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نسخ القرآن بالسهة

نظرية الوقوع ومهع اجلواز (رؤية أصولية يف ضوء وجهة اإلمام الشافعي)
ملخص البحث :
أدرك علها١ي ااا ال ٥اا ٜ٤أٍ ألًص ااري أو اارال ب ااة ال ْلك اآر٘ اأػ اا ٙلا ا أ

الع ًا آال ااِ

ْْضعٓال قٓالعدّْ ،الع اوْال علاو الأًاشاري ْالوًصآع ْنعر اِ ظارسا أشاشاا أل تادر أل ٕاا
اياا ٙبااة ٘ رااد

ْالأاآع ْ ،ي ااٖ اااخ الأًصااري و علااو أواآم الأ رااِ ْعلاآى الأراار ٍ
تًاْأِ الأعلها ٜاأ تٕل ْالأ ةٕني ْتٓضٕح ظرْسِ ْأيٓالعِ.

ْن ااٌ ااني الأرل ااأا الأ ااا تًاْأل ااا علها١ي ااا ال ٥اا :ٜ٤يص ااري الأر اار ٍ اأص ااً ،ٙالو ا آالتر٘
ْال٧ياااد ْباااٍ تًاااْألو ألااا ااًُم علهااٖ شاالٕو عٕااد عااٌ الأ عت ا ْال٣ي تااار ألاارأٗ
الأعختٖ.
ْقد الظ ُر و َ ّ الأرلٕ ٙرأٗ ال٩ناى الأعاا عٖ الأا ٗ ٔا لخ

و أٍ الأصاً ٣ ٙتًصاري

الأرار ٍْ ،نااام هذ َا ال الأارأٗ هناااى أَاال الأصااً ٙأباد ااٌ يًةاال ْ عا

أَاال الأعلااوْ ،ر ااا

باٍ أل ال الأرأٗ طباأ ٍٓ ٔ ٣صل ٍٓ َ ال الوصل
ْقاد أرد ناٌ لاا٤م َا ال الأة اس أٍ أشاااَو رادر الزبُاد و الأٓواآم هذ ناا رأٔا أيااِ
السبااو ْالأت آالخً ،اْأ ا أْ ٣نعًاا ٚالأًصااري ْظاارْسِ ْأيٓالعااِ ْذباادو

عااد أ ا

عااٌ

يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالتر٘ ْيصااخِ اأصااً ٙال٧يادٔاا ،ٙوااو باار أَااو الأً اااٝم الأااا
تٓواال هإُٔاااْ ،رأٔ ا أٍ رأٗ ال٩ناااى الأعااا عٖ َاآ ال٥واآخ و َ ا ّ الأرلاإ ،ٙبهااا أيااٖ
أل

ٓ ُ ٙظٕري ال٩ش٤ى ال اٌ تٕهٕا ٙالأاا تاً

علا ٚأياِ

ٔ ةا أٍ ظإٞا ناٌ الأرار ٍ

يصري صً ٤ ٙقر ٍ .
بهااا أيااٖ تٓواال هذ أٍ ضباال الشباا ٤هخااا َاآ و يصااري الأصااً ٙسب ااو الٔ٧اا ،ٙأنااا
هس٤ق الأرٓم أٍ الأصً ٙمي ٌ أٍ تًصري رشو الأرر ٍ ُٓ قٓم عٕد عٌ الأتٓالخ
ْالهلل الألادٗ هذ السبو ْالوٕصر ألُدٛ
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د /محمد سنان انجالل

صو الهلل الأربٌ الأريٕو

بدونة انكىيتىانؼمم

السبهد هلل رخ الأعاوني ،أِ السبهد بها ًٔةػٖ زبا٤م ْ ُاِ ْع إو شالكايِْ ،أوالٖ
ْأشلو عل ٚشٕد الورشلني ْهناى الو رني ،الوةعآ ربا ٙألعااوني ،شإديا ضبهاد ْعلا ٚأاِ
ْأو ا ِ ْنٌ تةعُو إيصاٍ هذ ٔٓى الأدٌٔ.
ْ عد ،إٍ الأًصري أِ أ ور ع ٕو ْلكٓر٘ اأػْ ،ٙناٌ وا او الَا و اِ علهاا ٜالوصالهني ناٌ
أدٍ الأت ا  ٙال ،ٜ٤ ٥رد باٍ علو الأًاشري ْالوًصٓع ْنعر ِ ظرسا أشاشإا أل تادر
أل ٕااا ْالواآالع
الأ ر ااِ

لاا ٤عااٌ الأ إَٔاال ورتةاا ٙالُ ٣ااادْ ،ي ااٖ اااخ الأًصااري و علااو أواآم

ايا اا ٙب ااة ٘; ه تًاْأا ااِ ال٥و اآإٍٔٓ اأ تا اإل ْالأ ة اإني ْتٓضا اإح ظا اارْسِ

ْأيٓالعِ.
ْنااٌ ااني الأرلااأا الأااا الَا و ُااا ال٥واآإٍٔٓ نًا يعااأ٘ أواآم الأ رااِ  :يصااري الأراار ٍ
اأصً: ٙالو ٓالتر٘ ْال٧يادْ ،قد تًاْم ال٥وٓإٍٔٓ َ ال الوٓضٓع جرد تاى ْنًُجٕ ٙعلهٕاٙ
عٕد٘ عٌ الأ عت ْال٣ي تاار ألاً ض ،ضبا هني واا واح ناٌ الأادإٔلْ ،ناا ٔلٕاو

اياٙ

الأرر ٍ ْنراى شٕد الشبلو ول ٚالهلل علِٕ ْشلو.
ْقد الظ ُر و َ ّ الأرلٕ ٙرأٗ ال٩ناى الأعاا عٖ ن٢شاض علاو ال٥وآمْ ،بااٍ أاِ رأٗ
ًٔة ٟعاٌ شاع ٙعلهاِ ْمآ ن اي اِْ ،ر اا لاأ اِ ٕاِ الأ ا ٍْ ،أ اٌ أا

دإٔال وا ٙ

ْع٤نا ٙوادق وصا ٘ علهاًٝاا ال ٥اا ٜ٤الأا ٌٔ  ٔ ٣رٕادٍْ اوا َ ْ ٔ ٣عتاةٍٓ ألاارأٗ،
هخا َٓ السبو ْ ُ ُوْ ،رضا الهلل غأ ُو .
ْوا باٍ أل ال الوٓضٓع أَهٕ ِ الأةاأػ ٙراد رأٔا أٍ أدأاٖ ٕاِ ادأٓٗ ْأٍ أشااَو ٕاِ
ردر الش كاعاْ ،يصيب أيٖ أرد الأٓوٓم هذ السباو ،اإٍ أواة

هاٌ الهللْ ،هٍ ألكاأ

هين ْنٌ الأعٕكاٍْ ،أش ػ ر الهلل نٌ الأٓقٓع و الأسألْ ،نٌ بل لكأ ْللل .
ْقد الظ هل الأة س عل ٚمتُٕد ْو٤و ٙنةايس :
أنا الأ هُٕد رد ًٕ

ِٕ إػباز نعً ٚالأًصري ْظرْسِ ْأيٓالعِ .

ْأنا الوة س الْ٥م رد ذبدو
ْالوة س الأ ايٖ ذبدو

ِٕ عٌ يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓتر٘ .

ِٕ عٌ يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔ. ٙ
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د /محمد سنان انجالل

ىانؼممذبدو
انكىيت اأس
بدونةس ال أ
ْالوة

نسخ انقرآن بانسنة

ٕاِ عاٌ ذبرٕاو نا َ ال٩نااى الأعاا عٖ و يصاري الأرار ٍ اأصاًٙ

ْضبل الشب. ٤
وو ل ه الأة س اأرأٗ الوخ ار ْأَو الأً اٝم الأا تٓول هإُٔا .
ْأشااأم الهلل عااس ْ اال أٍ ػبعاال َ ا ال الزبُااد لاأتااا أٓ ُااِ الأ اارٔو هيااِ يعااو الواآذ ْيعااو
الأًت .
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل
بدونة
ىانؼممالهسخ وشروطه وأنواعه
انكىيتمعهى
متهيد :يف

أوال :النسخ لغت:
ٔكلو الأًصري و الألػ ٙعل ٚعد٘ نعاٍ :
ٔكلو ْٔرالد ِ ال ٩كام ْال٩زالأ ،ٙهناا هذ غا

ادم بهاا ٔراام :يصاخ الأارٔح واار الأادٔار

عً ٚغ تُاْ ،نٌ َ ال قٓم الهلل ل ْعًٕ { ٤صري الهلل نا ٔلراٖ الأعإكاٍ }(السبام ،)52
ْهنا هزالأ ٙهذ دمٕ ،سالم ظْٖٔ ٜراى لر نرانِْ ،نٌ َا ال قآم الأعارخ :يصاخ الأعاهض
الأ االْ ،الوعًاا : ٚأ َة ا الأ اال ْيل ا ضبلااِْ ،و الأراار ٍ الأ اارٔو {نااا يًصااري نااٌ ٔاا ٙأْ
يًصُا يأ خب نًُا أْ ن لُا} (الأةرر٘  ُ )106ال هذ دم(. )1
ْٔكلو الأًصري و الألػا ٙأٔلاا علا ٚتةادٔل الأعاٖ ٜناٌ الأعاَْٖ ٜآ غا ّ ،بهاا ٔكلاو
عل ٚيرل الأعٖ ٜناٌ ن ااٍ هذ ن ااٍ َْآ َآ(ٔ )2راام يصاخ الأ ااخ أٗ يرل اِ ْ ،اا ٜو
الأرر ٍ {:هيا بًا يص ًصري نا بً و تعهلٍٓ} (الزباوٕ.)29 ٙ
اوعً ٚالألػٓٗ ألًصري ٔدْر ني ال ٩كام ْال٩زالأْ ٙالأًرل ْالأ ٓٔل(. )3
ْال٥واآإٍٔٓ ْق اآال علااَ ٚا ٌٔ الوعًاإني الألػاآٔني ألًصااري "ال٩زالأااْ ٙالأًراال" ال ل ا
أي ارَو و أُٔها ٔع و الوعً ٚال٥ولٖ أا"الأًصري":
اارأ ٛال٥ب اارٍْ أٍ الأًصااري يرٕراا ٙو ال٩زالأااْ ٙال٩عاادالى ،صباااز و الأًراالًٕ ،هااا َا
لاارٍْ هذ أيااِ يرٕراا ٙو الأًراال ْالأ ٓٔلًَْ،اااك نااٌ الل ااار أيااِ نع ا ك ااني الوعًاإني
الظ البا أ

ٕا

()4

ْق ااد الرت ااأ ٛال ااٌ رَ اااٍ( )5أٍ الأًصا اري و الألػ اا ٙيرٕر اا ٙو ال٩زالأ اإً ،ٙه ااا يرٕر ااِ و
الأعرع :الأًرل ْالأ ٓٔل

()6

 - 1لسان العرب  61/3والقاموس احمليط 281 /1
 - 2لسان العرب 61/3

 - 3ادلصباح ادلنري  603 -602/2وادلعجم الوسيط 917/2
 - 4ادلستص ف ف ف ف

 107/1واحملصف ف ف ففو  419/3-1وهناي ف ف ف ف الو ف ف ف ففو  2214-2213/6والبحف ف ف ففر احملف ف ف ففيط  63/4وشف ف ف ففرح

الكوكب525/3

 - 5أمحد بن علي بن حممد فقيو أ ويل برع يف ادلذىب الشافعي،من تصاني و الو و إىل األ و تويف سن 520ىف
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د /محمد سنان انجالل

ال٥و اآإٔني هذ أٍ الشب اا ًَ ٤ااا أ

بدونة اادانكىيتَااىانؼممعاا
ْق

ااٖ ( َ ْ )7ا

عل ااُو هذ أي ااِ

نعًاآٗ ًٔااةين علٕااِ اآالز الأًصااري اا ٤اادم ،هااٌ قااام :يرٕراا ٙو ال٩زالأاا ٙصباااز و الأًراال
ٓزّْ،نٌ قام :يرٕرُٕ ٙها نًعِ.

()8

ثانيا :النسخ اصطالحا :
الل ل

عةاارال ال٥وآإٔني و تعرٔال الأًصاري الواك٤يا ٔ ٣ْ ،ااد ٔصالو تعرٔال ناٌ

تعرٔ اتُو نٌ هظ ا ٣ترد علِٕ .
ْأظُر تعرٔال ألًصاري الل اارّ رُآر ال٥وآإٔني(َ )9آ تعرٔال الأراضاٖ الأةااق٤يٖ

()10

يٕس عر ِ أيِ :
"الشبكاااخ الأاادالم علاا ٚالرت اااع السب ااو الأ ا ا
وا ا نع تراللِٕ عًِ"

اشبكاااخ الو راادى علاا ْ ٚااِ أاآ ّ٣أ اااٍ

()11

ْقا ااد الرتلا اا َ ٚا ا ال الأ عرٔا اال ال٩نا اااى الأػسالأا ااٖ( )12و الوص ت ا ا ْ )13(ٚال٧نا اادٗ( ) 14و
ال٩ي اى(ْ )15نع أٍ ال٧ندٗ الرتلاّ ْدال ع عًِ ْأ ااخ عاٌ الٔ٩ارالدال الأاا ْ ُا أاِ ،أ ًاِ

ترمجتو يف وفيات األعيان  99/1طبقات ابن السبكي  30/6شذرات الذىب 61/4

 - 6الو و إىل األ و 5/2

 - 7اإلحكام لآلمدي 237/2
 - 8البحر احمليط 64-63/4

 - 9شرح الكوكب ادلنري 526/3

 - 10أبوبكر حممد بن الطيب بن حممد بن جع ر البفاالين البصفري ادلفتكلم ادلشاوراتصفد فودة ااسفتنباط وكفان ورعفا زاىفدا مفن
تصاني و التقريب

واإلرش ففاد يف أ ففو ال ق ففو وإعج ففاز الق ففر ن ت ففويف س ففن 403ى ف ف 0ترمجت ففو يف وفي ففات األعي ففان  269/4والعف ف 86/3

والبداي والنااي 350/11

 - 11نسبو إىل الباالين مجف مفن األ فولين مفنام ابفن برىفان والبيافاوي والمفدي والقفرايف والهركشفي و فريىم يراجف الو فو إىل
األ و 7/2

وادلنا ف ففاج مف ف ف هناي ف ف ف الس ف ففو  548/2واإلحكف ف ففام لآلم ف ففدي 238/2وشف ف ففرح تنق ف ففي ال صف ف ففو ص 202/والبح ف ففر احملف ف ففيط
للهركشي 65/4ورسوخ األخباريف
منسوخ األخبار للجع ي ص130/

 - 12أبوحامد حممد بن حممد الغهايل ال قيو الشافعي،تتلمذ عل اجلويين و ند العديد من ادلصفن ات منافا ادلستصف  ،وادلن،فو ،
يف األ و والوسيط
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بدونة"ْنع
قام :

نسخ انقرآن بانسنة

اوخ ار و ذبدٔدّ أٍ ٔرام :الأًصري عةار٘ عٌ لكاخ الأعاارع الواايع ناٌ

الش هرالر نا وة نٌ ي و لكاخ ظرعٖ شا و"

()16

بها أٍ الأع الزٗ( )17نام هذ تعرٔل الأةاق٤يٖ ْب ال ال ٌ السبا

(ْ )18يا

تعرٔ اِ:

"ر ع السب و الأعرعٖ دإٔل ظرعٖ ن ألر"(. )19
ًَْااك الع الضاا علاَ ٚا ال الأ عرٔال الأا ٗ الل اارّ الأةااق٤يٖ ْناٌ تةعاِ ناٌ رُاآر
ال٥وٓإٔني بها أٍ ًَاك ردْدال عل ٚتل

ال٣ع الضا إٔص صبام حب ًا (. )20

ْنااع تعاادد ْاللا  ٤عةااارال ال٥واآإٔني و تعرٔاال الأًصااري ه ٣أٍ غاأا تلا

الأ عرٔ ااا

تْ٢م هذ ْ ُ ني :
الْ٥ذ ٔ :اار ٛأواا ا ُا أٍ الأًص ااري" ر ااع" َْاا ّ َ ااٖ ْ ُ اا ٙالأة اااق٤يٖ ْر ااع باا

ن ااٌ

ال٥وٓإٔني(. )21

والبسففيط و ريىففا 0تففويف سففن 505ىف ف ترمجتففو يف وفيففات األعيففان  216/4وطبقففات الشففافعي للسففبكي  191/6وشففذرات
الذىب 10/4

 - 13ادلستص

107/1

 - 14علي بفن أ علفي بفن حممفد بفن سفاي ال قيفو األ فويل مفن مصفن اتو :اإلحكفام يف أ فو األحكفام وأبكفار األفكفار و ريىفا تفويف
سن 631ىف ترمجتو يف
طبقات األسنوي  137/1وحسن احملاضرة  541/1البداي والنااي 140/13

 - 15اإلحكام 238/2

 - 16ادلرج السابق 240/2

 - 17إبراىيم بن علي بن يوسد ال قيو الشافعي أحد األئمف األعفينم فند العديفد مفن ادلصفن ات منافا ادلافذب والتنبيفو يف ال قفو
والتبصرة واللم يف أ و

ال قو 0تويف سن 476ىف ينظر وفيات األعيان  29/1والبداي والنااي  124/12وطبقات السبكي 215/4

 - 18عثمان بن عمر بن أ بكر بن يونس ال قيو ادلالكي برع يف ال قو والعربي والقرا ت مفن مصفن اتو الكافيف يف النحفو وادلنتاف
وخمتصره يف األ و

تويف سن 646ىف ينظروفيات األعيان  241/3وبغي الوعاة  134/2والنجوم الهاىرة 360/6

 - 19خمتصر ابن احلاجب م شرح العاد185/2

 - 20ينظر احملصو  425/3-1واإلحكام لآلمدي 238/2ورسوخ األخبار131
 - 21ادلستص ف ف

107/1واللم ف ف ص 55/وروض ف ف النف ففاةرم نهى ف ف اخلف ففاطر  190-189/1وهناي ف ف الو ف ففو للص ف ف ي اذلنف ففدي

 2228/6والبحر ا حمليط64/4
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وا ا ُا أٍ الأًصااري " ٕاااٍ" َْا ّ ْ ُاا ٙهناااى السباارنني الزباآٔين( ْ )22خاار
ىانؼمم
انكىيتار ٛأ
بدونةأ : ٙا
الأ ايٕا
الأدٌٔ الأرالزٗ(ْ )23الأةٕلاْٗ(ْ )24ال٥ش ا أ ٖ هش اق ال٩ش رالٕٝين(ْ )25غ َو(. )26
ْقااد قااام ال٥شاآًٗ( )27عااٌ باآٍ الأًصااري ٕايااا ":الل ااارّ الوتااًل –الأةٕلاااْٗ – َْاآ
نر لاا ٚالل ٕ ااارّ – الأ ارالزٗ – و الحملت اآم أ ً ااِ الل ااار و الوع ااا أٍ الأًص ااري عة ااار٘ ع ااٌ
ال٣ي ُاْ ٜي

أ

 ٙالأةٕاٍ "

()28

ْقد قام ال ٌ الأصة ٖ( )29عر تعرٔ اِ الأًصاري  ":اإٍ الأ عاا ر اني الأ عارٔ ني هخاا َآ
الأر ع ْالأةٕاٍ"(.)30

وأ

 - 22عبفد ادللفب بفن عبفد بففن يوسفد اجلفويين الشفافعي ادلت فق علف إمانتفو جفاور دكف وبادلدينف يففدرس وي ف و فند العديفد مففن
ادلصن ات مناا الشامل يف

أ ففو الففدين والرىففان يف أ ففو ال قففو و ريىففا تففويف سففن 478ىف ف ينظففر وفيففات األعيففان  167/3والع ف 291/3وطبقففات

األسنوي409/1

 - 23حممففد بففن عمففر بففن احلسففن ال فرازي ال قيففو الشففافعي ففند العديففد مففن ادلصففن ات مناففا :ت سففري القففر ن وادلعففاي واحملصففو يف
أ و ال قو و ريىا تويف

سن 606ىف ترمجتو يف وفيات األعيان  248/4وطبقات السبكي  81/8والبداي والنااي 55/13

 - 24عبفد

بفن عمففر بفن حممفد البياففاوي نا فرالدين ال قيففو الشافعي ،فند العديفد مففن ادلصفن ات منافا :مناففاج الو فو وأنففوار

التنهيل والغاي القصوى
و ريىا 0تويف سن 685ىف ينظر طبقات السبكي  157/8وبغي الوعاة  50/2وشذرات الذىب 392/5

 - 25إبراىيم بن حممد بن إبراىيم ااس رائيين الشافعي 0من مصفن اتو جفام احللفي يف أ فو الفدين والتعليفق يف أ فو ال قفو تفويف
سن 418ىف 0
ترمجتو يف وفيات األعيان  28/1والبداي والنااي 24/12

 - 26ودمن ما إليو ابن حهم والقرايف  0ينظر اإلحكام ابن حهم  59/4وشرح تنقي ال صو ص303/

 - 27عبد الفرحيم بفن احلسفن بفن علفي األسفنوي ال قيفو ال قيفو الشفافعي مفن تصفاني و :هنايف السفو شفرح ادلنافاج وادلامفات و ريىفا
تويف سن 772ىف
ينظر الدرر الكامن  463/2والنجوم الهاىرة  114/11وبغي الوعاة 92/2

 - 28هناي السو 550-548/2

 - 29تففاج الففدين عبففد الوىففاب بففن علففي بففن عبففد الكففايف السففبكي الشففافعي كففان فقياففا الففوي احلجف  0مففن مصففن اتو  :مجف اجلوامف
واإلهباج وطبقات الشافعي
تويف سن 771ىف ينظر الدررالكامن  39/3وحسن احملاضرة  328/1والبدرالطال 410/1

 - 30اإلهباج 247/2
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ىانؼمم عًد ال٥وٓإٔني  :أٍ لكاخ الهلل تعاذ تعلو اأ عال حبٕاس أآ ٣سرٔااٍ
انكىيتالأر ع
ْنعًٚ
بدونة
الأًاش ااري أ اااٍ اقٕ ااا ه ٣أي ااِ زالم أكرٔ اااٍ الأًاش ااري(ْ )31ن ل اآال أ ا أ
اأ صااري ،ااإٍ أ ا

ر ااع ي ااو ال ٩ااار٘

ٔ ااارق زْالم ي هُااا ايرلااا ٜناادتُا ،ااإ ال باي ا ظااُرال ٔص ا ٕل

صخُا ه ال اليرل ٚالأعُرْ ،أ ٌ مي ٌ صخُا و أوًا ٜالأعُر  ٍ٥ظأيُا أٍ تدْى(. )32
ْ ٔ اارت

الأر اارالو( )33رب ااِ الهلل َا ا ال الأ ه ٕ اال ر ااد ق ااام" :الزبهاع اا ٙميًع اآٍ َا ا ال

الأ عةِٕ ْٔرٓأٍٓ هٍ الهلل تعاذ ٔعلو ال٥ظٕا ٜعل ٚنا َٖ علٕاِ لآ بااٍ السب او دالٝهاا و
ي ض ال٥نر أعلو دْالنِْ ،أٓ علو دْالناِ أ عا ر يصاخِ ،اإٍ لا ٤الوعلآى ضباام و يرًاا
ٕاال و الأعلااو الأراادٔوْ ،ب ا أ

باال نااا علهااِ الهلل تعاااذ ُاآ طبااو عًااِ اااأ ٤ى

الأً صايْٖ ،لو الهلل تعاذ ودق ٔص ٕل الشبلل ِٕ ،لٓ ألو عٌ دْالنِ تعا ر يصاخِ،
ْب ال أٓ ظرعِ دالٝها أ ااٍ تعااذ قاد أرالد دْالناِ ٥ياِ ناٌ رلا ٙالأ اًٝاا ْ ،أآ أرالد دْالناِ
الأدْالىْ ،يًٕ ٔ ٞع ر الأًصريْ ،أٓ ْقع الأًصري أاسى طباأ ا ٙوا ٤وا ا هلل تعااذ

أٓ
ْأ

ضبام "

()34

.

ْنعً ٚالأةٕاٍ عًد ال٥وٓإٔني  :أٍ الشبكاخ الْ٥م أِ غأا ٙو علاو الهلل تعااذ ،ااي ُٚ
عًدَا أ التِ و أ
الأ علو.

الأٓق وو يتل عادّ ي او لارْ ،السبتآم ْال٣ي ُاا ٜرال عااٍ هذ

()35

ْأ٪نااى الأصرلصاٖ( )36رباِ الهلل راع ْ ٕااِ اني الأ صا ٌٔ ،يٕاس الع او أٍ الأًصااري
السب او حب او لار و يرًاا علاٚ

ٕاٍ ود٘ السب و الوًصٓع و يو الأعارعْ ،تةدٔ ٤أا أ
 - 31احملصو  430 / 3-1وهناي الو و  2228/6وهناي السو 548/2

 - 32روض الناةر م نهى اخلاطر  190 -189/1وشرح تنقي ال صو ص302/

 - 33شففااب الففدين أمحففد بففن إدريففس الصففنااجي ادلففالكي كففان بارعففا يف ال قففو واأل ففو 0مففن مصففن اتو :ن ففائس األ ففو يف شففرح
احملصو وتنقي ال صو
وشرحو تويف سن 684ىف ترمجتو يف الديباج ادلذىب  236/1وادلنال الصايف215/1

 - 34شرح تنقي ال صو ص203/

 - 35احملصو  431 /3-1وهناي السو  549/2وهناي الو و 2228/6

 - 36حممففد بففن أمحففد بففن أ سففال السرخسفي ال قيففو احلن ففي مففن تصففاني و  :ادلبسففوط يف ال قففو وكتففاب يف األ ففو عففر بف ف أ و
السرخسي ت 438ىف

ترمجتو يف ال وائد الباي يف تراجم احلن ي  158/وال ت ادلبن يف طبقات األ ولين 265 -264/1
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ىانؼممعًديا أٓ
نعلٓنا
انكىيت
باٍ
نابدونة
ال ٥ال و ياو نااٌ َآ عااا

نسخ انقرآن بانسنة

ًٔسم الأًاشريْ ،ن ل الأصرلصٖ أا أ
عٓالقا ال٥ناآر ٍ٥ ،الور آم نٕا

اأر ال ،إياِ الي ُااٜ

أ لاِ اا ٤ظا ْ ،أ ااٌ و

يو الأراتل عل علِ ًأ ٙعل ٚنعً ٚأيِ ٔع و و يرِ ي ٔ ٚصا ٓ
نع أٍ أ

نٓ

ا ٥ل الوًتٓ

اِ الأرتاا ،

علِٕ و قٓأِ تعاذ { :إ ال ا ٜأ لُو ٔ ٣صا ألرٍْ

شاعٔ ٣ْ ٙص ردنٍٓ} (ال٥عارال  ) 34واو قاامْ :ناٌ ُاو الأ ةادٔل ُا ّ الأتا  ٙعار أياِ
إٔض ِٕ نٌ هُٔاى الأةدال ٜظٖ.)37(ٜ
ْٔررخ ناٌ َا ال الأ ٓ ٕاِ تٓ ٕاِ الأرارالو ه رأ ٛأٍ السب او بااٍ دالٝهاا و الع رادياا٣ ،
و ي ض ال٥نر ،اأًاشري نسٔل ألدْالى و الع ةاريا ٣ ،و ي ض ال٥نر(. )38
ْقا ااد أب ا اار ال٥وا اآإٍٔٓ نا ااٌ ال٣ع الضا ااا ْالوًاقعا ااا أ ا اال ْ ُا اا ٙنا ااٌ الأا اآ ُ ني
الو ردن ني ْأساأٓال و أ

ا ؽبلٓ و أب رّ عٌ الأ اٝد٘(. )39

ثالثا  :شزوط النسخ
الظ ا ا الأعلهااا ٜظاارْسا أت ا  ٙالأًصااريًَْ ،اااك ظاارْا ن ااو علُٕااا ااني الزبهُاآر
ًٕها تٓ د ظرْا الل ل

ُٕا أي ارَو .

