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 امللخص
 اسم الكتاب : مشكالت السبع

 (هـ2881)أيب افؼوشؿ بـ افؼويض ت  : أبق زيد ظبد افرمحـ بـممفػف 

يبحٌ ذم ترتقى ورواهتؿ ادشفقريـ، إئؿي افسبعي وافؽتوب ذم ؿراءات 

أيي ذم اجلوكى افتطبقؼل فؾؼراءات ؾفق رق وأوجف إداء ادؼدمي ظـد ظرض افط

ٕداء ذم أيي، حقٌ أخذ بطريؼي افشومقغ افتل تعتؿد يرتى افؼراء حسى ضريؼي ا

 ظذ ترتقى افرواة ظـ افؼراء مـ كوؾع إػ افؽسوئل.

وهق مرتى ظذ شقر افؼرآن افؽريؿ، ابتدأه ممفػف بسقرة افبؼرة، ثؿ ذع بذـر 

وٓ يذـر ـؾ أيوت ادختؾػ ؾقفو بغ  -أصقًٓ وؾرصوً  -أيوت ادختؾػ ؾقفو 

اـتػك بذـر أيوت افتل حتتوج إػ تلمؾ وإيضوح ٕوجف افؼراء  افؼراء، وإكام

 ورواهتؿ، وهؽذا شقرة شقرة حتك آخر افؼرآن.

وفؼد شؾؽ ؾقف مـفٍ آختصور مـ ؽر تطرق فؾتقجقف، ؾقذـر افرواة أو افؼراء 

 ذم ذفؽ.
ٍ
 أحقوكًو بدون ذـر أوجففؿ، وأحقوكًو أخرى بذـر أوجففؿ مع اشتقػوء

ائد متعؾؼي بعؾؿ افقؿػ وآبتداء وؽره، وُختؿ ببوب افتؽبر وافؽتوب ؾقف ؾق

حك، وبقون بعض إحؽوم ادتعؾؼي بف.  افقارد ظـد افؼراء مـ شقرة افضُّ

ؿسؿ افدراشي  ؿغ وؾفورس، واصتؿؾــًي وؿســدمـٌ مؼــحـد وؿـً افبـوؿ

 ظذ ؾصؾغ:

 ؾؿقي.دراشي ادمفػ، وافؽتوب، ثؿ ؿسؿ افتحؼقؼ، ويؾقف افػفورس افع

 واهلل أظؾؿ  وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف .

 

 ـتبف / د. ؾفد بـ مطقع ادغذوي
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 املقدمة
احلؿد هلل رب افعودغ، وأصفد أّٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، فف ادؾؽ وفف 

 احلؿد وهق ظذ ـؾ رء ؿدير، وأصفد أّن شقدكو وكبقـو حمؿدًا ظبده ورشقفف إمغ

 أمو بعد: صؾقات ريب وشالمف ظؾقف إػ يقم افديـ،

ؾنن أؾضؾ مو اصتغؾ بف ادشتغؾقن هق ـتوب ربـو ظز وجؾ وتعؾؿف وافعؿؾ بام 

 ؾقف، ومعرؾي أحؽومف وأوامره وكقاهقف.

يعؾؿ أصحوبف افؼرآن ويؼقم أفسـتفؿ ظـد افـطؼ بف وأخذ  × وؿد ـون افـبل

ػقطًو بحػظ اهلل تعوػ فف، ثؿ إن افعؾامء ذفؽ افصحوبي مـ بعده حتك وصؾ إفقـو حم

محؾقا رايي افعؾؿ ظذ مّر افعصقر ؾلفػقا ـتبفؿ ادتعؾؼي بؽتوب اهلل ظز وجؾ، ومـ 

أوفئؽ ظؾامء افؼراءات افذيـ حػظقا فـو ؿراءات افؼرآن افؽريؿ، ؾؿـفؿ مـ اصتغؾ 

 ؽر بوفتلفقػ ذم ضرؿف وروايوتف، ومـفؿ مـ أفػ ذم رشؿف ووبطف ودمقيده، إػ

ذفؽ مـ افتآفقػ افتل ختدم اجلوكى افعؾؿل وافـظري، ومـ افعؾامء مـ اصتغؾ 

بوإلؿراء وتعؾقؿ تالوتف وتؼقيؿ حروؾف وترتقى ضرؿف أداًء، إػ ؽر ذفؽ ممو يتعؾؼ 

 بوجلوكى افعؿع افتطبقؼل.

وفعؾ افـوطر ذم ـتى افؼراءات جيدهو تبحٌ ذم اجلوكى افعؾؿل افذي يذـر 

وت، أمو اجلوكى افعؿع ؾفق مقـقل دشويخ اإلؿراء: ٕن افؼرآن إكام افطرق وافرواي

يمخذ بوفتؾؼل وادشوؾفي مـ أؾقاه ادشويخ افضوبطغ ادتؼـغ، فؽــو ذم ادؼوبؾ كجد 

ظؾامء ؿد اهتؿقا بوجلوكى افتطبقؼل، ؾلفػقا ؾقف، ومـ أوفئؽ افشقخ اإلموم أبق زيد 

ـ ــف ادقشقم بـهـ( ذم ـتوب2881)ت ـ افؼويض ظبد افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ ب

 ؾوخست حتؼقؼ هذا افؽتوب فألشبوب افتوفقي: (مشؽالت افسبع)

 أسباب اختيار املوضوع
 تتجذ إشبوب ذم أمهقي افؽتوب ومؽوكي ممفػف، ومـ تؾؽ إشبوب:

أكف ـتوب يبحٌ ذم اجلوكى افتطبقؼل فؾؼراءات ؾفق يرتى افؼراء حسى  -2
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حقٌ أخذ بطريؼي افشومقغ افتل تعتؿد ظذ ترتقى  ضريؼي إداء ذم أيي،

 افرواة ظـ افؼراء مـ كوؾع إػ افؽسوئل.

 ؿؾي ـتى افؼراءة ادمفػي ذم ضريؼي إداء وترتقى افؼراء. -1

 أكف ـتوب شفؾ افعبورة واوح إشؾقب وادعـك. -3

 احتقى افؽتوب ظذ ـثر مـ افػقائد ادتعؾؼي بوفقؿػ وآبتداء. -4

 ؾفق إموم افؼراء وصقخ ادغرب ذم زموكف. مؽوكي ادمفػ  -5

بوفؼراءات وـثرة تآفقػف ؾقفو، ممو أظطك افؽتوب ؿقؿي  اصتغول ادمفػ  -6

 ظؾؿقي واوحي.

 : خطة البحث

 وتتضؿـ مؼدمي وؿسؿغ وؾفورس ظذ افـحق أيت:

 أواًل: المقدمة، وتشتمل على:
 متفقد ظـ ظؾؿ افؼراءات وافتلفقػ ؾقف. -أ

 قع وأمهقتف.أشبوب اختقور ادقو -ب

 خطي افبحٌ. -ج

 مـفجل ذم افتحؼقؼ. -د

 ثانياً: قسم الدراسة، وتشتمل على فصلين:
 الفصل األول: دراسة المؤلف، ويحتوي على المباحث اآلتية:

 ادبحٌ إول: اشؿف وكسبف وكشلتف.

 ادبحٌ افثوين: صققخف وتالمقذتف.

 ادبحٌ افثوفٌ: مؽوكتف افعؾؿقي وثـوء افعؾامء ظؾقف.

 افرابع: ممفػوتف.ادبحٌ 

 ادبحٌ اخلومس: وؾوتف.
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 الفصل الثاني: دراسة الكتاب، ويحتوي على المباحث اآلتية:
 ادبحٌ إول: حتؼقؼ اشؿ افؽتوب، وتقثقؼ كسبتف فؾؿمفػ

 ادبحٌ افثوين: مـفٍ ادمفػ ذم ـتوبف.

 ادبحٌ افثوفٌ: مصودر افؽتوب.

 ادبحٌ افرابع: كسخ افؽتوب.

 يق، ويشتمل على:ثالثاً: قسم التحق
 ( ـوماًل.حتؼقؼ كّص ـتوب )مشؽالت افسبع -

 ثؿ افػفورس افعؾؿقي، وتشتؿؾ ظذ: -

 ؾفرس ادصودر وادراجع.  -       

 ؾفرس ادقوقظوت.  -     

 : منهجي في التحقيق
 يتضؿـ مـفجل ذم حتؼقؼ هذا افؽتوب اخلطقات افتوفقي:

 ء احلديثي.كسخً افؽتوب ـوماًل بام يقاؾؼ ؿقاظد اإلمال -2

اظتؿدت ظذ كسخي خزاكي تـغؿؾً، وجعؾتفو أصاًل ٕشبوب يليت ذـرهو  -1

 ذم ادبحٌ اخلوص بـسخ افؽتوب، وؿوركً بقـفو وبغ افـسخي إخرى.

إن تبغ يل شؼط ؾنين أجعؾف بغ معؼقؾغ، دٓفي ظذ أكف مـ ؽر إصؾ، أمو  -3

 شؼط افـسخي إخرى ؾجعؾتف بغ ؿقشغ تػريؼو بقـفام.

 افتزمً افرشؿ افعثامين ذم ـتوبي أيوت افؼرآكقي. -4

اشؿ  ظزوت أيوت افؼرآكقي بذـر رؿؿفو وشقرهتو، ؾنن ذـر ادصـػ  -5

ر رؿؿ أيي بغ معؼقؾغ ذم افـّص ومو ظدا ذفؽ ــص ؾنين أذــل افــقرة ؾـافس

 ؾػل احلوصقي.

إٓ ترمجً فألظالم افقارد ذـرهؿ ذم افؽتوب بوختصور ظـد أول ورودهؿ  -6
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 ادشفقريـ مـفؿ ؾنين ترـً ترامجفؿ فشفرهتؿ.

وثؼً افؼراءات وافروايوت وافـصقص وأثور افقاردة ذم افؽتوب مـ  -7

 مصودرهو ادعتزة.

بقـً اخلالف ذم بعض افطرق افتل ٓ ُيؼرأ هبو، وإكام وردت ظذ شبقؾ احلؽويي  -8

 أو تبعًو إليراد بعض ادصـػغ هلو.

وهتو ذم احلوصقي ـؿً أبقـؿـودرهو، وأتـــ مصـمريي ـد افشعـقاهـً افشـخرج -9

 در اإلمؽون. ـؿ

قط وووعتفو بغ ؿقشغ ــطـوت ادخــي مـ صػحــؾ صػحـي ـــأثبً بداي -28

 ذم احلوصقي.

ووعً ظـوويـ ادقوقظوت ذم أظذ ـؾ صػحي مـ ؿسؿل افدراشي  -22

 وافتحؼقؼ فتسفؾ افرجقع فؾبحٌ.

وُتعقـف ظذ افبحٌ، ـام هق ختؿً افؽتوب بػفورس ظؾؿقي تسوظد افؼورئ  -21

 مقوح ذم خطي افبحٌ. 
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 الفصل األول: دراسة املؤلف
 (ٔ): اسمه ونسبه ونشأته املبحث األول 

اإلموم أبق زيد ظبد افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ بـ افؼويض، ادؽـود افشقخ هق 

 إصؾ، افػود افدار وادـشل، إموم افؼّراء  وصقخ ادغرب.

ّبك ذم حجر افشقخ أيب ادحوشـ شقدي يقشػ هـ، وتر999شـي  ُوفد 

افػود، وأوص أهؾ داره بنرووظف فئال حيتجى ظـف، واروعتف افسقدة معزوزة 

 اهلالفقي زوجي وفديف أمحد افػود ثؿ أخقف افعريب.

وكشل ذم بقئي ظؾؿقي ؾحػظ افؼرآن، وأتؼـ تالوتف، وحػظ ضرؿف، ؾؼد اصتفرت 

ؼرئًو، تؾؼك افؼراءات افسبع ظـ ظدة مشويخ ممو ـون أهتف بوفعؾؿ، ؾؽون أبقه ظودًو م

فف أثر بوفغ ذم صخصقي ابـف ؾلبقه هق معؾؿف إول، إووؾي إػ ظرصه افذي متقز 

بحرـي ظؾؿقي خوصي ذم ظؾؿ افؼراءات ومو يتصؾ بف
(ٕ)

. 

 : شيوخه وتالميذه املبحث الثاني
ر ذم تؽقيـ ظذ ـثر مـ ادشويخ افذيـ ـون هلؿ دو تتؾؿذ ابـ افؼويض 

صخصقتف افعؾؿقي، وذفؽ ذم ؾـقن صتك، وفؼد حػؾً ترمجتف بذـر ـثر مـ 

 صققخف، وفعؾـو كؼترص ظذ ذـر أبرزهؿ وهؿ:

كزيؾ  –إشتوذ شقدي ظبد افرمحـ بـ ظبد افقاحد افعبود ثؿ افسؾجامد  (2)

دًا، أخذ ظـ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ ظع اف -ؾوس ودؾقـفو ؼيػ ـون أشتوذا مؼرئًو جمقِّ

إكدفز ادرد، وافشقخ أيب افعبوس ادـجقر وؽرمهو، أخذ ظـف ابـ افؼويض ضرق 

                                           

دي ظؼ فعبد اهلل افػود افػفري: اكظر: ترمجتف ذم ـتوب: اإلظالم بؿـ ؽز مـ أهؾ افؼرن احلو( 2)

(، 192(، وصػقة مـ اكتؼ مـ أخبور صؾحوء افؼرن احلودي ظؼ دحؿد افصغر اإلؾراين: )117)

ي إـقوس بؿـ ث(، وشؾقة إكػوس وحمود1/482وضبؼوت احُلضقؽل دحؿد بـ أمحد احلضقؽل: )

(، وصجرة افـقر 1/151ين: )أؿز مـ افعؾامء وافصؾحوء بػوس دحؿد بـ جعػر بـ إدريس افؽتو

 (.1/132افزـقي ذم ضبؼوت ادوفؽقي دحؿد بـ خمؾقف: )

 (.1/133اكظر: شؾقة إكػوس فؾؽتوين: )( 1)
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ل ـقؾـل، تـوكـرز إمــؿ حــ كظـر، وبؿضؿـل افتقسـل ؾـريؼ افداكــ ضـي مـافسبع

هـ2819ي ــشـ
(ٔ)

. 

افعورف ظبد افرمحـ بـ حمؿد افػود افػفري، ؿرأ ظذ حيقك افناج وظبد  (1)

ادـجقر وأيب افعبوس افؼدومل وأيب ظبد اهلل افؼصور وؽرهؿ، افقاحد احلؿقدي و

فف تآفقػ ومـ تالمذتف: حمؿد بـ ظبد افرمحـ افعقذم وإبور وابـ افؼويض وؽرهؿ، 

هـ2836، تقذم شـي مـفو: حوصقي افبخوري، و)حوصقي اجلالفغ(
(ٕ)

. 

ظبد افقاحد بـ أمحد إكصوري ادعروف بوبـ ظوذ إكدفز أصاًل،  (3)

فػود مـشل ودارًا، فف افقد افطقػ ذم ظؾقم افؼراءة، واكػرد ذم ظرصه بعؾؿ افرشؿ، ا

ح ظجقى ظذ مقرد افظؿآن، شامه: )ؾتح ادـون( وأدرج ؾقف تلفقػًو أخر شامه: وفف ذ

ذم ـقػقي رشؿ ؿراءة ؽر كوؾع مـ بؼقي افسبعي،  - )اإلظالن بتؽؿقؾ مقرد افظؿآن(

فؼرآن ظذ أيب افعبوس أمحد بـ ظثامن افؾؿطل، وحمؿد بـ ، ؿرأ ا-ذم كحق مخسغ بقتوً 

أمحد افتجقبل وؽرمهو، وأخذ ؿراءات إئؿي افسبعي ظذ أيب افعبوس افؽػقػ، ثؿ 

ظذ أيب ظبد اهلل افؼيػ افتؾؿسوين وؽرمهو، وتتؾؿذ ظذ يديف: أمحد إبور ومقورة 

هـ2848 شـي وؽرمهو، وفف تآفقػ ـثرة ذم ظؾقم افؼرآن وؽرهو، تقذم
(ٖ)

. 

شقدي حمؿد بـ يقشػ افتومع، اكتؼؾ إػ مراـش، ؾعوس أزهر ظفقد   (4)

افدوفي افسعديي، وأخذ ظـ صققخ ادغرب ـوحلسـ افدراوي، وأمحد ادؼري، وحمؿد 

وهق ظؿدة ابـ افؼويض  –بـ يقشػ افسؽل وؽرهؿ، ومـ تالمذتف ابـ افؼويض ا

 افرمحوين، مـ ممفػوتف: ؾفرشتف، وؿصقدة ذم وادرؽقتل وأيب ظبد اهلل -وفف إجوزة مـف

                                           

(، وشؾقة إكػوس فؾؽتوين: 119(، واإلظالم بؿـ ؽز فؾػفري: )337اكظر: درة احلجول: )( 2)

(2/138.) 

 (.343، 1/151إكػوس فؾؽتوين: )(، وشؾقة 117اكظر: اإلظالم بؿـ ؽز فؾػفري: )( 1)

 (.2/183(، وصجرة افـقر افزـقي دخؾقف: )285اكظر: اإلظالم بؿـ ؽز فؾػفري: )( 3)
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مدح ادؼرئغ وٓمقي ذم ؿراءة كوؾع، ورشوئؾ ذم افثبً واحلذف وؽرهو، تقذم شـي 

 هـ.2848
(ٔ)

. 

افؼيػ ظبد اهلودي بـ ظبد اهلل احلسـل، ؿرأ ظذ وافده وظذ افعريب افػود،   (5)

وافده ظـ احلسـ افدراوي،  أخذ ظـف ابـ افؼويض افؼراءات بطريؼ افعؼ فـوؾع، وهق ظـ

ـ ادـجقر، تقذم شـي  هـ2856وـالمهو ظ
(ٕ)

. 

 تالميذه:

أخذ ظـ ابـ افؼويض ـثر مـ افتالمقذ افذيـ هنؾقا مـ معقـف وظؽػقا ظذ 

 مالزمتف، وفؼد حػؾً ـتى افساجؿ بؽثر مـفؿ، ومـ أبرزهؿ:

بـ كوس  أبق ظبد اهلل حمؿد افعريب بـ أمحد افػشتويل، أخذ ظـ افشقخ حمؿد (2)

وظبد افؼودر افػود وأيب زيد  بـ افؼويض، وظـف افشقخ ظبد افسالم افؼودري 

هـ2891وؽره، تقذم شـي 
(ٖ)

. 

افرمحـ بـ ظبد افؼودر افػود، أخذ ظـ وافده وظؿف أمحد  ظبدأبق زيد  (1)

 وابـ افؼويض وؽرهؿ، مـ تآفقػف: )افؾؿعي ذم افؼراءات افسبعي( و)مػتوح افشػوء(

هـ2896ء ظقوض ذم كحق جمؾديـ، تقذم شـي جورى بف صػو
(ٗ)

. 

أمحد بـ افعريب ادعروف بوبـ احلوج افػود، أخذ ظـ افشقخ  افعبوسأبق  (3)

ظبد افؼودر افػود وأيب زيد بـ افؼويض وابـ شقدة ومقورة وؽرهؿ، وأخذ ظـف 

                                           

(، 89-87(، وافؼراء وافؼراءات بودغرب فسعقد أظراب: )192اكظر: صػقة مـ اكتؼ فإلؾراين: )( 2)

 (.645ؾدـتقر ظبد اهلل افسؽل : )وؾفورس ظؾامء ادغرب ف

 (.134( وصػقة مـ اكتؼ فإلؾراين: )118ظر: اإلظالم بؿـ ؽز فؾػفري: )اك( 1)

 (.1/137اكظر: صجرة افـقر افزـقي دحؿد خمؾقف: )( 3)

اكظر: ؾفرس افػفورس وإثبوت ومعجؿ ادعوجؿ وادشقخوت وادسؾسالت فعبد احلل بـ ظبد ( 4)

(، وؾفورس ظؾامء ادغرب 1/139(، وصجرة افـقر افزـقي دخؾقف: )1/735افؽبر افؽتوين: )

 (.65فؾدـتقر ظبد اهلل افسؽل: )
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هـ2289وفده حمؿد وظبد افسالم افؼودري وؽرمهو، تقذم شـي 
(ٔ)

. 

بػوس وهق ـ افسقد افتوديل، كزيؾ ؾشتوفي، درس افريض بـ ظبد افرمح (4)

، وذـر ذم ورئ افبدور افسبعي شقى مؼرأ كوؾع(افرشؿ ظذ مؼصوحى ـتوب )

مؼدمي ـتوبف أكف ؿرأ ظذ ابـ افؼويض، وفف تآفقػ ذم افؼراءات وؽرهو، وؿرأ أيضًو 

ظذ أيب حمؿد ظبد اهلل افنؽقـل وابـ مبورك افسجؾامد وآخريـ، ومـ أجّؾ 

هـ2223المقذه: أبق افؼوشؿ ابـ دري افشووي، تقذم افريض شـي ت
(ٕ)

. 

 املبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
بؽثر مـ ظبورات افثـوء واددح افتل تدل ظذ  حػؾً ترمجي ابـ افؼويض 

ن مؽوكتف وظؾق مـزفتف ذم افؼراءات وؽرهو، ؾؼد ُذـر ظـف أكف ُحبِّى إفقف تالوة افؼرآ

ف افعـويي فذفؽ، إػ أن صور ادرجقع إفقف ذم ذفؽ افشلن،  وِحػظ ضرؿف، وَسَ

ل ظؾقف ذم أحؽوم افؼراءات ومعرؾي تقجقففو، ؾال دمد أشتوذًا بودغرب إٓ وؿد  وادعقَّ

روى ظـف أو ظـ تالمذتف
(ٖ)

. 

دًا برـي مهومًو، صقخ اجلامظي ذم اإلؿراء بقؿتف، ومػرداً  وؿد ـون   أشتوذًا جمقِّ

 ذم حتؼقؼف وكعتف، مؼرئًو حوؾظًو وحجي حمؼؼًو ٓؾظًو.

د افؽبر إموم افؼراء وصقخ ادغرب إؿىص ؾفق إشتوذ ادجقِّ
(ٗ)

. 

 املبحث الرابع: مؤلفاته
ًو واشعًو ذم افؼراءات وافعؾقم إخرى، ـًو ظؾؿقـراثـت ل ـووـرك ابـ افؼـت

 : ومـ ذفؽ

                                           

 (.1/166(، وصجرة افـقر افزـقي دخؾقف: )353اكظر: صػقة مـ اكتؼ فإلؾراين: )( 2)

 (.224-223اكظر: افؼراء وافؼراءات بودغرب فسعقد أظراب: )( 1)

 (.1/197ذـر ذفؽ افؽتوين ذم شؾقة إكػوس: )( 3)

(، وشؾقة 4/2569وين ٕهؾ افؼرن احلودي ظؼ وافثوين دحؿد بـ افطقى افؼودري: )اكظر: كؼ ادث( 4)

 (.288-95( وافؼراء وافؼراءات بودغرب فسعقد أظراب: )1/151إكػوس فؾؽتوين: )
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ءة ظوِِل أم افؼرىح دِو يـبفؿ ظذ افقرى ذم ؿرااإليضو (2)
(ٔ)

. 

رشوئؾ وأجقبي ابـ افؼويض (1)
(ٕ)

. 

بقون اخلالف وافتشفر ومو وؿع ذم احلرز مـ افزيودات ظذ افتقسر (3)
(ٖ)

. 

ظؾؿ افـرصة ذم حتؼقؼ ؿراءة إموم افبرصة (4)
(ٗ)

. 

افؼقل افػصؾ ذم اختالف افسبعي ذم افقؿػ وافقصؾ (5)
(٘)

. 

افػجر افسوضع ذح افدرر افؾقامع (6)
(ٙ)

. 

فتشفر وآشتحسون، ومو أؽػؾف مقرد افظؿآن ومو شؽً بقون اخلالف وا (7)

ظـف افتـزيؾ ذو افزهون، ومو جرى بف افعؿؾ مـ خالؾقوت افرشؿ ذم افؼرآن، ومو 

خوفػ افعؿؾ افـص ؾخذ بقوكف بلووح بقون
(ٚ)

  . 

 افؼقل افشفر ذم حتؼقؼ اإلدؽوم افؽبر، خمطقط. (8)

تجقيداجلومع ادػقد ٕحؽوم افرشؿ وافضبط وافؼراءة واف (9)
(ٛ)

. 

وفي ــلكقٌ حــوء افتــك هـوئل ظؾــوفي افؽســـذم إم ريىــوافتؼي ــحـادـ (28)

 ، خمطقط. افقؿػ

 خمطقط. -بقتوً  78-رجز ذم رشؿ مؽل  (22)

                                           

 م بتحؼقؼ د. حسـ بؾقايل.2988حؼؼ ذم رشوفي ظؾؿقي، كقؿشً بدار احلديٌ احلسـقي ظوم ( 2)

 م بتحؼقؼ حمؿد أبق افقاذم.2988ؿشً بدار احلديٌ احلسـقي ظوم حؼؼ ذم رشوفي ظؾؿقي، كق( 1)

 (.67حؼؼف د. افتفومل افراجل. اكظر: ـتوب افدرشوت افؼرآكقي ذم ادغرب إلبراهقؿ افقاذم: )( 3)

م اكظر: دفقؾ 2998حؼؼف ظبد افعزيز ـوريت بؽؾقي أداب ذم جومعي حمؿد اخلومس، ظوم ( 4)

 (.155م )2994-2962ذم ادغرب مؾحؼ:  إضروحوت وافرشوئؾ اجلومعقي

م اكظر: ادصدر 2998حؼؼف د. ظبد افسالم كبقفز بؽؾقي أداب بجومعي حمؿد اخلومس، ظوم ( 5)

 (.239افسوبؼ: )

 م.2991حؼؼف د. أمحد افبقصقخل ذم رشوفي ظؾؿقي بدار احلديٌ احلسـقي ظوم ( 6)

 هـ.2488 حؼؼف ظبد اهلل افبخوري بوجلومعي اإلشالمقي ظوم( 7)

حؼؼف افبوحٌ أكس افؽـدي ذم بحٌ تؽؿقع فـقؾ درجي ادوجستر بؼسؿ افؼراءات بؽؾقي افؼرآن ( 8)

 هـ.2431-2432افؽريؿ بوجلومعي اإلشالمقي 
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 وهق افؽتوب افذي بغ أيديـو. –مشؽالت افسبع  (21)

 : : وفاته املبحث الخامس
ون شـي صبقحي يقم إربعوء ثوين ظؼ رمضأمجع أصحوب افساجؿ أكف تقذم 

هـ2881
(ٔ)

 رمحي واشعي. ( شـي 83ظـ ) 

  

                                           

(، وشؾقة إكػوس فؾؽتوين: 191(، وصػقة مـ اكتؼ فإلؾراين: )1/117اكظر: اإلظالم بؿـ ؽز: )( 2)

 (.1/132خؾقف: )( وصجرة افـقر افزـقي د1/196)
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 الفصل الثاني: دراسة الكتاب
 املبحث األول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف

ام هذا أثبً اشؿ افؽتوب ظذ ورؿي افعـقان ذم ادخطقضتغ افؾتغ حؼؼً ظؾقف

ور إفقف، ؾفق وافؽتوب يدل ظذ ادش : )هذه مشؽالت افسبع(افؽتوب، ؾؼد جوء ؾقفام

- افعـقان، أمو تقثقؼ كسبي ـتوب )مشؽالت افسبع( ذم ؿراءات افؼراء افسبعي ـام ذم

إػ ممفػف أيب زيد ظبد افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ بـ افؼويض ؾؿـ  - افذي بغ أيديـو

 خالل أيت: 

  سخ اخلطقي افتل حؼؼ افؽتوب ظؾقفو:افـأواًل: 

إصؾ اشؿ افؽتوب وهق )مشؽالت  ذم افـسخيؾؼد أثبً ظذ ورؿي افعـقان 

هذه مشؽالت افسبع »أيضًو اشؿ ادمفػ، ؾؼد جوء مو كصف:  –وأثبً ظؾقفو  افسبع(

 . شمؼقدة ظـ اإلموم شقدي ظبد افرمحـ بـ افؼويض ريض اهلل ظـف

هذه مشؽالت افسبع ادؼقدة »أمو كسخي جومعي ادؾؽ شعقد ؾجوء ؾقفو مو كصف: 

ؿد هلل وحده، وجدت هذه افؽراشي بخط بعض ، احلظـ صقخـو ابـ افؼويض 

هذه مشؽالت افسبع ادؼقدة ظـ صقخ اجلامظي ذًؿو وؽربًو إموم »إشوتقذ مو كصف: 

وؿتف وشقد أؿراكف ومصبوح زموكف، ودين ظرصه وؾريد دهره شقدكو ومقٓكو ظبد 

فتؿتع افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ اددظق ابـ افؼويض، ؿه اهلل فف بخر اجلـون ورزؿف ا

 .شوافـظر ذم وجف افرمحـ

ؼ كسى ادمفػ ادثبً ظذ هذه افـسخ مع كسبف افذي ذـره فف ــذا يتػـؾبف

 أصحوب افساجؿ.

