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 ادلقدمح
الحمػػػػدب بربباليػػػػالمالف باالالػػػػىةباالنػػػػىـبلخػػػػ برنػػػػال ابنػػػػالدبال خػػػػؽب

بأجميالف بابيد:
بم ػػػدبالآػػرامباالدارنػػافبم مػػػاب  خػػاابم ػػػد ب ػػؿر فػػ فبالآػػرالفباػػػىـبا ب بالم 

لجائبػد باأطالاابالجخاسبحالد با بلجب؛بفالآرالفباػىـبا بالػذالب بق آ ػ ب
ا بال خؽبلفباثرةبالػرد بلػذاباثػرتبالدرانػاتبحالػدبلخػ بمػرباليالػار بفظ ػرب
لرابد باابفبج  بف ب مفباليخمامبمفبق ااؿبقراماقد بام  ـبمفبق ااؿبلغاقدباا 

باقابد:ب"المحقنببف بقبالالفباجاهبشااذبالآراماتبااإلال احبل  ا".
الق رالجبلخال ابااقاببالمحقنببنفربجخالؿ بفالدبمفبفاائدباليربالةبااجاهب

مابالدؿبلخ بإمامةبابفبج  باقدرقدبلخ بانق داـبالخغةباقطاالي ابف بأنخابب
جزؿ بمعبالقحخالؿ باانػق داـبالآالػاس بال جػاتبالآبائػؿباليربالػة باالػدفاعبلػفب
الآػػراماتبالشػػاذةبدافبإنػػ اببأابانػػقطراد بااػػافبالقمػػادهباباثػػربلخػػ باقػػابب

بادبالمفآاد.ب)الشااذ(ب بفبمجاهد باالذالباليقبربف بلد
فاأ ماباافبقألالؼبالآػرامبالاقػببفػ بجمػعبالآػراماتبا نػبق اباالبحػثبلػفب
أنػػا الدهابدالالػػالبليخمػػامبالخغػػػةبأفبالتلفػػاابالاقػػببلىحقجػػػاجبل ػػا بفآػػدبم ػػػدتب
أمػػام ـبالنػػبؿ بامػػدتبل ػػـبابنػػباب بفاػػافبجمػػعبالآػػراماتبال طػػاةبابالػػ  ب

ب.(ٔ)اا حقجاجبل ابال طاةبالثا الة
ابفبمجاهدبجامببهمالقد بفمفب احالةبإمامةبمتلفدباش رقدبف باا قالارباقابب

بالآراماتب بف  ؿ باُبا  بالمتلفات بمف بها بثـ بلخالد  بأالحاب ا باالقماد الرااالة
فخماباابفبج  باأب بب(ٕ)الشاذةبالقمدبلخالدباثالربممفبجامببيدهباابفب الاالد

                                                 

 (. ٓٔ/ٔ( ِمدِخ ِؾمك اٌّؾزعت )ٔ)

( اٌؾعي١ٓ ثيٓ ؽّييدْٚ ثيٓ هب٠ٌٛييٗ، ابظيزبذ أثيٛ ػجييد ح إٌؾيٛٞ اٌؾٍجييٟ، اٌّزيٛفٝ ظييٕخ ٕ)

 (.ٕٓٗ/ٔأظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )٘. 7ٖٓ
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 باميرفةبمحقااهبا الائالد باافبأردتبإلآامبال امبلخ باقاببابفبمجاهدب
باافبا قالارب بدبمفبالاقاؼبلخ ببيضب الاالدباالرائدبف باقابد بامفبه ا
اقاببابفبج  بل ذهبالدرانةب حقاائدبلخ باليدالدبمفبال آاؿبلفبابفبمجاهدب
باقابب بمف بالااردة ب"ال آاؿ بالبحث: بهذا بانمالت باالدراالة  بالرااالة بمجاؿ ف 

بنة.باقاببالمحقنبب بفبج  "بجميالبادرابف الشااذب بفبمجاهدب
باا بالمافؽباال ادالبإل بناامبالنبالؿ.ب

 اندزاساخ انساتقح: 
لآػػ بابػػفبمجاهػػدبااقابػػدبالنػػبيةبل االػػةبالبػػاحثالف؛باا ػػدبأاؿبمػػفبنػػبعب

ب.(ٔ)النبية بااشق رتببيده بفابئمةبالذالفبا قارهـباافآدبلخال ـبابئمةببيده
فآدباقفتباالذالبالي ال ابف بهذهبالدرانةبهابمابالقيخؽبباقابب)الشااذ(بلد ب

لخ ببحثبااحدبلدبلىقةببالآراماتبل دبابفبج ػ  باهػاببي ػااف:ب)احقجاجػاتب
أبػػ بالفػػقمبلثمػػافببػػفبج ػػ بفػػ باقابػػدب"المحقنػػب"بلخػػ بأبػػ بباػػربأحمػػدببػػفب

اهػػابامػػابالظ ػػربمػػفبل اا ػػدب ب(ٕ)لخػػداقاربإبػػراهالـببػػفبالػػالمبالح ػػدادبمجاهػػد(
ةبالقػ ببجا ػببالدراالػبفبمجاهدبفالمابالقيخػؽبقيرضب حقجاجاتبابفبج  بلخ با

ه بال يةبابفبج   بفالباحثبققبػعبفالػدبالمااقػؼبالقػ ب ػالؼبفال ػابابػفبج ػ ب
ب(ٖ)ابفبمجاهد بالخخ اباجمػعبأقػااؿباليخمػام بفاػأفبمػابأرادبابػفبج ػ با قالػاره

انعبفالدبالباحث باقػدب ػصبالػداقاربلخػ بهدفػدبمػفبالبحػثبقػائىل:ب"فأحببػتبق
                                                 

ِغب٘ييد ٚوزبثييٗ اٌعييجؼخ( ٌٍييدوزٛز ػجييد اٌىييس٠ُ ِؾّييد ( ِٚييٓ ٘ييرٖ اٌجؾييٛس: )أثييٛ ثىييس ثييٓ ٔ)

اٌؾعييٓ ثىييبز، ِٕشييٛز ثّغٍييخ و١ٍييخ اٌشييس٠ؼخ ٚأطييٛي اٌييد٠ٓ ثبٌمظيي١ُ، اٌؼييدد اٌضبٌييش، 

ٖٔٗٓ-ٔٗٓٗ.٘ 

)اٌمييساتاد اٌزييٟ ؽىييُ ػ١ٍٙييب اثييٓ ِغب٘ييد ثييبٌيٍظ أٚ اٌالييأ فييٟ وزبثييٗ  اٌعييجؼخ  ػييسع 

وسظييٟ اٌشيي١د ػجييد  ٚدزاظييخ( ٌٍييدوزٛز اٌعييبٌُ ِؾّييد ِؾّييٛد اٌشييٕم١لٟ، ٔشييس ثٛاظييلخ

 اٌٍل١ف ع١ًّ ٌٍمساتاد اٌمسآ١ٔخ فٟ عبِؼخ ط١جخ، ثدْٚ ربز٠د.

، زِضييبْ، ٕٓ( ِٕشييٛز فييٟ ِغٍييخ عبِؼييخ ادِييبَ ِؾّييد ثييٓ ظييؼٛد ادظييال١ِخ، اٌؼييدد ٕ)

ٔٗٔ1.٘ 

 (.  ٖٗ/ٔ( أظس: اٌّؾزعت )ٖ)
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ببجمعبالمااقؼبال ق ب الؼبفال ابابفبج ػ بابػفبمجاهػدبف بهذابالبحثبأفبأقـا
ظ اربمابقالدباليخمامبف بهػذهبالآػرامات  بمحاا لبقاثالآ ابادرانق اببانقآرام باا 

امػػابأارداهبل ػػابمػػفباحقجاجػػاتباشػػااهدبمػػفبالآػػرالفبااػػىـباليػػربباشػػيرهـب
اب ذابالظ ربالفرؽببالفبقالدبالداقاربالػذالبالقيخػؽببجا ػببالدرانػةب ب(ٔ)ا ثرهـ"

الخغاالة بابالفبهذابالبحثبالذالبالي  ببجا ببالرااالةبمػفب ػىؿب الػاصباقػابب
)الشػػااذ(بمػػفبجمػػعبادرانػػةبامحاالػػةبميرفػػةب الػػائصبالاقػػابباالقيػػرؼبلخػػ ب

لػػػذاباا ػػػتبالدرانػػػةبالنػػػابآةبلخػػػ بااحػػػدببيػػػضبالرامباا قالػػػاراتبابػػػفبمجاهػػػد ب
امػػابأفباما ػػيال باهػػذهبالدرانػػةبلخػػ ب منػػةبا منػػالفبما ػػيال ببالشػػرالف

الباحثبلـبالقيرضبلاقاببابفبمجاهدببالدرانةباالقحخالؿ بمفب ىؿبالقمادبابفب
بج  بلخالد.

قاجدبالبحثبإل بجا بببالابألآال اب ظرةبلخ بل ااالفبالدرانةبلدالدب ق م
ب:ب(ٕ)ل ااالفبالدرانةببيدبالمآدمةبالخغة ب
بابفبمجاهدبامدىبقدرقدبالخغاالةبل آدبالآرامات.ب -
 ال دؼبمفبقألالؼبابفبج  باقابدبالمحقنب. -
 دفاعبابفبج  بلفبالآراماتبالشاذة.ب -
 م  جبابفبج  بف با حقجاج.ب -
  ىلةبابفبج  بف بالخغةباليربالة.ب -
بأالاؿبا حقجاجبل دبابفبج  . -
 
 

  
                                                 

 (.  ٙٙٔ( ِمدِخ اٌجؾش )صٔ)

 (.77ٔ-7ٙٔ( )صٕ)
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 خطح انثحث:
بققاافب طةبالبحثبممابالخ :ب

بمآدمة باقنمالف با اقمة باف ارس.ب
المآدمػػةبافال ػػا:بأهمالػػةبالما ػػاع باالدرانػػاتبالنػػابآة با طػػةبالبحػػث ب

بام  جد.ب
بالآنـباباؿ:بالدرانة بافالدبفالىف:ب

بالفالؿباباؿ:بالقيرالؼببابفبج  بااقابد بافالدبمبحثاف:ب
بالمبحثباباؿ:بالقيرالؼببابفبج  .ب
بنب.بالمبحثبالثا  :بالقيرالؼبباقاببالمحق

بالفالؿبالثا  :بالقيرالؼببابفبمجاهدبااقابد بافالدبمبحثاف:ب
بالمبحثباباؿ:بالقيرالؼببابفبمجاهد.ب

بالمبحثبالثا  :بالقيرالؼبباقاببالشااذ.ب
الآنػػـبالثػػا  :بال آػػاؿبالػػااردةبمػػفباقػػاببالشػػااذب بػػفبمجاهػػدبفػػ باقػػابب

ب)المحقنب(.
بثـب اقمةببأهـبال قائجباالقاالالات.ب

بالة:ثـبالف ارسباآلق
بف رسبالمالادر.ب

بف رسبالما الات.ب
بم  جبالبحث:

بالم  جبالمقبعبف بجمعبال آاؿبالااردةبلفبابفبمجاهدبادرانق ا:
باقبيتبف بالدرانةبالم  جبالاالف بالقحخالخ .

بأمابال آاؿبالااردةبلفبابفبمجاهدبفاافبالم  جبالمقبعبفال ابااآلق :ب
بأ آؿب صبابفبمجاهدباامىل؛بناامباافبف بالآراماتبأابقيخالخ ا.ب -
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اؿبمابذارهبابفبج ػ بلػفبابػفبمجاهػدببال آػؿبل ػدبمباشػرة بأاببػ الرادب -
قيخالخد بأاباػافبفػ بنػالاؽبالػردبلخالػد؛بأاردتبالآػرامةبالمقحػدثبل  ػاب

 لخ بأ  ابااردةبف باقاببالشااذب بفبمجاهد.ب
 أ طربإل بإالرادباىـبابفبج  بحق بالق مبالنالاؽ.ب -
قاثالػػؽبالآػػراماتبالم آالػػةبلػػفبابػػفبمجاهػػدبمػػفباقػػببالشػػااذبا الرهػػا ب -

 ا االةباقاببابفب الاالد؛ب لقمادهبالمباشربلخ بشااذبابفبمجاهد.ب
 إذاباا تبالآرامةبالحالحةبأبالفبذلؾ باأناتبفالمابلدابذلؾ.ب -
بال صبالم آاؿ.بأثبتب صباآلالةبالق بفال ابالآرامةبقبؿب -
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 انفصم األَل

 انتعسٔف تاته جىٓ َكتاتً  
بافالدبمبحثاف:

 (6)ادلثحث األَل: انتعسٔف تاته جىٓ
بهابأبابالفقمبلثمافببفبِجّ  بالماالخ بال حاالبالخغاال بابزدالببالا م.ب
بارالـ ب بفا ؿ  بباليربالة: بامي اه با    بميرب: بالالام  بب نااف اج  

ب.(ٕ) بالؿ
بالثىثالفب بقبؿ ببالماالؿ بالد بإ د بفآالؿ: بمالىده  بقارالخ باليرؼ الـ

باالثىثمائة.ب
به.ٕٜٖإل بش ربالفربمفبن ةبب-رحمدبا -الاشب

بأ ذبابفبج  بلخامدبلفباثالربمفبرااةبالخغةباابدبباال حا:ب
فآدبأ ذبال حابف بشبالبقدبلفبأحمدببفبمحمدبأب باليباسبالماالخ بب-
ب.(ٖ)ال حاال
ب.ب(ٗ)لخ بالفارن باأاثربل داأ ذبلفبأب بب-
آدبراىبابفبج  باقاببميا  بالآرالف ببب بزارالابالحال ببفبزالادبالفرامبف
لرابد ببب بإنحاؽبإبراهالـببفبالنرالب(٘)ه(ٕٚٓ)ت  بااقاببميا  بالآرالفباا 

ب.(ٚ) بلفبأب بلخ بالفارن بلفبابفبمجاهد(ٙ)به(ٖٔٔالزجاجب)ت
                                                 

(، ٚشيرزاد اٌير٘ت ٙٗ/ٖ(، ٚٚف١بد ابػ١يبْ )ٖٖ٘/ٕ( أظس رسعّزٗ فٟ: ئٔجبٖ اٌسٚاح )ٔ)

 (.  ٕٖٔ/ٕ(، ٚثي١خ اٌٛػبح )7ٖٔ(، ٚاٌجٍيخ )صٓٗٔ/ٖ)

 (.  1/ٔ( أظس: ِمدِخ اٌاظبئض )ٕ)

 (.  13ٖ/ٔ( أظس: ثي١خ اٌٛػبح )ٖ)

أظيس: ٚف١يبد ابػ١يبْ ٘. 77ٖ( اٌؾعٓ ثٓ أؽّد ثٓ ػجد اٌيفبز اٌفبزظٟ، اٌّزٛفٝ ظيٕخ ٗ)

 (.  ٕٖٕ/7(، ِٚؼغُ ابدثبت )ٖٔٙ/ٔ)

 (.3ٕٔ/1( أظس: ظ١س أػالَ إٌجالت )٘)

 (.  ٔٔٗ/ٔ(، ٚثي١خ اٌٛػبح )3ٗٔ/ٔ( أظس: ئٔجبٖ اٌسٚاح )ٙ)

 (.  ٖٙ/ٔ( أظس: اٌّؾزعت )7)
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 ٙٛٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بب.(ٔ)الفبأب بباربمحمدببفبالحنفببفبُمْآنـب-
بب.(ٕ)اأب بالفرجبلخ ببفبالحنالفبابالب ا  ب-
ب.(ٖ)اأب بإنحاؽبإبراهالـببفبأحمدبالِآْرمالنال  ب-

ب.(ٗ)اقدبراىبل دبابفبج  باقاببأب بحاقـبالنجنقا  
باليربالةبلددبمفبالقىمالذ بأش رهـ:ب باقخآ بل دبلخـا

بن ةب - بالمقاف  بال رالر  بال حاال بثابت ببف بلمر بالآانـ أبا
ب.(٘)ه(ٕٗٗ)

أحمدبلبدبالنىـببفبالحنالفببفبمحمدبالبالرالبالخغاالبالمقاف بأباب -
 .(ٙ)ه(٘ٓٗن ةب)

بن ةب - بالمقاف  بالغفار  بلبد ببف با  بلبالد ببف بلخ  بالحنف أبا
 .(ٚ)ه(٘ٔٗ)

بالآدب خَّؼبابفبج  باقبالباثالرةبقدؿبلخ بف خدبالخمدبالغزالر بمفبأهم ا:ب
باإللراب(ٛ)اقاببال الائص بانربال الة باالم الؼبشرحبقالرالؼب(ٜ)   

                                                 

(، ٚغب٠يخ إٌٙب٠يخ فيٟ ٓٓٔ/ٖأظس: ئٔجيبٖ اٌيسٚاح )٘(. ٖٗ٘( اٌّمسب إٌؾٛٞ اٌؼلبز )دٔ)

 (.  ٖٕٔ/ٕطجمبد اٌمسات )

(، ٚرييييبز٠د أطييييجٙبْ 31ٖ/ٔٔأظييييس: رييييبز٠د ثيييييداد )٘(. ٖٙ٘( طييييبؽت ابغييييبٟٔ )دٕ)

(ٔ/ٕٕ  .) 

 (.  7/ٔ( أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )ٖ)

أظييس: ِؼسفييخ ٘(. ّٕ٘٘ييد )د(. ٚأثييٛ ؽييبرُ ٘ييٛ ظييًٙ ثييٓ ِؾٖ٘/ٔ( أظييس: اٌّؾزعييت )ٗ)

 (.3ٕٔ/ٔاٌمسات )

وّب زٜٚ فٟ اٌّؾزعت ػٓ أثٟ اٌؾعٓ ِؾّد ثٓ ػٍٟ ثٓ ٚو١غ ، ٚأثيٟ ثىيس عؼفيس ثيٓ 

 ( .ٖٗٓ،  ٖٙ/ٔػٍٟ ثٓ اٌؾغبط، أظس اٌّؾزعت )

 (.  7ٕٔ/ٕ(، ٚثي١خ اٌٛػبح )7٘/ٙٔ( أظس: ِؼغُ ابدثبت )٘)

 (.  1ٖٕ/ٗ) (، ٚإٌغَٛ اٌصا٘سح7٘ٔ/ٕ( أظس: ئٔجبٖ اٌسٚاح )ٙ)

 (.  71ٔ/ٕ(، ٚثي١خ اٌٛػبح )11ٕ/ٕ( أظس: ئٔجبٖ اٌسٚاح )7)

 ٘.7ٕٖٔ( ِلجٛع ثزؾم١ك: ِؾّد ػٍٟ إٌغبز، داز اٌىزت اٌّظس٠خ، 1)

 ٘.ٖٔٗٔ، ٕ( ِلجٛع ثزؾم١ك: اٌدوزٛز ؽعٓ ٕ٘داٚٞ، داز اٌمٍُ، دِشك، ط3)
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 ٚٛٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بل  ا(ٔ)الماز   بااإلال اح بالآرامات بشااذ باجاه بقبالالف بف  باالمحقنب  ب(ٕ) 
ب.(ٖ)ا الرها

بقالؿبل   بفمما باليطر  باالث ام بالآباؿ بلآالتبمال فاقد بقأمؿبااقد ب"امف :
ب.ب(ٗ)مال فاقدباقعبلخ ببيضبالفاقد"

بابدب" بلخـ بف  بالبدالية بالقالا الؼ ب"الاحب بال ر: با ب(٘)اقاؿ بفرحمد  
برحمةباانية.ب

                                                 

 ٘.7ٖٖٔ( ِلجٛع ثزؾم١ك: ئثسا١ُ٘ ِظلفٝ ٚػجد ح أ١ِٓ، ِظس، ٔ)

ِلجييٛع ثزؾم١ييك: ػٍييٟ إٌغييدٞ ٔبطييف، ٚاٌييدوزٛز ػجييد اٌؾٍيي١ُ إٌغييبز، ٚاٌييدوزٛز ػجييد  (ٕ)

 ٘.ٙٓٗٔ، ٕاٌفزبػ شٍجٟ، داز ظصو١ٓ، اٌمب٘سح، ط

( أٚزد ٌييٗ ِؾمييك وزييبة اٌاظييبئض رعييؼخ ٚأزثؼيي١ٓ ِإٌفييب . أظييس: ِمدِييخ اٌاظييبئض ٖ)

(ٔ/ٙٓ-ٙ1  .) 

 (.  1٘/ٕٔ( ِؼغُ ابدثبت )ٗ)

   (.ٖٖ٘/ٕ( ئٔجبٖ اٌسٚاح )٘)
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 ادلثحث انثاوٓ: انتعسٔف تكتاب احملتسة
 سثة تأنٕف "احملتسة" الته جىٓ:

ب الذالفبذارهـبلخآرامبألؼبأبابلخ بالفارن باقابب"الحجةبلخآرامبالنبية"
بب.(ٔالنبية)باقاببابفبمجاهدبف 

بفالقر تب بالشاذة  بلخآرامات بفالد بالحقج بال ر باقابال بال ع بأف بلد ببدا ثـ
قدباافبب-رحمدبا - االجبالدهربدا د بامابقاؿبابفبج  :ب"لخ بأفبأبابلخ ب

ببد بفالقر تب االجاققالبحدثب فندببيمخد باهـبأفبال عب بالدهبفالد باالبدأ
ب(.ٕالدهربدا د باحالتبابااقدببال دبابال دب...")

بقال بهذا بأجؿ بمف بج   بابف بلخ بدى بأبا بقاـ بفاما بالشاذة  لخآرامات
بابفبج  بف بقاجالدبالآراماتب بقخمالذه بقاـ الفارن ببقاجالدب"الآراماتبالنبع" 

 بحالثبأامؿبالشاذة بابذلؾباليقبربلمؿبابفبج  بمامىلبليمؿبشال دبأب بلخ 
بالاقاببالثا  ب بفبمجاهدببيدبالنبية.بالآراماتبالشاذة باب

امفبابنباببأال البأفبابفبج  بالرىبقاةبالآراماتبالشاذةبرااالةبادراالة ب
بلفب بالآاؿ بلذا بل  ا  باالدفاع بماا ق ا  براز باا  بل ا  با حقجاج ب رارة االرى

بم دبأفب ُبهدفدب ب" ر  ا بالاقاب: بالنم باآلفبشاذال ببقاةاجدببرالف بهذا ما
بال ذبمفبنمتباليربالةبم  خةبمالدا د باأ دب ارببف بالحةبالرااالةبِبِجرا د 

ب(.ٖضبم د بأابق مةبلد") لئىباُلر ىبُمرِّالبأفباليداؿبل دبإ مابهاب
بف بالقىاةببدب فبلـب آرأ باا  ب"إ بأ  ا اقاؿبأال البلفبالشاذبمفبالآرامات:
م افةبا  قشاربفالد با قاِبعبمفبالقبعبف بالآرامةباؿبجائزبرااالةبادراالة بف  اب

                                                 

 (. ٙ/ٔأظس: اٌؾغخ ) (ٔ)

 (. ٖٗ/ٔاٌّؾزعت ) (ٕ)

 (. ٕٖ/ٔاٌّؾزعت ) (ٖ)
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ب(.ٔ فقآدبقاةبهذابالمنم بشاذالب...")
الغرالببأ دبر ـباحقفامبابفبج  ببالآراماتبالشاذةبادفالدبل  ا بف  دباب

ب(.ٕف بالمآابؿباُلخ ّحفببيضبالآراماتبالالحالحة)
اليؿبممابدلاهبأال البإل بالاقابةبف بقاجالدبالشاذ بلدـباقابةبمفبنبآدب
بال يااب بلـ ب"ااافبمفبم  بمفبأالحاب ا بالما ع: بف بهذا بالخغة بأئمة مف

ب بفالد  باقابال بمنخمالبلخحجاج بذاراه باا  ما بلخالد  بالآاؿ بمف بطرفال بأ ْال اه ا 
مجمالالبأابمقفرقال باربمابالقزماابالحرؼبم دبفآالاابالآاؿبالمآ عبفالد بفأماب
أفبالفرداابلدباقابالبمآالارالبلخالد بأابالقجرداابلى قالاربلد باالا حاابأنرارهب

ابنطبالآاؿببالخخدبفىب يخمدبحُنف ببؿباجببالقاجدبإلالد باالقشا ؿببيمخد
 (.ٖلخ ب ام دبامشاخدب...")

