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 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

      

دفاع اتٍ جًُ فـً كتاتّ )احملتسة( 
 عٍ انقشاءاخ انتً أَكشْا اتٍ جماْذ 

 إعداد

 مجال حسٍ تشُذي عٍسى.د/ 
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 يهخص :



انكهًاخ ادلفتاحٍح
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 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

Ibn Geni's defense in his book (Al-Muhtaseb) about The Quranic 
readings that Ibn Mujahid denied Syntactic and morphological 

study. 
Jamal Hassan Bashandy Issa. 
Department of Linguistics, Faculty of Arabic Language, Al-Azhar 
University, Assiut, Egypt. 
Email: jamalissa.47@azhar.edu.eg 

Abstract   :  
This research aims to reveal the grammatical and morphological 
aspects that called Ibn Mujahid (d. 324 AH) to deny some of the 
readings narrated by Ibn Jenni (d. 392 AH) in his book: (Al-
Muhtaseb), and he had a position contrary to what Ibn Mujahid 
saw, as he defended these readings, He protested to her, and he 
believed that the power of the face of this named in his era is 
anomalous, and that nothing should be returned from the readings, 
or disregarded, even if it is weak in Arabic, because it is narrated 
from the Messenger of God-may God bless him and grant him 
peace-on the one hand, and contained from the Arabs on the other 
hand, The research has studied all this objective study describing 
the phenomenon, looking for its causes, revealing the position of its 
supplier and emulating it, and showing the researcher's position on 
it, and It ended with several results, including: That what prompted 
Ibn Mujahid to deny some of the readings is the widespread lack of 
discipline in his era, and the false confusion of the truth, and it was 
obligatory for him - the Sheikh of the readers - to lead with his 
designs a movement that distinguishes true from the abnormal 
readers, and invalidates it. Including that the reason for the 
criticism suffered by the Sheikh of the readers came from the 
jealousy of Abi Al-Fath on the Book of God, and the language in 
which he came down, and that Aba Al-Fath is An example of the 
critic attributed to AL-Basra, who is neutral and objective. 

Keywords: defense, Ibn Gani, Al Muhtaseb, Denial, Ibn Mujahid. 
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 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 



دفاع اتٍ جًُ فـً كتاتّ )احملتسة( عٍ ) فهذا بحث بعُواٌ:
 .(انقشاءاخ انتً أَكشْا اتٍ جماْذ دساسح حنٌٕح ٔتصشٌفٍح
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 انذساساخ انساتقح 

1-

2-



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

3-

انثحث يشكهح 
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األٔل

(0)
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انثاًَ
(1)

انثانث

خطح انثحث 

ادلقذيـح

انتًٍٓـذ
 

ادلثحث األٔل

ادلثحـث انثـاًَ
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اخلامتـــــح
ْت.ًِب رٌفْمِ إال ثبهلل ػٍْو رٌوٍذ ًإٌْو ؤٔ
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 اتٍ جماْذ ٔكتاتّ )انقشاءاخ انشٕار( ٔاتٍ جًُ ٔكتاتّ )احملتسة(

 اتٍ جماْـذ ٔكتاتّ )انقشاءاخ انشٕار(   -1
 اتـٍ جماْـذ -أ

«

»

«

»

«
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»

األٔل

«

»

««



»

انثاًَ
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«

»

«

» 
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 كتاب )انقشاءاخ انشٕار( التٍ جماْذ  –ب 







                                                           

«

»
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 ًَوَبَْ ٌٍشَسُِْ احْزَِّبالً َّحٌُِْ ٌِ      ـــــــَِب ًَافَكَ ًَجْوَ َٔحْ فَىًُُ

 زِهِ اٌّثَـالَثَخُ األَسْوَــبُْـــــــفَيَــ   ٌَ اٌمُشْآُْ   ــــبدًا ىُإِسْنَ ّحَــًَصَ

شُزُرَهُ ٌٌَْ ؤََٔوُ فِِ اٌّسَجْؼَخِ     ًَ سُوٌْٓ ؤَثْجِذِ    ـــًَحَّْْثَُّب َّخْزَ
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()

«
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»

 اتٍ جًُ ٔكتاتّ احملتسة -2
 اتـٍ جُـً -أ

«

»

«

»«

»