مـ خالل كص افؽتوب افذي بغ أيديـو، ؾؼد جوء ؾقف مو يثبً أكف ٓبـ  ثانياً:

وشئؾ صقخـو اإلموم شقدي ظبد افرمحـ ريض اهلل »افؼويض، ؾؼد جوء ؾقف مو كصف: 

 .ش ...  ژڭ  ڭ     ۇژ عوػ ظـف ظـ ؿراءة افبرصي ذم ؿقفف تعوػ: ت

، ؾفق شقدي ظبد افرمحـ وهذا افشقخ ادذـقر هق مـ صققخ ابـ افؼويض 
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 ، أخذ ظـف ابـ افؼويض ضرق افسبعي.ابـ ظبد افقاحد افعبود

( افـسخي افتل بليديـو هل فؽتوب )مشؽالت افسبع ؾبفذا كستطقع اجلزم بلن هذه

 .ػفو ابـ افؼويض دمف

 املبحث الثاني: منهج املؤلف في كتابه
ت مـ ؽر امـفٍ آختصور ذم ـتوبف، ؾؼد وؿـف افؼراء شؾؽ ادصـػ 

 تطرق فؾتقجقف وٓ فؾؿعوين.

مي ظـد ــو أراده ممفػـوافؽتوب ـؿ ف ؽويتف ترتقى افطرق وأوجف إداء اُدَؼدَّ

 ظرض أيي.

 رواهتؿ ادشفقريـ، وهؿ:ؾفق ذم ؿراءات إئؿي افسبعي و

 كوؾع اددين، وراويوه: ؿوفقن وورش. -

 ابـ ـثر ادؽل، وراويوه: افبزي وؿـبؾ. -

 أبق ظؿرو افبرصي، وراويوه: افدوري وافسقد. -

 ابـ ظومر افشومل، وراويوه: هشوم وابـ ذـقان. -

 : وراويوه: صعبي وحػص. ظوصؿ افؽقذم -

 .محزة افؽقذم، وراويوه خؾػ وخالد -

افؽسوئل افؽقذم، وراويوه: افؾقٌ وافدوري -
(ٔ)

. 

أمو مـفٍ ادمفػ ذم ضريؼي ظروف ومودتف افعؾؿقي ؾؼد ـوكً ظذ ترتقى شقر 

أصقًٓ -افؼرآن افؽريؿ، ؾوبتدأ بسقرة افبؼرة، ثؿ ذع بذـر أيوت ادختؾػ ؾقفو 

أيوت افتل  ؾفق ٓ يذـر ـؾ أيوت ادختؾػ ؾقفو بغ افؼراء، وإكام يذـر -وؾرصوً 

 ٕوجف افؼراء ورواهتؿ، وهؽذا شقرة شقرة حتك آخر إيضوححتتوج إػ تلمؾ و

افؼرآن، وفؼد شور ظذ مـفٍ اجلؿع ظذ ضريؼي افشومقغ افتل تعتؿد ظذ ترتقى 

 افرواة ظـ افؼراء مـ كوؾع إػ افؽسوئل.

                                           

، وخشقي اإلضوفي وإثؼول احلقار.( 2) ـّ  آثرت ترك ترامجفؿ فشفرهتؿ ودعرؾتفؿ ظـد أهؾ افػ
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 ع افؼراء.ثؿ إكف يبدأ بقجف إداء ظـد ورش ثؿ يتبعف ببؼقي إوجف إخرى جلؿق

وفؼد شؾؽ مـفٍ آختصور ذم ذفؽ، ؾفق يذـر افرواة أو افؼراء أحقوكًو بدون 

 ذم ذفؽ.
ٍ
 ذـر أوجففؿ، وأحقوكو أخرى بذـر أوجففؿ مع اشتقػوء

هيتؿ بعؾؿ افقؿػ وآبتداء ؾؽثرًا مو يذـر ذفؽ ظـد ـثر مـ  وادصـػ 

وبعض افـحوة وؽرهؿ،  أيوت ويبقـف، وفؼد ّسح بوفـؼؾ ظـ بعض ـتى افؼراءات

وشقليت بقون ذفؽ ذم ادبحٌ افؼودم بؿشقئي اهلل، ثؿ ختؿ ـتوبف بوفتؽبر افقارد ظـد افؼراء 

 مـ شقرة افضحك وبّغ بعض إحؽوم ادتعؾؼي بف.

 املبحث الثالث: مصادر الكتاب
ذم بدايي ـتوبف ظذ مصودره افتل أؾود مـفو، فؽـف ذـر ذم  ِل يـص ادصـػ 

ـتوبف بعض ادصودر افتل كؼؾ ظـفو، أو ظـ بعض ممفػقفو، ويؿؽـ تؼسقؿ ثـويو 

 مصودره إػ أكقاع، ظذ افـحق أيت:

 الكتب املنصوص عليها، وهي: أواًل :
ـتوب افتقسر، سح بف ذم مقوع واحد (2)

(ٔ)
. 

سح بف ذم مقوعغإكشود افؼيد  (1)
(ٕ)

. 

اإلؿـوع سح بف ذم مقوعغ (3)
(ٖ)

.  

ع واحدادؼـع  سح بف ذم مقو (4)
(ٗ)

. 

سح بف ذم مقوعغ  تــزيؾاف (5)
(٘)

. 

ـــز ادعوين سح بف ذم مقوعغ (6)
(ٙ)

. 

                                           

 ( مـ هذا افؽتوب.361اكظر: ص )( 2)

 ( مـ هذا افؽتوب.427، 385اكظر: ص ) ( 1)

 مـ هذا افؽتوب. (389، 388اكظر: ص )( 3)

 ( مـ هذا افؽتوب.425اكظر: ص ) ( 4)

 ( مـ هذا افؽتوب428، 427اكظر: ص )( 5)

 ( مـ هذا افؽتوب.428اكظر: ص )( 6)
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ؿصقدة افؼقز، سح هبو ذم مقوع واحد (7)
(ٔ)

. 

افمفئ افػريدة فؾػود سح هبو ذم مقوع واحد (8)
(ٕ)

. 

افشوضبقي سح هبو ذم مقوعغ (9)
(ٖ)

. 

 األعالم الذين نقل عنهم وصّرح بأسمائهم، وهم: ثانيًا :
)إبراهقؿ بـ ظؿر(، ّسح بف ذم مقوعغاجلعزي  -

(ٗ)
. 

افشوضبل )افؼوشؿ بـ ؾره( سح بف ذم أربعي مقاوع -
(٘)

. 

 افداين )ظثامن بـ شعقد( سح بف ذم مقوع واحد -
(ٙ)

. 

 شتي مقاوع ابـ ؽوزي )حمؿد بـ أمحد( سح بف ذم -
(ٚ)

. 

 شقبقيف )ظؿرو بـ ظثامن( سح بف ذم مقوع واحد -
(ٛ)

. 

مقوع واحدؿد بـ حمؿد افصـفوجل( سح بف ذم )حمابـ آجروم  -
(ٜ)

. 

وشئؾ صقخـو اإلموم شقدي ظبد افرمحـ »، ومـ ذفؽ ؿقفف: : شيوخه ثالثًا

ش ...  ژڭ  ڭ     ۇژ  ريض اهلل تعوػ ظـف ظـ ؿراءة افبرصي ذم ؿقفف تعوػ:
 (ٔٓ)

. 

ً فف ف كجد أكَّف مـ صققخ ابـ افؼويض، وؿد ترمجــؿتـودر ترجـؿصـقع فـوبوفرج

 ذم مقوعف.

                                           

 ( مـ هذا افؽتوب.428اكظر: ص )( 2)

 ( مـ هذا افؽتوب.428اكظر: ص ) ( 1)

 ( مـ هذا افؽتوب.418، 361اكظر: )( 3)

 ( مـ هذا افؽتوب.428، 368اكظر: ص )( 4)

 ( مـ هذا افؽتوب.426، 422، 377، 368اكظر: ص )( 5)

 ( مـ هذا افؽتوب.388ص ) اكظر: ( 6)

 ( مـ هذا افؽتوب.284، 428، 423، 393 ،389 ،388، 385اكظر: ص )( 7)

 ( مـ هذا افؽتوب.426اكظر: ص )( 8)

 ( مـ هذا افؽتوب.427اكظر: ص )( 9)

 ( مـ هذا  افؽتوب.426اكظر: ص: )( 28)
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هذه بعض مصودره افتل ّسح هبو ذم ثـويو ـتوبف مع اختصوره ؾقف، ممو يدل ظذ 

 .شعي اضالظف وتـقع مصودره 

 املبحث الرابع: ُنسخ الكتاب
وؿد  افبحٌ احلصقل ظذ كسختغ فؽتوب )مشؽالت افسبع(اشتطعً بعد 

 اظتؿدهتام ذم حتؼقؼف وإفقؽ أوصوؾفام:

تـغؿؾً بنؿؾقؿ بـل مالل بودغرب، وهل حمػقطي وؿـ  كسخي خزاكي زاويي -2

ذم ـؾ فقحي صػحتون، وذم ـؾ  ( فقحوت،28(  وتؼع ذم )568برؿؿ ) جمؿقع

( شطرًا تؼريبًو، وخطفو مغريب، وكوشخفو هق: ظبقد ربف يعؿر بـ احلسـ 15صػحي )

 بـ حمؿد اهلـضقؿل ـام هق مثبً ذم آخر ادخطقط.

، وؿد ـتى ذم أول افؾقحي إوػ ظـقان افؽتوب وٓ يقجد ظؾقفو توريخ افـسخ

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ وصذ اهلل وشؾؿ ظذ شقدكو »وممفػف، ؾجوء ؾقفو مو كصف: 

وكبقـو ومقٓكو حمؿد وآفف وصحبف وشؾؿ هذه مشؽالت افسبع مؼقدة ظـ اإلموم 

 ، وؿد رمزت هلو بحرف )أفػ(.ششقدي ظبد افرمحـ بـ افؼويض ريض اهلل ظـف

(، وتؼع ذم 7166كسخي جومعي ادؾؽ شعقد، حمػقطي وؿـ جمؿقع برؿؿ ) -1

( شطرًا، وخطفو مغريب، 12( فقحي، ذم ـؾ فقحي صػحتون، وذم ـؾ صػحي )25)

(هـ، وؿد أثبً 23وِل يثبً ؾقفو اشؿ افـوشخ، أمو توريخ كسخ ادجؿقع ؾػل افؼرن )

افسبع ادؼقدة ظـ صقخ  هذه مشؽالت»ذم أوهلو ظـقان افؽتوب وممفػف، ؾجوء ؾقفو: 

اجلامظي ذًؿو وؽربًو إموم وؿتف وشقد أؿراكف ومصبوح زموكف، ودين ظرصه وؾريد دهره 

شقدكو ومقٓكو ظبد افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ اددظق ابـ افؼويض، ؿه اهلل فف بخر 

 .وؿد رمزت هلو بحرف )ب(. شاجلـون ورزؿف افتؿتع وافـظر ذم وجف افرمحـ

ون، وخطفام واوح ومؼروء، وفقس ؾقفام شؼط ذم فقحوهتام، وافـسختون ـومؾت

ؾؽؾ صػحي مذيؾي بوفؽؾؿي افتل تبدأ هبو إخرى، وؿد ـتبً أشامء افسقر بخط 
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ـبر بوحلؿرة حتك تتؿّقز ظـ ؽرهو، وـذفؽ مطؾع ـؾ آيي )ؾؼرة( ممقز ظـ ؽره مـ 

حً ذم افؽالم، وـذفؽ بعض افعـوويـ افرئقسي. وؾقفو بعض افؽؾامت ؿد صح

افـّص، وبعضفو ذم احلوصقي. وؿد اظتؿدت افـسخي إوػ أصاًل دو ذـر وٕكف مثبً 

 ـوت.اظؾقفو اشؿ كوشخفو وؾقفو بعض افتصقيبوت وآشتدر

وؿد شوهؿ ووقح هوتغ افـسختغ وشالمتفام ذم إخراج كص مستؼقؿ متؽومؾ 

ـ افسفق واخلطل ؾؾقس ؾقفام إٓ مو يعسي افـُّسوخ ظودة م -ـام أراده ادمفػ–

ًُ ظذ ذفؽ ذم مقاوعف.   وافـسقون، وؿد كّبف

 واهلل أظؾؿ.
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 نماذج من النسخ الخطية

 اللوحة األولى من نسخة )أ(
 

 
 من نسخة )أ( خيرةاللوحة األ
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 (باللوحة األولى من نسخة )

 (بمن نسخة ) خيرةاللوحة األ  
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 الّنص املحقق

 افرمحـ افرحقؿبسؿ اهلل 

هذه ) ،ظذ شّقدكو وكبّقـو ومقٓكو حمؿد وآفف وصحبف وشؾؿ وصذ اهلل وشؾؿ

ل ـووـــ افؼــ ابـد افرمحـدي ظبــوم شقـــ اإلمـدة ظــمؼق،  (عــالت افسبـمشؽ

ريض اهلل ظـف
(ٔ)

. 

  : سورة البقرة
بوإلبدال مع  رشو:  [ وبوبف6] ژپ ٻ ٻژ :ؿقفف تعوػ

اإلصبوع
(ٕ)

وإصبوظف بوفتسفقؾ مع اإلدخول وافبرصي ؿوفقن، و
(ٖ)

ابـ ـثر ، و

بوفتسفقؾ مـ ؽر مدّ 
(ٗ)

صقغي 
(٘)

. ؾوحذر مو يػعؾف افـوس
(ٙ)

. وهشوم بتؼديؿ 

افتسفقؾ مع اإلدخول ثؿ حتؼقؼفو معف
(ٚ)

. وافبوؿقن بتحؼقؼفام معو )مـ ؽر مد وٓ 

معفؿ أيضًو( وهشومإدخول، 
(ٛ)

:  ي افقجفونــف ذم افثوكقـف فـػـل وؿـؾ زةــمح، و

 حؼقؼ.افتسفقؾ وافت

افقجفون ذم وؿػف، حلؿزة  [18] ژک  گ  گگ  ژ  :ؿقفف تعوػ 

                                           

إموم وؿتف وشقد أؿراكف ذم )ب(: ))هذه مشؽالت افسبع ادؼقدة ظـ صقخ اجلامظي ذؿًو وؽربًو ( 2)

ومصبوح زموكف، ودين ظرصه وؾريد دهره شقدكو ومقٓكو ظبد افرمحـ بـ أيب افؼوشؿ اددظق ابـ 

 افؼويض ؾه اهلل فف بخر اجلـون ورزؿف افتؿتع وافـظر ذم وجف افرمحـ((.

ول، وهق ؿقل وهق ؿقل ظومي ادرصيغ ظـف، وفف وجف آخر، وهق تسفقؾ اهلؿزة افثوكقي مع ظدم اإلدخ( 1)

 (.2/363( واكظر: افـؼ )25افبغداديغ ظـف، وـالمهو مـ ضريؼ إزرق، ومهو ذم افشوضبقي: )

 يريد إصبوع أفػ اإلدخول وظدم ؿرصهو.( 3)

 ـؾؿي )مّد( اشتدرـً ذم حوصقي )ب(.( 4)

 أي مع ظدم اإلدخول. ( 5)

 ذم )ب(: اجلفوفي مـ افـوس.( 6)

 ذم )ب(: معًو.( 7)

ف ثالثي أوجف: افتسفقؾ مع اإلدخول، وافتحؼقؼ مع اإلدخول، وافتحؼقؼ مـ ؽر إدخول، ؾتحصؾ ف( 8)

 ومو بغ افؼقشغ فقس ذم )ب(.
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افتسفقؾ
(ٔ)

 وافتحؼقؼ، وٓ جيقز ؾقف افروم افبتي ـام سح بف أهؾ إداء، ؾوحذر. 

بنبدال افثوكقي حرف مّد  ورش[ 32] ژچ  چ  چ    ڇ  ژ  :ؿقفف تعوػ

بتسفقؾ إوػ مع إصبوع إفػ ؿبؾفو وؿوفقنمع اإلصبوع، 
(ٕ)

، وافبزي ـؼوفقن ،

بتسفقؾ افثوكقي وؿـبؾ
(ٖ)

بنشؼوط إوػ وحتؼقؼ افثوكقي وإصبوع  وافبرصي، 

إفػ
(ٗ)

 . وافبوؿقن بتحؼقؼفام معو.

[ 33] ژکژ  :حلؿزة ظذ ادلخقذ بف وجفون ذم افقؿػ ذم ؿقفف تعوػ

 بنبدال إوػ يوء مـ جـس حرـي مو ؿبؾفو، وتسفقؾ افثوكقي. افثوين: حتؼقؼ إوػ

وتسفقؾ افثوكقي مع إصبوع إفػ معفام
(٘)

. 

مفام اجتؿع افبرصيؿوظدة: 
(ٙ)

اإلبدال واإلدؽوم افؽبر
(ٚ)

 افسقديؼّدم ، 

﮲ ژ و [ 35]  ژۋ  ۋ  ژكحق  ۓ   ۓ   ے   ے   ڇ  ژو [55]  ژھ  

ڇ  ڍ ژ  ڇ  
(ٛ)

 وصبفف. 

بوٓختالس  افبرصيظذ  فدوريؿرأه ا ژڱڳ ڳ ژ :ؿقفف تعوػ

ختالس[واإلشؽون، ]وتؼديؿ آ
(ٜ)

ذم اإلشؽون، ورشؿف  افسقدويـدرج مع  

: هق وكظوئره ذم حوفي افقؿػ بوفتسفقؾ ؾؼطمحزةهؽذا: بوريؽؿ بورئؽؿ. وؿرأ 
(ٔٓ)

 .

                                           

 ذم ادخطقط بقاو ؿبؾفو. ( 2)

 يريد بوإلصبوع افتقشط، وفف أيضًو افؼرص. ( 1)

 بغ بغ.( 3)

 يريد بف افتقشط، وفف افؼرص أيضًو.( 4)

 رص، مع افقجفغ ذم اهلؿزة إوػ ؾتصبح إوجف أربعي. وفف أيضًو تسفقؾفو مع افؼ( 5)

 ذم )ب(: اجتامع.( 6)

 ذم )أ( وافؽبر، بوفقاو.( 7)

 . 98اإلهاء: ( 8)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 9)

 بغ بغ. ( 28)
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متقؿمـ ضريؼ  افؽسوئلوؿرأه 
(ٔ)

بوإلموفي 
(ٕ)

. 

ژٺ    ٿٿ    ٺ  ژ إػ ؿقفف:  ژٻ ٱ  ٻ ٻ ٻژ  :كـوفــعـف تــقفــؿ
(ٖ)

 

[58]  : 

، خالد، ويـدرج معف ظوصؿ، ثؿ افشومل، ثؿ ؿوفقنؾقف ورش ٓ خيػك، ويردف ظ

ثؿ  افبرصيثؿ  ؽلـؿـبوفـ أول ـليت مـوفي، ثؿ تــبوإلم وئلــسـافؽف ــؾقـردف ظــوي

/.بَِخَؾػ
(ٗ)

  . 

ژڃژ  إػ ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

  [85:] 

وحده ورش
(ٙ)

بوإلموفي افؽسوئل، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ثؿ 
(ٚ)

ول ، ثؿ تليت مـ أ

بوفؼرص افشومل، ثؿ افبرصي، ثؿ بودؽل
(ٛ)

 .محزةبودد، ثؿ  ظوصؿ، ويردف ظؾقف 

ژڭ  ۇ ژ إػ         ژے ے ھھ ژ :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

[91] 

                                           

 ، وهق رمز فدوري افؽسوئل، ـام ورد ذم حرز إموين فؾشوضبل ذم ؿقفف:(متقؿ)يريد افتوء مـ فػظ ( 2)

 كسورع وافبوري وبورئؽؿ تال.                   وإوجوع أكصوري متقٌؿ وشورظقا

 (.17افشوضبقي )( 1)

  ژ َكغِػرژ، وافبوؿقن  ژ ُتغَػر ژ  ، وابـ ظومر ژ يُغَفرژ ؿرأ كوؾع( 3)

 (.1/125(، وافـؼ: )73اكظر: افتقسر: )

افدوري، واإلدؽوم واإلبدال  ٕيب ظؿرو بخؾػ ظـ  ژٺ   ٺ ژ وؾقف إدؽوم افراء ذم افالم مـ 

  .ژپ  پ  ژ فؾسقد

 /ب(.2)( 4)

وافبوؿقن  ژ ُتَػودوهؿژ، وكوؾع وظوصؿ وافؽسوئل  ژ ُاَشورىژوافبوؿقن  ژ َأْهىژؿرأ محزة ( 5)

 وافبوؿقن بضؿفو. ژ وهقژ، وؿرأ ؿوفقن وأبق ظؿرو وافؽسوئل بنشؽون اهلوء مـ  ژ َتْػدوهؿژ

 (.   1/128(، وافـؼ: )74 ،71اكظر ؾقام تؼدم: افتقسر: )

ؾً ذم )أ( إػ محزة.( 6)  حترَّ

 .   ژ أشورىژذم ( 7)

 .   ژ تػدوهؿژذم ( 8)

ذم اجلقؿ، وافبوؿقن بنطفورهو. وؿرأ ابـ  ژ ؿدژؿرأ أبق ظؿرو وهشوم ومحزة وافؽسوئل بندؽوم دال ( 9)

ابـ  ژ جوءـؿژمول وافبوؿقن بندؽومفو، وأ ژ اختذتؿژـثر وحػص بنطفور افذال ظـد افتوء مـ 

 ذـقان ومحزة.
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، ابـ ذـقان، ويردف معف  هشوم، ثؿ افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

بنطفور افذال حػص ، ويردف ظؾقفوصعبي
(ٔ)

 .افؽسوئل، ثؿ محزة، ثؿ 

ژہژ إػ   ژڱ  ں  ں  ڻ  ژ  :تعوػؿقفف 
(ٕ)

 [98:] 

بؼرص  صعبي، ثؿ افشومل، ثؿ فبرصي، ثؿ اادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

يؾژ
ِ
ء ژَجْزَ

(ٖ)
 .افؽسوئل، ثؿ محزة، ثؿ حػص، ثؿ ژ مقؽوئؾژ و 

ژۆئ      ژ إػ  ژى  ائ   ائ       ژ ؿقفف 
(ٗ)

 [215]: 

، هشوم، وافبرصيو ،ادؽلويردف ظؾقف  وؿوفقن،، محزة، ويردف ظؾقف ورش

 ژبقتكژ ذم  ابـ ذـقانويردف ظؾقف أحد وجفل 
(٘)

أيضوً  بوبـ ذــقان، ثؿ 
(ٙ)

 ،

بوفتحريؽ حػص، ويردف ظؾقف افؽسوئلو صعبيويـدرج معف 
(ٚ)

. 

ژڍ  ڌ   ڌ  ڎڇ  ڍ    ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

يـدرج  :[284]  

                                      
 (.   25، 1/4( وافـؼ: )44(، وافتقسر: )354واكظر: افتبرصة: )

 .   ژ اختذتؿژمـ ( 2)

وؾقف حلؿزة  ژ مقؽوئقؾژ ، وافبوؿقن  ژ مقؽولژ، وأبق ظؿرو وحػص  ژ مقؽوِئؾژ ؿرأ كوؾع ( 1)

، وابـ ـثر  ژ ِجِزيؾژوحػص  وؿػًو: افتسفقؾ مع ادد وافؼرص، وؿرأ كوؾع وأبق ظؿرو وابـ ظومر

يؾژ ئِؾژوصعبي  ژ َجَزئِقؾژوافؽسوئل ، ومحزة  ژَجْزِ ، وحلؿزة وؿػوً افتسفقؾ.  ژ َجْزَ

(، 27، وورش بوفتؼؾقؾ. واكظر: افعـقان: ) ژہ ژوأبق ظؿرو ودوري افؽسوئل بنموفي 

 (.1/129وافـؼ: )

 أي مـ ؽر يوء بعد اهلؿزة.     ( 3)

وافبوؿقن بنشؽوهنو، وؿرأ هشوم وابـ ذـقان بخؾػ   ژبقتل ژوم وحػص بػتح يوء ؿرأ كوؾع وهش( 4)

(، وافـؼ: 85، 76بوفقوء. واكظر: افتقسر: ) ژإبراهقؿ ژبوٕفػ، وافبوؿقن  ژ إبراهوم ژظـف 

(1/112 ،137  .) 

 .  ژ إبراهوم ژاإلشؽون ؾؼط، وؿد اكدرج مع هشوم ظذ ؿراءة  ژ بقتل ژفف ذم ( 5)

 . ژ إبراهقؿ ژوؿراءة  ژ بقتل ژون بنشؽ( 6)

 بوفػتح ذم يوء )بقتل(.  ( 7)

بوجلؿع وؾتح  ژ مسوـغ ژبوجلر، و  ژ ضعومِ  ژ، بحذف افتـقيـ، و  ژ ؾدييُ  ژؿرأ كوؾع وابـ ذـقان ( 8)

قن، وؿ ـثر وأبـاـف  ژ مسؽغٍ ژ، و عـرؾـبوف ژ ضعومُ ژ و ژ ؾدييٌ  ژوئل ــزة وافؽسـؿ ومحـرو وظوصـق ظؿـرأ اـب 

ٓ أكف جيؿع  قكي، وؿرأ هشوم مثؾفؿ إ قن ـم غَ  ژبوإلؾراد وـن اـف  افـقن. مع ؾتح ژ مسـو
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 وجيؿع ،هشوم، ويـدرج معف افؽقؾققن، ويردف ظؾقف دؽل، ثؿ اابـ ذـقانمعف 

ٕجؾ إدؽومف افبرصيثؿ  ژڎژ
(ٔ)

. 

ورش :[118] ژڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ژ :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 ،

بوإلدؽوم ؾؼط هشوم، ثؿ افبرصيو ادؽل، ويـدرج معف ؿوفقنثؿ 
(ٖ)

 ، فؼقفف: 

إذا زيدتو مـ ؿبؾ حتك يػصال(                 )ويدؽؿ ؾقف افقاو وافقوء مبدٓ   
(ٗ)

 

زيد وِل يؼع ذم افؼرآن واو
(٘)

 مدؽؿ ظذ ؿراءتف إٓ ذم هذا ادقوع. 

وأمو مو جرى بف افعؿؾ ظـد افؼـراء بودغرب، وكؼؾف وإدؽـومف ؾبـوضؾ ٓ ظؿؾ 

ظؾقف، إذ ذاك خوص بوٕصؾ وهذا زائد اتػوؿو وِل يسؾؽف ذم افؼصقدة
(ٙ)

وٓ ذم  

افتقسر
(ٚ)

قؼ ذم اإلدؽوم. وفقس فف كؼؾ ـفق ظـد أئؿي افتحؼ محزة. ويـدرج معف 

 .ظوصؿ وافؽسوئل، ويـدرج معف ابـ ذـقانوإظالم، ثؿ 

ژڄ  ڄژ إػ  ژٹ  ٹ  ڤ ڤژ  :ؿقفف
(ٛ)

 [172]: 

، ويبتدئ برؾع  ژڤ  ڦژ يؼػ ظذ  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

 ژڦ  ژ ـذفؽ، إٓ أكف يؼرأ  افشوملـذفؽ، ثؿ  افبرصيمع افـقن، ثؿ  ژوكؽػرژ

                                      
 (.1/116( وافـؼ: )79اكظر: افتقسر: )

 . ژ ضعوُم مسؽغٍ  ژادقؿ ذم ادقؿ مـ ( 2)

 .   ژڃ ژبتغؾقظ افالم مـ ( 1)

 مع افسؽقن ادحض وافروم.   ( 3)

 (.   18محزة وهشوم ظذ اهلؿز س )بقً مـ افشوضبقي. اكظر: بوب وؿػ ( 4)

 ذم )ب( زائدة.( 5)

حرز إموين ووجف افتفوين ذم افؼراءات افسبع فإلموم افؼوشؿ بـ ؾّره افشوضبل  –ادراد هبو افشوضبقي ( 6)

 هـ(.598)ت

 هـ(.444ت افسبع فإلموم أيب ظؿرو افداين ت )اـتوب افتقسر ذم افؼراء( 7)

)وكؽػْر( بوفـقن واجلزم، وابـ ـثر وأبق ظؿرو وصعبي، )وكؽػُر( بوفـقن  ؿرأ كوؾع ومحزة وافؽسوئل( 8)

 وافرؾع، وابـ ظومر وحػص )ويؽػُر( بوفقوء وافرؾع. 