 مصادز اته جىٓ يف انقساءاخ يف كتاتً: 
ب(.ٗاه ب الاف:باقببالأ ذبم  ا بارااالاتبالمبلدالدباب ذبب ا)

بفأمابالاقببف  بحنببقرقالببابفبج  بل ا:ب
الذالبا ػيدبلػذاربالشػااذبمػفبه(بٕٖٗاقاببأب ببارببفبمجاهدب)ت -ٔ

ب.(٘)الآرامات
فبمحمػػػػػدببػػػػػفبلثمػػػػػافبالنجنػػػػػقا  ببػػػػػاقػػػػػاببأبػػػػػ بحػػػػػاقـبنػػػػػ ؿب -ٕ

 .(ٙ)(هٕٓ٘)ت
اذاربابػفبج ػ بلػفبهػذابالاقػاببأ ػدبأجمػعبمػفباقػاببقطػرب بحالػثباػافب

                                                 

 (. ٖٖ/ٔ( اٌّؾزعت )ٔ)

 (. ٖٔٔ/ٔ(، ٚوزبة إٌّظف )3ٗ، 7ٖ/ٔ( أظس ِضال : وزبة اٌاظبئض ٌٗ )ٕ)

 (.  ٖٗ-ٖٖ/ٔ( اٌّؾزعت )ٖ)

 (.  ٖ٘/ٔ( أظس: اٌّؾزعت )ٗ)

 ( ٚ٘ٛ ِؾً اٌدزاظخ فٟ ٘را اٌجؾش.٘)

 (.  3ٕٔ/ٔ(، ِٚؼسفخ اٌمسات اٌىجبز )ٖٓٔ( أظس رسعّزٗ فٟ: ِسارت إٌؾ١٠ٛٓ )صٙ)
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 ٜٓٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(ٔ)مآالارالبلخ بالآرامات بلارالالبمفباإلن اببف بالقيخالؿباا نقش ادات
 .(ٕ)ه(ٕٙٓاقاببأب بلخ بمحمدببفبالمنق الربُقْطربب)ت -ٖ
لرابد ببب بإنحاؽب -ٗ إبراهالـببفبالنػرالبالزجػاجباقاببميا  بالآرالفباا 

 .(ٖ)ه(ٖٔٔ)ت
ب.(ٗ)ه(ٕٚٓاقاببميا  بالآرالف ببب بزارالابالحال ببفبزالادبالفرامب)ت -٘

ب.(ٗ)ه(ٕٚٓ)ت
االمقأمؿبف بهذهبالمالادربالجدبأفبالثىثػةبابالػ بمفآػادة بمػعبأهمالق ػا ب
ممػػاباليطػػ بقالمػػةب االػػةبلاقػػاببابػػفبج ػػ ب لقمػػادهبلخال ػػا بااحقاائػػدببيػػضب

بمادق ا.ب
المالػادر بهػابمػابالػمبلدالػدباآل ػذببػدبممػابالراالػدبلػفباال اعبالثا  بمفب

 الره بقاؿبل دبفػ بالمحقنػب:ب" ب ػألابفالػدبمػابقآق ػالدبحػاؿبمثخػدبمػفبقأدالػةب
ب.(٘)أما قد باقحرالبالالحةبف برااالقد"

 انقساءج عىد اته جىٓ سىح متثعح: 
امعبقػال بابػفبج ػ بالػدفاعبلػفبالآػراماتبالشػاذة باالقانػعبفػ بقبال ػا ب

إ بأ ػػدب بالجالػػزبالآػػرامةببغالػػربالرااالػػة بفػػالآرامةبل ػػدهبنػػ ةبباا حقجػػاجبل ػػا 
مقبية بالالسبرأالالبال  عبلمآاالالسبالخغةباليربالة باقدبأشاربإل بهػذابفػ بأاثػرب

(ببفػػقمبالػػااابٙمػػفبما ػػع باآالػػد:ب"اه ػػاؾبقػػرامةبأ ػػرى:ب)اشػػقرا ابال ػػىلة()
بانقطي ا(ببفقمبالػاا ابلاػافبمحمػا لب لقآامبالناا الف بفخابقرأبقارئبمقآدـ:ب)لا 

                                                 

 (. ٖٙ/ٔ( اٌّؾزعت )ٔ)

 (.  3ٕٔ/ٖ(، ٚئٔجبٖ اٌسٚاح )31ٕ/ٖ( أظس رسعّزٗ فٟ: ربز٠د ثيداد )ٕ)

 (.  3ٗٔ/ٔ(، ٚئٔجبٖ اٌسٚاح )1ٓٔ( أظس رسعّزٗ فٟ: أهجبز إٌؾ١٠ٛٓ اٌجظس١٠ٓ )صٖ)

 (.  7ٖٔ/ٕ(، ٚغب٠خ إٌٙب٠خ )ٕٕٗ/١ٔخ اٌٛػبح )( أظس رسعّزٗ فٟ: ثيٗ)

 (. ٖ٘/ٔ( اٌّؾزعت )٘)

 . ٙٔ( ظٛزح اٌجمسح: ٙ)
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( بفأماباآلفبفىبلػذرببحػدبأفبالرقجػؿبٔلخ بقاؿبمفبقاؿ:ب)اشقرا ابال ىلة()
فبنا ق اباليربالةبمفبحالثباا تبالآرامةبن ةبمقبية") ب(.ٕقرامة باا 

فبلػـب آػرأب االآاؿبأث امبحدالثدبلفبالشاذبف بمآدمةبالمحقنػب:ب"إ بأ  ػاباا 
ب(.ٖف بالقىاةببدبم افةبا  قشاربفالد")
 مىٍج اته جىٓ يف كتاتً: 

بدأبابفبج  باقابدببيرضبالآرامة باذاربمػفبقػرأبب ػا بثػـبا حقجػاجبل ػا ب
االدفاعبل  ا ببالقماسبالشااهدبمفبأقااؿباليربباأمثال ـباأشيارهـ باهػابمػعب
ببالقالنػػالربالػػدـباإلنػػ اب بااػػافبقػػدبا قآػػدبشػػال دبأبػػابلخػػ بفػػ ب هػػذابمخقػػـز

ثبالآػػاؿ:ب"فػػ فبأبػػابلخػػ بلمػػؿباقػػابب)الحجػػة(بإل ما ػػدبااإلطالػػةبفالػػد بحالػػ
)الحجة(بف بالآرامات بفقجاازبفالدبقدربحاجةبالآػرامبإلػ بمػابالجفػابل ػدباثالػرب

ب(.ٗمفباليخمام")
الػػذابف ػػؿبابػػفبج ػػ باقػػاببأبػػ بحػػاقـبالنجنػػقا  بلخػػ باقػػاببقطػػربب

ب(.٘ ققالارباباؿبلخ بالآراماتبالدـباإلن اب)
باقدبذاربابفبج  بأفبالآراماتبلخ ب ربالف:ب

بلػػػفب " ػػربالباجقمػػعبلخالػػػدبأاثػػربقػػػرامبابمالػػارب... باهػػاببشػػػ رقدب ػػاف 
بقحدالده.ب

ب(.ٙا ربالبقيدىبذلؾ بفنمَّاهبأهؿبزما  ابشاذالب...")
ثػػـبذاػػربابػػفبج ػػ بأ ػػدبلػػفبالػػاردبفػػ باقابػػدبإ بمػػاباػػافبفػػ با حقجػػاجبلػػدب

                                                 

 .  ٕٗظٛزح اٌزٛثخ:  (ٔ)

 چڍ  ڌ  ڌ   چ  (. ٚأظييس لٌٛييٗ أ٠ضييب  ػٕييد لٌٛييٗ رؼييبٌٝ:3ٕٕ/ٔ( اٌّؾزعييت )ٕ)
 (.  ٕٖٓ/ٔ[، اٌّؾزعت )ٓٔ]٠ٛٔط:

 (. ٖٖ/ٔ( اٌّؾزعت )ٖ)

 (. ٖٗ/ٔ( اٌّؾزعت )ٗ)

 (.  ٗٔ-ٖٔ/ٔ(. ٚأظس: ِمدِخ ِؾمك اٌّؾزعت )ٖٙ/ٔ( اٌّؾزعت )٘)

 (. ٕٖ/ٔ( اٌّؾزعت )ٙ)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٜٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال ية بأمابماباافبظاهرالب بالحقاجبإل بج دبفػ بق رالجػد بف  ػدبقراػدبلظ ػارهب
اهذابمي  بقالد:ب"الخـبأفبجمالعبمابشػذبلػفبقػرامةبالآػرامبب الال يةبفالدالدـب

ب رباف:بب-النبية باش رق ـبمغ الةبلفبقنمالة
ابالق االدبالظػاهرب رببشذبلفبالآرامةبلارالالبمفبالال ية بلالسبفالدبإ بم

فػىباجػدبلخقشػا ؿببػد باذلػؾببفباقاب ػابهػذابلػالسبما ػالالببممابهذهبنبالخد 
بالشاذةب...لخ باافةبالآراماتب

ا رببثافباهابهذابالذالب حفبلخػ بنػمقد بأل ػ بمػابشػذبلػفبالنػبية ب
ا مضبلفبظاهربالال ية باهابالميقمدبالمياؿبلخالدبالمال بج ػةبا شػقغاؿب

ب(.بٔبد")
اهابه ابقنـبالآراماتبالشاذةبإلػ بقنػمالف بااحػقجبلخآنػـبالػذالبالػرىبأ ػدب

ببحاجةبلذلؾ.ب
 اعتماد اته جىٓ عهّ جماٌد: 

بنبببا قالاربابفبج  ب بفبمجاهدبااقابد:ب
 بالبدابأفبا قالاربابفبج  بلاقابب)الشػااذ(ب بػفبمجاهػدبامالػدربأنػاسب
فػػ باقابػػدباػػافبلشػػاائالال بلا ػػدبجػػامببيػػدباطػػىعباميرفػػةبقامػػةبب ػػذابالاقػػاب ب
فالمققبعبلاىـبابفبج  بلػفبابػفبمجاهػدبااقابػد بالجػدبمظػاهربا حقفػامبب مػاب

مػةبالمحقنػب:ب"الخػ بأ  ػاب  حػ بفالػدبلخػ باقػاببأبػ باا حة باآالدبف بمآد
باربأحمدببفبمان ببفبمجاهد بالذالبا يدبلذاربالشااذبف بالآرامة بإذباػافب
ذبهابأثبتبف بال فسبمفباثالربمفبالشػااذب ْحُ ّاباإلرجامبلخالد باا  مرنامالببدبم 

ب(.ٕالمحاالةبلمفبلالنتبلدبرااالقد با بقافالآدبا بهداالقد")
هذابال صبنبببا قالارهبلاقػاببابػفبمجاهػد باا ػدبفػ ببأبرزبابفبج  بف 

                                                 

 (. ٖ٘/ٔ( اٌّؾزعت )ٔ)

 (. ٖ٘/ٔ( اٌّؾزعت )ٕ)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٖٜٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بػفب بالآراماتبالشاذة بالثآقدبب ذابالاقػاببلجػادةبالرااالػة بثػـبلقافالػؽبا ب
بمجاهدبف بهذابالاقابباهداالقدبإل بابحنف.ب

لذاب جدبابفبج  بالراالباقاببابفبمجاهدبلفبشال دبأبػ بلخػ بالفارنػ  ب
[ بٗٚ]مرالـ: چۋ  چ  قيال :حالثبأن دبالآرامةبمفبطرالآدبف بقالدب

قػػاؿ:ب"حػػدث ابأبػػابلخػػ بلػػفبابػػفبمجاهػػدبأفبالآػػرامةبفال ػػابلخػػ بثىثػػةبأ ػػربب
ب(.ٔ...")

إذالبفابفبج  باليقرؼب بفبمجاهدبف بمجاؿبق الالػد بمػفب ػىؿبقاثالآػدب
لد بااب ذبل د باا لقمادبلخالدبفالمابالقيخؽببالرااالػة بامػابهػابدأبب الػرهبمػفب

بال حاالالفبف بالقمادهـبف بالرااالةبلخ بأهخ ا.ب
ؿب فندببجا ػببالرااالػة بفػىبال آػدبالآػراماتبنػ دالبيمِبلذاب بقرىبابفبج  بالُب

بأابمق ال با بالراجعبابفبمجاهدبفال ا ببؿباافبمرجيدباباؿ.ب
حق بإ دبأثبتبرااالةبقاقؼبفال ا؛ببفبابفبمجاهدبرااهػا باذلػؾبفػ بقػرامةب

بمػفبا ()(ٕ)بلالن ببفبلمر الػا بأفبهػذهبالحااالػةب( بقػاؿ:ب"ٖ:ب)لخ بقآػاىل
ب(.٘(بلقاقفتبفال ا")ٗ اهابلفبشال  ابأب ببار)رااهابابفبمجاهدباراال

امابقآدـبمفباقباعبابفبج  ب بفبمجاهػدبإذاباػافبابمػربمقيخآػالببالرااالػة ب
أمابإفباافب االالببالدراالة با حابالآراماتباالػرف ابالغاق ػا بفػ فبهػذهبالػ يةب
ابفبج   باه بالق بألؼباقابدبمفبأجخ ا باهابفارسبمالدا  ا بلػذابقػراهباثالػرالب

النقدرؾبلخ بابفبمجاهد باال بدبلخ ب طئد بأاببيػدهبلػفبالالػااب با الػربماب

                                                 

 (. ٗٗ/ٕ( اٌّؾزعت )ٔ)

أظيس: غب٠يخ ٘. 3ٗٔ( ػ١عٝ ثٓ ػّيس، أثيٛ ػّيس اٌضمفيٟ إٌؾيٛٞ اٌجظيسٞ، ريٛفٟ ظيٕخ ٕ)

 (.ٖٔٙ/ٔإٌٙب٠خ )

 ، ٚظ١أرٟ اٌؾد٠ش ػٕٙب فٟ ِٛضؼٙب. 3ٓٔ( ظٛزح اٌزٛثخ: ٖ)

 (.ٖٗٓ/ٔ( ٘ٛ عؼفس ثٓ ػٍٟ ثٓ اٌؾغبط. أظس: اٌّؾزعت )ٗ)

 (.  ٖٗٓ/ٔ( اٌّؾزعت )٘)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٜٗٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٔذلؾ)
بؿبإفبُجّؿبمابأاردهبابفبج  بف بالمحقنػببلػفبابػفبمجاهػدبفالمػابالقيخػؽب
باليخػؿبهػابمػفببػاببا نػقدراؾبلخالػد باأهمػؿباثالػرالبمػفبالآػراماتبالشػاذةبالقػػ ب

لالسببحاجػةبإلػ ببةالحالأاردهابابفبمجاهدبف باقابد باليؿبابفبج  بف بهذهب
جا ػػببالرااالػػةبفال ػػا بأابأفباليخػػةبظػػاهرةب بقحقػػاجبإلػػ بإال ػػاح بأابلػػالسبفالػػدب

اؿبلىنقدراؾبلخ بابفبمجاهدبفال ا بفبمآار ةبنراليةبمعباقاببابفب الاالػدبمج
)م قالربف بشااذبالآرامة( باالػذالبالقمػدبفالػدبلخػ بشػال دبابػفبمجاهػد ب ػرىب

( باه ػاؾبقػراماتبأ ػرىبذارهػابٕ)بقراماتباثالرةبلـبالػذارهابابػفبج ػ بفػ باقابػد
ابػػفبج ػػ بالػػـبالػػذاربل ػػدهابشػػالئالبلػػفبابػػفبمجاهػػدب بمػػفبحالػػثبالرااالػػةبا ب

( بممػابالي ػ بأفبإالػرادبٖالدراالة باه بميزاةبإل بابفبمجاهدبل ػدبابػفب الاالػد)

                                                 

( ٚلد رزجغ ِٛاضغ اظزدزان اثٓ عٕٟ ػٍٝ اثٓ ِغب٘د فٟ اٌؼًٍ ٚدزظٙب اٌدوزٛز ئثيسا١ُ٘ ٔ)

 . اٌؾٕدٚد، ٚلد ظجك ادشبزح ئ١ٌٗ فٟ اٌدزاظبد اٌعبثمخ

 (. 7ٕ[. اثٓ هب٠ٌٛٗ )صٕٙ]إٌؾً: چىئ   چ  ( ومٌٛٗ رؼبٌٝ:ٕ)

 (. 77[. اثٓ هب٠ٌٛٗ )ص1ٓ]ادظسات: چڑ  چ  ٚلٌٛٗ:

  (.3ٔ[. اثٓ هب٠ٌٛٗ )صٕٔ]ابٔج١بت: چٴۇ    چ  ٚلٌٛٗ:

  (.37[. اثٓ هب٠ٌٛٗ )صٔ]اٌّإِْٕٛ: چٱ  ٻ  ٻ  چ  ٚلٌٛٗ:
 (. ٙٔٔ[. اثٓ هب٠ٌٛٗ )ص3ٖ]اٌسَٚ: چۓ  چ  ٚلٌٛٗ:

 (. ٖٗٔ[. اثٓ هب٠ٌٛٗ )صٕٙ]اٌفزؼ: چ ۀ  ہ  ہ   ہچ  ٚلٌٛٗ:

 (. 1ٓٔ[. اثٓ هب٠ٌٛٗ )صٕ]لس٠ش: چٻ  چ  ٚلٌٛٗ:

(، ٚاٌّؾزعيييت ٔٙاثيييٓ هب٠ٌٛيييٗ )ص. [ٗٔٔ٘يييٛد:] چھ  چ  ومٌٛيييٗ رؼيييبٌٝ: (ٖ)

(ٔ/ٖٖٓ  .) 

(، ٚاٌّؾزعييييت 7ٙ[. اثييييٓ هب٠ٌٛييييٗ )صٖٗاٌسػييييد:] چڀ  ٺ  چ  ٚلٌٛييييٗ:

(ٔ/ٖ٘1  .) 

(، ٚاٌّؾزعييييييت ٕٓٔاثييييييٓ هب٠ٌٛييييييٗ )ص [.ٖ٘]إٌييييييٛز: چٴۇ  چ  ٚلٌٛييييييٗ:

  = 



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٜ٘ٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بابفبج  ب بفبمجاهدب اصبفالماباافبفالدبمجاؿبلخقيآالببلخالد.ب
 باهابال قآدبقيخالػؿبابػفبمجاهػد بامفبالجدالرببالذاربه ا بأفبابفبج  بحق

قراهباُلجّخدبااليقذربلد بااليقرؼبلدببجا ببالرااالػة بفي ػدمابأاردبرااالػةبلػفبابػفب
(ببػػال مزباانػػربال ػػام ب آػػؿبلػػفبابػػفبمجاهػػدبٕأ ػػدبقػػرأ:ب)أ بػػئ ـ()(بٔ)لػػامر

( بابيػػدبا ق ائػدبمػفبقيخالػؿبالآػػرامةبقػاؿ:ب"فآػدبلخمػػتبٖقالػد:ب"اهػذاب بالجػاز")
مجاهػدب)هػذاب بالجػاز(ب باجػدبلػد بلمػابشػرح اهبمػفبحالػد ببذلؾبأفبقاؿبابفب

ارحـبا بأباببار؛بف  دبلـبالأُؿبفالمػابلخمػدب الػحال با بالخزمػدبأفباُلػِرالب الػرهبمػاب
ب(.ٗلـباُلرهبا بإاّلاه بانبحافبقانـبابرزاؽب...")

لػػػـبالاػػػفب بػػػفبج ػػػ بمػػػ  جباا ػػػمبفػػػ بلػػػرضبالآػػػراماتبأاب نػػػبق ابأاب
بلخ بابفبمجاهد بفقيددتبأنالالبد:بقيخالخ ا بالق بالقمدبفال اب

                                                 

= 

(ٕ/ٔٔٓ  .) 

(، ٚاٌّؾزعييييت 3ٓٔ[. اثييييٓ هب٠ٌٛييييٗ )صٖٔ]إٌّييييً: چے  ۓ  چ ٚلٌٛييييٗ: 

(ٕ/ٖٔ3  .) 

(، ٚاٌّؾزعيت ٗٔٔ[. اثيٓ هب٠ٌٛيٗ )ص7ٔ]اٌؼٕىجٛد: چڤ  چ  ٚلٌٛٗ:

(ٕ/ٔٙٓ  .) 

(، ٚاٌّؾزعيييت 7ٔٔاثيييٓ هب٠ٌٛيييٗ )ص[.ٙٔ]ٌمّيييبْ:چۓ  ڭ  ڭ  چ وقولهه  

(ٕ/ٔٙ1  .) 

(، ٚاٌّؾزعيت ٖٗٔ[. اثٓ هب٠ٌٛيٗ )صٓٔ]اٌؾغساد: چ ۅ  ۅچ  ٚلٌٛٗ:

(ٕ/ٕ71  .) 

. ػجد ح ثٓ ػبِس ثٓ ٠ص٠د ثٓ ر١ُّ ثٓ زث١ؼخ ثٓ ػبِس ثٓ ػجد ح ثٓ ػّساْ ا١ٌؾظجٟ (ٔ)

 (.ٖٕٗ/ٔأظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )

 ، ٚظ١أرٟ اٌؾد٠ش ػٕٙب فٟ ِٛضؼٙب . ٖٖظٛزح اٌجمسح:  (ٕ)

 (. ٙٙ/ٔاٌّؾزعت ) (ٖ)

 چېئ    چ  (. ٚأظيييييس أ٠ضيييييب  والِيييييٗ ػٕيييييد لٌٛيييييٗ رؼيييييبٌٝ:7ٔ/ٔاٌّؾزعيييييت ) (ٗ)
 (.  ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٔ[. اٌّؾزعت )ٕ٘٘]اٌجمسح:



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٜٙٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٕ( بأابرااالقد)ٔفمرةبالاردب صبقاؿبابفبمجاهد)
ب(ٗ) باقػػدبالاػػافبمي ػػاب نػػبق ا(ٖ)اأ ػػرىبال آػػؿب ػػبطبابػػفبمجاهػػدبلخآػػرامة

ب.(٘)اقيخالخ ا
ب(.ٙااثالرالبمابالاردبقيخالؿبابفبمجاهدبلخآرامةبدافبذاربالآرامةب فن ا)

ا بقيخالخ ػا بلا ػدبال ػردبذاػربابػفبباأ الرالبقدب بالاردبالآرامةبلػفبابػفبمجاهػد
مجاهدبلخػ بنػبالؿبالػردبلخالػد بفػالف ـبم ػدبأفبهػذهبالآػرامةبذارهػابابػفبمجاهػدب

ب(.ٚالخخ ابب ذهباليخةبالق بالردبلخال ابابفبج  )

                                                 

 چۈ  چ [، 3ٕٔ]اٌجمييييييييييسح: چچ  چ  چ  ومٌٛييييييييييٗ رؼييييييييييبٌٝ: (ٔ)
 [.  ٘]إٌعبت:

ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ [، ٓٓٔ]اٌجمييسح: چۇ  ۇ  ۆ  چ  ومٌٛييٗ رؼييبٌٝ: (ٕ)

 [. 3ٓٔ]اٌزٛثخ: چ

 [.7]اٌفبرؾخ: چڦ  چ  ومٌٛٗ رؼبٌٝ: (ٖ)
 چې  چ [، ٕٙ]اٌجمييييييسح: چڇ  ڇ  ڍ  چ  ومٌٛييييييٗ رؼييييييبٌٝ: (ٗ)

 [.1ٕٗ]اٌجمسح:
 چٻ  ٻ  چ  [،ٕٓ]اٌجمييسح: چ ڇ     ڍچ  ( ومٌٛييٗ رؼييبٌٝ:٘)

 [.ٕٙ]اٌجمسح:
ۈئ  ۈئ  چ  [،7ٖ]آي ػّيساْ: چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  ومٌٛٗ رؼيبٌٝ: (ٙ)

 [. ٕٙ]ابٔج١بت: چ ژ  ڑ   ڑچ  [،1ٓ]٘ٛد: چ

 [،1ٔ]طييٗ: چڇ  چ  [،٘ٙٔ]ابػييسا : چڄ  چ ومٌٛييٗ رؼييبٌٝ:  (7)

 [. 3ٓٔ]ابٔج١بت: چھ  ھ  ھ  چ 
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 انفصم انثاوٓ
 انتعسٔف تاته جماٌد َكتاتً 
بافالدبمبحثاف:ب

 (1)ادلثحث األَل: انتعسٔف تاته جماٌد
ه(بٕ٘ٗاليباسببػفبمجاهػدبالقمالمػ  بالػدبنػ ةب)هابأحمدببفبمان ببفب

فػػ بنػػاؽبالي ط ػػش بمحخػػةبببغػػداد باقػػدبأاثػػربمػػفبالشػػالاخبحقػػ بلػػّدبلػػدبابػػفب
ب  ـبالآرامباالمحدثافباأهؿبالخغة.الجزرالب حاالبمفب منالفبشال ال بم

 ب زمدب(ٕ)قرأبالآرالفبلخ :بأب بالزلرامبلبدبالرحمفببفبلبداسبالبغدادالب
 بامػفب(ٗ) باق بػؿبالماػ (ٖ)اثالرال بالبدبا ببػفباثالػربالمػتدبطاالىل باأ ذبل دب

راىبل ػػدبابػػفبمجاهػػدبفػػ باقابػػدب ب(٘)أبػػرزبشػػالا دبأال ػػالبابػػفبجرالػػربالطبػػرال
 ب(ٛ) بامحمدببفبالج ـبالِنػمَّرال(ٚ)اأباباليباسبثيخب ب(ٙ)الشااذبلفبابفبلامر

 براىبل ػػدبابػػفبمجاهػػدبفػػ باقابػػدب(ٜ) بالبػػدبا ببػػفبمحمػػدبشػػاار(ٛ)الِنػػمَّرال

                                                 

(، ِٚؼغيُ 7٘/ٖ(، ٚطجمبد اٌشبفؼ١خ اٌىجيسٜ )ٗٗٔ/٘( أظس رسعّزٗ فٟ: ربز٠د ثيداد )ٔ)

 (.  3ٖٔ/ٔ(، ٚغب٠خ إٌٙب٠خ )ٖٖ٘/ٕ(، ِٚؼسفخ اٌمسات )7ٓ/٘ابدثبت )

(، ٚغب٠ييخ 7ٙٗ/ٔ( رييٛفٟ ظييٕخ ثضييغ ٚصّييب١ٔٓ ِٚييبئز١ٓ. أظييس: ِؼسفييخ اٌمييسات اٌىجييبز )ٕ)

 (.  7ٖٖ/ٔإٌٙب٠خ )

 (.  ٘ٗٗ/ٔ( أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )ٖ)

أظس: ِؼسفخ اٌميسات ٘(. 3ٕٔ( ٘ٛ ِؾّد ثٓ ػجد اٌسؽّٓ اٌّىٟ اٌّمسٞ، اٌّزٛفٝ ظٕخ )ٗ)

 (.  ٘ٙٔ/ٕ(، ٚغب٠خ إٌٙب٠خ )ٕ٘ٗ/ٔاٌمسات )

أظيس: ٘(. ٖٓٔثٓ غبٌت، طبؽت اٌزفع١س، أؽد ابػالَ، رٛفٟ ظٕخ ) ( اثٓ ٠ص٠د ثٓ وض١س٘)

(، ٚطجميبد اٌّفعيس٠ٓ ٙٓٔ/ٕ(، ٚغب٠يخ إٌٙب٠يخ )7ٕٙ/ٗٔأظس: ظ١س أػالَ إٌيجالت )

