
 

 

 إحسان برهان الدين            (يإبن اجلزر)ليَكدانةوةي ثيَشةكي 

1 

 

 

 

 
 

ریزهكیئیبنولجویپێشووهێكدانول
 
 

 
 

 إحسان برهان الدین: نووسینی

 

 

 

 

 

 

 م كه رگی یه به

 



 

 

 إحسان برهان الدين            (يإبن اجلزر)ليَكدانةوةي ثيَشةكي 

2 

 

 تا دلَير طةرميانىشةكى مامؤشثَي

 

 
 

 

 

 دمُد ٚ ع٢ً هي٘ ٚبخ ٘ احلُد هلل رب ايعاملني، ٚايصال٠ ٚ ايضالّ ع٢ً خري خًل اهلل
 .أمجعني

ثاط خىيَِسُُوَو ثًَساضىوُُوََ بُُٓوهَِ بطاّ بُضِيَعَ ًاًؤغتا إذػاْ بطٓاْ اهسيّ، 
خؤشرايَ بىوَ بُوَّ كُ بُ ياضًُتِ خىاّ طُوضَ تىاًُبًَتِ كاضّ بطاياُِ خؤّ هُ بىاضّ 

ُٓبىوبًَت ىيَِسُُوَّ قىضئاُسا ظياتط بطِاظيًََِتُوَو، ئُطُض بؤشايًُن هُو بىاضَزا جىاْ خ
بُياضًُتِ خىا ثطِّ كطزبًَتُوَ بُ ُىوغًُِكُّ كُ بُ ضِاّ بُُسَ ًاًؤغتاياْ و قىتابًاُِ ئُو 
ظاُػتُ ثًَىيػتًاْ بُو كتًَبُيُو، بًَُٓعيِ ُىوغًُِكُّ هُ بًَُٓعيِ ُٓهَبصاضزُِ ئُو ًُتُِ 

َ كُ ًُُُٔجِ كؤْ و تاظَّ ظؤضيَم هُ ًُشاخيِ قريائاتُ، بُضِاغتِ (إبٔ اجلشرٟ)ُُاوباُطُّ ب
ؤط ًبطاّ بُضيَعَ تىاًُىيُتِ ًافِ ئُو هًَلساُُوَيُ بسات بُشًَىَيُن ًٓض شتًَلِ ططُطِ فُضا

خىيَُِض تىوشِ ًُهُي و ًاُسووبىوْ بلات،  ُُكطزووَ و ئُوَُسَط زضيَصّ ُُكطزووَتُوَ
ٓا ئُوَُسَط كىضتِ ُُكطزووَتُوَ ًافِ بابُتُكاُِ ُُزابًَت و، ئُوَّ شايُتِ باغُ ُٓضوَ

بابُتُكُّ بُ  ِئَُ ُىوغًُِّ ضِاظاُسووَتُوَ و بًَُٓعّ كطزووَ بُ طُضِاُُوَ و ثاهَجصت كطزُ
قػُّ طُوضَ ظاُاياُِ ئُو ظاُػتُ، غىثاس بؤ خىا يُكَُ كتًَبًَلُ بُ ظًاُِ كىضزّ بُ 

ُٔجِ هُغُض شًَىاظّ ُىوغني و هًَلساُُوَّ ظاُاياُِ تُجىيس ئُو ًُتُِّ شًَىَيُكِ ًُُ
شتِ خًَطّ بساتُوَ و بُضزَواًًِ ثَِ ببُخصًَت بؤ ظياتط تُوَ، خىاّ طُوضَ ثازاوَهًَلسا

 .هَني ...قىضئاُِ ثريؤظ و ئُو ظاُػتاُُّ ثُيىَغنت بُ قىضئاُُوَ ِخعًُت كطزُ

 أمحد دمُد  زهًَط
 اجلاَع يًكزا٤ات األربع عشز٠                                                                                  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ...احلُد هلل، ٚايصال٠ ٚايضالّ ع٢ً رصٍٛ اهلل 
ثريؤظتطيّ ظاُػت ظاُػتُكاٌُ قىضئاٌُ ثريؤظَ، كُ  طىًاٌُ تًَسا ًُُ كُ بُضظتطيّ و 

ٍ (جتىيس)هُوظاُػتاُُط ظاُػيت ضان خىيَِسُُوَ .. بُُسَكاٌُ وتٍُ خىاٍ طُوضَيُ بؤ
َوَ (جتىيس)قىضئاُُ، كُ بُالٍ ظاُاياُُوَ هُغُض ًُٓىو ًىغوٌَاًَُم واجبُ قىضئاْ بُ 

يُكُشٌ هُغُض ًُٓىوياْ واجب (ْظزٟ)ضٌ شاضَظابىوْ هُظاُػتُ  ئُطُض.. خبىيًََِتُوَ
 .شُكاٌُ تطٍ ظاُػتوَكى ًُٓىو بُ( واتُ فُضظٍ كًفايُيُ)ُُبًَت 

هُطُيَ ئُوٍَ ًايٍُ فُخطٍ طُهٌ كىضزٍ ًىغوٌَاُُ كُ ظاُاٍ شًاضَ يُكٌ تُجىيس و 
ضِوَهٍَُ ئَُ طُهُ بُوَفايُيُ، بؤ ( مشط ايكّزا٤ إبٔ اجلشرٟ)ّ قىضئاُسا (قزا٤ات)هُ ( ُحذ١)

بؤ  ًًَصووٍ ثريؤظٍ ثًَصًٌِاْ .1(قىضئاُُ)زياضيُ بُُطخُكٍُ ئًػالَ بؤ طُهُكُياْ كُ 
كُذُقٌ خؤيُتٌ -بُالََ هُغُزَكاٌُ زوايسا .. خعًُتٌ قىضئاْ ثطِ ُىوضَ و، ًايٍُ شاُاظيُ

ياْ ضِاوَغتاْ وقُتًػٌاْ هُ ًُٓىو ئاغتُكاٌُ  -ُاوبِطيَت بُ غُزَكاٌُ زواكُوتّ
كُ ئىممُتٌ ئًػالَ، بُ كىضزيصُوَ بُضَو زوواوَ ( ًاززٍ و ضِؤشِبريٍ)شاضغتاًُُت 

 ..ضِؤيصتىوْ
ٍ تًآُهَلُوتىوَ كُمنىوٍُُ (إبٔ ت١ُٝٝ)ًاْ كُهَُثًاوٍ كىضزٍ وَكى ًًَصوو

والغايٌ كطزُُوٍَ بَِ بًُِا ( تكًٝد)و زَضضىْ هُ كؤتٌ ( إدتٗاد)و ( فقُ)تاظَكُضَوٍَ 
بُالََ هُ غُزَكاٌُ زواكُوتىويسا، بُُاو ثًَصُواياُِ زيّ خؤياْ خُضيم كطزووَ بُ .. بىوَ

بًُُٓاْ ! َ(ديٌٝ)كُ زيُِكُياْ زيين ( ديٌٝ)خساْ بُ ذاشًٍُ ذاشًُكاُُوَ، بآ بايُ
شًَىَط هُ بىاضٍ قىضئاُسا هُ غاهَُكاٌُ بُضَوزوا ضىوُسا ثصتطىيَدػتًَِلٌ ظؤض بُزٍ زَكطيَت 

تُُاُُت قىضئاْ واٍ هًَٔاتبىو تُُٔا كتًَبًَلٌ ثريؤظبًَت و هُُاو ثُضِؤزا .. هُ خعًُتٌ قىضئاُسا
!! بًَت( نافز) ئُو كُغُ ًَت باغٌ ضِاظٍُ ئايُتُكاْ بلطيَت ُُنزابِطيَت بؤ ًىباضَكٌ و، ُاب

 هُ كاتٌ قىضئاْ خىيَِسُسا ُٓهَُيُكٌ ظؤضزَكُْ و( ب ايعًِطاّل)تُُاُُت قىتابًاٌُ شُضعًض 
 .خىيَِسُُوٍَ قىضئاْ ُاكطيَت ضَِضاوّ بًُِاكاٌُ ضان
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 ابىوٌُ ئًػالًٌ ووايًُزا، هُطُيَ زَغتجًَلطزْ وطُشُغُُسٌُ ضِغىثاس بؤ خىا هَُ ز 
 بُضُاًٍُ شياْ ىو، ًاًُهَُكطزُِ وَك طُضِاُُوٍَ ضِؤهَُكاٌُ ًًووُت بُضَو ططُطًساْ بُ ئًػالَ

ضؤْ ططُطٌ زضا بُ ظاُػتُكاٌُ تط، ططُطًض ـ كَُ  ىُٓضوَك.. ئُغوٌَ شاضغتاًُُت و، ٓعض و
، بُتايبُتٌ ظاُػيت تا ظؤض ـ زضاوَ بُ ظاُػتُكاٌُ قىضئاْ، بُالََ هُئاغيت ثًَىيػتسا ُُبىوَ

ططُطٌ زاْ بُ غُُُزٍ ُُثططِاو بؤ غُضضاوٍَ ئَُ قىضئاُُ كُ ثًَػًُبُضٍ  و( ئُزا)قريائات و 
ضىُلُ ئُطُض ظاُػتًَم بصًَت تُُٔا هُ ضِيٌَ خىيَِسُُوٍَ (.. زضووزّ خىاّ هُغُض بًَت)خىايُ 

 بُهلىضطًع ُاشًَت، ضُُس كتًَبًَلُوَ زَغت بلُويَت، ئُوا ضؤًُيَت قىضئاْ خىيَِسُُوَ ُٓ
بًَت كُبًُِاكاٌُ خىيَِسُُوٍَ قىضئاٌُ بُضِاغتُوخؤ  زَبًَت هُضِيٌَ ًاًؤغتايُكِ شاضَظاوَ

زضوزّ خىاّ )زَطاتُ ثًَػًُبُضٍ خىا  ًٌ ًاًىَغتايُكُوَ وَضططتبًَت، بُو شًَىَيُ تاَهُز
 ( .. هُغُض بًَت

باضٍَ ظاُػيت تُجىيس، بُالََ هُطُيَ ئُوٍَ بُظًاٌُ كىضزٍ ضُُس كتًَبًَم زاُطاوَ زَض 
زَ زئُوَ بُزٍ زَكطيَت، هُ ظؤضياُسا، كُ ُىغُضَكٍُ خؤٍ شاضَظايًُكٌ تُواوٍ ُُبًَت هُ ًا

هُوَ زَضًَت ُٓض وَضِطًَطِاًَُلٌ زاُطاوَ عُضَبًُكاْ .. و، ثطاكتًلًصٌ ظؤض ُُبًَت ُُكظاُػتً
كىضِياْ ثًَىَزياضَ، بُثًَطُواٍُُ  بُالََ كَُ و.. هُطُيَ ئُوٍَ كُ غىوزيصًاْ ظوَضَ! بىوبًَت

كُ خؤٍ شاضَظايًُكٌ .. ئَُ كتًَبٍُ بُضزَغتٌاْ كُ بطاٍ بُضِيَع كان إذػاْ ُىغًىيُتٌ
و، هُ زًٌَ شاضَظاياُُوَ  و، خاوٌَُ غُُُزٍ ُُثططِاوَ باشٌ ُٓيُ هُ خىيَِسُُوٍَ قىضئاْ

ظاًُاضٍ ظؤضٍ  اوَ وبؤيُ كتًَبُكٍُ هُغُض بِاغُيُكٌ ثتُو ُىغط.. قىضئاٌُ وَضططتىوَ
ًتٌاُُ ثًَلطاوٍ بُكاضًَِٓاوَ هُ  و جطُ هُوٍَ كُ ظؤض غُضضاوٍَ ططُط و ئًُُ.. ايُستًَ

 . بابُتُكُزا
ُ، بُالََ ًُٓىو ًقىتابًاٌُ شُضع هُ ضِاغتًسا ئَُ كتًَبُ ظياتط بؤ شاضَظاياْ و

ًاٌُ كىضزٍ منىوٍُُ ضِؤشِبرييَم غىوزٍ خؤٍ هٌَ وَضزَططيَت، زَتىامن بوًٍََ تا ئًَػتا بُ ظ
اضَظا بؤ ئُواٍُُ كُ زَياُُويَت بُ زضوغيت قىضئاْ الٍ ًاًؤغتايُكٌ ش.. ئَُ زاُطاوَ ًُُ

 ..يَُِوَ بؤٍخُمت بلُْ، ظؤض ططُطُ بطُضِ
بًلاتُ  زاوكاضَ هُ خىاٍ طُوضَ ئَُ كاضَ جىاُُ هُ بطاٍ ُىوغُض وَضبططيَت و

 .تىيَصىوٍ قًاًُتٌ
 

 زياضٍ امحس امساعًى .ز                           
 اجلاَع يًكزا٤ات ايعشز َٔ طزٜل ايشاط ١ٝ ٚايدّر٠                              
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        شةكى نووشةرثَي      
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 ،األرض ٚدعٌ ايظًُات ٚايٓٛر ثِ ايذٟ نفزٚا بزبِٗ ٜعديٕٛخًل ايضُاٚات  احلُد هلل ايذٟ
٢ هي٘ ٚأبخاب٘ ٚأت اع٘ ٚ أح اب٘ ًٚعُد دْا دمٝص ،زمح١ املٗدا٠ايٚايصال٠ ٚايضالّ ع٢ً 

 .أمجعني

خؤشبُختِ بؤ ئُو كُغُّ قىضئاْ بُجىاُِ و زضوغتِ زَخىيًََِتُوَ و، غاتُكاُِ شُو 
و ضِؤشّ هُطُهَسا بُغُض زَبات، ضىُلُ قىضئاْ هُ ضِؤشّ قًاًُتسا زَبًَت بُ تلاكاض بؤ 

 .2(...ا١َ يف ابخاب١ٜٝشفع ّٜٛ ايك إٔ ايكزهٕ): فُضًىويُتِ ()خىيَُِضاُِ، وَكى ثًَػًُبُض 

ًُعٌُتًَلِ  :-وَكى يُكًَم هُ خىاُاغاْ زَفُضًىيَت-ُضِاغتًسا شياْ هُغايُّ قىضئاُساه
طُوضَيُ، ًُعٌُتًَلُ كُغًَم ُُيطُشتبًَت ُاظاًَُت ضؤُُ، ًُعٌُتًَلُ تًُُْ ثريؤظ زَكات و 

 .ًطؤظ هُ ًُٓىو ثًػًُن ثاضاو زَكاتُوَ

ًُُ  ، ظاُػتًض(قزأإ)ايُتِ زاواّ فًَطبىوُِ ظاُػت بىو ظؤبؤ ًط ًضيُكَُ ثُياًِ قىضئاُ
 ثُيىَُسُِ بُ فُضًىوزَّ–ؤضِاغتُوخ–، ضىُلًُُظُرت هُظاُػتُكاُِ قىضئاُِ ثريؤظ

رتيّ ظاُػتُكاُِ قىضئاًُض ظاُػتِ تُجىيس و يُكًَم هُ ططُط ُٓيُ،ثُضوَضزطاضَوَ 
طًُِ و بًُِاياُُّ طُوضَ ظاُاياُِ ئَُ ظاُػتُ شًَىاظَكاُِ خىيَِسُُوَّ قىضئاُُ بُثًَِ ئُو بِ

 .ياْ كطزووَياضز

ئَُ ظاُػتُ ًُظُُ ثصلًَلِ كًُِ بُضكُوتىوَ  ،بُالََ ئُوَّ كُ جًَطُّ زاخُ 
 ئُوَط ،كىضزغتاُُبُتايبُتِ ًُبُغتٍ هُبايُخساُِ ًػىهٌَاُاْ هَُ والَتُّ خؤًاْ و 

بًَت ئُوَُسَّ  اُِ ططُطِ ثًَساْثاغاوَ، ضىُلُ بىاضيَم ًُُ شايَِ كًُتُضخًًُُكِ ب
هُ تًصلِ خؤض هُ ُاوَضِاغتِ  َ، فُضًاُِ خىاّ طُوضَط هَُ باضَوَ ضِووُرتقىضئاُِ ثريؤظ

 .(ٚرتٌ ايكزهٕ تزتٝال) :فُضًىويُتِضِؤشزا كُ 

ئُوَ فُضًاًَُلِ خىايًُ، ٓاوَالَْ بُ باشرتيّ شًَىَ هُ خؤياُسا بُضجُغتُياْ كطزبىو، 
فًَطبىوُِ قىضئاًُض بُشًَىَيُكِ ضِاغت . ياْ وَضططتبىو( )ثًَػًُبُض  بُو شًَىاظَّ كُ هُ

ُلُ بُزَغت ًَِٓاُِ ئُو ظاُػتُ ضِازَوَغتًَت ىؤشض زَبًَت، ضكبُُٓوهَساْ و و زضوغت 

                                                 
 يف  اي ٝٗكٞ، 38/5-139اهلبري  يف ايطربا٢ْ، و 249/5، 257، 254، و أمحس 553/1ًػوٍ  أخزد٘  
 .395/2 ايهرب٣اهػِّ 
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ضِؤهَِ هُغُض اليُُُ تًؤضّ و كطزَيُكُّ ثًَلُوَ، بُتايبُتِ بؤئُواُُّ كُ زَياُُويَت 
اُاْ ببًِّ، ثًَىيػتُ هُغُضياْ غُضباضّ ئُوَّ بُجىاُرتيّ ًاًؤغتايِ و فًَطكطزُِ ًىغىهٌَ

-ظاُػتُثًَلطاوَكاُِ ئَُ  شًَىَ ثًتُكاُِ قىضئاْ زَضبطِْ، بصطُضِيَُِوَ بؤ غُضضاوَ ًتٌاُُ
ضىُلُ ًُٓىو ظاُا ٓاوضُضخُكاْ ظاُػتُكاًُاْ هُواُُوَ -بُتايبُتِ غُضضاوَ زيَطيُِكاْ

ًِِ ياُِ عُضَبِ زَضزَكُويَت، ضىُلُ ظًاُِ ئاططُطِ ظً هًَطَشُوَ ،زَططيَتغُضضاوَ 
، ()ئاًطاظّ تًَطُيصتٌِاُُ هُ قىضئاْ و غىُُِتِ ثًَػًُبُض  ُوات ُُ،ُائًٌَُّ ًىغىهٌَا

ُٓضوَٓا بؤ تًَطُيصنت هُو طُجنًُِ بُ ُطخاُُّ كُ ظاُاياْ بؤياْ بُجًًََٔصتىويّ، وا 
ثاغاوّ جًاجًا ُٓهٌَُتِ ضِاغتُوخؤ ظًَاُُط جاضيَلِ تط خؤّ زووباضَ زَكاتُوَ و، هُشيَط 

ُُوَيُن  ثُيسابىوُِظًاُُ ئُجناَ زَزضيَت، بًُٓىاّ  و ُاضِاغتُوخؤ بُضطِّ هُزشّ ئَُ
 هُبُالياُُوَ قىضغرتبًَت  ()تًَطُيصتِِ قىضئاْ و فُضًىوزَكاُِ ثًَػًُبُض  ىوزاتهُزآا

كُويَتُ غُض ئُغتؤّ ًًَصوويًُ زَهًَجطغطاويَتًُكِ  طئُوَ ،ضًايُكِ غُختغُضكُوتِِ 
خؤّ بُهًََِِ  ،ٌُ وًُاظَ هُو ُٓوالَُُّ ئًََِ ب طًىغىهٌَاُاُِ ئَُ غُضَزًَُ، خىاّ طُوضَ

ثاضاغتِِ قىضئاُُكُّ زاوَ، بُالََ تاقًٌاْ زَكاتُوَ تاكى ض ئُُساظَيُن ثُضؤشني هُغُض 
ّ تاظَ ُٓوالَُُط زَضكُوتىوْ هُ ُُوَغُضَتاّ بُضووبىوًِ ئُو  بّاًُخ ،ئايُِكًُاْ

 ،خىيَِسُساُشاضَظايًُ هُ قىضئاْ ُثًَطُيصتىوزا و، يُكًَلًض هُ زياضزَكاُِ ططُطِ ُُزاْ 
ًُبُغتٍ هُضِاغت خىيَِسُُوَّ قىضئاُِ  ظياتطًُتطغًُط كُ هًَطَزا زَخيًُُ ضِوو  ئَُ

ُٓوهَِ ًاًؤغتاياْ و كُُاهَُكاُِ ضِاطُياُسُِ ئًػالًِ و -غىثاس بؤخىا-ثريؤظَ ئُطًِا
ًُٓىو ئًُاُُ غُضيبِ  ،ئًػالَ ثًَصلُط زَكطيَت ِِيئُو خعًُتاُُّ ئًُطِؤ بُئا غُضجَُ

  .سَكطيَت هًَُُى ًىغىهٌَاُاُِ ُٓضيٌَسايَزوئًػالًًاْ البطزووَ و بىوشاُُوَيُكِ بُضضاو 

ضِيَباظّ وَضططتِِ –بُتايبُتِ قىضئاُِ ثريؤظ–هًَطَشُوَ زاواكاضَ هُ فًَطخىاظاُِ ظاُػت
يَباظيَلِ ًتٌاُُ ثًَلطاوَ بؤ ضىُلُ ئُوَ ضِغُُُزَوَ ظيِسوو بلُُُوَ،  هُضِيَطُّ ظاُػت

 .فًَطبىوْ و وَضططتّ

ّ خىاّ طُوضَ بُغُضًُوَيُ بُوَّ ُٓىل خىيَِسُُوَّ يُن ُو ضاك ًًِض فُظيَ
هُغُض ( حفص)و ( شع ١)خُمتُّ بؤ ضَِخػاُسَ بُ قريائُتِ عاظٍ هُغُض ُٓضزوو ضِيىايُتِ 

ّ زَ ثًَصُوا طُوضَكامن (أظىي)زواتطيض –(ًاًؤغتا زهًَط طُضًًاُِ)اًاْ زَغتِ ًاًؤغت
زا (اجلٌع اهلبري)يصٍ تُواو كطزو ئًػتا هُ (اجلٌع اهعػري)قؤُاغِ هُالّ خىيَِس و 

ئُوَط زَضطاّ  ،() بُغُُُزّ ُُثططِاو بؤ ثًَػًُبُضطُيصتىوًُتُ جىظئِ ُٓشتَُ 
و بُُطخاُُّ  زَ و، يُكًَم هُو كتًَبُ بُ ثًَعكط ئَُ ظاُػتُ ططُطُّ بؤ واالَضىوُُ شووضَوَّ 
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بىو ( اجلشرٟ إبٔ)ّ (املكد١َ اجلشر١ٜ)كتًَبِ ، خىيَِسًُوَ و، بُ واُُ ومتُوَ ضُُس جاضيَم
 ضِاظُكطزُُئَُ ئَُ كتًَبُ وَكى ثًَِاغًُاْ كطزووَ هُ غُضَتاّ  ،ضَِمحُتِ خىاّ هًَبًَت
 ساػتِ تُجىيس و بًُِاكاُِ خىيَِسُُوَّ قىضئاُكتًَباُُّ هُبىاضّ ظاُيُكًَلُ هُ باشرتيّ ئُو 

كُ  ،بُشًَىَّ ٓؤُطاوَ، ضىُلُ ُىوغُضَكُّ ثًَصُوايُكِ ُاوزاضّ ُٓضَطُوضَيُ ُْىوغطاو
–ُٓض ظاُػتًَم بًَت-ئُو، بًَطىًاْ ظاُػتًضثًَصُوايُتِ  ًُٓىاْ بَِ ضِاجًايِ كؤكّ هُغُض

هُ غُضضاوَّ  ُوَخىاضزُئاوكى ضؤْ باشرتَ، ُٓضوَ وَ وَضبطريزضيَتكُيُهُغُضضاوَ
 .شرتَ هُو شىيَِاُُّ زووضْ هُ غُضضاوَوَؤخ غاظطاض باشرت و

ضِووُاكِ كؤًُهًَم هًَلساُُوَّ ظاُاياُِ كؤْ و شيَط ، هُثصت بُ خىاّ طُوضَوبؤيُ 
ثاط ضَِظاًُُسّ –ٓاُسَضيصٍ ،بُ ُىوغًِِ شُضذًَم بؤ ئَُ كتًَبُ َٓاوضُضر، ُٓهَػا

ُت تُُاُ ،ًاْ بَُ ظاُػتُ ُُزاوَ وًٍِ ًىغىهٌَاُاْ بايُخِ ثًَىغتئُوَبىو بً–ضَاثُضوَضزط
هُ ظؤضبُّ جىاُِ ُاظاُّ قىضئاْ خبىيَُِِوَ و، بُخاوَْ بطِواُاًُ و ضِؤشِبريَكاًُض ُٓض 

 تاكىذىكٌُكاُِ بَِ ئاطاْ، جطُ هُوَط ٓاُسَضيَلِ بًَُٓعّ تطَ ُٓبىو كُبطيتِ بىو هُوَّ 
ًػىهٌَاُاُِ كىضز و كُس ًٓض هًَلساُُوَيُكِ  ًَىاغطاوَ هُُئًَػتا ئَُ كتًَبُ بُباشِ ُُُ

 .وَ كُ ضاث كطابًَتزوبؤُُكط
، قُضَبىوّ ُٓبىوُِ شاياُِ باغًصُ كُ ئَُ كتًَبُ و، ًٓض كتًَبًَلِ تط هَُ ظاُػتُ
ظاُػتًَم هُ ضِيَطُّ  ضًاًؤغتا ُاكاتُوَ بؤ فًَطكطزُِ فًَطخىاظ، ضىُلُ ئُطُض بطىجنًَت ُٓ

ضبطريزضيَت، ظاُػتِ تُجىيس و جىاْ خىيَِسُُوَّ قىضئاْ ُٓضطًع بُتُواوّ كتًَبُوَ وَ
هَُ كتًَبُ ئُوَيُ  ٍتايُكِ هًَٔاتىو، ئُوثُضِّ ًٓىاشغبُزَغت ُاخطيت بُبَِ ًاًؤ

غُضضاوَيُكِ فًَطكطزْ بًَت بؤ ًاًؤغتاياُِ قىضئاْ و، بابُتًَلِ ٓاُسَض بًَت بؤ قىتابًاُِ 
  .ِ هُخؤياْ شاضَظاتطاُهًَىَضبططْ بُ ٓاوكاضّ كُغبًدىيَُِِوَ و غىوزّ  ظاُػت

ئُّ  :زَهًٍََُوَ هُكاتِ فًَطبىوُِ قىضئاْ بُثًَِ بًُِاو بِطًُِكاُِ يصٌهُئُظًىوُِ خؤ
يًَِت هُالّ ىثًَض ئُوَّ خُمتُيُكِ تُواو خب ،قىضئاْ و جىاْ خىيَِسُُوَّظاُػت قىتابِ 

ض جًاواظَ هُطُيَ ثًَض تُواو كطزُِ خُمتُكُ، بؤ قىضئاْ ظؤ تًاًؤغتايُكِ هًَٔاتىو، طىيَططتِ
ًَػتا ثًت ثًت بُطىيَتسا ئكُوَ، بُالََ بُغُضيُتؤ ثًَصرت طىيَت هُ ئايُتًَم زَططت 

بؤيُ ُعَ كطزُُوَّ ثًتِ بُضظ و ، ُخطَد و غًفُتِ ثًتُكاُِ زَظاًُتضىُلُ ً ،تًَسَثُضيَت
ُوَغتاْ هُغُض ، ضِاُثًَطُواُُكُّ ثًتُكاُِ قُهقُهُ وثًَطُواُُكُّ، قُهقُهُ ثًَُِكطزُِ 

، كىضت بُبَِ ثًَساُِ ئُو غًفُتُ( بفري)، تًَجُضِبىوْ بُغُض ثًتُكاُِ (عُز ئ)ثًتُكاُِ 
جنت غُض ئًَػتا ًُززَكاْ هُئاغتِ خؤياْ و شتِ تط، ًُٓىو ئًُاُُكطزُُوَّ ًًِطُ و 
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بطاو خىشلًَلِ  بؤ ُٓض ئُوََ ، ثًًَاْ زَظاًُت كُُٓهَُْ، ًّ زَغتُبُضّضِازَكًَصّ
، خُمتُيُكِ و وبى ْ شاضَظائُطُض ًُخطَد و غًفُتُكاكُ  ،ًىغىهٌَاُِ قىضئاْ زؤغت

قىضئاُِ بُ زضووغتِ خىيَِس هُغُض زَغتِ ًاًؤغتايُكِ كاضاًُ ُٓغت بُ ذاهَتًَلِ تاظَ 
، شازيُكُ هُواُُيُ زياضّ خىاّ ُٓضطًع ثًَصرت ُٓغتِ ثًَُِكطزووَكُ زَكات هُ خؤيسا، 

كُغُّ بُشًَم هُغاتُكاُِ تًُُُِ تُضخاْ زَكات بؤ جىاْ  ئُوبًَت بؤ  طُوضَ
 .خىيَِسُُوَّ قىضئاْ

 ريؤظثواشُِظاُِ هًَٔاتىويِ هُ بًُِاكاُِ تُجىيس و ضِاغت خىيَِسُُوَّ قىضئاُِ 
هُ ( يُكًَلُ)ئُوَ  زَظامنوا ًُغُهُيُكِ ضِواهَُتًُ و، كاضيطُضّ ظؤضّ ًُُ، ُُخًَط، بُهَلى

ُُكطزُِ، ئاخط كُغًَم ضؤْ غىوز هُ ًُظُرتيّ ( تدبز)تًَُِطُيصنت هُ قىضئاْ و  كاُِكاضَٓؤ
كُ بُ ثُهُ بًدىيًََِتُوَ وَكى ئُوَّ طىضطًَلِ بُزواوَ  وَضبططيَت (ايفاحت١) غىضَتِ قىضئاْ

ُٓضوَٓا ئايُتُكاُِ تط، ئُو ( ايهزصٞ ه١ٜ)بًَت و، ثًتُكاُِ تًَلُيَ و ثًَلُيَ بلات، ياْ 
 ضِيَططَ هُ غىوز وَضططتّوشُكاْ بُغُض ظًاُسا بُو شًَىاظَ، ُِ زتًَلُيَ كطُ و ُزثُي كطثُهُ

 .و تًَطِاًاْ هُ واتاكاًُسا
ّ يُ بُو شًَىَيٌُتًُُُِ تًَسا بُغُض بُضيَت، ئًَ زضِ بًَت هُقىضئاْ باشرت، ئازًًَعا

يتًت هُ تؤ بط زئُّ ئازًًَعا: وَكى ذُغُُِ بُغطّ ضَِمحُتِ خىاّ هًَبًَت زَفُضًىيَت
ُض جا كُ ضِؤشيَلت تًَجُضِّ وَكى ئُوَيُ ُُٓسيَلت هًَُُى ضىوبًَت، ئُط ،ضُُس ضِؤشاًَُم

 .ظؤض ُابات و بُجاضيَم تًا زَضًَتبًَطىًاْ كُغًَلًض ُُٓسيَلِ هًَُُى ضىو، 
خىاط هُثًَصرتَ هُ ًُٓىو ظاُػت و بىاضيَلِ تط بؤ بايُر ثًَساْ، ئُو غاتاُُط كتًَبِ 

و  ثريؤظْ ِطُهًَلتبُغُض زَضًَت غا كطزُِ ئايُتُكاًُساو هُبُض وْ و تًَطُيصنتفًَطبى هُطُيَ
 .(إْشا٤اهلل) قىضغِ تُضاظووّ ضِؤشّ قًاًُتّ

هَُ ُىوغًُِشسا ئُوَُسََ بُغُ تىاًُبًَتٍ ئَُ بابُتُ بىضوشيٍَِ بؤ ًاًؤغتاياْ و 
وَ و وَضطًَطِاُِ ئُو ْ بؤ ضِاظُكطزْ و هًَلؤهًُُِىوغُضاْ كُ ُٓوهًَلِ جسزّ زَغت ثًَبلُ

، بُهَلى ًُُُٓىو غُضضاواُُّ كُ خىيَُِضّ ًػىهٌَاُِ كىضز ُُن ُٓض هًًَاْ غىوزًُُس ُُبىو
 و ئُوَط ظياًَُلِ طُوضَيُ، ضىُلُ هُضِاغتًسا طُوضَ ظاُاياْ، ُاويصًاْ ُُبًػتىوَ

طُىل كىضز  ويّ،ثًاواُِ ئَُ بابُتُ ًُظُُ ُىوغني و شىيَُِواضّ ُاواظَياْ بؤ بُجًًََٔصتىُكُهَ
بُثصتًىاُِ خىاّ ثُضوَضزطاض ضُُسيّ  ًًِض ،َبىوهًَِ بًَبُط  زاهُشيَط جؤضَٓا ثاغاو

 .غُضضاوَّ تطَ زاُاوَ كاضياْ هُغُض بلَُ ئُطُض تًُُْ زَضفُتِ تًَسا ًابًَت
 :زَهًٍَزَثاضيٌَُوَ هُخىاّ طُوضَ و 
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مبجاضيَعَ هُوَّ هَُ  ،تطيَزَط ِطىَّ هُُعاو ثاضِاُُوَّ بُُسَكاُ كُغًَمئُّ ضاكرتيّ 
كطزَوََ ثىوضُيَ ُُبًَت و  ُىوغًَُِ ًُبُغتٍ ُاوباُط زَضكطزْ و ضِوثاًايِ بًَت، بؤئُوَّ

  :زَهًٍَ ،يض زَكًُُوَ(يبايشاط)ثازاشتٍ بُ ظايُ ُُضًَت، الغايِ ثًَصُواّ طُوضَ 

 
 أعذْٞ َٔ ايتضُٝع قٛال ٚ َفعال        ْٚادٜت ايًِٗ ٜا خري صاَع 

 3 ظٛر فاخطال ٟأدزْٞ فال أدز      متدٖا ٜدٟ َٓو األٜادٟإيٝو 

 :زَهًٍَهُكؤتايصسا 
( اجلشر١ٜ)هَُ هًَلساُُوَ كىضتُزا طُضِاوًُتُوَ بؤ ظؤضيَم هُ كتًَبُكاُِ تُجىيس و شُضذِ 

بُهَلى ُٓضضًٍ  ،ئَُ بىاضَط بىاضيَم ًُُ هُخؤًُوَ قػَُ تًَسا كطزبًَت ،هُ كؤْ و ُىيَسا
 ،ىاغتُِوَ بىوَ بؤ قػُّ ظاُاياْ هًُُضِ ضِاظُكطزُِ زيَطَِكاُِ ٓؤُطاوَكُُىوغًىَ ُٓض ط

ُٓىل كُهَم وَضططتِِ ( اجلشر١ٜ)ضِاظُكطزُِ ثًَصُكِ  ،بُالََ ئُظًىوُِ واُُ وتُِوَّ تُجىيس و
بُ طىيَطَّ تىاُاّ  ،بؤ ضَِخػاُسَ هُطُهًَم هُو كتًَب و غُضضاواُُّ هَُ باضَوَ ُىوغطاوْ و

 .ُو غىوزاُُ بُ خىيَُِضَ بطُيُمناوَ ئخؤَ ُٓوهٍَ ز
بُضضاوّ كُغًَم  ،جا ئُطُض تىوشِ ُٓهَُو ُُثًَلاْ بىوبًَتٍ هُ جًَطُيُكِ كتًَبُكُو

ضِووْ كطزًُوَ و ُٓهَُيُكِ بؤ ضِاغت كطزًُوَ، بُئُو ثُضِّ غِط فطاواًُُوَ وَضيسَططَ و، 
هُ ئازًًَعازيَم كُ قابًوِ  ، ضىُلُ هُكؤتايًسا ًّ ظياتط ًٍُهُُٓهَُكَُ ثاشطُظ زَمبُوَ

 .ُٓهَُكطزُُ
 .أْت أصتػفزى ٚ أتٛب أيٝو أي٘ إاّل اّلأشُٗد أ ص خاْو ايًِٗ ٚعُدى

 ذػاْ بطٓاْ اهسيّإ /باوكِ ًىذُممُز 

 19/8/2010الض ُك
ihsanburhan@yahoo.co.uk 
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 كورتةيةك دةربارةى
 (يإبن اجلسر)ذياننامةى 

 

  

  
 

ىل عُئُبىخلُيط شًُػُززيّ ًىذُممُزّ كىضِّ ًىذُممُزّ كىضِّ ًىذُممُزّ كىضِّ 
 .4(اجلشرٟ إبٔ)، ُاغطاو بُ عىًُضّ، زميُشقِ، شرياظّ، كىضِّ يىغف

ّ (751)، هُ ثاط ُىيَصّ تُضاويح هُ بًػت و ثًَِحِ ضًُِظاُِ غاهَِ هُ شُوّ شُممُ
 .شق هُ زايم بىوَُهُ زمي( ايضٛرٜٔ بني)كؤضِ هُ طُضَِكِ 

بؤ ذُد هُالّ ئاوّ  صتي، كاتًَم ضِؤباوكِ باظضطاْ بىو، ضى غايَ بىو ًِساهَِ ُُزَبىو
 .ظًَعًَسا ثاضِايُوَ هُ خىاّ طُوضَ كُ كىضِيَلِ ظاُاّ ثًَببُخصًَت

، هُ طِازَططت و، قىضئاُِ ًُظُئَُ باوكُ باظضطاُُ ثًاويَلِ خىاُاس و ظاُػت ثُضوَض بىو
 احلضٔ)هُ باغلطزُِ شياُِاًُّ ( اجلشرٟ إبٔ)خىزّ ، وَضّ زَططت ُاوزاض الّ ًاًؤغتاياُِ

 : 5فُضًىويُتًِاًؤغتايسا ( ٞايضزٚد

وكٌِ فًَطّ قىضئاْ و ًاًؤغتاّ باوكٍ ضَِمحُتِ خىاّ هًَبًَت، با ًّّ ًاًؤغتا)
 .(خىيَِسْ كطز

 جطُ هُ ظاُػتِ قىضئاْ و هُبُضكطزُِ طىيَِ هُ فُضًىوزَكاُِ( اجلشرٟ إبٔ)
و ( ٟاي دار بٔا ايفدز)وَكى ٓاوَالَُِ  ،ططت هُ طُوضَ ظاُاياُُوَزَ () ثًَػًُبُضيض

خاهَِ بُغاالَضىوّ  ىوَك ،، ئًحاظَشِ هُ طُوضَ ظاُاياُِ وَضططتكُغاُِ تط هُ زميُشق
شًَىَكاُِ ثاشاْ زَغتِ كطز بُ كؤكطزُُوَّ  ،(اخل اس مساعٌٝإ بٔ دمُد) باثريّ

و ( ايضالر بٔ ع دايٖٛاب) :وَكى، هُغُض زَغتِ ظاُاياُِ شاَ (تاايكزا٤)خىيَِسُُوَّ قىضئاْ 
ذُوت خىيَِسُُوَكُشِ هُ  ،ن 767-766هًَُُىاْ غاهَِ  (ردب أمحد) و (ايطخإ أمحد)

                                                 
تىضكًا، هُئُو غُضّ باكىضّ ًىغىَ، ئَُ  –ىضّ غىضيا ُاوضُيُكُ هُغُض غِ: (عُز إبٔ دشٜز٠) 4

زوضطُيُ ضِوباضّ زجيوُ هُ يُن الوَ زَوضَّ زاوَ بُشًَىَّ ًاُط، بُالََ زواتط كُُسضِيَم هُاليُكاُِ تطَوَ 
ضيض بُو ُٓضبؤيُ ئاو ضىاضزَوضّ ُاوضُكُّ زا، كُغاًَُلِ ظؤ زضوغت كطاو، ئاغتًَلِ هُغُض زضوغت كطاو،

 .باغلطاوْ (85/  االملعٞ نفا١ٜ)و ( ه 160/1 ألدبا٤ َعذِ)ُاوضُيُ ُاغطاوْ وَكى هُ كتًَبِ 
 .249/1 ايٓٗا١ٜ غا١ٜ :بطِواُُ 5
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خىيَِسُُوَكاُِ تُواو ًُٓىو ( ايً إ إبٔ)زواتط هُغُض زَغتِ  ،وَضططت و( ٟاحلُٛ ابزاِٖٝ)
 .كطز

ظؤضتط شتِ ثُيسا كطز هُثًَِاو بُزَغت ًَِٓاُِ ئًػِاز بُضظّ و، ُئاضَظووّ طثاشاْ 
سّ ىَُن، هُويًَض ثُي 768هُغاهَِ  ذًحاظ ّكطزَ والَتِ ثريؤظ ُٓضبؤيُ ضِووّ ،ْكاضاًُبىو

و قريائاتِ هًَىَضططت، ( اخلطٝب ع داهلل بٔ دمُد)كطز بُ وتاضخىيَّ و ثًَصِىيَصّ ًُزيُِ 
ثاشاْ طُضِايُوَ بؤ زميُشق و زضيَصَّ زا بُ ( اهتًػري)و ( ايهايف)هُغُض كتًَبِ 

 .ُس ظاُايُكِ تطو، ضُ( اهػالض إبّ)هُالّ  ًساخىيَِسُُكاُ

هُثاط ئُوَ ئاضَظووّ طُشت كطزُِ كطز بُضَو ئُُسَهىس بًُُبُغتِ خىيَِسُِ 
ُٓضوَٓا ذُظّ كطز  ،بُالََ باوكِ ضِيَطُّ ُُزا( ٞاالْديضذلٌس بّ يىغف )ظاُػت هُالّ 

 769ثاشاْ بطِياضّ زا بطًَت بؤ قآريَ هُ غاهَِ  ،بُالََ ذُظَكُّ بُزّ ُُٓات( كطن)بطًَتُ 
و ( ذلٌس بّ اهعايؼ) :وَكى ،وَّ ظاُػتِ قىضئاْ خىيَِسُِ هُ طُوضَ ظاُاياُِ وَضططتهُ ،ن
 ،طُضِايُوَ بؤ زميُشقهُثاط وَضطتِِ ئًحاظَ ( ٟاجلٓدابٌ بلط بّ )و ( اي ػدادٟعبساهطمحّ )

بؤئُوَّ جاضيَلِ تط  ،ن 771بُالََ ثاط ًاُُوَيُكِ كَُ طُضِايُوَ بؤ قآريَ هُغاهَِ 
ُٓضوَٓا بؤ  ،ًَبًَلِ قىضئاْ شًَىَكاُِ خىيَِسُُوَّ قىضئاْ وَضبططيَتهُغُض ضُُس كت

و ( ايدَٝاطٞ) وَضططتِِ ظاُػتِ فُضًىوزَط هُغُض زَغتِ ئُواُُّ ًابىوْ هُ قىتابًُكاُِ
ُٓضوَٓا ظاُػتِ فًقًٔصِ وَضططت هُغُض ًُظُٓبِ ثًَصُوا  ،و، ظاُاياُِ تط( االبزقٖٛٞ)

 .و ظاُاّ تط( االصٟٓٛ هطذًٍعبسا)شافًعِ هُباظُُّ ًاًؤغتا 

ثاشاْ قآريَّ بُجًًََٔصت بُضَو زميُشق و، ًُٓىو قريائاتُكاُِ كؤكطزَوَ هُغُض 
 778هُغاهَِ  ،ثاشاْ خًَطا جاضيَلِ تط طُضِايُوَ بؤ قآريَ ،(ايهفزٟ امحس ٞضايكا)زَغتِ 

و ( بٍٛاال)و ظاُاّ تط هُظاُػتِ ( ايكشٜٚين ٤ايطٝا)بُخىيَِسْ هُالّ  ززَغتِ كط ،ن
ُٓضوَٓا طُشتِ كطز بُضَو شاضّ ئًػلُُسَضيُ بؤئُوَّ قريائات  ،(اي ٝإ)و ( ٞاملعاْ)

بُالََ هُوَّ ُٓغتِ  ،(ٟاالصهٓدر ٟايكزٚ عبساهىٓاب)بُكؤكطاوَيِ وَضبططيَت هُغُض زَغتِ 
هُثاط وَضططتِِ ًؤهَُت و بطِواُاًُّ -بؤيُ ،كطز غؤظّ زَخطوشًَت بؤ شاضَكُّ خؤّ

طُضِايُوَ بؤ زميُشق وَكى ظاُايُكِ طُوضَ هُ ضُُسيّ –ض زَغتِ ًاًؤغتاياُِظاُػتِ هُغُ
(.ايفك٘)و ( احلدٜح)و (تاايكزا٤)ًاُُوَ هُ ظاُػتِ ىشظاُػتسا هُغُضووّ ًُٓ

ّ (ريجن إبّ) ،ُاوباُطِ ثُيسا كطز و ،زضَوشايُوَ و( اجلشرٟ إبّ)هُ زميُشق ئُغتًَطَّ 
 ئًِحا ،ن 774 زاُِ ثًَبُخصِ هُغاهَِ"فتىا"ّ هًَلسَضَوَّ قىضئاًُض ئًحاظَو  ظاُا

 ، بؤًاوَّ ضُُسيّ غايَ هُ ًعطُوتِوتُِوَ بُ فًَطخىاظاُِ ظاُػت وبًُُبُغتِ قىضئاْ 



 

 

 إحسان برهان الدين            (يإبن اجلزر)ليَكدانةوةي ثيَشةكي 

13 

ُٓضوَٓا بىو بُ  ،شِ ططتُ ئُغتؤ(ايعادي١ٝ)زاًُصت و هًَجطغطاويَتِ قىتاخباُُّ ( األَٟٛ)
ُ هًَجطغطاوّ قىتاخباُُّ طُوضَ هُ بىو ب ،و( اهلربّ األشزف١ٝ)هُ ( احلدٜحزاض )ًاًؤغتاّ 

 ،ن 782ّ ًاًؤغتاّ هُغاهَِ ( اهػالض إبّ) هُثاط هُ زوًُا زَضضىوُِ ،(أَ ظاحل تزب١)
و كُغاُِ تط هُ شياُسا ( ٞاحلذ ابّاهصٔاب ) :ىوَككُ ظاُاياُِ طُوضَ ط هُكاتًَلسا بى ُئًُ

 زضوغتاُُيُكًصِ ضُُسيّ ئُضكِ ظاُػتِ زيلُشِ هُ ئُغتؤ ططت، ُٓضوَٓا قىتاخب،بىوْ
ثاشاْ بُباشِ ظاُِ زَغت بلات بُ  ،كطز بؤ فًَطكطزُِ قىضئاْ و خؤّ بىو بُ ًاًؤغتاّ

 ،ثاط ئُوَّ وَكى قىتابِ طُشتِ زَكطز ،بالَوكطزُُوَّ ظاُػت و طُشت بلات هُثًَِاويسا
ن طُشتِ كطز بؤ ًًػط بُٓاوضِيًَُتِ  778بؤيُ هُغاهَِ  ،ظاُايُن ىئُدلاضَ وَك

جاضيَلِ تط ن  798هُثاط غاهًََم هُ ًًػط زَضضىو بُالََ هُغاهَِ  ،ّ كىضًِّىذُممُز
كاتًَم طُشتُ شاضّ بطؤغُ ضِيَعّ ظؤضّ  ،والَتِ ضِؤَ ،طُضِايُوَ ًًػط و ضىوَ ئًػلُُسَضيُ و

ذُوت غايَ هُوّ ًايُوَ غُضقاهَِ ظاُػت  ،َوَ و"بايُظيس"هًَِطا هُاليُْ غىهَتاُِ عىمساُِ 
 .ظاُػتُكاُِ قىضئاْ و فُضًىوزَ بىو تًًَسا ،و (تا٤قزا)وتُِوَّ و، 

هُ (اجلشرٟ إبّ) ،هُثاط كؤضِ زوايِ غىهَتاْ بايُظيس ،قىتابًُكِ ظؤضّ ُٓبىو هُوَّ
و زواتط ضىو بؤ ( كض)هُوَّ ضىو بؤ شاضّ  ،و( اهِٔط َاٚرا٤بالز ) ن ضِووّ كطزَ 805غاهَِ 

لُوت و، يَبُضِن بُضَو خؤضاغاْ  807غاهَِ هُ ،و، تُميىضهُُط ضِيَعّ ظؤضّ ىلَ ططت( مسطقِس)
 ئًِحا ،ن و 808اهَِ غتاكى ضًَُِظاُِ  ،و زواتط هُ ئُغفُٓاْ ًايُوَ( يعز) و( ٖزا٠)شتُ ؤضِ

ياْ كطز كُ هُوَّ مبًًََِتُوَ و، غُضاُِ زَغُالَت هُ شرياظ وابُغتُ ،ضِؤشتُ شاضّ شرياظ
قىتاخباُُيُكِ  ،يَ هُوَّ ًايُوَضىاضزَغا ،وَضّ شرياظ و زَوضوبُضّزكطزيصًاْ بُ زا

 .قىتابِ ظؤضّ هُزَوض كؤبىويُوَ ،قىضئاُِ هُوَّ زضوغتلطز و

 ،هُ بُغطَ ًُصتُجَِ بىو بؤ قىضئاْ ووتُِوَ و ،ن ضِووّ كطزَ عًَطاق 821هُغاهَِ 
بّ ععيع  طاٖز)هُ شرياظَوَ  ،ُٓضبؤيُ قىتابِ ظؤضّ هُزَوض كؤبىويُوَ و ،فًَطكطزْ

 تاكزا٤اي) ُِ تُواوّ بيُكًاًؤغتاّ و خُمتُ( اجلشرٟ إبّ)ياُسَ الّ خؤّ طُ( ب ٗاْٞاأل
 .تُواوّ ُُكطز و، زَغتِ كط بُ خُمتُيُكِ تط بُالََهُال تُواو كطز ( ايعشز٠

بُالّ طىُسّ عىُُيعَزا تًَجُضِّ بُٓاوضِيًَُتِ ،هُغاهَِ زواتط ضِووّ كطزَ شاضّ ًُزيُِ و
قىتابِ خؤّ، ثاط زووضكُوتُِوَياْ هُو طىُسَ  ّ(كاظضوْ ٞقاضًعني اهسيّ بّ عبساهلل )

طزْ هُ زَغتًاْ كبُالََ خىاّ طُوضَ ضِظطاضّ  ،عُضَبُ بًاباْ ُصًُِكاْ ًَٓطشًاْ بؤ ًَِٓاْ
هُو  ،ضىُلُ ُٓضضًاْ ثًَبىو بُتاالَُِ بطا ،ُٓالَتُِوَ بُزَغتِ بُتاهَُوَ بُضَو عىُُيعَ ،و
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ّ 6(ت ايجالخ املت١ُُ يًعشز٠ا١ٝ يف ايكزا٤املط ايدر٠)ٓؤُطاوَّ ( اجلشرٟ إبّ)زَظُضَط 
 ،كُهُكؤتايًُكُيسا ئاًاشَ زَكات بؤ ضِووزاوّ زَغتسضيَصّ كطزُُغُضياُسا و ،ُىوغِ

  :زَفُضًىيَت

 ٝف الـٚن ٚاٍف ٍاٍ اي اـِ اشتػـظـٚ ع        اـظُتٗـد ْـذـٓإ بـٚطا١ ـ ــزٜـغ     

 ُكاّ ايشزٜف املصطف٢ اشزف املالـ        ـااددت عٔ اي ٝت احلزاّ ٚسٚرٟ ُب     

 الــتـدت ألقـٛا ش٦ٝا ٚنـزنـُا تـف       ــ١ًـفـًٌٝ غـين األعزاب بايـٚطٛق     

 الــفـهــتٔ ـْٞ ٤َش٠ حت٢ داـٝـٓــُع       طف اخلفٞ ٚرّدْٞــين ايًـــادرنـف     

 7الــٗـــٚصزادٟ ـَين ـًػـفٝارب ب      ـا١ هَٓـ ـٝـٞ يطـايـٞ ٚ اٜصـًـُـخـب     

 بّا)ُاوبطاو خُمتُيُكِ بُ خىيَِسُُوَّ ئُبىجُعفُض هُالّ  (ٞقاض)هُ عىُُيعَ 
زَغتِ  هُويًَض ثًَصِىيَصّ ذُضًَِ ًُزيُِط ،خىيَِس و هُ ًُزيُِ تُواوّ كطز و( اجلشرٟ

 . 8كطز بُ خىيَِسْ هُالّ

اْ هُُٓضزوو ثاش ،كاتًَم وازَّ ذُد كطزْ ُعيم بىويُوَ بؤ ئُو ًُبُغتُ خؤّ غاظزا و
زواتط زَضضىو بُضَو  ،زاُاُِ كتًَب ،وتُِوَ وًُكلُ و ًُزيُِ ًايُوَ بؤ واُُ  ذُضًَِ
ضِؤيصت  ثاط تُواو بىوُِ ذُد ،ن جاضيَلِ تط طُضِايُوَ بؤ ذُد 726هُغاهَِ  ،عًَطاق و

ُٓضوَٓا هُطُيَ غىهَتاْ ئُشطَفسا  ،هُوَّ ضاوّ بُ ئُمحُزّ كىضِّ كُوت و ،بُضَو قآريَ و
ئُوكاتُط كُضاوّ بُ ئُمحُزّ كىضِّ كُوت بًػت  ،9ططتكؤبىويُوَ و ضِيَعّ ظؤضّ هًَِ 

زَضِؤش  ،بؤيُ ُاًُّ بؤُىوغًبىو هُوالَتِ ضِؤًُوَ ئاًازَ بًَت و ،غاهَبىو يُكرتياْ ُُبًًِبىو
يُن ًاُط تًًَسا ًايُوَ  ،هُغاهَِ ذُجِ زآاتىوزا ضِووّ كطزَ ًُكلُ و .ثًَلُوَ ًاُُوَ

فًَطكطزْ و قىضئاْ وتُِوَ و بًُُبُغتِ  ،َضضىو بُضَو يًُُْ هُضِيَطُّ زَضياوَئًِحا ز
 ،هُوَّ خُهَلُكُ ثًَصربِكًًَاْ زَكطز هُغُض ُعيم بىوُُوَ و خىيَِسْ هُالّ ،باظضطاُِ كطزْ

 إبّ) ،ُوَياْ خىيَِسبىوي (اجلشرٟ إبّ)ّ (احلعّ احلعني)ْ ثًَصرت كتًَبِ ضىُلُ ئُوا
هُطُيَ ئُمحُزّ كىضِّ  ،ا ًايُوَ تاكى وازَّ ذُد هُ غاهَِ زآاتىوزا وهُُاوياُس( ٟاجلشر

                                                 
 
بطيتًُ هُ قريائُتِ ئُبىجُعفُض و يُعقىب و خُهُفِ زَيَُ بُشًَىَّ ٓؤُطاوَ زاُُض ئىظىىل ئَُ (: الدرة) 

 .((زهًَط طُضًًاُِ. َ)) (ُأظىي و فطط) ًَسا كؤكطزووَتُوَغٌَ قريائُتُّ ت
 .(ايتٓشٌٜ تايكزا٤ ايتضٌٗٝ)ثُضاويَعّ كؤتايِ  :بطِواُُ 7

 . 251/2/  ايٓٗا١ٜ غا١ٜ :بطِواُُ 8
 . 258/2/  ايطايعاهبسض  :بطِواُُ 9
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 (اجلزري  دقمة امل)ؤ ثَيناشةيةك ب
 

ّ (مجاد٣ اآلخز٠)هًَِ زَضضىوْ هُ  ،ضُُس ًاُطًَم هُوَّ ًاُُوَ و ،بُضِيَلُوتّ بُضَو ًًػط
بُضَو والَتِ ضِؤَ و  كىضَِكُّ ؛جًابىوُُوَن بُضَو زميُشق و هُوَّ هُيُكرت  829غاهَِ 

ُويًَض ًايُوَ هُغُض ئُو ذاهَُ هُ فًَطكطزْ و وتُِوَّ قىضئاْ تاكى ُٓض ه ،خؤّ بُضَو شرياظ
ُٓواهَِ ًطزًًُاْ  ِكاتًَم خُهَل ،ن كؤضِ زوايِ كطز 833/  األٍٚضبًع  / 5هُضِؤشّ ُٓيِِ 

و كاضبُزَغتاُُوَ ثًَصربِكًًَاْ زَكطز بؤ  بُخُهَم ،هًُُٓىو اليُكُوَ كؤبىوُُوَ و ،بًػت
 .ض هُو قىتاخباُُّ كُ زاميُظضاُسبىو هُشرياظ ًَُصضآُهَططتِِ تُضًُكُّ و، ُٓ

 :(ٟاجلشر إبّ)ُىوغني و كتًَبُكاُِ 

ًَت ُىوغًِِ ظؤضّ ُٓيُ هُ ًُٓىو بابُتُكاُِ ظاُػت بضَِمحُتِ خىاّ هًَ( ٟاجلشر إبّ)
بُالََ ئًٌَُ  ،بكتًَ (80)شًاضَياْ زَطاتُ ظياتط هُ  (ايكزا٤ات)هُ ئًػالًسا بُتايبُتِ ظاُػتِ 

ت اكزا٤ايحت ري ايتٝضري يف  -    :وَكىطَزا تُُٔا باغِ ضُُس كتًَبًَلِ بُُاوباُطِ زَكُيّ هًَ
 .ايعشز

 .ت ايعشزاكزا٤ايتكزٜب ايٓشز يف  -

 .ايتُٗٝد يف عًِ ايتذٜٛد -

 .ت األ١ُ٥ ايجالث١ املزض١ٝايف قزا٤ ايدر٠ املط١ٝ -

 .ت ايعشزاكزا٤ايطٝ ١ ايٓشز يف  -

 .تاا٤غا١ٜ ايٓٗا١ٜ يف أمسا٤ رداٍ ايكز -

 .املكد١َ اجلشر١ٜ -

 .طاي نيايَٓذد املكز٥ني ٚ َزشد  -

 .10ت ايعشزاكزا٤ايايٓشز يف  -

 
 

 

بطيتًُ هُ ( ايزدش)هُغُض بُذطّ ( اجلشرٟ إبّ)ٓؤُطاوَيُكُ هُ زاُاُِ ( اجلشر١ٜ)ثًَصُكِ 
 ،ًُٓىو بابُتُ غُضَكًُكاُِ ظاُػتِ تُجىيسّ هُخؤططتىوَ ،(زيَطِ)غُزوذُوت كؤثوُ 

                                                 
( اجلشرٟبّ ا َاّاإل ايكزا٤شًذ )هُ كتًَبِ ( اجلشرٟإبّ )بؤ ئَُ ُىوغًَُِ زَضباضَّ شياُِاًُّ  10
 .َ بًِِغىوز
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غُضَتا  ،ّ ضِووْ زاًُظضاُسووَ(َٓطل)بؤ بابُتُكاْ هُغُض بًُِايُكِ ضِيَلدػتًِصِ 
 باغِ ًُخطَد و غًفُتِ ثًتُكاْ زَكات ئًِحا ،بُثًَصُكًُكاُِ تُجىيس زَغتجًَسَكات و

 زواتط ُُٓسَّ ذىكٌِ تايبُت باس  و،

 ،شًَىاظّ ُىوغًِِ قىضئاْ و،وَكى ياغاكاُِ ضِاوَغتاْ و ،بُو ثًَصُكًاُُوَ زَكات
 .كاْوشُوَغتاْ هُغُض كؤتايِ ضِا

 ،ُاوَُُزا ُيساُاووًُصاُِ الوَكِ هًَُُىاْ زيَطَِكاُِ ٓؤُطاوَك( اجلشرٟ إبّ)وازياضَ 
َ ُُٓسَّ هُواُُّ هُبُضياْ ، بُالَوَكى زَضزَكُويَت هُكؤُرتيّ زَغتِىوغُكاُِ ئَُ كتًَبُ

 ،ُِ زابُشلطزووَ وططتىوَتُوَ ياْ بالَوياْ كطزووَتىوَ كتًَبُكُياْ بُثًَِ بابُتُكا
 .وَكى ئاغاُلاضّ بؤ خىيَُِض و فًَطخىاظ ،ُاوخؤيًاْ بؤ زياضيلطزووَُِ اُاوًُص

هُويًَض  يُوَ كُ( اجلشرٟ إبّ)ُ كتًَبُكاُِ تطّ بثُيىَُسّ ُٓيُ ( اجلشر١ٜ)ثًَصُكِ 
 طٝ ١)ٓؤُطاوَّ  ،و( اهِصط)و ( اهتًٌٔس)وَكى  ،باغِ بابُتُكاُِ ظاُػتِ تُجىيسّ كطزووَ

 11ئُوَشٍ بُالوَ ثُغُُسَ ،كؤثوُزا ٓاوبُشّ 30هُ زا ( اجلشرٟ)هُطُيَ ثًصُكِ  كُ( صطاهِ
، ُٓضوَٓا بُشًَىَيُكِ ُاضِاغتُوخؤط (ايطٝ ١)ظووتط ُىوغطاوَ هُثًَض كتًَبِ ( املكد١َ)كُ 

بُهًَلساُُوَ و ضِاظُكطزًَُلِ ُٓضبؤيُ ئُو كتًَباُُ  ،(ايتُٗٝد)ثُيىَُسّ ُٓيُ هُطُيَ كتًَبِ 
 ، ضِاظُكاضاُِ ئَُ ثًَصُكًُط بَُهُبُض زَغتٌاُايُ زيَتُ ئُشًاض بؤ ئَُ ٓؤُطاوَّ كُ ضان

 .غىوزياْ هُو كتًَباُُ ظؤض وَضططتىوَ ،ظاًُىَ و يُياْثُيىَُس

ططُطِ ظؤضّ ثًَسضاوَ هُاليُْ ثػجؤضاْ و بايُخساضاْ بُ ظاُػتِ ( ١ٜاجلشر)ثًَصُكِ 
 ،، ئًُُط هُبُض ضُُس ٓؤيُنضِاظُكطزْ ،ُِوَ وهُضِووّ هُبُضكطزْ و هُبُضططت ،تُجىيسَوَ

كاُِ و طصتطريّ بابُتُكاُِ وشُُٓضوَٓا ئاغاُِ  ،كىضتِ و ثىختُيِ ئُو ٓؤُطاوَيُ: هُواُُ
ُىوغُضَكُّ بُُاوباُطِ  ،هُغُضووّ ًُٓىو ئُو ٓؤكاضاُُشُوَ ،بؤ ًُٓىو باغُكاُِ تُجىيس

بُهَطُط هُغُض  ،ؤشطاضَّ خؤًاْتاوَكى ئَُ ضِ ،هُغُضزًَِ خؤيسا و، غُضزًَُكاُِ تطيض
 ،هًَلساُُوَكاًَُتِ هُاليُْ ظاُاياْ و ضِاظُكاضاُُوَ ّظؤضبايُر ثًَساُِ ئَُ ثًَصُكِ يُ 

  :وَكىكُزَطُُُ ظياتط هُ ثُجنا هًَلساُُوَّ زضيَص و كىضت، 

 .(ـٖ 835ت )ألبٞ بهز أمحد  ،احلٛاشٞ املف١ُٗ يف شزح املكد١َ .1

 إبٔ)قٛتاب٢  ،يع د ايدا٥ِ احلدٜدٟ األسٖزٟ ،كد١َ اجلشر١ٜايطزاسات املع١ًُ يف شزح امل .2
 .ضاث كطاوَ( اجلشر١ٜ

                                                 
 .َ(احلٌس قدٚرٟغامن .ز)خاوَْ ئَُ قػُيُ  11
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 (.ـٖ 923ت ) ايكضطالْٞألمحد بٔ دمُد  ،ي٧ ايض١ٝٓ يف شزح املكد١َ اجلشر١ٜايال .3

 (ـٖ 926ت )يشنزٜا األْصارٟ  ،كد١َاملايدقا٥ل احمله١ُ شزح  .4

 .(ـٖ 1014ت ) ٟارايك ملال عًٞ ،املٓح ايفهز١ٜ يف شزح املكد١َ اجلشر١ٜ .5

ُُٓسيَلًض ًَٓصتا  ،ضاثلطاوْ –هًَلساُُوَّ ظؤضّ تطيصِ ُٓيُ جطُ هًُاُُ 
 . 12زَغتِىوغّ و ضاث ُُكطاوْ

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .13/  12   قدٚرٟغامن .ز/  ايشزح ايٛدٝش ع٢ً املكد١َ اجلشر١ٜ :بطِواُُ 12
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 يؤنراوةكة دةقى

 ثَيشةكى

 (اٌشَّبفِـؿِـِ اٌْـغَـضَسُِِّ ثْـُٓ ُِؾَـَّّـذُ) عَـبِِـؽِ سَةٍّ ؾَـفْـٌِ سَاعِــِ َّمُـٌيُ 1

وِ اٌْؾَـّْـذُ) 2 َ (ٌـٍَـّ ـوُ ًَطَـٍَـّ ـجِـِّْــوِ ؾَـٍَــَ اٌـٍَـّ َ  ًَُِـظْـطَـفَـبهُ ٔ

ِــوِ (ُِـؾَـَّّـذٍ) 3 آٌ  ُِـؾِـجِّـوِ َِــؽْ اٌْـمُـشْآِْ ًَُِـمْـشِبِ ًَطَـؾْـجِــوِ ًَ

 َّؿْـٍَـَّـوْ أَْْ لَـبسِئِـوِ ؾَـٍَـَ فِْـَّـب ُِـمَـذَِِّــوْ ىَـــزِهِ ئَِّْ (ًَثَـؿْــذُ) 4

ـيِـُُ ًَاعِــتٌ ئرْ 5 ٍَـْْ ـزَّــُُ ؾَ ـجْـًَ ُِـؾَ  َّؿْـٍَـُّـٌا أَْْ أًََّالً اٌـشُّـشًُؼِ لَ

ٍْـفِـػُـٌا ًَاٌـظِّـفَـبدِ اٌْـؾُـشًُفِ َِـخَـبسِطَ 6  اٌـٍُّـغَــبدِ ثِـأَفْـظَـؼِ ٌَِْ

 ادلَظَـبؽِـفِ فِـِ سُعِّـَُ ـزُِاٌَّ ًََِـب ًَادلَـٌَالِـفِ اٌزَّـغْـٌِّـذِ ُِـؾَـشِّسُِ 7

 ثِّـيَـب رُىْـزَـتْ رَىُـْٓ ٌَـُْ أُْٔضَـَ ًَرَـبءِ ثِـيَـب ًٌََِْطٌُيٍ َِمْطُـٌؼٍ وُـًِّ ِِـْٓ 8

 بابةتى مةخرةجى ثيتةكاى

 اخْزَـجَـشْ َِــِٓ َّخْزَـبسُهُ اٌَّـزُِ ؾٍََـَ ؾَـشَـشْ عَجْـؿَـخَ احلُـشًُفِ َِخَـبسِطُ 9

 رَنْـزَـيِـِ ٌٍْـيَـٌَاءِ َِــذٍّ ؽُــشًُفُ ًَىِــِ ًأُخْزَـبىَـب اٌـغَـٌْفِ أٌَِـفُفَ 11

 ؽَـــبءُ فَـؿَـْْـٌٓ ٌِـٌَعْـطِـوِ صُــَُّ ىَـبءُ ىَـّْـضٌ احلَـٍْـكِ ألَلْظَـَ صُـَُّ 11

 اٌْـىَـبفُ ــَُّصُ فَـٌْقُ اٌٍِّغَـبِْ أَلْظَـَ ًاٌْـمَـبفُ خَـبؤُىَـب غَـْْـٌٓ أَدَْٔــبهُ 12

بدُ َّـب اٌشِّـْـُٓ فَغِْـُُ ًَاٌٌَْعْـطُ أَعْفَـًُ 13  ًٌَِـَْــب ئِرْ ؽَبفَـزِـوِ ِِــْٓ ًَاٌـؼَـّ

ّْـغَـشَ ِِـْٓ الػْشَاطَ 14  ٌُِّنْـزَـيَـبىَـب أَدَْٔــبىَــب ًَاٌـــالََُّ ُّّْنَـبىَـب أًَْ أَ

اٌــشَّا ؿَـٍُـٌااعْ رَؾْـذُ طَشْفِـوِ ِِـْٓ ًَاٌنٌُُّْ 15 ِـْـوِ ًَ أ ـيْـشٍ ُّذَ  أَدْخَـٍُـٌا ٌِػَ

ٍَْْـب ًَِِـْٓ ِِـنْـوُ ًَرَـب ًَاٌـذَّايُ ًَاٌطَّـبءُ 16  ُِغْزَـىِـْٓ ًاٌظَّفِـْْـشُ اٌضَّنَـبَّـب ؾُ

ٍْؿُـٍْ ًَصَــب ًَاٌــزَّايُ ًَاٌـػَّـبءُ اٌغُّفْـٍَـَ اٌضَّنَـبَّـب فَـٌْقِ ًَِِـْٓ ِِنْوُ 17  ـَْـبٌِ

 ادلُشْشِفَـوْ اٌضَّنَبَّـب اطْـشافِ َِـؽَ فَبٌْفَـب اٌشَّفَوْ ثَـطْـِٓ ًَِِـْٓ طَشَفَْْيَِّـب ِِـْٓ 18

 اخلَـْْـشُـٌَُ َِخْـشَعُـيَـب ًَغُـنَّــخٌ ِِـْْــُُ ثَــبءٌ اٌْــٌَاًُ ٌٍِشَّفَزَـْْـِٓ 19
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 بابةتى شيفةتةكاى

 لُـــًْ ًَاٌـؼِّـذَّ ُِظَّْـزَـخٌ ُِنْفَـزِـؼٌ ُِغْزَـفِـًْ ًَسِخْــٌٌ عَـيْـشٌ طِفَبرُيَـب 21

وُ) َِيٌُّْعُيَـب 21  (ثَـىَـذْ لَــطٍ أَعِــذْ) ٌَفْـعُ شَذِّْذُىَـب (عَـىَـذْ شَخْـضٌ فَؾَضَـّ

 ؽَظَـشْ (لِـعْ ػَغْـطٍ خُضَّ) ؾٌٍٍُْ ًَعَجْؽُ (ؾَُّـشْ ٌِـْٓ ) ًَاٌشَّذِّـذِ سِخْـٌٍ ًَثَْْـَٓ 22

 ادلُزٌَْمَـوْ احلُـشًُفِ (ٌُـتِّ ِِـْٓ فِـشَّ) ًَ ُِطْجَـمَـوْ غَـبءٌ طَـبءُ ػَـبدٌ ًَطَـبدُ 23

ٍْمَـٍَـخٌ عِـْــُٓ ًَصَاٌُ طَــبدٌ طَفِْـشُىَـب 24 اٌـٍِّـْـُٓ (عَــذٍّ لُـطْـتُ) لَ ًَ 

َّـبءٌ ًَاًٌ 25 ْـفَـزَـؾَـب عَـىَـنَـب ًَ ٍَيُـَّـب ًَأ  طُـؾَّـؾَـب ــشَافًَُاالْٔـؾِ لَجْ

ًَِ فِـِ 26  اعْزُـطِـًْ ػَــبدًا اٌشِّـْْـُٓ ًٌٍَزَّفَشِّـِ عُـؿِـًْ ًَثِزَىْشِّـشٍ ًَاٌـشَّا اٌالَّ

 بابةتى تةجويد

 آصِــُُ اٌْـمُـشَآَْ ُّـغَـٌِّدِ ٌَــُْ َِــْٓ الصَُِ ؽَـزْــٌُ ثِبٌزَّـغْـٌِّـذِ ًَاألَخْـزُ 27

