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 في قراءة أبي السّمال العذوي النحى
 

 إصًبعٛمو. عجبس عهٙ 

 اإلصاليٛخكهٛخ انعهٕو  -عبيعخ كرثالء

 قضى انهغخ انعرثٛخ

 

 

The Conclusion: 
  Abu al - Samal  Al - adawi was Qa'nab ibn Hilal ibn Abi Qa'nab al Basri al –adawi,Some works 

that were written about him made errors about his nickname for they called him "Abi al - Samak. 

The information that reached us about him was very little and limited and was almost inadequate. 

The writer al - Thahubi was considered the best who wrote about him, for he mentioned 

information related with his life and was never mentioned before.He had a doctrine in reading the 

Quran. He did not follow other readers as abu Zaid al - Ansari narrated about him. They returned 

his method to the second calipha Omar ibn al Khatab. He lived during the period of brilliant names 

in the aspects of grammar and reading. He was well - aquainted with the frequent grammatical 

questions in his age. He died about 160 for al -hijra. His reading was identical with that of the 

public in prominent aspects as moulding, while the variation between them was in parsing.A quick 

glance in the two readings made clear to me that the variation was restricted in al Rafu' and al 

Nasb. I did not find for him Reading in al Kasr. There is only one word in Sura of al - Ahzab , read 

by Abu al Samal with al Kasr on the intention of Jazim, while it came with al Fath in the reading 

of most people.His variation in reading does not depend on the syntactical movements, nut his non 

confirming is represented in a prominent side in names, verbs and grammar words. The variation 

between both readings on two things: changing the method progressively and regressively and 

making what is a noun of the letter a verb.What includes in changing the verb in his reading some 

verbs in passive or active forms that differs from the reading of most people. This variation in 

reading led to three forms:confirming various words in the people's reading and sometimes by 

adding a further letters not included others writes 
 

 

 3المقذمت
صههخ انهٓغهبد انعرثٛههخ انء ًٚهخه دٓههٙ عُهه  ساُبٚههخ ث ساصهخ انءههراءاد انءر،َٛهخ ه ناهههزٓب انٕصٛءهخ ث إنهٗ انع غهّ انجؾههش انهغهٕ٘ انؾهه ٚشار

َؾٕٚهخ ٔتهردٛخ ٓب عههٗ صاهب ص تهٕرٛخ ه ٔاصهرٖ ٛٓهب رساصهخ ْهاِ انهٓغهبده َ هرام ال هزًبنانًؾ صٍٛ اؽ ٖ االصش انزٙ رجُٗ عه

ٌ رع ر تٕس انءهراءح دهٙ ثعهض انًاهرراد انءر،َٛهخ إٌ ْهٙ إالؽبنهخ ٔيٍ ُْب ًٚكٍ انءٕل : إ ثعض انءجب م انعرثٛخ انء ًٚخ . رعٕر إنٗ

ذنه  رساصهخ نغبَهت  ه ٚ  اناههخ  ْٔٙ دضالم عهٗعبكضخ نهاراع انهغٕ٘ ثٍٛ ْاِ انهٓغبد دٙ انغزٚرح انعرثٛخ قجم االصالو ٔثع ِ .

ًهم دٛٓهب عًهم تهبنؼ ربٛهت ثهّ انهُاشه كزهبة   عهز ٔعهم ه دبنع كجرٖ انخبن ح عهٗ ير انزيهبٌثكزبة انعرثٛخ األٔل ه ٔانًعغزح ان

ٔنهءراءاد ثشزٗ إَاعٓب عالقخ ٔصٛءخ ثعههى انُؾهٕ . ٔيهٍ ٚززجه  يهب ٔسر ٔانغٓ  دٛٓب ٍْٛ عهٗ صءهّ ه ٔانًعبَبح دٛٓب يؾججخ عهٗ أذاْب . 

أٌ اصرْهب دهٙ ْهاا انعههى قه  ٚه س  ثٍٛ انُؾٍٕٚٛ اصز الالم ثٓب ه أٔ سدضهبم نٓهب ه أٔ عه الم ؽٕنٓهب يُٓب دٙ كزت انُؾٕه ٔيب راس يٍ كالو 

د كزهت انُؾهٕ ٔانزاضهٛر ه ه دزكَٕهذ ثهان  صهرٔح ةهخًخ يهٍ االساء يهأٔيٕاقآى يهٍ انءٕاعه  انُؾٕٚهخ ٍٕٚٛ ظٓر عهٛبم دٙ اساء انُؾ

م . صى إٌ انءراءاد ثًب اصبسرّ يٍ ؽٕاس ٔع ل ه قه   هؾاد انًٓهى ٔانعءهٕل نهًُبقشهخ ٔانزؾهٛه كزت يعبَٙ انءر،ٌ ٔاعراثّ دضالم عهٗ

ْٙ انخهال   هٔأةؾٓبرساصخ اْى ظبْرح َؾٕٚخ دٙ قراءرّ  عجر.ْٔاا انجؾش ٚزُبٔل رساصخ انُؾٕ دٙ قراءح اثٙ انضًبل انع ٔ٘ ه 

ثٍٛ قراءرّ ٔقراءح انغًٕٓس عهٗ انؾركخ االعراثٛخ .ٔؽهر  انجؾهش اٚضهبم عههٗ رساصهخ ظهبْرح َؾٕٚهخ أصهرٖ ه اثرءرٓهب قراءرهّ ه 

ٔقه  تهه سد انجؾههش ثزًٓٛهه  ه  ههبْرح األٔنهٗ ه ْٔههٙ اصههزال  قهراءح االصههًبء ٔاالدعههبل ٔاالرٔاد . ٔنكُٓهب كبَههذ أقههم ظٓهٕسام يههٍ ان

عرةذ دّٛ ثبٚغبء يب ٚزام ثؾٛبح اثهٙ انضهًبل ه ٔال صهًٛب أٌ يهب ٚزاهم ثؾٛبرهّ يهٍ االصجهبس كهبٌ قههٛالم ٔيؾه ٔرام ه ٔال ٚكهبر ٚشهاٙ 

ٔدءُهب   نخ يهخ كزهبة   انعزٚهز ه ٔ،صهر رعٕاَهب أٌ  .صهزٙ نءراءرهّ رسا ًخ انُزب ظ انزهٙ رؾاههذ نهٙ يهٍانغهٛم ه ٔاعًهذ دٙ انخبر

 انؾً  هلل سة انعبنًٍٛ .
     

 التمهيذ 3

 نظرة مىجزة في حياة أبي السمال العذوي 

ه ذكررهّ دبنءهخ انءهٛهخ يُٓهب ْهٙ انزهٙ  هانكزت انزٙ عُٛذ ثزراعى انءراء ه ٔنكٍ ؽاخ اثٙ انضًبل نى ركٍ يٕعٕرح دٙ كضٛر يُٓبكضٛرح 

قهزٓب يب كبَذ راكرِ ثأكضر يٍ اسثعهخ أصهبر أٔ صًضهخ ه ٔانًعهٕيهبد دٛٓهب يزشهبثٓخ ه دءه  عهٗ ه ْٔٙ إنٗ  ٙء يٍ صٛررّ  ٔا بسد
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كهر يعهٕيهبد رزاهم ثؾٛبرهّ ه نهى ركهٍ ذ ذإْـ( كبٌ أدضهم يهٍ رهرعى نهّ ه 748كبٌ انالؽق يُٓب ُٚءم عٍ صبثءّ . ٔنعم اناْجٙ ) د 

ٔاثٕ انضًبل ُٚبق ثازؼ انضٍٛ ٔرش ٚ  انًٛى ٔثهبنالو ه ٔثعهض انًفناهبد انزهٙ ررعًهذ  ٖ انزٙ ررعًذ نّ . يٕعٕرح دٙ انكزت االصر

انضًب نّ ه ق  أصبأد دٙ كُٛزّ ه دكبَذ ركُّٛ ثأثٙ 
(1)

ٔاناؾٛؼ يب ذكرَهبِ ه ْٔهٕ أثهٕ انضهًبل ه ٔاصهًّ قعُهت ثهٍ ْهالل ثهٍ أثهٙ ه  

قعُت انجار٘ انع ٔ٘
(2)

ء ػ انضخى انغهٛظه ٔانءعُت دٙ انهغخ : ان
(3)

ٔق  ععم اناْجٙ أثب انضًبل دٙ انبجءهخ انراثعهخ يهٍ انءهراء ه  . 

ْهـ( ه ٔؽًهزح ثهٍ ؽجٛهت 154ثهٍ انعهالء) د  ه يهُٓى صالصهخ يهٍ انءهراء انضهجعخ ه ْٔهى : أثهٕ عًهرٔ هبم بسٔكبٌ ع رْى صزخ ٔعشرٍٚ ق

ْهههـ( ه 123انعشهههرح ه ًْٔهههب : اثهههٍ يؾٛاهههٍ )دْهههـ( ه ٔاصُهههبٌ يهههٍ انءهههراء 169ْهههـ(ه َٔهههبد  ثهههٍ اثهههٙ َعهههٛى ) د 156انزٚهههبد ) د

ٔاالعًش
(4)

ٔكبٌ ألثهٙ انضهًبل يهاْت دهٙ قهراءح انءهر،ٌ انكهرٚى ه صهبنه دٛهّ عًٓهٕس انءهراءه ٔنهاا عه ٔا قراءرهّ يهٍ  .ْـ( 148)د

انءراءاد انشبذح 
(5)

عه  كهم يهٍ ٔسٔاْب عٍ اثٙ ءٚ  دًٛب ثْـ( ه215)د . ٔق  سٖٔ عُّ ْاِ انءراءح اثٕءٚ  صعٛ  ثٍ صبثذ االَابس٘

صهٛاخ ثٍ انخٛبط ه ٔيؾً  ثٍ ٚؾٛٗ انءبعٙ
(6)

٘ ٔعجهبر ثهٍ اَهّ رهءهٗ انءهراءح عههٗ ْشهبو انجرثهرٔٚاكر اناٍٚ ررعًٕا الثهٙ انضهًبل  .

رح ثهٍ عُه ة ه ْٔهاا ًانا٘ رهءٗ انءراءح عٍ صْـ( 110سا  ه ْٔااٌ انرعالٌ انًغٕٓالٌ ق  اصاا انءراءح عٍ انؾضٍ انجار٘ ) د

ْهـ( ه ٔٔتهاّ 833اثهٍ انغهزس٘ ) د   ْٔهاا انضهُ  اَكهرِ هْهـ(23انخبهبة) د  ثٍ اراءح عٍ انخهٛاخ انضبَٙ عًر االصٛر ق  اصا انء

ثأَّ صُ  الٚاؼ
(7)

 ِ ٔعُه  اتهؾبة انضهٛر . ٔنعم انضجت دٙ ذن  ْٕ اٌ األٔل ٔانضبَٙ دٙ صُ  انءراءح يٍ انشخاٛبد انًغٕٓنخ عُ

إيبيهبم يهٍ أ ًهخ انُؾهٕ ٔانهغهخ ه دءهبل عُهّ أثهٕ ءٚه  : )) طاهذ ٔكهبٌ عبنًهبم يزًٛهزام  ٔٚاكر يزرعًهِٕ اٚضهبم اٌ اثهب انضهًبل ٔانبجءبد .

ًبل((انًغرة كهٓب ه دهى اَس دٛٓب أعهى يٍ اثٙ انضّ 
(8)

ه ٔقبل عُّ أؽ  سٔاح قراءرّ يؾً  ثٍ ٚؾٛٗ انءبعٙ : )) كبٌ ٚزء و عهٗ انخهٛهم  

دٙ ءيبَّ ((
(9)

الَُب َشى يًُٓب سا ؾهخ االَؾٛهبء انٕاةهؼ الثهٙ انّضهًبل عههٗ ؽضهبة عهًهبء ْٔبربٌ انرٔٚزبٌ غٛر يءجٕنزٍٛ عُ َب ه  . 

ْـ( . صى إٌ اثب انّضهًبل نهٕ كهبٌ كًهب قهبل انرأٚهبٌ ه نٕعه َب أٌ اصهًّ قه  راس دهٙ 170عارِ ه ٔيُٓى انخهٛم ثٍ اؽً  اناراْٛ ٘ )د

ٍٚٛه ُٔٚضهت نهّ ثعهض االساء . ٔنكهٍ انهرٔاٚزٍٛ ره الٌ ٔانهغهٍٕٕٚٛ االقم يٍ ٚاكرِ يٍ انُؾ دٙه أٔ نرأُٚب كزت انُؾٕ انزبنٛخ نعارِ 

ٔكبٌ تبؽجُب اثٕ انضًبل تٕايبم قٕايبم يزأنٓهبم ٔءاْه ام عهٗ اٌ اثب انضًبل كبٌ عهٗ يعردخ عٛ ح ثًضب م انُؾٕ انًز أنخ دٙ عارِ . 

ب ه ٔيب رر  ُبس ه دزا ق ثِٓ أنه رٚق  أعبب - ْٕٔ ،صر صهابء ثُٙ أيٛخ -ه دء  ذكر اناْجٙ عهٗ نضبٌ اثٙ ءٚ  أٌ يرٔاٌ ثٍ يؾً  

نُاضّ يُٓب  ٛئبم 
(10)

اٍٚ ررعًٕا نهّ قه  اغاههٕا اال هبسح ٙ ررعًخ اثٙ انّضًبل ْٙ أٌ كم انٔان بْرح االصٛرح انجبسءح انزٙ رببنعُب د.  

(؛ دءه  ذكهر أٌ ٔدبرهّ 911ٓى ق  ترػ ثأَٓب غٛر يعرٔدخ ن ّٚ إال انضهٕٛطٙ )دضإنٗ صُخ ٔالررّ ه كًب أغاهٕا ذكر صُخ ٔدبرّ ه ٔثع

ْـ 160كبَذ دٙ ؽ ٔر صُخ 
(11)

ٚعُٙ أَّ ق  عبتر ثعض االصًبء انًشٕٓسح دهٙ يغهبنٙ انءهراءح ٔانُؾهٕ ه يهٍ يضهم: عٛضهٗ  اه ْٔا 

ْهـ( ه ٔغٛهرْى ه 189)د ْهـ( ه ٔانكضهب ٙ  170ٔانخهٛم ثٍ اؽًه  ) د ْـ( ه 154ثٍ انعالء) د ْٔـ( ه ٔاثٙ عًر149ثٍ عًر )د

  اكزاذ ثبال بسح إنٗ انكضب ٙ عهٗ اَّ عبتر أثب انّضًبلٔنكٍ انًابرس ق
(12)

 . 
 

 اختالف الحركت االعرابيت

ٚءٕو انخال  دٙ انءراءاد انءر،َٛخ دٙ ٔعّ يٍ ٔعّْٕ عهٗ اصزال  انؾركخ االعراثٛهخ دهٙ انكهًهخ انءر،َٛهخ ه دهكهّم قهراءح ٔعٓٓهب    

ؾهّ انضهٛبق دهٙ اٜٚهخ . ٔثعجهبسح أٔةهؼ أٌ رعه ر تهٕس قهراءح انها هخ ٛ٘ ٚجاالعراثٙ انا٘ ٚؾزًهّ قٛهبس انهغهخ ه ٔٔعٓٓهب انه النٙ انها

انًٛه اٌ انرؽهت نهًٕاءَهخ أٔعٓب إعراثٛخ أصرٖ غٛر انٕعّ االعراثٙ انا٘ رًضهّ قراءح انعبيخه ْٔاا ٚٓهٙء نهُؾهٍٕٚٛ انءر،َٛخ ًُٚؾٓب 

يهب ههٗ زهٙ ٚزغٓهٌٕ ثٓهب إنهٗ إعهراة انءهر،ٌه دضهالم عياهُابرٓى انُؾٕٚهخ ه أٔ يفناهبرٓى انٔانزرعٛؼ ثٍٛ االساء دًٛب ٚعرةٌٕ نّ دهٙ 

ٚضز عّٛ كّم ٔعّ يٍ ٔعِٕ انءراءح يٍ انشٕاْ  ٔاالرنخ
(13)

 –دٙ عبَهت ثهبسء يُٓهب  –ٔق  ٔادءذ قراءح أثٙ انّضًبل قراءح انغًٕٓس . 

أٌ انًخبناخ ثًُٛٓهب رُؾاهر دهٙ رجٍٛ نُب  راثٛخ . َٔ رح صرٚعخ دٙ انءراءرٍٛدٙ اناٛبغخ ه ٔاقزار انخال  ثًُٛٓب عهٗ انؾركخ االع

بل قراءح ثبنغر ه نٓب ؽركخ يخبناخ  ًّ  ءراءح انغًٕٓس . نؽركزٍٛ دءظ ه ًْب : انرد  ٔانُات . ٔنى أع  الثٙ انض
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 دٙ قراءح انغًٕٓسه ٔيٍ ذن  يب ٚأرٙ : ت رببنعُب دٙ قراءح أثٙ انّضًبل طب اخ غٛر قهٛهخ يٍ انًارراد عبء دٛٓب انرد  يءبثالم نهُا

ٌْ َْٚضرَة يضالم يب ثعٕةهخ م((   انجءهرح / - ٌّ  َ الٚضزؾٙ أ )ثعٕةهخ ([ ثرده  26قرأ قٕنّ رعبنٗ : )) إ
(14)

ٔثٓهب قهرأ يبنه  ثهٍ رُٚهبس ه 

ضهؾب  اثٕ انؾضٍ يؾً  ثٍ يؾًه  ثهٍ انْـ(ه ٔانًءرئ انجغ ار٘ 151ْـ( ه ٔاثراْٛى ثٍ اثٙ عجهخ ) د 131)د 
(15)

ٔقه  أعهبء كهّم . 