ًَْ اااك تعل ااو ْوٕ ااو أع اارْا الأًص ااري ُ ا ال الوٓض اآع الأاا ٗ ية ااِ َْ اآ يص ااري الأر اار ٍ
اأصً ،ٙناٌ يٕاس عارج ْ ُا ٙالأعلهاا ٜو الظا الا بآٍ الأًاشاري ن ال الوًصآع أْ أقآٛ
نًِ ،إ ال الع و َ ال الأعرا إٍ يصري الأرر ٍ اأصً ٙمي ًع نٌ يٕس هٍ الأصً ٙأقال در اٙ
نااٌ الأراار ٍ ،اال ي اا ٚن آالتر الأصااً ٙالأًةٓٔاا ٙإٔص ا و در اا ٙالأراار ٍ نااٌ يٕااس اليركاااع
الأ ٓالتر و لر الأصًد .
وااو هٍ نااٌ الظا ا َا ال الأعاارا ًٔةػااٖ أٍ  ٣ػبٕااس يصااري الو آالتر ا٧يااادُ ،اال باااٍ
ألاا ال الأع اارا أو اار و ْ ُ اا ٙالأر اااٝلني ااازبٓالز ْعدن ااِذ َاا ال ن ااا ش ااً ةًِٕ أوً ااا ٜع اارج
الوٓضٓع.
ْشأ دأ و َ ال الوة س بر ظرْا الأًصريْ ،أَهُا نا ٔلٖ:
 - 37أ و السرخسي 54/2

 - 38شرح تنقي ال صو 303/

 - 39ينظر هناي الو و للاندي  2228/6والبحر ادليط 64/4
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الوًصٓع ي ها ظرعٕا  ٣عرلٕا .
ىانؼمم
انكىيتٍٓ
بدونةأٍ ٔ
أْ:٣
وايٕ ااا  :أٍ ٔ اآٍ الأًاش ااري نً ت اا ٤ع ااٌ الوًص اآع ن ااألرال عً ااِ ،ااإٍ الورا ا ٍ باأع اارا
ْالأت ْ ٙال٣ش ًأ ٣ ٜصه ٚيصخا ْهخا َٓ ربتٕ .
واأ ا  :أٍ ٔ ٍٓ الأًصري خبكااخ ظارعٖ ،أناا الرت ااع السب او آ الو لال أْ ًٓياِ إياِ ٣
ٔصه ٚيصخا .
رال عا :أٍ  ٍٓ ٔ ٣الوًصٓع نرٕادال ٓقا  ،لآ بااٍ با أ

اإٍ اليرلااْ ٜق اِ الأا ٗ قٕاد

ِ  ٍٓ ٔ ٣يصخا أِ.
لانصااا  :أٍ ٔ اآٍ

ااا ػباآز يصااخِ ،اأ ٤اادلل الأًصااري أواال الأ ٓيٕااد حب اام;  ٍ٥الهلل

تعاذ أماْ ِٝوا اتِ

ٔاسم ْٔ ٣اسالم(ْ ،)40با ال ناا علاو ااأً

أياِ ٔ أ اد ْ ٔ ٣أقا ،

اأ ٤دللااِ يصااري بعاارٔع ًا َ ا ّْ ،نااٌ ًَااا ٔعلااو أيااِ  ٣يصااري و ال٥لةااار ه  ٔ ٣تاآر
ْقٓعُا عل ٚل ٤نا ألو ِ الأتادق.

()41

شادشا  :أٍ ٔ ٍٓ الأًاشري أقٓ ٛنٌ الوًصٓع أْ ن لِ إٍ باٍ أضعل نًاِ

ًٔصاخِ; ٍ٥

الألعٕل ٔ ٣سٔل الأرٓٗ.
َْا ال الأعاارا الظا سِ رااع نااٌ ال٥واآإٔني
قٓأِ عٌ َ ال الأعرا َْ" :ال
ًٔصخٓال ي

()42

رااد يراال الأسربعااٖ( )43عااٌ هأ ٕااا

()44

ا قل ِ ٚالأعرل ل دم ال٩رااع علٕاِ; اإٍ الأتا ا ٙ

الأرر ٍ خبو الأٓاليد"(. )45

 - 40ينظر ادلستص

 121/1واإلحكام لآلمدي  245/2والبحر احمليط  78/4وإرشاد ال حو 186/

 - 41البحر احمليط  78/4وإرشاد ال حو 186/

 - 42الكوكب ادلنري  529/3ورسوخ األحبار 135/
 - 43حممد بن هبادر بن عبد

الهركشي عاش يف مصر ودرس عل علمائاا و ند العديد من ادلصفن ات منافا  :البحفر احملفيط يف

األ و وال ىان

يف علففوم القففر ن وتشففنيد ادلسففام شففرح مجف اجلوامف و ريىففا تففويف سففن 794ى ف ترمجتففو يف يف الدررالكامنف 18-17/4

وشذرات الذىب335/6

 - 44علي بن حممد بن علي الط ي الشافعي ادلعرو بإلكيا اذلراسي ،أحد فحفو العلمفاف فقافا وأ فوا وح ظفا للحفدي  0تفويف
سن 504ىف

ترمجتو يف وفيات األعيان  448/2وطبقات السبكي  231/7وشذرات الذىب 8/4
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ىانؼممن اااى الأػسالأ ااٖ نااام هذ الع ة ااار َ ا ال الأعاارا ر ااام ٔ ٣ ":عاا ا أٍ ٔ ٓي ااا
انكىيتأٍ ال٩
بهااا
بدونة
يتااني قاااسعني; ه ػباآز يصااري لااو الأٓاليااد خبااو الأٓاليااد ْ اااو ٓالترْ ،هٍ باااٍ  ٣ػباآز
يصري الو ٓالتر خبو الأٓاليد"(. )46
أ ٓ ٔعل ٚالأ رال )47(ٜعل ٚالظ السِ(ْ )48يرلاِ أ آ الشبكااخ( )49عاٌ أب ار السبًا لاٙ

ْي
ْقامْ" :يا

أوا ا ًا أٍ ٔ آ ٍ الأًاشاري ن ال الوًصآع أْ أقآ ٛنًاِ ْ ٔ ٣آٍ أضاعل نًاِ

بخو ال٧ياد و يصري الأرر ٍ(. )50
ْقااد عاارج الأراارالو نٓضاآع الأًصااري اأ عاال وااو أْرد الش عا ا ٣رااام  ":قااام الأعلهااا:ٜ
نٌ ظرا الأًاشري أٍ ٔ ٍٓ نصأْا ألهًصٓع أْ أقْٓ ،ٛالأ عل أضعل "(. )51
ْالأ ٗ ُٔهًا نٌ ي

الأررالو أيِ يص هذ الأعلها ٜالظ الا نصاْال٘ الوًصٓع ألًاشري .

أنااا ال٧ناادٗ رااد باار ظاارْا الأًصااري الو ااو علُٕااا ْ ٔ ا بر نًُااا َ ا ال الأعاارا،
ْعًد نا عرج الأعارْا الوخ لال ُٕاا
أٍ

ٔاً

وارالي ٙعلا ٚعادى الظا السِ راد بار

ااا الل لاال ٕااِ  :أٍ ٔ اآٍ يصااري الأراار ٍ اااأرر ٍ ْالأصااً ٙاأصااًْ ٙأٍ ٔ اآٍ الأًاشااري

ْالوًصاآع يتااني قاااسعني ،وااو قااام ":ااإٍ أا

بلااِ طب لاال ٕااِ ْالسبااو أٍ َا ّ ال٥ناآر

غ نع و٘"(. )52

 - 45البحر احمليط 79/4
 - 46ادلستص

122/1

 - 47حممففد بففن احلسففن بففن حممففد بففن خلففد القاضففي أبففو يعل ف ال فراف فقيفو أ ففويل و ففد بالهىففد والففورع مففن مصففن اتو  :العففدة يف
أ و ال قو وإبطا احليل

و ريىا تويف سن 458ىف ينظر تاريخ بغداد  256/2وطبقات احلنابل  193/2والبداي والنااي 94/12

 - 48العدة 768/3

 - 49حم وظ بن أمحد بفن احلسفن أبفو اخلطفاب الكلفوذا تتلمفذ علف أ يعلف ال فراف مفن تصفاني و  :التمايفد يف األ فو تفويف سفن
510ىف ترمجتو يف

طبقات احلنابل  258/2والبداي والنااي  180/12وشذرات الذىب 88/5

 - 50التمايد أل اخلطاب 341/2
 - 51شرح تنقي ال صو 294
 - 52اإلحكام 245/2
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممال٧ندٗ
انكىيت أٍ
ْٔ٤ي
بدونة
الو و علُٕا بها
الأًاشري ْالوًصٓع

اً

واراليًَ ٙاا علاَ ٚا ال الأعارا ْ ٔدر اِ و الأعارْا

ٔدر ِ و الوخ لل ُٕاْ ،عل ٚالأارغو أياِ عال ظارا الأركعٕا ٙو
ٔ ٣عاين دلآم َا ال الأعارا ًَاا ُآ ٔعا

ا الل لل ِٕ ه ٣أٍ أ

هذ اآالز يصااري ال٧ياااد أ٨ياااد َْهااا يتاااٍ غ ا قاااسعني َْ ،ا ال نااا واار ااِ الأػسالأااٖ و
عةارتِ الأصاأ  ٙالأ بر يٕس ي

علا ٚأياِ ٔ ٣عا ا أٍ ٔ ٓياا يتاني قااسعني; ه ػبآز

يصا ااري لا ااو الأٓاليا ااد خبا ااو الأٓاليا ااد ْ ا اااو ٓترْ ،هٍ با اااٍ  ٣ػبا اآز يصا ااري الو اآالتر خبا ااو
الأٓاليد(. )53
رابعا :أنواع النسخ:
ٔ ا بر ال٥واآإٍٔٓ أٍ ألًصااري أيٓالعاااْ ،شااأ بر َ ا ّ ال٥ياآالع هرااا ٣ي اا ٚأواال هذ
الأًٓع الأ ٗ َٓ نٓضٓع درالش ًاْ ،أٌ أتٓشع و ت تٕل الشب ٤و َا ّ ال٥يآالع ،ي ارالن ٍ٥
الأرص ااو الوع ااين اأة ااس ش اآ ٔ ل ااهٌ الشب ااْ ٤ال٥دأ اا ٙأ اال رٔ ااوْ ،أن ااا رٕ اا ٙال٥ي اآالع
اشب٤

ُٕا ضبدْد.

ْقد قصو ال٥وٓإٍٔٓ الأًصري هذ أر ع ٙأيٓالع:
الأًآع الْ٥م :يصااري الأراار ٍ ااأرر ٍَْ ،ا ال الأرصااو ن او علاا ٚاآالزّ ْْقٓعاِ نااٌ الأراااٝلني
اأًصاري ،ئاا ٙال٣ع ادالد اااسبٓم َاٖ قٓأااِ تعاااذْ{ :الأا ٌٔ ٔ ٓ اآٍ ناً و ْٔا رٍْ أزْال ااا
ْو اإ٥ ٙزْال ُ ااو ن اع ااا هذ السب اآم غا ا هل اارال  ...ال ٔ٧اا( }ٙالأةر اار٘ )240يص ااخ

ئ ااٙ

ال٣ع اادالد أر عاا ٙأظااُر ْععاار َْااٖ قٓأااِ تعاااذ {ْالأ ا ٌٔ ٔ ٓ اآٍ نااً و ْٔ ا رٍْ أزْال ااا
ٔ تٌ أي صٌُ أر ع ٙأظُر ْععرال  . . .ال (}ٙٔ٧الأةرر٘.)234
الأ ااايٖ  :يصااري الأصااً ٙاااأرر ٍْ ،مي لاآٍ أااِ اأ ٓ ااِ هذ ٕ ا الوراادط رااد ب ااٍ وا ااا
اأصًْ )54( ٙإٔض و الأرر ٍ نا ٔدم علِٕ وو يصري اأرر ٍ و قٓأاِ تعااذ { :آم ْ ُا
ظكر الوصجد السبرالى} (الأةرر٘  َْ )144ال الأرصو ػبٕسّ الزبهُٓر(. )55

 - 53ادلستص

122 /1

 - 54روى ال اف بن عازب رضي

عنو الا  :ليت م النيب ل

عليو وسلم إىل بيت ادلقفدس سفت عشفر شفارا حفت نهلفت

الي ال يف

البقرة وحيثما كنتم فولوا وجوىكم شطره ويف الرواي األخرى):مث رفنا حنو الكعب ينظر حي مسلم 374/1
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممالأعاا عٖ( )56رباِ الهلل و أياد قٓإٔاِ :أياِ  ٣ػبآز يصاري الأصاً ٙااأرر ٍ،
ْالوًرٓم عٌ
بدونة انكىيت
َ ال يرل عًِ أو ا ِ (. )57
أ اٌ الأعااا عٖ ي ا

و رشاااأ ِ علاا ٚأٍ الأصاأًً ٣ ٙصااخُا ه ٣شااً ٙن لااُاْ ،قااد قااام :

"َْ ال شً ٙرشٓم الهلل ًٔ ٣صخُا ه ٣شً ٙأرشٓم الهللْ ،أٓ أيد الهلل أرشآأِ و أنار شاٌ
ِٕ غ نا شٌ رشٓم الهلل أصٌ ٕها أيد الهلل هإِٔ ،ي ٔ ٚةني ألًاط أٍ أِ شاً ٙياشاخٙ
ألا قةلُا

ا ؽباأ ُا َْ ،ال ن بٓر و شً ِ ول ٚالهلل علِٕ ْشلو(. )58

ْقام و نٓضع لر ":هٍ قام قاٝلَ :ل تًصري الأصً ٙاأرر ٍ ذ قٕل :أآ يصاخ الأصاًٙ
اأرر ٍ باي ألًيب ٕاِ شاً ٙتاةني أٍ شاً ِ الْ٥ذ نًصآل ٙصاً ِ ال٧لار٘ ي ا ٚترآى
السبج ٙعل ٚالأًاط أٍ الأعًٖٔ ٜصري
الأ اأس  :يصري الأصً ٙاأصًْ ٙنٌ أ

لِ(. )59
يصري آالز الو عا ٙالأا ٗ بااٍ ااٝسال أْ ٣واو يصاري

ٕهااا عااد رااد ااا ٜو السباادٔس الأت ا ٕح أٍ الأااًيب واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو رل ا
أْساااط و الو عاا ٙو٤وااا وااو يُاا ٚعًُااا(ْ ،)60نااٌ أا

عاااى

قاآم الأااًيب واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو :

"بً يُٕ و عٌ زٔار٘ الأرةٓر سْرَْا"(.)61
الأرال ع  :يصري الأرر ٍ اأصً َْ ،ٙال َٓ نٓضٓع حب ًا ْشً ردّ ة س نص رل .

 - 55ادلستصف ف

 124/1واإلحك ففام لآلم ففدي 269/2وهنايف ف الو ففو  2357/6والبح ففر احمل ففيط  118/4والع ففدة أل يعلف ف

802/3

 - 56اإلمففام حممففد بففن إدريففس بففن العبففاس الشففافعي ال قيففو اللغففوي اوتاففد ففند التصففانيد ودون العلففم وىففو أو مففن ففند يف
أ و ال قو ولو فيو الرسال
أخذ عن اإلمفام مالفب و فريه تفويف سفن 204ى ف ترمجتو يف وفيفات األعيفان  163/4وسفري أعفينم النفبينف  99-5/10والبدايف
والنااي 251/10

 - 57ينظر اإلحكام لآلمدي  269/2وهناي الو و  2357/6والبحر احمليط 118/4
 - 58الرسال 108/
 - 59الرسال 110/

 - 60حي مسلم 1023 /2
 - 61حي مسلم 672/2
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

األول :نسخ القزآن بالسنت املتواتزة
املبحثىانؼمم
بدونة انكىيت
شٓ أتًاْم يصري الأرر ٍ اأصً ٙنٌ ظرني :
الْ٥م  :يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالترْ٘ ،الأ ااايٖ  :يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙال٧يادٔاا ،ٙوااو أتةااع
رٕو ن َ ال٩نااى الأعاا عٖ رباِ الهلل ناٌ ال٥نارٌْٔ ،شاأعرج َا ّ ال٥نآر و

أ
نصاٝل :

الْ٥ذ :رال ٜالأعلها ٜو يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘
الل ل اال الأعله ااا ٜو اآالز يص ااري الأر اار ٍ اأص ااً ٙالو اآالترْ٘ ،يت اال الشب اا ٤أٔل ااا و
ْقٓعِ أٓ مت الأ صلٕو عدى الوايع نًِْ ،مي ٌ أٍ يلخ

ال٥قٓالم و ن َةني رٕٝصني :

الو ا َ الْ٥م  :اآالز يص ااري الأراار ٍ اأص ااً ٙالو آالتر٘ ( َْ )62ا ال الأر اآم ًٔص ا هذ رُ اآر
ال٥واآإٔني ْعاناا ٙالوا لهنيُ ،اآ رأٗ ال٥يًااا ْالواأ ٕااْ ٙبا
أَل الأ ااَر ْ عا

نااٌ الأعااا عْٕ ٙقااام ااِ

السبًا لاْ ،)63(ٙقاد يصا  ٥اٖ السبصاٌ ال٥ظاعرٗ( )64الأرآم اازبٓالز

()65

نع أٍ ال ٌ تٕهٕ )66(ٙربِ الهلل قاام " :أ اٌ ال٥ظاعرٗ قاد ي ا ٚو نرا٣تاِ أٍ نا َ أَال
الأصًْ ٙالسبدٔس أيِ ًٔ ٣صري اأصًْ ٙقام هإِٔ أ َ "(. )67

 - 62ادلتواتر :ما نقلو من حيصل العلم بصدالام ضرورة عن مثلام من أو السند إىل خره
ينظر تدريب الراوي  176/2وهناي السو 61/3

 - 63أ و السرخسي  67/2وإحكام ال صفو للبفاجي  417/واإلحكفام لآلمفدي  272/2وهنايف الو فو  2339/6والبحفر
احمليط  109/4/4والتمايد
أل اخلطففاب  379/2وشففرح تنقففي ال صففو  313/وكشففد األس فرار 177/3وخمتصففر ابففن احلاجففب م ف العاففد197/2

واإلحكام ابن حهم 107/4

وشرح الكوكب ادلنري 563/3

 - 64علي بن إمساعيل بن أ بشر ينتاي نسبو إىل أ موس األشعري رضي
أ و الدين تتلمذ

علي ففو القاض ففي الب ففاالين و ففريه وإلي ففو تنس ففب الطائ ف ف األش ففعري

عنو ،لو تصانيد مناا إيافاح ال ىفان والتبيفن عفن

ت ففويف س ففن 324ى ف ف ترمجت ففو يف وفي ففات األعي ففان 384/3

وطبقات السبكي 347/3

 - 65البحر احمليط  109/4وإرشاد ال حو 191/

 - 66شففيخ اإلسففينم أمحففد بففن عبففد احللففيم بففن عبففد السففينم بففن تيميف  ،لففو بففاع طويففل يف ال قففو واأل ففو ولففو معرفف بففاالوا اخلففوارج
والروافض ند التصانيد
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممالز هناى السبارنني الزبآٔين راد قاام  ":الأا ٗ الل اارّ الو لهآٍ َْآ السباو
انكىيتالزبٓ
بدونةالل ار
ْ
الوااةني أٍ يصااري الأ اااخ اأصااً ٙغ ا

ًااع( )68بهااا رأ ٛال٩ناااى الأ ارالزٗ أٍ يصااري الأ اااخ

اأصً ٙالو ٓالتر٘ اٝس ْْالقع(. )69
أنا أ ٓ الشبكاخ رد نام هذ الزبٓالز ظرعا ْعرا ٤ةعاد أٍ ي ا ٚقآم أب ار الأ رُااٜ
ْالسبً ْٕ ٙالواأ ْٕ ٙعان ٙالو لهني جبٓالز أ

قام  َْٓ :ال٥قٓ ٛعًدٗ(. )70

ْنع أٍ أ ا الشبكاخ ٔصلو جبٓالز يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘ ه ٣أيِ ٔار ٛعادى ْقٓعاِ،
ْأٍ الأًصااري اأصااً ٙالو آالتر٘

ٔٓ ااد ،رااد قااام " :الل لاال نااٌ قااام جباآالز يصااري الأراار ٍ

اأصااً ٙالو آالتر٘ َاال ٔٓ ااد أا  ،رااام علااُو قااد ْ ااد ْقااام علااُو
ال٥قٓ ٛعًدٗ;  ٍ٥ال٥ول عدى أ

هٌ الدعٓ ْ ٚدّ علِٕ الأدإٔل (. )71

ْالأراآم ااازبٓالز رْالٔاا ٙعااٌ ال٩ناااى أبااد( )72غ ا نعاآُر٘
ناأ ( )74الزبٓالز(ٔ ْ )75ع ُر أ

ٔٓ اادَْ ،اآ

()73

بهااا يص ا هذ ال٩ناااى

عًِ .

الكثرية ،مناا درف تعارض العقل والنقل ،ورف ادلينم ،ومجعت فتفاواه دجلفدات ،تفويف سفن 728ى ف  ،ترمجتفو يف جفينف العينفن
ص ،5واألعينم العلي
ص 19وشذرات الذىب 81/6

 - 67ادلسودة 204/

 - 68ال ىان 1307 /2

 - 69احملصو 519/3-1

 - 70التمايد أل اخلطاب 369/2
 - 71التمايد أل اخلطاب 379/2

 - 72أمحد بن حممد بن حنبل اإلمام اوتافد احملفدث ال قيفو ادلعفرو نا فر السفن لفو ادلسفند يف احلفدي و فريه وىفو أشفار مفن أن
يعر

تويف

سن 241ىف ترمجتو يف حلي األولياف  161/9وسري أعينم النبينف  177/11وشذرات الذىب 96/2

 - 73التمايد أل اخلطاب  369/2وشرح الكوكب ادلنري  563/3وفتاوي ابن تيمي 397/20

 - 74مالب بن أنس األ بحي إمام دار اذلجرة اإلمام ال قيو احلدث اوتافد اليفل عنفو ا ي فت ومالفب يف ادلدينف وىفو أعفر مفن أن
يعر لو يف احلدي
كتاب ادلوطا تويف سن 179ىف ينظر وفيات األعيان  135/4وسري أعينم النبينف 43/14وشذرات الذىب 289/1

 - 75إحكام ال صو للباجي  417/والبحر احمليط 110/4
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممش اارٔم( )76أي ااِ ػب اآز الأًص ااري اأص ااً ٙالو ا آالتر٘ عر ااْ ٤أ ً ااِ
انكىيتال ااٌ
بدونةٔ اارٛ
ْ

ٔٓ ااد و

الأعرع(. )77
الو ا َ الأ ااايٖ  ٣ :ػباآز يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالتر٘ ْ ،ااٌ الظ ا ُر اااأرٓم ااِ ال٩ناااى
الأعا عٖ ْشأ رد رأِٔ حبدٔس نص رل .
()78

رااد يراال عًااِ

أو ا ا ِ قٓأااِ ًٔ ٣ ":صااري الأراار ٍ ه ٣قاار ٍ ٔااأتٖ عاادّ"(ْ ، )79قااد رأ ٛع ا

السبًا لاا ٙأٍ

ْالأراآم اااوًع َااٖ الأرْالٔاا ٙالوعاآُر٘ عااٌ ال٩ناااى أبااد ااٌ يًةاال
ال٩ناااى أبااد ميًااع أ ا

عرااْ ٤ظاارعإً ،هااا ٔاار ٛالأ ا ٍْ نااًُو أيااِ ميًعااِ ظاارعا ٣

عر. )80( ٤
ْقاد قااام ًااع يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالتر٘ با

نااٌ السبًا لاا ٙنااًُو الأراضااٖ أ اآ

ٔعل ٚالأ رالْ ٜال ٌ قدالنْ )81(ٙال ٌ الأًجار(ْ )82غ َو ( )83بها قام ِ با

ناٌ الأعاا عٕٙ

ن ااًُو الأع اا الزٗ ْالأر٤يصا ااٖ(ْ )84الحملاشا اايب(ْ )85الأركا اااٍ(ْ )86أ ا اآ نًتا اآر الأةػا اادالدٗ
ْال٣ش رالٕٝين ْغ َو(  )88بها قام اوًع ع

الواأ ٕ ْ )89(ٙسى الأت و

()90

()87

ِ(.)91

 - 76أمحد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي احب ادله وبو انتشر مذىب الشافعي ببغداد كان يلقفب بالبفاز األشفاب تفويف
سن 306ىف
ترمجتو يف طبقات الشافعي للسبكي  21/3وسريأعينم النبينف  201/14وشذرات الذىب 247/1

 - 77التبصرة  264/واإلحكام لآلمدي  276/2وهناي الو و 2341/3

 - 78العدة  788/3وشرح خمتصر الروض للطويف  320/2وفتاوى ابن تيمي  397/20وشرح الكوكب ادلنري562/3
 - 79العدة  788/3والتمايد أل اخلطاب  369/2وروض الناةر م نهى اخلاطر244/1

 - 80التمايد أل اخلطاب  319/2وشرح خمتصر الروض  320/2وشرح الكوكب 562 /3
 - 81عبففد

بففن أمحففد بففن حممففد بففن الدام ف ادلقدسففي احلنبلففي فقيففو أ ففويل متبحففر يف العلففوم مففن تصففاني و ادلغففين والكففايف ولففو يف

األ و روض الناةر
تويف سن 620ىف ينظر البداي والنااي  99/13والع  79/5وشذرات الذىب 88/5

 - 82حممففد بففن أمحففد بففن عبففد العهيففه ال تففوحي ابففن النجففار فقيففو أ ففويل مففن تصففاني و شففرح الكوكففب ادلنففري ومنتاف اإليفرادات تففويف
سن 972ىف

ينظر األعينم  233/6ومقدم حتقيق شرح الكوكب ادلنري 5/1

 - 83العدة  788/3والروض م نهى اخلاطر  224/1وشرح الكوكب ادلنري562 /3

 - 84أمحففد بففن عبففد الففرمحن القيننسففي مففن أعيففان القففرن الثال ف  ،لففو مصففن ات كثففرية يف علففم الكففينم 0ينظففر طبقففات الشففافعي
الك ى300/2
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ىانؼمم السبً ٕاا ٙأيااِ
انكىيت ع ا
بدونةٔاارٛ
ْ

ٔٓ ااد و ب اااخ الهلل نااا ًٔصااري اأصااً ٙه ٣نااٌ سرٔااو

الأسٔاد٘(. )92
وو هٍ نٌ ني الوايعني الو ردنني نٌ نًاع يصاري الأرار ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ عراْ ٤ظارعا،
أ ٌ أب رَو ٔرٓ ٛالزّ عرْ ٤نًعِ ظرعا(. )93
ْ ٌ رأ ٛعدى الأٓقآع ال اٌ تٕهٕا ٙرباِ الهلل راد قاام":

ٔ ةا أٍ ظإٞا ناٌ الأرار ٍ

يصري صً ٤ ٙقر ٍ(. )94
ْ سى ال٧ندٗ ازبٓالز الأعرلٖ(ْ )95أنا الأٓقٓع ٕ ُو نٌ وإًعِ و ردّ علا ٚناٌ أ ااز
أيِ ن دد ِٕ ،أ ًِ عد أٍ بر ال٥دأْ ٙنًاقع ُا قاام ":علاَ ٚا ال ا ٤مي ًاع ر اع ي او
ال ٙٔ٧دإٔل الأصًْ )96("ٙأعلِ قتد ال٣ن ًاع الأعرلٖ .
 - 85احلارث بن أسد احملاسيب من أ حاب اإلمام الشافعي لو مصن ات كثرية يف الهىد واأل و والفرد علف ادل،فال ن 0تفويف سفن
243ىف

ترمجتو يف وفيات األعيان  57/3وتاريخ بغداد211/8

 - 86عبد

بن سعيد القطان فقيو أ ويل متكلم من مصفن اتو خلفق األفعفا و كتفاب الصف ات و ريىفا تفويف 429ى ف ترمجتفو يف