 (.  1/136(، وافـؼ: )84اكظر: افتقسر: )
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بوفقؿػ وافرؾع صعبي، ثؿ حػصويؽػر بوفقوء. ويـدرج معف 
(ٔ)

بوفقصؾ مع  محزة، ثؿ 

اجلزم
(ٕ)

 مثؾف. افؽسوئل، ثؿ 

 ژڑ  ک  کک  ژ إػ  ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 

[184:] 

بندؽوم افالم ؾؼط افبرصيويردف ظؾقف  ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٗ)

 ادؽل، ثؿ 

ژکڑژبوإلدؽوم واإلطفور ذم بوء
(٘)

فييؼػ ظذ فػظي اجلال افشومل، ثؿ 
(ٙ)

 ،

ژڑژ بوفرؾع  ژژ ژ ويستلكػ مو بعدهو
(ٚ)

ابـ مع  ظوصؿ، ويـدرج 

 .افؽسوئل، ثؿ محزة، ثؿ ذـقان

 : سورة آل عمران

/ٿ  ٿژ  :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

 ژڤڤ  ژ إػ   ژٿ     
(ٜ)

 [3 ،4]: 

هشوم ، ويـدرج معف ادؽل، ثؿ محزة، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ويردف ظؾقف ورش

                                           

 مع افـقن.( 2)

 مع افـقن.( 1)

ام. اكظر: برؾع افراء وافبوء، وافبوؿقن بجزمف ژڑ  ژ و  ژژ ژ ؿرأ ابـ ظومر وظوصؿ  ( 3)

 (.1/138(، وافـؼ: )2/448ادػتوح فؾؼرضبل: )

، وهل روايي افسقد ظـ أيب ظؿرو بال خالف،  ژژ  ژ  ژ بندؽوم افراء ذم افالم مـ ؿقفف: ( 4)

  (.13وافدوري بخالف ظـف، وافبوؿقن بوإلطفور. اكظر: افشوضبقي: )

فؽـ ذفؽ خروج مـ افشوضبل  ،ـصـقع افشوضبل  –اخلالف هـو ٓبـ ـثر  ذـر ادصـػ ( 5)

(، 13ظـ ضريؼف، ؾال يؼرأ ٓبـ ـثر إٓ بوإلطفور ـقرش، وافبوؿقن بوإلدؽوم. اكظر: افشوضبقي: )

 (.58(، وافبدور افزاهرة فؾشقخ افؼويض: )45وافتقسر: )

   . ژڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ذم ؿقفف: ( 6)

 : مـ )ب(.  ژڑ   ژ  ژژ ژ  ( 7)

 /أ(.1)( 8)

وورش ومحزة بوفتؼؾقؾ، وفؼوفقن  ژٿ ژ  ان وافؽسوئل وأبق ظؿرو بنموفي فػظ ؿرأ ابـ ذـق( 9)

  (.1/62(، وافـؼ: )2/128افػتح وافتؼؾقؾ. اكظر: افتذـرة: ) –افقجفون 
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افبرصي، ثؿ وظوصؿ
(ٔ)

 .ابـ ذـقان وافؽسوئل ژڤ  ژ ج معف ذم ؾتح ، ويـدر

 [24]  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ ؿقفف تعوػ 

ـؾفؿ ذم مرتبي ادد ذم حول افقؿػ، و  يسفؾ اهلؿزة ذم وؿػف بغ بغ ؾؼط. محزةاتػؼ افؼراء 

ژ ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [25:] 

خول بوإلد هشومذم اإلدخول، ثؿ  افبرصي، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

ابـ ذـقان وظوصؿ وافؽسوئل، ثؿ محزةوظدمف، ويـدرج معف ذم ظدم اإلدخول 
(ٖ)

. 

حلؿزةوبوبف  [18] ژڻۀژ 
(ٗ)

ذم افقؿػ بوفتسفقؾ وافتحؼقؼ 
(٘)

. 

ژحئمئ  ژ إػ   ژېئ  ېئىئ ژ  :ؿقفف
(ٙ)

 [37:] 

ابـ ، ويردف ظؾقف هشوم، ثؿ وافبرصي ادؽل، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

بنموفي ادحراب ذـقان
(ٚ)

إول  ژزـريوءَ ژوكصى  ژـّػؾفو ژ بتشديد  صعبي، ثؿ 

معو مع مد افصقغي ؾؼط ژزـريوءژ بنشؼوط مهزة  حػصورؾع افثوين، ثؿ 
(ٛ)

 ،

وؿػ بوفصقغي ؾؼط مـ ؽر مد مشبع  محزة، وإذا وؿػ محزة وافؽسوئلويـدرج معف 

 وٓ متقشط، ؾوحذر.

                                           

 مـ روايي افدوري ظـف، أمو افسقد ؾؾف افػتح ـوفبوؿغ.    ژڤ  ژ  فف اإلموفي ذم ( 2)

بقـفو وبغ افقاو مع اإلدخول، وأبق ظؿرو  ژۋ    ژ  ؿرأ ؿوفقن بتسفقؾ اهلؿزة افثوكقي مـ ( 1)

بوفتسفقؾ مع اإلدخول وظدمف، وورش وابـ ـثر بوفتسفقؾ مـ ؽر إدخول، وهشوم بوفتحؼقؼ مع 

 (.2/374(، وافـؼ: )178اإلدخول وظدمف، وافبوؿقن بوفتحؼقؼ مـ ؽر إدخول. اكظر: افتبرصة: )

ر ؿراءة ابـ ـثر ؾفق يؼرأ بوفتسفقؾ مـ  بوفسؽً ظذ ادػصقل مـ روايي َخَؾٍػ ( 3) ـَ بُِخْؾٍػ ظـف، وِل ُتْذ

 ؽر إدخول مع افصؾي.

  [ وؽرهو.26]ادوئدة:  ژڍ  ڍ ژ  أي مو جوء مـ اهلؿزتغ ادػتقحتغ ذم ـؾؿي، مثؾ: ( 4)

 ٕهنو متقشطي بزائد ؾػقفو افقجفون.  ( 5)

 ژېئىئ  ژ ػ، وحػص ومحزة وافؽسوئل بوفتشديد، وافبوؿقن بوفتخػق ژېئژ  ؿرأ افؽقؾققن ( 6)

( 131بدون مهز، وصعبي بوهلؿز ادػتقح، وافبوؿقن بوهلؿز ادضؿقم. اكظر: افتؾخقص ٕيب معؼ: )

 (.1/139وافـؼ: )

 (.    1/64(. واكظر: افـؼ: )17فف ؾقف وجفون ٕكف مػتقح، وـالمهو ذم افشوضبقي: )( 7)

 د ظذ مو ؾقفو مـ ادّد. ادراد بف ادّد افطبقعل وأَّٓ يزا( 8)
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ژڃژ إػ  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ژ :ؿقفف
(ٔ)

 [39:] 

ن مهزة افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ ؿوفقنثؿ ، ورش ژ ڤ  ڤ  ڤژ ، واتػؼو ظذـ 
(ٕ)

 ،

[افّشوملوٓ يؼػون ؿبؾفو، بؾ يصالن ـوجلامظي، ]ثؿ 
(ٖ)

بنموفي  محزة، ثؿ ظوصؿثؿ  

بػتح افقوء وإشؽون افبوء  ژڤژ، وژإن اهللژوتذـره وـن مهزة  ژٿژ

 .ژڤ  ڤ ژ مهزة ذم اجلؿقع خوفػف ذم ؾتح  ـحؿزة افؽسوئلمع ختػقػف، ثؿ 

ژک  کک  ژ إػ   ژڄ  ڄ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [48 ،49:] 

وؾتح مهزة  ژٿژ وؾتح  ژ وكعؾؿفژ بوفـقن ذم  ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

، ژٿژ بوفـقن وإموفي  افبرصي، وٓ يؼػ ؿبؾفو، بؾ يصؾ، ثؿَّ  ژإين أخؾؼ ژ 

َيؼػ أيضًو، بؾ ، وٓ ژَأين أخؾؼژ وؾتح  فؾسقدوإبدافف  ژڇ  ڇ  ژ وإدؽوم 

 ابـ ذـقان، ويردف ظؾقف ژ ؿدژ ، وإدؽوم ژٿ  ژ بوفـقن وؾتح  هشوميصؾ، ثؿ 

 ظوصؿ، وذم ظدم افقؿػ ؿبؾف، ثؿ ژإينژ ويتػؼون ذم ؾتح بوإلموفي واإلطفور، 

 محـزة، وٓ يؼػ ؿبؾف، ثؿ  ژ إين ژوؾتح ، ژؿد ژوإطفور ، ژٿژ بوفقوء وؾتح 

                                           

 ژٿژ بلفػ افتذـر بعد افدال مموفي ظذ أصؾقفام، وافبوؿقن  ژؾـوداه ژؿرأ محزة وافؽسوئل ( 2)
بػتحفو، ومحزة وافؽسوئل بؽن اهلؿزة، وافبوؿقن  ژإن اهلل  ژبتوء افتلكقٌ، وابـ ظومر ومحزة 

فبوؿقن بضؿ افقوء وؾتح افبوء وا ژ َيْبؼكژبػتح افقوء وإشؽون افبوء ووؿ افشغ خمػػي مـ 

 (. 1/139( وافـؼ: )75وـن افشغ مشددة. اكظر: افؽوذم ٓبـ ذيح: )

كژ     هؽذا ذم ادخطقط ـن مهزة( 1) ، فؽـ افصقاب أن افؾذيـ يؽنان اهلؿزة مهو ابـ  ژ إِنَّ اهلل ُيَبِؼُ

 ظومر ومحزة وفقس افبرصي وادؽل.    

 (.مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب( 3)

بوفقوء، وافبوؿقن بوفـقن، وأبق ظؿرو وهشوم ومحزة وافؽسوئل بندؽوم  ژڄ ژ  ؿرأ كوؾع وظوصؿ (  4)

، وافبوؿقن بػتحفو، وكوؾع  ژ إين أخؾؼ ژوافبوؿقن بنطفورهو، وكوؾع بؽن مهزة  ژڇ  ڇ ژ  

، وافبوؿقن  ژ ضوئراً ژ، وافبوؿقن بنشؽوهنو، وؿرأ كوؾع  ژإينژوابـ ـثر وأبق ظؿرو بػتح يو 

 (.  1/148(، وافـؼ )88اكظر: افتقسر: )  ژضراژ

 ذم أول هذه افسقرة.  ژ افتقراة ژوؿد تؼدم فػظ 
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، وٓ يؼػ ؿبؾف بؾ يصؾ، ژإينژ، وؾتح ژؿدژ ، وإدؽومژٿژ بوفــقن وتؼؾقـؾ 

 ژإين أخؾؼژوؾتح  ژؿدژوإدؽوم  ژٿژبنموفي  وافؽسوئلوافسالم. ]

ـوجلامظي وٓ يؼػ ؿبؾف وافسالم[
(ٔ)

. 

ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [75:] 

ثؿ يليت  ژڻژبؼرص  هشوم، ثؿ افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

بوفصؾي
(ٖ)

ذم افصؾي، وـذا حػص يـدرج معف أيضًو، ثؿ  ابـ ذـقان، ويـدرج معف 

ثؿ يليت بوفسؽً،  ژڻژبـؼؾ حرـي هوء  محزة، ثؿ ژڻژبنشؽون هوء  صعبي

ثؿ بعدمف، وـؾ واحد مـ رواتف ظذ ؿوظدتف مـ اإلدؽوم
(ٗ)

وافـؼؾ وافسؽً  

 .ژڻژبصؾي  افؽسوئلوظدمف، ثؿ 

ژڻ  ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ژ     :ؿقفف تعوػ
(٘)

 [245:] 

، ويردف ادؽل حػصبوفصؾي، ويـدرج مع  ادؽل، ويردف ظؾقف ؿوفقنثؿ  ورش

بوإلدؽوم واإلشؽون افبرصيأيضًو بنشؽون اهلوء، ثؿ  صعبيظؾقف 
(ٙ)

 هشوم، ثؿ 

                                           

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 2)

ذم احلوفغ، وـذفؽ محزة وؿػًو، وؿرأ أبق ظؿرو وصعبي   ژ يمده ژؿرأ ورش بنبدال اهلؿزة واوًا مـ ( 1)

ًو، وؿوفقن وهشوم بخؾػ ظـف بوفؼرص، وافبوؿقن بوفؽنة مع ومحزة بنشؽون اهلوء وصاًل ووؿػ

 اإلصبوع وهق افقجف افثوين هلشوم.

ؾبوإلموفي ٕيب ظؿرو ودوري افؽسوئل،   ژ ؿـطور ژ( أمو 2/386/، وافـؼ: )68اكظر: افتقسر: ) 

 (.   1/54وبوفتؼؾقؾ فقرش. اكظر: افـؼ: )

 يقشطف حسى مذهبف ؾقف.    ؾحقـئذ يؽقن مـ ؿبقؾ ادد ادـػصؾ، وهق ( 3)

 .     ژ يمده ژذم    ژ ؿـطور ژأي بندؽوم افتـقيـ مـ ( 4)

، وافبوؿقن بنطفورهو. وؿرأ ؿوفقن  ژں      ں  ژ ؿرأ أبق ظؿرو وابـ ظومر ومحزة وافؽسوئل بندؽوم ( 5)

، وصعبي وأبق ظؿرو ومحزة بنشؽوهنو،  ژڻژ  وهشوم بخؾػ ظـف بؽن اهلوء مـ ؽر صؾي ذم

 فبوؿقن بؽنهو مع افصؾي، وهق افقجف افثوين هلشوم.وا

 (.2/386(، وافـؼ: )463، 2/123اكظر: ادػتوح: )  

 فؾسقد.      ژكمتف ژمع مراظوة اإلبدال ذم ( 6)
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 محزةذم افصؾي، ثؿ  ابـ ذـقانرص ثؿ افصؾي، ويـدرج معف ـوم وافؼــبوإلدؽ

بوإلدؽوم
(ٔ)

 ؾي.بوفص افؽسوئلويردف ظؾقف   ،

ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱژ  :ؿقفف
(ٕ)

  [269: ] 

بوفقوء وؾتح افسغ،  هشوم، ثؿ وافؽسوئل وافبرصي ادؽلكوؾع، ويـدرج معف 

/ح افسغ، ويـدرج معف ذم افتوء ثؿ بوفتوء أيضوً مع ؾت
(ٖ)

، واتػؼو ظذ ابـ ذـقان 

  ژ ڳ ژ بتخػقػ  ابـ ذـقانك ـردف ظؾـ، وي ژڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ژد ـديـتش

 .ظوصؿ ومحزة

ژڄ    ڄژ :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

بػتح افقوء ووؿ افبوء، :[288] 
(٘)

 افشوملثؿ  

بوخلطوب وؾتح افسغ ذم إوػ،  ظوصؿبوفغقبي ذم إوػ وؾتح افسغ، ويردف ظؾقف 

ذم إوػ وافثوين، ثؿ  ـعوصؿ محزةواتػؼو ذم افثوين ظذ اخلطوب وؾتح افسغ، ثؿ 

 وػ وـن افسغ ذم افثوين ـذفؽ.بوخلطوب ذم إ افؽسوئل

 . [188] ژۆئ  ژ إػ  ژائ  ائ  ەئ  ەئ   ژ  :ؿقفف تعوػ

 : سورة النساء
تدخؾ ذم افسقرة بوفؼرص افذي بقدك، وٓ ظزة بوفسؽً افذي  فؾبرصي:حؽؿف 

                                           

 مع إشؽون اهلوء.     ( 2)

 ژحيسبـ ژؿرأ كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو وافؽسوئل بؽن افسغ، وافبوؿقن بػتحفو، وؿرأ هشوم ( 1)

بتشديد افتوء، وافبوؿقن  ژُؿتِّؾقا ژبوفقوء وافتوء، وافبوؿقن بوفتوء، وؿراءة ابـ ظومر  -بوفقجفغ

 (.      143، 1/136( وافـؼ: )92(، )84بتخػقػفو. اكظر: افتقسر: )

 /ب(.1)( 3)

ؿرأ أهؾ افؽقؾي ذم إوػ  ژڄ  ڄ   ڃ  ژ  ... ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ژ مـ ؿقفف تعوػ ( 4)

بقوء مػتقحي، وبوء مضؿقمي بعد  ژحَيسُبـفؿ  ژوافبوؿقن بوفقوء، وؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو  بوفتوء،

(، وتؼدم ؾتح 1/146(، وافـؼ: )1/615ع: )افسغ، وافبوؿقن بتوء وبوء مػتقحتغ. اكظر: اإلؿـو

 [269] ژگ  گ  ڳ  ڳ  ژ :  افسغ وـنهو مـ )حيسبـ(  مـ ؿقفف

ر ؿراءة كوؾع، وفعؾفو شؼطً شفقاً ً، وؿد ذـرهتو ذم احلوصقي افسوبؼي.ٓبـ ـثر وأيب ظؿرو، وِل( 5) ـَ   ُتْذ
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بغ افسقرتغ، إذ حؽؿف ـوفقصؾ، ٕكف أؿؾ زموكو مـ افقؿػ، ـام ّسح بف 

اجلعزي
(ٔ)

تليت بوٓتصول، وٓ إصؽول ذم هذا، وٓ بلس أكؽ  ، ثؿ تليت بودد، ثؿ

 تدخؾ بوفؼرص أيضًو ـوفـظوئر، وافسالم.

ژڻ  ژ إػ  ژگ  گ  ڳ   ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

  [41:] 

، ثؿ ظوصؿ، ويـدرج معف ادؽل، ثؿ افشومل، ويـدرج معف ؿوفقنثؿ  ورش

وحده ٕجؾ إدؽومف افبرصي
(ٖ)

 .افؽسوئل، ويـدرج معف محزة، ثؿ 

ژڍ  ژ إػ   ژڦ   ڦ  ڦ  ژ  : عوػؿقفف ت
(ٗ)

 [225:] 

، ويـدرج ؿوفقن ادؽل، ويردف ظذ هشوم، ويـدرج معف ؿرص ؿوفقن، ثؿ ورش

بوإلشؽون،  صعبي، ويردف ظؾقف أيضًو هشوم، ويـدرج معف أيضًو مد ادؽل حػصمع 

وحده ٕجؾ اإلدؽوم افبرصيثؿ 
(٘)

أيضًو بنشؽون  محزةوتسؽغ اهلوءيـ، ثؿ  

بصؾتفام، ـام ذـره افشوضبل افؽسوئل، ويردف ظؾقف اهلوءيـ
(ٙ)

حغ ؿول:  

وشؽـ يقده إفخ
(ٚ)

. 

                                           

هـ(، ذح افشوضبقي وافرائقي، 648هق إبراهقؿ بـ ظؿر بـ إبراهقؿ، أبق افعبوس اجلعزي، وفد شـي )( 2)

، 2/12هـ( اكظر: ؽويي افـفويي: )731وأفػ ذم أكقاع افعؾقم، اشتقضـ اخلؾقؾ حتك تقذم شـي )

       (.1/477: ــز ادعوين: )واكظر

قى ژؿرأ كوؾع وابـ ظومر ( 1) مع اإلموفي، وافبوؿقن  ژ َتَسقى ژ، ومحزة وافؽسوئل  ژ َتسَّ

وصالً  ژڱ  ڱ  ژ  ( وؿرأ أبق ظؿرو 1/149( وافـؼ: )1/387اكظر: افتذـرة: ) ژڱ  ژ

وؿ ادقؿ وصاًل. اكظر: بؽن اهلوء ادقؿ، ومحزة وافؽسوئل بضؿفام وصال، وافبوؿقن بؽناهلوء و

 (. 29افتقسر: )

   . ژڳ  ڱ    ژ  اإلدؽوم ذم ؿقفف : ( 3)

، وؿوفقن وهشوم بخؾػ ظـف  ژڇ  ژ  ژچ  ژ ؿرأ أبق ظؿرو وصعبي ومحزة بنشؽون اهلوء مـ ( 4)

 (.24، 23بؽن اهلوء مـ ؽر صؾي، وافبوؿقن بوإلصبوع وهق افقجف أخر هلشوم. اكظر: افشوضبقي: )

   .ژچ  چ ژ  ، وـذفؽ اإلبدال مع اإلدؽوم ذم  ژڄ  ڄ  ژ  دؽوم ذم ؿقفف: اإل( 5)

ه بـ خؾػ افشوضبل، إموم ظالمي، وفد شـي )( 6) هـ( بشوضبي، ـون ظودو 538هق افؼوشؿ بـ ؾرُّ

هـ( . اكظر: معرؾي افؼراء فؾذهبل: 598بوفؼراءات، حوؾظًو فؾحديٌ بصرًا بوفعربقي، تقذم شـي )

 (. 1/18افـفويي ) ( وؽويي1/573)

 بقً مـ افشوضبقي، متومف: ( 7)
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 ژڃ  ڃ  ژ إػ   ژٱ  ٻ  ٻ    ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 [255-257]: 

، ويردف ژٺ  ٺ  ژ بندؽوم  هشوم، ثؿ افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

بوفقجفغ:  خالدثؿ  بوإلطفور أيضًو، خؾػبوإلطفور، ثؿ  ابـ ذـقان وظوصؿظؾقف 

بوإلدؽوم افؽسوئلاإلطفور ثؿ اإلدؽوم، ثؿ 
(ٕ)

. 

 : سورة املائدة
﮳  ژ  :ؿقفف تعوػ ﮲   ژ ٴۇ   ۋژ إػ  ژے  ے   ۓ  ۓ  

(ٖ)
  

[45] : 

، ژواجلروُح ژويستلكػ   ژۈ  ژ بوفقؿػ ظذ  ادؽـل ثؿ ؿوفقنثؿ  ورش

مـ ؽر  وصؿظـذفؽ أيضًو، ويردف ظؾقف  افشوملأيضًو ـذفؽ، ثؿ  افبرصيثؿ 

يؼػ ظذ  افؽسوئل، ثؿ محزة ـعوصؿ، ثؿ  ژٴۇژ وؿػ ٕكف يـصى 

ومو بعدهو بوفرؾع وذفؽ مخس آيوت ژ وافعغُ ژ، ويستلكػ ژ﮳ژ
(ٗ)

. 

ژڱ  ژ إػ  ژڃ  چ  چ  چ  چ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

  [51-53]: 

 ژڈژرأ بوفقاو وبحذؾفو ؾنكف يؼػ ظذ ـبوفرؾع شقاء ؿ ژيؼقل ژمـ ؿرأ 

يؼرأ بوفقاو ويـصى افالم ؾال يؼػ ظذ  وافبرصي،  مجؾي مستلكػيٕن مو بعده 

                                      
 (23)افشوضبقي:       وكمتف مـفو ؾوظتز صوؾقو حال                     وشؽـ يمده مع كقفف وكصؾف

  [41] ژڱ  ڱ  ژ  تؼدم كظرهو ذم ؿقفف:  ژپ  پ    ژ ( 2)

 (.  1/7(، وافـؼ: )43اكظر: افتقسر: )( 1)

َـّ واجلروَح  ژزة بـصى افؽؾامت اخلؿس ؿرأ كوؾع وظوصؿ ومح( 3) ،  ژ وافعَغ، وإكَػ، وإذَن، وافس

وافؽسوئل برؾعفو مجقعًو، وابـ ـثر وأبق ظؿرو وابـ ظومر بـصى إربع إوػ ورؾع 

، وافبوؿقن بضؿفو. اكظر: ادػتوح:  ژوإْذنژ. وؿرأ كوؾع بنشؽون افذال مـ ژواجلروُح ژ

  (.1/154( وافـؼ: )2/586)

 مخسي، وذم )ب( ـؾامت بدل آيوت.     ذم )أ(( 4)

بوفقاو مع رؾع افالم، وكوؾع وابـ ـثر وابـ ظومر بحذف افقاو مع رؾع  ژژژ  ؿرأ افؽقؾققن ( 5)

    (.1/154(، وافـؼ: )99افالم، وأبق ظؿرو بنثبوت افقاو مع كصى افالم. اكظر: افتقسر: )
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فعطػف ظذ مو ؿبؾف، بؾ يصؾ، ويستحى تلخره هـو بعد شوئر افؼراء،  ژڈژ

 .ٕجؾ آتصول، واهلل أظؾؿ

 :[89]  ژۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ  :ؿقفف تعوػ

بتشديد افؼوف وافؼرص كوؾع وادؽل وافبرصي وهشوم وحػصؿرأ 
(ٔ)

ابـ ، ثؿ 

بؿد افعغ وختػقػ افؼوف، ]ثّؿ صعبي بوفؼرص وختػقػ افؼوف[ انذـق
(ٕ)

ويـدرج  

محزة وافؽسوئلمعف 
(ٖ)

. 

ژی  یژ إػ   ژۉ  ې  ې  ې  ژ :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [95:] 

  ژېئژبتـقيـ  ادؽلبتقشط ادد، ثؿ  افشومل، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ثؿ ورش

أكف يعود ٕجؾ رتبي ادد  مثؾفام إٓ محزة، ثؿ افؽسوئلويـدرج معف  ژېئ   ژ ورؾع 

ادشبع، واتػؼقا هـو /
(٘)

بوجلؿع مـ ؽر خالف ژېئ ژ ظذ ؿراءة  
(ٙ)

. 

ژېژ  إػ  ژۇ  ۆ  ۆ   ۈژ  :ؿقفف تعوػ
(ٚ)

 [287:] 

ثؿ  ژې  ېژ بؽن مقؿ  افبرصي، ثؿ ادؽل، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

فِغژذم ؿقفف  صعبي، ويردف ظؾقف افشومل و وـن افالم، ثؿ بتشديد افقا ژ إوَّ

                                           

 افتل بعد افعغ.   أي بتشديد افؼوف وحذف إفػ  ژۈژ ( 2)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.    ( 1)

 (. 1/115(، وافـؼ: )119اكظر: افرووي: )( 3)

، وافبوؿقن بحذف افتـقيـ مع خػض  ژى  ژ ورؾع    ژې  ژ ؿرأ افؽقؾققن بتـقيـ ( 4)

أي بحذف افتـقيـ مع خػض ادقؿ، وافبوؿقن  ژ ـػورُة ضعومِ  ژافالم، وؿرأ كوؾع وابـ ظومر 

 (.1/155(، وافـؼ: )2/522فتـقيـ مع رؾع ادقؿ. اكظر: ادػتوح: )بو

 /أ(.    3)( 5)

 (.288اكظر: افتقسر: )( 6)

ح افتوء واحلوء، وافبوؿقن بضؿ افتوء وـن احلوء، وؿرأ محزة وصعبي ـبػت  ژۉژ حػص ؿرأ ( 7)

فِغژ  فـقن، وافبوؿقن بتشديد افقاو وؾتحفو وـن افالم وبعدهو يو شوــي مع ؾتح ا ژإوَّ

بنشؽون افقاو وؾتح افالم وافقوء وبعدهو أفػ مع ـن افـقن. اكظر: افؽوذم ٓبـ  ژې ژ

 (.1/156(، وافـؼ: )87ذيح: )
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بنشؽون افقاو وؾتح افالم،  ژېژمع احلوء و  ژۉژبػتح توء  حػص

بنشؽون افقاو وؾتح افالم، ثؿ  ژېژ و ژېژ بضؿ هوء  افؽسوئلثؿ يردف ظؾقف 

فِغژأيضوً وتشديد واو  ژېژبضؿ هوء  محزة  وـن افالم. ژ إوَّ

 : سورة األنعام
 ژڭ ژ إػ  ژہ  ھ  ھ  ھ ژ :ؿقفف تعوػ

(ٔ)
 [13:] 

 افشومل، ثؿ ژھ ژ برؾع  ادؽل، ثؿ افبرصي، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

بتذـر  محزة، ثؿ ژھژ بـصى  صعبي، ثؿ حػصأيضًو بوفرؾع، ويـدرج معف 

 مثؾف. وافؽسوئل،  ژۓژوكصى بوء 

ژحض ژ إػ  ژيث  حج  مج     جح  ژ :ؿقفف تعوػ 
(ٕ)

  [17]: 

، ويردف ظؾقف صعبي، ثؿ رصيافب، ثؿ ادؽل، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

 ژحس   خس  ژ ويستلكػقن  ژمخ  جس ژ بوإلموفي، وهمٓء يؼػقن ظذ  فؽسوئلا

مخ  ژ بوفقصؾ مـ ؽر وؿػ ظذ  افشومل، ثؿ ژ وكؽقنُ ژ افـقن برؾع افبوء ورؾع 

يصؾ أيضًو ٕكف  وحػص. ژمص ژ بوفرؾع وكصى كقن  ژ كؽذُب ژ ٕكف ؿرأ  ژجس

 يـصبفام معو، وتلخر أهؾ افـصى ٕجؾ وصؾفؿ.أيضًو يصؾ و ومحزة يـصبفام معو،

 :[54] ژڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڤ        ژ  :ؿقفف

بؾ يصؾ وهؿ )ظؿ   ژڦژ ؿ يؼػ ظذ ؿقفف ـزة فـؿــفـح افـرأ بػتــمـ ؿ

                                           

، وابـ ـثر وابـ  ژھ ژ  وكصى توء  ژھ ژ  ؿرأ كوؾع وأبق ظؿرو وصعبي بتوء افتلكقٌ ذم ( 2)

 ژربَّناژ ـر وافـصى، وؿرأ محزة وافؽسوئل ظومر وحػص بوفتلكقٌ وافرؾع، ومحزة وافؽسوئل بوفتذ

 (.            1/157(، وافـؼ: )98بـصى افبوء وافبوؿقن بجرهو. اكظر: افعـقان: )

بـصبفام، وابـ ظومر برؾع إول وكصى افثوين،   ژمص ژ  ژحس  خسژ ؿرأ حػص ومحزة ( 1)

حلؿزة  ژحج ژ  إلموفي ذم ( وؾقف ا1/157(، وافـؼ: )281وافبوؿقن برؾعفام. اكظر: افتقسر: )

،  ژجخژ وافؽسوئل وأيب ظؿرو، وافتؼؾقؾ فقرش، وـذفؽ اإلموفي ٕيب ظؿرو ودوري افؽسوئل ذم فػظ:

 وافتؼؾقؾ فقرش.
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كرصا(
(ٔ)

 وهؿ مـ بؼل.  ژڦژ ، ومـ ؿرأ بوفؽن وؿػ ظذ 

ژہ ہ ژ وكحقه ــ  :[78] ژگ  گ  گژ :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

  ېئژ  

ژېئ
(ٖ)

وؿس ظؾقف 
(ٗ)

. 