ْـ( ه ٔانبجرصٙ ) يٍ عهًبء انءرٌ انضبرس انٓغر٘( سد  ) ثعٕةخ( غٛر أٌ األٔل ذكر أَهّ الٚؾاهظ يهٍ قهرأ 311يٍ انزّعبط )د 

قرأ ثٓب أؽ  أو ال ثٓب ه ٔالٚعهى أ
(16)

ه ٔسدض االصر انءراءح ثٓب  
(17)

ثأَهّ  ٌ ٔانًاضرٌٔ انرد  دٙ قراءح أثهٙ انّضهًبلٔعهم انُؾٕٕٚ.  

ٌْ ركهٌٕ ) يهب( اصهى يٕتهٕل ه ثًعُهٗ انها٘ دهٙ يؾهم صجر نًجز أ يؾأ  رء ٚرِ : )ْٕ ثعٕةخ(ه  ٔنٓاا انزء ٚر ٔعٓبٌ ه أؽ ًْب : أ

صى انًٕتٕله ْٕٔ يجز أ اله دؾا  انعب   عهٗ اَات ث الم يٍ ) يضالم( ه ٔتهزٓب عًهخ )ْٕ ثعٕةخٌ ( 
(18)

. ْٔهاا انزخهرٚظ رخهرٚظ  

ًردهٕع طهٕل عًههخ اناههخ انانضهًٛر انعب ه  شزرطٌٕ دٙ ؽها  كٕدٙ ه إذ إَٓى الٚ
(19)

ه ٔثٓهاا انٕعهّ أعهبء يكهٙ ثهٍ أثهٙ طبنهت )  

سد )ثعٕةخٍ ( ْـ(437د
(20)

ٌّ ْاا انٕعّ ق  عبء يٕادءبم نهٓغهخ رًهٛى .   ٔي  أ
(21)

ٌّ عًههخ  دهبٌه   أْهم انجاهرح نهى ٚضزؾضهُِٕ ثؾغهخ أ

بم ه ٔنهٛش دضههخ ؛ ٔنٓهاا ٔتهإِ ثأَهّ ةهعٛه ؽُٛهبم ه ٔقجهٛؼ ؽُٛهبم ،صهرعهٕردياناهخ نٛضذ طٕٚهخ ه ٔكٌٕ انًؾأ  ةهًٛرام 
(22)

  .

ٌْ ركٌٕ )يب( ءا  ح أٔتاخ ه ٔ) ْٕ ثعٕةخ ٌ( عًهخ كبنزاضٛر نًهب اَبهٕٖ عهٛهّ انكهالو انضهبثق  ٔانٕعّ اٜصر عهٗ ْاا انزء ٚر أ
(23)

  .

ْـ( ؛ نضٕٓنخ رخرٚغّ  745ٔاصزبس ْاا انٕعّ أثٕ ؽٛبٌ االَ نضٙ ) د 
(24)

ْهـ(  538ٔانٕعّ انؾضٍ انغًٛم عُه  انزيخشهر٘ ) د . 

ٌْ ركههٌٕ ) ثعٕةههخ (  ّ٘  ههٙء أ ٌّ )يههب( ُْههب اصههزآبيٛخ دههٙ يؾههم سدهه  يجزهه أ ه ٔانًعُههٗ : ) أ صجههرام نًجزهه أ يهاههٕظ ثههّ ه عهههٗ أصههبس أ

((انجعٕةههخ ٌ دًههب دٕقٓههب دههٙ انؾءههبسح( قٛبصههبم عهههٗ قههٕنٓى )) دههالٌ الٚجههبنٙ ثًههب ْٔههت َ يههب رُٚههبٌس ٔرُٚههبساٌ
(25)

. ٔذكراالنٕصههٙ ) د  

ٌْ ركههٌٕ )يههب( َبدٛههخ ه ٔ) ثعٕةههخ( يجزهه أ ه ٔانخجههر يؾههأ  ه ٔانزءهه ٚر : ) ْههـ( 1270 دههٙ راضههٛرِ ٔعٓههبم ساثعههبم نٓههاِ انءههراءح ه ْههٕ أ

؛ ن النخ الٚضزؾٙ عهّٛ ثعٕةخٌ  يزرٔكخٌ ( 
(26)

 ٔق  اصزهإا دٙ رٕعّٛ انُات دٙ قراءح انغًٕٓس عهٗ ٔعهِٕ ه ا هٓرْب أسثعهخ.  
(27)

 

)ثعٕةخ( تاخ نـ )يهب( ه ٔ) يهب(  انكالو . ٔانضبَٙ : أٌ ركٌٕاألٔل : أٌ ركٌٕ ) ثعٕةخ ( ث الم يٍ ) يضالم( ه ٔ )يب( ءا  ح نزٕكٛ     ه 
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( ه ٔانزعهبط 291ْهـ( ه ٔصعههت ) د 207اء) ددٙ يٕة  َات ث الم يٍ انًاعٕل ثّ ) يضالم ( ه َٔضجٕا ْاا انهرأ٘ إنهٗ اناهـرّ 
(28)

  (

ٌْ ٚضرة يضالم يب ثٍٛ ثعٕةخ ( ْـ(  311د  ٌْ ركٌٕ ) ثعٕةخ( يُإثخ عهٗ إصءبط انغبس ه ٔانزء ٚر : ) أ ه دؾهادذ ) . ٔانضبنش : أ

ْهـ( ْهاا انهرأ٘ إنهٗ انكضهب ٙ ٔاناهراء338عراثٓهب . َٔضهت انُؾهبس ) د إثٍٛ( ه ٔأعرثهذ) ثعٕةهخ( ث
(29)

َضهجّ اثهٍ عبٛهخ ) د ٔ . 

ْـ( إنٗ ثعض انكٕدٍٛٛ 546
(30)

إنٗ انكضب ٙ ٔؽ ِْـ( 1250)د    ضجّ انشٕكبَٙ ه َٔ 
(31)

راء ْاا انٕعّ دٙ يعبَٛهّ ٔنء  ذكر اناـ.  

ٌّ ْاا كءٕل انعرة : )) يبْرَب يب ُءثبنخ َ  دبنضعهجٛخ ه ٔنّ عشرٌٔ يب َبقخ م  ه ٔٔتاّ ثأَّ اقرة انٕعِٕ إنٗ َاضّ ٔأؽجٓب انّٛ ه ٔثٍٛ أ

ُُ انُبس يب قرَبم دء يبم  ٍِ (( دغًالم ه ْٔٙ أؽض
(32)

ٌْ ركٌٕ ) ثعٕةهخ ( ياعهٕال.   ثهّ صبَٛهب نٛضهرةه ٔانًاعهٕل األٔل ْهٕ )  ٔانراث  : أ

ه ْٔاا ْٕ االصزٛبس عُ  انجارٍٚٛيضالم( 
(33)

ٌْ ٚكهٌٕ ) ٚضهرة( ثًعُهٗ ) ٚغعهم( انها٘ ٚزعه ٖ إنهٗ .  ٔٚؾزهبط قجهٕل ْهاا انٕعهّ إنهٗ أ

ٌْ ٚهؾ672) د  ياعٕنٍٛ ه ٔنٓاا أَكرِ اثٍ يبن   ق ْاا اناعم ثبالدعبل انًزع ٚخ إنٗ ياعهٕنٍٛ ه ٔاصهز ل عههٗ ذنه  ثءٕنهّ ْـ( ه ٔيُ  أ

دءه  ثُهٙ اناعهم ) ةهرة( دهٙ االٚهخ انكرًٚهخ نهًاعهٕل ه ٔاكزاهٗ ثهبنًردٕع ) [ ه 73ًعٕا نّ ((   انؾهظ /زـَ ُةرَة َيضــَم دبص))  :رعبنٗ

يضم(ه ٔنى ٚأِد ثع ِ ياعٕل 
(34)

ٌّ ْاا االصز الل غٛر تؾٛؼ ه د ٔأؽضتُ .   ٌْ ٚكٌٕ انًاعٕل ثّ يؾأدبم ؛ ن النخ انكالو أ ًٍ انًؾزًم أ

ٌّ يب عهّٛ ه ٔانزء ٚر : ٌّ ٚءهٕل دهٙ قٕنهّ رعهبنٗ ))  )يب ٚاكر(. ٔإذا ادزرةُب أ اؽزّظ ثّ اثٍ يبن  ُْب تؾٛؾبم دهٙ ان هبْره دًهب عضهبِ أ

) يضهم انؾٛهبح( ه ٔانخجهر ) كًهبء( ه داهبس [ ه ٔقه  رصهم ) اةهرة( عههٗ انًجزه أ 45انكٓهه/كًبء ((   ٔاةرة نٓى يضم انؾٛبح ان َٛب

ثًُزنخ قٕنُب : ظُُذ ءٚ ام كعًرٔ
(35)

ؽهٍٛ([ ثرده  ) 3ٔقرأ قٕنّ رعبنٗ )) ٔالَد ؽهٍٛ َ يُهب  ٍ ((   / -. 
(36)

ٚؾٛهٗ ثهٍ ه ٔثٓهب قهرأ 

ْـ(ه ٔانضهؾب  128٘ )د سعبتى انغؾ ٔ ْـ(ه90)د  ٚعًر 
(37)

( انعبيههخ  . ٔٔعهّ انُاهت دهٙ قهراءح انغًٓهٕس  أَهّ صجهر) الدَ  

ٍَ يُب  ٍ( عًم نٛشه ٔاصًٓب يؾأ  ه رء ٚرِ :) ٔالَد انؾٍٛ ؽٛ
(38)

ٔٔعّ انرد  دٙ قراءح أثٙ انّضًبل أَّ اصهى ) الد(ه ٔصجرْهب . 

يؾأ  ه رء ٚرِ )ٔالَد ؽٍٛ يُب ٍ  كب ُبم نٓى (
(39)

سد  االصى ثع  ) الَد( ؛ الَّ نٓغخ ثعض انعرة ه غٛر أَٓى ٌٕٕٚ أعبء انُؾٔ.  

ء االصهى ثعه ْب يُاهٕثبم ٌّ انرد  دٛٓهب قهٛهم ه ٔاالكضهر يغهٗأ ا إنٗذْجٕ
(40)

ٙ ) الَد( ٔيعًٕنٛٓهب ه دهه سأ٘ ْهـ( 215ٔنالصاهش )د.  

ٌّ ) الَد( ٍٕٚٛصبنه دّٛ عًٕٓس انُؾ ٌْ ٔنٛٓهب ه ٔيهخاّ أ ٌّ ه دزُاهت االصهى ٔررده  انخجهر ه دهإ الرعًم عًم نٛش ه ثم رعًم عًهم أ

ٌْ عههبء ثعهه ْب يردههٕع ه دإَٓههب الرعًههم  ههٛئبم ه ٔاالصههى انًردههٕع ثعهه ْب يجزهه أ ٔصجههرِ يؾهها بيُاههٕة دٓههٕ اصههًٓب ٔصجرْهه ٔ  ه ٔإ

يؾأ 
(41)

ٌّ انءٛهبس .   ٌْ كبَهذ رعًهم عًهم نهٛش ه دهإ ٌّ ) الَد( إ ْٔاا انرأ٘ ع ٚر ثبالْزًهبو ه ثهم إَُهٙ أءعهى أَهّ ْهٕ اناهٕاة ؛أل

ٌّ )) يردٕعٓب يؾًٕل عهٗ ٌْ الٚغٛزٔا ؽا  يردٕعٓب ؛ أل يردٕع نٛش ال ٚؾا ((ٔيردٕع نٛش ه  ٚءضٙ أ
(42)

 . 

عهٗ االثز اءه ٔانخجر يؾأ  ه رء ٚرِ ) أْهكُبْى ( ه [ ثرد ) قٕو( 46أَّ قرأ قٕنّ رعبنٗ )) ٔقٕو َٕػٍ  ((   انااسٚبد/َٔءِم عُّ  - 

 دٙ ْاِ انءراءحْـ( 345  )دٔ بسكّ اثٍ يءضى 
(43)

ٌّ ) قهٕو.   يؾهأ  ( ياعهٕل ثهّ ناعهم ٔٔعّ انُات دهٙ قهراءح انغًٓهٕس عههٗ أ

 أٔ ) اذكْر قٕو َٕػ ٍ ( بعءخ قَٕو َٕػ (ِ ) أْهكُب قٕو َٕػ( ه أٔ ) أصاد انارء ٚر
(44)

اء دٙ كزبثّ ) يعبَٙ انءر،ٌ( ْهاِ رّ ذكر اناــٔ. 

ض إنّٛ يٍ انٕعٍٓٛ اٜصرٍٚ ه ٔٔته انضبنش يُٓب ثأَّ نٛش ثأثغاالٔعّ انضالصخ 
(45)

ٌّ االْٕٔ ثٓاا ٚشهٛه   ٔعهّ انضالصهخ عُه ِ ر إنهٗ أ

ٌّ ع و قجٕل اناراء ْاِ االٔعّ انضالصخ ق  َجّّ االذْبٌ ٛضخ . ثغ ؽزًهم أكضهر بصهر نءهراءح انُاهت ه دأُ ٗ انزاكٛهر ثزخرٚغهبد عههٔٚج ٔ أ

ٌْ ركههٌٕ كهًههخ ) قههٕو( قههٙ قههراءح انغًٓههٕس يعبٕدههخ عهههٗ انٓههبء  [هأٔ دههٙ ) 44  انههااسٚبد /دههٙ ) دأصههارٓى( انههاٍٚ عههبءٔا ثعهه ِ إنههٗ أ

اَبْى(دُج
(46)

 [ . 40  انااسٚبد/ 

([ ثرده  ) صٛهر20 انًزيهم/ ُٔسٔ٘ عُّ أَّ قرأ قٕنّ رعبنٗ )) ٔيب رء يٕا الَاضكى يٍ صٛر رغه ِٔ عُه    ْهٕ صٛهرام ((  -
(47)

عههٗ  

ٌِ ٍ نهـ ) رغه ِٔ(  ه ٔ هبسكّ أَـّّ صجر ه ٔانضًٛر انًُاام) ْٕ( دٙ يؾم سد  يجز أه ٔعًهخ ) ْٕ صٌٛر( دٙ يؾم َاهت ياعهٕل ثهّ صهب

ثٍ انضًٛا  انًٛبَٙادٙ ْاِ انءراءح 
(48)

اء قهراءح انرده  ه ٔعه ْب يهٍ انءهراءاد انزهٙ رغٛزْهب رّ اناهـ أعهبءٔ. ْـ ( 215أٔ    213) د  

:))ٔنهٕ كهبٌ سدعهبم كهبٌ تهٕاثبم (( اناٛغخ انهغٕٚخ ه دءبل 
(49)

. ْٔهاِ انءهراءح عهبءد عههٗ نٓغهخ رًهٛى ؛ دءه  سٔ٘ عهٍ اثهٙ ءٚه  )د  

يهضالم :) كهبٌ ءٚه  ْهٕ انعبقهم( ٔته انًزكهًٍٛ ثٓاِ انهٓغخ ثأَٓى ٚردعٌٕ يب ثع  ةًٛر اناام ؛ دٛءٕنٌٕ  ْـ( أ215َّ
(50)

ه ٔعههٗ  

ذسٚؼ  نٓغخ رًٛى ٔقراءح أثٙ انّضًبل عبء قٕل قٛش ثٍ
(51)

 : 

 ٔكُذ عهٛٓب ثبنًال أَذ أق سُ  رجكٙ عهٗ نجُٗ ٔاَذ رركزٓب
دعهٗ أَّ ياعٕل صبٌ ٍ ) نزغ ِٔ( ه ٔانضًٛر )ْٕ( ةًٛر دام ه اليؾم نّ يٍ االعراة  ٔأيب اَزابة ) صٛرام( دٙ قراءح انغًٕٓس

 (52)
. 

ا  انًٛبَٙ( ٔ) ٔاؽ ( ه ٔكان  قرأ اثٍ انضًٛثشر [ ثرد  )24  انءًر / ٔقرأ قٕنّ رعبنٗ ))أثشرام يُب ٔاؽ ام َزجعُّ(( -
(53)

 . 

يؾأ  ه ٚاضرِ انًاكٕس ثع ِ ه أ٘ : ) أَزجه  ثشهرام يُهب ٔاؽه ام َزجعهّ( ه ٔقرأ عًٕٓس انءراء ثُات ) ثشر( عهٗ أَّ ياعٕل ثّ ناعم 

)ٔاؽ ام ( تازّ ٔ
 (54)

ٌّ ) ثشرام(   ٔ)ٔاؽ ام( تهازّه ٔعًههخ ) َزجعهّ( دهٙ يؾهم سده  صجهر هيجز أ. ٔٔعّ قراءح انرد  أ
 (55)

ٔنءه  أعهبء  

ٕا قهراءح انُاهت ه نٕعهٕر أراح االصهزآبو )انًٓهزح( ؾهعاخ ه ٔسى قبنٕا عُٓب : إَّٓب ةعٛانُؾبح قراءح انرد  دٙ ْاا انًٕة  ه غٛر أَٓ

دهٙ  -أ٘ انرده  –ْهـ(:)) ٔإًَّهب ةهعه 542قجم االصى ه ٔانًٓزح دٙ انغبنت ر صم عهٗ االدعبل ه ٔدهٙ ذنه  ٚءهٕل اثهٍ انشهغر٘ )د 

ٌّ  االصزآبو االصزآبو  ه عًهم االثزه اء ه ٔةهعه انُاهت (ٚبهت اناعمه ٔنٕ أَ  ؽادذ ؽر  االصزآبو يٍ قٕن :)أءٚ ام ةرثزُّ ؛أل

ةهرثزُُّ ((           نزٔال انًءزضٗ نّ ه كًب ٚضعه انرده  إذا قههذ : أءٚه ٌ 
(56)

ٌْ ٚخزهبسٔا انرده  عههٗ ٍٕٚٛ ٔكهبٌ ُٚز هر يهٍ انُؾه . أ

ٌّ انًضزآى عُّ ُْب االصى ال اناعم ه ٔنٓاا قبل اثٍ طرأح ) د ٌْ كبٌ ْـ( : 528انُات ؛ الَّ انءٛبس ؛ إذ إ االصزآبو عهٍ االصهى )) إ

ٌّ انضرة يؾءق ه ٔإًَب انش  دٙ انًاعٕل ه دبالصزآبو عٍ رعُّٛٛ (( ه دبنرد  ٔاعت َؾٕ ) أءٌٚ  ةرثزُُّ أو عًرٔ(( ؛ أل
(57)

َٔءم  . 