 (.  ٙٓٔ/ٌٍٕداٚٚدٞ )

 [. ٗٔ]اٌؾبلخ: چڄ  ڃ  چ  ( أظس اٌمساتاد فٟ لٌٛٗ:ٙ)

إٌؾيٛ ٚاٌٍييخ، ريٛفٟ ظيٕخ  ( أؽّد ثٓ ٠ؾ١ٝ اٌش١جبٟٔ ِٛالُ٘ اٌجيدادٞ، ئِبَ اٌىٛف١١ٓ ف7ٟ)

 (.  3ٖٙ/ٔ(، ٚثي١خ اٌٛػبح )7ٖٔ/ٔأظس: ئٔجبٖ اٌسٚاح )٘(. 3ٕٔظٕخ )

(، ٔٙٔ/ٕأظييس: ريبز٠د ثيييداد )٘(. 77ٕ( أثيٛ ػجيد ح اٌىبرييت إٌؾيٛٞ، اٌّزييٛفٝ ظيٕخ )1)

 (.  ٖٔٔ/ٕٚغب٠خ إٌٙب٠خ )

 (.  3ٗٗ/ٔ( أثٛ اٌجازسٞ اٌجيدادٞ. أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )3)
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ب با الرهـ.ب(ٔ)الشااذ
 تالمٕري: 

ققخمذبلخ بابفبمجاهدبالاثالربمفبطخبةباليخـ بحق بقػاؿبابػفبالجػزرال:ب"ا ب
ألخـبأحدالبمفبشالاخبالآراماتبأاثربقىمالذالبم د با ببخغ ػابازدحػاـبالطخبػةبلخػ ب

ب.(ٕ)أحدباازدحام ـبلخالد"
ااافبمفبأش ربقىمالذهبف بالآراماتبلبدبالااحدببفبلمػرببػفبأبػ بهاشػـب

ب.(ٖ)طاهربالبغدادال بقآدـبأالحاببابفبمجاهدبفقالدربلإلقرامببيدهأباب
بامفبألىـبالخغةباال حا:ب

أبابلخ بالحنفببفبأحمدببفبلبدبالغفاربالفارنػ بال حػاالبالمقػاف بنػ ةب
ب.(٘) باهابالذالبلخؿباقاببشال دب)النبية(بف باقابدب)الحجة((ٗ)ه(ٖٚٚ)

 ب(ٙ)ه(ٖٓٚ)تباأبػػػابلبػػػدبا بالحنػػػالفببػػػفبأحمػػػدببػػػفب الاالػػػدبال حػػػاال
ب با الرها.ب(ٚ)الاحبب)إلراببالآراماتبالنبع(

اأبػػػػابم الػػػػاربابزهػػػػرالبمحمػػػػدببػػػػفبأحمػػػػدبالخغػػػػاالبابدالػػػػببالشػػػػافي ب
ب.(ٓٔ)ف بالخغة با)ميا  بالآرامات(ب(ٜ) بالاحبب)الق ذالب((ٛ)ه(ٖٓٚ)ت

ب.(ٔٔ)ه(ٖٛٙاأبابنيالدبالنِّالراف بالحنفببفبلبدبا بالآا  بال حاالب)ت

                                                 

 [. ٗ٘]اٌجمسح: چڱ  ڱ  چ ( أظس اٌمساتاد فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ: ٔ)

 (.  ٕٗٔ/ٔ( غب٠خ إٌٙب٠خ )ٕ)

 (.  1ٖٓ/ٕ(، ٚشرزاد اٌر٘ت )ٖٓٙ/ٕ( أظس: ِؼسفخ اٌمسات )ٖ)

 (.  ٔ٘ٔ/ٗ(، ٚإٌغَٛ اٌصا٘سح )1ٙ( أظس: طجمبد اٌصث١دٞ )صٗ)

از اٌّييأِْٛ ( طجييغ ثزؾم١ييك: ثييدز لٙييٛعٟ، ٚثشيي١س ؽ٠ٛغييبرٟ، فييٟ ظييجؼخ ِغٍييداد، فييٟ د٘)

 ٌٍزساس. 

 (.  3ٕ٘/ٔ(، ٚثي١خ اٌٛػبح )ٕٓٓ/3( أظس: ِؼغُ ابدثبت )ٙ)

 ( طجغ ثزؾم١ك اٌدوزٛز ػجد اٌسؽّٓ اٌؼض١ّ١ٓ، ٚٔشسرٗ ِىزجخ اٌابٔغٟ ثبٌمب٘سح. 7)

 (.  7ٔٔ/ٗ(، ٚئٔجبٖ اٌسٚاح )ٙٓٔ/ٕ( أظس: طجمبد اٌشبفؼ١خ )1)

 ّظس٠خ ٌٍزأ١ٌف ٚإٌشس. ( طجغ ثزؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ، ٔشس اٌداز ا3ٌ)

 ٘.ٕٔٗٔ، ٔ( طجغ ثزؾم١ك: ػ١د دز٠ٚش، ٚػٛع اٌمٛشٞ، داز اٌّؼبز ، طٓٔ)

 (.  1ٖٗ/ٔ(، ٚئٔجبٖ اٌسٚاح )ٖٔٗ/7( أظس: ربز٠د ثيداد )ٔٔ)
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 مؤنفاتً: 

أاردبأالػػحابباقػػببالقػػراجـباليدالػػدبمػػفبالمتلفػػاتب بػػفبمجاهػػد باخ ػػابفػػ ب
ما ػػاعبالآػػرامات بممػػابالشػػالربإلػػ بل االقػػدبب ػػذاباليخػػـباق الالػػدببػػدبقألالفػػالب

قرامل بامفبهذهبالمتلفات:ب باا 
اقػػاببالآػػراماتبالابالػػر باقػػاببالآػػراماتبالالػػغالر باقػػاببالالػػامات باقػػابب

باقاببالنبية باقاببالشااذ.بال امات باقاببا فراداتبالآرامبالنبية ب
اأ الرالبفآدبأجمعبمفبقرجـب بفبمجاهدبلخ باالفدبباليخـباالف ؿباحنفب

بقااؿ:بهذهبابال خؽبااإلمامةبف بالآرامة بامفب
قاؿبثيخببال حاالبشػالخبابػفبمجاهػد:ب"امػاببآػ بفػ بلالػر ابهػذابأحػدب -

ب.(ٔ)ألخـبباقاببا بمفبأب ببارببفبمجاهد"
:ب"اأمابأبػابباػرببػفبمجاهػدبف ػابإمػاـب(ٕ)اب بارالقاؿبأبابالبرااتبابفب -

 .(ٖ)ف بالآرامة"
اقاؿبالحافظبالذهب :ب"أحمدببػفبمانػ ببػفباليبػاسببػفبمجاهػدبشػالخب -

ب.(ٗ)اليالر بأبابباربالبغدادالبالمآرالبابنقاذ"
بابربيػػامبلقنػػعبأابليشػػرببآػػالفبمػػفبشػػ ربب-رحمػػدبا -قػػاف ب لالػػربالػػـا

 بلػفبقنػػيةبانػبيالفبلامػػال بق ػاهابمػػعباقػػاببا  باا بهٕٖٗشػيباف بلػػاـب
بالقال بالالالحالف.ب

                                                 

 (.  ٘ٗٔ/٘( ربز٠د ثيداد )ٔ)

( ِؾّد ثٓ اٌمبظُ ثٓ ِؾّد ثٓ ثشبز ثٓ اٌؾعٓ، أثٛ ثىيس ثيٓ ابٔجيبزٞ اٌجييدادٞ. أظيس: ٕ)

 (.ٖٕٓ/ٕإٌٙب٠خ )غب٠خ 

 (.  ٕٔٓ( ٔص٘خ ابٌجبت )صٖ)

   (.ٖٖ٘/ٕ( ِؼسفخ اٌمسات اٌىجبز )ٗ)
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 حث انثاوٓ: انتعسٔف تكتاب انشُاذادلث
محاالةبفػ بإظ ػارببيػضب الػائصببلخ بنبالؿباإلجماؿبالقيرالؼبهابهذا
 ببحالػػث؛بلآخػػةبال الػػاصبالمقػػافرةبلػػفباقػػابب)الشػػااذ(ب بػػفبمجاهػػد بالاقػػاب

المافبإلطامبالارةبشامخةبادقالآةبلفبالاقابببا لقمادبلخ ببيضبال الاصب
ب باا بألخـ.بب دمبة آالمال

 اسم كتاب انشُاذ: 
ف باقببلخ بقالرالمببانـباقاببابفبمجاهدبف بالآراماتبالشاذةبلـبأقؼب

الداقاربشاق ب الؼبف بمآدمةباقػابب جدبببال ما بالق باطخيتبلخال ابالقراجـب
أفبابفبمجاهدبنّماه:باقاببالآراماتبالابالر بأاباقاببالآراماتبالذارب)النبية(ب
ب(.ٔالالغالر)
ذاربالداقاربإبراهالـبالح دادبأفبابفبمجاهدبألؼباقابدب)الآراماتبالابالر(باب

ب(.ٕاجيخدبف بالآراماتبالشاذة)
بهذهبالي ااالفبلاقاببالشااذب.بماذابالقمدابف بقحدالدا بأدرالبلخ ب

ا بالظ ػربهػؿب( بٖاقدبنّماهبحاج ب خالفة:باقابب)الشااذبف بالآػرامات()ب
هػػذابل ػػاافبالاقػػاببأابالمػػرادببالػػافبم ػػما د باقػػدبأشػػاربابػػفبج ػػ بإلػػ بهػػذاب

ب(.ٗالاقاب باأ دبف بالشااذبدافبالقالرالمببانمد)
 انسَأح يف كتاب انشُاذ:

اشػػقمالدب( ب٘قآػػدالـبابػػفبج ػػ بلاقػػاببابػػفبمجاهػػدبلخػػ ب الػػره)بمػػفبأنػػباب
الآراماتبالشاذةببرااالاق ا باقاؿبابفبج  بف بالمآدمةبلفباقاببابفبمجاهد:ب

                                                 

 (. ِٕٓمدِخ ِؾمك اٌعجؼخ الثٓ ِغب٘د )ص (ٔ)

 (.  7ٙٔفٟ ثؾضٗ اؽزغبعبد اثٓ عٕٟ ػٍٝ اثٓ ِغب٘د )ص (ٕ)

 (.  ٖٔٗٔ/ٕوشف اٌظْٕٛ ) (ٖ)

 ظ١أرٟ ث١بْ ٘را رؾذ ػٕٛاْ : ِؾزٜٛ وزبة اٌشٛاذ. (ٗ)

 رمدَ ادشبزح ئٌٝ ٘را رؾذ ػٕٛاْ: ظجت اهز١بز اثٓ عٕٟ ٌىزبة اثٓ ِغب٘د.  (٘)
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 ٕٔٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"إذبهػػػابأثبػػػتبفػػػ بالػػػ فسبمػػػفباثالػػػربمػػػفبالشػػػااذبالمحاالػػػةبلمػػػفبلالنػػػتبلػػػدب
ب(.ٔرااالقد")

التادبالقمادبابفبمجاهدبف باقابدبلخػ بالرااالػةبلػفبشػالا دبإلػ بمػفبقػرأب
ب(.ٕادبهذابأال البأفبابفبمجاهدبالاحببرااالةباانية)تباالب ا ب

ثـبإفبابفبج  بأاردباليدالدبمفبالآراماتبلفبابفبمجاهػدبمراالػةبإلػ بمػفب
چڱ  ڱ  چ  اآالػػدبل ػػدبقالػػدبقيػػال : قػػرأبب ػػا 

"امػػفب: (4)
( بقػػاؿ:بحػػدث اب الػػدببػػفبٗلبػػدبا ببػػفبمحمػػد)بذلػػؾبقػػاؿبابػػفبمجاهػػد:بحػػدث  

اْل ػ  بقػاؿ:بأرنػخ  ب الػدببػفبلبػدب٘مرداس) ( بقاؿ:بحدث ابالحاـببفبلمػربالررل 
ب(.ٛ( بأنألدبلفبحراؼبمفبالآرالفب...")ٚ(بإل بققادة)ٙا بالآنرال)

اه ػػاؾبماا ػػعبأ ػػرىباثالػػرةبالالػػرحبابػػفبج ػػ بأفبابػػفبمجاهػػدبراىبهػػذهب
ڭ   ڭ  چ  اآاؿبابفبج  بل دبقالػدبقيػال :بالآرامةبدافبإالرادبإن اده 

:ب"امػػػػػػػػفبذلػػػػػػػػؾبمػػػػػػػػابرااهبابػػػػػػػػفبمجاهػػػػػػػػدبلػػػػػػػػفبأبػػػػػػػػ ب(ٜ)چ ۇ
 (.ٔ...")(ٓٔ)لمرا

                                                 

 (. ٖ٘/ٔاٌّؾزعت ) (ٔ)

أظس ثؾش: أثٛ ثىس ثٓ ِغب٘د ٚوزبثٗ اٌعجؼخ ٌٍدوزٛز ػجيد اٌىيس٠ُ ثىيبز، فميد أشيبز ئٌيٝ  (ٕ)

 (.  7ٓٔرؼدد ئظٕبد اثٓ ِغب٘د ئٌٝ اٌمسات اٌعجؼخ )ص

 . ٗ٘ظٛزح اٌجمسح:  (ٖ)

 (.  3ٗٗ/ٔاثٓ شبوس أثٛ اٌجازسٞ اٌؼجدٞ اٌجيدادٞ. أظس رسعّزٗ فٟ: غب٠خ إٌٙب٠خ ) (ٗ)

 (.1ٖٗ/ٔٔأظس: ظ١س أػالَ إٌجالت )٘(. ٖٕٔرٛفٟ ظٕخ ) (٘)

 (.7ٖٙ/ٕأظس: ئٔجبٖ اٌسٚاح ) (ٙ)

أظييس رسعّزييٗ فييٟ: غب٠ييخ إٌٙب٠ييخ ٘(. 7ٔٔثييٓ دػبِييخ اٌعدٚظييٟ اٌجظييسٞ اٌّفعييس )د (7)

(ٕ/ٕ٘  .) 

ڎ  چ  اٌؾد٠ش ػٕٙب فٟ ِٛضؼٙب ، ٚأظس ِٛاضغ أهسٜ ػٕيد لٌٛيٗ رؼيبٌٝ: ظ١أرٟ (1)

 .[ ٗٔ]اٌؾبلخ: چڄ  ڃ  چ  [ ،ٖ]إٌعبت: چڎ  ڎ  
 . 17ظٛزح اٌجمسح:  (3)

. أظيس: أؽيد اٌميسات اٌعيجؼخ ،اٌّيبشٟٔ اٌجظيسٞ ،شثبْ ثٓ اٌؼالت ثٓ ػّيبز ثيٓ اٌؼس٠يبْ (10)

 (.11ٕ/ٔغب٠خ إٌٙب٠خ )



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٕٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چۋ  ۅ  چ  ال ػػدبقالػػدبقيػػال :
( بقػػاؿ:ب"أمػػابمػػابرااهبابػػفبٕ)

 (.ٗ...")(بٖ)مجاهدبلفبابفبمنياد
اليؿبهذاباليرضباليط بالارةبأفبالآراماتبالػااردةبفػ باقػاببابػفبمجاهػدب

بمراالةببأنا الدبابفبمجاهدبإل بمفبقرأبب ا.باا بألخـ.ب
 انعهم يف كتاب انشُاذ: 

لخ باليدالدبمفباليخؿ بحنببماباردبل ػدبابػفبج ػ  باشقمؿباقاببالشااذب
اقراهبالاافآدبحال الباال الفدبف باباثر؛ببفبأ خببمابذارهبمفبلخػؿبابػفبمجاهػدب

بهابلىنقدراؾبلخالد.ب
 چڻ  ۀ  ۀ   چ  فممػػاباافآػػدبلخالػػدبمػػاباردبفػػ بقػػرامةبققػػادة:

"أحنبدبأرادببآالد:بم ففة:بالمالـ؛بب  ب[بم ففة بقاؿبابفبمجاهد:بٗٚ]البآرة:
 بألرؼبلق فالؼبال افبمي  ".بقاؿبابفبج  ببيدبذلؾبمتادالبرأالبابفبمجاهد:ب

)إف(بالمانػػارةبمجاهػػدبالػػحالم؛باذلػػؾبأفبالق فالػػؼبفػػ بابػػفب"هػػذابالػػذالبأ اػػرهب
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  إل بقالػدبقيػال : شائعبل  ـ بأ بقرى

ب(.٘[ب...")ٕٗ]الفرقاف: چ
[ بٛٔ]طػد: چڇ  چ  ف بقالدبقيػال :ماباردبامماب الفدبفالدب

قاؿبابفبج  :ب"اقاؿبابفبمجاهد:بمثؿب ىم ب باجدبلد؛ببفبالانرةبف بالامب
                                                 

= 

 ِٛضؼٙب .ظ١أرٟ اٌؾد٠ش ػٕٙب فٟ (1)

 . ٖٕٔظٛزح اٌظبفبد:  (2)

 (.ٕٔٓ/ٗأظس: ادطبثخ فٟ ر١١ّص اٌظؾبثخ ) (3)

چ ظيي١أرٟ اٌؾييد٠ش ػٕٙييب فييٟ ِٛضييؼٙب ، ٚأظييس ِٛاضييغ أهييسٜ ػٕييد لٌٛييٗ رؼييبٌٝ: (4)

 [ .ٕ]اٌؾظ: چٹ  ٹ      ڤ  چ  [،ٓٓٔ]اٌجمسح: چۇ  ۇ  ۆ  
 چەئ  وئ  وئ     چ  (. ٚأظس ِٛضؼب  آهس فيٟ لٌٛيٗ رؼيبٌٝ:3ٔ/ٔاٌّؾزعت ) (5)

 (.  73ٔ/ٕ[. اٌّؾزعت )ٗٔ]ابؽصاة:
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 ٖٕٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقآامبالناا الف باالانرةبفػ بمػالـب) ىمػ (بهػ بالقػ ب  چڇ  چ 
ب(.ٔقحدث ابالامبالمقاخـ")

االظاهربأفبأ خببالآراماتبالشاذةبالااردةبف باقػاببابػفبمجاهػدبمق ػم ةب
ابػػفبلخيخػػؿ بفأ ػػتبقػػرىبابػػفبج ػػ بالشػػالربفػػ ببيػػضبالماا ػػعبإلػػ بلػػدـببالػػافب

اجدباإللػراببفال ػا بممػابالػدؿبلخػ بأفبابالػؿببالا ػد بامػفبذلػؾبل ػدبمجاهدببب
[ بقػػػاؿ:بٔٚٔ]ال نػػام: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  قالػػدبقيػػال :

قػاؿبأبػابالفػقم:بهػذهبقػػرامةب( بٖ)إفبالاػاف(ببانػربابلػؼ)(بٕ)"اقػرامةبالحنػف
ب(.ٗقاجببرفعب)الااف( بالـبالذاربابفبمجاهدبإلرابب)الااف(")

امابأفبل االةبابفبمجاهدببػالآراماتبالقػ بأاردهػا باالحػرصبلخػ بقيخالخ ػاب
التاػدباحقػاامبالاقػابب برااالػةبأابدراالػةب ابالػافبأاج  ػا ببػؿبحقػ بالحاػـبلخال ػا

بلخ باليخؿ.
االمققبعبليخؿبابفبمجاهدبف بالشااذبالىحظبأ  اباحقاتبلخ بجاا ببالخغةب

( باغالرهػػػابمػػػفبالاقػػػببٔ( باالشػػػير)ٚ( باالخ جػػػات)ٙ( باالالػػػرؼ)٘اػػػال حا)
                                                 

 چہ  چ   (. ٚأظيييس ِٛضيييؼب  آهيييس فيييٟ لٌٛيييٗ رؼيييب3ٌٝٗ/ٕاٌّؾزعيييت ) (1)
 (. ٕ٘ٓ/ٕ)المحتسب  [.ٓٔ]٠ط:

. ٚػّال   ئِبَ شِبٔٗ ػٍّب   ،أثٛ ظؼ١د اٌجظسٞ ،اٌع١د ادِبَ ،ثٓ أثٟ اٌؾعٓ ٠عبز اٌؾعٓ (2)

 (.ٖٕ٘/ٔأظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )

 ظ١أرٟ ث١بٔٙب فٟ ِٛضؼٙب.  (3)

 چڌ   ڍ  ڍ     چ (. ٚأظييس ِٛضييؼب  آهييس ػٕييد لٌٛييٗ رؼييبٌٝ: ٕٗٓ/ٔاٌّؾزعييت ) (ٗ)
 (.  ٕ٘٘/ٕ[. اٌّؾزعت )ٕٖ]٠ط:

 (. 7ٔٔ/ٔ[. اٌّؾزعت )77ٔ]اٌجمسح: چٻ  ٻ   چ  أظس: ػٕد لٌٛٗ رؼبٌٝ: (5)

 (. ٕ٘ٓ/ٕ[. اٌّؾزعت )ٓٔ]٠ط: چپ  چ ٚلٌٛٗ: 

 (. ٖٓٔ/ٔ[. اٌّؾزعت )ٕ٘٘]اٌجمسح: چ ېئ     ېئ     ىئچ أظس: لٌٛٗ رؼبٌٝ:  (6)

(ٔ/ٖٔٓ  .) 

 (. ٕٙٙ/ٔ[. اٌّؾزعت )٘ٙٔ]ابػسا : چڄ  چ  ٚلٌٛٗ:

 (. 3ٕٔ/ٔ[. اٌّؾزعت )1ٕٗ]اٌجمسح: چې  چ  أظس: لٌٛٗ رؼبٌٝ: (7)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٗٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابػفبمجاهػدبقائمػةببدالاقببال االةبباليخؿ بممابالبػالفبأفبأالػاؿبا حقجػاجبل ػ
 ػيؼباأ ػدبلدالػدبمػفبالدراالػةبمػابالجيخػدبالبامابهػ بل ػدب الػرهبمػفبأئمػةبالخغػة 

اأفبهػػذابالآػرامةبفػ بحػاؿبم الفق ػابلخمشػ اربمػفباػىـباليػربباقاالػدبالخغػة ب
ب.(ٕ)النقدل بالق بالدبلخ ب طأبالاحب ابااهمدبالدـبدققد

 وسثح انقساءج يف كتاب انشُاذ: 
 بالػػاردبابػػفبج ػػ ب ػػصبابػػفبمجاهػػدبفػػ بإالػػرادبالآػػرامةبا نػػبق ابإ ب ػػادرالب

ابالػؿبل ػدبابػفبمجاهػدب نػبةببحنببمابالآق الدبالنالاؽ بامعبهػذابالبػدابأفب
بالآرامةبإل بمفبقرأبب ا.