 فَإىْ أُصْبِحْ بِالَ نَسَبٍ     فَعِلْوِيَ فِي الىَرَي نَسَبِي
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 ـادَةٍ نُجُـبِعَلَــً أَنِي أَؤُولُ إِلًَ      قُــرُومٍ سَـــ

 قَيَاصِــرَةٍ إِذَا نَطَقُــىا     أَرَمَ الّدَهْرُ ذُو اخلُطَـــبِ

 أُوالَكَ دَعَا الّنَبِيُ لَهُنْ      كَفًَ شَرَفًا دُعَاءُ نَبِي

«

                                                           

«»
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دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

«

»
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 كتاب )احملتسة( –ب 

«

»

 «

»(0) «

»(3)

«»
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«

»

 
 األٔل

«

» 

«
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»

«

ًََُِب آرَبوُُُ اٌشَسٌُيُ فَخُزًُه

»(3).

انثاًَ

 «
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»(1) 
:  انثانث

«

»
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 ادلثحث األٔل
 دفاع اتٍ جًُ عٍ انقشاءاخ انتً أَكشْا اتٍ جماْذ دساسح حنٌٕح

( ادلخففح يٍ انثقٍهح  -1
ْ
 )إٌ

  ًَِإِْ ِِـَٓ اََِِـبسَح

 ًَإِْ ِِنْيَـب

«»

«»

«
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»

دفـاع اتـٍ جُـً 
«

إِْ وَبدَ ٌَُْعٍُِنَب ػَْٓ آٌِيَزِنَب  ًََِّٓإِْ َّىَبدُ اٌَز

وَفَشًُا ٌَُْضٌِْمٌَُٔهَ ثِإَثْصَبسِىُِْ

»

أحذًْا
«

»

ٔاَخش
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«

ٍإِِْ اٌىَبفِشًَُْ إِالَ فِِ غُشًُس 

آخَشِّنَب فََّب إِْْ ؼِجُنَب جُجٌْٓ ًٌََىِٓ     َِنَبَّبَٔب ًَدًٌََْخُ

»

« ِِإِِْ اٌىَبفِشًَُْ إاِلَ ف

غُشًُسٍ

«فََّب إِْْ ؼِجُنَب جُجٌْٓ ًٌََىِٓ     َِنَبَّبَٔب ًَدًٌََْخُ آخَشِّنَب
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 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ةتعقٍ

«

ٌإِْ وًُُ َٔفْسٍ ٌََّب ػٍََْْيَب حَبفِظ ًٌٌٌََُُْإِْ وَبٌُٔا ٌََْم »

«» «
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دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»«

»

 حزف ادلفعٕل تّ نهعهى تّ  -2
 ًٌَََْْاٌَزَِّٓ َّزٌََف

 ؤَْ ُّؤْرَِِ ؤَحَذٌ ِِّثًَْ َِب ؤًُرِْز ُُِِْنىُُْ



 ََاهللُ َّزٌََف
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 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

األَٔفُسَ حََْْٓ ٌَِْرِيَب

 ًَُّْزٌََفَبوُُ ٍََِهُ املٌَْدِل

ُاٌَزَِّٓ رَزٌََفَبىُُُ املَالَئِىَخ«

»



«
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دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

«

 ًَُُْاٌَزَِّٓ َّزٌََفٌََْْ ِِنى

ًََّزَسًَُْ ؤَصًَْاجًب

»

«

» 

ُُّؤْرِِ اِِىَّْخَ َِٓ َّشَبء 
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دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«ؤَْ ُّؤْرَِِ ؤَحَذًا»

دفـاع اتـٍ جُـً 



 «

َفٍَََّب رٌََفَْْزَنِِ وُنذ  ُُُاٌَزَِّٓ رَزٌََفَبى

املَالَئِىَخُ

ًٍَؤًُرَِْذْ ِِٓ وًُِ شَِْء

 ُِنَؼََّخٌ رَصٌُُْ إٌَِْْهَ ِِنْيَب     وَصٌَِْٔهَ ِِٓ سِدَاءٍ شَشْػَجِِّ 

»
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دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

« ًَآرَبوُُ ِِٓ وًُِ َِب

 سَإٌَْزٌُُّهُ

ًٍَؤًُرَِْذْ ِِٓ وًُِ شَِْء»

ِرَا َّؼْشًَََاًٌٍَِْْ إ «

»

ُُْؤَْ ُّؤْرِِ ؤَحَذٌ ِِّثًَْ َِب ؤًُرِْز 

«ٌؤَحَذ 

َُِِّؤْر 

»
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دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 