ال ارست ابن الندمي

ص 180/واألعينم 90/4

 - 87عبد القاىر بن حممفد البغفدادي الشفافعي فقيفو أ فويل أديفب مفن مصفن اتو التحصفيل يف أ فو ال قفو وتاويفل متشفابو القفر ن
تويف سن 429ىف
ترمجتو يف وفيات األعيان  203/3طبقات السبكي 136/5

 - 88التبصرة 264/و اإلحكام لآلمدي 272/2وهناي الو و  2341-2340/6والبحر احمليط 111/4
 89إحكام ال صو للباجي 417/
 - 90أبو بكر حممد بن عبفد

الصفرييف ،ال قيفو الشفافعي ،ت قفو علف ابفن سفريج ،مفن مصفن اتو :شفرح رسفال الشفافعي ،وكتفاب يف

اإلمجاع ،تويف سن 330ىف

ينظر وفيات األعيان  199/4وطبقات السبكي 186/3

 - 91البحر احمليط  110/4وإرشاد ال حو 191/

 - 92نسب ىذا إىل أ زيد القاضي من األحنا  0ينظر فوات الرمحوت 80/2

 - 93العف ففدة  801/3واللم ف ف  60-59/وادلعتمف ففد  393 392/1والبحف ففر احملف ففيط  111-110/4وشف ففرح الكوكف ففب 562/3
وإرشاد ال حو ص191/

 - 94ال تاوى 398/20
 - 95اإلحكام 272/2
 - 96اإلحكام 398/2
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نسخ انقرآن بانسنة
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أدأ ٙالأراٝلني جبٓالزيصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘
انكىيت :ىانؼمم
بدونة ايٕٙ
الأ
الش دم الأراٝلٍٓ جبٓالز يصري الأرر ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ أدأا ٙعلاُا يرلٕا ْ ٙعلاُا عرلٕاٙ
ْنٌ أَو ال٥دأ ٙالأًرلٕ ٙالأا الش دأٓال ُا نا ٔلٖ :
( )1أٍ يصااري الأراار ٍ اااو ٓالتر نااٌ الأصااً ٙق ااد ْقااعًُ ،اااك ٔااا ب ا ٘ و الأراار ٍ ق ااد
يصخ الأصً ٙالو ٓالتر٘ ي هُاْ ،نٌ تل
-1

الٔ٧ا نا ٔلٖ :

ٔاا ٙالأٓواإَْ ٙااٖ قٓأااِ تعاااذ {:ب ا علاإ و ه ال يلاار أياادبو الواآ هٍ تاارك
ل ال الأٓوٕ ٙألٓالأدٌٔ ْال٥قر ني اوعرْ يراا علا ٚالوا رني} (الأةرار٘  )180راد
يصااخ َ ا ّ ال ٔ٧ا ٙرٓأااِ واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو ْ ٣":واإ ٙأاآالر

()97

اسباادٔس

يصري ي و ال.)98(ٙٔ٧
ْأ ااٌ َ ا ال ال٣ش ا د٣م قااد الع ا ج علٕااِ اع الضااا ن عاادد٘ ي اا ٚنااٌ الأراااٝلني جباآالز
يصري الأرر ٍ
ْنٌ تل

ٓالتر الأصً.ٙ

ال٣ع الضا نا ٔلٖ:

أٍ ٔا ٙالأٓوإ ٙيصاخ

ئا ٙالوٓالرٔااس َْاٖ قٓأاِ تعااذ ٓٔ{ :وإ و الهلل و أْ٣دبااو}

الأًصااا ْ ،)11(ٜتًصااري اسباادٔس

()99

ْقااد الشا ًدْال هذ نااا وةا عااٌ ال ااٌ عةاااط

الهلل عًِ قام " :باٍ الوام ألٓأد ْباي الأٓوٕ ٙألٓالأدٌٔ ًصري الهلل ناٌ أا

()100

رضااٖ

ناا أيا ،

جعل أل بر ن ل ي ال٥ي ٕني ْ عل أ ٌٔٓ ٦أ ل ْاليد نًُها الأصدط ْ عل ألهارأ٘
الأ هٌ ْالأر ع ْألسْ الأعكر ْالأر ع(. )101

 - 97ينظف ففر مسف ففند أمحف ففد 267/5وسف ففنن أ داود  291-290/3رالف ففم  2870وسف ففنن ال مف ففذي  433 /4وسف ففنن النسف ففائي
 247/6وسنن ابن ماج 905/2

 - 98احملصففو  521/3-1واإلحكففام لآلمففدي  272/2وهناي ف الو ففو  2342/6وإحكففام ال صففو للبففاجي  419/والو ففو
إىل األ و 43/2

- 99التمايد أل اخلطاب 381/2وشرح خمتصر الروض للطويف  324/2وهناي الو و 2342/6
 - 100عبد

بن عباس بن عبد ادلطلب ح األم وإمام الت سري،دعا لو النيب ل

عليفو وسفلم بقولفو  :اللافم فقافو يف الفدين

وعلمو التاويل ت 68ىف
ترمجتو يف ااستيعاب  933/3وأسد الغاب  29/3واإل اب 330/2

 - 101الب،اري كتاب الو ايا باب :ا و ي لوارث 1008/3
مجهة األندنس نهؼهىو اإلنسانية واالجتماػية

390

انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممقٓأاِ تعااذ {هٍ تارك لا ال الأٓوإ ٙألٓالأادٌٔ ْال٥قار ني} الأةرار٘ ()180
ْوةانكىيتعًِ و
بدونة
ي اا ٚيصااخ ُا ٔاا ٙالو ا ال " (ْ )102الأت ا ا ٖ ٔر ااع هذ

قااام " :باي ا الأٓواإ ٙب ا أ
قٓأِ و ال٩لةار عٌ الأًصري(. )103

وو هٍ ال٥وٓإٔني الع ضٓال أٔلا عل ٚأٍ ال ٙٔ٧نًصٓل ٙاسبدٔس أٍ ًَااك ناا ميًاع
الأًصااري َْاآ أٍ السباادٔس ياااد  ٣ن آالتر ،اأًصااري ااِ ٔر لااٖ يصااري الو آالتر ا٧ياااد َْاآ
ًع(. )104
ًَْ اااك ن ااٌ ال٥و اآإٔني ن ااٌ أل اار السب اادٔس ع ااٌ دال ٝاار٘ الأًص ااري جعل ااِ طبتت ااا ٣
ياشااخا ،اااأررالو ع ااد أٍ باار ال٣ش ا د٣م حب اادٔس "ْ ٣واإ ٙأ آالر " عل ااْ ٚقاآع يص ااري
الأرر ٍ او ٓالتر نٌ الأصً ٙقامْٔ" :رد علِٕ أٍ الأٓوٕ ٙااٝس٘ أػا الأآالر ه ال بااٍ قرٔةاا
دللِ الأ ختٕ ْ ،الودع ٚالأًصري(. )105
ْنااًُو نااٌ عاال السباادٔس ٕايااا ألًصااري ئاا ٙالوٓالرٔااس ُاآ ن٢بااد ألًصااري ُااا ْألا ال
باااٍ أْم السباادٔس" :هٍ الهلل أعكاا ٚباال ٗ يااو يرااِ ااْ ٤واإ ٙأٓالر  ،اااٍ َ ا ال ٕايااا
ْهلةارال عٌ زْالم ْ ٓخ الأٓوٕ ٙألٓالر  ٣يصخا(. )106
ْْ اِ ال اٌ تٕهٕا ٙباآٍ السبادٔس ٕاياا  ٣يصااخا ْأٍ الأًصاري ئا ٙالوٓالرٔااس أياِ واا قااام
عاد بار الأ ارال{ : ٝتلا

يادْد الهلل ْناٌ ٔكاع الهلل ْرشاآأِ ٔدللاِ ًاا دبارٗ نااٌ

ذب ُا ال٥يُار لاأدٌٔ ُٕا ْ أا

الأ آز الأع إو ْناٌ ٔعا

الهلل ْرشآأِ ْٔ عاد يادْدّ

ٔدللااِ يااارال لاأاادال ُٕااا ْأااِ عا الخ نُااني} الأًصااا )14/13(ٜلهااا باار الأ ارالٝ
يدْدّ ْيُ ٚعٌ تعدٔلُا باٍ و أ

الوراادر٘

ٕاٍ أيِ  ٣ػبٓز أٍ ٔسالد أياد علا ٚناا ارج الهلل

َْ ا ال نعًاا ٚقٓأااِ واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو  :هٍ الهلل أعكاا ٚباال ٗ يااو يرااِ ااْ ٤واإٙ

 - 102ينظر سنن أ داود 290 /3

 - 103التمايد  381/2وفوات الرمحوت 80/2

 - 104اإلحكام لآلمدي 272/2وهناي الو و  2342/6وفوات الرمحوت 80/2
 - 105شرح تنقي ال صو 314-313
 - 106شرح خمتصر الروض 324/2
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ىانؼممال السباادٔس أاإض و الأت ا ٕ ني اال رْالّ أَاال الأصااًٌ ْ ٣ػباآز أٍ ػبعاال
ْه ُ ٣ا
بدونة"انكىيت
أاآالر
صبرد لو غ نعلٓى الأت  ٙياشخا ألرر ٍ(. )107
هذ أٍ ٔ اا ٙالأٓو اإ ٙهخ ااا يص ااخ ُا ٔ اا ٙالوٓالرٔ ااسْ ،أن ااا

ْ ع ااد َاا ّ الوًاقع ااا غبلاا

السباادٔس ُاآ أْ ٣نااٌ أيادٔااس ال٧ياااد ْي اا ٚعلاا ٚال ا الج ظااُرتِ اأ ٤رقاا ٚهذ نًسأااٙ
الو آالتر ْ ،يٕااس هٍ ًَاااك ٔاا ٙتتاالح أٍ ت اآٍ َااٖ الأًاشااخ ٙلهااا ال ي ا َ هذ السباادٔس
ال٧ياااد الأ ا ٗ أاإض دأاإ ٤علااْ ٚقاآع الواادع ،ٚوااو هٍ أأ ا ااِ ت٢بااد رٔاااٍ الأًصااري ئااٙ
الوٓالرٔاس ،اسباادٔس هلةااار علا ٚأٍ الهلل أعكاا ٚالسبراآق ٥وا ا ُاَْ ،ا ّ السبراآق الوعكااا٘
هخا َٖ و ٔ ٙالوٓالرٔس الأا يصخ ي و الأٓوٕ ٙألٓالأدٌٔ .
 -2يص ااري ٔ اا ٙي ااةض الأسْالي ااٖ و الأةٕ اآ ْالٔ٩ا ا ال َْ ٜااٖ قٓأ ااِ تع اااذ {ْالأ٤ت ااٖ ٔ ااأتني
الأ ايعاا ٙنااٌ يصااا ٝو اش عااُدْال علاإٌُ أر عاا ٙنااً و ااإٍ ظااُدْال أنص ا ٌَٓ و
الأةٕ اآ ي اا ٓ ٔ ٚاااٌَ الو اآ أْ ػبع اال الهلل أل ااٌ ش ااةْٕ ٤الألا ا الٍ ٔأتٕايُ ااا ن ااً و
ي َْها  ...ال }ٙٔ٧الأًصا )16/15( ٜيصخ َ ّ ال ٙٔ٧رٓأِ وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو :
"ل ا ْال عااين قااد عاال الهلل ألااٌ شااةٕ ٤الأة اار اااأة ر لااد ناٝااْ ٙي ااٖ شااًْ ٙالأ ٕ ا
اأ ٕ

لد ناْ ٙٝالأر و "

()108

ْقد الع ج عل َ ٚال ال٣ش د٣م ا ٔلٖ :
أْٔ ٣ : ٣صلو أٍ السبدٔس نٌ اخ الو ٓالتر ل َٓ نٌ اخ ال٧ياد(. )109
ْوايٕا ٔ ٣ :صلو أٍ السبدٔس ياشري ٔ٧ا ٙالسباةض;  ٍ٥يرٕرا ٙالأًصاري

تٓ اد ْ ،أا

أٍ

الهلل ند السب و و ال ٙٔ٧هذ غأا ٙرٓأاِ { :أْ ػبعال الهلل ألاٌ شاةٕ }٤الأًصااْ )15( ٜالأاًيب
ول ٚالهلل علِٕ ْشلو ني تل

الأػأ ٙرام " :قد عل الهلل ألٌ شةٕ ُٓ "٤تةٕااٍ ألػأاٙ

الأا علو السب و علُٕا و الٔ٧ا ;ٙيٕاس أضاا الأصاةٕل هذ الهلل تعااذ  ٣هذ ي صاِْ ،الٔ٧اٙ
ترد اسبةض نكلرا ل ْرد هذ غأ ْ ٙا ٜالسبادٔس ٔاةني ْقا صباٖ ٜتلا

 - 107ال تاوى 98 97/20

 - 108ينظر حي مسلم 1316/3

 - 109ن ائس األ و  2495 /6وشرح خمتصر الروض  324/2وهناي السو  581/2وكشد األسرار80/3
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الأػأا،ٙ

نسخ انقرآن بانسنة
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ىانؼمميصخا;  ٍ٥الأًصري ٔرد علا ٚناا بااٍ ااَرّ ال٩سا٤ق ( )110واو هٍ الأعةااد٘
انكىيتٔصهٚ
ْ أبدونة ٣
الوردر٘ د٘ األ

ٔ ٣صه ٚاليرلا ٜندتُا يصخا ،رٓأِ تعاذ {واو أمتآال الأتإاى هذ

الألٕل} الأةرر٘ ٣ )187ػبعل دلٓم الألٕل يصخا(. )111
واأ ااا  :أاآ شاالهًا أٍ ٔاا ٙالسبااةض نًصاآل ٙااإٍ الأًاشااري ألااا قاار ٍ ااا ٜعاادَا َْاآ قٓأااِ
تعااذ{:الأساليٕاْ ٙالأساليااٖ ا لادْال بال ْاليااد نًُهاا ناٝا ٙلااد٘} الأًآر َْ)2ا ال اأًصااةٙ
ألة اارْ ،أنااا الأ ٕ ا

رااد ي صااري ي هااِ أ٧اا ٙالأااا باي ا ت لاا ٚوااو يصااري أ

ي هُ ااا ْٔ ،اادم عل اا ٚأاا

ُااا ْ رااٖ

ق اآم عه اار( )112رض ااٖ الهلل عً ااِ  " :أ اآ ٣أٍ ٔر ااام  :زالد عه اار و

ب اخ الهلل أ ة و ياظٕ ٙالوت ل  :الأعٕري ْالأعإخ ٙه ال زيٕاا اررَٓهاا الأة ا ٙي اا٣
نٌ الهلل ْالهلل عسٔس ي ٕو (ْ ،)113ه ٍ لآ قادر أٍ ٔا ٙالسباةض نًصآل ٙاأًاشاري قار ٍ ااٜ
عدَا (. )114
ْٔ لح أٍ ٔ ٙالسبةض
الأًٓر َٖ تةٕاٍ أ ل

ٔكرأ علُٕا الأًصري رد علو السب و ُٕا ػأْ ٙبايا ٔاٙ

الأػأْ ،ٙأنا السبدٔس ُٓ تٓضٕح ألصاةٕل الوا بٓر و ٔا ٙالسباةض

أٍ الهلل ًِٕ و ٔ ٙالأًٓر.
أنااا الأاار و ُاآ تعاارٔع وة ا

اأصااً ٙالأًةٓٔاا ٙالوعاآُر٘ ْ ٔ ة ا

راار ٍ; ه الأراار ٍ ٣

ٔ ة خبو ال٧ياد بهاا قاام الأتا ٖ الألًادٗ(ْ )115ت آٍ أيادٔاس الأار و طبتتأ٧ ٙاٙ
الأًٓر يٕس هٍ عهٓنُا ٔر لٖ أٍ بل نٌ زيا ٚػبلاد شآال ٜبااٍ ارال أى وٕةاا ختا

 - 110الع ففدة  800/3والتماي ففد أل اخلط ففاب  397/2وادلستصف ف

ا 124/ون ففائس األ ففو  2497/6وفت ففاوى اب ففن تيميف ف

399/20

 - 111التمايد 380/2

 - 112عمفر بفن اخلطففاب أمفري ادلففامنن وففا اخلل فاف الراشففدين ،ال فاروه ،دامففت خينفتفو عشفر سففنن ونسف أشففار ،استشفاد سففن
23ىف  ،ترمجتو يف ااستيعاب  1144/3واإل اب 279/4

 - 113حففدي عمففر ىففذا رواه ال مففذي يف سففننو  38/4وأمففا احلففدي عففن ي ف الففرجم بففدون ل ففر الي ف فقففد ذكففره الب،ففاري يف
حيحو عن عمر يف كتاب

احملاربن باب رجم احلبل  2503/6ومسلم يف حيحو 1317/3

 - 114التمايف ف ففد أل اخلطف ف ففاب  380/2وخمتصف ف ففر الروض ف ف ف للطف ف ففويف  324/2وفتف ف ففاوى ابف ف ففن تيمي ف ف ف  399-398/20وهناي ف ف ف
السو 581/2

 - 115هناي الو و 2345/6
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمماتلح أيِ
انكىيت و،
بدونة اأر
الأ ٕ

ٔرع يصري  ٙٔ٧السبةض و الأةٕٓ ْال ٛ ٥األصااٍ حبادٔس "

"ل ْال عين " الوص عُد ِ.
 -3قٓأااِ تعاااذ {ْ ٣تراااتلَٓو عًااد الوصااجد السباارالى ي اأ ٚراااتلٓبو ٕااِ } (الأةراار٘
 )191يصخ

أنرّ ول ٚالهلل علِٕ ْشلو ر ال عةاد الهلل اٌ لكال ( )116ياني قٕال أاِ

هٍ ال ٌ لكل ن علو أش ار الأ عة ٙرام ":الق لّٓ"(. )117
رد يصخ ال ُ ٙٔ٧ال السبدٔس (. )118
ْقااد العا ج علااَ ٚا ال ااأٍ الٔ٧اا ٙنًصاآل ٙرٓأااِ تعاااذ { اااق لٓال الوعااربني يٕااس
ْ دمتَٓو} الأ ٓ  ْ )5( ٙتًصري اسبدٔس(. )119
 ْ -4ا الش دم اِ الأرااٝلٍٓ جبٓالزيصاري الأرار ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ قٓأاِ تعااذ ْ{:أيسأًاا
هإٔ

الأ بر أ ةني ألًاط نا يسم هإُٔو ْأعلُو ٔ

رٍْ} الأً ل ()44

ْْ ِ ال٣ش د٣م :أٍ الأًصري يٓع نٌ الأةٕاٍ ; ٥يِ ٔةني قكع الوادً٘ ،صاري ي او الٔ٧إ ٙااٍ
ألا .

()120

ْقااد العا ج علااَ ٚا ال ال٣شا د٣م  :ااأٍ الأةٕاااٍ ٔاارالد ااِ الُ ٩ااار ْالأ ةلٕااؼْ ،أا ال علااو
عل ٚرٕع الأرر ٍ،

ٍٓ الأصًٕ ٙايا ألرر ٍ نٌ يٕس ه ُارّ ْتةلٕػِ ْربتإ

عاناِ

ْترٕٕااد نكلرااِ َْ ،ا ال َاآ الأةٕاااٍ ،وااو هٍ الأًصااري أاإض ٕايااا ألهًصاآع ْهخااا َاآ هزالأ ااِ
ْهشراا ي هِ.

()121

 - 116ابن خطل كان الد أسلم مث بعثو النيب مصدالا ومعو ينم مسلم فامره ابن خطل أن يصن لو طعاما ونفام فلمفا اسفتيقر ي فد
الطعام فقتل الغينم وارتد

ع ففن اإلس ففينم واي ففذ ج ففاريتن لجي ففان الن ففيب ففل

علي ففو وس ففلم فقت ففل ع ففام ال ففت س ففن مث ففان م ففن اذلج ففرة ت ففاريخ الطف ف ي

335/2وسرية ابن ىشام39/4

 - 117رواه الب،اري يف كتاب ادلغفازي بفاب أيفن ركفه النفيب فل
احلج 990-989/2

عليفو وسفلم الرايف يفوم ال فت  1959/4ورواه مسفلم يف كتفاب

 - 118التمايد أل اخلطاب  381/2وهناي الو و 2344/6
 - 119العدة 800/3

 - 120التمايد أل اخلطاب  369/2واإلحكام لآلمدي 274/2
 - 121التبصرة  267والعدة 795/3
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم اآ الشبك اااخ أٍ الو اارالد اأةٕ اااٍ الأ ةلٕ ااؼ ْال ُ ٩ااار ه هٍ الأ ةلٕ ااؼ الشاا ٕد
انكىيتارت أ
بدونة ٔ ا
ْ
رٓأِ تعاذ { ٔا أُٔا الأرشٓم لؼ نا أيسم هإٔ

نٌ ر ا

} الواٝاد٘ ٕ )67جا أٍ ٔ آٍ

الأةٕاٍ َاًَا غ ّ ،وو هٍ الأةٕاٍ هلرال الأعٖ ٜناٌ يٕاس ال٩ظا ام هذ يٕاس الأ جلاْٖ ،هخاا
عد أٍ ٔةلػًا ْٔع ل علًٕا ي  ٔ ٚجل.ٚ

ٔ ٍٓ أ

()122

ْقد ْول أ ٓ الشبكاخ الأرآم اأٍ الأًصاري أإض ةٕااٍ أياِ غلاب; ٥ياِ ٕااٍ اليرلااٜ
ند٘ الأعةاد٘ ْر ع ن ل ي هُا و الوص رةل.

()123

ْالأٓالقااع أٍ با ال نااٌ ال٥واآإٔني الأا ٌٔ ٔرٓأاآٍ جباآالز يصااري الأراار ٍ
ٔرٍْ أٍ الأًصري أل

و  ٣أل

ْٔ ،عللآٍ أا

آالتر الأصااًٙ

اأٍ أ ا الأرار ٍ نعجاس ْالأصاً ٣ ٙترآى

نرانِ و ال٩عجاز خب ٤ي هِ إٍ الورالد نًِ ت لٕال الشبلاو اِ ْالأصاً ٙترآى نراناِ و
.

أ

()124

أ ٌ الأةع

ٔار ٛأٍ ًَااك ٔاا الرت اع رمُاا اأصاً ،ٙراد بار ال اٌ ياسى أٍ ًَااك

ٔا عد٘ ر ع رمُا اأصً ْ ٙتر ع اأرر ٍ; ٥يُا أآ ر عا
نٓ ٓدال ٓٔ ٣ْ ،د و الو لٓ بر ر اع ٔ٧ا ٙبا ال

رار ٍ أ ااٍ أا

الأرار ٍ

اا ر اع ٓ ،ا أٍ ٔراام  :هٍ ناا الرت اع

رمِ نٌ الأرر ٍ إخا ر ع ِ شً ِ علِٕ الأص٤ى ْهلةارّ أٍ أ

قد ْقع .

()125

بهاا ٔراارر ال اٌ تٕهٕاا ٙأياِ ه ال قااام الأرشاآم َ :ا ّ الٔ٧اا ٙقاد ر عُااا الهلل ُآ تةلٕااؼ نًااِ
٣رت اعُا بإلةارّ ًسْألأً ٤ ،ةػٖ أٍ ميًع نٌ َ ال ْهٍ نًع نٌ يصري السب و.

()126

ْٔ ُاار أااٖ أٍ ر ااع الأراار ٍ رمااا ْي هااا اأصااً ٙو غأاا ٙالأةعااد ْ ٔرااع ظااٖ ٜنااٌ
أ ،

 ٚي ة أٍ قر يا الرت ع رمِ رٓم الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلو عب اا أْ ٣هذ

أٍ ي ة

اأ ٓالتر أٍ الور ٓع باٍ قر ياا ٔ لا٥ ;ٚيًاا  ٣يصاهٖ قر ياا ه ٣ناا وةا تآالترال ،واو

 - 122التمايد أل اخلطاب 370/2
 - 123ادلرج السابق ن س الص ح

 - 124الروض م نهى اخلاطر  227/1وشرح الطويف 323/2
 - 125اإلحكام ابن حهم 113/4
 - 126ادلسودة 205/
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم ناٌ الأرار ٍ اأصاً – ٙأآ شالو-
رشو ٔاٙ
يصريانكىيت
هٍبدونة
اأ ٓالتر ٓٔ ْ ،د أ

إياا عب اا

ٕاِ هذ لاو قااسع وا ا

.
تًصااري

ْالٔ٧ااا الأااا الش عااُد ُااا الأراااٝلٍٓ جباآالز يصااري الأراار ٍ اأصااًَ ٙااٖ أْ٣
الأرشو ْوايٕا َٖ غ ن ٓالتر٘ .
أنا نا بارّ الأاةع

ناٌ يصاري رشاو عا

الٔ٧اا

إيُاا أيادٔاس يااد  ٣ترآ ٛعلاٚ

ت ةٕ أول نٌ ال٥وٓم الأ و ،ٛاأرر ٍ أول ال٥وٓم ْناا ٔر عاِ  ٣اد أٍ ٔ آٍ قاسعاا،
نع بٓيًا ي رر هذ هوةا أٍ نا يصري باٍ قر يا وا ا اأ ٓالتر.
ْنٌ الأرلأا الوصلو ُا أٍ نٌ أي ر أٍ أ

الوًصٓع رمِ إٔض نٌ الأرار ٍ ٔ ٣ع او

أيِ أي ر ظٕٞا نٌ الأرر ٍ٣ْ ،يكةو علِٕ ي و نٌ أي ر الأرر ٍ ،خب ٤ناٌ أي ار ٔا ٙت لاٚ
َْٖ نًصٓل ٙبئ ٙالأعد٘ ن  ،٤إٍ نٌ أي رَا رد أي ر الأرر ٍ.
الأ اأ  :ٙأدأ ٙالوايعني ٓالز يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘
الش دم الأراٝلٍٓ ًع يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘ أدأ ٙيرلْٕ ٙعرلٕٙ
أنا ال٥دأ ٙالأًرلٕ ٙأَهُا نا ٔلٖ :
 -1قٓأِ تعاذ  { :نا يًصاري ناٌ ٔا ٙأْ يًصاُا ياأ خبا نًُاا أْ ن لاُا أ تعلاو أٍ الهلل
عل ٚبل ظٖ ٜقدٔر} الأةرر٘ () 106
ْْ ِ ال٣ش د٣م ا ٙٔ٧نٌ ْ ّٓ:
الْ٥م  :أٍ الهلل تعاذ ألو أٍ نا ًٔصخِ نٌ الٔ٧اا ٔاأ خبا نًاِ أْ ن لاِ ْ ،أا
أٍ ٔ ٍٓ نٌ ًصُا;  ٍ٥ال٩يصاٍ ه ال قام ٧لر :ناا لا نًا

وٓ اا ه ٣تٕا

ٔ ٕاد

خبا نًاِ

أْ ن لااِ ٔ ةااادر هذ الأ ُااو أيااِ ٔأتٕااِ اآخ نااٌ ااًض نااا ألا ّ ٔ آٍ لا ال نًااِْ ،الأ ةااادر
دإٔل السبرٕرْ ،ٙيًٕ ٞػب أٍ ٔ ٍٓ قر يا; ً ٍ٥ض الأرر ٍ قر ٍ.

()127

 - 127احملصو  523/3-1والتبصرة  266 /وهناي الو و 2347-2346/6
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم :أٍ الهلل تعاذ قاام ( :ياأ خبا نًُاا ) ْ أا
انكىيت الٙٔ٧
بدونةْ ّٓ
وايٖ
الشب  ْ ،أ

ٔ ٕاد أياِ الو ارد ا أ

َٓ الأرر ٍ الأ ٗ َٓ ب٤ى الهلل تعاذ دٍْ الأصً ٙالأا ٔاأتٖ ُاا الأاًيب والٚ

الهلل علِٕ ْشلو.

()128

أيِ علِ سال ٜألعراْ ،الزبسال ٔ ٜت يٕاس ٔ تا الأعارا ،لآ ااز

ْٔٓضح أ

الشب ا عًااد الأًصااري

هتٕاااٍ غ ا ّ ا أ

ٔ ااٌ هتٕايااِ اااشب

ااسال ٜأااِ٥ْ ،يااِ باارّ و

شاإاق الوااد ْ ،الوااد الأ اناال هخااا ؼبتاال أاآ باااٍ َاآ نً ااردال ا أ ْ ،ه ال باااٍ نً ااردال
أٍ ٔ ٍٓ قر يا.