ـوُ 28 ٌَـْْـنَـب ِِـنْـوُ ًَىَـىَـزَا أَْٔـــضَالَ اإلٌَِـــوُ ثِـــوِ ألََٔـّ  ًَطَـــالَ ئِ

ّْـؼًـب ًَىُـٌَ 29 َـْـخُ أَ  ًَاٌْــمِـــشَاءَحِ األَدَاءِ ًَصِّْــنَـــخُ اٌـزِّـالًََحِ ؽِـٍْ

يَـب اٌْـؾُـشًُفِ ئِؾْـطَـبءُ ًَىُـٌَ 31 َـيَـب طِـفَـخٍ ِِــْٓ ؽَمَـّ ـ ٌ ـيَ  بًَُِغزَؾَـمَّ

فْـعُ ألَطْـٍِــوِ ًَاؽِـــذٍ وُـــًِّ ًَسَدُّ 31  وَِّـضْـٍـوِ َٔـػِـْْـشِهِ فِــِ ًَاٌٍَـّ

فِ ثِــالَ اٌنُّطْـكِ فِـِ ثِبٌٍُّطْـفِ رَىَـٍُّـفِ َِــب غَـْْـشِ ِِـْٓ ُِىَِّّـالً 32  رَؿَـغُـّ

 ثِـفَـىِّــوِ اِْـــشِبٍ ــخُسَِّـبػَ ئِالَّ رَـشْوِـوِ ًَثَـْْـَٓ ثَـْْـنَـوُ ًٌََـْْـظَ 33

 بابةتى طةورةكردى و بضووك كردنةوة                        

زَـفِـالً فَشَلِّـمَـْٓ 34 َـفْـعِ رَفْخِـْـَُ ًَؽَــبرِسَْْ أَؽْــشُفِ ِِـْٓ ُِغْ  األٌَِــفِ ٌ

 ٌَــنَــب ٌِـٍَّــوِ َِالَ صُـــَُّ أٌـٍَّــوُ ئِىْـذَِٔـب أَؾُــٌرُ أٌَْؾَـّْـذُ وَيَـّْـضِ 35

اٌِّْْـُِ اٌـغْ ًَالَ اٌـٍَّـوِ ًَؾٍََـَ ًٌََْْزٍََطَّـفْ 36  َِـشَعْ ًَِِـْٓ َِخَّْظَـخٍ ِِـْٓ ًَ

 اٌَّـزُِ ًَاجلَيْـشِ اٌشِّـذَّحِ ؾٍََـَ ًَاؽْشِصْ ثِـزُِ ثِـيِـُْ ثَـبطِـًٍ ثَــشْقٍ ًَثَـبءِ 37

ــٌَحٍ اٌظَّـجْـشِ وَؾُـتِّ اٌْغِْـُِ ًَفِـِ فِْيَـب 38 ثْ  اٌْفَـغْـشِ ًَؽَــظِّ اعْزُـضَّـذْ ًَسَ
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ثَـِّْـنَـْٓ 39  أَثَْْـنَـب وَــبَْ اٌٌَْلْـفِ فِـِ َّىُـْٓ ًَئِْْ عَـىَنَـب ئِْْ ُِـمَـٍْـمَـالً ًَ

زَمِـْـُِ ًَعِـْـَٓ اٌْؾَـكُّ أَؽَـطـذُّ ؽَظْؾَـضَ ًَؽَـبءَ 41  َّغْـمُـٌ َّغْـطُـٌ ُِغْ

 تى ِرائةكاىبابة

ـكِ 41 ْْـشُ اٌْىَغْـشِ ثَؿْـذَ وَـزَانَ وُـغِـشَدْ َِـب ئِرَا اٌــشَّاءَ ًَسَلِـّ  عَىَـنَـذْ ؽَ

َْْـغَـذْ اٌىَغْـشَحُ وَبَٔـذِ أًَْ اعْزِؿْـالَ ؽَـشْفِ لَجْـًِ ِِْٓ رَىُـْٓ ٌَُْ ئِْْ 42  أَطْــالَ ٌ

 رُـشَــذَّدُ ئِرَا رَـىْـشِّْـشًا ًَأَخْـــفِ ذٌُُّعَـ ٌِىَغْـشٍ فِـشْقٍ فِـِ ًَاٌْخٍُْـفُ 43

 بابةتى المةكاى

44 ُِ وِ اعْــُِ ِِــِٓ اٌــالَََّ ًَفَخِـّ  اٌـٍَّـوِ وَؿَـجْـذُ ػَــٍُّ أًْ فَزْـؼِ ؾَـْٓ اٌـٍَـّ

ُْ االعْزِؿْـالَءِ ًَؽَـشْفَ 45  ـظَـبًَاٌْؿَ لَـبيَ َٔؾْـٌَ أَلْـٌٍَ الطْجَـبقَ ًَاخْظُظَـب فَخِـّ

46 ِٓ  ًَلَــؽْ ثِنَخٍُْمْـىُـُْ ًَاخلُـٍْـفُ ثَغَطـذَّ َِـؽْ أَؽَـطـذُّ ِِـْٓ اإلِطْجَـبقَ ًَثَِْـّ

 ػٍٍََْـنَـب َِــؽْ ًَادلَغْؼُـٌةِ أَْٔؿَّْـذَ عَؿٍَْنَـب فِـِ اٌغُّىُـٌِْ ؾٍََـَ ًَاؽْشِصْ 47

 ؾَـظَـَ ثَِّؾْػُـٌسًا اشْزِجَبىِـوِ خَـٌْفَ ؾَـغَـَ َِـؾْـزًُسًا أْفِزَـبػَ ًَخٍَِّضِ 48

 فِـزْـنَـزَـب ًَرَـزَـٌَفَّـَ وَشِـشْوِـىُـُْ ًَثِـزَـب ثِــىَــبفٍ شِـــذَّحً ًَسَاؼِ 49

 ًَأَثِــْٓ الَ ًَثَــًْ سَةِّ وَـمُـًْ أَدْغِـُْ عَـىَـْٓ ئْْ ًَعِـنْـظٍ ِِـضْـًٍ ًَأًٌََََّ 51

 فٍَْزَـمُـُْ لُـٍُـٌةَ رُــضِـْ الَ عَجِّـؾْـوُ َٔؿَـُْ ًَلُـًْ ىُـًَُْ لَبٌُـٌا َِـؽْ ٌََِّْ فِِ 51

 (ظ)و ( ض) بابةتى      

َـخٍ ًَاٌـؼَّـبدَ 52 زِـطَـبٌ  رَـغِـِ ًَوٍُُّـيَـب اٌـػَّـبءِ ِِـَٓ َِِّْـضْ ًََِـخْـشَطِ ثِغْ

 اٌٍَّـفْـعِ غَـيْـشِ ؾَػْـُِ ـشًَْأْٔػُ أّْمِـعْ اٌْؾِفْـعِ ؾُػُِْ اٌػُيْـشِ غِـًَّ اٌػَّؿِْٓ فِِ 53

 غَـَّـب أْزَـػِـشْ غُفُـشٍ غَـالََ اُغٍُْـعْ غٍَََّـب وَـػْـٍُ شُـٌَاظُ ٌَػَـَ غَبىِـشْ 54

ب أَغْفَـشَ 55  عَـٌٍَ صُخْـشُفٍ اٌنَّؾْـًُ غَـًَّ ؾِؼِْـَٓ عٌٍَِ ًَؾَـعْ عَـب وَْْـفَ غَنًـّ

ـزُـُْ ًَغَـٍْـذُ 56 ٍْ ثِـشًٍَُ غَ  َٔـػَـًُّ شُـؿَـشَا غَـٍَّـذْ وَبٌْؾِـغْـشِ غَـٍُّـٌا ًَ

 اٌـنَّـػَـشِ ًَعَِّـْْـؽِ فَـػًّـب ًَوُـنْـذَ ادلُؾْزَـػِـشِ َِـؽَ َِؾْـػُـٌسًا َّػٍٍَْْـَٓ 57
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 لَـبطِـشَهْ ًَىُــٌدٍ اٌشَّؾْـذِ الَ ًَاٌْغَْْـعِ َٔـبػِـشَهْ ًَأًٌَُـَ ىَـًْ ثِـٌَّْـًٌ ئِالَّ 58

 عَـبِِـِ اٌْـخِـالَفُ ػَنِـْْـٍٓ ًَفِــِ اٌطَّؿَـبَِ ؾَـٍَـَ اٌْؾَـغُّ الَ اٌْؾَـعًَُّ 59

 بابةتى ورياكردنةوة         

بٌِـُُ َّـؿَـغُّ غَـيْـشَنَ أَْٔـمَـغَ الَصَُِ اٌـجَــَْــبُْ رَـالَلَـَْــب ًَئِْْ 61  اٌػَـّ

شَّ 61  ؾٍََـْْـيِـُُ عِجَبىُـيُـُ ىَــب ًَطَــفِّ ـُُأَفَؼْـزُ َِـؽْ ًَؾَػْذَ َِـؽْ ًَاػْطُـّ

 ى شةددةدار و زةنهةدار(ى)و ( م)بابةتى    

خَ ًأَغْيِـشِ 62  ًَأَخْـفِـَْـْٓ شُــذِّدَا َِــب ئِرَا ِِـْْـٍُ ًَِِــْٓ ُٔــٌٍْ ِِـْٓ اٌغُنَـّ

خٍ رَغْـىُـْٓ ئِْْ اٌِّْـْْـَُ 63  األدَا أَىْــًِ ِِـْٓ خْزَـبسِادلُ ؾٍََـَ ثَـبءٍ ٌَــذٍَ ثِغُـنَـّ

 رَخْزَـفِـِ أْْ ًَفَــب ًَاًٍ ٌَـذٍَ ًَاؽْـزَسْ األَؽْـشُفِ ثَـبلِـِ ؾِـنْـذَ ًَأغْيِشَْٔيَـب 64

 بابةتى بهةماكانى تةنويو و نونى زةنهةدار

ّْـٍٓ ًَؽُـىْـُُ 65  فَــباخْـ ًَلَـٍْـتٌ ادْغَــبٌَ ئِغْـيَـبسٌ ُّـٍْـفَـَ ًَُٔـٌٍْ رَنْـٌِ

خٍ الَ ًَاٌــشَّا اٌـالََِّ فِـِ ًَادَّغِـُْ أَغْيِـشْ احلٍَْـكِ ؽَـشْفِ فَؿِنْـذَ 66  ٌَــضَِْ ثِغُـنَـّ

أَدْغِـَّـْٓ 67 غُـنَّـخٍ ًَ  ؾَـنْـٌَُٔــٌا وَـذُْٔـَْـب ثِىِـٍْـَّـخٍ ئِالَّ ُّـٌِِــُٓ فِـِ ثِ

 أُخِــزَا احلُـشًُفِ ثَبلِـِ ٌَـذٍَ الخْفَـب اوَـزَ ثِغُـنَّـخٍ اٌـجَـب ؾِـنْـذَ ًَاٌمٍَْـتُ 68

 (قصر)و ( مد)بابةتى 

 صَـجَـزَـب ًَلَـظْــشٌ ًَىْــٌَ ًَعَـبئِـضٌ أَرَــَ ًًََاعِـــتٌ الَصٌَِ ًَاٌـَّــذُّ 69

 ُّـَّـذْ ًَثِبٌـطُّـٌيِ ؽَبٌَـْْـِٓ عَـبوِـُٓ َِــذْ ؽَـشْفِ ثَؿْـذَ عَـبءَ ئِْْ فَـالَصٌَِ 71

 ثِـىِـٍْـَّـخِ عُـِّـؿَـب ئِْْ ُِـزَّـظِـالً ىَـّْـضَحِ لَـجْـًَ عَـبءَ ئْْ ًًََاعِــتٌ 71

 ُِغْـغَـالَ ًَلْـفًـب اٌغُّىُـٌُْ أًَْ ؾَـشَعَ ُِـنْـفَـظِـالَ أَرَــَ ئِرَا ًَعَـبئــضٌ 72

 بابةتى زانيهى ِراوةشتاى

َـؿْـذَ 73 ث ْـذِنَ ًَ ّ ٍْـؾُـشًُفِ رَـغْـٌِ ِ فَـخِ ِِــْٓ ثُــذَّالَ ٌ ؿْـشِ لُــٌفِ َِ ْـٌُ  اٌ

 ًَؽَـغَــْٓ ًَوَـــبفٍ رَــبٌَ صَـالَصَـخً ئِرَْْ رُـمْـغَـُُ ًَىْــَِ ًَاالثْـزِــذَاءِ 74

 فَبثْـزَـذُ َِؿْـنَـًَ وَــبَْ أًَْ رَؿَـٍُـكٌ ُّـٌعَـذِ ٌَـُْ فَــاْْ رَـَُّ ٌَِّـب ًَىْـَِ 75
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 فَبٌْـؾَـغَـْٓ عَـــٌِّصْ آُِ سُؤًُطَ ئِالَّ فَبِْنَؿَـْٓ ًٌََفْـػًـب ـبفِـِفَبٌْىَ فَبٌزَّـبَُ 76

ـْْـشُ 77 ـب ًَغَ َـَُّ َِ ـْْـؼٌ ر جِ ــوُ لَ َ ٌ  لَجْـٍَـوُ ًَُّـجْـذَا ُِؼْـطَـشًّا أٌْـٌَلْـفُ ًَ

ٌَْْظَ 78  عَـجَـتْ ـوٌَُـ َِــب غَْْـشَ ؽَـشَاٌَ ًَالَ ًَعَـتْ ًَلْـفٍ ِِـْٓ اٌْمُشْآِْ فِِ ًَ

 (ت)ةيةنرا و طبابةتى ثضِراو و ثَيك         

 أَرَـَ لَـذْ فَِّْـب اإلَِِـبَِ ُِظْؾَـفِ فِـِ ًَرَـب ًٌََِْطُـٌيٍ ٌَِّمْطُـٌؼٍ ًَاؾْـشِفْ 79

 ئِالَّ ئٌَِــــوَ ًَالَ َِـٍْـغَــاٍ َِـــؽْ ال أْْ وَـٍِـَّـبدٍ ثِـؿَـشْـشِ فَبلْطَـؽْ 81

ؿْـجُ 81  ؾٍََـَ رَؿٍُْـٌا َّذْخٍُْـَٓ رُشْـشِنْ ُّشْشِوْـَٓ الَ ىُـٌدَ صَبِٔـِ َّبعِـْـَٓ ـذًُاًَرَ

 َِــب ًَؾَـْٓ طِـًْ ًَادلَفْزُـٌػَ ثِبٌشَّؾْـذِ َِــب ئَِّْ أَلُـــٌيَ الَ َّمُـٌٌُـٌا ال أَْْ 82

غَـب َِــْٓ أََْ فِمِـْـَٓادلُنَب خُـٍْـفُ ًَاٌنِّغَـب ثِشًٍَُ َِـب ِِـْٓ الْطَؿُـٌا ُٔيٌُا 83  أَعَـّ

ٍَـذْ 84 أَْْ َِـب ؽَـْْـشُ ًَرِثْـؼٍ اٌنِّغَـب فُظِّ ـزُـٌػَ ٌَـُِ ًَ  َِــب ئَِّْ وَـغْـشُ ادلَفْ

 ًَلَـؿَـب ًََٔـؾْـًٍ االْٔـفَـبيِ ًَخُـٍْـفُ َِـؿَـب َّذْؾُـٌَْ ًَادلَفْـزُـٌػَ الْٔؿَـبَِ 85

 طِـفْ ًَاٌٌَْطْـًُ ثِئْغََّـب لُـًْ وَزَا سُدًُّا ًَاخْـزُـٍِـفْ ٌهُعَـأٌَْزُـُّـ َِـب ًَوُـًِّ 86

 َِـؿَـب َّجٍُْـٌا اشْزَيَـذْ أَفَؼْزُـُُ أًُؽِـِْ الْطَؿَـب َِـب فِـِ ًَاشْزَـشًَْا خٍََفْزٌُُِِّٔ 87

ّْـًُ وِـالَ سًٌَُ ًَلَـؿَـذْ فَؿَـٍْـَٓ صَـبِٔـِ 88  طِــالَ ُرِ ًَغَـْْـشَ شُؿَـشَاءٍ رَنْضِ

اٌنِّغَـب األَؽْـضَاةِ اٌشُّؿَشَا فِِ ُِخْزَـٍِـفْ ًَ طِـًْ وَبٌنَّـؾْـًِ فَأَّْنََّـب 89  ًُطِـفْ ًَ

 ؾَـٍَـَ رَأْعَـٌْا رَؾْضَُٔـٌا وَْْـالَ َٔغَّْـؽَ َٔغْـؿَـالَ أٌََّــْٓ ىُـٌدَ فَاٌَِّـُْ ًَطِـًْ 91

َ َِـْٓ َّشَـبءُ َِـْٓ ؾَْٓ ـًَُْلَطْـؿُـيُ ؽَـشَطٌ ؾٍََـْْـهَ ؽَــظٌّ 91  ىُـُْ َّـٌََْ رٌٌَََـّ

زِّــَٓ ىَــزَا ًَِــبيِ 92 ـالَ طِـًْ اإلَِـبَِ فِـِ ؽِْـَٓ دَ ىَــإاُلَ ًَاٌَـّ  ًًَُىِـّ

َّـب ًَىَـب ايْ ِِـَٓ وَـزَا طِــًِ ًَوَـبٌُـٌىُـُْ ًًََصَُٔـٌىُــُْ 93  رَفْـظِـًِ الَ ًَ

 بابةتى تائةكاى      

ب اٌـضُّخْـشُفِ ًَسَؽَّْـذُ 94  اٌْجَـمَـشَهْ وَــبفِ ىُـٌدٍ سًٍَُ الؾْـشَافِ صَثَـشَهْ ثِبٌـزَـّ

 ىُــُْ اٌـضَّـبِْ ؾُمُـٌدُ أَخَْْـشَادٌ َِؿًـب ئثْـشَىَــُْ َٔـؾْـًٍ صَـالسُ ِٔؿَّْزُـيَـب 95
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ٌسِ فَـبطِــشٌ صُـَُّ ٌُمْـَّـبُْ 96  ًَاٌـنُّــٌسِ ثِـيَـب ـنَـذٌََؿْ ؾِـّْـشَاَْ وَـبٌـطُـّ

ّْـَُ اٌْمَظَـضْ ؾِّْـشَاَْ ٌُّعُـفَ ًَاِْـشَأَدٌ 97  ُّخَـضْ عَِّـؽْ ثِمَـذْ َِؿْظَِْـذْ رَؾْشِ

ذْ اٌذُّخَـبِْ شَـغَـشَدَ 98  غَـبفِـشِ ًَؽَــشْفَ ًَاالْٔـفَـبيَ وُــالً فَـبطِـشِ عُـنَـّ

 ًَوٍَِـَّـذْ ًَاثْـنَـذْ ثَمِـَّْـذْ فِطْـشَدْ ـؿَـذًَْلَ فِـِ عَـنَّـذٌ ؾَْْـٍٓ لُـشَّدُ 99

بءِ فِْْـوِ ًَفَـشْدًا عَّْؿًـب اخْزٍُِـفْ َِـب ًَوًُُّ اَالؾْـشَافِ أًَْعَـطَ 111  ؾُــشِفْ ثِبٌـزَـّ

 بابةتى يةمسةى ثَيكطةياندى

 ُّـؼَـُْ اٌفِـؿْـًِ ِِـَٓ ـشٌصَبٌِ وَـبَْ ئْْ ثِؼَـُْ فِؿْـًٍ ِِـْٓ اٌٌَْطْـًِ ثِيَّْضِ ًَاثْذَأْ 111

اٌْفَزْـؼِ اٌْىَغْـشِ ؽَـبيَ ًَاوْغِشْهُ 112  ًَفِــِ وَغْشَىَـب اٌـالََِّ غَْْـشَ العَّْـبءِ ًَفِـِ ًَ

اصْنَـْْـِٓ اِْـشِبٍ اثْـنَـخِ َِـؽَ اثْـٍٓ 113  اصْنَـزَـْْـِٓ َِـــؽَ ًَاعْــٍُ ًَاِْــشَأحٍ ًَ

 ؽَـشَوَــوْ فَـجَـؿْـغُ سُِْــذَ ئِرَا ئِالَّ احلَـشَوَـوْ ثِـىُـًِّ اٌْـٌَلْـفَ ًَؽَـبرِسِ 114

 ًَػَــُْ سَفْــؽٍ فِـِ ثِبٌؼَّـُِّ ئِشَـبسَحً ًَأَشِــُْ ثِـنَـظْـتٍ أًَْ ثِـفَـزْـؼٍ ئِالَّ 115

 كؤتايى          

ِ ادلُمَـذَِِّـوْ َٔػْـِّـَِ رَمَـؼَّـَ ًَلَـذْ 116  رَـمْـذَِِـوْ اٌـمُـشْآِْ بٌِِـمَـبسِ ِِـنِـّ

 ثِبٌشَّشَـذْ َّػْفَـشْ اٌزَّغٌِّْـذَ ُّؾْغِـِٓ َِـْٓ اٌْـؿَـذَدْ فِـِ ًَصَاٌٍ لَــبفٌ أَثَْْبرُيَـب 117

الَحُ صُــَُّ خِــزَــبَُ ٌَـيَـب (هللِ ًَاٌـؾَـّْـذُ) 118  ًَاٌـغَّــالََُ ثَـؿْــذُ اٌـظَـّ

 ِِـنْـٌَاٌِــوِ ًرَـبثِـؿِـِ ًَطَـؾْـجِـوِ ًَآٌِـوِ ظْطَـفَـَادلُ اٌنَّـجِـِِّ ؾَـٍَـَ 119
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يُكًَم هُو شتاُُّ زاُُضاُِ كتًَب هُ ظاُػتُ ئًػالًًُكاُسا ثًَىَّ ٓؤطط بىوْ، 
ْ غُالَواتسا زَغتجًَلطزُِ كتًَبُكاًُاْ بىو بُ ًَِٓاُِ ُاوّ خىاّ طُوضَ و، غىثاس كطزُِ و

 .()هُغُض ثًَػًُبُض 

  :زَفُضًىيَت ،زَضضىوَ زوًُا هُى  463كُ هُغاهَِ ( اي ػدادٟ اخلطٝب)

 "بػٍ اهلل اهطمحّ اهطذًٍ"ثًَىيػتُ زَغت ثًَلطزْ هُ ًُٓىو كتًَبًَلِ ظاُػتسا بُ  )
 .13(بًَت

 .هُ ضِاغتًصسا شًَىاظيَلِ ُُطؤضِ ًُُ بؤ وتاضّ زَغتجًَلطزُِ زاُاُِ كتًَب

غُالَواتساْ هُغُض  :زَفُضًىيَتضىوَ زوًُا زَض هُى  676كُ هُغاهَِ ( ايٟٓٛٚ)ثًَصُوا 
.. .ئُوَ ثًصُّ ظاُاياُُ ضَِمحُتِ خىاياْ هًَبًَت (احلٌس هلل)هُثاط وتِِ  ()ثًَػًُبُض 

بًََِِٔ هُ  بُكاض( اهػالَ)بُبَِ ( ايصال٠)ياْ ظاًُىَ كُغًَم تُُٔا وشُّ  (َهزٚٙ)ظاُاياًُض بُ 
 14.اغُالَواتس

وتاضّ ) :زَفُضًىيَت ،ن هُ زوًُا زَضضىوَ 852كُ هُ غاهَِ ( ْٞاهعػقال ذحطإبّ )
 ،زَغتجًَلطزُِ ُىوغًِِ كتًَب كىضت ُٓهَُِٓاتىوَ هُغُض شًَىاظيَم ُُتىاُطيَت هًَِ البسضيَت

 .15(تُُٔا ًُبُغت هُوَيُ شًَىاظّ زَغتجًَلطزُُكُ ئاًاُخ بجًَلًَت ىبُهَل

زَغت  :واتُ( ٍذًبػٍ اهلل اهطمحّ اهط) :ّ ئَُ ٓؤُطايُوَوتُّ زاُُضيض هُغُضَتا
 .16ثًَسَكَُ و، ٓؤُطاوَكَُ ضِيَم زَخَُ و، كتًَب زازًٍََُ بُ ثُُابطزْ بُُاوّ خىاّ طُوضَ

 (اٌشَّبفِـؿِـِ اٌْـغَـضَسُِِّ ثْـُٓ ُِؾَـَّّـذُ) عَـبِِـؽِ سَةٍّ ؾَـفْـٌِ سَاعِــِ َّمُـٌيُ .1

  :هًَلساُُوَّ وشُكاْ

بُكاضًَِٓاوَ، ( َطارع)بُشًَىاظّ ضِاُُبطزوو  ّ(َّمُـٌيُ)زاُُض وشُّ  ،زَهًََت :واتُ (ـٌيَُّمُ)
 .ضِابطزوو و ضِاُُبطزووط وَكى يُكّ هًَطَزا بًَحًاواظّ

                                                 
  
غامن .د/ يشزح ايٛدٝش ع٢ً املكد١َ اجلشر١ٜا هُ بُوَضططتّ ،1/193اجلاَع ألخالم ايزاٟٚ  :بطِواُُ 

 .25/ قدٚرٟ احلُد 
 .25/ايشزح ايٛدٝش  هُ بُوَضططتّ ،44-1/43ايٟٓٛٚ بخٝح َضًِ بشزح  :بطِواُُ   
  
 .25/ايشزح ايٛدٝش  هُ بُوَضططتّ ،1/8فتح اي ارٟ  :بطِواُُ 

  
 . 5/الشرح الوجيز  هُ ، بُوَضططت14ّ/  ايض١ٝٓ ايالي٧: ايكضطالْٞ: بطِواُُ 
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 .تلاكطزْ بؤ شتًَم كُ شًاوّ جًبُجًَلطزْ بًَت ،تلاكاض :واتُ (سَاعِــِ)

 .ّهًَبىضزْ و هًَُِططت :واتُ (ؾَـفْـٌِ)

بُ غُضطُوضَ و خاوَْ و –:زَهًََت األسٖزٟخاهس  ىوَك–يُكِ ٓاوبُشُوشُ (سَةٍّ) 
ئُوا خىاّ طُوضَ  يُ بُ ضَِٓايِ بًَتوشُُض ئَُ طبُالََ ئُ ،ضاكػاظ و ثُضوَضشًاض زَوتطيَت

 :واتُ (اهساضب ض) :ىوَك، ًُطُض بُتايبُت كطزْ (سَةٍّ)زَططيَتُوَ و بُ كُغِ تط ُاوتطيَت 
 .ُو شًَىَّ هوشُخاوَْ ًايَ و 

 

 

هُ زَقُ  ، ضىُلُ ظياتط بُكاضٓاتىوَطىجناوتط بىو( مسًع)بًػُض، بُالََ  :واتُ 17(عَـبِِـؽِ)
  .18شُضعًُكاُسا

 .ثًَصُكًُكُيُ ضَِمحُتِ خىاّ هًَبًَت ُاوّ زاُُضّ (ُِؾَـَّّـذُ)

 .والَتِ ضِؤشُٓالَتهُ ًُبُغت هُ زوضطُّ ئًبِى عىًُضَ  (اٌْـغَـضَسُِِّ)

 :واتاّ طصتِ

بُض هًَبىضزُِ ثُضوَضزطاضّ بًػُضّ  َضكالاتكُ  ،ُزّ كىضِّ جُظَضّ شافًعِممُذىً
 : زَهًََت بلُويَت

ـٍَــَ اٌـٍَّــوُ ًَطَـٍَّـَ (ٌـٍَّـوِ اٌْؾَـّْـذُ) .2  ًَُِـظْـطَـفَـبهُ َٔـجِـِّْــوِ ؾَ

بُضاُبُض ئًرت ئايا هُ  ،اططتّْ ضِغتايض كطزْ بُ ظًاْ بًُُبُغتِ ًُظ :واتُ (اٌْؾَـّْـذُ)
اُبُض ضتُِ بؤ ثُضوَضزطاض بُطغىثاس و ًُظْ ضِاط (اهصلط)ّ وشًُُعٌُتًَم بًَت ياْ ُا، بُالََ 

                                                 
  
ىوَ، جا غًًُع تُوقًفًُ و ًُٓىو ُاوَكاُِ بُ ظًػُّ ًىباهُغُ ٓاتُاو و غًفُتُكاُِ خىاّ طُوضَ   

َ و ًٓض ًىباهُغُيُكِ تًَسا ًُُ بُالََ (إغٍ فاعى)و ًىباهُغُيُ، بُالََ غاًًع تُُٔا  َ(فعًى)هُغُض وَظُِ 
 ((زهًَط طُضًًاُِ.َ))بؤ ثاضاغتِِ وَظُِ ٓؤُطاوَكُ بُكاضّ ًَِٓاوَ 

 .20ص /  َال عًٞ ايكارٟ/  اجلشر١ٜ كد١َاملاملٓح ايفهز١ٜ شزح  :بطِواُُ 18
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يُ ًاُاّ شىيَّ كُوتًَِتِ بؤ وشُزَغجًَلطزُِ زاُُضيض بَُ  ،بُ ًُعٌُتًَم كُ بُخصًىيُتِ
 .() قىضئاُِ ثريؤظو فُضًىوزَّ ثًَػًُبُض

 

 هُاليُْ  ،19هُاليُْ خىاّ طُوضَوَ بُظَيًُ و (٠ايصال)ّ وشُ (اٌـٍَّــوُ ًَطَـٍَّـَ)

 . 20اضِاُُوَيُثهُاليُْ ئازًًَعازَوَ ُعاو  ،فطيصتُكاُُوَ زاواّ هًَدؤشبىوُُ و

 :واتَُوَ ٓاتىوَ (ايٓ ر)ئُطُض بُ ًُٓعَوَ بًَت هُ ( ايٓيب)ّ وشُ (َٔـجِـِّْــوِ ؾَـٍَــَ) 
وايَ زًًَََِٓت، ئُطُض بُبَِ هُالّ ثُضوَضزطاضّ ُٓ ()ضىُلُ ثًَػًُبُض  ،ُٓوايَ

خاوَُِ  ()ثًَػًُبُضّ خىاط  ،بُضظايِ :واتُ ،وَ ٓاتىوَ(ايٓ ٠ٛ)بًَت هُ  "ًُٓعَط"
 . ثوُوثايُّ بُضظَ هُالّ ثُضوَضزطاضّ

ذًرِ ثًَصُوا ًىغوًٍ ُُٓهَبصيَطزضاوّ خىاّ طُوضَ، وَكى هُ ظ :واتُ (هُِـظْـطَـفَـب)
 ،مساعٌٝإبطف٢ نٓا١ْ َٔ ٚيد اإٕ اهلل "  تِفُضًىويُ ()زا ٓاتىوَ كُ ثًػًُبُض 
ْا رف ،ٚابطفاْٞ َٔ بين ٖاشِ ،ٚابطف٢ َٔ قزٜش بين ٖاشِ ،ٚابطف٢ قزٜشًا َٔ نٓا١ْ

 " 21.خٝار َٔ خٝار َٔ خٝار

ىاّ طُوضَ ٓؤظّ كًِاُُّ هُ ُُوَّ ئًػٌاعًى ُٓهَبصاضزووَ و، ٓؤظّ خ" :واتُ 
ًٌِ هُ قىضَيض ُٓهَبصاضزووَ و، ًًِصِ ُٓهَبصاضزووَ و، ُُوَّ ٓاش هُ كًِاُُ صِقىضَي

 " ضاكِ ًَُى ضاكاُِ ًَُى ضاكامن ًّ بؤيُ ،هُ ُُوَّ ٓاشًٍ ُٓهََبصاضزووَ

 :واتاّ طصتِ

 .() بُظَيصِ هُغُض ثًَػًُبُض و ُٓهَبصاضزَكُّ بًَت ،غىثاس بؤ خىا و غؤظ و 

 

                                                 
  
ئُوَيُ خىاّ  ًُبُغت هَُ ظُالواتُ. عٓد املال٥ه١ ٘ثٓا٥٘ عًٝ: بال٠ اهلل: قاٍ أبٛ ايعاي١ٝ: ي دارٟقاٍ ا 

بُوَّ غتايصِ زَكات و  ()طُوضَ بُُسَكاُِ ئاكُزاض زَكاتُوَ غُباضَت بُ ثوُوثايُّ ثًَػًُبُض 
 ((زهًَط طُضًًاُِ.َ)). هُالّ ًُالئًلُ ُعيلُكاُِ باغِ زَكات

  .20/  شزٚح َكد١َ اجلشر١ٜداَع  :بطِواُُ 20
ايرتَذٟ ٚ غريٙ َٔ و ( 2276) ، بطقٍ () ، باب  فطٌ ْضب ايٓيبا٥ٌطايفاخزد٘ َضًِ، نتاب  21

 .() ١ً بٔ االصكعثحدٜح ٚا

 ُِـؾِـجِّـوِ َِــؽْ اٌْـمُـشْآِْ ًَُِـمْـشِبِ ًَطَـؾْـجِــوِ ًَآٌِــوِ (ُِـؾَـَّّـذٍ) .3
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هُ كتًَبُكاُِ غريَزا ٓاتىوَ كُ بُ ، () ، ُاوّ ثًَػًُبُضَ() (ُِـؾَـَّّـذٍ)
وتطا كاتًَم هُ ضِؤشّ ذُوتًُسا ُاوّ كىضَِظاكُّ  ()عُبسوملىتتُهًبِ باثريّ ثًَػًُبُض 

وتًاْ بؤضِ ُاوت ُاوَ ًىذُممُز ؟ هُكاتًَلسا هُ باوباثرياْ و  ،ًىذُممُز ُا
 ،وتِ ئىًًَس زَكَُ هُ ئامساْ و ظًًَِسا غتايض بلطيَت ،!كاُتسا ئُو ُاوَ ُُُطاوَ خعًُ

 .ّ طُوضَط ئىًًَسَكُّ بُزّ ًَِٓاخىا

ــوِ) ِ آٌ خعًُ ئًٌاُساضَكاُِ زَططيَتُوَ هُ بُُِ  :فُضًىويُتِئًٌاًِ شافًعِ  22(ًَ
 . ٓاشٍ و بُُِ عُبسوملىتتُهًب

ــوِ) ( بخابٞ)ّ وشُ ،()ٓاوَهَِ ثًَػًُبُض  :واتُ (ٞبخاب)ّ وشُكؤيُ بؤ  (ًَطَـؾْـجِ
ئُطُض بؤ  ،()كُ بُ ًىغىهٌَاُِ كؤبىبًَتُوَ هُطُيَ ثًَػًُبُض  زَططيَتُوَ ًُٓىو كُغًَم

 .و ًطزبًَتًض هُغُض ئًٌاْ غاتًَلِ كًًُض بىوبًَت

   .، ياْ ًاًؤغتايُئُو كُغُيُ كُ كطزَوَّ ثًَسَكات (اٌْـمُـشْآْ ًَُِـمْـشِبِ)

  .، قىتابًض زَططيَتُوَضئاُِ خؤط زَويَتىئُو كُغُّ كُ ق (ُِـؾِـجِّـوِ َِــؽْ)

  :واتاّ طصتِ

طِشيَتُ غُض خاووخًَعاْ و خعًاْ و ياضو ياوَضاُِ ثًَػًُبُض بزضووزو غالَوّ خىاّ طُوضَ 
()، ئُو  ،ُٓضوَٓا هُغُض ئُو كُغُط كُ كطزَوَ بُ قىضئاْ زَكات 

 .كُغُط كُ قىضئاُِ خؤط زَويَت

 َّؿْـٍَـَّـوْ أَْْ لَـبسِئِـوِ ؾَـٍَـَ فِْـَّـب   ُِـمَـذَِِّــوْ ىَـــزِهِ ئَِّْ (ًَثَـؿْــذُ) .4

غُالَوات ُاضزْ بؤ  هُثاط باغلطزُِ غىثاس و غتايض بؤ خىاّ طُوضَو :واتُ( ًَثَـؿْــذُ)
باغًَلُوَ  كاتًَم ويػتىوياُُ هُ ،يُ عُضَب بُكاضياْ ًَِٓاوَوشُ، ئَُ ()ثًَػًُبُضّ ُاظزاض 
 .بطّ بؤ باغًَلِ تط

                                                 
55
خعًُ ئًٌاُساضَكاُِ،  :واتُ( هٍ)ئُوا (  اع٘هي٘ ٚ أت) :واتُ( أتباع)ئُطُض كؤ بلطيَتُوَ هُطُي : هٍ 

 .تُ شىيَّ كُوتىاُِ هُثًَض ًُٓىاًُصُوَ خعًُ ئًٌاُساضَكاُِ زَططيَتُوَئُطُضيض بُتُُٔا بًَت وا
 ((زهًَط طُضًًاُِ.َ))
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خُضيلِ  اهًَطَز كُ ئًٌَُ ،يُٓؤُطاوَئاًاشَيُ بؤ شتًَلِ ُٓغت ثًَلطاو كُ ئَُ  (ىَـــزِهِ ئَِّْ)
 .هًَلساُُوَيني

ثًَصُكِ، وَكى ئُو زَغتُّ ثًَصِ غىثا ضَِّ زَكُْ ثًًَاْ  :واتُ (ُِـمَـذَِِّــوْ)

َّب أَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ٌَب }: طُوضَ زَفُضًىيَت ّخىا ُٓض هَُ واتايُشُوَ ،(اجلٝش َكد١َ)زَوتطيَت

ٌٌِوِرُمَذٌُِِّا ثَ  .1احلغشاد {َْْٓ َّذَُِ اٌٍَّوِ ًَسَعُ

ىيػنت هُغُض ًَثكُ  يُضِووْ كطزُُوَّ ئُو شتاُُ :واتُ( َّؿْـٍَـَّـوْ أَْْ لَـبسِئِـوِ ؾَـٍَـَ فِْـَّـب)
 .عاًَُتاُخىيَُِضّ قىضئاْ بً

  :واتاّ طصتِ

، ئَُ ()خىاّ زهؤظاْ و، ظُالَوات ُاضزْ بؤ ثًَػًُبُض هُثاط غىثاس و غتايصِ 
 .غُالُُّ كُ ثًَىيػتُ خىيَُِضّ قىضئاْ بًاُعاًَُتٓؤُطاوَيَُ ثًَصُكًُكُ غُباضَت بُو ًُ

 

 

 بُضطٌ زووََ بلُْضاوَضِواٌُ 
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 دنى قورئاندانلة خوَيوَينةى ئيجازةى نووشةر 
 

من مني  هان يروي و يقرأ بما تلقا( إحصاى برياى الديو أمني) ىذا وقد أجزت األخ
طريق الشاطبية و التيسير و اوصيو بتقوى اهلل في السر و العلن و ان ال يتوانى عن تعليم كتاب 
اهلل و ان يكون خادما في حياتو لكتاب اهلل تعالى نفعنا اهلل جميعا بالقرآن الكريم في الدنيا 

سيدنا محمد و على آلو وصحبو وسلم وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب  واآلخرة وصلى اهلل على
 .العالمين
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 بةشةكانى زانستى تةجويد
 

 

 

 

 .ئُو ػتانُّ بُ سَِيايِ ثًَىيظنت و، واصهًًًَََهانًاى طىنايُ( ًَاجِــبٌ ئرْ) 

 .هُطُس قىسئاى خىيَهُساى :واتُ (ػَهَـْْـيِـىُ)

 .طُس كشدى ياتىوَوػُيُكُ بؤ جُخت هُ (يُـحَـخَّــى) 

 .ثًَؽ دَطتجًلشدنِ قىسئاى خىيهذى :واتُ( انـشُّـشًُع لَـبْـمَ)

 .جُخت كشدنُوَيُ هُطُس وػُّ ثًؽ خؤّ :واتُ (أًََّالً)

ـهَـًُـٌا)  .بًضانو :واتُ( َّؼْ

 :واتاّ طؼتِ

 .ثًَىيظتُ هُطُس ئُوانُّ كُ قىسئاى دَخىيَهو ثًَؽ دَطتجًَلشدنًاى ئُم ًُطُالنُ بضانو

 

 

 انـهُّـغَــاثِ بِـأَفْـصَـحِ نَِْهْـفِـظُـٌا ًَانـصِّـفَـاثِ انْـحُـشًُفِ يَـخَـاسِجَ .6 

( 29)جًَطاّ دَسضىونِ ثًتُكانِ صًانِ عُسَبِ، كُ بشيتني هُ  :واتُ (انْـحُـشًُف يَـخَـاسِجَ)
 :طُباسَت بُ رًاسَّ ًُخشَجُكاى ،ثًت، بُالَم بُطؼتِ صاناياى طَِ سِيَشَِوياى يُيُ

و ( قطشب)و ( الفشاء)ئًُانُؾ بُ بؤضىونِ  ،ًُخشَجُ( 14)رًاسَياى  :يَشَِوّ يُكُمسِ
بؤػايِ نًَىاى طُسوو و دَم ياى  :واتُ( اجلىف)ئُوانُّ كُ ػىيَهلُوتىوّ ئُوانو، ًُخشَجِ 

 َّؼْـهَـًُـٌا أٌَْ أًََّالً انـشُّـشًُعِ لَـبْـمَ    يُـحَـخَّــىُ ػَهَـْْـيِـىُ ًَاجِــبٌ ئرْ .5
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( 3)بُيُن ًُخشَد دادَنشيَو هُجًاتِ ( ى، س، ي)يُسوَيا جًَطُّ وػُكانِ  ،البشدووَ
 .ًُخشَد

( الؼاطيب)و ( طيبويُ)ئًُُؾ سِيَشَِوّ  ،َيُ(16)رًاسَّ ًُخشَجُكاى  :ّ دووَمسِيَشَِو
واياى داناوَ كُ  ،و ياوبؤضىونُكانًانُ، ئًُانًؽ ًُخشَجِ جُوفًاى البشدووَ( إبً الربي)و 

 . ئُو ثًتانُ هُ ػىيَهُ ياوػًَىَكانًانُوَ دَسدَضو واتُ هًُُخشَجُكانِ تشَوَ

اخلوًى بو )ئًُُؾ سِيَشَِوّ  ،ًُخشَجو( 17)ًُخشَجُكاى  ٍرًاسَ: سِيَشَِوّ طًًَُم
و جىًًىسّ  (اجلضسي إبو) :وَكى ،ىوكُ هُطُس بؤضىونِ ئُ يُو ئُوانُ (الفشاٍيذيأمحذ 

 .1صانايانِ ثظجؤس هُم بىاسَدا ئُم سِيَشَِوَياى ثُطُنذ كشدووَ

 .يُسوَيا طًفُتِ ثًتُكانًؽ بهاطو :واتُ (انـصِّـفَـاث)

 .قظُبلُى و بًدىيَههُوَ :واتُ (لييطكوا)هُ نىطدُيُكذا ياتىوَ  (ظُـٌانَِْهْـفِـ)

كُ صًانِ  ،بُ ثاساوتشيو صًاى هُنًَى صًانُكانذا صًانِ عُسَبًُ :واتُ (انـهُّـغَــاث بِـأَفْـصَـحِ)
  .قىسئانِ ثًَذابُصيىَ ،و ()ثًػًُبُسَ 

ًشؤظايُتًذا صًانِ عُسَبِ  سِيَلُوتًؽ نًُ كُ خىاّ طُوسَ هُ نًَىاى يًُىو صًانُكانِ
هُسِاطتًذا ئُم صًانُ  ،يُهَبزاسدووَ بؤ ئُوَّ ثُياًِ كؤتايِ بؤ خُهَلِ طُسصَوّ بهًَشيَت

يُسضؤنًَلًؽ بًَت صًانًَلِ ئايًهًُ بؤًاى و ئُسكِ طُسػانًؼٌانُ  ،تايبُمتُنذّ صؤسّ يُيُ
درايُتًلشدنِ ئُم صًانُ  ئاػلشايؼُ كُ ضؤى يُوهَُكاى ضشِ كشاونُتُوَ بؤ ،بُسطشّ هًَبلُيو

هُوَؾ  ،بُثًَِ ئاًادمطُهًَلِ دووس كُ ئُوانُّ بُ ثالنُكُ يُهَذَطنت سَِضاوياى كشدووَ
بىونِ نُوَيُكِ الواص هُ صًانِ عُسَبًذا واتُ نُوَيُكِ تًَهُطُيؼتىو هُ  دهَهًاى كُدسوطت

 .، ئًُُؾ ئاًادمُ سِاطتُقًهُكُيُ()قىسئاى و فُسًىودَكانِ ثًَػًُبُس 

يُوهًََلِ ضشِ و بًَىوضاى  ،هُطُسَتاكانِ طُدَّ بًظتُم و تاكى ناوَسِاطتِ ئُو طُدَيُ
بُخُسد دسا هُثًَهاوّ البشدنِ صًانِ عُسَبِ هُ والَتِ ًًظش، هُسِيَطُّ بُكاسيًَهانِ ثًتِ 

ُو بُالَم طُسانِ ًىطىهٌَاناى هُو والَتُ دَسكًاى كشدبُ طالَوّ ئ ،التًهِ هُجًاتِ ثًتِ عُسَبِ
بُالَم  ،سِووبُسِووّ بىونُوَو يُس بُ طاوايِ و هُ بًَؼلُدا ئُو بريؤكُياى هُنًَى بشد ثًالنُ و،

وا ئُو بريؤكُيُ جاسيَلِ تشو ثاؾ صياتش هُ نًى طُدَ طُسّ يُهَذاوَتُوَ و، ثًَىيظتُ  ابوًُخ
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 ،هُطُس ًىطىهٌَاناى بُسطشّ هُ صًانِ عُسَبِ بلُى ضىنلُ صًانِ قىسئاى و طىنهُتُ
صًانِ عُسَبِ صًانِ طفتىطؤ ئًُشِؤ : دَهًََت ،سَِمحُتِ خىاّ هًَبًَت( اجليذيأنىس )ًاًؤطتا 

صًانًَلِ ديَشيهًؼُ  ،2صًانِ يضسَ بؤ يُصاس ًوًؤى ًىطىهٌَاى ،كشدنُ بؤ طُدًوًؤى عُسَب و
 .الم بُ يُصاس طايَ قظُّ ثًَلشاوَكُ ثًَؽ ياتهِ ئًظ

تًَلشِاّ وػُكانِ صًانِ عُسَبِ  :دَهًََتدا (اهعني)بِ هُ كتًَ( ياهفشايًذاخلوًى بو أمحذ )
 .وػُ (412 ،12،305)كُ طفتىطؤياى ثًَذَكشيَت بُوانُػُوَ كُ فُساًؤؾ كشاوى دَطاتُ 

، 6،699)وػُكانِ صًانِ عُسَبِ رًاسَياى دَطاتُ  :دَهًََت( احلظني اهضبريٍ)يُسوَيا 
 ،وػُّ دَكشيَت( 5420)وػُ كاس بُ  صياتش هُ ػُؾ ًوًؤى و ثًهخ طُد يُصاس :واتُ( 400

 . 3ئُوَكانِ تش يًُىوّ ثُساويَض خشاوى 

 :واتاّ طؼتِ

ثًَىيظتُ هُطُس خىيَهُسّ قىسئاى ػىيَهِ دَسضىونِ ثًتُكاى و طًفُتُكانًاى بضانو، 
 .بؤئُوَّ ػاسَصايِ ثُيذا بلُى دَسباسَّ ضاكرتيو و ثاساوتشيو صًاى كُ صًانِ عُسَبًُ

 ادلَصَـاحِـفِ فِـِ سُسِّـىَ انَّـزُِ ًَيَـا ًَادلَـٌَالِـفِ ـجْـٌِّـذِانخَّ يُـحَـشِّسُِ .7 

ثًَىيظتُ هُطُسياى ئُوانُّ كُ باطلشاوى بًضانو ًادام كؤػؽ دَكُى  :واتُ (يُـحَـشِّسُِ)
 .بؤ جىاى خىيَهذنُوَّ قىسئاى

 .ػىيَهُكانِ سِاوَطتاى و دَطتجًَلشدى هُ قىسئانذا :واتُ (ًَادلَـٌَالِـف)

ئُو ػًَىاصانُّ كُ قىسئانِ ثًَهىوطشاوَتُوَ هُ  :واتُ (ادلَصَـاحِـف فِـِ سُسِّـىَ انَّـزُِ ًَيَـا)
دوو سِوكهُكُّ تشيؽ بشيتني  ،ضىنلُ سِوكهًَلِ قىسئانُ ،()ًىطرُفُكانِ ثًَؼُوا عىمساى 

 .4عُسَبِ ػًَىَيُن هُ ػًَىَكانِ صًانِو طىدماى هُطُيَ ( تىاتش)هُ 

 

                                                 
 
تُ يُن ًوًاس و طَِ طُد طائُوَ طُسرًًَشّ يُػتاكانُ ، ضىنلُ رًاسَّ ًىطىهٌَاناى هُم سِؤرطاسَدا دَ  

 .ًوًؤى كُغ هُ جًًانذا
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 :واتاّ طؼتِ

ئُوانُّ كُ وسد دَبهُوَ هُ جىاى خىيَهذنُوَّ قىسئاى و، سِاوَطتاى و دَطت ثًَلشدنِ 
سِيَلىثًَم و، سَِضاوكشدنِ خىيَهذنُوَبُثًًَِ ئُو سِيَهىوطُّ كُهُ ًىطرُفُكانِ عىمسانذا 

() َياتىو. 

 بِّـيَـا ـخَـبْحُكْ حَكُـٍْ نَـىْ أَُْثَـَ ًَحَـاءِ بِـيَـا ًَيٌَْصٌُلٍ يَمْطُـٌعٍ كُـمِّ يِـٍْ. 8 

  :وَكى ،نُن ثًتُكاى ،ئُو ػتانُّ كُ بُ دابشِاوّ دَنىوطشيَت :واتُ (يَمْطُـٌع كُـمِّ يِـٍْ)

 .411 انبمشة {كُنخُىْ فٌََنٌُّاْ ًُجٌُِىَكُىْ شَطْشَهُ ًَحَْْثُ يَا} 

خُزْ بِهِحَْْخِِ ًَنَا نَا حَأْ َّبْنإو} :وَكىياى ثًَلُوَ دَنىوطشيَت هُ قىسئانذا  (بِـيَـا ًَيٌَْصٌُلٍ)

 .5 91طو{بِشَأْسِِ

كُ دَطُسِيَتُوَ بؤ ًًًَهُو ( ت)ئُو ثًتانُّ  :واتُ (بِّـيَـا حُكْـخَـبْ حَكُـٍْ نَـىْ أَُْثَـَ ًَحَـاءِ)
 (، اًشأتجهت)  :وَكى هُ قىسئانذا نُنىوطشاوىّ كؤتايِ (ـة)بُػًَىَّ 

 .دَكُيهُوَئُم واتايُؾ دواتش ػِ  ،(يا)بُ  :واتُ (بِّـيَـا)

 :واتاّ طؼتِ

( ت)يُسوَيا نىوطًهِ ثًتِ  ،و ثًََلُوَ هلاوانُّ كُ هُ قىسئانذا ياتىوى ئُو وػُ دابشِاو
 .و دوو نىقتُّ هُطُسَ (ه)نىوطًهِ ثًتِ  ىوَك
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 (مةخرةجةكان)وَيهى دةرضوونى ثيتةكان شبابةتى 

 ثيتةكان/ بةشى يةكةم 
 

 

  

 
  

بًَطىًاى ئُم بُػُ طشنطرتيو بابُتُ هُ بىاسّ جتىيذدا، بؤيُ ثًَىيظتُ هُطُس يًُىو 
 ،ػىيَهِ دَسضىونِ ثًتُكاى بهاطًَت ،ُويَت بُجىانِ قىسئاى خبىيَهًَتُوَكُطًَم كُ دَي

( اجلضسي إبو)يُسبؤيُ  ،بؤئُوَّ وػُكانِ قىسئاى بُسِاطت و دسوطتِ خبىيَهًَتُوَ
  :فُسًىويُتِ

ـيْـهِـمُ وَاجِــبٌ إذْ ـبْـلَ مُـحَـتَّــمُ عَلَ  يَعْـلَـمُـىا أَنْ أَوَّالً الـشُّـرُوعِ قَ

 :ثًتُكاى

 .ياى نادياس ،ثًت بشيتًُ هُ دَنطًَم ثؼت دَبُطتًَت بُ ػىيَهًَلِ دياسّ كشاو

ئُوَّ كُ دياسّ كشاوَ هُسِيَطُّ بُػًَم هُ بُػُكانِ طُسوو و صًاى و هًَىَوَ 
 ،نادياسَكانًؽ ئُو ثًتانُى كُ دَسضىونًاى ثُيىَنذّ نًُ بُم ػىيَهانُوَ ،دَسدَضًَت

هُطُيَ  ،ئُم ثًتانُ ثُيىَنذياى بُ يُناطُوَ يُيُ و( ٍ ،و ا،)ئُوانًؽ بشيتني هُ وػُكانِ 
وَكى دواتشيؽ بُ ثؼتًىانِ خىاّ طُوسَ سوونًاى  ،تُواو بىونِ يُناطُ دَبشِيَهُوَ

 . 6دَكُيهُوَ

 ،عُسَبًُكاى طُسَكِ و الوَكني ،عُسَبِ و ناعُسَبِ :بُػو دوو: بُػُكانِ ثًتُكاى
 ثًَِ كُ ئُو ،(املربد)ُوَ جطُ هُ ثًنت بُالّ صانايان( 29)طُسَكًُكانِ 

: وَكى–بؤضىونُكُػِ  ،ثًتًَم داناوَ ضىنلُ ئُهًف و يًُضَّ بُ ،ثًنت( 28)وايُ ثًتُكاى  
 .بؤضىونًَلِ ناثُطُنذَ–:دَهًََت( عبذ اهىياب أطامة)

دابُؾ دَبو بؤ ثاساو و  ،ثًتُ الوَكًُكانًؽ ئُوانُى كُ هُ دوو ػىيَهُوَ دَسدَضو
 .ت بُ ثاساوَكاى ثًهخ ثًتًاى هُ قىسئانذا ياتىوَطُباسَ،ناثاساو
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 ،بُػُوَ( 3)ئُويؽ هُالّ خؤيُوَ دَبًَتُ  (املظَلة اهلنضة)يًُضَّ ئاطانلشاو  :يُكُم
 :وَكىدَسِوات ( ي)ياى بُسَو الّ ثًتِ  ،(متأأَزسْ)ثًتِ  :وَكىدَسِوات ( ا)ياى بُسَوالّ ثًتِ 

 .(َزلأؤ) :وَكىدَسِوات ( و)ياى بُسَو  ،(أئنك)

دا، بُواتايُكًرت نُ ئُهًفًَلِ تُواوَ و نُ ( ى)و ( ا)هُنًَىاى  :واتُ ،ئُهًفِ السكشاو :دووَم
 (.ي)يائًَلِ تُواوَ، بُهَلى نضيلُ هُ ثًتِ 

ئُم كاسَػًاى  ،(الضشاط)وػُّ  :وَكى ،ّ هًبًَت(ص)كُ بؤنِ ( ص)ثًتِ  :طًًَُم
بُيؤّ ئُوَػُوَ هُ ثًتُكانِ  ،م داوَبُيؤّ نضيلِ ػىيَهِ دَسضىونِ ئُو دوو ثًتُ ئُدما

 .دا يُيُ(محضة)منىنُّ ئُم ذاهَتُ هُ خىيَهذنُوَّ ثًَؼُوا  ،ى(ؿفري)

 (إمشام)هُكاتِ ( لْم)و ( غْض)وػُّ  :وَكى ،ّ هًَذيَت( و)كُ بؤنِ ( ي)ثًتِ  :ضىاسَم
 .(الهظائي)و ( ٍؼاو)كشدنًانذا، بُثًَِ خىيَهذنُوَّ 

( و)ضىنلُ هُوذاهَُتُدا هُ ثًتِ ،دواّ ثًتًَلِ قُهَُودا بًَتكُبُ ،ّ قُهَُو( ا) :ثًهحُم
ثًتًَلُوَ بًَت طُس ياى بؤسّ  كُ هُثاؾ( اهلل)هُ وػُّ ًُصنِ  :وَكىنضيم دَبًَتُوَ، 

 :وَكى( نافع)َوَ هُ (األصسم)دا ياتىوَ هُسِيَطُّ (وسش)ِ تياى وَكى ئُوَّ هُ سِيىايُ ،يُبًَت
ئًهحا ئُوَؾ بضانُ بشاّ خىيَهُس كُ طُس و بؤسيؽ  ،(انظالو) و( انطالق)و ( انصالة)وػُكانِ 

طُسَكًُكاى بشيتني هُ طُس و بؤس و  ؛طُسَكِ و الوَكِ :دَبهُ دوو بُػُوَبُيًُاى ػًَىَ 
هُالّ ( انكافشٍّ)و ( انناس)و ( بششٍ) :وَكى ،الوَكًُكانًؽ بشيتني هُ طُس وبؤسّ الس ،ريَش

هُالّ ئُوانُّ كُ ( َؼًت)و ( سمحت) :وَكىيُسوَيا  ،دَخىيَهو ئُو وػانُ( إمالة)ئُوانُّ كُ بُ 
 .يتذ.. .7(َؼًِْ)و ( سمحِْ) :واتُ ،هُ سِاوَطتانذا كؤتايِ ئُوجؤسَ وػانُ الس دَكُنُوَ

 ،تُواوَهُم ذاهَتُدا دَبًَتُ طُسوبؤسيَلِ الوَكِ نُ بؤسيَلِ تُواوَ، نُ طُسيَلِ 
 :وَكىّ دَكُى (إمشام)هُ سِيَشَِوّ ئُوانُّ كُ  (ْضغ)و ( لْم) :وَكىثًتِ بؤنلشاو  دووًًَؽ

 .8(الهظائي)و ( يؼام)
 

                                                 
 
ُ ًاًؤطتايُكِ ًؤهَُت ثًَذساو ه ُبؤ صانًهِ دَنطُكُّ و ئُدماًذانِ بُػًَىَيُكِ تُواو ثًَىيظت 

 ((دهًَش طُسًًانِ.م)). وَسيبطشيت و بًبًظتِ
 .16/  البَية ػشح املكذمة اجلضسيةالذسس :  بؤ صانًاسّ صياتش بشِوانُ 8
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 اخْخَـبَـشْ يَــٍِ َّخْخَـاسُهُ انَّـزُِ ػَهَـَ   ػَـشَـشْ سَبْـؼَـتَ احلُـشًُفِ يَخَـاسِجُ .9

 ،ئُو جًَطُّ كُ ثًتُكُّ هًَىَ دَسدَضًَت :واتَُ (خمشد)كؤيُ، تاكُكُّ ( يَخَـاسِج)
 .ثًتُكُّ صًانِ عُسَبًُ( 29)شَػذا ًُبُطت هُ هًَ

ًُبُطتِ  –بُثًِ يُهَبزاسدنِ ئُو ػاسَصايُ :واتُ (اخْخَـبَـشْ يَــٍِ َّخْخَـاسُهُ انَّـزُِ ػَهَـَ)
 .يُ(الفشاٍيذي أمحذ بً اخلليل)

 ضؤى بضانني ثًتًَلِ دياسّ كشاو جًَطُّ دَسضىونِ كىيًَُ ؟

َسضىونِ هُكىيًَُ دػىيَهِ ( ب)ياى ( ؾ)ياى ( ق) بؤ منىنُ دًَانُوَّ بضانني ثًتِ
 :بؤمنىنُ ،ُ ثًَؼِيتّ بلُيت و يًُضَيُكًؽ خبُ(ًؼّذد)بلُ ياى باػرتَ  (طاكو)ثًتُكُ 

 . 9هُكىَّ دَنط نًُا ئُوَ ػىيَهِ دَسضىونِ ثًتُكُيُ ،(أّب) ،(أّؾ) ،(أّف)

 :واتاّ طؼتِ

بُ ثًَِ يُهَبزاسدنِ كُطًَلِ  ،جًَطُوَ دَسدَضو( 17)ثًتُكانِ صًانِ عُسَبِ هُ 
 .(الفشاٍيذياخلوًى بو أمحذ ) :وَكىػاسَصا و كاساًُّ 

 

   (اجلوف)ثيتةكانى                                           
 

 حَنْـخَـيِـِ نهْـيَـٌَاءِ يَــذٍّ حُــشًُفُ  ًَىِــِ ًأُخْخَـاىَـا انـجَـٌْفِ فَأَنِـفُ .41

                                                 
 .27/ حمٌذ بو يىطف /  اجلضسية املكذمةػشوح  جامع: بشِوانُ  9

 .بؤػايِ نًَىاى طُسوو و دَم : اجلىف، واتُ 10

 بةشى دووةم
 جَيطاى دةرضوونى ثيتةكان
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بؤػايِ نًَى دًَُ و،جًَطُيُكِ دياسّ ( ا)جًَطُّ دَسضىونِ ثًتِ  :ُوات (انـجَـٌْف فَأَنِـفُ)
 .كشاوّ نًُ

ئُطُس صَنهُداس بو و، ثًَؼِ خؤياى هُجؤسّ ( ي)و ( و)يُسدوو ثًتِ  :واتُ (ًأُخْخَـاىَـا)
 .ياتبًَت( نظشة)ريَش ( ي)ياتبًَت و، ثًَؽ ( ضنة)بؤس ( و)ئُطُس هُثًَؽ  :واتُخؤياى بًَت، 

ّ يُيُ (فتخة)و، ثًَؼِ خؤّ يًًُؼُ طُسَ(طاكو)يًًُؼُ صَنهُداس ( ا)ِ ثًت :تًَبًهِ
 ،(ا)بؤ ( لال)ئُم طَِ وػُيُيُ ،دَناطشيَو( ذشوف املذ و اهوني)منىنُّ ئُو طَِ ثًتانُ كُ بُ 

 .(ي)بؤ ( لْم) ،(و)بؤ ( ّمٌل)

 .19ىٌد{ٌَُحِْيَا}يُسطًَلُػِ كؤبىونُتُوَ هُ وػُّ

 .كُ بشيتًُ هُ دَنط ،هُدَم دَسدَضًَتئُو يُواّ كُ (نهْـيَـٌَاء)

  .ثًتُكانِ ًُد تُواو دَبو :واتُ (حَنْـخَـيِـِ)

( يًًـ( )ووو( )آآآ)بُ دسيَزّ و ئاطانِ دَسدَضو  (ذشوف املذ واهوني)بؤيُؾ ناونشاوى 
ػىيَهِ دَسضىونِ ثًتًؽ كاتًَم بالَو بًَت دَنط دسيَز  ،ضىنلُ ػىيَهِ هًَىَدَسضىونًاى بالَوَ

 .11ُس تُنطًؽ بًَت دَنطُكُ بُ فؼاس دَسدَضًَتطئُ ،تُوَ و بُ طانايِ دَسدَضًَتدَبًَ

 :واتاّ طؼتِ

ئًُانُؾ تايبُتو  ،هُ بؤػايِ نًَىاى طُسوو و ناودًَُوَ دَسدَضو (ي ،و ،ا)ثًتُكانِ 
 .َوَ و، تاكى يُناطُؾ دسيَز ببًَتُوَ بُسدَوام دَبو(ًّذ)بُ ثًتُكانِ 

 

 

 
        ئُهًف ًُخشَجِ                                      ًُددّ ِئيا ًُخشَجِ                           ًُّخشَجِ واوّ ًُدد   

 

 

                                                           
                                                 

 .29-28/  األىضاسيصكشيا /  اجلضسيةجاًع ػشوح  :بشِوانُ 11
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 طةرووثيتةكانى 
 

 

 
 

 ـــاءُحَ فَـؼَـْْـٌٍ نِـٌَسْـطِـوِ ثُــىَّ     ىَـاءُ ىَـًْـزٌ احلَـهْـكِ ألَلْصَـَ ثُـىَّ. 44 

 : طَِ ًُخشَجِ تًَذايُ و ػُؾ ثًتِ هًَىَ دَسدَضًَت طُسووَ،ًُخشَجِ دووَم 

طُسووّ قىسِط كُ دووستشيو جًَطُ دَطشيَتُوَ هُ كؤتايِ قىسِط و، نضيم طهط : يُكُم
  .(ه)و ( ء)دوو ثًتِ هًَىَ دَسدَضًَت 

 .ناوَسِاطتِ طُسوو :دووَم

 .ّ هًَىَ دَسدَضًَت(ح)و ( ع)تُكانِ ًث :واتُ (ـــاءحَ فَـؼَـْْـٌٍ نِـٌَسْـطِـوِ ثُــىَّ)

 :واتاّ طؼتِ

هُ ناوَسِاطتِ طُسوػُوَ  ،ّ هًَىَ دَسدَضًَت(ه)و  (ء)كؤتايِ طُسوو ثًتُكانِ 
 .ّ هًَىَ دَسدَضًَت( ح)و ( ع)ثًتُكانِ 

َ، ثًَؼدظتهِ (خ)و ( غ)نضيم تشيو جًَطُّ طُسوو هُ دًَُوَ ًُخشَجِ ثًتُكانِ  :واتُ
، خاوَنِ يؤنشاوَّ يُ(الؼاطيب) و( طيبويُ)بؤضىونِ ثُطُنذكشاوّ ( خ)هُطُس ( غ)ثًتِ 

 . 12جُصَسيؽ هُطُس يًُاى بؤضىونُ

 

                                                    

                                                     

  
 (، هء)ًُخشَجِ                                   (ع، ح)ًُخشَجِ                                   (غ، خ)ًُخشَجِ 

 

                                                 
  
 .49/  يالكاسًال عوٌ /  ة اجلضسيةمامليح الفهشية ػشح املكذ :بشِوانُ 

 انْـكَـافُ ثُــىَّ فَـٌْقُ انهِّسَـاٌِ أَلْصَـَ   ًانْـمَـافُ خَـاؤُىَـا غَـْْـٌٍ أَدََْــاهُ .41
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 ثيتةكانى زمان    

 

 

 (:ق)ًُخشَجِ ثًتِ 
َطتِ كشد بُ هًَبىويُوَ هُباطلشدنِ ًُخشَجِ ثًتُكانِ طُسوو، د( اجلضسي إبو)كاتًَم 

 :باطلشدنِ ًُخشَجُكانِ صًاى و ثًتُكانِ

 .كؤتايًُكُّ هُ نضيم طُسووَوَ :واتُ (أقـِ اهوظاى)طُسووّ صًاى  :ًُخشَجِ يُكُم

 .ًُبُطتِ ًُالَػىوَ( فىق)

 .ئًًُؽ ًُخشَجِ هُ طُسووّ صًانُوَيُ :واتُ (اهلاف)

 

 
           

 

 (ن)ًُخشَجِ                   (ق)ًُخشَجِ 
 :واتاّ طؼتِ

( ن)هُ طُسووّ صًانُوَ هُ الّ ًُالَػىَوَ دَسدَضو جًَطُّ ( ن)و ( ق)ثًتُكانِ 
ثًتًاى ( 18)ًُخشَجو و  (10)ئُو ًُخشَجانُّ هُ صًانذاى  ، بُطؼتِ(ق)جًَطُّ نضًرتَ هُ 

 . 13هًَىَ دَسدَضًَت بُم ػًَىَّ خىاسَوَ

ثًتِ  ،و ًُالَػىوّ طُسَوَيُدووستشيو جًَطُّ هُ نضيم قىسِط  :واتُ: طُسووّ صًاى  .1
 .ّ هًَىَ دَسدَضًَت(ق)

هُناو ، َوَ هُالّ ًُالَػىوّ طُسَوَ(ق)كًًُم هُ خىاس ًُخشَجِ  :طُسووّ صًاى  .2
 .هًَىَ دَسدَضًَت( ن)ثًتِ  ،دًَُوَ نضيم تشَ

( ي)و ( ؾ)و ( د) طَِ ثًتِ هًَىَ دَسدَضًَت ،اطتِ صًاى هُطُيَ ًُالَػىوداناوَسِ  .3
بًَت و ثًَؽ خؤّ ( طاكو) صَنهُداسبضواو بًَت ياى  :واتُ ،ًُددّ نُبًَت( ي) بًُُسجًَم ثًتِ

 .ّ يُبًَت (فتخة)طُس

                                                 
 .34-32/  حمنذ عضاو الكطاة.د/ واضح يف أحهاو التحويذ ال :بشِوانُ 13
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يُكًَم هُ هًَىاسَكانِ صًاى الّ ساطت ياى الّ ضُث هُطُيَ ئُو دانانُّ   .4
 ّ(ضاد)ثًتِ  ياى بُ بُكاسيًَهانِ يُسدووال ثًَلُوَ بُتُنًؼتًُوَى هُ دانُخشِيَلانِ طُسَوَ

هُالّ سِاطتًؼُوَ  ،و صؤستش بُكاسديَت دَسكشدنًؼِ هُالّ ضُثُوَ ئاطانرتَ َضًَتدهًَىَ دَس
كًُرت و قىسطرتَ ضىنلُ هُ هًَىاسّ صًاى و ئُو دانانُّ تُنًؼتُوَ دَسدَضًَت بُيؤّ دسيَزّ 

دَكات و هُ طُسوويُوَ  ًُخشَجُكُيؼًُوَ ضىنلُ هُخىاسووّ هًَىاسّ صًاى دَطت ثٌَ
 .تُواو دَبًَت

وّ يُسدوو هًَىاسّ صًاى بُسَو طُسَتاّ صًاى هُطُيَ ثىوكِ ددانُكانِ خىاسو  .5
 .ّ هًَىَ دَسدَضًَت( ي)تُنًؼتِ هُو ًُخشَجُوَ ثًتِ 

ثًَؼُوَّ صًاى هُكُيَ ئُو بُػُّ بُسانبُسيَتِ هُ ثىوكِ ددانُكانِ طُسوَ ثًتِ   .6
 .ّ هًَىَ دَسدَضًَت( ى)

ىوكِ ددانُكانِ تُنًؼتِ هُطُسَوَ ثًَؼُوَّ صًاى و كًًَُم هُ ثؼتًُوَ هُطُيَ ث  .7
دَسدَضًَت السبىنُوَيُكًؼِ تًَذايُ بُسَو ( س)هُو ًُخشَجُوَ ثًتِ ( ى)نضيم ًُخشَجِ 

 (.ى)ًُخشَجِ 

ثؼتُوَّ صًاى هُطُيَ ثىوكِ ددانُ بشِبشَِكانِ الّ طُسَوَ كُ ئُوَ خاهَِ   .8
 هًُُخشَجِ ثًتُكانِ ثُيىَنذّ نًَىاى بشَِسَِكانِ طُسَوَ ثىوكِ ناو دَم ئُوَؾ بشيتًُ

 (.د)و ( ط)و ( ت)

ثًَؼُوَّ صًاى و طُسووّ بشَِسَِكانِ خىاسَوَ هُطُيَ يًَؼتهُوَّ بؤػايًُكٌ كُم   .9
و ( ص)و ( غ)هُنًَىاى طُسَتاّ صًاى و ددانُكاى ئُم ًُخشَجُؾ تايبُتُ بُ بُ ثًتُكانِ 