ٌّ ) ثشهرام( َب هت دبعهم ه ٔصهْـ( عٍ أثٙ انّضًبل قراءح أصرٖ ه ْٔٙ سد  ) ثشهر ( َٔاهت ) ٔاؽه ( 392اثٍ عُٙ ) د  رط ذنه  ثهأ

ٔأيهب [ ه ٔانزءه ٚر : ) أُٚجهأُ أٔ ُٚجَعهش ثشهٌر يُهب( ه 25ثَُُِٛهب ((   انءًهر/ يهٍ م يؾأ  ه ٚ ل عهّٛ قٕنهّ رعهبنٗ )) أَأنءهٙ انهاكُر عهٛهّناع

اَزابة ) ٔاؽ ( دعهٗ انؾبل يٍ انضًٛر دٙ ) يُب( ه أٔ يٍ انضًٛر دٙ قٕنّ ) َزّجعّ(
(58)

 . 

[ ثرد  ) كّم(49ثء س ((   انءًر / ٔقرأ قٕنّ رعبنٗ : )) إَب كمَّ  ٍٙء صهْءُبِ -
 (59)

عهٗ االثز اءه ٔعًهخ ) صهءُبِ( دٙ يؾهم سده  صجهر  

 ٌّ إ
(60)

كهّم  هٙء  ثعه ِ ه ٔانزءه ٚر : ) إَّهب صهءُهب . ٔقراءح انعبيخ ) كّم( ثبنُات عهٗ أَّهّ يُاهٕة ثاعهم يؾهأ  ه ٚاضهرِ انًهاكٕس 

صهءُبِ (
(61)

ٌْ ركهٌٕ انٓهبء ةهًٛر .ٔذكر ثعض انُؾٍٕٚٛ ٔعٓبم ،صر دٙ َات ) كه  ٌْ ٚكهٌٕ يُاهٕثبم ثهـ ) صهءُهبِ(ه عههٗ أ ّم( ه ْٔهٕ أ
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انًا س انا٘ رل عهّٛ صهءُبِ ه ٔانزء ٚر : ) إَب كّم  هٙء صهءُهبِ صهءهب(
(62)

ٔصبهر نهجعض انُؾهٍٕٚٛ ٔانًاضهرٍٚٛ دهٙ َاهت ) كهّم(  . 

ٌْ ٚكٌٕ قٕنّ  ٌّ يُاهٕ )كم  ٙء(        ٔعّ صبنش ه ْٕٔ أ ٌّ كهّم  هٙء ه ْٔهٕ ثه ثبم عههٗ انجه ل يهٍ اصهى إ  ل ا هزًبل ه ٔانزءه ٚر : ) إ

صهءُبِ ثء س( ه أ٘ يء س دٙ انهٕػ انًؾإظ
(63)

ٌّ سد  )كّم(  .   ٌْ كبَهذ قهراءح ٔق  أعً  انجارٌٕٚ عهٗ أ ُْب أقهٕٖ يهٍ انُاهت ه ٔإ

انغًٕٓس ثبنُات ؛ الَّّ نى ٚزء يّ يب ُٕٚعت انُات ه دٕٓ عُ ْى يضم قٕنُب : ) ءٚ ام ةرثزُُّ(
 (64)

ٔاالصزٛبس عُ  انكهٕدٍٛٛ انُاهت  . 

( ه دبقزضٗ ذن  إةًبس )صهءُب( ه ٔقٕنّ رعبنٗ ) صهءُهبِ ( ياضهرام نهًضهًر ٌّ دّٛ ؛ ألَّّ رء يّ عبيم َبتت ه ْٕٔ ) إ
(65)

ٚهزار عههٗ  .

 ٌّ قراءح انُات ر ل عهٗ عًٕو صهق اال ٛبء ثء س ه ْٕٔ انًءإر ذن  أ
(66)

 ٌّ ٌّ دٙ قراءح انرد  ق  ٚزْٕى أ ) صهءُبِ( تهاخ نهـ )  ه صى إ

ٌّ ه دٛكٌٕ    .(67) انخإ  دٙ انًخهٕقبد انزء ٚر:) كّم  ٍٙء يخهٕق ثء س ( ه ْٔاا ٚءضٙ ٙء( ه ٔقٕنّ ) ثء س( يزعهق ثًؾأ  صجر إ

ٔقرأ انعبيخ ثبنُاهت عههٗ اال هزغبل ه ثرد  انضًبء عهٗ االثز اء[ 7ٔقرأ قٕنّ رعبنٗ )) ٔانضًبَء َسدََعٓب ((   انرؽًٍ/ -
(68)

. ٔانرده   

ٌّ عًهخ ) انضًبَء سدعٓب( عًهخ ذاد ٔعٍٓٛ ؛ دٓٙ  ٔانُات عُ  أكضر انُؾٍٕٚٛ صٕاء ه ٔنى ٚرعؾٕا أؽ  انٕعٍٓٛ عهٗ اٜصر ؛ ذن  أ

اصًٛخ انا سه دعهٛخ انعغز ه دإذا قر ذ ) انضًبء( ثبنرد  ه كبَذ عًهخ ) انضًبُء سدعٓب ( يعبٕدخ عهٗ عًهخ يفناخ يهٍ يجزه أ ٔصجهر 

يهب ثعه ِ عهٛهّ )انضًبء( ثبنُات ه قَُ س إةًبس دعم ٚ ل  [ه ٔإذا قر ذ 6قٕنّ رعبنٗ : )) انُغى ٔانشغُر ٚضغ اٌ (( انرؽًٍ /ه ْٔٙ 

ه أ٘ : ) سد  انضًبء( ه دزكٌٕ ْاِ انغًهخ يعبٕدخ عههٗ عًههخ يركجهخ يهٍ دعهم ٔدبعهم ه ْٔهٙ ) ٚضهغ اٌ( 
(69)

ٔكهبٌ أثهٕ انؾضهٍ  . 

ٌّ انغًههخ انًعبٕدهخ ) انضهًبء انُاهت عابٌ قهراءح ْهـ( ٚرعؾهبٌ قهراءح انرده ه ٔٚضزضه368ْهـ( ٔانضهٛرادٙ )د 215االصاش)د ؛ أل

نى رزضًٍ ةًٛرام ٚرع  إنٗ انًجز أ ه ْٕٔ) انُغى( دٙ انغًههخ انزهٙ قجهٓهب ه ٔيعُهٗ ْهاا أًَّٓهب نهى ٚغٛهزا عبهه عًههخ ) سده  سدعٓب( 

) ٚضهغ اٌ( عًههخ ذاد يٕةه  يهٍ اال ٌّ عًههخ ال  )سده  انضهًبء( عهراة؛ نكَٕٓهب صجهر يجزه أه ٔعًههخانضًبء( عهٗ)ٚضهغ اٌ(؛ ثؾغهخ أ

يٕة  نٓب يٍ االعراة
(70)

ثهٍ عُهٙ عههٗ ْهاا انهرأ٘ قهب الم )) ْٔهاا صهبقظ عُه  صهٛجّٕٚ ؛ ٔذنه  أٌ ذنه  انًٕةه  يهٍ ٔق  عءهت ا . 

....(( االعراة نًب نى ٚخرط يٍ انهاظ صءظ ؽكًّه ٔعرد انغًهخ ذاد انًٕة  كغٛرْب يٍ انغًهخ غٛر ذاد انًٕة 
(71)

ه ٔٔتاّ  

ٌّ انءراء ق  أعًعٕا عهٗ َات ) انضًبء( يٍ قٕنّ رعبنٗ ) ٔانضًبء سدعٓهب( ه يه   ْـ( ثأ669َّّثٍ عاإس ) دا سأ٘ نٛش ثشٙء؛ ال

)سدعٓب( ةًٛر ٚعٕر عهٗ ) انُغى ٔانشغر(  أَّ نٛش دٙ
(72)

 ٔارخا اثٍ عُٙ يٕقابم ٔصببم ثٍٛ انرأٍٚٛ ه درعؼ قراءح انرده  ه ٔنكُهّ. 

نى ُٚكر قهراءح انُاهت 
(73)

ٌّ انؾًهم عههٗ اناهغرٖ أقهرة ه ْٔهى .  ٔذْهت أثهٕ ؽٛهبٌ االَ نضهٙ إنهٗ اٌ االظٓهر رهرعٛؼ انُاهت ؛ أل

ٌّ انرد  ررعؼ ثع و االةًبس ه دكم يًُٓب يرعؼ دزضبٔٚب ٚراعٌٕ انغٕاس يب أيكٍ ه ٔعٕسض ْاا انرأ٘ ثأ
(74)

  .  

ثرد  ) كّم( عهٗ االثز اء ه ٔصجرْب عًههخ ) أنزيُهبِ( ه  [13ب رُِ دٙ ُعُءِّ ((   االصراء/ٔقرأ قٕنّ رعبنٗ : )) ٔكّم إَضبٌ أنزيُبِ ط -

ٔ بسكّ اثٍ أثٙ عجهخ دٙ ْهاِ انءهراءح
(75)

ثبنُاهت عههٗ أَهّ ياعهٕل ثهّ ناعهم يؾهأ  ه ٚاضهرِ انًهاكٕس ثعه ِ ه . ٔقهرأ انعبيهخ)كّم( 

ٔانزءهه ٚر : ) أنزيُههب كههّم إَضههبٌ أنزيُههبِ( 
(76)

         قههراءح انردهه  ه دءههبل عُٓههب )) ٔانٕعههّ دههٙ انكههالو انعههرة سدهه   ٍ اناههّراء.  ٔقهه  اصزؾضهه 

دٙ ْاٍٚ انؾردٍٛ ... (()كّم( 
(77)

ٔاعهبء [ . 29/أ ٔانُجه 12  ٚهش/ ه أ٘ دهٙ ْهاِ االٚهخ ه ٔقٕنهّ رعهبنٗ : )) ٔكهّم  هٍٙء اؽاهُٛبِ ((  

ثهبنرد  ((            قرأ  انزعبط انُات ٔانرد  دٙ ) كّم( ه صى قبل )) إال أَٙ ال أعهى أؽ ام 
(78)

 616ر٘ ) د جهه ٔعهّ  أثهٕ انجءهبء انعك 

عهٛخ ه ْٔٙ قٕنهّ رعهبنٗ )) عهٗ عًهخ د خٌّ عًهخ ) كّم إَضبٌ انزيُبِ( يعبٕدالْـ( انُات دٙ ) كّم( أيرام الءيبم ه ٔال ٚغٕء غٛرِه 

عّٔنٕال ذن  نكبٌ األٔنٗ سد[ 12انهٛم ٔانُٓبس ،ٚزٍٛ((   االصراء / ٔععهُب
(79)

ٌّ انّضر دٙ ذنه  ْهٕ  643ٔثٍٛ اثٍ ثعٛش ) د.   ْـ ( أ

ٌّ انعرة رخزبس يببثءخ االنابظ يب نى راض  عهٛٓى انًعبَٙ ه دءبل )) دإذا عئذ ثغًهخ ت سرٓب ثاعم ه صى عئذ ثغًههخ أصهرٖ يعبٕدهخ  أ

ء االصهى عهٛهّ ه صهٕاء ذكهرد دهٙ انغًههخ األٔنهٗ دعم ه كبٌ االصزٛبس ه رء ٚر اناعم دٙ انغًهخ انضبَٛخ ه ٔثُبعهٗ انغًهخ األٔنٗ ٔدٛٓب 

ٌْ ٚكٌٕ دٛٓب يُإة (( ويُإثبم أ نى راكرِ .. إذ انغرض رٕادق انغًم ٔرببثءٓب الرخزههه ٔنٛش انغرض أ
(80)

 . 

ْهـ( ه  89ب قهرأ َاهر ثهٍ عبتهى ) د [ ثرده  ) األسض( ه ٔثٓه30ٔقرأ قٕنّ رعبنٗ )) ٔاالسض ثعه  ذنه  رؽبْهب ((   انُبءعهبد / -

 حاثٍ اثٙ عجههخ ه ٔاثهٕ ؽٛهْٕـ( ه ٔاثراْٛى 144انجار٘ ه ٔعًرٔ ثٍ عجٛ  ) د انؾضٍ ٔ
(81)

ٌّ انُاهت دهٙ  ْهـ( .203) د  ّٙ أ ٔعهه

ه ٔنهٛش نهرده  يهٍ ٔعهّ صهٕٖ االثزه اء ه ٔصجهرِ عًههخ ) رؽبْهب(عههٗ ٔعهّ اال هزغبل دهٙ ْهاا انًٕةه  ٚغهر٘قراءح انغًٕٓس 
(82)

ه 

()األسض  ٔاالصزٛبس عُ  انجارٍٚٛ َات 
(83)

ه ٔعُ  اناراء  
(84)

ٌّ انُات ٔانرد  دٛٓب صٕاء ه ٔ  ٌْ كبٌ انُات أكضهر دهٙ قهراءح أ إ

ٌّ  [ .39  ٚش/ه ٔأَّّ دٙ انُات ٔانرد  يضم قٕنّ رعبنٗ )) ٔانءًر ق سَبِ يُبءل((  انءّراء ٔق  سّر انُؾبس ْاا انهرأ٘ ه ٔذْهت إنهٗ أ

ٌّ قٕنّ رعبنٗ ٌّ انزءه ٚر : )) ٔانءً  :ثٍٛ انًٕةعٍٛ درقبم ه ذن  أ )) ٔ،ٚهخ ٌ نٓهى انءًهُر (( ه ٔأيهب ر ق سَبِ يُبءل(( انرد  دٛهّ ؽضهٍ ؛ أل

ٌّ قجهٓب يب عًم دّٛ اناعم ه ٔال ٚزعهق ثشٙء يردهٕع ه ٔقهبل ))  :قٕنّ رعبنٗ ٌّ انرد  دٛٓب ثعٛ  ه ال )) ٔاالسض ثع  ذن  رؽبْب (( ه دإ

د  قرأثّ اال ًخ((ٔال َعهى أؽ ام قرأ ) ٔاالسض( ثبنرد  ه ٔ) انءًر( ثبنر
(85)

ٌْ ُٚضجٓب نءبسئ  ٔنء  ذكر انزعبّط . قراءح انرد  يٍ غٛر أ

ٌّ انُات أعٕر )) الَ  رعبه ثاعم عهٗ دعم أؽضٍ ه دٛكٌٕ عهٗ يعُٗ : ثُبْب ٔدعهم ٔدعهم ٔرؽهب األسض ثعه  ذنه   ه ٔذْت إنٗ أ

 ))
 (86)

انرد   قراءح انُات ه ٔأعبء قراءح ثٍ أثٙ طبنت ه درعؼ ه ٔؽاا ؽأِ يكٙ 
(87)

  . 

 [ ثرد  ) انُهبس( ٔ ) ذاد( ه ٔثًٓهب قهرأ عٛضهٗ ثه5ٍ-4ٔقرأ قٕنّ رعبنٗ : )) قزم أتؾبة األص ٔر . انُبس ذاد انٕقٕر ((   انجرٔط/ -

 حؽٕٛ عًر ٔاثٍ انضًٛا  انًٛبَٙ ه ٔأثٕ
(88)

  هزًبل ه ٔ) ذاد انٕقهٕر(اج ل يٍ )االصه ٔر( ه ْٔهٕ ثه ل ان)انُبس( ثبنغر عهٗ  ٔقراءح . 

ٔته نٓهب ثأَٓهب َهبس ع ًٛهخ
(89)

ٌّ ) انُهبس( دهٙ قهراءح انعبيهخ يخإةهخ عههٗ   . ٔؽكهٗ يكهٙ ثهٍ اثهٙ طبنهت عهٍ انكهٕدٍٛٛ انءهٕل : إ

انغٕاس
(90)

. ٔعٕء أثٕ ؽٛبٌ كَٕٓب ث ل كم يٍ كم ه عهٗ رء ٚر يؾأ  ه أ٘ ) أص ٔر انُبس (
(91)

ٔصرعٕا قراءح انرده  عههٗ أَٓهب  . 