ْ

()129

واأس ْ ّٓ ال٣ش د٣م ا : ٙٔ٧أٍ قٓأِ تعاذ " :ياأ خبا نًُاا أْ ن لاُا" ٔ ٕاد أٍ الواأتٖ
ِ ل نٌ ال،ٙٔ٧

تر الهلل تعااذ الأًاشاري و بٓياِ لا ال ناٌ الوًصآع أْ ن لاِْ ،الأصاًٙ

 ٣تصاْٗ الأرر ٍ ل ٤عٌ أٍ ت ٍٓ ياشخ ٙأِ ،لًاا و الأرار ٍ أ ار الأا ْ ْ٘٤وآالخ الأعهال
حب هااِ ْواآ الخ ال٣ش ا د٣م ااِ علاا ٚواادق الأرشاآم واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالوْ ،أاإض أًااا و
الأصً ٙه ٣وٓالخ الأعهل حب هُا رب ٤ ،ػبٓز يصري الأرر ٍ اأصً.ٙ

()130

رال عُ ااا  :أٍ الهلل تع اااذ ق ااام و ل اار ال ٔ٧اا ": ٙأ تعل ااو أٍ الهلل عل اا ٚب اال ظ ااٖ ٜق اادٔر"
ْأ

ٔدم عل ٚأٍ الأ ٗ ٔأتٖ أ

هيِ بر عر

أ

الشب أْ الو ل َٓ الوخ

اأردر٘ علٕاِ ناٌ يٕاس

الأً ٖ ال٣ن ًاع ْال٣ش ةعاد" :أ تعلو أٍ الهلل علا ٚبال ظاٖ ٜقادٔر"

إيِ  ٣ؼبصٌ بر ن ل َ ال الأ ٤ى عرٕ

عال ٔرادر علٕاِ غا الأ اعال ،هاٌ الوعلآى أٍ

الأر ل ه ال عل عٔ ٤ردر علِٕ بل ْالياد  ٣ؼبصاٌ نًاِ أٍ ٔرآم  :أياا أ عال َا ال ْلا ال
نًااِ ،أ تعلهاآال أيااٖ علاا ٚنااا أظااا ٜقاادٔرْ ،يًٕ ٞا ػب ا أٍ ٔ اآٍ أ ا
الأصً ٙالأا ت علو ُا قدر٘ غ ّ

()131

َاآ الأراار ٍ دٍْ

.

 - 128التبصرة 265/والعدة  790/3واحملصو 528-527/3-1
 - 129هناي الو و 2346/6

 - 130التبصرة 265/والعدة  790/3والروض م نهى اخلاطر 226-225/1وشرح ادل،تصر للطويف322-321/2
 - 131العدة 790-789/3والتبصرة  265/واحملصو  524/3-1وهناي الو و 2347/6
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم  ٙألهايعني  :قٓم الهلل عس ْ لْ { :ه ال دأًا ٔ ٙن ااٍ ٔاْ ٙالهلل أعلاو اا
انكىيت الأ اأ
السبجٙ
بدونة
ًٔ ااسم ق اااأٓال هخ ااا أياا ن اا

اال أب اارَو ٔ ٣عله اآٍ ق اال يسأ ااِ رْ الأر اادط ن ااٌ ر اا

اسبو} الأً ل (. )102 -101
ْال٣ش د٣م ا ٙٔ٧نٌ أْ ِ :
الْ٥م :أٍ الهلل ألو أيِ َٓ الأ ٗ ٔةدم ال ْ ،ٙٔ٧أ

ٔدم عل ٚأيِ ٔ ٣ةادم الٔ٧ا ٙغا ّ; ٍ٥

الأ ةدٔل يًٕ ٍٓ ٔ ٣ ٞنلا ا هإِٔ.
ْالأ ايٖ :أيِ شة ايِ قام  ٙٔ " :ن اٍ ٔ "ٙاوةدام ْٔ ٙب أ

الأًاشري الوةدِّم .ٙٔ :

ْالأ اأس :أٍ الوعربني بايٓال ٔرٓأٍٓ عًاد تةادٔل الٔ٧ا": ٙهخاا أيا ن ا "ْ ،الهلل أزالم َا ال
الُٔ٩اى رٓأِ " :قل يسأِ رْ الأردط ناٌ ر ا " ْ أا

ٔادم علا ٚأٍ ناا  ٔ ٣آٍ ناٌ رْ

الأرا اادط  ٔ ٣ا اآٍ نا ااسٔ ٤أُ ٪ا اااىْ ،و يصا ااري الأ ا اااخ اأصا ااً ٙتأبٕا ااد ال٣تُا اااى ٕ ا اآٍ
اس.٤

()132

ْقد الع ج عل َ ٚال ال٣ش د٣م ا ٔلٖ :
أْ : ٣أٍ ال ٙٔ٧اَر٘ و تةدٔل رشو ٔ ٙئْ ،ٙالأًسالع هخا َٓ و تةدٔل ي او الٔ٧اْ ،ٙأإض
ِٕ نا ٔدم عل ٚتةدٔل ي هُا ئ ٙألر.ٛ

()133

َْا ال العا الج ناا٢دالّ أٍ اااَر الٔ٧اأ ٙاادم علاا ٚتًاااْم يا
ور ِ أ ٓ السبصٌ الأةترٗ(ْ )134أ ٓ الشبكاخ أٔلا .
ْأر ٛأيااِ العا الج و غا ضبلااِ،

الٔ٧اا ٣ ٙي هُاااَْ ،ا ال نااا

()135

ااو الٔ٧اا ٙناارتةب ل

ُاااْ ،يًٕهااا ًٔصااري ي ااو

تلهً ِ ٔٔ ٙرام  ّ َ :ال ٙٔ٧نًصآل ،ٙواو هٍ السب او ه ال يصاري ناٌ ٔاٙ

ٔةاو و الأل ا

 - 132احملصو  525-524/3-1واإلحكام لآلمدي  273/2وهناي الو و 2353-2352/6
 - 133اإلحكام للآلمدي 274/2

 - 134ىفو حممففد بففن علفي بففن الطيففب أبفو احلسففن البصففري ادلعتفهيل فقيففو أ ففويل مفتكلم ففند العديففد مفن ادلصففن ات مناففا ادلعتمففد
وشرح األ و اخلمس
و ريىا تويف سن 436ىف ترمجتو يف وفيات األعيان  271/4والبداي والنااي  53/12وشذرات الذىب 259/3

 - 135ادلعتمد  394/1والتمايد 375-374/2
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ىانؼممأ ا ْ ،ْ٘٤يًٕ ٞا ٔتاادق علاا ٚالٔ٧اا ٙأيُااا نًصاآل ،ٙعلاا ٚأٍ الأ ةاادٔل و
انكىيتأ اار ال
صباارد
ه٣بدونة
ال٥شاط هخا ٔ ٍٓ أ ٙٔ٨بلُا أ

ا ْي ها .
ال ٙٔ٧شإ ٍٓ الوارالد أياِ ه ال ادم أ ا الٔ٧اٙ

ْعل ٚنا بر نٌ أٍ الورتٓد تةدٔل أ

إٍ الأ ةدٔل شٕ ٍٓ ئ ٙأنا أٓ دم السب و صٕ ٍٓ ئ ٙأْ لاوْ ،و أا
ْت رٔو ني الأل

ت لال ااَر

ْالسب و .

وو هٍ الٔ٧ا الوًصٓلُٕ ٙا أ

ْي و ا ٙٔ٧تع هذ أٍ ال ٙٔ٧الوعا هل ٙعلا ٚأ ا

ْي و  ٣تةدم ه ٣ئاْ ،ٙأآ قٕال جبآالز يصاري الأ ااخ اأصاً ٙأ ايا الٔ٧ا ٙقاد ادأ

ػا

ٔ َْ ،ٙال ل ٤نا دم علِٕ الأ اَر.
وايٕا  :الع ج علا ٚال٣شا د٣م أٔلاا اأٍ الهلل ألاو أياِ ه ال ادم ٔا ٙن ااٍ ٔا ٙقااأٓال هخاا
أيا ن ا ْ ،أاإض و الٔ٧اا ٙنااا ٔاادم علاا ٚأٍ الأ ةاادٔل  ٔ ٣اآٍ ه ٣ئاا ٙو رٕااع ال٥ياآالم،
ُا ال أياد أيآالم الأ ةادٔل أٍ ٔ آٍ ئا ًٔ ٣ْ ،ٙار أٍ الأ ةادٔل ٔ آٍ ئا ٙال َا ال نصالو،
أ ٌ ٔرام :هيِ تعاذ ٔةدم ٔ ٙن اٍ ٔ ْٔ ٙعل غ

أٔلا َْٓ تةدٔل ٔٓ ٙيٖ غا

أ

ن لٓ ،بهاا ه ال قاام الأراٝال أػا ّ  :ه ال أبلا و الأصآق شارك عادالأ
ٔاادم علاا ٚأيااِ ٔ ٣أباال ه ٣و الأصاآقْ ،با أ

ه ال قااام  :ه ال قتااد

ًٕا ال٥عدالٔ ٣ ،ٜدم عل ٚأيِ أرالد ٔ ٣رتدّ ه ٣رالبةا.

 ،اإٍ أا

٣

٤يااا رالبةااا ت لااو

()136

َْا ال ال٣عا الج ْ ٕاِ أ اٌ ٔع ارّ نااا بار و لار الٔ٧ا ٙأٍ الوعاربني ٔرٓأآٍ عًااد
تةاادٔل ٔاا ٙن اااٍ ألاار": ٛهخااا أيا ن ا " ٕ ُهٓيااِ ااا٣
اأصًٙذ ْأ أ

الٕ ،ٜاال أاآ باااٍ الأ ةاادٔل

رد الهلل علُٕو أٍ الأ ةادٔل ٔ ًاسم اِ رْ الأرادط ،اأٗ تةادٔل هخاا ٔ آٍ

نًس ٣نع رْ الأردط َْ ال َٓ ظأٍ الأرر ٍ.
ْأنا الزبٓالخ عاٌ أٍ الوعاربني ياني الع ضآال علا ٚالأ ةادٔل ْالتُهآال الأاًيب وال ٚالهلل
علِٕ ْشلو ا٣

ال ٜأزالم الهلل َ ّ الأ ُه ٙرٓأِ " :قل يسأِ رْ الأردط ناٌ ر ا " راد

قااام الوع ضاآٍ :هٍ نااٌ ٔ ا ُو الأااًيب واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو إخااا ٔ ُهااِ ٥يااِ ٔع ا

و

يةٓتِْ ،نٌ ت ٌ َ ّ ياأِ ااأًيب وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو –ْياظااّ -ن ا عًادّ ،شآالٜ

 - 136ادلعتمد  394/1واإلحكام ابن حهم  109/4والتمايد أل اخلطاب  374/2واإلحكام لآلمدي 274/2
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ىانؼمم اخ أْ اأصً ٍ٥ ،ٙماع الأرر ٍ  ٔ ٣آٍ ه ٣نًاِ ٣ْ ،تاسْم َا ّ الأعاةُٙ
اخ اأ
بدونةالأانكىيت
يصري
ه ٣اأً ر هذ الوعجسال .

()137

ْأٔلا إٍ نلهٍٓ الأصًٙ

ا ًٔسأِ رْ الأردط ٍٓ ٕ ،نسٔ ٤أُٔ٪اى.

ْأر ٛأٍ الأراآم ااأٍ نلااهٍٓ الأصااً ٙأٔلااا

()138

ااا ًٔسأااِ رْ الأراادط َْاآ قاآم الأت ا ٖ

الألًدٗ ْب ال قٓأِ  " :شلهًا أيِ ٔر لٖ أٍ  ٣نةادم ه ٣الهلل تعااذ أ اٌ  ٣يصالو أٍ َا ال
اأ ااخ

ٔر لٖ أٍ ٔ ٣رع الأ ةدٔل اأصً ،ٙإٍ الأًاشري َآ الهلل تعااذ ،شآالُ ٜار أا

أْ اأصًْ )139( "ٙأٔلا قٓم ال٩ناى الأرالزٗ َْآ ػبٕا عاٌ يصاة ٙالأ ةادٔل هذ الهلل و قٓأاِ "
ْه ال اادأًا ٔاا ٙن اااٍ ٔاا "ٙرااام الأ ارالزٗ  ":الأًاشااري شاآال ٜباااٍ قر يااا أْ لااوال اوةاادم و
السبرٕر َٓ ٙالهلل .

()140

أر ٛأٍ َ ال الأ ٓ ِٕ َ ٓ٘ اَر٘ ي  ٚعل ٚرج أٍ نلهٍٓ الأصًًٔ ٙسم اِ ؤال
 ٍ٥أ

 ٍٓ ٔ ٣و رٕاع أيآالم الأصاًْ ،ٙناع تصالٕهِ اإٍ الٔ٧ا ٙدأا علا ٚأٍ الأ ةادٔل

ًَا ٔ ٍٓ ئ ٙن اٍ ٔ َْ ٙال ٔ ًاْم ي اأْ ٙاليد٘ ناٌ أيآالع الأ ةادٔل َْآ ياأاْ ٙضاع ٔاٙ
ن اٍ ْٔ ٙأٍ الأ ٗ ًٔسم ُ ال الأًٓع َٓ رْ الأردط ٣ْ ،تعهل الٔ٧ا ٙعهآى الأ ةادٔل ي اٚ
ٔرااام :هٍ الوةاادم َاآ الهلل تعاااذ شاآال ٜاااأرر ٍ أْ اأصااً َ ٍ٥ ،ٙا ّ يااام طبتٓوااَْ ٙااٖ
تةدٔل ٔ ٙئ. ٙ
ْقد الشا درك الأتا ٖ الألًادٗ الزبايا الْ٥م َْآ أٍ نلاهٍٓ الأصاً ٙأٔلاا
رْ الأردط يٕس قام "َْ ال ٔ ٣رٓ٥ ٛيِ ٔ ٍٓ ا٩ألاى"
أنا ال ٌ يسى –ربِ الهلل-

اا ًٔسأاِ

()141

رد ايةِ الأتٓالخ ًَا يٕاس رد علا ٚناٌ الشا دم رٓأاِ

تعاااذ  { :قاال يسأااِ رْ الأراادط نااٌ ر ا

} الأً اال ( )102علاا ٚأٍ الأ ةاادٔل  ٔ ٣اآٍ ه٣

رار ٍ رااام ال اٌ يااسى َ " :ا ال با خ ْال ا الْ ،ٜبال ْيااٖ أتاا ٚهذ الأاًيب واال ٚالهلل علٕااِ

 - 137احملصو  529/3-1وهناي الو و 2354-2353/6
 - 138هناي الو و 2353/6

 - 139ادلرج السابق ،ن س الص ح
 - 140احملصو 525/3-1

 - 141هناي الو و 2353/6
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نٌ الأعرالٝع إخا يسم ِ الأرْ الأردط نٌ ر اِ " واو الش عاُد اأٍ ؤال
ىانؼمم
عرٔعٙ
بدونة انكىيت
ْشلو
علو الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلو الأتلٓال الشبهض ْإٔض َ ال و الأرر ٍ.

()142

ْالسبرٕر ٙأٍ ال ٌ يسى نع يتا ِ قد اي الأتٓالخ ًَا ٥نرٌٔ :
أن ااا أْ :٣له ااا ش ااةو ٕاي ااِ قرٔة ااا ن ااٌ أٍ الأ ة اادٔل الوا ا بٓر و َا ا ّ ال ٔ٧اا َ ٙاآ تة اادٔل
طبتٓ ْ ،دم علاَ ٚا ّ الشبتٓوإ ٙيا

الٔ٧ا ( ٙادأًا ٔا ٙن ااٍ ٔا )ٙراام الهلل ( :قال

يسأِ رْ الأردط)  ٤رٔا أٍ الورتآد ًَاا َآ تةادٔل ٔا ٙن ااٍ ٔاَْ ،ٙآ ٔا و عاٌ سرٔاو
رْ الأردطْ ،أٓ شالهًا أٍ أٗ ْياٖ عارٔع ٔاأتٖ اِ رْ الأرادط ُا ال  ٣صباام أاِ ًَاا،
 ٍ٥ال ٙٔ٧ت د عٌ يٓع نٌ الأ ةدٔل َْٓ تةدٔل ٔا ٙن ااٍ ٔاَْ ،ٙا ال ناا شالهِ ال اٌ ياسى
ي صااِ يٕااس قااام  " :عبااٌ
ْٔ عل أٔلا غ

أ

يً اار أ ا

اال قااد أوة ًاااّ ْقلًااا هيااِ ٔةاادم ٔاا ٙن اااٍ ٔاا،ٙ

َْٓ تةدٔل ْيٖ غ ن لٓ ن اٍ ٔ ٙوالَني ألر" (. )143

ْأنااا وايٕااا  :إيااِ ٔ ٣صاالو  ٣ااٌ يااسى أٍ أٗ ْيااٖ أتاا ٚهذ الأااًيب واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو
عرٔع ٙنٌ الأعرالٝع  ٣د أٍ ًٔسم ِ ؤلُ ،ا ال أياد أيآالع الأآيْٖ ،الأرار ٍ ياسم ُا ال
الأًٓع ْب ال ع

قلأا الأ عرٔع ،أ ٌ إٔض األرْر٘ أٍ ٔ ٍٓ الأآيٖ ٓالشاك ٙؤال

علِٕ الأص٤ى ،رد ٔ ٍٓ كرٔو ال٩ألاى ،ل هٍ رج الأتلٓال الشبهاض ي صاُا ْرب ٕ ُاا
نٌ مخصني هذ مخض مت

ػ سرٔو ؤل.

ْأعاال ال ااٌ يااسى للااب ااني أٍ الأ عاارٔع  ٣ااد أٍ ٔ اآٍ اآيٖ ْ ااني أٍ الأاآيٖ  ٣ااد أٍ
ٔ ٍٓ ٓالشك ٙؤلً ،صلو الْ٥م َْٓ أٍ الأ عرٔع  ٣د أٍ ٔ ٍٓ ٓيٖ (ْناا ًٔكاو عاٌ
الألآ ٛهٍ َآ هْ ٣ياٖ ٔآي )ٚالأاًجو ( )4،3أ ااٌ  ٣يصالو أٍ ألآيٖ وآر٘ ْالياد٘ ،ال أااِ
وٓر ن عدد٘ٓ ،يٖ الأرار ٍ ًٔاسم اِ ؤال ْأناا ْياٖ الأصإًً ٙاسم اِ أيٕاياا ْأيٕاياا
ٔ ٍٓ ػ سرٔرِ .
السبجاا ٙالأرال عاا ٙألهااايعني  :قاآم الهلل عااس ْ اال ْ { :ه ال ت لاا ٚعلاإُو ٔاتًااا ًٕااا قااام
الأ ٌٔ ٔ ٣ر ٍٓ أراٜيا الٝا

رار ٍ غا َا ال أْ دأاِ قال ناا ٔ آٍ أاٖ أٍ أ دأاِ ناٌ تلرااٜ

ي صٖ هٍ أتةع ه ٣نا ٔٓي ٚهأٖ  ...الٓٔ )ٙٔ٧يض (. )15
 - 142اإلحكام ابن حهم 110/4
 - 143ادلرج السابق 109/4
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ىانؼممدإٔل عل ٚأٍ الأرر ٍ ًٔ ٣صري ػ الأرر ٍ;  ٍ٥ال ٙٔ٧دأ عل ٚأياِ ٔ ٣ةادم
انكىيتَ ال
قاأٓال :
بدونة
الأرر ٍ نٌ تلرا ٜي صاِْ ،بآٍ الأصاً ٙياشاخ ٙألرار ٍ ًٔااو أا ;  ٍ٥الأصاً ٙناٌ تلرااٜ
ي صِ.

()144

ْأر ٛأٍ ال٣ش د٣م ا ٙٔ٧علا ٚنًاع يصاري الأرار ٍ اأصإً ٙاِ عاد;  ٍ٥الٔ٧ا ٙت اد
عٌ سل الوعربني أٍ ٔةدم أأ ا الأرر ٍ رر ٍ لر ،أنر الهلل يةٕاِ أٍ ؽباوَو أياِ ٣
ٔراادر علاا ٚالأ ةاادٔل نااٌ تلرااا ٜي صااِْ ،باآٍ يصااري الأراار ٍ اأصاإً ٙااِ ياآع نااٌ الأ ةاادٔل
وا ٕح أ ًااِ أاإض نرتاآدال ًَااا و َا ال الأصاإاق ه السباادٔس عااٌ الأراار ٍ ْتةدٔلااِ راار ٍ
غ ّْ ،أل ال ا ٜال ٙٔ٧الأاا عادَا { قال أآ ظاا ٜالهلل ناا تلٓتاِ علإ و ْ ٣أدرالباو اِ }
ٔٓيض ( )16ت٢بد أٍ الورتٓد ال٩ي ار علُٕو أكلةُو تػٕ أأ ا الأرر ٍ .
األدلت العقليت :
الش دم الأراٝلٍٓ ًع يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘ أدأ ٙعرلٕ ٙأَهُا نا ٔلٖ:
أْ :٣أٍ الأصً ٙهخا ْ
السبعاار ( ْ )7أ ا

هتةاعُا اأرر ٍ و قٓأِ تعاذ ْ { :نا تابو الأرشٓم خا ّْ }

ٔاادم علاا ٚأٍ الأصااً ٙاارع الأراار ٍ; لاآ ٣الأراار ٍ نااا وة ا الأصااً ،ٙلاآ

ٓزيا يصري الأرر ٍ ُا أر عًا ال٥وال رعاَِْ ،ا ال  ٣ػبآز; ه الأ ارع ٔ ٣ر اع هذ أوالِ
ا ٩كا ااام ْال٩شا ااراا بها ااا ًٔ ٣صا ااري الأرا اار ٍ ْالأصا ااً ٙا اااأ رع الوص اا ًةب نًُها ااا َْا اآ
الأرٕاط.

()145

وايٕا  :نٌ ال٥دأ ٙالأعرلٕ ٙألهايعني نٌ يصري الأرر ٍ اأصاً : ٙأٍ الأصاً ٣ ٙتصااْٗ الأرار ٍ،
اأرر ٍ أقٓ ٛنٌ الأصً ٙنٌ ْ ّٓ :
أيدَا  :أٍ الأرر ٍ نعجسْ ،الأصً ٣ ٙهعجاز ُٕا .
الأ ااايٖ  :أي ااِ أق اآ ٛن ااٌ ُ اا ٙي ه ااِ ،يٕ ااس الع ااو الأكُ ااار٘ و تْ٤ت ااِ عً ااد الزبًا ااٙ
ْالسبٕ

ْب ال نض الوت ل .

ْالأ اأس  :أٍ الأ اخ و قرالٜتِ وٓالخْ ،إٔض و قرال ٜ٘الأصً ٙوٓالخ .
 - 144ادلستص

 125/1واإلحكام لآلمدي 273/2وبيان ادل،تصر551/2

 - 145التبصرة 267/واإلحكام  274-273/2وهناي الو و 2356/6
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بلُا إٍ الأصً ٙأضعل نٌ الأ اخ ٣ْ ،ػبٓز يصري الأرٓٗ األعٕل .
ىانؼمم
انكىيت ِ
بدونة الْ٥
ْأل ّ

()146

ْقد أ اخ ال٧نادٗ عاٌ َا ال ال٣شا د٣م  :اأٍ الأرار ٍ ْهٍ بااٍ نعجاسال و ي هاِ ْ ٤غ اِ
ْن ل آال ْضب نااا لاإض ٕااِ نااا ٔاادم علاا ٚأٍ د٣أاا ٙباال ٔاا ٙأقاآ ٛنااٌ د٣أاا ٙغ ا ّ نااٌ
ال٥دأْ ;ٙألا ال إياِ أآ تعاارج عااى ناٌ الأ ااخ ْلاا
نردن ٙعلِْٕ ،ب أ
يابها علُٕاْ ،ب أ

ناٌ الأصاً ٙالو آالتر٘ بايا الأصاًٙ

أٔلا أٓ تعارضا ٔا ٙناع دإٔال عرلاٖ اإٍ الأادإٔل الأعرلاٖ ٔ آٍ
نٌ ال٥دأ. ٙ

ال٩راعْ ،ب

()147

ْأر ٛأٍ آالخ ال٧ناادٗ َ ا ال و غأاا ٙالألااعل ،أنااا ي ٕااِ أٍ د٣أاا ٙباال ٔاا ٙنااٌ الأراار ٍ
أقٓ ٛنٌ د٣أ ٙغ ّ نٌ ال٥دأ ُ ،ٙال ٔ ٣صالو أ٨نادٗ ،ال د٣أا ٙبال ٔا ٙنًاِ أقآ ٛناٌ
د٣أ ٙغ ّ و ي ض الوٓضٓع .
ْأنا قٓأِ  :أٓ تعارج عااى ناٌ الأ ااخ ْلاا
علِٕٔ ٤ ،صلو أٔلا ; إٍ الشبا

ناٌ الأصاً ٙالو آالتر٘ بايا الأصاً ٙنردناٙ

ٔ ٣عارج الأعاى يرٕر ،ٙل ٔ ٍٓ ناا ألار ناٌ الأعااى

غ نرالد أوْ ،٤الزبهُٓر  ٣ؼب هٍٓ اأ عارج ًُٕهاْ ،ه ٣اإٍ لاو الأٓالياد ؽبتا
عاااى الأ اااخ ْنااع أا

ا٧ناادٗ ْغا ّ  ٣ػبٕااسٍْ الأًصااري ااِ ،علاا ٚأٍ نعارضاا ٙالشبااا

ألعاى رب لل عٌ الأًصري بها تردى نٌ ْ ٓد الأ رق الأ ة

ًُٕها .

أنا قآم ال٧نادٗ  :هٍ الأادإٔل الأعرلاٖ ؼب او علا ٚالٔ٧اْ ٙبا أ
الأصرٓا ،لو ؼبد أٍ ٔ ٙعارضُا دإٔل الأعرل ،بها
الأعسٔس ،ل َٖ أَْاى و أ ار ع

ال٩رااع ُا ال و غأاٙ

ٔٓ د هراع قدى علا ٚالأ ااخ

ال٥وٓإٔني ٔصكرْيُا ْ ٔأتٓال

ام ْاليد علُٕا .

 - 146اإلحكام لآلمدي  274/2وينظر العدة 794/3
 - 147اإلحكام لآلمدي 276 /2
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الثاين :نسخ القزآن بالسنت اآلحاديت
املبحث
انكىيتىانؼمم
بدونة
السباادٔس عااٌ يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالتر٘ قااد أل ا
الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادْٔ ،ٙمت ل أ

ااسٜال بااة ال نااٌ الأ اا٤ى عااٌ يصااري

و أنرٌٔ :

الْ٥م :أٍ بل نٌ نًع يصري الأرر ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ ناع أيُاا نركآع ُاا ،إياِ اا٥يرٛ
ميًااع الأًصااري ا٧ياااد كرٔااو أْذ ،اال هٍ الأ ا ٌٔ

ااٌ أ ااازْال الأًصااري اااو ٓالتر٘ نًعاآّ

ا٧ياد .
الأ ايٖ :أٍ ب ال نٌ ال٥دأا ٙالأاا الشا دم ُاا اليٕاسٍْ ْالواايعٍٓ و يصاري الأرار ٍ اأصاًٙ
الو اآالتر٘ ْال٣ع الض ااا علُٕ ااا ْنًاقعاا ُا ت ااأتٖ عًُٕ ااا و الأًص ااري ا٧ي اااد ،اا ٤عب ااا
٩عادتُا ه ٣عًد السبا  ٙهإُٔا .
ْٔةراا ٚالسباادٔس ًَااا و ال٧رال ٜياآم اآالز الأًصااري ا٧يااادْ ،با أ

ال٥دأاا ٙالأااا رب ا

الأصً ٙال٧يادٔ. ٙ
ْشأعرج َ ٌٔ ال٥نرٌٔ و الوصاٝل ال٧تٕ: ٙ
الوصأأ ٙالْ٥ذ :رال ٜالأعلها ٜو يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔٙ
الل لل الأعلها ٜو ٓالز يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔ ٙهذ أقٓالم :
الْ٥م  َ :الزبهُٓر هذ نًع يصري الأرار ٍ ا٧ياادْ ،قاد يرال عا
عل ٚأ (ْ ،)148يصةِ الأةع

ال٥وآإٔني ال٣ت ااق

هذ الزبهُٓر(. )149

َْاا ٜ٣٢الوااايعٍٓ نااًُو نااٌ نًعااِ عرااْ ٤ظاارعا ْيص ا أااةع

أو ا اخ الأعااا عٖ

ْقام عًِ الأسربعٖ  :هيِ اَر نا يرلِ الأراضٖ الأةاق٤يٖ عٌ الزبهُٓر.

