببٞ املعؿز ايضُعاْٞ 91)

، ٕ/ دار ايػزب اإلصاَٞ، ب ٚت، ت/ 1/163( إػباس ايبٝإ عٔ َعاْٞ ايكزإٓ يًٓٝضابٛرٟ 92)
 د. سٓٝـ ايكامسٞ.

 .1/336( َعاك ايتٓشٌٜ يًبػٟٛ 93)

 ص.3958ب بدر، رقِ اسبدٜح ط، نتاب: املػاسٟ، باب: عد٠ أؽشا5/73( ؽشٝض ايبخارٟ 94)

 .1/194( ايدر املٓجٛر يف ايتؿض  باملالثٛر يًضٝٛيٞ 95)

ََا 96) َٚآٔ ُز  ََا ُِٜخًُٜل   ٍُ ٖٚ ُ٘ ٜأ ٍُ: إ٢ْٖ ُ٘، ُٜٜكا ُُ َٛ َعٞع ُٖ َٚ  ِٚ ( املكؾٛد َعِذُ  اي١ذَْٔ ، ٖٚٛ )اٞيُعِؾُعُؿ( ٔبايٖق
ِْ ٔؾـٞ َبـ    َٛ ٜيِشـ ُٖ ٢ٔ ٜأٞيٝـ١ٔ ايٖغـا٠ٔ، اْعـز: طبتـار ايؾـشاح      َِٜب٢ًٜ، ٚقٌٝ: ٖٛ أؽٌ ايذْ ، ٚقٌٝ:  أي

ٖــ(، ٚيضـإ ايعـزب    1420) 5، باب: ع ـ ع ـ، ٕ/ املهتب١ ايعؾز١ٜ، ب ٚت، ط1/210
 ، ؾؾٌ ايعني امل١ًُٗ.7/54
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، ٕ/ دار إسٝـا٤ ايـرتاخ   1/114( إرعاد ايعكٌ ايضًِٝ إىل َشاٜا ايهتاب ايهزِٜ ببٞ ايضعٛد 97)
 ايعزبٞ، ب ٚت.

 1، ٕ/ دار ْٗقــ١ َؾــز يًٛباعــ١ ٚايٓغــز، ط 1/171ٛصــٝط يضــٝد يٓٛــاٟٚ ( ايتؿضــ  اي98)
(1997.)ّ 

 .2/250( اْعز: داَع ايبٝإ يف تالٌٜٚ آٟ ايكزإٓ يًٛربٟ 99)

 .1/168( احملزر ايٛدٝش يف تؿض  ايهتاب ايعشٜش ئبٔ ع١ٝٛ 100)

 .1/103( َدارى ايتٓشٌٜ ٚسكا٥ل ايتالٌٜٚ يًٓضؿٞ 101)

 .1/336( ضباصٔ ايتالٌٜٚ يًكامسٞ 102)

 .1/164 يًضُعاْٞ ايكزإٓ تؿض ( 103)

 .142 ـ ايكِٝ ئبٔ ايكِٝ ايتؿض ( 104)

 .2/301 يًبكاعٞ ٚايضٛر اتٜات تٓاص  يف ايدرر ْعِ( 105)

 .1/185ايضعٛد ببٞ ايهزِٜ ايهتاب َشاٜا إىل ايضًِٝ ايعكٌ إرعاد( 106)

 ٖـ(.1412ؽٝدا ) ٕ/ املهتب١ ايعؾز١ٜ، ،1/331 يًكٓٛدٞ ايكزإٓ َكاؽد يف ايبٝإ ؾتض( 107)

 .1/196 يًبػٟٛ ايتٓشٌٜ َعاك( 108)