ذم  افدرويذم افؼرص، ويـدرج أيضًو  ادؽل، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

افقصؾ، ؾنذا وؿػ رجع إػ أصؾف، ]مـ[
(٘)

افسقدإموفي اهلؿزة ؾؼط. ثؿ  
(ٙ)

 

بػتحفام معو، ؾنذا وؿػ ٓ خالف ظـده ذم إموفي اهلؿزة، وفف ذم افراء افقجفون
(ٚ)

 ،

بػتحفام معو وصال ووؿػو، ويـدرج  هشومكحقه، ثؿ [ و76، ] ژ ڦ  ڦژ ـذا ذم 

 صعبيوصال، ؾنذا وؿػ أموهلام معو، ثؿ  افؽسوئل وابـ ذـقان، ويـدرج حػصمعف 

بنموفي افراء مـ ؽر خالف، وفف ذم اهلؿزة وجفون وصال
(ٛ)

، ؾنذا وؿػ أيضًو 

ػ أموهلام بنموفي افراء ؾؼط ذم افقصؾ، ؾنذا وؿ محزةبوإلموفي ؾقفام مـ ؽر خالف، ثؿ 

                                           

 : جزء بقً مـ افشوضبقي، ومتومف ( 2)

ؿ   ـُ         كاَمَ َيْسَتبغ ُصْحَبًي ذـروا وٓ                َوَأْن بَِػْتٍح َظؿَّ كرصًا َوَبْعَد

 (.25)افشوضبقي: 

و)ظؿ( رمز فـوؾع وابـ ظومر، وافـقن مـ )كرصًا( رمز فعوصؿ، ؾفؿ افذيـ يؼرأون بػتح مهزة )َأكَّف(، 

 (.1/158(، وافـؼ: )1/538وافبوؿقن بؽنهو. اكظر: ادػتوح: )

 .        85:  افـحؾ( 1)

          . 53:  افؽفػ( 3)

           [.11]إحزاب:  ژمئ  ىئ  يئ  ژ  مثؾ ( 4)

          مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(. ( 5)

          زيد ذم ادخطقط ظبورة بنموفي افراء واهلؿزة بعد فػظ افسقد، وؿد أؿحؿً خطًو.  ( 6)

( وكّص ظذ ذفؽ ابـ اجلزري 51-52افقجفون اكػرد هبام افشوضبل ظـ افسقد ـام ذم افشوضبقي: )( 7)

خوفػ ذم ذفؽ شوئر افـوس مـ ضرق ـتوبف، وؿول: وٓ أظؾؿ هذا  ( وذـر أكف1/45ذم افـؼ: ) 

          افقجف ُروي ظـ افسقد مـ ضريؼ افشوضبقي وافتقسر، بؾ وٓ مـ ضرق ـتوبـو. اهـ

 ( وؿد ذـر ابـ اجلزري 51اكػرد افشوضبل بوخلالف ظـ صعبي ذم إموفي اهلؿزة ـام ذم افشوضبقي: )( 8)

( وافبدور افزاهرة 1/46ذ إموفي افراء دون اهلؿزة. اكظر: افـؼ:)أن افصقاب آؿتصور فف ظ

          (. 285فؾؼويض: )
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معو مع تسفقؾ اهلؿزة
(ٔ)

. 

 :[88] ژۈژ إػ   ژڭ  ڭژ  : ؿقفف تعوػ

وجفون: افتخػقػ وافتشديد ژۇژ ذم  هلشوم
(ٕ)

مع تصدير افتخػقػ  

ۈ  ژ بنموفي  افؽسوئلثؿ افتشديد ثوكقو، ويـدرج معف أصحوبف، ويردف ظؾقفؿ 

 ژ ۈ
(ٖ)

 .محزة، ثؿ 

ژی  ی  ی    ىئ  ىئ     ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [289]: 

 افشوملبوفؽنة أيضًو، ثؿ  افبرصيبؽن اهلؿزة، ثؿ  ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

بتصدير افؽن، ثؿ افػتح، ويـدرج ذم  صعبي، ثؿ ژ تممـقنژبوفػتح واخلطوب ذم 

ژتممـقنژبوفػتح واخلطوب ذم  محزة، ثؿ حػص وافؽسوئلافػتح 
(٘)

، واتػؼ افؽؾ 

 إخذ.ظذ مو جرى بف   ژېئ  ىئ  ژ ذم افقؿػ ذم 

ژٿ  ٿ      ٺ  ٺژ إػ   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ژ  :ؿقفف تعوػ 
(ٙ)

 

[229] : 

ڀ  ٺ  ژ ذم ؿقفف  صعبي. ويردف ظؾقف حػص، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

خؾػ، ثؿ وخالد، افؽسوئلبضؿ احلوء وـن افراء، ويـدرج معف  ژٺ
(ٚ)

، ثؿ 

                                           

          (. 46-1/45( ، وافـؼ )284-283اكظر: افتقسر: )( 2)

ذم افـقن، وؿد ؿرأ كوؾع وابـ ذـقان وهشوم بخؾػ ظـف بتخػقػ افـقن، وافبوؿقن بتشديدهو، وهق ( 1)

          ( 1/159(، وافـؼ: )284اكظر افتقسر: )افقجف افثوين هلشوم. 

 يوءهو وصاًل، وحذؾفو وؿػًو، وافبوؿقن بحذؾفو ذم احلوفغ.          وورش بوفتؼؾقؾ ؾقفو، وؿد أثبً أبق ظؿرو( 3)

، وافبوؿقن بػتحفو، وهق افقجف  ژإّّناژ ؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو وصعبي بخؾػ ظـف بؽن مهزة ( 4)

افتذـرة:  "وافبوؿقن بقوء افغقبي. اكظر ژتممـقنژوؿرأ ابـ ظومر ومحزة بتوء اخلطوب  افثوين فشعبي،

 (.         1/162(، وافـؼ: )1/332)

          .   ژجوءتژوإموفي فػظ ( 5)

ؾژؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو وابـ ظومر ( 6) مژو  ژُؾصِّ ،  ژٺ ژ و  ژڀ    ژ ، وكوؾع وحػص ژُحرِّ

مژو ژڀژ ل وصعبي ومحزة وافؽسوئ (، وافـؼ: 2/334. اكظر: مقجز إهقازي: )ژُحرِّ

 فقرش ؿقًٓ واحدا وصاًل، وبوخلالف وؿػًو. ژڀ ژ (. وؾقف تغؾقظ ٓم 1/161)

ر ذم آخر افػؼرة.( 7) ـَ  مهو يتػؼون ؾال خالف بقـفام إّٓ ذم افسؽً ظذ افسوــ ادػصقل خلؾػ، وَشُقْذ
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ژڀ    ڀ  ژ بندؽوم  افبرصي، ثؿ ادؽل
(ٔ)

بعد اإلدؽوم،  افشوملف ظؾقف ، ويرد

 ثؿ تليت بسؽً خؾػ.

ژ ٿ  ٿژ إػ   ژڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [215 ]: 

/ ژٺ ژ بػتح افراء  افبرصي، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ثؿ ورش
(ٖ)

ثؿ  

ادؽل
(ٗ)

افشومل، ثّؿ 
(٘)

صعبي ، ثؿ ابـ ذـقان، مع وافؽسوئل ،حػص، ويـدرج 

ود ]وتشديده[ــد افصــػ بعـلفب ژوظدـيصژو ژوــحِرجژبؽن راء 
(ٙ)

ػقػ ـوخت 

افعغ، ]ثّؿ محزة[
(ٚ)

 

ژڃ  چ   چ  چ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

 [239]: 

افبرصي، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ثؿ ورش
(ٜ)

، ورؾع ژچ  ژ بتذـر  ادؽل، ثؿ 

 صعبي، ثؿ  ژچژ ورؾع   ژچ ژ بتلكقٌ  افشوملثؿ ، ژچژ

حػص، ثؿ ژچژ وكصى ژتؽـژبتلكقٌ 
(ٔٓ)

، ثؿ افؽسوئلمعف ، ويـدرج 

                                           

             .ژٻ  ژ مع إبدال مهزة ( 2)

 ژحرِجاژبسؽقن افقوء خػقػي، وافبوؿقن بؽنهو مشددة، وؿرأ كوؾع وصعبي  ژٺ  ژ ؿرأ ابـ ـثر ( 1)

بنشؽون افصود وختػقػ افعغ بدون أفػ،  ژ َيْصعد ژبؽن افراء، وافبوؿقن بػتحفو، وؿرأ ابـ ـثر 

بػتح  ژٿ   ژبتشديد افصود وأفػ بعدهو مع ختػقػ افعغ، وافبوؿقن  ژ يّصوظد ژوصعبي 

               (.  1/161( وافـؼ: )1/544) افصود مشددة مع تشديد افعغ مـ دون أفػ. اكظر: ادػتوح:

                 /ب(.3)( 3)

 ژ َوْقؼوً ژبتخػقػ ( 4)

              ذم )أ( أثبً ؿبؾف فػظ )افبرصي( فؽـ ؾقؿف خط ممو يدل ظذ تصقيبف. ( 5)

                 (.مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب( 6)

                 مو بغ ادعؼقؾغ )ب(.( 7)

بوفتذـر وافـصى، وابـ ظومر  ژڃ  چ   چ  ژ ؿرأ كوؾع وأبق ظؿرو وحػص ومحزة وافؽسوئل ( 8)

ثر بوفتذـر وافرؾع، وصعبي بوفتلكقٌ وافـصى. اكظر: افتقسر: )  (، وافـؼ:287بوفتلكٌق وافرؾع، وابــ 

(1/165.)              

 ظذ وجف إشؽون مقؿ اجلؿع.( 9)

 .افؽسوئليقاؾؼ ؿوفقكًو ذم وجف إشؽون مقؿ اجلؿع، وـذفؽ ( 28)
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، بوفتذـر وافـصى محزة
(ٔ)

. 

ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

  [245 ]: 

 ژتؽقنژبتلكقٌ  ادؽل، ثؿ افبرصي، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

ٌ أيضوً ورؾع  افشوملثؿ  ژچ  ژوكصى  ظوصؿ(ثؿ   ژ  چژ بوفتلكق
(ٖ)

. 

 : سورة األعراف
[، بـؼؾ 16] ژچ  ژ  [18] ژ ۋ ژ ذم افقؿػ ظذ  ؾوئدة حلؿزة

حرـي اهلؿزة إػ افقاو أوٓ، ثؿ تليت بوإلدؽوم ثوكقو
(ٗ)

. 

ژ ڇ  ڇژ إػ  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

  [16]: 

 ژڇ  ژويستلكػ   ژ چژ يؼػ ظذ  ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

ـذفؽ  افبرصي، ثؿ  ژڇژ ، بؾ يؼػ ظذ  ژڇ ژ بوفرؾع، وٓ يؼػ ظذ

ويصؾ  ژڇژبنموفي  افؽسوئلبوفـصى، ويردف ظؾقف  فشوملأيضًو، ثؿ ا

بوفرؾع، وٓ يؼػ  ژڇ ژويستلكػ   ژچژ يؼػ ظذ  ظوصؿ، ثؿ ــوؾع

، ويستلكػ  ژچژ، ثؿ محزة أيضًو ويؼػ ظذ ژڇژبؾ ظذ  ژڇژظذ

 .ژڇژ بؾ يؼػ ظذ  ژڇژوٓ يؼػ ظذ  ژڇ ژ 

                                           

ذم افـسختغ زيدت ظبورة )ثؿ ظوصؿ( بعد فػظ )محزة( وتؽررت ظبورة )ويـدرج معف افؽسوئل ثؿ ( 2)

 محزة( وبعدهو )بوفتلكقٌ وكصى مقتي( وهق شبؼ ؿؾؿ.  

وؾقفو: ؿرأ   ژڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ    ڳ  ڱ  ڱ ژ  ومتومفو: ( 1)

بوفتذـر وافـصى، وابـ ظومر بوفتلكقٌ    ژہہ  ژكوؾع وأبق ظؿرو وظوصؿ وافؽسوئل 

              (. 1/166(، وافـؼ: )93وافرؾع، وابـ ـثر ومحزة بوفتلكقٌ وافـصى. اكظر: افعـقان: )

زة وهق إن واؿػ ابـ ـثر ذم افتلكقٌ وافـصى إّٓ أكف أكف خيوفػف ذم ادّد ويقاؾؼف افؽسوئل وِل يذـر مح( 3)

                 ؾقعطػ بعد ظوصؿ وافؽسوئل، ومو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(.

                (. 1/324: ) اكظر: ادػتوح( 4)

ؿقن بػتحفو. اكظر: افتقسر: ، وافبو  ژ وفبوُس ژ  ؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو وظوصؿ ومحزة برؾع افسغ ( 5)

حلؿزة وافؽسوئل وافتؼؾقؾ ٕيب ظؿرو  ژڇ  ژ، وؾقفو اإلموفي ذم (1/168(، وافـؼ: )289)

 وورش بخؾػ ظـف. وذم )أ(: بزيودة ـؾؿي )فؽؿ( بعد ـؾؿي )خر( وهل خطل.   
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ژ ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائژ : ؿقفف تعوػ
(ٔ)

  [57]: 

وحده ،ورش
(ٕ)

بتقحقد  ادؽل، ثؿ افبرصي، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ 

مثؾف إٓ أكف يؼرأ ظوصؿبضؿ افـقن وإشؽون افشغ، ثؿ  افشومل، ثؿ ژافريحژ
(ٖ)

  

وإشؽون افشغ، ثؿ  ژَكْؼاژوؾتح كقن  ژافريحژبتقحقد  محزةبوفبوء، ثؿ 

ـُ اهلوء، ثؿ ؿول: افؽسوئل  ـذفؽ أيضًو إٓ أكف ُيَسؽِّ

ـَ  َدا    َػو َكْؼًا َصَػو ُكُؼًا َشاَم  وُكْؼًا   وُبْؼًا بِِف ُؿْؾ َظوِصٌؿ َؿْد َتَػرَّ

ژڦژ إػ  ژٿ  ٿ    ٹ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

   [69]: 

بوفسغ  افبرصيبوفسغ، ثؿ  ؿـبؾبوفصود، ويردف ظؾقف  افبزي، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

ؿ بوفصود ثوكقوبوفسغ أوٓ ث ابـ ذـقانثؿ  بوفسغ أيضًو،هشوم أيضًو، ثؿ 
(٘)

 صعبي، ثؿ 

 خالدبوفسغ أيضًو، ثؿ  خؾػبوفسغ، ثؿ  حػص، ثؿ افؽسوئلبوفصود، ويـدرج معف 

 .بتصدير افسغ أوٓ ثؿ بوفصود ثوكقو

  ژې  ېۉژ  ژۅژ إػ ژۇڭڭۇ ژ :ؿقفف تعوػ

                                           

وؿرأ كوؾع  ظذ اجلؿع، ژې  ژ ظذ اإلؾراد، وافبوؿقن  ژافريحژؿرأ ابـ ـثر ومحزة وافؽسوئل ( 2)

بضؿ افـقن وإشؽون  ژُكْؼاً  ژبضؿ افـقن وافشغ، وابـ ظومر          ژُكُؼاً  ژوابـ ـثر وأبق ظؿرو 

بػتح  ژ َكْؼاً  ژبوفبوء ادضؿقمي مع إشؽون افشغ، ومحزة وافؽسوئل  ژى ژ افشغ، وظوصؿ 

ؿرأه ؿوفقن  ژ  ېژ ( وؾقف فػظ 1/169(، وافـؼ: )69افـقن وشؽقن افشغ. اكظر: افؽوذم: )

 وأبق ظؿرو وافؽسوئل بنشؽون اهلوء وافبوؿقن بضؿفو. 

ؾً ذم )أ( إػ محزة.( 1)  حترَّ

                ذم )أ(: يؼػ، مـ )ب(.   ( 3)

بوفصود وافبوؿقن  ژ بصطيژؿرأ كوؾع وافبزي وابـ ذـقان وصعبي وافؽسوئل وخالد بخؾػ ظـف ( 4)

  (.  1/118) ( وافـؼ:82بوفسغ. اكظر: افتقسر: )

بوإلدؽوم ٕيب  ژٿ    ٹ  ژ  بوإلموفي حلؿزة وابـ زـقان بخؾػ ظـف، و ژڤ   ژ  وؾقفو: 

              ظؿرو وهشوم.

، ( فؽـ ذفؽ خروج ظـ ضريؼف 42افقجفغ ٓبـ ذـقان ذم افشوضبقي: ) ذـر افشوضبل ( 5)

: افبدور افزاهرة فؾشقخ افؼويض ؾال ُيؼرأ ٓبـ ذـقان مـ ضريؼ افشوضبقي إٓ بوفصود ؾؼط. اكظر

( :227  .)                
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 ژ ىژ  إػ
(ٔ)

 [88-82:] 

مـ ؿرأهو بوجلر
(ٕ)

، ومـ ظوصؿظـ  كوؾع وحػص، ومهو ژۅژ يؼػ ظذ  

، وهؿ ژىژويؼػ ظذ  ژۅژرأ بوٓشتػفوم ِل يؼػ ظذ ؿ

فقس ظـده إٓ  وهشومافبوؿقن، وـؾ واحد مـفؿ ظذ أصؾف مـ اإلدخول وظدمف، 

 ٓ يبعش وذمإدخول مع ادد مـ ؽر تسفقؾ، وهق ادذـقر ظـد افشوضبل ذم ؿقفف: 

... إػ ؿقفف: ... شفال ظـف خؾػ
(ٖ)

. 

ژڱ  ژ إػ   ژگ  گ  گژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [222-221] : 

ورش وحده
(٘)

بوهلؿزة وافضؿ وافصؾي ادؽل، ثؿ ؿوفقن ، ثؿ
(ٙ)

 افبرصي، ثؿ 

بوهلؿزة وافضؿ هشومبوهلؿزة وافضؿ مـ ؽر صؾي، ثؿ 
(ٚ)

 ابـ ذـقانوافصؾي، ثؿ  

                                           

ظذ آشتػفوم،   ژ َءإِكؽؿ ژهبؿزة مؽسقرة، وافبوؿقن هبؿزتغ   ژۉ  ژ  ؿرأ كوؾع وحػص ( 2)

وـؾ ظذ أصؾف ؾقفو ؾوبـ ـثر بتسفقؾ اهلؿزة افثوكقي مع ظدم اإلدخول، وأبق ظؿرو بتسفقؾفو مع 

ع اإلدخول، وافبوؿقن مـفؿ بوفتحؼقؼ مع ظدم اإلدخول. اكظر: ادػتوح: اإلدخول، وهشوم بوفتحؼقؼ م

 (.2/372(، وافـؼ: )81/141

                ادراد بوجلر ـن مهزة إكؽؿ ظذ اإلخبور.  ( 1)

 :  ومتومفو  (3)

 َوذِم َشْبَعٍي َٓ ُخْؾَػ َظـُْف بَِؿْرَيؿٍ 

 

َعَرا اف    ُعالَ َوذِم َحْرذَمْ إَْظَراِف َوافشُّ

  
 َأِئـََّؽ آِئْػؽًو معًو َؾْقَق َصوِدَهو

 

الَ   ًْ َحْرٌف َوبِوخلُْؾِػ ُشفِّ َؾ  َوذِم ُؾصِّ

 
              (. 26اكظر: افشوضبقي: )  

بدون مهز مع  ژ أرجفِ ژبدون مهز مع ـن اهلوء مـ ؽر صؾي، وورش وافؽسوئل   ژ أرجفِ ژؿرأ ؿوفقن ( 4)

هبؿزة شوــي مع وؿ اهلوء وصؾتفو، وأبق ظؿرو  ژ أرجئْفُ ژ وهشوم ـن اهلوء وصؾتفو، وابـ ـثر

هبؿزة شوــي مع ـن اهلوء  ژ أرجْئفِ ژهبؿزة شوــي مع وؿ اهلوء مـ ؽر صؾي، وابـ ذـقان  ژ أرجئْفُ ژ

ورژبدون مهز مع إشؽون اهلوء، وؿرأ محزة وافؽسوئل  ژگژ مـ ؽر صؾي، وظوصؿ ومحزة   ژ شحَّ

            (.1/322(، وافـؼ: )222كظر: افتقسر: )ا  ژڱ ژ  وافبوؿقن 

 حترؾً ذم )أ( إػ محزة.( 5)

                . ژ أرجئفُ ژادراد صؾي اهلوء مـ ( 6)

                ذم )ب(: بوفضؿ واهلؿز.   ( 7)
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بوهلؿز ]وبؽن اهلوء[
(ٔ)

مـ دون مهز وإشؽون اهلوء، ثؿ  ظوصؿمـ ؽر صؾي، ثؿ  

ورژإٓ أكف يؼرأ  محزة ـعوصؿ ول(، ثؿ  ژشحَّ إٓ أكف  افؽسوئل ـقرشظذ وزن )ؾعَّ

 .فؾدوريوبوإلموفي  فِؾَّقٌ. بوفػتح ـحؿزة ژشحورژيؼرأ 

ژڦ  ژ إػ  ژڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [213]: 

، /ؾوفبزي ـؼوفقن ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٖ)

يبدهلو ذم افقصؾ  وؿـبؾ 

افشومل أيضًو، ثؿ  افبرصي ـؼوفقنؼفو، ثؿ واوا مـ جـس مو ؿبؾفو، ؾنذا وؿػ حؼ

، وحؽؿفام ذم افقصؾ محزة وافؽسوئلحيؼؼ افثوكقي، مثؾف  صعبيأيضًو، ثؿ  ـؼوفقن

 ، يسؼط إوػ.حػصوؽرهو ٓ خيػك، ثؿ 

إػ آخر أيي:  ژڤ  ڤ    ڤ  ژ :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [256]: 

افسقدبتؼديؿ  افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش
(٘)

بتؼديؿ  افشومل ، ثؿ

، واتػؼو  ژڇژبوفػتح ذم  هشوم، ويردف ظؾقف ژڇژ ذم ابـ ذـقان

، محزةوظي، ثؿ ـجؿـراد ـوفــبوإلؾ ظوصؿف ــردف ظؾقـ، ويژءاصورهؿژع ـؿـظذ ج

 .افؽسوئلثؿ 

                                           

                مو بغ ادعؼقؾغ مـ: )ب(، وذم )أ(:بوهلؿز وافضؿ.   ( 2)

بنشؼوط إوػ وحتؼقؼ افثوكقي، وكوؾع وافبزي وأبق ظؿرو وابـ ظومر بتحؼقؼ  ژڀژ ؿرأ حػص( 1)

بنبدال إوػ واوا خوفصي  ژؾرظقنژ بـ   ژڀژ إوػ وتسفقؾ افثوكقي، وؿـبؾ حوفي وصؾ

يؼرأ ـوفبزي. وؿرأ صعبي ومحزة وافؽسوئل بتحؼقؼ  ژڀ  ژ وتسفقؾ افثوكقي، وذم حوفي افبدء بـ 

 (.1/368، وافـؼ: ) (2/133: ) ظر: افروويإوػ وافثوكقي. اك

   بوإلدؽوم فؾسقد. ژٺ  ٺٿ  ژ  وؾقفو: 

                /أ(.   4)( 3)

[، وؿد 257] ژ  ...ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ   وـذفؽ أيي افتل بعدهو وهل ؿقفف: ( 4)

 ، ذم أول شقر آل ظؿران. ژٿژ  تؼدم اخلالف ذم فػظ 

(، 99بوإلؾراد. اكظر: افؽوذم: ) ژڑژ  ؿع، وافبوؿقن بوجل ژآصورهؿ ژوؿرأ ابـ ظومر 

             ؿرأه كوؾع بوهلؿز، وافبوؿقن بوفقوء ادشددة.  ژڃ  ژ (. وؾقفو فػظ 1/171وافـؼ: )

                . ژژ  ڑ  ژ  ، واإلدؽوم ذم  ژڄ  ژ  و ژڤژ  حقٌ فف اإلبدال ذم ( 5)
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ژگژ إػ   ژڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 [262 ]:  

بوفتوء  ژُتغَػرژذم  شوملاف، ثؿ  ژگ   ژ بوفـقن ذم  ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

بوفـقن  ژگژ ظوصؿبوفتقحقد ورؾع افتوء، ثؿ  ژخطقئتؽؿژافػوء ووؾتح 

 افؽسوئل، ويردف ظؾقف  وءــر افتـع وـسـجؿـبوف ژگژ ووء ـر افػـوـس

وً ــضـوء أيـر افػــقن وـســوفــب ژگژ زةــؿـحؿ ـ، ثژڌژـ ــوف مـوم افؼـبنصؿ

أبدل اهلؿزة يوًء وأدؽؿ ؾقفو  بوجلؿع وـن افتوء، ؾنذا وؿػ  ژگژو

افقوء افسوــي افتل ؿبؾفو
(ٕ)

. 

ژڃ   ژ إػ   ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 [265:] 

ظذ وزن )َرِئقس(،  ژڄژ  ذم  ادؽل وافبرصي، ويردف ظؾقف ؿوفقنثؿ  ورش

فف وجفون: إول  صعبيأي هبؿزة شوــي مؽون افقوء، ثؿ  ژبِْئسٍ ژهبؿزة  افشوملثؿ 

ظذ وزن )َجْقئٍَس( ژْقَئسٍ بَ ژ
(ٗ)

حػص )َرِئقس(، ويـدرج معف ــ، وافثوين ـ

ذم وافؽسوئل
(٘)

ـقزن )رئقس( أيضًو، ؾنذا وؿػ شفؾ اهلؿز  محزةافقجف افثوين. ثؿ  

 بغ بغ.

                                           

وء مبـقو فؾؿػعقل، وافبوؿقن )كغػر( بوفـقن مبـقو فؾػوظؾ، وؿرأ كوؾع بوفت ژ ُتغَػر ژؿرأ كوؾع وابـ ظومر ( 2)

بوإلؾراد ورؾع افتوء، وأبق ظؿرو  ژ خطقئتُؽؿ ژبوجلؿع ورؾع افتوء، وابـ ظومر  ژ خطقآُتؽؿژ

(، وافـؼ: 224بوجلؿع وـن افتوء. اكظر: افتقسر: )   ژگژ  وافبوؿقن  ژخطويوـؿژ

 ژژ   ڑژو ژ ڌ  ڌژ امم هلشوم وافؽسوئل، و بوإلص ژڌژ ( وؾقفو: 171، 1/125)

 ژگ   گ  ژ وذم احلوفغ، ويبدهلو محزة وؿػًو   ژڑ    ژ  بوإلدؽوم فؾسقد، وبوإلبدال ذم  

         بوإلدؽوم ٕيب ظؿرو بخؾػ ظـ افدوري.

 ِل ُتذـر ؿراءة أيب ظؿرو، وؿد بّقـتفو ذم احلوصقي افسوبؼي.( 1)

  افبوء ويوء شوــي بعدهو مـ ؽر مهز.بؽن ژ بِْقسٍ  ژؿرأ كوؾع ( 3)

ببوء  ژ َبْقَئسٍ  ژ بؽن افبوء وبعدهو مهزة شوــي مـ ؽر يوء، وصعبي فف وجفون: ژ بِْئسٍ  ژ وابـ ظومر

ببوء مػتقحي وـن اهلؿزة  ژڄ  ژ  مػتقحي ويوء شوــي ثؿ مهزة مػتقحي، وافقجف أخر ـوفبوؿغ 

 (1/171(، وافـؼ: )1/348ويوء شوــي بعدهو. اكظر: افتذـرة: )

                مثؾ )َوْقَغؿ(.   ( 4)

                ذم )أ(: وذم.      ( 5)
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ڃژ  :ؿقفف تعوػ ڃ   ڃ أيي ژڄ  
(ٔ)

ؿراءة افبرصي بوفقوء  :[271] 

ؾقفام
(ٕ)

ـام  ژڃڃ ژبوؿقن بوفتوء ؾقؼػقن ظذ واف  بؾ يصؾ،  ژڃڃ ژمعو ؾال يؼػ ظذ  

ظـد افداين
(ٖ)

. 