) ْٙ انُبُس(ز أ يؾأ  رء ٚرِ : صجر نًج
(92)

ٌْ ُٚضجٓب نءبسئ ه ٔقهبل عُٓهب : )) ٔنهٕ قر هذ رّ .ٔنء  ذكر انا  اء قراءح انرد  ه يٍ غٛر أ

... ثبنرد  كبٌ تٕاثبم ((ه ٔصّرط ْهاِ انءهراءح عههٗ آَهب دبعهم ناعهم يؾهأ  ه رءه ٚرِ : ) قزههزٓى انُهبُس ذاُد انٕقهٕر(
(93)

ه ٔانهٗ ْهاا 

ثٍ عبٛخانرأ٘ ذْت ا
(94)

ْـ( ه غٛر أَّّ ؽًهٓب عهٗ يعُٗ : )أؽرقزٓى انُبُس ذاد انٕقٕر (671ٙ )درطجانءه ٔيضهّ دعم 
(95)

  . 
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 الكلماث المنصىبت في قراءة أبي الّسمال 3
ٔعهبءد دهٙ قهراءح انعبيهخ ثهبنرد  أٔ  هٚغ  انًززج  انءراءح انًُضٕثخ إنٗ أثٙ انّضًبل أَّ قهرأ طب اهخ يهٍ انًاهرراد انءر،َٛهخ ثبنُاهت  

ٌّ أٔنهٗ انُهبس ذن  عبسٍ  عهٗ يهب ْهٕ عهب ز دهٙ قٛهبس انُؾهٕ انغر ه ٔكم ه إذ َءهم عُهّ أَهّ قهرأ نا هخ ) انُجّهٙ( دهٙ قٕنهّ رعهبنٗ : )) إ

((   ،ل عًهراٌ / ُّٙ [ ثبنُاهت68ثبثراْٛى نهاٍٚ ارجعِٕ ْٔاا انُج
(96)

بل عبسٚهخ عههٗ قٛهبس انهغهخ ٔظهبْر انضهٛبق ه .  ًّ ٔقهراءح أثهٙ انضه

س ٔنٓاا أعبءْب أثٕ ععار انُؾب
(97)

ه ٔٔتآب يكٙ ثٍ اثٙ طبنت ثأَٓب ؽضُخ
(98)

أ٘ انُجهٙ  –ه ٔقبل عُٓب انءرطجٙ : )) ٔنهٕ َاهت  

نكبٌ عب زام دٙ انكالو(( –
(99)

)ارجعهِٕ  :ٔٔعّ انُات دٛٓب أَٓب يعبٕدخ عههٗ انضهًٛر دهٙ ) ارجعهِٕ( ه انٕاقه  ياعهٕالم ثهّ ه ٔانزءه ٚر. 

ْاا انُجّٙ ( ٔارجعٕا
(100)

دٙ يٕةه  سده  عباهبم عههٗ االصهى انعبيخ عهٗ انُعذ نـ ) ْاا( ه أٔ عهٗ انج له ٔ )ْاا(  . ٔانرد  دٙ قراءح 

) ٌّ انًٕتٕل ) اناٍٚ ( انٕاق  صجرام نـ )إ
(101)

. 

ٌّ ) َاخخ( ياعهٕل يبههق ه   ثُات )َاخخ( [13ٔقرأ قٕنّ رعبنٗ : )) دإذا َاَخ دٙ انإس َاخخ ٌ ٔاؽ ح ٌ((  انؾبقخ/ - ٔ)ٔاؽ ح( عهٗ أ

ٌّ ) َاخهخ(  ٔ)ٔاؽ ح( نهى  ًهبَب هت دبعهم نتاخ نٓب ه ٔقبو انغبس ٔانًغرٔس )دٙ انإس( يءبو انابعمه ٔقرأ انعبيخ ثبنرد  دًٛٓب عهٗ أ

ٔ)ٔاؽ ح( تاخ نٓب ٚضّى دبعهّ ه
(102)

ٌّ ٔعهّ قجٕنٓهب 338ْـ(ه ٔانُؾبس ) د 210ٔاصزؾضٍ أثٕ عجٛ ح)د.  ْهـ( قهراءح انعبيهخ ه ٔثُّٛهب أ

ٌّ انًا س عبء نجٛبٌ  ٌْ ٚءٕو يءبو انابعمه ٔق  عجهر أثهٕ ْٕ أ ٌّ انًا س عبء نًغرر انزٕكٛ  يب تّؼ أ ع ر يراد ؽ ٔس اناعم ه ٔنٕ أ

عهّ ه ٔنٕ عبء ثغٛهر تهاخ نءههذ : ٚاكر دب س تاخ عرٖ عهٗ يغرٖ االصى انا٘ نىعجٛ ح عٍ ْاا انرأ٘ قب الم : )) نًب عبءد انًابر

رَة َةههْرثبم((ةهه
(103)

ٍَ سدعههّ ه ٔنههٕ كههبٌ غٛههر يُعههٕد كههبٌ يُاههٕثبم ال  ه ٔقههبل أثههٕ ععاههر انُؾههبس :  )) نًههب َعههذ انًاهه س َؽُضهه

غٛر((
(104)

ٌْ عهبء نًغهرر انزٕكٛه  ه ثؾغهخ  هٔق  أعبء ثعض انُؾبح انًزأصرٍٚ ه ٔيُٓى أثٕ ؽٛبٌ االَ نضٙ َات انًا س)َاخخ( .  ٔإ

ٌّ )) َاخخ يا س يؾ ٔر َٔعزّ نٛش ثُعذ رخاٛص ه ٔإًَب ْٕ َعذ رٕكٛ  (( أ
(105)

ه يخبناٍٛ ثان  عًٕٓس انُؾبح اناٍٚ ذْجٕا إنهٗ  

ٌّ يٍ  رٔط قٛبو انًا س يءبو يب ٕكٛه  عههّ ْهٕ أال ٚكهٌٕ يضهٕقبم نًغهرر انزنى ٚضهى دب أ
(106)

؛ إذ )) ال دب ه ح يهٍ االصهُبر إنٛهّ ه ْٔهٕ  

يهإظ ثّ ه دكٛه إذا َٕ٘ ه ٔنى ٚهاظ ثّ((
(107)

         كر أقهرئ ثٓهب أو ال ه ٔقهبل عًُٓهب: ثبنُات ه ٔنى ٚها (اخخ ٔاؽ حَ)ٔق  ذكر االصاش  .

 ()) ْٔٙ دٙ انعرثٛهخ عهب زح ... ٔانًعُهٗ :  َاهخ اناهٕس َاخهخ م ٔاؽه ح م(
(108)

ٚهرٖ انجاهرٌٕٚ يهٍ ةهٛر دهٙ سده  ) َاخهخ( أٔ  ٔال .

ٌّ ياْت انجارٍٚٛ دٙ ْاِ انًضأنخ ْٕ أَّ  ى يخٛهر دهٙ إقبيهخ يهب دهٙ انكهالو ه دهبنًزكه ٔسذا اعزً  انًاه س ٔانًغهراَاجٓب ؛ نعهًُب أ

 بء يءبو انابعم
(109)

ٍُ ) د   ( 699ثهٍ عاهإس ) د اؽهٍٛ أٌ انًخزهبس عُه  دهٙ قبيخ انًغهرٔسه إْـ( 628. ٔانًخزبس عُ  اثٍ يعٍظ

إقبيخ انًا س 
(110)

. 

[ ثبنُات29ٔقرأ نا خ ) انؾق( دٙ قٕنّ رعبنٗ )) ٔقم انؾق يٍ سثكى ((   انكٓه/ -
(111)

اخ نًاه س ه ٔٔعهّ انُاهت دٛٓهب أَٓهب ته

ٔانزءه ٚر : ) ٔقهم انءهٕل انؾهقَّ(يؾأ ه رّل عهٛهّ اناعهم ) قُهم( ه 
(112)

ٌْ ٚكهٌٕ صجهرام نًجزه أ ٔ)انؾهق( دهٙ قهراءح انغًٓهٕس ٚ.   غهٕء أ

يؾأ  ه رء ٚرِ : ) ٔقم ِ: ْٕ انؾق( ه ٔٚغٕء أٌ ٚكٌٕ يجز أ ه ٔصجرِ ) يٍ سثكى(
(113)

األٔل  ه ٔاصزبس انزيخشر٘ انٕعّ 
(114)

 . 

[ ثُاهت ) انؾهّق(ه ٔثٓهب قهرأ عًهرٔ ثهٍ عجٛه  ه ٔاثهٍ أثهٙ عجههخ ه ٔأثهٕ 44  انكٓه/قٕنّ رعبنٗ )) ُْبن  انٕالٚخ هلل انؾّق (( ٔقرأ  -

ؽٕٛح 
(115)

ٔنء  َضت اثٍ عبٛخ ْاِ انءراءح إنٗ أثٙ ؽٕٛح ٔؽ ِ. 
(116)

ؽٍٛ َضجٓب انزيخشر٘ إنٗ عًرٔ ثٍ عجٛه  ٔؽه ِ ه ٔقهبل دٙ ه 

خ((عُٓب ْٙ )) قراءح ؽضُخ داٛؾ
(117)

انً سصهزٍٛ قهراءح انُاهت ه دعه ْب اناهراء يهٍ انءهراءاد انزهٙ رغٛزْهب  ٕٚهٕٔنء  تٕة َؾ.  

اناٛغخ اانُؾٕٚخ ه دءبل )) ٔنٕ َاجذ ) انؾّق( عهٗ يعُٗ ؽءبم كبٌ تٕاثبم ((
(118)

ٔأعبء اانزّعبط قراءح انُات اٚضبم ه ٔذكر أَهّ  . 

بههق ناعهم يؾهأ  ه رءه ٚرِ ) أَؽهّق انؾهّق( ه دءهبل )) َٔاهجّ عههٗ انًاه س دهٙ الٚعهى أؽ ام قرأ ثٓب ه ٔصرعٓب عههٗ آَهب ياعهٕل ي

)ُْب  انؾّق(ه أ٘ : أَؽّق انؾّق ( :انزٕكٛ  ه كًب رءٕل
(119)

ثٍ صبنّٕٚاه ٔانٗ يضم ْاا انرأ٘ ذْت  
(120)

ٔقرأ أثٕ عًهرٔ  ْـ(.370)د 

ثٍ انعالء ٔانكضب ٙ ثبنرد ه ٔقرأ ثءٛخ انءّراء ثبنكضر
(121)

نًهٍ سده  ) انؾهّق( ععههّ َعزهبَ نهٕالٚهخ  . ٔانؾغخ
(122)

عههٗ سأ٘  -ٔٚغهٕء ه 

أٌ ٚكٌٕ )انؾّق( صجرام نًجز أ يؾأ ه رء ٚرِ ) ْٕ انؾهق ( -ْـ( 597اثٍ انغٕء٘ ) د 
(123)

انؾهبل ٚكهٌٕ ) ْهٕ انؾهق( ه ٔدهٙ ْهاِ  

ب قهُبِدٙ يؾم عر تاخ ) هلل( عّزٔعم ه أٔ يجز أ ٔانخجر يؾأ  ه ٔانزء ٚر:)انؾّق ذن (ه أ٘ ي
(124)

ٔايب يٍ قرأ ثبنغر ؛ دء  ععهّ . 

( ّز ٔعم ه ٔانزء ٚر:)هلل ذ٘ انؾقّ َعزبم هلل ع
(125)

. 

ٍَ ((   انؾبقخ/ - ثبنُاهت ه ٔٔعهّ انُاهت دٛٓهب أَٓهب ياعهٕل يبههق [ 43ٔقرأ نا خ ) رُزٚم( دٙ قٕنّ رعبنٗ )) رُزٚم يٍ سّة انعبنًٛ

ناعم يؾأ  ه رء ٚرِ : ) ََّزَل رُزٚالم (
(126)

ٔقرأ انعبيخ ثبنرد  عهٗ أَّ صجر نًجز أ يؾأ  ه رء ٚرِ: ) ْٕ رُزٌٚم (ه 
(127)

  . 

ثُات ناظ انغالنخ [2ٔقرأ قٕنّ رعبنٗ )) ٔاعهًٕا أَكى غُٛر يمعغز٘  ِ ((  انزٕثخ/ -
(128)

ه عهٗ أَّ ياعٕل ثّ الصى انابعهم ه ٔقهرأ  

انعبيخ ذن  ثبنغر عهٗ االةبدخ 
(129)

قراءح غرٚجخه ٔٔتآب ثأَٓب ركبر ركٌٕ نؾُهبم ؛ ُٙ قراءح أثٙ انّضًبل ه ٔع ْب ٔق  ذكر اثٍ ع .  

الَٓب نٛضذ عبسٚخ عهٗ قٛبس انُؾٕ ؛ إذ إٌ ) يعغز٘( نى رءزرٌ ثبالنه ٔانالو ه ؽزٗ ٚاضر ؽا  انٌُٕ دٛٓب ه َٔاهت ناهظ انغالنهخ 

ثع ْب ثأَّ عبء نزءاٛر اناهخ 
(130)

ثهبالنه  صرعٓب عهٗ أٌ انءبسئ قبس غٛر انًءزرٌ  ح ه دبَّاءٔي  أٌ اثٍ عُٙ سدض ْاِ اانءر.  

ٌّ ) يعغهز٘( ْهاِ الرزعهر  انالو عهٗ انًءزرٌ ثبالنه ٔأ نالو ه دءبل )) غٛر أَّ  جّ يعغز٘ ثبنًعؾز٘ ه ٔصٕغ نهّ ذنه  عهًهّ ثهأ

)انًءًٛهٙ اناهالح(   ثبةبدزٓب إنٗ اصهى   رعهبنٗ ... دكًهب عهبء انُاهت دهٙ
(131)

ٌّ ْهاِ (ر يعغهز٘   غٛهكهان   هجّ ثهّ   ( ه ٔثهٍٛ أ

انءراءح نٓب يب ًٚبصهٓب دٙ كالو انعرة ه ٔيٍ ذن  قٕل صٕٚ  ثٍ اثٙ كبْم
(132)

 : 

 ؽبثضٕ االَاش عٍ صٕء انبً   ٍّ ثّٔيضبيٛؼ ثًب ة

ٌّ انُات دٙ يضم جٔذْت أثٕ انجءبء انعك انابعهم رؾها   )) صٕٓ يٍ قبس ّ ه ألٌ اصهى ْاِ انءراءح  بذ ٔغٛر تؾٛؼ ه ٔع ِر٘ إنٗ أ

ذا كبٌ دّٛ االنه ٔانالو ((دّٛ انٌُٕ ه ُٔٚات إ
(133)

بل تبَ  نٓاِ انءراءحه ٔأَٓب يهٍ عُه ِه ٔقٕل انعكج  ًّ  ر٘ ْاا ٕٚؽٙ ثأٌ أثب انض

ؽهٍٛ َغه ْى ٚءاهٌٕ يٕقهه دهٙ عغٛت ؛ دٓى أؽٛبَهبم ٚغٛهزٌٔ إصجهبد انهغهخ اعزًهبرام عههٗ  هعر يغٓهٕله ٍٕٚٛ ٔؽءبّ أٌ أير ْفالء انُؾ

ٓبَخ ٔانًغبالح دٙ يعبسةخ كضٛر يٍ انءراءاده ٔثخبتخ يب أ كم يُٓب ه ٔنعم انضجت دٙ ذن  ْٕ اعزءبرْى ثهأٌ انءهراءاد ،ساء االصز

ٔنٛضذ صُخ يزجعخ هرُجضق يٍ اتؾبثٓب
(134)

ٌّ ْهاِ  .  ٔأعبء اثٍ يبن  ؽا  انٌُٕ ُْب اصزٛبسام َٔات ناظ انغالنخ ثع ْب ٔدضر ذن  ثأ
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خانٌُٕ عبءد قجم الو صبكُ
(135)

ٌّ الٚغٛزٌٔ ؽا  انٌُٕ دٙ يضم ْاِ انءراءح ٔكضٛر يٍ انُؾٍٕٚٛ .  ه َٔات االصى ثع ْب ه ٔعُ ْى أ

يضم ْاا انؾا  عبء نهضرٔسح ؛ نعهًُب أٌ ٌَٕ انغً  عُه ْى رؾها  نالةهبدخه ٔنشهجّ االةهبدخ ه ٔنزءاهٛر اناههخ ه ٔيهب عه ا ذنه  

دؾادٓب نهضرٔسح 
(136)

 . 

ٔكان  قرأ ٚؾٛٗ ثٍ ٚعًر ه ٔاثهٕ  ه[ ثبنُات2اَٛخُ  ٔانزاَٙ دبعه ٔا كّم ٔاؽ  يًُٓب يب خ عه ٍح ((  انُٕس /ٔقرأ قٕنّ رعبنٗ )) ٔانز -

ه ٔسٔٚهشْهـ( 200ْـ( ه ٔعٛضٗ ثهٍ عًهر ه ٔاثهراْٛى ثهٍ اثهٙ عجههخ ه ٔعًهرٔ ثهٍ دب ه  ) د ثعه  132ععار انً َٙ ) د 
(137)

) د  

ِ اِ انءراءح إنٗ عٛضٗ ثٍ عًر ٔؽ ٔانًاضرٍٚ َضجٕا ْ ٍٕٚٛ ْـ( ه ٔنكٍ اكضر انُؾ238
(138)

ٔق  صرعٕا قراءح انُات عههٗ أَٓهب .  

ياعٕل ثّ ناعم يؾأ  ه ٚاضرِ انًاكٕس ثع ِ ه ٔانزء ٚر : ) اعه ٔا انزاَٛخ ٔانزاَٙ (
(139)

ه ٔدضرٔا قراءح انعبيخ ثهبنرد  ه عههٗ أٌ  

ى انزاَٛهخ ٔانزاَهٙ (ه ْٔهاا ْهٕ يهاْت صهٛجّٕٚ) انزاَٛخ ( يجز أ ه ٔانخجر يؾأ  ه رء ٚرِ : ) ٔدًٛب ٚزههٗ عههٛك
(140)

. ٔذْهت اناهراء  

ٔانزعبط إنٗ أٌ انخجر عًهخ ) دبعه ٔا( ْـ(285)دٔانًجرر
(141)

ه ٔربثعٓى عهٗ ْاا انرأ٘ انزيخشر٘
(142)

. ٔاؽزًهم اثهٍ عبٛهخ اٌ  

نجعهه  يههب دٛههّ ْههاا انزٕعٛههّ يههٍ ا [ يجزهه أه ٔانخجههر قٕنههّ رعههبنٗ ) انزاَٛههخ( ه ٔدهه1ٙركٌٕ)صههٕسح(   انُههٕس/
(143)

ٔانءٛههبس عُهه  صههٛجّٕٚ .  