َٞ- ايَبَزا٤َ عٔ( 109) ُ٘ َرٔف ٤ً ُ٘ اي ُٖا: $-َعِٓ ٍَ ٜي ُّ ََْش ِٛ َٕ َؽ َََقا َٕ ٜئ ٜناُْٛا َر َٕ ايَٓٚضا٤َ َٜٞكَزُبٛ َََقا ُ٘،  َر ٤ًـ  ٝن
َٕ ٍْ َٜٚنا َٕ ر٢َدا ِِ َُٜخُْٛٛ ُٗ ٍَ ،#ٜأِْٝؿَض ُ٘ ٜؾاٜلَِْش ٤ً َِ} اي ًٔ ُ٘ َع ٤ً ِِٜأْٖ اي ِِ ٝه َٕ ٝنُِٓت ِِ َتِخَتاُْٛ ِِ  ٜؾَتـابَ  ٜأِْٝؿَضٝه  َعًٜـِٝٝه
ِِ ََٚعٜؿا ٌ : باب ايكزإٓ، تؿض : نتاب ،6/25 ايبخارٟ ؽشٝض ،ص187: ايبكز٠ط {َعِٓٝه ِ  أسـ  يهـ
 ص.4508ط اسبدٜح رقِ ْضا٥هِ، إىل ايزؾح ايؾٝاّ ي١ًٝ

 .1/316 سامت أبٞ ئبٔ ايععِٝ ايكزإٓ تؿض ( 110)

 .1/148 ازبٛسٟ ئبٔ ايتؿض  عًِ يف املض  ساد( 111)
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 .152 ـ يًٛاسدٟ ايعشٜش ايهتاب تؿض  يف ايٛدٝش( 112)

 .1/215 يًغٛناْٞ ايكدٜز ؾتض( 113)

ٔ  اب ـٓط  يف ْشٍ َا ايضرت سبه١ُ اإلبٗاّ َٔ ٚنذيو( 114) ٘  يف عـزٜل  بـ   ڦچ: تعـاىل  قٛيـ

 چڇ ڇ چ چ چ ڃ چ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .ٜتٛب يعً٘ ٚائصتعٛاف ٝ ايرتغ يكؾد ُٚصٔتز (،204)ايبكز٠: 

َٔ ٜأََْط رٚاٙ َا  يو َٔ( 115) ٍَ ََأيٕو ِب ٍَ: ٜقا ٞٗ  ٜقا ٘ٔ  اٝع َؽـ٢٤ً  ايٖٓٔبـ ِٝـ ًٜ َِ  َع ٤ً ٍُ  ََـا : $ََٚصـ ٣ّ  َبـا َٛا  ٜأٞقـ
َٕ ِِ َِٜزٜؾُعٛ ُٖ َُا٤ٔ إ٢ٜي٢ ٜأِبَؾاَر ِِ ٔؾٞ ايٖض ٢ٗ ُ٘ ٜؾاِعَتٖد ،#َؽٜأت ِٛٝي ٍَ َسٖت٢ َ ٔيٜو، ٔؾٞ ٜق ٖٜٔيَِٝٓ: $ٜقا ُٗ ِٔ َت  َ ٔيـوٜ  َع

ِٚ ٖٔ ٜأ ٜٜٛؿ ِِ ٜيُتِخ ُٖ  يف ايضُا٤ إىل ايبؾز رؾع: باب اب إ،: نتاب 1/150 ايبخارٟ ؽشٝض# ٜأِبَؾاُر
ِ  عًٝ٘ اع ؽ٢ً قٛي٘ -عٓٗا اع رفٞ عا٥غ١ ٚرٚت ،ص750ط اسبدٜح رقِ ايؾا٠،  ََـا : $ٚصـً

ٍُ ٣ّ َبا َٛا َٕ ٜأٞق ُٖٛ ٢ٔ ََٜتَٖٓش ٤ِٔٞ َع ُ٘، ايٖغ ٘ٔ ٜأِؽَُٓع ٤ً َٛاي ِِ إ٢ْٚٞ ٜؾ ُٗ ُُ ًٜ ٘ٔ، ٜياٜلِع ٤ً ِِ  ٔباي ُٖ ُ٘  َٜٚأَعـٗد  ؽـشٝض # َ ِغـ١َٟٝ  ٜيـ
 ص.6101ط اسبدٜح رقِ بايعتاب، ايٓاظ ٜٛاد٘ ك َٔ: باب ابدب،: نتاب ،8/26 ايبخارٟ

 .1/205( اْعز: تؿض  ايكزإٓ ايععِٝ ئبٔ أبٞ سامت 116)