()150

()151

 - 148البحر احمليط 109/4

 - 149التمايففد أل اخلط ففاب  382/2وهنايف ف الو ففو  2328/6وش ففرح العا ففد علف ف خمتص ففر اب ففن احلاج ففب  195/2وإرش ففاد
ال حو 190/

 - 150الو و إىل األ و  48/2والعدة  801/3والبحر احمليط 108/4
 - 151البحر احمليط 108/4
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ىانؼممال٥ب اارٍْ – ٔاارٍْ أيااِ اااٝس عراا ٤أ ًااِ
انكىيتَْااو
اًُو –
ْنابدونة

ًاآع ظاارعاْ ،يص ا َ ا ال هذ

الأةاااق٤يٖ ْال ااٌ شاارٔم ْ ،ااِ قااام الأ اارالْ ٜأ اآ الشبكاااخ ْال ااٌ رَاااٍ ْال ااٌ قدالنااْ ٙالأراارالو
ْغ َؤ ٜ٣٢ُ ،رٓأٍٓ جبٓالزّ عر ٤أ ًُو ميًعٓيِ ظرعاْ ،قاأٓال عدى ْقٓعِ .
ًَْاك نٌ ال٥وٓإٔني نٌ أسلو الوًع باأع الزٗ ْالأةٕلاْٗ ْغ َو

()153

ْميٕل ال٧ندٗ هذ الوًع رد قام  ٣ " :يصلو و  ٙيصري الأرر ٍ خبو الأٓاليد"
ْعًد الع الضِ عل ٚع

()152

()154

أدأ ٙالأًصري او ٓالتر٘ قام َْٓ " :ضاعٕل; واا ٕاِ ناٌ يصاري

ي و الأرر ٍ الو ٓالتر خبو ال٧ياد َْٓ

ًع.

()155

الو َ الأ ايٖ  :ػبٓز يصري الأ اخ اأصً ٙال٧يادٔٙ
ْقااام ُ ا ال الأ اَرٔااْ ٙعلاا ٚرأشااُو ال ااٌ يااسى ،رااد قااام ْ " :الأراار ٍ ًٔصااري اااأرر ٍ
ْ اأصًْ ،ٙالأصً ٙتًصري اأرر ٍ ْ اأصً ُ ْ ،ٙال يرٓم َْٓ ،الأت ٕحْ ،شٓال ٜعًاديا الأصاًٙ
الوًرٓأ ٙاأ ٓالتر ْالأصً ٙالوًرٓأ ٙألةار ال٧ياد ،بل أ
ْنام هذ َا ال الأرآم الأكآو ْقاام عًاِ ْ ":أ اازّ عا

ًٔصري علِ علا ".

()156

أَال الأ ااَر نكلراا و زناٌ

الأًةٓ٘ ْ عدّ " وو قامْ" :أعلِ أْذ" (. )157
ْ ٌ الل اار َا ال الأرآم الأعإري الأعاًرٕكٖ(ْ )158قاام عًاِ  " :الأتا ٕح الأا ٗ ٣ظا
ِٕ ٓالز ْقٓع يصري الو ٓالتر ا٧ياد الأت ٕ  ٙالأ ا

تألرَا عًِ".

()159

 - 152ادلعتمففد  398/1والعففدة  788/3والتمايففد  328/2والو ففو إىل األ ففو  47/2والروض ف م ف نهى ف اخلففاطر 227/1
وشرح تنقي ال صو 311/

وادلسودة  207/وهناي الو و  2328/6وادل،تصر م شرح العاد  195/2والبحر احمليط 109/4

 - 153التبصرة  264/واللم  59/وادلنااج م هناي السو  586/2ومنااج الو و للمرتا 254
 - 154اإلحكام 269/2
 - 155اإلحكام 272/2

 - 156اإلحكام ابن حهم 107/4

 - 157شرح خمتصر الروض 325/2

 - 158حممففد األمففن بففن ادل،تففار الشففنقيطي عففاش بادلدين ف ادلنففورة وألففد التصففانيد الكثففرية ومناففا أضففواف البيففان يف الت سففري ولففو
تعليقات عل الروض ابن
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ىانؼممػبٓز يصري الأرر ٍ ا٧يااد و زناٌ الأاًيب وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو ْ ٣ػبآز
انكىيتاأس :
بدونة الأ
الو َ
عدّ .
َْٔ ٜ٣٢رٍْ أٍ الأٓقٓع قد يد

ع ٤و زنٌ الأًةٓ٘ .

ْ َ هذ َ ال ال٩ناى الأػسالأٖ ْالأصرلصٖ ْالأةا ٖ ْالشبةازٗ

()160

ْغ َو .

()161

ْقااد يصا ال٥واآإٍٔٓ هذ الأػسالأااٖ أيااِ ٔراآم ٓقاآع يصااري الأ اااخ ا٧ياااد و زنااٌ الأااًيب
ول ٚالهلل علِٕ ْشلو(. )162
ْالسبرٕر ٙأٍ الأػسالأاٖ ذباد عاٌ يصاري الأصاً ٙالو آالتر٘ ا٧يااد ْقاام  " :الوخ اار آالز
أا

عراا ٤أاآ تعةااد ااِ ْْقٓعااِ معااا و زناااٍ رشاآم الهلل واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو اادإٔل

قتاا ٙقةااا ْ ،ٜاادإٔل أيااِ باااٍ ٔةعااس ياااد الأاآ ٘٣هذ ال٥س ارال ْبااايٓال ٔةلػاآٍ الأًاشااري
ْالوًصاآع رٕعاااْ ،أ ااٌ أ ا

ًاآع عااد ْ اتااِ اادإٔل ال٩راااع نااٌ الأت ا ا  ٙعلاا ٚأٍ

الأرار ٍ ْالو آالتر الوعلآى ٔ ٣ر ااع خباو الأٓاليااد ،ا ٤الَا أ جآٔسّ نااٌ الأصالل ْالشبلاال،
ْالأعهل خبو الأٓاليد تلرٖ نٌ الأت ا  ْ ٙأ

ٕها ٔ ٣ر ع قاسعا.

()163

ْأنا الأصرلصٖ رد ور عدى يصري الأ ااخ خباو الأٓالياد عاد زناٌ الأًةآ٘ راام " :
أنا خبو الأٓاليد  ٣ػبٓز الأًصري عاد رشآم الهلل وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو;  ٍ٥الأ عاارج ٣
ٔة

ًِٕ ْ ني الأ اخ إياِ ٔ ٣علاو أياِ با٤ى رشآم الهلل وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو أا ه ٌ

الأعاةُ ٙو سرٔااو الأًرالْ ،ألا ال  ٓٔ ٣ا الأعلااو ،أناا و يٕااا٘ رشآم الهلل واال ٚالهلل علٕااِ
ْشلو رد باٍ ػبآز أٍ ٔ ةا يصاري الأ ااخ خباو الأٓالياد ،أ ٣تار ٛأٍ أَال قةاا ٜذبٓأآال
و ل٤م الأت ٘٤خبو الأٓاليد ْ ًٔ ر علُٕو أ

رشٓم الهلل.

()164

 - 159مذكرة يف أ و ال قو عل روض الناةر 98/

 - 160عمر بن حممد بفن عمفر اخلبفازي احلن في فقيفو أ فويل تتلمفذ علف عفينف الفدين الب،فاري و فريه و فند العديفد مفن ادلصفن ات
مناا ادلغين يف األ و

وشرح اذلداي تويف سن 691ىف ترمجتو يف البداي والنااي  331/13واجلواىر ادلايئ 398/1

 - 161ادلستص

 126/1وأ و السرخسي  77/2وإحكام ال صو  426/وادلغين لل،بازي 257/

 - 163ادلستص

126/1

 - 162البحر  109/4وإرشاد ال حو 190/
 - 164أ و السرخسي 78-77/2
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ىانؼممالأ اأس الو تل ني زنٌ الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشالو ْالأاسنٌ الأا ٗ عادّ،
انكىيت َ
َْ ال الو
بدونة
ْالأ ا ٗ يص ا هذ الأةاااق٤يٖ ْواار ااِ الأػسالأااٖ ْالأصرلصااٖ ٣ ،ااد أٍ ي صاارّ ااأٍ ًَاااك
قلااأا أعٕايُااا ْقع ا زنااٌ الأًةاآ٘ ْالش ا ًد أي انُااا ٥يادٔااس ياااد ر ع ا نااا باااٍ
ن ٓترال نٌ الأ اخ أْ الأصًْ ،ٙعهال الأًااط و زناٌ الأًةآ٘ ر لا ٚلاو ال٧يااد علا ٚأياِ
رال ع وا باٍ ن ٓالترال ،أ اٌ عاد زناٌ الأًةآ٘  ٣مي اٌ أٍ يعهال ر لا ٚلاو يااد ٔر اع
ي و الأ اخ ه ال

ٔصةو أٍ عر الأًاط الأًصري ْزالْأّٓ و زنٌ رشٓم الهلل ول ٚالهلل علٕاِ

ْشلو .
َْا ال الأ صا  ٣ااد نًااِ;  ٍ٥الأًصااري أواا ٤و باال أيٓالأااِ ٔ ٣رااع ه ٣و زنااٌ الأااًيب
ول ٚالهلل علِٕ ْشلو ه الأًاشري ْالوًصآع ْ ادال و زنًاِْ ،ناٌ الأةادَٖ أٍ الأًصاري  ٔ ٣آٍ
عدّ; ْأل ال إٍ الأعلها ٜقد الت رٓال عل ٚعدى الأًصري ا٩راع.
ْ ًا ٜعل َ ٚال ال أرأٗ إيا  ٣يعهل ر لا ٚلاو يااد ٔر اع ي هاا وةا

ااأ ٓالتر ه ال

ٔ ٌ َ ال الأر ع قد يتل زنٌ الأًةآ٘ ،لآ أٍ يادواْ ٙقعا و زنًًاا ْعلُٕاا دإٔال ناٌ
الأصً ٙال٧يادٔ ٙأ ٌ الأعهل ُ ال الأادإٔل شا ع ي هاا وةا و الأرار ٍ أْ الأصاً ٙالو آالتر٘،
إيا  ٣يعهل ُ ال الأدإٔل.
ْأر ٛأٍ َ ال الو َ الو تل ٔل راٖ ناع الواايعني ،اإٍ الزبهٕاع ٔ رآٍ علا ٚأٍ الأًصاري
عةااار٘ عااٌ دأاإلني ن ًااا ٕني أياادَها ن راادى علاا ٚال٧لاار ْبَ٤هااا و زنااٌ الأًةاآ٘٣ْ ،
ؼب ااو الأعلهااا ٜاأ عااارج الأ ا ٗ ٔر ااع اأًصااري ه ال باااٍ أياادَها قكعٕااا ْال٧لاار ًٕااا;
اأركعٖ نردى عل ٚالأ ين.
ْو زنٌ الأًيب ول ٚالهلل علٕاِ ْشالو

ٔ ةا أياِ علٕاِ الأتاْ ٘٤الأصا٤ى وار أٍ ٔاٙ

ب ال نًصٓل ،ٙنع أٍ أو اخ َ ال الو َ قد وريٓال –ْخباو ٙالأػسالأٖ -أٍ ال٩رااع
دم عل ٚأٍ الأرر ٍ ْالو آالتر الوعلآى ٔ ٣ر اع خباو الأٓالياد( )165بهاا قاام هنااى السبارنني ":
أرع الأعلها ٜعل ٚأٍ الأ ا

 - 165ادلستص

قكعا ًٔ ٣صخِ ن ًٍٓ"(. )166

126/1

 - 166ال ىان 1311/2
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ايٕ : ٙال٥دأٙ
ىانؼمم
انكىيتالأ
الوصأأٙ
بدونة
شأعرج ال٥دأ ٙالأا الش دم ُا ال٥وٓإٍٔٓ و و٤و ٙرْع :
الأ رع الْ٥م  :أدأ ٙالأراٝلني جبٓالز يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔ: ٙ
الش دم الأراٝلٍٓ جبٓالز يصري الأرر ٍ ا٧ياد ا ٔلٖ :
أْ : ٣الأٓقٓع ،رد ْقع الأًصري و نٓالضع ،نًُا نا ٔلٖ :
 -1يصري ٔا ْ ٙآخ الأٓوإ ٙألٓالأادٌٔ ْال٥قار ني َْاٖ قٓأاِ تعااذ  {:ب ا علإ و ه ال
يلاار أياادبو الواآ هٍ تاارك لا ال الأٓواإ ٙألٓالأاادٌٔ ْال٥قاار ني  ...الٔ٧اا ) ٙالأةراار٘
( )180رااد يصااخ

رٓأااِ واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالوْ ٣" :واإ ٙأاآالر " (َْ )167ا ال دإٔاال

عل ٚالزبٓالز ْالأٓقٓع.

()168

ْقااد شااةو باار ال٣ع الضااا علاا ٚال٣ش ا د٣م أ٧اا ٙعًااد السباادٔس عااٌ الأًصااري اأصااًٙ
الو ٓالترًٕ٘ ْ ،ا أٍ الأًاشري و السبرٕر ٙٔ َٖ ٙالوٓالرٔس.
ْ -2نٌ أدأ ٙالأٓقٓع أٔلا  :يصاري قآم الهلل تعااذ { قال  ٣أ اد ٕهاا أْياٖ هأاٖ ضبرناا
عل ٚساعو ٔكعهِ ه ٣أٍ ٔ آٍ نٕ ا ٙأْ دناا نصا ٓيا أْ سباو لًسٔار إياِ ر اض أْ
صرا أَل أػ الهلل اِ  . .الٔ٧ا } ٙال٥يعااى ( )145راد يصاخ
ْشلو عٌ أبل بل ٗ ياخ نٌ الأصةاع

()169

ًُٕاِ وال ٚالهلل علٕاِ

رد يصخ ال ٙٔ٧خبو ياد(. )170

ْقد الع ج عل َ ٚال ال٣ش د٣م اع الضا :
أْألا  ٣ :يصري و الٔ٧ا ٙأوا ٍ٥ ;٤الٔ٧ا ٙدأا علا ٚأٍ الحملارى هذ تلا
الٔ٧ااَ ٙااٖ تلا

الأػأاْ ٙقا ياسْم

ال٥ظاإا ،ٜأٗ  ٣أ ااد الْ ،ٍ٧ألا ال قااام "أْيااٖ " ًْ ٔ ٣اااْم نااا عااد أا ،

لو ٔرال  :ناا شإٓي ٚهأاٖ و الوصا رةل ،لاو ذبتال الوًا اا٘ ْيًٕٞا  ٣يصارئْ ،ةرا ٚناا
عدال تل

ال٥ظٕا ٜعل ٚال ٩اي ٙال٥ولْٕ ،ٙر عُا عد أ

إٔض يصخا.

 - 167سبق يريج احلدي

 - 168التبصرة  270/والبحر احمليط 115/4

 - 169حي الب،اري  2103/5و حي مسلم 1534/3

 - 170التمايد أل اخلطاب  383/2وادلنااج م هناي السو  588/2والبحر احمليط  116/4ومذكرة الشنقيطي 98
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 ٣ياشاري;  ٍ٥الٔ٧اٙ

شلهًا أٍ ال ٙٔ٧ت ًاْم نا عاد يسْألاا اسبادٔس طبتا
انكىيتىانؼمم
وايُٕا  :أٓ
بدونة

دأ عل ٚه اي ٙنا عدال الو بٓر كرٔو الأعهٓىٓ ،رد السبدٔس اأ ختٕ
ق ااام الأسربع ااٖ  ":ال ٔ٧اا ٙال ه ااع ُٕ ااا أ

.

()171

اااٍ ن عارض اااٍ ٕا ا عني و اار أي اادَها

أ٨ل ا اار ،ل ا ا ا "أْي ا ااٖ" ن ا اااج ً ٔ ٣ ،ا اااْم ه ٣ي ا ااني ْرْد ال ٔ٧ا ااْ ،ٙأ ا ا ا " "٣أً ا ااٖ
الوص ا رةل،بها و قٓأااِ تعاااذ {  ٣مياآ

ُٕااا ْ ٣ؼبٕاا }ٚسااِ (ْ )74الواارالد ال٣ش ا رةام

ضرْرْ٘ ،يًٕٞا  ٣اد ناٌ وار " "٣أ ا "أْياٖ" أْ وار "أْياٖ" أل ا " "٣اإٍ وار ًا
" "٣أل ا ا "أْيا ااٖ" ا اا ٤يصا ااري أعا اادى الأ ًا اااق
ربتٕتا  ٣يصخا  ٤يج.ِٕ ٙ

ا ااني الٔ٧ا ااْ ٙالشبا ااوْ ،هٍ ع صا ااًا با اااٍ

()172

ْ -3نٌ أدأ ٙالأٓقٓع  :أٍ قٓم الهلل عس ْ ل ْ {:أيل أ و نا ْرال ٜأ او  ...الٔ٧ا ) ٙالأًصااٜ
( )24يصااخ

ًُٕااِ واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو عااٌ الزبهااع ااني الواارأ٘ ْعه ُااا

يصري أ ٙٔ٨اشبو َْٓ ياد.

()173

ُ ا ال

()174

ْقد الع ج عل َ ٚال ال٣ش د٣م اع الضني :
الْ٥م  :أٍ َ ال ربتٕ

أعهآى ْأا ٕض يصاخا;  ٍ٥الأاً

ٔر لاٖ أٍ ٔ آٍ بال ناا عادال

الو بٓرال ي ،٣٤ألر عًِ الشبو علِ ٕ ٍٓ ربتٕتاْ ،أإض ًَااك ناا ٔادم علاٚ
أيِ ْرد عد الأعهل ر ل ٚال ٙٔ٧ي  ٍٓ ٔ ٚيصخا ،عني الأ ختٕ
الأ ايٖ  :أٓ شلو أيِ يصري اسبدٔس
الأ ٓالتر و ٓالز الأًصري ِ

ا تلرٖ اأرةٓم ; ُٓ أا أ

.

()175

نعلآى ػبارٗ صبارٛ

()176

َْ ا ال هخااا ٔ ٓ ااِ علاا ٚرأٗ نااٌ ػبٕااس الأًصااري اأصااً ٙالو ٓالترْ٘،أنااا نااٌ ميًعااِ اا٤
ٔع ج ِ .
 - 171ينظ ف ففر ى ف ففذه ااع اض ف ففات يف التماي ف ففد أل اخلط ف ففاب  348-383/2وش ف ففرح تنق ف ففي ال ص ف ففو  312وهنايف ف ف الو ف ففو
 2339-2338/6وهناي السو 588/2

 - 172البحر احمليط 116/4

 - 173الب،اري  1965/5رالم  4819ومسلم  1028/2رالم 1408
 - 174التبصرة  271/والتمايد 383/2

 - 175التبصرة 271/وشرح تنقي ال صو  312-311/وهناي الو و 2339/6
 - 176ادلعتمد والتمايد 384/2

مجهة األندنس نهؼهىو اإلنسانية واالجتماػية

409

انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

الأراٝلٍٓ جبٓالز يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔ ٙأدأ ٙعرلٕ ٙأَهُا نا ٔلٖ :
ىانؼمم
انكىيتدم
بدونة :الش
وايٕا
 -1قٕا اااط الأًصا ااري علا اا ٚالأ ختا اإ  ،ها ػبا اآز ربتا اإ
أ

ػبٓز الأًصري ُا

الأرا اار ٍ ألةا ااار ال٧يا اااد

()177

ْقااد الع ا ج علاا َ ٚا ال ال٣ش ا د٣م أيااِ قٕاااط نااع الأ ااارقًُ ،اااك اارق ااني الأًصااري
ْالأ ختاإ  ،اأًصااري ٔسٔاال ي ااو الأل ا بلااِْ ،الأ ختاإ
رل ِ ا

قا.

()178

وااو هٍ الأ ختاإ

ٕاااٍ الواارالد اااأل

الأعاااىْ ،الأًصااري ر ااع ي ااو نااا الق لاا ٚالأل ا

دْالنِ ْ راْ ;ّٜأل ال  ٣ػبٓز الأًصري اأرٕاطْ ،ػبٓز الأ ختٕ
-2

ٔةرااٖ علااِ ْٔ ٣صاارب

اأرٕاط .

()179

ْنااٌ أدأا ُو الأعرلٕاا ٙأٍ لااو ال٧ياااد ْهٍ باااٍ ن لاإا هذ الأ ااٌ ،أ ااٌ الأعهاال ااِ
نص ًد هذ دإٔل قاسع ْ ،أ
بها از يصري ٔ ٙئ. ٙ

الأراسع أْ

علًٕا الأعهل اأ ٌ ٕجٓز الأًصري اِ

()180

ْقد الع ج عل َ ٚال أٍ الأدإٔل الأراسع الأادالم علا ٚقةآم ال٥لةاار

ٔ ًااْم ألةاار

ال٧يااد ه ال بايا ياشاخ ٙأادإٔل الأ ااخ ،ا ٤مي اٌ أٍ ٔراام :هٍ السب او ُاا ْالسباام َا ّ
نعلٓى.

()181

وو هٍ ال٩راع قد وة

ًع بٍٓ السب و ُا نعلٓناا ه ال بايا رال عا ٙسب او الأ ااخ

ْقد شةو يرل ال٩راع نٌ الزبٓٔين ْالأػسالأٖ .

()182

 - 177اإلحكام ابن حهم  114-113/4والتمايد أل اخلطاب  382/2وشرح تنقي ال صو 312
 - 178العدة 797/3

 - 179التمايد  383/2وشرح تنقي ال صو 312/
 - 180ادلعتمد  398/1والبحر احمليط 108/4
 - 181ادلعتمد 398/1

 - 182يراج ال ىان  1311/2وادلستص

126/1
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ىانؼمم :أدأ ٙالأراٝلني ًع يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔٙ
انكىيتالأ ايٖ
بدونة رع
الأ
شااةو الأ ًٓٔااِ هذ أٍ ب ا ال نااٌ ال٥دأاا ٙالأااا شااةو برَااا َااٖ نع ا ب ٙااني يصااري
الأرر ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ ْالأصاً ٙال٧يادٔاْ ،ٙبا أ
ٔع ًٕ ااا نا ااٌ هعا اااد٘ با اال تلا ا
نااا ؽب ا

ْب ا أ

ال٣ع الضاا ْالأاردْد علُٕاا ْ ،أا

ال٥دأا اا ٙه ٣و نعا ارج ال٩ظا ااار٘ هذ ال٣ش اا د٣م هرا ااا،٣

الأصااً ٙال٧يادٔاا ٙنااٌ يٕااس بٓيُااا أضااعل نااٌ الو آالتر٘ نااٌ يٕااس

وةٓتُا الأ ين .
ْشٓ أعرج ال٥دأ ٙالأا الش دم ُا َ ال الأ رٔو هرا: ٣
ا الش دم ِ الوايعٍٓ نا ٔلٖ :
 -1قٓم الهلل عس ْ ل {:نا يًصري نٌ ٔ ٙأْ يًصُا يأ خبا نًُاا أْ ن لاُا  } ...الأةرار٘
()106
ْ -2قٓم الهلل شة ايِ { ْأيسأًا هإٔ

الأ بر أ اةني ألًااط ناا ياسم هأإُو ناٌ ر ُاو }

الأً ل ()44
-3

ْقٓم الهلل ل و عْ ( : ّ٤ه ال دأًا ٔ ٙن اٍ ْٔ ٙالهلل أعلو ا ًٔسم قاأٓال هخاا أيا
 . .ال ) ٙٔ٧الأً ل ()101

ن

ْ -4قاآم الهلل شااة ايِ ْ { :ه ال ت لاا ٚعلاإُو ٔاتًااا ًٕااا قااام الأ ا ٌٔ ٔ ٣ر اآٍ أراٜيااا
الٝا

راار ٍ غا َا ال أْ دأااِ قاال نااا ٔ آٍ أااٖ أٍ أ دأااِ ناٌ تلرااا ٜي صااٖ  . .الٔ٧اا) ٙ

ٔٓيض )15
أ٧ا الأ رميا

جهلُا تدم عل ٚأٍ الأًصري  ٍٓ ٔ ٣ه ٣رر ٍ .

ْقد تردى بر ْ ّٓ ال٣ش د٣م أ ل ْٔ ،ٙب أ

ال٣ع الضا ْالوًاقع. ٙ

ًْٔةػااٖ الأ ًةٕااِ هذ أٍ با ال نااٌ ْ اآّ ال٣شا د٣م ْال٣ع الضااا الأااا تراادن تًاْألااا
با

نااٌ ال٥واآإٔني و نعاارج الأًصااري اااو ٓالتر٘ ْ ،اع ةااار أٍ الأصااً ٙالو آالتر٘ نركاآع

ُااا ْٔع ااو وةٓتُااا ن اال الأراار ٍ و ه اااد٘ الأركااع،
الوًصٓع ،اش ًا ٜع

رااو ظاارا باآٍ الأًاشااري و قاآ٘

الشبتٓوٕا و الأرار ٍ ناٌ يٕاس بٓياِ نعجاسال ْوآالخ تْ٤تاِ،

ْقد باٍ أب رَو ٔع ج عل ٚال٣ش د٣م ُ ال ال٣ع ةار.
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ىانؼممالأ ا
انكىيتاا ااإٍ
بدونةااا ًَا
أن

نسخ انقرآن بانسنة

نااًُو  ٣ػبٕااس الأًصااري اأصااً ٙال٧يادٔاا ٙي اارال أرتة ُااا و الأ ةاآ

ْضااع ُا عااٌ نصاااْال٘ الأراار ٍ و الأركعٕااْ ،ٙنااٌ وااو ااإٍ ال٣ع الضااا علاا ٚال٣ش ا د٣٣
ترل ًَا ْتصلو ال٥دأ ٙعٌ صبهل ال٣ع الضا
ًَْاك أدأ ٙلاوً ٙع يصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادْٔ ٙأَهُا نا ٔلٖ :
 -1هر اااع الأت ا ا  ٙعل اا ٚأٍ الأر اار ٍ ٔ ٣ر ااع خب ااو الأٓالي اادْ ،ب ااايٓال ٔ ب اآٍ ل ااو
الأٓاليد ه ال ر ع ي او الأ ااخ ْالأصاً ٙالوعلٓناْ ،ٙناٌ أا

أٍ عهار رضاٖ الهلل عًاِ رد

لو اسه ً ٙقٕض(ْ )183قام ٣ :يدع ب اخ ر ًا ْشً ٙيةًٕا أرٓم النارأ٘  ٣يادرٗ
أي

أى يصٕ .

()184

ْقام علٖ ( )185رضٖ الهلل عًِ و لو نعرل ٌ شاًاٍ ( ٣ : )186يرةال قآم أعرال اٖ ناٌ
أظجع عل ٚب اخ الهلل
ْباٍ أ

()187

نعُٓرال ني الأت ا  ْ ٙؼبتل هي ار اٍ هراعا .

()188

 -2نااٌ ال٥دأاا ٙالأع رلٕاا ٙالأااا الش ا دأٓال ُااا علاا ٚالوًااع  :أٍ الو آالتر قكعااٖ الأ ةاآ َْاآ
نعلٓى دإٔل نركآع اِ ،أ ٤ر اع خباو الأٓالياد الأا ٗ َآ دْياِ رتةاُ ٙآ ن ًآٍ
ْال٥قٓٔ ٣ ٛر ع ا دْيِ.