ې ژ :ؿقفف تعوػ ې    ژەئژ إػ  ژۉ  
(ٗ)

مـ ؿرأ بوفرؾع  :[286] 

وافـقن ]وؿػ ظذ[
(٘)

، وـذا مـ ؿرأ كوؾع وادؽل وافشومل، وهؿ ژې  ى ژ 

، ومـ ؿرأ ژ ې  ىژ ؾنهنام يؼػون أيضًو ظذ  افبرصي وظوصؿبوفقوء وافرؾع وهؿ 

، بؾ محزة وافؽسوئلوهؿ :   ژې  ىژك ـػ ظؾـؼـؾ وٓ يـزم وصــجـوء وافـبوفق

 . ژەئ ژظذ 

ژجتژ إػ  ژجب  حب  خب  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 [295:] 

ؾقف أربعي أوجف: وجفون ذم افقؿػ، ووجفون ذم افقصؾ هلشوم
(ٚ)

، ؾنذا ؿرأت فف 

 ؾتؼػ بوفقوء، ثؿ تصؾ بنثبوهتو، ثؿ تؼػ بحذؾفو ثؿ تصؾ ـذفؽ أيضًو بوحلذف.

                                           

ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ژ  ومتومفو:( 2)

 . [273-271]  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ  گ  

(، وافـؼ: 1/652، وافبوؿقن بوفتوء ؾقفام. اكظر: اإلؿـوع: ) ژ أو يؼقفقا ژ  ژ أن يؼقفقا ژيريد ( 1)

(1/173.) 

(،  وهق أبق ظؿرو ظثامن بـ شعقد 288اكظر: ادؽتػك ذم افقؿػ وآبتدا ٕيب ظؿرو افداين )ص:( 3)

: هـ(. اكظر444افداين، إموم ظالمي حوؾظ، رحؾ إػ ادؼق وفف تصوكقػ ـثرة، تقذم بداكقي شـي )

 (. 2/583(، وؽويي افـفويي: )2/486معرؾي افؼراء افؽبور فؾذهبل )

ثر وابـ ظومر ( 4) بوفقوء  ژائ  ژ  بوفـقن ورؾع افراء، وأبق ظؿرو وظوصؿ   ژوكذُرهؿ  ژؿرأ كوؾع وابــ 

 (.1/173(، وافـؼ: )225بوفقوء وجزم افراء. اكظر: افتسر: ) ژ ويذْرهؿ ژورؾع افراء، ومحزة وافؽسوئل 

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 5)

ؾؼرأه أبق  ژىب       ژ  بؽن افالم وصاًل، وافبوؿقن بضؿفو، أمو  ژجب  حب  ژ  ؿرأ ظوصؿ ومحزة  ( 6)

( 225ظؿرو بنثبوت افقوء وصال وحذؾفو وؿػو، وهشوم بنثبوت افقوء ذم احلوفغ. اكظر: افتقسر: )

 (1/284وافـؼ: )

 هلشوم بخالف ظـف، وذـر ابـ اجلزري أكف يـبغل أن حيؿؾ هذا اخلالف ذـر افداين إثبوهتو ذم احلوفغ( 7)

( خروج ظـ 35ظذ اإلثبوت ذم احلوفغ، ؾقتؾخص مـ هذا أن اخلالف افذي ذـره افشوضبل: )

 ضريؼف، وأن ادؼرر فف مـ ضريؼ احلرز هق اإلثبوت ذم احلوفغ.
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 : رة األنفالسو
ژے   ۓ  ۓ     ﮲  ﮳    ﮴﮵  ﮶  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٔ)
 [58]: 

، ومـ ؿرأ بوفتلكقٌ ؾال يؼػ،  ژ﮴ژ مـ ؿرأ بوفتذـر ؾنكف يؼػ ظذ 

، وـؾ واحد مـفام ظذ ؿوظدتف مـ اإلدؽوم واإلطفورهشوم وابـ ذـقانومهو 
(ٕ)

. 

ژڭ  ژ إػ   ژھ  ے  ے  ۓ ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 [59]: 

وفػتحمـ ؿرأ ب
(ٗ)

بؾ  ژڭژوحده، وصؾ وٓ يؼػ ؿبؾ  فشوملوهق ا 

، ومــ ]ؿرأ[ ژڭژظذ 
(٘)

 وهؿ افبوؿقن. ژۓژ بوفؽن وؿـػ ظذ  

 : (6)سورة التوبة
ژ ڱ     ڱژ إػ   ژڎ  ڈ  ڈ    ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٚ)
 [289]: 

، ثؿ افبرصيذم مجقع ؿراءتف، ثؿ  حػصويـدرج معف  ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

                                           

(، وافـؼ: 226تذـر. اكظر: افتسر: )، وافبوؿقن بقوء افژ﮲ژؿرأ ابـ ظومر بتوء افتلكقٌ ذم ( 2)

(1/177.) 

 ٕيب ظؿرو ومحزة وافؽسوئل وورش بوفتؼؾقؾ.  ژۓ    ژ  وؾقفو إموفي ذم 

 ، وابـ ذـقان بوإلطفور. ژإذ تتوىفژ هشوم ظذ أصؾف ذم إدؽوم افذال ذم افتوء مـ ( 1)

ي بوفتوء مع ؾتح افسغ، ، وصعب ژے  ژ  ؿرأ ابـ ظومر وحػص ومحزة بوفقوء مع ؾتح افسغ ذم ( 3)

  (.1/177(، وافـؼ: )1/581وافبوؿقن بوفتوء مع ـن افسغ. اكظر: ادػتوح: )

 ژڭ   ڭ    ڭژ  ذم مهزة ( 4)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 5)

 ذم )ب(: براءة بدل افتقبي.( 6)

بضؿ افـقن،   ژيانُهوبنژ ذم ادقوعغ  ژأُسِّسژ ؿرأ كوؾع وابـ ظومر بضؿ اهلؿزة وـن افسغ مـ ( 7)

ؿرأه صعبي بضؿ  ژک ژ بػتح افـقن، و ژڈ ژ  وافبوؿقن بػتح اهلؿزة وافسغ ؾقفام، و

ؿرأه ابـ ظومر وصعبي ومحزة بسؽقن افراء، وافبوؿقن بضؿفو.  ژڳژ  افراء، وافبوؿقن بؽنهو، و

 (.1/182( وافـؼ: )285اكظر: افؽوذم: )

وورش بخؾػ ظـف،  بوفتؼؾقؾ ٕيب ظؿرو،بوإلموفي حلؿزة وافؽسوئل، و ژژژ  وؾقفو:

بوإلموفي فؼوفقن وأيب ظؿرو وصعبي وافؽسوئل، وبوفػتح واإلموفي ٓبـ ذـقان، وبوفتؼؾقؾ  ژڳژو

 بوإلموفي ٕيب ظؿرو ودوري افؽسوئل، وبوفتؼؾقؾ فقرش.  ژڱ ژ  فقرش و
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فف وجفون:  ابـ ذـقان، ثؿ  ژڳژ بػتح  هشوم، ثؿ ژڳ  ژ شؽون بن افشومل

،   ژڈژ وكصى  ژڈژ بػتح  صعبياإلموفي ثؿ افػتح، ثؿ  معوً

وإشؽون[ ژک ژووؿ راء ]
(ٔ)

مـ ضريؼقف  ژڳ  ژ ، وإموفي ژڳ  ژ 

سژ]ثّؿ محزة بػتح  معًو[  ژڈ ژ معًو وكصى  ژَأشَّ
(ٕ)

. 

 سورة هود عليه السالم:  (3)/
ژڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٗ)
 [15-16]: 

 مـ ؿرأ بوفؽن وؿػ ؿبؾف، ومـ ؾتح وصؾ مو ؿبؾف بام بعده.

ژھ  ژ إػ  ژڻ  ڻ  ڻ  ژ :ؿقفف تعوػ 
(٘)

 [41]: 

بوإلدؽوم ؾؼط ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٙ)

، ويردف ظؾقف ؿـبؾ، ويـدرج معف 

بوإلطفور فشومل ثؿ اطفور، بوإلدؽوم واإل افبزي، ثؿ  ژھ  ژ بنموفي  افبرصي

 ژہژوإدؽوم  ژہ ژبػتح  ظوصؿ، ثؿ افبزي ؾؼط، ويـدرج ذم إطفور

 افؽسوئلبوإلطفور واإلدؽوم، ثؿ  خالدور ؾؼط، ثؿ ــوإلطفـب ػـؾـخط، ثؿ ـؾؼ

بوإلدؽوم ؾؼط
(ٚ)

. 

                                           

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 2)

مـ ضريؼقف معًو،  ژڳژ  وإموفي  ژڳژ  )ووؿ راء مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(، وؾقفو زيودة: ( 1)

ر ؿراءة افؽسوئل وؿد بّقـُْتفو ذم احلوصقي رؿؿ ) ـَ  (.1وِل ُتذ

 /ب(.4)( 3)

بػتح اهلؿزة، وافبوؿقن بؽنهو. افـظر: افتقسر:  ژأِّنِّ لكمژ ؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو وافؽسوئل ( 4)

 (.    1/188(، وافـؼ: )214)

 (.1/189(، وافـؼ: )539بػتح افقوء، وافبوؿقن بؽنهو. اكظر: افتبرصة: ) ژہ   ژ ؿرأ ظوصؿ ( 5)

بوإلطفور، وؿـبؾ وافبرصي وظوصؿ وخؾػ وافؽسوئل  ژاركب معنا ژ وؿرأ ورش وابـ ظومر 

 (.1/22(،وافـؼ: )45بوإلدؽوم، وؿوفقن وافبزي وخالد بوفقجفغ. اكظر: افتقسر: )

 (.13قي )فف اإلطفور واإلدؽوم ذم افشوضب( 6)

                (.     1/188(، وافـؼ: )2/122اكظر: ادػتوح: )( 7)
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ژ ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 [46:] 

بػتح  ادؽل، ثؿ افشوملزيودة، ويـدرج معف بعدم افؿوفقن بزيودة افقوء، ثؿ  ورش

بوفتخػقػ وافزيودة افبرصيافالم وؾتح افـقن مع تشديدهو، ثؿ 
(ٕ)

، وافبوؿقن 

 بوفتخػقػ مـ ؽر زيودة، وهؿ افؽقؾققن.

ژڎ  ژ إػ   ژچ  ڇ        ڇ  ڇ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 [222]: 

بتشديد ي افبرص، ثؿ ادؽل، ثؿ  ژڇژ بتشديد صعبي، ويردف ظؾقف كوؾع

ابـ ظومر ، ويردف ظؾقف افؽسوئل، ويـدرج معف  ژڇژ وختػقػ  ژچ  ڇژ

 .ژڇ  ژ بتشديد  وحػص ومحزة

 :سورة يوسف عليه السالم
ژائ  ژ إػ  ژۉ  ې  ې  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٗ)
 [21]: 

فف  وؿـبؾبوفـقن ؾقفام وـن افعغ،  ادؽلبوفقوء ؾقفام ، وـن افعغ، ثؿ  كوؾع

اإلثبوت واحلذف
(٘)

بوفـقن ؾقفام أيضًو وشؽقن افعغ، ويـدرج معف  افبرصي، ثؿ 

، محزة وافؽسوئلبوفقوء ؾقفام معو وشؽقن افعغ، ويـدرج معف  ظوصؿ، ثؿ افشومل

                                           

بؽن افـقن مشددة وحذف افقوء ذم احلوفغ مع ؾتح افالم   ژفال تسألنِّ ژ ؿرأ ؿوفقن وابـ ظومر ( 2)

وورش بؽن افـقن مشددة وإثبوت افقوء وصال مع ؾتح افالم، وابـ ـثر بػتح افالم وتشديد افـقن 

تقحي وحذف افقوء ذم احلوفغ، وأبقظؿرو بؽن افـقن خمػػي وإثبوت افقوء وصاًل مع إشؽون افالم، مػ

(، 289وافبوؿقن بؽن افـقن خمػػي مع حذف افقوء ذم احلوفغ وإشؽون افالم. واكظر: افؽوذم: )

 (. 1/189وافـؼ: )

 ادراد زيودة افقوء وصاًل ؾؼط.( 1)

 ، وأبق ظؿرو وافؽسوئل بتشديد ژڇژ ومقؿ ژچژ كقن ؿرأ كوؾع وابـ ـثر بتخػقػ( 3)

 ژچژ  وابـ ظومر وحػص ومحزة بتشديدمهو، وصعبي بتخػقػ  ژڇژ وختػقػ  ژچژ

                (.     1/192( وافـؼ: )222اكظر: افؽوذم: ) ژڇ ژ وتشديد 

 ژنرتْع ونلعبژ ومر ، وأبق ظؿرو وابـ ظ ژنرتِع ونلعبژ ، وابـ ـثر  ژيرتِع ويلعبژ ؿرأ كوؾع ( 4)

              (. 1/193(، وافـؼ: )1/379اكظر: افتذـرة: ) ژې  ې  ژ  وافؽقؾققن 

(، وهق خروج ظـ ضريؼف وأصؾف، ؾؾقس فف إٓ حذف افقوء ذم 36ذـر ذفؽ افشوضبل ذم احلرز: )( 5)

                (.     1/188احلوفغ. واكظر: افـؼ: )
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ٓ خيػك خؾػوإدؽوم 
(ٔ)

. 

 ژ پ  پ      ڀ  ڀ  ڀژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [13 ]: 

فتوء، ثؿ بػتح اهلوء ووؿ ا ادؽلثؿ  ابـ ذـقان، ويـدرج معف ؿوفقن، ثؿ ورش

 هشومٓ خيػك، ثؿ  خؾػبػتح اهلوء وافتوء، ويـدرج افؽقؾققن، وشؽً  افبرصي

بؽن اهلوء ومهزة افقوء، وفف ذم افتوء افضؿ ثؿ افػتح
(ٖ)

. 

 : دــسورة الرع
ژھ  ھ  ژ إػ  ژں  ں      ڻ  ڻ  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٗ)
 [4]: 

ويقشط ادد،   ژھ  ژ بتذـر افشومل وصعبي ، ويردف ظؾقف ؿوفقن، ثؿ ورش

وأموهلو ژتسؼكژأيضًو بتلكقٌ  افؽسوئلويردف ظؾقف 
(٘)

 ژزرعژبرؾع  ادؽل، ثؿ 

حػص، ويردف ظؾقف افبرصيظطػ ظؾقف، ويـدرج معف ومو 
(ٙ)

ٕجؾ رتبي  

 .محزة، ثؿ ژھ   ژادد وتذـر 

 :[ 5]  ژېژ إػ  ژٴۇ  ۋ  ژ  :ؿقفف تعوػ

ذا ــو ژ هؽذا  ورشهذا هق ادقوع إّول مـ مقاوع آشتػفوم ؾحؽؿ 
ِ
َأء

و فػل و فػلژهؽذا:  ؿوفقن، ثؿ ژترابو إكَّ ذا ــو ترابو إكَّ
ِ
ۅ  ژ هؽذا  ادؽل، ثؿ ژَأء

إذا ــو ژهؽذا:  هشوم، ثؿ ژ ۅ  ۉ  ۉ  ېژ هؽذا: افبرصيثؿ  ژۉ ۉ  ې  

                                           

                     . ژې  ې  ژ  ذم ( 2)

    ژڀ  ژ  ، وافبوؿقن  ژِهْئتَ ژ ، وهشوم  ژَهْيتُ ژ ، وابـ ـثر ژِهيتَ ژؿرأ كوؾع وابـ ذـقان ( 1)
                (.     1/194(، وافـؼ: )347اكظر: افسبعي: )

ؼ (، ووؿ افتوء خروج ظـ ضريؼف، ؾال ُيؼرأ فف مـ ضري62ذـر اخلالف ؾقفو افشوضبل ذم احلرز: )( 3)

                احلرز وافتقسر إٓ بوفػتح.     

إربعي، وافبوؿقن بخػضفو،   ژۀ  ہ  ہ   ہ  ژ  ؿرأ ابـ ـثر وأبق ظؿرو وحػص برؾع ( 4)

( 232بقوء افتذـر، وافبوؿقن بوفتلكقٌ. واكظر: افتقسر: ) ژھ  ژ  وؿرأ ابـ ظومر وظوصؿ 

  (.1/197وافـؼ: )

 ذم )ب(: وإموفتفو.( 5)

 ذم )أ(: افبرصي، وهق تصحقػ.( 6)
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  ۅژ ، ثؿ ظوصؿ هؽذا: ژترابو أءكوإذا ــو ژهؽذا: ابـ ذـقان ، ثؿ ژترابو أءكو

ۉ أءذا ژ هؽذا: افؽسوئل، ثؿ  ژۅ  ۉ ۉ  ې  ژة هؽذا: ، ثؿ محز ژې ۉ 

، واحلوصؾ ـام ؿول ابـ ؽوزيژــو ترابو إكو
(ٔ)

ذم إكشود / 
(ٕ)

افؼيد 
(ٖ)

، )ؾوفطرؾون 

يصدران بوٓشتػفوم، وافقاشط بوفعؽس، وافبوؿقن يؽرروكف(، وـؾ واحد ظذ 

 ؿوظدتف ذم اإلدخول وظدمف.

 : سورة الحجر

ژک    ڑ  ک  ک  ک  ژ :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 [8] : 

بتشديد افتوء، ثؿ  افبزي، ثؿ افبرصي وؿـبؾ، ثؿ ؿوفقن، ويـدرج معف ورش

إٓ أكف خيوفػف ذم ادد ؾؼط افشومل ــوؾع
(٘)

 حػصؾؼط، ثؿ بضؿ افتوء  صعبي، ثؿ 

، ويـدرج ژکژبضؿ افـقن إوػ وؾتح افثوكقي وـن افزاي وكصى 

 إٓ أكف يعود ٕجؾ مرتبي ادد.ـذفؽ أيضًو ذم اجلؿقع  محزة، ثؿ افؽسوئلمعف 

ژٴۇژ إػ  ژڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 [45-45]: 

، ژۆژبؽن  ادؽل، ثؿ هشوموحده ثؿ ؿوفقن، ويـدرج معف  ورش

بضؿ افعغ وـن افتـقيـ، ويـدرج  افبرصي، ثؿ افؽسوئل وابـ ذـقانويـدرج معف 

                                           

هـ(. 929هق حمؿد بـ أمحد بـ ؽوزي ادؽـود افػود، مـ ممفػوتف: إكشود افؼيد وؽره، تقذم شـي )( 2)

 (. 186اكظر: درة احلجول ذم ؽرة أشامء افرجول ٓبـ افؼويض: )

 /أ(.5)( 1)

، وفف شً وظؼون كسخي ذم /أ(، وهق ـتوب ذم ذح افشوضبقي، حؼؼ بودغرب31إكشود افؼيد: )( 3)

 (.13مآب. اكظر: ص ) -افػفرس افشومؾ فؾساث افعريب اإلشالمل ادخطقط

ما ژ ، وافبوؿقن:  ژڑ  ک  ک ژ ، وحػص ومحزة وافؽسوئل  ژما تُ نَ زَُّل املالئكةُ ژؿرأ صعبي ( 4)
(، 1/646: ادػتوح: )، وؿرأ افبزي بتشديد افتوء وصاًل، وافبوؿقن بتخػقػفو، واكظر ژتَ نَ زَُّل املالئكةُ 

 (. 1/382وافـؼ: )

 خيوفػف مـ روايي ورش ؾؼط، فؽـ يقاؾؼف مـ روايي ؿوفقن.( 5)

، وافبوؿقن بضؿفو.  ژۆ  ژ  ؿرأ ابـ ـثر وابـ ذـقان وصعبي ومحزة وافؽسوئل بؽن افعغ مـ ( 6)

  .1/647واكظر: ادػتوح: )
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، وإجراؤه ظذ أصؾف مـ مثؾفمحزة بؽن افعغ وافتـقيـ، ثؿ  صعبي، ثؿ حػصمعف 

 اإلدؽوم وافـؼؾ وافسؽً ٓ خيػك.

 : سورة اإلسراء
ژې  ژ إػ  ژۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٔ)
 [7]: 

بػتح  افشومل، ثؿ ادؽل، ثؿ افبرصي، ويـدرج معف ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

، ومده وشطــوؾع حػص، ثؿ صعبياهلؿزة، مـ ؽر مد بعدهو، ويـدرج معف 
(ٕ)

، ثؿ 

يؼرأ بوفـقن مػتقحي مؽون افقوء وؾتح  افؽسوئلومده ـزى، ثؿ  وفشوملمحزة ـ

زة، ومـ ؿرأ بػتح اهلؿزة ؾنكف جيعؾ اهلؿزة ؾقق إفػ ــد اهلؿـد بعــزة وٓ مـاهلؿ

 : )فقسقأ(. ذاـهؽ

ژڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 [13]: 

فػوء مـ ؽر بؽن ا افبرصيبػتح افػوء، ثؿ  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

بوفؽن  حػصبوفؽن مـ ؽر تـقيـ، ثؿ  صعبيبػتح افػوء، ثؿ  افشوملتـقيـ، ثؿ 

مـ ؽر  ژ ُأفِّ ژ بؽن افـقن وـن ؾوء  ژيبؾغونِّ ژبؿد  محزةمع افتـقيـ، ثؿ 

 إٓ أكف خيوفػف ذم مرتبي ادد. ـحؿزة افؽسوئلتـقيـ، ثؿ 

 :[32] ژڈڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ژ  :ؿقفف تعوػ

ادؽل، ثؿ ؿوفقن وحده، ثؿورش 
(ٗ)

بؽن اخلوء وؾتح افطوء وأفػ 
(٘)

بعدهو  

                                           

ُسوءَ ژ ؿرأ افؽسوئل ( 2) َن ُسوءَ ژ زة وابـ ظومر وصعبي ومح ژِل َي وكوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو  ژِل

  (.1/386(، وافـؼ: )1/484، واكظر: افتذـرة: ) ژۈ   ژ وحػص 

 يقاؾؼ حػٌص ؿوفقكًو ذم مؼدار ادّد، أّمو ورش ؾبل اإلصبوع.( 1)

وابـ ـثر     ژھژ  ، وؿرأ كوؾع وحػص  ژڻ  ژ، وافبوؿقن  ژيبلغآنِّ ژ ؿرأ محزة وافؽسوئل:( 3)

 (.1/386(، وافـؼ: )1/685واكظر: اإلؿـوع: ) ژأفِّ  ژوافبوؿقن:  ژُأفَّ  ژر: وابـ ظوم

 ذم متـ )أ(: افؽسوئل، وؿد صححً ذم اهلومش: ادؽل.   ( 4)

 ذم )أ( وإفػ.( 5)
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ومدهو مدا مشبعو
(ٔ)

بػتح اخلوء وافطوء ؾؼط،  ابـ ذـقانومهزة بعد إفػ، ثؿ  

ـؼوفقنوافبوؿقن 
(ٕ)

 ويـدرجقن معف. 

 :[49] ژىث  ژ إػ   ژجت  حت  خت  ژ :ؿقفف تعوػ 

هذا هق ادقوع افثوين مـ مقاوع
(ٖ)

افذي تؼدم ذم  آشتػفوم، وحؽؿف ـحؽؿ 

[ مـ ؽر ؾرق وٓ خالف5شقرة افرظد ]
(ٗ)

. 

 :[83]  ژ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ  :ؿقفف تعوػ

ورش
(٘)

فف ذم  افسقد، ثؿ ادؽل وافدوري، ويـدرج معف ؿوفقنوحده، ثؿ  

اهلؿزة افقجفون: اإلموفي وافػتح
(ٙ)

 ابـ ذـقان، ثؿ حػص، ويـدرج معف هشوم، ثؿ 

بتلخر اهلؿزة
(ٚ)

بنموفي اهلؿزة ؾؼط، ثؿ خؾػ بنموفي افـقن واهلؿزة، ثؿ  بيصع، ثؿ 

 بنموفي افـقن واهلؿزة. افؽسوئلبنموفي اهلؿزة ؾؼط، ثؿ  خالد

 :[98] ژڇژ إػ  ژڃ ڃ  ڃ  ڃ        ژ  :ؿقفف تعوػ

هذا هق احلؽؿ افثوفٌ مـ مقاوع آشتػفوم، وحؽؿف ـام تؼدم
(ٛ)

. 

 : سورة الكهف
 ژ ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئژ  :ؿقفف تعوػ

(ٜ)
 [44]: 

                                           

 يريد مّد افتقشط ذم ادتّصؾ.( 2)

 (.  1/387بؽن اخلوء وشؽقن افطوء، وـؾفؿ مع اهلؿز وافتـقيـ. واكظر: افـؼ: )( 1)

 ذم )أ(: ادقاوع.( 3)

 ، وذم )ب( مـ ؽر ؾرق بقـفام.  5اكظر: شقرة افرظد: ( 4)

 بوفػتح وافتؼؾقؾ ذم اهلؿزة.  ( 5)

(، فؽـ فقس فف ذم اهلؿزة إٓ افػتح، ومو ذـره افشوضبل مـ اخلالف فف 16ـالمهو ذم افشوضبقي: )( 6)

 (.1/44خروج ظـ أصؾف ؾال يؼرأ فف إٓ بوفػتح، واكظر: افـؼ: )

ؾؼرأ بلفػ ممدودة بعد افـقن وبعدهو مهزة مػتقحي )كآء(، وافبوؿقن هبؿزة مػتقحي ممدودة بعد افـقن ( 7)

 (.1/388(، وافـؼ: )1/418)كئو( ــ )رأى(. واكظر: مقجز إهقازي: )

 (.  49آيي: )( 8)

 ژاحلق  ژسوئلبؽن افقاو، وافبوؿقن بػتحفو، وؿرأ أبق ظؿرو وافؽ ژۈئژ ؿرأ محزة وافؽسوئل ذم( 9)
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، ويردف /ادؽل وابـ ظومر، ويـدرج معف ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٔ)

 ظوصؿظؾقف  

وـن  ژۈئ    ژبؽن واو محزة ، ثؿ  ژ ېئژ برؾع  افبرصي، ثؿ ژی  ژ بنشؽون 

، هذا مع  ژ ېئژ ورؾع ؿوف  ژۈئ ژ ، ثؿ افؽسوئل بؽن واو ژېئژؿوف 

ورش ؿوفقنمع  ؾقـدرج     ژ ېئژ وصؾ أيتغ، وأمو إذا وؿػ ظذ فػظ 
(ٕ)

وادؽل  

افبرصي، ويردف ظذ همٓء وابـ ظومر وظوصؿ
(ٖ)

 محزة، ثؿ يؼرأ  ژ ېئژ برؾع  

 برؾع ؿوف افؽسوئل، ويردف ظؾقف ژ ېئژ وـن ؿوف  ژۈئ ژ بؽن واو 

[ژ ېئژ]
(ٗ)

 .، وافروم واإلصامم ٓ خيػقون

 :[ 58] ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ  :ؿقفف تعوػ

حرـي اهلؿزة إػ افقاو مـ ؽر مد صقغي، إذا وؿػً حلؿزة ظؾقف ؾتؼػ بـؼؾ 

وفقس بوإلدؽوم
(٘)

فعروض افقوء ـام ؿول اإلموم ابـ ؽوزي 
(ٙ)

، وؾقف مخسي أوجف ذم 

افقؿػ ذـرهو صوحى اإلؿـوع
(ٚ)

ٓ(  وؽره، ورشؿف فؾبقون هؽذا  : )َمِقٓ( )َمقِّ

 : )َمقِئال( )َمْقيال( )َمِقيال(، وؿد كظؿفو صقخـو ؾؼول

                                      
بسؽقن افؼوف، وافبوؿقن بضؿفو،   ژی ژبرؾع افؼوف، وافبوؿقن بؽنهو، وؿرأ ظوصؿ ومحزة = 

  (.1/177(، وافـؼ: )1/675واكظر: ادػتوح: )

 /ب(.5)( 2)

 ذم )أ(: معف ورش وؿوفقن وادثبً مـ )ب(.( 1)

 حترؾً ذم )أ(: إػ افبزي.( 3)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.  ( 4)

 ذم )ب(: وِل تلخذ بوإلدؽوم. (5)

 تؼدمً ترمجتف. ( 6)

 (2/445اكظر: اإلؿـوع: ) ( 7)

هـ( ؿرأ 492وصوحى اإلؿـوع هق ابـ افبوذش أمحد بـ ظع بـ أمحد، أبق جعػر إكصوري وفد شـي )

ظذ أبقف وظبد اهلل اهلؿداين وأيب افؼوشؿ بـ خؾػ وؽرهؿ، ؿرأ ظؾقف أمحد بـ ظع بـ حؽقؿ وؽره، 

 (.2/83هـ. اكظر: ؽويي افـفويي: )548 شـي )تقذم

واإلؿـوع مطبقع بتحؼقؼ د. ظبد ادجقد ؿطومش، مـ مـشقرات مرـز افبحٌ افعؾؿل بجومعي أم 

 هـ.  2483، 3افؼرى ط 
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ــــــــْقِئاًل حِلَ  ــــــــِػ َوَم  ْؿــــــــَزَة ذِم افَقْؿ

 

ـــِػ   ـــُؾ ُدوَن ُخْؾ ـــوِس افـَّْؼ ـــذ افِؼَق  ظ

ــــاَم   ــــَد افُعَؾ ــــُروُف ِظـْ ــــَق ادْع ــــَذا ُه  َه

 

ــاَم   ــوْؾَفؿ َواْظَؾ ــوِزي َؾ ـــ َؽ ــاَل اب ــِف َت  بِ

ــــَرى  ــــَدهْيُِؿ َج ــــوٍم َف ــــْرِ إِْدَؽ ـْ َؽ ــــ  ِم

 

ــــــُتُف ُظــــــُروُض َيــــــوِئِف ُيـــــَرى   ُحجَّ

وفـَّـــــــــ  ـَ  َظوِئرِ َوِؿقــــــــَؾ بِوإِلْدَؽـــــــوِم 

 

ـــــــوبِر  ـَ ــــــْغَ َؿـــــــوَفف إَ  أو َبــــــْغَ َب

ـــــَحِػ   ـــــطِّ اُدْص ـــــوُع َخ َب ـــــو اتِّ  َرابُِعَف

 

 َؾــــوْظِرِف  
ِ
 َخـــــوِمُسَفو إِْبــــَدال َيــــوء

ســــــ  ـَ ـِــــــــًَي َمْقتـــــــًو َو ــــــَقاوِ ـَْشو  ُر اف

 

اِوي  ــــــَغٍي َحــــــَؽوُه افـــــرَّ  بَِؿـــــّد ِصْق

ُروا  ـــــــدَّ ـــــــُؽقُن واٍو َؿ ــــــــُف ُش ُت  ُحجَّ

 

ــــ  ـَ ــــُرواهِلَـــــْؿِزَهو  ـَ  ـَذاَك أيضــــًو َذ

ــــــُؾ   ـــــــَقاٍو ُتـَْؼ ــــــو فِ ِزَه ُة مَهْ ـــــــْنَ  ـَ

 

ـــُؾقا  ـــْد َحَص ـــاَم َؿ ـَ ـــو  ـــوَك ُحْؽُؿَف  َؾَف

ـــــــَدالِ   ــــــــقُػ بِوإِلْب ــــــــَع افتَّْخِػ  َؾَقَؿ

 

ـــــــولِ   ــــــــوَء ذِم ادَِث ـَ َج ـــــــِدي ودقِؿ  ـَ

ــــوعِ   ــــَدا اإِلْؿـَ ــــُس َف ــــَفو اخلَْؿ  ُكُصقُص

 

ــــــَزاعِ   ـــــــاَل كِ ـــــــِف بِ  ِحَجـــــــوُجَفو ؾِق

 :[ 78]  ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ  :ؿقفف تعوػ 

ذم يوئف وجفون: اإلثبوت واحلذف ٓبـ ذـقان
(ٔ)

، ؾنذا ؿرأت فف ؾنكؽ تثبً افقوء 

ذم افقؿػ، ثؿ تصؾ بنثبوهتو أيضًو، ثؿ تؼػ بحذؾفو ثؿ تصؾ بحذؾفو أيضًو، 

 ؾودجؿقع أربعي أوجف.