 .(ص)

دَسكشدنِ كًًَُم هُ ثًَؼُوَّ صًاى و ثًَؼُوَّ ددانُ بشَِسَِكانِ طُسَوَ ياوكات  .10
 .ّ هًَىَ دَسدَضًَت(ظ)و ( ر)و ( ث)صًاى بؤ دَسَوَّ ددانُكاى ئًُُؾ ثًتُكانِ 
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 ثيتةكانى نَيوان ناوةِراستى زمان و مةاَلشوو

(ريةالشْج األحرف)       
 

 

 

 

 
 

 

 (:ي)و ( ؾ)و ( د)ًُخشَجِ 

 ًَنِـَْــا ئِرْ حَافَـخِـوِ يِــٍْ ًَانـضَّـادُ    َّـا انشِّـْـٍُ فَجِْـىُ ًَانٌَْسْـطُ أَسْفَـمُ.  41

 نًُِنْـخَـيَـاىَـا أَدََْــاىَــا ًَانـــالَّوُ   ًُّْنَـاىَـا أًَْ أَّْـسَـشَ ٍْيِـ الضْشَاسَ.  41

( يهلى)بُثًتِ ( ن)و ( ق)يُسدوو ثًتِ  ،َوَ(ق)هُخىاسووّ ثًتِ  :واتُ (أَسْفَـم)
 .ضىنلُ هُكؤتاّ صًانُوَ دَسدَضو هُالّ صًانُ بطلؤهُوَ ،دَناطشيَت

و ئًهحا ( د)ًُخشَجِ ، يَ بُػِ طُسووّ ًُالَػىوناوَسِاطتِ صًاى هُطُ (ًَانٌَْسْـط)
 .ّ تًَذايُ( ي)و ئًهحا ( ؾ)

 هُهًَىاسّ صًانُوَيُ ( الـطَّـاد)ًُخشَجِ  :واتُ (ًَنِـَْــا ئِرْ حَافَـخِـوِ يِــٍْ ًَانـضَّـادُ)

ّْـسَـشَ يِـٍْ)ددانُ خشِيَلاى  (الضْشَاس) ّ سِاطتًُوَ هُالّ ضُثِ يا ى ال :واتُ (ًُّْنَـاىَـا أًَْ أَ
كُئًُُياى كُم بُكاسدَيًَهشيَت و طشانُ هُوَؾ طشانرت دَسكشدنِ ئُو ثًتُيُ هُ يُسدووالّ 

 .صًانُوَ

 :واتاّ طؼتِ

 ثًتِ يُسوَيا ،دَسدَضو ىلَ ّ(ي)و ( ؾ)و ( د)ناوَسِاطتِ صًانُوَ ًُخشَجِ هُ 
 . يؽ هُالّ صًانُوَ دَسدَضًَت ياى الّ ضُثِ ياى الّ سِاطتِ (ض)

دَطًَشِنُوَ كُ : دَهًََت( اههؼش طيبةػشح )حمٌذ بو عوٌ اههىيشٍ هُ كتًَبِ  :طىود
ّ هُيُسدوو الّ صًانًُوَ ( الـطَّـاد)عىًُسّ كىسِّ خُتتاب سَِصاّ خىاّ هًَبًَت ثًتِ 

 .14دَسدَكشد
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 ثيتةكانى سةر زمان  

 
 

 

 

 (ؾ)ًُخشَجِ                   (                     د)ٍ                                 ًُخشَجِ (غري ًذ) ىءًُخشَجِ يا

 

 

 

 
                                                              

 
 

 
 

هُنضيلرتيو هًَىاسّ صًانُوَيُ هُ دَم ( ي)ثًتِ  :واتُ( نًُِنْـخَـيَـاىَـا أَدََْــاىَــا ًَانـــالَّوُ)
ىوكِ بُػِ طُسَوَّ ددانُكاى َوَيُ هُطُيَ ث(الـطَّـاد)دَسدَضًَت هُ دواّ ًُخشَجِ 

ّ ئُوَنذَّ ُكًُُخشَج -بُثًَِ بؤضىونِ يُنذيَم هُ صاناياى-يًض ثًتًَلًؽ نًُ
 -(ض)بُثًَطُوانُّ ثًتِ –هُالّ ضُثُوَ( ي)دَسضىونِ ثًتِ  ،دسيَز بًَت( ي)ًُخشَجِ 

 .و ئاطانرتَ بُالَم هُالّ سِاطتُوَ صؤستش كًُرت و طشانرتَ

 

 

  
 

                                         

 (ض)ًُخشَجِ (                                               ي)ًُخشَجِ                                
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 :(ى) ًُخشَجِ

 أَدْخَـهُـٌا نِظَـيْـشٍ ُّذَاَِـْـوِ ًَانــشَّا    اجْؼَـهُـٌا حَحْـجُ طَشْفِـوِ يِـٍْ ًَاننٌٌُُّ.    45

م هُثًَؼُوَّ  صًانُوَيُ كًًَُ( ٌ)ٌاى دَطُيُنًَت كُ ًُخشَجِ تًَ( اجلضسي وإب)هًَشَدا 
ئُوانُّ ياوبؤضىونو  ،و( طيبويُ)م بُسَو ثؼتِ صًانُ ئُوَؾ بُثًَِ بؤضىونِ كًًَُ

   .15هُطُهًَذا

 

  

 

 

        
                         ( س)ِ ًُخشَج(                                                  ى)ًُخشَجِ              
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 مةاَلشوو ثَيشةوةىثيتةكانى 

 (احلروف  النطعية)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ئُم ثًتانُؾ هُثًَؼُوَّ صًاى و ئامسانُّ دًَُوَ دَسدَضًَت هُطُيَ  (ًَحَـا ًَانـذَّالُ ًَانطَّـاءُ)
دَناطشيَو ضىنلُ ( اليطعيةاحلشوف )بُكاسيًَانهِ بهِ ددانُكانِ طُسَوَ، ئُم طَِ وػُؾ بُ 

 .هُ ضاالَيِ ًُالَػىوَوَ دَسدَضو

 َ ددانُكانِ ثًَؼُوَ دوو هُطُسَوَ و دوو هُخىاسَو :واتُ (انثَّنَـاَّـا)

جًَطريَ كُ دَسضىنًاى ( غ)و ( ص)و ( ص)ثًتُكانِ  :واتُ (يُسْخَـكِـٍْ ًانصَّفِـْْـشُ)
 . هُطُسَتاّ صًانُوَيُ

 :واتاّ طؼتِ

ثًَؼُوَ  هُثًَؼُوَّ صًاى هُطُيَ بُكاسيًَهانِ ددانُكانِ( د)و ( ط)و ( ت)ثًتُكانِ  
يؽ كُ بشيتني هُ (ؿفري)طُسَوَ دَسدَضو يُسوَيا جًَطرييؽ بىوَ ثًتُكانِ  بُػِ

بُالَم طُس صًاى دَدات هُ ددانُنِ  هُيًُاى جًَطُوَ دَسدَضو( غ)و ( ص)و ( ص)
 .خىاسَوَ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يُسْخَـكِـٍْ ًانصَّفِـْْـشُ انثَّنَـاَّـا ػُهَْْـا  ًَيِـٍْ يِـنْـوُ ًَحَـا ًَانـذَّالُ ًَانطَّـاءُ. 46
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 ثيتةكانى باريكايى زمان

 (احلروف األسلية أو حروف الصفري)

                                                         

 

 

 
 

 نِهْؼُـهْـَْـا ثَــاًَ ًَانــزَّالُ ًَانـظَّـاءُ   انسُّفْـهَـَ انثَّنَـاَّـا فَـٌْقِ ًَيِـٍْ يِنْوُ. 47

هُنًَىاى ددانُكانِ  :واتُ (انسُّفْـهَـَ انثَّنَـاَّـا فَـٌْقِ ًَيِـٍْ)هُ ثًَؼُوَّ صًاى  :واتُ( يِنْوُ)
دَناطشيَو ( األطليةاحلشوف )طُسَوَ و خىاسَوَ ئُم طَِ ثًتُؾ بُ ثًَؼُوَ بُػِ 

 .ّ صًانُوَ واتُ هُ باسيلايِ صًانُوَ دَسدَضو(أطلة)ضىنلُ هُ 

 (اللجويةاحلشوف )ئُو ثًتانُّ هُ نضيم ثىوكُوَ دَسدَضو  

هُثًَؼُوَّ يُسدوو الّ صًانُوَ دَسدَضو هُطُيَ  :واتُ (نِهْؼُـهْـَْـا ًَثَــا ًَانــزَّالُ ًَانـظَّـاءُ)
ددانُكانِ طُسَوَ ًاًؤطتايانِ فًَشكشدنِ قىسئاى جُخت دَكُنُوَ طُباسَت بُم ثًتانُ 

دَناطشيَو ضىنلُ هُ نشيم  (اللجوي)ئُم طَِ ثًتُؾ بُ ،ُكاتِ وتهًانذاكُ صًاى دَسبلشيَت ه
 .طؤػتِ دَوسّ ددانُكانُوَ دَسدَضو( ثىون)

( اللجويةاحلشوف )بُ  ىناونشاو( الفشاٍيذياخلوًى بو أمحذ )ثًتُ هُاليُى ( 3)ئُم 
: دَهًََت( التاريف) :وَكىضىنلُ طُسَتا ياى هُالّ ثىوكُوَ دَطت ثَِ دَكات، ياى 

هُبُسئُوَّ ًُخشَجُكُياى نضيلِ ثىوكُ، ياى هُبُس ئُوَّ ًُخشَجُكُياى هُ هًَىَوَ 
 .دَسدَضًَت، ئُوَؾ وَطفًَلِ سِاطت نًُ

ئُم واتايُ جؤسيَم هُ ضاوثؤػًهِ تًَذايُ، ضىنلُ ئُو يُناطُّ : دَهًََت( يؼعاملش)
سِاطت تشيؽ  ،دَبًَتُوَهُطُيَ دَسبشِيهِ ئُم ثًتانُ دَسدَضًَت دَطاتُ ثىون و هُوَّ بالَو

 .16(لجوي)نُن ( أطياىي)ئُوَيُ بُم ثًتانُ بىتشيَت 

  :واتاّ طؼتِ

طُسَوَ ثًَؼُوَّ بُػِ هُثًَؼُوَّ صًاى و ددانُكانِ  (ر ،ث ،ظ)ثًتُكانِ 
                        .دَسدَضو ياوكات هُطُيَ كًًَُم هُ دَسكشدنِ صًاى
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 (ر، ث، ظ)ًُخشَجِ (                        غ، ص، ص)ًُخشَجِ (                       طد، ت، )ًُخشَجِ 
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  كةثوو و ثيتةكانى هةردوو لَيو

 (حروف الشفتني اخليشوم)  
 

 
    

 

 

 ادلُشْشِفَـوْ اَّـاانثَّنَ اطْـشافِ يَـغَ فَانْفَـا  انشَّفَوْ بَـطْـٍِ ًَيِـٍْ طَشَفَْْيًَِـا يِـٍْ.48

 .هُيُسدووالّ صًانُوَ ثُيىَنذّ يُيُ بُ ثًتُكانِ باسيلايِ صًاى :واتُ (طَشَفَْْيًَِـا يِـٍْ)

 .بُػِ ناوَوَّ هًَىّ خىاس :واتُ (بَـطْـٍ ًَيِـٍْ)

هُطُيَ هُ بُػِ ناوَوَّ هًَىّ خىاس ( ف)ثًتِ  :واتُ (ادلُشْشِفَـوْ انثَّنَاَّـا اطْـشافِ يَـغَ فَانْفَـا)
 .17ثًَؼُوَّ ددانُ بشَِسَِكانِ طُسَوَدا

هُ بُػِ ناوَوَّ هًَىّ خىاس دَسدَضًَت هُطُيَ خىاسَوَّ بشَِسَكانِ  (ف)ثًتِ  :واتُ
 .18طُسَوَ

هُ ًُخشَجِ يُهَُوَ دَسدَكُى، كاتًَم ثًَؼُوَّ ( ف)يُنذَّ كُغ ثًتِ  :تًَبًهِ
 .بُػِ ناوَوَّددانُكانِ طُسَوَياى دَخُنُ طُس هًَىّ خىاسياى نُن 

 

 اخلَـْْـشُـٌوُ يَخْـشَجُـيَـا ًَغُـنَّــتٌ يِـْْــىُ بَــاءٌ انْــٌَاًُ نِهشَّفَخَـْْـٍِ.  49

ّ هًَىَ (م ب، و،)ًُخشَجِ نًَىاى يُسدوو هًَى ثًتِ  :واتُ (يِـْْــىُ بَــاءٌ انْــٌَاًُ نِهشَّفَخَـْْـٍِ)
بؤ  خبىيَهًت و،( ضنة)خشِ دَكشيَهُوَ وَكى  َ وهًَىَكاى دَكشيَهُو( و)بُالَم بؤ  ،دَسدَضًَت

 .19دادَخشيَو ( م)و ( ب)ثًتِ 

 .جًَطُّ دَسضىونِ ًًهطُؾ كُثىوَ :واتُ (اخلَـْْـشُـٌوُ يَخْـشَجُـيَـا ًَغُـنَّــتٌ)
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 20/ . يعبذ العضيض الكاس.د/ التحويذ امليظش  :بشِوانُ 18
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 (ب)ِ ًُخشَج         ّ(غري ًذ)ّ ( و)ًُخشَجِ (             م)ًُخشَجِ (                      ف)ًُخشَجِ 

 :واتاّ طؼتِ

 ب،)بُ كشانُوَياى و بؤ ( و)ؤ بهُنًَىاى يُسدوو هًَىَوَ دَسدَضو  (م ،ب و،)ثًتُكانِ  
 .َوَ دَسدَضًَتوًًهطُؾ هُ كُثى ،بُ داخظتهًاى (م

 

 

 
 (م)ًُخشَجِ ًًهطُ هُطُيَ                      (ى)ًُخشَجِ ًًهطُ هُطُيَ 

 

  :ًَتدَهَ( قابى نـش عطية)ًاًؤطتا  :طىود

  :ثًتُ بُم ػًَىَيُّ خىاسَوَ( 31)ثًتُكانِ عُسَبِ هُ سِووّ ًُخشَجًانُوَ رًاسَياى 

 .ثًت 3 :بؤػايِ نًَىاى قىسِط و دَم

 .ثًت 6: قىسِط

 .ثًت 18     :صًاى

 .20ثًت 4 :يُسدوو هًَى
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 سيفةتى ثيتةكان   
 

 

 
 

 
 

ئُو واتايُّ كُ  :واتُيُ هُ سِووّ  صًانُوانًُوَ (صفة)تاكُكُّ  كؤيُ (اهـفات)
 .بوًََِ ئُو ػتُ طجًُ ياى سَِػُ ىوَطفِ ػتًَم دَكات وَك

بؤ ثًتُكُ هُكاتِ  (ثابت) سِػًَىاصيَلِ نُطؤيُوَ بشيتًُ هُ (صطالحيإ)هُسِووّ 
ا طًفُتُكاى هُسِاطتًذ ،دَنط نُسم كشدى و نضم كشدى و بُسصكشدى :وَكىخىيَهذنُوَيذا 

ضىنلُ ( ط)هُ ( ت) :وَكىُوَ ُنثًتِ بُيًَض هُ الواص جًادَك ،ثًَىانُى بؤ ثًتُكاى ىوَك
 .نُبىايُ هُ يُكرت جًا نُدَكشانُوَ( قلكلة)نذى و جىوالَ( طبامإلا)ئُطُس طًفُتِ هلانذى 

بؤيُ خظتهُ سِووّ طًفُتُكاى ػًَىاصّ سِاطتِ خىيَهذنُوَّ ثًتُكاى دَسدَخات وَكى 
 .ياى نا وَوَّ ئايا دَنط بُو ثًتُ دسيَز دَبًَتُئُ

 :صانًهِ ئُو طًفاتانُ طَِ طىودّ يُيُ

 .جًاكشدنُوَّ ئُو ثًتانُّ كُ ًُخشَجِ ياوبُػًاى يُيُ :يُكُم

( أدغام)بؤ ئُوَّ بضانشيَت ئايا دسوطت تًًَُهلًَؽ  ،ناطًهِ ثًتِ بُيًَضوالواص :دووَم
 .كشاوَ ياى نا دسوطت

 . 21ىيَهذنُوَّ ئُو وػانُّ كُ ًُخشَكانًاى جًاواصىجىاى خ :طًًَُم
 

 

 جًاواصّ صاناياى طُباسَت بُ رًاسَّ طًفُتُكاى
َوّ هُ و ئُوانُّ ثُيشِ( اجلضسي إبو) ،صاناياى هُم باسَيُوَ جًاواصياى هُنًَىانذايُ

َ ياى (20)طًفُتو، بُالّ يُنذَّ صانايانًؼُوَ ( 17) بؤضىونُكُّ دَكُى ثًًَاى وايُ كُ
كُ  ،َ بُالَم ئًٌَُ هُم كتًَبُدا سَِضاوّ بؤضىونِ جىًًىسّ صاناياى دَكُيو(44)َ ياى (34)
طًفُت و ( 17)كُ طًفُتُكاى بشيتني هُ يؽ يًُاى بؤضىونِ يُيُ هُوَّ (اجلضسي إبو)

 :دَهًََو
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 : طًفُتُكاى دَبهُ دوو بُػُوَ

 .(الزايتةاهـفات )طًفُتُ خؤيًُكاى  .1

 .(العشضيةفات اهـ)طًفُتُ تىػًاتىوَكاى  .2

َ و يُسطًض هًَِ ئُو طًفُتانُى كُ يؤطشى بُ ثًتُكُو: طًفُتُ خؤيًُكاى
 (.قلكلة) :وَكىجًانانبهُوَ 

ثًتُكُى و يُنذَّ  ئُو طًفُتانُى كُ يُنذَّ جاس هُطُيَ: طًفُتُ تىػًاتىوَكاى
، ُ، هًَشَدا بامساى هُطُس بُػِ يُكًُ(تشقيل)و ( تفديه) :وَكىجاس هًَِ جًادَبهُوَ 

 : كُئُويؽ دَبًَتُ دوو بُػُوَ

 .ئُو طًفُتانُّ كُ درياى يُيُ .1

 .طًفُتانُّ كُ درياى نًُ ئُو .2

  :بشيتني هُ طًفُتُ درَ يُكرتَكاى

 .َ(اهلنع) درَكُّ( اجلًش)

 .َ(التوطط)و ( الؼذة)درَكُّ ( الشخاوة)

 .َ(طتعالءإلا)درَكُّ ( طتفالإلا)

 .َ(طبامإلا)درَكُّ ( ىفتاحإلا)

 .َ(رالمإلا)درَكُّ  (صناتإلا)

 :طًفُتُ بَِ درَكانًؽ بشيتني هُ

، دواتشيؽ (طتطالةإلا)و ( التفؼي)و ( التهشيش)و ( حنشافإلا)و ( اللني)و ( الكلكلة)
 .22(ػاءاهلل ٌإ)يًُىو ئُم طًفُتانُ باغ دَكُيو و واتاكانًاى سِووى دَكُيهُوَ 

بُناوبانطُكاى دَطت  سَِمحُتِ خىاّ هًَبًَت بُباطلشدنِ طًفُتُ( اجلضسي إبو)
  :دَهًََتثًَذَكات و 
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 سيفةتة دذ دارةكان

 

 

 
 

 لُـــمْ ًَانـضِّـذَّ يُصًَْـخَـتٌ يُنْفَـخِـحٌ    يُسْخَـفِـمْ ًَسِخْــٌٌ جَـيْـشٌ صِفَاحُيَـا  .11

 :يتني هُطًفُتُ بُناوبانطُكانًاى بش :واتُ (صِفَاحُيَـا)

 .دَنط بُسصّ :واتُ( جَـيْـشٌ) .1

 .نُسًِ :واتُ( ًَسِخْــٌٌ) .2

 .نضم :واتُ( يُسْخَـفِـمْ) .3

 .كشاوَ :واتُ( يُنْفَـخِـحٌ) .4

 .قىسغ :واتُ( يُصًَْـخَـتٌ) .5

ذَّ)   :هُ بشيتنيكُ  ،باطِ درَكانًؼًاى بلُ :واتُ  (لُـــمْ ًَانـضِـّ

 .ئُطجايِ :واتُ( اهلٌع) .6

 .بُيًَضتىنذ و  :واتُ( الؼذة) .7

 .هلانذى :واتُ( طباماإل) .8

 .خًَشايِ :واتُ( رالماإل) .9
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دةنط بةرزى و  ثيتةكانى ئةسثايى و
 توندى و نةرمى

 

 

       

 
 

 

 (بَـكَـجْ لَــطٍ أَجِــذْ) نَفْـظُ شَذِّْذُىَـا (سَـكَـجْ شَخْـصٌ فَحَثَّـوُ) يَيًٌُْسُيَـا. 14

 :و طًفاتانُيُ كُ بامسانلشدئًُُؾ ثىختُّ واتاكانِ ئُ

 (:اهلٌع)

 .دياسنُبىوى و ئُطجايِ :هُسِووّ صًانُوانًُوَ

دَسضىونِ يُناطُ هُكاتِ دَسبشِيهِ ئُو ثًتانُّ كُ ئُم  :هُسِووّ صاساوَوَ
 .ّ الواصّ ثؼت بُطنت بُ ًُخشَجُكُيُوَبُيؤ طًفُتُّ تًَذايُ،

 شخص فحثو) ،دا( جلضسيا إبو)كشاونُتُوَ هُ وتُّ  ثًنت كؤ( 10: )ثًتُكانِ

 .23(سكج

هُ  -ياى يُس طًفُتًَلِ تش-ئُم طًفُتُ-خىيَهُس ناتىانًَت :تًَبًهًُكِ طشنط
بُتايبُتِ هُو  ،هُ ًاًؤطتاّ كاساًُوَ فًَشبًَت كتًَبُكانُوَ فًَش بًَت، بُهَلى ثًَىيظتُ

دّ نُ ًاًؤطتايانُّ ػاسَصايِ تُواوياى يُيُ هُ ػًَىاصّ خىيَهذنُوَّ قىسئاى و طُنُ
 .24( )ثطشِاوياى يُيُ بؤ الّ ثًَػًُبُس 

  

 (: اجلًش)

  .ئاػلشاكشدى: هُسِووّ صًانُوانًُوَ

ّ تُواو ثؼت ، بُيؤدَسنُضىونِ يُوا هُ كاتِ دَسبشِيهِ ثًتُكُ: هُسِووّ صاساوَوَ
 .بُطنت بُ ًُخشَجُكُيُوَ

                                                 
 .80/  حمنذ فشيذ اجلنل/ امليظش الفشيذ يف عله التحويذ  :بشِوانُ 23
 .27/  الذسس البَية :بشِوانُ 24
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كؤكشاوَتُوَ ( اهلٌع)بشيتني هُ ثًتُكانِ صًانِ عُسَبِ جطُ هُ ثًتُكانِ  :ثًتُكانِ
تاّ تُساصوَكُّ قىسطُ ئُو كُطُّ  :واتُ( ععه وصٌ قاسي ري فض جذ طلب)هُم بشِطُيُدا 

 . 25َدات فًَشّ صانظت بًَتدكُ قىسئاى دَخىيَهًَت تًُاػاّ ذُسام ناكات و يُويَ 

 (:الؼذة) 

 .بُيًَضّ :واتُ :هُسِووّ صًانُوانًُوَ

و طريانِ هُكاتِ دَسبشِيهِ ثًتُكُ بُيؤّ  سِيَهُكشدنِ دَنط :واتُ: هُسِووّ صاساوَوَ 
  .ئُوثُسِّ ثؼت بُطنت بُ ًُخشَجُكُيُوَ

هُم سِطتُدا كؤيلشدوَتُوَ، ( اجلضسي إبو)ثًت ( 8)بشيتني هُ  :ثًتُكانِ

 .(بَـكَـجْ لَــطٍ أَجِــذْ)
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 ثيتة مام ناوةند و بةرزةكان   

 

 
 
 

 حَصَـشْ (لِـظْ ضَغْـطٍ خُصَّ) ػُهٌٍْ ًَسَبْغُ (ػًَُـشْ نِـٍْ) ًَانشَّذِّـذِ سِخْـٌٍ ـًٍََبَْْ. 11

ثًت يُيُ هُ ( 5)تُ نضًُكانذا ًهُنًَىاى ثًتُ بُيًَضَكاى و ث :واتُ (ًَانشَّذِّـذِ سِخْـٌٍ ًَبَْْـٍَ)

 .دا كؤكشاونُتُوَ(ػًَُـشْ نِـٍْ)

 ناوَنذَكاى ثًتُ ًام

 (:التوطط)

 .ًاًهاوَنذّ :واتُ: صًانُوانًُوَ هُسِووّ

 ،ضَكاى ودَنط تًًَانذا نُبُتُواوّ دَطرييَت وَكى ثًتُ بُيًَ :واتُ: هُسِووّ صاساوَوَ
( ةييالبي)نِ ادَكات وَكى ثًتُ نُسًُكاى يُنذَّ هُ صانايانًؽ بُ ثًتُك نُبُتُواويؽ سَِّ

  .ناوّ دَبُى
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 (احلروف الرخوة)ثيتة نةرمةكان 

 
   

 

 .نُسًِ :واتُ: هُسِووّ صًانُوانًُوَ

سِيَلشدنِ دَنط هُكاتِ دَسبشِيهِ ثًتُكُ بُيؤّ الواصّ ثؼت  :واتُ: هُسِووّ صاساوَوَ
 .ُ ًُخشَجُكُّببُطنت 

 و ث، ح، خ، ر، ص، غ، ش، ص، ض، ظ، غ، ف، ٍـ، و، ي، ا،: )ثًنت( 18)ثًتُكانِ 
 ( (.ًُددّ)، ٍ (ًُددّ)

لَــطٍ  أَجِــذْ)ثًتُكانِ  ،ثًتُكانِ صًانِ عُسَبِ دابُػلشاونُتُ طُس ئُم طَِ طًفُتُ

بُثًتُ ًاًهاوَنذَكاى دَناطشيَو  (ػًَُـشْ نِـٍْ)بُ ثًتُ بُيًَضَكاى دَناطشيَو و ثًتُكانِ ( بَـكَـجْ 
 .26و ئُوَػِ هُو دوو جؤسَ نُبًَت بُثًتِ نُسم دادَنشيَت

 :دَهًََت( أميو طىيذ)ًاًؤطتا  -بؤمنىنُ

ياى ( ؼـأػؼ) ،دَبًهني دَنطِ ثًتُكُ دسيَز دَبًَتُوَ( ؾ)هُكاتِ دَسبشِيهِ ثًتِ 
، هُنًَىاى ئُم جؤسَ (أّب)بُيًض ػًَىَيُن دسيَز نابًَتُوَ ( ب) :وَكىبُالَم هُ ثًتًَلِ ( أغػػـ)

 ،دسيَز دَبًَتُوَ( غ)و ( ؾ) وَكىنُ ( ع)ثًتِ  :ُبؤمنىن، ّ ًاًهاوَنذ يُيُ(ػًَُـشْ نِـٍْ)ثًتانُدا 
 .27ُتُدايُسِادَوطتًَت، بُهَلى ذاهَتًَلُ هُنًَىاى ئُم دوو ذاهَ( ب)نُ وَكى 

 .ثًنت( 7)ثًتُ بُسصَكاى  :واتُ (ػُهٌٍْ ًَسَبْغُ)

تُنًا هُم  (ذـش)ُتُوَ هُم وػانُدا نثًتُ بُسصَكاى كؤبى :واتُ (لِـظْ ضَغْـطٍ خُصَّ)
 .كؤبىَتُوَ و هُوَ صياتش نني سِطتُدا

 (:اإلطتعالء)

 .بُسصبىونُوَ :واتُ: هُسِووّ صًانُوانًُوَ

                                                 
 .132-131/  عطية قابل ىضش/ غاية املشيذ يف عله التحويذ :بشِوانُ 26
 (.قشأإ)دا دَسباسَّ طًفُتِ ثًتُكاى ياتىوَ هُ كُناهَِ (أميو.د)ُّ يُكًَم هُو وانانهُ  27
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تُكُ بُسَو طُسووّ ًئاساطتُّ فؼاسّ دَنط هُكاتِ دَسبشِيهِ ث :واتُ: هُسِووّ صاساوَوَ
 .هُطُيَ بُسص بىونُوَّ بُػًَم هُ صًاى بُسَو ًُالَػىو ًُالَػىو

بُالَم ثًتُ بُسصَكاى ، (ظ م، ، ط،غض،  خ، ص،) :بشيتني هُ (طتعالءاإل)ثًتُكانِ 
 :ثًَهخ ثوُياى يُيُيُن نني هُبُسصيانذا بُهَلى  ىيًُىو وَك

 (.لال) :وَكىّ بُدوادا بًَت (ا)ّ يُبًَت و ثًتِ (فتخة)ثًتِ بُسص ئُطُس طُس  .1

 :وَكىّ بُدوادا نُيُت (ا)ّ يُبًَت و ثًتِ (فتخة)ثًتِ بُسص ئُطُس طُس  .2
 (.لَذْ)

 (.ّمٌنٌا: )وَكىّ هُطُس بًَت  (ضنة)ُسص كُ بؤس ثًتِ ب .3

 (.َصّّ)و ( خيخصًٌٌ)و ( ّمطؼٌٌ) :وَكى ،بًَت( طاكو) صَنهُداسثًتِ بُسص ئُطُس  .4

 .28(قًى) :وَكى ،ّ يُبًَت(نظشة)ثًتِ بُسص ئُطُس ريَش  .5

و ( ض)و ( ص)ثاػاى  ،بُسص دَبًَتُوَ( ط)ؽ هُكاتِ دَسبشِيهِ ثًتِ ًصؤسبُّ صًان
هُوَؾ كًُرت هُ  ،كُصًاى كًُرت بؤ دَسبشِيهِ بُسص دَبًَتُوَ( ق)َطاتُ ثًتِ تاكى د( ظ)

 (.غ)و ( خ)دَسبشِيهِ يُسدوو ثًتِ 

( املشعؼي) .ضىنلُ دَنطُكُ هُ بُسصايًُوَ دَسدَضًَت( طتعالءإ)هُبُس ئُوَؾ ناونشاوَ     
ًرت طشنط نًُ ئُودواّ هُ ثًتُ بُسصَكانذا طشنط ئُوَيُ طُسووّ صًاى بُسص بًَتُوَ، ئ: دَهًََت

 . 29صًاى بُسص بًَتُوَ ياى نا

هُسِاطتًذا يُكًَم هُ طشنط تشيو يؤكاسَكانِ جىاى خىيَهذنُوَّ قىسئاى ناطًهِ ثًتُ 
ئًُُؾ بُيًُاى ػًَىَ  ،بُسصَكاى و ثايُكانًاى و جًَبُجًَلشدنًانُ هُكاتِ خىيَهذنُوَيانذا

 .هُ ًاًؤطتاّ هًًَاتىو وَسبطريدسيَتى ثًَىيظتُ ًُطُهُيُن نًُ هُكتًَبُوَ وَسبطريدسيَت، بُهَل

 
 

نمبكهرگیسێیهبهڕوانیچاوه

                                                 
 .22/  أميً طويذ. د ة حماضش/ كشاٌ الهشيه الاليوس املبني يف جتويذ  :بشِوانُ 28
 .132/  عطية قابل ىضش/ غاية املشيذ يف عله التحويذ :بشِوانُ 29
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 وَيهةى ئيجازةى نووسةر لة خوَيهدنى قورئاندا
 

ان يروي و يقرأ بما تلقاه مني من طريق ( إحسان برهان الدين أمني) ىذا وقد أجزت األخ
و العلن و ان ال يتوانى عن تعليم كتاب اهلل و ان الشاطبية و التيسير و اوصيو بتقوى اهلل في السر 

يكون خادما في حياتو لكتاب اهلل تعالى نفعنا اهلل جميعا بالقرآن الكريم في الدنيا واآلخرة وصلى 
 .اهلل على سيدنا محمد و على آلو وصحبو وسلم وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين
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 (ستفالإلحروف ا)ثيتة نسمةكان 

 
                

 

 

 (:اإلغتؿاٍ)

 .ْع٢َ :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ

، ب١ضظ ْٚعّ ب٣٠ٚ١ْٚٛ ظَإ ي١نات٢ ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝت١ن١ :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظاضا٠ٚ٠ٚ
 .ي١ٚ نات١زا( ١َالَؾٛٚ)٣٠ٚ ب١ض٠ٚ ئامسا٣١ْ ز٠ّ ١ب١ْْٚٛ

ثٝت١ ب١ضظ٠نإ  ثٝت١نا٢ْ ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ جط١ ي١ :ٚات١ ،ثٝت( 22)بطٜتني ي١ : ثٝت١نا٢ْ
ٕ  –ّ  –ٍ  –ى  –ف  –ع  –ف  –ؽ  –ظ  –ض  –ش  –ز  –ح  –د  –ث –ت  –ب  –٤ )
 (.ا –ٟ  –ٚ  –ٖـ  –

 ث٠َٛٝض٣ جٝانطز٣٠ٚ١ْ ثٝت٢ ب١ضظ ٚ ْعّ
ْعّ ب١ ب١ضظب٣٠ٚ١ْٚٛ ظَإ ز٠ْاغطَٜت ي١نات٢ ز٠ضبط٢ِٜٓ  ٚ جٝانطز٣٠ٚ١ْ ثٝت٢ ب١ضظ

ي١ط١ٍَ ١ٖضثٝتَٝهسا  ،٠ٚ١ٜٚٛ ئ١ٚا ثٝتَٝه٢ ب١ضظ٠ي١ط١ٍَ ١ٖضثٝتَٝهسا ظَإ ب١ضظ ب ،ثٝت١ن١زا
 .ظَإ ْعّ ب٠ٚ١ٜٚٛ ئ١ٚا ثٝتَٝه٢ ْع١َ

 .ي١ ز٠ضبطِٜٓٝاْسا ظَإ ب١ضظ ز٠بَٝت٠ٚ١( أّظ( )أّم)( أّط) : ثٝت٢ ب١ضظ ٣من١ْٚٛ

 .ي١ ز٠ضِبطٜٓٝاْسا ظَإ ْعّ ز٠بَٝت٠ٚ١( أّت)( أّف( )أٖـّ): ثٝت٢ ْعّ ٣من١ْٚٛ

٠َٛٝ ث٠ٛٝضَٜه٢ ظؤض ططْطٔ بؤ جٛإ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛضئا٢ْ ثٝت١ ْع١َناْٝـ ب١ٖ١َإ ؾ
ٚ ( سلّظخ) :٠ٚنٛٚؾ١ٜ١نسا،  ب١تاٜب١ت٢ ي١نات٢ ١ٜنططتٓٝإ ي١ط١ٍَ ثٝت١ ب١ضظ٠ناْسا ي١ ،ثريؤظ

فَٝطبْٛٚٝؿٝإ ي١ضَِٜط٣١ نتَٝب٠ٚ١ ْابَٝت ب١يَهٛ ز٠بَٝت ي١ضَِٜط٣١ َاَؤغتا٣ ؾاض٠ظا٠ٚ  ،(ؤخزْ)
 . بَٝت ي١ٚ بٛاض٠زا

  :ؿت٢ٚاتا٣ ط

ٜإ تَٝسا١ٜ ٚ ١ْٖسَٜهٝإ غٝف١ت٢ ب١َٖٝعٜإ (ضخا٠ٚ)١ْٖس٣َ ي١ثٝت١نإ غٝف١ت٢ ١ْضّ 
ي١َْٝٛإ ئ١ٚ زٚٚ جؤض٠ؾسا ١ْٖس٣َ ثٝت٢ تط ١ٜ١ٖ َاّ ْا٠ْٚسٕ ٚ ثٝت١نا٢ْ ق١تٝؼ  ،تَٝسا١ٜ

 .(ػَُّـشْ ٌِـْٓ)ب١ْٚٛ ي١ ضِغت٣١ 
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ػت١ ي١نات٢ ز٠ضبطِٜٓٝاْسا ثٝت٢ ب١ضظ ١ٖٕ ثَٜٝٛ( 7)١ٖض٠ٖٚا ي١ْاٚ ثٝت١نا٢ْ ع١ض٠بٝؿسا 
 .ب١ؾَٝو ي١ ظَإ ب١ضظبَٝت٠ٚ١ ب١ض٠ٚ ئامسا٣١ْ ز٠ّ
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 (طباقإلا)ثيتةكانى لكاندن 

 
 

 
 

ٌَمَ احلُـشًُفِ (ٌُـتِّ ِِـْٓ فِـشَّ) ًَ   ُِـْجَـمَـوْ ظَـبءٌ ؿَـبءُ ػَـبدٌ ًَطَـبدُ.  32  ـوْادلُزْ

ئ١ّ ضٛاض ثٝت١ ظَإ ٜإ ب١ؾَٝو ي١ ظَإ ي١ نات٢  :ٚات١ (ُِـْجَـمَـوْ ظَـبءٌ ؿَـبءُ ػَـبدٌ ًَطَـبدُ)
 .ز٠ضبطِٜٓٝاْسا ز٠يه١َٓٝ ئامسا٣١ْ ز٠ٚ١َ٠

 :(طباماإل)

 .يهاْسٕ :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ

بطِٜٓٝاْسا ب١ ٢ ظَإ ٜإ ب١ؾَٝو ي١ ظَإ ي١ نات٢ ز٠ضيهاْسْ :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظاضا٠ٚ٠ٚ
ي١ نات٢ ز٠ضبطِٜٓٝاْسا ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝى ز٠ْط ث١ْط ز٠خٛات٠ٚ١ ي١َْٝٛاْٝاْسا ١َالَؾ٠ٚ٠ٚٛ ٚ، 

ظَاْٝـ ٠ٚن١ٜٛى ي١ٖ١َٛٚ ثٝت١ناْسا ْايهَٝت ب١  (ظ ،ط ،ض ،ص)ثٝت١ناْٝؿ٢ بطٜتني ي١ 
 .١َالَؾ٠ٚ٠ٚٛ

ظ ظَإ ب١ضظ٠، ب١الَّ ١َضج ١ْٝ ١َٖٛٚ ثٝتَٝه٢ ب١ض (طبامإ)١َٖٛٚ ثٝتَٝه٢  :غٛٚز
 .1ي١ز٠ضبطِٜٓٝاْسا بًهَٝت ب١ ١َالَؾ٠ٚ٠ٚٛ

 :(ْؿتاحإلا)

 .جٝاب٠ٚ١ْٚٛ :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ

ئ١ٚ ثٝتا١ٜ١ْ ن١ ي١نات٢ ز٠ضبطِٜٓٝاْسا ظَإ ٚ ١َالَؾٛٚ ي١ ١ٜنرت  :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظاضا٠ٚ٠ٚ
 .2زٚٚض ز٠ن٠ٚ١ْٚ١ تانٛ ١ٖٚا ي١ ْٝٛاْٝاْسا ز٠ضبطَٝت

 :احلطٚف املصيك١ (ٌُـتِّ ِِـْٓ فِـشَّ) 

                                                 
 .47/عكاّ ايكطا٠.ز/ ايٛاضح يف أذهاّ ايتحٜٛس  :بطِٚا١ْ 1
 .17/ ايكازم ايكُراٟٚ/ يف جتٜٛس ايكطإ  ربٖإيا :بطِٚا١ْ 2
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زا  (ٌُـتِّ ِِـْٓ فِـشَّ)ي١ٚ ثٝتا٣١ْ خؤٜإ ي١ ضِغت٣١  بطٜتني ،(ِزٌك)طا خَٝ ٢ثٝت :ٚات١
 (.ب - ٍ – ٕ – ّ – ض – ف) :ٚات١ب٠ٚ١ٓٓٝ ٠ز

 (:شالماإل) 

 .ث١ضِ ٜإ ال٣ ؾتَٝو :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ

ضبط٢ِٜٓ ضْٛه١ ي١ ثَٝؿ٣٠ٚ١ ظَإ غٛٚن٢ ثٝت١ن١ ٜإ خََٝطا٢ٜ ز٠ :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظاضا٠ٚ٠ٚ
( 6)بامسإ نطز  ٜٛإ ١ٜنَٝو ي١ ي٠َٛٝنإ ٜإ ي١ ١ٖضزٚٚنٝا٠ٚ١ْ ز٠ضز٠ضٔ، ثٝت١ناْٝؿ٢ ٠ٚن

 .3ئ١ٜ٠ٚ١ ن١ ١ْٖسَٜهٝإ ي١ ثَٝؿ٣٠ٚ١ ي٠ٚ٠َٛٝ ز٠ضز٠ضَٝت (شالمإ)ٝؿ٢ ب١ اْٖؤ٣ ْاْٚ ،ثٝنت

 (:قُاتاإل)

 .ق١ز٠غ١نطزٕ :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ

ئ١ٚ  :ٚت١ٜٚٛت٢( األخؿـ)قٛضغ٢ ثٝت١ن١ ي١نات٢ ز٠ضبطِٜٓسا،  :ٚات١: ١ض٣ِٚٚ ظاضا٠ٚ٠ٚي     
خؤ٣ ي١ قػ١نطزٕ ق١ز٠غ١ نطز٠ٚٚ، ١َب١غتٝـ ي١ٜ٠ٚ١ ن١ ئ١ّ  :ٚات١ ،بهات( قُت)ن١غ٣١ 

 ،ثٝت٢ ٜإ ثٝٓج ثٝت٢ ثَٝهبَٗٝٓٔ ثٝتا١ْ ق١ز٠غ١ٕ ي٣٠ٚ١ ن١ خؤٜإ ب١ ت١ْٗا ٚؾ٣١ ضٛاض
١ٖض بؤ١ٜ ظاْاٜإ ٚتٜٛٚا١ْ ٚؾ٣١  ٠نإ(َصيل) إ ي١ط١يَسا بَٝت ي١ ثٝت١ هٝب١يَهٛ ثَٜٝٛػت١ ثٝتَٝ

 .4ئايَتٕٛٚ ٚؾ١ٜ١ن٢ ع١ض٠ب٢ ١ْٝ ضْٛه١ ضٛاض ثٝت١ ٚ ثٝت٢ خَٝطاؾ٢ ي١ط١يَسا ١ْٝ :ٚات١( عػجس)

ثٝت١ ( 23)١ ي١ ثٝت١ خَٝطانإ ٚات١ ط١َٖٛٚ ثٝت١نا٢ْ ظَا٢ْ ع١ض٠ب١ٝ ج :ثٝت١نا٢ْ
زٚٚضب١ ي١  :ٚات١. 5(جع غـ غاخط قٝس ثك١ اش ٚعع٘ حيطو) نؤنطا١ْٚت٠ٚ١ ي١ّ ضِغت١زا

فطِٚف٢ًَٝ ن١غَٝو ن١ ضِق٢ ي١ ح١ق١ ٚ بط١ض٣َِ ب١زٚا٣ ن١غَٝه٢ َتُا١ْ ثَٝهطاٚ ضْٛه١ 
 . ئاَؤشطاض١ٜنا٢ْ ٖاْت ز٠ز٠ٕ بؤ ضان١

 :ٚاتا٣ طؿت٢

 (.ظ ،ط ،ض ،ص)ثٝنت  ضٛاض( طباماإل)ثٝت١نا٢ْ يهاْسٕ 

 .(ب - ٍ – ٕ – ّ – ض – ف)ٜـ ؾ١ف ثٝنت (شالماإل)ثٝت١نا٢ْ خَٝطا٢ٜ  

 
                                                 

 .31/  اجلعض١ٜ ملكس١َاؾطح ايسضض ايب١ٝٗ  :بطِٚا١ْ 3
 .72/  َال عًٞ ايكاضٟ/ ملكس١َ اجلعض١ٜ اؾطح  يفاملٓح ايؿهط١ٜ  :بطِٚا١ْ 4
 .83/  حمُس ؾطٜس اجلٌُ/ املٝػط ايؿطٜس يف عًِ ايتحٜٛس  :بطِٚا١ْ 5
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 (اٌظفري)غٝف١ت٢ ١ٜن١ّ 

 .ز٠ْطَٝو ٠ٚنٛ ز٠ْط٢ بايَٓس٠ بَٝت :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ

( ظ ،ؽ ،ص)٠ ي١ ي٠ٚ٠َٛٝ ٖاٚنات ي١ط١ٍَ ثٝت١نا٢ْ ز٠ْطَٝه٢ ظٜاز :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظاضا٠ٚ٠ٚ
ٚ ( غتعال٤اإل)ضْٛه١ ١ٖضزٚٚ غٝف١ت٢  ،٠(ص)ب١َٖٝعتط٢ٜٓ ئ١ّ غ٢َ ثٝت١ف  ،ز٠ضز٠ضَٝت

ي١ٚ زٚٚ ( ؽ)٣ تَٝسا١ٜ ب١الَّ ثٝت٢ (جٗط)ن١ غٝف١ت٢ ( ظ)ثاؾإ ثٝت٢  ،٣6 تَٝسا١ٜ(طباماإل)
 .٣ تَٝسا١ٜ(ُٖؼ)ثٝت١ الٚاظتط٠ ضْٛه١ غٝف١ت٢ 

ي١ز٠ْط٢ ( ظ)ز٠ضَٝت ٚ ثٝت٢  قاظي١ ز٠ْط٢ ( ص)ثٝت٢  ،ظاْاٜإ ف١ضَٜٛٚا١ْ :غٛٚز
 .7ز٠ضَٝت ي١ًي١ ز٠ْط٢ نٛ( ؽ)ََٝؿ١ْط ز٠ضَٝت ٚ ثٝت٢ 

 (اٌمٍمٍخ)غٝف١ت٢ ز٠ّٚٚ 

 .جٛٚي١َ :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ

زضضٚغت ب٢ْٚٛ جٛٚي١ٜ١َى ي١ ١َخط٠ج٢ ثٝت١ن١ ي١نات٢  :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظاضا٠ٚ٠ٚ
بَٝت ز٠ْطَٝه٢ تْٛسٜـ ز٠بٝػرتَٜت ي١نات٢ ( غانٔ)ئ١ط١ض ثٝت١ن١ ضِا٠ٚغتاٚ  ،ٜٓٝساز٠ضبطِ

 .8 ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝت١ن١زا

                                                 
 .17/ ايكازم ايكُراٟٚ/ يف جتٜٛس ايكطإ  ربٖإاي :بطِٚا١ْ 6
عط١ٝ قابٌ / غا١ٜ املطٜس يف عًِ ايتحٜٛس :، ب٠ٚ١ضططتٔ ي53١/  ْٗا١ٜ املؿٝس يف عًِ ايتحٜٛس :بطِٚا١ْ 7

 .135/ْكط
 .62/ حمُٛز ضأؾت ظيط/ ٚ ايتال٠ٚ أذهاّ ايتحٜٛس  :بطِٚا١ْ 8

ٍْمَـٍَـخٌ عِـْــُٓ ًَصَاٌُ طَــبدٌ طَفِْـشُىَـب.  32  ًَاٌـٍِّـْـُٓ (جَــذٍّ لُــْـتُ) لَ
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نؤٜهطز٠ٚٚت٠ٚ١ ي١ ( اجلعضٟ إبٔ)ثَٝٓج ثٝت٢ ١ٜ١ٖ ثٝؿ١ٚا ( يكًك١ً)ٜإ  (ايكًك١ً) :ثٝت١نا٢ْ

ٜإ ( جٗط)ٚ  (ؾس٠)تَٝبٝٓٝـ ز٠نطَٜت ن١ ١َٖٛٚ ثٝت١نا٢ْ غٝف١ت٢  ،(جَــذٍّ لُــْـتُ)ٚؾ٣١ 
 .تَٝسا١ٜ

 :ب١ؾ١نا٢ْ

  :ز٠بَٝت١ غ٢َ ب١ؾ٠ٚ١( قًك١ً)

ب١َٖٝع تطٜٔ حايَت١نا٢ْ ئ١ٜ٠ٚ١ ثٝت١ن١ ؾ١زز٠ زاض بَٝت ٚ ي١نؤتا٢ٜ ٚؾ١ؾسا   .1
 ايكًك١ً)ئ١ّ حاي١َت١ف ق١يك١ي٣١ ط١ٚض٠  ،(احلجّ )ٚ ( رتّ)ٚ ( احلكّ) :٠ٚنٖٛاتبَٝت 

 .٣ ثَٝس٠ٚتطَٜت( ايهرب٣

بَٝت ؾ١زز٣٠ ١ْبَٝت ي١نات٢ ٠ٚغتإ ي١غ١ض٣ ( غانٔ) ظ١ْٓ٠زاضثٝت١ن١   .2
ئ١ّ حاي١َت١ف ث٢َٝ ز٠ٚتطَٜت ق١يك١ي٣١ َاّ ْا٠ْٚس ( خٍك)، (رلْذ)، (لشّت: )٠ٚنٛ

 (.ايٛغط٢ ايكًك١ً)

ئ١ّ ( ّـجغ) ،(ًجييب) ،(ّذخٌٍْ) :٠ٚن١ٓٛزاض ي١ْا٠ٚضِاغت٢ ٚؾ٠ٚ١ ْثٝت٢ ظ٠ .3
 .9(ايكػط٣ ايكًك١ً)حاي١َت١ف ث٢َٝ ز٠ٚتطَٜت ق١يك١ي٣١ بطٛى 

ب١ؾ٢ ( قًك١ً)ث٢َٝ ٚا١ٜ ن١ ( قابٌ ْكط عط١ٝ) ٠ٚن١ْٖٛس٣َ ي١ ظاْا ٖاٚض١ضخ١نإ 
ي١ٚ حايَت١ؾسا بٓط٣١ٓٝ ق١يك١ي٣١  ،بَٝت( َتخطى)ضٛاض٠َٝؿ٢ ١ٜ١ٖ ناتَٝو ثٝت١ن١ بعٚاٚ 

 .10(املتكني) :٠ٚن١ٖٛض تَٝسا ز٠َََٝٓٝت 

 :ي١ض٣ِٚٚ خٛز٣ ثٝت١نا٠ٚ١ْ ز٠بَٝت١ غ٢َ ئاغت٠ٚ١( قًك١ً) 
 .ب١ضظتط ز٠بَٝت ي١ ثٝت١نا٢ْ تط( قًك١ً( )ط)ي١ ثٝت٢ : ١ٜن١ّئاغت٢ 

 .َاّ ْا٠ْٚس ز٠بَٝت( قًك١ً( )ج)ي١ ثٝت٢  :ئاغت٢ ز٠ّٚٚ 

 (. ز –ب  - م)ن١َرت ز٠بَٝت ي١ثٝت١نا٢ْ ( قًك١ً) :ئاغت٢ غ١َّٝٝ

 ضؤٕ ز٠بَٝت ؟( قًك١ً)ز٠ضبط٢ِٜٓ 

                                                 
 .49/  عكاّ ايكطا٠.ز/ ايٛاضح يف أذهاّ ايتحٜٛس  :بطِٚا١ْ 9

 .136/  عط١ٝ قابٌ ْكط/ غا١ٜ املطٜس يف عًِ ايتحٜٛس :بطِٚا١ْ 10
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ي١  ،١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝتض٠ِمح( احلكطٟحمُٛز خًٌٝ )ب١ضظ  ظاْا ٚ قٛضئإ خ٢َٜٓٛ ثا١ٜ
( قًك١ً)ظاْاٜإ غ١باض٠ت ب١ ؾَٝٛاظ٣ ز٠ضبط٢ِٜٓ : زا ٚت١ٜٚٛت٢ (٠٤ ايكطإٓاقطأحهاّ )نتَٝب٢ 

زا ز٠ضِٚات (ؾتر١)جَٛٗٛض٣ ظاْاٜإ ي١غ١ض ئ١ٚ بؤض١ْٕٚٛ ن١ ١َٖٝؿ١ ب١ال٣  ،جٝاٚاظٜإ تَٝسا١ٜ
، (ُّجْضًْ بالّ ِب وبٌٔا ّؼٌٍّْ ىًْ) :٠ٚن٣ٛ ١ٖبَٝت (ض١ُ)ب١ض٠ِٖا٢ٜ، ئٝرت ئاٜا ثٝت٢ ثَٝـ خؤ٣ بؤض

ًال ) :٠ٚن٣ٛ ٖبَٝت ( نػط٠)ٜإ شَٜط( فبًٌئه ّذخٌٍْ اجلنخ) :٠ٚن٣ٛ ١ٖبَٝت (ؾتر١)ٜإ غ١ض 

 (.رشـؾ

ب١ث٢َٝ بع٢َٜٓٚ ثٝـ ( قًك١ً)١ْٖسَٜهٝـ ي١ ظاْاٜإ بؤضْٛٚٝإ ٚا١ٜ ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝت٢ 
طَٜت٠ٚ١، ئ١ط١ضٜـ غ١ض ٜإ شَٜط٣ ئ١ط١ض بؤض٣ ١ٖبَٝت ئ١ٚا ب١ض٠ٚ بؤض ز٠خَٜٛٓ :ٚات١خؤ١ٜت٢ 

١ٖبَٝت ئ١ٚا ب١ض٠ٚ ال٣ ئ١ٚ زٚٚا١ْ ز٠ضِٚاَْٝت، ب١الَّ ئ٣٠ٚ١ ظؤض٣١ٜٓ َاَؤغتاٜا٢ْ ئ١ّ ١ْٖٛض٣٠ 
 .ب١ض٠ٚ غ١ض ز٠ضِٚات( قًك١ً)ي١غ١ض٠ ضَِٜط٣ٚ٠ِ ١ٜن١َ١ ن١ ١َٖٝؿ١ ثٝت٢ 

 : ٠ٚنٛ ي١ ٖؤْطا٣٠ٚ ١ٜنَٝو ي١ ظاْاٜإ ٖات٠ٚٛ

 تتبعٗا بايص٣ قبٌ تكبال ٚال    اٚقًك١ً قطب اىل ايؿتح َطًك

ْعٜو ز٠نط٠ٚ١َٜٓ،  ١َٜاْه١ ب١ ثاؾهؤ٣ ( ؾتر١)١َٖٝؿ١ ي١ ( قًك١ً)ثٝت١نا٢ْ  :ٚات١
 .ثٝت١نا٢ْ ثَٝـ خؤٜإ بؤئ٣٠ٚ١ خَٜٛٓس٠ٚ١ْن١ت ث١غ١ْس بَٝت

 :ٚت١ٜٚٛت٢ 64الث١ض٠ِ ( ايعُٝس)ٜـ ي١نتَٝب٢ (بػ٘حمُٛز ع٢ً )َاَؤغتا 

ـ ٚ غ١ض ْعٜههطا٠ٚت٠ٚ١ ب١ب٢َ ت١َاؾانطز٢ْ ثٝت١نا٢ْ ث١ََٖٝٝؿ١ ي١ ( قًك١ً)ٚتطا٠ٚ ن١ 
 . 11َٓٝـ ئ١ّ بؤض١ْٚٛ ث١غ١ْس ز٠ن١ّ ٚ ب١ باؾ٢ ز٠ظامن ناض٣ ث٢َ بهطَٜت ،ثاف خؤ٣

 : ٚاتا٣ طؿت٢

 ،د ،ب ،ط ،م)ف بطٜتني ي١ (قًك١ً)ٚ ثٝت١نا٢ْ ( ؽ ،ظ، ص)بطٜتني ي١ ( قفري)ثٝت١نا٢ْ 
 (.ز

 (ايني)غٝف١ت٢ غ١َّٝٝ 

 طُـذَّـذَـب ًَاالْٔـذِــشَافُ لَجٍَْيُـَّـب    ًَأْـفَـزَـذَـب عَـىَـنَـب َّـبءًٌَ ًَاًٌ.  32

                                                 
 .33/  ايسضض ايب١ٝٗ :بطِٚا١ْ 11
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بٔ ٚ ثٝت٢ (غانٔ) ئ١ط١ض ظ١ْٓ٠زاض( ْٟ)ٚ ( ْٚ) ،(١َززٕ)ثٝت١نا٢ْ يني ب١ب٢َ  :ٚات١ (ٚايًني)
 .٣ ١ٖبَٝت( ؾتر١)ثَٝـ خؤٜإ غ١ض

 (: يني)ثٝٓاغ٣١ 

 .غ٢يٛٚ ،ئاغا٢ْ :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظَا١ْٚا٠ٚ١ْٝ

ن٠ٚ١ٜ١ ٚ ب١ئاغا٢ْ ٚ ب١ب٢َ ٖٝض ج١ز٠ضنطز٢ْ ثٝت١ن١ ي١ ١َخط٠ :ٚات١: ي١ض٣ِٚٚ ظاضا٠ٚ٠ٚ
 .قٛضغ١ٝى ي١غ١ض ظَإ

بَٝت ٚ ثٝت٢ ثَٝؿ٢ خؤٜإ ( غانٔ)ب١َ١ضج٢َ ضِا٠ٚغتاٚ (ْٚ – ْٟ)زٚٚ ثٝنت : ثٝت١نا٢ْ
 (.خٛف)ٚ( قَٝـ)ٚ ( قٍَٛ) :٠ٚنٛبَٝت ( َؿتٛح)غ١ض٣ ١ٖبَٝت 

جَٛٗٛض٣  :ٚات١ (قررا ٚاالحنطاف)( اغتطاي١)ٚ  (تؿؿ٢)ٚ ( تهطٜط)ٚ ( حنطافإ)ثٝت١نا٢ْ 
 .جَٝطري نطز٠ٚٚ( ض)ٚ ( ٍ)ٜإ بؤ ١ٖضزٚٚ ثٝت٢ ( االحنطاف)ظاْاٜإ غٝف١ت٢ 

 (فاإلحنطا)غٝف١ت٢ ضٛاض٠ّ 
 .الزإ :ٚات١: ي١ ظَا١ْٚاْٝسا

 .الزا٢ْ ثٝت١ن١ ي١ ١َخط٠ج١ن٣١ :ي١ ظاضا٠ٚزا

 .(ض)ٚ ( ٍ)ثٝنت  (2) :ثٝت١نا٢ْ

ضْٛه١ ئ١ٚ زٚٚ ثٝت١ ي١ ١َخ١ضج٢  ،غٝف١تَٝه٢ ٖؤطط٠ بؤ ئ١ٚ زٚٚ ثٝت١ (حنطافاإل)الزإ 
ٜـ ( ض) الز٠زا بؤ ثَٝؿ٣٠ٚ١ ظَإ ٚ( ٍ)خؤٜإ ز٠ضئ١ضٔ ٚ ز٠ط١ْ١ ١َخط٠ج٢ ثٝتَٝه٢ تط، 

 .12الز٠زا بؤ ثؿت٢ ظَإ

 (ايتهطٜط)غٝف١ت٢ ثَٝٓج١ّ 
 .زٚٚباض٠ ب٠ٚ١ْٚٛ :ٚات١: ي١ ظَا١ْٚاْٝسا

ثٝت١ن٣١ ت١ْٗا  ي١ض٣٠ٚ١ٜٓ غ١ض٣ ظَإ ي١نات٢ ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝت١ن١، :ٚات١ :ي١ ظاضا٠ٚزا
 .٠(ض)ثٝت٢ 

                                                 
 .89/  ذاَس ايعاْٞ/ ايػعٛز يف قطا٠٤ عاقِ بٔ ابٞ ايٓحٛز  :بطِٚا١ْ 12

ًََِّ فِـِ.  32  اعْزُــِـًْ ػَــبدًا اٌشِّـْْـُٓ ًٌٍَزَّفَشِّـِ جُـؼِـًْ ًَثِزَىْشِّـشٍ ًَاٌـشَّا اٌلَّ
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ي١ض٠ٚ١ٜٓ  ضْٛه١ ئ١ٚ ثٝت١ ئاَاز١ٜ٠ بؤ ئ١ٚ ،(ض)غٝف١تَٝه٢ ٚاب١غت١ٜ١ ب١ ثٝت٢ ( ايتهطٜط)
 ١َب١غتٝـ ي١ باغهطز٢ْ ئ١ّ غٝف١ت١ خؤ ىلَ ب١زٚٚض ،بؤ١ٜ ٚضٜا٢ٜ ثَٜٝٛػت١ ي١نات٢ ز٠ضبطِٜٓسا

ب١ظؤض٣ ي١ٚ  (ض)ز٠ضن١ٚت٢ٓ ئ١ّ غٝف١ت١ف ي١ ثٝت٢  ،ظَٜس٠ ض٣ٚ٠ِ ١ْنطزٕ تَٝٝسا :ٚات١ططتَٓٝت٢ 
ي١غ١ض خ١َٜٓٛض ئ١ٚ بؤ١ٜ ثَٜٝٛػت١ ( َط٠َّ) (نط٠َّ) :٠ٚنٛزاض بَٝت ( ؾس٠)نات١زا ز٠ضز٠ن١َٜٚت ن١ 

ٜـ ب١ٚ (تهطٜط)ب١الَّ ؾاضز٣٠ٚ١ْ  ،زٚٚباض٠ ب٠ٚ١ْٚٛ بؿاضَٜت٠ٚ١ ٚ بٛاض٣ ز٠ضن١ٚت٢ٓ ١ْزات
ضْٛه١ ئ٠ٚ١ ز٠بَٝت١ ٖؤ٣ ث١ْط  ،ؾ١ٜ٠َٛٝ ١ْٝ ن١ غ١ض٣ ظَإ ب١ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى ١ْجٛيََٝت٠ٚ١

١ٜن١ ، ئ١َ١ف ١ٖي١َ(ط)ثٝت٢  :٠ٚنٛخٛاضز٣٠ٚ١ْ ز٠ْط١ن١ ي١َْٝٛإ غ١ض٣ ظَإ ٚ ثٛنسا 
ب١يَهٛ ثٜٝٛػت١ ١ٜنجاض غ١ض٣ ظَإ جبٛيََٝت٠ٚ١ ب١غٛٚن٢ بؤئ٣٠ٚ١  ،بٛاض٣ ث٢َ ١ْزضا٠ٚ
 .14 ، 13غٝف١ت١ن١ بَٝت١ز٣

 
 
 

 جاضَٜعٜٔ؟بخؤَإ ( ض)ضؤٕ ي١ زٚٚباض٠ب٣٠ٚ١ْٚٛ ثٝت٢ 

ضَِٜط١ ضاض٣٠ ضظطاضبٕٛٚ ي١ٚ ١ٖي١ٜ١َ ئ١ٜ٠ٚ١ خ١َٜٓٛض ثؿت٢ ظَا٢ْ بًه٢ََٓٝ ب١ ١َالَؾ٠ٚ١ٜٚٛ 
 .15ن١ ضَِٜط١ ١ْزات ظَإ ظؤض جبٛيََٝت٠ٚ١ب١ؾ١ٜ٠َٛٝى 

 (ايتؿؿٞ)غٝف١ت٢ ؾ١ؾ١ّ 
 .بالَٚب٠ٚ١ْٚٛ :ٚات١: ي١ ظَا١ْٚاْٝسا

ٖؤ٣ ( ف)بالَٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ٖٚا ي١ ْاٚ ز٠َسا ي١نات٢ ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝت٢  :ٚات١ :ي١ ظاضا٠ٚزا
١َخط٠ج١ن١ؾ٢ ز٠طات١  بالَٚب٣٠ٚ١ْٚٛ ١ٖٚا١ٜ ي١ْاٚ ز٠َسا ن١( َتؿؿٞ) ْاْٚاْٝؿ٢ ب١

 .16(شلب ػٍّذ سشذا) :بؤمن١ْٛ( ظ)خط٠ج٢ ١َ

                                                 
 .137/  عط١ٝ قابٌ ْكط/ غا١ٜ املطٜس يف عًِ ايتحٜٛس :بطِٚا١ْ 13

خؤثاؤاغنت ي١ ٣ ٖاٚنات ي١ط١ٍَ زي١ض٣٠ٚ١ٜٓ غ١ض ظَإ بَٝت١ :ٚات١( تهطٜط)ن١ٚات١ ثَٜٝٛػت١ غٝف١ت٢  14
 ((زيَٝط ط١ضَٝا٢ْ.ّ))(. تهطاض)

 .138/ ْكط  عط١ٝ قابٌ/ غا١ٜ املطٜس يف عًِ ايتحٜٛس :بطِٚا١ْ 15
 .149/  ناٌَ املػريٟ/ ٜس قطا٠٤ ايكطإ ايهطِٜ اجلاَع يف جتٛ :بطِٚا١ْ 16
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ي٢َٝ  ١ٜ ي١ضَِٜط٠ٚ١ نتَٝب٠ٚ١ ظؤضَٜو ي١ غٝف١ت١نا٢ْ تط ئاغإ ٢ْ ٛئ١ّ غٝف١ت١ف ٠ٚن
 .تَٝبط٣١ ب١يَهٛ فَٝطب٢ْٚٛ ثَٜٝٛػت١ ي١ال٣ َاَؤغتا بَٝت

 (اإلغتطاي١)غٝف١ت٢ ح١ٚت١ّ 
   .زضَٜصب٠ٚ١ْٚٛ :ٚات١: ي١ ظَا١ْٚاْٝسا

صب٣٠ٚ١ْٚٛ ز٠ْط ي١غ١ض٠تا٣ ق١ضاغ٢ ال١ٜى ي١ ظَا٠ٚ١ْ تانٛ زضَٜ :ٚات١ :ي١ ظاضا٠ٚزا
 .نؤتا١ٜٝن٣١

 .١ٜ١ٖ (ض)ئ١ّ غٝف١ت١ف ت١ْٗا ي١ ثٝت٢ : ثٝت١ن٣١

 :ف١ض١َٜٚٛت٢( ايعؿط ايٓؿط يف ايكطا٤ات)ي١ نتَٝب٢ ( اجلعضٟ إبٔ: )ٚضٜانطز٠ٚ١ْ

٠ْس٣٠ تان١ ثٝتَٝه١ ن١ غٝف١ت٢ زضَٜص ب٣٠ٚ١ْٚٛ تَٝسا١ٜ، ٖٝض ثٝتَٝهٝـ ١ْٝ ئ١ٚ (ض)
خ١يَهٝـ ي١ؾَٝٛاظ٣ ز٠ضبطِٜٓٝسا ١َ١ٖجؤضٕ ٚ ن١ّ ن١غٝـ  ،قٛضؽ بَٝت ي١غ١ض ظَإ( ض)

( ش)١ْٖس٣َ ي١ط١ٍَ ثٝت٢  ،ز٠ضٜس٠بطِٕ ٚ( ظ) ١ْٖٛس٣َ ٠ٚن ،ب١باؾ٢ ٚ زضٚغت٢ ز٠ضٜس٠بطَِٜت
٣ يَٝس٠ن١ٕ (ظ)َٜه٢ ق١ي١َٚ ٚ، ١ْٖسَٜهٝـ ٠ٚنٛ ثٝت٢ (ٍ)١ْٖس٣َ ز٠ٜه١ٕ ب١ ،تَٝه١ي٢َ ز٠ن١ٕ ٚ

 .١17َٛٚ ئ١ٚا١ْف ْازضٚغنتٖ ،ٚ

ب٣٠ٚ١ْٚٛ ثٝت٢  ب١الَّ ْاطات١ ئاغت٢ زضَٜص ،زضَٜص ز٠بَٝت٠ٚ١( ض)ز٠ْط ب١ ثٝت٢  :غٛٚز
 .ز٠بَٝت٠ٚ١ غٓٛٚض٣ ١َخط٠ج١ن١ ْاب١ظ٢ََٜٓ ي١َ١خط٠ج٢ خؤٜسا زضَٜص( ض)ضْٛه١ ، ١َزز

ب١يَهٛ ز٠ْط٢ ب١ ١َْا٢ْ ١ْٖاغ١  ،ب١الَّ ثٝت٢ ١َزز ١َخط٠جَٝه٢ زٜاض٣ نطا٣ٚ ١ْٝ
 .18ز٠بطَِٜت٠ٚ١

 :ز٠ٚتطَٜتت١ْٗا ي١ ظَا٢ْ ع١ض٠بٝسا ١ٜ١ٖ، ١ٖضبؤ١ٜ ب١ ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ ( ض)ثٝت٢  :ظاْٝاض٣
 .(ايطاز يػ١)

ي١  (إبٔ نجري) :٠ٚنٛب١َٓا١ٜن٢ ضِاغت٢ ١ْٝ، ( اْا اؾكح َٔ ْطل ايطاز)ب١الَّ ف١ضَٛٚز٣٠ 
  .باغ٢ نطز٠ٚٚ( 1/54)ت١فػري٠ن١ٜسا 

 زا ؟ (ظ)ٚ  (ض)ضؤٕ جٝاٚاظ٣ به١ٜٔ ي١ َْٝٛإ 

                                                 
 .91-90/  ذاَس ايعاْٞ/ ايػعٛز يف قطا٠٤ عاقِ بٔ ابٞ ايٓحٛز  :بطِٚا١ْ 17
/ ١ اجلعض١ٜ َ، املٓح ايؿهط١ٜ ؾطح املكس831/ عط١ٝ قابٌ ْكط / غا١ٜ املطٜس يف عًِ ايتحٜٛس :بطِٚا١ْ 18

 .76/  َال عًٞ ايكاض٣
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ئ١ّ زٚٚ ثٝت١ ي١ض٣ِٚٚ  ي١ضِاغتٝؿساز٠ضز٠ن١ٕ،  (ظ)ثٝت٢  ٠ٚٛن( ض)١ْٖس٣َ ن١ؽ ثٝت٢ 
 ،١ٜنَٝه١ ي١ ق١ضاغ١نا٢ْ ظَإ ٚ( ض)١َخط٠ج٢  .١َخط٠ج ٚ غٝف١ت٠ٚ١ جٝاٚاظٜإ ي١َْٝٛاْسا١ٜ

ي١ثؿت٢ غ١ض٠تا٣ ظَا١ٜ٠ٚ١ْ ( ظ)ب١الَّ ١َخط٠ج٢  ،ئ١ٚ ززاْا٣١ْ ت١ْٝؿت٢ ي١ال٣ غ١ض٠ٚ٠
ئ١َ١ف جٝاٚاظ١ٜن٢ ظؤض٠ ي١ َْٝٛاْٝاْسا ي١ض٣ِٚٚ  ،١ٍَ ثَٝؿ٣٠ٚ١ ززا١ْنا٢ْ غ١ض٠ٚ٠ي١ط

ٚ ( اجلٗط)ن١ بطٜتني ي١ غٝف١ت١نا٢ْ  ،غٝف١تٝؿ٠ٚ١ ١ٖضزٚٚ ثٝت١ن١ ي١ ثَٝٓج غٝف١تسا ٖاٚب١ؾٔ
تاى ز٠بَٝت٠ٚ١ ب١غٝف١ت٢ ( ض)ب١الَّ ثٝت٢ ( قُاتاإل)ٚ  (طباماإل)ٚ ( غتعال٤اإل)ٚ  (ايطخا٠ٚ)
ب١ ؾ١ٜ٠َٛٝى ، ، بؤ١ٜ ثَٜٝٛػت١ ي١غ١ض خ١َٜٓٛض ئ١ّ زٚٚ ثٝت١ ي١ ١ٜنرت جٝا بهات٠ٚ١(ي١غتطااإل)