انُات عهٗ انرد  دٙ نا خ ) انزاَٛخ(؛ الَٓب ٔقعذ قجم دعم طهت ه عبء دهٙ كزهبة صهٛجّٕٚ : )) ٔااليهر ٔانُٓهٙ ٛؼ ْـ( ررع180)د

ٚخزبس دًٛٓب انُات دٙ االصى انا٘ ٚجُٗ عهّٛ اناعم ه ٔٚجُٗ عهٗ اناعم
(144)

راءح انُاهت دهٙ ٔدٙ يٕة  ،صر يٍ كزبثّه ذكر ق(( ه 

ْاِ انها خ ه ٔقبل : )) ْٕٔ دٙ انعرثٛخ عهٗ يب ذكرد ن  يٍ انءٕح ه ٔنكٍ أثذ انعبيخ إال انءراءح ثبنرد  ((
(145)

ه ْٔهاا ْهٕ اصزٛهبس  

انخهٛم اٚضبم 
(146)

ٔاالصزٛبس عُ  اناراء ٔانزعبط ررعٛؼ قراءح انرد  عهٗ انُات.  
(147)

 ه ٔعءت اثهٍ عبٛهخ عههٗ ْهاا انهرأ٘ قهب الم  

)) ْاا قٕل عٛ ه ْٕٔ قٕل أكضر انُؾبح ((
(148)

  . 

 ما قرأه مجزوماً 
[ ثكضهر انعهٍٛ 32ٌْ ارءٍٛ دهال رخضهعٍ ثهبنءٕل دٛبًه  انها٘ دهٙ قهجهّ يهرٌض ((   االؽهزاة/إ )َءم عٍ اثٙ انّضًبل انع ٔ٘ أَّ قرأ )

عهٗ َٛخ انغزو
(149)

ٍّ عهٍ انخضهٕع عههٗ أَهّ َٓهٙ نًهرٚض انءهه ()رخضهعٍ عهٗ يؾم دعم انُٓٙ عبابم   ت عهٍ انبًه  عءٛهت َٓهٛٓ

( ثبنءٕل ه كأَّّ قٛم : ) دال رخضعٍ ثبنءٕل دال ٚبً  انها٘ دهٙ قهجهّ يهرض
(150)

ٔثٓهاِ انءهراءح اٚضهبم قهرأ عجه  انهرؽًٍ ثهٍ ْريهز .  

ٍ عضًبٌٔعٛضٗ ثٍ عًره ٔأثبٌ ث ه ٔاثٍ يؾٛاٍْـ( 117االعرط) د
(151)

           ؼ انعهٍٛ ه ٔقهرأ انعبيهخ ثاهز) د انءرٌ انضبَٙ انٓغهر٘(  

)دٛبً ( عهٗ أَّّ يُإة ثأٌ انًضًرح ٔعٕثبم ثع  دبء انضججٛخ دٙ عٕاة انُٓٙ 
(152)

انٕعّ انا٘ قهرأ ثهّ  ٔرءجم أثٕ ععار انُؾبس.  

أثٕ انّضًبل ه دٕتاّ ثأَّ عٛ  ؽضٍ
(153)

  عر اليرئ انءٛشه عبء يٕادءهب نٓهاا انٕعهّ ه غٛهر  ٔأيب اثٍ عُٙ دء  صرعّ ه ٔذكر ثٛذه 

ٌّ انُات أقٕٖ يعُٗ ه ٔأ   اتبثخ نهعاس ه ٔذن  أَّ  ٌّ إأَّ سعؼ انٕعّ انا٘ قرأثّ انغًٕٓس ه دءبل : )) إال أ ذا َات كهبٌ يعُهبِ أ

بم نٍٓ ٔنّ ٛٔانًُٓٙ يضجت عٍ دعهٍٓ ه ٔإذا عباّ كبٌ َٓ هطًعّ إًَب ْٕ يضجت عٍ صضٕعٍٓ ثبنءٕل : دبألتم دٙ ذن  يُٓٙ عُّ

)) ٍّ ٌّ انبً  ساع  االتم انٍٛٓه ٔٔاق  يٍ أعهٓ  ه ٔنٛش دّٛ رنٛم عهٗ أ
(154)

َٔضجٕا الثهٙ انّضهًبل قهراءح أصهرٖ دهٙ االٚهخه ْهٙ .  

َ  (ه ٔعءت أثٕ ععار انُّؾبس عهٗ ْاِ انءراءح قب الم : )) أؽضت ْاا غببم ( ًِ كضر انًٛى ٔدزؼ انعٍٛ ) دَٛب
(155)

. ٔدٙ االٚخ ٔعّ صبنهش 

َ ( ه سٔ٘ عٍ اثٍ يؾٛاٍ ه ْٕٔ ةى انٛبء ٔكضر انًٛى ٔدزؼ انعٍٛ  ًِ ) دُٛب
(156)

ه ثًعُٗ : دٛبً  انخضٕع أٔ انءٕل
(157)

 . 
 

 اختالف قراءة االسماء واالفعال واالدواث

ٌّ ْاِ انًخبناخ رزًضم      -دهٙ عبَهت ثهبسء يُٓهب  -نى رءزار يخبناخ أثٙ انّضًبل نءراءح انغًٕٓس عهٗ انؾركخ االعراثٛخ ه ٔإًَب َغ  أ

  .يضبس ثبنُؾٕ ؛ نًب ٚزررت عهّٛ يٍ أصر دٙ انًٕة  االعراثٙ نهاظ نّ بًءٚبرح ه ٔؽادبم ٔرغٛٛرامه يدٙ االصًبء ٔاالدعبل ٔاالرٔاد : 

 اختالف قراءة االسماء

ٌْ َه   ؾظ ذن  دهٙ قراءرهّ قٕنهّ رعهبنٗ )) نهى اصزهاذ قراءح أثٙ انّضًبل عٍ قراءح انغًٕٓس ثزغٛٛر اناٛبغخ رء ًٚبم ٔرأصٛرام ه ًٔٚكٍ أ

ٍْ نّ  رٌٚ  دٙ انًه  ((   االصراء / [ ه إذ قرأ ثزء ٚى اصى كبٌ )  رٚ ( عهٗ انغبس ٔانًغرٔس) نّ( انٕاق  صجرام ه ٔكان  قرأ 111ٚك

ثهٍ ياهر اطهؾهخ 
(158)

 ( دهٙ قههراءح )انشهرٚ  دهٙ يٛهزاٌ انعرثٛهخه غٛهر أٌ رءهه ٚى )نهّ( عههٗح ٔكهزهب انءههراءرٍٛ عهب ز.   ْهـ(112)د

ٔق  عبءد طب اخ يٍ أيضهخ قهراءح أثهٙ  انغًٕٓس عبء نغرض رأكٛ  َاٙ ٔعٕر يٍ ٚعبٌٔ   صجؾبَّ ٔرعبنٗ عهٗ رضٛٛر أيٕس انخهق .

  انّضًبل عهٗ انُؾٕ ،صر يٍ االصهزال  عهٍ قهراءح انغًٓهٕسه رزًضهم ثغعهم يهب ْهٕ اصهى نهؾهر  دعهالم ه ٔذنه  دهٙ قٕنهّ رعهبنٗ )) 

ْـ(ه 21[ ؛ إذ قرأِ )تبِر( ثكضر ان ال يٍ غٛر رٍُٕٚ ٔ بسكّ دٙ ْاِ انءراءح كم يٍ أثٙ ثٍ كعت ) د1ِر((   /اكٔانءر،ٌ ذ٘ انّ 

ْهـ(ه ٔاثهراْٛى ثهٍ أثهٙ عجههخ117ثٍ عبتى ه ٔانؾضٍ انجار٘ ه ٔاثٍ أثٙ اصؾبق )د  َٔار
(159)

ٔٔعهّ انكضهر دهٙ قهراءح أثهٙ  . 

ِ عهبسض انءهر،ٌ ثعًهه  ه ٔقبثههّ ثهّ ه دبعًهم ثهأٔايرِ ٔاَزهّ عهٍ َٕاْٛهّ(ه ٔيعُهبُٚاهبر٘ - انّضًبل أَّ دعم أير يٍ ) تبرٖ
(160)

ه 

انٕعّ ٚرٖٔ عٍ انؾضٍ انجار٘ ه ْٕٔ انًشٕٓس عُه  عهًهبء انهغهخ ْاأ
(161)

اء قهراءح انكضهر إنهٗ انؾضهٍ انجاهر٘ . َٔضهت اناهـرّ  

ٔصههرط كضههرح انهه ال عهههٗ آَههب العزًههبع انضههبكٍُٛٔؽهه ِ ه 
 (162)

ْههـ( انءههراءح ثبصههكبٌ انهه ال ه ٔعهه و 180ّ) دٔاالعههٕر عُهه  صههٛجٕٚ . 

رؾرٚكٓب؛ الَٓب يٍ ؽرٔ  انٓغبء ه ٔؽكًٓب انٕقه عهٛٓب ه ْٔٙ قراءح أكضر اناّـّراء 
(163)

ْهـ( اال 370االءْهر٘ )ده ٔنٓاا نى ٚغز  

َٓهب نٛضهذ ثغٛه حإ :انءراءح ثٓب ه ٔقبل عٍ انءراءح ثكضر ان ال ) تهبِر(
(164)

ٔانبجرصهٙ ؛ إذ ٔتهاب  عُه  انبٕصهٙ ِه ٔيضهم ذنه  َغه  

قراءح انغًٕٓس ثأَٓب ْٙ اناؾٛؾخ
(165)

[ ثكضهر انُه1ٌٕٔيٍ ْاا انضهرة اٚضهبم قراءرهّ قٕنهّ رعهبنٗ )) ٌ ٔانءههى((   انءههى/.  
(166)

ه  

ْـ(ه ٔانؾضٍ انجار٘ ه ٔاثٍ أثٙ اصؾبق 68ٔكاا قرأ اثٍ عجبس )د
(167)

ٔٔعّ انكضر دٛٓب عهٗ إةًبس ؽر  انءضى ه كًب رءهٕل :  

 ِ  ( ) ٍّ  ألدعه
(168)

. ٔق  ٔعٓذ ْاِ انءراءح رٕعٛٓبم ،صر ه دءٛم: إٌ كضر انُهٌٕ إًَهب ْهٕ النزءهبء انضهبكٍُٛ  
 (169)

اء رّ انءهٔقهرأ أكضهر . 

إعراثٓب ه كًهب الٚعهرة ٔصهظ االصهى أَٓب ثعض ؽرٔ  االصًبء ه دهى ٚغز ثضكٌٕ انٌُٕ ه ٔٔعّ االصكبٌ دٛٓب عُ  صٛجّٕٚ ْٕ
(170)

ه  

)) نى رعرة ؽرٔ  انًعغى ؛ ألَ  إًَب أسرد رعهٛى انٓغبء ٔقبل اناراء :
(171)

ٔأٚ  أثٕ ععار انُؾبس سأ٘ اناراء دهٙ اصهكبٌ انُهٌٕ .  

أسرد رعهٛى انٓغبء نى ٚغز أٌ رزٚ  االعراة ه دٛزٔل ذنه  عهٍ يعُهٗ انٓغهبء إال أٌ رُعهذ أٔ رعبهه ه ٔٔةؾّ ثءٕنّ : )) ألَ  إذا 

دزعرة((
(172)

 . 
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 عال اختالف قراءة االف
ٔٚزًضم ْاا انً ٓر دٙ طب اخ يٍ االدعبل انزٙ قرأ ثٓهب أثهٕ انضهًبل انعه ٔ٘ ؛إذ قهرأ اناعهم انًضهبسع ) ٚجاهرٔا( دهٙ قٕنهّ  

عًش اٚضب ٔسٔٚذ ْاِ انءراءح عٍ اال ه[ ثبنزبء ٔدزؼ انابر96رعبنٗ )) ثارُد ثًب نى ٚجارٔا ثّ (( طّ /
(173)

. ٔصرعٕا انءراءح  

ٌّ اناعهم يضهُ  إنهٗ  انزٙ قرأ ثٓب أثٕ انضًبل عهٗ تر  انخببة نًٕصٗ )ع( ه ٔثُٙ اصرا ٛمه ٔدضرٔا قراءح انغًٕٓس ثبنزبء عههٗ أ

ةًٛر انغب جٍٛ ه ْٔى ثُٕ اصرا ٛم 
(174)

ٌّ انءراءح ثزبء انخببة ثعٛ ح عٍ انًعُٗ انًءإر يٍ االٚهخ انكرًٚهخ ؛ إذ  . ٔٚرٖ انشٕكبَٙ أ

ٌْ ٚخبطت انضبير٘ يٕصٗ ثا ن  ه ٔٚ عٗ نُاضّ أَّ عهى يب نى ٚعهى ثّ يٕصٗنٛش يٍ انًعءٕل أ
(175)

َٔءم عُّ اٚضبُ أَهّ قهرأ اناعهم .  

ٌُ نز ثبنزبءه يضُ ام اناعم انُبقص إنٗ ةهًٛر يفَهش ه [ 77يبم ((   انارقبٌ /اانًضبسع انُبقص ) ٚكٌٕ( دٙ قٕنّ رعبنٗ )) دضٕ  ٚكٕ

ٔانزء ٚر ) دضٕ  ركٌٕ انعبقجخ (
(176)

بٌ ثهٍ رغههتنٗ عٛضٗ ثهٍ عًهر ه ٔاثهاِ انءراءح إَٔضجذ ْ. 
(177)

ْـهـ ( . 153ْهـ أٔ  141) د  

ٔقرأ انعبيخ ) ٚكٌٕ( ثإصُبر اناعم إنٗ انضًٛر) ْٕ( ه ٔانزء ٚر ) دضهٕ  ٚكهٌٕ انعهااة نزايهبم (
(178)

.ٔيًهب ٚه صم دهٙ رغٛٛهر تهٕسِ  

ًٕٓس ه يًب ٚفر٘ إنهٗ اصهزال  تهٕسح االصهُبر اناعم قراءارّ ثعض االدعبل انًجُٛخ نهًغٕٓل أٔ انًعهٕو عهٗ َؾٕ يخبنه نءراءح انغ

 [ ثبنزهبء66 طهّ/  دٛٓب ه دء  قرأ اناعم انًضبسع انًجُهٙ نهًغٓهٕل ) ٚخٛهُم( دهٙ قٕنهّ رعهبنٗ )) ٚخٛهُم إنٛهّ يهٍ ِصهِؾرْى أَّٓهب رضهعٗ((

( هًعهٕوانًازٕؽخ ه ٔثاٛغخ انًجُٙ ن ُُ ) رخَٛم
(179)

ؽها  إؽه ٖ انزهبءٍٚ ه ْٔهٕ  . ٔ ) رخُٛم ( دٙ ْهاِ انءهراءح اتههّ) رزخٛهُم (ه عههٗ

ّٙ ه انٕاق  دهبعالم ه ٔعًههخ ) أَٓهب رضهعٗ( دهٙ يؾهم سده    ل ا هزًبل يهٍ ذنه  انضهًٛرثهيضُ  إنٗ انضًٛر انعب   عهٗ انؾجبل ٔانعا
 

(180)
ه أٔ دٙ يؾم َات ياعٕل يٍ اعهّ ه كًب ٚرٖ اثٍ عبٛهخ 

(181)
َٔضهجٕا الثهٙ انّضهًبل قهراءح أصهرٖ دهٙ االٚهخ ه ْٔٙ)رخٛهُم( .  

ى انزبء ٔكضر انٛبءثض
(182)

ه َٔضت اثٍ عبٛهخ ْهاِ انءهراءح إنهٗ انؾضهٍ انجاهر٘ ه ٔعٛضهٗ ثهٍ عًهر 
(183)

. ٔٔعهّ ْهاِ انءهراءح أٌ  

انضًٛر انًضُ  إنّٛ اناعم دٙ يؾم سد  دبعم ه ٔ ) أَٓب رضعٗ( دٙ يؾم َات ياعٕل ثّ 
(184)

ٔقهرأ انعبيهخ ثبنٛهبء عههٗ انزهاكٛر ه  . 

ًفٔل ) أَٓب رضعٗ(ه انٕاق  دٙ يؾم سد  َب ت دبعم ه ٔانزء ٚر ) ٚخُٛم إنٛهّ صهعّٛٓب ( ٔاصُبر اناعم إنٗ انًا س ان
(185)

  ٌْ ه ٔٚغهٕء أ

ل ا زًبل يٍ ذن  انضًٛرانابعم يضًرامه ٔانًا س انًفٔل ث  ٚكٌٕ َب ت
(186)

دهٙ قٕنهّ ٔيٍ ْاا انضهرة قراءرهّ اناعم)ُْٚؾًهْم( .  

هٓب ال ًْ ٌْ رْ ُع ُيضءهخٌ  إنٗ ِؽ هْم(18ُْٚؾًْم يُهّ  هٌٙء ((  دهبطر /رعبنٗ )) ٔإ ًِ [ ثاهزؼ انزهبء ٔكضهر انًهٛى ) رَْؾ
(187)

ءح . ٔرءضهٙ ْهاِ انءهرا

ْم(ه ٔدبعهّ ةًٛر عب   عهٗ ياعٕل ) ره ع ُ( َات )  ٙء( عهٗ أَّ ًِ انًؾهأ ه ٔانزءه ٚر:)ٔإٌ ره ع يضءههخ َاضهبم   ياعٕل ثّ نـ ) َْٚؾ

إنٗ ؽًهٓب نى رؾًم يُّ  ٛئبم (
(188)

 هٙء( )راء اناعم )ٚؾًم( ثاهٛغخ انًجُهٙ نهًغٓهٕل ه ْٔهٙ قهراءح رزبههت سده  انء ٔقرأ عًٕٓس. 