 :[74]  ژحج  ژ إػ  ژحب  خب  مب  ىب  ژ  :ؿقفف تعوػ

بوإلشؽون  افبرصي، ثؿ  ژحجژ بنشؽون  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

أيضوً 
(ٕ)

ژزاـقيژبؼرص  افشومل، ثؿ 
(ٖ)

بنشؽون  هشوموء، ثؿ ـديد افقـوتش 

                                           

 (.36ـالمهو ذم افشوضبقي: )( 2)

 ژ لقد ژ مع افؼرص وافتقشط فؾدوري ذم ادد ادـػصؾ، وافبوفؼرص ؾؼط فؾسقد، ومع إدؽوم دال ( 1)

ًِ  ژذم جقؿ   فؾسقد. ژ جئً ژٕيب ظؿرو، وإبدال محزة  ژ ِجْئ

 أي مـ ؽر أفػ. ( 3)
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وـذا ذم  ـوفشومل  ژزاـقيژذم  ظوصؿبضؿف، ثؿ  ـقان، وابـ ذژحجژ

 ـوفشومل ژزاـقيژذم  محزةيسؽـف، ثؿ  وحػصبضؿف،  ؾشعبي ژحجژ

ـذفؽ أيضوً  لافؽسوئ، ثؿ  ژحجژ وإشؽون ـوف 
(ٔ)

. 

 :[96]  ژىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىتژ  :ؿقفف تعوػ

ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٕ)

مثؾف، ثؿ  افبرصيبضؿ افصود وافدال، ثؿ  ادؽل، ثؿ 

 بضؿ افصود وإشؽون ]افدال[ صعبيبضؿ افصود وافدال، ثؿ  افشومل
(ٖ)

/ ،
(ٗ)

ثؿ  

ـذفؽ وافؽسوئلبػتحفام أيضًو،  محزةبػتحفام، ثؿ  حػص
(٘)

. 

 : (6)ة مريم عليها السالمسور
 :[2] ژٱ  ژ  :ؿقفف تعوػ

بنموفتفام معو ورش
(ٚ)

ـذفؽ ؿوفقن، ثؿ 
(ٛ)

 افبرصيبػتحفام معو، ثؿ  ادؽل، ثؿ 

بنموفي اهلوء وفف ذم افقوء  وافسقدبنموفتف اهلوء ؾؼط،  ؾوفدوريوافػرق بغ رواتف: 

افقجفون
(ٜ)

معو ويـدرج معف بنموفتفام  صعبيبنموفي افقوء ؾؼط، ثؿ  افشومل، ثؿ 

بنموفي افقوء ؾؼط محزةبػتحفام معو، ثؿ  حػص، ثؿ افؽسوئل
(ٔٓ)

. 

                                           

 (. 1/126(، وافـؼ: )244اكظر: افتقسر: )( 2)

  . ژخت    ژ  بػتح افصود وافدال مـ ( 1)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 3)

 /أ(6)( 4)

 (. 1/326) (، وافـؼ:1/918اكظر: افـجقم افزاهرة فؾحؽري: )( 5)

 ذم )ب( مريؿ ـفقعص.( 6)

 أي اهلوء وافقوء. ( 7)

 ؿوفقن يؼرأءمهو بوفػتح.( 8)

(، وادشفقر ظـ أيب ظؿرو ؾتحفو مـ افروايتغ. اكظر: 58أضؾؼ اخلالف ظـ افسقد ذم افشوضبقي: )( 9)

 (. 2/186(، واإلحتوف: )1/69افـؼ: )

 (. 1/67(، وافـؼ )247اكظر: افتقسر: )( 28)
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ژىئ  ژ إػ   ژۇئ  ۆئ  ۆئ  ژ :ؿقفف تعوػ 
(ٔ)

 [14]: 

، ثؿ ژۆئژمـ وؾتح توء  ژۆئ ژبػتح مقؿ  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

بػتحفام معو واإلدؽوم افبرصي
(ٕ)

بػتحفام أيضًو واإلدؽوم افشومل، ثؿ 
(ٖ)

وابـ ، 

إٓ أكف  محزة ــوؾعمطؾؼو، ثؿ  حػص ــوؾع، ثؿ صعبيبوإلطفور، ويـدرج معف  قانذـ

 ذم اإلدؽوم. افؽسوئليدؽؿ، ومثؾف 

 :[17]  ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ   :ؿقفف تعوػ

فؾبرصيؾقف خالف 
(ٗ)

وكحـ أخذكو ؾقف بوإلدؽوم ؾؼط 
(٘)

. 

ژٹ  ژ إػ  ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 [66]: 

بوإلخبور هشوم، ثؿ افبرصي، ثؿ ادؽل، ثؿ فقنؿو، ثؿ ورش
(ٚ)

ابـ ؾؼط، ثؿ  

فف وجفون ذـقان
(ٛ)

: اخلز أوٓ وهق اإلتقون هبؿزة مؽسقرة، ثؿ بوٓشتػفوم  

بؽن ادقؿ، ويـدرج معف  حػصذم افقجف افثوين، ثؿ  صعبيهبؿزتغ، ويـدرج معف 

 .محزة، ثؿ  افؽسوئل

:  ذم افقؿػ اإلطفور، أوٓ حلؿزة :[74] ژۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ ژ  :ؿقفف تعوػ

                                           

، وافبوؿقن   ژۆئژ ، وافتوء افثوكقي مـ   ژۆئ ژ ؿرأ كوؾع ومحزة وافؽسوئل وحػص بؽن مقؿ  (2)

 (.1/328( وافـؼ: )586بػتحفام. اكظر: افتبرصة: )

 مـ ضريؼ افسقد. ژېئ  ېئ    ژ مـ افطريؼغ، وذم  ژېئ  ېئ    ژ  ذم ( 1)

 وـذفؽ محزة وافؽسوئل. ژېئ  ېئ    ژ  ذم ( 3)

  وإفقف أصور افشوضبل بؼقفف: ژڤ  ڦ    ژ  م ذم بوإلطفور واإلدؽو( 4)
اَل    َطوبِِف                َوُكْؼَصوكِِف َوافَؽْنُ اإِلْدَؽوَم َشفَّ ًِ صْقئًو أْطَفُروا خِلِ  َوذِم ِجْئ

 (.21افشوضبقبي: )

 وافعؿؾ ظذ إخذ بوفقجفغ.  هذا اختقور ادمفػ ( 5)

(، 78، وافبوؿقن بضؿفو. واكظر: افؽوذم: ) ژٿژ   مقؿ ؿرأ كوؾع وحػص ومحزة وافؽسوئل بؽن( 6)

 (.1/141وافـؼ: )

 حترؾً ذم )أ( إػ: بوإلدؽوم، وذم )ب(: بوإلدخول.( 7)

 (. 68وـالمهو ذم افشوضبقي: )( 8)
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، ثؿ اإلدؽوم ـؼوفقن ژوريقوژ ذا:ـؽـي هـد افصقغـد مـؿـي ؾتـوء شوـــو يـفـدفـيبأن 

ژورّيوژ : ذاـؽـه
(ٔ)

. 

ژې ژ  إػ   ژۇڭ   ڭ  ڭ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 [89-92]: 

بوفتوء  افبرصيبوفتوء ؾقق، ثؿ  ژۆ  ژ  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ رش و

ـذفؽ، ثؿ  افشوملـن افطوء خمػػو، ثؿ بنشؽون افـقن و ژۈژ أيضًو و

حػص ـودؽلمثؾف، ثؿ  صعبي
(ٖ)

، وـؾ واحد افؽسوئل ــوؾع، ثؿ محزة ـشعبي، ثؿ 

 ظذ أصؾف ذم اإلدؽوم واإلطفور وؽره.

 : سورة طه
افبرصي، ويـدرج معف ورشـقػقي ؿراءهتو: 

(ٗ)
، ويـدرج معف أهؾ ؿوفقن، ثؿ 

، ثؿ محزة وافؽسوئلاهلوء معو، ويـدرج معف بنموفي افطوء و صعبيافػتح بلههؿ، ثؿ 

 : ؿول صقخـو

 
ِ
ى َمِع َؽْرِ افَقوء ْزَ ـُ  َأَموَل 

 

اء   افـَّوس بِوجلَرِّ َوذِم اإِلْهَ

 ْظَؿك َوَهو َيو مريؿَ َهِذِه أَ ذِم  

 

 َوَهوُء َضِف ابـ افعالء َؾوْظَؾاَم  

يي، ـام ؿول : ـؾ أفػ ذم افقشط ؾؾقسً برأس آ ذم رؤوس أي فؾبرصيؿوظدة  

ابـ ؽوزي
(٘)

 : 

                                           

 (.   2/328اكظر: ادػتوح: )( 2)

ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ژ ( 1)

فـوؾع  ژۈژ بوفقوء فـوؾع وافؽسوئل، وافغر بوفتوء، و ژيكادژ ؾقفو: و  ژې  ې    ې   

َفِطرنژ وابـ ـثر وافؽسوئل وحػص، وافغر   بضؿ افقاو  ژُوْفداژ، ومحزة وافؽسوئل ؿرآ  ژيَ ن ْ

 (.1/329( وافـؼ: )249وتسؽغ افالم، وافغر بػتحفام، واكظر: افتسر: )

    ژتؽودژذم تلكقٌ ( 3)

 وء وؾتح افطوء.   بنموفي اهل( 4)

 تؼدمً ترمجتف. ( 5)
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وْجَتَبوُه َؽُر َراسٍ  ـَ  َواحلَْؼُ 

 

َإَّٓ هِبَو ذِم افَسْؿِؽ أو ذم افشؿس 
(ٔ)

  

 
إٓ مو ـون هبوء ادمكٌ ذم افـوزظوت وافشؿس ؾنكف رأس آيي، ومو ـون ذم افطرف 

ؾفق رأس آيي مطؾؼو ذم هذه افسقرة إٓ ثامكقي أفػوظ ؾفل مػتقحي فؾبرصي مـ ؽر 

بؼقد  ژ أفؼك ژبوفػوء،  ژ ؾتقػ ژ، ژ وأظطك ژ، ژ دمزىژالف، وهل هذه: خ

، آخرهو ژ وأظؿك ژ، ژ وظىصژ، ژ تعذ ژ، ژ يؼهژ، ژيؾؼكژافّسومرّي، 

 ضف ثامن اكتفك.

/
(ٕ)

 :[72] ژ ڻژ إػ   ژ گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱژ  :ؿقفف تعوػ 

)شام(
(ٖ)

يسؼط ـبؾوؿحؽؿفام حتؼقؼ إوػ وتسفقؾ افثوكقي،  وهشوم 
(ٗ)

إوػ  

ـؼـبؾيسؼطفو  حػصهـو، ثؿ 
(٘)

، و)صحبي(
(ٙ)

حيؼؼ افثوكقي، وحؽؿ افتل ذم  

 ذا حػص[ـف ]وــده ؾقـوط ظــٓ إشؼ الً ـؿـبذا، إٓ أن ــ[ هؽ49راء ]ـعـافش
(ٚ)

ؾ ـب 

وـؿـه
(ٛ)

ــوؾع 
(ٜ)

. 

 :[87] ژحب  ژ إػ   ژېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ  :ؿقفف تعوػ

وحده ورش
(ٔٓ)

بوفتشديد، ثؿ  ژی ژ قؿ، وبؽن اد ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ 

 ژیژبؽن ادقؿ و افشومل، ثؿ ژمَحَؾـوژبؽن ادقؿ وختػقػ  افبرصي

                                           

 /أ(.43اكظر: إكشود افؼيد: )( 2)

 /ب(.6)( 1)

 أهؾ )شام( هؿ كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو.( 3)

 ذم )أ(: يسوؿط.( 4)

 ذم )ب(: ثؿ حػص مثؾف.( 5)

 هؿ صعبي ومحزة وافؽسوئل.  ( 6)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ: )ب(.( 7)

 ذم )أ(: هق.( 8)

 (.  136-2/135ػتوح: )اكظر: اد( 9)

 بوفضؿ وـن ادقؿ مشددة.     ژی ژ  و   ژی  ژ بػتح مقؿ ( 28)
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بػتح ادقؿ وتشديد  حػص، ثؿ ژمحؾـوژبػتح ادقؿ وختػقػ  صعبيبوفتشديد، ثؿ 

]مثؾف[افؽسوئل ، ثؿ ژمحؾـوژبضؿ ادقؿ وختػقػ  محزة، ثؿ ژمحؾـوژ
(ٔ)

. 

 : ومن سورة األنبياء إلى سورة الشعراء
ژیژ إػ   ژائ  ەئ  ەئ  وئ      وئ   ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٕ)
 : 

،  ژیژبوخلػض ذم  ادؽل، ثؿ حػص، ويـدرج معف ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

ـذفؽ،  افدوري، ثؿ ابـ ذـقان وافؽسوئلؾنذا وؿػ شؽـ اهلؿزة، ويـدرج معف 

حيؼؼ إوػ  هشوميبدل إوػ واوا وأخرة يؼػ ظؾقفو بوفسؽقن، ثؿ  وافسقد

هذا  ؿبؾفو ؾقؿد ظؾقفو مد افصقغي ؾؼط.بدل افثوكقي واوا مـ جـس حرـي مو وي

بوفـصى، وافبوؿقن بوخلػض وظوصؿ ؾـوؾعحؽؿف ذم افقؿػ، ؾنذا وصؾقا 
(ٖ)

. 

ژڌژ إػ  ژڇ  ڇ  ڍژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

حؽؿف ـوفذي ذم  

افبؼرة
(٘)

 ، وؿد تؼدم افؽالم ظؾقف.

ژڭ  ژ إػ  ژھ  ھ  ے  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 : 

، محزة، ثؿ حػص، ويـدرج معف ؿوفقنم، ثؿ وهشو، افبرصي، ويـدرج معف شور

بوإلشؽونافبزي ، ثؿ وافؽسوئل
(ٚ)

بؽن ٓم  ابـ ذـقانبوفؽن، ثؿ  ؿـبؾ، ثؿ 

                                           

 (. ومو بغ ادعؼقؾغ مـ: )ب(. 311-1/312(، وافـؼ: )253اكظر: افتقسر: )( 2)

 .   13احلٍ: ( 1)

فثوكقي أيضًو (. وحلؿزة وؿػًو إبدال إوػ واوًا، وإبدال ا1/316(، وافـؼ: )234اكظر: افعـقان: )( 3)

واوًا ظذ افؼقوس، وفف إبداهلو واوًا مؽسقرة ظذ مذهى إخػش، وتسفقؾفو ـوفقوء ظذ مذهى 

 (.   1/173(، واإلحتوف: )2/444شقبقيف. اكظر: افـؼ: )

 . 16احلٍ: ( 4)

 كوؾع وهشوم وحػص، وافبوؿقن بوإلشؽون. ژڇ  ژ ، وؿد ؾتح يوء 215آيي: ( 5)

، وافبوؿقن  ژھ  ژ أبق ظؿرو وابـ ظومر وورش وؿـبؾ بؽن افالم مـ  . وؿد ؿرأه19احلٍ: ( 6)

، وافبوؿقن بوإلشؽون  ژۓ  ژ   ژےژ بوإلشؽون، وؿرأ ابـ ذـقان بؽن افالم مـ 

مع تشديد افػوء، وافبوؿقن بنشؽوهنو. واكظر:  ژےژ ؾقفام، وؿرأ صعبي بػتح افقاو مـ 

 (.1/316( وافـؼ: )256افتسر: )

 قؿ اجلؿع.مع صؾي م( 7)



 (ه2341مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية             العدد الثاني عشر         )ذو الحجة 

433 

 ژھ  ژ بنشؽون ٓم  صعبيثؿ  ژۓ  ژ  ، ژےژ  ژھ  ژ

 مع حتريؽ افقاو]وتشديد افػوء[ ژے   ژ وٓم 
(ٔ)

. 

ژڀ   ژإػ   ژٱ  ٻ  ٻ  ژ :  ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 : 

، ثؿ حػص، ويـدرج معف  ژٻ  ژ ، وؾتح توء ژٱژ بضؿ مهزة  كوؾع

 محزة وافؽسوئل، ويردف ظؾقف  ژٻژ وـن توء  ژٱژ بػتح  ادؽل

بنشؽون ادقؿ
(ٖ)

وإدؽومف ٓ  ژيؼوتِؾقنژتوء وـن  ژٱ  ژ بضؿ  افبرصيثؿ ، 

خيػك
(ٗ)

بضؿ  صعبي، ثؿ ژٻژوؾتح توء  ژٱژ بػتح افشومل، ثؿ 

ژٻ  ژ وـن توء  ژٱژ
(٘)

. 

 ژڃژ إػ   ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

: 

 افبرصيوإطفور افتوء ظـد افصود، ثؿ  ژڦ ژ بتخػقػ  كوؾع وادؽل

ابـ ذـقان، وخالد، ، وإدؽوم افتوء ذم افصود، ويـدرج معف ژڦ ژبتشديد 

وإطفور افتوء ظـد افصود ژڦ   ژ بتشديد  هشوم، ثؿ وافؽسوئل
(ٚ)

 خؾػ، ثؿ 

وإدؽوم افتوء ذم افصود ژڦژ ديد بتش
(ٛ)

، وإجراؤه ظذ ؿوظدتف ٓ خيػك
(ٜ)

. 

ژڻ   ڻژ  ... ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٓ)

 : 

                                           

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 2)

 . 39احلٍ:( 1)

   ژڀ   ژ و  ژٻ  ژ  مقؿ اجلؿع مـ( 3)
 مـ روايي افسقد. ژٱ  ٻ  ژ ذم ( 4)

   (.1/317(، وافـؼ: )1/579اكظر: ؽويي آختصور فؾفؿذاين: )( 5)

   .48احلٍ: ( 6)

 يـدرج معف ظوصؿ.( 7)

   (.1/317) (، وافـؼ:1/786اكظر: اإلؿـوع: )( 8)

   يريد ترك افغـي فف.( 9)

   [ 81]ادممـقن: ژڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ژ يريد ؿقفف: ( 28)
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هذا هق ادقوع افرابع مـ مقاوع آشتػفوم وحؽؿف ـوفذي تؼدم ذم افرظد
(ٔ)

. 

ژوئ  ژ إػ  ژۆ  ۆ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

 : 

ـقزن  ژَتَقؿَّدژ، وــوؾع ژۈ  ژ أ يؼر ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

ؾ(، ثؿ  يءژيؼرأ  افبرصي)تَػعَّ  ژَتَقؿَّدژبؽن افدال وبودد واهلؿزة و ژِدرِّ

ؾ( أيضًو، ثؿ  يؼرأ  صعبي، ثؿ حػصويـدرج معف  مطؾؼو، افشومل ــوؾعــ)َتَػعَّ

يءژ بضؿ افدال وادد واهلؿزة / ژُدرِّ
(ٖ)

محزة بوفتوء ادضؿقمي، ثؿ  ژُتقَؿدژو 

يءژمطؾؼو، وأحؽومف ذم اإلدؽوم ٓ ختػك، ثؿ افؽسوئل يؼرأ  عبيـش بؽن  ژِدرِّ

بضؿ افتوء ژُتقؿدژافدال وادد واهلؿزة، و
(ٗ)

. 

 ژمئ    ژ إػ  ژىئ   ىئ  ىئ  ی ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

: 

فف  هشومبنشؽوهنو، ثؿ افبرصي  بصؾي اهلوء، ثؿ ادؽل وحده، ثؿ ؿوفقن، ثؿ ورش

ذم اهلوء وجفون
(ٙ)

ابـ ذـقان ر افؼرص أوٓ ثؿ افصؾي ثوكقو، ويـدرج معف مع تصدي 

بنشؽون افؼوف وـن اهلوء  حػصبنشؽون اهلوء، ثؿ صعبي  ذم افصؾي، ثؿوافؽسوئل 

بوفصؾي ـقرش، وإجراؤه ظذ ؿوظدتف مـ اإلدؽوم  خؾػثؿ مع حذف افصؾي، 

وتسفقؾ ]اهلؿزة مـ[
(ٚ)

بغ بغ ژمئ ژ 
(ٛ)

فف وجفون:  خالدٓ خيػك، ثؿ  

اهلوء أوٓ وـنهو ثوكقو مع افصؾي إشؽون
(ٜ)

. 

                                           

   .5آيي: ( 2)

   .35افـقر: ( 1)

 /أ(.7)( 3)

   (.1/331( وافـؼ: )1/468اكظر: افتذـرة: )( 4)

   .51افـقر: ( 5)

   (.24ـالمهو ذم افشوضبقي: )( 6)

 مـ )ب(.  مو بغ ادعؼقؾغ( 7)

   مع ادد وافؼرص.( 8)

   (.23(، وافشوضبقي: )261ـالمهو ظـ خالد ذم افتقسر: )( 9)
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 : ومن سورة الشعراء إلى سورة األحزاب
ژىئژإػژېئۈئۈئژ:ؿقفف تعوػ

(ٔ)
، تؼدم حؽؿف ذم إظراف

(ٕ)
. 

ژٺ  ژ إػ  ژپ     پ  پ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

: 

فف شتي أوجف، أربعي ذم افقؿػ واثـون ذم افقصؾ، بقوهنو  ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش

تليت بوإلصبوع
(ٗ)

إثبوت افقوء، ثؿ بوفؼرص مع اإلثبوت أيضًو، ثؿ اإلصبوع مع حذف و 

افقوء، ثؿ افؼرص مع احلذف أيضًو، هذا حؽؿ افقؿػ، وحؽؿ افقصؾ: ادّد أوٓ  ثؿ 

 ژٻژادؽل يؼػ ظذ افؼرص ـسوئر ادـػصؾ، وحؽؿف ٓ خيػك، ثؿ 

بحذف افقوء ثؿ يصؾ هبو  ژپژبوإلثبوت ويصؾ هبو أيضوً ويؼػ ظذ 

  ژٻ  ژ بحذف يوء  هشومذم مجقع مو تؼدم، ثؿ  افبرصي ـؼوفقنثؿ أيضًو، 

وصعبي، ، ابـ ذـقانويـدرج معف ، وصال ووؿػو ژپژ وحذف يوء

وافؽسوئل
(٘)

بحذف افقوء   ژٻژيؼػ ظذ  حػص، وأصقهلؿ ٓ ختػك. ثؿ 

يؼػ بنثبوت افقوء، ثؿ بحذؾفو، ويصؾ  ژپژويصؾفو بحذؾفو أيضًو و

بـقن واحدة مشددة   ژٻ  ژيؼرأ  محزةبوفػتح، ثؿ  بوإلثبوت مع حتريؽ افقوء

ژأمتدويّن ژ : ذاـمؽسقرة هؽ
(ٙ)

ويزيد افقوء بعد افـقن
(ٚ)

وصال ووؿػو
(ٛ)

 

بغر إموفي وبحذف يوئف ژپپ ژو
(ٜ)

وؿػو ووصال بؾ يؽن افـقن ؾؼط 

 راءـر افؼــسوئ
(ٔٓ)

. 

                                           

   .36افشعراء: ( 2)

   .222آيي: ( 1)

   .36افـؿؾ: ( 3)

   يريد بف افتقشط.( 4)

 .ژپ ژ مع إموفي ( 5)

 ذم )ب(: محزة يؼرأ بوإلدؽوم.( 6)

 بعد افـقن فقسً ذم )ب(.( 7)

   (.1/287( وافـؼ: )278تؼدم: افتقسر: ) اكظر: ؾقام( 8)

 ذم )ب(: يوئفو.( 9)

   هذه هل ؿراءة افؽسوئل، وفعؾف شؼط شفقًا مـ افـَّص.( 28)
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ژک  ژ إػ   ژڈ  ڈ  ژ                  ژ  ڑ       ڑ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 : 

هذا هق ادقوع اخلومس مـ مقاوع آشتػفوم، وحؽؿف خموفػ دو تؼدم: 

ؾـوؾع
(ٕ)

، ثؿ ژک  ک      ...ڑ         إَِذا  ژ  خيز ذم إول ويستػفؿ ذم افثوين هؽذا: 

ژک         ..ژ  ڑ ژ يستػفؿ ؾقفام معو هؽذا ادؽل 
(ٖ)

يستػفؿ ؾقفام  ثؿ افبرصي، 

ژک      ...ژ ژمعو هؽذا 
(ٗ)

يستػفؿ ذم إول وخيز ذم افثوين وجيري  هشومثؿ   

ابـ ، ثؿ ژأئذا ــو إِكـوژظذ ؿوظدتف ذم اإلدخول ظذ ادشفقر ويزيد افـقن هؽذا 

بزيودة  ژأءذا ــو إِكـو دخرجقنژهؽذا:  افؽسوئلبوفؼرص، ويـدرج معف ذـقان 

، ثؿ  ژ ک  ک       ...ژ  ڑ     ژ يستػفؿ ؾقفام معو هؽذا: ظوصؿ افـقن، ثؿ 

محزة مثؾف
(٘)

. 

 ژگ  ژ إػ  ژڎ   ڎ  ڈ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

: 

مـ ؿرأ بؽن اهلؿزة
(ٚ)

، ومـ ؾتح وصؾ ووؿػ  ژک  ژ وؿػ ظذ  

، وهؿ افؽقؾققن افثالثي ژگ  ژظذ 
(ٛ)

. 