 .زضَٜصب٣٠ٚ١ْٚٛ ثٝت١ن١ ببٝػرتَٜت

  :ف١ض١َٜٚٛت٢ 193ث١ض٠ِال (ايتال٠ٚحل )ي١ نتَٝب٢ ( عجُإؾٝذ  ذػين)َاَؤغتا 

غ٢ ئ١ط١ض بٛاضَٜه٢ تَٝسا بَٝت ضاٚثؤؾ٢ ي١ ن١ (ظ)٠ٚنٛ ثٝت٢ ( ض) ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝت٢
ٖٝض بٛاضَٜه٢ تَٝسا ١ْٝ بؤ ن١غَٝو ن١ تٛاْا٣ ضِاَٖٝٓا٢ْ ظَا٢ْ  ،١ْخ١َٜٓٛٚاضٚ ْا ؾاض٠ظا بهطَٜت

ب٢َ تَٝه١يَبٕٛ ي١ط١ٍَ ثٝت٢  ١ٖبَٝت ي١غ١ض ز٠ضبط٢ِٜٓ ئ١ٚ ثٝت١ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ ضِِِاغت ٚ زضٚغت ٚ
ت جٝاٚاظ ، ضْٛه١ ئ١ٚ ناض٠ َْٜٛص ب١تاٍَ ز٠نات٠ٚ١، ئ١ط١ض ٚاتا١ٜن٢ ْازضٚغت بط١ٜ١َْٝ(ظ)

ب١ ( ايؿاحت١)ي١ غٛض٠ت٢  (ايطاّيني)ئ١ٚ ن١غ٣١  ٛي٣٠ٚ١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ٜٚػت١ٜٚٛت٢ ٠ٚن
ضْٛه١  ،ز٠خََٜٛٓٝت٠ٚ١ (َٔ تسعٕٛظٌ )ب١ ( ضٌ َٔ تسعٕٛ)ز٠خََٜٛٓٝت٠ٚ١ ٚ، ٜإ  (ايعايني)

 . 19ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ َٚا٠ٚ١ْ( ظٌ)ٚاتا٣ طَٛطِابٕٛٚ ز٠ط١ٜ١َْٝت ٚ، ( ضٌ)ئاؾهطا١ٜ ن١ 

 

 
                                                           

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .38(/ايب١ٝٗ سضضاي) ٚ ب٠ٚ١ضططتٔ ي١ نتَٝب٢  193/  ؾٝذ عجُإ ػينذ/ ذل ايتال٠ٚ  :بطِٚا١ْ 19
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 (التجويد)بابةتى      

 

 

 
 

ي١ضِاغتٝسا تَٜٛص٣٠ٚ١ٜٓ جَٝط٣١ ز٠ضضٕٛٚ ٚ غٝف١ت٢ ثٝت١نإ ب١ ت١ْٗا ب١ؽ ١ْٝ بؤ 
ئ٣٠ٚ١ فَٝطخٛاظ ناضا١َ بهات ي١ ز٠ضبطِٜٔ ٚ جٛإ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ ٚؾ١نا٢ْ قٛضئإ، ضْٛه١ 

ٕ ي١غ١ض ١ٜنرت ١ٜ١ٖ، ي١ٚا١ْؾ١ ن١غَٝو بتٛاَْٝت ١ٜنططت٢ٓ ثٝت١نإ ثَٝه٠ٚ١ ناضٜط١ضٜٝا
ثٝت١نإ ب١جٛا٢ْ ز٠ضبطَِٜت ناتَٝو ت١ْٗا بٔ، ب١الَّ ي١نات٢ ثَٝه٠ٚ١ بْٛٚٝإ ي١ ٚؾ١ٜ١نسا 

ث٢َٝ ٚا١ٜ ن١ ( املطازٟاحلػٔ بٔ قاغِ )ي١ضِْٚٚان٢ ئ١ّ ضِاغت١ٝؾسا . ئ٣٠ٚ١ ث٢َ ئ١جناّ ١ْزضَٜت
 :ات ْطا٠ٚي١غ١ض ضٛاض ١َغ١ي١ بْٛٝ ت١جٜٛس٣ قٛضئإ

 .ْاغ٢ٓٝ ١َخط٠ج٢ ثٝت١نإ .1

 .ْاغ٢ٓٝ غٝف١ت١ناْٝإ .2

 .ظا٢ْٓٝ ئ١ٚ حٛنُا٣١ْ زضٚٚغت ز٠بٔ ي١ئ١جنا٢َ ثَٝه٠ٚ١ بْٛٚٝإ .3

ضِاَٖٝٓا٢ْ ظَإ ٚ ظؤض زٚباض٠ نطز٣٠ٚ١ْ، بٓط٣١ٓٝ ١َٖٛٚ ئ١ٚ ١َغ١ال١ْف  .4
، ١ٖضبؤ١ٜ 20ئ١ٜ٠ٚ١ فَٝطخٛاظ ي١غ١ض ز٠غت٢ َاَؤغتا٣ ناضا١َ فَٝط٣ قٛضئإ ببَٝت

ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ت١ٚاٚ بٛٚ ي١ باغهطز٢ْ ١َخط٠ج ٚ ( اجلعضٟإبٔ )تَٝو نا
غٝف١ت٢ ثٝت١نإ، ز٠غت٢ نطز٠ باغهطز٢ْ ئ١ٚ ١َغ١ال٣١ْ ي١ زٚا٣ ئ٠ٚ١ ثَٜٝٛػنت ٚ 

 : ف١ض٣َٚٛ

 

 ــُُآثِ اٌْـمُـشَآَْ ُّـجَـٌِّدِ ٌَــُْ َِــْٓ    الصَُِ دَـزْــٌُ ثِبٌزَّـجْـٌِّـذِ ًَاألَخْـزُ.   32  

ـوُ     .32 ٌَـْْـنَـب ِِـنْـوُ ًَىَـىَـزَا           ؤَْٔـــضَالَ اإلٌَِـــوُ ثِـــوِ ألََٔـّ  ًَطَـــلَ بِ

ظؤض ططْط١ بؤ خ١َٜٓٛض٣  (الصَ دزُ) با١ٜخسإ ٚ ناضنطزٕ ب١ ت١جٜٛس (ثبٌزجٌّذ االخز)
  .قٛضئإ، ثَٜٝٛػت١ بٝعا٢َْ

 .ٕ ب١ ث٢َٝ ب١َٓانا٢ْ ت١جٜٛس ١ْخََٜٛٓٝت٠ٚ١ طْٛاٖباض١ٖ٠ضن٢َ قٛضئا (ِٓ مل جيٌد اٌمشاْ آثُ)

                                                 
 .27/غامن قسٚضٟ احلُس/ ايؿطح ايٛجٝع ع٢ً املكس١َ اجلعض١ٜ  :بطِٚا١ْ 20
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ضْٛه١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ب١ت١جٜٛس٠ٚ٠ زاٜب١ظاْس٠ٚٚ، خٛا٣ ط١ٚض٠  :ٚات١ (الٔو ثو اٌو أضال)
 .21(ٚضتٌ ايكطإ تطتٝال: )ف١ض١َٜٚٛت٢

ي١غ١ض خؤ ٚ ب١جٛا٢ْ ثٝت ٚ بع١َٜٓٚنا٢ْ خبََٜٛٓٝت٠ٚ١، ج١ختٝؿ٢ ي١غ١ض ١َغ١ي١ن١  :ٚات١
 .22(تطتٝال)ٚؾ٣١  نطز٠ٚٚ ب١

 :ٚت١ٜٚٛت٢ (عبس ايسا٥ِ األظٖطٟ)

ي١ن٠َٜٛٛ ز٠ظاْني ن١ ت١جٜٛس : نطزبَٝت( اجلعضٟإبٔ )٠ٚنٛ ئ٣٠ٚ١ ن١غَٝو ثطغٝاض٣ ي١ 
ثَٜٝٛػت١ ي١غ١ضَإ ٚ، ٚاجب١ فَٝط٣ بني ٚ، ن١َت١ضخ١ّ تٝاٜسا طْٛاٖباض٠ٚ، ب١يَط١ ض١ٝ ي١غ١ض 

 (الٔو ثو اٌو أضال) :ا١ْضٜـ ي١ ٠ٚالََسا ٚتبَٝت١ٖ٢َٛٚ ئ١ٚا١ْ ٚ ضَِٜط٣١ فَٝطبْٛٚٝؿٝإ ضؤ١ْ؟ ز
١َغ١ي١ن١ ئ١ٜ٠ٚ١ خٛا٣ ط١ٚض٠ ئ١ٚ قٛضئا٣١ْ ب١ ت١جٜٛس٠ٚ٠ زاب١ظاْس٠ٚٚ ٚ  :ٚات١

 . 23 (ٚضتٌ ايكطإ تطتٝال: )ف١ض١َٜٚٛت٢

ي١غ١ضز٠ََٝه٠ٚ١ بؤ غ١ضز٠ََٝو، ي١ ١ٜ٠ٚ١ْن٠ٚ١ بؤ  :ٚات١( ًىىزا ِنخ اٌْنب ًطل)
ُاْط١ٜؿت٠ٚٛ، ي١ ضَِٜط٣١ ٖا٠ٚال٠ٚ١َْ، ئ١ٚاْٝـ ي١ ضَِٜط٣١ ثَٝػ١َب١ض٠ٚ٠ ثَٝ( تٛاتط)١ٜ٠ٚ١ْى، ب١ 

()ثَٝػ١َب١ضٜـ ، ()  ٌٜ٠ٚ٠، ئ١ٜٚـ ي١ ث١ض٠ٚضزطاض٣ (ع١ًٝ غالّ)ي١ ضَِٜط٣١ جرب
 . 24(١َظ٠ٚ١ْ

 

 

 

 

 
                                                            
 

                                                 
 (.4)ئا١ٜت٢ / ملعٌَاغٛض٠ت٢  :بطِٚا١ْ 21
 . ْٛض ايؿالح يف جتٜٛس نالّ اي١ً ايؿتاح: بطِٚا١ْ 22
 .57/غامن قسٚضٟ احلُس/ عض١ٜ ايؿطح ايٛجٝع ع٢ً املكس١َ اجل :بطِٚا١ْ 23
 . عبسايحمُٛز حمُس / ١ ايبسض١ٜ ؾطح َنت اجلعض١ٜ ُعايً :بطِٚا١ْ 24
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 (جتويد)ثَيناشةى    

 

 

 

 

  
 

       

 .ئ٠ٚ١ ؾتَٝه٢ ضان١ :ٚات١( جٝس ؾ٤ٞ ٖصا)ضانهطزٕ، ز٠ٚتطَٜت  :ت١ٚاي١ ظَا١ْٚاْٝسا 

 .25(ؾاض٠ظابٕٛٚ ٚ ناضا٢ٜ١َ ي١ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛضئاْسا ب١ب٢َ ظٜازٚن١ّ :ٚات١: ي١ ظاضا٠ٚزا

  ٜإ با١ٜخسإ ب١ ١َٖٛٚ ثٝتَٝو ي١ ض٣ِٚٚ جَٝطري٣ ز٠ضضٕٛٚ ٚ غٝف١ت ٚ َٝٓط١ ٚ،
 .26(ٖتس...زضَٜصنطز٠ٚ١ْ ٚ بطٛى ٚ ط١ٚض٠ نطز٠ٚ١ْ ٚ

 : ئاَاْج ض١ٝ ي١ ؾاض٠ظابٕٛٚ ي١ ظاْػت٢ جتٜٛس

ثاضاغت٢ٓ ظَإ ي١ ١ٖي١َنطزٕ ي١ قٛضئا٢ْ ثريؤظ، ظاْاٜاْٝـ ١ٖضي١نؤ٠ٚ١ْ ١ٖي١َنطزْٝإ  -1
  .الزإ ي١ ضِاغت٢ :ٚات١ْاٚ بطز٠ٚٚ ( حلٔ)ي١ قٛضئاْسا ب١ 

 : ي١ قٛضئاْسا زٚٚجؤض٠( حلٔ)

 : ٣ ١ٜ١ٖح١ٚت ؾ٣٠َٛٝ ئاؾهطا، ئ١ٜٚـ (حلٔ) :١ٜن١ّ

  .طؤض٢ِٜٓ ثٝتَٝو ب١ ثٝتَٝه٢ تط -1

 .(َترطى)نطز٢ْ ثٝيت بعٚاٚ ( غانٔ)ظ١ْٓ٠زاض  -2

 .(غانٔ)٣ ظ١ْٓ٠زاض (حتطٜو)جٛالَْس٣٠ٚ١ْ  -3

 .زضَٜصنطز٣٠ٚ١ْ ثٝت ن١ ثٝتَٝه٢ تط٣ ي٠َٛٝ زضٚغت بَٝت -4

 .١َْٖٝؿت٢ٓ ١َزز٣ ثٝت١نإ -5

 .زاض(ؾس٠)غٛٚنهطز٣٠ٚ١ْ ثٝت٢  -6

                                                 
 . 45/  جاَع ؾطح املكس١َ اجلعض١ٜ: ي١( جتٜٛس)بؤ ( خايس االظٖط٣)ثَٝٓاغ٣١  25
 ،15/طِٜاجلاَع يف جتٜٛس قطا٠٤ ايكطإ ايه.  168/  ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط: بؤ ئ١ّ ثَٝٓاغ١ٜ١ بطِٚا١ْ 26

 .ظؤضَٜو ي١ غ١ضضا٠ٚناْٝـ ١ٖض ١َٖإ ثَٝٓاغ١ٜإ نطز٠ٚٚ 
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 .زاضنطز٢ْ ثٝت٢ غٛٚى( ؾس٠) -7

 : ٣ ْازٜاض(حلٔ) :ز٠ّٚٚ

ت١َٗٝيَهَٝؿا٢ْ  ٠ٚنٛئ١ّ جؤض٠ ١ٖي١َنطز١ْ ث٠ٜٛ١ْس٣ ١ٜ١ٖ ب١ٜاغانا٢ْ ت١جٜٛس٠ٚ٠     
ٚ ١ٖي٣١َ ي١ٚجؤض٠، (ٙ)٣ بعٚاٚ ب١ (ت)ئ٣٠ٚ١ ت١َٗٝيَهَٝـ ْانطَٜت، ٜإ ضِا٠ٚغتإ ي١غ١ض 

ٜإ جٝا١ْنطز٣٠ٚ١ْ ث١ًنا٢ْ ( ف –ح  –ت )ي١ ( ُٖؼ)ز٠ض١ْخػت٢ٓ : بؤمن١ْٚٛ
 .٣٠ٚ ثٝت٢ ب١ضظب١ضظنطز١ْ

ئ١ّ جؤض٠ف بؤ١ٜ ْاْٚطا٠ٚ ١ٖي٣١َ ْازٜاض ٜإ ؾاضا٠ٚ، ضْٛه١ ؾاض٠ظاٜا٢ْ قٛضئإ خَٜٛٓسٕ 
 .١ْبَٝت ن١غ٢ تط ث٢َٝ ْاظا٢َْ

 : ز٠يََٝت( 36)ي١ الث١ض٠ِ ( ايكطإ ايهطِٜ تال٠ٚاحهاّ )ي١ ( ايربنٟٛ)

ي١غ١ض ٚاتا٣  ١َٖٛٚ ئ١ٚ جؤض٠ ١ٖال١َْ ح١ضأَ، ضْٛه١ ئ١ط١ض ض٢ ناضٜط١ضٜٝإ ١ْٝٝ)
ئا١ٜت١ن١، ب١الَّ ناضٜط١ضٜٝإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض خٛز٣ ٚؾ١ن١ ٚ، ض١ْٚ٠ِم ٚ جٛا٢ْ ثٝت١ن١ ي١ن١زاض 

 .27(ز٠نات

 
 

 : حٛن٢ُ فَٝطب٢ْٚٛ ظاْػت٢ ت١جٜٛس ي١ؾ١ضعسا

ظؤضب٣١ ظاْاٜإ ي١غ١ض ئ٠ٚ١ نؤنٔ، ن١ فَٝطب٢ْٚٛ ئ١ّ ظاْػت١ ف١ضظ٣ نفا١ٜ١ٜ، ئ١ط١ض 
تط طْٛاٖباض ْابٔ، ب١الَّ ئ١ط١ض ن١غ٢َ ث٢َٝ ١ٖي١َٓغَٝت  ن١غاَْٝو ث٢َٝ ١ٖيَػٔ ئ٠ٚ١نا٢ْ

١َٖٜٛٚإ طْٛاٖباض ز٠بٔ، ناضثَٝهطزْٝؿ٢ ٚات١ جَٝب١جَٝهطز٢ْ ٜاغانا٢ْ ي١ نات٢ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ 
با ي١ض٣ِٚٚ ٜاغاٚ ( بايؼ)ي١غ١ض ١َٖٛٚ َٛٚغًَُاَْٝه٢ ثَٝط١ٜؿتٛٚ  .٠(عني ؾطض)قٛضئإ 

 . 28حٛن١ُناْٝؿ٠ٚ١ يَٝٝإ ؾاض٠ظا١ْبَٝت

 :١َغ١ي١ٜ١ن٢ ططْط
 :زٚٚؾَٝٛاظ ١ٜ١ٖ بؤ فَٝطب٢ْٚٛ ئ١ّ ظاْػت١

                                                 
 . 41 - 4/  ايًُع١ ايبسض١ٜ ؾطح َنت اجلعض١ٜ: بطِٚا١ْ 27
حمُٛز / ، اذهاّ ايتحٜٛس ٚايتال٠ٚ 72/ حمُس ؾطٜس اجلٌُ / املٝػط ايؿطٜس يف عًِ ايتحٜٛس : بطِٚا١ْ 28
 . 5/  طيضأؾت ايع
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 .طَٜٛططت٢ٓ قٛٚتاب٢ بؤ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ َاَؤغتا -1

 . 29خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛتاب٢ ي١ب١ضز٠غت٢ َاَؤغتا -2

ضَِٜط٣١ ( اجلعض١ٜ)ي١ يَٝهسا٠ٚ١ْن١ٜسا بؤ ٖؤْطا٣٠ٚ ( ايكاضَٟال ع٢ً )ظاْا٣ ثا١ٜب١ضظ 
١ ظاْا ٖاٚض١ضخ١نإ نؤنطز٠ٚ١ْٜإ ث٢َ باؾ١ ي١ َْٝٛإ ز٢َ٠ٚٚ ث٢َ باؾرت٠، ب١الَّ ظؤضَٜو ي

 . ١ٖ30ضزٚٚ ؾَٝٛاظ٠ن١زا

ئ١ّ ظاْػت١ ب١ٖٝض ؾ١ٜ٠َٛٝى ي١ ضَِٜط٣١ نتَٝب٠ٚ١ ب١ ت١ٚا٠ٚت٢ ي٢َٝ ؾاض٠ظاْابَٝت،  :غٛٚز
 .ب١يَهٛ ثَٜٝٛػت١ َاَؤغتا١ٜى ١ٖبَٝت بؤ فَٝطب٢ْٚٛ

 

 (:28 – 27)ٚاتا٣ طؿت٢ نؤث٣١ً 

ٜس بؤ قٛتاب٢ قٛضئإ ثَٜٝٛػت١ ٚ ج١خت٢ ي١غ١ض نطا٠ٚ، ناضنطزٕ ب١ ظاْػت٢ ت١جٛ
ضْٛه١ٖ١ضن١غَٝو قٛضئإ ب١ب٢َ ت١جٜٛس خبََٜٛٓٝت٠ٚ١ طْٛاٖباض٠، ي١ب١ضئ٣٠ٚ١  خٛا٣ ط١ٚض٠ 
خؤ٣ ب١ّ ؾ٠َٛٝ زاٜب١ظاْس٠ٚٚ، غ١ز٠ ب١ غ١ز٠ ٚ ز٠غت١ ب١ ز٠غت١ ٚز٠غت ب١ ز٠غتٝـ ب١ 

  . ئ١َُٝ ط١ٜؿت٠ٚٛ

 

 

 

 

 
                                                           

 

 

 
 

                                                 
 .11/  حٜٛسايٛاضح يف اذهاّ ايت: بطِٚا١ْ 29
 .54 /املٝػط ايؿطٜس : بطِٚا١ْ 30
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 خوَيندنةوةى قورئانجؤرةكانى 

 

 

 
 

 

َـْـخُ ؤَّْـؼًَّـب ًَىُـٌَ. 32  ًَاٌْــمِـــشَاءَحِ األَدَاءِ ًَصِّْــنَـــخُ     اٌـزِّـلًََحِ دِـٍْ

 .ت١جٜٛسنطز٢ْ قٛضئإ :ٚات١ (ًَىُـٌَ) 

َـْـخُ)   .خَٜٛٓس٠ٚ١ْجٛا٢ْ  :ٚات١ (اٌـزِّـلًََحِ دِـٍْ

 .ضِاظاْس٣٠ٚ١ْ ب١ جََٝٗٝٓا٢ْ قٛضئإ ٚ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ :ٚات١ (ًَاٌْــمِـــشَاءَحِ األَدَاءِ ًَصِّْــنَـــخُ)

خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛضئإ ب١ زٚا٣ ١ٜنسا ب١ضَِٜو ٚ ثَٝه٢ ب١ث٢َٝ ئ١ٚ  :ٚات١ (اٌـزِّـلًََحِ)  - أ
 .زاب١ؾهطزْا٣١ْ ي١ قٛضئاْسا ١ٜ١ٖ

 .فَٝطب٢ْٚٛ قٛضئإ ي١ َاَؤغتاٜا٠ٚ١ْ :ٚات١ (األَدَاءِ)  - ب

حِ)  - ت  .31ب١ ١ٖضزٚٚ حاي١َت٢ ثَٝؿٛٚ ز٠ٚتطَٜت ٚ ي١ٚإ طؿتطريتط٠ (اٌْــمِـــشَاءَ

 
                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 40/  ايسضض ايب١ٝٗ :بطِٚا١ْ 31
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 ثايةكانى قورئان خوَيندن

 

 

  
 

 (: خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛضئإ غ٢َ ثا٣١ٜ ١ٜ١ٖ: )ظاْاٜإ ز٠ف١ضَٕٛٚ

١غ١ض خؤ٢ٜ، ي١ ط١ٍَ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛضئإ ب١ ٢َُٖٓٝ ٚ ي :ٚات١ 32(ايتركٝل) - أ
تَٝط١ٜؿت٢ٓ ٚاتانإ ٚ ضاٚزَٜطٜهطز٢ْ ٜاغانا٢ْ ت١جٜٛس، ئ١ّ ؾ٠َٛٝ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ 
طٛجنا٠ٚ بؤ ن١غا٢ْ غ١ض٠تا٢ٜ ن١ ز٠ٜا١َْٜٚت فَٝط٣ قٛضئإ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ بٔ، بؤ ئ٣٠ٚ١ 

  .ضِابَٝٔ ي١غ١ض٣

ي١ ث١ي١ نطزٕ ي١ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛضئإ ٖاٚنات ثاضَٜعطاض٣ نطزٕ  :ٚات١( احلسض) - ب
 .بٓط١ٓٝنا٢ْ ت١جٜٛس ٚ ض٠ِضاٚنطزْٝإ

خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛضئإ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ َاّ ْا٠ْٚس ي١ َْٝٛإ حاي١َت٢ ( ايتسٜٚط) - ت
١ٜ33ن١ّ ٚ ز٠َٚٚسا، ٖاٚنات ي١ط١ٍَ جَٝب١جَٝهطز٢ْ ٜاغانا٢ْ ت١جٜٛس

. 

  :ٚاتا٣ طؿت٢

 .١ٖض٠ٖٚا ت١جٜٛس جٛا٢ْ ٚ ضِاظاْس١ٜ٠ٚ١ْ بؤ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛضئا٢ْ ثريؤظ

 

 

ًَىُ)

 :ٚات١ (ـٌَ
 .ت١جٜٛس

( ؾس٠)ٚ  (جٗط)ٚ ( ُٖؼ) :٠ٚنٛي١ٚ غٝف١ت١ ٖؤططا٣١ْ ي١ط١ٍَ ثٝت١ناْسا١ٜ  :ٚات١ (دَمَّـيَـب)
 .ي١ٚ غٝف١تا٣١ْ ن١ بامسإ نطز( ضخا٠ٚ)ٚ 

                                                 
 .ب١ناضز٠َٖٝٓٔ ( ايرتتٌٝ( )ايتركٝل)١ْٖسَٜو ي١ ظاْاٜإ ي١ جٝات٢  32
 . 10/ حمُس عكاّ ايكطا٠.ز/ ايٛاضح يف اذهاّ ايتحٜٛس : بطِٚا١ْ 33

 ًَُِغزَذَـمَّـيَـب ٌَـيَـب طِـفَـخٍ ِِــْٓ    دَمَّـيَـب اٌْـذُـشًُفِ بِػْــَـبءُ ًَىُـٌَ .23
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ـيَ)  :٠ٚنٛئ٣٠ٚ١ ن١ ي١ ئ١جنا٢َ ب١جََٝٗٝٓا٢ْ غٝف١ت١نا٠ٚ١ْ زضٚغت ز٠بٔ،  (ـبُِغزَذَـمَّ
 .ْاغههطز٣٠ٚ١ْ ثٝت٢ ْعّ ٚ، ق١ي١َٚ نطز٢ْ ثٝت٢ ب١ضظ ٚ ؾت٢ ي١ٚ ؾ١ٜ٠َٛٝ

  :ٚاتا٣ طؿت٢

١ٖض٠ٖٚا ت١جٜٛس بطٜت١ٝ ي٣٠ٚ١ َاف٢ ثٝت١نإ بسضَٜت ٠ٚنٛ غٝف١ت١ ٖؤطط٠ناْٝإ ٚ، 
هطز٢ْ غٝف١ت١نا٠ٚ١ْ، ٠ٚنٛ بطٛى نطزٕ ٚ ط١ٚض٠ ئ٠ٚ١ف ن١ زضٚغت ز٠بَٝت ي١ جَٝب١جَٝ

 .نطز٣٠ٚ١ْ ثٝت١نإ

 وَِّـثْـٍـوِ َٔـظِـْْـشِهِ فِــِ ًَاٌٍَّـفْـظُ      ألَطْـٍِــوِ ًَادِـــذٍ وُـــًِّ ًَسَدُّ. 23

 .طَٝطِا٣٠ٚ١ْ ١َٖٛٚ ثٝتَٝو بؤ جَٝط٣١ ز٠ضض٢ْٛ غ١ض٠ن٢ خؤ٣ :ٚات١ (سَدُّ) 

ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝتَٝه٢ ٖاٚؾ٣٠َٛٝ ئ١ٚ ثٝت١ ي١ ؾََٜٛٓٝه٢ تط، ئ١ط١ض  :ٚات١ (ْْـشِهَِٔـظِـ فِــِ ًَاٌٍَّـفْـظُ)
 .زٚٚباض٠ ب٠ٚ٠ٚٛ

 .١ٖض ٠ٚنٛ ز٠ضبطَِٜٓٝت٢ ١ٜن١ّ جاض (وَِّـثْـٍـوِ)

 
 

 :ٚاتا٣ طؿت٢

١ٖض٠ٖٚا ت١جٜٛس ٚاتا٣ ئ٠ٚ١ ز٠ط٢ْ١ٜ١َ ن١ ١َٖٛٚ ثٝتَٝو بطَٝطزضَٜت٠ٚ١ بؤ ١َخط٠ج٢  
 تطٜـ ١ٖبٛ ي١ جَٝط١ٜ١ن٢ تط ٠ٚنٛ ئ١ٚ  غ١ض٠ن٢ خؤ٣، ئ١ط١ض ثٝتَٝه٢

  .ثٝت١ ئ١ٜٚـ ب١ ب٢َ ظٜاز ٚ ن١ّ ١َٖإ ؾَٝٛاظ٣ ي١غ١ض جَٝب١جَٞ ز٠نطَٜت

ْـفِ      رَىَـٍُّـفِ َِــب غَـْْـشِ ِِـْٓ ُِىَِّّـلً. 23 ْـكِ فِـِ ثِبٌٍُـّ فِ ثِــلَ اٌنُـّ  رَؼَـغُـّ

 .ت١ٚا٣ٚ قٛضئإ خبَٜٛٓٝت٠ٚ١ ي١ حاي١َتَٝهسا ن١ ٜٚػتت ب١ :ٚات١ (ُِىَِّّـلً) 

 .ب١ب٢َ ظؤض ي١ خؤنطزٕ ي١ نات٢ خَٜٛٓسْسا :ٚات١( رَىَـٍُّـفِ َِــب غَـْْـشِ ِِـْٓ)

ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝت١نإ ب١ ٢َُٖٓٝ ٚ ئاغا٢ْ ٚ، ب١ ب٢َ غٓٛض ب١ظاْسٕ ٚ ب٢َ  :ٚات١ (ثِبٌٍُّـْـفِ)
 .ظَٜس٠ض٣ٚ٠ِ ٚ ن١َت١ضخ٢َ١

 .بؤ ظٜاتط ج١خت نطز١ٜ٠ٚ١ْ (َِــب)

 :ا٣ طؿت٢ٚات
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ي١نات٢ ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝت ٚ ٚؾ١نا٢ْ قٛضئا٢ْ ثريؤظزا، ثَٜٝٛػت١ ب١ ت١ٚا٣ٚ ب١ب٢َ  
 .ظٜاز٠ض٣ٚ٠ِ ئ١ٚ غٝف١تا٣١ْ بامساْهطز ج٢َ ب١ج٢َ بهطَٜت

 ض١ْس من١ٜ١ْٛى ي١ ظَٜس٠ض٣ٚ٠ِ ي١نات٢ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛضئاْسا

 :٠ف١ضََٜٛتز 169ي١ الث١ض٠ِ (ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط)ي١ نتَٝب٢ ( ٟإبٔ اجلعض)

ٚيٝؼ ايتحٜٛس بتُعٝؼ ايًػإ ٚال بتكعري ايؿِ ٚال بتعٜٛح ايؿو ٚ ال برتعٝس ايكٛت ٚال )
 .(بتُطٝط ايؿس ٚال بتكطٝع املس ٚال بتطٓني ايػٓات ٚال حبكط١َ ايطا٤ات

 :ت١جٜٛس بطٜت٢ ١ْٝ ي١

 .قٛضئإ ز٠خ٢ََٜٓٛ ٚ ز٠ي٢ََٝ ثاضَٜٚه٢ ي١ ز٠َسا١ٜ :ٚات١( ايًػإ متعٝؼ)

١َٖٛٚ ثٝت١نإ  :ٚات١فؿاض خػت١ٓ غ١ض ط١ضٚٚ ي١نات٢ خَٜٛٓس٠ٚ١ْزا،  :ٚات١( ايفِ تكعري)
 الضنطز٣٠ٚ١ْ ثٝت١نإ ٜإ  :ٚات١( ايؿو تعٜٛخ)ز٠ضز٠نات  (ع)٠ٚنٛ ثٝت٢ 

 .خَٜٛٓسْسا الضنطز٣٠ٚ١ْ ؾ١ًٜٚط٣١ ي١نات٢

ٚ  ي١ضاْس٣٠ٚ١ْ ز٠ْط ٚ، ٚاثٝؿاْسات ن١ خ١َٜٓٛض ي١ تطغ٢ خٛا ز٠ططَٜت( تطعٝس ايكٛت)
 .34ز٠ْط٢ ز٠ي١ضظ٣َ ٚات١ ٚا ز٠ضز٠ن١َٜٚت حاي١َتَٝه٢ زضٚغت نطا٠ٚ

زاضٕ ٚ زضَٜص نطز٠ٚ١ْٜإ تَٝسا ١ْٝ (ؾس٠)زضَٜصنطز٣٠ٚ١ْ ئ١ٚ ثٝتا٣١ْ  :ٚات١( ايؿس متطٝط)
 .(ايطجِٝ ايؿٝطإباهلل َٔ  اعٛش) :بؤمن١ْٛ

 (.ٜٓٛٚٚــاااأٜٗا ايصٜٔ اَ: )٠ٚنٛبطِبطِنطز٢ْ ثٝت٢ ١َزز،  :ٚات١( املس تكطٝع)

َٓٓٔ اجل١ٓٓٓ : )٠ٚنٛزا ( غ١ٓ)َٝٓط١ ي١ ثٝت١نا٢ْ ( غ١ٓ)بطِبطِنطز٢ْ  :ٚات١( ايػٓات تطٓني)
 (.ٚايٓٓٓاؽ

ٚ ( ض)ضِاططت٢ٓ ١ْٖاغ١ ب١ ت١ٚا٣ٚ ي١نات٢ ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝت٢  :ٚات١( ايطا٤ات حبكط١َ)
 .تَٝٝسا( ب١ٝٓٝ)ضَِٜط١ْ١زإ ب١ ز٠ضنطز٢ْ غٝف١ت٢ 

                                                 
  
١ٓض٠ن١ ب١ظؤض خؤ٣ بطط٢َٜٓ، زٚٚ ١َتطغ٢ ىلَ ظؤض ططٜإ ي١نات٢ قٛضئإ خَٜٛٓسْسا، ب١تاٜب١ت٢ ئ١ط١ض خَٜٛ 

َاف١ٓزا٢ْ ثٝت١نإ ٚ ؾَٝٛاْس٢ْ ئا١ٜت١نإ، ز٠َٚٚٝـ خ١َٜٓٛض٠ن١ ب١ظَا٢ْ حاٍَ ١ٜن١ّ : ضا٠ٚضِٚإ ز٠نطَٜت
بؤ١ٜ   ت ١ْبَٝت،ؤسْسا، ١َط١ض ططٜاَْٝو ب١ز٠غت٢ خ٠ٓتطغِ ز٠ططِٜ ي١ قٛضئإ خَٜٛزَٔ ظؤض ي١ خٛا  :ز٠يََٝت

قٛضئاْسا، ب١الَّ ي١ّ ضِؤشطاض٣٠ خؤَاْسا  ١شٚ ؾ١َٜٓٛٚاض ٖات٠ٚٛ ز٠ضباض٣٠ ططٜإ ي ١يَط١ئ١ط١ض ض٢ ١ْٖس٣َ ب
 .(ٚاهلل أعًِ)٢ٜ َاب١زٚٚض ١ْٝ ي١ ١َتطغ٢ ضِٚثا
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٣ (اقطأ)ي١ ١ٜنَٝو ي١ ٚا١ْنا٢ْ ي١ ن١ْاي٢َ ( أمئ غٜٛس)ْٛا١ْف َاَؤغتا ١َٖٛٚ ئ١ّ من
ئامسا٢ْ باغ٢ نطز٠ٚٚ ٚ، ١ٖي١َنا٢ْ ب١ضج١غت١ نطز٠ٚٚ ب١ من١ْٛ بؤ ئ٣٠ٚ١ خ١َٜٓٛضإ خؤٜا٢ْ 

 .ىلَ ب١ زٚٚض بططٕ
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 نى تةجويدوِرَيطةى فَيربو
 

 

  
 
 

 ثِـفَـىِّــوِ اِْـــشِئٍ سَِّـبػَــخُ بِالَّ      رَـشْوِـوِ ًَثَـْْـَٓ ثَـْْـنَـوُ ًٌََـْْـظَ .22

 ي١ َْٝٛإ ت١جٜٛس ٚ (ثَـْْـنَـوُ)

 ي١ َْٝٛإ يَٝسٚٚضن١ٚت٣٠ٚ١ٓ (رَـشْوِـوِ)

 ب١ضز٠ٚاَب٢ْٚٛ (سَِّـبػَــخُ)

 ن١غَٝه١ ي١ ضِاَٖٝٓإ (اِْـــشِئٍ)

 .ز٢َ٠ :ٚات١ًط٣١ ب١ ؾ١ٜٚ (ثِـفَـىِّــوِ)

زا١ْض ض٠ِمح١ت٢ خٛا٣ يَٝبَٝت ٠ٚنٛ ئ٣٠ٚ١ ١ٖغت٢ : ف١ض١َٜٚٛت٢( طاف نربٟ ظاز٠)
نطزبَٝت ئ١ّ ١َٖٛٚ باب١تا١ْ قٛضؽ بَٝت ي١غ١ض فَٝطخٛاظإ ٚ تٛٚؾ٢ غ١ضغاّ بْٛٚٝإ بََٗٝٓٝت 

١ ز٢َ٠ جٝاٚاظ٣ َْٝٛإ ؾاض٠ظاٚ ١ْؾاض٠ظا ي١ ت١جٜٛس ١ٖضئ١ٜ٠ٚ١ ضِاَٖٝٓإ ب: ف١ض١َٜٚٛت٢بؤ١ٜ 
 .35بهات ٚ ط٣َٛ ي١ َاَؤغتاٜا٢ْ قٛضئإ بططَٜت، تانٛ يَٝٗات٢ٜٚٛ ب١ز٠غت بََٗٝٓٝت

 

 :ٚاتا٣ طؿت٢

يَٝط٠زا ئاَؤشطاضميإ ز٠نات ب١ضز٠ٚاّ بني ي١غ١ض خؤ ضِاَٖٝٓإ ي١غ١ض ضاى ( اجلعضٟإبٔ ) 
بهطَٜت ب١  خَٜٛٓسٕ ٚ جٛإ خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ قٛضئإ، ضْٛه١ ئ١ط١ض بؤ َا١ٜ٠ٚى ف١ضاَٛف

ي١ َْٝٛإ ت١جٜٛس ٚ ١َْا٢ْ : )ََٝٗٝٓا٢ْ ٜاغانإ بري ز٠ض٠ٚ١ٓ، ٚاتا٣ نؤث١ًن١ف ب١ نٛضت٢ج
١ٖض ئ١ٜ٠ٚ١ ن١غَٝو ب١ضز٠ٚاّ بَٝت ي١غ١ض خؤ ضِاَٖٝٓإ ي١غ١ض قٛضئإ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ ب١ؾ١ٜ٠َٛٝن٢ 

 .36(جٛإ

                                                 
 .60/  ايؿطح ايٛجٝع، ب٠ٚ١ضططتٔ ي١ نتَٝب٢ 881/ ظاز٠  ٟطاف نرب/  اجلعض١ٜ املكس١َؾطح  :بطِٚا١ْ 35
 . 42/  ضض ايب١ٝٗ، ايس27/ ايًُع١ ايبسض١ٜ : بطِٚا١ْ 36
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 بطٛنهطز٣٠ٚ١ْ ثٝت١ ْع١َنإ

ا٣ يَٝبَٝت باغ٢ ١ْٖس٣َ ب١َٓا ٚ ض٠ِمح١ت٢ خٛ( اجلعضٟإبٔ )ي١ّ ب١ؾ٣١ ٖؤْطا٠ٚن١ٜسا 
ٜاغا٣ ث٠ٜٛ١ْس٣ زاضَإ بؤ ز٠نات ب١ ت١جٜٛس٠ٚ٠، ن١ ي١ غٝف١ت١نا٠ٚ١ْ غ١ضضا٠ٚ ز٠ططَٜت ٚ 

 :ز٠ف١ضََٜٛت

لِّـمَـْٓ. 22 ٌِــفِ ٌَـفْـظِ رَفْخِـْـَُ ًَدَــبرِسَْْ ؤَدْــشُفِ ِِـْٓ ُِغْزَـفِـلً فَشَ  األَ

 .ثٝت١ ْع١َنإ بطٛنه١ض٠ٚ٠ :ٚات١ (ؤَدْــشُفِ ِِـْٓ ُِغْزَـفِـلً فَشَلِّـمَـْٓ) 

ٌِــفِ ٌَـفْـظِ رَفْخِـْـَُ ًَدَــبرِسَْْ) ط١ٚض٠ ( ا)ف ٝٚضٜاف ب١ ي٣٠ٚ١ ثٝت٢ ئ١ي :ٚات١ (األَ
 .به١ٜت٠ٚ١

 (:ايرتقٝل)ثَٝٓاغ٣١  

 .الٚاظ٣ :ٚات١ ،٠ٚ٠ ٖات٠ٛ(ايطق١)ي١ : ي١ ظَا١ْٚاْٝسا

ٛنهطز٣٠ٚ١ْ ي١ ١َخط٠ج ٚ الٚاظنطز٢ْ ي١ بطٛنهطز٣٠ٚ١ْ ثٝت ب١ بط :ٚات٠ٚ١زا اي١ ظاض
 .غٝف١تسا

 (:ايتؿدِٝ)ثَٝٓاغ٣١ 

 .ط١ٚض٠ نطزٕ :ٚات١ي١ ظَا١ْٚاْٝسا 

ط١ٚض٠ نطز٢ْ ثٝت ب١ ق١ي١َٚنطز٢ْ ي١ ١َخط٠ج ٚ، ب١ َٖٝع نطز٢ْ ي١  :ٚات٠ٚ١زا اي١ ظاض
 .غٝف١تسا

ب١  باغ٢ ١ْٖس٣َ ٜاغا٣ ططْطُإ بؤ ز٠نات غ١باض٠ت( اجلعضٟإبٔ )ي١ّ نؤث١ٜ١ًزا 
ثٝت١ : بؤمن١ْٛثَٜٝٛػت١ ي١غ١ض خ١َٜٓٛض ض٠ِضاٜٚإ بهات،  .ضِاغتهطز٣ٚ١ْ قٛضئإ خَٜٛٓسٕ

ْع١َنإ ٚات١ ثٝت١نا٢ْ ظَا٢ْ ع١ض٠ب٢ جط١ ي١ ثٝت١ ب١ضظ٠نإ ١َٖٛٚ ب١ بطٛن٢ 
ز٠خَٜٛٓطَٜت٠ٚ١ ١َط١ض ي١ حاي١َتَٝهس ضِٜٛا١ٜت ١ٖبَٝت ٠ٚنٛ ط١ٚض٠ نطز٣٠ٚ١ْ الّ ي١ ١ْٖس٣َ 

 

 بابةتى بضوككردنةوة     
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، ضْٛه١ ي١ (ا)ف ٠ٖٝا ٖؤؾٝاضَإ ز٠نات٠ٚ١ ي١ ط١ٚض٠ نطز٣٠ٚ١ْ ثٝت٢ ئ١ي١ٖضٚ .حاي١َتسا
ضِاغتٝسا ئ٠ٚ١ ١َغ١ي١ٜ١ن٢ ظؤض ططْط١ ٚ، ي١ّ ضِؤشطاض٠زا ظؤض بالَٚ ب٠ٛت٠ٚ١ ٚ، ي١ بٓط١ٓٝؾسا ي١ 

 .37(ع١ج١َ١نا٠ٚ١ْ ئ١ّ عاز٠ت١ ث١ٜسا ب٠ٛ

 ٌَــنَــب ٌِـٍَّــوِ الََِ ثُـــَُّ ؤٌـٍَّــوُ    بِىْـذَِٔـب ؤَػُــٌرُ ؤٌَْذَـّْـذُ وَيَـّْـضِ. 22
 :ز٠يََٝت( االظٖطٟخايس )ظاْا٣ ثا١ٜ ب١ضظ 

١َٖع٠ ي١ ضٛاض جَٝط١زا بطٛى ( ٤)ٖؤؾٝاض٣ ز٠زات ن١ ثٝت٢ ( اجلعضٟإبٔ )يَٝط٠زا 
 .ز٠نطَٜت٠ٚ١

ئ١ط١ض ن١غَٝو ( اهلل سة اٌؼبدلني احلّذ) :٠ٚن٠ٚ٠ٛ بَٝت، (ح)ناتَٝو ب١ ت١ْٝؿت٢ ثٝت٢ : ١ٜن١ّ
قػ١ن١ت ت١ٚا٠ٚ ب١الَّ ي١ب١ض : ز٠يََِٝ( ح)يَٝط٠زا ١َٖع٠ن١ ب١ ت١ْٝؿت٢ ال١ٜ٠ٚ١َ ١ْى : تبًََٝ

 .ظ١ْٓ٠زاض٠ ٠ٚنٛ ئ١ٜ٠ٚ١ ب٢ْٚٛ ١ْبَٝت( ٍ)ئ٣٠ٚ١ ثٝت٢ 

 (.ثبهلل اػٌر: )٠ٚنٛ، (ع)ي١ ال٣ ثٝت٢ : ز٠ّٚٚ 

 (.اٌظشاؽ ؤىذٔب: )٠ٚنٛ ،(ٙ)ي١ ال٣ ثٝت٢ : ١ّٜ غ٢َ

ي١ ثاف ئ٠ٚ١ف ف١ضَا٢ْ ( اٌزُ اهلل) :٠ٚنٛ .س٢ْ ط١ٚض٠ي١ال٣ ثٝت٢ ال٢َ ْاغاْ: ضٛاض٠ّ
ٚ، ج١ختٝـ ز٠نات٠ٚ١ ي١غ١ض ( هلل)نطز٠ٚٚ ب١ بطٛنهطز٣٠ٚ١ْ ثٝت٢ الّ ي١ ٚؾ٣١ ١َظ٢ْ 

 .38ب١ ٖؤ٣ ١ْْٛن٣١ زٚا٣ خؤ٣( يٓا)ي١ ٚؾ٣١ ( ٍ)ز٠ضخػت٢ٓ ثٝت٢ 

 (ًٌََْْزٍََـَّـفْ) ي١ ٚؾ٣١ ال٢َ ز٠ّٚٚ :ٚات١( ٍ)ثَٜٝٛػت١ خ١َٜٓٛض ٚضٜا بَٝت ٚ ثٝت٢  :ٚات١
٠، ن١ ثٝتَٝه٢ ب١ َٖٝع٠ ٚ ناضَٜط١ض٣ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض (ط)بطٛنهات٠ٚ١، ضْٛه١ ب١ ت١ْٝؿت ثٝت٢ 

 .ت١ْٝؿت٢ ٣(ٍ)ثٝت٢ 

بطٛى بهطَٜت٠ٚ١، ضْٛه١ ( اٌؼّبٌّني ًال)ٚ ( اهلل ًػٍَ)١ٖض٠ٖٚا ثَٜٝٛػت١ ال٢َ ١ٜن١ّ ي١ ٚؾ٣١ 
 .ئ١ٚ ثٝت١ ط١ٚضا٣١ْ ثاف خؤٜإ ناضٜط١ضٜٝإ ١ٜ١ٖ ي١غ١ض ٜإ

                                                 
 . ٟٚ ظنطٜا االْكاض ٟخايس االظٖط/ جاَع ؾطٚح املكس١َ اجلعض١ٜ يف عًِ ايتحٜٛس :بطِٚا١ْ 37
 . 43/  ايًُع١ ايبسض١ٜ ؾطح َنت اجلعض١ٜ  :بطِٚا١ْ 38

 َِـشَعْ ًَِِـْٓ َِخَّْظَـخٍ ِِـْٓ ًَاٌِّْْـُِ    اٌـغْ ًَالَ اٌـٍَّـوِ ًَػٍََـَ ًٌََْْزٍََـَّـفْ. 22



 

 

 إحسانبرهانالدین مرگیسێیهبه(الجزري)كییپێشهوهلێكدانه

25 

، (َِخَّْظَـخٍ)ي١ ٚؾ٣١ ( ّ)١ٖض٠ٖٚا ج١خت ز٠نات٠ٚ١ ي١غ١ض بطٛنهطز٣٠ٚ١ْ ثٝت٢ 
 ئ٠ٚ١ف( ر)ضْٛه١ ظؤضب٣١ خ١َٜٓٛضإ ي١ٚ ثٝت١زا ١ٖي١َ ز٠ن١ٕ ب١ ٖؤ٣ ط١ٚض٢ٜ٠ ثٝت٢ 

ط١ٚض٠ ( ّ)ثٝت٢  ٛٚضٜابَٝت ٠ٚ١ْن ب١ٖ١َإ ؾ٠َٛٝ ثَٜٝٛػت١ خ١َٜٓٛض ،39(١ٖي١ٜ١َن٢ ْازضٚغت١
 .٠ٚ٠ ن١ ق١ي٠ٚ١َ(ض)ب١ٖؤ٣ ثٝت٢ ( َطض)بهات٠ٚ١ ي١ ٚؾ٣١ 

 اٌَّـزُِ ًَاجلَيْـشِ اٌشِّـذَّحِ ػٍََـَ ًَادْشِصْ ثِـزُِ ثِـيِـُْ ثَـبؿِـًٍ ثَــشْقٍ ًَثَـبءِ.   22

جْـشِ وَذُـتِّ اٌْجِْـُِ ـًَِفِ فِْيَـب. 22     اٌْفَـجْـشِ ًَدَــجِّ اجْزُـثَّـذْ ًَسَثْــٌَحٍ اٌظَـّ

 .بجاضَٜعٜٔ ي١ّ منْٛا١ْزا( ة)١ٖض٠ٖٚا ئاَؤشطاضميإ ز٠نات بطٛن٢ ثٝت٢ 

 .ن١ ثٝتَٝه٢ ط١ٚض١ٜ٠( ض)ب١ٖؤٟ زضاٚغَٝت٢  (ثَــشْقٍ)

 .(ط)ب١ٖؤٟ ْعٜه٢ ي١ ثٝت٢  (ثَـبؿِـًٍ)

ب١ٖؤ٣ ئ٣٠ٚ١ ب١ ت١ْٝؿت٢ زٚٚ ثٝت٢ ١ْض١ٜ٠ٚ١َ، ئ٠ٚ١ف ١ْبَٝت  (ثِـزُِ ثِـيِـُْ)
تاٜب١ت بَٝت ب١ّ ؾَٜٛٓا٠ٚ١ْ، ب١الَّ ْابَٝت ظَٜس٠ض٣ٚ٠ِ بهطَٜت ي١ ( ب)بطٛنهطز٣٠ٚ١ْ ثٝت٢ 
 .40ٟ ثَٝبَٝت(إَاي١)٠ٚنٛ  ٠ٚ١ْٛن( ب)بطٛنهطز٣٠ٚ١ْ ثٝت٢ 

٠ٖٚا ٚضٜا٣ ز٠ضخػت٢ٓ ئ١ٚ زٚٚ غٝف١ت١ف ١ٖض :ٚات١ (اٌَّـزُِ ًَاجلَيْـشِ اٌشِّـذَّحِ ػٍََـَ ًَادْشِصْ)
 (.ب)ب١ ي١ ثٝت٢ 

ٜؿسا ز٠ضخبطَٜت ب١ ( ج)١ٖض٠ٖٚا ثَٜٝٛػت١ ئ١ٚ زٚٚ غٝف١ت١ ي١ ثٝت٢  :ٚات١ (اٌْجِْـُِ ًَفِـِ)
 ي١ط١ٍَ (ج)١ٖض٠ٖٚا ( ف) ي١ط١ٍَ(  ب)جٛا٢ْ، ئ١طٝٓا ١َتطغٞ تَٝه١ٍَ بٕٛٚ ١ٜ١ٖ ي١ َْٝٛإ 

 .زا(ف)

ي١ ( حب)ا٣ ي١ قٛضئاْسا بؤ َٖٝٓا١ٜٓٚت٠ٚ١ ٠ٚنٛ ٚؾ٣١ ئاؾهط ئٝٓجا ض١ْس من١ٜ١ْٛن٢
ّوِ}: ئا١ٜت٢  .322اٌجمشح{ُّذِجٌَُّٔيُُْ وَذُتِّ اٌٍّوِ ًَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ؤَشَذُّ دُجّبًَّ ٌٍِّ

                                                 
 .44/  ايًُع١ ايبسض١ٜب١ ٠ٚضططتٔ ي١  822/ ؾطح طٝب١ ايٓؿط : بطِٚا١ْ 39
 .44/  ايًُع١ ايبسض١ٜضططتٔ ي١ ، ب147٠ٚ١ / ايٓؿططٝب١  ؾطح: بطِٚا١ْ 40
 .44/  ايسضض ايب١ٝٗ ؾطح املكس١َ اجلعض١ٜ -



 

 

 إحسانبرهانالدین مرگیسێیهبه(الجزري)كییپێشهوهلێكدانه

26 

 .2اٌؼظش{ًَرٌََاطٌَْا ثِبٌْذَكِّ ًَرٌََاطٌَْا ثِبٌظَّجْشِ}ي١ ئا١ٜت٢  (ثِبٌظَّجْشِ)

 .23ادلاِنٌْ{بىَُّب بٌََِ سَثٌَْحٍ رَادِ لَشَاسٍ ًََِؼِنيًٍَآًَّْنَ} ئا١ٜت٢ ي١ (سَثٌَْحٍ)

 .32بثشاىُْ{اجْزُثَّذْ ِِٓ فٌَْقِ األَسْعِ َِب ٌَيَب ِِٓ لَشَاسٍ}ي١ ئا١ٜت٢  (اجْزُثَّذْ)

 .32احلج{ًَؤَرِّْ فِِ اٌنَّبطِ ثِبٌْذَجِّ}ي١ ئا١ٜت٢  (ثِبٌْذَجِّ)

 .22إلعشاءا{ًَلُشْآَْ اٌْفَجْشِ}ي١ ئا١ٜت٢  (اٌْفَجْشِ)

ٚضٜاَإ ز٠نات٠ٚ١ ن١ ثَٜٝٛػت١ ( اجلعضٟإبٔ )ئ١ط١ض ئ١ٚ زٚٚ غٝف١ت٣١ : بؤ من١ْٚٛ
 .(اشزثذ)ز٠بَٝت١ ( اجزثذ)جَٝب١جَٝٞ ١ْن١ٜٔ تَٝٝسا ٚؾ١ٟ ( ج)ز٠ضخي١ٜٔ ي١ ثٝت٢ 

 ؤَثَْْـنَـب وَــبَْ اٌٌَْلْـفِ فِـِ َّىُـْٓ ًَبِْْ عَـىَنَـب بِْْ ُِـمَـٍْـمَـلً ًَثَـِّْـنَـْٓ.  22       

 َّغْـمُـٌ َّغْــُـٌ ُِغْزَمِـْـُِ ًَعِـْـَٓ اٌْذَـكُّ ؤَدَـــذُّ دَظْذَـضَ ًَدَـبءَ. 23     
ي١ّ ب١ؾ١زا ف١ضَامنإ ثَٞ ز٠نات غٝف١ت٢ ق١يك١ي١ ب١ ض٢ِْٚٚ ز٠ضخب١ٜٔ ي١ ( ٟإبٔ اجلعض) 

  .ب٢ْٚٛ ثٝت١ن١( غانٔ)ي١ نات٢ ( م ط ب د ز)، (قًك١ً)ثٝت١نا٢ْ 

 (.لشّتْ) :٠ٚنٛئ١ط١ض ي١نات٢ ضِا٠ٚغتإ بَٝت ي١غ١ض ثٝت١ن١،  :ٚات١ (اٌٌَْلْـفِ فِـِ َّىُـْٓ ًَبِْْ)

 .ب١ ضِْٚٚرت ز٠جٛيََٝت٠ٚ١ ي١ ضِا٠ٚغتاْسا( قًك١ً)ثٝت٢  :ٚات١( ؤَثَْْـنَـب وَــبَْ)

 (:قًك١ً)ض١ْس من١ٜ١ْٚٛى ي١غ١ض 

 (.ذخًٌٍّْ –ًاجزجْنبه  –ًلـش  –ّمـؼٌْ : )ي١ نات٢ ب١ضز٠ٚاّ بٕٛٚ  -

 (.رلْذ –هبْج  –زلْؾ  –خلق )ي١ نات٢ ضِا٠ٚغتإ زا   -

٣ ١ٜن١ّ ٚ ( ح)جط١ ي١َا١ْف ن١ باغهطإ، ثَٜٝٛػت١ ئاطازاض٣ بطٛنهطز٣٠ٚ١ْ   -
ضْٛه١ ب١ ت١ْٝؿت ثٝتَٝه٢ ط١ٚض١ٜ٠ٚ٠ ٠ٚنٛ  (احلك دظذض)ز٠ّٚٚ بني ي١ ٚؾ٣١ 

ؤ ١ٖضزٚٚ ثٝت٢ ٜؿسا ب١ٖؤٟ زضاٚغَٝت٢ ب(احلك)ٚ ( ادـذ)، ١ٖض٠ٖٚا ي١ ٚؾ٣١ (ص)
 .(احلك ِٓ سثه) :٠ٚنٛ( م)ٚ( ط)ط١ٚض٣٠ 
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ب١ ١َٖإ ؾ٠َٛٝ ئاؾهطانطزٕ ٚجٛإ ز٠ضبطِٜٔ ثَٜٝٛػت١ غ١باض٠ت ب١ بطٛنهطز٣٠ٚ١ْ 
ي١  (ّغمٌ)ٚ، ي١ ٚؾ٣١  (ّغـٌْ ّىبدًْ)ي١ ئا١ٜت٢ ( ّغـٌ) (ِغزمُْ)ي١ ٚؾ٣١ ( ؽ)ثٝت٢ 

 .41(ّغمٌْ اٌنبط ِٓ اِخ ًجذػٍْو)ئا١ٜت٢ 

نٛضت ١ٖي١َٖٓات٠ٚٛ ( ؽ)نطز٠ٚ١ْ ز٠ضباض٣٠ بطٛى ز٠ضبط٢ِٜٓ ثٝت٢ ئاطازاض :غٛٚز 
٣ ٚ ظ١ْٓ٠زاضب١يَهٛ باب١تَٝه٢ طؿت٢ ١ٜ ي١ ١َٖٛٚ حاي١َتَٝهسا، ي١  ي١غ١ض ئ١ّ حاي١َتا١ْ،

 .42بعٚا٣ٚ، ب١ ت١ْٝؿت ثٝتَٝه٢ ط١ٚض٠ بَٝت ٜإ بطٛٚى

 

 :ٚاتا٣ طؿت٢ ١ٖضزٚٚ نؤث١ًن١

ٜسا، ي١نات٢ ٠ٚغتاْٝؿسا، بؤ (غانٔ)ي١ نات٢  ب١ جٛا٢ْ ز٠ضبرب٠ِ( َكًكٌ)ثٝت٢ جٛيَاٚ 
 .ضِْٚرت ز٠ضز٠ن١َٜٚت( قطٜب)من١ْٛ ٠ٚنٛ ضِا٠ٚغتإ ي١غ١ض ٚؾ٣١ 

ب١ بطٛن٢ خبَٜٛٓطَٜت٠ٚ١، ب١تاٜب١ت٢ ناتَٝو ( ؽ –ح )١ٖض٠ٖٚا ثَٜٝٛػت١ ١ٖضزٚٚ ثٝت٢ 
 (.م –ص ) :٠ٚنٛب١ ت١ْٝؿت٢ ثٝت٢ ط١ٚض٠ٚ٠ بٔ 
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ـكِ. 23  عَىَـنَـذْ دَْْـثُ اٌْىَغْـشِ ثَؼْـذَ وَـزَانَ وُـغِـشَدْ َِـب بِرَا اٌــشَّاءَ ًَسَلِـّ

حُ وَبَٔـذِ ؤًَْ اعْزِؼْـلَ دَـشْفِ لَجْـًِ ِِْٓ رَىُـْٓ ٌَُْ بِْْ. 23       ؤَطْــلَ ٌَْْـغَـذْ اٌىَغْـشَ

٣ ١ٖبٛٚ ب١  (نػط٠)شَٜط ( ض)١ٖضناتَٝو ثٝت٢  :ٚات١ (وُـغِـشَدْ َِـب بِرَا اٌــشَّاءَ ًَسَلِّــكِ)

 (.اسِٔ –اٌشّخ  –سِصلب ) :٠ٚنٛبطٛٚن٢ بٝد٠ٚ١َٜٓٛ، 

( تطقٝل)ب١ ١َٖإ ؾ٠َٛٝ ب١ بطٛٚن٢  (عَىَـنَـذْ دَْْـثُ اٌْىَغْـشِ ثَؼْـذَ وَـزَانَ)
 (اقًٞ)ٟ بٓط١ٜٓٝٞ (نػط٠)خؤٜؿ٢ شَٜط بٛٚ، ثَٝـ ( غانٔ)ز٠خَٜٛٓطَٜت٠ٚ١ ئ١ط١ض خؤ٣ 

 (.اٌفِشْدًط) :٠ٚنٛبَٝت، 

ن١ٚت١ ثَٝـ ١ٜنَٝو ي١ ثٝت١ ( ض)ئ١ط١ض ثٝت٢  :ٚات١ (اعْزِؼْـلَ دَـشْفِ لَجْـًِ ِِْٓ رَىُـْٓ ٌَُْ بِْْ)

ي١ٚ حاي١َت١زا ط١ٚض٠ ز٠نطَٜت٠ٚ١ ب١ ٖؤٟ  (ٌجبدلشطبد –فشلخ  –لشؿبط ): ٠ٚنٛب١ضظ٠نا٠ٚ١ْ، 
 .43ضا٠ٚ١ْئ١ٚ ثٝت١ ط١ٚ

٠ٚ٠ ٖاتٕٛٚ، (ض)ي١ ثاف ثٝت٢  (اعزؼلء)ي١ قٛضئاْسا ت١ْٗا غَٞ ثٝت ي١ ثٝت١نا٢ْ  :غٛٚز
 .44(م –ط  –ص )ن١ بطٜتني ي١ 

( ض)٣ ثٝت٢  (نػط٠)ئ١ط١ض ي١ حاي١َتَٝهسا  :ٚات١ (ؤَطْــلَ ٌَْْـغَـذْ اٌىَغْـشَحُ وَبَٔـذِ ؤًَْ)

 .٠ ز٠نطَٜت٠ٚ١ط١ٚض (اسرجزُ - اسربثٌااّ ) :٠ٚنٛئ١ق٢ً ١ْبٛٚ، 

ئٝرت ب١ٖ١ض ؾ١ٜ٠َٛٝى -غانٔ بٛٚ، ب١ٖؤٟ ضِا٠ٚغتا٠ٚ١ْ( ض)ئ١ط١ض ثٝت٢ : ضْٚٚهطز٠ٚ١ْ
 .خؤٟ ي١ ١ٜنَٝو ي١ّ حاي١َتا٣١ْ خٛاض٠ٚ٠ ز٠بَٝٓٝت٠ٚ١-بعٚاٚبَٝت ي١ حاي١َت٢ ب١ضز٠ٚاَٝسا

                                                 
 . 45/  ايًُع١ ايبسض١ٜ: بطِٚا١ْ 43
 .59/ايؿطٚحي١ جاَع ( اجلعض١ٜ)بؤ ( ٟاالْكاض ظنطٜا)يَٝهسا٣٠ٚ١ْ  :بطِٚا١ْ 44

 

 (ر)ثيتى بابةتى         
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ط١ٚض٠  (طَجَشْ ًدلٓ – ثشَشَس رشَِ) :٠ٚنٟٛ ١ٖبَٝت، (ؾتر١)ثٝت٢ ثَٝؿ٢ خؤ٣ غ١ض : ١ٜن١ّ
 .ز٠نطَٜت٠ٚ١

ط١ٚض٠  (اٌنزُسْ - اٌذُّثُشْ - ثبٌنزُسْ) :٠ٚن٣ٛ ١ٖبَٝت،  (ض١ُ)ثٝت٢ ثَٝـ خؤ٣ بؤض : ز٠ّٚٚ
 .ز٠ططَٜت٠ٚ١

 .بطٛى ز٠نطَٜت٠ٚ١( ٌَّ ػغش: )٠ٚن٣ٛ ١ٖبَٝت، (نػط٠)ثٝت٢ ثَٝـ خؤ٣ شَٜط : غ١َّٝٝ

ًلنبػزاة  – ثئظ اٌمشاس - اْ اٌفجبسْ) :٠ٚنٛثَٝـ خؤ٣ ئ١يفَٝه٢ ١َزز٣ ١ٖبَٝت، : ضٛاض٠ّ

 .ط١ٚض٠ ز٠نطَٜت٠ٚ١ (اٌنبسْ

ن١ثٝت٢ ( غانٔ)ٚا٣ٚ ظ١ْٓ٠زاض  :ٚات١ثَٝـ خؤٟ ٚاَٜٚه٢ ١َزز٣ ١ٖبَٝت، : ثَٝٓج١ّ
ط١ٚض٠  (ِٓ يف اٌمجٌس –رشجغ االٌِس  –ٌٓ رجٌس ) :٠ٚنٛ ٣ ١ٖبَٝت،(ض١ُ)ثَٝـ خؤ٣ بؤض 

 .ز٠نطَٜت٠ٚ١

ن١ ثٝت٢ ( غانٔ)زاض ٜائٞ ظ١ْٓ٠ :ٚات١ثَٝـ خؤ٣ ٜائَٝه٢ ١َزز٣ ١ٖبَٝت : ؾ١ؾ١ّ
 .بطٛٚنس٠نطَٜت٠ٚ١ (ًاحلّري –ٌَّ ػغري  –خجري ) :٠ٚن٣ٛ ١ٖبَٝت، (نػط٠)ثَٝـ خؤ٣ شَٜط 

 –ال ػري  –ِٓ خري ) :٠ٚن١ٖٛبَٝت، ( غانٔ)َٜه٢ ظ١ْٓ٠زاض (ٟ)ثَٝـ خؤ٣ : ح١ٚت١ّ

 .بطٛى ز٠نطَٜت٠ٚ١( فباهلل خري

ٖاتبَٝت، ثَٝـ ئ١ٚ ( حقخٝ)٣ ضِاغت٢ (غانٔ)ثَٝـ خؤٟ ثٝتَٝه٢ ظ١ْٓ٠زاض : ١ٖؾت١ّ
 –ًاٌفجش  –ّشّذُ اهلل ثىُ اٌْغش ) :٠ٚنٛثٝت١ ظ١ْٓ٠زاض٠ف ثٝتَٝو بَٝت غ١ض ٜإ بؤض٣ ١ٖبَٝت، 

  .ط١ٚض٠ ز٠نطَٜت٠ٚ١ (عنذط خؼش

( َهػٛض)بَٝت ٚ، ثَٝـ ئ٠ٚ١ف ثٝتَٝه٢ ( َػتفٌ)ثَٝـ خؤٟ ثٝتَٝه٢ ْعّ : ْؤ١ّٜ
  .بطٛى ز٠نطَٜت٠ٚ١ (ىشًالث –ًِب ػٍّنبه اٌشؼش  –ِٓ روش : )٠ٚن١ٖٛبَٝت، 

ٖاتبَٝت، ثَٝؿ٢ ئ١ٚ ثٝت١ ب١ضظ٠ف ( اغتعال٤)ي١ ثَٝـ خؤ٣ ثٝتَٝه٢ ب١ضظ : ز١ٜ٠ّ
ئ١ّ  (اٌمـش –ِظش )بَٝت، ي١ّ جؤض٠ف ي١ قٛضئاْسا زٚٚ ٚؾ١ ٖات٠ٚٛ ( َهػٛض)ثٝتَٝه٢ شَٜطزاض 

 .زٚٚ ٚؾ١ ١ٖضزٚٚ حاي١َت٢ ط١ٚض٠نطزٕ ٚ بطٛنهطزٕ ١ٖيَس٠ططٕ

 .ٛاض جَٝط١زا ي١ قٛضئاْسا ٖات٠ٚٛي١ ض( ِظش)ٚؾ٣١  :غٛٚز
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 .22ٌّٔظ{ؤَْ رَجٌََّءَا ٌِمٌَِِْىَُّب ثِِّظْشَ ثٌُُْربًَّ ًَاجْؼٌٍَُاْ} ١ٜن١ّ

 . 33ٌّعف{ًَلَبيَ اٌَّزُِ اشْزَشَاهُ ِِٓ ِِّظْشَ الِِْشَؤَرِوِ}: ز٠ّٚٚ

 .22ٌّعف{ًَلَبيَ ادْخٌٍُُاْ ِِظْشَ بِْ شَبء اٌٍّوُ آِِنِنيَ} :غ١َّٝٝ

 .23اٌضخشف{بيَ َّب لٌََِْ ؤٌََْْظَ ٌِِ ٍُِْهُ ِِظْشَلَ}: ضٛاض٠ّ

 :ت١ْٗا ١ٜنجاض ي١ قٛضئاْسا ٖات٠ٚٛ( اٌمـْش)غ١باض٠ت ب١ ٚؾ٣١ 

 .33عجإ{ًَؤَعٍَْنَب ٌَوُ ػََْْٓ اٌْمِـْشِ}

ٚ ( َكط)ط١ٚض٠نطز٣٠ٚ١ْ ث١غ١ْسنطز٠ٚٚ ي١ ٚؾ٣١ ( اجلعضٟإبٔ : )تَٝب٢ٓٝ
حمُٛز )َاَؤغتا ( أذهاّ تال٠ٚ ايكطإٓ)٣ نتَٝب٢ ٠ٚنٛ زا١ْض( اٌمـْش)بطٛنهطز٠ٚ١ْ ي١ ٚؾ٣١ 

 .45ز٠ٜطَٝطَٜت٠ٚ١( احلكطٟخًٌٝ 

ي١الث١ض٠ ( املكطٟ غ١ٝٓ)ي١ نتٝيَب ( املتٛيٞايؿٝذ )١ٖض٠ٖٚا ظاْا٣ ثا١ٜب١ضظ ْاغطاٚ ب١ 
 :ز٠ف١ضََٜٛت 48

 صضــٓــايـصا بــحط اٜطًا ٚنـٚايؿ           ط      ــؿـدِٝ يف ايبـٚايطاجح ايتؿ

 صضــصا ْٚـــٚن ـــ٘كـــٝـــطقــــت            عضٟ     ــػط اختٝاضاجلـٜ ٚيف اشا

 اـيف ايكطط عٓ٘ ؾاعًُ ٘عهػ ٚ  ا               ـاختاض إ ٜؿدُٗ َ٘ٚكط ؾٝ

 ٝٓاـٌ ع٢ً َابـٛقـايـطّٚ نـٚاي ا               ـٓـؿـاٍ ٚقـرـ٘ بـًــو نــٚشي

يـ١ٚ حاي١َت١ؾـسا    .ٚ ١ٖبَٝت بـؤ غـٛنهطز٠ٚ١ْ  ٜائَٝه٢ البطا( ض)ي١ ثاف ثٝت٢ : ٜاْع١ٜ٠ّ
( 3)ئ١َـ١ف يـ١   ط١ٚض٠نطز٠ٚ١ْ ٚ بطٛنهطز٠ٚ١ْ، : ١ٖضزٚٚ ؾَٝٛاظ٣ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ ١ٖيَس٠ططَٜت

 :ٚؾ١ ي١ قٛضئا٢ْ ثريؤظزا ٖات٠ٚٛ

 .ي١ ؾ١ف جَٝط١( ًٔزس ػزاثِ)ي١ ئا١ٜت٢ ( ٔزس)ٚؾ٣١ : ١ٜن١ّ

                                                 
  

٣ ي١غ١ض٠، ت١ْٗا ب١ ق١ي٣ٚ١َ (فتخ١)ضائ٢ َكط ( ٚقٌ)ه١ ي١نات٢ خَٜٛٓس٠ٚ١ْ ٚ ضِؤٜؿنت ضْٛ 
ز٠خَٜٛٓطَٜت٠ٚ١، بؤ١ٜ ي١نات٢ ٠ٚغتإ ي١غ١ض٣ ب١ ئٝعتٝباض٣ ئ١قٌ ف١حت١ن١ ئ١ضج١ح ٚا١ٜ ب١ ق١ي٣ٚ١َ 