هػػذاب فػػ بابػػفبمجاهػػدبفػػ بماا ػػعب نػػبةبالآػػرامةببحػػد باآالػػدبفػػ ببنػػاَّغ
بل ابلفبأحػد".باقػاؿبل  ػابأال ػال:ب"ا ب يخػـبأفبهػذهب طَّؼ(:ب"الـباُلْرا  قرامة:ب)ال   

ب(.ٖالآرامةبُراالتبلفبأهؿبالمدال ة")
اىـبابفبمجاهد بالـبالذارب)ِقا امػال(بامفبهذابأال البقاؿبابفبج  :ب"ا ق  ب

ب(.ٗلفبأحد؛بلا دبأثبقد")
ممابالدؿبلخ بأفبابفبمجاهدب بالثبتبفػ باقابػدبإ بمػاباػافبم نػابالببحػدب

مجاهػػدالبأثبقػػدبدافب نػػبةبلخػػ بابػػفبالآػػرام بااػػأفبابػػفبج ػػ بانػػقث  بهػػذاببفب
ب الربلادقد.ب

)المحقنػب(ب جػدباقدبق التب نػبةبالآػرامةبل ػدبابػفبمجاهػد بفمػفب ػىؿب
 باابػػػفبمنػػػياد بابيػػػضب(٘)أ ػػػدب نػػػب ابإلػػػ ببيػػػضبالالػػػحابةباػػػابفبلبػػػاس

                                                 

= 

 (. ٕٖٙ/ٔ[. اٌّؾزعت )7ٔ]٘ٛد: چی  چ   أظس: لٌٛٗ رؼبٌٝ (1)

، ابٔؼيبَ ٓ٘، اٌّبئيدح آ٠يخ:71، ٖ،إٌعبت آ٠يخ: ٕ٘ٓ، ٖٖ، ٕٓأظس ظٛزح اٌجمسح آ٠خ: (ٕ)

 . 1، ِس٠ُ آ٠خ :1٘ٔآ٠خ:

 (. ٔٙ/ٔ[. اٌّؾزعت )ٕٓ]اٌجمسح: چڇ     چ اٌّساد لٌٛٗ رؼبٌٝ:  (ٖ)

 (. 1ٕٔ/ٔ[. اٌّؾزعت )٘]إٌعبت: چۈ  چ اٌّساد لٌٛٗ رؼبٌٝ:  (ٗ)

ػجد ح ثٓ ػجبض، اٌجؾس، َؽْجس ابِخ، ٚفم١ٗ اٌؼظس، ٚئِبَ اٌزفع١س. أظس: ظي١س أػيالَ  (٘)

  = 



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕ٘ٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لػ ببيػضبأالػحاببالآػراماتبارتبػة  ب(ٕ)مَّاؿاأبػ بالنَّػ ب(ٔ)القابيالفباآقادة باا 
ب (٘) باأب برجام(ٗ) بالاالـبالجحدرال(ٖ)االحنفبالبالرال باالحال ببفباليمر

ب.ب(ٙ)اابلرج
ةباػػابفبلػػامر باأبػػ بلمػػرا بامػػاب نػػببالآػػرامةبإلػػ ببيػػضبالآػػرامبالنػػبي

بلا  ابمفب الربالطرؽبالمش ارةبل  ـ.ب
 : اشتمال كتاب انشُاذ عهّ كامم انقسآن انكسٔم

اهػػذابظػػاهربمػػفب ػػىؿبققبػػعبالماا ػػعبالقػػ بأاردهػػابابػػفبج ػػ بفػػ باقابػػد ب
ف ػػ بمازلػػةبلخػػ بنػػاربالآػػرالفبالاػػرالـ بابقػػداملبمػػفبنػػارةبالفاقحػػةبإلػػ بال ػػرب

فػ بنػارةبالشػرح بامثػؿبهػذاباػافبل ػدبابػفبما عباردبفالدبذاػربابػفبمجاهػدب
 الاالػػػدبفػػػ ب)م قالػػػربفػػػ بشػػػااذبالآػػػرامة( بااػػػافبال ػػػربما ػػػعبذاػػػرهبنػػػارةب

 .(7)قرالش
 حمتُِ كتاب انشُاذ: 

امػابظػاهربمػفبقنػمالقد بفاػؿبمػفباقاببابفبمجاهدبف بالآػراماتبالشػااذ ب
اهػذابابػفبج ػ بالػذالباليػرؼبمحقػاىبهػذاب( بٛذارهب ػصبلخػ باخمػةب)الشػااذ()

الآاؿبف بمآدمةبالمحقنب:ب"الخ بأ  اب  ح بفالدبلخػ باقػاببأبػ بباػربالاقابب
الػػذالبا ػػيدبلػػذاربالشػػااذبمػػفبب-رحمػػدبا -أحمػػدببػػفبمانػػ ببػػفبمجاهػػدب

                                                 

= 

 (.1ٖٓ/ٗإٌجالت )

 (.  ٕٕٔ/ٕزؤثخ ثٓ اٌؼّغبط اٌجظسٞ اٌز١ّّٟ. أظس: شرزاد اٌر٘ت ) (ٔ)

لؼٕت ثٓ أثٟ لؼٕت، أثٛ اٌعّبي اٌؼدٚٞ اٌجظسٞ، ٌيٗ اهز١يبز فيٟ اٌميساتح. أظيس: غب٠يخ  (ٕ)

 (.  7ٕ/ٕإٌٙب٠خ )

، ٚ٘ٛ أٚي ِٓ ٔمظ اٌّظبؽف. أظس: اٌجدا٠خ ٚإٌٙب٠خ ) (ٖ) َٚ ْس َِ  (.  3/11وبْ لبضٟ 

ػبطيُ ثييٓ أثييٟ اٌظييجبػ اٌؼغيبط اٌغؾييدزٞ اٌجظييسٞ، ِييبد لجيً اٌضالصيي١ٓ ِٚبئييخ. أظييس:  (ٗ)

 (.  3ٖٗ/ٔٙب٠خ )غب٠خ إٌ

 (.  7/33اٌُؼلبزدٞ، ِٓ ثٕٟ ر١ُّ. أظس: اٌلجمبد اٌىجسٜ الثٓ ظؼد ) (٘)

 (.  ٕ٘ٙ/ٔ٘ٛ ؽ١ّد ثٓ ل١ط ابػسط، أثٛ طفٛاْ اٌّىٟ، اٌمبزب. أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ ) (ٙ)
 (.  ٕٓٔ-3ٕٓ( ِازظس فٟ شٛاذ اٌمساتح )ص7)

 ( رمدَ فٟ ذوس اظُ اٌىزبة. 1)
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 ٕٙٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٔالآرامة")
پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ  االرحبب ػذابأال ػالبل ػدبقالػدبقيػال :

ڀ  چ  [:ب"اق ْرُؾبابفبمجاهدبذارباإللراببف ٖ٘]الز رؼ: چ ٺ

الاػافبرفيػال؛بإذبلػاباػافب الػبالبلػذارهبلمػابفالػدبمػفبالشػذاذبالػدلابإلػ بأفب چ
ب(.ٕالذالبا عبلخالدبهذابالاقاب")

ثـبمعبانقآرامبالآراماتبالق بأاردهابابفبج  بلفبابفبمجاهدبقجدهابفػ ب
ڦ  چ  الآػػػراماتبالشػػػاذةبإ بمػػػابأاردهبمػػػفبالآػػػراماتبفػػػ بقالػػػدبقيػػػال :

چ
بمفبالنػالاؽبأفبالمػرادبإحالػامب (4) حالثبذاربفال ابنبعبقرامات باالمف ـا

الآػػراماتبالػػااردةبفال ػػابالػػحالح اباشػػاذها بلػػذلؾبجػػامببي ػػ ابماافآػػالبلخآػػراماتب
بالالحالحة.ب

االنقفادبممابقآدـبلر د بأفبابفبمجاهدب بالػرىبشػذاذبمػابلػدابالآػراماتب
ب(٘)اليآابباأ(بٗ)ربدرجبشالئالبمفبقرامةبأب بجيفبذلؾالنبع بإذبلاباافبالرىب

 باف بهذابردباا ػمبلمػفبالػرىبأفبابػفبمجاهػدب(ٙ) خؼبالياشرباأب(٘)اليآاب
ب(.باا بألخـ.بٚمجاهدببيدبمابنبعبالنبيةبالرىبشذاذبمابلداها)

 : كتاب اته جماٌدقساءج احلسه انثصسْ يف 
ابػػفبج ػ بلػػددبمػػفبالرااالػػاتبلػفبالحنػػفبالبالػػرال برااهػػاباردبفػ باقػػابب

 الربماباردبف ب)مفردةبالحنفبالبالػرال(بابفبمجاهدبل د باهذهبالرااالاتبه ب
                                                 

 (. ٖ٘/ٔ( اٌّؾزعت )ٔ)

 (.  ٙ٘ٔ/ٕاٌّؾزعت )( ٕ)

 ، ٚغ١س٘ب. 7( ظٛزح اٌفبرؾخ: ٖ)

٠ص٠ييد ثييٓ اٌمؼمييبع، ادِييبَ، أثييٛ عؼفييس اٌّاصِٚييٟ اٌّييدٟٔ اٌمييبزب، أؽييد اٌمييسات اٌؼشييسح.  (ٗ)

 (.  1ٕٖ/ٕأظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )

٠ؼمٛة ثٓ ئظؾبق، أثٛ ِؾّد اٌؾضسِٟ ِٛالُ٘ اٌجظيسٞ، أؽيد اٌميسات اٌؼشيسح. أظيس:  (٘)

 (.  1ٖٙ/ٕغب٠خ إٌٙب٠خ )

هٍف ثٓ ٘شبَ ثٓ صؼٍت، أثٛ ِؾّد ابظدٞ اٌجيدادٞ، أؽد اٌمسات اٌؼشيسح. أظيس: غب٠يخ  (ٙ)

 (.  7ٕٕ/ٔغب٠خ إٌٙب٠خ )

( ٌٍيدوزٛز ػجيد اٌفزيبػ 7ٖٙأظس: أثٛ ػٍٟ اٌفبزظٟ ٚآصيبزٖ فيٟ اٌميساتاد ٚإٌؾيٛ )ص (7)

 ( ٌٍدوزٛز شٛلٟ ض١ف. ٕٕشٍجٟ. ٚأظس: ِمدِخ رؾم١ك اٌعجؼخ الثٓ ِغب٘د )ص
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 ٕٚٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٔه()ٙٗٗبب بلخ بابهاازالب)ت
ب(.ٕمثؿبقرامة:ب)إفبالاافبلدبالد(ببانربابلؼ)

ب(.ٖاقرامة:ب)أابال يفْابالذال(بناا ةبالااا)
االبدابأفبابفبمجاهدبلدالدبرااالاتبلفبالحنفبالبالػرالب الػربماجػادةبفػ ب

 ػاب نػبةبقػرامةبالحنػفبمالادربأ رى باحق بف بالمالػادربالمقػأ رةب بقػرىبفال
بمفبطرالؽبابفبمجاهد.ب

 حكم اته جماٌد عهّ انقساءاخ:
امػػػابأاقػػػ بابػػػفبمجاهػػػدباإلمامػػػةبفػػػ بالرااالػػػة باػػػافبذابحػػػظباافػػػربمػػػفب

بابشػػالامب( بٗالدراالػػة) ا االػػةبمػػابالقيخػػؽببالخغػػةباليربالػػة باالقػػ بهػػ بمػػفبألػػـز
ـُب خ ػػػةبالآػػػرالفبالُمْيػػػِرُبباليػػػال م  باجػػػاهباإللػػػراببلخآػػػرام.بف ػػػابالآائػػػؿ:ب"ف ِمػػػفبح 

االآرامات باليارؼببالخغاتباميػا  بالاخمػات بالبالػالرببيالػببالآػرامات بالم قآػدب
لآلثػار بفػػذلؾباإلمػاـبالػػذالبال ْفػػز ُعبإلالػدبحفػػاظبالآػرالفبفػػ باػػؿبمالػربمػػفبأمالػػارب

                                                 

أظيس: غب٠يخ ٘(. ٙٗٗ)ريٛفٟ ظيٕخ ٚ ،اٌؾعٓ ثٓ ػٍيٟ ثيٓ ئثيسا١ُ٘ أثيٛ ػٍيٟ اب٘يٛاشٞ (ٔ)

 (.ٕٕٓ/ٔإٌٙب٠خ )

[. اٌّؾزعييت 7ٔٔ]إٌعييبت: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  فييٟ لٌٛييٗ رؼييبٌٝ: (ٕ)

(ٔ/ٕٓٗ  .) 

[. اٌّؾزعيت 7ٖٕ]اٌجمسح: چ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:  (ٖ)

 (.  ٕ٘ٔ/ٔاٌّؾزعت )

اٌّؾزعييييت  [.7ٖ]آي ػّييييساْ: چڃ  چ  چ  چ ٚأظييييس أ٠ضييييب  لٌٛييييٗ رؼييييبٌٝ: 

(ٔ/ٖٔٙ  .) 

[. اٌّؾزعييت ٕ]اٌؾيظ: چٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ٚلٌٛيٗ رؼييبٌٝ: 

(ٕ/7ٕ  .) 

اٌدزا٠خ ِٓ اٌفؼً دزٜ ٠دزٞ، لبي اٌغيٛ٘سٞ:  َدَز٠ْزُيٗ ٚدز٠يذ ثيٗ ... أٞ: ػٍّيذ ثيٗ .  (ٗ)

اٌظؾبػ )ِبدٜ: دزٜ(. ٚػٕد اٌمسات: اٌؼٍُ ثأؽىبَ اٌمساتاد ِٚب ٠زؼٍك ثٙب ِٓ ِؼسفيخ 

ابظب١ٔد ٚاٌسٚا٠بد ٚاٌليسق، ٚاٌميدزح ػٍيٝ ابدات، ِٚؼسفيخ زظيُ اٌّظيؾف ٚضيجلٗ، 

٘ييب ِّييب ٠ؼيي١ٓ ػٍييٝ فٙييُ ٚفمييٗ اٌمييساتاد. أظييس: اٌسٚا٠ييخ ٚئٌّييبَ ثبٌٍيييخ اٌؼسث١ييخ، ٚغ١س

(، ثؾيش ِٕشيٛز فيٟ و١ٍيخ أطيٛي اٌيد٠ٓ ثأظي١ٛط، 3ٖ٘ٚاٌدزا٠خ ػٕد ادِبَ اٌدأٟ )ص

 َ. ٕٓٔٓاٌؼدد اٌضبِٓ ٚاٌؼشسْٚ، 
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 ٕٛٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٔالمنخمالف")
اقدباافبابفبمجاهدبذابش الػالةبمنػقآخة بالػـبالاػفبمجػردب اقػؿبأابجػامعب

 ا باال طػػبببي ػػ ا باالػػرجمبالػػبيضبلخػػ بلخرااالػػات ببػػؿباػػافبالالػػابببي ػػ
باآل ر باهابف بهذابميقمدبلخ برا الفبأنانالالفبهمابالرااالةباالدراالة.ب

هدبحاػـبابػفبمجاهػدبلخػ بالآػراماتبالقمػادالبلخػ بالرااالػةبقالػد:بافمفبشاب
"قػاؿبابػفبمجاهػػد:باحاػ بالفػػرامبأفببيػضبأهػػؿبالمدال ػةبالنػػافبال ػامباالطػػام ب

...با ب يخـبأفبهذهبالآػرامةبراالػتبلػفبأهػؿب( بٕاالشدد بفالجمعببالفبناا الف)
ب(.ٖالمدال ة")

فَّػافبمػ اـ(ب اقاؿبابفبمجاهدبلفبقػرامةبلخػ ببػفبأبػ بطالػب:ب)االػذالفبال ق ا 
ب(.٘(:ب"ا بالآرأبب ا")ٗبفقمبالالام)

(باأمابحامدبلخ بالآراماتبمفبجا ببالدراالة:بقالدبفػ بقػرامة:ب )ألػـب شػرح 
ب(.ٚأالىل")اهذاب الربجائزب(:ب"ٙبفقمبالحام)

ب(.ٜ(:ب"اهذابمردادبف باليربالة")ٛاقاؿبف بقرامة:ب)الدرُاُاـ(ببرفعبالاافالف)
ب(.ٜاليربالة")

ػػخالال(ببفػػقمباليػػالفباالالػػاد) قالػػال(با)ال  قػػاؿ:ب" بألػػرؼب( بٓٔافػػ بقػػرامة:ب)ل 

                                                 

 (.  ٘ٗأظس: اٌعجؼخ )ص (ٔ)

 [. ٕٓ]اٌجمسح: چڇ     چ فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:  (ٕ)
(. 3ٖ٘ اٌمساتح:  ٌٚيُ ٠يسٚ ٌٕيب ػيٓ أؽيد . )ص(، ٚلبي أ٠ضب  ػٓ ٘رٔٙ/ٔاٌّؾزعت ) (ٖ)

 (.  ٕٙ)ص ٚأظس:

 .  ٖٕٗلساتح اٌغّٙٛز ثضُ ا١ٌبت. ا٠٢خ فٟ ظٛزح اٌجمسح: (ٗ)

 (.  ٕ٘ٔ/ٔاٌّؾزعت ) (٘)

 . ٔلساتح اٌغّٙٛز ثعىْٛ اٌؾبت، ظٛزح اٌشسػ ا٠٢خ:  (ٙ)

 (.  ٖٙٙ/ٕأظس: اٌّؾزعت ) (7)

 . 71لساتح اٌغّٙٛز ثىب  ٚاؽدح ِشددح. ظٛزح إٌعبت، آ٠خ:  (1)

 (.  3ٖ/ٔأظس: اٌّؾزعت ) (3)

ليييسأ ؽّيييصح ٚاٌىعيييبئٟ ٚؽفيييض ثىعيييس أٚائٍٙيييٓ، ٚاٌجيييبلْٛ ثضيييّّٙب. أظيييس: إٌشيييس  (ٓٔ)

(ٕ/ٖٔ7  .) 
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 ٜٕٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٔل مابف باليربالةبأالىل")
اقػػػدبانػػػقيمؿبألفاظػػػالبلدالػػػدةبقػػػدؿبلخػػػ بجا ػػػببالدراالػػػة باآالػػػد:ب"اهػػػاب

( ب"اهػذاب ب٘( ب"لػالسببشػ م")ٗ"لـبالجػزبال الػب")ب( ٖ( ب"اهاب طأ")ٕ خط")
  ( با الرها.ٙ"اهذاب بالجاز")

                                                 

 چڎ  چ  (. ٚأظييييس والِييييٗ فييييٟ لٌٛييييٗ رؼييييبٌٝ:3ٖ/ٕأظييييس: اٌّؾزعييييت ) (ٔ)
 (.1ٓٔ/ٔ[. اٌّؾزعت )ٖ]إٌعبت:

 (.  ٖٕٙ، ٕٔٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٕ)

 (.  ٕٔٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٖ)

 (.  7ٔٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٗ)

 (.  ٖٙٔ/ٕ( اٌّؾزعت )٘)

 (. ٙٙ/ٔ( اٌّؾزعت )ٙ)
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 ٕٓٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انقسم انثاوٓ: 
 انىقُل انُازدج مه كتاب انشُاذ الته جماٌد يف كتاب )احملتسة(

 [.7]الفاتحة  چڦ  چ قول  تعالى   -1

ذاػربأبػابباػربأحمػدببػفب، چڤ   ڦ  چ  "امفبذلػؾبقالػد:
ـُ(بب ػػـبالمػػالـبمػػفب( بٕ)لخالُ ُمػػا()(:بٔمانػػ بأفبفال ػػابنػػبعبقػػرامات) ا)لخػػالُ 

(ببنػػػػاافبالمػػػػالـبمػػػػعب ػػػػمةبال ػػػػػام ب ـْ  الػػػػربإشػػػػباعبإلػػػػ بالػػػػااا با)لخػػػػالُ 
بانربال امباناافبالمالـ با)لخالِ ُما(ب چڦ  چ  ا( بٖا)لخالِ م ()

ـُ(بمانػػارةبال ػػامبم ػػمامةبالمػػالـبمػػفب بانػػربال ػػامبااااببيػػدبالمػػالـ با)لخػػالِ 
 (.ٗ الربااا")

بب[.22]البقرة  چڇ     چ قول  تعالى   -2
طِّؼ(ب "امفبذلؾبمابحااهبالفرامبلفببيضبالآرامبفالمابذاربابفبمجاهدب)ال   

بل ابلفبأحد")٘ب الببالالامباال امباالقشدالد) ب(.ٙ(.بقاؿبابفبمجاهد:بالـباُلْرا 
                                                 

 ( اٌّمسٚت ثٗ ِٕٙب هّط لساتاد: ٔ)

( ٌؾّصح ٚاٌىعبئٟ ؽبي ٚطٍٙب ثّب ثؼد٘ب ٚ٘ٛ ظبوٓ.  ُُ ُٙ  )ػ١ٍ

( ٌؾّصح ٚطال  ٚٚلفب . ُْ ُٙ  )ػ١ٍ

 عّٙٛز اٌمسات.  چڦ  چ               

ٛ( اثٓ وض١س ٚلبٌْٛ ثاٍف ػٕٗ.        ُّ ِٙ  )ػ١ٍ

( عّٙٛز اٌمسات ؽبي اٌٛطً ٚثؼد٘ب ظبوٓ.        ُُ ِٙ  )ػ١ٍ

(. ٚأظييس: ٔٔٔ-1ٓٔٚ٘ييرٖ اٌاّعييخ ٘ييٟ اٌزييٟ أٚزد٘ييب اثييٓ ِغب٘ييد فييٟ اٌعييجؼخ )ص       

(، ٚرفعييي١س اٌجؾيييس ٓٓٔ/ٔ(، ٚئػيييساة اٌميييساتاد اٌشييٛاذ ٌٍؼىجيييسٞ )3ٔاٌز١عيي١س )ص

 (.  ٘ٗٔ/ٔؾ١ظ )اٌّ

( ٌّغّٛػييخ ِييُٕٙ: ِؾّييد ثييٓ شييٙبة ٗٗٔعييجٙب اٌىسِييبٟٔ فييٟ شييٛاذ اٌمييساتاد )ص (2)

 اٌص٘سٞ، ٚػّسٚ ثٓ فب٠د، ٚابػسط، ٚغ١سُ٘. 

( ٌٍؾعييٓ اٌجظيسٞ. ٚأظييس: ِازظييس فييٟ ٘ٗٔعيجٙب اٌىسِييبٟٔ فييٟ شيٛاذ اٌمييساتاد )ص (3)

 (.  1ٔشٛاذ اٌمسآْ )ص

 (. ٖٗ/ٖاٌّؾزعت ) (4)

 (.  7ٔ/ٔأظس: ِؼبٟٔ اٌمسآْ ٌٍفسات ) (5)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٔٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٔأحد")
قاؿبابفبمجاهد:باحا بالفرامبأفببيضبأهؿبالمدال ةبالنػافبال ػامباالطػامب

ب(.ٕاالشددبفالجمعببالفبناا الف)
ب(.ٖقاؿبابفبمجاهد:با ب يخـبأفبهذهبالآرامةبراالتبلفبأهؿبالمدال ة")

الػػـب( ب٘االحنػػفب)ال ْ ِطػػؼ()(بٗ)"قػػاؿبابػػفبمجاهػػد:باقػػدبُراالبلػػفبمجاهػػد
ط ؼ(ببفػقمبالطػام بفاُلآػرأبهػذابالحػرؼب)ال ْ ِطػؼ(باأحنػبب البخغ ابأفبأحدالبقرأ:ب)  

ب(.ٙأفبهذاب خطبممفبرااه")
ب[.ٕٙ]البآرة: چڇ  ڇ  ڍ  چ ببقالدبقيال :ب-ٖ

ب"امفبذلؾبقرامةبرتبة:ب)مثىلبماببيا ٌة(ببالرفع.ب
ب.(ٜ)("ٛلفبرتبة)(بٚ)قاؿبابفبمجاهد:بحااهبأبابحاقـبلفبأب بلبالدة

ب.(ٜ)("ٛرتبة)
 چ ک  ک  ک  کچ قالػػػػػػػػػػػػػػػػػدبقيػػػػػػػػػػػػػػػػػال :بب-ٗ

                                                 

(، ٚلد ػصا٘ب اثٓ هب٠ٌٛٗ ئٌٝ ابػّش، ٚاثيٓ اٌمبطيؼ ئٌيٝ اٌّليٛػٟ 3٘/ٔاٌّؾزعت ) (1)

 (. 7ٖٔ(، ِٚظلٍؼ ادشبزاد )صٕٓػٓ ابػّش، ِازظس فٟ شٛاذ اٌمسآْ )ص

(، ٌٚيي١ط ف١ييٗ رظييس٠ؼ ثّييٓ لييسأ وييرٌه ِييٓ أ٘ييً 1ٔ/ٔأظييس: ِؼييبٟٔ اٌمييسآْ ٌٍفييسات ) (2)

(، ٚاثيٓ هب٠ٌٛيٗ فيٟ 3٘ٔ/ٔخ، ٚٔمً ٘را ػٓ اٌفسات إٌؾبض فٟ ئػساة اٌمسآْ )اٌّد٠ٕ

 (، ٚغ١سُ٘. ِٕٓازظس فٟ شٛاذ اٌمسآْ )ص

 (.  ٔٙاٌّؾزعت )ص (3)

(، ٚظييي١س أػيييالَ إٌيييجالت 73ٕ/ٖثيييٓ عجيييس، اٌميييبزب اٌّفعيييس. أظيييس: ؽ١ٍيييخ اب١ٌٚيييبت ) (4)

(ٗ/ٗٗ3  .) 

اٌمييييساتاد اٌشييييٛاذ ٌٍؼىجييييسٞ  (، ٚئػييييساة3٘ٔ/ٔأظييييس: ئػييييساة اٌمييييسآْ ٌٍٕؾييييبض ) (5)

(، ِٚازظس اثٓ هب٠ٌٛٗ ٚٔعجٙب ئٌٝ أٔط ثيٓ ِبٌيه 13/ٔ(، ٚاٌجؾس اٌّؾ١ظ )ٕٖٔ/ٔ)

 (.  ٕٔ، ِٕٓٚغب٘د )ص

أْ طيييبتٖ  چڇ     چ  (. ٚليييبي فيييٟ اٌعيييجؼخ:  ارفميييٛا ػٍيييٕٝٙ/ٔاٌّؾزعيييت ) (6)

 (.  1ِٗٔفزٛؽخ . اٌعجؼخ )ص

(، ٚثي١يييخ اٌٛػيييبح ٗ٘ٔ/3ِؼّيييس ثيييٓ اٌّضٕيييٝ اٌز١ّيييٟ ِيييٛالُ٘. أظيييس: ِؼغيييُ ابدثيييبت ) (7)

(ٕ/ٕ3ٗ  .) 