«»

ةتعقٍـ

ؤَْ ُّؤْرَِِ ؤَحَذٌ األٔل

»ِِّثًَْ َِب ؤًُرِْزُُْ

»

«ٌإِْ ُّؤْرِِ ؤَحَذ 

ٌؤَحَذ 

» 
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دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

انثاًَ

«»

انثانث
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دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

 
 إسـكاٌ انـٕأ فـً آخـش انفعـم ادلُصٕب -3

«ُِؤًَْ َّؼْفٌُ اٌَز 

 «

»

ُِؤًَْ َّؼْفٌَُ اٌَزََّْؼْفٌَُ  ػَّسََ اهللُ ؤ

ػَنْيُُْ

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

دفـاع اتـٍ جُـً 

ْٔضٌََْٓ اٌمَؽِنيَ املٌٌََُذَاسَفَؼَْٓ ًَؤَ  إِرَا َِب شِئْذَ ؤَْْ رٍَْيٌُ ثِجَؼْطِ حَذِّّثِيَب   

ؤَثََ اهللُ ؤَْْ ؤَسٌُّْ ثِإٍَُ ًاَلَ ؤَةِ  فََّب سٌََدَرْنِِ ػَبِِشٌ ػَْٓ ًِسَاثَخٍ   

«ُِؤًَْ َّؼْفٌُ اٌَز» 

 

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 « ًَْؤ

ٌ اٌَزَُِّؼْفُ

»

«

وَإََْ ؤَّْذِّيَُٓ ثِبملٌََِْبحِ      ؤَّذُِ جٌََاسٍ ثِزَْٓ َٔبػَِّبدِ

 
وَإََْ ؤَّْذِّيَُٓ ثِبٌمَبعِ اٌمَشِقْ     ؤَّذُِ جٌََاسٍ َّزَؼَبؼََْْٓ اٌٌَسِقْ

                                                           

 

 

 

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 
 دِ صَذْسُ اٌمَنَبحِ ؤَؼبعَ األَِِريَا    إِرَا وَبَْ ىَبدُِ اٌفَزََ فِِ اٌجِالَ  

»

 «»

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

لِِ ُِحََّذَافَأٌَْْذُ الَ ؤَسْثِِ ٌَيَب ِِٓ وَالٌََخٍ    ًاَلَ ِِٓ حَفًَ حَزََ رُالَ

 «»«

«فَأٌَْْذُ الَ ؤَسْثِِ ٌَيَب ِِٓ وَالٌََخٍ    ًاَلَ ِِٓ حَفًَ حَزََ رُالَلِِ ُِحََّذَا

ةتعقٍـ

»األٔل

»

 

 فََّب سٌََدَرْنِِ ػَبِِشٌ ػَْٓ ًِسَاثَخٍ    ؤَثََ اهللُ ؤَْْ ؤَسٌُّْ ثِإٍَُ ًَالَ ؤَةِ

«

»

                                                           

 

  



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

انثاًَ

«

»«

ِؤًَْ َّؼْفٌُ اٌَزُِ ثَِْذِهِ ػُمْذَحُ اٌنِىَبح »

وح اجلـضسفـع ادلضـاسع عهـى ٍَ -4
ًَُالَ ُّعَبس 

 «»

«»

ُُّعَبس َال 

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

الَ رُعَبسُ ًَاٌِذَحٌ ثٌٌََِذِىَب

 ُالَ رُىٍََف

َٔفْسٌ إِالَ ًُسْؼَيَب

ًََالَ ُّعَبس 

ُُْفَئَِٔوُ فُّسٌُقٌ ثِى

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

دفـاع اتـٍ جُـً 

األٔل

«

 عَلًَ احلَكَنِ ادلَأْتِيِ يَىْهًا إِذَا قَضًَ     قَضِيَتَهُ أىْ ال يَجُىرَ وَيَقْصِّدُ

» 

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 ٌالَ رُعَبسُ ًَاٌِذَح

»ثٌٌََِذِىَب

كَنِ ادلَأْتِيِ يَىْهًا إِذَا قَضًَ     قَضِيَتَهُ أىْ ال يَجُىرَ وَيَقْصِّدعَلًَ احلَ

»

» انثاًَ

» 

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«»

ةتعقٍ

 الَ رُعَبسُ»األٔل

»