ٛٚنهطز٠ٚ١ْ زا ت١ْٗا ب١ غ(ٚقٌ)٠ ي١نات٢ خَٜٛٓسٕ ٚ (َظاف إيٝ٘ ٚ َهػٛض( )ايكطط)خبَٜٛٓطَٜت٠ٚ١، ب١الَّ 
 ((زيَٝط ط١ضَٝا٢ْ.ّ)). ز٠خَٜٛٓطَٜت٠ٚ١، جا ي١نات٢ ضِا٠ٚغتإ بطٛٚنهطز٠ٚ١ْ ث١غ١ْس٠
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 (.ّغش ارا ًاًٌٍْ)ي١ ئا١ٜت٢ ( ّغش)ٚؾ٣١ : ز٠ّٚٚ

 :ي١ غَٞ ئا١ٜتسا ٖات٠ٚٛ( اجلٌاس)ٚؾ٣١ : ّغ١َٝٝ

 .23اٌشٌسٍ{ًَِِْٓ آَّبرِوِ اٌْجٌََاسِ فِِ اٌْجَذْشِ وَبٌْإَػٍَْبَِ}

 .32اٌشمحٓ{ًٌََوُ اٌْجٌََاسِ اٌُّْنشَأدُ فِِ اٌْجَذْشِ وَبٌْإَػٍَْبَِ}

 .32اٌزىٌّش{اٌْجٌََاسِ اٌْىُنَّظِ}

 .ز٠ططَٜت٠ٚ١( ض)ثٝت٢  ب١َٓا١ٜن٢ ئاغإ ١ٜ١ٖ ظؤضب٣١ حاي١َت١نا٢ْ :غٛٚز

غ١ضٚ بؤض٣ ١ٖبٛٚ ط١ٚض٠ز٠نطَٜت٠ٚ١، ئ١ط١ض شَٜط٣ بٛٚ بطٛٚى ( ض)١ٖضناتَٝو ثٝت٢ 
، ت١َاؾاٟ ثٝت٢ (غانٔ)ز٠نطَٜت٠ٚ١، ي١ٖ١ض ؾََٜٛٓٝه٢ ٚؾ١زا بَٝت ئ١ط١ض ظ١ْٓ٠زاضبٛٚ 

ثَٝـ خؤ٣ ز٠ن١ٜٔ، ئ١ط١ض ئ١ٚ ثٝت١ غ١ضٚبؤض٣ ١ٖبٛٚ ط١ٚض٣٠ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ ئ١ط١ض ئ١ٚ 
 .ط٣ بٛٚ بطٛن٢ ز٠ن٠ٚ١ٜٓ١ثٝت١ شَٜ

بٛٚ، ثٝت٢ ثَٝؿ٢ خؤٜؿ٢ ١ٖض غانٔ بٛٚ، ت١َاؾا٣ ثٝت٢ ( غانٔ( )ض)ئ١ط١ض ثٝت٢ 
ثَٝؿرت ز٠ن١ٜٔ ٚ ١َٖإ ٜاغانا٢ْ ب١غ١ضزا جَٞ ب١جَٞ ز٠ن١ٜٔ، ت١ْٗا ئ١ط١ض ي١ حاي١َتَٝهسا 

 - ريْخ): ٠ٚنٛبَٝت ئ٠ٚ١ بطٛى ز٠نطَٜت٠ٚ١ ( يني)١َزز٣ ٜإ ( ٟ( )غانٔ)٣ (ْض)ثٝت٢ ثَٝـ 

 .46(ؿريْ

 

 

 
 

 

 
                                                        

 

 

                                                 
 .٣ ئامسا٢ْ (ايًٝب١ٝ)ئ١ّ ب١َٓا٣١ٜ باؽ نطز ي١ ن١ْاي٢َ ( امحس عاَط)َاَؤغتا  46
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 (:ٍ)ثٝت٢ 

ٜإ بؤض ( ؾتر١)ثَٝـ خؤ٣ ب١ ط١ٚض٠ خب٠ٚ١َٜٓٛ ئ١ط١ض ثٝت٢  (اٌـٍَّـوِ) ٚؾ٣١ ١َظ٢ْ :ٚات١

 .47(لً اهلل اعشع ِىشا( )ًأو دلب لبَ ػجذاهلل( )ًلبي اهلل أَ ِؼىُ) :٠ٚن٣ٛ ١ٖبٛٚ، (ض١ُ)

 : ي١ ت١جٜٛسزا( اهلل)حاي١َت١نا٢ْ ٚؾ٣١ ١َظ٢ْ 

 (.تفدِٝ)خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ ب١ ط١ٚض٠ٜٞ  -1

 (.تطقٝل)خَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ ب١ ؾَٝٛاظ٣  -2

 :حاي١َت١نا٢ْ ط١ٚض٠ نطز٣٠ٚ١ْ

 .3اإلخلص {لًُْ ىٌَُ اٌٍَّوُ ؤَدَذٌ}: ٠ٚنٛبَٝت، ( ؾتر١) (اهلل)ط١ض ثَٝـ ٚؾ٣١ ئ١* 

 . 3اإلخلص {اهلل اٌظّذ}: ٠ٚنٛز٠غت٢ ثَٞ نطزبَٝت، ( ؾتر١)ٜإ ٚؾ١ن١ خؤٟ ب١غ١ض 

 .ثَٜٝٛػت١ ٚضٜاف بٝت ١َٖع٠ن٣١ ط١ٚض٠ ١ْن١ٜت٠ٚ١

 .2اذلّضح{ٌٍَّوِ اٌٌُّْلَذَحَُٔبسُ ا} :٠ٚنٖٛاتبَٝت، ( ض١ُ)بؤض ( اهلل)ئ١ط١ض ثَٝـ ٚؾ٣١ * 

( ؾتر١)٠ف (غانٔ)بَٝت ٚثَٝـ ئ١ٚ ( غانٔ)ثٝتَٝه٢ ظ١ْٓ٠زاض ( اهلل)ئ١ط١ض ثَٝـ ٚؾ٣١ *     
 .2اجلٓ{ًَؤََّٔوُ وَبَْ َّمٌُيُ عَفِْيُنَب ػٍَََ اٌٍَّوِ شَـَـبًَّ} :٠ٚنٛبَٝت، 

  بَٝت ٚ، ثَٝـ ئ١ٚ ( غانٔ)ثٝتَٝه٢ ظ١ْٓ٠زاض ( اهلل)ئ١ط١ض ثَٝـ ٚؾ٣١
 .2ٌٔح {ؤَِْ اػْجُذًُا اٌٍَّوَ ًَارَّمٌُهُ ًَؤَؿِْؼٌُِْ} :٠ٚنٟٛ ١ٖبَٝت، (ض١ُ)٠ٜـ (انٔغ)

 (:اهلل) ١َظ٢ْخَٜٛٓس٣٠ٚ١ْ ٚؾ٣١ ( تطقٝل)حاي١َت١نا٢ْ ب١ 

                                                 
 .61/بؤ ئ١ّ نؤث١ٜ١ً ي١ جاَع ايؿطٚح( ٟاالْكاضظنطٜا )ٚ ( ٟاالظٖطخايس )يَٝهسا٣٠ٚ١ْ ظاْاٜإ    

 

 اٌـٍَّـوِ وَؼَـجْـذُ ػَــٍُّ ؤًْ فَزْـخِ ػَـْٓ    اٌـٍَّـوِ اعْــُِ ِِــِٓ اٌــلَََّ ًَفَخِّـُِ. 22

 

 طةورةكردنةوةبابةتى     
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  ٠ٚن١ٜ٠ٛن٢ ئ١ق٢ًَ ي١ ثَٝؿ٠ٚ١ بَٝت، (نػط٠)ئ١ط١ض شَٜط:  

 .22اٌضِش{لًُِ اٌٍَّيَُُّ فَبؿِشَ اٌغََّّبًَادِ ًَاٌْإَسْعِ}

 .33األٔفبي{َِب اٌنَّظْشُ بِالَّ ِِْٓ ػِنذِ اٌٍّوًَِ}

  ٠ٚن١ٖٛبَٝت، ( عاضض)١ٜ٠ن٢ (نػط٠)ئ١ط١ض ثَٝـ ٚؾ١ن١: 

 .ز٠خَٜٛٓطَٜت٠ٚ١ (لٌَِِٓ اهلل)ب١ ، 322األػشاف{ٌَُِ رَؼِظٌَُْ لٌَِْبًَّ اٌٍّوُ ُِيٍِْىُيُُْ}

  ٟبَٝت، ( نػط٠)٠ٜـ (غانٔ)بَٝت ٚ، ثَٝـ ئ١ٚ ( غانٔ)ئ١ط١ض ثَٝؿ٣٠ٚ١ خؤ
  .23اٌضِش{ًَُّنَجِِّ اٌٍَّوُ اٌَّزَِّٓ ارَّمٌَا ثَِّفَبصَرِيُِْ}:٠نٛٚ
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 طةورةكردنةوةى ثيتةكانى   

 (إطباقو  ءاشتعال)     

 
 

 

 

 

 

 ـبًَاٌْؼَـظَ لَـبيَ َٔذْـٌَ ؤَلْـٌٍَ الؿْجَـبقَ    ًَاخْظُظَـب فَخِّـُْ االعْزِؼْـلَءِ ًَدَـشْفَ. 22

ب١ضظن٠ٚ١ٜٓ١ ن١ ب١ ثَٝٞ ( لءؼزاع)يَٝط٠زا زاٚاَإ يَٞ ز٠نات ثٝت١نا٢ْ ( اجلعضٟإبٔ ) 
ب١تاٜب١تٝـ ي١ َْٝٛاْٝإ ( ر –ؽ  –م  –ظ  –ص  –ض –ط : )ث٣١ً ب١ َٖٝعٜٝإ ب١ّ ؾ٠َٕٛٝ

ضْٛه١ ئ١ّ ضٛاض٠ ب١ضظتطٜٔ ( ظ –ط  -ض  –ص )ن١ بطٜتني ي١ ( اؿجبق)زا ثٝت١نا٢ْ 
  .ٕ(٤اغتعال)ثٝت١نا٢ْ 

 :ظاْٝاض١ٜن٢ ططْط
ي١ ب١ضظٟ زا ب١ّ ؾ٣٠َٛٝ ال٣  ثَٝٓج ثا٣١ٜ ١ٜ١ٖ( اغتعاْل )ثٝت١نا٢ْ ١َٖٛٚ ثٝتَٝو ي١ 

 :خٛاض٠ٚ٠

ٟ ب١زٚازا ٖاتبَٝت، (ا)ٟ ١ٖبَٝت ٚ، ثٝت٢ ئ١يٝف٢ (ؾتر١)غ١ض ( اغتعاْل )ثٝت٢  -1
 (.خبئنني –غبفٍني  –لبئٌٍْ  –ظبدلني  –ّؼبػف  –اٌـبِخ ) :٠ٚنٛ

ؿٍجب : )٠ٚن٣ٛ ١ٖبَٝت ٚ، ئ١يٝف٢ ب١زٚازا ١ٜ١ْت، (ؾتر١)غ١ض (  اغتعاْل)ثٝت٢  -2

 (.خٍك –غؼت  –ظٍُ  –طّّ  –ػشثزُ  –

ظٍُُ  –طُشفذ  –فؼُشة –ًؿُجغ ): ٠ٚنٟٛ ١ٖبَٝت، (ض١ُ)بؤض ( اغتعال٤)ثٝت٢   -3

 (.خٍُمٌا –غٍُجذ  –لُزً  –

  :٠ٚنٛبَٝت، ( غانٔ)ظ١ْٓ٠زاض ( اغتعاْل )ثٝت٢  -4

 (.خيٍْك –ّغٍْت  –ّمشئًْ  –الّظٍُْ  –ّّ فبطْ –ّؼْشة  –ّـْجغ )

 :٠ٚنٟٛ ١ٖبَٝت، (نػط٠)شَٜط ( اغتعال٤)ثٝت٢  – 5

 (.خلي –غِـبئه  –لِزبي  –ظِلي  –طِشاؽ  –ػِؼبفبًَّ  –ثـِشد )
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٠ ن١ (ط)ن١ٚات١ ١ٖض ثٝتَٝه٢ ب١ضظ ثَٝٓج ثا٣١ٜ ١ٜ١ٖ، ي١ ١َٖٜٛٚإ ب١ضظتط ثٝت٢ 
٣ ١ٖبَٝت ي١ نؤتاٜٞ ١َٖٜٛٚإ زَٜت (نػط٠)١ شَٜط ٜـ ن(ر)ب١زٚازا بَٝت، ثٝت٢  (ا)ئ١يٝف٢ 

 .48(ي١ ضِٟٚ ب١َٖٝع٠ٚ١ٜٝ

 :ٚاتا٣ طؿت٢

ب١ ط١ٚض٠ٜٞ ( خض ػغؾ لظ)ثٝت١ ب١ضظ٠نا٢ْ  :ٚات١( اغتعاْل )ثَٜٝٛػت١ ثٝت١نا٢ْ 
 (. ظ –ط  -ص –ض )ي١َْٝٛاْٝإ زا ن١ بطٜتني ي١ ( اطبام)ز٠ضبطِٜت، ب١تاٜب١ت٢ ثٝت١نا٢ْ 

 ًَلَــغْ ثِنَخٍُْمْـىُـُْ ًَاخلُـٍْـفُ ثَغَــذَّ    َِـغْ ؤَدَـــذُّ ِِـْٓ جَـبقَاإلِؿْ ًَثَِّْـِٓ. 22

١ٖض٠ٖٚا ( فمبي ادـذ: )ي١ ف١ضَٛزز٣٠ خٛا٣ ط١ٚض٠( ط)ي١ ثٝت٢  :ٚات١ (اإلِؿْجَـبقَ ًَثَِّْـِٓ) 

١بٔ تَٝه١ٍَ ْ( ت)ي١ط١ٍَ ثٝت٢ ( ط)ٚ، ئ١ٚ جؤض٠ ئا١ٜتا١ْ بؤ ئ٣٠ٚ١ ثٝت٢ ( ثغـذ ٌئٓ)ئا١ٜت٢ 
 .ضْٛه١ ١َخط٠جٝإ ٚات١ جَٝط٣١ ز٠ضضْٛٝإ ١ٜى جَٝط١ٜ١

ي١ َْٝٛإ ظاْاٜإ زا جٝاٚاظ٣ ١ٜ١ٖ ز٠ضباض٣٠ َٖٝؿت٠ٚ١ٓٚ ١َْٖٝؿت٣٠ٚ١ٓ  :ٚات١ (ًَاخلُـٍْـفُ)

، (خنٍمىُ امل)ي١ ئا١ٜت٢  (َٔخٍُْمْـىُـُْ) ي١ط١ٍَ ت١َٗٝيَهَٝؿهطز٢ْ ي١ ٚؾ٣١( م)غٝف١ت٢ ب١ضظ٣ ثٝت٢ 

 .زا(اٌزّيْذ)٠ٚ٠ ث١غ١ْس٠ ٠ٚنٛ خؤٟ بطِٜاض٣ زا٠ٚ ي١ نتَٝب٢ ( اجلعضٟإبٔ )١َْٖٝؿتٓٝؿ٢ ب١ال٣ 

 

 
 

 

 
 نمبكهشیچوارهڕوانیبهاوهچ

 

 

 

                                                 
باغ٢ ئ١ّ ١َغ١ي١ ز٠نات ي١ ن١ْاي٢َ  ،ي١ ت١جٜٛس( امئ غٜٛس)١ٜنَٝو ي١ ظجنري٠ ٚا١ْنا٢ْ َاَؤغتا  48

 (.اقطأ)
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 وَينةى ئيجازةى نووشةر لة خوَيندنى قورئاندا
 

ني من طريق ان يروي و يقرأ بما تلقاه م( إحسان برهان الدين أمني) ىذا وقد أجزت األخ
الشاطبية و التيسير و اوصيو بتقوى اهلل في السر و العلن و ان ال يتوانى عن تعليم كتاب اهلل و ان 
يكون خادما في حياتو لكتاب اهلل تعالى نفعنا اهلل جميعا بالقرآن الكريم في الدنيا واآلخرة وصلى 

 .د هلل رب العالميناهلل على سيدنا محمد و على آلو وصحبو وسلم وآخر دعوانا ان الحم
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 يةندَي ئاطادارى

 ثيتةكاىهانى سيفةتى لة مةِر بةكاريَي

 

 

 

 
 

 

 ػٍٍََْـنَـب َِــؽْ ًَاملَغْؼُـٌةِ ؤَْٔؿَّْـذَ    جَؿٍَْنَـب فِـِ اٌغُّىُـٌِْ ؾٍََـَ ًَادْشِصْ. 74
( طلىْ)ئُّ خىيَُِسّ قىسئاُِ ثريؤص، ئاًؤرطاسيًُكت دَكَُ وسياٍ دَسخظتِِ  :واتُ

 هُ (ُْ)ثًتِ  ّ ُٓسدوو(عُّىُـٌِْ) ، ُٓسوَٓا ئاطاداسّ(جَؿٍَْنَـب)هُ وػُّ ( ي)بًت هُ ثًتِ 

بُجىاُِ دَسياْ بشَِ، بًَطىًاْ  (ػٍٍََْـنَـب)و، الًِ دووََ هُ  (املَغْؼُـٌةِ) هُ( غ)و  (ؤَْٔؿَّْـذَ)
تًَبًًِؽ كشاوَ كُ خُهَلاًَُلِ صؤس ئَُ ثًتاُُ دَجىهًََُِِوَ هُ خىيَِذُُوَّ طىسَتِ 

 .ئُوَؾ ُٓهَُيُكِ ئاػلشايُو هُحًَِلِ قُدَغُكشاوَ( الفاحتة)

 ؾَـظَـَ ثَِّذْػُـٌسًا اشْزِجَبىِـوِ خَـٌْفَ    ؾَـغَـَ َِـذْـزًُسًا أْفِزَـبحَ ًَخٍَِّضِ. 74

ئاػلشابلُ بؤ منىُُ هُ  (ر)هُ ثًتِ ( اُفتاح)طًفُتِ جًابىُُوَ  :واتُ (أْفِزَـبحَ ًَخٍَِّضِ)  

هُ وػُّ  تًَلُيَ بًَت وَكى( ظ)هُطُيَ ثًتِ  ىُُوَك (بْ ؾزاة سثّه وبْ حمزًسا)ئايُتِ 

 .02اإلعشاء{ًََِب وَبَْ ؾَطَبء سَثِّهَ َِذْػٌُساً}: هُ ئايُتِ (َِذْػُـٌسًا)

تًَلُيَ  ىُُوَك( غ)هُ ثًتِ ( اُفتاح)ُٓسوَٓا كًُتُس خًُِ ًُكُ هُ دَسبشِيِِ طًفُتِ 
دَبًَتُوَ بؤ الّ ًُالَػىو، وَكى  ٍ تًَذايُ و، صًاْ بُسص(اطبام)كُ طًفُتِ ( ق)بًَت هُطُيَ 

 .(ًؾظَ آدَ سثو)هَُ ئايُتُدا ٓاتىوَ  (ؾَـظَـَ)وػُّ هُ 

يُن ًُخشَجُ بؤيُ ثًَىيظتُ بُ ( غ، ق) ُٓسوَٓا( ذ، ظ)كىُلُ ًُخشَجِ 
 .طًفُتُكاًُاْ جًاكشيَُِوَ

 : واتاّ طؼتِ ئَُ كؤثوُيُ
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( ظ، ظ)هُ ثًتِ ( اُفتاح)بُ طًفُتِ ( ، غذ)ئُّ خىيَُِسّ قىسئاُِ ثريؤص، ثًتِ 

هُطُيَ  (ؾَـغَـَ) و (َِـذْـزًُسًا) ياْ تًَذايُ، ئُطًِا وػُّ( اطجبق)ئُواْ  جًاكُسَوَ كىُلُ

 .تًَلُيَ دَبّ( ؾَـظَـَ)و ( َدْػُـٌسًا)

 فِـزْـنَـزَـب ًَرَـزَـٌَفَّـَ وَشِـشْوِـىُـُْ ًَثِـزَـب ثِــىَــبفٍ شِـــذَّحً ًَسَاؼِ. 74

 (. ػذَ)ِ بًَُٓضيِ ثاسيَضطاسّ بلُ هُ طًفُت :واتُ (شِـــذَّحً ًَسَاؼِ) 

كُ هُ ئُو دوو ثًتُدا ُٓيُ، بُوَّ كُ سِيَطُ ُُدَيت كُ ُُٓاطُ  :واتُ (ًَثِـزَـب ثِــىَــبفٍ)
 .هُطُيَ ئُو ثًتاُُدا سِيَبلات

ثًُْ ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ َّىْفُشًَُْ ثِشِشْوِىُُْ ًٌََب ُّنَجِّئُهَ ًَِِ }: هُ ئايُتِ (شِـشْوِـىُـُْ) بؤ منىُُ هُ وػُّ( ن)

هُ فُسًىدَّ خىاّ ( ت)وَكى منىُُّ ثًتِ ( رَزٌََفَّبىُُُ) :ُٓسوَٓا وػُكاُِ، 47فبطش{خَجِريٍ

: هُ فُسًىدَّ ثُسوَسدطاسّ ًُصْ( فِزْنَخً) ،و 04اٌنذً{اٌَّزَِّٓ رَزٌََفَّبىُُُ اٌَّْالئِىَخُ غَبٌِِِّ ؤَٔفُغِيُِْ}: طُوسَ

 .02األٔفبي {َّٓ غٌٍََُّاْ ِِنىُُْ خَأطَّخًًَارَّمٌُاْ فِزْنَخً الَّ رُظِْجََّٓ اٌَّزِ}

بُ ( ت)و ( ن)هُ ( ٌٓع)صؤسكُغ صيَذَسَِوّ دَكُْ هُ دَسخظتِِ طًفُتِ : تًَبًِِ 
ثُيذادَكُْ، ( ت)هُ ( غ)و ( ن)هُ ( ه)ػًَىَيُن ثًتًَلِ تشّ ىلَ ثُيذا دَبًَت، وَكى ثًتِ 

ُ بِلًُِدا ًُُتِ، بؤيُ ثًَىيظتُ دَدَُُ ئُو ثًتُ كُ خؤّ ه( زخاوة)بَُ ػًَىَيُؾ طًفُتِ 
سَِكاوّ ئُوَ بلشيَت ئُو دوو ثًتُ دوو ثًتِ بًَُٓضْ و، ُابًَت ُٓوا هُطُيَ دَسبشِيًِاُذا سٍَ 
بلات ئًُُؾ سِيَطش ًُُ هُوَّ ُُٓاطُ بُػًَىَيُكِ كَُ و الواص هُ طُهًَاْ دا دَسبلًَت بُ 

 .تايبُتِ هُكاتِ سِاوَطتاْ دا
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 بابةتى تَيًةَلكَيش كردنى

 (متباعدين)و ( متقاربني)و ( متجانسني)و ( متماثلني)
         

 

 
 

 
 

 .هًَللىو و ٓاوكُػّ وُضيم هُيُكرتّ ودووس هُ يُكرتّ :واتُ 

 ًَؤَثِــْٓ الَ ًَثَــًْ سَةِّ وَـمُـًْ ؤَدْغِـُْ    عَـىَـْٓ بْْ ًَجِـنْـظٍ ِِـثْـًٍ ًَؤًٌََََّ. 22

 فٍَْزَـمُـُْ لُـٍُـٌةَ رُــضِـْ الَ عَجِّـذْـوُ    َٔؿَـُْ ًَلُـًْ ًَىُـُْ لَبٌُـٌا َِـؽْ ٌََِّْ فِِ. 24
 :ثًَِاطٍُ صاساوَكاْ

ت، ) :وَكىىَ هُ ًُخشَج و هُ طًفُت دا دوو ثًتِ ٓاوػًَ :واتُ( هًَللىو( )املتىاثمني)
 (.ث

دوو ثًتِ ٓاوػًَىَ هُ ًُخشَج و جًاواص هُ طًفُت  :واتُٓاوكُػّ،  (املتجاُظني)
 (.س - ي( )ظ -د ) :وَكى

  .تًَُٔهَلًَؼاُِ دوو ثًت هُ يُن ثًتذا :واتُ، (اإلدغاً)

هًَللىوَكُ ياْ ئُطُس ثًتِ يُكًُِ دوو ثًتُ  :واتُ( عَـىَـْٓ بْْ ًَجِـنْـظٍ ِِـثْـًٍ ًَؤًٌََََّ)
دا، منىُُيُكًؼِ  دووََ بىو، تًَُٔهَلًَؼِ بلُ هُطُيَ ثًتِ( طاكّ)ٓاوكُػُِكُ صَُُِداس 

 (لُشَّةّ)هُ ثاؾ تًَُٔهَلًَؼاُُكُ دَبًَتُ  (سة لً)وكُػّ كُ بشيتِ يُ هُ بؤ ٓا ًَِٓاوَتُوَ
 .(ثالّ)ثاؾ ادغاَ دَبًَتُ  (ال ثً)منىُُيُكِ تشيؼِ ًَِٓاوَتُوَ بؤ هًَللىو كُ بشيتِ يُ هُ 

 :ئَُ منىُاُُّ خىاسَوَ تًَُٔهَلًَؼٌ ًُكُ :واتُ (ًَؤَثِــْٓ)

 .7املؿبسج{َْ ِِمْذَاسُهُ خَّْغِنيَ ؤٌَْفَ عَنَخٍفِِ ٌٍََّْ وَب}هُ ئايُتِ ( ٌََِّْ فِِ)

 .49اٌشؿشاء{لَبٌٌُا ًَىُُْ فِْيَب َّخْزَظٌَُِّْ}هُ ئايُتِ  (ًَىُـُْ لَبٌُـٌا) ياْ

  .ُاكشيَت( ادغاً)ئُطُس ثًتِ يُكَُ ًُد بىو  :واتُ
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 {اخِشًَُْلًُْ َٔؿَُْ ًَؤَٔزُُْ دَ}: وَكى ،دا(ْ)ُٓسوَٓا الًِ صَُُِداس دَسدَخشيَت هُالّ 

 . 44اٌظبفبد

ُاكشيَت، كىُلُ ( ادغاً)دَسدَكُويَت و ( ه)ّ صَُُِداس هُالّ ثًتِ ( ح)ُٓسوَٓا 
 .ثًتُكاُِ طُسوو دووسْ هُ تًَُٔهَلًَؼاُُوَ، بُ ٓؤٍ قىسطٌ ئُوكاسَ

ًٓض ثًتًَم هُ ثًتُكاُِ : دَهًََتدا ( جتويد)بًُِايُكِ طشُط ُٓيُ هُ صاُظتِ  :طىود
ُهَلًَؽ ُاكشيَت هُطُيَ ثًتًَم هُ خؤٍ خىاستش ثًتِ ٓائًؽ هُ خىاسَوَّ تًَٔ( حمل)طُسوو 
 .َ(ح)ثًتِ 

بُٓؤٍ . 4آي ؾّشاْ{سَثَّنَب الَ رُضِـْ لٌٍُُثَنَب}: وَكىدا دَسدَخشيَت، ( ق)هُالّ ( غ)ُٓسوَٓا 
 .هُ الّ صًاُُ بللؤهُدايُ( ق)هُ ثًتُكاُِ طُسووَ و، ( غ)جًاواصيًاُُوَ، 

فَبٌْزَمََّوُ }: وَكىُاكشيَت، ( ادغاً)دَسدَخشيَت و ( ت)هُطُيَ ( ي)تِ بًُُٓاْ ػًَىَ ثً

 .هُبُس دووسّ ًُخشَجُكاًُاْ ،470اٌظبفبد {اٌْذٌُدُ ًَىٌَُ ٌٍُُِِْ

 :واتاّ طؼتِ ُٓسدوو كؤثوُكُ

هُ حاهَُتًَلذا دووثًت هًَللىبّ ياْ ٓاوكُػّ، ئُطُس يُكًُِ ئُو دوو ثًتُ صَُُِداسبىو 
 .وََ دا تًَُٔهَلًَؼِ بلُهُطُيَ ثًتِ دو

 .(ال ثً)و ( سة لً) :وَكى

 :بُالََ ُابًَت تًَُٔهَلًَؽ بلشيَت ئُطُس

 (.ُىٌُاْ ًٌَُلَب ) ،(ٌٍَّْ يف) :وَكىثًتِ يُكَُ ثًتِ ًُدد بىو،  

 .(لً ٔؿُ) :وَكى ،الًِ صَُُِداس هُطُيَ ُىْ دا 

 .(عجذو) :وَكى، (ه)حائٌ صَُُِداس هُطُيَ 

 (.سثنب الرضـ لٌٍثنب) :وَكى ،اد( ق)هُطُيَ ( غ)

 (.فبٌزمّو) :وَكى، دا(ت)هُطُيَ ( ي)

 : سِووُلشدُُوَ
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 :كُدوو ثًت بُدواّ يُكذا بّ، هُ كىاس حاهَُت بُدَس ُني

 .ياْ هًَللىْ ياْ ٓاوكُػّ ياْ ُضيم هُيُكرتْ ياْ دووس هُيُكرتْ

 (:وتىاثالُ)هًَللىو : يُكَُ

 اػشة)هُ ( ب)ًُخشَج و طًفُتذا، وَكى دوو ثًتِ ئُو دوو ثًتُيُ كُ يُكًاْ طشتىوَ هُ 

 .(ٔؿّشه ًِٓ) :وَكى( ْ)ياْ دوو  (ٌٓ لً)هُ ( ي)ياْ دوو  (دخٌٍا ًلذ)هُ ( د)ياْ دوو  (ثؿظبن

 :دَبُِ طٌَ بُػُوَهًللىو دابُؾ ( املتىاثالُ) :طىود

 .هًللىوّ سَِٓا –هًَللىوّ طُوسَ  –هًَللىوّ بلىون 

ِٓ ) :وَكى( ًتخشن)بًَت و، دووََ بضواو ( طاكّ)َُ صَُُِداس ثًتِ يُك: هًَللىوّ بلىون

 .بلشيَت( ادغاً)ئَُ جؤسَؾ جًَطُّ باطلشدمناُُو ثًَىيظتُ  (بػشة ثؿظبن –لًْ ٌٓ  –ٔؿّشه 

( اٌشدُْ ٍِه –بٔو ىٌَ  –اٌغّبءِ بْ ) :وَكىبّ، ( ًتخشن)ُٓسدوو ثًتُكُ بضواو : وتىاثالُ
 .و ٓاوبؤكىوُُكاْ( حفف)، هُالّ َ(اظّاز)حىكٌِ ئَُ بُػُ دَسحظنت 

( ظّازإ( )ممنٌْ –َٔنْغخ ) :وَكىثًتِ يُكَُ بضواوبًَت و، دووَ صَُُِداس : هًَللىوّ سَِٓا
 .دَكشيَت هُالّ ًُٓىو ثًَؼُواياُِ خىيَِذُُوَّ قىسئاْ

 :ٓاوكُػّ( املتحاٌطاُ) :دووََ

ئًُُؾ دَبًَتُ ًاواصْ، ئُو دوو ثًتُيُ كُ يُكًاْ طشتىوَ هُ ًُخشَج داو، هُ طًفُتذا ج
.ٓاوكُػِِ بلىون و طُوسَو سَِٓا :طٌَ جؤسَوَ  

 :بؤمنىُُبلشيَت، ( ادغاَ)ٓاوكُػِِ بلىون، ثًَىيظتُ تًَُٔهَلًَؽ 

 .(لذ رجََّْٓ) (وذد) :وَكى( ت)و( د)  .1

 .(ًدّد طبئفخ)و (اجْجذ دؾٌرىّب: )وَكى( ط -د )هُ ( ت)  .2

 .(بر غٌٍّا: )وَكى( ظ)هُ ( ذ)  .3

 :واتُ، (دغاً ٌاقطإ)بُالََ تًَُٔهَلًَؼاًَُلِ ُاتُواوَ ( ثغطذ: )وَكى( ت)هُ ( ط)  .4
 .دا ُٓسدًًًَََِتُوَ(ط)طًفُتِ بُسصّ هُ 
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: بُ دوو ػًَىَ دَخيىيًََِتُوَ( حفف) (ُخنٍمىّ)دا هُ وػُّ ( ن)هُ ( ق) -5
 .تًَُٔهَلًَؼلشدُِ تُواو ُاتُواو

 .دَخيىيًََِتُوَ( ادغاً)بُ ( حفط) (ٌهٍّيث رّ)دا، هُ ئايُتِ ( ذ)هُ ( ث) -6

 .دَخيىيًََِتُوَ( ادغاً)بُ ( حفط) (ؿنباسوت ِّ)دا، هُ ئايُتِ ( َ)هُ ( ب) -7

 .دَكشيَت( اظّاز( )ِشُّ هبزبٔبً –اٌظبحلبد طٌثَ ) :وَكى: ٓاوكُػِِ طُوسَ

 .دَكشيَت( اظّاز) ؟(مب ّشىش) :وَكىٓاوكُػِِ سَِٓا 

 (:املتكازباُ)ُضيم هُ يُكرتّ : طٌَ يَُ 

ئُو دوو ثًتُيُ هُ ًُخشَج دا جًاواصْ و، هُ طًفُتذا ُضيلّ، ئُويؽ دابُؾ دَبًَت بؤ 
 .بلىون و طُوسَو سَِٓا: طٌَ بُؾ

 .(ّشد ثٌاة –اًسثزٌّا ) :وَكى: ُضيم هُ يُكرتّ بلىون

 .(ثؿذ ػشاء –ٔفمذ طٌاؼ ) :وَكى: ُضيم هُ يُكرتّ طُوسَ

 (.فؼشة –ٌٓ ) :وَكى: ُضيم هُ يُكرتّ سَِٓا

لً ) :وَكى( س)دَكشيَّ، تُُٔا هُ حاهَُتِ الًِ صَُُِداس هُطُيَ ( اظّاز)ًُٓىو ئًُاُُؾ 

 (.ثً سفؿو –سة 

اهكشاْ  تالوةاحلاَ )سَِمحُتِ خىاّ هًَبًَت هُ كتًَبِ ( احلضسيحمٌىد خوًى )ًاًؤطتا 
 :فُسًىويُتِ( 130)دا الثُسَ ( اهلشيٍ

ؤكىُُكاُِ بُ ٓاوكُػّ دَرًًَشدسَّ بُ ٓؤٍ و ٓاوب( الفساء)هُطُس سِيَشَِوّ ( س)و ( ي)
يؼًاْ (اجلصزيو  الػاطيب)يُكطشتُِوَياْ هُ ًُخشَج دا، بُالََ هُطُس سِيَشَِوّ جىًٔىس كُ 

ُضيم هُ يُكرتّ دادُشيَّ كىُلُ هُ يُكرتَوَ ُضيلّ هُ سِووّ  :واتُ( وتكازبني)تًَذايُ، بُ 
 .ًُخشَج و طًفُتُوَ

 :هُ يُكرتّدووس ( املتباعداُ): كىاسََ

ئُو دوو ثًتُيُ كُ هُ ًُخشَج و طًفُتذا دووسْ هُ يُكرتّ، ئُويؽ بُ ًُٓاْ ػًَىَ 
 .بلىون و طُوسَو سَِٓا: دَبًَتُ طٌَ بُػُوَ
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 (ظ)و ( ض)بابةتى                           
 

باطِ ُُٓذَّ هُو ( اجلصزيإبّ )ئًُُ يُكًَلُ هُ طشُطرتيّ باطُكاُِ تُجىيذ، كُ 
 :وَكىتاًُُاْ بؤ دَكات كُ خىيَُِساْ تًَِ دَكُوْ، حاهَُ

و، ػتِ تشيؽ  (ؤفؼزُ)، ياْ تًَُٔهَلًَؽ كشدُِ هُوػُّ (ظ)وَكى ثًتِ ( ض)دَسبشِيِِ 
 .كُدواتش باطِ دَكُيّ بُثؼتًىاُِ خىاّ طُوسَ

 رَـجِـِ ًَوٍُُّـيَـب اٌـػَّـبءِ ِِـَٓ َِِّْـضْ ًََِـخْـشَجِ عزِـطَـبٌَـخٍبثِ ًَاٌـؼَّـبدَ. 20

 :جًابلُسَوَ بُ دوو ػت( ظ)هُ ( ض)ثًتِ  :واتُ (َِِّْـضْ) 

هُ ( عاد)، كىُلُ دَطتجًَلشدُِ (ضتطالةإ)بُ طًفُتِ دسيَزبىوُُوَ  -1
، بُ (ي)تاكى دَطاتُ ًُخشَجِ ثًتِ  .طُسَتاّ قُساغِ صًاُُوَيُ بؤ كؤتايًُكُّ

( ضتعالءإ)و( طباما)و ( جّس) :وَكىٓؤّ ئُو طًفُتُ بُ ًَٓضاُُػُوَ كُ ُٓيُتِ 
هُ طُس صًاْ قىسغ بًَت، ُٓس ( ض)ثًتًَلِ تشيؽ ًًُُ هُ ًَُى ثًتُكاُذا ئُوُذَّ 

( ط)و ( د)و ُُٓذيَلًاْ بُ ( ظ)ُُٓذيَلًاْ بُ . بؤيُ هُ دَسبشِيًِذا خُهَلِ جًاواصْ
 .دَسيذَكُْ

 .ّ هًَبًَت(ذ)ياْ بُ ػًَىاصيَم دَسيذَبشِْ كُ بؤُِ  

هُو ّ تًَذايُ هُ قىسئاُذا، (ظ)ًُٓىو ئُو وػاُُّ كُ ثًتِ  :واتُ (رَـجِـِ ًَوٍُُّـيَـب) 
 .حُوت كؤثوُّ الّ خىاسَوَ دَياخنُيُِ سِوو

هُ قُساغِ صًاُُوَ ( ض)، كىُلُ (خمسج)بُ جًَطُّ دَسكىوُِ ثًتُكُ  -2
  .هُ طُسَتاّ صًاُُوَ دَسدَكًَت( ظ)دَسدَكًَت و

 (:احلىَد قدوزيدكتؤس غامن )بؤكىوُِ 

 :دَهًََت( ض)هُ ثًتِ ( ضتطالةاإل)َسَ هُباسَّ طًفُتِ ئَُ تىيَز
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طُسدًَُّ خؤًاُذا  َوادياسَ ئَُ طًفُتُ هُ خىيَِذُُوَّ صؤسبُّ قىسئاخنىيَِاُِ ئُ
َوَ دَسيذَكُْ، كىستُّ كًَؼُّ (د،ط،ت)بُديُِٓاتىوَ، كىُلُ بُصؤسّ هُ ًُخشَجِ

طًفُتِ تىُذّ  ُِساُِ قىسئاْخىيَ ؛ئُوَيُدَسبشِيِِ ئَُ ثًتُؾ هَُ سِؤرطاسَّ خؤًاُذا 
َوَ دَسيذَبشِْ بُصؤسّ، (ط)ّ ثًَذَدَْ و، هُجًَطُّ دَسكىوُِ ثًتِ (الػّدة)

ّ ثًَذَدَْ، ئَُ دوو ػًَىاصَؾ ُٓهَُْ و (الّسخاوة)ُُٓذيَلًؼًاْ طًفُتِ ُُسًًِ 
ٓاتىوْ، كاكرتيؼُ خىيَُِس ( ض)ُاطىجنًَّ هُطُيَ ئُو باطاُُّ هُ كتًَبُكاُذا دَسباسَّ 

كًَؼُّ  طُسدًَُدا بُثًَِ ئاسِاطتُّ ًاًؤطتاكُّ ئُو ثًتُ خبىيًََِتُوَ و، واص هَُُ ه
 .1بًًََِٔت بؤ تىيَزيُِوَ ًًَزوويًُكاْ( ض)ثًتِ 

 اٌٍَّـفْـعِ غَـيْـشِ ؾَػْـُِ ًَؤْٔػُـشْ ؤّْمِـعْ    اٌْذِفْـعِ ؾُػُِْ اٌػُيْـشِ غِـًَّ اٌػَّؿِْٓ فِِ. 25

ٌَََّْ غَؿْنِىُُْ }0 ُُٔا هُ يُن جًَطُدا هُ قىسئاْ ٓاتىوَتطُػت،  :واتُ (غَؿِْٓ) 

 .42اٌنذً{ًٌََََّْ

ٌَّ  –غال غٍْال ) :وَكى، هُ بًظت و دوو جًَطُّ قىسئاُذا ٓاتىوَطًَبُس،  :واتُ (غِـًَّ)  

 (.ًغٍٍنب –اٌػٍخ 

َ ًَدِنيَ رَؼَؿٌَُْ ثِ} :، هُ دوو جًَطُّ قىسئاُذا ٓاتىوًَُىَسِؤ :واتُ (اٌػُيْـشِ) َْبثَىُُ ِِّٓ

 .44اٌشًَ{ًَدِنيَ رُػْيِشًَُْ}، 24اٌنٌس{اٌػَّيِريَحِ

اؾػُ دسجخ  –اٌؿٍِ اٌؿػُْ ) :وَكى، جًَطُّ قىسئاُذا ٓاتىوَ( 103)هُ ًُصُِ،  :واتُ (ؾُػُِْ)

 (.ِْال ؾػّْب –

 ًِب أب ؾٍْىُ) :وَكى، هُ كى و دوو جًَطُّ قىسئاُذا باطلشاوَثاساطنت،  :واتُ (اٌْذِفْـعِ)

 .(اٌظٌٍاددبفػٌا ؾٍَ  –ًال ّاًده دفػيب  –حبفْع 

ًَرَذْغَجُيُُْ }: بًَذاسّ، تُُٔا هُ يُن ئايُتذا باطلشاوَ :واتَُوَ ٓاتىوَ، (اٌْمػخ)هُ  (ؤّْمِـعْ)

 .44اٌىيف{ؤَّْمَبغبً

                                                 
 .54-53/  صزيةاجلاهؼشح اهىجًض عوِ  1
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أػشًٔب  -ًال ىُ ّنػشًْ ) :وَكى، هُ بًظت جًَطُّ قىسئاُذا ٓاتىوَكاوَسِواُِ،  :واتُ (ؤْٔػُـشْ)

 (.ٔمزجظ ِٓ ٌٔسوُ

 –سفبرب ً ؾػبِب  –ًىٓ اٌؿػُ ) :وَكى، هُ ثاُضَ جًَطُّ قىسئاُذا ٓاتىوَئًَظم،  :واتُ (ؾَػْـُِ)

 (.ؾػبِب خنشح

ؾٍَ  –ًساء غيٌسىُ ) :وَكى، هُ ػاُضَ جًَطُّ قىسئاُذا باطلشاوَثؼت،  :واتُ (غَـيْـشِ)

 (.اٌزٍ أمغ غيشن –غيٌسىُ 

 (.ِب ٍّفع ِٓ لٌي: )يُن جًَطُّ قىسئاُذا ٓاتىوَ هُوػُ،  :واتُ (اٌٍَّـفْـعِ)

 غَـَّـب أْزَـػِـشْ غُفُـشٍ غَـالََ اُغٍُْـعْ غٍَََّـب وَـػْـٍُ شُـٌَاظُ ٌَػَـَ غَبىِـشْ. 27

: ، ػُؾ واتاّ ُٓيُ، هُ كى و يُن جًَطُّ قىسئاُذا باطلشاوَ(باطَ)ثًَلُواُُّ ( غَبىِـشْ)

 (.ًغبىشه ِٓ لجٍو اٌؿزاة –اٌجبطٓ  اٌػبىش ً–غبىش االثُ )

: يُكًَلُ هُ ُاوَكاُِ دؤصخ خىا ثُُاًاْ بذات، تُُٔا هُ دوو ئايُتذا باطلشاوَ( ٌَػَـَ)

 .42املؿبسج { وال اهنب ٌػَ}، 47اًٌٍْ{ َٔبساً رٍََػََّ}

ٌَاظٌ ُّشْعًَُ ؾٍََْْىَُّب شُ}: قىسئاُذا باطلشاوَ جيَطةىهُ يُن بوًََظُّ بَِ دوكُيَ،  :واتُ( شُـٌَاظُ)

 .52اٌشمحٓ{ِِّٓ َّٔبسٍ ًَُٔذَبطٌ فٍََب رَنزَظِشَاِْ 

، قىسئاُذا باطلشاوَ جيَطةىهُ ػُؾ خىاسدُُوَّ سِق و قني و دَسُُبشِيِِ،  :واتُ( وَـػْـٍُ)

 .457آي ؾّشاْ{ًَاٌْىَبغِِّنيَ اٌْغَْْعَ} :وَكى

ووطُدو ُٓػت هُ دطتَُ، ياْ داُاُِ ػت هُ جًَطُّ ُُطىجناوّ خؤّ،  :واتُ( غٍَََّـب)

 .(غبمل -اٌػبملني )  :وَكى، جًَطُّ قىسئاُذا باطِ ٓاتىوَ

 :وَكى، ، هُ طًاُضَ جًَطُّ قىسئاُذا باطلشاوَصبشّ :واتَُوَ ٓاتىوَ (اٌغٍػخ)هُ ( اُغٍُْـعْ)

 (.ًاغٍع ؾٍْيُ –غٍْع اٌمٍت )
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باطلشدُِ هُ  تاسيلِ، صاُاياْ جًاواصياْ هُ ًَُىاُذايُ طُباسَت بُ رًاسَّ :واتُ( غَـالََ)
بًظت و ػُؾ جاس : فُسًىويُتِ 80/الثُسِّ(التىّيد)هُ كتًَبِ ( اجلصزيإبّ )قىسئاُذا، 

 .دَهََِ طُد جاس باطلشاوَ هُ قىسئاُذا( الٍاظيإبّ )باطلشاوَ، بُالََ كىسَِكُّ كُ ُاطشاوَ بُ 

ُٓهًَبزاسدووَ كُ بًظت و ػُؾ ( اجلصزيإبّ )بُالََ بؤكىوُِ ثُطُُذ ئُوَيُ كُ 
هُ ( اهـفاقظِ يعوٌ اهِىس) :وَكى ،جًَطُيُ، ُُٓذَّ صاُاّ طُوسَؾ هُ طُس ئَُ بؤكىوُُْ

ػشح )هُ ( بالوغةإبّ )و ( الكازي عمياملال )، ُٓسوَٓا 74الثُسَِّ( الغافمني تٍبية)كتًَبِ 
 (.غٍّبد يف: )، منىوُُّ ئَُ وػُ هُ قىسئاُذا35/الثُسَِّ ( اجلصزية املكدوة

 .479األٔؿبَ{دَشَِّْنَب وًَُّ رُِ غُفُشٍ}: هُيُن جًَطُّ قىسئاُذا باطلشاوًَِؤن، ُ :واتُ( غُفُـشٍ)

لً ) :وَكى ، هُ بًظت و ػُؾ جًَطُّ قىسئاُذا ٓاتىوَ،كاوديَشيلشدْ :واتُ( أْزَـػِـشْ)

 .(ىً ّنػشًْ) (أزػشًا

ْجُيُُْ الَ ُّظِ}: وَكى، هُ طَِ جًَطُّ قىسئاُذا باطلشاوَتًِىيَتِ،  :واتُ( غَـَّـب)

  .444طو{ًَؤََّٔهَ ٌَب رَػَّْإُ فِْيَب}، 402اٌزٌثخ{غََّإٌ

 عَـٌٍَ صُخْـشُفٍ اٌنَّذْـًُ غَـًَّ ؾِؼِْـَٓ عٌٍَِ ًَؾَـعْ جَـب وَْْـفَ غَنًّـب ؤَغْفَـشَ. 22

ِِٓ ثَؿْذِ ؤَْْ ؤَغْفَشَوُُْ }  هُيُن جًَطُّ قىسئاُذا ٓاتىوَطُسكُوت،  :واتُ( ؤَغْفَـشَ)

 .07اٌفزخ{ؾٍََْْيُِْ

كُ طىًاْ دَطُيَُُِ هُُٓس جًَطُيُكِ قىسئاُذا ( غٓ)وػُّ  :واتُ( جَـب وَْْـفَ غَنًّـب)

ـــ ّػنٌْ ) :هُ ػُطت و ُؤ جًَطُّ قىسئاُذا بُ ًُٓىو واتاكاًُُوَ ٓاتىوَ وَكى –ٓاتبًَت 
 (.غنزُ

هُ بًظت  ئاًؤرطاسّ، بؤكىوُِ ثُطُُذ ئُوَيُ :واتُٓاتىوَ،  َوَ(وَْعْغ)هُ ( ًَؾَـعْ)

وػُّ  :واتُ( نيؼعٌٍ ؾ( )ًٌِؾػخ ـــ ًؾػيُ ـــ رٌؾػٌْ) :وَكى وكىاس جًَطُّ قىسئاُذا ٓاتىوَ
 .44احلجش {َّٓ جَؿٌٍَُا اٌْمُشْآَْ ؾِؼنِيَاٌَّزِ}: ًُُ هُ ئايُتِ( ظ)بُ ( ؼنيؾ)
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، 24اٌنذً{غًََّ ًَجْيُوُ}: وَكى، هُُؤ جًَطُّ قىسئاُذا باطلشاوَبُسدَواَ بىو،  :واتُ (غَـًَّ) 

 .92اٌٌالؿخ{رَفَىَّيٌَُْ فَػٍَْزُُْ}

دوواُِ بشيتني هُئايُتًَلِ ٓاوػًَىَ هُ ُٓسدوو طىسَتُكُدا  :واتُ (عَـٌٍَ صُخْـشُفٍ اٌنَّذْـًُ)

 (.اٌضخشف/ 44اٌنذً ــــ / 24 )

ئَُ  
كؤثوُيُ 

كُ بُواتاّ بُسدَواًِ ٓاتىوَ هُ قىسئاُذا، ( ظن)تُواوكُسّ دآاتىوَ هُ ئُرًاسكشدُِ وػُّ 
 :هًَشَػذا حُوت وػُكُّ تشّ دَخاتُ سِوودوو جًَطُّ هُ كؤثوُّ دآاتىودايُ 

 .44طو{غٍَْذَ ؾٍََْْوِ ؾَبوِفبً}: هُ ئايُتِ( غَـٍْـذُ) 

ـزُـُْ)   .92اٌٌالؿخ{فَػٍَْزُُْ رَفَىَّيٌَُْ}: هُ ئايُتِ( غٍَْ

ـٍُّـٌا ثِـشًٍَُ)   .24اٌشًَ{ٌَّػٌٍَُّا ِِٓ ثَؿْذِهِ َّىْفُشًَُْ}هُ ئايُتِ  :واتُ( غَ

( شُـؿَـشَا غَـٍَّـذْ) 47احلجش{فَػٌٍَُّاْ فِْوِ َّؿْشُجٌَُْ}وَكى ئُوَّ هُ ئايُتِ  :واتُ( وَبٌْذِـجْـشِ) 

 .7اٌشؿشاء{نَبلُيُُْ ٌَيَب خَبػِؿِنيَفَػٍََّذْ ؤَؾْ}: هُ ئايُتِ :واتُ

هُ  :واتُهُ كؤثوُّ دآاتىودا ( َٔـػَـًُّ) ،44اٌشؿشاء{فَنَػًَُّ ٌَيَب} هُئايُتِ  :واتُ( شُـؿَـشَا غَـٍَّـذْ)

 .تُواوكُسّ ُؤ جًَطُكُيُ، 55اٌشٌسٍ{فََْػٍٍََْْٓ سًََاوِذَ ؾٍَََ غَيْشِهِ}ئايُتِ 

 اٌـنَّـػَـشِ ًَجَِّـْْـؽِ فَـػًّـب ًَوُـنْـذَ    املُذْزَـػِـشِ ؽََِـ َِذْـػُـٌسًا َّػٍٍَْْـَٓ. 24

ًََِب وَبَْ ؾَطَبء سَثِّهَ }: جًَطُّ قىسئاُذا باطلشاوَيُن قُدَغُ كشاو هُ  :واتُ( َِذْـػُـٌسًا) 

هُ يُن جًَطُّ قىسئاُذا باطٌ خاوَُِ ػىوسَ،  :واتُ( املُذْزَـػِـشِ َِـؽَ)، 02اإلعشاء{َِذْػٌُساً

 .54اٌمّش{فَىَبٌُٔا وَيَشُِِْ اٌُّْذْزَػِشِ} ،ٓاتىوَ

هُ يُن جًَطُّ قىسئاُذا  .سَِقِ و صبشّ :واتُ، َ وَ ٓاتىوَ(اٌفػبغخ) هُ( فَـػًّـب ًَوُـنْـذَ)

 .424آي ؾّشاْ {ًٌٌََْ وُنذَ فَػّبً غٍَِْعَ}باطلشاوَ 

ٍْـزُـُْ ًَغَـٍْـذُ. 29 ثِـشًٍَُ غَ  ـًَُّٔـػَ شُـؿَـشَا غَـٍَّـذْ وَبٌْذِـجْـشِ    غَـٍُّـٌا ًَ
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دُُوَ، ُٓػتاو كىاس جاس هُ تًُاػاكشدْ ياْ بريكش :واتُ( الٍعس) (اٌـنَّـػَـشِ ًَجَِّـْْـؽِ)

ًَؤَغْشَلْنَب آيَ فِشْؾٌََْْ ًَؤَٔزُُْ }،444األؾشاف{ًَرَشَاىُُْ َّنػُشًَُْ بٌَِْْهَ}:قىسئاُذا باطِ ٓاتىوَ بؤ منىوُُ

  .22اٌجمشح{رَنػُشًَُْ

بُ سَِٓايِ كُ ( الٍعس)ًُٓىو بابُتِ وػُّ  :واتُ (ًَؤًٌَُـَ ىَـًْ ثِـٌَّْـًٌ بِالَّ اٌـنَّـػَـشِ ًَجَِّـْْـؽِ) 

، ُٓسوَٓا وػُّ (املطففني)ُُبًَت هُ طىسَتِ ( حٔؼش)جطُ هُ ( ظـ)هُ قىسئاُذا ٓاتىوَ بُ ثًتِ 
 (.ٔغبْاإل)هُ طىسَتِ ( ًعشًسا ٔؼشح)

ٌُِرٌُاْ }:وَكىتىوسَِيِ صؤس و ُٓهَلىوْ، هُ ياُضَ ػىيَِِ قىسئاُذا ٓاتىوَ،  :واتُ (ًَاٌْغَْْـعِ)

 .4املٍه{رَىَبدُ رَََّّْضُ َِِٓ اٌْغَْْعِ}، 444آي ؾّشاْ{ثِغَْْػِىُُْ

 و، هُ طىسَتِ 4اٌشؾذ{ًََِب رَغِْغُ األَسْدَبَُ ًََِب رَضْدَادُ}فُسًىودَّ خىاّ طُوسَ  :واتُ (اٌشَّؾْـذِ) 

 .77{ًَغِْغَ اٌَّْبء} (ــٌدٍىُ)

 ...ْ(ض)ُني و، بُ ( ظ)ئَُ دوو وػُ بُ  

  .جطُ هُ دوو وػُ هُ قىسئاُذا ُُٓاتىوَ :واتُ( لَـبطِـشَهْ) 

 عَـبِِـِ اٌْـخِـالَفُ ػَنِـْْـٍٓ ًَفِــِ    اٌطَّؿَـبَِ ؾَـٍَـَ اٌْذَـغُّ الَ ًَاٌْذَـعُّ. 24

ُّشِّذُ اٌٍّوُ ؤاَلَّ َّجْؿًََ ٌَيُُْ } :وَكى.. .طُّ قىسئاُذا باطلشاوَهُ حُوت جًَثؼم،  :واتُ (ًَاٌْذَـعُّ) 

 .449آي ؾّشاْ {دَػّبً فِِ آخِشَحِ

كُ بًُاُاّ ( ض)بُثًتِ ( حض)ئاطاداسًاْ دَكاتُوَ كُ  (اٌطَّؿَـبَِ ؾَـٍَـَ اٌْذَـغُّ الَ)
ُّ طهُ طٌَ جًَُؾ ٓاُذاْ ديَت جًاواصَو هًَشَدا باطُكُ ئُو وػُ ُاطشيَتُوَ، ئَُ وػُي

 . 57احلبلخ{ًٌََب َّذُغُّ ؾٍَََ طَؿَبَِ اٌِّْغْىِنيِ } :وَكى ،قىسئاُذا باطلشاوَ

 .كشوون :واتُ( ض)بُ  (ػَنِـْْـٍٓ ًَفِــِ)

 ـبطِـشَهْلَ ًَىُــٌدٍ اٌشَّؾْـذِ الَ ًَاٌْغَْْـعِ    َٔـبػِـشَهْ ًَؤًٌَُـَ ىَـًْ ثِـٌَّْـًٌ بِالَّ. 24
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سِاجًايًُكِ بُُاوباُط ُٓيُ دَسباسَّ، كىُلُ هُ قريائُتًَلذا بُ  (عَـبِِـِ اٌْـخِـالَفُ)
 .ٓاتىوَ( ض)دا بُ ( حفط)خىيَِذُُوَّ تؤًُتباس هُ  :واتُٓاتىوَ، ( ٍنيظ)

 اٌػَّـبٌِـُُ َّـؿَـغُّ غَـيْـشَنَ ؤَْٔـمَـغَ     الَصَُِ اٌـجَــَْــبُْ رَـالَلَـَْــب ًَبِْْ. 92 

 ؾٍََـْْـيِـُُ جِجَبىُـيُـُ ىَــب ًَطَــفِّ     ؤَفَؼْـزُـُُ َِـؽْ ًَؾَػْذَ َِـؽْ ًَاػْطُّـشَّ. 94   

يُكًاْ طشت ئُوَ بضاُُ كُ ( ظ)و ( ض)ئُطُس ُٓسدوو ثًتِ  :واتُ( َْــبرَـالَلَـ ًَبِْْ) 
ثًَىيظتُ هُ طُست ُٓهَظِ بُئُجناًذاُِ سِووُلشدُُوَ واتُ ُٓسدوو ثًتُكُ سِووُلُيتُوَ 

 .بُجىاُِ دَسياُبدُيت

، 5اٌنٌح {أمِغْ غَيْشَن} :وَكى بؤمنىوُُئُو كاسَ ثًَىيظتُ هُ طُست،  :واتُ (الَصَُِ) 

َّؿَغُّ } :وَكى ياْ( ظ)وَكى ( ض)شَدا هُواُُيُ صًاْ ثًَؼلُويَت بؤ دَسبشِيِِ هًَ

 .04اٌفشلبْ{اٌػَّبٌُُِ

( ادغاَ) ىُُوَك (اػْطُّـشَّ) هُ وػُّ( ض)ثاػاْ ئاطاداسّ دَدات دَسباسَّ دَسخظتِِ 

 (ًَؾَػْذَ) هُ وػُّ( ت)هُثًتِ ( ظ)ُٓسوَٓا وسيابُ هُتًَُٔهَلًَؼاُِ ثًتِ ( ط)بلشيَت هُ ثًتِ 
كشدُِ (ادغاَ)بُ جًا ُٓس دوو ثًتُكُ دَسخبُيت، بُ ًُٓاْ ػًَىَ وسيابُ هُ بُهَلى ثًَىيظتُ 

 . دَسخبُيت( ض)بُهَلى ثًىيظتُ بُ جىاُِ  (ؤَفَؼْـزُـُُ) دا هُ وػُّ( ت)هُ ثًتِ ( ض)ثًتِ 

 :دَفُسًىيت 220الثُسَ ( اهعؼش الكساءات يفاهِؼش )هُ كتًَبِ ( اجلصزيإبّ )

بُ  (ض)ىيظتُ خىيَُِسّ قىسئاْ سِآًَِاْ بلات هُطُس كاساًُ بىوْ هُ دَسبشِيِِ ثًتِ ثً)
، ياْ (يعض العامل)و ( ظّسك اٌكض) :وَكىَوَ بًَت (ض)تايبُتِ كاتًَم بُ تًُُؼت ثًتِ 

ياْ ُضيلِ ثًتًَلِ ٓاوكُػِِ خؤّ ( هللآ-األسع) :وَكىكاتًَم ُضيلِ ثًتًلِ طُوسَ دَبًَت 
ّ بُ دوادا بًَت (اطبام)بًَت و، يُكًَم هُ ثًتُكاُِ ( طاكّ)ياْ كاتًَم ( السع رىجبا) :وَكىبًَت 
 (.رؼًٍْ -ًخؼزُ  -افؼزُ –فّٓ اػطش ) :وَكى

 .بُ سِووُِ دَسيبربَِ :واتُ( ًَطَــفِّ)
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 .هَُ وػُيُ بُ جىاُِ ئاػلشا بلُ( ه)ُٓسدوو ثًتِ  :واتُ( جِجَبىُـيُـُ ىَــب)

هَُ وػُيُ بُ جىاُِ دَسيبربَِوَ، هُ ثًتُ ( ه)ػًَىَ ثًتِ  بًُُٓاْ (ؾٍََـْْـيِـُُ)

ثًتًَلِ الواصَ و ػاساوَيُ ( ه)كىُلُ ثًتِ ( ّضوْيُ –اٌْيُ  –جنٌهبُ ) :وَكىٓاوػًَىَكاًُؼِ 
 .ثًَىيظتُ خىيَُِس كؤػؽ بلات بؤ جىاْ دَسخظتًِاْ

 

 

 

 

 

 
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 إحسانبرىانالدین مرگیچوارهبو(يالجزر)كییپێشووهلێكدانو

15 

 لة يةردوو ثيتى( غّنة)بابةتى ميهطة 
 داردا(شدة)ى (ى)و ( م) 

 

 

 

 

 

 

   

 ًَؤَخْـفِـَْـْٓ شُــذِّدَا َِــب بِرَا ِِـْْـٍُ     ًَِِــْٓ ُٔــٌٍْ ِِـْٓ اٌغُنَّـخَ ًؤَغْيِـشِ. 90

، (َ-ْ)ًًِطُ بُ سِووُِ دَسخبُ هُ ُٓسدوو ثًتِ  :واتُ (ًَِِــْٓ ُٔــٌٍْ ِِـْٓ اٌغُنَّـخَ ًؤَغْيِـشِ) 
ثًتُ هُ ًُٓىو حاهَُتًَلذا، صَُُِداس بّ ياْ بضواو، ًًِطُؾ طًفُتًَلِ ٓؤطشَ بؤ ئَُ دوو 

 .ئاػلشا بّ ياْ تًَُٔهَلًَؽ كشاو

 .بًؼاسَوَ :واتُ (ًَؤَخْـفِـَْـْٓ)

 (غٍة)ثايُكاُِ ًًِطُ 
يُن هُ ثًتُكاُذا وَكى يُن ُني بُهَلى جًاواصيًاْ تًًَذايُ وَكى ًاًؤطتا (غٍة)ًُٓىو 

 .الّ خىاسَوَ سِووًُاْ دَكاتُ بَُ ػًَىَّ( اميّ طىيذ)

داس و ( ػّذَ)هُ ثًتِ ُىْ و ًًٌٌ  (:أكٌى ًاتلىْ)تُواوتشيّ ًًِطُ   .1
 (.بوغجزَُِّ ٌىُْ –احلطت  بٌخمحّ –ظّّ ٌٓ َّٔ –خ اجلنّ) :وَكىتًَُٔهلًَؼذايُ 

 –حبجبسح  رشِْيُْ) :وَكىهُ ُىْ و ًًٌِ ػاساوَدايُ  (:غٍّة ناومة)ًًِطُّ تُواو  .2

ئًُُؾ كًًَُم هُ ػاسدُُوَ ( اٌبئّي) :وَكىُهَطًَشِاوَ ُٓسوَٓا هُ ُىُِ ٓ( غبْاإلْٔ
 .كىسترتَ، بُالََ ًًِطُ هُ ُٓسدوكًاُذا ُٓس دسيَزَ

هُ ُىْ و ًًٌِ صَُُِداس ئاػلشا كشاودايُ  (:ٌاقضة غٍة)ًًِطُّ ُاتُواو  .3
( بيٍية)كًًَُم دسيَز دَكشيَتُوَ كىُلُ ئَُ دوو ثًتُ طًفُتِ ( ِٓ آِ -اٌشدُْ ) :وَكى

 .ذايُياْ تًَ

 :وَكىدايُ ( ًتخشن)هُ ُىْ وًًٌِ بضواو  (:أٌكط وا تهوُ)ُاتُواوتشيّ ًًِطُ  .4
 (.منبسق ِظفٌلخ)
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َ بَُ ثَِ يُّ كُ سِوومناْ بُ ًًِطُ دَسدَبشِدسيَت، بُالَ( َ)و ( ْ)ُٓسدوو ثًتِ  :واتُ
 .كشدَوَ

اٌِّْ)

 بِْْ ـْْـَُ

( ب)بىو هُالّ ثًتِ ( طاكّ)صَُُِداس ( َ)ئُطُس ثًتِ  :واتُ( ثَـبءٍ ٌَــذٍَ ثِغُـنَّـخٍ رَغْـىُـْٓ
 .دَكشيَت( اخفاء) :واتُدَػاسدسيَتُوَ 

ُذّ ًاًؤطتاياُِ ػاسَصا بُ ثَِ ّ بؤكىوُِ ثُطُ :واتُ( األدَا ؤَىْــًِ ِِـْٓ املُخْزَـبسِ ؾٍََـَ)
بؤكىًَُلِ تشيؽ ُٓيُ كَُ . خؤيؼِ يُكًَلُ هُو كُطاُُ( اجلصزيإبّ )هَُ صاُظتُ كُ 

ّ صَُُِداس كُ هُطُيَ (َ)كُغ هُ صاُاياْ كاسّ ثًَذَكُْ ئُويؽ بشيتًًُ هُ دَسخظتِِ 
 . كاتًَم يُكبطشْ( ب)ثًتِ 

 (.ثبٓخشح ًىُْ( )ثباهلل ًِٓ ّؿزظُْ: )بؤمنىوُُ

 :طؼتِ كؤثوُكُ واتاّ

ّ (إخفاء)يُكبطشْ بُثًَِ بؤكىوُِ ثُطُُذ ( ب)ئُطُس ًًٌِ صَُُِداس هُطُيَ ثًتِ 
 .بلُ

 رَخْزَـفِـِ ؤْْ ًَفَــب ًَاًٍ ٌَـذٍَ ًَادْـزَسْ  األَدْـشُفِ ثَـبلِـِ ؾِـنْـذَ ًَؤغْيِشَْٔيَـب. 97

 .ّ ًُكُ(اخفاء)ئاػلشاّ بلُ و  :واتُ( ًَؤغْيِشَْٔيَـب) 

ياْ ( اٌعىت) :وَكىهُطُيَ ثًتُكاُِ تش، ئًرت ئايا هُ يُن وػُدا ( األَدْـشُفِ ثَـبلِـِ ذَؾِـنْـ)

 (.ؾنذ ثبسئىُ خري ٌىُْ رٌىُْ)، (وّثً ِثٍيُْ: )وَكى  هُ دوو وػُدا بًَت،

 .وسيابُ( ًَادْـزَسْ)

يُكذَطشْ، ( ف - و)هُوَّ بؼاسدسيَتُوَ كاتًَم هُطُيَ ثًتِ ( رَخْزَـفِـِ ؤْْ ًَفَــب ًَاًٍ ٌَـذٍَ)

 (.ًال ؾٍْيُ( )ىُ فْيب خبٌذًْ: )وَكى

 .يؽ ًُخشَجًاْ ُضيلُ(ف)ًُخشَجًاْ يُكًَلُ و هُطُيَ ثًتِ ( و)كىُلُ هُطُيَ 

 األدَا ؤَىْــًِ ِِـْٓ املُخْزَـبسِ ؾٍََـَ ثَـبءٍ    ٌَــذٍَ ثِغُـنَّـخٍ رَغْـىُـْٓ بِْْ اٌِّْـْْـَُ. 95
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كاتًَم بُ تًُُؼتِ ( َ)صؤس هُ خىيَُِساُِ قىسئاْ دَكُوُُ ُٓهَُّ ػاسدُُوَّ : تًَبًِِ
 .ياْ سِابًَِّٔ هُطُيَ دَسخظتًِذاَوَ بًَت بؤيُ ثًَىيظتُ هُو ُٓهَُيُ وسيا بّ و خؤ( ف)

  :واتاّ طؼتِ

يُكذَطشْ ثًَىيظتُ ( ب)جطُ هُو كاتُّ هُطُيَ ثًتِ ( َ)ئُّ خىيَُِسّ قىسئاْ وػُّ 
بًؼاسيتُوَ، هُطُيَ ًُٓىو ثًتُكاُِ تش بُ ئاػلشا بًدىيَُِسَوَ بُتايبُتِ هُطُيَ ُٓسدوو 

 .(ف)و ( و)ثًتِ 

وسيابُ بُ تُواوَتِ و بُ تىُذّ هًَىَكاُت ( ب)و ( َ)كشدُِ ثًتِ ( اخفاء)هُ كاتِ  :طىود
 .داُُخُيت، بُهَلى تُُٔا بُ ئُطجايِ هُ يُكرت بذَْ

وا  :دَهًََتدا ٓاتىَ (180/الكساُ تالوةاحلاَ )وَكى هُ كتًَبِ ( املسعػى)صاُاّ بُ ُاوباُط 
 .كُ بؼاسيتُوَواتاّ ئُوَ ُاطُيًَُُت كُ بُ تُواوّ ثًتُ( َ)ّ ثًتِ (اخفاء)دَسدَكُويَـت 

 .بُهلى الواصّ بلُيت و، دايجؤػًت هُ سِيَطُّ ثؼت ُُبُطتِِ صؤس بُ ًُخشَجُكُّ كُ هًَىَ

 :دَهًَت 68الثُسَِّ ( املالحعات اهلاوة)هُ كتًَبِ ( وٍيازحمٌذ )ًاًؤطتا 

بُ ًَٓىاػِ بًَت كىُلُ واتاّ ( َ)ظتُ داخظتِِ هًَىَكاْ هُ كاتِ دَسبشِيِِ ثًتِ ثًَىي
ئُوَيُ ثؼت بُطتِِ كَُ بلُيّ هُطُس ًُخشَج ُُن واصًَِٓاْ هُ ( خفاءاإل) ػاسدُُوَ
ياْ هًَىياْ بُ : بُ جاسَّ، خىيَُِساًُؽ هُ دَسبشِيِِ ئَُ ثًتُدا دوو جؤس ُٓهَُ دَكُْ ًُخشَج

تىُذّ دادَخُْ و، ياْ بؤػايًُكِ كَُ هُ ًَُىاًُاُذا دًََٓوَُِوَ، سِاطتُكُػِ ئُوَيُ كُ 
 .بامساْ كشد
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( االٌّاز – املٍتّى: )وَكى ،، دَكشيَت هُ ُاو دا ُٓبًَت(طاكّ)ّ صَُُِداس (ْ)ثًتِ 
هُ ُاوَسِاطت و كؤتايِ وػُػذا ديَت و، ُٓسطًض ( عّ –ًّ : )وَكى ،دَكشيَتًؽ هُ ثًتذا بًَت
 . بًَت( ًتخشن)ُت، كىُلُ طُسَتاّ وػُ ًًُٓؼُ دَبًَت بضواوهُ طُسَتايِ وػُوَ ُاي