ژ ڄژ إػ   ژٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

: 

ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٔٓ)

ةُ ژبرؾع  ادؽل، ثؿ  دَّ َق مـ ؽر تـقيـ  ژ َم

، ـؼوفقن افشوملـذفؽ وأصقفف ٓ ختػك، ثؿ افبرصي ، ثؿ  ژڦ  ژوخػض 

                                           

   .67افـؿؾ: ( 2)

   ذم )أ(: ورش بدل كوؾع.( 1)

 وهق ظذ أصؾف ذم افتسفقؾ مـ ؽر إدخول.( 3)

 وهق ظذ أصؾف ذم افتسفقؾ مع اإلدخول.( 4)

   (.2/374(، وافـؼ: )1/159 تؼدم: ادػتوح: )اكظر: ؾقام( 5)

   .81افـؿؾ: ( 6)

   وهؿ كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو وابـ ظومر. ژک     ک  ژ  مـ ( 7)

   (.1/338(، وافـؼ: )1/712اكظر: اإلؿـوع: )( 8)

   .15افعـؽبقت: ( 9)

 بوفـصى.  ژڦ    ژ  بوفـصى مـقكي و    ژڦژ   (28)
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صعبي ، ثؿ ژڦ ژمـ ؽر تـقيـ وخػض  ژڦژ بـصى  حػصثؿ 

، وإطفـور  ـؼوفقن طوهر ژٹ ژأيضوً
(ٔ)

مـ ؽر  ژڦژ بـصى  محزة، ثؿ 

ضـــ وخػـتـقي
(ٕ)

ض ــوخػ ژڦژ  عـبرؾ وئلــافؽسؿ ـ، ثژڦ ژ  

ژڦ    ژ
(ٖ)

. 

 ژ ﮿ژ إػ   ژہ  ہ   ھ  ھ   ژ  :فف تعوػؿق
(ٗ)

: 

هذا هق ادقوع افسودس مـ مقاوع آشتػفوم، وحؽؿف خموفػ فؾذي ؿبؾف: 

  ژھژخيزان ذم إول ويستػفامن ذم افثوين، هؽذا:  ؾـوؾع وادؽل

يستػفؿ ؾقفام  افبرصيوـؾ واحد ظذ ؿوظدتف ذم اإلدخول وظدمف، ثؿ   ژ﮷ژ

خيز ذم إول ويستػفؿ ذم افثوين، هؽذا:  هشوم، ثؿ  ژ  ﮷ژ  ژآئـؽؿژمعو هؽذا: 

بعدم  ژ﮷  ژ   ژھژ ابـ ذـقان، ثؿ ژ  ﮷ژ   ژھژ 

 ژ﮷ژ يستػفؿ ؾقفام معو هؽذا:  صعبي، ثؿ حػصاإلدخول، ويـدرج 

محزة وافؽسوئلومثؾف  ژ﮷ژ
(٘)

. 

ژائ  ەئ  ەئ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

: 

ـام تؼدم ذم افرظد هذا هق ادقوع افسوبع مـ مقاوع آشتػفوم، وحؽؿف
(ٚ)

 

 حرؾو بحرف ؾوكظر هـوك.

                                           

    وحػص، وافبوؿقن بوإلدؽوم.أطفره ابـ ـثر( 2)

 /ب(.7)( 1)

   (.1/343(، وافـؼ: )1/771اكظر: ادػتوح: )( 3)

﮷   ژ  ومتومفو: ( 4) ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  

﮾ ﮿  ﮽   ﮻  ﮼       [.19-18]افعـؽبقت:  ژ ﮸  ﮹  ﮺  

   (.1/373(، وافـؼ: )1/168: ) اكظر: ادػتوح( 5)

   .28افسجدة: ( 6)

   .5آيي : ( 7)
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 : ومن سورة األحزاب إلى سورة صاد
 ژڌژ إػ   ژڇ  ڇ  ڍ  ژ  :ؿقفف تعوػ

(ٔ)
: 

وحده ورش
(ٕ)

ؿـبؾبتحؼقؼ اهلؿزة ويـدرج معف ؿوفقن ، ثؿ 
(ٖ)

 افبزي، ثؿ 

بتحؼقؼ اهلؿزة  افشومل، ثؿ فبرصي، ويـدرج معف اـقرشبنشؽون افقوء ثؿ بوفتسفقؾ 

بؿد افظوء وختػقػ اهلوء ژَتظَّوهرونژ ژافالئلژء بعدهو هؽذا ويو
(ٗ)

 ظوصؿ، ثؿ 

وختػقػفو مع ختػقػ  بضؿ افتوء ومد افظوء ژڍ   ژو ژ ڍژ  مثؾف ذم

بػتح افتوء ومد افظوء  ژڍ  ژو ژڍژ مثؾف ذم  محزةاهلوء وـنهو، ثؿ 

ـذفؽ أيضوً  افؽسوئلوختػقػفو مع ختػقػ اهلوء وؾتحفو ثؿ 
(٘)

. 

ژگ ژ إػ  ژڑ  ڑ  ک   ژ   :عوػؿقفف ت
(ٙ)

 : 

ابـ ذـقان وصعبيويـدرج معف  ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٚ)

بنثبوت  ادؽل، ثؿ 

 افؽسوئل، ويردف ظؾقف حػصإفػ ذم افقؿػ وحذؾفو ذم افقصؾ، ويـدرج معف 

بوإلدؽوم
(ٛ)

بوإلدؽوم وحذف إفػ وصال ووؿػو،  افبرصيبؿقاؾؼي ذم مو بعده، ثؿ  

ڑ  ژ بنطفور  خؾػ، ثؿ ــوؾعدؽوم وإثبوت إفػ وصال ووؿػو بوإل هشومثؿ 

ال ووؿػو، وأصقهلؿ ػ وصـذف إفـك حـو ظؾـؼـػـف، واتـومـبندؽ الدـوخ، ژڑ

كـػـخـٓ ت
(ٜ)

. 

                                           

   . وؿد ؿرأه ابـ ظومر وظوصؿ ومحزة وافؽسوئل بتحؼقؼ اهلؿزة.4إحزاب: ( 2)

ؾؼرأه أهؾ شام بػتح افتوء مع تشديد افظوء  ژَتظَّهَُّرونژبتسفقؾ اهلؿزة بغ بغ مع ادد وافؼرص، أّمو ( 1)

 وافؼرص مع ؾتح اهلوء مشددة. 

   وٓ يوء بعدهو.( 3)

   وء وتشديد افظوء.مع ؾتح افت( 4)

   (.1/347(، وافـؼ: )278اكظر: افتقسر: )( 5)

   .28إحزاب: ( 6)

   بنثبوت إفػ بعد افـقن افثوكقي وؿػًو ووصاًل.( 7)

   ؾؼد أطفره كوؾع وابـ ـثر وابـ ذـقان وظوصؿ، وأدؽؿف افبوؿقن.  ژڑ  ڑژ ذم ( 8)

   (.1/347(، وافـؼ: )254افعـقان )( 9)



 (ه2341مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية             العدد الثاني عشر         )ذو الحجة 

332 

 ژ ۈئژ إػ  ژائ  ەئ  ەئ  وئ  ژ  :ؿقفف
(ٔ)

 : 

ؿوفقن، ثؿ ورش
(ٕ)

وـن بوفـقن  ژُكضعِّػژو ژ  ُمبقَّـيژ بػتح يوء  ادؽل، ثؿ 

 ژۇئژر يوءـبؽس افبرصي، ثؿ  بوفـصى ژعذاَب افژ ددة وـافعغ مش

بوفؼـصـر ژيضعػژو
(ٖ)

، ثؿ ژۈئژوتشديد افعـغ وؾتحفو ورؾع  

بوفـقن وـن افعغ مشددة مع  ژُكضعِّػژو ژۇئژ بؽـن يوء  افشـومل

، ثؿ ــوؾع ژيضعػژو ژمبقَّـيژبػتح يوء  صعبي، ثؿ ژافعذاَب ژ افؼرص وكصى 

، محزة وافؽسوئلومثؾف ، ــوؾع ژيضعػژو ژۇئژ بؽن يوء  حػص

وأصقهلؿ ٓ ختػك
(ٗ)

. 

ژڌژ إػ  ژچ  چ  چ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

 : 

تؼدم افؽالم ظذ حؽؿف ذم شقرة احلٍ
(ٙ)

. 

ژۅژ ظذ  هشومإذا وؿػ  تـبقف:
(ٚ)

ؾنكؽ تؼػ بقوء شوــي شؽقن مقً 
(ٛ)

 ،

ٕجؾ افؽنة افتل ؿبؾفو ومتد مد افصقغي ؾؼط ٓ زائد
(ٜ)

ذم افقؿػ،  محزةومثؾف  

قِّْئ ژ نذا وصؾً حلؿزة ؾنكؽ تسؽـ اهلؿزة وتؼقل ؾ وٓ خيػك  ژ افسَّ
(ٔٓ)

 . 

 ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٔ)

: 

                                           

   .38حزاب: إ( 2)

  . ژۆئ   ۆئ  ۈئ    ژ ، وژۇئژ بؽن يوء  ( 1)

   ذم )أ( أثبتً ؿبؾفو ظبورة: ــوؾع ومثؾف محزة، وـتى ؾقؿفو خط، دٓفي ظذ خطئفو.( 3)

   (.1/348(، وافـؼ: )642اكظر: افتبرصة: )( 4)

 .33ؾوضر: ( 5)

   .  .13آيي: ( 6)

   .43ؾوضر: ( 7)

ذي يتفقل فف افعضق ويلخذه، ومّقً وهق افذي ٓ يؽقن إٓ ذم حروف افسؽقن كقظون: حّل، وهق اف( 8)

 (. 49 -48ادّد وافّؾغ افثالث، ذـر ابـ افطّحون ذم مرصد افؼورئ إػ حتؼقؼ معوِل ادؼورئ )ص:

 أي ٓ يزاد ظذ مو ؾقفو مـ ادد.( 9)

   (.1/351(، وافـؼ: )1/881اكظر: ادػتوح: )( 28)

   .61:  يس( 22)
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ظوصؿ، ويـدرج معف ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٔ)

بضؿ اجلقؿ وافبوء ادؽل، ثؿ 
(ٕ)

 ،

بضؿ اجلقؿ وإشؽون  افبرصي، وأصقهلؿ طوهرة ٓ ختػك، ثؿ محزة وافؽسوئلومثؾف 

معف افشومل افبوء، ويـدرج
(ٖ)

. 

ژ﮷ ژ إػ  ژہ  ہ  ہ  ھ       ھ   ژ 
(ٗ)

 : 

هذا هق ادقوع افثومـ مـ مقاوع آشتػفوم وحؽؿف مقاؾؼ دو ذم افرظد
(٘)

. 

ژڀ  ژ إػ   ژىت  يت  جث  مث  ژ ؿقفف تعوػ 
(ٙ)

  

هذا هق ادقوع افتوشع مـ مقاوع آشتػفوم وحؽؿف ـام تؼدم ؿريبو
(ٚ)

. 

ژەئ  ەئ   وئ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

 : 

(ِصحوب)
(ٜ)

يؼرؤون بوفـصى 
(ٔٓ)

 ژوئژؾال بّد ظذ ؿراءهتؿ مـ وصؾ  

وبرؾع مو بعده ظذ  ژوئژبؾػظ اجلالفي، وافبوؿقن بوفقؿػ ظذ 

آشتئـوف
(ٔٔ)

. 

 .(ٕٔ) ومن سورة صاد إلى سورة الرحمن:/
ژ ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱژ :ؿقفف تعوػ

(ٖٔ)
  : 

                                           

   ؽن اجلقؿ وافبوء وتشديد افالم.ب( 2)

   مع ختػقػ افالم.( 1)

   (.1/355وافـؼ: ) (،1/524اكظر: افتذـرة: )( 3)

]افصوؾوت:   ژے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ژ   يريد آشتػفوم ذم أيي:( 4)

25-27]     

   .5آيي: ( 5)

   [53-52]افصوؾوت:   ژپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ژ  يريد آشتػفوم ذم ؿقفف:( 6)

   .5أي مقاؾؼ دو ذم افرظد: ( 7)

 [216]افصوؾوت:  ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ژ  يريد مو بعدهو وهل ( 8)

   هؿ حػص ومحزة وافؽسوئل.( 9)

   . ژۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ ذم افثالثي: ( 28)

   (.1/368(، وافـؼ: )287اكظر: افتقسر: )( 22)

 /أ(.8)( 21)

   .8ص: ( 23)
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وافبرصي ـؼوفقن، ادؽلٓ خيػك، ثؿ  كوؾع
(ٔ)

فف ثالثي أوجف هشومؿ ، ث
(ٕ)

: إول 

افتسفقؾ مع اإلدخول، افثوين: بوفتحؼقؼ مع اإلدخول أيضًو، ثؿ افثوفٌ
(ٖ)

افتحؼقؼ  

مـ ؽر إدخول، ويـدرج ذم هذا افقجف إخر افبوؿقن
(ٗ)

. 

ژڀ  ژ  إػ ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

  : 

َْذَكوُهؿْ  ژمـ ؿرأ بوفقصؾ  افبرصي ومحزة بام ؿبؾف، وهؿ:  ؾال بد مـ وصؾف ژ اختَّ

، ومـ ؿرأ بوفؼطع ؾقبتدئ بف وهؿ افبوؿقنوافؽسوئل
(ٙ)

   . 

 ژہ  ہ    ہ  ہ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٚ)

  : 

ظبودَي ژ، ثؿ يصؾ بوفػتح ثوكقو ژظبوديژيؼػ بنشؽون افقوء ؾقؼقل  افسقد

ژافذيـ
(ٛ)

 . 

ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

 :إػ آخره  

ويصؾقن  ژۀۀ ژيؼػقن بسؽقن افقوء  سوئلافبرصي ومحزة وافؽ

بحذؾفو ٓجتامع افسوــغ ذم افؾػظ
(ٔٓ)

  . 

ژھ  ژ إػ  ژہ  ہ  ہ  ھ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٔ)

  : 

واحدة خمػػي كوؾع
(ٕٔ)

بـقن واحدة مشددة مع إصبوع افقاو  وادؽلوؾتح افقوء،   

                                           

  ٕوػ، وتسفقؾ افثوكقي فؾثالثي، وؾصؾ بقـفام بلفػ ؿوفقن وأبق ظؿرو.بتحؼقؼ ا( 2)

   (.27: ) وافثالثي ذم افشوضبقي( 1)

 ذم )أ(: افثوفثي.( 3)

   (.2/376اكظر: افـؼ: )( 4)

   .61ص: ( 5)

   (.1/362(، وافـؼ: )1/828اكظر: ادػتوح: )( 6)

 .28-27افزمر: ( 7)

   (.289فـؼ: )(، وا289اكظر: افتقسر: )( 8)

 .53افزمر: ( 9)

   (.1/289(، وافـؼ: )1/814وافبوؿقن بػتح افقوء وصاًل، واكظر: ادػتوح: )( 28)

   .64افزمر: ( 22)

   .  ژھ  ژ  يريد افـقن ( 21)
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 افشوملو بـقن واحدة مشددة وإصبوع افقاو وشؽقن افقوء، وافبرصيوؾتح افقوء، 

بـقكغ خمػػتغ وإشؽون افقوء، ]وافبوؿقن بـقن واحدة مشددة، وإصبوع افقاو 

 و[ـوظفـوء وإصبـون افقـوإشؽ
(ٔ)

قنــقؾقـؿ افؽـوه 
 (ٕ)

د ظذ أصؾف ذم ــؾ واحـ، وـ

د وؽرهــؿـاف
(ٖ)

  . 

ژٿ  ژ إػ   ژٱ  ٻ  ٻ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

 : 

وحده ورش
(٘)

بػتح افقوء واهلوء ادؽل، ثؿ ؿوفقن، ثؿ 
(ٙ)

ژ  افػسودُ ژ ورؾع 
(ٚ)

ثؿ  ،

بزيودة اهلؿزة وتسؽغ افقاو صعبي، ثؿ افشومل ـودؽل، ثؿ افبرصي ـؼوفقن
(ٛ)

 ،

مثؾف ذم زيودة اهلؿزة  وحػصـودؽل،  ژافػسودُ ژو ژأن َيظفرَ ژوحؽؿف ذم 

ـؼوفقن ژٿ   ژو ژٺژوافسؽقن وحؽؿف ذم 
(ٜ)

، ومحزة وافؽسوئل 

ـشعبي
(ٔٓ)

. 

 ژۋ   ۅۅ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٔ)

: 

ورش
(ٕٔ)

هبؿزة  هشوم، ثؿ ابـ ذـقان وحػص، ويـدرج معف ادؽل، ثؿ ؿوفقنثؿ  

                                           

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 2)

 ذم )ب(: وهؿ ظوصؿ ومحزة وافؽسوئل( 1)

   (.1/363(، وافـؼ: )1/752اكظر: اإلؿـوع: )( 3)

 .16ؽوؾر: ( 4)

  ژٿژو بوفضؿ وافؽن، ژٺژ  بغر مهزة مع ؾتح افقاو، و  ژٺ ژ ، و ژڀ پ ژبػتح ( 5)
 بوفـصى.

  .ژَيظَهرژمـ ( 6)

 .ژپ     ڀ     ژ و ژٻ  ٻ  ژ  وؾتح( 7)

 . ژ أو أنْ  ژ ؾقؼرأ( 8)

 ذم )ب(: ـودؽل.( 9)

 (.1/365(، وافـؼ: )1/533اكظر: افتذـرة: )( 28)

 .44ؾصؾً:  (22)

هبؿزتغ إوػ حمؼؼي وافثوكقي مسفؾي، ومعف ؿوفقن وابـ ـثر وابـ ذـقان وحػص، وـؾٌّ ظذ أصؾف ( 21)

 ذم اإلدخول وظدمف.
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بؾ يصؾفو بؼقفف   ژٴۇژ ويصؾف بام ؿبؾف وٓ يؼػ ظذ  ژأظجؿلژواحدة 

وؿقؾ جيقز فف افقؿػ ـوجلامظي، وصحبي ژأظجؿلژ
(ٔ)

بتحؼقؼفام معو 

ژَءَأَظَجِؿلژ
(ٕ)

 . 

ژڭ  ڭژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

 : 

تؼدم حؽؿف ذم اإلهاء
(ٗ)

ٓ إموفي ظـده هـو، وفقس فف إٓ افػتح  صعبي إٓ أن 

ـؼوفقن
(٘)

. 

ژۅ  ۅ   ۉ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 : 

افؽقؾققن حيؼؼقن افثوكقي، وافبوؿقن يسفؾقهنو، واتػؼقا ظذ إبدال افثوفثي
(ٚ)

، وـؾ 

واحد ظذ أصقفف
(ٛ)

. 

ژۀ  ۀ   ہ   ہ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

 : 

يثبتقهنو وصال وافبرصي وافشومل كوؾع
(ٔٓ)

وادؽل وحػص ومحزة ػو، ووؿ 

 وـفـقكـحيذؾ وافؽسوئل
(ٔٔ)

ل افقؿػ، ويػتحفو ـفو ؾـتـبـثـي يــوصعبو، ـػـال ووؿـوص 

ذم افقصؾ
(ٕٔ)

. 

                                           

 هؿ صعبي ومحزة وافؽسوئل.( 2)

 (.1/366(، وافـؼ: )293اكظر: افتقسر: )( 1)

 .52ؾصؾً: ( 3)

 .83آيي: ( 4)

 (.388، 1/44)(، وافـؼ: 16اكظر: افشوضبقي: )( 5)

 ..58افزخرف: ( 6)

 ذم )أ(: افثوكقي.( 7)

 (.2/138اكظر: ادػتوح: )( 8)

 .68افزخرف: ( 9)

 شوــي.( 28)

 ذم )أ(: بزيودة واو ؿبؾفو.( 22)

 (.1/378(، وافـؼ:)297اكظر: افتقسر: )( 21)
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 ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 : 

مـ ؿرأ بوخلػض
(ٕ)

وهؿ  ژ ڇژ إػ  ژڦ  ڦ  ڦژ يصؾ مـ ؿقفف  

ژ  ڄژافؽقؾققن افثالثي، وافبوؿقن ٓ وصؾ ظـدهؿ بؾ يؼػقن ظذ 
(ٖ)

. 

 ژۀ  ژ إػ  ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  :عوػؿقفف ت
(ٗ)

: 

هشوموحده، ثؿ ؿوفقن، ويـدرج معف  ورش
(٘)

 مـ بػتح ادقؿ  ادؽل، ثؿ 

 ژڳژبػتح مقؿ  افبرصي، ثؿ ژِظققنژوـن افعغ مـ  ژڳژ

وـن ظغ  ژُمؼومژبضؿ مقؿ  ابـ ذـقان، ثؿ ژںژأيضًو ووـؿ ظـغ 

، وصحبيژِظققنژ
(ٙ)

، وـؾ واحد ظذ أصؾفـودؽل 
(ٚ)

. 

ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

. 

حؽؿف تؼدم ذم شبحون
(ٜ)

 . 

ژىئ   ىئ   ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٓ)

 : 

قنـؿوف، ثؿ ورش
(ٔٔ)

 ي ــــؾ افثوكقـؼقؼ إوػ وتسفقـبتح ؿؽلـاف، ثؿ 

ژپژ
 (ٕٔ)

بوإلدخول مع افتسفقؾ أوًٓ، ثؿ  هشوم، ثؿ افبرصي ــوؾع. ثؿ 

                                           

 .7افدخون :( 2)

 . ژربژذم ( 1)

 (.1/372(، وافـؼ: )1/845اكظر: ادػتوح: )( 3)

 (.53-52افدخون: )( 4)

 إوػ وافبوؿقن بػتحفو. ژمؼومژكوؾع وابـ ظومر بضؿ مقؿ ( 5)

 صعبي ومحزة وافؽسوئل.( 6)

 (.1/372(، وافـؼ: )1/846 -2/415اكظر: ادػتوح: )( 7)

 .27شقرة إحؼوف: ( 8)

 .13هل شقرة اإلهاء: ( 9)

 .18إحؼوف: ( 28)

 كوؾع هبؿزة واحدة مػتقحي.( 22)

 .6فبؼرة: ا( 21)
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اإلدخول مع افتحؼقؼ ثوكقو
(ٔ)

ــوؾعبتحؼقؼفام معو، ثؿ افؽقؾققن  نابـ ذـقا، ثؿ 
(ٕ)

 ،

وـؾ واحد ظذ ؿوظدتف مـ اإلموفي وافػتح
(ٖ)

. 

ژې  ې  ى  ىژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

  : 

ژې ژ مـ ؿرأ بوخلػض ِل يؼػ ظذ 
(٘)

بؾ يصؾ 
(ٙ)

. 

ژگژ إػ  ژڌ  ڎ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٚ)

: 

ــوؾعإول  ژڈژ  ادؽل، ثؿ ؿوفقنوحده، ثؿ  ورش
(ٛ)

وافثوين  

بؼطع اهلؿزة وإشؽون  ژَوَأْتَبْعـَوُهؿْ ژ  افبرصيوؾتح افتوء، ثؿ  بوفؼرص ژڑژ

افتوء وافعغ أيضًو وبوفـقن وأفػ بعدهو
(ٜ)

وـن إول بودد  ژذريوهتؿژو 

ــوؾعافتوء،وافثوين 
(ٔٓ)

 ــوؾعووؿ افتوء وافثوين، يؼرأ ذم إول بودد  افشومل، ثؿ 

]ثؿ افؽقؾققن ذم إول ــوؾع، وافثوين[
(ٔٔ)

بوفؼرص وؾتح افتوء ژڑ ژ
(ٕٔ)

. 

ـؾ مو ذم هذه افسقرة ؾفق رأس آيي / : ؾوئدة
(ٖٔ)

مو ظدا هذه إفػوظ ؾنهنو  

تؾتبس برؤوس أي وفقسً مـفو بوتػوق، ومو ـون حشقا ٓ يؾتبس أيضًو ؾؾذفؽ ِل 

                                           

 وفف افتحؼقؼ أيضًو مع ظدم اإلدخول.( 2)

 (.2/366(، وافـؼ: )677اكظر: افتبرصة: )( 1)

 ذم أيي كػسفو. ژی  ژ و ژېئژ   ذم فػظ:( 3)

 .46افذاريوت: ( 4)

 .45افذاريوت: ( 5)

 .(1/377( وافـؼ: )183وهؿ أبق ظؿرو ومحزة وافؽسوئل، وافبوؿقن بوفػتح. واكظر: افتقسر: )( 6)

 .12افطقر: ( 7)

 بوإلؾراد ووؿ افتوء. ژڈ  ژ ( 8)

 . ژوأتبعناهمژ ؾقؼرأ ( 9)

 بوجلؿع. ژذرياهتمژ ؾقؼرأ ( 28)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 22)

  وؾتح (، وذم )ب(: ـودؽل بدل )ذريتفؿ( بوفؼرص 1/377(، وافـؼ: )282اكظر: افعـقان: )( 21)

 افتوء.

 /ب(.8)( 23)
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يذـره
(ٔ)

 تعوػ: ، وؿد بقـفو صقخـو ذم هذه إبقوت ؾؼول 

 أْوَحك بِػو َيْغَشك َيوءُه َوهَتَْقى

 

ـْ َتَقػَّ    بِوفـَّْػـِس َمْؼـُروكًو َوَم

ًٌّ ُتْعَتَؿد   َأْظَطك َوَأْؽـَك افـَّْجِؿ ِش

 

ـِ اْبَتَغك َفَدا ادَعوِرِج اْكَػَرد   َم

 َوَرابِـٌع َفـَدا افِؼَقوَمِي َبَدْت  

 

  ًْ  َشَؼَط
ٍ
 َأْفَؼك َبَذ َأْوَػ بَِػوء

ـْ َضَغك هَنَك بِـَْزع َيْصَذ    َوَم

 

 َوَأْظَطك افّؾقؾ َؾوْدُع ادْقَػ َشّبح  

ژڀژ  إػ ژۈئ  ۈئ  ېئ  ژ  :ؿقفف تعوػ 
(ٕ)

: 

معو ذم حوفي افقصؾ، وبحذؾفام ذم حوفي افقؿػ، ثؿ   ژڀژ بزيودة  ورش

وصال وحيذؾفو وؿػو، ثؿ  ژڀ     ڀژ وصال ووؿػو وبزيودة   ژڀژ حيذف  ؿوفقن

احلوفتغ، واتػؼو ظذ إثبوت افثوين ذم حيذؾفو ذم  وؿـبؾيثبً إوػ ذم احلوفتغ،  افبزي

ؾقفام معو، وافبوؿقن بحذؾفام معو وصال ووؿػو افبرصي ـقرشاحلوفتغ، ثؿ 
(ٖ)

. 

ـوفذي تؼدم ذم صود ژیىئ ژؿقفف تعوػ 
(ٗ)

، وإكام كعقده هـو ٕجؾ افبقون: 

بوإلدخول مع اإلصبوع افبرصي  ]إٓ أنادؽل وافبرصي ـؼوفقن ٓ خيػك، ثؿ  كوؾع

[وادؽل ـقرش قؾ،وافتسف
(٘)

هشومثؿ  
(ٙ)

فف ثالثي أوجف: إول افتسفقؾ مع  

اإلدخول، ثؿ افثوين بوفتحؼقؼ مع اإلدخول، ثؿ افثوفٌ افتحؼقؼ مـ ؽر إدخول، 

ويـدرج معف ذم إخر افبوؿقن
(ٚ)

. 

                                           

 .ذم )أ( ِل تذـره( 2)

 .8-6افؼؿر: ( 1)

 (.1/283(، وافـؼ: )1/874اكظر: ادػتوح: )( 3)

  [.8]آيي:   ژ ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱژ ( 4)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 5)

 وهق شبؼ ؿؾؿ.   (هشوم)بدل  (ؿوفقن)ذم )أ(: ( 6)

 . 8:  اكظر: شقرة ص آيي( 7)
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 : ومن سورة الرحمن إلى آخر القرآن
ژڱ  ڱ  ڱژ :ؿقفف تعوػ

(ٔ)
بـصى افثالثي  افشوملأيي: 

ژڻ ژ وٓ يؼػ ظذ  ژہ  ہ     ہ  ۀ  ژ
(ٕ)

 ژۀ  ژ  : ٕن 

ومحزة خؾؼفو، أي وخؾؼ احلـى. بؿعـك  ژڱژمعـطقف ظؾـك 

ؾؼط ژہ ژبخػض  وافؽـسوئل
(ٖ)

، وافبوؿقن بوفرؾع ذم اجلؿقع
(ٗ)

. 

ژڤ  ڤ ژ  :ؿقفف تعوػ
(٘)

مـ ؿرأ بوفرؾع 
(ٙ)

ژ ٹژ وؿػ ظذ  
(ٚ)

، وهؿ 

شام
(ٛ)

ِل يؼػ ظؾقف بؾ يصؾ ويؼػ ظذ  ، ومـ ؿرأ بوخلػضوافشومل وظوصؿ 

ژڄژ
(ٜ)

محزة وافؽسوئلومهو  
(ٔٓ)

. 