انثاًَ
 ُالَ رُعَبس

ًَاٌِذَحٌ ثٌٌََِذِىَب

الَ رُىٍََفُ َٔفْسٌ إِالَ ًُسْؼَيَب

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

انثانث

 َالَ رَؼْجُذًَُْ إِال

»اهللَ

»

 «ًَُالَ ُّعَبس 

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

صٌـادج )ال( -5
ؤَالَ رَمّْسِؽٌُا

«»

الَ رَحْضَْْ إَِْ اهللَ َِؼَنَب 

ِالَ ُّحِتُ اهللُ اجلَيْشَ ثِبٌّسٌُء 

ؤَالَ رُمّْسِؽٌُا

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

« :ًَََِإِْْ خِفْزُُْ ؤَالَ رُمّْسِؽٌُا فِِ اٌَْزَب

ًََؤََِب اٌمَبسِؽٌَُْ فَىَبٌُٔا ٌََِيَنََُ حَؽَجًب

 ًَُؤَلّْسِؽٌُا إَِْ اهللَ ُّحِت

«املُمّْسِؽنيَ

دفـاع اتـٍ جُـً 

«

 ًََؤََِب

«اٌمَبسِؽٌَُْ فَىَبٌُٔا ٌََِيَنََُ حَؽَجًب

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 ٌِئَالَ َّؼٍََُْ ؤَىًُْ اٌىِزَبةِأحذْا 

 «

»«

»«

ٌِِئَالَ َّؼٍََُْ ؤَىًُْ اٌىِزَبة 

» «»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 «

 َّب ؤَُّيَب اٌَزَِّٓ آَِنٌُا ارَمٌُا اهللَ ًَآِِنٌُا

 ُْ ًَاهللُ غَفٌُسٌ سَحٌُِْثِشَسٌٌُوِ ُّؤْرِىُُْ وِفٍَِْْْٓ ِِٓ سَحَّْزِوِ ًَََّْؼًَْ ٌَىُُْ ٌُٔسًا رَّْشٌَُْ ثوِ ًََّغْفِشْ ٌَىُ



»

ا جَبءَدْ الَ ُّؤِِْنًٌَََُِْب ُّشْؼِشُوُُْ ؤََٔيَب إِرَانثاًَ

«

»

ؤَالَ رَمّْسِؽٌُا

«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ٌِِئَالَ َّؼٍََُْ ؤَىًُْ اٌىِزَبة

»

 ًََِْب ُّشْؼِشُوُُْ ؤََٔيَب إِرَا جَبءَد

»الَ ُّؤِِْنٌَُْ

»

«»

 «

»

«

»
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 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 «

»

«

»

انثانث 
ًِب ؤٌٌَ اٌجِْطَ ؤالَ رَّسْخَشَا    إِرَا سَؤََّْٓ اٌشََّػَ اٌمَفَنْذَسا

«»

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

ؤَالَ رَمّْسِؽٌُا«

»

ةتعقٍـ

األٔل

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

« ًٌُِْئَالَ َّؼٍََُْ ؤَى

«اٌىِزَبةِ

«»

«

»

انثاًَ

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

انثانث

 «

»

ا  -6
ً
سفع اجلٕاب إرا كاٌ انششط يضاسع

ُاملٌَْدَؤَّْنََّب رَىٌٌُُٔا ُّذْسِوُى ُُ

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«»

األٔل
«

«ثِسٍ َّب ؤَلْشَعُ    إَِٔهَ إِْْ ُّصْشَعْ ؤَخٌُنَ رُصْشَعَُّب ؤَلْشَعُ ثَْٓ حَب

«

»

انثاًَ

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

دفـاع اتـٍ جُـً 
ُُُُّذْسِوُى

«

»

«َفَُْذْسِوُىُُُ املٌَْد»

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

َّب ؤَلْشَعُ ثَْٓ حَبثِسٍ َّب ؤَلْشَعُ    إَِٔهَ إِْْ ُّصْشَعْ ؤَخٌُنَ رُصْشَعُ

فَمٍُْذُ رَحًََّْ فٌَْقَ ؼٌَْلِهَ إَِٔيَب    ُِؽَجَؼَخٌ َِْٓ َّإْرِيَب الَ َّعرِيُىَب

«

»