دَطتجًَلشدْ ثًَلُواُُّ سِاوَطتاُُ، كىُلُ وَكى كؤْ ُاكشيَت وػُ بُ ثًتِ  :طىود
 .دَطت ثَِ بلشيَت، ُاػلشيَت بُ بضواو هُطُس كؤتايِ وػُ سِاوَطتني( طاكّ)

 اخْـفَــب ًَلَـٍْـتٌ ادْغَــبٌَ ـبسٌبِغْـيَ ُّـٍْـفَـَ ًَُٔـٌٍْ رَنْـٌِّْـٍٓ ًَدُـىْـُُ. 92

دوو طُسو، دوو ) :واتُياطاّ ثًتِ ُىُِ صَُُِداس و تُُىيّ  :واتُ( ًَُٔـٌٍْ رَنْـٌِّْـٍٓ ًَدُـىْـُُ) 
 (.بؤسو، دوو ريَش

 :واتُ( اخْـفَــب ًَلَـٍْـتٌ ادْغَــبٌَ بِغْـيَـبسٌ) :ُٓيُ هَُ حاهَُتاُُّ الّ خىاسَوَ :واتُ( ُّـٍْـفَـَ)
 .ئاػلشا كشدْ و تًَُٔهَلًَؼاْ و ُٓهَطُسِاُُوَ و ػاسدُُوَ

 :واتاّ طؼتِ

ئاػلشا كشدْ و  ياطاّ تُُىيّ و ُىُِ صَُُِداس خؤّ دَبًًَِتُوَ هُ حاهَُتُكاُِ
 .تًَُٔهَلًَؼاْ و ُٓهَطُسِاُُوَ و ػاسدُُوَ

 ٌَــضَِْ ثِغُـنَّـخٍ الَ ًَاٌــشَّا اٌـالََِّ فِـِ    ًَادَّغِـُْ ؤَغْيِـشْ احلٍَْـكِ دَـشْفِ فَؿِنْـذَ. 99     

 ؾَـنْـٌَُٔــٌا وَـذُْٔـَْـب ثِىِـٍْـَّـخٍ بِالَّ    ُّـٌِِــُٓ فِـِ ثِغُـنَّـخٍ ًَؤَدْغِـَّـْٓ.  94
هَُ دوو كؤثوُيُدا ياطاّ ئاػلشاكشدْ و تًَُٔهَلًَؼامناْ هُ قىسئاُذا ( إبّ اجلضسٍ)ثًَؼُوا 

 .َبؤ سِووْ دَكاتُو

 .ثًتُكاُِ طُسوو :واتُ( احلٍَْـكِ دَـشْفِ)

 

 ياساكانى نونى زةنهةدار و تةنويو    
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ُىُِ صَُُِداس و تُُىيّ ئاػلشا بلُ كاتًَم دَكُوُُ ثًَؽ يُكًَم هُ  :واتُ( ؤَغْيِـشْ)
 (.خ –غ –ح  –ع  –ه  – ء: )ثًتُكاُِ طُسوو، كُ ػُؾ ثًنت

 (:االظّاز)ثًَِاطُّ 

 .سِووُلشدُُوَ و ئاػلشاكشدْ :واتُ: هُ صًاُُواًُذا

 .دَسخظتِِ ُىْ بُ تُواوّ بُبَِ ًٓض دَطتلاسيُن هُ طًفُتُكاُِ :واتُوَدا اهُ صاس

دووسيِ ًُخشَجِ ثًتِ ُىُُ هُ ًُخشَجِ ػُؾ ( ظّازاإل)ٓؤكاسّ ئاػلشا كشدْ  :طىود
 .ثًتُكاُِ ئاػلشاكشدْ، بؤيُ ًٓض ُضيلبىوُُوَ ياْ هًَللىًَُم ًُُ هُ ًَُىاًُاُذا

 :طَِ ثايُّ ُٓيُ( اظّاز)ئاػلشاكشدْ 

دَسخظتِِ ُىُِ صَُُِداس و تُُىيُِ  .بُسصتشيّ ثايُّ كُ هُ ًُٓىوياْ سِووُرتَ: يُكَُ
 .ْ هُ ثًتِ ُىُُوَ(طُسوو)كىُلُ دووس تشيّ ثًتُكاُِ ( ه -ء)هُطُيَ ُٓسدوو ثًتِ 

 .كىُلُ ُاوَسِاطتِ طُسووَ( ح –ع )ثايُيُكِ ًاَ ُاوَُذّ هُطُيَ : دووََ

كىُلُ ُضيلرتيّ ثًتُكاُِ طُسووْ هُ ( خ –غ )ُضًرتيّ ثايُّ هُطُيَ : طٌَ يَُ
 .ًُخشَجِ ثًتِ ُىُُوَ

ئًُُؾ ُُٓذَّ منىُُّ ( حمكي اظّاز)َ ثًًَِ دَوتشيَـت (اظّاز)ئَُ جؤسَ  :ئاًارَ
 :ئاػلشاكشدُِ ثًتِ ُىُُ هُطُيَ ثًتُكاُِ طُسوو

 (.خبف ًملْٓ –غري  ِْٓ –ؾنذ  ِْٓ –ىبد  ِْٓ –آِ  ِْٓ) :وَكىهُ دوو وػُدا 

 (.ّنذزٌْ –االٔؿبَ  –ِنيُ  –ّنإًْ ) :وَكىيُن وػُدا  هُ

ثًتُكاُِ طُسوو كُ تُُٔا هُ دوو  ئًُُؾ ُُٓذَّ منىُُّ ئاػلشا كشدُِ تُُىيُِ هُطُيَ
ؾٍْبً  –غفٌس  سةٌ –دٍُْ  غفٌسٌ –ؾٍُْ  دىٌُْ –ىِ  عالٌَ –اٌُْ  ؾزاةٌ) :وَكىثًتذا دسوطت دَبّ 

 (.خجرياً

باطِ ياطاّ دووَمماْ بؤ دَكات كُ بشيتِ يُ هُ ( اجلصزيإبّ )هًَشَوَ ( ًَؤَدْغِـَّـْٓ)
 (:دغاًاإل) تًَُٔهَلًَؼاْ

 (:االدغاً)ثًَِاطُّ 



 

 

 إحسانبرىانالدین مرگیچوارهبو(يالجزر)كییپێشووهلێكدانو

21 

 -لمحاً يف في الفسع اادغىت ) :دَوتشيَتهُ عُسَبًذا  .تًَُٔهَلًَؼاْ :واتُ: هُ صًاُُواًُذا
وًًاْ بضواو هُ يُكطشتِِ دوو ثًت و، دو :واتُ( هُغاوَكَُ هُدًَِ ئُطجُكُ ُٓهَلًَؼا

داس ( غدة)بًَت هُو حاهَُتُدا ثًتِ يُكَُ ال دَبُيّ هُ دَسبشِيِذا و، ثًتِ دووََ ( وتخسك)
 .دَكُيّ

 

 :يؽ دَبًَتُ دوو بُػُوَ( ادغاً)تًَُٔهَلًَؼاْ 

ي )تًَُٔهَلًَؼاُِ بَِ ًًِطُ، ئًُُؾ هُ ُٓسدوو ثًتِ  :واتُتًَُٔهَلًَؼاُِ تُواو، : يُكَُ
 :فُسًىيُتِكُ ( اجلصزيإبّ )ت، ئُوَؾ ًُبُطتِ دا دسوطت دَبًَ( س –

 (.ٌَــضَِْ ثِغُـنَّـخٍ الَ ًَاٌــشَّا اٌـالََِّ فِـِ)

 (.ح سصلبًِٓ مثشٍ –سهبُ  ِْٓ –ٌٍّزمني  ىذًٍ –مل ّفؿٌٍا  فبْْ: )منىُُّ ئَُ جؤسَ

ًًِطُ داس، ئَُ جؤسَؾ هُطُيَ ثًتُكاُِ وػُّ  :واتُتًَُٔهَلًَؼاُِ ُاتُواو، : دووََ
 (:اجلصزيإبّ )دسوطت دَبًَت، ئًُُؾ واتاّ فُسًىودَّ  2(يووَ)

ؤَدْغِـَّـْٓ)   (. ًؾٌْْ ًجنبدٍ –ًسائيُ  ِْٓ –ّمٌي  ِْٓ): منىُُّ ئَُ جؤسَ( ُّـٌِِــُٓ فِـِ ثِغُـنَّـخٍ ًَ

وػُدا بىوْ  ئُطُس هُ حاهَُتًَلذا دوو ثًتُكُ هُ يُن :واتُ( ؾَـنْـٌَُٔــٌا وَـذُْٔـَْـب ثِىِـٍْـَّـخٍ بِالَّ)

هَُ كىاس وػُّ قىسئاُذا دسوطت ًُُ ( ْبْثنْ)و ( ٌاْلنْ)و ( ٌاْطنْ)، ياْ (ْبدْٔ)وَكى وػُّ 
 .بلشيَت( اظّاز)بلشيَت بُهَلى ثًَىيظتُ ( ادغاً)

 

 

 

 

 بؤكٌ تًَُٔهَلًَؼاْ هُو كىاس وػُيُ دسوطت ًُُ؟

                                                 
 
 .داياُشيَزاوَ( يٌِى)ُُٓذيَلًؽ بُ وػُّ   
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 176 الثُسَِ( شيٍاهل الكساُ تالوة احلاَ)هُ كتًيَب ( احلضسيحمٌىد خوًى )ًاًؤطتا 
 :وَكىُُكشدْ هُو كىاس ثًتُ ًُتشطٌ تًَللىٌُ واتاكُيُ ( ادغاَ)ٓؤكاسٍ  -:دَفُسًىيَت

كىُلُ هُو حاهُتُدا بِلًٍُِ وػُكُ ( دًُا)ياْ ( صّواُ: )، دسوطت ًُُ بوًََني(طنٌْاْ)
 .3ُاصاُشيَت كًُ

دَكُيّ، ( ادغاً) ُىْ ٍ ًًِطُداس، بؤيُ بُُاتُواو ُاو دَبشيَت، كىُلُ ثًيت(ادغاَ) :طىود
 .بُالََ طًفُتٌ ًًِطٍُ تًَذا دًََٓوًَُِوَ

ٍ تُواو كىُلُ ُىُُكُ بُ تُواوَتٌ (ادغاَ)ٍ بَِ ًًِطُؾ بؤيُ ُاوُشاوَ (ادغاَ) 
 .تًَُٔهَلًَؽ دَكُيّ و ًٓض طًفُتًَلٌ ُآًَوًَُِوَ

 

 

 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .69/ اجلصزيةيف ػشح ًنت  البدزية المىعة: بشِواُُ 3
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 يةَلطةِراندنةوة و شاردنةوة

 (اإلقالب و اإلخفاء)
 

 

 

 

 

 
 

 ؤُخِــزَا احلُـشًُفِ ثَبلِـِ ٌَـذٍَ الخْفَـب    وَـزَا ثِغُـنَّـخٍ اٌـجَـب ؾِـنْـذَ ًَاٌمٍَْـتُ. 94

و ( ب)ُٓهَطُسِاُذُُوٍَ ُىْ و تُُىيّ هُطُيَ ثًًيت  :واتُ( وَـزَا ثِغُـنَّـخٍ اٌـجَـب ؾِـنْـذَ ًَاٌمٍَْـتُ)

 (.ثىُ طٌُ –ثؿذ  ِْٓ –جئيُ أْ) :كىوَطؤسِيين بؤ ًًًٌَلٌ ػاساوَ ثًَىيظتُ 

دوو ثًيت ُىْ وتُُىيّ ) :دَهًََت 132الثُسَِ ( تكشيب اهِؼش)هُكتًَيب ( اجلصزيإبّ ) :طىود  
 .4(دَكشيَت" اخفاء"دَكشيَتُ ًًًٌَلٌ ثُتٌ بُالََ ( ب)هُالٍ ثًيت 

 :5(اهكوب)ثًَِاطٍُ 

 .ُٓهَطُسِاُُوَ :واتُ: هُصًاُُواًُذا

يين ثًتًَم بؤ ثًتًَلٌ تش هُطُيَ سَِكاوكشدٌُ ًًِطُ و ػاسدُُوَ هُثًيت طؤسِ: هُصاساوَدا 
 هُدَس بشِيِذا بؤ( طاكّ)طؤسِيين ُىٌُ صَُُِداس  :واتُيُكًُذا، 

 .كشدٌُ ًًٌُكُ( اخفاء)ٓاوكات هُطُيَ  .ٍ بُدوادابًَـت( ب)ئُطُس ثًيت ( َ)ثًيت 

 .ػاس دُُوَؾ بًُُٓاْ ػًَىَ :واتُ( ٌَـذٍَ الخْفَـب)

 (:االخفاء)ثًَِاطٍُ 
                                                 

، ء) ُىٌُ صَُُِداس و تُُىيّ  ئاػلشا دَكشيَّ كاتًَم يُن بطشْ هُطُيَ ثًتُكاٌُ طُسوو كُ بشيتني هُ   4
يُكبطشْ تًَُٔهَلًَؽ دَكشيَّ بُتُواوٍ و بُبٌَ ( ي، س )بُالََ كاتًَم هُ طُيَ ُٓس دوو ثًيت ( ه، ع، ح، غ، خ

ّ تُُٔا هُ يُكبطشْ تًَُٔهَلًَؼٌ ُاتُواوٍ ًًِطُداس دَكشيَ( يووَ) ئُطُس هُطُيَ كىاس ثًيت وػٍُ  ،ًًِطُ
 ُقٍوا –صٍواُ  –دٌيا : ) ئُو وػاُُؾ بشيتني هُ، كىاس وػُدا ُُبًَت هُ قىسئاْ ثًَىيظتُ  ئاػلشا بلشيَّ  

 ( .اُبٍي –
هُسِووٍ صًاُُواٌُ ( االقالب)دآاتىوَ كُوػٍُ ( احلضسي)ّ ًاًىطتا (التالوةاحلاَ ) هُ كتًيَب   5

 (!اقالب)ُُن ( قمب)يُوَُٓهَُيُوَ سِاطت و دسوطت ئُوَيُ بوًََني 
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 .ػاسدُُوَ :واتُهُصًاُُواًُذا 

كاتًَم ُىْ و تُُىيّ بلُويَتُ ثًَؽ ثًتُكاٌُ تش كُبشيتني هُ ثاُضَ ثًت  :واتُهُصاساوَدا 
  .دَػاس دسيَتُوَ

 –ف  –ش  –ط  –د  –ع  –م  –ش  –ج  –ك  –ث  –ذ  –ظ ) (:االخفاء)ثًتُكاٌُ 
 (. ظ –ض  –ت 

 : ثًتُكاٌُ ئَُ ديَشَ دا كؤكشاوَتُوَ ئَُ ثًتاُُؾ هُ طُسَتاٍ

 صف ذا ثٍا ني جاد غدط قد مسا    دً طيبا شد يف تكى عع ظاملا 

 –غإرو ِنْ –مٍت ّنْ –شٌسا ِنْ –ْنب ًاجنْ –ىثٌْ ّنْ –شٌسا ِنْ –ٔزسهتُ ءؤْ –ظشوُ ّنْ(: )اخفاء)منىٍُُ 

 .6(ػشًّْنْ –ؼٌدا ِنْ - زُونْ –فمٌا أْ –ضٌنب أْ –طمٌْ ّنْ –ذادا أْ

 
 

 : ثايُكاٌُ ػاسدُُوَ طٌَ ثايُْ

َ بُٓؤٍ ُضيلًاْ هُ (ت –د  –ط )هُثًتُكاٌُ : بُسصتشيّ ػاسدُُوَ -1
 . ًُخشَجٌ ُىٌُ صُُِداسو تُُىيُِوَ

َ بُٓؤٍ دووسيٌ ًُخشَجًاْ (ن –ق )هُثًتُكاٌُ : ُضًرتيّ ػاسدُُوَ -2
 .هُثًيت ُىٌُ صُُِداسو تُُىيُِوَ

كاٌُ تشدايُ كىُلُ ًُودايُكٌ ًاَ هُ ثًتُ: ػاسدُُوٍَ ًاَ ُاوَُذ -3
 .7ُاوَُذياْ ُٓيُ هُ ًُخشَجٌ ُىُُوَ

 (:األخفاء)كؤًُُتٌ دَسبشِيين ػاسدُُوَ 

بؤمنىُُ هُثًيت  :واتُخىيَُِس خؤٍ بؤ ئاًادَ دَكات هُثًَؽ ثًيت ُىُُوَ،  -1
 (.ذ)خىيَُِس دًٌَ ئاًادَ دَكات هُ ًُخشَجٌ ًُٓضَوَ بؤ ًُخشَجٌ ( فاٌرز)

 .ًًِطٍُ هُطُهَذا ئُجناَ بذسيَت :واتُ( غٍة)تُ ٓاوكات ثًَىيظ -2

                                                 
 . 77/ اهكشاْ اهلشيٍ  قساءةجتىيذ  يفاجلاًع : بشِواُُ 6
 . 65/ شيذ امل غاية ، 104/ ش اهفشيذ ًظامل: بشِواُُ  7
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 دَُطًَلٌ كًًُؽ هُدًَُوَ دَس دَكًَت بُٓؤٍ داُُخظتين -3

 .8هُ دًَُوَ% 25ًًِطُ، % 75 ًُخشَجٌ ُىْ بُالََ دَبًَت ًًِطُكُ صؤس بًَت

طُوسَيٌ و بلىكٌ ًًِطُ هُ حاهُتٌ ػاسدُُوَ دَطُسيَتُوَ بؤ بُسصٍ و ُضًٌ  :طىود
تُُىيِذا ثًتًَلِ  ًًِطُ طُوسَ دكشيَتُوَ ئُطُس بُ دواٍ ُىٌُ صَُُِداسو: ُُثًتُكُ، بؤ منى

 (.ّنمٍت –فبٔػش  –ّنطمٌْ  –ِنػٌد  –ّنظشوُ : )وَكى ،(ق -ظ  - ط –ض  –ق : )بُسص بًَت

 

 

 

 

 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 40/َ، هُكتًَيب  اهِىس املبني (اميّ طىيذ ) ئًُُ بؤكىٌُ دكتؤس   8
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 ثَـجَـزَـب ًَلَـظْــشٌ ًَىْــٌَ ًَجَـبئِـضٌ    ؤَرَــَ ًًََاجِـــتٌ الَصٌَِ ًَاٌـَّــذُّ. 94

 (.جَـبئِـضٌ)و ( ًَاجِـــتٌ)و ( الَصٌَِ)جؤسَكاٌُ ًُدد بشيتني هُ ًُددٍ  :واتُ

 (:املد)ثًَِاطٍُ 

 .صيادَ :واتُهُ صًاُُواًُذا 

 . ًُدد دسيَزكشدُُوٍَ دَُط بُيُكًَم هُ ثًتُكاٌُ :واتُهُصاساوَدا 

 :ثًتُكاٌُ ًُدد بشيتني هُ

 (.لبي: )وَكىٍ ُٓبًَت (فتخة)ئُهفٌ صُُِ داس ثًيت ثًَؽ خؤٍ طُس ( ا)

 (.ّمٌي: )وَكىٍ ُٓبًَت (عىة)واوٍ صُُِداس ثًيت ثًَؽ خؤٍ بؤس ( و)

 (.لًْ: )وَكىٍ ُٓبًَت (نطسة)صَُُِداس ثًيت ثًَؽ خؤٍ ( ي)

 .9بىُُتُوَكؤ( ٌٔدْيب)ًُٓىو ثًتُكاٌُ ًُدديؽ هُوػٍُ 

 :ًُدد دوو جؤسَ

ئَُ جؤسَ ٓؤكاسيَم ًُُ بؤ دسيَز كشدُُوٍَ، بُهَلى دسيَز : (ئاطايٌ)بُِسَِتًٌ ياْ  -
هُوػُكُدا، ٓؤٍ ُاوُاًُؼِ  "و هني ددًُ" دَكشيَتُوَ تُُٔا بُٓؤٍ بىوٌُ يُكًَم هُ ثًتُكاٌُ

 َصيادوو كَُ بُو ػًَى بُ بُِسَِتٌ ياْ ئاطايٌ ئُوَيُ خاوٌَُ فًرتَت و طشوػيت تُواو بُبٌَ
 .بًَت بؤ ئُو جؤسَ ًُددَ(اجلصزيإبّ )دَسيذَبشِيَت، هُواُُػُ ئُوَ ٓؤكاسٍ باغ ُُكشدٌُ 

ٓؤٍ دسوطت بىوٌُ ياْ ًُٓضَيُ ياْ صُُِيُ، وَكى دواتش : (الفسعي)ًُددٍ الوَكٌ  -
 (.غاءاهلل ُإ)باطًاْ دَكُيّ 

                                                 
 .     20/  املالهيحمٌذ ابشآًٍ / عوٍ اهتجىيذ  يفاهفتح اجملًذ : بشِواُُ 9

 

 بابةتي مةددةكاى      
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 : واتاٍ طؼيت

ئَُ جؤسٍ طًًًًَُؼُ ( جائض)و ( واجب)و ( َالص)جؤسَكاٌُ ًُدد بشيتني هُ ًُددٍ 
 .10دسوطتُ بُكىستٌ و بُدسيَزٍ خبىيَِشيَتُوَ

 ُّـَّـذْ ًَثِبٌـطُّـٌيِ دَبٌَـْْـِٓ عَـبوِـُٓ  َِــذْ دَـشْفِ ثَؿْـذَ جَـبءَ بِْْ فَـالَصٌَِ. 42
 .َ(َالص)هَُ ديَشَِدا يُكًُني جؤسَكاٌُ ًُدد سِووُذَكاتُوَ، كُ ًُددٍ ( إبّ اجلضسٍ)

  .ئُطُس هُدواٍ يُكًَم هُ ثًتُكاٌُ ًُددَوَ بًَت :واتُ( َِــذْ دَـشْفِ ثَؿْـذَ جَـبءَ بِْْ)

 .بًَت( طاكّ)هُحاهُتٌ سِاوَطتاْ و بُسدَواَ بىوُذا ُٓس  :واتُ( دَبٌَـْْـِٓ عَـبوِـُٓ)

 (.حسنة)بُئُُذاصٍَ ػُؾ جىهَُ  :واتُ( ُّـَّـذْ ًَثِبٌـطُّـٌيِ) 

 (:الصَ)باسَت بُ ُاوُاٌُ ئَُ جؤسَ ًُددَ بُ ًُددّ دوو وتُ ُٓيُ طُ

يُن دَُطّ هُطُس ثًَىيظيت ( الكساء)كىُلُ ًُٓىو خىيَُِساٌُ قىسئاْ  :يُكَُ
 .دسيَزكشدُُوٍَ

كىُلُ ئَُ جؤسَ ًُددَ ُٓس دًًًَََِتُوَ هُ حاهٌ سِاوَطتاْ و بُس دَواَ : دووََ
 .بىوُذا

 :دَبًَتُ كىاس بُػُوَ( الصَ)ًُددٍ 

صَُُِ كُوتبًَتُ ثاؾ ثًيت  :واتُ (املد الهمىي املجكن)ُددٍ وػُيٌ قىسغ كشاو ً -أ
 (.رإِشًٔـِّ –دبجّه  –اٌؼّبٌـِّني : )وَكىًُدد هُ يُن وػُدا، صُُِكُؾ تًَُٔهَلًَؽ كشابًَت، 

هُُٓسدوو جًَطُكٍُ ( چ) :وَكى (املد الهمىي املدفف)ًُددٍ وػُيٌ طىكلشاو  –ب 
 .طىسَتٌ يىُع دا

                                                 
َوَ، بؤيُ ئُو (الػاطبية)َوَيُ، ُُن هُسِيَطُّ (الطيبة) هُسِيَطُّ ( اهكـش: )كىستلشدُُوَ واتُبُالََ  10

 ًُددّ ُفـى( قـش)َوَ دَخىيًََِت بؤّ ًُُ بُ (الػاطبية)هُسِيَطُّ ( حفف)ُسِيىايُتِ كُطُؾ ك
 .خبىيًََِت
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صُُِكُ ئُطوٌَ بًَت و  :واتُ (املجكن احلسيفاملذ )ددٍ ثًتًٌ قىسطلشاو ًُ -ج
تًَُٔهَلًَؼشاو بًَت كُوتبًَتُ ثاؾ ثًيت ًُدد، ئَُ جؤسَؾ تُُٔا هُطُسَتاٍ طىسَتُكاُُوَ 

 (.امل( )طغُ) :وَكىُٓيُ 

 صٍُُِ ئُطوٌَ تًَُٔهَلًَؽ ُُكشاو :واتُ (املدفف احلسيفاملذ )ًُددٍ ثًيت طىوكلشاو  -د
 (.اهـش( )ق) :وَكىهُثاؾ ثًيت ًُددَوَ ٓاتبًَت 

كُهُطُسَتاٍ ( امل)هُئايُتٌ ( َ)تًَبًًُِن طُباسَت بُ دَس بشِيين ثًيت 
 َ(أه عىساُ)طىسَتٌ 

هُو حاهُتُ ثًَىيظتُ بُ ئُُذاصٍَ ػُؾ جىهَُ دسيَز بلشيَتُوَ، ئُطُس هُطُيَ ئايُتٌ ثاؾ 
ٍ دَبًَت و (فتخة)طُس ( امل)هُ وػٍُ ( َ) خؤٍ ثًَلُوَ خىيَِذًاُُوَ هُو حاهُتُ ثًيت

َ هُكاتٌ بُس دَواَ (ِىصة الوصن)يؽ دَسُاكُويَت، كىُلُ ئُوَ (اهلل) ًُٓضٍَ وػٍُ ًُصٌُ
  .ٍ ًًٌُكُؾ ُٓس تىوؾ ٓاتىَ بُٓؤٍ يُكطشتين دوو صَُُِداس(فتخة) ،بىوْ دا ال دَبشيَت

 :هُكاتٌ بُسدَواَ بىوْ دا دوو حاهُت دسوطتُ

 .هُسِووٍ ئُوَوَ كُ هُ بِلًُِدا صَُُِداسَ بُ ػُؾ جىهَُ( َ)دُُوٍَ ثًيت دسيَز كش -1

ياْ كىست كشدُُوٍَ بؤ دوو جىوهَُ هُسِوٍ ئُوٍَ كُ صُُِكٍُ ًُُاوَ، ٓؤكاسٍ ًُددَ 
  .َكُ ال كىوَ(الصَ)

ٍ وػُيًٌ كُ هُ ثًَؼُوٍَ ًُٓضٍَ ثشطًاس ٓاتبًَت و هُثاػٌ (الصَ)ًُددٍ : تًَبًين
ًُددٍ جًاكشدُُوَ،  :واتُ( الفسمًذ : )دَوتشيَتٓاتبًَت ثًٌَ  (الَ اهتعشيف) الًٌ ُاطاُذْ

 ٓاتىوَو( يوٌظ)ٍ ثشطًاس كشدُُكُ دوو جاس هُ طىسَتٌ (چ)بؤمنىُُ جًاواصٍ ًَُىاْ وػٍُ 

 .ٍَ خُبُسٍ تُُٔا ًُددَكُيُ(آَْ)وػٍُ 

 
 (:ًتـى)ٍ هلاو (واجب)ًُددٍ 

 ثِـىِـٍْـَّـخِ جُـِّـؿَـب بِْْ ُِـزَّـظِـالً ىَـّْـضَحِ لَـجْـًَ جَـبءَ بْْ ًًََاجِــتٌ. 44
 :هًَشَدا باطٌ جؤسيَلٌ تشٍ ًُدًاْ بؤ دَكات كُ بشيتًُ هُ
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ئُو ًُددَيُ كُ ثًيت ًُدد هُ ثًَؽ ( واجب) ًُددٍ :واتُ( ىَـّْـضَحِ لَـجْـًَ جَـبءَ بْْ ًًََاجِــتٌ)
( يإبّ اجلضس)ت هُوتٍُ ًُٓضَوَ ٓاتبًَت هُُاو يُن وػُدا وَكى دَس دَكُويَ

 –لشًء  –اٌغٌء ) :وَكىهلاو بًَت و هُ ًَُى يُن وػُ دا بًَت  :واتُ( ثِـىِـٍْـَّـخِ جُـِّـؿَـب بِْْ ُِـزَّـظِـالً)

 (.عبء -اًٌئه  - جِء –عْئذ 

ثًَؼُواياٌُ خىيَِذُُوٍَ ، دسوطت دَبًَت ئَُ جؤسَ ًُددَ ًًُٓؼُ هُيُن وػُدا
ىُّ هُطُس دسيَز كشدُُوٍَ، بُالََ جًاواصياْ تًَذايُ طُباسَت بُ قىسئاْ ًُٓىوياْ يُن بؤك
 .ئُُذاصٍَ دسيَز كشدُُوَكٍُ

 (:املذ املِفـى اجلائض)ًُددّ سِيَجًَذساوٍ جًا 

 ُِغْـجَـالَ ًَلْـفًـب اٌغُّىُـٌُْ ؤًَْ ؾَـشَعَ    ُِـنْـفَـظِـالَ ؤَرَــَ بِرَا ًَجَـبئــضٌ. 40

 .ٍ ثٌَ دَوتشيَت(جائص)جؤسَ ًُددَ سِيَجًَذساو  ئَُ :واتُ( ًَجَـبئــضٌ) 

 .ئُطُس ثًيت ًُدد هُ ًُٓضَكُ جًا بًَت :واتُ( ُِـنْـفَـظِـالَ ؤَرَــَ بِرَا)

هُ دوو وػُدا بّ، ثًيت ًُدد هُ كؤتاٍ وػٍُ يُكًُذا بًَت و ًُٓضَكُ هُطُسَتاٍ  :واتُ
ئًُُ بُػٌ يُكًُُ هُ بُػُكاٌُ  (آِنب لبٌٌا –سعٍنب ؤًِب  –ٔب ؤأِ ) :وَكىوػٍُ دووََ دا بًَت، 

صُُِيُكٌ  :واتُ( اٌغُّىُـٌُْ ؾَـشَعَ) ، بُػٌ دووًًَؽ هُ حاهُتًَم دايُ(جائض)ًُددٍ سِيَجٌَ دساو 
 .تىػٔاتىو دسوطت بًَت

 –اٌجبد  –املاِنٌْ  –ثبسصًْ  –ٔغزؿني  –اٌؿبملني ) :وَكىبُٓؤٍ سِاوَطتاُُوَ،  :واتُ( ًَلْـفًـب)

 (.اٌجالد

 :دوو جؤسَ( جائض)ًُددٍ واتاياُُ بامساْ كشد، دَس دَكُويَت  هَُ

 .كُ ٓؤكاسَكٍُ ًُٓضَيُ( املِفـى)ًُددٍ جًا : يُكَُ

ئُوَؾ بُٓؤٍ صُُِ ( املد العازض لمطهوُ)ًُددٍ تىػٔاتى بُٓؤٍ صُُِ : دووََ
 .ئَُ دوو جؤسَ ًُددؾ ئُوَيُ حىكٌٌَوَيُ، (طلىْ)

 (.شكُح 2)كىست بلشيَتُوَ بؤ دوو جىهَُ   .1
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 (.حشكُ 4)ًاَ ُاوَُذٍ دسيَز كشيَتُوَ كىاس جىهَُ   .2

 (.حشكُ 6)دسيَز كشدُُوٍَ تُواو ػُؾ جىهَُ   .3

 :ئُوَ بضاُُ كُ جًابىُُوَكٍُ دوو جؤسَ( املِفـى)طُباسَت بُ ًُددٍ جًا 

 :جًابىوُُوَيُكٌ سِاطتُ قًُِ .1

 –مبب أضي ) :وَكىقىسئاْ و دَس بشِيين دا،  ثًيت ًُدد جًَطري بًَت هُ ُىطًين :واتُ 

 (.اِشُ اىل اهلل

 : جًا بىوُُوَيُكٌ حىكٌٌ .2

هُُىوطًين  :واتُ)ثًيت ًُدد جًَطري بًَت هُ دَسبشِيِذا و، البربيَت هُُىوطًِذا  :واتُ
ئًُُؾ ًُٓاْ ياطاٍ بُطُسدا ( بٔو ؤٔب –ىاالء  –ّإدَ  –ّإّيب ): وَكى( قىسئاُذا

 .دَطُثًَت

جؤسَكاٌُ ًُدد كؤبىَتُوَ ًُددٍ جًا  دوو جؤس هُ (ِؤالء)هُوػٍُ  :طىود
 .11(بؤيُ ئاطاداس بُ( الء)ًُددٍ هلاو هُ (ِؤ)هُ

يُكَُ جاس  :واتٍُ ثٌَ دَوتشيَت، (بذي)جؤسيَلٌ تش ُٓيُ هًُُدد ًُددٍ طؤسِاو : ئاطاداسٍ
هُبِلًُِػذا ( اًرٌا –آصسْ –اًرًا –بميبْ  –آدَ ): وَكىًُٓضَديَت و ثاؾ ئُوَ ثًيت ًُدد ديَت، 

 –ؤؤدَ )ئُو وػاُُ هُبِلًُِدا بَُ ػًَىَيُ بىوُُ  :واتُجؤسَ وػاُُ دوو ًُٓضَياْ ُٓيُ،  ئَُ

بُالََ بُٓؤٍ قىسطٌ دَسبشِيين دوو ًُٓضَ ثًَلُوَ عُسَب ُٓس ( ؤئرٌا –ؤؤصس  –ؤئرًا  –بئّبْ 
ئَُ جؤسَ هُديَش صًَاُُوَ ًُٓضٍَ دووًًَاٌُ طؤسِيىَ هُ كُػين جىوهَُّ ثًَؽ خىٍ، 

 :َبًَت بُدوو بُػُوًَُددَؾ د

كُ كًًَُم ثًَؽ ئًَظتا بامساْ ( الصمياود البده )ًُددٍ طؤسِاوٍ بُِسَِتٌ   .1
 .كشد

كُ ثًيت ًُٓضٍَ دواٍ ثًيت ًُد  (املد الػبيْ بالبده)ًُددٍ هًَللى بُ طؤسِاو   .2
بُهَلى بُِسَِتًُ هُخىدٍ وػُدا، ( وَكى جؤسٍ ثًَؼىو)هُ ًُٓضَوَ ُُطؤسِاوَ 

 .(ٌْاًط – ّشبئًْ: )وَكى

                                                 
 .79 – 77/  اجلصزيةػشح ًنت  البدزية المىعة: بشِواُُ 11
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سَِمحُتٌ خىاٍ هٌَ بًَت (احلضسيحمٌىد خوًى )ًاًؤطتاٍ قىسئاْ خىييَن ثايُ بُسص 
 :فُسًىيُتٌ 228/الثُسَِ( اهكشاْ اهلشيٍ تالوةاحلاَ )هُكتًَيب 

جًاواصٍ ُٓيُ هُ ثايُكاٌُ دسيَز كشدُُوٍَ ثًتُ كاٌُ ًُددا، هُسِووٍ بًَُٓضٍ والواصٍ 
ئُطُس ٓؤكاسٍ دسيَز كشدُُوَكُ بُ ًَٓض بىو، دسيَز  بُثًٌَ جًاواصٍ ٓؤكاسَكاًُاْ، جا

 . كشدُُوَكُ بًَُٓض دَبًَت، ئُطُسيؽ الواص بىو الواص دَبًَت

َ، كىُلُ هُسِاوَطتاْ و بُسدَواَ بىوُذا ُٓس (الصَ)هُ ًُٓىوياْ بًَُٓضتش ًُددٍ 
ئُُذاصَ كُ جًَطريَ، ُٓسوَٓا ًُٓىو ثًَؼُواياًُؽ يُن دَُطّ هُطُس دسيَز كشدُُوٍَ بُيُن 

ٓؤكاسٍ ًُددٍ هلاو كُ ًُٓضَيُ، ئُويؽ بُٓؤٍ جًَطريبىوٌُ هُ  جىهَُيُ، ثاػاْػُؾ 
سِاوَطتاْ و بُسدَواَ بىوُذا و، يُن دَُطٌ صاُاياْ هُطُس دسيَز كشدُُوٍَ بُئُُذاصَيُكٌ 

 .جًاواص

َ، دكتؤس (طلىْ)ُُِ ديَت، كُ َثاؾ ئُو دوو جؤسَ ٓؤكاسٍ ًُددٍ تىؾ ٓاتىو بُص
 :دَهًََت( طىيذ أميّ)

ئُطُس صياتش هُ ٓؤكاسيَم كؤبىويُوَ بؤ يُن ثًيت ًُدد، ٓؤكاسَ الواصَكُ ال دَبشيَت و، 
ياْ ( ًتـى)و (الصَ) وكاس ثًَلشدٌُ( بذي)البشدٌُ : وَكى بًَُٓضَكُ كاسّ ثآ دَكشيَت،

( عازض)و ( ًتـى)، ئُطُس ًُددٍ (املتـى)و ( عازض)و كاسثًَلشدٌُ ( بذي)البشدٌُ 
 .َ(ًتـى)بُ ٓؤكاسَ بًَُٓضَكُ كاس دَكشيَت كُ (الطىاء) :وَكىًَتُوَ هُوػُيُكذا كؤب

 

 : دَهًََتدكتؤس ئُميّ 

ًاًؤطتاًُوَ ثىختُ كشاوَتُوَ ( الطىٍودي غخاتةإبشآًٍ )ًُٓىو ئَُ باطُؾ هُاليُْ 
 :فُسًىويُتٌبُوٍَ كُ 

 اقوى املدود الشً فىا اتضن          فعازض فرو اٌفضاه فبده

 وضـبـبـا وـد اذا وـا و جــدا          فــاُ اقـوى الطببني اٌفـسادا  
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ثَـؿْـذَ. 45 ّْـذِنَ ًَ  اٌْـٌُلُــٌفِ َِؿْـشِفَـخِ ِِــْٓ الَثُــذَّ    ٌٍِْـذُـشًُفِ رَـجْـٌِ

 ًَدَـغَــْٓ ًَوَـــبفٍ رَــبٌَ ثَـالَثَـخً    بِرَْْ رُـمْـغَـُُ ــًََِىْ ًَاالثْـزِــذَاءِ. 47
 (: واالبتداءاهىقف )ثًَِاطُّ  

ثًَلُواُُّ  :دَهًََت (وٍعوزإبّ ) :وَكىسِاوَطتاْ، ياْ  :واتُهُ صًاُُواًُذا (: اهىقف)
 .12(داًُؼنت

وػُيُكِ قىسئاُِ ثريؤص دَُط بشِيّ و كؤتايِ ًَِٓاْ بُ خىيَِذُُوَّ  :واتُدا َواهُ صاس
هُطُيَ ُُٓاطُداْ و ُٓبىوُِ ًُاص بؤ تُواو كشدُِ خىيَِذُُكُ جاسيَلِ تش، سِاوَطتاًُؼِ ثَِ 

وَطتاًُؽ هُ كؤتايِ ئايُتُكاُذا دَبًَت، ياْ هُ كؤتايِ  ُُدات،ُاوتشيَت ئُطُس ُُٓاطُ 
 .13وػُيُكذا، ُٓسطًض هُ ُاوَسِاطتِ وػُػذا ئُجناَ ُادسيَت

 :(االبتداء)

 .دَطتجًَلشدْ: هُ صًاُُواًُذا

دَطتجًَلشدُِ قىسئاْ خىيَِذْ ثاؾ بشِيّ ياْ سِاوَطتاْ هُ خىيَِذُُوَ، بُ : هُ صاساوَدا
 .14ئاسَصووّ خىيَُِسَكُ

كؤًًُُتِ دَطتجًَلشدُِ دَسبشِيِِ وػُّ قىسئاْ هُ حاهَُتِ طىاطتُِوَ هُ بَِ : ياْ
 .15دَُطٌ يُوَ بؤ قظُكشدْ

                                                 
عمي : ، ُٓسوَٓا بؤ ًُٓىو واتا صًاُُواًًُُكاُِ بشِواُُ(و، ق، ف)ًاددَّ ( هظاْ اهعشب: )بشِواُُ 12

 . 14 – 13/ عبدالسشام أمحد احلسبى. د/  الكساُ والمغة العسبيةالوقف واالبتداء يف 
 . 83/  المىعة البدزية غسح ونت اجلصزية: بشِواُُ 13
 . 344/  اجلاوع 14
 . 83/ المىعة 15
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 : صاُظتُ طشُطِ فًَشبىوُِ ئَُ

طُسدًًََلٌاْ هُ : )فُسًىويُتِسَِصاّ خىاّ هًَبًَت ( بّ عٌش عبداهلل)دَطًَشُُِوَ كُ 
تًُُمناْ بُطُسبشد، ئًٌاْ و باوَسًِاْ بُطُسدا دادَبُصّ هُ ثًَؽ دابُصيِِ قىسئاْ، 
طىسَتًَم دادَبُصيًُ طُس ثًَػًُبُسّ طُسوَس، ئًٌَُؾ فًَشّ حُالَيَ و حُساَ دَبىويّ و، 

شدَبىويّ هُ كِ جًَطُيُكذا ثًَىيظتُ سِاوَطتني، وَكى كؤْ ئًَىَ ئًُشِؤ فًَشّ قىسئاْ فًَ
خىيَِذْ دَبّ، بُالََ ئًٌَُ ئًُشِؤ كُطاًَُلٌاْ بًِِ قىسئاُِ هُثًَؽ ئًٌاُذا دَدسيَتَِ 
طُستاطُسّ قىسئاْ دَخىيًََِتُوَ بُالََ ُاصاَُِ كاًُ فُسًاُُ و كاًُ ُٓسَِػُيُ، ياْ هُكاَ 

 .16(تذا ثًَىيظتُ سِاوَطتَِئايُ

( الطيوطي)دَيطًَشِيَتُوَ، وَكى ثًَؼُوا ( البيّكي)ئَُ ػىيَُِواسَؾ كُ ثًَؼُوا 
 (.بُهَطُيُ هُطُس يُكذَُطِ ٓاوَالَْ هُطُس طشُطِ ئَُ بابُتُ) :فُسًىويُتِ

ُٓسوَٓا بُهَطُ هُطُس ئُوَّ ٓاوَهَُ بُسِيَضَكاْ فًَشّ سِاوَطتاْ دَبىوْ هُ قىسئاُذا، 
ٓاوَالَْ و تابًعًًُكاًُؽ، ُٓسوَٓا ثًَؼُوا قىسئاْ خىيَُِكاًُؽ، هُطُس ًُٓىوػًاُُوَ 

يُكذَُطّ هُطُس طشُطِ ئَُ صاُظتُ ( ُافع و ابى عٌشو و يعكىب و عاؿٍ)ثًَؼُواياْ 
بُسِادَيُن كُ صؤسيَم هُ صاُاياْ ًُسجًاْ داُاوَ كُ ئًجاصَ ُُدسيَتُ ًٓض قىتابًًُن تاوَكى 

 .هُ سِاوَطتاْ هُ قىسئاُذا ػاسَصاُُبًَت

ـؿْـذَ) ثَ ْـذِنَ ًَ ّ ـٌِ ٍْـذُـشًُفِ رَـجْ ثاؾ ػاسَصابىوُت هُ سِاطت و جىاْ خىيَِذُُوَّ  :واتُ( ٌِ
 .ثًتُكاْ هُ سِيَطُّ ئُو صاًُاسيًاُُّ كُ وَستطشت دَسباسَياْ

ثُــذَّ)  :ثًَىيظتُ ئُواْ بشِاصيًَِتُوَ بُ :واتُ( الَ

 :ػاسَصابىوْ هُ صاُظتِ سِاوَطتاْ هُ قىسئاُذا ُٓسوَٓا بُ( فِاٌْـٌُلُــٌ َِؿْـشِفَـخِ)

بًُُٓاْ  .بُ صاُظتِ دَطتجًَلشدًُؽ، كىُلُ ئُويؽ ًُطُهُيُكِ طشُطُ( بتداءاإل)
 : ػًَىَ ئُوَؾ بضاُُ كُ سِاوَطتاْ هُ قىسئاُذا دَبًَتُ طَِ بُػُوَ

 .(تاَ)سِاوَطتاُِ تُواو  -1

 .(نايف) سِاوَطتاُِ كًفايُت -2

                                                 
 . 1/236/يالطيوط/  االتكاُ يف عموً الكساُ :بشِواُُ 16
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 .(حظّ)ُِ جىاْ سِاوَطتا -3

 : دَفُسًىويَتدَطت دَكات بُ ػًلشدُُوَّ ئَُ ًُطُهُ، ( اجلصزيإبّ )ثاػاْ ثًَؼُوا 

 

 

 فَبثْـزَـذُ َِؿْـنَـًَ وَــبَْ ؤًَْ رَؿَـٍُـكٌ   ُّـٌجَـذِ ٌَـُْ فَــةْْ رَـَُّ ٌَِّـب ًَىْـَِ. 42

ٌَفْـػًـب فَبٌْىَـبفِـِ فَبٌزَّـبَُ. 49    فَبٌْـذَـغَـْٓ جَـــٌِّصْ آُِ سُئًُطَ الَّبِ   فَبِْنَؿَـْٓ ًَ

 : ئُو جؤسَ سِاوَطتاُاُُّ بامساْ كشد بؤ ئُوَ دَبًَت كُ :واتُ( ًَىْـَِ) 

 .واتاكُّ تُواو بًَت( رَـَُّ ٌَِّـب)

تاكى ئًَشَ  .ئُو سِاوَطتاُُ بؤ ئُو جًَطاياُُ هُ قىسئاْ كُ واتايُكِ تُواو بطُيًَُُت :واتُ
اوَطتاْ تُواو بىو، ئًِجا دَطتِ كشدَ باطلشدُِ دَطتجًَلشدُُوَّ ثاؾ قظُ دَسباسَّ سِ

 :سِاوَطتاْ و، فُسًىوّ

ثُيىَُذّ ُُبىو بُ ( رَؿَـٍُـكٌ)ئُو جًَطُّ كُ هُطُسّ سِادَوَطتًَت  :واتُ( ُّـٌجَـذِ ٌَـُْ فَــةْْ) 
 .ثاػِ خؤيُوَ

  .17، ُُن وػُيِياْ ُٓيبىو، بُالََ ثُيىَُذيًُكِ واتايًِ بىو( وَــبَْ ؤًَْ)

بؤت ُٓيُ هُكاتِ طُسِاُُوَت بؤ خىيَِذُِ قىسئاْ هُو جًَطُوَ دَطت  :واتُ( فَبثْـزَـذُ)

( رَّـبَُ)تاكى ئًَظتا باطِ دووجؤس سِاوَطتاُِ كشدووَ  .سِاوَطتاّ ثًَبلُيت كُ هُ ثًَؼُوَ

 . كُ ثُيىَُذّ ُٓيُ بُدواّ خؤيُوَ( اٌْىَـبفِـِ)ثُيىَُذّ ًًُُ بُدواّ خؤيُوَ 

                                                 
ووّ وػُوَ، وَكى سِاوَطتاْ هُطُس قظُكُ ثًَلُوَ هلاوَ هُ سِووّ واتاوَ، بُالََ جًايُ هُ سِ: واتُ 17

ئًُُ كؤتايًِ ئايُتُكُيُ و، دابشِاوَ هُ ثاػِ خؤّ هُ سِووّ  ،44اٌىيف{ٌَمَذْ جِئْذَ شَْْئبً بِِْشاً}
 .وػُوَ، بُالََ ثًَىَّ هلاوَ هُ سِووّ واتاوَ 
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ٌَفْـػًـب) ئُو جؤسَ دَطتجًَلشدُُ ( فَبِْنَؿَـْٓ)ئُطُس ئُو ثُيىَُذيًُ هُ وػُدا بىو  :واتُ( ًَ
دَطت ثًٌَُكُ هُو جًَطُّ كُ هُثًَؼُوَّ سِاوَطتاو بىوّ، بُهَلى هُ  :واتُقُدَغُ بلُ، 

 .ُٓسجًَطُيُكُوَ دَطت ثًَبلُ هُ ئايُتُكُ كُ دسوطت بًَت دَطتِ ثًَبلُيت

 : ُٔا هُيُن حاهَُتذا ُُبًَت ئُويؽتُ( بِالَّ)

طُسّ ئايُتُكاْ، دسوطتُ سِاوَطتِ هُطُسياْ و، هُ طُسَتاّ  :واتُ( آُِ سُئًُطَ)
با باطُكُػِ ثًَلُوَ هلاو بًَت هُ سِووّ وػُوَ،  .ئايُتُكُّ ثاؾ خؤيُوَ دَطت ثًَبلُيت

 .(اٌْـذَـغَـْٓ: )ئًِجا سِووُِ كشدَوَ كُ ئَُ جؤسَ ثًَِ دَوتشيَت

 :واتاّ طؼتِ

ئُو سِاوَطتاُاُُّ كُ باغ كشاْ بؤ حاهَُتًَلُ واتاكُّ تُواو بًَت، جا ئُطُس ئُو جًَطُّ  
هُطُسّ سِاوَطتاّ ًٓض ثُيىَُذيًُكِ بُدواّ خؤيُوَ ًُُا، هُو حاهَُتُ دَتىاُِ هُوػُّ 

ُُن هُ ثاؾ سِاوَطتاُُكُتُوَ دَطت ثًَبلُيت، ياْ ئُطُس ثُيىَُذّ ُٓبىو هُ سِووّ واتاوَ، 
سِووّ وػُو ئًعشابُوَ ئُوَؾ ُٓس دَتىاُِ هُ ثاؾ ئُو جًَطُيُّ سِاوَطتاّ هُطُسّ دَطت 

 .ثًَبلُيت

سِاوَطتاُِ تُواويؽ ئُوَيُ كُ ًٓض ثُيىَُذّ بُ ثًَؼِ خؤيُوَ ُُبًَت ئًُُؾ صياتش 
، دَطت و( ِبٌه ٌَّ اٌذّٓ) :وَكىهُطُس ئايُتُكاُذا سِوودَدات، ياْ هُ كؤتايٌ طُسطىصػتُكاْ، 

 (.اّبن ٔؿجذًاّبن ٔغزؿني)ثًَلشدْ بُ 

يؽ ئُوَيُ هُ جًَطُيُن سِاوَطتًت واتاكُّ تُواو بىوبًَت بُالََ هُ (نافى)سِاوَطتاُِ 
بُالََ ( ًثبالخشح ىُ ٌّلنٌْ( )ًممب سصلنبىُ) :وَكىسِووّ واتاوَ ثُيىَُذّ ُٓس ًابًَت بُدواّ خؤيُوَ 

ذّ ًابىو هُو جًَطُوَ دَطت ثَِ ًُكُ، ئُطُس طُس ئُطُس هُ سِووّ وػُو ئًعشابُوَ ثُيىَُ
  .ّ ثَِ دَوتشيَت(حظّ)ئايُتُكاْ بًَت ئُوَ دسوطتُوَ و سِاوَطتاُِ 

 

 

 (احلطَ –الهافى –التاً )وَطتاُُ ئُوَ بضاُُ ُٓس سِاوَطتاًَُم جطُ هَُ سِا :واتُ
سِاوَطتاُِ ُاػرييِِ ثًَذَوتشيَت، دسوطت ًًُُ ئُو جؤسَ سِاوَطتاُُ ًُطُس هُ سِووّ 

ـْْـشُ. 44 ـْْـخٌ رَـَُّ َِـب ًَغَ ــوُ لَجِ َ ٌ  لَجْـٍَـوُ ًَُّـجْـذَا ُِؼْـطَـشًّا ؤٌْـٌَلْـفُ    ًَ
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ُاكاسيًُوَ، دسوطتًؽ ًًُُ هُ ثاؾ ئُو جًَطُّ سِاوَطتاُُوَ دَطت ثًَبلشيَت، بُهَلى 
اسّ هُطُسّ ثًَىيظتُ بطُسِيَتُ دواوَ هُ ثًَؽ ئُو جًَطُوَ دَطت ثًَبلات كُ بُُاك

 . سِاوَطتاوَ

 : هُ دوو جؤس سِاوَطتاُذايُ( اهكبًح اهىقف)منىوُُّ سِاوَطتاُِ ُاػرييّ 

سِاوَطتاْ هُطُس وتُيُن كُواتاكُّ سِووْ ًًُُ بُ ٓؤّ ثُيىَُذّ صؤسّ : جؤسّ يُكَُ
ياْ سِاوَطتاْ هُ طُس ( اهلل ثغُ)هُ ( بظٍ)بُ ثًَؽ خؤيُوَ وَكى سِاوَطتاْ هُطُس وػُّ 

 .18(اهلل احلّذ)هُ ( ّذاحل)

سِاوَطتاْ هُ جًَطُيُن كُ طىًاْ دسوطت دَكات دَسباسَّ واتايُن كُ : جؤسّ دووََ
و، ( اٌظالح الرمشثٌا)ياْ ( ِب ِٓ اٌو)ياْ ( اْ ااهلل ال ّغزذِْ) :وَكىخىاّ طُوسَ ئُوَّ ُُويظتىوَ 

 .ػىيَِاُُ ُاػشيّ تشَسِاوَطتاُِ هَُ جؤسَ 

ٌَْْظَ.44  عَـجَـتْ ٌَــوُ َِــب غَْْـشَ دَـشَاٌَ ًَالَ   ًَجَـتْ ًَلْـفٍ ِِـْٓ آِْاٌْمُشْ فِِ ًَ

هُ قىسئاُذا جًَطُيُن ًُُ ئُطُس خىيَُِس هُطُسّ سِاُُوَطتًَت طىُآباسبًَت، ياْ  :واتُ
سِاوَطتاْ هُطُسّ قُدَغُبًَت، ًُطُس ٓؤكاسيَلِ ُٓبًَت، ًُطُس ئُوَّ كُطًَم بُئُُكُطت 

 .19سِاوَطتًَت( وفشد بِٔ)ياْ  (بٌوِب ِٓ )هُطُس 

 

 
 



نبكومشیپێنجوڕوانیبواوهچ

 

                                                 
  
و ( وغاف)و، سِاوَطتاْ هُطُس ( جمسوز إضي)و جًاكشدُُوَّ هُ ( جس حسف)وَكى سِاوَطتاْ هُطُس  

دهًَش . َ))(. خرب)و جًاكشدُُوَّ هُ ( وبتدأ)، ُٓسوَٓا ، سِاوَطتاْ هُطُس (إليْ وغاف)جًاكشدُُوَّ هُ 
 ((طُسًًاُِ

 
 . 240-220الفهسية ، املِح 85-83/ البدزية  المىعة، 73-71البّية  اهذسس :بشِواُُ 19
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 وَيهةى ئيجازةى نووسةر لة خوَيهدنى قورئاندا
 

ان يروي و يقرأ بما تلقاه مني من طريق ( إحسان برهان الدين أمني) ىذا وقد أجزت األخ
  ي السر و النلن و ان ي  يتوا ع  ن تنليك اتاا اهلل و ان الشاطبية و التيسير و اوصيو بتقوى اهلل

يكون خادما  ي حياتو لكتاا اهلل تنالع  فننا اهلل جمينا بالقرآن الكريك  ي الد يا واآلخرة وصلع 
 .اهلل  لع سيد ا محمد و  لع آلو وصحبو وسلك وآخر د وا ا ان الحمد هلل را النالمين
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 :زِاوَضتاُ لُ قىزئاٌدا دَبًَتُ ضىاز بُشُوَ

خىيٍَُز لُضُز وشُيُك  :واتُ. (ختبازياإلالىقف )زاوَضتاٌِ تاقًكسدٌُوَ  :بُشِ يُكًُ
 :بؤمنىٌُزِاوَضتًَت خؤّ جًَطُّ زِاوَضتاُ ٌُبًَت، بُوُبُضتِ تاقًكسدٌُوَ ياُ فًَسكسدُ، 

ًَارْوُشْ ػِجَبدََٔب إثْشَاىَُِْ ًَإِعْسَبقَ ًََّؼْمٌُةَ أًٌُِِْ اٌْأَّْذُِ } زِادَوَضتًَت لُ ئايُتِ( األّذُ)لُضُز وشُّ 

بُوُبُضتِ ئُوَّ كُ بُزاٌبُزَكُّ بصاًٌَت ئُو وشُيُ لًَسَدا بُ  ،54ص{ًَاٌْأَثْظَبسِ
لُئايُتِ ( األّذ)دٌَىوضسيَت و دَخىيٍَسيَتُوَ، بُثًَضُواٌُّ وشُّ ( ي)جًَطريكسدٌِ ثًتِ 

ٌىوضساوَ بُبَِ ٌُ( ي)، لًَسَ بُثًتِ 71ص{َ َِب َّمٌٌٌَُُْ ًَارْوُشْ ػَجْذََٔب دَاًًُدَ رَا اٌْأَّْذِ إَِّٔوُ أًََّاةٌاطْجِشْ ػٍََ}
 .ئُو ثًتُط دَخىيٍَسيَتُوَ

 ؟(ختبازيإلا)بؤضِ ٌاوٌساوَ زِاوَضتاٌِ تاقًكسدٌُوَ  -

 .تابًُضىٌكُ زِووداٌِ وَكى وَالَوًَكُ بؤ ثسضًازيَك ياُ بؤ فًَسكسدٌِ قى

بُوُزجًَك بؤ دَضتجًَكسدُ خىيٍَُز  ،دزوضتُ لُضُز ُِز وشُيُك زِاوَضتًت :حىكىِ
 .بطُزِيَتُوَ و، لُجًَطُيُكُوَ دَضت ثًَبكات واتاكُّ زِيَك بًَت

 .(ضطسازيإلالوقف ا)زِاوَضتاٌِ ٌاضازّ  :بُشِ دووًَ

 و، ٌُِاضُكىزتِ ثروني :وَكىزِاوَضتاٌِ خىيٍَُزّ قىزئاُ بُِؤّ ثًَىيطتًُكُوَ  :واتُ
 .و، طسياُ، ياُ ُِز ِؤكازيَكِ تس

ِؤكازّ ٌاوٌاٌِ بُ ٌاضازّ ئُوَيُ كُخىيٍَُز بُويطتِ خؤّ زِاٌاوَضتًَت  -
 .بُلَكى لُبُز ِؤكازيَك ٌاضاز دَبًَت

دزوضتُ خىيٍَُز لُضُز ُِزثًتًَك زِاوَضتًَت، تاكى ِؤكازّ زِاوَضتاٌُكُّ : حىكىِ
 .تُوَ و، بُشًَىَيُك دَضت ثًَبكات واتاكُّ زِيَكىثًَك بًَتتُواو دَبًَت و، ئًٍجا بطُزِيَ

 .(ازيظىتاإلالىقف )زِاوَضتاٌِ ضاوَزِواٌِ  :بُشِ ضًًًَُ
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وَضتاُ لُضُز وشُيُكِ قىزئاُ بُوُبُضتِ تُواو كسدٌِ شًَىاشَكاٌِ  :واتُ
 .خىيٍَدٌُوَّ ئُو ئايُتُ لُزِووّ قريائاتُوَ لُزِووّ كؤكسدٌُوَّ قريائُتُكاُ

 ُِلَطَِ، ضاوَزِواٌكسدٌِ واوؤضتايُ لُ قىتابِ كُ (ازيظىتا)كازّ ٌاوٌاٌِ بُ ِؤ -
أَأَٔزَسْرَيُُْ أََْ }وَكى زِاوَضتاُ لُضُز ئايُتِ  ،بُخىيٍَدٌُوَّ ئايُتُكُ بُ ُِوىو زِووَكاٌِ

 :وَكى، خىيٍَدٌُوَّ بُثًَِ خىيٍَدٌِ ثًَصُواياٌِ قىزئاُ خىيٍَدُ، ً 6اٌجمشح{ٌَُْ رُنزِسْىُُْ
 .(محصَ)و ( عاظي)و ( ابَ عاوس)و  (عنسو ابو)و ( كجري إبً)و ( ىافع)

تاكى تُواو كسدٌِ  ،دزوضتُ زِاوَضتاُ بؤ ئًُ وُبُضتُ لُضُز ُِز وشُيُك: حىكىِ
با واتاكُشِ تُواو ٌُبًَت، بُوُزجًَك لُثاط تُواو بىوُ بُشًَىَيُك  ،شًَىاشَكاٌِ خىيٍَدٌُوَ

 .ت و دزوضت بًَتدَضت ثَِ بكاتُوَ واتاكُّ زِاض

 .(ختيازياإلالىقف )زِاوَضتاٌِ ويطنت :بُشِ ضىازًَ

بُويطت و ئازَشووّ خؤّ، بَِ ئُوَّ  تخىيٍَُز لُضُز وشُيُكِ قىزئاُ زِاوَضتًَ :واتُ
 . ًِض ِؤكازيَك ٌاضازّ بكات بؤ زِاوَضتاُ

ٌاوَ ضىٌكُ خىيٍَُز بُتُواوّ بُ ويطت و ئازَشووّ ِؤكازّ ٌاوٌاٌِ بًُ   -
 .اوَضتاُ ُِلَدَبريَسيَت لُو جًَطُيُداخؤّ زِ

زِاوَضتاُ دزوضتُ وُطُز لُ بازيَكدا بًَت واتايُكِ ٌُويطرتاو بطُيٌَُِ، ُِزوَِا : حىكىِ
دَكسيَت لُ وشُّ ثاط ئُو وشُّ كُ لُ ضُزّ زِاوَضتا دَضت ثَِ بكات ئُطُز طىجناو بًَت، 

 .ئُطُز ٌا لُثًَصرتَوَ دَضت ثَِ دَكات

 :زَ زِاوَضتاٌُبُشُكاٌِ ئًُ جؤ

لُزِاضتًدا شاٌاياُ دَزبازَّ بُشُكاٌِ ئًُ جؤزَ زِاوَضتاٌُ جًاواشيًاُ لًٌَُىاٌدايُ، 
الثُزَِ ( الكساءة أصول يف ضاءةإلا)باضِ دَكات لُ كتًَبِ  (الضباع عليحمىد )وَكى واوؤضتا 

بُشُ،  (4)َ ًاُ برازدوو، بُالًَ ئُوَّ كُ شاٌا طُوزَكاُ لُضُزّ ثًَكّاتىوُ و ُِل48-531َ
 : بسِيازياُ داوَ( اجلصزي إبَ)و ( الداىيبى عىسو أ) :وَكى

 .(الىقف التاً)زِاوَضتاٌِ تُواو  :يُكًُ
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واتُ زِاوَضتاُ لُضُز قطُيُكِ تُواو لُخؤيدا، كُثُيىٌَدّ بُثاشِ خؤيُوَ : ثًٍَاضُّ
 :و جؤزَوَئُوُط دَبًَـُ دوٌُك لُزِووّ واتاوَ،  ،ٌُوابًَت، لُزِووّ وشُو ئًعسابُوَ

ثًَىيطتُ لُضُزّ زِاوَضتًت و لُثاط خؤيُوَ دَضت ثَِ بكُيت، ضىٌكُ : جؤزّ يُكًُ
طىواُ دزوضت دَكات كُواتايُكِ ٌُويطرتاو  ،ئُطُز بدزيَتُ دًَ بسِطُّ ثًَض خؤيُوَ

ٌاوّ ( واجب)و ٌُِديَك بُزِاوَضتاٌِ ( الشً)ٌِ اببُخصًَت، ُِزبؤيُ ٌُِديَك بُ زِاوَضت
 .واتُ تُواوّ وُزج بؤداٌساوّ ثًَدَوتسيَت( املكيدالتاً )ؤزَ زِاوَضتاٌُ دَبُُ، ئًُ ج

ثًَىيطتُ ضىٌكُ طُز ( لٌٌَُْيُُْ)، زِاوَضتاُ لُضُز وشُّ 16ّظ{فٍََب َّسْضُٔهَ لٌٌَُْيُُْ}: منىٌُ
َْ ًََِب ُّؼٍِْنٌَُْ} بدزيَتُ دًَ وشُّ ثاط خؤيُوَ وضت دَكات طىواُ دز ،16ّظ{إَِّٔب َٔؼٍَُُْ َِب ُّغِشًُّ

( َّغَّْؼٌُْ)ئًُ دوايني بسِطُيُ وتُّ بًَباوَزِاُ بًَت، خؤيصِ واًٌُ، ياُ زِاوَضتاُ لُضُز وشُّ 
ضىٌكُ طُز بدزيَت بُدًَ بسِطُّ ثاط  ،ثًَىيطتُ 66األٔؼبَ{إََِّّٔب َّغْزَدِْتُ اٌَّزَِّٓ َّغَّْؼٌَُْ}لُئايُتِ 

 .ٍدووَكاُ بُشدازُ لُ طىيَسِايُلَِخؤيُوَ طىواُ دزوضت دَكات كُ وسدوَكاًٌض وَكى شي

ُِزبؤيُ  ،ثًَىيطتُ لُضُزّ زِاوَضتًت و، لُثاط خؤيُوَ دَضت ثًَبكُيت: حىكىِ
 (.الالشً)ٌاوٌساوَ بُ زِاوَضتاٌِ 

 (.وـ)وًىًَكِ ئاضؤيِ بؤ دادٌَسيَت بًُ شًَىَيُ :ًٌصاٌُكُّ

ضت ثًَبكُيت، ئُوَيُ جىاٌرتَ لُضُزّ زِاوَضتًت و لُثاط خؤيُوَ دَ :جؤزّ دووًَ
دَتىاًٌت بُدًَ بسِطُّ دواّ خؤيُوَ بًخىيًٍَتُوَ واداً واتاكُّ ٌاطؤزِيَت،  ،بُواتايُكِ تس

 (.املطللالتاً )تُواوّ زَِِا: ٌُِديَكًض لُشاٌاياُ بًُ زِاوَضتاٌُ دَلًَََ

وتُكُ لُو شىيٍَُدا تُواو دَبًَت و،ثًَىيطتِ ٌابًَت بُ ثاط خؤّ، ضىٌكُ  :ِؤّ ٌاوٌاٌِ
لُزِووّ وشُو، ٌُ لُزِووّ واتا، شؤزجازيض ئًُ جؤزَ زِاوَضتاٌُ لُ كؤتايِ ئايُتُكاُ و لُ ٌُ 

لُواٌُشُ لُ  ،كؤتايِ بُضُزِاتُكاٌدا دزوضت دَبًَت، ياُ لُكؤتايِ حىكىًَكِ ديازيكساو
 .ٌاوَزِاضتِ ئايُت ياُ ضُزَتاّ بًَت

 :بُضىاز شًَىاش ديََئًُ جؤزَ زِاوَضتاٌُ منىٌُكاٌِ : منىٌُ

، كُ ئُوَ كؤتايِ 4اٌجمشح{ًَأًٌَُْـئِهَ ىُُُ اٌُّْفٍِْسٌَُْ }لُضُز ئايُتُكاُ، وَكى: شًَىاشّ يُكًُ
ئُو ئايُتاٌُيُ ثُيىٌَديدازُ بُحالَِ ئًىاٌدازاٌُوَ، لُثاط ئُوَط باضِ بازودؤخِ بَِ 

 .باوَزِاُ دَكات
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اٌَّزَِّٓ } طُوزَخىاّ وَكى فُزوىودَّ  ،لُثًَض كؤتايِ ئايُتُكُ دَبًَت: شًَىاشّ دووًَ

ئُوُط كؤتايِ ضتايض كسدٌِ  ،63األزضاة{سِعَبٌَبدِ اٌٍَّوِ ًََّخْشٌََْٔوُ ًٌََب َّخْشٌََْْ أَزَذاً إٌَِّب اٌٍَّوُّجٍَِّغٌَُْ 
  .{ًَوَفََ ثِبٌٍّوِ زَغِْجبً}لُ ثاط ئُوَ دَفُزوىيَت  ،ثًَغُوبُزاٌُ

ٌَمَذْ أَػٍََّنِِ ػَِٓ }: ّ طُوزَ دَفُزوىيَتلُ ٌاوَزِاضتِ ئايُتُ وَكى خىا :شًَىاشّ ضًًًَُ

ضتُوكازَ، ثاشاُ خىاّ طُوزَ كُضِ ئُوُ كؤتايِ قطُّ  ،93اٌفشلبْ{اٌزِّوْشِ ثَؼْذَ إِرْ خَبءِِٔ
 .93اٌفشلبْ{Ò ًَوَبَْ اٌشَّْْطَبُْ ٌٍِْئِٔغَبِْ خَزًُالً}: دَفُزوىيَت

ًَإَِّٔىُُْ } :دَفُزوىيَتَ لُضُزَتاّ ئايُتُتُكاُ، وَكى خىاّ طُوز: شًَىاشّ ضىازًَ

ًِْ i ٌَزَُّشًَُّْ ػٍََْْيُِ ُِّظْجِسنِيَ ( ُِّظْجِسِنيَ)، ئُوُ كؤتايِ واتاكُيُ ئُطُز ضِ 761-761اٌظبفبد{ًَثِبٌٍَّْ
 .كؤتايِ ئايُتُكُيُ

جىاٌرتَ لُضُزّ زِاوَضتًت و، لُثاط خؤيُوَ دَضت ثًَبكُيت، زِاوَضتاًٌض : حىكىِ
 . بُزدَواً بىوُلُضُزّ لُثًَصرتَ تاكى 

 .لُضُز ثًتُكُ كُ ومتاُ جىاٌرتَ لُضُزّ زِاوَضتًت( قمِ)داٌاٌِ وشُّ : ًٌصاٌُكاٌِ

زِاوَضتاُ  :واتُ( الىقف اوىل وَ الىظن)كىزتكساوَّ ئًُ بسِطُيُ ( قمِ)وشُّ  :ضىود
 .2ثًَصرتَ لُ بُزدَواً بىوُ

 .(الكايف)زِاوَضتاٌِ : بُشِ دووًَ

اُ لُضُز واتايُكِ تُواو لُ خؤيدا، بُالًَ ثُيىٌَدّ واوَ بُ واتُ زِاوَضت: ثًٍَاضُكُّ
 .واتاّ ثاط خؤيُوَ ٌُك لُزِووّ وشُو ئًعسابُوَ

و، دَضتجًَكسدُ  6اٌجمشح{, أَأَٔزَسْرَيُُْ أََْ ٌَُْ رُنزِسْىُُْ الَ ُّؤِِْنٌَُْ}زِاوَضتاُ لُضُز ئايُتِ : منىٌُ
كؤتايِ ئايُتُكُ واتايُكِ تُواوَ ًِض ثُيىٌَديُكِ  ،1جمشحاٌ{خَزََُ اٌٍّوُ ػٍَََ لٌٍُُثِيُْ}بُئايُتِ 

وشُيِ ياُ ئًعسابِ بُثاط خؤيُوَ ٌُواوَ، بُالًَ لُزِووّ واتاوَ ثُيىٌَدياُ ثًَكُوَ واوَ، 
 .ضىٌكُ ُِزدوو ئايُتُكُ باس لُ بازودؤخِ بَِ باوَزِاُ دَكُُ

                                                 
عمي  يف املسيد غاية/ بُوَزطستَ لُ كتًَبِ 155-154/ عمي التجىيد يف املفيدالقىه  ىهاية :بسِواٌُ 2

 .210-209/ لتجىيد ا



 

 