()189

 - 183فاطم بنت اليس بن خالد من ادلااجرات األو  ،والد تهوجت أسام بن زيد دشورة رسو

فل

عليفو وسفلم وذلفب

بعد أن طلقاا زوجاا،

ترمجتاا يف ااستيعاب  1901/4واإل اب 164/8

 - 184حي مسلم  1118/2رالم 1480

 - 185علففي بففن أ طالففب بففن عبففد ادلطلففب أمففري ادلففامنن راب ف اخلل ففاف الراشففدين وأحففد العشففرة ادلبش فرين ،أشففار مففن أن يعففر ،
استشاد عام 40ىف

ترمجتو يف أسد الغاب  91/4وااستيعاب  1089/3والبداي والنااي 324/7

 - 186معقل بن سنان بن مظار ،روى عنو مسروه ومجاع من التابعن وكفان معفو رايف الومفو يفوم ففت مكف استشفاد يف والعف احلفرة
سن 63ىف

ترمجتو يف ااستيعاب  410/3وأسد الغاب 397/4

 - 187ىكذا يف البياقي  247/7والد روي بل ر ا نقبل الو أعرا بوا عل عقبيو  ،ولكن ىذه الرواي ي تثبت عنفو مفن وجفو
حي ،
ينظر عون ادلعبود  106/6وحت األحوذي  252/4ونيل األوطار 318/6

- 188ادلعتمد  398/1والروض م نهى اخلاطر  228/1وهناي الو و 2330-2328/6
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عل َ ٚال الأدإٔل ا ٔلٖ :
جىانؼمم
العانكىيت
بدونة
ْقد
 -1هٍ الورك اآع ااِ هخ ااا َ اآ أو اال السب ااو  ٣دْالن ااِْ ،الأًص ااري ٔ اارد عل اا ٚالأ ااايٖ ٣،عل ااٚ
الْ٥م.

()190

َْ ال ال٣ع الج ضعٕل;  ٍ٥يصري دْالى السب و يصري ٥ول السب او ْر اع أاِ ،اإ ال يصاري
الأدْالى ر ع أول السب و الأ ٗ َٓ نركٓع ِ .
وو هيِ نٌ غ الوصلّو ِ أٍ الأًصري ٔرد عل ٚالأدْالى رب ،ال ٔارد علا ٚالسب او جبهٕاع
أْوا ِ.
 -2هٍ ضبل الأًصري  :السب وْ ،د٣أ ٙالأرر ٍ علِٕ ًٕ.ٙ

()191

َْ ال ال٣ش د٣م أٔلا ِٕ ضعل; د٣أ ٙالأرر ٍ عل ٚالسب و إٔصا
َٓ ندأٓم الأً

ًٕا ،ٙااسب و

َْٓ نركٓع ةٓتِ.

 -3أٍ الأ اااخ ْالأصااً ٙالو آالتر٘ ْهٍ بايااا نركاآعٖ الوا

أ ًُهااا قااد ٔ ٓياااٍ ن ًاآيٖ

الأد٣أ ااْ ،ٙل ااو الأٓالي ااد ْهٍ ب اااٍ ن ً اآٍ الوا ا أ ً ااِ ق ااد ٔ اآٍ نرك اآع الأد٣أ ااٙ
اش ٓٔا .

()192

ْقااد أ ٕا عااٌ َا ال  :أيااِ أاإض نااٌ ظاارا الوًصاآع نااٌ الأ اااخ أْ الأصااً ٙالو آالتر٘ أٍ
ٔ ٍٓ عانا ْياشخِ نٌ لو الأٓاليد لاوا ي  ٔ ٚأت ٚنا برّْ ،ال قاد ٔ ٓيااٍ عاانني
أْ لاونيْ ،قد ٔ ٍٓ الوًصٓع لاواا ْالأًاشاري عاناا لاو ػباس الأًصاري و َا ّ الأتآرْ ،ه ال
ػبس ُٕا

ؽبر و الأتٓر ال٥لر ٛأعدى الأراٝل اأ تل .

()193

وو هٍ َ ال ٔ ٓ ِ عل ُٙ ْ ٚنٌ ٔر ٛأٍ يصري الأصً ٙهخا َآ أل

او دٍْ الأاً  ،أ اٌ

ًَاك نٌ ٔرٓم  :هٍ الأصً ٙمي ٌ أٍ تًصري ال ٙٔ٧ناع ي هُااْ ،يًٕٞا

اإٍ الأًصاري ااشبو

الأ ا

ًا ٔ صلب عل ٚي

وة قكعإ ،ل ٔر ع الوركٓع او ًٍٓ ذ

 - 189التمايد  382/2وبيان ادل،تصر  536/2وهناي الو و  2330/6ومج اجلوام م شرح احمللي 78/2
 - 190هناي السو 587/2

 - 191شرح احمللي عل مج اجلوام 78/2

 - 192هناي الو و  2331/6وبيان ادل،تصر 536/2
 - 193هناي الو و 2332/6
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ىانؼمم ال نٌ ال٥وٓإٔني ٔرٍْ أٍ د٣أا ٙالأعااى قكعٕاٙ
أٍ ب
انكىيت
علٚ
بدونة
وةٓتاا ْد٣أاْ ،ٙأإض با أ

آٍ الٔ٧ا ٙنركٓعاا ُاا

الشباو ي اْ ٚهٍ بااٍ نركٓعاا د٣أ اِ;  ٍ٥وةٓتاِ ٔةرااٚ

ًٕا و بل ال٥يٓالم .
الأ رع الأ اأس  :أدأ ٙالو رقني ني زنٌ الأًةٓ٘ ْنا عدّ
ال٥وآإٔ ني أيُاو أ اازْال يصاري الأرار ٍ اأصاً ٙال٧يادٔا ٙو زناٌ

شةو الأًرل عٌ عا

الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلو ْنًعّٓ عدّْ ،قد تردى ت ص ْ ُ ُو و َ ال الأ تٕل .
ْالأ ٗ دعايا هذ ت ص ْ ُ ُو َآ أٍ الأًصاري  ٣اد أٍ ٔ آٍ و زناٌ الأاًيب وال ٚالهلل
علٕااِ ْشاالو نااٌ يٕااس هٍ الأًاشااري شاآال ٜباااٍ قر يااا أْشااً ٣ ٙااد أٍ ٔٓ ااد و زنااٌ الأااًيب،
ٕ ٍٓ الورتٓد أٍ أي انا نعًٕ ٙوة نسالْأ ٙالأًااط ألاا و الأعُاد الأًةآٗ ْبااٍ علاُا
قد وة هنا رر ٍ ْهنا صً ٙن ٓالتر٘ ،وو ر ع َ ّ ال٥ي ااى ألٕاار يااد ْعر ُاا الأًااط
ْسةرَٓا و عُد الأًيب .
ْ ٌ َ هذ َ ال الأ تٕل  :ال٩ناى الأػسالأٖ ْالأصرلصٖ ْالشبةازٗ ،بها تردى .
أنا الأػسالأٖ رد الش دم عل ٚالزبٓالز و يٕاتِ رت ٙقةا ْ )194( ٜأٍ الأًيب بااٍ ٔةعاس
ياااد الأاآ ٘٣هذ ال٥ساارال ْبااايٓال ٔةلػاآٍ الأًاشااري ْالوًصاآع رٕعااا ْ ،أا

ًااع عااد

ْ اتِ ،دإٔل ال٩راع نٌ الأت ا  ٙعل ٚأٍ الأرر ٍ ْالو ٓالتر الوعلٓى ٔ٣ر ع خباو الأٓالياد،
 ٤الَ أ جٓٔسّ نٌ الأصلل ْالشبللْ ،الأعهل خبو الأٓاليد تلرٖ نٌ الأتا ا  ْ ٙأا
ٕها ٔ٣ر ع قاسعا .

()195

ْأنا الأصرلصٖ رد الش دم عل ٚنًع الأًصري عاد زناٌ الأًةآ٘  :اأٍ الأ عاارج  ٔ٣ةا
ًِٕ ْ ني الأ اخ ،إيِ ٔ٣علو أيِ ب٤ى رشٓم الهلل أ ه ٌ الأعةُ ٙو سرٔو الأًرل ،أناا

 - 194ىذه القص تشري إىل ما ورد يف الصحاح أن رسو
ادلقدس مث نه الولو

ل

عليو وسلم ل بادلدين ست عشفر شفارا متوجافا إىل بيفت

فو وجاب شفطر ادلسفجد احلفرام البقفرة  144فتوجفو حنفو الكعبف فمفر رجفل علف الفوم بقبفاف وىفم يصفلون ففاخ ىم أن
القبل الد حولت إىل الكعب
فتحو القوم إىل الكعب

 - 195ادلستص

126/1

يراج

حي الب،اري  156-155/1و حي مسلم  274/1وما بعدىا
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممالهلل واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو رااد باااٍ ػباآز أٍ ٔ ة ا يصااري الأ اااخ خبااو
انكىيتشاآم
بدونةااا٘ ر
و يٕ
الأٓاليد ،دإٔل أٍ أَل قةا ٜذبٓأٓال و ياام الأتا ٘٤خباو الأٓالياد ًٔ ْ،ار علإُو أا
رشٓم الهلل .

()196

ْأنا الشبةازٗ رد أ از يصري الأ اخ خبو الأٓالياد ياام يٕاا٘ الأرشآم علٕاِ الأصا٤ى ;
 ٍ٥الي هام الأًصري قاٝو و بل يامْ،أناا عادّ أْ ،٤ار ٛأياِ  ٣اد أٍ ٔ آٍ ناا وةا
الأًصري نص ًدال هذ يام يٕاتِ كرٔو ٣ظةُ َْٓ ِٕ ٙالأ ٓالتر.

اِ

()197

ْق ااد ش ااةر ال٩ظ ااار٘ هذ أٍ ضبت اال َ ٙا ال الواا َ تل ر ااٖ ن ااع ْ ُ اا ٙالو ااايعني أًص ااري
الأرر ٍ خبو الأٓاليد اع ةار أٍ الأ اخ نركٓع ِ ْإٔض ب أ

لو الأٓاليد.

ْأنا السبٓالد الأا برَا َ ٜ٣٢الو تلٍٓ لعلُا ٣ترق ٚهذ دبٓٔس الأًصري وا ٔأتٖ:
أنا قت ٙقةا ٜإيُا ٣تدلل و نٓضٓعًا أ٦شةاخ ال٧تٕ: ٙ
أْ٣ن  :يدٔ ًا عٌ يصري الأ ااخ خباو ال٧ياادْ ،قتا ٙقةاا ٜإٔصا با أ
قاار ٍ ْ ،أا

اأًاشاري ُٕاا

علاا ٚالأع ااض نااٌ الوٓضاآع الأا ٗ ي ااد عًااُِ ،اآ و الأرتاا ٙيصااري الأصااًٙ

رار ٍ ،يٕااس هٍ الأ ٓ ااِ هذ ٕا الوراادط
وو يصري َ ال رٓأِ تعاذ ٓ { :م ْ ُ

ٔ اٌ وا ااا اااأرر ٍ،

()198

اال اأصااً ٙالأعهلٕااٙ

ظكر الوصجد السبرالى} الأةرر٘ . )144

وايٕااا  :ب٤نًااا عااٌ لااو ال٧ياااد الأ ا ٗ َاآ أ ا رشاآم الهلل واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو َْاال
ًٔصح الأرر ٍ أى ٣ذ ،أنا و قت ٙقةا ٜاشبو َآ أ ا وا ا ٖ اأ ٜاةلػُو أٍ الأرةلاٙ
قااد غ ا

ْٔعااُد أيااِ واال ٚنااع رشاآم الهلل هذ الأ عةاا ،ٙػأاا ٙنااا ٕااِ  :قةاآم الأت ا ا ٙ

شبو ظخ

أ ٜةلػُو الأ ػٕ ْيسْم قر ٍ اأ ٓ ِ هذ الأ عة ُٓ ،ٙهلةار عٌ يادواٙ

٣ع٤ق ٙألا ًصري الأصً ٙألرر ٍ ٍ٥ ،ب٤ى الأر ل هلةار عٌ يصري٣ ،يصري.
 ٣وٓضآع لار َْآ يصاري الأصاً ٙالو آالتر٘ ا٧يااد
ْر ا أٍ الأرت ٙبايا شا ٍٓ ن اا ن
أٓ باٍ الأًاشري أ

رشٓم الهلل .

 - 196أ و السرخسي 78-77/2
 - 197ادلغين لل،بازي 257/
 - 198العدة 805/3
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمم الوعلآى أٍ الشباو الوصااهٓع ناٌ رشاآم الهلل وال ٚالهلل علٕاِ ْشاالو ناٌ أيااد
انكىيتاِ نااٌ
بدونةلا ٚأي
ع
الأت ا ا ٔ ٙع ااو اأًصااة ٙأااِ ل اوال نركٓعااا اإِ ،خاار نااٌ دالٝاار٘ الأ ااٌ ،وااو ه ال يرلااِ
الأت ا ٖ أػ ّ ٔٓول أيِ لو ياد ن ًٍٓ اأًصة ٙوٌ ٔصهعِ نٌ الأت ا ٖ .
رتا ٙقةااإُ ٜاا دإٔاال علاا ٚقةآم لااو الأٓالياد ٣غا ْ ،أاآ شالهًا ااد٣ن أٍ الأرلاإٙ
ُٕا يصري اأٓاليد ُٕا ياقل أًصري الأصً ٙااأرر ٍ ْأإض الأع اضْ ،الأًاقال ألًصاري أإض
ياشخا
أن ااا ب اآٍ الأ ااًيب و اال ٚالهلل علٕ ااِ ْش االو ب اااٍ ٔرش اال ال٧ي اااد هذ ال٥س اارال ْب ااايٓال
ٔةلػٍٓ الأًاشري ْالوًصٓع ٤ ،د٣أ ِٕ ٙأٔلا ; ٥يُو بايٓال نةلػني ْياقلني ٣ ،ياشاخني،
ًرلااُو الأًاشااري ْالوًصاآع ٔ٣ع ااو يصااخاْ ،أاإض و َ ا ال د٣أاا ٙعلاا ٚاآالز الأًصااري خبااو
الأٓاليد ،ل َٓ دإٔل علٓ ْ ٚخ لو الأٓاليدْ ،نٌ ضهٌ أا
يصخ

هلةاارَو اأٍ الٔ٧ا ٙبا ال

ئ ٙب ال ،أٌٔ لو الأٓاليد الأًاشريذ

عل اا ٚأي ااِ ن ااٌ الوعل اآى أٍ نُه اا َ ٙاا َ ٜ٣٢ااٖ تةلٕ ااؼ ال٥ي اااى الأع اارعْٕ ٙتعل اإو الأً اااط
رالٝ
أٌ

الأادٌْٔ ،ر اا ألاوْال أٍ الٔ٧ا ٙبا ال يصاخ

ئا ٙبا ال ضاهٌ تعلإهُو ال٥ي ااى،

ٔ ة أيُو لػٓال الأًاط أٍ ٔ ٙيصخ حبدٔس يةٓٗ .

ْيٕس هيِ

ٔ ة يصري ألرر ٍ اأصاً ٙو عُاد رشآم الهلل وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو اإٍ

َا ا ال الوا ا َ ٔر ااع هذ الو ااايعني ش اإها ن ااع تررٔ اار الأػسالأ ااٖ الو ر اادى ااأٍ ال٩ر اااع ن ااٌ
الأت ا  ٙعل ٚأٍ الأرر ٍ ْالو ٓالتر الوعلٓى ٔ٣ر ع خبو الأٓاليد .
ْأنا الشبةازٗ ربِ الهلل رد الش دم أٍ الي هام الأًصري قاٝو و عُد الأاًيب وال ٚالهلل
علِٕ ْشلو ْأنا عدّ  ،٤وو الظ ا أٍ ٔ ة الأًصري و يام يٕاتِ كرٔو الأ ٓالتر.
ْو الش ا د٣م الشبة ااازٗ رب ااِ الهلل ض ااعل ; اي ه ااام الأًص ااري ٔ٣ع ااين ْقٓع ااِْ ،ميً ااع
يتٓأِ نا ْرد نٌ ال٥دأ ٙالو ردن ٙالأا ت ٕد عدى نصاْال٘ ال٧ياد أله ٓالتر.
علاا ٚأٍ ال٥يًااا – ْنااًُو الأصرلصااٖ ْالشبةااازٗ – ميًعاآٍ ربتاإ
حباو الأٓالياادْ ،نااٌ ضااهٌ أشااةاخ الوًااع أٍ الأ ختإ

عاااى الأ اااخ

يصااري ْ ٔ صاااْ لااو ال٧ياااد نااع

قكعٖ الأ اخ لو ٔرٓ عل ٚيصخِٕ ،ل ٔصلهٍٓ ٓقٓع الأًصري ْالأ ااخ عًادَو قكعاٖ
و وةٓتِ ْد٣أ ًِٕ ،ها لوال٧ياد ين الأ ةٓ  ،لو ٔ صأْا ذ
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الثالث :حتقيق مذهب اإلمام الشافعي وحمل اخلالف
املبحثىانؼمم
بدونة انكىيت
أرد أ رد رأٗ ال٩نااى الأعاا عٖ عًآالٍ نصا رلْ ،بااٍ ا٩ن ااٍ أٍ أضاهًِ الوةاياس
الأصا ر ٙعًد الأ ٤ى عٌ نًع يصري الأ اخ اأصً ،ٙأ ٌ الأ ٗ دعايٖ هذ َا الال ٩رالد َآ أٍ
ال٩ناااى الأعااا عٖ الظ ا ُر عًااِ الأراآم ًااع يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙش آال ٜباي ا ن آالتر٘ أى
نااٌ أتةاعااِ ٕهااا ؽب ا

يااادالْ ،أااِ ْ ُاا ٙنص ا رلْ ،ٙقااد لاأ ااِ ب ا

الأصااً ٙالو آالتر٘،

ْت ااأْم ل اارٍْ ب٤ن ااِ،وو هٍ ًَ اااك ن ااٌ الأعله ااا ٜن ااٌ أي اار عل اا ٚالأع ااا عٖ َا ا ال الأ اارأٗ
ْالش ػرخ أٍ ٔ َ هإِٔ نع ع و ن اي ِ ْعلٓ نرتة ِ .
ْالسبرٕراا ٙأٍ الوً صااةني هذ الأعااا عٖ ْالأ ا ٌٔ َااو عاأاا ٙعلٕااِ و الأ رااِ ْال٥واآم
ميًعُو الي صا ُو هإِٔ ْأد ُو نع هنانُو أٍ ؽباأ ّٓ و أنر رأْال أٍ السبو و غ ْ ُ اِ،
َْ ال ٔدم عل ٚيتاع ٙالأ ر ال٥وٓأٖ ْلرْ اِ عاٌ دالٝار٘ الزبهآد ْالأ رلٕادْٔ ،ادم علاٚ
أٍ الوةايااس ال٥واآإٔ ٙأي ج ُااا الأعراآم الوص ا ً ٘ الو اارر٘ نااٌ الأ عت ا ْالو جاارد٘ عااٌ
الو َةٕ ٙالألٕرْ ٙال ٥ار الزباند٘ .
َْ ا ال ٔ٣ع ااين أٍ ن ااٌ ل اااأل الأع ااا عٖ ًَ ااا ب اااٍ عل اا ٚو آالخ ،غأ اا ٙن اااو ال٥ن اار أٍ
الأ رُااا ٜال٥واآإٔني باي ا عًاادَو الزباارأ٘ أٍ ؽباااأ ٓال هنااانُو و َ ا ال الوٓضاآع ،نااع أٍ
ال٩ناى الأعا عٖ ٔع و رالٝد الودرش ٙال٥وٓإٔ ٙالأاا عر ا

درشا ٙالو لهنيْ،تٓال اد ٕاِ

الأعلهاا ٜنااٌ طب لاال الوا الَ نااا عاادال ال٥يًاا الأا ٌٔ بايا ألاو سرٔراا ٙنػااأر٘ وااًُم
الأعااا عْٖ ،أا ال ااإٍ الأعااا عٖ ٔ٣ر تاارأورّ ال٥واآأٖ علاا ٚرُااا ٜن َةااِ اال َاآ نر ااع
أ اال ال٥و اآإٔني الأاا ٌٔ ش ااارْال عل اا ٚسرٔر اا ٙالواا لهني ن ااٌ طب ل اال الواا الَ َْ ،اا ال ن ااا
ػبعلًا ي و ًُجٕ ٙالأة س الأعلهٖ أد ٛرُاًٝا ال٥وٓإٔني ْدبردَو نٌ الأرٕآد الأاا
ذبجر الأعرٓم ْت٬لسى الأ رلٕد ل ن اأةِ .
أراد الت را بلها ٙال٥واآإٔني علا ٚأٍ ال٩نااى الأعاا عٖ ٣ػبٕااس يصاري الأرار ٍ اأصااًٙ
حبام ،شٓال ٜباي ن ٓالتر٘ أى يادال(. )199
ْ ٣ع ااو٘ ر اآم ن ااٌ ق ااام :هٍ الأع ااا عٖ
يادال ٍ٥ ،الأػاأ و الأصًٌ ال٧ياد .

ٔ اارد نكل ااو الأص ااً ،ٙل أرالد الأص ااً ٙالوًرٓأ ااٙ

()200

 - 199ال ىان  1307/2واحملصو  519/3-1والعدة  789/3واإلحكام لآلمدي  272/2والبحر احمليط 110/4
مجهة األندنس نهؼهىو اإلنسانية واالجتماػية

417

انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

نسخ انقرآن بانسنة
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ىانؼممالأ ٌٔ يصاةٓال هذ الأعاا عٖ نًاع يصاري الأ ااخ اأصاً ٙالل ل ا رالَ١او و
ال٥وٓإٍٔٓ
بدونة انكىيت
ْ
َ ال الوًع ،ةًٕها ٔر ٛعلُو أيِ نًع نٌ أ
هذ أيِ ٔر ٛأٍ الأعرع نًع نًِ ،لو ٔ٫رد٭ ِ.
ْقد ي٬ص هذ ع

()201

ال٥وٓإٔني الش ً ارَو عل ٚنا َ هإِٔ الأعا عٖ ،راد ي٬رال عاٌ

الأ ٕا الألرالشٖ أيِ الع و أ
لك ّ٢ع و قدرّ ".

عرْ ٤ظرعا ،إٍ الأ

ٌٔ ناًُو َةآال

َ آ٘ ْقاام  َ ":آال الأ ةاار علا ٚقدرأقادالرَوْ ،ناٌ ع او

()202

ْيصا ا الألرالش ااٖ هذ الأراض ااٖ عة ااد الزبة ااار( )203أي ااِ ب اااٍ با ا ال ن ااا ًٔت اار نا ا َ
الأعااا عٖ و الأ اارْع لهااا ْواال هذ َ ا ال الوٓضااع قااام  َ ":ا ال الأر اال بااة ْأ ااٌ السبااو
أبو نًِ "

()204

ْو الورا ل إٍ ًَاك نٌ أٔد ال٩ناى الأعا عٖ ْيتر ن َةِْ ،قد شةو بر نٌ ميًاع
يصري الأرر ٍ اأص ًْ ،ٙأٍ َ ال الوًع رْالٔ ٙنعآُر٘ عاٌ ال٩نااى أباد اٌ يًةال ْبا
السبًا ل ٙا٩ضا  ٙهذ ب

ناٌ

نٌ الأعا عٕ.ٙ

ْق ااد ب اار الأسربع ااٖ أٍ أ ااا هشا ا اق ال٣شا ا رالٕٝين ْتلهٕا ا ّ أ انًت اآر الأةػا ادالدٗ
ْغ َها قد أأ ٓالنتً ا و نًاور٘ ن َ الأعا عٖ.
ْعلاا ٚأا

()205

اشا ً ار الأ ٕااا رأٗ الأعااا عٖ ْ علااِ أا

نااٌ الأل اآال َااٖ َ اآ٘ نااٌ

الأ ٕا نا باي تلٕو ِ ،بها هٍ رد الأراضٖ عةد الزبةار َ ال الأرأٗ عل ٚالأارغو أياِ بااٍ
ػبل ال٩ناى الأعا عٖ ْتعلٕلِ أٍ السبو ػب أٍ ٔتار هإِٔٔ ،ع و نٓق ا يةإْ ٤أد اا راا
ْْقٓ ا نع السبو الأ ٗ ٔع ردّ ال٩يصاٍ .

 - 200نقلو الهركشي عن ادلق ح وىو الو ا أساس لو يراج البحر 115/4
 - 201البحر 111-110/4

 - 202ادلرج السابق 112/4

 - 203عبففد اجلبففار بففن أمحففد بففن عبففد اجلبففار يلقففب بقاضففي القاففاة ،كففان إمففام أىففل ااعتفها يف زمانففو زينتحففل مففذىب الشففافعي يف
ال روع ،من تصاني و
ادلغين وشرح األ و اخلمس تويف 415ىف ينظر طبقات السبكي  97/5وشذرات الذىب 202/3

 - 204البحر احمليط  112/4وإرشاد ال حو 119/
 - 205البحر 113/4
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

د /محمد سنان انجالل
ىانؼمم
انكىيتنع أ
بدونة ٌ
ْأ

نسخ انقرآن بانسنة

بلاِ ا٩نااى الأعاا عٖ قاد ب ٬ةار ْعا ٤قادرّ ْالزدالد ر عاْ ٙن ايا ٙياني
ٔادم علا ٚمآ أد اِ ناع ب ااخ الهلل ْتآق

َ هذ نًاع يصاري الأرار ٍ اأصاً ‘ ٙا أ

شٕد الشبلاو وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو أٍ ًٔصاري ْٔر اع ظإٞا أوة اِ الهلل ْ عال أرشآأِ نُهاٙ
الأةٕاٍ ْالأ ةلٕؼ وا أيسم .
ْ ٣د أٍ يرل عل ٚرأٗ ال٩ناى الأعا عٖ و َ ال نٌ لا٤م ب ا اِ الأرشااأ ٙي ا ٚيصا ةني
ْ ُ ِ ْأدأ ِ،
ها َٓ نٓقل ال٩ناى الأعا عٖ ذ :
أرد باٍ رأٗ ال٩ناى الأعا عٖ ْالضا ا لٕاا و َا ال الوٓضآع ،يٕاس قاام ْ " :أ ااٍ الهلل
ألو أيِ هخا يصري نا يصري نٌ الأ اخ اأ اخْ ،أٍ الأصً٣ ٙت ٍٓ ياشخ ٙأ ااخ ْهخاا َاٖ
تةع أل اخ

ل نا يسم يتا ْن صر٘ نعً ٚنا أيسم الهلل نًِ ر. ٤

وو تل ربِ الهلل أ

()206

الأةٕاٍ أْرد قٓم الهلل تعاذ ْ{:ه ال ت ل ٚعلُٕو ٔاتًاا ًٕاا

قام الأ ٌٔ ٔ٣ر ٍٓ أراٜيا الٝ

رر ٍ غ َ ال أْ دأِ قل نا ٔ ٍٓ أٖ أٍ أ دأاِ ناٌ تلرااٜ

ي صٖ هٍ أتةع ه ٣نأٓيٖ هأٖ } ٔٓيض )15
قااام الأعااا عٖ  " :ااألو الهلل أيااِ اارج علاا ٚيةٕااِ التةاااع نااا ٔاآي ٚهإٔااِ ْ ػبعاال أااِ
تةدٔلااِ نااٌ تلرااا ٜي صااِْ ،و قٓأااِ { نااا ٔ اآٍ أااٖ أ ٍ أ دأااِ نااٌ تلرااا ٜي صااٖ} ٕاااٍ نااا
ْو ا

نااٌ أيااِ ًٔ٣صااري ب اااخ الهلل ه٣ب ا ااِ بهااا باااٍ الوة ااد ٠أ رضااِ ُاآ الوسٔاال

الو ة وا ظا ٜنًِ -
واو يرال عاٌ عا

ل وًا ٍٓ ٔ ٣ْ – ّ١أ

٥يد نٌ للرِ .

()207

أَال الأعلاو أٍ َا ّ الٔ٧ا ٙتادم علاا ٚأٍ الهلل عال أرشآأِ أٍ ٔراآم

نٌ تلرا ٜي صِ ٓ ٕرِ ٕها

ًٔسم ِ ب ا ا .