عهههٗ اَههّ َب ههت دبعههم 
 (189)

.ٔععههم أثههٕ انّضههًبل انعهه ٔ٘ اناعههم انخًبصههٙ انًجُههٙ نهابعههم دههٙ قٕنههّ رعههبنٗ )) رجههٍٛ نٓههى انؾههّق((    

)انؾق( عههٗ أَهّ َب هت دبعهم ه ْٔهٕ كهان  يهٍ  اناعم إنٗ [ ثاٛغخ انًجُٙ نهًاعٕل ه إذ قرأِ ) ثٍُّٛ( ثؾا  انزبء ه يضُ ام 109انجءرح/

ؽٛش االصُبر دٙ قراءح انغًٕٓس ه ٔنكُّ ٔق  يٕق  انابعم
(190)

  . 

   اختالف قراءة االدواث 3

بل       ًّ رخها ْهاا انً ٓهر اأرا ّ ثعض االرٔاد ثاهٕسح يخبناهخ نءهراءح انغًٓهٕس . ٔقه  عجر رزًضم ْاِ انخاٛاخ دٙ قراءح اثٙ انض

ٔيًب عبء يٍ أيضهخ قراءرهّ ه ٔقه  دٙ قراءح انغًٕٓس .  حنالراح انًاكٕس  راءرّ ع ح تٕس ه نعّم ا ٓرْب ْٙ : إصجبد أراح يغبٚرحدٙ ق

ٌّ سثّٓى ثٓى ٕٚيئٍا نخجُٛر ((  انعبرٚبد/     :اصزعًم دٛٓب أراح يخبناخ نءراءح انغًٕٓس قٕنّ رعبنٗ [ه إذ قرأِ ثازؼ انًٓهزح ٔاصهءبط 11))إ

)نخجٛر( انالو يٍ
(191)

ه ٔال أذ دٙ ْاِ انءراءح ه إذ نٛش دٛٓب يًب ْٕ صهبسط عًهب اتهبهؼ عهٛهّ انُؾهبح يهٍ قٕاعه  ه ٔإًَهب قر هذ ) 

( ثبنكضر دٙ قراءح انغًٕٓس ؛ القزراٌ صجرْب ثبنالو ه ٔنهٕال ذنه  نكبَهذ يازٕؽهخ ثٕقهٕع انعههى عهٛٓهب  ٌّ إ
(192)

ٔنهٛش يهٍ دهرق ثهٍٛ  . 

ٌّ اناعم [ ق  عهق عٍ عًهّ دٙ قراءح انغًٕٓس ه ٔايب دٙ قراءح أثٙ انّضًبل دء  صه  انًاه س 9عهى((   انعبرٚبد/)) ٚانءراءرٍٛ صٕٖ أ

ٌّ ٔاصًٓب ٔصجرْب( يض  ياعٕنٙ ) ٚعهى( انًفٔل يٍ ) أ
(193)

ٌّ إنٗ سث  انًُزٓهٗ : ٔيٍ ْاا انضرة اٚضب قراءرّ قٕنّ رعبنٗ  .  )) ٔأ

ٌّ انغ42/  انُغى(( (ه عهٗ أ ٌّ ( يُءبعخ عًب قجهٓب[ ثكضر ًْزح )إ ٌّ ًهخ انزٙ دٛٓب ) إ
(194)

ٌّ ه ٔقرأ عًٕٓس انء راء ثازؼ انًٓزح ه عههٗ أ

( يعبٕدخ عهٗ يب ٌّ قجهٓب  انغًهخ انزٙ دٛٓب ) أ
(195)

ٌِ ٔعبءد قراءرّ قٕنّ رعبنٗ )) أنَى   .  ب 16نهاٍٚ ،يُٕا ((   انؾ ٚ / ٚأ ًّ [ ْكاا : ) أن

ب( ث الم  ًّ  يٍ ) نى (ه ٔثٓب قهرأ انؾضهٍ انجاهرَ٘ٚأٌِ (ه أ٘ ثبصزعًبل االراح ) ن
(196)

)نهى ( ٔ)نًهب( دكالًْهب أراح  . ٔال دهرق ثهٍٛ االرارهٍٛ 

ب(  ًّ ٌّ انًُاٙ ثـ )ن يزٕقعبم صجٕرّ ه ثخال  )نى( دهال ٚكهٌٕ يُاٛٓهب يزٕقعهبم َاٙ ٔعزو ٔقهت ه غٛر أ
(197)

)) أٔ كهًهب : ٔقهرأ قٕنهّ رعهبنٗ . 

ْٓ ام ََجَا َُِ درٌٚق يُٓى (( ثضكٌٕ انٕأ  [100  انجءرح / عبْ ٔا َع
(198)

ه أ٘ ثغعم ًْزح االصزآبو ٔانٕأ ؽردبُ ٔاؽ امه ْٕٔ ) أٔ(. ٔق   

) أٔ( ثًعُٗ ثم ه ٔ بسكٓى دٙ ْاا انرأ٘ كم يٍ اثهٙ عههٙ انابسصهٙ )د ٌّ ْهـ(ه ٔاثهٍ عُهٙ ) 377صرط انكٕدٌٕٛ ْاِ انءراءح عهٗ أ

ْـ( ٔاثٍ ثرْب392ٌد 
(199)

ٌّ )) انابصءٍٛ((  انجءرح/ٚاا انزخرْـ(ه ٔانًعُٗ عهٗ 456ْ)د  [ ه ثًعُٗ ) اناٍٚ دضءٕا( ه دكأَهّ 99ظ أ

قٛهم : ) ٔيهب ٚكاهر ثٓهب إال انههاٍٚ دضهءٕا ثهم كهًهب عبْهه ٔا(
(200)

ٌْ ركههٌٕ ) أٔ( دهٙ ْهاِ انءهراءح ثًعُههٗ ه  ٔاؽزًهم أثهٕ ؽٛهبٌ االَ نضهٙ أ

انٕأ
(201)

َٔ كهًبّ (  .  ؽر  عبه ه رصهذ عهّٛ ًْزح االصزآبو ه ْٔاا ْهٕ سأ٘ صهٛجّٕٚ  عهٗ أَٓبٔقرأ عًٕٓس انءراء ثازؼ انٕأ ) أ

ٔاكضههر انُؾههٍٕٚٛ 
(202)

يؾههأ  ه ٔانزءهه ٚر : ) أكاههرٔا ثبالٚههبد  -ٍٕٚٛ عهههٗ سأ٘  أكضههر انُؾهه –. ٔانًعبههٕ  عهٛههّ دههٙ ْههاِ انءههراءح  

انجُٛبد ٔكهًب عبْ ٔا(
(103)

انًٓهزح ثهٍٛ انًعبهٕ  ٔانًعبهٕ  ٕل ثزٕصهظ عبٕ  يهأصٕذام يهٍ كهالو انضهبثقه ٔٚءهٓى ٚء س انًضه ٔثع

ه نغرض ٚزعهق ثبنًعبٕ  صبتخه ٔانزء ٚر عُ ِ ) َءضٕا ْاا انعٓ  ٔذن  انعٓ  أٔ كهًب عبْ ٔا(عهّٛ
(204)

.ٔسعؼ االصاش االٔصظ  

ٌْ ركٌٕ انٕأ ءا  ح  أ
(205)

ه ْٔاا انرأ٘ ةعٛه ع ام ؛ الَّ ال ٚؾكى عهٗ انؾر  ثبنزٚبرح ي  ٔعهٕر يعُهٗ يهٍ غٛهر ةهرٔسح 
(206)

ه  

ٔقبل انكضب ٙ : ْٙ ) أٔ( انزٙ ثًعُٗ )ثهم( ه ٔؽركهذ انهٕأ ثهبنازؼ رضهٓٛالُ 
(207)

ٔنءه  ذكهر اثهٍ عبٛهخ ْهاِ االساء انضالصهخه ٔعءهت .  

ٔاناؾٛؼ قٕل صٛجّٕٚ(( ...عهٛٓب ه قب الُ)) ْٔاا كهّ يزكهه
(208)

ه ٔيضهّ دعم االنٕصٙ ٔاتابم انءٕنٍٛ االصهرٍٚ ثأًَٓهب ةهعٛابٌ 
(209)

 

ًْهزح) إيهب( دهٙ انًٕةهعٍٛ اهزؼ ث [3ّ أَّ قرأ قٕنّ رعبنٗ )) إَب ْ ُٚبِ انضجٛم إيب  بكرام ٔإيب كإسام ((  االَضهبٌ/ٔسٔ٘ عُ .
(210)

ه  

ٔكان  قرأ أثٙ ثٍ كعت ه ٔعج    ثٍ يضعٕر
(211)

ٔق  صرعٕا دزؼ ًْزح ) إيب( دٙ قراءح أثهٙ انضهًبل عههٗ أَٓهب نٓغهخ  .ْـ( 32)د 

عههرةؽكبْههب أثههٕ ءٚهه  عههٍ ثعههض ان
(212)

ٌّ دههزؼ ًْههزح ) إّيههب( ْههٙ نٓغههخ رًههٛى ٔقههٛش ٔأصهه 911ه ٔذكههر انضههٕٛطٙ ) د  ْههـ( أ
(213)

.           
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ٔٔته انزيخشر٘ ْهاِ انءهراءح ثأَٓهب ؽضهُخ ه ٔدضهرْب عههٗ آَهب ) أّيهب( انشهرطٛخ انزااهٛهٛخ ه ٔعٕاثٓهب يءه س عههٗ يعُهٗ : ) أيهبّ  

 بكرام دجزٕدٛءُب ٔأيبّ كإسام دجضٕء اصزٛبسِ(
(214)

ه ٔقٛم اَزات  بكرام ٔكإسام ثإةًبس كبٌ ه ٔانزء ٚر : ) صهٕاء كهبٌ  هبكرام أٔ كهبٌ 

كإسام (
(215)

( انشرطٛخ انً غًهخ دهٙ )يهب  . ٌْ انُبدٛهخ ه ٔانزءه ٚر (  ٔق  عهم انكٕدٌٕٛ قراءح انغًٕٓس ثكضرح ًْزح ) إيبّ( عهٗ آَب ) إ

ٌْ كاٌر( عُ ْى : إَبّ ْ ُٚبِ انضجٛم إٌ  كر ٔإ
(216)

 .  ٌْ ٌّ أراح انشرط الر صم عهٗ االصًبء ه إال أ ٔق  اَكر انجارٌٕٚ ْاا انزخرٚظ ؛ ال

ٚضًر ثع ْب دعهم ه ٔالٚاهؼ ُْهب إةهًبس اناعهم ؛ الَّهّ ٚههزو سده  )  هبكرام( ٔ ) كاهٕسام(
(217)

ٌّ ) إيهب( ثًعُهٗ ) أٔ(   ه ٔذْجهٕا إنهٗ أ

انزخٛٛرٚخ ه ٔاَزابة )  بكرام( ٔ ) كإسام( عهٗ انؾبل
(218)

ٔانزء ٚر:)إَبّ صهءُب االَضبٌ  بكرام أٔ كإسام (ه 
(219)

. ٔسر اثهٍ انشهغر٘  

ٌّ انًضًر ُْب ٌْ كبٌ  بكرام ٔإٌ كبٌ كإسام( :ْاا انرأ٘ ه ٔذْت إنٗ أ كبٌ ه ٔانزء ٚر : ) ْ ُٚبِ انضجٛم إ
(220)

ٌْ ا هٛر   .ٔيٍ انًاٛه  أ

بل ثازؼ انالو انغبُْب  ُْب إنٗ اٌ  ًّ سحه ان اصهخ عهٗ اناعم انًضهبسع ه ٔذنه  دهٙ قٕنهّ رعهبنٗ )) يهب كهبٌ   ،ٚخ ٔاؽ ح قرأْب أثٕ انض

ٌْ ركهٌٕ يكضهٕسح ه ٔدزؾٓهب نٓغهخ عكهم ٔثُهٙ 33 االَابل/  نٛعاثٓى ٔأََذ دٛٓى (( [ ه ْٔاِ انالو ْٙ الو انغؾهٕر ه ٔانًشهٕٓسح دٛٓهب أ

انعُجر يٍ رًٛى
(221)

بل ،ٚخ ٔاؽ ح ه قرأْب ثزٚب .  ًّ رح ربء انزأَٛهش عههٗ انؾهر  انشهجّٛ ثبنزا ه  ) سّة(ٔٔسرد دٙ قراءح أثٙ انض
(222)

ه  

(( انؾغر/ ٍَ ؛ إذ قهرأِ ْكهاا : ) ُسثّزًهب ( ثزشه ٚ  انجهبء ٔءٚهبرح انزهبء ه [2ٔذن  دٙ قٕنّ رعبنٗ )) ُسثًب َّٕٚر اناٍٚ كارٔا نٕ كهبَٕا يضههًٛ

بل ْٙ أؽ ٖ انهٓغبد ٔانءراءح  ًّ سّة(انزٙ قٛهذ دٙ) حضذ عشرانانزٙ قرأثٓب اثٕ انض
(223)

 . 

 

 -3الخاتمــت
بل انع ٔ٘ : ْٕ قعُت ثٍ ْالل ثٍ اثٙ قعُت انجار٘ انع ٔ٘ ه ٔثعض انًفنابد انزهٙ ررعًهذ نهّ قه  أصبهأد دهٙ كُٛزهّ ه  ًّ أثٕ انض

ْجٙ دكبَذ ركُّٛ ثأثٙ انضًب  . ٔانًعهٕيبد انزٙ ٔتهذ انُٛب عٍ ؽٛبرّ كبَذ قهٛهخ ع ام ٔيؾ ٔرح ه ٔالركهبر رشهاٙ انغهٛهم . ٔٚعه  انها

ٔكهبٌ نهّ يهاْت دهٙ أدضم يٍ ررعى نّ ؛ إذ ذكر يعهٕيبد رزام ثؾٛبرهّ ه نهى ركهٍ يٕعهٕرح دهٙ انكزهت االصهرٖ انزهٙ ررعًهذ نهّ . 

 رهّ إنهٗ انخهٛاهخ انضهبَٙ عًهر ثهٍقراءح انءر،ٌ انكرٚى ه صبنه دّٛ عًٕٓس انءراء ه سٔاِ عُّ أثٕ ءٚ  االَابس٘ ه ٔاسععٕا صُ  قراءا

. ٔكبٌ عهٗ يعردخ عٛه ح ثًضهب م انُؾهٕ انًز أنهخ ل ثعض االصًبء اناليعخ دٙ يغبنٙ : انُؾٕ ه ٔانءراءح انخببة . عبتر أثٕ انضًب

دهٙ اناهٛبغخ ه ٔاقزاهر  –دهٙ عبَهت ثهبسء يُٓهب  –ْـ . ٔق  ٔادءهذ قراءرهّ قهراءح انغًٓهٕس 160رٕدٙ دٙ ؽ ٔر صُخ ٔدٙ عارِه 

ٌّ ْاِ انًخبناخ رُؾار دٙ ؽهركزٍٛ ه ًْهب : انرده  ه انخال  ثًُٛٓب عهٗ انؾركخ االعراثٛخ. َٔ رح صرٚعخ دٙ ان ءراءرٍٛ ه رجٍٛ نٙ أ

بل قراءح ثبنكضر ه نٓب ؽركخ يخبناخ دٙ قراءح انغًٕٓس ه ثٛ  أٌ ُْب  كهًخ ٔاؽ ح دٙ صهٕسح االؽهزاة  ًّ ٔانُات . ٔنى أع  الثٙ انض

بل ثبنكضر عهٗ َٛخ انغزو ه ٔعبءد دٙ قراءح انغًٕٓس ثبنازؼ ًّ ٔنهههى رءاهههر يخبناهههخ قراءرهههّ نءهههراءح انغًٓهههٕس عههههٗ  . قرأْب أثٕ انض

انؾركخ االعراثٛخه ٔاًَب َغ  ْاِ انًخبناخ رزًضم دهٙ عبَهت ثهبسء يُٓهب دهٙ االصهًبء ٔاالدعهبل ٔاالرٔاد . ٔقه  اَؾاهر انخهال  ثهٍٛ 

عهالم .ٔيًهب ٚه صم دهٙ رغٛٛهر انءراءرٍٛ دٙ االصًبء عهٗ  ٛئٍٛ ه ًْب : رغٛٛر اناٛبغخ رءه ًٚبم ٔرهأصٛرام ه ٔععهم يهب ْهٕ اصهى نهؾهر  د

ّٖ إنههٗ  تههٕسح اناعههم دههٙ قراءرههّ : قراءرههّ ثعههض االدعههبل انًجُٛههخ نهًغٓههٕل أٔ انًعهههٕو عهههٗ َؾههٕ يخههبنه نءههراءح انغًٓههٕس ه يًههب أر

اصزال  تٕسح االصُبر دٛٓب . ٔايب اصزال  قراءح االرٔاد دٕاةؼ كم انٕةٕػ دٙ قراءرّ ه ٔارخا عُ ِ ْاا انً ٓر صالس تهٕس ه 

ءٚهبرح  يخبناهخ نءهراءح انغًٓهٕس ه دضهالم عههٗإصجبد أراح يغبٚرح نالراح انًهاكٕسح دهٙ قهراءح انغًٓهٕس ه ٔرؾرٚه  االراح ثؾركهخ  ْٙ :

 ؽر  عهٗ االراح نى رشزًم عهّٛ انءراءح االصرٖ . 