 إحسانبرىانالدین مرگیپێنجوبو(يالجزر)كییپێشووهلێكدانو

5 

 ىكُيت، وَكجىاٌرتَ لُضُزّ زِاوَضتًت و لُثاط خؤيُوَ دَضت ثَِ ب: حىكىِ
 .جىاٌرتَ( وقف تاً)زِاوَضتاٌِ تُواو، بُالًَ زِاوَضتاُ لُضُز 

ضىٌكُ ثًَىيطتًت ٌابًَت بُ واتاّ ثاط خؤّ، ئُوًض شؤزتسيَ جؤزّ : ِؤّ ٌاوٌاٌِ
 .3زِاوَضتاٌُ لُقىزئاٌدا ِاتبًَت

 .34ادلبئذح{ُْ زُشَُالَ رَمْزٌٍُُاْ اٌظَّْْذَ ًَأَٔزُ}لُضُز ئُو وشُ دادٌَسيَت وَكى( ج)ثًتِ : ًٌصاٌُّ

زِاوَضتاٌِ كافِ ( 1/320العصس ج الكساءات يفالٍصس )لُكتًَبِ ( اجلصزي إبَ)بُثًَِ وتُّ 
  :وَكىُِوىوّ وَكى يُك ٌني، بُلَكى ٌُِديَكًاُ لُ ٌُِديَكًاُ شًاو تسُ، 

 .َ(كايف)ئُوُ  ،71اٌجمشح{فِِ لٌٍُُثِيُِ َِّشَعٌ }

 .تسَ( كايف)ئُوُ  ،71حاٌجمش{ فَضَادَىُُُ اٌٍّوُ َِشَػبً}

 .تسَ( كايف)لُُِزدووكًاُ  ،71اٌجمشح{ ثَِّب وَبٌُٔا َّىْزِثٌَُْ}

 .(الىقف احلطَ)زِاوَضتاٌِ جىاُ :بُشِ ضًًًَُ

زِاوَضتاٌُ لُضُز واتايُكِ تُواو لُخؤيدا، بُالًَ ثُيىٌَديدازَ بُ ثاط : ثًٍَاضُكُّ
 . خؤيُوَ لُزِووّ وشُو واتاوَ

 .ضىودّ ئُوَّ ُِيُ زِاوَضتاُ لُضُزّ كازيَكِ جىاُ و طىجناوَضىٌكُ : ِؤّ ٌاوٌاٌِ

 :جؤزَكاٌِ

ثِغُِْ }: زِاوَضتاُ لُضُز فُزوىودَّ خىاّ طُوزَ ىلٌُاو ئايُتُكُدا بًَت، وَك :يُكًُ

بُالًَ لُُِزدوو زِووَكُوَ  ،ئُوَ واتايُكِ تُواوَ ،9اٌفبحتخ{اٌْسَّْذُ ٌٍّوِ}ياُ لُضُز  ،7اٌفبحتخ{اهلل
 .ّ بُثاط خؤيُوَ واوَثُيىٌَد

دَطىجنًَت لُضُز ئُو وشُ زِاوَضتًت و، ٌاطىجنًَت لُثاط خؤيُوَ خىيٍَدٌُوَ : حىكىِ
 .دَضت ثًَبكُيت، ضىٌكُ ثُيىٌَدّ ًٌَىاًٌاُ بًَُِصَ

 :ئُوَط دوو شًَىاشّ ُِيُضُزّ ئايُت بًَت، : دووًَ
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 ىزوضت ٌُكات، وَكزِاوَضتاُ لُضُز ئايُتُكُ ًِض طىواٌِ واتاّ ٌُويطرتاو د: يُكًُ
َّب }ياُ لُضُز  ،713اٌجمشح{ٌَؼٍََّىُُْ رُفٍِْسٌَُْ}ياُ لُضُز  {اٌْسَّْذُ ٌٍّوِ سَةِّ اٌْؼَبٌَِّنيَ}زِاوَضتاُ لُضُز 

و، داٌُزّ كتًَبِ ( الطجاوىدي) :وَكىئُوُط بُثًَِ شازَشاياٌِ ئًُ شاٌطتُ  7ادلضًِ{أَُّّيَب اٌُّْضًَُِِّّ
لُضُزّ زِاوَضتًت و، باط ًٌُ لُثاط خؤيُوَ دَضت  جىاٌرتَ :و، كُضاٌِ تس( اخلالصة)

 ... 4ثًَبكُيت

 ،ُخىاشزاو دزوضت بكاتٌئُوَيُ زِاوَضتاُ لُضُز ئايُتُكُ طىواٌِ واتايُكِ : دووًَ
و، شؤزيَك ( اجلصزي إبَ)، ئُوُط بُثًَِ بؤضىو5ٌِادلبػٌْ{فًٌٌََّْ ٌٍُِّّْظٍَِّنيَ}زِاوَضتاُ لُضُز  ىوَك

دزوضت ًٌُ لُضُزّ زِاوَضتًت، بُلَكى ثًَىيطتُ لُطُهَ ثاشِ خؤيدا ثًَكُوَ  ،تس لُشاٌاياٌِ
خبىيٍَسيَتُوَ، ضىٌكُ ٌىيَرطُزاُ ٌاويَكِ ضتايصكساوَ، بؤيُ ٌُطىجناوَ طىيَطس واتَِ بطات وَين 

ِ بؤ ئُواٌُ، ئُواٌُّ لُضُز ئًُ زِيَسَِوَُ ثًًَاُ وايُ زِاوَضتاُ لُضُز ئًُ ئايُتُ زِاوَضتاًٌَك
 .(وقف قبًح)ٌاشرييٍُ 

بُالًَ دَضتجًَكسدُ لُثاط خؤيُوَ ٌاشرييَ بًَت  ،لُواٌُيُ زِاوَضتاُ جىاُ بًَت: تًَبًٍِ
بُالًَ دَضت ثًَكسدُ لُدواّ  ،زِاوَضتاُ جىاٌُ لُضُزّ، 7ادلّزسنخ{ُّخْشِخٌَُْ اٌشَّعٌُيَ} :وَكى

ضىٌكُ ئُوَ واتاّ ِؤشدازّ لُ ئًىاُ ًٍَِاُ  ،{ىًَُُْإَِّّبوُُْ أَْ رُؤِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ سَثِّ}ئُوَوَ ٌاشسيٍُ 
 .بُخىا دَطُيٌَُِ

 .(الكبيح)زِاوَضتاٌِ ٌاشرييَ : بُشِ ضىاًَ

زِاوَضتاُ لُضُز واتايُك تُواو ٌُبىوبًَت خؤّ لُخؤيداو،واتايُكِ زِاضتًصِ : ثًٍَاضُّ
 .ٌُطُياٌدبًَت، بُ ِؤّ تىٌدّ ثُيىٌَديُكُّ لُطُهَ ثاط خؤيدا

ضىٌكُ زِاوَضتاُ لُو جًَطُيُدا واتا ٌاطُيًٌَُت، بؤيُ خىيٍَُز بؤّ ًٌُ : ٌِِؤّ ٌاوٌا
 .بُئٌُقُضت لُضُزّ زِاوَضتًَت وُطُز بؤ ثًَىيطتًُكِ ٌاضازّ

 :زِاوَضتاٌِ ٌاشرييَ دوو جؤزُ

ثِغُِْ اهللِ }لُ  {ثِغُْ}: زِاوَضتاُ لُضُز بسِطُيُك كُ واتا ٌُبُخصًَت، وَك :جؤزّ يُكًُ

 .، زِاوَضتاُ لُو جًَطُيُدا ٌاشسيٍُ ضىٌكُ ٌاشاٌسيَت بٌُاوّ كَِ{ٌشَّزُِِْاٌشَّزِّْٓ ا
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زِاوَضتاُ لُضُز وشُيُك طىواٌِ واتايِ دزوضت بكات كُ خىاّ طُوزَ : جؤزّ دووًَ
ًََِب }ياُ  96اٌجمشح{إَِّْ اٌٍَّوَ الَ َّغْزَسِِْْ}ئُوَّ ٌُويطتبًَت، وَكى زِاوَضتاُ لُضُز ئايُتِ 

 ،، ئًُ جؤزَ زِاوَضتاٌاٌُ شؤز ٌاشسي56ٍُاٌنغبء{الَ رَمْشَثٌُاْ اٌظَّالَحَ}، ياُ 45إلعشاءا {أَسْعٍَْنَبنَ
ئُطُزيض بُ ئازَشووّ خؤّ زِاوَضتًَت و، وُبُضتِ ئُوَ بًَت، ئُو كازَ لُ بًَباوَزِيُوَ 

بُالًَ ئُطُز بٌُاضازّ زِاوَضتا با بطُزِيَتُوَ و، ثًَكُوَ  ،ضُز دَز دَكات ثٌُابُخىا
  .ُوَ، بؤ ئُوَّ واتاكاُ زِووُ ببٍُوَتايُتُكاُ خبىيًٍََئ

 ، ئًَطتاط باضِ دَضتجًَكسد5ُتاكى ئًَسَ باضِ جؤزَكاٌِ زِاوَضتاُ لُ قىزئاُ تُواو بىو
 .دَكُيَ( بتداءاإل)

 :(بتداءإلا)ثًٍَاضُّ 

 .دَضتجًَكسدُ :واتُلُشواٌُواًٌدا 

ئًرت ئايا لُثاط بسِيٍِ خىيٍَدُ بًَت و  ،دَضتجًَكسدٌِ قىزئاُ خىيٍَدُ :واتُلُشازاوَدا 
بُالًَ ئُطُز لُثاط بسِيٍِ خىيٍَدُ بًَت  .جازيَكِ تس طُزِابًَتُوَ، ياُ لُثاط زِاوَضتاُ بًَت

بُالًَ ئُطُز  ،بكات لُكاتِ دَضتجًَكسدٌدا( بطنلة) و (ضتعاذةإ)ثًَىيطتُ زَِضاوّ حىكىُكاٌِ 
 داُىٌكُ زِاوَضتاٌُكُ بؤ ثصىو داُ و ٌُِاضُلُثاط زِاوَضتاُ بًَت ثًَىيطت بُوَ ٌاكات ض

 .بىوَ

 : دَفُزوىيت( اجلصزي إبَ)ثًصُوا ( العصس الكساءات يفالٍصس )لُ كتًَبِ 

دَضت ثًَكسدُ ُِوًصُ بُ ويطت و ئازَشووَ، بُثًَضُواٌُّ زِاوَضتاٌُوَ كُ لُواٌُيُ 
قطُيُكِ ضُزبُخؤوَ بٌُاضازّ بًَت، بؤيُ دزوضت ًٌُ دَضتجًَكسدُ بُ واتايُكِ تُواو و 

 :دَضتجًَكسدًٌض دوو جؤزٌَُبًَت، 

 .جىاُدَضتجًَكسدٌِ  .1

 .ٌاشرييَدَضتجًَكسدٌِ  .2

دَكسيَت لُُِز ئايُتًَكُوَ كُ واتايُكِ زِووُ و ئاشكساّ ُِبًَت دَضت : يُكًُ
 .منىٌُّ ئًُ جؤزَط شؤزَ ،ت بُ قىزئاُ خىيٍَدُُيبك
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ياُ بًطؤزِيَت، ئُوُط دابُط  ،ًَتدَضتجًَكسدُ بُ قطُيُك واتاكُ بصًَىيٍَ: دووًَ
 :منىٌُ ،دَبَ بؤ ضٌُد جؤزيَك

دَضتجًَكسدًٌَكِ ٌاشرييٍُ ضىٌكُ واتاكُ ، 7ادلغذ{أَثِِ ٌَيَتٍ ًَرَتَّ}دَضت ثًَكسدُ بُ 
ػُضَّْشٌ }ياُ دَضتجًَكسدُ بُ  ٌاشسيَ تسَ،( ِغٌٌٍخ اهلل ّذ)دادَبسِيَت، بُالًَ دَضتجًَكسدُ بُ 

، شؤزتس 99ّظ{الَ أَػْجُذُ اٌَّزُِ فَطَشَِِٔ}، ياُ 7ادلّزسنخ{ًَإَِّّبوُُْ أَْ رُؤِِْنٌُا ثِبٌٍَّوِ}ياُ  ،61اٌزٌثخ{إثٓ اٌٍّوِ
بًُ شًَىَيُط .بؤيُ ثًَىيطتُ خىيٍَُز خؤّ لُو جؤزَ دَضتجًَكسدٌاٌُ بجازيَصيَت ،ٌاشرييٍُ

و ( الطكت) :ُباضُكاٌِ ئًُ بابُتُواُ تُواو بىو، جطُلُ دوو ثًٍَاضُّ طسٌط كُ بسيتني ل
 (.الكطع)

 (:الطكت)ثًٍَاضُّ بًَدٌَطِ 

 .لًَكرتاشاٌِ ًٌَىاُ دوو ئاواش بُبَِ ٌُِاضُداُ :واتُلُشواٌُواًٌدا 

بُبَِ ٌُِاضُداُ ( وقف)بًَدٌَطِ بؤ واوَيُك كُورت لُواوَّ زِاوَضتاُ  :واتُلُشازاوَدا 
 .بُوُبُضتِ بُزدَواً بىوُ لُ خىيٍَدٌُوَ

 : تًَبًًٍُكِ طسٌط

، 261الثُزَِ  (الكسآٌ التالوةأحكاً )لُ كتًَبِ ( احلصسين ًحمىىد خم)اوؤضتا و
 :واتُ َوَ،(مساع)بًَدٌَطِ تٌُّا ثُيىَضتُ بُ  :فُزوىويُتِ( اجلصزي إبَ)دَطًَسِيَتُوَ كُ 

ياُ لُ ِاوَالٌَِ كُ ثًَىاُ طُيصتبًَت، بؤيُ بًَدٌَطِ دزوضت  ()بُثًَِ زِيىاتُ لُ ثًَغُوبُز 
 .6ىيًٍََكدا ٌُبًَت كُ زِيىايُتِ زِاضتِ لُضُز ِاتبًَتًٌُ لُش

 :جًَطُكاٌِ بًَدٌَطِ لُ قىزئاٌدا
ِؤكازّ  ،7اٌىيف{ّبًِّْلَ % ًٌََُْ َّدْؼًَ ٌَّوُ ػٌَِخَب}لُ ئايُتِ ( ػٌَِخَبً)لُضُز وشُّ : يُكًُ

( ّبًِّْلَ) بًَدٌَطًض لًَسَدا زِووٌكسدٌُوَّ واتاكُيُ، بؤئُوَّ كُس طىواٌِ بؤ دزوضت ٌُبًَت
 .ضتايصُ بؤ قىزئاُ( ّبًِّْلَ)الز، بُلَكى  :واتُ( ػٌَِخَب)زِاضت، وَضف بًَت بؤ  :واتُ

ِؤكازّ ، 49ّظ{لَبٌٌُا َّب ًٍََّْنَب َِٓ ثَؼَثَنَب ِِٓ َِّشْلَذَِٔب ىَزَا}لُئايُتِ( ِشلذٔب)لُضُز وشُّ : دووًَ
  .كُزّ قطُّ بًَباوَزِاُ ًٌُتُواو( ىَزَا)بًَدٌَطِ لًَسَدا ئُوَيُ بصاٌسَّ كُ وشُّ 
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 .91اٌمْبِخ{ًَلًَِْ َِْٓ سَاقٍ}لُ ئايُتِ ( َِْٓ)لُضُز وشُّ  :ضًًًَُ

، ِؤكازّ بًَدٌَطِ 75ادلطففني{وٍََّب ثًَْ سَاَْ ػٍَََ لٌٍُُثِيُِ}لُئايُتِ ( ثًَْ)لُضُز وشُّ : ضىازًَ
ٌُبًَت بؤ خىيٍَُز كُ  لُُِزدوو جًَطُّ ضًًًَُ و ضىازًَ لُ قىزئاٌدا ئُوَيُ طىواُ دزوضت

 .بًخىيًٍََتُوَ( ثشّاْ)و ( ِشّاق)تًَُّلَكًَصَ و بُ ( سَاَْ ثًَْ)و( سَاقٍ َِْٓ)

، بُالًَ 91احلبلخ {ىٍََهَ ½َِب أَغْنََ ػَنِِّ َِبٌِْوْ }لُ ئايُتِ ( َِبٌِْوْ)لُضُز وشُّ ( ه)ثًتِ : ثًٍجًُ 
ُكًَكًاٌُ، دزوضتًصُ بُ ئاشكساكسدُ ، بًَدٌَطِ يئًُ ئايُتُ بُ دوو شًَىَ دَخىيٍَسيَتُوَ

خبىيٍَسيَتُوَ ( عدً ضكت)، ُِزوَِا دزوضتًصُ بُبَِ بًَدٌَطِ خبىيٍَسيَتُوَ( أظهاز)

( ِبٌْيٍّه)ئُوكاتُط تًَُّلَكًَض دَكسيَت، ضىٌكُ دوو ثًتِ ِاوشًَىَُ، بؤيُ بُ 
 .دَخىيٍَسيَتُوَ

، 14{ È إَِّْ اٌٍّوَ ثِىًُِّ شَِْءٍ ػٌٍَُِْ}ِ لُ ئايُت( األٔفبي)لُ كؤتايِ ضىزَتِ ( ػٌٍَُِْ) :شُشًُ
ئُوَط يُكًَكُ لُ ضَِ شًََىاشّ خىيٍَدٌُوَ  ،خبىيٍَسيَتُوَ( التوبة)لُكاتًَكدا لُطُهَ ضىزَتِ 

 :كُ دزوضتُ ثًَِ خبىيٍَسيَتُوَ

 ..(..ػٍُّّّّْْآءح)واتُ ( قمب)بُشًَىاشّ ُِلَطًَسِاٌُوَ  .1

و، ٌُِاضُ ( األىفال)ُ كؤتايِ ضىزَتِ زِاوَضتاُ ل :واتُ( الىقف)زِاوَضتاُ  .2
 (. التوبة)داُ و ثاشاُ دَضتجًَكسدُ بُ ضىزَتِ 

 (.وقف)بُبَِ ٌُِاضُداُ، كُ واوَيُكِ كىزترتَ لُ  :واتُ( الطكت)بًَدٌَطِ  .3

 (:الكطع)ثًٍَاضُّ 

 .بسِيَ والبسدُ :واتُلُشواٌُواًٌدا 
 :واتُ ٍُ ٌاو حالُتًَكِ تسَوَ،بسِيٍِ خىيٍَدٌُوَ بُيُكجازّ و زِؤشت :واتُلُشازاوَدا 

دَطُزِيًَتُوَ، ( السجًي أعوذ باهلل مً الشيطاٌ)ئُطُز بطُزِيَتُوَ بؤ خىيٍَدٌُوَ بُ 
كُ ( أبي اهلريلعبداهلل بَ )لُ ( اجلصزي إبَ)بسِيًٍض تٌُّا لُكؤتايِ ئايُتُكاٌدا دزوضتُ، 

ُطُز كُضًَكتاُ ئايُتًَكِ ئ: "فُزوىويُتِيُكًَكُ لُضُزاٌِ تابًعًُكاُ دَطًَسِيَتُوَ كُ 
 :فُزوىويُتُِوَ كُ ٌُِزوَِا لًَِ دَطًَسِ" ًَد با ٌُيربِيَت، تاكى تُواوّ دَكاتٌدَخى

ِاوَالَُ حُشياُ ٌُدَكسد لٌُاوَزِاضتِ ئايُتدا زِاوَضتِ ثًَض تُواو كسدٌِ ُِوىو "
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اوَضتًَت ئُوُط بُلَطُيُ بؤ ئُوَّ كُس بؤّ ًٌُ لُُِز شىيًٍََكِ ئايُتدا زِ" ئايُتُكُ
 .7لُ ٌىيَر بًَت ياُ لُدَزَوَّ ٌىيَر، تاكى ئايُتُكُ تُواو ٌُكات
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 يُكًَك لُ ثًَىيطتًُطسٌطُكاٌِ خىيٍَُزّ قىزئاُ ئُوَيُ ثضسِاو و ثًَك طُيصتىو لُ ئايُتُكاٌدا
 .كاوًاُ دزوضتُ زِاوَضتًت و لُضُز كاوًاُ دزوضت ًٌُ زلُضُ :واتُبصاًٌَت، 

 : ئًُ بابُتُط دَبًَتُ ضَِ بُشُوَ

 .ثًَىيطتُ ثًَكُوَ خبىيٍَسيَتُوَ: بُشِ يُكًُ

 .ثًَىيطتُ بُ ثضسِاوّ خبىيٍَسيَتُوَ: دووًَ بُشِ

ُز خىيٍَُزّ لًَّاتىوّ ياُ داٌاوَ لُض(واجب) شاٌاياُ بُ. جًاواشّ لُضُزَ: ضًًًَُ بُشِ
قىزئاُ لًُ بابُتُ شازَشابًَت، ضىٌكُ ُِز وشُيُك بسِاو بًَت لُ وشُكاٌِ تس، دزوضتُ خىيٍَُز 

ياُ ٌُِاضُ كىزتِ و، ِؤكازّ  ،لُضُزّ زِاوَضتًَت بُوُبُضتِ فًَسبىوُ، ياُ تاقًكسدٌُوَ
ًٌُ زِاوَضتًت  لًُ شًَىَ، بُالًَ ئُطُز لُطُهَ وشُّ ثاط خؤّ ثًَكطُيصتبًَنت دزوضت

خؤ ئُطُز جًاواشّ لُضُز ُِبًَت لًٌَُىاُ شاٌاياٌدا ئُوا دزوضتُ  ،لُضُز وشُّ دووًَ ٌُبًَت
 .خىيٍَُز زِاوَضتًَت لُضُز وشُّ يُكًُ و دووَوًض

 

 
                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 بابةتى ثضِراو و ثَيك طةيشتوو   

 (املقطوع واملوصول)      
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ًَرَـب ٌْطُـٌيًٍََِ ٌَِّمْطُـٌعٍ ًَاػْـشِفْ. 13  1 أَرَـَ لَـذْ فَِّْـب اإلَِِـبَِ ُِظْسَـفِ فِـِ 

ئُّ خىيٍَُزّ قىزئاُ، : دَلًَتزِوو دَكاتُ خىيٍَُزّ قىزئاُ و ثًَِ ( اجلصزي إبَ)ثًَصُوا 
شاٌا و شازَشابُ بُ وشُ ثضسِاو و ثًَك طُيصتىوَكاٌِ قىزئاٌِ ثريؤش، ئُوَط بصاٌُ كُ ثضسِاو 

( ت)ت ُِبًَت دَزبازَّ ثًتِ ًوَ بٍضًٍُيُ، ُِزوَِا ثًَىيطتُ شازَشايلُثًَصرتَ ضىٌكُ ئُ
                                                 

ثاط ئُوَّ كُ فُزواٌِ كسد بُ ٌىوضًٍُوَياُ  خُفُكاٌِ ئًىاوِ عىمساٌُوُبُضتِ لُ وىض 8
قىزئاٌِ كؤكسدبىويُوَ و، لُالّ  يٍَدٌُوَّ قىزئاُ، ثًَصرت أبىبكسٌاكؤكِ خُلَكِ بًٍِ لُشًَىاشّ خى

، ٌىوضًٍُوَّ قىزئاُ كُضاًٌَك ثًَِ ُِلَطاُ لُ قىزَيض () دايٍابىو ّ دايكِ ئًىاٌدازاُ(حفصة)
دَكسد ئُو  ضاوزَِ ُكُ ئُوَياُ، لُ شًَىاشّ زِيٍَىوضِ قىزئاُ لًرٌ()( شيد بً ثابت)بُضُزؤكايُتِ 

ُِلَبطسيَت، ٌىقتُ و  يَت ئُو خىيٍَدٌُواٌُسوشُّ شياتس لُ خىيٍَدٌُوَيُكِ تًَدا بًَت بُشًَىاشَّ بٍىوض
ياُ (  )بًُ شًَىَ ، 6احلدشاد{فَزَجََّْنٌُا أَْ رُظِْجٌُا لٌَِْبً ثِدَيَبٌَخٍ}: ٌُو، بؤ منىٌُدَكسدشًاُ بؤ ثًتُكاُ جىولَُ

خلف ) و (الكطائي) و( ةمحص)ط خبىيٍَسيَتُوَ، وَكى ثًَصُواياُ (فتجبتوا)ٌىوضًىَ، بؤيُ دَكسيَت بُ 
 ،وَ، وَكى ثًَصُواياٌِ تس دَخيىيٍٍَُوَُط خبىيٍَسيَت(فتبييوا)دَخيىيٍٍَُوَ، ُِزوَِا دَكسيَت بُ ( العاشس

اكسيَت بُشًَىَيُك بٍىوضسيَت كُ دوو خىيٍَدٌُوَ ُِلَبطسيَت، لُ بُالًَ كاتًَك دَياٌبًٍِ شًَىاشّ وشُيُك ٌ
وىضخُفًَكدا بُ شًَىَيُك دَياٌٍىوضِ بُثًَِ خىيٍَدٌُوَيُك، لُ وىضخُفًَكِ تسيصدا بُشًَىَيُكِ تس 

جتسي ) لُ وىضخُفِ وُككُ بُ ( جتسي حتتها األىهاز)بؤ منىوٌُ دَياٌٍىوضِ بُثًَِ خىيٍَدٌُوَيُكِ تس، 
اط يُ، لُث(إبً كجري املكي)ئُوَط خىيٍَدٌُوَّ  ،(وَ)بُ شيادكسدٌِ وشُّ  ٌُىوضًا( ا األىهازمً حتته

: وَكىفُزواٌِ كسد بٌُازدًٌاُ بؤ شازَ ٌاودازَكاُ  ()عىمساُ ئًىاوِ ٌىوضًٍُوَّ وىضخُفُكاُ 
ٌاضساوَ ( اواملصخف األم)وىضخُفًَكًصِ لُالّ خؤّ بُجًًََّصت كُ بُ ( مكة) ،(شاو) ،(كوفة) ،(بصسة)

لُطُهَ ُِوىو وىضخُفًَكًصدا ِاوَلًََكِ ٌازد بؤ خىيٍَدٌُوَ و  ،يُكًَكًصِ بؤ خُلَكِ وُديٍُ تُزخاُ كسد
عبداهلل )بُ وىضخُفِ وُديٍُ قىزئاُ خبىيًٍََت وَ ( شيد بً ثابت)فًَسكسدٌِ خُلَكِ، بؤيُ فُزواٌِ كسد بُ 

( بو عبدالسمحً الطلنيأ)ٌازد بؤ شاً و، ( اب املدصومياملػرية بً أبي شه)ّ ٌازد بؤ وُككُ و، (بً الطائب
سَ، بًُ  شًَىَيُط ُِوىو ٌاوضُيُك بُ وىضخُفِ خؤّ قىزئاٌِ ضبؤ بُ( الكيظ عامس بً عبد)  و

دَخىيٍَد، ئىممُتِ ئًطالوًض يُك دٌَطَ لُضُز زِاضتِ ئُو شًَىاشَ زِيٍَىوضاٌُّ كُ قىزئاًٌاُ 
 . ثًٍَىوضساوَتُوَ

 .261/تالوة الكسآٌ الكسيه أحكاً :بسِواٌُ

 ثضِراو و ثَيكطةيشتو ىباسةكان
 (املقطوع واملوصول) 
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 (مكطوع) ّمنىٌُّ كؤتايِ بٍىوضسيَت لُ قىزئاٌدا، (ـة)ياُ بُشًَىاشّ  ،لُكاتًَكدا ذيَسداز بًَت
 .6اٌمْبِخ{أٌََّٓ َٔدَّْغَ ػِظَبَِوُ }  :وَكى( وىظىه)، ً 11 األٔجْبء {فَظََّٓ أَْ ٌَّٓ َّٔمْذِسَ} :وَكى

 إِالَّ إٌَِــــوَ ًَالَ َِـٍْـدَــئٍ َِـــغْ    ال أْْ وَـٍِـَّـبدٍ ثِـؼَـشْـشِ فَبلْطَـغْ. 11   

رَؼْـجُـذًُا. 17     ػٍََـَ رَؼٍُْـٌا َّذْخٍُْـَٓ رُشْـشِنْ ُّشْشِوْـَٓ                 الَ ىُـٌدَ ثَبِٔـِ َّبعِـْـَٓ ًَ

 َِــب ًَػَـْٓ طِـًْ ًَادلَفْزُـٌذَ ثِبٌشَّػْـذِ   َِــب إَِّْ ـــٌيَأَلُ الَ َّمُـٌٌُـٌا ال أَْْ. 19   

جًَطُّ  (10)لُ ( ال)لُ ( اُ)فُزواٌِ كسدووَ بُ ثضسِاٌِ  (ال أْْ وَـٍِـَّـبدٍ ثِـؼَـشْـشِ فَبلْطَـغْ)
  .قىزئاٌدا

  .771اٌزٌثخ{ًَظَنٌُّاْ أَْ الَّ ٍَِْدَأَ َِِٓ اٌٍّوِ} لُئايُتِ (أََِـٍْـدَ)لُطُهَ وشُّ  .1

 .75ىٌد {ىٌَُ فَيًَْ أَٔزُُ ُِّغًٌٍََُِّْْأَْ الَّ إٌَِـوَ إِالَّ } لُئايُتِ (إِالَّ إٌَِــــوَ ًَالَ)لُطُهَ وشُّ   .2

  .60{أَْ ٌَّب رَؼْجُذًُا اٌشَّْْطَبَْ}:لُئايُتِ (َّبعِـْـَٓ) لُضىزَتِ( رؼْجُذًُا) لُطُهَ وشُّ .3

َ أَخَبفُ ػٍََْْىُُْ ػَزَاةَ ٌٍََّْ أٌٍَُِْ أَْ الَّ رَؼْجُذًُاْ إاِلَّ}لُئايُتِ  .4 ، بؤيُط فُزوىوّ 96ىٌد{اٌٍّوَ إِِِّٔ

أَالَّ رَؼْجُذًُاْ إِالَّ اٌٍّوَ إَِّٔنِِ ٌَىُُ ِِّنْوُ َٔزِّشٌ }لُبُز جًاكسدٌُوَّ لُ جًَطُّ يُكًُ ( ىُـٌدَ ثَبِٔـِ)

 .9ىٌد{ًَثَشِريٌ

 .79ادلّزسنخ {ؼْنَهَ ػٍَََ أَْ ٌَّب ُّشْشِوَْٓ ثِبٌٍَّوِ شَْْئبًُّجَبِّ}لُئايُتِ ( ُّشْشِوَْٓ)لُطُهَ وشُّ   .5

ًَإِرْ ثٌََّأَْٔب ٌِئِثْشَاىَُِْ َِىَبَْ اٌْجَْْذِ أَْ ٌَّب رُشْشِنْ ثِِ }لُئايُتِ( رُشْـشِنْ)لُطُهَ وشُّ  .6

 .96احلح{شَْْئبً

 .95اٌمٍُ{ٌَََْْ ػٍََْْىُُ ِِّغْىِنيٌأَْ ٌَّب َّذْخٍَُنَّيَب اٌْ}لُئايُتِ  (َّذْخٍُْـٓ) لُطُهَ وشُّ  .7

 .73اٌذخبْ {َ اهللٍَؼٌٍ ػَب رَْ ٌَّأًَ} لُئايُتِ( ػٍََـَ رَؼٍُْـٌاال )لُطُهَ وشُّ   .8

 .763األػشاف{أَْ الَّ ِّمٌٌٌُُاْ ػٍَََ اٌٍّوِ إِالَّ اٌْسَكَّ}لُ ئايُتِ ( أَْ الَّ ِّمٌٌٌُُاْ)لُ  .9
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 .714األػشاف {ٍََ أَْ الَّ أَلٌُيَ ػٍَََ اٌٍّوِ إاِلَّ اٌْسَكَّزَمِْكٌ ػَ}لُئايُتِ ( أَلٌُيَ الَّ)لُ   .10

َُّبدِ أَْ ٌَّب إٌَِوَ إٌَِّب أَٔذَ }لُ ئايُتِ ( ٌَّب أَْ)جًاواشّ ُِيُ ضُبازَت بُ ثضسِاٌِ  :ضىود فَنَبدٍَ فِِ اٌظٍُّ

 .ثضسِاًٌصِ لُثًَصرتَ، 11األٔجْبء{عُجْسَبَٔهَ

ًَإِْ َِّب } لُ ئايُتِ ك جًَطُدا،ُلُي( ً)لُطُهَ ( اُ)ٌُ بُ ثضسِاٌِ فُزوا( َِــب ثِبٌشَّػْـذِ إَِّْ)

 .51اٌشػذ{ُٔشَِّنَّهَ ثَؼْغَ اٌَّزُِ َٔؼِذُىُُْ أًَْ َٔزٌََفََّْنَّهَ

ُِزضؤًٌَك ِاتبًَت، بًُ ( وا) لُطُهَ( أُ)فُزواٌُ بُ ثًَك طُياٌدٌِ ( طِـًْ ًَادلَفْزُـٌذَ)
 (.أّوا)شًَىَيُ 

 أَعَّـغَـب َِــْٓ أََْ ادلُنَبفِمِـْـَٓ خُـٍْـفُ ًَاٌنِّغَـب ثِشًٍَُ َِـب ِِـْٓ ؼُـٌاالْطَ ُٔيٌُا. 16

ثْـرٍ اٌنِّغَـب فُظٍَِّـذْ. 15  َِــب إَِّْ وَـغْـشُ ادلَفْـزُـٌذَ ٌَـُِ ًَأَْْ َِـب زَـْْـثُ ًَرِ

َٔـسْـًٍ بيِاالْٔـفَـ ًَخُـٍْـفُ َِـؼَـب َّذْػُـٌَْ ًَادلَفْـزُـٌذَ الْٔؼَـبَِ.  14  ًَلَـؼَـب ًَ

فٍَََّّب ػَزٌَْاْ ػَٓ َِّب ُٔيٌُاْ }بجضسِيٍََ تٌُّا لُيُك لُئايُتِ ( وا)لُ ( عَ) :واتُ( ُٔيٌُا َِــب ػَـْٓ)

ٍْنَب ٌَيُُْ  .766األػشاف{ػَنْوُ لُ

بُبَِ لُ دوو جًَطُّ قىزئاُ بجضسِيٍََ ( وا)لُ ( وَ) :واتُ (ادلُنَبفِمِـْـَٓ ...ِِـْٓ الْطَؼُـٌا)
 : جًاواشّ و ٌاكؤكِ

 .91اٌشًَ{ىًَ ٌَّىُُ ِِّٓ َِّب ٍََِىَذْ أََّّْبُٔىُُ}لُئايُتِ : يُكًُ

 .94اٌنغبء{فَِّٓ ِِّب ٍََِىَذْ أََّّْبُٔىُُ ِِّٓ فَزََْبرِىُُُ}لُئايُتِ : دووًَ

، لُ جًَطُيُكِ تسيصدا ُِيُ بُالًَ (بسوً والٍطا)ئاواذَشِ بؤ ئًُ دوو جًَطُيُ كسدووَ 
 .َرتثضسِاٌدًٌصِ لُثًَص ،71ادلنبفمٌْ{ًَأَٔفِمٌُا ِِٓ َِّب سَصَلْنَبوُُ ِِّٓ لَجًِْ}اشّ لُضُزَ لُ ئايُتِ وًاج

لُ ضىاز جًَطُّ قىزئاٌدا بُبَِ جًاواشّ لُيُكرت ( وَ)لُ ( اً) :واتُ (ًرثر...اَ ِٓ)
 :بجضسِيٍََ
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 .713اٌزٌثخ{خَْْشٌ أََ َِّْٓ أَعَّظَ ثُنَْْبَٔوُ}لُئايُتِ  .1

 .51فظٍذ{خَْْشٌ أََ َِّٓ َّأْرِِ آِِنبً ٌَََّْ اٌْمَِْبَِخِ}لُئايُتِ  .2

 .713اٌنغبء{أََ َِّٓ َّىٌُُْ ػٍََْْيُِْ ًَوِْالً}لُئايُتِ  .3

 .77اٌظبفبد{أََ َِّْٓ خٍََمْنَب إَِّٔب خٍََمْنَبىُُ}لُئايُتِ  .4

ثْـرٍ)بُ ( العافات)ئاواذَشِ كسدووَ بؤ جًَطُكُّ ضىزَتِ  بُِؤّ ( ًَرِ
 .لُو ضىزَتُدا( امساعًن)ضُزِاتِ ضُزبسِيٍِ بُ

لُُِز شىيًٍََكدا ِات لُ قىزئاٌدا بًجضسِيٍََ، ( ِب) لُ( زْث) :واتُ( َِـب زَـْْـثُ)
 :تٌُّا لُ دوو جًَطُشدا ِاتىوَ لُ قىزئاٌدا

ٌٌُّاْ ًُخٌُِىَىُُْ شَطْشَهُ ًَإَِّْ اٌَّزَِّٓ}  : يُكًُ  .755اٌجمشح{ًَزَْْثُ َِب وُنزُُْ فٌََ

هُ ٌِئَالَّ َّىٌَُْ} :دووًَ ٌٌٌَُّاْ ًُخٌُىَىُُْ شَطْشَ . 741اٌجمشح{ًَزَْْثُ َِب وُنزُُْ فَ

أَْْ) ز ُلُِ( ٌـُ)كُ ُِوصَكُّ ضُزّ ُِبًَت لُ ( أَْْ) :واتُ (وَـغْـشُ ادلَفْـزُـٌذَ ٌَـُِ ًَ
 .شىيًٍََكِ قىزئاٌدا بًَت بًجضسِيٍََ

، لُئايُتِ لُيُك جًَطُّ قىزئاٌدا لُيُكرت بجضسِيٍََ( وا)لُ( اُ) :واتُ (الْٔؼَـبَِا َِــب إَِّْ)

لُطُهَ وشُّ يدعىُ ( أُ وا) :واتُ( َِـؼَـب َّذْػُـٌَْ ًَادلَفْـزُـٌذَ) ،765األٔؼبَ{إَِّْ َِب رٌُػَذًَُْ ٓدٍ}
 : لُ دوو جًَطُدالُيُكرت بجضسِيٍََ 

أََّْ َِب َّذْػٌَُْ ِِٓ دًُِٔوِ ىٌَُ اٌْ} لُئايُتِ:يُكًُ  .69احلح{جَبطًًَُِ

أََّْ َِب َّذْػٌَُْ ِِٓ دًُِٔوِ اٌْجَبطًُِ} لُئايُتِ: دووًَ  .61ٌمّبْ{ًَ

 :جًاواشّ ُِيُ لُدوو جًَطُدا :واتُ( ًَلَـؼَـب ًََٔـسْـًٍ االْٔـفَـبيِ ًَخُـٍْـفُ)

نِّْزُُ ِِّٓ شَِْءٍ} لُئايُتِ: يُكًُ  .57األٔفبي{ًَاػٌٍَُّْاْ أَََّّٔب غَ

ََّّٔب ػِنذَ اٌٍّوِ ىٌَُ خَْْشٌ ٌَّىُُْ} لُئايُتِ: دووًَ  .ثًَك طُياٌدًٌصًاُ لُثًَصرتَ ،34اٌنسً{إِ
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 : بًُ شًَىَيُ( أُ وا)ٌُك ( إُ وا)تًَبًًٍض دَكسيَت كُ جًَطُّ كؤتايِ تايبُتُ بُ 

دا ( الٍىن)دا بُبَِ جًاواشّ دَثضسِيٍَدزيَت، بُالًَ لُضىزَتِ  األىعاولُ ضىزَتِ ( إُ وا)
يض بُبَِ جًاواشّ دَثضسَيٍَدزيَت، لُ (أُ وا) ،ُزَ و، ثًَك طُياٌدٌِ لُثًَصرتٌَاكؤكِ لُض

يض دا ٌاكؤكِ لُضُزَو، ثًَك طُياٌدٌِ (األىفال)دا، لُ ضىزَتِ (لقىاُ) و( احلج)ضىزَتِ 
 .خىاّ طُوزَط شاٌاتسَ. لُثًَصرتَ

( لَْيفال)و ( لَْيعاو)بُ ( األىفال)و( األىعاو)لًُ ضٌُد ديَسَِ ِؤٌساوَيُدا، وشُّ  :تًَبًٍِ
 .دَخىيٍَسيَتُوَ

 طِـفْ ًَاٌٌَْطْـًُ ثِئْغََّـب لُـًْ وَزَا سُدًُّا   ًَاخْـزُـٍِـفْ عَـأٌَْزُـُّـٌهُ َِـب ًَوُـًِّ.  16

 َِـؼَـب َّجٍُْـٌا اشْزَيَـذْ أَفَؼْزُـُُ أًُزِـِْ الْطَؼَـب َِـب فِـِ ًَاشْزَـشًَْا خٍََفْزٌُُِِّٔ. 11

 طِــالَ رُِ ًَغَـْْـشَ شُؼَـشَاءٍ رَنْضِّْـًُ وِـالَ سًٌَُ ًَلَـؼَـذْ فَؼَـٍْـَٓ ـِثَـبِٔ. 11

بُيُك  ،لُيُك جًطُّ قىزئاٌدا( َِـب)لُ ( وُـًِّ)فُزواُ دَكات بُ ثضسِاٌدٌِ ( اجلصزٍ إبَ)

ُيُ ضُبازَت بُ ، ٌاكؤكًض 65ِإثشاىُْ {ًَآرَبوُُ ِِّٓ وًُِّ َِب عَأٌَْزٌُُّهُ}دٌَطِ شاٌاياُ، لُئايُتِ 

 :9لُضىازجًَطُدا( َِـب)لُ ( وُـًِّ)جًاكسدٌُوَّ 

 .37اٌنغبء{وًَُّ َِب سُدًَُّاْ إٌََِ اٌْفِزْنِخِ}لُئايُتِ : يُكًُ

 .55ادلؤِنٌْ{وًَُّ َِب خَبء أَُِّخً سَّعٌٌُُيَب وَزَّثٌُهُ}لُئايُتِ : دووًَ

 .61األػشاف{أُخْزَيَبوٍََُّّب دَخٍََذْ أَُِّخٌ ٌَّؼَنَذْ } لُئايُتِ: ضًًًَُ

لُجًَطُّ يُكًُ و دووًَ  ،61األػشاف{وٍََُّّب دَخٍََذْ أَُِّخٌ ٌَّؼَنَذْ أُخْزَيَب}لُئايُتِ : ضىازًَ
ًًُ و ضىازًَ ثًَك طُياٌدٌُ، جطُ لًُ جًَطاٌُط ئاواذَواُ ً لُجًطُّ ضًَبُالَبسِاٌدٌُ، 

 .ىيٍَسيَتُوَُِوىوّ بُ يُك دٌَطِ شاٌاياُ بُ ثًَك طُياٌدُ دَخ ثًكسد،

 :لُدوو جًَطُدابُبَِ ٌاكؤكِ  (ـبَِ)لُطُهَ  (ئْظَثِ)فُزواُ دَكات بُ ثًَك طُياٌدٌِ 
                                                 

، 280/الثُزَِ( أحكاو تالوة الكسآٌ الكسيه)و ( احملكنة الدقائل)، للكنخاوي( / اجمليد الفتح) :بسِواٌُ 9
 .96-92/ اللنعة البدزية لُ وَزطستَ بُ
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، ئُوَ جًَطُّ يُكُوُ لُ 31اٌجمشح{ثِئْغََّب اشْزَشًَْاْ ثِوِ أَٔفُغَيُُْ أَْ َّىْفُشًُاْ}لُئايُتِ : يُكًُ
 (.البكسة)ضىزَتِ 

( اجلصزي إبَ)، ئُوَط لُ وتُّ 741األػشاف{ٌُِِّٔ ِِٓ ثَؼْذَُِلَبيَ ثِئْغََّب خٍََفْزُ}لُئايُتِ : دووًَ

لًُْ } زدَكُويَت، باضِ ئُوَشِ كسدووَ كُ لُ ئايُتَِد (ًَاشْزَـشًَْا خٍََفْزٌُُِِّٔ طِـفْ ًَاٌٌَْطْـًُ)

ُالًَ شياتس ب (ثِئْغََّـب لُـًْ وَزَا): فُزوىويُتِ ُِيُ ضىٌكُلُضُز  ٌاكؤكِ ،36اٌجمشح{ثِئْغََّب َّأُِْشُوُُْ 

لُ ( فِـِ)كاز بُ ثضسِاٌدُ دَكسيَت لًُ جًَطُياٌُدا، ُِزوَِا فُزواٌِ كسدووَ بُ ثضسِاٌدٌِ 

 :جًَطُدا بُبَِ ٌاكؤكِ( 11)لُ ( َِـب)

 

  754األٔؼبَ{لًُ الَّ أَخِذُ فِِ َِب أًُْزَِِ إٌََِِّ} .7

  75اٌنٌس{ٌََّغَّىُُْ فِِ َِب أَفَؼْزُُْ فِْوِ} .9

 .719األٔجْبء{زَيَذْ أَٔفُغُيُُْ خَبٌِذًَُْ ًَىُُْ فِِ َِب اشْ} .6

 .51ادلبئذح{ٌَِّْجٌٍَُْوُُْ فِِ َِب آرَبوُُ فَبعْزَجِمٌُا اخلَْْشَادِ} .5

 .764األٔؼبَ{ٌَِّْجٌٍَُْوُُْ فِِ َِب آرَبوُُْ إَِّْ سَثَّهَ} .5

 وُ لُكُئُوُط جًَطُّ دووَ ،951اٌجمشح{فِِ َِب فَؼٍََْٓ فَِِ أَٔفُغِيَِّٓ ِِٓ َِّؼْشًُفٍ} .6

 .ئاواذَّ ثًَكسدووَ (فَؼَـٍْـَٓ ثَـبِٔـِ)بُ  (اجلصزيإثٓ ) و، (البكسة) ضىزَتِ

 .67اٌٌالؼخ{ًَُٔنشِئَىُُْ فِِ َِب ٌَب رَؼٌٍََُّْْ} .1

 .91َاٌشً{ػَشَةَ ٌَىُُ َِّثَالً ِِْٓ أَٔفُغِىُُْ ىًَ ٌَّىُُ ِِّٓ َِّب ٍََِىَذْ أََّّْبُٔىُُ ِِّٓ شُشَوَبء فِِ َِب سَصَلْنَبوُُْ } .1

 .6اٌضِش{فِِ َِب ىُُْ فِْوِ َّخْزٍَِفٌَُْ} .3

تًَبًٍِ بكُ ضؤُ ئاواذَّ كسدووَ بؤ ُِزدووَ  ،56اٌضِش{فِِ َِب وَبٌُٔا فِْوِ َّخْزٍَِفٌَُْ} .10

 .(رَنْضِّْـًُ وِـالَ)بُ ( الصوس)جًَطُكُّ ضىزَتِ 
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ثًَكُوَ ، جطُ لًُ جًَطاياٌُط 756اٌشؼشاء{وٌَُْ فِِ َِب ىَبىُنَب آِِنِنيَأَرُزْشَ} .11

( طِــالَ رُِ ًَغَـْْـشَ( )اجلصزي إبَ)بُبَِ ٌاكؤكِ، ئُوَط لُ فُزوىودَّ  دَخىيٍَسيَتُوَ
 .دَزدَكُويَت

سْـًِ فَأَّْنََّـب. 13  ًُطِـفْ ًَاٌنِّغَـب األَزْـضَاةِ اٌشُّؼَشَا فِِ  ُِخْزَـٍِـفْ ًَ طِـًْ وَبٌنَـّ

 ،ثًَكًاُ بطُيٌُُ( ف)قىزئاٌدا لُطُهَ ثًتِ لُُِزكىيًَُك ِات لُ  (فَأَّْنََّـب)وشُّ  :واتُ

سْـً)لُضىزَتِ ( أَّْنََّـب)كى ضؤُ َو  .ثًَك دَطُيٌُِ( اٌنَـّ

 :لُ دوو جًَطُّ قىزئاٌدا ديَت( أَّْنََّـب)وشُّ  :كُواتُ

 .774اٌجمشح{فَأَّْنََّب رٌٌٌَُُّاْ فَثََُّ ًَخْوُ اٌٍّوِ}: يُكًُ

 .16اٌنسً{أْدِ ثِخَْْشٍأَّْنََّب ٌَُّخِّيوُّ الَ َّ}: دووًَ

 .لُضَِ جًَطُّ تسدا ٌاكؤكِ لُضُزَ :واتُ( ُِخْزَـٍِـفْ ًَ)

 .39اٌشؼشاء{ًَلًَِْ ٌَيُُْ أََّْٓ َِب وُنزُُْ رَؼْجُذًَُْ}: يُكًُ

 .67األزضاة{ٍَِْؼٌُِٔنيَ أَّْنََّب ثُمِفٌُا أُخِزًُا}: دووًَ

  .11اٌنغبء{أَّْنََّب رَىٌٌُُٔاْ ُّذْسِوىُُُّ اٌٌَّْْدُ}: ضًًًَُ

لُ ُِزدوو  بُالًَ ثًَك طُياٌدًٌصِ لُثًَصرتَ( اٌشُّؼَشَا)ثضسِاٌدًٌصِ لُثًَصرتَ لُ ضىزَتِ 

 .وَضف كساوَ :واتُ( ًُطِـفْ) :فُزوىويُتِضىٌكُ ( ًَاٌنِّغَـب) و( األَزْـضَاةِ)جًَطُّ ضىزَتِ 

 ػَـٍَـَ رَأْعَـٌْا رَسْضَُٔـٌا وَْْـالَ َٔدَّْـغَ   َٔدْـؼَـالَ أٌََّــْٓ ىُـٌدَ فَئٌَِّـُْ ًَطِـًْ. 31

َ َِـْٓ َّشَـبءُ َِـْٓ ػَْٓ   ًَلَطْـؼُـيُـُْ زَـشَجٌ ػٍََـْْـهَ زَــحٌّ. 37  ىُـُْ َّـٌََْ رٌٌَََـّ

 .لُيُك جًَطُدا( مل)و ( إْ)لًَسَدا فُزواُ دَكات بُ ثًَك طُياٌدٌِ 
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، ُِزوَِا فُزواٌِ كسدووَ بُ 75ىٌد{ٌُّاْ أَََّّٔب أُٔضِيِ ثِؼٍُِِْ اٌٍّوِفَئِْ ٌَُّْ َّغْزَدِْجٌُاْ ٌَىُُْ فَبػٍَْ} لُئايُتِ

 :لُدوو جًَطُدا( ٌٓ) لُطُهَ( اْ)ثًَك طُياٌدٌِ 

 .51اٌىيف{ٌَىُُ ٌَِّْػِذاً أٌََّٓ َّٔدْؼًََ ًْ صَػَّْزَُُْث } :يُكًُ

 .6اٌمْبِخ{أََّسْغَتُ اٌْئِٔغَبُْ أٌََّٓ َٔدَّْغَ ػِظَبَِوُ }: دووًَ

 .ئاواذَّ كسدووَ (َٔدَّْـغَ)و بؤ جًَطُّ دووًَ  (َٔدْـؼَـالَ)بؤ جًَطُّ يُكًُ بُ  

أَْ ٌَّٓ }باضِ جًاواشّ كسدووَ لُ ئايُتِ ( احلصسيحمىىد خمًن )واوؤضتا  :ضىود

 إبَ)، كُ ثضسِاٌدٌِ تًًَدا لُثًَصرتَ، ُِزبُوَط كازدَكسيَت، واديازَ زِيَسَِوّ 91ادلضًِ {رُسْظٌُهُ
 .ثضسِاٌدًٌَتِ و، خىاّ طُوزَط شاٌاتسَ (اجلصزي

لُ ضىاز جًَطُّ قىزئاٌدا بُبَِ  (وَْْـالَ)ُِزوَِا فُزواٌِ كسدووَ بُ ثًَك طُياٌدٌِ 
 .ٌاكؤكِ

 .746ػّشاْ اي{ ٌِّىَْْالَ رَسْضٌَُٔاْ ػٍَََ َِب فَبرَىُُْ}: يُكًُ

 .96احلذّذ{ىٍََْْب رَأْعٌَْا ػٍَََ َِب فَبرَىُُْ ٌِ}: ًدووَ

 .4احلح {ٌِىٍََْْب َّؼٍََُْ ِِٓ ثَؼْذِ ػٍٍُِْ شَْْئبً}: ًُي ضٌَ

جًَطُكُّ  (3)لُ  ،، كُ جًَطُّ دووَوُ تًًَدا41االزضاة {ٌِىٍََْْب َّىٌَُْ ػٍََْْهَ زَشَجٌ}: ضىازًَ
 :بسيتني لُتسيض بُبَِ جًاواشّ لُيُكرت ثضسِاوُ، كُ 

 .11 اٌنسً {ٌِىَِْ الَ َّؼٍََُْ ثَؼْذَ ػٍٍُِْ شَْْئبً } :يُكًُ 

 .، كُجًَطُّ يُكُوُ لُ ضىزَتُك61ُ االزضاة{ٌِىَِْ ٌَب َّىٌَُْ ػٍَََ اٌُّْؤِِْننِيَ زَشَجٌ} :دووًَ

 .1احلشش {وَِْ ٌَب َّىٌَُْ دًٌَُخً ثََْْٓ اٌْأَغْنَِْبء ِِنىُُْ}: يًُ ضٌَ

 :اواشّلُدوو جًَطُدا بُبَِ جً (َِـْٓ) ُل (ػَْٓ)ُِزوَِا فُزواٌِ كسدووَ بُ ثضسِاٌدٌِ 

 .56اٌنٌس {ًََّظْشِفُوُ ػَٓ َِٓ َّشَبء} :يُكًُ
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 .93اٌندُ{فَأَػْشِعْ ػَٓ َِّٓ رٌٌََََّ ػَٓ رِوْشَِٔب}: دووًَ

ثاشاُ فُزواٌِ كسدووَ بُ . لًُ دوو جًَطُّ قىزئاٌدا ِاتىوُيض تٌُّا (َِـْٓ ػَْٓ)

 : لُدوو جًَطُدا بُبَِ ٌاكؤكِ (ىُـُْ)لُ  (َّـٌَْ)ثضسِاٌدٌِ 

 .76غبفش{ٌَََّْ ىُُ ثَبسِصًَُْ ٌَب َّخْفََ} :يُكًُ

 .76اٌزاسّبد{ٌَََّْ ىُُْ ػٍَََ اٌنَّبسِ ُّفْزَنٌَُْ}: دووًَ

 

زِّــَٓ ىَــزَا ًَِــبيِ. 39 ـالَ طِـًْ اإلَِـبَِ فِـِ زِْـَٓ دَ   ىَــؤُالَ ًَاٌَـّ  ًًَُىِـّ

بُجًاكساوَيِ  ،ديَت( ِب)كُ لُ ثاط ( ي)لًَسَدا ئاطادازواُ دَكاتُوَ كُ ثًتِ 
 : لُضىاز جًَطُّ قىزئاٌدادٌَىوضسيَت 

 .1اٌفشلبْ{ًَلَبٌٌُا َِبيِ ىَزَا اٌشَّعٌُيِ َّأْوًُُ اٌطَّؼَبََ}: يُكًُ

 .53اٌىيف{ًََّمٌٌٌَُُْ َّب ًٍََّْزَنَب َِبيِ ىَزَا اٌْىِزَبةِ ٌَب ُّغَبدِسُ}: دووًَ

 .66ادلؼبسج{نيَفََّبيِ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا لِجٍََهَ ُِيْطِؼِ}: ضًًًَُ

( احلصسيحمىىد خمًن )، واوؤضتا 11اٌنغبء{فََّب ٌِيَـؤاُلء اٌْمٌََِْ الَ َّىَبدًَُْ َّفْمَيٌَُْ زَذِّثبً}: ضىازًَ
 :دَفُزوىيَت 284الثُزَِ ( الكسآٌ تالوةأحكاً )لُ 

زِاوَضتًَت بُِؤّ كىزتِ ( ه)ياُ ( وا)تُشدا خىيٍَُز بؤّ ُِيُ لُضُز ثًتِ ُلُو حالَ

 و( هبؤالء)بُالًَ دزوضت ًٌُ لُ الوُكُوَ ياُ لُ  ،ياُ تاقًكسدٌُوَ و شتِ ِاوشًَىَ اضٌُُِ

 .دَضت ثَِ بكات( وا)بُلَكى ثًَىيطتُ لُ  ،دَضت ثًَبكات( ثبٌزُ)

وَكى لًُ ئايُتُدا بطُيٌُُ ( حني)بُ ثًتِ ( ت)ثًتِ  :واتُ (طِـًْ اإلَِـبَِ فِـِ زِْـَٓ دَ)

 .()ّ عىمساٌدا ِاتىوَ (ماواإل)لُ وىظخُفِ  :كىوَ( ِنبص...ًالد) :ِاتىوَ
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جًاواشّ ُِيُ لُضُز ثضسِاٌدُ ، سيَتُوَ خاوٌَِ ئُو وتُيُىيٍَبُُِلَُ دَخ :واتُ( ًًَُىِّــالَ)
بؤضىوٌِ زِاضت و ثُضٌُديض ئُوَيُ لُيُكرت جًابكسيَتُوَ، ( حني) لُ( ت)و ثًَك طُياٌدٌِ 

 ،ٌاثُضٌُدَ بُالًَسَ، بؤضىوًٌَكِ تسيض ُِيُ وشُيُكِ ت( حني)وشُيُكُ و ( الت) :واتُ
وَكى دوو ( حتني( )وال)لُو حالَُتُشدا دَبًَتُ ( حني)لُطُهَ ( ت)بسيتًُ لُ ثًَك طُياٌدٌِ 

دٌُوَّ ٍئًُ بؤضىوٌُشِ كازثًٍَُكساوَ، بُبُلَطُّ ئُوَّ ثًَصُوا طُوزَكاٌِ خىيَ ،وشُ
( ه)بًَت ياُ بُ ( ت)َضتاوُ ئًرت ضِ بُ لُكاتِ ثًَىيطتًدا زِاو( والت)قىزئاُ لُضُز وشُّ 

ئًُ وُضُلُط ( ت)بُبَِ ( وال)لُضُز  ًِض كُضًَك لُو ثًَصُواياٌُ زِاٌُوَضتاوُ( ت)لُجًاتِ 
 .10، باضكساوَ لُ كتًَب و ضُزضاوَكاٌِ تُجىيداشتِ شؤزّ لُضُزَ

 رَفْـظِـًِ الَ بًََّـ ًَىَـب ايْ ِِـَٓ وَـزَا طِــًِ ًَوَـبٌُـٌىُـُْ ًًََصَُٔـٌىُــُْ. 36

 و (ًًََصَُٔـٌىُــُْ)لُطُهَ ُِزدوو وشُّ ( ــُْىُ)لًُ ديَسَِدا فُزواٌِ كسدووَ بُ ثًَك طُياٌدٌِ 

 ،ئُوُط بُ كؤدٌَطِ شاٌاياُ ،6ادلطففني{ُْ أًَ ًَّصٌَُٔىُُْ ُّخْغِشًًََُْإِرَا وَبٌٌُىُ}لُئايُتِ  (وَـبٌُـٌىُـُْ)

زِاوَضتاٌُ  ىضىٌكُ ئُوَ وَك( ًَصَُٔـٌ)ياُ ( وَـبٌُـٌ)دزوضتًض ًٌُ زِاوَضتاُ لُضُز وشُّ 

 .(ثمفزٌّىُ زْث)لُئايُتِ ( ثمفزٌّىُ)لُضُز وشُّ 

لُ وشُّ ( اي)لًَسَدا زِووٌِ دَكاتُوَ كُ دزوضت ًٌُ  (رَفْـظِـًِ الَ ًََّـب ًَىَـب ايْ ِِـَٓ وَـزَا)

لًُ جًابكسيَتُوَ ( ه)وضت ًٌُ ُِزوَِا دز ،(اٌزمٌٍ، ادلؤِنٌْ) :وَكىدواّ خؤّ جًابكسيَتُوَ 

( ّبآدَ ،ّأّيب)لًُ جؤزَ وشاٌُ ( ُ)ُِزوَِا دزوضت ًٌُ ( ىؤالء، ىأٔزُ: )جؤزَ وشاٌُ
 .جًابكسيَتُوَ

 :لُ ضىاز جًَطُّ قىزئاٌدا ِاتىوَ تٌُّا( لى)لُطُهَ ( اُ) :ضىود

 .711األػشاف{أَْ ٌٌَّْ َٔشَبء أَطَجْنَبىُُ ثِزٌُُٔثِيُِْ }: يُكًُ

ْ َّشَبءُ اٌٍّوُ ٌَيَذٍَ اٌنَّبطَ خَِّْؼبً}: دووًَ  .67اٌشػذ{أَْ ٌٌَّ

ْ وَبٌُٔا َّؼٌٍََُّْْ اٌْغَْْتَ}: ضًًًَُ  .75عجأ{أَْ ٌٌَّ

                                                 
 .2/83 ةيالدزز البه بُوَزطستَ لُ .101/، احتاف فضالء البشس11/، تكسيب اليشس2اليشس ج :بسِواٌُ 10
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، لُ ُِزضَِ جًَطاكاٌِ يُكًُ 76اجلٓ{ًَأٌٌََِّ اعْزَمَبٌُِا ػٍَََ اٌطَّشِّمَخِ ٌَأَعْمَْْنَبىُُ َِّبء غَذَلبً}: ضىازًَ
 .11، لُجًَطُّ ضىازَوًصدا جًاواشّ لُضُز ُِيُوُ لُيُكرتوو دووًَ و ضًًَُودا ثضسِا

 :لُ بسيتني كُثًَكُوَُ و جًاٌاكسيٍَُوَ،  ُوشُّ تس ُِيُ ُِوًص ٌُِدَّ :ضىود

 .لُُِزكىيًَُكدا بًَت لُقىزئاٌدا( وا)لُطُهَ ( وَ) .1

 .4سقاٌطب {شِ اٌْئِٔغَبُْ َُِِّ خٍُِكَفٍََْْنظُ} :وَكىّ ثسضًازكسدٌدا (وا)لُطُهَ ( وَ) .2

، بُجًا دٌَىوضسيَت بُالًَ 796اٌظبفبد{عاَلٌََ ػٍَََ إِيْ َّبعِني}لُئايُتِ  (إِيْ َّبعِني) .3

 (.اي)ًٌُ لُضُز زِاوَضتاُ دزوضت 

 .دوو جًَطُّ قىزئاٌدا ِاتىوَتٌُّا لُ ( ٌعىا) .4

 .917اٌجمشح{إِْ رُجْذًُاْ اٌظَّذَلَبدِ فَنِؼَِّّب ىَِِ} -

 .41اٌنغبء{ثِوِ إَِّْ اٌٍّوَ ِٔؼَِّّب َّؼِظُىُُ} -

 .769األػشاف{ًَلَبٌٌُاْ َِيَّْب رَأْرِنَب ثِوِ ِِٓ آَّخٍ}وّىا لُئايُتِ .5

 .ُِزضؤًٌَك بًَت( رإ)لُطُهَ ( ٌَّ) .6

 .ُِزضؤًٌَك بًَت( رإ)لُطُهَ ( زني) .7

 .(ٌئٓ)لُ ( إْ)لُطُهَ ( ي)ثًتِ  .8

 .(ٌئال)لُ وشُّ ( ال)لُطُهَ ( ألْ) .9

ًَّْىَأََّٔوُ }( اٌمظض)لُ ضىزَتِ  ئايُتدالُ دوو جًَطُّ يُك ( وأْ)لُطُهَ ( ًُْ) .71

 .19{ٌَب ُّفٍِْرُ اٌْىَبفِشًَُْ

بُجًاكساوَيض ِاتىوَ لُ ئايُتِ  ،35طو{ٌَب رَأْخُزْ َََّّجْنَؤُ لَبيَ}لُئايُتِ ( َََّّجْنَؤُ) .11
ِ زِاوَضتًت لُ ضىزَت( إبَ)ُِزبؤيُ دَكسيَت لُضُز  ،741األػشاف{بيَ اثَْٓ أََُّ إَِّْ اٌْمٌَََْلَ}
 .طهدزوضت ًٌُ زِاوَضتًت لُضُز ئُو ثًتُ لُضىزَتِ  و،( األعساف)

                                                 
 .102/اللنعة البدزية  بُوَزطستَ لُ، 270/فتح اجمليد شسح كتاب العنيد :بسِواٌُ 11
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ُِوًصُ بُ ثًَك طُيٌُساوّ ِاتىوَ، واتُ زِاوَضتاُ دزوضت ًٌُ ( لىال)  .12
 .(لىوا)، ُِزوَِا لُضُز وشُّ (لى)لُضُز وشُّ 

أَّّبً َِّب رَذْػٌُاْ فٍََوُ األَعَّْبء }لُئايُتِ ( وا)زِاوَضتاُ لُضُز وشُّ  :ضىود

بُالًَ دَضتجًَكسدُ دزوضت ( ايا)، ُِزوَِا زِاوَضتاُ دزوضتُ لُضُز 771اإلعشاء{ٌْسُغْنََا
 .12َوَ ٌُبًَت( ايا)ًٌُ تٌُّا لُضُز 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

نموكۆتاییبكوشوشیشوڕوانیبوچاوه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 : بؤ شياتس شازَشابىوُ لًُ بابُتُ بسِواٌُ  12

 .284/ تالوة الكسآٌ الكسيهأحكام  -

 .23/  خمتصس بلوغ األميية -
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 وَينةى ئيجازةى نووسةر لة خوَيندنى قورئاندا
 

ان يروي و يقرأ بما تلقاه مني من طريق ( برهان الدين أمني إحسان) ىذا وقد أجزت األخ
الشاطبية و التيسير و اوصيو بتقوى اهلل في السر و العلن و ان ال يتوانى عن تعليم كتاب اهلل و ان 
يكون خادما في حياتو لكتاب اهلل تعالى نفعنا اهلل جميعا بالقرآن الكريم في الدنيا واآلخرة وصلى 

 .محمد و على آلو وصحبو وسلم وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالميناهلل على سيدنا 
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ب اٌـضُّخْـشُفِ ًَسَدَّْـذُ.49  اٌْجَـمَـشَهْ وَــبفِ ىُـٌدٍ سًٍَُ الػْـشَافِ صَثَـشَهْ ثِبٌـزَـّ

هة ( سَدَّْـذُ)هةَ ديَسِى ٓؤُساوةكةيدا ئاطادازًاْ دةكاتةوة كة وغةى ( ٖاجلصز إبّ)

 :وةساُىوضى كساوة (د)بة ثًتى  هة ذةوت جًَطةى قىزئاُدا () ًىؾرةيف عىمساُدا

 .23اٌضخشف{سَثِّهَ ذَؤَىُُْ َّمْغٌَُِّْ سَدَّْ}: يةكةَ

 .23اٌضخشف{ًَسَدَّْذُ سَثِّهَ خَْْشٌ َِِّّّب َّجَّْؼٌَُْ} :دووةَ

 .65األػشاف{بَِّْ سَدَّْذَ اٌٍّوِ لَشِّتٌ َِِّٓ اٌُّْذْغِنِنيَ}: ضًًَةَ

 .65اٌشًَ{فَبٔظُشْ بٌََِ آصَبسِ سَدَّْذِ اٌٍَّوِ}: قىازةَ

 .32ىٌد{سَدَّْذُ اٌٍّوِ ًَثَشَوَبرُوُ ػٍََْْىُُْ ؤَىًَْ اٌْجَْْذِ}: َثًَِحة

 .3ِشُّ{سَثِّهَ ػَجْذَهُ صَوَشَِّّب ذِرِوْشُ سَدَّْ}: غةغةَ

 .312اٌجمشح{ؤًٌَُْـئِهَ َّشْجٌَُْ سَدَّْذَ اٌٍّوِ} :ذةوتةَ

ؼ بىو هة ، ٓةز ئةوي()عىمساُة ثًَػةوا ُىوضى، ًةبةضت هة  :واتة (صَثَـشَهْ) :ضىود
 .ئاًاذةى بؤ كسا( ماواإل املضحف يف)بةغى زِابسدوودا بة 

 .1(يف الصبْز ِاوهقد كتب)ُىوضساو  :واتة( اٌضثٌس) 

 ىُــُْ اٌـضَّـبِْ ػُمُـٌدُ ؤَخَْْـشَادٌ َِؼًـب بثْـشَىَــُْ َٔـذْـًٍ صَـالسُ ِٔؼَّْزُـيَـب. 46

 ًَاٌـنُّــٌسِ ثِـيَـب ٌَؼْـنَـذَ ػِـّْـشَاَْ وَـبٌــُّـٌسِ فَـبؿِــشٌ صُـَُّ ٌُمْـَّـبُْ. 45

                                                 
 . اللنع٘ البدزٓ٘ بةوةزطستّ هة، طٔلكامْع احملٔط ّاملعذه الْضا :بسِواُة ا1
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هة ياُصة جًَطةى بة تائى كساوة ُىوضساوة، ( ِٔؼَّْذْ)ئاطادازًاْ دةكات هةوةى كة وغةى 
 :قىزئاُدا

، ضىَ جًَطةغًاْ هة 321اٌجمشح{ًَارْوُشًُاْ ِٔؼَّْذَ اٌٍّوِ ػٍََْْىُُْ ًََِب ؤَٔضَيَ}يةكةًًاْ هة ئايةتى 

 :هة بسيتنيئاًاذةى ثًَلسدووة، كة ( َٔـذْـًْ صَـالسُ)ة داُةز بة ك( اهِرى)ضىزةتى 

 .33اٌنذً{ؤَفَجِبٌْجَبؿًِِ ُّاِِْنٌَُْ ًَثِنِؼَّْذِ اٌٍّوِ ىُُْ َّىْفُشًَُْ}: يةكةَ

 .22{َّؼْشِفٌَُْ ِٔؼَّْذَ اٌٍّوِ صَُُّ ُّنىِشًَُٔيَب} :دووةَ

 .119اٌنذً{بَِّّبهُ رَؼْجُذًًََُْاشْىُشًُاْ ِٔؼَّْذَ اٌٍّوِ بِْ وُنزُُْ }: ضًًَةَ

ئاًاذةى بؤ ( َِؼًـب بثْـشَىَــُْ)كة داُةز بة  ،داية(ئًربآًٍ)دوو جًَلةغًاْ هة ضىزةتى 
 :كسدووة

ٌُاْ ِٔؼَّْ}: يةكةَ  .32بثشاىُْ{اٌٍّوِ وُفْشاً ذَؤٌََُْ رَشَ بٌََِ اٌَّزَِّٓ ثَذٌَّ

 .29بثشاىُْ{ىَبًِْ رَؼُذًُّاْ ِٔؼَّْذَ اٌٍّوِ الَ رُذْظٌُ}: دووةَ

وةكى جًاكسدُةوة ( بسآًٍإ)و ( اهِرى)كؤتايةكاُى ٓةزدوو ضىزةتى  :واتة (ؤَخَْْـشَادٌ َِؼًـب)

ّوِ }: داية( املاٜدٗ)ةغًاْ هة ضىزةتى طبؤ ضةزةتاكاُى، يةن جًَ َّب ؤَُّّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ارْوُشًُاْ ِٔؼَّْذَ اٌٍ