 .2/500( داَع ايبٝإ يف تالٌٜٚ آٟ ايكزإٓ يًٛربٟ 117)

 .1/126( تؿض  ايكزإٓ يًضُعاْٞ 118)

 .1/155( َعاك ايتٓشٌٜ يًبػٟٛ 119)

 .1/176( اْعز: ايهغاف عٔ سكا٥ل غٛاَ  ايتٓشٌٜ يًشطبغز120ٟ)

 (.196/ 1( احملزر ايٛدٝش يف تؿض  ايهتاب ايعشٜش ئبٔ ع١ٝٛ )121)

 .2/507( داَع ايبٝإ يف تالٌٜٚ آٟ ايكزإٓ يًٛربٟ 122)

 .1/156( َعاك ايتٓشٌٜ يًبػٟٛ 123)

 .1/197( احملزر ايٛدٝش يف تؿض  ايهتاب ايعشٜش ئبٔ ع١ٝٛ 124)
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 .1/101( أْٛار ايتٓشٌٜ ٚأصزار ايتالٌٜٚ يًبٝقاٟٚ 125)

 .1/375( اْعز: ضباصٔ ايتالٌٜٚ يًكامسٞ 126)

 .5/267( داَع ايبٝإ يف تالٌٜٚ آٟ ايكزإٓ يًٛربٟ 127)

َُـَز  ( إ ا ٚقع ايٛاعٕٛ بالرض٣ ؾايض١ٓ عدّ اشبزٚز َٓٗا، ٚايد128) ٕٖ ُع رفـٞ اع  -يٌٝ ع٢ً  يو ٜأ
٢ّ  -عٓ٘ َٜٚقَع ٔبايٖغاٞل ََٛبا٤َ ٜقِد  ٕٖ اي ُ٘ ٜأ ًَٜػ َٕ ٔبَضِزَؽ َب ُٖا ٜنا ًٜ ٢ّ، ٜؾ ُٔ   -َ َزَز إ٢ٜي٢ ايٖغاٞل ٢ٔ ِبـ َُ ُٙ َعِبُد ايـٖزِس ٜؾاٜلِ َبَز

ُٔ ٍَ: ))إ٢َ ا َص َِ ٜقا ٤ً ََٚص  ٔ٘ ِٝ ًٜ ٘ٔ َؽ٢٤ً اٝع َع ٤ً ٍَ اي ٕٖ َرُصٛ ِٕٛف: ٜأ َٚإ٢َ ا   َع  ،ٔ٘ ِٝـ ًٜ َُٛا َع ٘ٔ ٔباٜلِرض٣ ٜؾٜا َتٞكـَد ِِ ٔب ِعُت
ُ٘(( ؽشٝض ايبخارٟ  ِٓ َٔ َٗا، ٜؾٜا َتِخُزُدٛا ٔؾَزاّرا  ِِ ٔب َٜٚأُِْت ، نتاب: ايٛ ، باب: 7/130َٜٚقَع ٔباٜلِرض٣ 

 ص.5730َا ٜذنز يف ايٛاعٕٛ، رقِ اسبدٜح ط

، ٕ/ َهتب١ ايعًّٛ ٚاسبهـِ،  1/231( أٜضز ايتؿاص  يهاّ ايعًٞ ايهب  ببٞ بهز ازبشا٥زٟ 129)
 ٖـ(.1424) 5املد١ٜٓ، ط

 .2/63( ؾتض ايبٝإ يف َكاؽد ايكزإٓ ببٞ ايٛٝ  ؽدٜل  إ 130)

 .2/174( ضباصٔ ايتالٌٜٚ يًكامسٞ 131)

 .5/291( داَع ايبٝإ يف تالٌٜٚ آٟ ايكزإٓ يًٛربٟ 132)

 .1/331( َعاك ايتٓشٌٜ يًبػٟٛ 133)

 .107ناّ املٓإ يًضعدٟ ـ  ( تٝض  ايهزِٜ ايزمحٔ يف تؿض 134)

 ، ٕ/ دار ايؿهز، ب ٚت، ت/ ؽدٜكٞ مجٌٝ.2/559( ايبشز احملٝط ببٞ سٝإ ابْديضٞ 135)