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

« ُُُفَُْذْسِوُى

املٌَْدَ

َِٓ َّفْؼًَِ اَِّسَنَبدِ اهللُ َّشْىُشُىَب    ًَاٌشَشُ ثِبٌشَشِ ػِنْذَ اهللِ ِِّثْالَِْ

ثَنِِ ثُؼًٍَ الَ رَنْىَؼٌُا اٌؼَنْضَ شِشْثَيَب    ثَنِِ ثُؼًٍَ َِْٓ َّنْىَغِ اٌؼَنْضَ ظَبٌُُِ

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

َّب ؤَلْشَعُ ثَْٓ حَبثِسٍ َّب ؤَلْشَعُ    إَِٔهَ إِْْ ُّصْشَعْ ؤَخٌُنَ رُصْشَعُ

«»

ُُُُّذْسِوُىؤَّْنََّب رَىٌٌُُٔا

«»

ًَإِْْ ؤَرَبهُ خًٌٍَِْ ٌَََّْ َِّسْغَجَخٍ    ًّمٌُيُ الَ غَبئِتٌ َِبٌِِ ًَالَ حَشَُِ

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ًًَالَ رُظٌٍََُّْْ فَزِْال

ٍُّذْسِوُىُُُ املٌَْدُ ًٌٌََْ وُنزُُْ فِِ ثُشًُجٍ ُِشََْذَح

ؤَّْنََّب رَىٌٌُُٔا

ًًَالَ رُظٌٍََُّْْ فَزِْال 

ََلًُْ َِزبعُ اٌذَُْٔب لًٌٍَِْ ًَآخِشَحُ خَْْشٌ ٌَِِّٓ ارَم 

ؤَّْنََّب رَىٌٌُُٔا ًََال

 رُظٌٍََُّْْ

 

ةتعقٍـ

األٔل 

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

َِٓ َّفْؼًَِ اَِّسَنَبدِ فَبٌشمَحَُٓ َّشْىُشُهُ-1

«»

2-«

»

3-

انثاًَ

وُ ثَؼْذَ ُِعَبسِعٍ ًَىًََْٓثَؼْذَ َِبضٍ سَفْؼُهَ اجلَضَا حَّسَْٓ    ًَسَفْؼُ

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 حزف انضًري ادلُصٕب انعائذ إىل ادلثتذأ  -7
ٌَُْؤَفَحُىُُْ اجلَبىٍَِِْخِ َّجْغ 

«»«

»

األٔل

 ًَََوًٌُ ًَػَذَ اهللُ اُِّسْن

ٌَُْؤَفَحُىُُْ اجلَبىٍَِِْخِ َّجْغ 

ٌََُّْجْغ  

«

                                                           

 

ًًَوُال



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

«

»

«

»«

»

انثاًَ
ٌَُْؤَفَحُىُُْ اجلَبىٍَِِْخِ َّجْغ 

«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

دفـاع اتـٍ جُـً 

األٔل

«

لَذْ ؤَصْجَحَذْ ؤَُُ اخلَِْبسِ رَذَػِِ    ػٍَََِ رَْٔجًب وٍُُوُ ٌَُْ ؤَصْنَغِ

وٍَُوُ

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ٌَُْؤَفَحُىُُْ اجلَبىٍَِِْخِ َّجْغ 

» 

1-
ُُْؤَفَحُى 

2-
ٌََُّْجْغ

«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

«

»

«

»

 ؤَفَحُىَُُّْجْغٌَُْانثاًَ

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«ٌََُّْجْغ 

 َٓاٌَزَِّٓ ىَبدًُا ُّحَشِفٌَُْ اٌىٍََُِ ػ َِِٓ

«ٌََِاظِؼِوِ

«»

ةتعقٍ

األٔل

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 فَإَلْجٍَْذُ صَحْفًب ػٍَََ اٌشُوْجَزَِْْٓ    فَّثٌَْةٌ ٌَجِّسْذُ ًَثٌَْةٌ ؤَجُشّْْ

ثِبٌجَبؼًِِ ًَخَبٌِذٌ َّحَّْذُ ؤَصْحَبثُوُ    ثِبَِكِ الَ ُّحَّْذُ

انثاًَ

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ٌََُّْجْغ

ُُْؤَفَحُى 

«

»

اكتساب ادلضاف انتأٍَث يٍ ادلضاف إنٍّ -8
 َالَ رَنفَغُ َٔفّْسًب إمِيَبُٔيََبٌَََّْ َّإْرِِ ثَؼْطُ آَّبدِ سَثِه 