 .11{ػٍََْْىُُْ

، بؤئةوةى بصاُسىَ كة (املائدة)ةبةضتى دوو جًَطةى هة ضىزةتى ً( اٌـضَّـبْ ػُمُـٌدُ)
 .ًةبةضتى يةكةَ جًَطةى ئةو ضىزةتة ًُة

قىاز جًَطةى تسى ديَسِى دووةًًؼ باضى  ،(ىُــُْ)بسيتًة هة  ،كة كسدازةكةى تًَدايةو( ىُــُْ)
 :هةخؤ طستىوة

 .21ٌمّبْ{ثِنِؼَّْذِ اٌٍَّوِؤٌََُْ رَشَ ؤََّْ اٌْفٍُْهَ رَجْشُِ فِِ اٌْجَذْشِ }:  ٓةغتةَ

 .2فبؿش{َّب ؤَُّّيَب اٌنَّبطُ ارْوُشًُا ِٔؼَّْذَ اٌٍَّوِ ػٍََْْىُُْ } : ُؤيةَ 
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 .34اٌـٌس{فَزَوِّشْ فََّب ؤَٔذَ ثِنِؼَّْذِ سَثِّهَ ثِىَبىٍِٓ ًٌََب َِجْنٌٍُْ} : دةيةَ

 .152آي ػّشاْ{ػْذَاءًَارْوُشًُاْ ِٔؼَّْذَ اٌٍّوِ ػٍََْْىُُْ بِرْ وُنزُُْ ؤَ}: ياشدةٓةَ

هة دوو جًَطةدا هة قىزئاْ بة تائى كساوة ( لعيت)وغةى  :واتة( ًَاٌـنُّــٌسِ ثِـيَـب ٌَؼْـنَـذَ ػِـّْـشَاَْ)
 :ُىوضساوة

 .51آي ػّشاْ{اٌٍّوِ ػٍَََ اٌْىَبرِثِنيَ ذَصَُُّ َٔجْزَيًِْ فَنَجْؼًَ ٌَّؼْنَ}: يةكةَ

 .3اٌنٌس{وِ بِْ وَبَْ َِِٓ اٌْىَبرِثِنيٌٍََّوِ ػًٍَََْْاٌْخَبِِغَخُ ؤََّْ ٌَؼْنَذَ ا}: دوو

 ُّخَـضْ عَِّـغْ ثِمَـذْ َِؼْظَِْـذْ رَذْشِّْـَُ اٌْمَظَـضْ ػِّْـشَاَْ ٌُّعُـفَ اِْـشَؤَدٌ. 43َ

هة ذةوت بة تائى كساوة ُىوضةزاوة ( اِْـشَؤَد)هًَسةدا ئاطادازًاْ دةكاتةوة كة وغةى 
 :جًَطةى قىزئاُدا

 .25ٌّعف{اٌْؼَضِّضِ رُشَاًِدُ دُلَبيَ ِٔغٌَْحٌ فِِ اٌَّْذِّنَخِ اِْشَؤًََ}: يةكةَ

 .61ٌّعف{اٌْؼَضِّضِ آَْ دَظْذَضَ اٌْذَكُّ دُلَبٌَذِ اِْشَؤَ}: دووةَ

 .26آي ػّشاْ{ػِّْشَاَْ دُبِرْ لَبٌَذِ اِْشَؤَ}: ضًًَةَ

 .4اٌمظض{ًَلَبٌَذِ اِْشَؤَدُ فِشْػٌََْْ}: قىازةَ

 .15اٌزذشُّ{ٌُٔحٍ دَشَؤَاِِْ} :ثًَِحةَ

 .15اٌزذشُّ{  ٌٌُؽٍ دًََاِِْشَؤَ}: غةغةَ

 .11اٌزذشُّ{فِشْػٌََْْ دَاِِْشَؤَ}: ذةوتةَ

ئةطةز هةطةيَ ًًَسدةكةيدا باضلسابًَت هة ( أمسأت)ٓةًىو وغةيةكى : خؤؽ قطةيةكى
 .2ُىوضساوةى كساوة (ت)قىزئاُدا بة 

                                                 
 .301/ اهلسيٍ الكسآٌ تالّٗ أذلاَ :بسِواُة 2
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هة دوو ى كساوة ُىوضساوة (ت)بة  (َِؼْظَِْـذْ)وغةى  :واتة( ُّخَـضْ عَِّـغْ ثِمَـذْ َِؼْظَِْـذْ)
 :(اجملادل٘)جًَطةى ضىزةتى 

 

 .2اجملبدٌخ{ثِبٌْةِصُِْ ًَاٌْؼُذًَْاِْ ًََِؼْظَِْذِ}: يةكةَ

 .4اجملبدٌخ{فٍََب رَزَنَبجٌَْا ثِبٌْةِصُِْ ًَاٌْؼُذًَْاِْ ًََِؼْظَِْذِ اٌشَّعٌُيِ}: دووةَ

 غَـبفِـشِ ًَدَــشْفَ ًَاالْٔـفَـبيَ وُــالً فَـبؿِـشِ ـذْعُـنَّ اٌذُّخَـبِْ شَـجَـشَدَ.42

 دَشَجَشَبَِّْ }بة تائى كساوة ُىوضساوة، هةئايةتى ( شَـجَـشَد)وغةى  :واتة( اٌذُّخَـبْ شَـجَـشَدَ)

 .99-92اٌذخبْ{¡ؿَؼَبَُ اٌْإَصُِِْ  w اٌضَّلٌَُِّ

 :هة ثًَِخ جًَطةى قىزئاُداوضساوة، بة تائى كساوة ُى (عُـنَّـذْ)وغةى  :واتة (عُـنَّـذْ)

 .92فبؿش{فَيًَْ َّنظُشًَُْ بٌَِّب عُنَّذَ اٌْإًٌََِّنيَ}: يةكةَ

 .92فبؿش{فٍََٓ رَجِذَ ٌِغُنَّذِ اٌٍَّوِ رَجْذِّالً}: دووةَ

 .92فبؿش{ًٌََٓ رَجِذَ ٌِغُنَّذِ اٌٍَّوِ رَذٌِّْالً}: ضًًَةَ

 .22األٔفبي{األًٌََِّنيِ ذُنَّعًَُبِْْ َّؼٌُدًُاْ فَمَذْ َِؼَذْ }: قىازةَ

 .26غبفش{عُنَّذَ اٌٍَّوِ اٌَّزِِ لَذْ خٍََذْ}: ثًَِحةَ

 ًَوٍَِـَّـذْ ًَبثنـذْ ثَمِـَّْـذْ فِـْـشَدْ ًَلَـؼَـذْ فِـِ جَـنَّـذٌ ػَْْـٍٓ لُـشَّدُ . 44

بءِ فِْْـوِ ًَفَـشْدًا جَّْؼًـب اخْزٍُِـفْ َِـب ًَوًُُّ اَالػْـشَافِ ؤًَْعَـؾَ.155   ػُــشِفْ ثِبٌـزَـّ

لُشَّدُ ػٍَْْٓ ٌِِّ }ى كساوة ُىوضساوة، هة ئايةتى (ت)بة ثًتى ( لُـشَّد)وغةى  :واتة( ػَْْـٓ لُـشَّدُ)

 .4اٌمظض{ًٌََهَ
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فَشًَْحٌ }: بة تائى كساوة ُىوضساوة، هةئايةتى (ذْجَـنَّ)وغةى  :واتة( ًَلَـؼَـذْ فِـِ جَـنَّـذٌ)

 .24اٌٌالؼخ{ؼٍَُِْٔ ذًَُسَّْذَبٌْ ًَجَنَّ

ئةَ ضىَ وغاُة بة تائى كساوة ُىوضساوْ هةٓةزكىىَ ٓاتبًنَت  :واتة (ًَبثنـذْ ثَمِـَّْـذْ فِـْـشَدْ)

 ،13اٌزذشُّ{ًََِشََُّْ اثْنَذَ ػِّْشَاَْ} هةئايةتى ،و 25اٌشًَ{زِِ فَـَشَ اٌنَّبطَ ػٍََْْيَباٌٍَّوِ اٌَّ دَفِـْشَ} :وةكى

ى كساوة ُىوضساوة، هة (د)بة ثًتى ( وٍَِـَّـذْ)وغةى  :واتة (اَالػْـشَافِ ؤًَْعَـؾَ ًَوٍَِـَّـذْ)

 .123األػشاف {ًَرََّّذْ وٍََِّذُ سَثِّهَ اٌْذُغْنََ}( اَالػْـشَافِ)ضىزةتى 

ٓةًىو ئةو جًَطاُةى كة شاُاياُى قىزئاْ خىيَِدْ  :واتة (ػُــشِفْ...اخْزٍُِـفْ َِـب ًَوًُُّ)
 :هةَ جًَطةيةدا بة تائى كساوة دةُىوضسيَتى، ُاكؤكًاْ ٓةبىوة دةزبازة

 :ى كساوة ُىوضساوة(د)هة ثًَِخ جًَطةى قىزئاُدا بة ( وٍَِـَّـذْ)وغةى : بةكىزتى

 .116األٔؼبَ{ًَرََّّذْ وٍََِّذُ سَثِّهَ طِذْلبً ًَػَذْالً}: يةكةَ

 .123ألػشافا{ًَرََّّذْ وٍََِّذُ سَثِّهَ اٌْذُغْنََ ػٍَََ ثَنِِ بِعْشَائًَِْ}: دووةَ

 .22ٌّٔظ{وَزٌَِهَ دَمَّذْ وٍََِّذُ سَثِّهَ ػٍَََ اٌَّزَِّٓ فَغَمٌُاْ }: ضًًَةَ

 .45ٌّٔظ{بَِّْ اٌَّزَِّٓ دَمَّذْ ػٍََْْيُِْ وٍََِّذُ سَثِّهَ الَ ُّاِِْنٌَُْ} :قىازةَ

ةفةكاًُؼ جًاواشياْ تًَداية ًىضر ،5غبفش{ًَوَزٌَِهَ دَمَّذْ وٍََِّذُ سَثِّهَ ػٍَََ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا}: ثًَِحةَ

هة  كة بسيتني ،ًَِخ جًَطةيةداثهةضىَ جًَطةى ئةَ ( وٍَِـَّـذْ)هة غًَىةى ُىوضًِى وغةى 
هةضةزياْ زِاوةضتًت، ( ه)و ( ت)بؤية دزوضتة بة  ٓةز( غافس) و( يىُظ) و( األعساف)ضىزةتى 

 .3(ت)بةالََ ئةوةى شياتس كازياْ ثًَدةكسيَت زِاوةضتاُة هةضةزياْ بة 

 :ى كساوة ُىوضساوْ( ت)ئةَ وغاُة هة قىزئاُدا بة ٓةزوةٓا 

 .22املشعالد{وَإََّٔوُ جَِّبٌَذٌ طُفْشٌ }( جَِّبٌَذٌ) .1

 .95فبؿش {ِِّنْوُ ذٍفَيُُْ ػٍَََ ثَِّْنَ} (ذٍثَِّْنَ) .3

                                                 
 
 ((دهًَس طةزًًاُى.َ)). هة قازئةكاُةوة( مساع)دةطةزِيَتةوة بؤ  
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 .16ٌّعف{اٌْجُتِّ ذِغََْبثَؤَْ َّجْؼٌٍَُهُ فِِ } (ذِغََْبثَ) .3

آّبد، آّبد، ِجْنبد، ): وةكىايى ٓاتبًَت، كؤت( د)ُاوى كؤكساوة كة بة ثًتى  .4

 (.، املارفىبد، املنشأد، ًاٌؼبدّبد، اٌزاسّبد، اٌؼبدّبد، املشعالد، اٌنبصػبدِزّّجبدثْنبد، 

 .اٌـبغٌداٌزبثٌد،  ؿبٌٌد، جبٌٌد، ٍِىٌد، .5

 .(ِشُّ، اٌمظض، اٌظبفبد ٌّعف،) هة ضىزةكاُى( ؤثذ) .6

 .25املاِنٌْ{َّب رٌُػَذًَُْ ىَْْيَبدَ ىَْْيَبدَ ٌِ}هةئايةتى ( ىْيبد) .7

 .(1اٌزذشُّ )،(119اٌنغبء )،(356-353اٌجمشح ): هةضىَ جًَطةى ضىزةتةكاُى( ِشػبد) .8

 .55اٌنًّ{دَذَائِكَ رَادَ ثَيْجَخٍ}، 1األٔفبي{ًَؤَطٍِْذٌُاْ رَادَ ثِْْنِىُُْ}هةئايةتى ( راد) .9

 .2ص{فَنَبدًَْا ًٌََبدَ دِنيَ َِنَبصٍ}هةئايةتى ( ًالد) .10

 .14اٌنجُ{ؤَفَشَؤَّْزُُُ اٌٍَّبدَ ًَاٌْؼُضٍَّ }هةئايةتى ( داٌال) .11
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 :بابصاُني ٓةًصة هةضةزةتاى وغةوة دوو جؤزة

هةذاهَى  ،كة بسيتًة هةو ٓةًصةى جًَطري دةبًَت (:الكطع ٍنصٗ) ٓةًصةى ثكسِاُدْ -
 .سدْ و بةزدةوا بىوُدادةضجًَل

بسيتًة هةو ٓةًصةى كة هة ضةزةتاى وغةدا  :(ٍنصٗ الْصل)ٓةًصةى ثًَم طةياُدْ   -
ُاوُاًُػى بةٓةًصةى ثًَم طةياُدْ ، ٓؤكازى 4ًًًََِتاجًَطري دةبًَت و، هةبةزدةواَ بىوُدا ُ

بةالََ ثًَؼ و ثاغى خؤى بةيةكرت  ،ئةوةية ضةزةزِاى ئةوةى هةكاتى ثًَم طةياُدُدا الدةبسيَت
دةهًًََِؼ ٓؤكازةكةى ئةوةية كة قطةكةز بةٓؤيةوة دةتىاًَُت شةُِةداز دةطةيةًَُت، 

ثةيرةى شًاْ ُاوى دةبسد،  :واتة( ُضّوٍ اهوطاْ)يؼ بة (أمحد بّاخلوًى )دةزبسِيَت، ( ضاكّ)
بؤية ًُاش ، ًؼ بة شةُِةدازو زِاوةضتاُدةبًَت بصواو ثًتًَلى قىُلة ٓةًًػة دةضتجًَلسدْ بة 

ٓةًصةى ثًَم  بؤئةوةى بتىاُني شةُِةداز دةزبسِيّ، ئةو ئاًساشةؽشؤز بىو بةئاًساشيَم 
 .طةياُدُة

( كطرسٗ )بًَت و، هةواُةغة بة  (ضن٘)بصويَِى دةضتجًَلسدْ هة كسدازةكاُدا هةواُةية بة بؤز 

(: هة زِابىزدوودا) :بؤمنىُة، بًَت، ئةطةز بة بؤز بًَت، ًةزجى ئةوةية ضًًَةَ ثًتى بؤزى ٓةبًَت
 .هةَ ئايةتاُةدا ٓاتىوة :وةكى (اضُتحفظْا، ادُتجت، ّاُبتلٙ)

 .99ذحاملبئ{ًَاٌشَّثَّبٌَُِّْْٔ ًَاألَدْجَبسُ ثَِّب اعْزُذْفِظٌُاْ ِِٓ وِزَبةِ اٌٍّوِ} -

 .35بثشاىُْ{ًََِضًُ وٍََِّخٍ خَجِْضَخٍ وَشَجَشَحٍ خَجِْضَخٍ اجْزُضَّذْ ِِٓ فٌَْقِ األَسْعِ َِب ٌَيَب ِِٓ لَشَاسٍ} -

 .11األدضاة{ىُنَبٌِهَ اثْزٍَُِِ اٌُّْاِِْنٌَُْ ًَصٌُْضٌٌُِا صٌِْضَاالً شَذِّذاً} -

 :يؼ(فةزًاْ)منىُةى 

                                                 
 .الفٔ٘ إبً مالم هةضةزغسح األمشْىٕ ّ غسح إبً عكٔل  :بسِواُة 4

 ُّـؼَـُْ اٌفِـؼْـًِ ِِـَٓ صَبٌِـشٌ وَـبَْ بْْ    ثِؼَـُْ فِؼْـًٍ ِِـْٓ اٌٌَْطْـًِ ثِيَّْضِ ًَاثْذَؤْ. 151

 

 بابةتى هةمسةى ثَيك طةياندن
 (الوصل همزة) 
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 .136اٌنذً{خِ ًَاٌٌَّْْػِظَخِ اٌْذَغَنَخَِّادْعُ بٌَِِ عَجًِِْ سَثِّهَ ثِبٌْذِىْ} -

بًَت، ُةن ( الشَ)ثًَىيطتة بؤزةكةؽ ، 96اٌؼنىجٌد{اٌْىِزَبةِ ًَؤَلُِِ اٌظٍََّبحَ ارًُْ َِب ؤًُدَِِ بٌَِْْهَ َِِٓ}
هةئايةتى  (ًَاِْؼٌُاْ) ،31اٌىيف{ٌا اثْنٌُا ػٍََْْيُِ ثُنَْْبٔبًفَمَبٌُ} هة ئايةتى (اثْنٌُا) :وةكى( عازض)تىغٔاتىو 

، زِووْ كسدُةوةى ئةَ جؤزة وغاُةؽ كة 56احلجش{ًَالَ ٍَّْزَفِذْ ِِنىُُْ ؤَدَذٌ ًَاِْؼٌُاْ دَْْشُ رُاَِْشًَُْ }
ةكة (ُ)ة بؤية بؤزى (ؤلؼٌْا)بِكًِةكةى ( الؼٌا)وغةى : منىوُة بؤْ ئةوةية، (عازض)

ةكة (ٖ)ةيػنت، بؤية ثًَم ط( و)و ( ٖ)ةكة و، ٓةزدوو ثًتى شةُِةدازى (ع) طؤيصزايةوة بؤ
 ، بةٓةًاْ غًَىةؽ هة(اقضْا)البسا و، وغةكةؽ بىو بة ( ضاكّ)يةكطستِى دوو  بةٓؤى

5.وغةكاُى تس
 

 

ًَاوْ)

 عِشْهُ

ى ٓةبًَت، ئةطةز هةضةزةتاى (كطسٗ)ٓةًصةى ثًَم طةياُدُةكة با  :واتة (خًَاٌْفَزْـ اٌْىَغْـشِ دَـبيَ

 (. ٔزيٌااْ، غفشاْ) :وةكىداز بىو، (فتح٘)ياْ ( كطسٗ)زةكةبىو ضًًَةًى ئةو دوو كسدازةؽ كسدا

ًةزجةكةى ئةوةية ثًتى ضًًَةًى ( كطسٗ)بصويَِى دةضتجًَلسدْ بة ذيَس : بةكىزتى
ياْ ذيَس  ،21املـففني{ىٍِْيُُِ أمٍََجٌُاْ فَىِيِنيًََبِرَا أمٍََجٌُاْ بٌََِ ؤَ} :وةكىت ى ٓةبًَ(فتح٘)كسدازةكةياْ ضةز 

 .13اٌذخبْ{اِِْنٌَُْسَثَّنَب اوْشِفْ ػَنَّب اٌْؼَزَاةَ بَِّٔب ُِ} :وةكىى ٓةبًَت (كطسٗ)

 .ئةو ُاواُةى كة بة ٓةًصةى ثًَم طةياُدْ دةضت ثًَدةكات :واتة (العَّْـبءاًَفِـِ)

 .كة جًايلسدووةتةوة( اي)ذيَس داُاْ بؤ ٓةًصةكة، جطة هة  :واتة (غْشَىَـبوَ)

، قىُلة هةو ذاهَةتةدا ضةز (اهتعسيف) ى ُاضاُدْ(اي)جطة هة ٓةًصةى  :واتة( اٌـالََّ غَْْـشَ)

 (.اٌنيبس) :وةكىى ٓةية (فتح٘)

 
                                                 

 
 ((دهًَس طةزًًاُى.َ)). ية(كطسٗ)ة كةواتة كةواتة عةيِى فًعوةكة (َْٓفعِل)ةتدا هةضةز وةشُى هة بِةزِ 

 ًَفِــِ وَغْشَىَـب اٌـالََِّ غَْْـشَ العَّْـبءِ   ًَفِـِ ًَاٌْفَزْـخِ اٌْىَغْـشِ دَـبيَ ًَاوْغِشْهُ. 153
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 اصْنَـزَـْْـِٓ َِـــغَ ًَاعْــٍُ ًَاِْــشَؤحٍ ًَاصْنَـْْـِٓ اِْـشِتٍ بثنـخِ َِـغَ بثٓ. 152

هةَ ديَسِةدا باضى ٓةُدىَ ُاوًاْ بؤ دةكات كة بة ٓةًصةى ثًَم طةياُدْ دةُىوضسيَت، هةكاتى 
 : هة بسيتنيئةو ُاواُةؽ  دةضت ثًَدةكات،( كطسٗ)دةضت ثًَلسدُدا بة ذيَس 

 .96ىٌد{ِِْٓ ؤَىٍِِْ نِِاثْ بَِّْ}  :وةكى (بثٓ) .1

 .13اٌزذشُّ{ذَ ػِّْشَاًَََِْشََُّْ اثْنَ} :وةكى (بثنخ) .2

 .135اٌنغبء{بِِْ اِْشُئٌ ىٍََهَ ٌَْْظَ ٌَوُ ًٌََذٌ} :وةكى (اِشت) .3

 .95اٌزٌثخ{صَبَِِٔ اصْنَِْْٓ بِرْ ىَُّب فِِ اٌْغَبسِ} :وةكى (اصنني) .4

 .132اٌنغبء{ًَبِِْ اِْشَؤَحٌ خَبفَذْ} :وةكى (ِشؤحا) .5

 .1ػٍَاأل{عَجِّخِ اعَُْ سَثِّهَ اٌْإَػٍََْ } :وةكى (اعُ) .6

  ،135اٌنغبء{َّب اٌضٍُُّضَبِْ َِِّّب رَشَنَفَةِْ وَبَٔزَب اصْنَزَِْْٓ فٍََيُ} :وةكى (اصنزني)  .7

هةٓةًىو كسدازيَلى ( الْصل ٍنصٗ)با بصاًُت كة ٓةًصةى ثًَم طةياُدْ : كسدُةوة زِووْ
 :كىوة( ثًَِحى ياْ غةغى بًَت) :واتةزِابسدوودا ٓةية كةبسيتًة هة شياتس هة قىاز ثًت 

 (.اعزخشاط – أـالق) :وةكىٓةزوةٓا هة قاووطى ئةو كسدازاُةؽ ( اعزخشط – أـٍك)

 

 : ْ، هةو ُاواُةى الى خىازةوة(ملطْز)ٓةزوةٓا ذيَسيػًاْ ٓةية 

 .(اعُ – اصنزني – اصنني – اصنبْ – اِشؤح – اِشت –اِشئ  – بثنخ – بثٓ)

ةز ضًًَةَ ثًتى كسدازةكة ذيَسى دةضت ثىَ دةكسيَت ئةط( كطسٗ)بة ٓةًاْ غًَىة بة ذيَس 
هةو جؤزةؽ هة قىزئاُدا ثًَِخ ى تىؽ ٓاتبًَت، (ضن٘)بةثًَى بِكًِةكةى دواتس بؤز  ٓةبًَت،

 :كسداز ٓاتىوة

 .5ص{ؤَِْ اِْشٌُا ًَاطْجِشًُا ػٍَََ آٌِيَزِىُُْ }هةئايةتى( ٌاشاِ) .1
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 .9األدمبف{اِئْزٌُِِٔ ثِىِزَبةٍ ِِّٓ لَجًِْ ىَزَا}هةئايةتى ( اّزٌا) .2

 .43اٌظبفبد{لَبٌٌُا اثْنٌُا ٌَوُ ثُنَْْبٔبً فَإٌَْمٌُهُ فِِ اٌْجَذُِِْ}هةئايةتى ( بثنٌا) .3

 .31ٌّٔظ {َُّ الْؼٌُاْ بٌََِِّ ًَالَ رُنظِشًُِْصُ}هةئايةتى ( الؼٌا) .4

 .56احلجش{ًَاِْؼٌُاْ دَْْشُ رُاَِْشًَُْ} هةئايةتى( ؼٌاِا) .5

، (اقضْٔا) ،(إبئْا) ،(آتْٔا) ،(ػْٔاام) :هة بسيتنيقىُلة بِكًِةى ئةو كسدازاُة 
 .(امضْٔا)

بؤ ثًَىيطتى ياْ تاقًلسدُةوة، ياْ ٓةز ( بٝظ)ئةطةز زِاوةضتايت هةضةز وغةى  :ضىود
ثِئْظَ }هةئايةتى ( احلحسات)دةضت ثًَبلةيت هة ضىزةتى ( عُاإل)ٓؤكازيَلى تس و، ويطتت بة 

 :غًَىاشت هة بةزدةًداية بؤ خىيَِدُةوةىهةو ذاهَتةدا دوو ، 11احلجشاد{االِعُُْ اٌْفُغٌُقُ ثَؼْذَ اٌْةمِيَبِْ

 .(ٌِغُُْؤ) :واتةو،  (فتح٘)دةضت ثًَلسدْ بة ٓةًصةى ثًَم طةياُدْ بةضةز  .1

بةالََ هةذاهَةتى ثًَم  (ٌِغُُْ) :واتةالبسدُى ٓةًصةكةو، دةضت ثًَلسدْ بة الًًَلى ذيَسداز،  .2
ىاش دةخىيَِسيَتةوة ئةويؼ البسدُى ٓةًصةى ثًَم تةُٔا بةيةن غًَ( عُاالِ) بة( ثئظ)طةياُدُى 

 .6طةياُدْ و داُاُى ذيَسة بؤ الًةكة، واتة وةكى ذاهَةتى دووةَ
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 دَـشَوَــوْ ـجَـؼْـغُفَ سُِْــذَ بِرَا بِالَّ احلَـشَوَـوْ ثِـىُـًِّ اٌْـٌَلْـفَ ًَدَـبرِسِ. 159

 ًَػَــُْ سَفْــغٍ فِـِ ثِبٌؼَّـُِّ بِشَـبسَحً ًَؤَشِــُْ ثِـنَـظْـتٍ ؤًَْ ثِـفَـزْـخٍ باِلَّ. 156

 .ووزيابة هةوةى :واتة( ًَدَـبرِس)

هةضةز ثًتى كؤتايى وغةوة زِاوةضتًت،  جىهَةكةبة ٓةًىو  :واتة( احلَـشَوَـوْ ثِـىُـًِّ اٌْـٌَلْـفَ)

ئةجناًى ، 1املغذ{رَجَّذْ َّذَا ؤَثِِ ٌَيَتٍ ًَرَتَّ } :هةئايةتى( رَتّ)هة وغةى  -بؤ منىُة–ٓةُدىَ وةكى 
 .زِاوةضتًَت( ضلىْ)دةدةْ، قىُلة هة ثًتى كؤتايى وغة ثًَىيطتة بة شةُِة 

دزاوة ًةطةز هة ذاهَتًَلدا بة زِةوَ زِاوةضتًت، هةو ذاهَةتةدا زِيَطةت  :واتة( سُِْــذ بِرَا بِالَّ)
 .دةزبسِيت ضةزةزِاى ئةوةؽ كة هةضةزى زِاوةضتاوى جىهَةى ثًتةكةٓةُدىَ هة 

ى (فتح٘)ًت ابًةطةز هة ذاهَتًَلدا ئةو ثًتةى هةضةزى زِاوةضت :واتة( ثِـنَـظْـت ؤًَْ ثِـفَـزْـخٍ بِالَّ)
 .بًَت، دزووضت ًُة بة زِةوَ هةضةزى زِاوةضتًت( ًِؿىب)ٓةبًَت، ياْ 

بؤت ٓةية ئةطةز ئةو ثًتةى هةضةزى  :واتة( ًَػَــُْ سَفْــغٍ فِـِ ثِبٌؼَّـُِّ بسَحًبِشَـ ًَؤَشِــُ)
 .زِاوةضتًت( إمشاَ)بة  ،بًَت( ًسفىع)ى ٓةبًَت ياْ (ضن٘) يت بؤزازِاوةضت

 .، داطستِى دةُط هةكاتى دةزبسِيِداجىهَةى ثًتةكةدةزبسِيِى ٓةُدىَ هة  :واتة(: اٌشًََّ)

بة  ت(حسك٘) ضةزوبؤزبؤْ، وةكى ئةوةى بؤُى  :واتة ،اتىوةةوة ٓ(غٍ)هة  :(مشبَاإل)
 .ثًتةكة دابًَت

هةالى ًاًؤضتاى غازةشا دةبًَت، ( مشاواإل)و ( السَّّو)فًَسبىوُى دةزبسِيِى : ئاطادازى
 .ُاكسيَت هة كتًَبةوة وةزبطريدزيَت

 :جؤزةكاُى زِاوةضتاْ هةضةز كؤتايى ثًتةكاْ

 

 بابةتى ِرةوم و ئيشمام
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قىُلة  ًِةؽ ئةَ غًَىة زِاوةضتاُةية، بِك(احملض الطلٌْ)شةُِةى ثةتى  .1
بؤ بةدةضت ًَِٓاُى ئةو  كازيطةز تسة ضةزوبؤزيؼًةبةضت ثػىو داُة و، البسدُى 

 .ثػىوة

 ،ةكةاُى ثًتكةَ كسدُةوة و داطستِى دةُط بة بصو :واتة: زٍِِاوةضتاْ بة زِةوَ .2
ًَّ ْ دةهَبةغًَىةيةن بةو الواشكسدُة شؤزبةى بسِوات و ُةًًَِىَ، ٓةُديَلًؼ هة شاُايا

بةثًَى  جىهَةكةضًًَةكى  :واتةثًتةكة،  هة جىهَةىزِةوَ بسيتًة هة دةزبسِيِى ٓةُديَم 
داز ( كطسٗ)ذيَس  ،داز و( ضن٘)ئةَ ذاهَةتةؽ هة ثًتى بؤز  ،بؤقىوُى ٓةُدىَ هة شاُاياْ

 (.فتح٘)دا دزووضت دةبًَت ُةن هةذاهَةتى 

 بة هًَى بةبىَ دةزبسِيِى دةُط كة بسيتًة هة ئاًاذة كسدْ( إمشاَ)زِاوةضتاْ بة  .3
بةقاو دةبًِسيَت ( إمشاَ)هةثاؽ تةواو كسدُى ثًتى كؤتايى بة شةُِة دازى، بةكىزتى 

و، بةطىىَ ُابًطرتيَت، بؤية كةضى ُابًِا ٓةضت بة ئًػٌاَ ُاكات، بةثًَكةواُةى زِةوَ 
 .كة هة زِيَطةى بًطتِةوة ٓةضتى ثًَدةكسيَت
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 : فةزًىويىتى( 125/ 2اهِػس د )هة كتًَبى ( اجلصزٖ إبّ)شاُاى طةوزة 

كة هة  ضةزوبؤزةضىودى ئاًاذة كسدْ هة زِاوةضتاُدا بة زِةوَ و ئًػٌاَ دةزخطتِى )
ةزى ض ةه ضةزوبؤزةكاتى بةزدةواَ بىوُدا جًَطري دةبًَت، بؤئةوةى قؤًَُتى ئةو 

 . (زِاوةضتًت ئاغلسا بًَت

ئةًةؽ غتًَلى باغة هةذاهَةتًَلدا بًَت كةضًَم طىىَ هة خىيَِةزةكة بطسيَت، 
ت هةو ذاهَتةدا ثًَىيطتى بة ئةو دةزخطتِة ئةوةى ئةطةز خىيَِةز بةتةُٔا بًَبةثًَكةواُةى 

ت، ئةطةز ًُة، جا ئةطةز طىيَطس غازةشا بًَت بة دزوضتى خىيَِدُةوةى خىيَِةزةكة دةشاًَُ
بؤئةوةى ذىكٌى زِاوةضتاْ هةضةز ئةو  ئاطةدازكسدُةوةيةنغازةشايؼ ُةبًَت بؤى دةبًَتة 

ثًتة بصاًَُت، ئةطةز خىيَِةزةكةؽ قىتابى شاُطت بًَت بؤ ًاًؤضتاكةى دةزدةكةويَت 
 .خىيَِدُةوةكةى زِاضتة تاكى ثةضةُدى بلات، ياْ ٓةهَةية و بؤى قان بلاتةوة

زةتايًةكاُى شاُطت و كةضاُى تس هًًَاْ تًَلدةقًَت، شؤزجازيؼ قىتابًة ضة
دا فًَسى قىزئاْ خىيَِدْ ُةبىوُة قؤْ اُةى كة هةبةز دةضتى ًاًؤضتابةتايبةتى ئةو

أِ ملب )ياْ ( ًفٌق وً رٍ ػٍُ ػٍُْ) :وةكى ،كؤتايى وغةكاُدا ضةزوبؤزىجًاواشى بلةْ هة 

هة كؤتايى وغةكاُدا ( ضلىْ)اتىوْ بة قىُلة ئةواْ ٓةًًػة زِآ ،(أضٌذ اٌَْ ِٓ خري فمري
ةوة ئايا بة هةكاتى بةزدةواَ بىوُدا خبىيَِِ( فمري)و( ػٍُْ)بؤية ُاشاُّ قؤْ وغةى  ،زِاوةضنت

يّ ئاًاذة بلةيّ بة د؟ بؤية شؤز هة ًاًؤضتايامناْ فةزًاًُاْ ثًَدةكس(كطسٗ)ياْ بة ( ضن٘)
ةضتني هةضةز ئةو وغاُة و بةزدةواَ هًَىًاْ، ٓةُديَلًػًاْ فةزًاًُاْ ثًَدةكسديّ زِاُةو

 .ةئةوةؽ كازيَلى جىاُ ،بني

 : دةهًٍََ

 –ًةبةضتى ئةو كةضةية كة قىزئاْ هةبةز خبىيًََِتةوة ( اجلصزٖ إبّ)ئةَ وتةى ثًَػةوا 
قىُلة هة ًىضرةفدا ئةو  –كة قىتابًاُى ئةو ضةزدةًة بةطػتى هةبةز خىيَِدووياُةتةوة 

 .ةئاًاذةياْ ثًَلساو ضةزوبؤزاُة

 

 ن بة ِرةوم و ئيشمامشوودى ِراوةشتا 
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 .كؤتايى ثىَ ٓات و تةواو بىو :واتة (ًَلَـذْ رَمَـؼَّـَ)

 .ٓؤُساوةكةَ كة هةَ شاُطتةدا زِيَلٍ خطتبىو :واتة (َٔظْـِّـِ)

 .وةكى ديازيةن :واتة (املُمَـذَِِّـوْ)

طتى تةجىيد و خىيَِدُةوةى قىزئاْ كؤتايى ثىَ ٓؤًُِةوةَ بؤ ئةَ ثًَػةكًة هة شاُ :واتة 
 .ٓات، ئةوةؽ ديازيًةكة هة ًِةوة بؤ خىيَِةزى قىزئاْ

، دزوود و وكؤتايى بةَ كازة دةًٍَِٓ بة ضىثاع و ضتايؼ كسدُى خىاى طةوزة :واتة
ٓةزوةٓا بؤضةز يازو ياوةزاُى و  ()ضالَو ُازدْ بؤ ضةز طًاُى ثاكى ثًَػةًبةزى ٓةهَبرازدة 

 .ِلةوتىواُى زِيَباشةكةى بة طػتىغىيَ

ئةًة دوا ديَسِى ٓؤُساوةكةية، كةتًًَدا ضىثاع و ضتايػى خىاى طةوزة دةكات هةضةز  
 ()ئةجناًداُى كازةكةى، ٓةزوةٓا دزوود و ضالَو دةًَُسيَتة ضةز طًاُى ثاكى ًىذةممةد 

بؤ ئةو كةضةى كة دزوود بةالََ ديَسِةكة جؤزيَم هة ُىقطاُى تًَداية، قىُلة ئاًاذةى ُةكسدووة 
، بؤية يةكةًني كةضًؼ ()و ضالَوى بؤ ُازدووة ئةطةز قى ئاغلساغة كة ثًَػةًبةزة 

بىو ( اجلصزٖ إبّ)قىتابى ( عبدالداٜه األشٍسٖ) 108كةٓةوهًَدا ئةوة قازةضةز بلات بة ديَسِى 
 . 7كؤقى دوايى كسدووة( ن 870)كة هة ضاهَى 

، ٓةزكةضًَم بة جىاُى غازةشابًَت هة ديَسِٓؤُساوةكةَ بسيتًة هة ضةد و ذةوت  :واتة
 .شاُطتى تةجىيد زِيَِىيَِى كساوة و، زِيَطةى شاُطتى دؤشيىةتةوة

                                                 
 .153/  اجلصزٓ٘الشرح الوجيز على : برِوانة 7

 رَـمْـذَِِـوْ اٌـمُـشْآِْ ٌِـمَـبسِتِ ِِـنِّـِ   املُمَـذَِِّـوْ َٔظْـِّـَِ رَمَـؼَّـَ ًَلَـذْ. 155

ـالََُ ثَـؼْــذُ اٌـظَّـالَحُ صُــَُّ      خِــزَــبَُ ٌَـيَـب (هللِ ًَاٌـذَـّْـذُ). 153  ًَاٌـغَـّ

 ِِـنْـٌَاٌِــوِ ًرَـبثِـؼِـِ ًَطَـذْـجِـوِ ًَآٌِـوِ املُظْـَـفَـَ اٌنَّـجِـِِّ ػَـٍَـَ.  152

 ثِبٌشَّشَـذْ َّظْفَـشْ اٌزَّجٌِّْـذَ ُّذْغِـِٓ َِـْٓ  اٌْـؼَـذَدْ فِـِ اًٌٍَصَ لَــبفٌ ؤَثَْْبرُيَـب. 154
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 .بةزاُبةز ذًازة ذةوتة( صَاٌٍ)ثًتى 

 .بةزاُبةز ذًازة ضةدة(  لَــبفٌ)ثًتى 

 
                                                            

 

 
 

ذفـ عّ )قةُد تًَبًًِةكى طسُط هةكاتى خىيَِدُةوةى قىزئاُدا بة زِيىايةتى 
 (عاؾٍ

 ىيَِسيَتةوة،بة تةضًٔى دةخ ،99فظٍذ{ؤَؤَػْجٌَِِّّ ًَػَشَثٌِِّ}هة ئايةتى  (ؤَؤَػْجٌَِِّّ)وغةى   .1
 .ُة بةٓةًصةى تةواو و ُة بة ئةهًفى تةواو، تةُٔا ثًَىيطتة بةَ غًَىةؽ خبىيَِسيَتةوة :واتة

( إمال٘)بة  ،91ىٌد{ًَُِشْعَبىَب گثِغُِْ اٌٍّوِ }هة ئايةتى ( َِجْشَاىَب)وغةى   .2
 (.ٖ)و،ئةهًفةكة بةزة و ( كطسٗ)كة بةزةو (فتح٘)بةُصيم كسدُةوةى  :واتة ،دةخىيَِسيَتةوة

اٌٍَّوُ اٌَّزُِ خٍََمَىُُ ِِّٓ ػَؼْفٍ صَُُّ جَؼًََ ِِٓ ثَؼْذِ ػَؼْفٍ لٌَُّحً صَُُّ جَؼًََ ِِٓ ثَؼْذِ لٌَُّحٍ }هةئايةتى ( ػَؼْفٍ) .3

( فتح٘)بة ( ض) ا دةكسىَ ثًتىى ئايةتةكةدئةو وغة هة ٓةزضىَ جًَطة ،69اٌشًَ{ػَؼْفبً ًَشَْْجَخً
 .هةثًَػرتة( فتح٘)خبىيَِسيَتةوة، بةالََ ( ن٘ض)و بة 

 .بة ضًِى ثةتى دةخىيَِسيَتةوة ،396اٌجمشح{ۇئ ۇئ ۇئ }هةئايةتى  (ۇئ) .4

بةضًِى تةواو  ،54األػشاف{ـَخًـــطظـْــًَصَادَوُُْ فِِ اٌْخٍَْكِ ثَ}هةئايةتى  (ـَخًـطظـْــثَ) .5
 .دةخىيَِسيَتةوة

دةخىيَِسيَتةوة، بةالََ ( ع)و بة ( ف)بة  ،23اٌـٌس{ڇ ڇ ڍ }هةئايةتى ( ڍ) .6
 .بةُاوباُطرتة( ف)ةزبسِيِى بة د

ى تةواو ( ف)، بة 22 اٌغبشْخ {ٌَّغْذَ ػٍََْْيُِ ثُِّظَْْـِشٍ}هةئايةتى ( ثُِّظَْْـِش)  .7
 .دةخىيَِسيَتةوة

 

 (1)ثاشكؤى ذمارة 
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هةَ  ،البسدُى ئةهًف هةكاتى بةزدةواَ بىوْ و، جًَطري كسدُى هةكاتى زِاوةضتاُدا  .8
 :وغاُةى الى خىازةوة

ًَادَّوَشَ ثَؼْذَ ؤَُِّخٍ ؤََٔبْ ؤَُٔجِّئُىُُ ثِزَإًٍِِّْوِ } :وةكىا بًَت، هةٓةزكىيًَةكى قىزئاُد( ؤََٔبْ)

 .96ٌّعف{فَإَسْعٌٍُِِْ

ًَثٍََغَذِ } هةئايةتى( اٌظُّنٌَُٔب)، 22اٌىيف{ٌَّىِنَّب ىٌَُ اٌٍَّوُ سَثِِّ ًٌََب ؤُشْشِنُ ثِشَثِِّ ؤَدَذاً} هةئايةتى (ٌَّىِنَّب) 

َّمٌٌٌَُُْ َّب ٌَْْزَنَب ؤَؿَؼْنَب اٌٍَّوَ ًَؤَؿَؼْنَب } هةئايةتى( اٌشَّعٌٌَُب)، 15األدضاة{نٌَُّْ ثِبٌٍَّوِ اٌظُّنٌَُٔباٌْمٌٍُُةُ اٌْذَنَبجِشَ ًَرَظُ

 {ًَلَبٌٌُا سَثَّنَب بَِّٔب ؤَؿَؼْنَب عَبدَرَنَب ًَوُجَشَاءَٔب فَإَػٌٍََُّٔب اٌغَّجٍَِْب} هةئايةتى( اٌغَّجٍَِْب) ،55األدضاة{اٌشَّعٌٌَُب

، 16اإلٔغبْ{ًَؤَوٌَْاةٍ وَبَٔذْ لٌََاسِّشَا} :هة جًَطةى يةكةًى ئايةتى ،16اإلٔغبْ( لٌََاسِّشَا)، 53دضاةاأل
و البسدُى هةكاتى  هةكاتى زِاوةضتاُدا ٓةًىو ئةَ وغاُة بة جًَطريكسدُى ثًتى ئةهًف

لٌََاسِّشَ }( اإلٔغبْ) هةجًَطةى دووةًى ضىزةتى( لٌََاسِّشَ) بةالََ بةزدةواَ بىوُدا دةخىيَِسيَتةوة،

 .الدةبسيَت هةبةزدةواَ بىوْ و زِاوةضتاُدا ،{ِِٓ فِؼَّخٍ

بةزدةواَ  ، هة9اإلٔغبْ {بَِّٔب ؤَػْزَذَْٔب ٌٍِْىَبفِشَِّٓ عٍََبعٍَِب ًَؤَغٍَْبالً ًَعَؼِرياً}هةئايةتى ( عٍََبعٍَِب) .9
ًُػدا ياْ بة ئةهًف دةخىيَِسيَتةوة بةبىَ تةُىيّ، هةزِاوةضتا( فتح٘)بىوُدا الًةكةى بة 

 .كسدُى الًةكة، ٓةزدوو غًَىة خىيَِدُةكةغى زِاضنت( ضاكّ)دةخىيَِسيَتةوة، ياْ بة 

ُدا و، بة ئةهًف واَ بىوخىيَِدُةوةى ئةَ وغاُةى الى خىازةوة بة ُىْ هةبةزدة .10
 : هة زِاوةضتاُدا

اٌَّزُِ ٌُّْزُنَّنِِ فِْوِ ًٌََمَذْ سَاًَدرُّوُ لَبٌَذْ فَزٌَِىَُّٓ }، هةئايةتى (وهًلىُا) ،(ّاذا) ،(هِطفعا) ،(وهًلىُا)

َ اٌظَّبغِشَِّٓ هةئايةتى ( ٌَنَغْفَؼبً) ،23ٌّعف{ػَٓ َّٔفْغِوِ فَبعَزَؼْظََُ ًٌََئِٓ ٌَُّْ َّفْؼًَْ َِب آُِشُهُ ٌَُْغْجَنََّٓ ًٌَََْىٌُٔبً ِِّٓ
 .16اٌؼٍك {زَوِ ٌَنَغْفَؼبً ثِبٌنَّبطَِْخِوٍََّب ٌَئِٓ ٌَُّْ َّن}

دةخىيَِسيَتةوة، ( ٖ)هةكاتى بةزدةواَ بىوُدا بة  ،36هةضىزةتى اهٌِى (ارنيء) .11
 .و البسدُى( ٖ)جًَطريكسدُى : هةكاتى زِاوةضتاُدا دوو غًَىة خىيَِدُى ٓةية

هةكاتى دةضتجًَلسدْ  ،11احلجشاد{ثِئْظَ االِعُُْ اٌْفُغٌُقُ ثَؼْذَ اٌْةمِيَبِْ}هةئايةتى ( االِعُُْ) .12
داز و (فتح٘)دةضجًَلسدْ بةٓةًصةيةكى : ةوةى ٓةيةدُىاش خىيَِهةو وغةوةوة دوو غًَ
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ياُدْ و، دةغتجًَلسدُى بة الًًَم داز، ياْ بةالبسدُى ٓةًصةى ثًَم طة(كطسة)الًًَلى 
 .ى ٓةبًَت و ضًًَِلى شةُِةداز(كطسٗ)

، (تطَٔل)ياْ بة ( غةؽ جىوهَة)ى دزيَر (ًد)وةى ئةَ وغاُة بة ةخىيَِدُ .13
هةٓةزدوو ( آآلٌ)و ( األىعاو)هةٓةزدوو جًَطةى ضىزةتى ( ٛالركسًٓ: )وغةكاًُؼ بسيتني هة

دزيركسدُةوةغى بؤ ( اهٌِى)و ( يىُظ)ضىزةتى هة ( ٛاهلل)و، ( ْٓىظ)جًَطةى ضىزةتى 
 .تسة غةؽ جىوهَة ثةضةُد

 6دُ}، ى ضةزةتاى ًةزيةَ و{ويْؼض}هةٓةزيةن هة ئايةتى ( ع)ثًتى  .14

غةؽ جىوهَة  (اغباع)قىاز جىوهَة، ياْ ( تْضط) ، دزوضتة بة(اٌشٌسٍ) ى ضةزةتاى{ػغك
 .كةئةوةؽ قاكرتة

بة  ،11ٌّعف{لَبٌٌُاْ َّب ؤَثَبَٔب َِب ٌَهَ الَ رَإَِْنَّب ػٍَََ ٌُّعُفَ ًَبَِّٔب ٌَوُ ٌَنَبطِذٌَُْ}هةئايةتى ( رَإَِْنَّب) .15
 .دةخىيَِسيَتةوة( زوَ)ياْ بة ( إمشاَ)

جًاواش ( ذفـ)ثًَىيطتة هةالى ( تاهطل)بىَ دةُطى  هةقىاز جًَطةى قىزئاُدا .16
 .هةٓةًىو خىيَِةزةكاُى قىزئاْ

 .1اٌىيف{ػٌَِجَبً}بىَ دةُطى هةضةز ئةهًفى  -

 .63ّظ{َِّشْلَذَِٔب} بىَ دةُطى هةضةز ئةهًفى  -

 .33اٌمْبِخ{َِْٓ سَاقٍ}بىَ دةُطى هةضةز ُىُى  -

 .19املـففني{ثًَْ سَاَْ}بىَ دةُطى هةضةز الًى  -

، (اٌشؼشاء)و ( األػشاف)هة ضىزةتى  {ؤَسْجِوْ}ة وغةى ه( ىـ)ضاكّ كسدُى ثًتى  .17

و، ( ضن٘)بة ( ه)هةضىزةتى اهٌِى، ٓةزوةٓا خىيَِدُةوةى ثًتى ( ؤٌموْ)ٓةزوةٓا وغةى 
 {ًََّزَّمْوِ}هة ضىزةتى اهصًس، بةالََ وغةى  {ٌَىُُْ َّشْػَوُ}  هةوغةى( صل٘)بةبىَ ثًَلطةياُدْ 

اُاْ بؤ د( كطسة)و ( ق)كسدُى ثًتى ( ضاكّ)بة ( ذفـ) 63ئايةتىهة ضىزةتى اهِىز  هة
 .ثًَلطةياُدْخىيَِدوويةتًةوة بةبىَ ( ه)ثجًتى 



 

 

 إحسانبرهانالدین موكۆتاییشهرگیشهبه(يالجزر)كییپێشهوهێكدانهل

18 

 ْ}و  {ًَاٌْمُشْآِْ اٌْذَىُِِْ 6 ّظ}هةٓةزدوو ئايةتى ( و)هةالى ( ْ)دةزخطتِى ثًتى  .18

  .1اٌمٍُ{ًَاٌْمٍََُِ ًََِب َّغْـُشًَُْ£

ِهََّ}هةئايةتى ( ذ)بة ثًتى ( خ)تًَٔةهَلًَػاُى ثًتى  .19  هة ضىزةتى {ٍْيَش رٌَّ
 {َّب ثُنََِّ اسْوَت َِّؼَنَب} 93هةئايةتى( َ)بة ثًتى ( ب)، ٓةزوةٓا تًَٔةهَلًَػاُى ثًتى 135األػشاف

هة ضىزةتى ٓىد، بةغًَىةيةكى تةواو بةٓؤى ئةو ٓاوقةغًِةى كة هة ًَُىاْ ٓةزدوو 
 .ثًتةكةدا ٓةية

ًاواشى ٓةية ج ،35املشعالد{ُ ِِّٓ َِّبء َِّيِنيٍؤٌََُْ َٔخٍُْمىُّ}هةئايةتى ( َٔخٍُْمىُُّ)وغةى   .20
 إبّ)بةتةواوةتى ياْ بة ُاتةواوى، ( ن)و ( ق)ضةبازةت بة تًَٔةهَلًَػاُى ٓةزدوو ثًتى 

 ،(ّقع بيدلكله ّاخللف) :يؼ بؤ ئةَ جًاواشية ئاًاذةى كسدووة و فةزًىويةتى(اجلصزٖ
خبسيَتة ( ق)ثًتى  :واتة( أدغاَ كاًى) ٓةزدوو غًَىاشةكةؽ زِاضنت، تًَٔةهَلًَؼ كسدُى تةواو

ًاُةوةى  :واتة( أدغاَ ُاقـ)و ديازُةًًَِىَ، تًَٔةهَلًَؼ كسدُى ُاتةواويؼ ( ن)ُاو ثًتى 
ضًفةتى ( اجلصزٖ إبّ)تًًَدا،بةالََ ( قلكل٘)و القىوُى ضًفةتى ( ق)ضًفةتى بةزشى هة 

 .8تًَٔةهَلًَػى تةواوى ٓةهَبرازدووة
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  :9ى قىزئاْ خىيَِةكاْ كةشاُاياْ وزيايًاْ داوة دةزبازةى(بدع٘)دآًَِاْ  ٓةُدىَ هة

 :واتة ،شؤز هةخؤكسدْ و تىغبىوُى طىًاْ، وةضىةضة هة ًةخسةجى ثًتةكاُدا .1
شيَدة زِةوى كسدْ و خؤطؤزِيّ هةكاتى دةزبسِيِى ثًتةكاْ و قىزع كسدُةوةياْ 

 .بةغًَىةيةكى بةزقاو

 .شياد هة ئاضتى خؤياْةوةى ثًتةكاْ ئاواش و دزيَركسدُ دةزبسِيِى .2

 .قؤْ ئاواش بؤ طؤزاُى دادةُسيَت ىوةك ،ئاواش بؤداُاُى ضىزةتةكاْ .3

كسدُةوةى ئايةتةكاْ  شؤز دووبازة خىيَِدُةوةى قىزئاْ هةقةغِى طؤزاُى و .4
ٓاوكات هةطةيَ خؤطؤزِيّ و شؤز هةخؤكسدْ و، زِآًَِاُى شؤز هةضةز ئاواشى جؤزاوجؤز كة بة 

 . و ٓةوهَى شؤز بةدةضتى دةًَِّٓفًَسبىوْ 

 طىيَطساْطىيَطس خةزيلى جطةزةكًَػاْ بًَت، ياْ  قىزئاُداخىيَِدُةوةى  هة .5
 .بّخةزيلى خىازدْ و خىازدُةوة 

و  ()ثًَػةًبةز  ،جًَطري ُةبىوُة كة ،(الػاذٗ تاالكساٛ)خىيَِدُةوةى قىزئاْ بة  .6
 .ٓاوةالَْ بةو غًَىةية خىيَِدبًَتًاُةوة

هةُىيَردا بًَت ياْ  ،ةًَُىاْ دوو غًَىاشى خىيَِدُةوة هة يةن ئايةتداكؤكسدُةوة ه .7
 . هةٓةز غىيًََِلى تس بًَت بؤ خؤٓةهَلًَػاْ

ٓةهَدةضنت بة كؤكسدُةوة هة ًَُىاْ  شؤزيَم هة خىيَِةزة بةُاوباُطةكاُى ًًطس: دةهًٍََ)  
 .(قةُد خىيَِدُةوةيةكدا

 ،ياْ هةٓةز كات و غىيًََِلدا ،رداتايبةت كسدُى ٓةُدىَ ئايةت ياْ ضىزةت هةُىيَ .8
 .ياْ هةبةز ثًَىيطتًةكى ديازى كساو

وابةضتة بىوُى خىيَِةز ياْ طىيَطس بةٓةُدىَ ُصا و ويسدةوة، كة بةهَطةى هةضةز  .9
خىيَِدُةوةى ضىزةتى  :بؤ منىُة ،ُةٓاتىوة هةكاتى خىيَِدُةوةى ئايةتًَم ياْ ضىزةتًَم

                                                 
بطط املكال يف  /بةوةزطستّ هة كتًَبى، بلس بً عبداهلل أبْ شٓد، عاصسٗاملو  الكدمي٘ الكساٛ بدع :بسِواُة 9

 .81-79/  غسح حتف٘ األطفال
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صلْا ) :بوًًََت( الفاحت٘)ضىزةتى بًطتِى ْ هةكاتى يا ،هةثاؽ قىزئاْ خىيَِدْ( الفاحت٘)
 .(علُٔ ّضلنْا تطلٔنا

، ياْ ٓةز وغةيةكى تس (اهلل اهلل: )بوًََّياْ ئةوةى طىيَطساْ بؤ خىيَِةزى قىزئاْ   .10
ًبرا لشت اٌمشءآْ ) :فةزًىويةتىهةو بازةوة كة بؤ خىيَِةز تةزخاْ بلسيَت، خىاى طةوزة 

 (.شمحًٌْأظزٌا ٌؼٍىُ ر فبعزّؼٌا ٌو

ديطاْ غىيَّ و ضةزقاوةى ضةزٓةهَداُى ئةَ ٓاواز و ٓاُداْ و ذاوةذاوة : دةهًٍََ)
هةكاتى قىزئاُدا والَتى ًًطسة و هةويًَػةوة ٓةُازدة كسا بؤ والَتاُى تس، واغدةزدةكةويَت 

ثًَدؤغرايَ دةبّ بةو ٓاواز و ضةزضاًى دةزبسِيِةى جةًاوةز هة  خىيَِاُةئةو قىزئاْ 
دةبًَتة ًايةى ئةوةى ئةوةُدةى تس دةُطى خؤياْ خؤؽ بلةُةوة و دآًَِاْ  دةُطًاْ و،

 .(بلةْ هة ئاواشةكاُى خىيَِدُةوةياُدا

خىيَِةز ٓةزدوو دةضتى، ياْ دةضتًَلى خباتة ضةز طىيَى هةكاتى قىزئاْ  .11
 .10شؤزيَم هة خىيَِةزة ًًطسيةكاْ وخىيَِةزاُى تس دةيلةْ ىخىيَِدُةوةدا وةك

قىُلة ًٓض بِكًِةيةكى غةزعى ًًُة هة كسدازى ( العظٔه اهلل صدق)وتِى  .12
ُةبسدبًَت ثىَ و ٓاوةالَْ و غىيَِلةوتىاًُاْ، قاكةيةكًؼ ئةواْ زِيَطةياْ  ()ثًَػةًبةز 

 . قان ًُة
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 اى لةم كتَيبةدا ياتووةثَيهاسةى يةندَيك لةو زانايانةى ناوي
 

 الفسأٍدٖ:
ى شًاْ و ويَرةية بةطػتى هة شاُطتدا، يةكةًني ضةزطةوزةى شاُاياُ ،خةهًوى كىزِى ئةمحةد 

و شؤز هة شاُاياُى تس ( األصنعٕ)و ( ضٔبُْٓ)ى دآًَِا، ًاًؤضتاى (لعَسّضا)كةضة كة شاُطتى 
زٓةُلة هة شًاُى عةزةبًداهة ضاهَى ة، كة يةكةًني فة(اهعني)بىو، هة بةضسة، داُةزى كتًَبى 

 .ن كؤقى دوايى كسدووة 786

 :ضٔبُْٓ
( ضٔبُْٓ)، (اهِرى)عةًسى كىزِى عىمساُى كىزِى قةًبةز، ثًَػةواى خةهَلى بةضسة هة شاُطى  

بؤُى ضًَى بة فازضى، يةكًَلة هة طةوزةتسيّ شاُاياُى شًاُى عةزةبى هة دزيَرايى ًًَرودا : واتة
 .ن وةفاتى كسدووة( 94ياْ  88ياْ  61)هةضاهَى 

 :الفساٛ
، ُاوُسا بة (حنى)دةُاضسيَت هة شاُطتى ( أمري املؤميني)يةذًاى كىزِى شيادى كىفى، بة  
، قىُلة وتةكاُى هةت دةكسد و هًَى وزد دةبىويةوة، خؤيى و "هةتلةز" :واتة( الفساٛ)
 .وةفاتى كسدووةن 207، هةضاهَى (حنى)غازةشاتسيّ خةهَلى كىفة بىوْ هة ( اللطاٜٕ)

 

 
 
 :الػاطيب 
ن هة ئةُدةهىع هةدايم بىوة، قريائاتى هةوىَ تةواو  538ُابًِا، هةضاهَى ٚ (الكاضه بً فريُِّ) 

( صالح الدًٓ األْٓبٕ)ى وةشيسى (الكاضٕ الفاضل)كسدووة دواتس كؤقى بؤ ًًطس كسدووة و 
كتًَبى شؤزى هة قريائاتدا  ،(الفاضلٔ٘)زيَصى شؤزى هًَطست و كسدى بة ًاًؤضتاى قىتاخباُةى 

دةُاضسيَت، ثًَػةوايةكى طةوزة و ( الػاطبٔ٘)داُاوة بةتايبةتى ئةو ٓؤُساوةى كة بة 
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ن وةفاتى  590ضةزضىزًَِِٓةز بىو هة شاُطتةكاُدا، دوًُا ُةويطت و خىاثةزضت بىو هةضاهَى 
 .كسدووة

 :شكسٓا األىضازٖ

ى (فظحاو  ًفطس)افًعى، كىزِى ًىذةممةدى كىزِى ًىذةممةدى ًًطسى غ      
ن وةفاتى كسدووة،  926ن هةدايم بىوة و، هة  823، هةضاهَى ()فةزًىودةكاُى ثًَػةًبةزة 

 .هًَلداوةتةوة( إبً اجلصزٖ)يةكًَلة هةو شاُاياُةى ثًَػةكى 
 :طاش كربٖ شادٗ

ة، ن هةدايم بىوة، شاُايةكى تىزكى ذةُةفى طةوزةي 901ئةمحةدى كىزِى ًىضتةفا، هة ضاهَى  
، هةضاهَى (اجلصزٓ٘)ٓةية، هةواُةؽ هًَلداُةوةى بؤ ثًَػةكى  ُىوضًِى هة شؤز هة شاُطتةكاُدا

 .ن كؤقى دوايى كسدووة 968
 : مال علٕ الكازٖ

هةدايم بىوة و كؤقى كسدووة بؤ ( ٓصة)ُاوى ضىهَتاُى كىزِى ًىذةممةد ُىزةدديّ، هةغازى 
ن، شاُايةكى 1014ى دوايى كسدووة هةضاهَى ًةكلة و تًًَدا جًَطري بىوة و ٓةز هةويًَؼ كؤق

ذةُةفى بىوة هةضةزاُى شاُطت هةضةزدةًى خؤيدا، دةهًََّ ضاالَُة بة خةتى خؤى 
ًىضرةفًَلى بة ثةزاويَصى قريائات و تةفطريةوة دةُىوضى و دةيفسؤغت و خةزجى ضاهَلةى 

 .بؤ دابني دةكسد
 :ذلند املتْلٕ

، هة زِؤذطازى خؤيدا، ُابًِا بىو، شاُاو ضةزطةوزةى قىزئاْ خىيَِة ًًطسيةكاُة  
كتًَبى ٓةية، هةضاهَى ( 40)هًَلؤهةزةوةيةكى طةوزة بىو هة شاُطتةكاُى قىزئاُدا، ُصيلةى 

 .ن هة دوًُا دةزقىوة 1313
 : خالد األشٍسٖ

شاُا و شًاُِاضًَلى ًًطسية، ُاوى خاهًدى كىزِى عةبدوهَالَية، كتًَبى شؤزى داُاوة كة يةكًَلًاْ 
 .ش هة دوًُا دةزقىوة 1499، هة (إبً اجلصزٖ)لداُةوةى ثًَػةكى هًَ

 :ذلنْد خلٔل احلضسٖ

ش هةدايم بىوة، هة ئةشٓةز خىيَِدوويةتى، دواتسيؼ خؤى تةزخاْ كسد بؤ  1917هة ضاهَى  
شاُطتةكاُى قىزئاْ بةٓؤى هًَٔاتىوى شؤزى هة قىزئاْ و دةُط خؤغى هة خىيَِدُةوةيدا، يةكةَ 

( قاهُىْ)و ( وزؽ)و ( ذفـ)زئاُى بة دةُطى خؤى تؤًاز كسدووة بة زِيىايةتى كةضة ٓةًىو قى
، هة ئاضًاو ئًفسيقًا و ئةوزوثا و ئةًسيلا و شؤز هة والَتة عةزةبى و ئًطالًًةكاْ (اهبّصي)و 
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قىزئاُى خىيَِدووة و، قةُديّ كةضًؼ هة طىيَطساُى هةضةز دةضتى ًىضىهٌَاْ بىوُة هة ضاهَى 
 .ايى كسدووةش كؤقى دو 1980
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 وَيهةى ئيجازةى نووشةر لة خوَيهدنى قورئاندا
 

ان يروي و يقرأ بما تلقاه مني من ( إحساى برياى الديو أمني) ىذا وقد أجزت األخ
و ان ال يتوانى عن تعليم كتاب طريق الشاطبية و التيسير و اوصيو بتقوى اهلل في السر و العلن 

اهلل و ان يكون خادما في حياتو لكتاب اهلل تعالى نفعنا اهلل جميعا بالقرآن الكريم في الدنيا 
واآلخرة وصلى اهلل على سيدنا محمد و على آلو وصحبو وسلم وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب 

 .العالمين

 

 (4)ثاشكؤى ذمارة 
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 .ثاىٕداز الػْ/ اميً ضْٓد . د/ احباخ جتْٓدٓ٘  .1

 .التْفٔكٔ٘ امللتب٘/  الطْٔطٕجالي اهديّ /  الكسآٌعوىَ  يفاالتقاْ  .2

 .داز اللتب العلنٔ٘/ امحد احلفٔاٌ / االدابات الْاضحات لطؤال الكساٛات  .3

 .مؤضط٘ قسطب٘/ذلنْد الصلط /احلاو التذْٓد ّ التالّٗ  .4

 .امللتب٘ الجكافٔ٘/ ذلند الضادق الكنحاّٖ / الربٍاٌ يف جتْٓد الكسآٌ  .5

 .داز العاملٔ٘ لليػس ّالتْشٓع/ اضام٘ مساد / بطط املكال يف غسح حتف٘ االطفال  .6

 .دٓي٘ امليْزٗاململتب٘ الداز ب/ عبد العصٓص الكازٖ . د/ التذْٓد املٔطس  .7

 .خازّف ذلند فَد/ التطَٔل لكساٛات التيصٓل  .8

 .احلدٓحداز /  اجلصزٖحمٌد بّ / اهعػس الكساٛات يفتقسيب اهِػس  .9

 .هة ئًِتةزًَُتةوة/ ذلند ذلنْد حْا / لكساٛ اىل ماخفٕ ّ غاع مً االخطاٛ تيبُٔ ا .10

 .داز اإلمياٌ/ كامل املطريٖ / اجلامع يف جتْٓد قساٛٗ الكسآٌ اللسٓه  .11

 .اىْز اجليدٖ/ دزاضات اضالمٔ٘ معاصسٗ  .12

 .ملتب٘ اإلمياٌ/ اضام٘ عبد الٍْاب / الدزز البَٔ٘ غسح املكدم٘ اجلصزٓ٘  .13

 .دْٓاٌ الْقف الطّيٕ/ حامد العاىٕ / ٗ عاصه بً أبٕ اليذْد الطعْد يف قساٛ .14

 .الػاطيب اإلماوًعٔد / احلٌد  قدّزٖغامن .د/  اجلصزٓ٘ املكدم٘ علٙاهػسح اهىجًص  .15

 .العلنٔ٘داز اهلتب /  اليْٓسٖ علٕحمٌد بّ / اهعػس الكساٛات يفاهِػس  طٔب٘غسح  .16

 .از الفلسد/ ذلند مطٔع احلافظ . د/ غٔذ الكساٛ إبً اجلصزٖ  .17

دْٓاٌ / عبد السشاق احلسبٕ . د/ عله الْقف ّ االبتداٛ يف الكسآٌ اللسٓه ّاللػ٘ العسبٔ٘  .18
 .الْقف الطّيٕ

 .عطٔ٘ قابل ىضس/ غآ٘ املسٓد يف عله التذْٓد  .19

 

 شةرضاوةكان      
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 .داز البػاٜس/ ذلند بً الطٔد ابسأٍه املاللٕ / فتح اجملٔد يف عله التذْٓد  .20

 .داز الطالو/ مساعٔل إغعباٌ ذلند . د/ الكساٛات احلامَا ّمضادزٍا  .21

 .داز الكسآٌ اللسٓه/ ذلنْد ذلند دٓسٖ / قسٗ العٌْٔ بسّآيت غعب٘ ّ قالٌْ  .22

 .الْقف الطّيٕ/ كتاب الكساٛات ألبٕ عبٔد مجع ّ دزاض٘ الدكتْز داضه الدلٔنٕ  .23

 .غسح املكدم٘ اجلصزٓ٘/ ذلنْد ذلندالعبد / اللنع٘ البدزٓ٘ غسح منت اجلصزٓ٘  .24

 .مجعٔ٘ حتفٔظ الكسآٌ/ امحد الطْٓل / املفٔد يف دداّل التذْٓد  املدتضس .25

 .داز إحٔاٛ الرتاخ العسبٕ/ عنس زضا كحال٘ / معذه املؤلفني  .26

 .داز املػسق / امليذد يف اللػ٘ ّاألعالو  .27

 .داز اهطالَ/  الكازٖ علًٕال /  اجلصزٓ٘ املكدم٘غسح  الفلسٓ٘املِح  .28

 .ملتب٘ اإلمياٌ/ د اجلنل ذلند فسٓ/ املٔطس يف عله التذْٓد   .29

 .العلنٔ٘داز اهلتب /  اجلصزٖحمٌد بّ / اهعػس الكساٛات يفاهِػس  .30

تفسٓؼ مٔطٌْ / اميً ضْٓد . ذلاضسات د/ اليْز املبني يف جتْٓد الكسآٌ اللسٓه  .31
 .داز افياٌ/ دٍناٌ 

 .داز اليفاٜظ/ ذلند عضاو الكضاٗ . د/ الْاضح يف احلاو التذْٓد  .32
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 .هةغازى دوشخىزًاتىو 1974هةدايلبىوى ضاهَى  -

 .دةزقىوى كؤهًَرى ثةزوةزدةية بةغى شًاُى عةزةبى هةشاُلؤى كةزكىن -

 .دةزقىوى ثةمياُطاى تةكًِلى ية هةغازى كةزكىن -

بة ٓةزدوو زِيىايةتى ( عاصه)ًؤهَةتى قىزئاْ خىيَِدُى ٓةية بة قريائةتى  -
 (.حفط)و ( غعب٘)

 .قىتابى قريائاتى عةغسةى قىزئاُة -

 :تاكى ئًَطتا ئةَ ُىوضًِاُةى بة قاث طةيػتىوة

 (وةزطًَسِاْ) .بريوت/  املعسف٘داز ( ُازيّ)بةزط ( 2) ()ذياُِاُةى ثًَػةًبةز  .1

 (داُاْ) .شةكاتى ًاهَى باشزطاُى قاثى دووةَ .2

 (داُاْ(. )داهلل بّ باشعبد اهعصيص بّ عب)ذياُِاُةى  .3

 (ئاًادةكسدْ(. )بةويَِة)زِابةزى ئةواُةى كة عىًسة دةكةْ  .4

 (ئاًادةكسدْ(. )بةويَِة)زِابةزى ذاجًاْ  .5

 .كتًَبداُةى ُازيّ قاثى بةيسوت/  باىٕ ّلْث٘ الفلس احلداثٕ يف غعسِىصاز ق .6
 (تىيَريِةوة)

 (ْوةزطًَسِا) .ثسؤذةى تًػم( دللد) ضةزدةًى خًالفةتى زِاغًدة .7

 املعسف٘داز ( ُازيّ( )بةويَِة)ًُػاُة طةوزة و بكىكةكاُى قًاًةت / كؤتايى جًٔاْ  .8
 (.وةزطًَسِاْ)بريوت / 

وةزطًَسِاْ بؤ )كتًَبداُةى تةفطري /  علناٛ االضالو مً ٍه ّ مإٍ صفاتَه .9
 (.عةزةبى

 (.وةطًَسِاْ)هةذيَس قاثداية  / بةزط( 2) الطْٔطٕى (اجلاًع اهؿػري) .10

 (.وةطًَسِاْ)هةذيَس قاثداية /  الكسضاّٖى يىضف (ُاو ضتةَ كازشا)غاُؤطةزى  .11

 

 نووشةر لةضةند دَيرَيكدا   
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 (.وةزطًَسِاْ)بريوت /  املعسف٘داز ( ُازيّ)باوةزِ بة زِؤذى دوايى  .12

  ُّجطة هة قةُد كتًَبًَلى تسيؼ قاث كساوْ و ٓةُديَلًاْ قاوةزِواُى قاث كسد. 
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