 

 الهىامش
 . 352ه 307ه 1/266ُٚ ر يعردخ انءراء انكجبس عهٗ انبجءبد ٔانًابرس ه نهاْجٙ :  (1)

 .4/557 ر نضبٌ انًٛزاٌ ه الثٍ ؽغر انعضءالَٙ : ُٚ (2)

 .7/897ُٚ ر را رح يعبس  انءرٌ انعشرٍٚ ه نًؾً  درٚ  ٔع ٘ :  (3)

 . 296 -1/214ُٚ ر يعردخ انءراء انكجبس :  (4)

 .2/27ُٚ ر غبٚخ انُٓبٚخ دٙ طجءبد انءراء ه الثٍ انغزس٘:  (5)

 .1/307يعردخ انءراء انكجبس :   (6)

 .2/27 ر غبٚخ انُٓبٚخ دٙ طجءبد انءراء : ُٚ (7)

 1/307يعردخ انءراء انكجبس :  (8)

 .1/266انًا س َاضّ :  (9)

 انًا س َاضّ ه ٔانااؾخ َاضٓب . (10)

 .2/271ثغٛخ انٕعبح دٙ طجءبد انهغٍٕٚ ٔانُؾبح ه نهضٕٛطٙ :  (11)

 .1/352يعردخ انءراء انكجبس :  (12)

 .27كعت ه نه كزٕسح صٕنخ ان ٚهًٙ : ُٚ ر قراءح اثٙ ثٍ  (13)

 .1/154ُٚ ر  رػ اال ًَٕٙ :  (14)

 .1/154ه  رػ اال ًَٕٙ :  1/111ُٚ ر انًؾرس انٕعٛز ه الثٍ عبٛخ :  (15)

 .1/87ه نهزعبط :  ٔاعراثّ يعبَٙ انءر،ٌ  (16)

 .1/33يغً  انجٛبٌ ه نهبجرصٙ :   (17)

 .1/145انًؾزضت ه الثٍ عُٙ :   (18)

 . 173/ 1ه  رػ انزارٚؼ ه نهشٛخ صبن  االءْر٘ : 1/203ُٚ ر  رػ انزضٓٛم ه الثٍ يبن  :  (19)
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 .1/83ُٚ ر يشكم إعراة انءر،ٌ ه نًكٙ ثٍ اثٙ طبنت :  (20)

 . 1/215ه يعبَٙ انءر،ٌ نالصاش االٔصظ : 1/35ُٚ ر يغبء انءر،ٌ ه الثٙ عجٛ ح :  (21)

 . 392-391 ه2/65ه  رػ انًاامه الثٍ ثعٛش : 1/112ُٚ ر أيبنٙ اثٍ انشغر٘ :  (22)

 . 1/267انجؾر انًؾٛظ ه ألثٙ ؽٛبٌ االَ نضٙ :  (23)

 انًا س انضبثق ه ٔانااؾخ َاضٓب . (24)

 .1/119انكشب  ه نهزيخشر٘ :  (25)

 . 1/209سٔػ انًعبَٙ ه نالنٕصٙ:  (26)

 . 209-1/208ه سٔػ انًعبَٙ : 227-1/266: ه انجؾر 169-1/168 , نهءرطجٙ:انغبي  الؽكبو انءر،ٌ  (27)

 . 1/69ه دزؼ انء ٚر ه نهشٕكبَٙ : 1/110انًؾرس:  (28)

 . 1/40هُؾبس : إعراة انءر،ٌ ه ن (29)

 1/100انًّؾرس:  (30)

 .1/69:  انء ٚر دزؼ  (31)

 1/22راء : ايعبَٙ انءر،ٌ نه (32)

 .1/133ُٚ ر يغً  انجٛبٌ :  (33)

 .1/485نٕٓاي  ه نهضٕٛطٙ : ُٚ ر ًْ  ا (34)

 .134-1/133ُٚ ر يغً  انجٛبٌ :  (35)

 .409بَٙ : يه  ٕاذ انءراءاد ه نهكر1/935إعراة انءر،ٌ انًُضٕة نهزعبط :  (36)

 7/5ءار انًضٛر دٙ عهى انزاضٛر ه ألثٙ انارط عًبل ان ٍٚ انغٕء٘ :  (37)

 . 12/157ػ انًعبَٙ : ه سٔ 2/1907ه انزجٛبٌ نهعكجر٘ : 1/101انكزبة:  (38)

 . 1/271ه  رػ اال ًَٕٙ : 15/97:  ه انغبي  الؽكبو انءر،2/1907ٌانزجٛبٌ نهعكجر٘:  (39)

 . 1/269ه  رػ انًاام :4/34ُٚ ر إعراة انءر،ٌ نهُؾبس :  (40)

 . 12/157ه سٔػ انًعبَٙ : 248ُٚ ر يغُٙ انهجٛت :  (41)

 .1/269 رػ انزارٚؼ :  (42)

 .8/139انًؾٛظ : انجؾر  (43)

 .9/394ه انزجٛبٌ نهبٕصٙ : 89-3/88اء : رّ يعبَٙ انءر،ٌ نهاـ (44)

 .3/89يعبَٙ انءر،ٌ ه نهاراء : (45)

ه ءار 3/423ه انؾغههخ نهءههراء انضههجعخ ه الثههٙ عهههٙ انابسصههٙ : 463ُٚ ههر يعههبَٙ انءههراءاد ه نأءْههر٘:  (46)

 . 7/257انًضٛر : 

 . 491انءراءاد نهكريبَٙ :  ه  ٕار4/631ُٚ ر انكشب  :  (47)

 . 5/401ه دزؼ انء ٚر :  5/391ُٚ ر انًؾرس:  (48)

 .2/116يعبَٙ انءر،ٌ نهاراء :  (49)

 .15/126ه سٔػ انًعبَٙ : 8/359ُٚ ر انجؾر انًؾٛظ :  (50)

 .2/413انكزبة :  (51)

 . 19/39: ه انغبي  الؽكبو انءر،ٌ 4/631  : شبه انك2/77يشكم إعراة انءر،ٌ :  (52)

 .5/156ه دزؼ انء ٚر : 17/90انغبي  الؽكبو انءر،ٌ :  (53)

 . 7/296ه ءار انًضٛر : 2/700ه يشكم إعراة انءر،ٌ : 4/259ُٚ ر إعراة انءر،ٌ نهُؾبس ه  (54)

 . 8/189ه انجؾر انًؾٛظ : 4/426ُٚ ر انكشب  :  (55)

 .2/80أيبنٙ اثٍ انشغر٘ :  (56)

 .1/448 رػ انزارٚؼ :  (57)

 . 2/349انًؾزضت:  (58)

 .5/160ه دزؼ انء ٚر :456 ٕاذ انءراءاد :  (59)

 . 14/93ه سٔػ انًعبَٙ :1/434 رػ اال ًَٕٙ :  (60)

 .8/182ه انجؾر: 4/430انكشب  : (61)

 .92-2/91ُٚ ر أيبنٙ اثٍ انشغر٘ :  (62)

 . 9/460ه انزجٛبٌ نهبٕصٙ : 1/93انًا س انضبثق :  (63)

 . 556ه انًغُٙ : 2/350ه انًؾزضت : 1/201ُٚ ر انكزبة :  (64)

 .2/702يشكم إعراة انءر،ٌ :  (65)

 . 1/434انًا س َاضّ ه ٔانااؾخ َاضٓب ه  رػ اال ًَٕٙ :  (66)

 .1/106ه ًْ  انٕٓاي  :1/401ه رػ انزارٚؼ : 1/74 رػ انزضٓٛم :  (67)

 . 5/64ه دزؼ انء ٚر : 8/188ه انجؾر :17/10انغبي  الؽكبو انءر،ٌ : (68)

 . 1/455ه  رػ انزارٚؼ : 2/74ُٚ ر  رػ انزضٓٛم :  (69)
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 . 2/75ه  رػ انزضٓٛم : 1/367ُٚ ر  رػ عًم انزعبعٙ ه الثٍ عاإس :  (70)

 .353-2/352انًؾزضت :  (71)

 . 1/367 رػ عًم انزعبعٙ :  (72)

 . 2/352انًؾزضت :  (73)

 . 1/455ُٚ ر  رػ انزارٚؼ :  (74)

 . 578ه  ٕاذ انءراءاد : 75يخزار  ٕاذ انءراءاده الثٍ صبنّٕٚ :  (75)

 .6/455انزجٛبٌ نهبٕصٙ :  (76)

 . 2/373يعبَٙ انءر،ٌ نهاراء :  (77)

 . 2/98يعبَٙ انءر،ٌ نهزعبط :  (78)

 . 2/815ر٘ : انزجٛبٌ نهعكج (79)

 .1/404ًاام : ان رػ  (80)

 . 5/471ه دزؼ انء ٚر : 8/415انجؾر انًؾٛظ :  (81)

 . 19/132ه انغبي  الؽكبو انءر،ٌ : 4/311يعبَٙ انءر،ٌ ه نهزعبط :  (82)

 . 2/799ُٚ ر يشكم إعراة انءر،ٌ :  (83)

 .3/233يعبَٙ انءر،ٌ ه نهاراء :  (84)

 .5/181إعراة انءر،ٌ نهُؾبس :  (85)

 . 4/311يعبَٙ انءر،ٌ ه نهزعبط :  (86)

 . 2/799إعراة انءر،ٌ : يشكم  (87)

 . 5/514ه دزؼ انء ٚر : 19/189ُٚ ر انغبي  الؽكبو انءر،ٌ :  (88)

 . 4/718ه انكشب  : 10/317انزجٛبٌ نهبٕصٙ :  (89)

 . 5/514ه دزؼ انء ٚر : 2/809يشكم إعراة انءر،ٌ :  (90)

 . 8/444انجؾر انًؾٛظ :  (91)

 . 15/299: ه سٔػ انًعبَٙ  5/514دزؼ انء ٚر :  (92)

 .3/253يعبَٙ انءر،ٌ ه نهاراء :  (93)

 .5/462انًّؾرس :  (94)

 .19/189انغبي  الؽكبو انءر،ٌ :  (95)

 .115 ٕاذ انءراءاد :  (96)

 .1/168إعراة انءر،ٌ نهُؾبس:  (97)

 . 1/162يشكم إعراة انءر،ٌ :  (98)

 . 4/71انغبي  الؽكبو انءر،ٌ :  (99)

 .ثٍ انشغر٘ اه أيبنٙ 1/364ب : شانك (100)

 . 2/512ه انجؾر انًؾٛظ : 1/162يشكم إعراة انءر،ٌ :  (101)

 . 15/50ه سٔػ انًعبَٙ : 5/349ه دزؼ انء ٚر : 18/172انغبي  الؽكبو انءر،ٌ :  (102)

 . 2/267يغبء انءر،ٌ :  (103)

 .104 /5 إعراة انءر،ٌ نهُؾبس : (104)

 . 8/307انجؾر انًؾٛظ :  (105)

 . 1/426ه  رػ انزارٚؼ : 2/558 رػ انزضٓٛم :  (106)

 .2/59 رػ انزضٓٛم :  (107)

 .4/269يعبَٙ انءر،ٌ ه نهزعبط :  (108)

 . 1/523ًْ  انٕٓاي  :  (109)

 انًا س َاضّ ه ٔانااؾخ َاضٓب . (110)

 . 1/255ه انغبي  الؽكبو انءر،ٌ : 287 ٕاذ انءراءاد :  (111)

 . 8/253ه سٔػ انًعبَٙ : 6/115ًؾٛظ : انجؾر ان (112)

 . 6/115ه اانجؾر اانًؾٛظ : 10/255انغبي  الؽكبو انءر،ٌ :  (113)

 . 2/691انكشب  :  (114)

 . 8/270ه سٔػ انًعبَٙ : 6/124انجؾر انًؾٛظ :  (115)

 . 3/519انًّؾرس :  (116)

 . 2/696انكشب  :  (117)

 . 2/146يعبَٙ انءر،ٌ نهاراء :  (118)

 . 3/134يعبَٙ انءر،ٌ نهزعبط :  (119)

 . 132ُٚ ر انؾغخ دٙ انءراءاد انضج  ه الثٍ صبنّٕٚ :  (120)
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 . 7/48ه انزجٛبٌ نهبٕصٙ : 268يعبَٙ انءراءاد نالءْر٘ :  (121)

 . 6/344ه يغً  انجٛبٌ : 1/442يشكم إعراة انءر،ٌ :  (122)

 . 25/108ُٚ ر ءار انًضٛر :  (123)

 . 2/370: ضٍٛ, نه كزٕس يؾً  صبنى يؾ انًغُٙ دٙ انءراءاد انعشر انًزٕاررح (124)

 . 2/849ر٘: ه انزجٛبٌ نهعكج3/89ه انؾغخ نهءراء انضجعخ : 123انؾغخ دٙ انءراءاد انضج  :  (125)

 . 5/354ه دزؼ انء ٚر : 4/594انكشب  :  (126)

 .8/113ه ءار انًضٛر : 4/270يعبَٙ انءر،ٌ نهزعبط :  (127)

 . 2/192صر تُبعخ االعراة ه الثٍ عُٙ :  (128)

 . 2/179إعراة انءر،ٌ نهُؾبس :  (129)

 . 2/123انًؾزضت :  (130)

 .35انؾظ / (131)

 . 2/123انًؾزضت :  (132)

 . 2/1089ر٘ : بٌ نهعكجانزجٛ (133)

 .321ج ٘:أصر انءر،ٌ ٔانءراءاد دٙ انُؾٕ انعر٘ ه نه كزٕس يؾً  صًٛر انهّ  (134)

 . 1/76 رػ انزضٓٛم :  (135)

 . 1/133ه ؽب ٛخ اناجّبٌ :164-1/162ُٚ ر ًْ  انٕٓاي :  (136)

 . 9/274ه سٔػ انًعبَٙ : 6/393ه انجؾر انًؾٛظ : 5/362ءار انًضٛر :  (137)

 . 17/217ه يغً  انجٛبٌ : 4/160.ه انًؾرس: 938-3/937ُٚ ر إعراة انءر،ٌ نهُؾبس:  (138)

 . 3/204ه انكشب  : 2/143انًؾزضت :  (139)

 4/4ه دزؼ انء ٚر :1/348ه ًْ  انٕٓاي : 1/431ُٚ ر  رػ اال ًَٕٙ :  (140)

 . 12/107انغبي  الؽكبو انءر،ٌ : (141)

 .3/203انكشب  :  (142)

 .9/247سٔػ انًعبَٙ :  (143)

 .1/192انكزبة :  (144)

 . 1/197انًا س انضبثق :  (145)

 .5/362ه ءار انًضٛر : 3/104ُ ر إعراة انءر،ٌ نهُؾبس : ٚ (146)

 .3/248ه يعبَٙ انءر،ٌ ه نهزّعبط:2/244ُٚ ر يعبَٙ انءر،ٌ نهاراء :  (147)

 .4/160انًّؾرس:  (148)

 . 4/347ه دزؼ انء ٚر : 119يخزار  ٕاذ انءراءاد :  (149)

 . 11/187ه سٔػ انًعبَٙ : 3/521انكشب :  (150)

 .4/347ه دزؼ انء ٚر : 8/154ً  انجٛبٌ : يغ (151)

 . 7/222ه انجؾر انًؾٛظ : 2/1506ر٘ : انزجٛبٌ نهعكج (152)

 . 3/248إعراة انءر،ٌ نهُؾبس :  (153)

 . 2/223انًؾزضت :  (154)

 . 3/248إعراة انءر،ٌ نهُؾبس :  155)

 . 3/521انكشب  :  (156)

 . 4/115انغبي  الؽكبو انءر،ٌ :  (157)

 .78يخزار  ٕاذ انءراءاد : (158)

 .12/154ه سٔػ انًعبَٙ:4/253ه دزؼ انء ٚر : 7/66انجؾر انًؾٛظ :  (159)

 . 15/94هانغبي  الؽكبو انءر،ٌ:4/67ب :شه انك2/622يشكم إعراة انءر،ٌ :  (160)

 .4/33ه إعراة انءر،ٌ نهُؾبس: 6/73ُٚ ر يعبَٙ انءر،ٌ نهُؾبس:  (161)

 .2/396ٙ انءر،ٌ نهاراء: ُٚ ر يعبَ (162)

 .4/33ه إعراة انءر،ٌ نهُؾبس :  6/73: يعبَٙ انءر،ٌ نهُؾبس (163)

 .414يعبَٙ انءراءاده نالءْر٘: (164)

 . 8/341ه يغً  انجٛبٌ : 8/54انزجٛبٌ نهبٕصٙ :  (165)

 .8/302انجؾر انًؾٛظ :  (166)

 . 5/345انًّؾرس:  (167)

 . 18/146:  انغبي  الؽكبو انءر،ٌ َاضٓب ه انًا س َاضّ ه ٔانااؾخ (168)

 . 8/302انجؾر انًؾٛظ :  (169)

 . 5/93إعراة انءر،ٌ نهُؾبس :  (170)
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 انًا س َاضّ ه ٔانااؾخ َاضٓب .  (171)

 انًا س َاضّ ه ٔانااؾخ َاضٓب .  (172)

 . 6/254انجؾر اانًؾٛظ :  (173)

 . 5/234ه ءار انًضٛر : 4/61: رسه انًؾ3/154نؾغخ نهءراء انضجعخ : ا (174)

 . 3/474دزؼ انء ٚر :  (175)

 .105يخزار  ٕاذ انءراءاد :  (176)