رَنفَغ «»

 َال

» َّنفَغُ َٔفّْسًب إمِيَبُٔيَب

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«رَنفَغ 

»

دفـاع اتـٍ جُـً 

«

»

األٔل
«

 

»

«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

شَّخِ اٌزُلُِٓلَذْ صَشَحَ اٌّسَْْشُ ػَْٓ وُزَّْبَْ ًاثزُزٌِذْ    ًَلْغُ املَحَبجِِٓ ثبٌَّْيْ

َِشََْْٓ وََّب اىْزَضَدْ سَِِبحٌ رَّسَفَيَذْ    ؤَػَبٌَِْيَب َِشُ اٌشَِّبحِ اٌنٌََاسُِِ

»

«

»«

»

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

«

»

انثاًَ
«

»

1-َِّْثَبٌِيَبفٍََوُ ػَشْشُ ؤ«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

2-ِرٍَْزَمِؽْوُ ثَؼْطُ اٌّسََْبسَح «

ِرٍَْزَمِؽْوُ ثَؼْطُ اٌّسََْبسَح»

3-
«

»

«

ٌفََّٓ جَبءَهُ ٌَِْػِظَخ »

ةتعقٍ

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

 الَ رَنفَغُ َٔفّْسًب إمِيَبُٔيََببٌَِْيَب َِشُ اٌشَِّبحِرَّسَفَيَذْ ؤَػَ

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 فعم ادلعطٕف تـ)أٔ( عهى اسى صشٌح نَصة ا -9
ًَُِؤََْ ٌِِ ثِىُُْ لٌَُحً ؤًَْ آ ٌٌَْ ًَُِآ

«»

« ًؤََْ ٌِِ ثِىُُْ لٌَُح ٌٌَْ

« آًَُِ ؤًَْ آًَُِ

«

»

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

دفـاع اتـٍ جُـً 

ًَُِآًَْؤ

ًلٌَُح«

ًَُِآًلٌَُح

»  

«

 ٌفِفُاٌشُ سِٓ ٌُجِِْ ٌَََإِ تُحَؤَ    ِنِْْشَ ػَمَرًََ حٍبءَجَسُ ػَجًٌٍَْ

                                                           



 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 ػٍَْمََّب نَؤَسٌُءَ ًْؤَ غًٍْْآيُ سُجَ    ضَحٌػِٓ سِصَاٍَ ؤَبيٌ ِِجَسِ الٌٍََْفَ

» 

«

»

«

»

ةتعقٍ

األٔل

«

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

انثاًَ

 ِِٓ ًًَََِْب وَبَْ ٌِجَشَشٍ ؤَْ ُّىٍََِّوُ اهللُ إاِلَ ًَحًْْب ؤ

إِالَ ًَحًْْب ؤًَْ ِِٓ ًَسَاءِ « ًَسَاءِ حََِبةٍ ؤًَْ ُّشْسًَِ سَسٌُالً

 ؤًَْ ُّشْسًَِ حََِبةٍ

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 إسُاد انفعم إىل ادلفعٕل انثاًَ  -11
ًَُحٍَُِّذِ األَسْض 

«»

 

ًََغٍََمَذِ األَثٌَْاةََٔضَيَ ػٍََْْهَ اٌىِزَبة

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ََِّثًَُ اٌَزَِّٓ حٌٍُُِّا اٌزٌَْسَاح

دفـاع اتـٍ جُـً 

«

ًَُحٍَُِّذِ األَسْض »

«ًَحٍَُِّذ 

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

«

»

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

ةتعقٍ
األٔل

انثاًَ

انثانث

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 إتذال ادلعشفح يٍ انُكشج  -11

«ٌََجَذٌ سَثُنَب رَؼَب

«جَذٌ سَثُنَب 

»

 .ًٍَُِْإَِٔهَ ٌَزَيْذُِ إٌََِ صِشَاغٍ ُِّسْزَم

 صِشَاغِ اهللِ

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

دفـاع اتـٍ جُـً 

«َثُنَبجَذٌ س 

»

«

»

 إَِٔب صََّنَب

» اٌّسََّبءَ اٌذَُْٔب ثِضِّنَخٍ اٌىٌََاوِتِ

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ِثِضِّنَخِ اٌىٌََاوِت 

»