()208

ْالش دم الأعا عٖ علا ٚرأٔاِ رآم الهلل تعااذ  {:ناا يًصاري ناٌ ٔا ٙأْيًصاُا ياأ خبا
نًُا أْن لُا  . . .ال ) ٙٔ٧الأةرر٘ ْ )106قام  " :هٍ الهلل ألو أٍ يصاري الأرار ٍ ْتاأل هيسالأاِ
 ٍٓ ٔ٣ه ٣رر ٍ ن لِ "
 - 206الرسال 106/

 - 207ادلرج السابق 107/
 - 208ادلرج السابق
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼمماُد أٔلااا رٓأااِ تعاااذ ْ { :ه ال اادأًا ٔاا ٙن اااٍ ٔااْ ٙالهلل أعلااو ااا ًٔااسم
انكىيتالش عا
بهااا
بدونة
قاأٓال هخا أي ن

}الأً ل)101

()209

ْال٩ناى الأعا عٖ ٔر ٛأٔلا أٍ الأصاً ٙهخاا تًصاري صاً ٙن لاُا ْ ٣تًصاري اأ ااخْ ،أآ
أيسم الهلل ي ها و أنر شٌ ٕاِ غا ناا شاٌ رشآأِ ،اإٍ الأاًيب شًٕعا ٟشإً ٙهاا أيدواِ
الهلل ي ٔ ٚةني أٍ أِ شً ٙياشخ ٙألا قةلُا .
ْيص ً م

()210

ا تردى نٌ نًع الأعا عٖ أًصري الأرار ٍ اأصاً ٙواو ناٌ الل ٕاارّ أٍ الأصاًٙ

ًٔ٣صخُا الأ اخ شع ٙعلو َ ال ال٩ناى ْدقُ ٙهِ ْع إو أد اِ ناع ب ااخ الهلل ْناع شاًٙ
رشٓأِ ول ٚالهلل علِٕ ْشلو .
هٍ الأعا عٖ ربِ الهلل

ًٔ ر هذ نٓضآع يصاري الأ ااخ اأصاً ٙناٌ زالْٔا ٙالأركعٕاٙ

ْالأ ًٕ ،ٙدإٔل أيِ نًع الأًصري او ٓالتر٘ َْٖ قكعٕ ٙالأ ةٓ  ،بها أياِ نًاع يصاري الأصاًٙ
اأ ااخ ،ناع أٍ الأًاشاري أقآْ ٛأعلاا ٚنرتةاْ ،ٙأ ًاِ ي ار هذ أناار لار َْآ ع٤قا ٙالأصااًٙ
اأ اخ ْنُه ٙرشٓم الهلل و الأ ةلٕؼ.
هٍ ن اي ٙالأرر ٍ ْلتٓوٕ ِ َٖ الأا نًع أٍ ًٔصري ه٣
الأصً ٙألةٕاٍ ْضبام أٍ ًٔصري الأعٖ ٜا ٔةًِٕ .

لِ ،اهلل عاس ْ ال عال

()211

ْال٥دأا ٙالأاا أْردَااا الأعاا عٖ ْناٌ تةعااِ و الوًاع ْال ٕا ٙاااأػرج ْْالضا  ٙو ٕاااٍ أٍ
يصري ٔ ٙنٌ الأرر ٍ هخا ٔ ٍٓ نٌ عًد الهلل .
ْٔ ٣رد عل ٚالأعا عٖ أٍ الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلو ه ال ت لو إٍ يكراِ ْياٖ ناٌ الهلل
ٕ اآٍ السب ااو الأ ا ٗ قاأااِ رشاآم الهلل َاآ نااٌ عًااد الهلل ٔ٣ ،اارد َ ا ال علاا ٚالأعااا عٖ ٥يااِ
 ًٔ٣ر أا

ْ ًٔ٣ار أٍ الأصاًْ ٙياٖ ناٌ الهللْ ،أ ًاِ ٔرآم  :هٍ ال٥دأا ٙدأا علا ٚأٍ الٔ٧اٙ

نٌ الأرر ٍ ًٔ٣صخُا ه ٙٔ ٣ن لُا٣ْ )212(،تًصاري آيٖ لار غا الأرار ٍْ ،و أا
ال٥دخ .
 - 209الرسال 108/
 - 210ادلرج السابق

 - 211يراج البحر احمليط 116/4

 - 212حاشي ادلطيعي عل هناي السو 583/2
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غأاٙ

نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

رْال عل ٚالأعا عٖ ر ا
ىانؼمم
انكىيت أي
ْالأ ٌٔ
بدونة
ْقد اني الأسربعاٖ أا

ٔر ٓال عل ٚنػس ٛنرالدّ ل أ

ردّْ ْأْأّٓ .

رٓأاِ ْ ":الأتآالخ أٍ نرتآد الأعاا عٖ أٍ الأ ااخ ْالأصاًٙ

 ٓٔ٣اادالٍ طباا ل ني هْ ٣ن ااع أي اادَها ن ل ااِ ياش ااري أ ااَِْ ،اا ال تع اإو ع اإو ْأدخ ن ااع
الأ اخ ْالأصًُ ْ ٙاو ٓقاع أيادَها ناٌ ال٧لارْ ،بال ناٌ ت لاو و َا ّ الوصاأأٙ
عل ٚنرالد الأعا عٖ ،ل ُهٓال ل ٤نرالدّ ي  ٚغلكٓال ْأْأّٓ ".

ٔراع

()213

بها أٍ ال ٌ تٕهٕ ٙربِ الهلل ٔررر أٍ الٝ٥ه ٓٔ ٙةٍٓ الأعهل اأصاً ٙالو آالتر٘ الحمل هاٙ
ْهٍ تلهً ر عا أةع

ٗ الأرر ٍ ،أ ٌ ٔرٓأٍٓ  :هٍ الأًاشري َٓ قر ٍ ٣صبرد الأصً. ٙ

ٔرٓم ال ٌ تٕهٕ ": ٙإٍ الأعا عٖ ْأبد ْشاٝر الٝ٥ه ٓٔ ٙةٍٓ الأعهل اأصً ٙالو آالتر٘
ٗ الأرر ٍ أ ٌ ٔرٓأٍٓ  :هخا يصاري الأرار ٍ ااأرر ٍ ٣

الحمل هْ ٙهٍ تلهً يصخا أةع

جاارد الأصااًْ ،ٙؼب جاآٍ رٓأااِ تعاااذ  { :نااا يًصااري نااٌ ٔاا ٙأْيًصااُا يااأ خب ا نًُااا
أْن لُا } الأةرر٘ ْٔ )106رٍْ نٌ متاى يرن ٙالأرر ٍ أٍ الهلل

ًٔصخِ ه ٣رر ٍ .

()214

حمل اخلالف
عرض ا ال٧رال ٜنااع أدأ ُااا و يصااري الأراار ٍ اأصااً ٙالو آالتر٘ ْال٧يااادْ ،قةاال أٍ أ باار
رٕااو ضباال الشباا ٤و يصااري الأصااً ٙألراار ٍ وااا ٕااِ نااٌ

الأاارأٗ الوخ ااار ًٔةػااٖ أٍ أ اادأ

الَ٥هْٕ ٙيتر الشب ٤و سٔ ٜص .
أرااد ناار أوًااا ٜال٣شا دْ ٣٣الوًاقعااا أٍ الورتاآد نااٌ يصااري الأصااً ٙألراار ٍ هخااا َاآ
يصري السب و ْإٔض يصري الأل

.

ْٔ اااد ال٥واآإٍٔٓ ٔ راآٍ علاا ٚنًااع يصااري الأصااً ٙأل ا الأراار ٍ ،اال هٍ علااُو يراال
ال٣ت اااق علٕااِْ،الأةع

ٔعاارج الوٓضاآع علاا ٚأيااِ أناار نصاالو ااِ اا ٤تًصااري الأصااً ٙأ ا

الأرر ٍ .
ْأعين ا٥وٓإٔني ًَا  :الأ ٌٔ أ ازْال يصري الأرر ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ ،أناا ناٌ نًاع ا٤
ظ

أيِ ميًع َ ال نٌ اخ أْذ .

 - 213البحر 115/4

 - 214ال تاوى 399/20
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انؼدد انثاني انمجهد ( )7مارس 1024و

د /محمد سنان انجالل
ىانؼمم
انكىيتأٍ الأ
بها
بدونة

نسخ انقرآن بانسنة

ٌٔ نًُو قد يتٓال عل ٚأٍ ضبل الأًسالع هخا َٓ السب و ْإٔض الأل

ازبٓٔين َْ -آ

:

اٌ ٔار ٛآالز الأًصاري ااو ٓالتر٘ -و نعارج ردّ علا ٚناٌ نًاع

الأًصااري اااو ٓالتر٘ اادعٓ ٛأٍ الأ اااخ نعجااس ْالأصااً٣ ٙهعجاااز ُٕااا قااام  " :أاإض الوًصاآع
ي ض الأرر ٍْ ،هخا الوًصٓع ي هِ "
ْٔراآم الأةااا ٖ – َْاآ
ي ض السب و ْتةرٕ ٙالأ "ْ٘٤

()215

ااٌ ٔاار ٛالأًصااري اااو ٓالتر٘ أٔلااا : -هخااا يًااا ر علاا ٚيصااري
()216

ْال٧ندٗ يني أ اخ عٌ الشا د٣م الواايعني رٓأاِ تعااذ ْ {:ه ال ادأًا ٔا ٙن ااٍ ٔا} ٙ
الأً ل  ) 101قاام" :هيُاا ااَر٘ و تةادٔل رشاو ٔا ٙئاْ ،ٙالأًاسالع هخاا َآ و تةادٔل ي او
ال" ٙٔ٧

()217

ْالأراضٖ الأ رال ٜرد عل ٚاليٕسٌٔ ألًصري او ٓالتر٘ نعللني أيُا تًصري السب و راام و
نعارج ال٩أااسالى  ":ن اا ٚيصاري السب ااو تعكاال الأل ا ْلاار عااٌ بٓياِ ن ٕاادال  . . .أ ٣تاارٛ
أيِ وا

ػبس يصري أ

الأ اخ ألةار ال٧ياد

ػبس يصري ي هِ " .

ْقرٔ ا نااٌ َ ا ال رد الأع ا الزٗ علاا ٚنااٌ ٔاار ٛأٍ الأًصااري أل
يصري السب و أٔلا ٔر لٖ يصري ال. ٙٔ٧

()218

ااو ْأاإض أل ا ْقاارر أٍ

()219

َْ ا ال الأكاآو باار أٍ نااٌ أدأاا ٙالوااايعني أٍ الأصااً٣ ٙتًصااري أ ا الأراار ٍ ا أ
ي هِ ،وو شلّو أيُا ٣تًصري الأل
أ از يصري السب و دٍْ الأل

.

ْأ ٌ ًَاك رق اني يصاري الأل ا ْ اني يصاري السب او،
()220

 - 215ال ىان 778/2

 - 216إحكام ال صو 422/

 - 217اإلحكام لآلمدي 274/2
 - 218العدة 795/3

 - 219التبصرة 267/

 - 220شرح خمتصر الروض 323-322/2
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممهد نا قاررّ ال٥وآإٍٔٓ ناٌ َا ال الوًاع ْأٍ الشبا ٤و يصاري السب او ْأإض
انكىيتشًع
ْبًا
بدونة
الأل ا أاآ ٣أيًااا ْ ااديا هظااارال
ْأل

اال تتاارؼبا نااٌ الأااةع

ااأٍ الأًصااري قااد ٔ اآٍ أل ا

و نعا ،اٍ  ٣د نٌ الأ ٓقل عًد َ ال ْتةٕاٍ السبو ِٕ .
أرد أظار الأ رال ٜأوًا ٜردّ عل ٚنٌ أ از يصاري ي او الٔ٧ا ٙاأصاً ٙالو آالتر٘ دٍْ الأل ا

هذ أٍ الوخاأل  ٣رق عًدّ ني يصري السب و ْ ني يصري الأ . ْ٘٤
أنا ال اٌ ياسى رباِ الهلل راد وار ا أ

راام  " :وةا الشباو اأٍ ٔاا با

رمُااا الأة اا٣ْ ،ٙػباآز أٍ تر ااع راار ٍ ;ه أاآ ر ع ا
ن لٓالْ ،إٔض و ظٖ ٜنٌ الو لٓ بر ر ع  ٙٔ٧با ال

راار ٍ أ اااٍ أ ا

ر اع

الأراار ٍ نٓ اآدال

اا ر اع الأة ا ٓ ،ٙا ضارْر٘ أٍ ناا

الرت ع رمِ نٌ الأرر ٍ إخا ر ع ِ شً ِ علِٕ الأص٤ى "
ْه ٍ ها َٓ ي و يصري الأصً ٙأل

()221

()222

الأرر ٍ ذ

هيًاا ه ال شا خدنًا عةاارال ال اٌ ياسى رباِ الهلل ياني ٔارد علا ٚطباأ ٕاِ أأ اا قٓٔاٙ
صاآ خلااٖ ًَااا علاا ٚنًٓالأااِ ْياارد كرٔر ااِ ًراآم  :هيااا يااوأ هذ الهلل نااٌ الأراآم ااأٍ
أيدال نٌ للو الهلل ميل

أٍ ٔر ع أ

ه ال ْق ًا ني ٔدِٔ أيًا

ظبد ٔا ٙوة ا

ا قر يٕا أيسأِ الهللْ ،يعُد ظُاد٘ ٔصاأأًا الهلل عًُاا
ااأرر ٍ ر اع رمُاا ْي هُاا خباو ن آالتر أْ

ياد عٌ الأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلوْ ،الأرٓم أ

ٔ٢دٗ هذ نسالأو لك ٘ .

ْالأػرٔ أٍ ال ٌ يسى ًَا لاأل ْ ُ ِ ْْ ُ ٙن َةِ ْترك ظاعارّ و أٍ ناا وةا عاٌ
الهلل قكعا ٔ٣سٔلِ ب٤ى الأةعر .
ْنُهاا تا رع ال اٌ ياسى ْناٌ عباا عبآّ ًَاا اأٍ الأ ال ْياٖ ناٌ الهلل اإٍ أا
الوادع ٍ٥ ; ٚالأًاسالع أإض و أٍ باا٤ى رشآم الهلل ْياٖ ٔٓيٕااِ الهلل هإٔاِ ،ا أ
ًٔ اارّ نصاالو ،أ ااٌ الأًااسالع و أٍ الأاآيٖ الأ ا ٗ َاآ باا٤ى الهلل ل
ب٤نِ ل ْع ْ ،٤أ

ٕ ٔ٣اد
وا ا ْ٣

ااِ ْنعًاااّ ٔ٣ر عااِ ه٣

نا دأ علِٕ الٔ٧ا .

 - 221العدة 794،797/3
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ىانؼمم نٓضاآع أٍ الأااًيب ال٥باارى واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو ر ااا ال ُااد ٕتاآخ
انكىيتدباااْز
بدونة نااع
َْ ا ال
الوٓذ شة ايِ ال ُاد يةِٕ ه ال ال ُد خب ٤الْ٥ذ.
ْأنا الأرٓم أٍ ًَاك ٔا ر ع رمُاا ْ تر اع رار ٍ ا ٤يجإ ٙاِ علا ٚالوادع ٚالأة اٙ
وا ٔلٖ:
أْ٣ٮ:

ٔة

الور ٓع ااأ ٓالتر الأا ٗ وةا

أ

اِ الأرار ٍ ،هاا َاٖ الٔ٧اا الأاا ر عا ذ

ْأٌٔ ن ايُا ذ ْأٗ الأًرل الوركٓع ِ أٍ ًَاك قر يا باٍ ٔ ل ٚوو ر ع ذ .
أنااا هلةااار وا ا ٖ ااأٍ شاآر٘ نااٌ الأصاآر بايا تعاادم شاآر٘ الأةراار٘ و الأكاآم نا ،٤
أ

 ٔ٣ة قر يٕ ُا ،ل هٍ الأعلها ٜػبهعٍٓ أٍ الأررال ٜ٘الأعا ٘ إٔص قر يا ٣ْ ،دبآز

الأتُ ٘٤ا ،رغو أيُاا وة ا

كرٔاو وا ٕح ْقرأ ُاا وا ا ٖ ،أ اٌ واا

ت آالتر ال راد

و  ٙبٓيُا قر يا.
وااو هٍ تل ا

ال ٔ٧ااا أ اآ ر ع ا

ااأٌٔ الأل ا الأرال ااع نااٌ الأص ااً ٙالأًةٓٔ اا ،ٙه اال َ ا ال

٣مي اٌ أٍ ؽب أ٣ْ ٚعا ُرًَْ ،اا يع اض علا ٚال اٌ ياسى قٓأاِ ْيلسناِ اا أأاسى اِ غا ّ،
رد بر أٍ ًَاك ٔا الرت ع رمُا ْأٓ ر عا
 ٣د نٌ الع راد أيُا ر ع
الأصااً ٙالأااا ر عا تلا
ٔ٧ا الهلل ْعبٌ

رار ٍ أٓ اد أا

و قار ٍ ٔ لا ،ٚااٍ

صً ٙالأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلوً ،رٓم  ٌ ٣يسى ْ :أٌٔ َاٖ
الٔ٧ااا الأرر يٕاا ٙذ َاال ػباآز أٍ ي ا ج شااً ٙعلاا ٚأيُااا ياشااخٙ

يرَا ذأإٔض َ ال َٓ الأرٓم عل ٚالهلل ػ علو ْالأ ٗ ٔعاًع علٕاِ ال اٌ

يسى ْٔصل أصايِ  ٥لِ عل ٚالٝ٥ه ٙالي ُدٌٔ ،ها اأِ ًَا ٔ ًاش ٚن َةِذ.
واو هيااا يصاأم ال ااٌ يااسى ْناٌ قااام رٓأااِ َ :ال أاآ أي ار نصاالو أا

الور آعَ ،اال ٔ اآٍ

أي ر قر يا نٌ ب٤ى الهلل ذ َْل ٔ ر ُ ال ذ
وايٕا  :أٓ شلهًا د ٣أٍ رشٓم الهلل ول ٚالهلل علِٕ ْشلو قاام َ" :ا ّ الٔ٧ا ٙقاد ر عُاا الهلل
" ُ ال ٔ٣ادلل و نٓضآع الأًصاري الأا ٗ ي اد عًاِ أوا; ٤ه َآ هلةاار نًاِ ارت اعُاا
٣يصري ألاْ ،أل ال ٣يرٓم  ّ َ :ال ٙٔ٧يصخُا رشٓم الهلل .
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ىانؼممتٕهٕ اا " : ٙه ال ق ااام الأرش اآم َ :ا ا ّ ال ٔ٧اا ٙق ااد ر عُ ااا الهلل ُ اآ تةلٕ ااؼ نً ااِ
انكىيتال ااٌ
بدونةر اآم
ٔ
٣رت اعُا ،بإلةارّ ًسْألأً ٤ ،ةػٖ أٍ ميًع نٌ َ ال ْهٍ نًع نٌ يصري السب و "

()223

ْه ٍ هااا قاأااِ ال ااٌ يااسى نااٌ ْ اآد ٔااا الرت ااع رمُااا اأصااًُ ٙاآ نااٌ َ ا ال الأرةٕاال
الأ ٗ َٓ ال٩لةار عل ٚأٍ الهلل ر عُا .
ُ ال أنر ال

ْنع أ

قام  :هٍ َ ّ ال ٙٔ٧قد ر ع

الضٖ

ؼبد ْ ٔ ة أٍ رشٓم الهلل وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو

 ٤تررَ١ا.

ْأٓ نلًٕا نع ال ٌ يسى صلهًا ارت اع ٔا

أٍ الهلل أيصااَا الشبلاو ْنلإًا علا ٚأٍ

قٓأاِ تعاااذ ":أْيًصاُا " نااٌ الأًصإاٍ ٣ ،نااٌ ال٩يصاا ٜالأا ٗ َآ الأ ااأل  ،ناع أا

بلااِ

أٌٔ الأًصري اأصًٙذ إٍ َ ال َٓ عل الهلل ل ْع.٤
ْأ ٌٞباٍ نٓقل ال ٌ يسى غرٔةا أغرخ نًِ عةار٘ أ اٖ الشبكااخ رباِ الهلل  -هٍ
ي أْأل ااا -ن ااع أي ااِ ٔر اآم ع اادى ْق اآع الأًص ااري اااو ٓالتر٘ أ ً ااِ ػبٕ ااسّ ،ر ااد رد الشاا د٣م
الوااايعني يااني الش ا دأٓال علاا ٚالوًااع ااأٍ الأراار ٍ نعجااس ،اارد علاإُو ااأٍ ال٩عجاااز ٣ميًااع
الأًصري وو قام :
" ااإٍ قٕاال  :الوااايع ر ااع ب٤نااِ تعاااذ ػ ا ب٤نااِ ،قلًااا  :ناالأ ا ٗ ميًااع نااٌ ر ااع
ب٤نِ ػ ب٤نِذ"

()224

َْ ا ّ الأعةااار٘ تٓ ا علًٕااا أٍ عبهلااُا علاا ٚرٕااع أي آالع صباااز السب ا

;  ٍ٥باا٤ى

الأةارٗ عس ْ ل ٔ٣ر ع ػ ب٤نِٔ ٣ْ ،ر عِ ه َٓ ٣شة ايِ .
وو هٍ عةار٘ أ ٖ الشبكاخ باي أظد نٌ عةار٘ ال ٌ يسى الأ ٗ ٣زالم و دالٝار٘ أٍ الأاًيب
وال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو مي ااٌ أٍ ؽباو ااأٍ ٔاا ٙبا ال قااد ر عا  ،أنااا أٍ ٔ اآٍ باا٤ى الأااًيب
رال عا أل

الأرر يٖ  ٔ ٤تٓر عر٣ْ ٤ظرعا .

 - 223ادلسودة 205/
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ااأ ٤ى ًَااا  :نر لا ٚالأ اا٤ى ْ٣

ىانؼممً هاال با٤ى أ اٖ الشبكاااخ و الأ عاة
انكىيتَا ال
ْعلاٚ
بدونة

ٔرٔاد اِ الأل ا قكعاا ْٔ ،اآٍ ر اع الأ ا٤ى الوارالد اِ ر ااع السب او الأا ٗ وةا
ٔل رٖ أ ٓ الشبكاخ نع الأراٝلني أٍ الأصً ٙتًصري السب و ْإٔض الأل

٤ناًَِْ ،ااا

.

الزأي املختار
ْ ع ااد َا ا ّ الأٓق اا ٙالأص اارٔع ٙعل اا ٚضب اال الشب اا ٤أو اال هذ ٕ اااٍ الأ اارأٗ الوخ ااار و
نٓضٓع يصري الأرر ٍ اأصً.ٙ
عااد درالشاا ٙن أيٕاا ٙو ال٥ق آالم ْأدأ ُااا ْْ ُاا ٙال٩ناااى الأعااا عٖ ااإيٖ أر ٛأٍ الأراار ٍ
ًٔ٣صااري اأصااً ٙشاآال ٜبايا ن آالتر٘ أى يااادال ،اا٤ى الأةااارٗ اال و عاأً٣ ّ٤صااخِ ه٣
ب٤نِ شة ايِ .
ْقد ًٕ الل ٕارٗ عل ٚال٥شةاخ ال٧تٕ: ٙ
ُٕا ٔ ٙنٌ ب اخ الهلل خباو ن آالتر أْ ياادْ ،رٕاع

أْ٣ : ٣تٓ د ْالقعْ ٙاليد٘ يصخ

الأٓقاٝع الأا بر ٣يجُٕ ٙاا ; واا ترادى ناٌ أٍ الأًاشاري و السبرٕراَ ٙآ قار ٍ ٣شاً،ٙ
ْنٌ أٍ علُا ربتٕ

٣يصريًَْ ،اك رْق عد٘ ني الأًصري ْ ني الأ ختٕ

.

ْقد يرل الأسربعٖ عٌ أ ٖ رالأت و قٓأِ ْ ":راع ناا أقٓأاِ أٍ الأرار ٍ
قب صً ،ٙهٌ ظا ٜل يا أ

إيِ ٔ٣ردرعلِٕ "

ًٔصاري

()225

ْٔرٓم ال ٌ تٕهٕ ْ ": ٙازبهل ٙلو ٔ ة أٍ ظٕٞا نٌ الأرر ٍ يصري صً ٤ ٙقر ٍ "

()226

ْأاآ رضااًا شاا٤ن ٙالواادع ْْ ٚااديا ٔااا و الأراار ٍ نًصاآلْ ٙتااردد ياشااخُا ااني أٍ
ٔ ٍٓ نٌ الأرر ٍ ْ ني أٍ ٔ ٍٓ نٌ الأصً ٙإٍ
أْذ ل أْ

ا ٣ظ

ِٕ أٍ هشًاد الأًصاري هذ الأرار ٍ

.

وايٕاا  :هٍ الأصاً ٙالأًةٓٔاا٣ ٙترقا ٚهذ نرتةا ٙالأراار ٍ ي ا ٚأآ بايا قكعٕا ٙالأ ةاآ ; ٍ٥
ال٥ناار ٔ٣ر تاارعل ٚالأ ةاآ

رااب ،ا٩عجاااز ْالأ عةااد اااأ ْ ْ٘٤ال ٥اار و قاارال ٜ٘الأراار ٍ،

 - 225البحر 114/4
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ىانؼممدبعل الأصً ٙو نرتة ٙأقل نٌ الأرر ٍْ ،نٌ أي ار ظإٞا ناٌ الأرار ٍ ٔ ار،
انكىيتال٥نٓر
بدونةَ ّ
بل
ْٔ ٣صرٗ َ ال السب و عل ٚنٌ أي ر تٓالتر يدٔس رْالّ و غ

.

ْٔ ٣عا ج علااَ ٚا ال ااأٍ الأصااً ٙتًصااري السب ااو رااب ،اااسب و الأا ٗ وةا
أ

ا ْنعً٣ ٚظ

أيِ أر ع نٌ السب و الأ ٗ وة

ا٤ى أ

اا٤ى الهلل

اِ ناٌ رشآم الهللْ،هٍ بااٍ

نعًاّ نٌ الهلل .
وو هٍ السب و ه ال يصري نٌ الأرر ٍ وار الأل
يصري السب و  ّ َ:ال ٙٔ٧نًصٓل. ٙ

نًصٓلا ْهٍ بااٍ ٔ ل ،ٚإياِ ٔراام عاد

()227

واأ ا  :الأًصري تعكٕل ْر ع ْهزالأْ،ٙالأًاشري نُإهٌ علا ٚالوًصآع قااج علٕاِ نرادى علٕاِ،
ًٕةػٖ أٍ ٔ ٍٓ ن لِ أْ ل ال نًِ بها ألو الأرر ٍْ ،أل ال وا باٍ الأرر ٍ نُٕهًاا علاٚ
نا ني ٔدِٔ نٌ الأ ا

تادٔو ناا ُٕاا ناٌ ياو ْهقارالر ناا أقارّ ْيصاري ناا يصاخِ بااٍ

أ لل نًُا ،لٓ باي الأصً ٙياشخ ٙأل اخ أسى أٍ ت ٍٓ ن لِ أْ أ لل نًِ .

()228

رال عا  :هٍ الٔ٧ا ٙالأرر يٕاَْ ٙاٖ قٓأاِ تعااذ  {:ناا يًصاري ناٌ ٔا ٙأْ يًصاُا ياأ خبا نًُاا
أْن لُا  } . .الأةرارْ٘ ) 106الضا  ٙبال الأٓضآ علا ٚأٍ الأًصاري ٔ٧ا ٙناٌ ب ااخ الهلل َآ
ناٌ عال الهللْ،أا ال يصا الأًصاري هإٔاِ ال ٤أاِ بهاا يصا هذ ي صاِ شاة ايِ  :ال٩تٕاااٍ
اأةاادم أْ او اال ْ ،أا

ٔر لااٖ أٍ الهلل شااة ايِ َاآ الأًاشااري يرٕراا ٔ٣ْ ،ٙاآٍ أا

ه٣

ه ال بااٍ الأًصاري رار ٍ ،لآ أشاًد الأًصاري هذ الأاًيب وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو ًااٜال علا ٚأياِ
ًٔ٣كااو ه ٣اآيٖ نااٌ الهلل ا أ

هشااًاد صبااازٗ ْ ،ه ال دالر ال٥ناار ااني هعهااام السبرٕراا ٙأْ

هعهام الياز إٍ السبرٕر ٙتردى .
ْنع أٍ الأًاشري و السباأني َٓ الهلل ْأ ٌ ا ٜالياز نٌ أ

"يأ " اعل ال٩تٕااٍ َآ

الهلل،أنا أٓ باٍ عل ٚأصاٍ رشٓأِ اأ ٗ أت ٚخب نًُا َٓ الأاًيب وال ٚالهلل علٕاِ ْشالو،
َْٖ هظ اإٔ ٙعردٔ ٙتًاشاَا ال ٌ يسى ْنٌ ًُٔم نًُم هي ار الياز .