 .1/330( احملزر ايٛدٝش يف تؿض  ايهتاب ايعشٜش ئبٔ ع١ٝٛ 136)

 ، ٕ/ دار ايؿهز ايعزبٞ، ب ٚت.1/305( ايتؿض  ايكزآْٞ يًكزإٓ يعبد ايهزِٜ اشبٛٝ  137)

 ٻ ٻ ٻ ٻ چ: تعاىل قٛي٘ يف ايزصٌ إبٗاّ َٔ ايتهج  بدٌ ١سبهُ( ٚنذيو ا138)

ٌ  يف ٚاسد٠ َٓشي١ يف ٜهْٛٛا ك نجزتِٗ ع٢ً ؾِٗ (،25)ايبكز٠:  چ پپ پ ٌ  ايؿقـ ِ  بـ  بعقـٗ
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ِ  ٚيًتهـج   ٚصًِ، عًِٝٗ اع ؽ٢ً أؾقًِٗ ْٚبٝٓا بع ، َٔ أؾقٌ ٟ  ايٝٗـٛد  أبٗـ  يف ٚايٓؾـار

ڀ ڀ  ڀ پڀ  پپ پ ٻ ٻٻ ٱ ٻچ: اتٜــــ١

 ايكٍٛ املؿرت٣ ٚرد عٔ أنجزِٖ. (، ؾذيو113)ايبكز٠:  چ ٺٺ ٺ

 .258-3/257 يًٛربٟ ايكزإٓ آٟ تالٌٜٚ يف ايبٝإ داَع( 139)

 .1/231 ع١ٝٛ ئبٔ ايعشٜش ايهتاب تؿض  يف ايٛدٝش احملزر: اْعز( 140)

 .77 ـ يًضعدٟ املٓإ ناّ تؿض  يف ايزمحٔ ايهزِٜ تٝض ( 141)

 .1/160 يًضُعاْٞ ايكزإٓ تؿض ( 142)

 .1/209 يًشطبغزٟ ايتٓشٌٜ غٛاَ  سكا٥ل عٔ ايهغاف( 143)

 .1/322 سامت أبٞ ئبٔ ايععِٝ ايكزإٓ تؿض ( 144)

 .2/85 يًجعًأ ايكزإٓ تؿض  عٔ ٚايبٝإ ايهغـ( 145)

ٕ  ايهتاب عًّٛ يف املؾٕٛ ايدر( 146) ٕ/ دار ايكًـِ، دَغـل، ت/ د.    ،2/302 يًشًـأ  املهٓـٛ
 أمحد اشبزاط.

 .1/490 يًضٝٛيٞ باملالثٛر ايتؿض  يف املٓجٛر ايدر( 147)

 .2/341 يًكزيأ ايكزإٓ بسهاّ ازباَع: اْعز( 148)

 .1/276( َعاك ايتٓشٌٜ يًبػٟٛ 149)

ــٔ دــشٟ   150) ــٌ ئب ــّٛ ايتٓشٜ ــ ٚت، ط 1/120( ايتضــٌٗٝ يعً ــِ، ب  1، ٕ/ عــزن١ دار ابرق
 ٖـ(، ت/ د. عبد اع اشبايدٟ.1416)

 .1/292ٜش ئبٔ ع١ٝٛ ( احملزر ايٛدٝش يف تؿض  ايهتاب ايعش151)

 .1/183( ساد املض  يف عًِ ايتؿض  ئبٔ ازبٛسٟ 152)

 ّ(.1984، ٕ/ ايدار ايتْٛض١ٝ يًٓغز )2/338( ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز ئبٔ عاعٛر 153)
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 ئبٔ ايتؿض  عًِ يف املض  ساد ،164 ـ يًٛاسدٟ ايعشٜش ايهتاب تؿض  يف ايٛسٝش: اْعز( 154)
ٌ  إرعـاد  ،1/138 يًبٝقاٟٚ ايتالٌٜٚ أصزارٚ ايتٓشٌٜ أْٛار ،1/185 ازبٛسٟ ِ  ايعكـ  إىل ايضـًٝ