«

ِثِضِّنَخِ اٌىٌََاوِت 

»

ةتعقٍ

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

األٔل
«

»

  ًَُْىَبس

 » ًَصِّشًا ؤَخِِ

ِِىَبسًَُْ ؤَخ »

ِثِضِّنَخٍ اٌىٌََاوِت :«»

«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

انثاًَ
«

 ،

»

 
 
 
 
 

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 ادلثحث انثاًَ
 اءاخ انتً أَكشْا اتٍ جماْذ دساسح تصشٌفٍحدفاع اتٍ جًُ عٍ انقش

1- )
َ
عِـم

َ
 كسـش عٍـٍ يضـاسع )ف

َُّخْؽِف

«

َُّخْؽِف

»«

 َإِالَ َِٓ خَؽِف

«اخلَؽْفَخَ

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

».

دفـاع اتـٍ جُـً 

َُّخْؽِف

«»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ًََِب وًُُ ُِجْزَبعٍ ًٌٌََْ سٍَْفَ صَفْمُوُ    ثِشَاجِغِ َِب لَذْ فَبرَوُ ثِشِدَادِ

«

»

«

»

 

«

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

 «

»

«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

ةتعقٍ

األول

«

»

انثاًَ

1-

2-

«»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«َُُّْىَبدُ اٌجَشْقُ َّخْؽَفُ ؤَثْصَبسَى

َُّخْؽِف

»«

 َُّخْؽَف

«ؤَثْصَبسَىُُْ

ا -2
ً
ا حصٍُ

ً
 االعتذاد تانساكٍ حاجض

ُِؤَٔجِئْي

«

ُِؤَٔجِئْي

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

ُُؤَٔجِئْي

»

دفـاع اتـٍ جُـً 

«ُِؤَٔجِئْي

ُِؤَٔجِي» 

األٔل

«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ُِؤَٔجِئْي»

ًَانثا
«

»

                                                           

 «

»



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

«

»

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

األٔل

انثاًَ

«

»

«

»«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

«

»

ةتعقٍ

األيش األٔل

األيش انثاًَ

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

3- )
َ
ـم

َ
ع

َ
 فتـح عٍـٍ يضـاسع )ف

ًًََُّْيٍَْهُ اَِشْسُ ًَاٌنَّس

«

»

                                                           

«ًًََُّْيٍَْهُ اَِشْسُ ًَاٌنَّس

ََسَؼ»



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 َٓثَِْنَخٌٍَِْيٍِْهَ َِْٓ ىٍََهَ ػ

«»

«»

دفـاع اتـٍ جُـً 

األٔل
«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

«

                                                           

«»

»

»



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

انثاًَ

ًًََُّْيٍَْهُ اَِشْسُ ًَاٌنَّس«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ةتعقٍ

«

»

   ًًََُّيٍَْـهُ اَِـشْسُ ًَاٌنَّسْـ

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

4-  
َ
ـم

َ
ع

َ
 (فتـح عٍـٍ يضـاسع )ف
ًَلَذْ ثٍََغْذُ َِِٓ اٌىِجَشِ ػَزًِْب 

ؤًٌَََْ ثِيَب صًٍَِْب «

»

ػِزًْبصًٍَِْب 

ًَػَزٌَْا ػُزًٌُا أحذًْا

ٔاَخشوَجِريًا

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ػُزًِْب صًٍَُِْب

ػِزًِْبًٍُِِْبص 

ػَزًِْب 

صًٍَِْب 

  

«ًَػَزٌَْا ػُزًٌُا وَجِريًا

 َِّْٓؤَُّيُُْ ؤَشَذُ ػٍَََ اٌشَح

ػِزًِْب

                                                           

«

»

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

دفـاع اتـٍ جُـً 

ػَزًِْب صًٍَِْب 

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

ةتعقٍ

 صًٍَِْب ػَزًِْباألٔل

انثاًَ

ػَزًِْب 

«»

صًٍَِْب

«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

إِرَا سَؤَرْيُُ ِِٓ َِىَبٍْ ثَؼِْذٍ سَِّؼٌُا ٌَيَب رَغَُْظًب ًَصَفِريًا 

َأ( -5
َ
ـض

ْ
 استعًال انفعـم )َأج

 ُفَزٌَِهَ َُْٔضِّو

»جَيَنََُ

رٌَِهَ جَضَّْنَبىُُ ثَِّب وَفَشًُا» 