 - 227يراج العدة 795/3
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نُه ٙالأًيب ول ٚالهلل علِٕ ْشلو اأًصة ٙألرر ٍ َٖ تةلٕػِ ْ ٕايِ ْت صا ّ
هٍىانؼمم
انكىيت
لانصا :
بدونة
ألً اااطْ ،ب اااٍ علٕ ااِ الأت ااْ ٘٤الأص اا٤ى و باا
الأرلاأا الوصا جد٘ ٣ْ ،ظا

ن ااٌ ال٥يٕ اااٍ ًٔ اار ي ااسْم الأ اآيٖ و

أياِ طباآم إوادالر تعارٔع

ًٔااسم اِ الأراار ٍْ ،ناع أا

باٍ غاأةا ًٔ ر هنا قر يا ٔةني السب او الزبدٔاد أْ هلةاارال ٓالشاك ٙؤالَْ ،ا ال ٔرشاري
قٖ أ َايًا أٍ قٕانِ ًصري قر ٍ ٔ ًا  ٚنع َ ّ الوُه.ٙ
ْ ٣عب ا هذ هعاد٘ أٍ الأًصري اأصً ٙإٔض إٔض ٕايا ألرر ٍ ،ي  ٚأآ صاريا الأًصاري
أيِ ٕ :اٍ الي ُاا ٜناد٘ السب و ،اأةٕااٍ وا  ٙألًصاري ٣ ،ألًاشاري ،واو ٔ آٍ ٕاياا ه ال بااٍ
الأًاشري ْالوًصٓع نٌ نا لو ْاليد ،اأا ٗ وادر نًاِ السب او َآ الأا ٗ ؼبادد ْق اِ ْزنًاِ،
ْٔ ٣لٕا ااو أٍ ٔ ا اآٍ الأل ا ا الوًصا اآع نا ااٌ ن ا ا لو ْالأًاشا ااري نا ااٌ ن ا ا لو لا اارو با اا٤ى
الأةعرالأ ٌٔ در ٓال علا ٚأٍ ناٌ أوادر قارالرال أ ٤لػٕاِ هَ ٣آْ ،هلل الو ال ال٥علاْ ٚالسب هاٙ
الأةاأػْ ،ٙبٍٓ الأًيب ًٔكو ٓيٖ ٣ؽبر الوٓضآع عهاا ترادى ناٌ أٍ يصاري با٤ى الهلل مت
٤ى غ ّ.
ْنااٌ َ ا ال الوًكلااو اوااايعٍٓ أًصااري الأراار ٍ اأصاأً٣ ٙصاالهٍٓ ااأٍ نااٌ نُه ااِ علٕااِ
الأصاا٤ى ذبدٔااد نااد٘ الي ُااا ٜالأعهاال أ٧ااا َْ ،ا ال ؽب لاال عااٌ ترٕٕااد الوكلااو ْربتاإ
الأعاى ٍ٥ ،ال٥ول و بلُٕها اق ،خب ٤الأًصري اوًصٓع الرت ع اأ لٕ.ٙ
شادش ااا :

ظب ااد ٔ اا ٙن ااٌ ب اااخ الهلل ت اادم عل اا ٚهعك ااا ٜرش اآم الهلل ي ااو يص ااري ال ٔ٧ااا

ْأي انُا ،نع أٍ الهلل أعكاّ يو الأ عارٔع ْهوادالر ال٥ي ااى الزبدٔاد٘ ْأنار الأعةااد اتةاعاِ
و بل نا ٔأنر ِْ ،ب أ

ظبد يدٔ ا وارؼبا ؽباو اأٍ قآم الأاًيب قاد يصاري ٔاٙ

نٌ ب اخ الهلل ر ع ي هُا أْ أ

ُا .

ْريو الهلل ال٩ناى الأعا عٖ رد الش صُد رٓم الهلل تعااذ  {:قال ناا ٔ آٍ أاٖ أٍ أ دأاِ
نٌ تلرا ٜي صٖ هٍ أتةع ه ٣نا ٔٓي ٚهأٖ } ٔٓيض  )15وو قام ير ٤عاٌ عا

أَال الأعلاو

 ":هٍ َ ّ ال ٙٔ٧تدم عل ٚأٍ الهلل عل أرشٓأِ أٍ ٔرٓم نٌ تلراا ٜي صاِ ٓقٕ اِ ٕهاا
ًٔسم ِ ب ا ا "

()229
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممْ ٙالأ ا عٍٓ الأ ٌٔ أل عًُو علاو الأًاشاري ْالوًصآع هخاا ٔا برٍْ يصاري
الأت ا
بدونة :انكىيت
شا عا
الأراار ٍ راار ٍ ْٔ٣ا برٍْ تصااري الأراار ٍ صااًْ ،ٙب ا الأًاشااري ْالوًصاآع الوااألٓ ٘ عااًُو
هخا ٔ لهٌ َ ال ،لٓ باٍ ياشري الأرر ٍ غ الأرر ٍ أٓ

أٍ ٔ بر أ

أٔلا.

()230

َ ّ أَو ال٥شةاخ الأا عل ين أل ار نًع يصري الأرر ٍ اأصً ٙالو ٓالتر٘ .
أنا الأرٓم ًصري الأرر ٍ اأصً ٙال٧يادٔ ٙأع وّ قآ ٣و غأا ٙالألاعل ْأقكاع عادى
ٓالزّْ ،الأراٝلٍٓ أ

– عل ٚقلا ُو -دبااْزْال قٓالعاد أوآإْٔ ٙأَهُاا  :أٍ الأادإٔلني

ه ال تعارضا ْ مي ٌ الزبهع ًُٕهاا

ًٕٞا يسٔال الأ عاارج اأًصاريْ،نٌ ال٥نآر الورارر٘

أٍ الأ ع ااارج  ٔ ٣ر ااو و صب ااام الأًص ااري ه ٣ه ال ب اااٍ الأ اادإٔ ٍ٤و ق اآ٘ ْالي ااد٘ ْ ،ااا
٣ظ

ِٕ أٍ الأرر ٍ ن ٓالتر َْٓ قكعٖ الأ ةٓ ْلو ال٧يااد اين أ ٤رآ ٛعلا ٚيصاري

قكعٖ الأ ةآ ي اْ ٚهٍ بااٍ ال٧يااد قكعاٖ الأد٣أاْ ،ٙعلاَ ٚا ال اأًصاري  ٔ٣روْ،قاد
شةو أيِ  ٓٔ٣د يصري ٔ ٙصً ٙن ٓالتر٘ ْنٌ اخ أْذ  ٓٔ٣اد يصاري ٔا ٙخباو ياادْ ،أآ
رضًا ْ ٓد ٔ ٙن عارض ٙنع يدٔس إٍ الأعهل اْ ٙٔ٧ال

ضب و ْ ٣ػبٓز غ ّ .

 - 230ال تاوى 197/17
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل
ىانؼمم
بدونة انكىيت
البحث :
نتائج

و ل اى َ ال الأة س الأ ٗ أ
 -1الل ل

ِٕ قتارُ ٛدٗ تٓول هذ ي اٝم أَهُا نا ٔلٖ:

عةارال ال٥وٓإٔني و تعرٔل الأًصري ْأغل الأ عرٔ ا تْ٢م هذ ْ ُ ني :

الْ٥ذ ٔ :ر ٛأو ا ُا أٍ الأًصري ر ع أل

و الأصا و

الأ ائٕ : ٙر ٛأو ا ُا أٍ الأًصري ٕاٍ ند٘ السب و الوًصٓع .
ًَ -2اك ظرْا ألًصري الت و علُٕاا رُآر ال٥وآإٔني ًَْااك ظارْا الل ل آال ُٕاا،
ْنااٌ الأعاارْا الأااا الظ ا سُا الزبهُاآر :أٍ ٔ اآٍ الأًاشااري و قاآ٘ الوًصاآعًْٔ ،ةػااٖ
عل ٚنٌ ٔع ا َ ال الأعرا أٍ ميًع يصري الأرر ٍ اأصً. ٙ
ٔ -3ر ٛب
ػباآز أ ااٌ

نٌ الأعلهآ ٜالز يصاري الأرار ٍ اأصاً ٙالو آالتر٘ ْ ،عا

َأ ٜ٣٢ارٍْ أياِ

ٔرااعًٕ ،هااا ًَاااك راعاا ٙنااٌ الأعلهااا ٜميًعاآٍ يصااري الأراار ٍ اأصااًٙ

الو ٓالتر٘.
-4

رُٓر الأعلها٣ ٜػبٕاسٍْ يصاري الأرار ٍ اأصاً ٙال٧يادٔا ،ٙال هٍ با ال

اٌ أ ااز

يصري الأرر ٍ او ٓالتر٘ نًعِ ا٧ياد.
-5

ٔر ٛال٩ناى الأعا عٖ أٍ الأرر ٍ ًٔ ٣صخِ ه ٣قار ٍ ٣ْ ،تًصاخِ الأصاً ٙشآال ٜبايا
ن ٓالتر٘ أى يادال .

 -6بايا ْ ُاا ٙال٩ناااى الأعااا عٖ و الوًااع  :أٍ نُهاا ٙرشاآم الهلل واال ٚالهلل علٕااِ ْشاالو
َاٖ الأةٕاااٍ ْالأ ةلٕااؼْ ،الأ اااخ ْالأصااً ٓٔ ٣ ٙاادالٍ طبا ل ني هْ ٣نااع أياادَها ن لااِ
ياشااري أااَِْ ،ا ال تع اإو ع اإو ْأدخ نااع الأ اااخ ْالأصااًُ ْ ٙااو ٓقااع أياادَها نااٌ
ال٧لرْ ،نٌ متاى يرن ٙالأرر ٍ أٍ ًٔ ٣صري ه ٣رر ٍ .
-7

ضباال الشباا ٤هخااا َاآ و يصااري الأصااً ٙسب ااو الٔ٧اا،ٙأنا هساا٤ق الأراآم ااأٍ الأصااًٙ
مي ٌ أٍ تًصري رشو الأرر ٍ ُٓ قٓم عٕد عٌ الأتٓالخ ْن ًاّ و الألعل .
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل
املراجعانكىيتىانؼمم
بدونة

)1

ال ُ ٩ااا و ظ اار الوًُ ااا أ ر ااٖ الأ اادٌٔ الأص ااة ٖ ن ااع ت ه ااْ ٙأ اادّ ،ن ة اا ٙالأ لٕ ااا
ال٥زَرٔ1981 ،ٙى .

)2

هي اى الأ تٓم و أي اى ال٥وآم أصالٕهاٍ الأةاا ٖ ،ذبرٕاو عةاد اليٕاد الأ باٖ،
ن٢شصٓ ٙالد،

ْ 1986 ،ى .

 )3ال٩ي اااى و أو اآم ال٥ي اااى أص اإل الأ اادٌٔ عل ااٖ ااٌ أ ااٖ عل ااٖ ال٧ن اادٗ ،دالر الأ اار
1981ى .
 )4ال٩ي اى و أوٓم ال٥ي اى  ٖ ٥ضبهد ٌ يسى ،تردٔو د .هيصاٍ عةاط ،نًعآرال
دالر ال ٧اق الزبدٔد٘.
 )5ال٣شاا ٕعاخ و نعر اا ٙال٥وا ا اخ إٔٓش اال ااٌ عة ااد الأ ااو ،ذبرٕ ااو عل ااٖ الأةج اااْٗ،
نكةع ٙيُل ٙنتر .
 )6أشد الأػا  ٙو نعر  ٙالأت ا  ٌ ٣ ،ٙال٥و الزبسرٗ ،سةع دالر الأعع
 )7ال٩وا ااا  ٙو متٕٕا ااس الأت ا ا ا  ٙأل ا ااا

اأراَر٘ .

أبا ااد ا ااٌ علا ااٖ ا ااٌ ضبها ااد ا ااٌ يجا اار
الأعلهٕٙ

الأعصر٤يٖ ،الوكةع ٙالأعانر٘ الأعر ٕ ٙتر َ1327ا يعر دالر الأ

ْ .

 )8أو اآم الأصرلص ااٖ  ٥ااٖ اار ضبه ااد ااٌ أب ااد الأصرلص ااٖ  .دالر الوعر اا ٙألكةاع ااٙ
ْالأًعر،

ْ .

 )9ال٥ع٤ى ،ل الأدٌٔ الأسربلٖ ا الأ اأ ٙ

ْ 1969ى .

 )10ال٥عاا٤ى الأعلٕاا ٙو نًاق ا ال ااٌ تٕهٕاا . ٙأل ااا

عهاار الأةااسالر  .الو ا ال٩شاا٤نٖ ا

الأ ايَٕ1396 ٙا
 )11الأة اار الحملاإب و أواآم الأ رااِ ،ضبهااد ااٌ ُااادر الأسربعااٖ ،ذبرٔاار عةااد الأرااادر
الأعايْٖ ،نرال ع ٙعهر ال٥ظرر ،سةع دالر الأت ٓ٘ عٌ سةعْ ٙزالر٘ الْ٥قا
 )12الأةدالْٔ ٙالأًُأ ،ٙهماعٕل ٌ عهر ٌ ب  ،دالرال ٌ ب ،

اأ ٓٔ

ْ

 )13الأةدر الأكاأع ،حملهد ٌ علٖ الأعٓبايٖ ،نكةع ٙالأصعادَ٘1348 ،ا
 )14الأوَاٍ و أوٓم الأ رِ ٩ناى السبرنني الزبٓٔين ،ذبرٕاو عةاد الأع إو الأادٔ  ،ا
الأ ايَٕ1400 ٙا .
 )15ػٕ ٙالأٓعا٘ و سةرا الألػٓٔني ْالأً ا٘  .زب٤م الأدٌٔ الأصٕٓسٖ ،نكةع ٙالسبليب
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممتاار ظاار طب تاار ال ااٌ السبا ا حملهاآد ااٌ عةااد الأااربٌ ال٥وا ُايٖ،
انكىيتالوخ
بدونة ٕاااٍ
)16
ذبرٕو ضبهد ن ُر را ،دالر الوديٖ ألكةاع1986 ،ٙى
أ ٖ ر الشبكٕ  ،يعر دالر الأ اخ الأعر ٖ

 )17تارٔري ػدالد أل ا

 )18الأ ةتر٘ و أوآم الأ راِ  ٥اٖ هشا اق الأعا الزٗ ،ذبرٕاو ضبهاد يصاٌ َٕ آ ،دالر
الأ ر ،دنعو1980 ،
 )19ذب اا ٙال٥ياآ ٗ ظاار شااًٌ الأ نا ٗ حملهااد الوةااارب ٓرٗ ،دالر ال٣ذباااد الأعر ااٖ ،ا
الأ ايٕ. ٙ
 )20تا اادرٔ الأا اارالْٗ و ظا اار تررٔ اا الأً اآالْٗ ،زبا اا٤م الأا اادٌٔ الأصا اإٓسٖ ،دالر الأ ا ا
السبدٔ  ٙاأراَر٘.
 )21الأ هُٕااد و أواآم الأ رااِ ،أ اآ الشبكاااخ ضب اآ

ااٌ أبااد الأ لاآ اليٖ ،ذبرٕااو د.

ن ٕد أ ٓ عهعْ ٙد .ضبهد علٖ ه رالَٕو ،دالر الوديٖ ألكةاع ،ٙد٘ 1985ى
 )22رع الزبٓالنع أعةد الأَٓاخ الأصة ٖ نع ظر الحمللٖ ،دالر هيٕا ٜالأ

الأعر ٕ. ٙ

 )23الزب اآالَر الول اإ ٙٞو سةر ااا السبً ٕ اا ٙحمله ااد ااٌ ضبه ااد ااٌ يت اار الهلل ،نكةع ااٙ
صبلض دالٝر٘ الوعار

األًدَ1332 ،ا +نكةع ٙالسبليب شً1978 ٙى

 )24ياظٕ ٙالوكٕعٖ عل ٚيُأ ٙالأصٓم ،الوكةع ٙالأصل ٕ ٙاأراَر٘ .
 )25يصٌ الحملاضر٘ و تارٔري نتر ْالأراَر٘ زب٤م الأدٌٔ الأصٕٓسٖ ،نكةع ٙالسبليب
 )26الأدرر الأ انً ٙو أعٕاٍ الوا ٙٝالأ انً ٙأل ا

أبد ٌ علٖ ٌ يجار الأعصار٤يٖ،

نكةع ٙالوديٖ .
 )27الأدٔةا الوا َ و نعر ا ٙأعٕااٍ علهاا ٜالوا َ  ٩ ،ارالَٕو ال اٌ ريآٍ ،دالر الأا ال ،
الأراَر٘ .
 )28الأرشاأ ٙأ٪ناى الأعا عٖ ،ذبرٕو أبد ظابر ،نكةع ٙالسبليب 1940ى
 )29رشٓع ال٥يةار و نًصٓع ال٥لةار  ٖ ٥هش اق ه ارالَٕو الزبعاوٗ ،ذبرٕاو د .يصاٌ
الأ را ٕ،ٙ

الَ٥دم ،ن٢شص ٙالأ

ْ أةًاٍ .

 )30رْضاا ٙالأًااا ر وٓ ااو الأاادٌٔ عةااد الهلل ااٌ أبااد ااٌ قدالناا ٙنااع يسَاا ٙالشباااسر ،دالر
الأ

الأعلهٕ،ٙ

ْ .

 )31شًٌ الأةُٕرٖ – الأصًٌ الأ و ٖ ٥ ٛر الأةُٕرٖ ،سةع دالر الأ ر .
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نسخ انقرآن بانسنة

د /محمد سنان انجالل

ىانؼممن ا ٗ  ٥ااٖ عٕصاا ٚضبهااد ااٌ عٕصاا ٚااٌ شاآر٘ ،ذبرٕااو أبااد ظااابر
انكىيت الأ
بدونةشااًٌ
)32
ْضبهد ٢الد عةد الأةاقٖ ،دالر هيٕا ٜالأ ال الأعر ٖ،

ْ .

 )33شًٌ أ ٖ دالْد شلٕهاٍ ٌ ال٥ظعس ،تعلٕو عس٘ عةٕد ،دالر السبدٔس ،شٓرٔ1969 ،ٙى
 )34شًٌ ال ٌ نا  ٙضبهد ٌ ٔسٔد الأرسْٔين ،ذبرٕو ضبهد ٢الد عةاد الأةااقٖ ،الو ةاٙ
الأعلهٕ،ٙ

ْ .

 )35شًٌ الأًصا ٖٝأل ا

أبد ٌ ظعٕ الأًصا ،ٖٝترقٕو عةد الأ ا أ ٓ غد٘ ،سةاع

دالر الأةعاٝر.
 )36ش أع٤ى الأًة ٜ٤أ٪ناى الأ َيب ،ن٢شص ٙالأرشاأ. ٙ
 )37ظ رال الأ َ و ألةار نٌ َ أعةد السباٖ اٌ أباد ال اٌ الأعهااد ،سةاع الأردشاٖ
ترَ1350 ،ا.
 )38ظر تًرٕح الأ تٓم٥ ،بد اٌ هدرٔاض الأرارالو ،ظارب ٙالأكةاعا ٙالأ ًٕا ٙالو اد٘
1973ى .
 )39ظر الأ ٓب الوً حملهد ٌ أبد ال ٌ الأًجار ،ذبرٕو د .ضبهد الأسيٕلٖ ْيسٔاِ
باد ،دالر الأ ر .
 )40ظر طب تر الأرْض ٙأًجو الأدٌٔ شلٕهاٍ الأكآو ،ذبرٕاو د .عةاد الهلل الأ باٖ،
ن٢شص ٙالأرشاأ.ٙ
 )41و ٕح الأةخارٗ ،تعلٕو ْترقٕو نتك  ٚالأةػا ،يعر دالر الأرلو1981 ،ى .
 )42و ٕح نصلو

رٕو ضبهاد ا٢الد عةاد الأةااقٖ ،دالر هيٕاا ٜالأا ال الأعر اٖ ،ا ْ

– أةًاٍ .
 )43سةرا ال٥شًٓٗ أعةد الأريٕو ٌ السبصٌ ال٥شًٓٗ ،نكةع ٙال٩رظاد 1970ى
 )44سةرا السبًا ل ٙحملهد ٌ أ ٖ ٔعل ٚالأ رال ،ٜدالر الوعر ،ٙ

ْ .

 )45سةرا الأصة ٖ أعةد الأَٓاخ الأصة ٖ نكةع ٙالسبليب 1964ى
 )46الأعد٘ و أوٓم الأ رِ ٔ ٖ ٥عل ٚالأ ارالٜ

رٕاو الوةااربٖ سةاع ن٢شصا ٙالأرشااأٙ

ْ 1980ى
 )47الأ اااْ ٛأع اإري ال٩ش اا٤ى أب ااد ااٌ عة ااد السبل اإو ااٌ تٕهٕاا ٙسة ااع ن ة اا ٙالوع ااار
اأر اا
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اةني و سةرااا ال٥واآإٔني أعةااد الهلل نتااك  ٚالورالغااٖ ،الأكةعاا ٙالأ ايٕااٙ
ىانؼمم
انكىيتح الوا
بدونةالأ ا
)48
1974ى،

ْ .

 )49الأ ُرش  ٌ ٣الأًدٔو ،ذبرٕو رضا دبدد ،سةع ٙسُرالٍ .
 )50الأ ٓال ٝااد الأةُٕ اا ٙو ت اارال و السبً ٕ اا ٥ ٙااٖ السبص ااًا ضبه ااد الأل ً اآٗ ،دالر الوعر ااٙ
ألكةاعْ ٙالأًعر،
)51

ْ

آالتح الأرباآ أعةااد الأعلااٖ الأاادٌٔ ال٥يتااارٗ ،نكةاآع نااع الوص ت ا  ،ٚالوكةعااٙ
ال٥ن ٔ ٙةٓ٣ق .

 )52الأرانٓط الحملٕب يد الأدٌٔ الأ

ْ .

ْز ادٗ ،دالر الزبٕل،

 )53بع اال ال٥ش اارالر أع اا ٜ٤الأ اادٌٔ عة ااد الأعسٔ ااس ااٌ أب ااد الأةخ ااارٗ ،نكةع اا ٙش ااًد٘
الأع هايَٕ1308 ،ٙا
 )54أصاٍ الأعرخ حملهد ٌ نً ٓر ،دالر وادر،

ْ

 )55الألهع و أوٓم الأ رِ  ٖ ٥هش اق الأع الزٗ ،يعر ضبهد واحل الأةار .
 )56الحملت اآم أ٪ن اااى خ اار الأ اادٌٔ الأا ارالزٗ ،ذبرٕ ااو الأ اادب ٓر س ااِ الأعل اآاليٖ ،نك ااا ع
الأ رزدق اأرٔاج .
 )57طب تاار ال ااٌ السبا ا ن ااع ظ اار الأعلااد ْياظ اإ ٙالأ

ااازاليٖ ،الوكةع اا ٙال٥ن ٔ ااٙ

الأ و ٛةٓ٣ق .
 )58ن ا بر٘ و أواآم الأ رااِ علاا ٚرْضاا ٙالأًااا ر ألعاإري ضبهااد ال٥نااني الأعااًرٕكٖ،
الأعتر ألكةاع. ٙ
 )59الوص ت ا  ٚن ااٌ عل ااو ال٥و اآم ٥ ،ااٖ يان ااد ضبه ااد ااٌ ضبه ااد الأػسالأ ااٖ ،الوكةع ااٙ
ال٥ن ٔ ٙةٓ٣ق
 )60نصًد ال٩ناى أبد ٌ يًةل ،دالر الأ

الأعلهٕ – ْ . ٙأةًاٍ .

 )61الوصٓد٘ و أوٓم الأ رِ ٧م تٕهٕ ،ٙدالر الأ اخ الأعر ٖ،

ْ

 )62الوت ااةا الو ااً و غرٔا ا الأع اار الأ ااة ٥ب ااد الأ ٕ اآنٖ ،يع اار الو ة اا ٙالأعلهٕ اا،ٙ
ْ .
 )63نتًل عةد الأرزالق الأتًعايٖ،

رٕو يةٕ ال٥ع هٖ ،نكا ع دالر الأرلو .

 )64الوعجو الأٓشٕب  /صبهع الألػ ٙالأعر ٕ – ٙنكا ع قكر الأٓسًٕ. ٙ
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ىانؼممأواآم الأ رااِ  ٥ااٖ السبصااني الأةتاارٗ ،تراادٔو الأعاإري للٕاال الواإض ،دالر
انكىيتهااد و
بدونةالوع
)65
الأ

الأعلهٕٙ

 )66الوػ ااين و أو اآم الأ ر ااِ  /أعه اار ااٌ ضبه ااد الشبة ااازٗ نكةٓع ااا نرب ااس الأة ااس
الأعلهٖ جبانع ٙأى الأررٛ
 )67الوًُ ااا  ،أًاو اار الأ اادٌٔ عة ااد الهلل ااٌ عه اار الأةٕل اااْٗ ،نكة اآع ن ااع يُأ اا ٙالأص اآم،
الوكةع ٙالأصل ٕٙ
 )68نًُااا الأٓواآم هذ نعٕااار الأعراآم ٥ /بااد الورتلاا ٚذبرٕااو د .أبااد الوأل ا ٗ
سةع دالر السب ه ٙالإٔهايٕٙ
 )69الأًجاآى الأسالَاار٘ و نلاآك نتاار ْالأراااَر٘ ،زبهااام الأاادٌٔ ٔٓشاال ااٌ تػاار ٛاارد،ٛ
نكا ع بٓش ا تٓناط
 )70يسَاا ٙالشباآالسر ْ ُجاا ٙالوص اانع ْالشباآالسر /أعةااد السبااٖ السبصااين – نكةعاا ٙدالٝاار٘
الوعار الأع هايٕٙ
 )71ي ااٝض ال٥واآم ظاار الحملتاآم ،أعااُاخ الأادٌٔ أبااد ااٌ هدرٔااض الأراارالو ،ذبرٕااو
الأعٕري عادم أبد عةد الوٓ ٓد ْالأعٕري علٖ ضبهد نعٓج ،ن ة ٙياسالر نتاك ٚ
الأةاز ،الأكةع ٙالْ٥ذ 1995ى
 )72يُأاا ٙالأصاآم و ظاار نًُااا ال٥وآم ،أعةااد الأااريٕو ال٥شاآًٗ نااع شاالو الأٓواآم،
سةع الوكةع ٙالأصل ٕٙ
 )73يُأاا ٙالأٓواآم و درالٔاا ٙال٥واآم ،أتا ٖ الأاادٌٔ الألًاادٗ ضبهااد ااٌ عةااد الأااريٕو،
ذبرٕو واحل ٌ شلٕهاٍ الإٔٓشل ْشعد ٌ شا الأصٓٔح
 )74يٕل الْ٥سار ظر نً ر ٚال٥لةار  /حملهد ٌ علٖ الأعٓبايٖ – نكةع ٙالسبليب
 )75الأٓوآم هذ الأٓوآم٥ ،بااد اٌ علااٖ اٌ رَااٍ ،ذبرٕااو عةاد السبهٕااد أ آ زيٕااد،
ن ة ٙالوعار الأرٔاج ا الْ٥ذ 1984ى
ٕ ْ )76ا ال٥عٕاٍ٥ ،بد ٌ ضبهد ٌ لل اٍ ،سةع دالر وادر
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