 .1/219 ايضعٛد ببٞ ايهزِٜ ايهتاب َشاٜا

 .2/462( تؿض  ايكزإٓ ايععِٝ ئبٔ أبٞ سامت 155)

 .178( ايٛدٝش يف تؿض  ايهتاب ايعشٜش يًٛاسدٟ ـ 156)

 .1/162( حبز ايعًّٛ يًضُزقٓدٟ 157)

 .1/248( تؿض  ايكزإٓ ببٞ املعؿز ايضُعاْٞ 158)

 .570-2/569( اْعز: ايبشز احملٝط ببٞ سٝإ 159)

 .3/243( ازباَع بسهاّ ايكزإٓ يًكزيأ 160)

 .655-1/644( تؿض  ايكزإٓ ايععِٝ ئبٔ نج  161)

 .1/302( ؾتض ايكدٜز يًغٛناْٞ 162)
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 واملراجع املصادر قائنة

 ايكزإٓ ايهزِٜ. (1

ٖـ(، ت/ ضبُـد أبـٛ   ١1394 املؾز١ٜ يًهت ، )ايضٝٛيٞ، ٕ/ اهل٦ٝ -اإلتكإ يف عًّٛ ايكزإٓ  (2
 ايؿقٌ.

 دار إحياء الرتاث العريب، بريوت. أبٛ ايضعٛد، ٕ/ -إرعاد ايعكٌ ايضًِٝ إىل َشاٜا ايهتاب ايهزِٜ  (3

 ٖـ(.1409أصد ايػاب١ ببٞ اسبضٔ ابٔ ابث ، ٕ/ دار ايؿهز ) (4

همم(، ت/ عماد  1111  1وت، طابم  حرمر،  / دار الب مل العة،يم ، بمري  -اإلؽاب١ يف متٝٝـش ايؾـشاب١    (5
 عبد املوجود.

 ٖـ(.1415ايغٓكٝٛٞ، ٕ/ دار ايؿهز، ب ٚت، ) –أفٛا٤ ايبٝإ يف إٜقاح ايكزإٓ بايكزإٓ  (6

 (.ـ1422ٖ) 15ايشرنًٞ، ٕ/ دار ايعًِ يًُاٜني، ط –ابعاّ  (7

 1ايبٝقـاٟٚ، ٕ/ دار إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعزبـٞ، بـ ٚت، ط      -أْٛار ايتٓشٌٜ ٚأصـزار ايتالٜٚـٌ    (8
 ٖـ(.1418)

ايٓٝضـابٛرٟ، ٕ/ دار ايػـزب اإلصـاَٞ، بـ ٚت، ت/ د.      -إػباس ايبٝإ عٔ َعاْٞ ايكزإٓ  (9
 سٓٝـ ايكامسٞ.

 5ازبشا٥ـزٟ، ٕ/ َهتبـ١ ايعًـّٛ ٚاسبهـِ، املدٜٓـ١، ط      –أٜضز ايتؿاص  يهاّ ايعًـٞ ايهـب     (10
 (.ـ1424ٖ)

 ايضُزقٓدٟ، ٕ/ دار ايهت  ايع١ًُٝ، ب ٚت. -حبز ايعًّٛ  (11

 أبٛ سٝإ ابْديضٞ، ٕ/ دار ايؿهز، ب ٚت، ت/ ؽدٜكٞ مجٌٝ. - ايبشز احملٝط (12

ٖــ(، ت/  1376) 1ايشرنغٞ، ٕ/ دار إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعزبـٞ ط    -ايربٖإ يف عًّٛ ايكزإٓ  (13
 ضبُد أبٛ ايؿقٌ.

 ّ(.1984ابٔ عاعٛر، ٕ/ ايدار ايتْٛض١ٝ يًٓغز ) -ايتشزٜز ٚايتٜٓٛز  (14
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(، ت/ ـٖـ 1416) 1ار ابرقِ، بـ ٚت، ط ابٔ دشٟ، ٕ/ عزن١ د -ايتضٌٗٝ يعًّٛ ايتٓشٌٜ  (15
 د. عبد اع اشبايدٟ.