 (.  ٕٕ(، ِٚازظس اثٓ هب٠ٌٛٗ )صٖ٘/ٔأظس: ِغبش اٌمسآْ بثٟ ػج١دح ) (8)

 (. ٗٙ/ٔاٌّؾزعت ) (9)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٕٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب[.ٖٖ]البآرة:
قاؿبابػفبمجاهػد:بب(.ٔ"اُراالبلفبابفبلامر:ب)أ  ِبْئِ ـ(بب مزباانربال ام)

ب(.ٕمجاهد:باهذاب بالجاز")
ب[.ٗ٘]البآرة: چڱ  ڱ  چ قالدبقيال :بب-٘

(بقاؿ:بحدث اب الدبٖ"امفبذلؾبقاؿبابفبمجاهد:بحدث  بلبدبا ببفبمحمد)
اْل ػ بقػاؿ:بأرنػخ  ب الػدب( بٗ) الدببفبمرداس قاؿ:بحػدث ابالحاػـببػفبلمػربالررل 

(بأنػػألدبلػػفبحػػراؼبمػػفبالآػػرالف؛بم  ػػابٙإلػػ بققػػادة)(ب٘)بػػفبلبػػدبا بالآنػػرال
(بمػفبٚققادة:ب)فاققالاابأ فناـ()بفآاؿ، چڱ  ڱ  چ قالد:ب

ب(.ٛمفبا نقآالة")
ب[.ٕٙ]البآرة: چٻ  ٻ  چ قالدبقيال :بب-ٙ

فالمػابرااهبابػفبمجاهػد:ب(بٜ)"امفبذلؾبقػرامةبأبػ بالنَّػمَّاؿ برااهػابأبػابزالػد
ب(.ٔ(")ٓٔ)االذالفبهاد اا(ببفقمبالداؿ)

                                                 

ٚليبي اثيٓ ِغب٘يد فيٟ اٌعيجؼخ:  ٚ٘يٛ هليأ فيٟ اٌؼسث١يخ ، ٚذويس أْ ابهفيش اٌدِشيمٟ  (1)

ذويييٛاْ ثاظيييٕبدٖ، ػيييٓ ٠ؾ١يييٝ ثيييٓ اٌؾيييبزس ػيييٓ اثيييٓ ػيييبِس. اٌعيييجؼخ  زٚاٖ ػيييٓ اثيييٓ

 (.  ٗ٘ٔ)ص

(، ٚٔعييجٙب 1ٖ٘-1ٕ٘/ٕ(، ٚعييبِغ اٌج١ييبْ ٌٍييدأٟ )ٖٕٚأظييس: ِازظييس اثييٓ هب٠ٌٛييٗ )ص

 ( ئٌٝ اثٓ ػبِس ٚغ١سٖ. 1ٙٔاٌظفساٚٞ فٟ وزبثٗ اٌزمس٠ت ٚاٌج١بْ )ص

 (. ٙٙ/ٔاٌّؾزعت ) (2)

 (.  3ٗٗ/ٔثٓ شبوس، أثٛ اٌجازسٞ اٌجيدادٞ. أظس: اٌيب٠خ ) (3)

 (.  1ٖٗ/ٔٔأظس: ظ١س أػالَ إٌجالت ) (4)

 (.  ٕ٘ٗ/٘أظس: ظ١س أػالَ إٌجالت )٘(. ٕٙٔاٌّزٛفٝ ) (5)

(، ٖٖٗ/3لزييبدح ثييٓ ِدػبِييخ اٌعدٚظييٟ، أؽييد ػٍّييبت اٌزييبثؼ١ٓ. أظييس: اٌجدا٠ييخ ٚإٌٙب٠ييخ ) (6)

 (.  ٕ٘/ٕٚاٌيب٠خ )

 (.  1ٕٓ/ٔ(، ٚاٌجؾس اٌّؾ١ظ )ٓٙٔ/ٔئػساة اٌمساتاد اٌشٛاذ ٌٍؼىجسٞ )أظس:  (7)

 (. 1ٕ/ٔاٌّؾزعت ) (8)

أظييس: اٌّؼييبز  الثييٓ لز١جييخ ٘. ٕ٘ٔظييؼ١د ثييٓ أٚض اٌجظييسٞ إٌؾييٛٞ، رييٛفٟ ظييٕخ  (9)

 (. ٖٓ/ٕ(، ٚئٔجبٖ اٌسٚاح )٘ٗ٘)ص

د (، ٚشيٛاذ اٌميساتا1ٙٗ(، ٚاٌىبِيً ٌٍٙيرٌٟ )صٖٕأظس: ِازظس اثيٓ هب٠ٌٛيٗ )ص (10)

(، ٚلييساتح أثييٟ اٌعييّبي اٌؼييدٚٞ عّييغ اٌييدوزٛز ؽّييدٞ ػجييد اٌفزييبػ ٌٍٗٙىسِييبٟٔ )ص

  = 



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٖٕٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب[.ٗٚبآرة:ال] چڻ  ۀ  ۀ   چ  قالدبقيال :ب-ٚ
ْفبِمػػ"امػػفبذلػػؾبقػػرامةبققػػادة:ب)ا ب ػػالحِببف باِ  ْفبمِب( بااػػذلؾبقرامقػػد:ب)ا بةِبار بج  ا(ب  ػػ ْباِ 

ب(.ٕ[بم ففة)ٗٚ]البآرة:
قاؿبابفبمجاهد:بأحنبدبأرادببآالدبم ففة:بالمالـ؛بب  ب بألرؼبلق فالػؼب

ب(".ٖال افبمي  )
ب[.ٚٛ]البآرة: چ ڭ   ڭ  ۇچ قالدبقيال :بب-ٛ

ب(.ٗ"امفبذلؾبمابرااهبابفبمجاهدبلفبأب بلمرا:ب)االال ْد  اه()
ممػػدادةبابلػػؼب فالفػػةبالالػػام.باقػػدب:ب-لخػػ بمػػابلخم ػػاه-قػػاؿبابػػفبمجاهػػدب

:ب[ٓٔٔ]المائػػػػػػدة: چڦ   ڦ  چ ُراالبلػػػػػػفبمجاهػػػػػػدبفػػػػػػ بقالػػػػػػد:ب
ب(.ٙ(.بقاؿبابفبمجاهد:بلخ بفالخقؾ")٘)الالدقؾ()
ب[.ٓٓٔ]البآرة: چۇ  ۇ  ۆ  چ قالدبقيال :بب-ٜ

ْاح) باْبقػرأ:ب)أ ببأب بالنَّػمَّاؿبأ ػد(بلفبٚ"امفبذلؾبمابرااهبابفبمجاهدبلفبر 
                                                 

= 

 (.  ٙٗ)ص

 (. 3ٔ/ٔاٌّؾزعت ) (1)

(، 77ٔ/ٔ(، ٚئػيساة اٌميساتاد اٌشيٛاذ ٌٍؼىجيسٞ )7ٕأظس: ِازظس اثيٓ هب٠ٌٛيٗ )ص (2)

 (.  7ٙ(، ٚشٛاذ اٌمساتاد ٌٍىسِبٟٔ )ص1ٕٓ/ٕٚرفع١س اٌمسطجٟ )

ِؼٍمييب  ػٍييٝ وييالَ اثييٓ ِغب٘ييد:  ٘ييرا اٌييرٞ أٔىييسٖ اثييٓ ِغب٘ييد لييبي أثييٛ اٌفييزؼ اثييٓ عٕييٟ  (3)

( اٌّىعٛزح شيبئغ ػيُٕٙ، أال ريسٜ ئٌيٝ لٌٛيٗ رؼيبٌٝ َّْ   طؾ١ؼ؛ ٚذٌه أْ اٌزاف١ف فٟ )ئ
 (. 3ٔ/ٔ[ .... . اٌّؾزعت )ٖٗ]اٌفسلبْ: چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ 

(، ِٚازظيس 3ٕٟٓٚ٘ لساتح اثٓ ِؾ١ظٓ. أظس: ِفيسدح اثيٓ ِؾ١ظيٓ ٌا٘يٛاشٞ )ص (4)

( ِييٓ زٚا٠ييخ ٕ٘ٓ(، ٚػٕييد اٌظييفساٚٞ فييٟ اٌزمس٠ييت ٚاٌج١ييبْ )ص1ٕاثييٓ هب٠ٌٛييٗ )ص

 (.  7ٖٗ/ٕؽع١ٓ اٌغؼفٟ ػٓ أثٟ ػّسٚ. ٚأظس: ثعزبْ اٌٙداح )

سِيبٟٔ فيٟ (، ٚٔعيجٙب اٌىٔ٘/ٗ(، ٚاٌجؾيس اٌّؾي١ظ )7ٕأظس: ِازظس اثٓ هب٠ٌٛيٗ )ص (5)

 ( ئٌٝ اثٓ ِؾ١ظٓ ِٚغب٘د. ٖٙٔشٛاذ اٌمساتاد )ص

 (. 3٘/ٔاٌّؾزعت ) (6)

أظيييس: اٌيب٠يييخ ٘. ٖٗٔزٚػ ثيييٓ ػجيييد اٌّيييإِٓ، أثيييٛ اٌؾعيييٓ اٌجظيييسٞ، ريييٛفٟ ظيييٕخ  (7)

(ٔ/ٕ1٘  .) 



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٗٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِ ُداا(بناا ةبالااا)م بخَّباُب ب(.ٕ(")ٔابل 
ب[.ٜٕٔ]البآرة: چچ  چ  چ  قالدبقيال :ب-ٓٔ

چ  "امفبذلؾبقاؿبابفبمجاهد:بقاؿبابفبلباس:بنألتبأبابلمرابلػف

 ـ(ب ُبي ػػػػػ بفآػػػػػاؿ:بأهػػػػػؿبالحجػػػػػازبالآالػػػػػاف:ب)اليخُِّم ػػػػػـ(با)الخْبچچ  چ  
ب(".ٖ ـ) ْبي بخْب ـ باال ب[بمثآخة بالغةبقمالـ:باُلي خِّمْبٜ٘ٔ]البآرة:
ب[.ٖٖٔ]البآرة: چى  ائ  چ قالدبقيال :بب-ٔٔ

"امػػػػفبذلػػػػؾبقػػػػرامةبابػػػػفبلبػػػػاسباالحنػػػػفباالحالػػػػ ببػػػػفباليمػػػػربالاالػػػػـب
ل بٗالجحدرال) ب(.٘(ببالقاحالد)الؾ ببِبدبأ ب(باأب برجامبب ىؼ:ب)اا 

قػػاؿبأبػػابالفػػقم:بقػػاؿبابػػفبمجاهػػدببالقاحالػػدب باجػػدبلػػد؛باذلػػؾبأفبأاثػػرب
ب(.ٙجميالبامابقرى") چى  ائ  چ  الآرامة

 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ قالػػػػػػػػػػػػػػػدبقيػػػػػػػػػػػػػػػال :بب-ٕٔ
ب[.بٖٚٔ]البآرة:

ڍ  چ  "امفبذلؾبمابحااهبابفبمجاهدبلفبابفبلباسبأ دبقاؿ:ب بقآرأ

فػػ فبا بلػػالسبلػػدبمثػػؿ؛بالاػػفباقػػرأ:ب)بمػػاب ؛چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
بالم قـببد(.

                                                 

(، ٚاٌغٕيٝ اٌيدأٟ 1٘/ٔ(، ٚاٌىشيب  ٌٍصِاشيسٞ )3ٕأظس: ِازظس اثيٓ هب٠ٌٛيٗ )ص (1)

بي )ص3ٕٕفٟ ؽسٚ  اٌّؼبٟٔ ٌٍّسادٞ )ص ّّ  (. ٔ٘، 7ٗ(، ٚلساتح أثٟ اٌّع

 (. 33/ٔاٌّؾزعت ) (2)

(، ٕٔٔ(، ٚٔعييجٙب بثييٟ ػّييسٚ، ٚفييٟ ِفييسدح اثييٓ ِؾ١ظييٓ )ص3ٓٔ/ٔ( اٌّؾزعييت )ٖ)

(، ٚئ٠ضييبػ ٙ٘ٔ(، ِٚظييلٍؼ ادشييبزاد )صٕٔٔٚاٌزمس٠ييت ٚاٌج١ييبْ ٌٍظييفساٚٞ )ص

 (، ذوسٚا لٌٛٗ رؼبٌٝ: )٠ٍؼُٕٙ( فمظ، ٚٔعجٛ٘ب الثٓ ِؾ١ظٓ. 3ٕٓاٌسِٛش )ص

 .  (3ٖٗ/ٔ( ػبطُ ثٓ أثٟ اٌظجبػ اٌؼغبط اٌجظسٞ. أظس: اٌيب٠خ )ٗ)

(، ٔٔٔ(، ِٚشيييىً ئػيييساة اٌميييسآْ ٌّىيييٟ )صٖٔ( أظيييس: ِازظيييس اثيييٓ هب٠ٌٛيييٗ )ص٘)

 (.  ٕٓٗ/ٔ(، ٚاٌجؾس اٌّؾ١ظ )ِٕٕٕٚفسدح اٌؾعٓ اٌجظسٞ )ص

 (.  ٕٔٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٙ)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕ٘ٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.ٕ(")ٔاراالبل دبأال البأ دباافبالآرأ:ب)بالذالبالم قـببد()قاؿ:ب
ب[.ٚٚٔ]البآرة: چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ قول  تعالى   -13

اابػػػػفبمنػػػػياد:ب)لػػػػالسبالبػػػػرببػػػػأفبقالػػػػااب(بٖ)"امػػػػفبذلػػػػؾبقػػػػرامةبأُبػػػػ 
ب(.ٗاجاهاـ()

ب(.٘قاؿبابفبمجاهد:بف ذاباافبهاذابلـبالجزبأفباُل الببالبر")
ب[.ٖٕٓ]البآرة: چڀ  ڀ     ٺ  چ  قالدبقيال :ب-ٗٔ

ؿبقاؿ:بنػألتبنػالـببػفب"امفبذلؾبمابراىبابفبمجاهدبلفبالزِّْمؿب ْرا  بفبج 
ـ بلخالد بامػفب(بٙ)لبدبا ببفبلمر لفبال َّْفر بفآرأ:ب)فمفبقيجؿبف بالامالفبف خ ْث

ـ بلخالد() ب(.ٛ(")ٚامفبقأ ربف خ ْث
ب[.ٕ٘ٓ:]البآرة چ ڈ  ڈ  ژچ  قالدبقيال :ب-٘ٔ

اابػفبب(ٓٔ)لػفبالحنػفباابػفبأبػ بإنػحاؽ(بٜ)"امفبذلؾبمػابرااهبهػاراف
ال ْ خ ػُؾب(ٔٔ)محالالف بفػقمبالالػامباالػىـبارفػعبالاػاؼب)الحػرُثباال نػُؿ(برفػعب:ب)ا 

                                                 

(، ٖٔ(، ِٚازظيس اثيٓ هب٠ٌٛيٗ )ص1ٖٗ-7ٖٗ/ٔ( أظس: وزيبة اٌّظيبؽف بثيٟ داٚد )ٔ)

 (. ٕٔٔ/ٔ(، ٚئػساة اٌمساتاد اٌشٛاذ )37/ٔٚاٌىشب  ٌٍصِاشسٞ )

 (.  ٖٔٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٕ)

 (.  1ٓٔ/ٔ( أظس: ادطبثخ فٟ ر١١ّص اٌظؾبثخ )ٖ)

 (.  ٕ/ّٕؾ١ظ )(، ٚاٌجؾس ا1ٌٕٔ/ٔ( أظس: اٌىشف ػٓ ٚعٖٛ اٌمساتاد اٌعجغ ٌّىٟ )ٗ)

 (.  7ٔٔ/ٔ( اٌّؾزعت )٘)

( ظيبٌُ ثييٓ ػجيد ح ثييٓ ػّيس ثييٓ اٌالييبة اٌؼيدٚٞ، أثييٛ ػّيس، ٠ٚمييبي: أثيٛ ػجييد ح، أؽييد ٙ)

 (.  ٖٔٓ/ٔاٌفمٙبت اٌعجؼخ. أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )

 ( ثدْٚ ٔعجخ. ٕٔٗ/ٔ(، ٚفٟ ئػساة اٌمساتاد اٌشٛاذ )ٔٔٔ/ٕ( أظس: اٌجؾس اٌّؾ١ظ )7)

 ٔعجخ. 

 (.  ٕٓٔ/ٔ( اٌّؾزعت )1)

( ٘ييبزْٚ ثييٓ ِٛظييٝ ثييٓ شييس٠ه، أثييٛ ػجييد ح اٌزيٍجييٟ، ابهفييش اٌدِشييمٟ. أظييس: غب٠ييخ 3)

 (.7ٖٗ/ٕإٌٙب٠خ )

( ٠ييٛٔط ثييٓ أثييٟ ئظييؾبق ػّييسٚ ثييٓ ػجييد ح اٌعييج١ؼٟ. أظييس: اٌّيٕييٟ فييٟ اٌضييؼفبت ٓٔ)

(ٕ/7ٙٙ  .) 

( ِؾّييد ثييٓ ػجييد اٌييسؽّٓ ثييٓ ِؾ١ظييٓ اٌعييّٟٙ ِييٛالُ٘ اٌّىييٟ. أظييس: غب٠ييخ إٌٙب٠ييخ ٔٔ)

(ٕ/ٔٙ7  .) 



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٙٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٔفال ما)
ب(.ٕقاؿبابفبمجاهد:باهاب خط")

ب[.ٕٓٔ]البآرة: چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      چ قالدبقيال :بب-ٙٔ
بف بِمػػب بِظػػىؿ بققػػادةبفػػ بقػػاؿبا بنػػبحا د:ب)ِفػػمػػابُراالبلػػفب"امػػفبذلػػؾب

ب(.ببٖ()اـِبم بالغ ب
ب(.ٗقاؿبابفبمجاهد:بهابجمعبظؿ")

ب[.ٕٓٗ بٖٕٗ]البآرة: چٱ  ٻ  ٻ  چ قالدبقيال :بب-ٚٔ
لػػػفبلخػػػ ببػػػفبأبػػػ ب(ب٘)"امػػػفبذلػػػؾبمػػػابرااهبأبػػػابلبػػػدبالػػػرحمفبالنػػػخم 

فَّاف ببالف بذِبالَّب:ب)ا ب(ٙ)طالب ب(.ٚ(ببفقمبالالام)ـْب اُبمِببال ق ا 
ب(.ٛقاؿبابفبمجاهد:با باُلآرأبب ا")

 چ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ قالػػػػػػػػػػػػػػػػدبقيػػػػػػػػػػػػػػػػال :بب-ٛٔ
ب[.ٖٕٚ]البآرة:

ب(.ٜال(بناا ةبالااا)ذِبْابالَّبفُبيْبال بباْبذلؾبقرامةبالحنف:ب)أ بب"امف
قػػػاؿبابػػػفبمجاهػػػد:باهػػػذابإ مػػػابالاػػػافبفػػػ بالاقػػػؼ بفأمػػػابفػػػ بالاالػػػؿبفػػػىب

                                                 

(، ٚشيٛاذ ٕٗٔ(، ِٚفيسدح اثيٓ ِؾ١ظيٓ )ص7ٕٕ( أظس: ِفيسدح اٌؾعيٓ اٌجظيسٞ )صٔ)

 (.  1ٖ٘/ٖ(، ٚرفع١س اٌمسطجٟ )17ٓاٌمساتاد ٌٍىسِبٟٔ )ص

 (.  ٕٔٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٕ)

(، ٚشييٛاذ ٖٔٓ/ٔ(، ٚئػييساة اٌمييسآْ ٌٍٕؾييبض )ٖٙ( أظييس: ِازظييس اثييٓ هب٠ٌٛييٗ )صٖ)

 (.  11اٌمساتاد ٌٍىسِبٟٔ )ص

 (.  ٕٕٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٗ)

( ػجد ح ثٓ ؽج١ت ثٓ زث١ؼخ، أثٛ ػجيد اٌيسؽّٓ اٌعيٍّٟ اٌضيس٠س، ِميسب اٌىٛفيخ. أظيس: ٘)

 (.  ٖٔٗ/ٔ(، ٚاٌيب٠خ )1٘/ٔرروسح اٌؾفبظ )

 (.  ٗٙٗ/ٗ( أظس: ادطبثخ فٟ ر١١ّص اٌظؾبثخ )ٙ)

(، ِٚغّيغ ٖٗٔ-ٕٗٔ/ٔ(، ٚاٌىشب  ٌٍصِاشسٞ )3ٖ( أظس: ِازظس اثٓ هب٠ٌٛٗ )ص7)

(، ٚشييٛاذ اٌمييساتاد ٌٍىسِييبٟٔ ٙٔٔ/ِٕٚغّييغ اٌج١ييبْ فييٟ رفعيي١س اٌمييسآْ ٌٍلجسظييٟ )

 (.  3ٖ)ص

 (.  ٕ٘ٔ/ٔ( اٌّؾزعت )1)

(، ٚاٌّؾيييسز اٌيييٛع١ص الثيييٓ ػل١يييخ )(، ٚرفعييي١س 3ٖ( أظيييس: ِازظيييس اثيييٓ هب٠ٌٛيييٗ )ص3)

 (.  3ٌٗمساتاد ٌٍىسِبٟٔ )ص(، ٚشٛاذ ا7ٓٔ/ٗاٌمسطجٟ )



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٚٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٔالااف")
ب[.ٕٛٗ]البآرة: چې  چ  قالدبقيال :ب-ٜٔ

بالقػػامبقػػرامةب چې  چ "امػػفبذلػػؾبقػػاؿبأبػػابباػػرببػػفبمجاهػػد:ب
ب(.ٖ(")ٕبال ام)اه(بابُبال اسبجماليال بالغةبلأل الارب)القَّب

ب[.ٕ٘٘]البآرة: چ ېئ     ېئ     ىئچ قالدبقيال :بب-ٕٓ
اابلػػرجباأبػػ بجيفػػربب ػػىؼبلػػ  ـ:ب(بٗ)"امػػفبذلػػؾبمػػابُراالبلػػفبالزهػػرال

ب( بالـباُلآ ؿ:باالؼبقالاا؟٘ا(ببىبهمز)م ب ُبظُبفْبحِببهُب بال ُاادُب)ا ب
قاؿبابفبمجاهد:بمػفبلػـبال مػزبقػاؿ:ب)ال ػُااُده(بف خػؼبال مػزةببػااابنػاا ة ب

بال  ػابابػالفبالػااا بفالجقمػعبنػاا اف بفػ فبشػامب ػم ابفآػاؿ:ب)ال ػُااُده( ببفجمع
ب(.ٙامفبقرؾبال مزةبأالىلبقاؿ:ب)ال ْاُده(")

ب[.ٕٚٙ]البآرة: چ ہ  ہ  ھ  ھچ  قالدبقيال :ب-ٕٔ
ػػض  بالػػدِبفبق ْغُمُ ػػاابفِبأ ببآل"امػػفبذلػػؾبقػػرامةبالزهػػرال:ب)إِب (ببفػػقمبالقػػامبمػػفب  م 

ب(.ٚمشددةبالمالـ")(بالدِباراالبأال ال:ب)ُقغ مُِّ اابفِب
ثـبقاؿبابفبج  :ب"الـبالذاربابفبمجاهدبهؿبالمالـبمػعبفػقمبالقػامبمانػارةب
بالشػ مبالغُمػض باغػاربالغػار باد ػؿب أابم مامة باالمحفاظبف بهذا:ب  م ض 

ب(.ٛالدُ ؿ باامفبالاُمف با رببالغُرب")

                                                 

 (.  7ٕٔ، ٕ٘ٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٔ)

(، ٚئِيالت ِيب ٕٖٙ/ٔ(، ٚئػيساة اٌميسآْ ٌٍٕؾيبض )ٓٗ( أظس: ِازظس اثٓ هب٠ٌٛٗ )صٕ)

 (.  3ٙ(، ٚشٛاذ اٌمساتاد ٌٍىسِبٟٔ )صٗٓٔ/ِٔٓ ثٗ اٌسؽّٓ ٌٍؼىجسٞ )

 (.  3ٕٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٖ)

أظس: ظ١س أػيالَ ٘. ٕٗٔرٛفٟ ظٕخ  ( ِؾّد ثٓ شٙبة اٌص٘سٞ اٌمسشٟ، ادِبَ اٌؾبفظ،ٗ)

 (.  ٕٖٙ/٘أػالَ إٌجالت )

 (.  1ٕٓ/ٕ(، ٚاٌجؾس اٌّؾ١ظ )7ٓٔ( أظس: ئِالت ِب ِٓ ثٗ اٌسؽّٓ )ص٘)

 (.  ٖٓٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٙ)

(، ٚشييٛاذ ٖٖٙ/ٔ(، ٚئػييساة اٌمييسآْ ٌٍٕؾييبض )ٕٗ( أظييس: ِازظييس اثييٓ هب٠ٌٛييٗ )ص7)

 (.  ٕٙٔ/ٔ(، ٚاٌىشب  )ٓٓٔاٌمساتاد ٌٍىسِبٟٔ )ص

 (.  3ٖٔ/ٔ( اٌّؾزعت )1)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٛٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب[.بٕٛٚ]البآرة: چھ  ھ  ھ  ے  چ قالدبقيال :بب-ٕٕ
اؿ:بأ دباػافبمَّبلفبأب بالنَّب(بٔ)لفبأب بزالد"امفبذلؾبمابرااهبابفبمجاهدب

ُبا(بم مامةبالبامبناا ةبالااا)بِمف بب  بآِبابب بالآرأ:ب)م ب ب(.ٖ(")ٕالرِّ
]الؿب چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػال :بب-ٖٕ
ب[.ٖٚلمراف:

بأ ببفْب"امفبذلؾبقرامةبالحنف:ب)أ ب ب(.ٗ()ـْبالقُباقِبابأُبم ببؿ بثْبمِببدٌبح باُلاِق  
قاؿ بقػاؿبابػفبمجاهػد:بالخػ بهػذابال بغػ بأفب(:باذاب٘قاؿبأحمدببفبالالم)
بأحدال(") ب(.ٙالااف:ب)أفبالاِق  

ب[.ٖ]ال نام: چڎ  ڎ  چ قالدبقيال :بب-ٕٗ
ب(ٜ)لفبالحالػ ببػفباثػاب(بٛ)لفبابلمش(بٚ)"امفبذلؾبمابرااهبالمف ؿ

براهالـبال  ي ب(ٜ)اثاب ب(.ٔٔاأالحابد:ب)أ بق ْآِنُطاا(ببفقمبالقام)ب(ٓٔ)اا 
ب(.ٕٔقاؿبابفبمجاهد:با بأالؿبلد")

ب[.٘]ال نام: چۈ  چ قالدبقيال :بب-ٕ٘
                                                 

 (.  ٖ٘ٓ/ٔأظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )٘. ٕ٘ٔ( ظؼ١د ثٓ أٚض إٌؾٛٞ، رٛفٟ ظٕخ ٔ)

(، ٚدزاظييبد بظييٍٛة اٌمييسآْ اٌىييس٠ُ ٌؼجييد اٌاييبٌك ٖٗ( أظييس: ِازظييس اثييٓ هب٠ٌٛييٗ )صٕ)

 (.  ٖٙ(، ٚلساتح أثٟ اٌعّبي اٌؼدٚٞ )صٕٖٙػض١ّخ )اٌمعُ اٌضبٟٔ/ اٌغصت اٌضبٟٔ/ 

 .  (ٕٗٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٖ)

 (.  ٕٓٙ/ٖ(، ٚاٌدز اٌّظْٛ )37ٗ/ٕ( أظس: اٌجؾس اٌّؾ١ظ )ٗ)

 (.  ٕٙ/ٔ( اثٓ ػّس ثٓ ئظؾبق، أثٛ ثىس اٌجيدادٞ. أظس: اٌيب٠خ )٘)

 (.  ٖٙٔ/ٔ( أظس: اٌّؾزعت )ٙ)