 . 6/390انًا س َاضّ ٔانااؾخ َاضٓب ه يعغى انءراءاد انءر،َٛخ:  (177)

 . 6/475انجؾر انًؾٛظ :  (178)

 .8/539ه سٔػ انًعبَٙ : 6/241انًا س َاضّ :  (179)

 . 8/539:سٔػ انًعبَٙ  (180)

 .4/51انًّؾرس:  (181)

 .6/241انجؾر انًؾٛظ :  (182)

 .4/51انًّؾرس:  (183)

 .8/539ه سٔػ انًعبَٙ : 2/186يعبَٙ انءر،ٌ نهاراء :  (184)

 . 297ه يعبَٙ انءراءاد : 2/468ه يشكم إعراة انءر،ٌ : 3/390إعراة انءر،ٌ نهُؾبس :  (185)

 .2/896ر٘ : جه انزجٛبٌ نهعك2/585عبط : إعراة انءر،ٌ انًُضٕة نهز (186)

 . 7/293انجؾر انًؾٛظ :  (187)

 .11/358سٔػ انًعبَٙ :  (188)

 . 7/293انجؾر انًؾٛظ :  (189)

 .1/176ُٚ ر يعغى انءراءاد انءر،َٛخ :  (190)

 .5/609ه دزؼ انء ٚر : 4/781انكشب : (191)

 .20/111ر،ٌ: ه انغبي  الؽكبو انء8/310ءار انًضٛر :  (192)

 .15/446ه سٔػ انًعبَٙ : 8/502انجؾر اانًؾٛظ :  (193)

 .14/62ه سٔػ انًعبَٙ : 5/206انًّؾرس :  (194)

 . 8/165ه انجؾر : 2/695يشكم إعراة انءر،ٌ : (195)

 . 465ه  ٕاذ انءراءاد : 5/264انًّؾرس:  (196)

 . 448-2/446ُٚ ر ًْ  انٕٓاي  :  (197)

 .  2/379ه  رػ اال ًَٕٙ : 1/171ه انكشب  : 1/183:انًؾزضت (198)

 . 379-2/378ه  رػ اال ًَٕٙ : 70ُٚ ر انًغُٙ :  (199)

 . 1/335ه سٔػ انًعبَٙ : 1/171ب  : شانك (200)

 . 1/492انجؾر انًؾٛظ :  (201)

 . 1/492ه انجؾر انًؾٛظ : 1/317يغً  انجٛبٌ :  (202)

 . 1/171انكشب  :  (203)

 . 1/334سٔػ انًعبَٙ :  (204)

 .1/326ُٚ ر يعبَٙ انءر،ٌ ه نالصاش االٔصظ :  (205)

 .1/366انزجٛبٌ نهبٕصٙ :  (206)

 . 2/28ه انغبي  الؽكبو انءر،ٌ :1/105يشكم إعراة انءر،ٌ:  (207)

 . 1/185انًؾّرس:  (208)

 .1/335سٔػ انًعبَٙ :  (209)

 . 5/429ه دزؼ انء ٚر : 4/654انكشب  :  (210)

  495 ٕاذ انءراءاد :  (211)

 .15/169سٔػ انًعبَٙ :  (212)

 .3/178ًْ  انٕٓاي  :  (213)

 .4/654انكشب  :  (214)

 5/429دزؼ انء ٚر :  (215)

 . 19/80ه انغبي  الؽكبو انءر،ٌ: 3/214ُٚ ر يعبَٙ انءر،ٌ نهاراء :  (216)

 .66ه انًغُٙ : 5/152إعراة انءر،ٌ نهُؾبس :  (217)

 . 3/128أيبنٙ اثٍ انشغر٘ :  (218)

 .5/152إعراة انءر،ٌ نهُؾبس :  (219)

 .66ه انًغُٙ : 130-3/129ثٍ انشغر٘ : اُٚ ر أيبنٙ  (220)

 .3/287:  خه يعغى انءراءاد انءر،4/483َُٛٚ ر انجؾر انًؾٛظ :  (221)
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 .4/532يعغى انءراءاد انءر،َٛخ :  (222)

 . 139انًغُٙ :  (223)

 

 روافــــــــذ البحث
 انءر،ٌ انكرٚى -1

 –ه راس انكزهت انضءبدٛهخ 1أصر انءر،ٌ ٔانءراءاد دٙ انُؾٕ انعرثٙ ه نه كزٕس يؾًه  صهًٛر َغٛهت انهجّه ٘هط -2

 و. 1978انكٕٚذ 

قهى  –ه يبجعخ اصهًبعٛهٛبٌ 3بس٘ ه طٛثْـ(ه رؾءٛق إثراْٛى اال311بط )دإعراة انءر،ٌ ه انًُضٕة نهزعّ  -3

 . ْـ 1416

 . و2005, ثٛرٔد – ه راس اؽٛبء انزراس انعرث1ْٙـ( ه ط338إعراة انءر،ٌ ه ألثٙ ععار انُؾبس )د -4

ياههر  –ه يبجعههخ انًهه َٙ 1ْههـ(ه رؾءٛههق يؾًههٕر يؾًهه  انبُههبؽٙ ه ط542االيههبنٙ ه الثههٍ انشههغر٘ )د -5

 و. 1992

انًٕعهٕره ٔانشهٛخ عههٙ    عجه  ْـ(ه رؾءٛق انشٛخ عبرل اؽ745ًانجؾر انًؾٛظ هألثٙ ؽٛبٌ االَ نضٙ )د -6

هراس انكزهت 2يؾً  يّعٕضه ٔان كزٕس ءكرٚب عجه  انؾًٛه  انُهٕا٘ ه ٔانه كزٕس اؽًه  انُغهٕنٙ انغًهم ه ط

 . و2007ثٛرٔد  -انعهًٛخ

ْههـ(ه رؾءٛههق ياههباٗ عجهه  911ثغٛهخ انٕعههبح دههٙ انبجءههبد انهغههٍٕٚٛ ٔانُؾههبح هنغهالل انهه ٍٚ انضههٕٛطٙ )د -7

 و. 2004ثٛرٔد  –ت انعهًٛخ ه راس انكز1انءبرس عبب ه ط

ْههـ( ه رؾءٛههق عهههٙ يؾًهه  انجغههبٔ٘ ه يبجعههخ 616انزجٛههبٌ دههٙ إعههراة انءههر،ٌ ه ألثههٙ انجءههبء انعكجههر٘ )د -8

 و. 1976يار  –عٛضٗ انؾهجٙ 

 –ْـ(ه رؾءٛق أؽً  ؽجٛت قاهٛر انعهبيهٙ ه يبجعهخ انُعًهبٌ 460انزجٛبٌ دٙ راضٛر انءر،ٌ ه نهبٕصٙ ) د -9

  و.1963-1957انُغه 

ه راس 2ْهـ(ه رؾءٛهق صهبنى ياهباٗ انجه س٘ ه ط671انغبي  الؽكهبو انءهر،ٌ ه ألثهٙ عجه    انءرطجهٙ )د -10

 و. 2004ثٛرٔد  –انكزت انعهًٛخ 

ْـ(هرؾءٛق اثراْٛى  ًش ان ٍٚ ه 1206ؽب ٛخ انّاجبٌ عهٗ  رػ اال ًَٕٙ ه نًؾً  ثٍ عهٙ اناجّبٌ)د -11

 و. 1997ثٛرٔد -هراس انكزت انعهًٛخ1ط

ه راس انكزههت 1ْههـ(ه رؾءٛههق أؽًهه  درٚهه  انًزٚهه ٘هط370انؾغههخ دههٙ انءههراءاد انضههج ه الثههٍ صبنٕٚههّ )د -12

 و. 1999ثٛرٔد  -انعهًٛخ

ه راس 1ْههـ(ه رؾءٛههق كبيههم ياههباٗ انُٓهه أ٘ ه ط377انؾغههخ نهءههراء انضههجعخ ه ألثههٙ عهههٙ انابسصههٙ )د  -13

 و. 2001ثٛرٔد  –انكزت انعهًٛخ 

 ثٛرٔد ه ر.د . –ه راس انًعردخ 3انعشرٍٚ ه نًؾً  درٚ  ٔع ٘ ه طرا رح يعبس  انءرٌ  -14

ْـ(هرؾءٛق عهٙ عج  انجبس٘ ه 1270سٔػ انًعبَٙ دٙ راضٛر انءر،ٌ انكرٚى ٔانضج  انًضبَٙ ه نالنٕصٙ )د -15

 و. 2005ثٛرٔد  –ه راس انكزت انعهًٛخ 1ط

ْـ(ه رؾءٛق اؽً   ًش انه ٍٚه 597غٕء٘)دءار انًضٛر دٙ عهى انزاضٛر ه ألثٙ انارط عًبل ان ٍٚ ثٍ ان -16

 و. 2002ثٛرٔد –هراس انكزت انعهًٛخ 2ط

ه رؾءٛق يؾً  ؽضٍ يؾً  ؽضهٍ اصهًبعٛم ه ٔاؽًه  2ْـ( ه ط392صر تُبعخ االعراة ه الثٍ عُٙ )د  -17

 و. 2007ثٛرٔد –س  ٘  ؾبَّ عبير ه راس انكزت انعهًٛخ 

ه راس انكزهت 1ٍ ؽًه  ه طضهْهـ(ه رؾءٛهق ؽ900 هًَٕٙ )د رػ اال ًَٕٙ ه الثٙ انؾضٍ َهٕس انه ٍٚ اال -18

 و. 1998ثٛرٔد  –انعهًٛخ 

ه راس 1ْـ(ه رؾءٛق يؾً  عج  انءبرسعببه ٔطهبسق دزؾهٙ انضهٛ   ه ط672 رػ انزضٓٛم ه الثٍ يبن  ) د -19

 و. 2001ثٛرٔد -انكزت انعهًٛخ

يؾًهه  ثبصههم عٛههٌٕ انّضههٕر  ْههـ(ه رؾءٛههق905 ههرػ انزاههرٚؼ عهههٗ انزٕةههٛؼ ه نهشههٛخ صبنهه  االءْههر٘)د -20

 و. 2006ثٛرٔد –ه راس انكزت انعهًٛخ 2هط

ْهـ(ه رؾءٛهق انه كزٕس تهبؽت اثهٕ عُهبػ ه 699 رػ انغًم ) انغزء األٔل( الثٍ عاهإس اال هجٛهٙ )د -21

 و. 1980عبيعخ انًٕتم  –يفصضخ راس انكزت 

 –هراس انكزههت انعهًٛههخ 1طٛههم ثهه ٚ  ٚعءههٕة ه ْههـ(هرؾءٛق انهه كزٕس اي643ثههٍ ٚعههٛش)د ههرػ انًااههم ال -22

 و. 2001ثٛرٔد

 ٕاذ انءراءاد ه نرةٙ ان ٍٚ انكريبَٙ ) يٍ عهًبء انءهرٌ انضهبرس انٓغهر٘(ه رؾءٛهق انه كزٕس  هًراٌ  -23

 و. 2001ثٛرٔد  -ه يفصضخ انجالغ1انعغهٙه ط

 –ح شزراصههرهيبجعخ انضههعبرعثر ْههـ(ه َشههرط.833اء ه الثههٍ انغههزس٘ )دغبٚههخ انُٓبٚههخ دههٙ طجءههبد انءههر -24

 و.1933يار
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ْهـ(ه رؾءٛهق اؽًه  عجه  1250دزؼ انء ٚر انغبي  ثٍٛ دُٙ انرٔاٚخ ٔان ساٚخيٍ عهى انزاضهٛر ه نهشهٕكبَٙ)د -25

 و. 1996ثٛرٔد  -ه راس انكزت انعهًٛخ1انضالو ه ط

 و. 2007ثٛرٔد  -هراس انكزت انعهًٛخ1قراءح أثٙ ثٍ كعت ه نه كزٕسح صٕنخ عجٛ  صهه ان نًٛٙهط -26

 

ثٛههرٔد  –ه راس انكزههت انعهًٛههخ 1ْههـ(ه رؾءٛههق انهه كزٕس إيٛههم ثهه ٚ  ٚعءههٕة ه ط180نكزههبة ه نضههٛجّٕٚ)دا -27

 و. 1999

 –ه راس انكزهت انعهًٛهخ 3ْـ(ه رؾءٛق يؾً  عج  انضالو  هبٍْٛه ط538انكشب ه نغبس   انزيخشر٘ )د -28

 و. 2003ثٛرٔد 

 و. 2003ثٛرٔد  –اس اناكر ه ر2ْـ(ه ط852نضبٌ انًٛزاٌ الثٍ ؽغر انعضءالَٙ )د -29

ياههر  –ه يبجعههخ انضههعبرح 1كٍٛهطزْههـ(ه رؾءٛههق انهه كزٕس دههفار صهه210يغههبء انءههر،ٌ ه الثههٙ عجٛهه ح )د -30

 . و1954-1962

يغً  انجٛبٌ دٙ راضٛر انءر،ٌه نهبجرصٙ) يٍ عهًبء انءرٌ انضبرس نهٓغر٘(ه رؾءٛق نغُهخ يهٍ انعهًهبءه  -31

 و.1995ثٛرٔد  –عبد هيُشٕساد يفصضخ االعهًٙ نهًبج1ٕهط

ْهـ(ه رؾءٛهق يؾًه  عجه  انءهبرس 392ٚضبػ عُٓب ه الثٍ عُهٙ ) دٍٛٛ ٔعِٕ انءراءاد ٔاالانًؾزضت دٙ رج -32

 و. 1998ثٛرٔد  –ه راس انكزت انعهًٛخ 1عببهط

ْهـ(ه رؾءٛهق عجه  انضهالو عجه  546انًّؾرس انٕعٛز دهٙ راضهٛر انكزهبة انعزٚهز ه الثهٍ عبٛهخ االَ نضهٙ)د -33

 . و2001ثٛرٔد  –ه راس انكزت انعهًٛخ 1يؾً ه طانشبدٙ 

ْهـ(ه َشهر ثرؽشزراصهر ه رءه ٚى ،صههر 370يخزاهر  هٕاذ انءهراءاد يهٍ كزهبة انجه ٚ  ه ال ثههٍ صبنٕٚهّ ) د -34

 . و1934يار  –عار٘ ه راس انٓغرح 

اس ْهـ( ه رؾءٛهق انه كزٕس ؽهبرى تهبنؼ انضهبيٍ ه ر437يشكم إعراة انءر،ٌ ه نًكٙ ثهٍ أثهٙ طبنهت ) د -35

 و. 1975ثغ ار  –انؾرٚخ 

 –ه راس انكزهت انعهًٛهخ 1ْـ(ه رؾءٛق انشٛخ أؽً  درٚ  انًزٚه ٘ ه ط370يعبَٙ انءراءاد ه نالءْر٘ )د -36

 و. 1999ثٛرٔد 

ْـ( ه رؾءٛهق أؽًه  ٕٚصهه َغهبرٙ ه ٔيؾًه  عههٙ انُغهبس ه ٔانه كزٕس عجه  207يعبَٙ انءر،ٌ ه نهاـّراء)د -37

 و. 2002 ه2001ه 1980انًارٚخ انعبيخ نهكزبة ه انٓٛئخ 2انازبػ  هجٙ ه ط

ه يكزجهخ انُٓضهخ 1ْهـ(ه رؾءٛهق انه كزٕس عجه  االيٛهر انهٕسره ط215يعبَٙ انءهر،ٌ ه نالصاهش االٔصهظ )د -38

 و. 1985ثٛرٔد  –انعرثٛخ 

ه راس انكزههت انعهًٛههخ ه 1ْههـ( ه رؾءٛههق أؽًهه  دزؾههٙ عجهه  انههرؽًٍ ه ط311يعههبَٙ انءههر،ٌه نهزّعههبط ) د -39

 و. 2007 ثٛرٔد

ه 1ْههـ(ه رؾءٛههق انشههٛخ يؾًهه  عهههٙ اناههبثَٕٙ ه ط338يعههبَٙ انءههر،ٌ انكههرٚى ه ألثههٙ ععاههر انُؾههبس )د -40

 و. 1989يكخ انًكريخ  -يببث  انُ ٔح
 

ريشهق  –ه راس صع  انه ٍٚ نهبجبعهخ ٔانُشهر 1يعغى انءراءاد انءر،َٛخه نه كزٕس عج  انهبٛه انخبٛت ه ط -41

 و. 2002

ْـ(ه رؾءٛق انه كزٕس طّٛهبس ،نزهٙ قهٕالط ه 748انكجبس عهٗ انبجءبد ٔااليابس ه نهاْجٙ )د يعردخ انءراء -42

 و.  1990اصزُجٕل  –ه يُشٕساد يركز انجؾٕس االصاليٛخ ه انزبث  نٕقه ان ٚبَخ انزركٙ 1ط

 و. 1988ثٛرٔد  –ه راس انغٛم 2انًغُٙ دٙ انءراءاد انعشر انًزٕاررح ه نه كزٕس يؾً  صبنى يؾٛضٍ ه ط -43

ْهـ(ه رؾءٛهق انه كزٕس يهبءٌ انًجهبس  ه 761يغُٙ انهجٛت عٍ كزت االعبسٚت ه الثٍ ْشبو االَاهبس٘ )د -44

 و. 2005ثٛرٔد  –هراس اناكر 1ٔيؾً  عهٙ ؽً    ه ط

هراس انكزهت 1ْهـ(ه رؾءٛهق أؽًه   هًش انه ٍٚ هط911ًْ  ْٕاي  دٙ  رػ عً  انغٕاي  ه نهضهٕٛطٙ)د -45

 و. 1998ثٛرٔد  –انعهًٛخ 

 