ايضـًٗٝٞ، ت/عبـد اع    –ايتعزٜـ ٚاإلعاّ ؾُٝا أبٗـِ يف ايكـزإٓ َـٔ ابمسـا٤ ٚابعـاّ       (16
 ايٓكزاط.

 ٖـ(.1403) 1ازبزداْٞ، ٕ/ دار ايهت  ايع١ًُٝ، ب ٚت، ط -ايتعزٜؿات  (17

 (.ـ1416ٖ)1ار اسبدٜح ايكاٖز٠، طداٍ ايدٜٔ ايضٝٛيٞ ٚاحملًٞ، ٕ/ د –تؿض  ازبايني  (18

 ٖـ(، ت/ ٜاصز إبزاِٖٝ.1418) 1ايضُعاْٞ، ٕ/ دار ايٛئ، ايزٜاض، ط -تؿض  ايكزإٓ  (19

(، ت/ عبـد  ـ1416ٖ) 1ايعش بٔ عبد ايضاّ، ٕ/ دار ابٔ سشّ، ب ٚت، ط -تؿض  ايكزإٓ  (20
 اع ايٖٛأ.

ٖــ( ت/ أصـعد   1419) 2طابٔ أبٞ سـامت، ٕ/ َهتبـ١ ْـشار ايبـاس،      -تؿض  ايكزإٓ ايععِٝ  (21
 ايٛٝ .

(، ت/ صاَٞ صـا١َ،  ـ1420ٖ) 2ابٔ نج ، ٕ/ درا يٝب١ يًٓغز، ط -تؿض  ايكزإٓ ايععِٝ  (22
 (، ت/ ضبُد سضني مشط ايدٜٔ.ـ1419ٖ) 1ٚدار ايهت  ايع١ًُٝ، ب ٚت، ط

 عبد ايهزِٜ اشبٛٝ ، ٕ/ دار ايؿهز ايعزبٞ، ب ٚت. -ايتؿض  ايكزآْٞ يًكزإٓ  (23

(، ت/ إبـزاِٖٝ  ـٖـ 1410) 1ابٔ ايكِٝ، ٕ/ دار َٚهتب١ اهلاٍ، بـ ٚت، ط  -ايتؿض  ايكِٝ  (24
 رَقإ.

 ّ(.1997) 1صٝد يٓٛاٟٚ، ٕ/ دار ْٗق١ َؾز يًٛباع١ ٚايٓغز، ط -ايتؿض  ايٛصٝط  (25

ــاّ     (26 ـــ ٚابع ــاب ايتعزٜ ــاّ يهت ــٌ ٚاإلمت ــز،   -ايتهُٝ ــاْٞ، ٕ/ دار ايؿه  1بممريوت، طايػض
 هم(، ت/ حس  مرة.1118 

 ايٟٓٛٚ، ٕ/ دار ايهت  ايع١ًُٝ، ب ٚت. -ٚايًػات  تٗذٜ  ابمسا٤ (27

ــإ     (28 ــاّ املٓ ــ  ن ــزمحٔ يف تؿض ــزِٜ اي ــ  ايه ــاي١، ط  -تٝض ــ١ ايزص ــعدٟ، ٕ/ َإصض  1ايض
 (، ت/ عبد ايزمحٔ ايًٛؼبل.ـ1420ٖ)
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ٖــ(، ت/  1420) 1ايٛـربٟ، ٕ/ َإصضـ١ ايزصـاي١، ط    -داَع ايبٝإ يف تالٌٜٚ آٟ ايكـزإٓ   (29
 أمحد عانز.

(، ت/ ـٖـ 1384) 2ايكزيأ، ٕ/ دار ايهت  املؾز١ٜ، ايكـاٖز٠، ط  –زإٓ ازباَع بسهاّ ايك (30
 أمحد ايربدْٚٞ.