 (.  7ٖٓ/ٕأظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )٘. 1ٙٔ( اثٓ ِؾّد اٌضجٟ، رٛفٟ ظٕخ 7)

ٞ اٌىييبٍٟ٘ ِييٛالُ٘، اٌىييٛفٟ، ادِييبَ ( ظيي١ٍّبْ ثييٓ ِٙييساْ، ابػّييش، أثييٛ ِؾّييد، ابظييد1)

 (.  ٖ٘ٔ/ٔاٌغ١ًٍ. أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )

( ٠ؾ١ٝ ثٓ ٚصبة ابظيدٞ ِيٛالُ٘، اٌىيٛفٟ، ريبثؼٟ صميخ وج١يس، ِيٓ اٌؼجيبد ابػيالَ. أظيس: 3)

 (.  1ٖٓ/ٕغب٠خ إٌٙب٠خ )

( ئثسا١ُ٘ ثٓ ٠ص٠د ثٓ ل١ط ثيٓ ابظيٛد، أثيٛ ػّيساْ إٌاؼيٟ اٌىيٛفٟ، ادِيبَ اٌّشيٙٛز ٓٔ)

 (.  3ٕ/ٔاٌظبٌؼ اٌصا٘د اٌؼبٌُ. أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )

(، ٚشيييٛاذ اٌميييساتاد ٕٗٗ/ٔ(، ٚاٌىشيييب  )٘٘( أظيييس: ِازظيييس اثيييٓ هب٠ٌٛيييٗ )صٔٔ)

 (.  1ٌٍٕٔىسِبٟٔ )ص

 (.  1ٓٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٕٔ)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٜٕٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا)ِقال مػال( باهمػابفػ ب چۈ  چ "امفبذلؾبمػابذاػرهبابػفبمجاهػدبفػ ب
بامال( باقالؿ:ب)ق ا امال( باالخغةببانربالآاؼ.ب( ب)ِقا بٔالنبية)

(.با ق ػ باػىـبابػفبمجاهػدبالػـبٕقرأب)ق ا امال(ببالااابافقمبالآاؼبابفبلمر)
ب(.ٗأثبقد")(؛بلا دبٖالذارب)ِقاامال(بلفبأحد)

ب[.ٛٚ]ال نام: چۋ  ۋ  چ قالدبقيال :بب-ٕٙ
بالم ْاُت(ب(:٘"امفبذلؾبقرامةبطخحةببفبنخالماف) ـُ برفعبب)أ اْل  م ابق ُااُ ااباُلْدِرُاُا

ب(.بٙبرفعبالاافالف)
ب(.ٚقاؿبابفبمجاهد:باهذابمردادبف باليربالة")

 چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  قالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال :ب-ٕٚ
ب[.ٔٚٔ]ال نام:

بالفقم ب چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ "امفبذلؾبقرامةباليامة:ب
ب(.ٛ(ببانربابلؼ)افُباُبال ببفْباقرامةبالحنف:ب)إِب

قػػاؿبأبػػابالفػػقم:بهػػذهبالآػػرامةبقاجػػببرفػػعب)الاػػاف( بالػػـبالػػذاربابػػفبمجاهػػدب
إلرابب)الااف(؛باا  مابالجببرفيدببفب)إف(به اب ف  باآالؾ:بمابالاافبلدبالػد ب

                                                 

ثييببٌف، ٚلييسأ  چۈ  چ  ػّييسٚ ٚػبطيُ ٚؽّييصح ٚاٌىعيبئٟ( ليسأ اثييٓ وض١يس ٚأثييٛ ٔ)

 (.  ٕٕٙٔبفغ ٚاثٓ ػبِس: )ل١ّب ( ثي١س أٌف. أظس: اٌعجؼخ )ص

(، ٚاٌجؾيس اٌّؾي١ظ ٖٓٔ( ٌؼٍٗ ػ١عيٝ ثيٓ ػّيس وّيب فيٟ: شيٛاذ اٌميساتاد ٌٍىسِيبٟٔ )صٕ)

 (، ٚز٠ٚذ ف١ّٙب أ٠ضب  ػٓ اٌؾعٓ ٚأثٟ ػّسٚ. 1ٔ٘/ٖ(، ٚاٌدز اٌّظْٛ )7ٓٔ/ٖ)

(، ٖٙٗ/٠ٚٔيييخ ػيييٓ ػجيييد ح ثيييٓ ػّيييس، وّيييب فيييٟ ئػيييساة اٌميييسآْ ٌٍٕؾيييبض )( ٚ٘يييٟ ِسٖ)

 (، ٚاٌّظبدز اٌعبثمخ. ِ٘٘ٚازظس اثٓ هب٠ٌٛٗ )ص

 (.  1ٕٔ/ٔ( اٌّؾزعت )ٗ)

 (.  ٖٔٗ/ٔ( اٌعّبْ، ِمسب ِظدز. أظس: اٌيب٠خ )٘)

(، ٚشييٛاذ ٖ٘ٔ/ٖ(، ِٚغّييغ اٌج١ييبْ ٌٍلجسظييٟ )ٓٙ( أظييس: ِازظييس اثييٓ هب٠ٌٛييٗ )صٙ)

 (.  1ٖٔبٟٔ )صاٌمساتاد ٌٍىسِ

 (. 3ٖ/ٔ( اٌّؾزعت )7)

 (.  ٖٙٔ/ٔ(، ٚاٌىشب  )ٗٙ( أظس: ِازظس اثٓ هب٠ٌٛٗ )ص1)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٕٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٔاهذابقاطع")
ب[.ٓ٘]المائدة: چ ی   ی  جئچ  قالدبقيال :ب-ٕٛ

بػػػراهالـباالنػػػخم :ب)أ ب (باف بُغػػػبْبال ببةِبالَّػػػخِباهِبالج ببـُبْاػػػحُبف ب"امػػػفبذلػػػؾبقػػػرامةبالحالػػػ باا 
ب(.ٖ(بارفعبالمالـ)ٕبالالام)

بقاؿبابفبمجاهد:باهاب طأ.ب
ـُ( باقػرأ: ی   چ  قاؿ:باقػاؿبابلػرج:ب بألػرؼبفػ باليربالػة:ب)أفحاػ

ب البال. چ
ـ ب ا  ب(.٘(")ٗالجاهخالة(ببفقمبالحامباالااؼباالمالـ)باقرأبابلمش:ب)أفح 

ب[.ٛ٘ٔ]اب ياـ: چٿ  ٹ  ٹ  ٹ        چ قالدبقيال :بب-ٜٕ
فعب فنالبإالماُ  ا(ببالقامبفالمابالراىب ْب:ب) بق ب(ٙ)"امفبذلؾبقرامةبأب باليالالة

ب(.ٚالراىبل د)
ب(.8قاؿبابفبمجاهد:باهذاب خط")
                                                 

 (.  ٕٗٓ/ٔ( اٌّؾزعت )ٔ)

ػشيس٠خ ِس٠ٚيخ ػيٓ عّٙيٛز اٌميسات، ئال اثيٓ ػيبِس  چ جئچ  ( لساتح ا١ٌبت فيٟٕ)

 (.  ٕٗ٘/ٕفأٗ لسأ ثبٌزبت. أظس: إٌشس )

(، ٚشييٛاذ اٌمييساتاد ٘ٓ٘/ٖ(، ٚاٌجؾييس اٌّؾيي١ظ )1ٙ( أظييس: ِازظييس اثييٓ هب٠ٌٛييٗ )صٖ)

 (.  ٌٍ٘٘ٔىسِبٟٔ )ص

(، ٚش٠يبدح 3٘٘ٔ/ٕ(، ٚفيٟ اٌّيجٙظ ٌعيجظ اٌا١يبط )1ٙ( أظس: ِازظس اثٓ هب٠ٌٛٗ )صٗ)

( ِٓ طس٠ك اٌّلٛػٟ ػٓ ابػّش، ٚٔعجٙب اٌظفساٚٞ ٗٗٔاٌززّخ الثٓ اٌمبطؼ )ص

( ئٌييٝ ٘٘ٔس٠ييك اٌّؼييدي، ٚٔعييجٙب اٌىسِييبٟٔ )ص( ئٌييٝ اثييٓ ِؾ١ظييٓ ِييٓ ط7ٕٙ)ص

 اٌؾعٓ ٚلزبدح ٚابػسط ٚابػّش. 

 (.  ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٔ( اٌّؾزعت )٘)

(
ٙ

( زف١يييغ ثيييٓ ِٙيييساْ، أثيييٛ اٌؼب١ٌيييخ اٌس٠يييبؽٟ، ِيييٓ وجيييبز اٌزيييبثؼ١ٓ. أظيييس: غب٠يييخ إٌٙب٠يييخ 

(ٔ/ٕ1ٗ  .) 

(، ٚشيٛاذ 71ٕ(، ِٚشىً ئػساة اٌمسآْ ٌّىٟ )ص1ٕ( أظس: ِازظس اثٓ هب٠ٌٛٗ )ص7)

(، ٚاٌمييساتح فييٟ ٘ييرٖ اٌّظييبدز ِٕعييٛثخ الثييٓ 1ٌٕٔمييساتاد ٌٍىسِييبٟٔ )صٚشييٛاذ ا

 ظ١س٠ٓ ٚاثٓ ػّس. 

 (.  ٖٕٙ/ٔ( اٌّؾزعت )1)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٕٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب[.٘ٙٔ]ابلراؼ: چڄ  ڄ  چ قالدبقيال :بب-ٖٓ
بالُب"ا)ب الِّس ب  (.2(ب...")1الرببفبلاالـ)راىبلفب  ب(بلخ بازفبف يِّؿ 

إل بأفبقاؿبف بقيخالخ ا:ب"اأماب)ب ػالِّس(ببقشػدالدبالالػامباانػرها بفخػالسبلخػ ب
ف يِّؿبامابظفبابػفبمجاهػد؛ببػؿبهػابلخػ بف اْلِيػؿبق فالػؼب)ب الػِئس(بلخػ بقػاؿبمػفب

مزةبلخ بلفظبقاؿبف بق فالؼبنام ة:بن اَّة باف بق فالؼبش م:بشّ  بفأبدؿبال 
ب.(ٖ)مابقبخ ا"
 [.129]التوبة  چژ  ژ  ڑ   ڑ  چ قول  تعالى   -31

:باػافبلالنػ ببػفب(٘)قػاؿ:بقػاؿبنػالباالد(بٗ)"امفبذلؾبمابحااهبابفبنػىـ
ف؟بقػاؿ:ب بأدرالب بمفبا ( بقخت:بلخ بأالبشػ مب ػاَّ بفبلمربالآرأ:ب)لخ بقآاىل

فبأحػػدب الػػره؟بقػػاؿ:ب ) أفبقػػاؿ:ب"ااػػافبب("ب...بإلػػ ٙا بألرفػػد.بقخػػت:بف ػػؿب ػػاَّ
ابشػػبدببآػػدربنػػالباالدبأ بالآػػؼبفػػ بقالػػاسبذلػػؾ باأ بالآػػاؿ:ب بأدرال بالػػا بأفب

(بلقاقفػػتبٚهػػذهبالحااالػػةبرااهػػابابػػفبمجاهػػدباراال اهػػابلػػفبشػػال  ابأبػػ بباػػر)
ب(.ٛفال ا")

 [.71]هود  چی  چ قول  تعالى   -32

                                                 

 (.  ٖٖٔ/ٕأظس: ثي١خ اٌٛػبح )٘. 13( ا١ٌٍضٟ إٌؾٛٞ، رٛفٟ ظٕخ ٔ)

(، ٚشيييٛاذ 1ٖٙ/3(، ٚرفعييي١س اٌمسطجيييٟ )3٘ٔ/ٕ( أظيييس: ئػيييساة اٌميييسآْ ٌٍٕؾيييبض )ٕ)

 (.  37ٌٍٔىسِبٟٔ )صاٌمساتاد 

 (.  ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٔ( اٌّؾزعت )ٖ)

 (.  7ٔ/ٕ( اٌمبظُ ثٓ ظالَ، أثٛ ػج١د اٌاساظبٟٔ ابٔظبزٞ. أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )ٗ)

( ئِبَ أً٘ إٌؾٛ، أثٛ ثشيس، ػّيسٚ ثيٓ ػضّيبْ ثيٓ لٕجيس اٌجظيسٞ. أظيس: ريبز٠د ادظيالَ ٘)

(ٗ/ٖٙٙ  .) 

(، ٚوالّ٘يب ٕٖٙ/ٔ(، ٚئػساة اٌمساتاد اٌشٛاذ )٘ٓٔ( أظس: ِازظس اثٓ هب٠ٌٛٗ )صٙ)

 (.  ٕٕٔٚوالّ٘ب ؽىب٘ب ػٓ ظ١ج٠ٛٗ، ٚشٛاذ اٌمساتاد ٌٍىسِبٟٔ )ص

 ( ذوسٖ اثٓ عٕٟ لجً ٘را اٌع١بق، ٚ٘ٛ: أثٛ ثىس عؼفس ثٓ ػٍٟ اٌؾغبط. 7)

 (.  ٖٗٓ/ٔ( اٌّؾزعت )1)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٕٕ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ْت(بفقحال)ٔ"امفبذلؾبقرامةبمحمدببفبزالادبابلراب ) ح  ب(.بٕ(:ب)ف   
قػػاؿبأبػػابالفػػقم:براىبابػػفبمجاهػػدبقػػاؿ:بقػػاؿبأبػػابلبػػدبا ببػػفبابلرابػػ :ب

ْحؾ: ب(:بٗ( باأ شد)ٖهابالحالض)بال َّ
فا             بالخِّآا"بب ْحُؾبابرا ِببفاؽ بالالَّ اِؼبالاـ  بالج  ب.(٘)امثِؿبدـِ

 [.82]هود  چۈئ  ۈئ  چ قول  تعالى   -33
(ببفقمب(ٛ)شالبةلفبب(ٚ)لفبقالافب(ٙ)"امفبذلؾبمابرااهبالحخاا   :ب)أابالِاال 

ب.ب(ٜ)بفقمبالالام.باُراالبأال البلفبأب بجيفربمثخد
ب.(ٓٔ)قاؿبابفبمجاهد:با بالجازبقحرالؾبالالامبهاه ا"

 چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  چ قولهههههههههههههههههههههههههههههههه  تعههههههههههههههههههههههههههههههههالى   -34
 [.36]اإلسراء 

ب(.ٔٔالف ا اد(ببفقمبالفام)ا ببر بال بب بالْب"امفبذلؾبقرامةبالجرّاح:ب)ا ب
                                                 

(، ِٚسارييت إٌؾيي١٠ٛٓ 1ٕٔ/ٖاٌييسٚاح ) أظييس: ئٔجييبٖ٘. ٖٕٔ( أثييٛ ػجييد ح، رييٛفٟ ظييٕخ ٔ)

 (.  3ٗٔ)ص

(، ٚشيٛاذ ٕٗ/ٕ(، ٚئِالت ِب ِيٓ ثيٗ اٌيسؽّٓ )٘ٔٔ( أظس: اٌّازظس الثٓ هب٠ٌٛٗ )صٕ)

 (.  ٖٗ٘/ٙ(، ٚاٌدز اٌّظْٛ )7ٖٕٚشٛاذ اٌمساتاد ٌٍىسِبٟٔ )ص

(، ٚاثيٓ عس٠يس ٖٙٓ/ٕ( ٚ٘ٛ ِسٚٞ ػٓ ِغب٘د ٚػىسِخ ػٕد ػجد اٌيسشاق فيٟ رفعي١سٖ )ٖ)

(، ٕٖٖٗ/٘(. ٚأظييييس: اٌٙدا٠ييييخ ئٌييييٝ ثٍييييٛؽ إٌٙب٠ييييخ ٌّىييييٟ )7ٖ/ٕٔ) فييييٟ رفعيييي١سٖ

(. ٚأٔىيييس ٘يييرا اٌّؼٕيييٝ عّبػيييخ ِيييُٕٙ اٌفيييسات فيييٟ ِؼيييبٟٔ اٌميييسآْ ٖٙٔ/ٔٚاٌمسطجيييٟ )

(، ٖٗٙ/ٖ(، ٚإٌؾيييبض فيييٟ ِؼب١ٔيييٗ أ٠ضيييب  )ٕٙ/ٖ(، ٚاٌصعيييبط فيييٟ ِؼب١ٔيييٗ )ٕٕ/ٕ)

 ٚغ١سُ٘. 

 (.  7ٖ/ٕٔ( ٌُ أ٘زد ئٌٝ لبئٍٗ، ٚ٘ٛ فٟ اٌٍعبْ )ضؾه(، ٚاٌلجسٞ )ٗ)

 (.  ٖٕٖ/ٔ( اٌّؾزعت )٘)

 (.  3ٗٔ/ٔ( أؽّد ثٓ ٠ص٠د، أثٛ اٌؾعٓ اٌؾٍٛأٟ. أظس: اٌيب٠خ )ٙ)

 (.  ٘ٔٙ/ٔ( ػ١عٝ ثٓ ١ِٕب، أثٛ ِٛظٝ، اٌٍّمت ثمبٌْٛ. أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )7)

 (.  3ٕٖ/ٔ( ش١جخ ثٓ ٔظبػ ثٓ ظسعط ثٓ ٠ؼمٛة، ِمسب اٌّد٠ٕخ. أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )1)

(ٔ/ٖٕ3  .) 

(، ٚشيٛاذ اٌميساتاد 7ٕٗ/٘(، ٚاٌجؾيس اٌّؾي١ظ )ٙٔٔاثيٓ هب٠ٌٛيٗ )ص( أظس: ِازظيس 3)

 (.  7ٌٍٖٕىسِبٟٔ )ص

 (.  ٕٖٙ/ٕ( اٌّؾزعت )ٓٔ)

(، 1ٕٔ(، ٚشيييٛاذ اٌميييساتاد ٌٍىسِيييبٟٔ )صٗٗٔ( أظيييس: ِازظيييس اثيييٓ هب٠ٌٛيييٗ )صٔٔ)

  = 



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٖٕٕ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفػام بالػـبالػذاربهػابا بابػفبمجاهػدببقاؿبأبابالفػقم:بأ اػربأبػابحػاقـبفػقم
ب(.ٔقراد")بال مزبا 
 چک  چ [، 8]مهههريم  چڻ  چ قولههه  تعهههالى   -35
 [.58]مريم  چڻ  چ [، 72]مريم 

ِقالّبب"امفبذلؾبقرامةبابفبمنياد:ب)الِاب رِب ال(ببفقمباليػالف.بااػذلؾبقػرأبأال ػال:بل 
ِخاّلال(ببفقمبالالاد  ب ببِبل باْب)أ ب ب.ب(ٕ)ابال 

باقاؿبابفبمجاهد:ب بألرؼبل مابف باليربالةبأالىل.ب
 (.ٗ(")ٖب ـبالبام) چڻ  چ  قاؿبابفبمجاهد:باالآرأبمعبذلؾ

 [.23]مريم  چۉ  ې  چ قول  تعالى   -36
بأها(بمثؿ:بفألجأها.بج بأ ب(:ب)ف ب٘)ة بر بزْبؿببفبل بالْب"امفبذلؾبقرامةبُشب ب

ب(.ٚ(")ٙالمفاجأة)قاؿبأبابالفقم:برااهابابفبمجاهدبأال البأ  ابمفب
 [.74]مريم  چۋ  چ قول  تعالى   -37

 "حػػدث ابأبػػابلخػػ بلػػفبابػػفبمجاهػػدبأفبالآػػرامةبفال ػػابلخػػ بثػػىثبأ ػػرب:
ِراّلال()، چۋ  چ  ِزاّلال()ٛ)ا   (.ٕ(")ٔ( ب)ا 

                                                 

= 

 (.ٔٙٔٚاٌشٛازد فٟ اٌٍيخ ٌٍظيبٟٔ )ص

 (. ٕٔ/ٕ( اٌّؾزعت )ٔ)

(، 31ٕ(، ٚشيييٛاذ اٌميييساتاد ٌٍىسِيييبٟٔ )ص7٘ٔ( أظيييس: ِازظيييس اثيييٓ هب٠ٌٛيييٗ )صٕ)

 (.  ٗٙٔٚاٌشٛازد فٟ اٌٍيخ )ص

 (.  7ٖٔ/ٕ( ٟٚ٘ لساتح اٌغّٙٛز، ٚوعس اٌجبت ؽّصح ٚاٌىعبئٟ. أظس: إٌشس )ٖ)

 (. 3ٖ/ٕ( اٌّؾزعت )ٗ)

جَؼٟ. أظس: ئٔجبٖ اٌسٚاح )٘)  (. 7ٙ/ٕ( اٌضُّ

شج١ً )فأعأ٘يب(، ٚاٌّشيٙٛز فيٟ اٌّظيبدز أٔٙيب ِيٓ اٌّفبعيأح ( ٌُ أعد اٌسٚا٠خ ابٌٚٝ ػٓ ٙ)

 (.  ٖٔٗ/ٖٔ(، ٚرفع١س اٌمسطجٟ )1ٕٔ/ٙوّب زٚا٘ب اثٓ ِغب٘د أظس: اٌجؾس اٌّؾ١ظ )

 (. 3ٖ/ٕ( اٌّؾزعت )7)

( ابٌٚٝ لسأ ثٙب اٌغّٙٛز، ٚلسأ ثبٌضب١ٔيخ ليبٌْٛ ٚاثيٓ ذويٛاْ ٚأثيٛ عؼفيس. أظيس: اٌعيجؼخ 1)

 (.  3ٖٗ/ٔ(، ٚإٌشس )ٔٔٗ)ص



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٕٗ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [. 18]ط   چڇ  چ قول  تعالى   -38
"اقػػػاؿبابػػػفبمجاهػػػد:بمثػػػػؿب ىمػػػ ب باجػػػدبلػػػػد؛ببفبالانػػػرةبفػػػ بالػػػػامب

 لقآامبالناا الف باالانرةبف بمالـب) ىم (به بالق بقحدث ابالامبب(ٖ))لالااِل(
ب.(ٗ)المقاخـ"
 [.29]األنبياء  چژ  ڑ   چ قول  تعالى   -39

(ب(:ب)فػذلؾبُ ْجِزالػدُب٘"امفبذلػؾبقػرامةبأبػ بلبػدبالػرحمفبلبػدبا ببػفبالزالػد)
ب(.ٙبرفعبال امباال اف)

 جزالػػت بامػػابقػػاؿ:قػػاؿبابػػفبمجاهػػد:ب بأدرالبمػػاب ػػـبال ػػاف؟ب بالآػػاؿبإ ب
 (.ٚ[")ٚٔ]نبأ:بچ چ  چ  چ  چچ 
 [.111، 129]األنبياء  چھ  ھ  چ قول  تعالى   -42

بفْبا ِب(بلػفبابػفبلػامربأ ػدبقػرأ:ب)ا بٜلفبالحالػ )(بٛ)"امفبذلؾبمابرااهبأالاب
بل برِبدْبأ ب بأ برِبدْبأ ببفْبا ِب[ ب)ا بٔٔٔد(ب]اب بالػػام:خَّػػي بال  [ببفػػقمبالالػػامبٜٓٔ(ب]اب بالػػام:الػػبٌبرِبق بال 

                                                 

= 

( ػييٓ ظييؼ١د ثييٓ عج١ييس، ٚفييٟ شييٛاذ ٔٙٔ( ٚ٘ييٟ شييبذح، فييٟ ِازظييس اثييٓ هب٠ٌٛييٗ )صٔ)

( ٕ٘ٗ( ػٕيٗ ٚػيٓ ٠ص٠يد اٌجسثيسٞ، ٚفيٟ اٌزمس٠يت ٌٍظيفساٚٞ )صٖٖٓاٌىسِبٟٔ )ص

١فَغ ٚاٌؾٍٛأٟ ػٓ أثٟ ِؼّس ػٓ ػجد اٌٛازس ػٓ أثٟ ػّسٚ، ٚابػّش  َّ ػٓ اثٓ اٌعَّ

 ِٓ طس٠ك ابػشٝ. 

 (. ٗٗ/ٕ( اٌّؾزعت )ٕ)

(، ٚشاد فييٟ اٌجؾييس اٌّؾيي١ظ 1ٗ/ٕ( ٚ٘ييٟ ِٕعييٛثخ ٌٍؾعييٓ ٚأثييٟ ػّييسٚ فييٟ اٌّؾزعييت )ٖ)

 ( ػٓ اٌؾعٓ. ٖٙٓ( اثٓ أثٟ ئظؾبق، ٚفٟ شٛاذ اٌىسِبٟٔ )صٖٕٗ/ٙ)

 (. 3ٗ/ٕ( اٌّؾزعت )ٗ)

(، ٚشيييرزاد ٖٙٗ/ٔأظييس: اٌيب٠ييخ )٘. ٖٕٔ( اٌمسشييٟ اٌّمييسب اٌجظييسٞ، رييٛفٟ ظييٕخ ٘)

 (.  3ٕ/ٕاٌر٘ت )

 (.  7ٖٓ/ٙ(، ٚاٌجؾس اٌّؾ١ظ )7ٖٟٔ )ص( أظس: شٛاذ اٌىسِبٔٙ)

 (. ٔٙ/ٕ( اٌّؾزعت )7)

( أ٠ٛة ثٓ ر١ُّ ثٓ ظي١ٍّبْ ثيٓ أ٠يٛة، أثيٛ ظي١ٍّبْ اٌز١ّّيٟ اٌدِشيمٟ، ضيبثظ ِشيٙٛز. 1)

 (.  7ٕٔ/ٔأظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )

 (.  7ٖٙ/ٕ( ثٓ اٌؾبزس. اٌيب٠خ )3)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٕ٘       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب(.ٔجماليال)فال ماب
ب(.ٕقاؿبأبابالفقم:بأ اربابفبمجاهدبقحرالؾبهاقالفبالالامالف")

 [.112]األنبياء  چ ې   ې  ې      ىچ قول  تعالى   -41
(ببجػػػؿبقػػػرامةبابػػػفبلبػػػاسبٖ"اا  مػػػابقػػػاؿبابػػػفبمجاهػػػد:باابلػػػؼبنػػػاقطة)

 ببِّػػاابػػفبمحالالػػف:ب)ر بب(٘)االحالػػ ببػػفباليمػػرباالجحػػدرالباال ػػحاؾ(بٗ)الارمػػة
ببِبا بحْبأ ب ب(.ٚ(")ٙ(ببالامبثابقة بافقمبابلؼباالااؼ بارفعبالمالـ)ؽِّبح بالْبـُ

 چٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ قولهه  تعههالى   -42
 [.2]الحج 

ػُنػْار ىبا بباس بىبال َّػر بق ػ"امفبذلؾبقرامةبابلرجباالحنػف بب ػىؼ:ب)ا ب بـْبابُهػم 
أ ػػدبقرأهػػابأال ػػال:ب)ُنػػْارى(بب ػػـبالنػػالفب(بٛ)ى(.باراال ػػابلػػفبأبػػ بزرلػػةُنػػْار ببِب

ب(.ٓٔ(")ٜاالااؼبناا ة.بامابرااهبابفبمجاهدبلفبالحنفباابلرج)

                                                 

اٌّؾييي١ظ (، ٚاٌجؾيييس 1ٓٗ(، ٚاٌزمس٠يييت ٚاٌج١يييبْ )صٖٕٖ( أظيييس: شيييٛاذ اٌىسِيييبٟٔ )صٔ)

(ٙ/ٖٗٗ  .) 