ًََوَزٌَِهَ ََْٔضُِ املُحّْسِنني َإَِْ اهلل

ًََِٓ جَبءَ ثِبٌّسَِْئَخِ فاَلَ  ََّْضُِ املُزَصَذِلنِيَ

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 َُّْضٍَ إاِلَ ِِّثٍَْيَب

 

األٔل

«

الَ رََْضُِ َٔفْسٌ ػَٓ َٔفْسٍ شَْْئًب 

»

انثاًَ 

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

دفـاع اتـٍ جُـً 
َُُْٔضِّو 

«

ًًَاخْزَبسَ ٌُِسََ لٌََِْوُ سَجْؼِنيَ سَجُال

                                                           

«

»



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

َفَخَّسَفْنَب ثِيٌُ ًَثِذَاسِىٌُ األَسْض 

»

«

»

«

                                                           

«

 ٌُفَخَّسَفْنَب ثِيٌُ ًَثِذَاسِى

«األَسْضَ



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

َُُْٔضِّو 

»

ـةتعقٍ

األٔل

«

»

انثاًَ 
«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

«

»

 فتح انٍاء فـً آخش انفعـم ادلعتـم -6
ًٌَإِْْ ؤَدْسَُِ ؤَلَشِّت ًَِْْإ

«»ؤَدْسَُِ ٌَؼٍََوُ

«» 

ُِؤَدْس

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

دفـاع اتـٍ جُـً 

َُِؤَدْس

َُِؤَدْس

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

«

»

َُِؤَدْس

« ،

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ةتعقٍـ

«

»

«

»

ًَُإِْْ ؤَدْسَُِ ٌَؼٍََو

                                                           

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

تثـاع احلـشف حشكـح يا تعـذِإ -7
َؤٌََُْ َٔشْشَحَ ٌَهَ صَذْسَن

«»

ٍَِّْذْ ًٌََُْ ٌٌَُّذ ٌَُْ 

«َؤٌََُْ َٔشْشَحَ ٌَه

»

دفـاع اتـٍ جُـً 

«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ِِْٓ ؤَُِ ٌَََِِّْ َِِٓ املٌَْدِ ؤَفِشّْ     ؤٌََََّْ ٌَُْ ُّمْذَسَ ؤََْ ٌَََّْ لُذِسْ

»

«

»

«

»

«

»

                                                           



«

»



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

»

َؤٌََُْ َٔشْشَحَ ٌَه

َؤٌََُْ َٔشْشَحَْ ٌَه

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

ادلزْة األٔل

 «

»

«

َؤٌََُْ َٔشْشَحَ ٌَهَ صَذْسَن»

ادلزْة انثاًَ

«

»

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

ْشَحَ ٌَهَ صَذْسَنَؤٌََُْ َٔش

»

ةتعقٍ

األٔل

انثاًَ 

«

»«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

 

ِاَِّْذِ هلل «

ِاَِّْذِ هلل »

                                                           

«

ِاَِّْذِ هلل »



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

اخلامتـــح

 فإَه يًكٍ إجًال أهى انُتائج انتي توصم إنيها انبحث في سبع َقاط : 

األٔنــى

1-

2-

انثاٍَح

«



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»(1)

«

»«

»

: انثانثح





                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

«

» 
«

» 

«

»

:  انشاتعح

: اخلايسح

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 ًٌَََُِْب ُّشْؼِشُوُُْ ؤََٔيَب إِرَا جَبءَدْ الَ ُّؤِِْن
()

 



انسادسح

«

»

«

ٌِِئَالَ َّؼٍََُْ ؤَىًُْ اٌىِزَبة»

«

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

»

«

»

«

ًَُِآًلٌَُح

» 

انساتعح

 ًآخــش دػٌأــب ؤْ اِّـذ هلل سة اٌؼبملني ،

 ًصٍَ اهلل ػٍَ سْذٔب حمّذ ًػٍَ آٌو ًصحجو ًسٍُ.
 

                                                           



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 فٓـشط ادلصــادس ٔادلشاجـع



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
 انقراءات انتى أَكرها ابٍ يجاهد

 

 



 و 0202) يوَيو (   يجهة كهية انبُات اإلساليية بأسيوط ـ انعدد انسابع عشر

                                                                  

 

دفاع ابٍ جُى في كتابه )انًحتسب( عٍ 
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