 ّ(.1997ايغعزاٟٚ، ٕ/ َٛابع أ بار ايّٝٛ، ) – ٛايز ايغعزاٟٚ يف ايتؿض   (31

 اسبًأ، ٕ/ دار ايكًِ، دَغل، ت/ د. أمحد اشبزاط. -ايدر املؾٕٛ يف عًّٛ ايهتاب املهٕٓٛ  (32

 ايضٝٛيٞ، ٕ/ دارا يؿهز، ب ٚت. –ملالثٛر ايدر املٓجٛر يف ايتؿض  با (33

 ٖـ(.1420) 1ابٔ ازبٛسٟ، ٕ/ دار ايهتاب ايعزبٞ، ب ٚت، ط -ساد املض  يف عًِ ايتؿض   (34

 1ابٔ عك١ًٝ املايهٞ، ٕ/ َزنش ايبشٛخ ٚايدراصات جباَعـ١ ايغـارق١ ط   -ايشٜاد٠ ٚاإلسضإ  (35
 ٖـ(.1427)

 (.ـ1412ٖ) 1زٜاض، طايضًض١ً ايقعٝؿ١ يةيباْٞ، ٕ/ دار املعارف، اي (36

ٖــ(، ت/ أمحـد عـانز    1395، )2ايرتَذٟ، ٕ/ َهتب١ َؾٛؿ٢ ايبـابٞ، ط  –صٓٔ ايرتَذٟ  (37
 ٚضبُد ؾإاد.

 ٖـ(.1406) 1عبد اسبٞ اسبٓبًٞ، ٕ/ دار ابٔ نج ، دَغل، ط -عذرات ايذٖ   (38

(، ت/ ضبُـد سٖـ    ـٖـ 1422) 1ايبخـارٟ، ٕ/ دار يـٛم ايٓذـا٠، ط    –ؽشٝض ايبخـارٟ   (39
 ايٓاؽز.

 ابيباْٞ، ٕ/ املهت  اإلصاَٞ. –اَع ايؾػ  ؽشٝض ازب (40

 َضًِ، ٕ/ دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ، ب ٚت، ت/ ضبُد ؾإاد عبد ايباقٞ. –ؽشٝض َضًِ  (41

ْعاّ ايدٜٔ ايٓٝضابٛرٟ، ٕ/ دار ايهت  ايع١ًُٝ، بـ ٚت،   –غزا٥  ايكزإٓ ٚرغا٥  ايؿزقإ  (42
 (، ت/ سنزٜا عُ ات.ـ1416ٖ) 1ط

 ابٔ مجاع١، ٕ/ دار ابٔ قتٝب١. -كزإٓ غزر ايتبٝإ ملبُٗات اي (43
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ــزإٓ   (44 ــإ يف َكاؽــد ايك ــتض ايبٝ ــ١ ايعؾــز١ٜ، ؽــٝدا    -ؾ ــٛدٞ، ٕ/ املهتب ؽــدٜل  ــإ ايكٓ
 (. ـ1412ٖ)

 (.ـ1414ٖ) 1ايغٛناْٞ، ٕ/ دار ابٔ نج ، دَغل، ط –ؾتض ايكدٜز  (45

 3ايشطبغـزٟ، ٕ/ دار ايهتـاب ايعزبـٞ، بـ ٚت، ط     –ايهغاف عٔ سكا٥ل غٛاَ  ايتٓشٌٜ  (46
 (. ـ1407ٖ)

 ّ(.1941سادٞ  ًٝؿ١، ٕ/ َهتب١ املجب، بػداد، ) -نغـ ايعٕٓٛ  (47

48)  ٕ  1ايـجعًأ، ٕ/ دار إسٝـا٤ ايـرتاخ ايعزبـٞ، بـ ٚت، ط      -ايهغـ ٚايبٝإ عٔ تؿض  ايكـزآ
 (.ـ1422ٖ)

 ايهؿٟٛ، ٕ/ َإصض١ ايزصاي١، ب ٚت، ت/ عدْإ درٜٚػ. -ايهًٝات  (49

 (.ـ1414ٖ) 3طابٔ َٓعٛر، ٕ/ دار ؽادر، ب ٚت،  -يضإ ايعزب  (50

 .3ايكغ ٟ، ٕ/ اهل١٦ٝ املؾز١ٜ ايعا١َ يًهت ، ط –يٛا٥ـ اإلعارات  (51

ٖـ(، ت/ عبد ايـزمحٔ  1416ابٔ ت١ُٝٝ، ٕ/ صبُع املًو ؾٗد يًُؾشـ، ) -صبُٛع ايؿتاٟٚ  (52
 بٔ قاصِ.