 (. 1ٙ/ٕ( اٌّؾزعت )ٕ)

( ثضيُ اٌجيبت، ٖ) ُْ ( ٌؼً اٌّساد ليٛي اثيٓ عٕيٟ:  ِٚيٓ ذٌيه ليساتح أثيٟ عؼفيس: )ليً َزةُّ اؽُىي

ٚابٌييف ظييبللخ ػٍييٝ أٔييٗ ٔييدات ِفييسد  فىأٔييٗ ٔمٍييٗ ػييٓ اثييٓ ِغب٘ييد ٌٚييُ ٠ظييسػ ثييرٌه. 

 (.  3ٙ/ٕاٌّؾزعت )

اٌّىٟ، ربثؼٟ، صمخ ع١ٍيً ؽغيخ. أظيس: ( ػىسِخ ثٓ هبٌد ثٓ اٌؼبص، أثٛ هبٌد اٌّاصِٟٚ ٗ)

 (.٘ٔ٘/ٔأظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )

( اٌضؾبن ثٓ ِصاؽُ، أثيٛ اٌمبظيُ، ٠ٚميبي: أثيٛ ِؾّيد اٌٙالٌيٟ اٌاسظيبٟٔ، ريبثؼٟ. أظيس: ٘)

 (.  1ٖٖ/ٔغب٠خ إٌٙب٠خ )

(، ٚشييٛاذ ٖٖٓ(، ٚاٌّجعييٛط الثييٓ ِٙييساْ )ص7ٗٔ( أظييس: ِازظييس اثييٓ هب٠ٌٛييٗ )صٙ)

 (.  ٖٕٖاٌىسِبٟٔ )ص

 (. 7ٔ/ٕت )( اٌّؾزع7)

 (.  7ٖٔ/ٔ( أؽّد ثٓ ِؾّد إٌٛشغبٟٔ، أثٛ شزػخ اٌال١ت. أظس: اٌيب٠خ )1)

(، ٚاٌجؾيس اٌّؾي١ظ ٕٖٗ(، ٚشيٛاذ اٌىسِيبٟٔ )ص7٘ٔ( أظس: ِازظس اثٓ هب٠ٌٛيٗ )ص3)

(ٙ/ٖ٘ٓ  .) 

 (. 7ٕ/ٕ( اٌّؾزعت )ٓٔ)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٕٙ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.39]النور  چ ڃ   چچ قول  تعالى   -43
"امػػفبذلػػؾبمػػابحاػػاهبلبػػدبا ببػػفبإبػػراهالـباليّمػػ بابفطػػس بقػػاؿ:بنػػميتب

ب(.ٕات(ببابلؼ)الي بآِببِبباب بر بن بالآرأ:ب)ا ب(بٔ)منخمة
(ببال ػػػامببيػػػدباة بالي ػػػآِبقػػػاؿبأبػػػابالفػػػقم:باػػػذلؾبفػػػ باقػػػاببابػػػفبمجاهػػػد:ب)بِب

ب(.ٖابلؼ")
 [.9]الروم  چگ  گ  چ قول  تعالى   -44

( بض برْبااباب بارُبالث ػػلػػفبأبػػ بجيفػػر:ب)ا ب(ب٘)(بلػػفبنػػخالمافٗ"راىبالااقػػدال)
ب(.ٙممدادة)

ب(.ٚقاؿبابفبمجاهد:بلالسبهذاببش م")
 [.14]األحزاب  چەئ  وئ  وئ     چ قول  تعالى   -45

(بمرفالػػةبالنػػالف با بالجيػػؿبة ب  ػػقْباابالفِب"امػػفبذلػػؾبقػػرامةبالحنػػف:ب)ثػػـبُنػػِالُب
ب(.ٛفال ابالام با بالمدها)

بالثػػا  ) (بقػػاُؿبابػػفبمجاهػػد:با بالمػػدها بأال:بال نػػ بٜاالتاػػدبهػػذابالآػػاؿ 

                                                 

 (.  31ٕ/ٕ( أظس: اٌيب٠خ )ٔ)

(، ٚئػييييساة ٖٖٟٗٔ )ص(، ٚشييييٛاذ اٌىسِييييب3ٓٔ( أظيييس: ِازظييييس اثييييٓ هب٠ٌٛيييٗ )صٕ)

 (.  1ٙ/ٕاٌمساتاد اٌشٛاذ ٌٍؼىجسٞ )

 (.  ٖٔٔ/ٕ( اٌّؾزعت )ٖ)

أظييس: اٌيب٠ييخ ٘. 3ٕٓ( ِؾّييد ثييٓ ػّييس ثييٓ ٚالييد، أثييٛ ػجييد ح اٌٛالييدٞ، رييٛفٟ ظييٕخ ٗ)

(ٕ/ٕٔ3  .) 

 (.  ٖ٘ٔ/ٔ( ظ١ٍّبْ ثٓ ِعٍُ ثٓ عّبش، أثٛ اٌسث١غ اٌص٘سٞ. أظس: اٌيب٠خ )٘)

(، ٚاٌفس٠ييد فييٟ ٗٙٔ/7(، ٚاٌجؾييس اٌّؾيي١ظ )7ٖٗ( أظييس: شييٛاذ اٌمييساتح ٌٍىسِييبٟٔ )صٙ)

 (.  7٘ٔ/ٖئػساة اٌمسآْ اٌّغ١د )

 (.  ٖٙٔ/ٕ( اٌّؾزعت )7)

(، ٚشيٛاذ ٖ٘ٗ(، ِٚفيسدح اٌؾعيٓ اٌجظيسٞ )صٕٔٔ( أظس: ِازظس اثيٓ هب٠ٌٛيٗ )ص1)

 (.  1ٖٖاٌىسِبٟٔ )ص

 (. 71ٔ/ّٕؾزعت )فافف اٌّٙصح. اٌ چوئ  چ  ( ٚ٘ٛ أْ أطً اٌىٍّخ:3)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٕٚ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب ال مزبالذالباافبفال ابالذالبلابالقمدهباقطااؿب حاه بلزادبفػ بالحػرؼبالالػات 
ب(.ٔلخحراةبالق باافبالآاىباالزالدهبالداهبلماا  ا")

 [.12]يس  چہ  چ قول  تعالى   -46
"امفبذلؾبقرامةبابفبمحالالفباالزهرال:ب)أ ذرق ـ(بب مزةبااحدةبلخ بال برب

ب(".ببٕ...)
إل بأفبقاؿ:ب"االػدؿبلخػ بإرادةبهػذهبالآػرامةبال مػزة باأ  ػابإ مػابحػذفتبلمػاب

بيػدها بالػابأرادبال بػربلآػاؿ:بأابلػـبق ػذرهـ بفآػدب  چہ   چ ذار ػاببآػامب
 باجػدبلػد بالخ ػـبإ بأفباُلقحمَّػؿببلخمتبب ذابأفبقػاؿبابػفبمجاهػدبلخػ بال بػر

ب(.ٖلد بفالآاؿ:بأرادببخفظبال بر")
[، 123]الصههههههههههههافات  چۋ  ۅ  چ قولهههههههههههه  تعههههههههههههالى   -47

 [.132]الصافات  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 
(بالػس برِبدْب"قاؿبأبػابالفػقم:بأمػابمػابرااهبابػفبمجاهػدبلػفبابػفبمنػيادبمػفب)إِب

بابلجم ؛بب ػدبلػالسب(بفالجببأفبالاافبمفبقحرالؼباليرببٗ()الف بانِبر بدْبا)إِب ـ  الاخ
ْفؿببد") بالح  ب(.٘لالسبمفبلغق ا بفُقِآؿر

 چ پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ قولههه  تعهههالى   -48
 [.35]الزخرف 

                                                 

 (. 179/ٕ( اٌّؾزعت )ٔ)

 (.  31ٖ(، ٚشٛاذ اٌىسِبٟٔ )ص7ٖٔ( أظس: ِفسدح اثٓ ِؾ١ظٓ )صٕ)

 (.  ٕ٘ٓ/ٕ( اٌّؾزعت )ٖ)

ٚلييسأ: )ظييالَ ػٍييٝ ، چۋ  ۅ  چ  ( لييسأ اثييٓ ِعييؼٛد: )ٚئْ ئدز٠ييط( ِىييبْ:ٗ)

أظيييييس: اٌّظيييييبؽف ٌٍعغعيييييزبٟٔ . چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  ئدزاظييييي١ٓ( ِىيييييبْ:

 (.  7ٓٗ(، ٚشٛاذ اٌىسِبٟٔ )ص3ٖٕ(، ِٚازظس اثٓ هب٠ٌٛٗ )صٕٖٖ/ٔ)

 (.  ٕٕ٘/ٕ( اٌّؾزعت )٘)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٕٛ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػػا() (بالخخ ػػابثػػـبقػػاؿ:ب"إ بأفبابػػفبمجاهػػدبلػػـبالػػذارباالػػؼبٔأاردبقػػرامةب)ِلم 
بإلرابب)اؿ(بف بهذهباآلالة؟ب..."بإل بأفبقاؿ:ب

)اؿ(بالدلابإلػ بأفبالاػافبرفيػال؛بإذبلػاب"اقرؾبابفبمجاهدبذارباإللراببف ب
ب(.ٕاافب البالبلذارهبلمابفالدبمفبالشذاذبالذالبلخالدبا عبهذابالاقاب")

 چ ۉ   ې    ې  ېچ قولههههههههههههههههههههههههههههه  تعهههههههههههههههههههههههههههههالى   -49
 [.29]الحديد 

بابِبق ػػاِبالْببؿُبْهػػأ ببـ بخ ػػيْب"امػػفبذلػػؾبقػػرامةبالحنػػف:ب)ل ػػاْلىبال ب (بب الػػببالػػىـ بابجػػـز
ب("بإل بأفبقاؿ:بٖالالام با بال مزب...)

ب(.ٗ"االذالبحااهبابفبمجاهد:ببفقمبالىـ باناافبالالام")
 [.23]الحشر  چڭ  چ قول  تعالى   -52

 بقاؿ:بنميتبألرابالػالب(٘)"امفبذلؾبقاؿبابفبمجاهدباأبابحاقـبلفباليآاب
(ببفػػػػػقمباُسبالآػػػػػرأ:ب)الآ ػػػػػدربب(ٙ)ألرابالػػػػػالبالا ػػػػػ بأبػػػػػابالػػػػػدال اربل ػػػػػدبالانػػػػػائ 

ب(.ٛ(")ٚالآاؼ)
 [.14]الحاقة  چڄ  ڃ  چ قول  تعالى   -51

                                                 

 (.  1ٔٗ/ٖ(، ٚاٌىشب  )7ٕٗ( ثىعس اٌالَ. أظس: شٛاذ اٌىسِبٟٔ )صٔ)

 (.  ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٕ( اٌّؾزعت )ٕ)

 ثي١ييس  (، ٚف١ييٗ:ٙٙٗ(، ٚشييٛاذ اٌىسِييبٟٔ )ص3ٖٕ( أظييس: ِازظييس اثييٓ هب٠ٌٛييٗ )صٖ)

 ّ٘ص ػٍٝ ١ٌٍََْٝ ِٓ أظّبت إٌعبت .

 (.  ٖٖٔ/ٕ( اٌّؾزعت )ٗ)

( ٠ؼمييٛة ثييٓ ئظييؾبق ثييٓ ش٠ييد ثييٓ ػجييد ح، أثييٛ ِؾّييد اٌؾضييسِٟ ِييٛالُ٘. أظييس: غب٠ييخ ٘)

 (.  1ٖٙ/ٕإٌٙب٠خ )

 (.  ٖ٘٘/ٔ( ػٍٟ ثٓ ؽّصح ثٓ ػجد ح ابظدٞ ِٛالُ٘. أظس: غب٠خ إٌٙب٠خ )ٙ)

(، ٚرفعييي١س 7ٓٗ(، ٚشيييٛاذ اٌىسِيييبٟٔ )ص٘ٓٗ/ٗ( أظيييس: ئػيييساة اٌميييسآْ ٌٍٕؾيييبض )7)

 (.  3ٖٓ/ٕٓاٌمسطجٟ )

 (.  7ٖٔ/ٕ( اٌّؾزعت )1)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٜٕٕ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلػػفبلبػػدب(ٔ)"قػػاؿبابػػفبمجاهػػد:بحػػدث ابالطبػػرال بلػػفباليبػػاسببػػفبالالالػػد
ض(برْباب ببتِبُحمِّخ ػ بلفبأالاب بلفبالحال  بلفبابفبلػامر:ب)ا ب(ٕ)الحمالدببفبباار

ب(.بٖض(بمشددةبالمالـ)رْباب ب
ب(.ٗقاؿبابفبمجاهد:بامابأدرالبمابهذا؟")

 [.3]الجن  چڤ  ڤ  چ قول  تعالى   -52
با(.ببر  بّدالبر بقرامةبلارمة:ب)ج ب"امفبذلؾب

دربر ب ب(بالذالبرااهب..."بإل بأفبقاؿ:بٙط)خِّب( با ُب٘ا()بر  باراىبل د:ب)ج 
ا(بف  دبلخ بإ ااربابفبمجاهػدبالػحالم باذلػؾبأ ػدبأراد:باأ ػدببر  بدربر ب"فأماب)ج ب

قيػػػال بجػػػدربجػػػدربربِّ ػػػابلخػػػ بالبػػػدؿ بثػػػـبحػػػذؼبالثػػػا   باأقػػػاـبالم ػػػاؼبإلالػػػدب
ب(.ٚمآامد")
 [.19]الجن  چڈ     چ قول  تعالى   -53

درال:ب)ُلُبػػػػػػدال(بب ػػػػػػـبالػػػػػػىـبْحػػػػػػلػػػػػػفبلاالػػػػػػـبالج ببالاِب"ابػػػػػػفبمجاهػػػػػػد:بارُب
 (.ٜ(")ٛاالبام)

                                                 

( اٌؼجبض ثٓ ا١ٌٌٛد ثٓ ِص٠د اٌؼرزٞ، أثٛ اٌفضيً اٌج١سٚريٟ اٌشيبِٟ. أظيس: غب٠يخ إٌٙب٠يخ ٔ)

(ٔ/ٖ٘٘  .) 

( ػجد اٌؾ١ّد ثٓ ثىبز، أثٛ ػجد ح اٌىالػٟ اٌدِشمٟ، ٔص٠ً ث١يسٚد. أظيس: غب٠يخ إٌٙب٠يخ ٕ)

 (.  ٖٓٙ/ٔإٌٙب٠خ )

(، ٖٕٖ/1(، ٚاٌجؾييس اٌّؾيي١ظ )1ٖٗ(، ٚشييٛاذ اٌىسِييبٟٔ )صٔ٘ٙ( أظييس: اٌىبِييً )صٖ)

 (.  17ٖ/ٕٚثعزبْ اٌٙداح )

 (.  1ٕٖ/ٕ( اٌّؾزعت )ٗ)

(، ٚاٌجؾيس اٌّؾي١ظ 17ٗبٟٔ )ص(، ٚشيٛاذ اٌىسِي7ٖٔ( أظس: ِازظس اثٓ هب٠ٌٛيٗ )ص٘)

(1/ٖٗ7  .) 

 ( ٠س٠د اثٓ ِغب٘د غٍَّظ اٌرٞ زٜٚ ٘رٖ اٌمساتح، وّب ٠فُٙ ِٓ والِٗ ا٢رٟ. ٙ)

 (.  ٕٖٖ/ٕ( اٌّؾزعت )7)

(، ٚشييييٛاذ اٌىسِييييبٟٔ ٕ٘ٙ(، ٚاٌىبِييييً )ص1ٖٔ( أظييييس: ِازظييييس اثييييٓ هب٠ٌٛييييٗ )ص1)

 (.  13ٗ)ص

 (.  ٖٖٗ/ٕ( اٌّؾزعت )3)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٖٕٓ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [.42]القيامة  چۇ  ۆ  ۆ     چ قول  تعالى   -54
ب(.بٔ (بناا ة)ق باْبالم بب"امفبذلؾبقرامةبطخحةببفبنخالماف:ب)أفباُلْحاِل ْب

 أ ػػدبقػػرأبلخػػ بنػػاافبالالػػامبمػػفبقػػاؿبأبػػابالفػػقم:بمي ػػ بقػػاؿبابػػفبمجاهػػد:
بلخ بلغةبمفبقاؿ:ب، چۆ  چ 

ب(بٕالابداربه دبل ف ْتبإ بأث اِفال ا)
ۆ  ۆ     چ  فأنافبالالامبف بما عبال الب ب بأفبالالامبف بقالػد:

ناا ة باذلؾبأ دب بالامبه اؾبفػ بالخفػظبأالػىل ب بنػاا ةبا بمقحراػة؛ب چ

 .(3)"چۆ     چ ب  ابقدبحذفتبلناا  اباناافبالىـبمفب

 [.1]الشرح  چۀ   ہ  ہ  ہ  چ قول  تعالى   -55
"ال خالػػؿببػػفبأنػػدبال اشػػجا  بقػػاؿ:بحػػدث ابأبػػاباليبػػاسباليرا ػػ  بقػػاؿ:ب

بل بر بشْب  ببـْبل بالآرأ:ب)أ بب(ٗ)نميتبأبابجيفربالم الار (ؾ بر بدْبال ببؾ بح 
ب.(٘)

ب.(ٙ)قاؿبابفبمجاهد:باهذاب الربجائزبأالىل باا  مابذارقدبلقيرفد"

                                                 

(، ٚاٌييييدز اٌّظييييْٛ 3ٖٔ/1(، ٚاٌجؾييييس اٌّؾيييي١ظ )3ٗٗ( أظييييس: شييييٛاذ اٌىسِييييبٟٔ )صٔ)

(ٔٓ/٘1ٙ  .) 

 ( ٌٍؾل١ئخ، ٚػغصٖ: ٕ)

 ث١ٓ اٌلٜٛ فظبزاد فٛاد٠ٙب

 (.  ٓٔٗ(، ٚشسػ شٛا٘د اٌشبف١خ )صٕٔٓأظس: د٠ٛأٗ )ص

 (.  ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٕ( اٌّؾزعت )ٖ)

بشيّٟ اٌؼجبظيٟ. أظيس: ( ػجد ح ثٓ ِؾّيد ثيٓ ػٍيٟ ثيٓ ػجيد ح ثيٓ ػجيبض اٌمسشيٟ اٌٙٗ)

 (. ٙٓٔ/ٗربز٠د ادظالَ )

(. ٚفييٟ ئػييساة ٕٕٔ/ٗ(، ٚاٌىشييب  )7ٔ٘( ثفييزؼ اٌؾييبت. أظييس: شييٛاذ اٌىسِييبٟٔ )ص٘)

 ( ثدْٚ ٔعجخ. 7ٕٖ/ٕاٌمساتاد اٌشٛاذ ٌٍؼىجسٞ )

 (.  ٖٙٙ/ٕ( اٌّؾزعت )ٙ)



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٖٕٔ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتح
الحمػػدب بالػػذالبب يمقػػدبقػػقـبالالػػالحات باالالػػىةباالنػػىـبلخػػ بأشػػرؼب

باب بالامباالمرنخالف بابيدب...
بفمفب ىؿبالبحثبقبالفبجخالالببيضبال قائجباالقاالالات:ب

 انىتائج:
بأا ل:بمابالقيخؽببابفبمجاهد:ب

إمامقػػػدبفػػػ برااالػػػةبالآػػػراماتبالشػػػاذة بامػػػابهػػػابالحػػػاؿبفػػػ بالآػػػراماتب -
بالالحالحة.ب

 فبابفبمجاهدبالرىبشذاذبمابفاؽبالآراماتبالنبع.بدفعبقاهـبأ -
بالخغةباليربالة.ب - بقما دبمفبلخـا

بثا الال:بمابالقيخؽبباقابب)الشااذ(ب بفبمجاهد:ب
بالقمادبابفبمجاهدبفالدبلخ بالرااالة.ب -
 اؿبماباقفتبلخالدبفالدبمفبالآراماتبشاذة.ب -
 الحاالباامؿبالآرالفبالارالـ.ب -
 ردبابفبمجاهدببيضبالآراماتبالااردةبفالدبرااالةبأابدراالة.ب -
بلخؿبابفبمجاهدبأ خببالآراماتبالااردةبفالد.ب -

بثالثال:بمفبمىممبالقمادبابفبج  بلخ بابفبمجاهد:ب
بلدهبابفبج  بالمالدرباباؿبف بالرااالة.ب -
 لـبالنقالببابفبج  باؿبمابف باقاببابفبمجاهدبمفبالآرامات.ب -
 الراالبابفبج  بلفبابفبمجاهدبمفبطرالؽبشال دبأب بلخ بالفارن .ب -
 القراؼبابفبج  بلماا ةبابفبمجاهدبف بالرااالة.ب -
قيآػػببابػػفبج ػػ بابػػفبمجاهػػدباثالػػرالبفػػ باليخػػؿ ببػػؿب بالالػػرحببانػػمدب -

 أحالا البإ بف بنالاؽبالردبلخالد.ب



 

 ؽع١ٓ ثٓ ِؾّد اٌؼٛاعٟد.          إٌمٛي اٌٛازدح ِٓ وزبة اٌشٛاذ الثٓ ِغب٘د فٟ وزبة اٌّؾزعت الثٓ عٕٟ

 

 ٕٖٕ       َ  ٕ٘ٔٓٚاٌضالصْٛ  ٌشِغٍخ و١ٍخ أطٛي اٌد٠ٓ ثأظ١ٛط ،اٌؼدد اٌضب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر ـبقيآببابفبج ػ ب بػفبمجاهػدبإ بأ ػدبالبادلػدبا حقػراـ بااليقػذربلػدب -
 دـبا قالاالدبف بالخغة.بلي

بف بلخخدبأالنربمفباقاببالحجةببب بلخ بالفارن .بابفبج  باقابب -
 انتُصٕاخ: 

بالاقابةبلفبداربابفبمجاهدبف بالرااالةباالدراالة.ب -
بالآرامات.ب -  ققبعباقببالخغةبااإلفادةبممابقحاالدبمفبقراثبف بلخـا
بدارنةبالآراماتبالشاذة بااإلفادةبمفبم زا  ابالخغاال.ب -

باالخ با بانخـبلخ ب بال ابمحمدبالخ باللدباالحبدبانخـبقنخالمالباثالرال.ب
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 فٍسس ادلصادز َادلساجع  
 لخػػداقاربلبػػدبالاػػرالـبمحمػػدبالحنػػفبب أبػػابباػػرببػػفبمجاهػػدبااقابػػدبالنػػبية

باار بم شارببمجخةباخالةبالشراليةباأالاؿبالدالفببالآالالـ باليػددبالثالػث ب
به.ٗٓٗٔ-ٖٓٗٔ

  بلخداقاربلبدبالفقاحبشخب  ب الآراماتباال حابأبابلخ بالفارن باالثارهبف
ب.هٜٓٗٔبالثالثة ب:داربالمطبالاتبالحدالثة بالطبيةال اشر:ب

 لمرزبػػافبالنػػالراف بأ بػػاربال حػػاالالفبالبالػػرالالف بلخحنػػفببػػفبلبػػدبا ببػػفبا
( بالمحآػػؽ:بطػػدبمحمػػدبالزال ػػ  بامحمػػدبلبػػدبالمػػ يـبهٖٛٙ)المقػػاف :ب

به.ٖٖٚٔ فاج  بال اشر:بمالطف بالباب بالحخب  ب
 اإلالابةبف بقمالالزبالالحابة ببب بالف ؿبأحمدببفبلخ بحجربالينآى  ب

محمػػدبب الخػػب ( بقحآالػػؽ:بلػػادؿبأحمػػدبلبػػدبالماجػػادهٕ٘ٛ)المقػػاف :ب
به.٘ٔٗٔب بالرات بالطبية:بابال ب مياض بال اشر:بداربالاقبباليخمالة

 بدرانػةبه(ٙٔٙب:المقػاف )ببػ بالبآػامباليابػرالبب إلراببالآراماتبالشااذ 
ب-بالػراتب داربلػالـبالاقػبال اشػر:بمحمػدبالنػالدبأحمػدبلػزاز بب:اقحآالؽ

به.ٚٔٗٔ بابال ب:لب اف بالطبية
 ػػاسبأحمػػدببػػفبمحمػػ دبالمػػرادالبال حػػاالبإلػػراببالآػػرالف بببػػ بجيفػػربال َّحَّ