(، ت/ ضبُـد  ـٖـ 1418) 1ايكامسٞ، ٕ/ دار ايهت  ايعًُٝـ١، بـ ٚت، ط   –ضباصٔ ايتالٌٜٚ  (53
 باصٌ.

 1ابٔ عٛٝـ١، ٕ/ دار ايهتـ  ايعًُٝـ١، بـ ٚت، ط     -يف تؿض  ايهتاب ايعشٜش احملزر ايٛدٝش  (54
 (، ت/ عبد ايضاّ عبد ايغايف.ـ1420ٖ)

 ٖـ(.1420) 5ايزاسٟ، ٕ/ املهتب١ ايعؾز١ٜ، ب ٚت، ط –طبتار ايؾشاح  (55

 ٖـ(.1426) 1 ايد ايضبت، ٕ/ دار ابٔ ايكِٝ، ط -طبتؾز يف قٛاعد ايتؿض   (56

(، ـٖـ 1419) 1ايٓضؿٞ، ٕ/ دار ايهًِ ايٛٝ ، ب ٚت، ط –يتالٌٜٚ َدارى ايتٓشٌٜ ٚسكا٥ل ا (57
 ت/ ٜٛصـ بدٜٟٛ.

 ٖـ(.1426) 1ضبُد ايٓبٗإ، ٕ/ دار عاك ايكزإٓ، سً ، ط -املد ٌ إىل عًّٛ ايكزإٓ  (58
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 ايؿَٝٛٞ، ٕ/ املهتب١ ايع١ًُٝ، ب ٚت. -املؾباح املٓ  يف غزٜ  ايغزح ايهب   (59

( ت/ عبـد  ـٖـ 1420) 1ٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ، بـ ٚت، ط ايبػٟٛ، ٕ/ دار إس –َعاك ايتٓشٌٜ  (60
 (، ت/ ضبُد عبد اع ايُٓز ٚآ زٕٚ.ـ1414ٖ) 4ايزسام املٗدٟ، ٚدار يٝب١، ط

 ايٛرباْٞ، ٕ/ َهتب١ ابٔ ت١ُٝٝ، ايكاٖز٠، ت/ محدٟ ايضًؿٞ. -املعذِ ايهب   (61

ِ       –املعذِ ايٛصٝط  (62 َؾـٛؿ٢   صبُـع ايًػـ١ ايعزبٝـ١، ايكـاٖز٠، ٕ/ دار ايـدع٠ٛ، ت/ إبـزاٖٝ
 ٚآ زٕٚ.

 ٖـ(.1424) 3ؽاح اشبايدٟ، ٕ/ دار ايكًِ، دَغل، ط -َؿاتٝض ايتعاٌَ َع ايكزإٓ  (63

 (.ـ1420ٖ) 3ايؿخز ايزاسٟ، ٕ/ دار إسٝا٤ ايرتاخ ايعزبٞ، ب ٚت، ط -َؿاتٝض ايػٝ   (64

 1ايضٝٛيٞ، ٕ/ َإصضـ١ عًـّٛ ايكـزإٓ، دَغـل، ط     -َؿشُات ابقزإ يف َبُٗات ايكزإٓ  (65
 ٖـ(.1403)

 ايبكاعٞ، ٕ/ دار ايهتاب اإلصاَٞ، ايكاٖز٠. –درر يف تٓاص  اتٜات ٚايضٛر ْعِ اي (66

 .ٖـ(1426) 2دار ايضاّ، ايكاٖز٠ طضبُد َعبد، ٕ/  -ْؿشات َٔ عًّٛ ايكزإٓ  (67

 ّ(.1951إمساعٌٝ ايبػدادٟ، ٕ/ ٚناي١ املعارف، اصتاْبٍٛ ) -ٖد١ٜ ايعارؾني  (68

(، ٚايدار ـ1415ٖ) 1ار ايكًِ، دَغل، طايٛاسدٟ، ٕ/ د –ايٛدٝش يف تؿض  ايهتاب ايعشٜش  (69
 ايغا١َٝ، ب ٚت، ت/ ؽؿٛإ داٚٚدٟ.