( با ػػػعبحااشػػػالدبالخػػػؽبلخالػػػد:بلبػػػدبالمػػػ يـب خالػػػؿبهٖٖٛ)المقػػػاف :ب
 بالاقػػػبباليخمالػػػةإبػػػراهالـ بال اشػػػر:بم شػػػاراتبمحمػػػدبلخػػػ ببال ػػػاف بدارب

 ه.ٕٔٗٔبالرات بالطبية:بابال  ب
 ببػدبالػرحمف بببػ بالبآػامباليابػرالب)المقػاف :ب  بداربه(ٙٔٙإمىمبمػابمػفَّ

به.ٜٜٖٔالاقبباليخمالة بالطبية:بابال  ب
 الحنػفبلخػ ببػفبالانػؼبب إ باهبالرااةبلخ بأ باهبال حاة بلجماؿبالدالفبأبػ

لف ؿبإبػراهالـ بال اشػر:ب( بالمحآؽ:بمحمدبأباباهٙٗٙف :بالآفط ب)المقاب
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بالػػرات بالطبيػػة:بب الآػػاهرة بامتننػػةبالاقػػببالثآافالػػةب داربالفاػػرباليربػػ 
 ه.ٙٓٗٔابال  ب

 إال احبالرمازبامفقاحبالا ازبف بالآػراماتبابربػعبلشػرة بلشػمسبالػدالفب
 بقحآالؽ:بالداقاربأحمػدبشػارال بال اشػر:بداربه(ٜٗٛالآباقب ب)المقاف :ب

ب.هٕٗٗٔلمار بالطبية:بابال  ب
 ربالػػدالفبالبحػػربالمحػػالطبفػػ بالقفنػػالر بببػػ بحالػػافبمحمػػدببػػفبالانػػؼبأثالػػ

( بالمحآؽ:بالدق بمحمدبجمالؿ بال اشر:بداربه٘ٗٚاب دلن ب)المقاف :ب
به.ٕٓٗٔبالرات بالطبية:بب الفار

 بػػفباثالػػربالدمشػػػآ ببالبداالػػةباال  االػػة بببػػ بالفػػدامبإنػػػمالالؿببػػفبلمػػر
داربإحالػػامبالقػػراثب( بالمحآػػؽ:بلخػػ بشػػالرال بال اشػػر:بهٗٚٚ)المقػػاف :ب

 ه.ٛٓٗٔ باليرب  بالطبية:بابال 
 بنقافبال داةبف با قىؼبابئمةباالرااة ببب ببارببفبالج دالب)المقاف :ب

 بقحآالؽ:بالداقاربحنالفباليااج  بداربالزماف بالطبيػة:بابالػ  به(ٜٙٚ
به.ٜٕٗٔ

 بغالةبالالاةبف بطبآاتبالخغاالالفباال حاة ببليبدبالرحمفببفبأب بباربجىؿب
( بالمحآؽ:بمحمدبأبػابالف ػؿبإبػراهالـ بهٜٔٔاط ب)المقاف :بالدالفبالنال

ب.الالداب-لب افب ال اشر:بالماقبةباليالرالة
 بػػ بطػػاهربمحمػػدببػػفبالبخغػػةبفػػ بقػػراجـبأئمػػةبال حػػاباالخغػػة بلمجػػدبالػػدالفبأ

( بال اشػػػػر:بداربنػػػػيدبالػػػػدالفبهٚٔٛاليآػػػػاببالفالرازالبػػػػادالب)المقػػػػاف :ب
 ه.ٕٔٗٔب بال لخطبالةباال شرباالقازالع بالطبية:با

 بقحآالػؽ:ببشػالربلػااد به(ٛٗٚقارالخباإلنىـ بلإلماـبالػذهب ب)المقػاف :ب 
اشػػيالببابر ػػاتاط باالػػالمبم ػػدال بال اشػػر:بمتننػػةبالرنػػالة بالطبيػػة:ب

به.ٛٓٗٔابال  ب
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 م ػػرافبابالػػب ا  ببببػػ ب يػػالـبأحمػػدببػػفبلبػػدبا ببػػفب قػػارالخبأالػػب اف
ال اشػػر:بداربالاقػػبب( بالمحآػػؽ:بنػػالدبانػػراالبحنػػف بهٖٓٗ)المقػػاف :ب

به.ٓٔٗٔبالرات بالطبية:بابال  بب اليخمالة
  ال طالػػببالبغػػدادالب)المقػػاف :ببقػػارالخببغػػداد بببػػ بباػػربأحمػػدببػػفبلخػػ

( بالمحآػػػؽ:بالػػػداقارببشػػػاربلػػػاادبميػػػراؼ بال اشػػػر:بداربالغػػػرببهٖٙٗ
به.ٕٕٗٔبالرات بالطبية:بابال  بب اإلنىم 

 الميػراؼببآدن بالشػالبا  بب بالف ؿبمحمدببفبطاهربالمب قذارةبالحفاظ
( بقحآالػػؽ:بحمػػدالبلبػػدبالمجالػػدبالنػػخف  بال اشػػر:بداربهٚٓ٘)المقػػاف :ب

به.٘ٔٗٔالرالاض بالطبية:بابال  بالالمالي بلخ شرباالقازالع ب
 بػفبهمػاـبالالػ يا  ب)المقػاف :بقفنالربلبدبالرزاؽ ببب بباربلبدبالػرزاؽب

ادبمحمػدب( بال اشر:بداربالاقبباليخمالػة بدرانػةباقحآالػؽ:بد.بمحمػهٕٔٔ
 ه.ٜٔٗٔالرات بالطبية:بابال  ببب لبده بال اشر:بداربالاقبباليخمالة

 القآرالػػبباالبالػػافبفػػ بميرفػػةبشػػااذبالآػػرالف بليبػػدبالػػرحمفببػػفبلبػػدبالمجالػػدب
 برنالةبداقػاراه بإلػ ب  االػةبنػارةبال مػؿ بقحآالػؽ:به(ٖٙٙالالفرااالب)ت

به.ٓٔٗٔالداقاربأحنفبن ام بالجاميةباإلنىمالة ب
 بلمػػرابالآػػراماتبالنػػبع بليثمػػافببػػفبنػػيالدببػػفبلثمػػافبأبػػالقالنػػالربفػػ ب 

اقػػابقرالػػزؿ بال اشػػر:بداربالاقػػاببأ( بالمحآػػؽ:بهٗٗٗالػػدا  ب)المقػػاف :ب
به.ٗٓٗٔبالرات بالطبية:بالثا الة بب اليرب 

 به(ٖٓٔجػػامعبالبالػػافبلػػفبقأاالػػؿبالالبالآػػرالف بلإلمػػاـبالطبػػرالب)المقػػاف :ب 
الطبيػػػػة:بالثالثػػػػة بال اشػػػػر:بماقبػػػػةبامطبيػػػػةبمالػػػػطف بالبػػػػاب بالحخبػػػػ  ب

 ه.ٖٛٛٔ
 جامعبالبالافبف بالآراماتبالنبع بليثمػافببػفبنػيالدببػفبلثمػافببػفبلمػرب

إلمارات باب ( بال اشر:بجاميةبالشارقةهٗٗٗالدا  ب)المقاف :بلمرابب أب
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 ه.ٕٛٗٔالطبية:بابال  ب
 بػفبأحمػدبالآرطبػ ب)المقػاف :بببب بلبدبا بمحمدب الجامعببحااـبالآرالف

بػراهالـبأطفػالش بال اشػر:بداربالاقػببب أحمػدبالبردا ػ ( بقحآالؽ:بهٔٚٙ اا 
به.ٖٗٛٔلآاهرة بالطبية:بالثا الة باب المالرالة

 بػفبقانػـببالج  بالدا  بف بحراؼبالميا   ببب بمحمدببدربالدالفبحنفب
محمػػدب ػػػدالـب بابف ػػػربالػػدالفبقبػػػااةب:( بقحآالػػؽهٜٗٚالمػػرادالب)المقػػػاف :ب

 ػػاف بالطبيػػة:بابالػػ  بلبب-فا ػػؿ بال اشػػر:بداربالاقػػبباليخمالػػة ببالػػرات
 ه.ٖٔٗٔ

 (ٖٚٚالمقػاف :بالحجةبلخآػرامبالنػبية بببػ بلخػ بالفارنػ ب)قحآالػؽ:ب به
بػػػدربالػػػدالفبق ػػػاج  بابشػػػالربحاالجػػػاق  بال اشػػػر:بداربالمػػػأمافبلخقػػػراث ب

 ه.ٖٔٗٔالطبية:بابال  ب
 بقحآالػؽ:بمحمػدبلخػ بال جػار به(ٕٜٖال الائص ب بفبج  ب)المقاف :ب 

بداربالاقابباليرب .ب
 بالاقػػاببالما ػػاف بببػػ باليبػػاسبشػػ اببالػػدالفببالػػدر المالػػافبفػػ بلخػػـا

( بالمحآؽ:بهٙ٘ٚؼببالنمالفبالحخب ب)المقاف :بأحمدببفبالانؼبالميراب
 .الداقاربأحمدبمحمدبال راط بال اشر:بداربالآخـ بدمشؽ

 درانػػػػاتببنػػػػخاببالآػػػػرالفبالاػػػػرالـ بلمحمػػػػدبلبػػػػدبال ػػػػالؽبل ػػػػالمة بدارب
 ه.ٕ٘ٗٔالحدالث بالآاهرة ب

 ققمػػػةبفػػػ بقػػػراماتبالثىثػػػةبابئمػػػة بببػػػ بالبآػػػامبابػػػفبالآاالػػػمبزالػػػادةبال
 بقحآالؽ:بالداقاربلطالةبالاهالب  بطبيقػد:بجػائزةبدبػ به(ٔٓٛ)المقاف :ب
 ه.ٖٗٗٔالدالالة ب

 بأشػػػرؼبلخػػػ به(ٛٗٚنػػػالربألػػػىـبال ػػػبىم بلإلمػػػاـبالػػػذهب ب)المقػػػاف :ب 
قحآالآػػد:بشػػيالببابر ػػاتاط بال اشػػر:بمتننػػةبالرنػػالة بالطبيػػة:بالثام ػػة ب
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به.ٕٔٗٔ
 شذراتبالذهببف بأ باربمػفبذهػب بليبػدبالحػ ببػفبأحمػدببػفبمحمػدبابػفب

( بحآآػػد:بمحمػػادبابر ػػاتاط ب ػػرجبهٜٛٓٔ)المقػػاف :بباليمػػادببالح بخػػ 
بالرات بب-أحادالثد:بلبدبالآادربابر اتاط بال اشر:بداربابفباثالر بدمشؽب

 ه.ٙٓٗٔالطبية:بابال  ب
 شػػااذبالآػػرامات بببػػ بلبػػدبا بالارمػػا  ب)مػػفبألالػػافبالآػػرفبالنػػادس( ب

 قحآالؽ:بالداقاربشمرافباليجخ  بال اشر:بمتننةبالبىغ ببالرات.ب
 بقحآالػػؽ:به(ٓ٘ٙالشػػااردبفػػ بالخغػػة بلر ػػ بالػػدالفبالالػػغا  ب)المقػػاف :ب 

 ه.ٖٓٗٔلد افبالدارال بال اشر:بمطبيةبالمجمعباليراق  ب
 قآػ بالػدالفبالنػبا بلقاجبالدالفبلبدبالاهػابببػفبب طبآاتبالشافيالةبالابرى

د.بلبػدبالفقػاحبب ( بالمحآؽ:بد.بمحمادبمحمدبالط ػاح هٔٚٚ)المقاف :ب
لقازالػع بالطبيػة:بالثا الػة بمحمدبالحخا بال اشػر:بهجػربلخطبالػةباال شػرباا

به.ٖٔٗٔ
 الطبآاتبالابرى ب بفبنيد.ب 
 الػػدااادالبلمحمػػدببػػفبلخػػ ببػػفبأحمػػد بشػػمسبالػػدالفبب طبآػػاتبالمفنػػرالف

 .بالراتب ( بال اشر:بداربالاقبباليخمالةهٜ٘ٗالمالا ب)المقاف :ب
 بقحآالػػؽ:بمحمػػدبه(ٜٖٚطبآػػاتبال حػػاالالفباالخغػػاال بلخزبالػػدالب)المقػػاف :ب 

أبػػابالف ػػؿبإبػػراهالـ بال اشػػر:بمطبيػػةبال ػػا ج  بمالػػر بالطبيػػة:بابالػػ  ب
به.ٖٗٚٔ

 بجػػزرالال الػػربابػػفبالب  االػػةبال  االػػةبفػػ بطبآػػاتبالآػػرام بلشػػمسبالػػدالفبأبػػ
 شػػره:بد.ببرجنقرانػػر بداربالاقػػبباليخمالػػة بالطبيػػة:ب( بهٖٖٛ)المقػػاف :ب

 ه.ٖٔ٘ٔابال  ب
 الفرالػػدبفػػ بإلػػراببالآػػرالفبالمجالػػد ب بػػفبأبػػ باليػػزبال مػػدا  ب)المقػػاف :ب
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قحآالػػؽ:بفػػتادبلخػػ بم المػػر بف مػػ بحنػػفبال مػػر بال اشػػر:بدارب به(ٖٗٙ
 ه.ٔٔٗٔالداحة بالطبية:بابال  بالثآافة ب

 الق بحاـبلخال ابابفبمجاهدببالغخطبأابال طأبف باقابدب"النػبية"بالآراماتب
باانػطةبب:لخداقاربالنالـبمحمدبمحمػادبالشػ آالط  ب شػرب لرضبادرانة

ارنػػ بالشػػالخبلبػػدبالخطالػػؼبجمالػػؿبلخآػػراماتبالآرال الػػةبفػػ بجاميػػةبطالبػػة ب
ببدافبقارالخ.

 ال اشػػر:بالػداقاربحمػدالبلبػدبالفقػاح بب:جمػعب قػرامةبأبػ بالنػماؿباليػداال
به.ٖٖٗٔ بالطبية:بالثا الة بالآاهرةب ماقبةباآلداب

 الاامؿبف بالآراماتباابربيالفبالزائدةبلخال ا ببلالانؼببػفبلخػ ببػفبجبػارةب
( بالمحآػػؽ:بجمػػاؿببػػفبالنػػالدببػػفبه٘ٙٗ بالآانػػـبالُ ػػذ ل ب)المقػػاف :بأبػػ

اال شػر بالطبيػة:بابالػ  برفال بالشاالب بال اشر:بمتننةبنمابلخقازالػعب
به.ٕٛٗٔ

 فبمجاهػػػدبباػػػرببػػػب يةبفػػػ بالآػػػرامات ببحمػػػدببػػػفبمانػػػ بأبػػػاقػػػاببالنػػػب
( بالمحآػػػػؽ:بشػػػػاق ب ػػػػالؼ بال اشػػػػر:بداربهٕٖٗالبغػػػػدادالب)المقػػػػاف :ب

 ه.ٓٓٗٔمالر بالطبية:بالثا الة بب الميارؼ
  به(ٖٙٔأبػػػػ بداادبالنجنػػػػقا  ب)المقػػػػاف :ببػػػػفباقػػػػاببالمالػػػػاحؼ ب 

اإلنػػىمالة بقحآالػػؽ:بالػػداقاربمحػػببالػػدالفباالػػظ بال اشػػر:بداربالبشػػائرب
به.٘ٔٗٔالطبية:بابال  ب

 لزم شػػرالبزالػػؿ بببػػ بالآانػػـبمحمػػادباالاشػػاؼبلػػفبحآػػائؽب ػػاامضبالق ْب
بالػػػػرات بب ( بال اشػػػػر:بداربالاقػػػػابباليربػػػػ هٖٛ٘جػػػػاربا ب)المقػػػػاف :ب

به.ٚٓٗٔب الطبية:بالثالثة
 اشؼبالظ افبلفبأنػام بالاقػبباالف ػاف بلمالػطف ببػفبلبػدبا بااقػبب

أابالحػػػاجب خالفػػػةبب ارببانػػػـبحػػػاج ب خالفػػػةجخبػػػ بالآنػػػط طال  بالمشػػػ
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 .ـٜٔٗٔب ( بال اشر:بماقبةبالمث  بهٚٙٓٔ)المقاف :ب
 الاشػػؼبلخػػ باجػػاهبالآػػراماتبالنػػبع بببػػ بمحمػػدبماػػ ببػػفبأبػػ بطالػػبب

 بقحآالؽ:بمحال بالدالفبرم ػاف بال اشػر:بمجمػعبالخغػةبه(ٖٚٗ)المقاف :ب
 ه.ٜٖٗٔاليربالة ببدمشؽ ب

 بال اشر:به(ٔٔٚلنافباليرب ب بفبم ظارباإلفرالآ بالمالرالب)المقاف :ب 
بداربالادر ببالرات.ب

 ببػفبالحنػالفببػفبِمْ ػرافبال النػابارالالمبناطبف بالآراماتباليشر ببحمدب
الم  بال اشػػػر:ب( بقحآالػػػؽ:بنػػبالعبحمػػزةبحػػااهٖٔٛ بباػػرب)المقػػاف :بأبػػ

 .ـٜٔٛٔدمشؽ ببمجمعبالخغةباليربالة 
 به(ٔٗ٘الثماف بلنبطبال الػاطبالبغػدادالب)المقػاف :ببالمب جبف بالآرامات 

به.ٕٚٗٔقحآالؽ:بنالدبانراال بداربالاقبباليخمالة بالطبية:بابال  ب
 ( بهٜٕٓبػفبالمث ػ بالبالػرالب)المقػاف :بمجازبالآرالف ببب بلبالدةبميمرب

 ه.ٖٔٛٔالآاهرة بب المحآؽ:بمحمدبفاادبنزگالف بال اشر:بماقبةبال ا ج 
 لآػرالف بببػ بلخػ بالطبرنػ ب)مػفبألالػافبالآػرفبمجمعبالبالافبف بقفنالربا

النػػػادس( بال اشػػػر:بمتننػػػةبابلخمػػػ بلخمطبالػػػات ببالػػػرات بالطبيػػػة:ب
به.٘ٔٗٔابال  ب

 بػػ بالفػػقمبشػػااذبالآػػراماتبااإلال ػػاحبل  ػػا بببالمحقنػػببفػػ بقبالػػالفباجػػاه
ب-ب( بال اشػر:بازارةباباقػاؼهٕٜٖفببفبج  بالماالخ ب)المقػاف :بلثما

به.ٕٓٗٔالمجخسبابلخ بلخشئافباإلنىمالة ب
 المحرربالاجالزبف بقفنالربالاقابباليزالز ببب بمحمػدبلبػدبالحػؽببلطالػةب

( بالمحآػػػؽ:بلبػػػدبالنػػػىـبلبػػػدبهٕٗ٘ب دلنػػػ بالمحػػػارب ب)المقػػػاف :با
ب بالػػرات بالطبيػػة:بابالػػ ب الشػػاف بمحمػػد بال اشػػر:بداربالاقػػبباليخمالػػة

به.ٕٕٗٔ
 ماقبػةبال اشػر:ب بػفب الاالػد بب اببالبػدالعم قالربف بشااذبالآرالفبمفباق

  بالآاهرة.المق ب 
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 (ٖٔ٘المقػػػاف :بمراقػػػببال حػػػاالالف بليبػػػدبالااحػػػدببػػػفبلخػػػ بالخغػػػاالب)به 
قحآالؽ:بمحمػدبأبػابالف ػؿبإبػراهالـ بال اشػر:بدارب   ػةبمالػربلخطبالػة ب

به.ٖٖٚٔالطبية:بابال  ب
 ف :ب)المقػابمشاؿبإلراببالآرالف ببب بمحمدبما ببػفبأبػ بطالػببالآالنػ ب

ب ( بالمحآػػؽ:بد.بحػػاقـبالػػالمبال ػػامف بال اشػػر:بمتننػػةبالرنػػالةهٖٚٗ
 ه.٘ٓٗٔبالرات بالطبية:بالثا الة ب

 مالطخمباإلشاراتبف بالآراماتبالزاائدبالمراالةبلفبالثآات ب بفبالآاالمب
 بقحآالػػػػؽ:بالػػػػداقاربلطالػػػػةبالػػػػاهالب  بداربه(ٔٓٛالبغػػػدادالب)المقػػػػاف :ب
به.ٕٚٗٔالفار بالطبية:بابال  ب

 لرابد بإلبراهالـببفبالنػرالببػفبنػ ؿبأبػم  بإنػحاؽبالزجػاجبيا  بالآرالفباا 
( بالمحآػػؽ:بلبػػدبالجخالػػؿبلبػػدهبشػػخب  بال اشػػر:بلػػالـبهٖٔٔ)المقػػاف :ب

 ه.ٛٓٗٔ ببالرات بالطبية:بابال ب الاقب
 ( بالمحآػؽ:بمحمػدبهٖٖٛببػ بجيفػربال حػاسب)المقػاف :بميا  بالآرالف ب

ماةبالمارمة بالطبية:بابال  بب ىلخ بالالابا   بال اشر:بجاميةبأـبالآرب
به.ٜٓٗٔ

 ( بهٕٚٓ ببػػفبزالػػادبالفػػرامب)المقػػاف :بميػػا  بالآػػرالف بببػػ بزارالػػابالحالػػ
لبػػػدبالفقػػػاحبابب محمػػػدبلخػػػ بال جػػػار بابالمحآػػػؽ:بأحمػػػدبالانػػػؼبال جػػػاق 

مالػػػر بب إنػػػمالالؿبالشػػػخب  بال اشػػػر:بداربالمالػػػرالةبلخقػػػألالؼباالقرجمػػػة
ب.الطبية:بابال 

 بالػػاقاتبالحمػػاالب)المقػػاف :بلبػػدباب لشػػ اببالػػدالفبأبػػب ميجػػـبابدبػػام 
( بالمحآػػػػؽ:بإحنػػػػافبلبػػػػاس بال اشػػػػر:بداربالغػػػػربباإلنػػػػىم  بهٕٙٙ

به.ٗٔٗٔببالرات بالطبية:بابال  
 ميرفةبالآرامبالاباربلخ بالطبآاتباابلالار بلشمسبالػدالفبأبػ بلبػدبا ب

ليخمالػة بال اشػر:بداربالاقػبباب (هٛٗٚدببفبأحمدبالذهب ب)المقػاف :بمحم
 ه.ٚٔٗٔ بالطبية:بابال 

 بقحآالػػؽ:به(ٙٗٗمفػػردةبابػػفبمحالالػػف بببػػ بلخػػ بابهػػاازالب)المقػػاف :ب 
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به.ٕٛٗٔالداقاربلمربحمداف بداربابفباثالر بالطبية:بابال  ب
 ( بشرحباقاببالقالػرالؼبهٕٜٖب بالفقمببفبج  ب)المقاف :ببب الم الؼ

 بـ بالطبيػة:بابالػ بب بلثمافبالماز   بال اشر:بداربإحالػامبالقػراثبالآػدال
به.ٖٖٚٔ

 زهػػةبابلبػػامبفػػ بطبآػػاتبابدبػػام بليبػػدبالػػرحمفببػػفبمحمػػدببػػفبلبالػػدبا ب 
( بالمحآػػؽ:بإبػػراهالـبهٚٚ٘البراػػاتباب بػػارالب)المقػػاف :بب اب الػػارالبأبػػ

بردف بالطبيػػة:بالثالثػػػة باب-النػػامرائ  بال اشػػر:بماقبػػػةبالم ػػار بالزرقػػػام
به.٘ٓٗٔ

 ال الػربابػفبالجػزرالبمحمػدبب الػدالفبأبػبال شربف بالآراماتباليشر بلشمس
( بالمحآػؽ:بلخػ بمحمػدبال ػباعبهٖٖٛ:ببفبمحمدببفبالانػؼب)المقػاف 

ب.( بال اشر:بالمطبيةبالقجارالةبالابرىهٖٓٛٔ:ب)المقاف 
 ببػػػ بمحمػػػدبماػػػ ببػػػفبأبػػػ بطالػػػببالآالنػػػ بب ال داالػػػةبإلػػػ ببخػػػاغبال  االػػػة

الدرانػاتب( بالمحآػؽ:بمجمالػةبرنػائؿبجاميالػةبباخالػة بهٖٚٗ)المقػاف :ب
جاميػػػػػةبالشػػػػػارقة بب شػػػػػراؼبأ.بد:بالشػػػػػاهدبب-اليخالػػػػػاباالبحػػػػػثباليخمػػػػػ ب

اخالػػةبالشػػراليةبب-الباشػػال   بال اشػػر:بمجمالػػةببحػػاثبالاقػػابباالنػػ ةب
به.ٜٕٗٔلشارقة بالطبية:بابال  بجاميةباب-االدراناتباإلنىمالةب

 ببػػ باليبػػاسبشػػمسبالػػدالفبأحمػػدببػػفبمحمػػدببػػفب خاػػافبب افالػػاتبابلالػػاف
ب:بإحنػػػػافبلبػػػػاس بال اشػػػػر:بداربالػػػػادر ( بالمحآػػػػؽهٔٛٙ :ب)المقػػػػاف
 .بالرات
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 182بالآنـباباؿب:بالفالؿباباؿ:بالقيرالؼببابفبج  بااقابد
 182 المبحثباباؿ:بالقيرالؼببابفبج  

 185                            المبحثبالثا  :بالقيرالؼبباقاببالمحقنب
 194 القيرالؼببابفبمجاهدبااقابدالفالؿبالثا  :ب

 194 المبحثباباؿ:بالقيرالؼببابفبمجاهدبببببببببببببببببببببببببببببببب
 197                              المبحثبالثا  :بالقيرالؼبباقاببالشااذ

الآنـبالثا  :بال آاؿبالااردةبمفباقاببالشااذب بفب
ب  مجاهدبف باقابب)المحقنب(
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 228بال اقمةبب
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بف رسبالمالادرباالمراجع  232 

  
 

 