ژحئژ إػ   ژېئېئ  ېئ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔٔ)

 : 

هذا هق ادقوع افعوذ مـ مقاوع آشتػفوم ادختؾػ حؽؿفو ؾقام تؼدم، ؾـوؾع 

 وؿوفقنبػتح افقاو،  ژجئ ژ  ورشبوٓشتػفوم ذم إول وبوإلخبور ذم افثوين، 

بوٓشتػفوم معو مع  افبرصيبوٓشتػفوم ؾقفام معو وؾتح افقاو، ثؿ  ادؽليسؽـفو، ثؿ 

بوفتػرؿي بغ رواتف ؾفشوم بوٓشتػفوم ؾقفام معو مع   افشوملاإلدخول وؾتح افقاو، ثؿ 

اإلدخول، وابـ ذـقان بوفتحؼقؼ ؾقفام مـ ؽر إدخول، واتػؼو ظذ تسؽغ افقاو مـ 

                                           

 .  21-28 :افرمحـ( 2)

 .  8افرمحـ: ( 1)

 .   ژۀ  ہ  ہ     ژ  وافرؾع ذم( 3)

 (.  1/388(، وافـؼ: )1/622: ) اكظر: مقجز إهقازي( 4)

 .11افقاؿعي: ( 5)

 ذم افراء وافـقن.( 6)

 .  12افقاؿعي: ( 7)

 )شام( هؿ: كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو.( 8)

 .14افقاؿعي: ( 9)

 (.   1/383(، وافـؼ: )187اكظر: افتقسر: )( 28)

 .48-47افقاؿعي: ( 22)
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محزة ، ثؿ ژجئژ معو وؾتح واو  بوٓشتػفوم ؾقفام ظوصؿ، ثؿ ژأْو ءابوؤكوژ

ـعوصؿ
(ٔ)

بوٓشتػفوم ذم إول وبوإلخبور ذم افثوين وؾتح افقاو مـ  افؽسوئل، ثؿ 

ژجئژ
(ٕ)

. 

ژٿ  ٹ     ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٖ)

: 

حؽؿف ـوفذي ذم إحزاب
(ٗ)

بتشديدمهو معو شام، 
(٘)

ومحزة وافشومل ، 

بضؿ افقوء وختػقػ  ظوصؿبتشديد افظوء وأفػ بعدهو وختػقػ اهلوء، ثؿ  وافؽسوئل

افظوء وأفػ بعدهو وخػض اهلوء وختػقػفو
(ٙ)

. 

ژڦ  ژ 
(ٚ)

حؽؿف ـوفذي ذم إحزاب 
(ٛ)

، وـذا افؾذان ذم افطالق
(ٜ)

، ٓ ؾرق 

ذم اجلؿقع إٓ مو تؼدم
(ٔٓ)

. 

/تـبقف
(ٔٔ)

: مذهى افشـوضبل
(ٕٔ)

ژ ڳ   ڳ    ڱ   ڱژ ذم ؿـقفف تعـوػ  هلشـوم 
(ٖٔ)

بوفتـوء  

( ژڱ ژ، )ثؿ بوفقـوء ورؾـع  ژڱژورؾـع  ژتؽقنژبوفتـوء ذم 
 (ٔٗ)

ـ ــأيضًو، ؾ 

بوخلؾػ بغ افتوء وافقوء ژيؽقنژفقس ظـده ؾقفو إٓ افرؾع، و ژڱژ
(ٔ٘)

، وؿد 

                                           

 ذم )ب(: بدل ـعوصؿ: بوٓشتػفوم ؾقفام معًو وؾتح واو )أوآبوؤكو(.( 2)

 (.2/472(، وافبدور افزاهرة فؾـشور: )2/373(، وافـؼ: )554اكظر: افتبرصة: )( 1)

 .3-1ادجودفي: ( 3)

 .4آيي: ( 4)

 ذم ادقوعغ، وادراد تشديد افظوء واهلوء وٓ أفػ بقـفام. ( 5)

 (، وذم )ب( بؽن اهلوء بدل وخػض اهلوء.1/347( وافـؼ: )1/2845اهرة: )اكظر: افـجقم افز( 6)

 .1ادجودفي: ( 7)

 .4آيي ( 8)

 [.4]  ژ ې  ې   ى....  ۈ  ۈ    ژ  أي ادقوعون افؾذان ذم شقرة افطالق: ( 9)

 ذم )ب(: وـذا مو ذم شقرة افطالق توبع هلام.( 28)

 /أ(.9)( 22)

ة. تؼد( 21)  مً ترمجتف.هق افؼوشؿ بـ ؾرُّ

 . 7احلؼ: ( 23)

 مو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(.( 24)

 =(،189(. وـالمهو ذم افتقسر: )86ؿول افشوضبل: ومع دوفٌي أكٌ يؽقن بخؾػ ٓ. افشوضبقي: )( 25)
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 ؿرأت ظذ صقخـو بتؼديؿ افتوء.

ژڱ  ڱژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

 : 

وـشؿؿراءة 
(ٕ)

 فشوملوؾتح افصود مـ ؽر تشديد، ثؿ ا ژُيْػَصؾژبضؿ يوء  

افصود وتشديده، ثؿ ظوصؿ يؼرأ بػتح افقوء وتسؽغ بضؿ افقوء وؾتح افػوء وؾتح 

يؼرآن بضؿ افقوء وؾتح افػوء وـن  محزة وافؽسوئلافػوء وـن افصود مع ختػقػف، ثؿ 

راءاتــع ؿـف أربـقـده، وؾـديـود وتشـافص
(ٖ)

ؾ،  ذاـؽـوكف هـقـ]وب،  : ُيْػَصؾ، ُيَػصَّ

ؾ[ َيْػِصؾ، ُيَػصِّ
(ٗ)

. 

ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ ژ : ؿقفف تعوػ
(٘)

 : 

ژ پژ حؽؿف ــ 
(ٙ)

بوفبدل، وؿوفقن بوإلدخول مع افتسفقؾ،  ؾقرش 

بتسفقؾ افثوكقي وصال وابتداًء مع حتؼقؼ إوػ،  وافبزي، افبرصيويـدرج معف 

 يسفؾ افثوكقي وحيؼؼ إوػ ذم آبتداء، ؾنذا وصؾفو بام ؿبؾفو أبدهلو واوا ــ وؿـبؾ

ژۇ  ۆژ
(ٚ)

وابـ  ؼ،بوإلدخول مـ ؽر خالف مع افتسفقؾ وافتحؼق وهشوم: 

بتحؼقؼفام معو، ومثؾف افؽقؾققن افثالثي ذـقان
(ٛ)

. 

ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ        ۆئ  ۆئ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

: 

                                      
 (.1/386واكظر: افـؼ: )=

 .  3ادؿتحـي: ( 2)

 هؿ كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو. ( 1)

 (. وذم )أ(: أربعي.1/387(، وافـؼ: )1/2294اكظر: افـجقم افزاهرة: )( 3)

 مو بغ ادعؼقؾغ زيودة مـ )ب(.( 4)

 . 26ادؾؽ: ( 5)

 . 6افبؼرة: ( 6)

 .43يقشػ: ( 7)

 (.2/364(، وافـؼ: 2/139اكظر: ادػتوح: )( 8)

 .  24-23افؼؾؿ: ( 9)
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مـ ؿرأ بوهلؿزتغ
(ٔ)

، ومـ ؿرأ هبؿزة ژوئ ژ وؿػ ظذ  
(ٕ)

وصؾفو بام ؿبؾفو،  

ابـ يؼرأ بوإلدخول مع تسفقؾ افثوكقي ؾؼط، وٓ وجف فف ؽره ؾتػطـ هلذا، ثؿ  وهشوم

حؼقؼ إوػ وتسفقؾ افثوكقي مـ ؽر مد وٓ وجف فف ؽر هذا، وصعبي بتذـقان 

ومحزةبتحؼقؼفام معو، 
(ٖ)

مثؾف، وافبوؿقن هبؿزة واحدة، هذا حؽؿ إئؿي افسبعي  

ريض اهلل ظـفؿ
(ٗ)

. 

ذم إربع افزهر ورشحؽؿ  تـبقف:
(٘)

ظذ ادلخقذ بف ذم افروايي افسبعقي 
(ٙ)

حسبام  

ف ظـ صقخف اإلموم افصغرأخذ ابـ ؽوزي ريض اهلل ظـ
(ٚ)

ًَ ظذ آخر   أن َتْسُؽ

افسقرة، ثؿ تبسؿؾ وتؼػ ظذ افبسؿؾي، ثؿ تبتدئ بلول افسقرة، ثؿ ترجع ثوكقو 

ؾتؼػ ظذ آخر افسقرة مـ دون تـػس، ثؿ تبتدئ بلول افسقرة افثوكقي، وبقوكف أن 

ار مـ افسوـً يـتؼؾ إػ افبسؿؾي، وافقاصؾ يـتؼؾ إػ افسؽً فقظفر أثر افػر

يسؽً بقـفام شؽتو خػقػو مـ ؽر  افبرصي وافشومل، ومحزةافؼبح، وـذا حؽؿ 

بسؿؾي، وافبوؿقن يبسؿؾقن ويؼػقن ظذ آخر افسقرة وظذ افبسؿؾي، ثؿ يبتدئقن 

بلول افسقرة افثوكقي ـام تؼدم فقرش ذم أول وجفقف
(ٛ)

. 

ژىئ      ی  ی  ی  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٜ)

 : 

                                           

 وهؿ: ابـ ظومر وصعبي ومحزة.  ( 2)

 وافؽسوئل.   وهؿ: كوؾع وابـ ـثر وأبق ظؿرو وحػص( 1)

 ذم )أ( زيد بعده فػظ )افؽسوئل( وهق  خطل.  ( 3)

 (.  1/367(، وافـؼ: )123اكظر: افتقسر: )( 4)

إربع افزهر هل: هنويي اددثر مع أول افؼقومي، وآكػطور مع ادطػػغ، وافػجر مع افبؾد، وافعرص مع ( 5)

 اهلؿزة.  

 ذم )أ(: افسبعي.( 6)

فـقجل ، افشفر بوفصغر، أخذ ظـ أيب افعبوس افػاليل وؽره، ـون إمومًو ذم هق: حمؿد بـ حسغ ا( 7)

 (.   63ه( اكظر: افؼراء وافؼراءات بودغرب:)887افؼراءات ظورؾًو بطرؿفو وأشوكقدهو، ت )

 /أ(.78( وإكشود افؼيد:)69(، وافبدور افزاهرة فؾـشور: )9: ) اكظر: افشوضبقي( 8)

  . 4اإلكسون: ( 9)
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ؾقف شبع ؿراءات
(ٔ)

: 

بوفتـقيـ وصال و]بوٕفػ[ كوؾع
(ٕ)

وؿػو 
(ٖ)

يؼػ بوٕفػ وظدمف  وافبزي، 

ذم احلذف ]وافقؿػ[ ؿـبؾويصؾ بغر تـقيـ، ويـدرج معف 
(ٗ)

 افبرصيثؿ  

 صعبيمطؾؼو، ويـدرج معف  هشوم ــوؾعيؼػ بوٕفػ ويصؾ بغر تـقيـ، ثؿ 

يؼػ بوٕفػ  ، ثؿ ابـ ذـقانبوإلموفي حػص افدوري، ويردف وافؾقٌ

يؼػ  محزةذم افقجفغ، ثؿ  حػصيصؾ بغر تـقيـ، ويـدرج معف وظدمف و

بحذف إفػ ويصؾ بغر تـقيـ
(٘)

. 

ژھ  ژ إػ   ژۀ   ہ  ہ     ڻ     ۀ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٙ)

 : 

ؾقف شبع ؿراءات
(ٚ)

: 

]يؼػ[ ورش
(ٛ)

 ؿوفقنوـذا  ؾقفام معو ويصؾ بوفتـقيـ )ؾقفام،بوٕفػ  

مطؾؼو(
(ٜ)

يؼػ ذم إوػ بوٕفػ ويصؾ  ادؽل، ثؿ لصعبي وافؽسوئ، ويـدرج معف 

يؼػ ذم إوػ  افبرصيبوفتـقيـ، ويؼػ ذم افثوين بغر أفػ ويصؾ بغر تـقيـ، ثؿ 

بوٕفػ ويصؾ بغر تـقيـ ويؼػ ظذ افثوين بوفسؽقن ويصؾ بغر تـقيـ أيضًو، 

يؼػ ظؾقفام معو بوٕفػ ويصؾفام معو  هشوم، ثؿ حػص وابـ ذـقانويـدرج معف 

يؼػ ظؾقفام معو بوفسؽقن ويصؾفام بػتح دون تـقيـ محزةتـقيـ، ثؿ  بغر
(ٔٓ)

. 

                                           

  )أ(: شبعي ؿراءات. ذم ( 2)

 مو بغ افعؼقؾغ مـ )ب(.( 1)

  أي يؼػ بوٕفػ. ( 3)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 4)

  (. 1/394(، وافـؼ: )589اكظر: افبدور افزاهرة فؾـشور: )( 5)

 .26-25اإلكسون: ( 6)

  ذم )أ(: شبعي ؿراءات. ( 7)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 8)

 مـ )ب(. مو بغ افؼقشغ شوؿط( 9)

  (. 1/395(، وافـؼ: )1/926اكظر: ادػتوح: )( 28)
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ژۇئژ إػ   ژې  ې  ې    ى  ى  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

   : 

جؾ افؽنة افتل ؿبؾفو وـن بسؽقن افقوء شؽقكو مقتو ٕ ژەئژ كوؾع

/اهلوء
(ٕ)

بػتح افقوء ووؿ اهلوء  ادؽلمعو. ثؿ   برؾعفام  ژۇئۇئ ژو

بػتح افقوء  افبرصيبرؾع افؼوف، ثؿ   ژۇئژ بؽن افراء و ژۇئ ژو

 افشوملبؽن افؼوف، ثؿ  ژۇئ ژبضؿ افراء و ژۇئژ ووؿ اهلوء و

بضؿ افؼوف،]ثؿ   ژۇئژافراء وبضؿ  ژۇئ  ژ بػتح افقوء ووؿ اهلوء و

بضؿ افؼوف[ ژ ۇئژبؽن افراء  ژۇئ  ژ بػتح افقوء ووؿ اهلوء و صعبي
(ٖ)

 

 محزة، ثؿ ــوؾعبرؾعفام    ژۇئژ و ژۇئ  ژبػتح افقوء ووؿ اهلوء و حػصثؿ 

 افؽسوئلبؽنمهو، ثؿ   ژۇئژ و ژۇئ ژ و ــوؾعبسؽقن افقوء وـن اهلوء 

بؽنمهو معو أيضوً  ژ ۇئژ و ژۇئ  ژ بػتح افقوء ووؿ اهلوء و
(ٗ)

. 

ژڱ  ں  ژ 
(٘)

ژڱ  ڱ   ژ   
(ٙ)

    

بتؼديؿ اإلدؽوم ؾقفام معو خالدؿرأ 
(ٚ)

فقس ظـده إٓ  وخؾػ، ثؿ اإلطفور، 

 خالفاإلطفور مـ ؽر
(ٛ)

. 

ژڭ  ڭ     ۇ   ژ  :ؿقفف تعوػ تـبقف
(ٜ)

 :إفخ 

]رشؿ[
(ٔٓ)

ذم مجقع ادصوحػ بلفػ 
(ٔٔ)

خموفػي خلط ادصحػ،  افبرصي، ؾؼراءة 

                                           

  .   12-18اإلكسون: ( 2)

 /ب(.9)( 1)

 مو بغ ادعؼقؾغ ذم )ب(.( 3)

  (.  1/396(، وافـؼ: )726اكظر: افتبرصة: )( 4)

  .   5ادرشالت: ( 5)

  .  3افعوديوت: ( 6)

  (.  544(، )522اكظر: افبدور افزاهرة فؾـشور: )( 7)

  وـذا أبق ظؿرو.  ( 8)

  .   22ادرشالت: ( 9)

 ، ويؼرأه أبق ظؿرو افبرصي بوفقاو، ومو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(. ژۇ   ژ أي فػظ  ( 28)

  (.   227كص ظؾقف افداين ذم ادؼـع: )( 22)
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ؾضبطف ظذ ؿراءتف بجعؾ كؼطي افبدل ذم وشط إفػ وووع افضؿي ظؾقفو، وٓ 

يؽتى واوًا )ذم اخلط(
(ٔ)

ط ذم ـام يعتؼده افـوس ؾذفؽ بوضؾ ٓ جيقز، وٓ يشس 

ؿراءة واحد مـ افسبعي مقاؾؼي دصحػ بؾده، وٓ ؿراءة مقاؿػي فؾخط ترصحيو، وٓ 

 يؽقن اخلط توبعو فؾتالوة بؾ دجرد افروايي.

ؿول ذم ادؼـع
(ٕ)

: وافؼطع ظـدكو ـقػقي ذفؽ ذم مصوحػ أهؾ إمصور ظذ ؿراءة  

مصوحػفؿ أئؿتفؿ ؽر جوئز إٓ بروايي صحقحي ظـ
(ٖ)

. 

موم شقدي ظبد افرمحـوشئؾ صقخـو اإل
(ٗ)

ريض اهلل تعوػ ظـف ظـ ؿراءة افبرصي 

ژۇ ڭ  ڭ  ژ ذم ؿقفف تعوػ 
(٘)

هؾ هق خوص بوفقصؾ دون افقؿػ ٕجؾ  

افضؿي افتل ؿبؾفو أو ؿراءتف بوفقاو وجوز ذم احلوفغ وصال ووؿػو وٓ اظتبور بام ؿبؾف 

ؾوٓبتداء بقاو
(ٙ)

 إجر وافسالم. واجى ـوفقصؾ، ؾبقـقا فـو ذفؽ وفؽؿ  

بوفقاو ذم احلوفغ  افبرصيؿراءة  ژڭ  ڭ     ۇ   ژ ؾلجوب بام كصف: ؿقفف تعوػ 

وصال وابتداًء ظذ إصؾ ٕكف مـ افقؿً، ؿول شقبقيف
(ٚ)

: ٕهنام فغتون وٓ يتقهؿ 

َرْت مـ جـس حرـي مو  ؿـبؾؾقف ؽر هذا ـؼراءة  مثال ذم ادقوعغ: ٕهنو مػتقحي ُدبِّ

ؿبؾفو
(ٛ)

ذم افقصؾ دون آبتداء، وأؿتً جوء ظذ أصؾف ؾوفقاو مقجقدة ظذ ـؾ  

                                           

 مو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(.( 2)

هـ وبعد هذه افعبورة 444افداين ت)ادؼـع ذم رشؿ مصوحػ إمصور ٕيب ظؿرو ظثامن بـ شعقد ( 1)

ًَ ذم كسخي )ب(: ثامكقي أشطر فقسً ذم )أ(.    أثب

  (.   227اكظر: ادؼـع: )( 3)

ـون مؼرئًو جمقدًا، أخذ ظـف ابـ افؼويض  -كزيؾ ؾوس-هق: شقدي ظبدافرمحـ بـ ظبد افقاحد افعبود ( 4)

  (.337. اكظر: درة احلجول: )هـ(2819ضرق افسبع مـ ضريؼ ـتويب افداين وحرز إموين، ت )

  .   22ادرشالت: ( 5)

  ذم )أ(: واو بدل بقاو.  ( 6)

خػش افؽبر، شقبقيف هق ظؿرو بـ ظثامن بـ ؿـز، أبق بؼ، إموم افـحق، أخذ ظـ اخلؾقؾ ويقكس وإ( 7)

. اكظر: معجؿ إدبوء فقؼقت احلؿقي هـ(288تقذم شـي ) (افؽتوب) أفػ ـتوبف ادشفقر

(26/224.) 

 أي أبدفً مـ جـس حرـي مو ؿبؾفو.( 8)
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حول، وـالم افشوضبل سيح ؾقف َجِعٌّ َبغِّ ٓ ؽبور ظؾقف: ٕكف ِل يؼقده بقصؾ ـام ذم 

ؽره، وإفقف أصور بؼقفف )وؿتً واوه حال(
(ٔ)

أي حال إصؾ ورشؿ ذم مصحػ  

 ابـ مسعقد ظذ أصؾف.

)وؿقفف: ذم افؽـز
(ٕ)

ژۈژاختور اهلؿز، أي اختقور ؿراءة افبوؿغ دقاؾؼي ادرشقم و 
(ٖ)

 

ٓ إصؽول ؾقف ـام يؼقفف ذم ـؾ حرف حرف
(ٗ)

 . 

ؿول ابـ آجروم
(٘)

 .شبقاو مؽون اهلؿزة افبرصيؿراءة »:

وؿول ذم افتـزيؾ
(ٙ)

شبقاو مضؿقمي مـ ؽر مهز مـ افقؿًبؾ ؿراءتف »:
(ٚ)

 ،

داء، وبف ؿرأت وبف وؿع إخذ ظـد ـتـابال وـقاو وصـف إٓ افـس فـؾ فقـؾوحلوص

 ؿوضبي وافسالم.

وؿول ابـ رحتوط
(ٛ)

: 

ـؿِ  ًْ بِوفضَّ ـ ـَ  افَقاُو َمـْفـاَم ُحـِّر

 

ْشؿِ   ِٓ ؾِّ ؾِْعٍؾ َأو ذِم ا ـُ  
ِ
 ذِم َبْدء

 
 َؾـَذاَك حـَْرٌف إِْن َتَشْل َمـْفُؿقزٌ 

 

ـُف بَِحـوفِـِف جَيُقزُ   ـُ  َوَتـْر

 
                                           

 بعض بقً مـ افشوضبقي، ومتومف:( 2)

 وإِْشَتزق ِحْرِمُل َكرْص َوَخوَضُبقا

 

ًْ َواوه َحالَ   َت ـٌ ُوؿِّ  َتَشوءُوَن ِحْص

 
 (.88)افشوضبقي: 

ظؾؿقي  هـ( حؼؼ ذم ظدة رشوئؾ731ــز ادعوين ذم ذح حرز إموين إلبراهقؿ بـ ظؿر اجلعزي ت )( 1)

 بؼسؿ افؼرءات بؽؾقي افؼرآن بوجلومعي اإلشالمقي. 

 .21ادرشالت: ( 3)

 (.546اكظر: ــز ادعوين: )( 4)

هـ( صوحى إجرومقي، وفف 731هق: أبق ظبد اهلل حمؿد بـ حمؿد بـ داود بـ آجرم افصـفوجل ت )( 5)

تف ذم بغقي افقظوة فؾسققضل: ذح ظذ افشوضبقي أشامه ؾرائد ادعوين ذم ذح حرز إموين، اكظر ترمج

(1/138.) 

 هـ(. 496افتـزيؾ ذم هجوء ادصوحػ ٕيب داود شؾقامن بـ كجوح إمقي ت )( 6)

 (، ومو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(.5/2154اكظر: خمترص افتبقغ هلجوء افتـزيؾ ٕيب داود )( 7)

 ِل أؿػ ظذ ترمجتف.( 8)
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ـَؼـْقفِـِف افُقُجـقهَ   َوإَْوُجـقه ـَ

 

ًْ َؿوُفقهُ   َتـ ًْ ُوُأؿِّ ـَتـ  َوُوؿِّ

 
 ثؿ ؿول صقخـو ريض اهلل ظـف: 

 ويقمئذ مـع يبـمم وحقـئذ

 

 ـذا مهز إهائقؾ مع كحقهو اكجال 

 
 حلؿزة بوفتسفقؾ ذم افقؿػ ؿد بدا

 

 ـذا طوهر افتـزيؾ وافؽـز ؾوظؼال 

 
 هبذا جرى اإلؿراء ذم أرض مغرب

 

ـو  ـ  ظـوئر مسجـالووجـفـون أوػ  ـف

 
ژى    ژ إػ  ژۅ  ۅ  ۉ  ژ ؿقفف تعوػ  

(ٔ)
  

هذا هق ادقوع احلودي ظؼ مـ مقاوع آشتػفوم وحؽؿف خموفػ دو تؼدم، 

 ادؽل، ثؿ افشومل وافؽسوئلبوٓشتػفوم ذم إول واإلخبور ذم افثوين ومثؾف  ؾـوؾع

، / قنـوؿـف افبـؾـ، ومث وـبوٓشتػفوم ؾقفؿ
(ٕ)

ل ـف ؾـدتـوظـك ؿـد ظؾـؾ واحـوـ 

اإلدخول وظدمف
(ٖ)

. 

ژۉ    ژ إػ  ژٴۇ  ۋ  ۋ   ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٗ)

إذ فقس برأس آيي  افبرصيبػتح  

ـام سح بف اإلموم ابـ ؽوزي ذم اإلكشود
(٘)

، وافؼقز
(ٙ)

ذم ؿصقدتف 
(ٚ)

، وافػود
(ٛ)

 

ذم افمفئ
(ٜ)

واجلعزي ذم افؽـز 
(ٔٓ)

فف  وورش، وؽرهؿ مـ إئؿي إظالم، 

                                           
 . 22-28افـوزظوت: ( 2)

 /أ(.28)( 1)

 (. 2/373(، وافـؼ: )524اكظر: افبدور افزاهرة فؾـشور: ) (3)

 . 38-37افـوزظوت: ( 4)

 /أ(.41إكشود افؼيد ) ( 5)

هق: حمؿد بـ شؾقامن بـ مقشك افؼقز، أبق ظبد اهلل، ؿرأ ظذ أيب افعبوس افزواوي، وأيب ظبد اهلل افصػور ( 6)

هـ(. اكظر: شؾقة إكػوس ٕيب ظبد اهلل 828) وؽرمهو، ؿرأ ظؾقف أبق زـريو  افناج وؽره، تقذم شـي

 (.1/276افؽتوين: )

 ؿصقدتف هل: ادقؿقكي افػريدة ذم كؼط ادصوحػ افسبعي. خمطقط. ( 7)

هق حمؿد بـ حسـ بـ حمؿد، أبق ظبد اهلل افػود، ـون بصرا بوفؼراءات وظؾؾفو، فف افمفئ افػريدة ذم ( 8)

 (. 1/211هـ(. اكظر: ؽويي افـفويي: )656ويي احلسـ، ت )ذح افؼصقدة، وهق ذح فؾشوضبقي ذم ؽ

مؽتبي  -. طافمفئ افػريدة ذم ذح افؼصقدة، مطبقع بتحؼقؼ ؾضقؾي افشقخ ظبد افرزاق ظع مقشك ( 9)

 (.2/423هـ. واكظر: افمفئ افػريدة: )2416افرصد ط إوػ 

 .1/812اكظر: ــز ادعوين ( 28)
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يؼي افعؼيي بوإلموفيافقجفون ذم افطر
(ٔ)

 وافػتح. 

ژچچچژ :ؿقفف تعوػ
(ٕ)

وصال ووؿػو مـ ؽر خالف افبزييزيده 
(ٖ)

 ،

: تؼديؿ اإلثبوت ونـف افقجفـػ فـالف وذم افقؿـر خــ ؽقـؾ مـيزيده ذم افقص وؿـبؾ

ثؿ احلذف
(ٗ)

. 

ژہژ و ژڱژ :ؿقفف تعوػ
(٘)

 وؿـبؾيزيدمهو وصال ووؿػو،  افبزي 

حيذؾفام وصال ووؿػو
(ٙ)

. 

ژڤ   ژ إػ  ژٺ  ٿ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٚ)

 : 

يـ معًو ثؿ أتقً بوفؼرص ؾنكؽ تدخؾ ذم أول  فؾبرصيإذا ؿرأت  بوإلصبوع ذم ادَدَّ

افسقرة بوفؼرص: ٕن افسؽً ٓ يعد ؾوصال فؼؾي زموكف ـام سحقا بف، ثؿ تليت بودد، 

نكؽ تدخؾ وإذا ؿرأت بودد ذم إول ثؿ دخؾً بف ذم افثوين، ثؿ أتقً بوفؼرص ؾ

بوفؼرص ذم أول افسقرة إذ افسؽً أيضًو ٓ ظزة فف ظذ ؿوظدة اإلرداف
(ٛ)

ذم ؽر  

 هذا ادقوع ؾتػّطـ فف.

وأمو ظذ ضريؼي افبسؿؾي ؾال إصؽول أكؽ تدخؾ بودد ؿقٓ واحدا ٕهنو ؾوصؾي 

 ـام ذم ؽر هذه افسقرة.

                                           

 شوؿطي مـ )ب(.( 2)

 . 28-9: افػجر( 1)

 .ژچ    ژ  ادراد زيودة افقوء ذم ـؾؿي ( 3)

 (.1/292(، وافـؼ: )111اكظر: افتقسر: )( 4)

 .  62-25افػجر:( 5)

 .(وصاًل ووؿػو)ذم )ب( ذم احلوفغ بدل ( 6)

 . 19-17افػجر: ( 7)

ظؾقف. اكظر:  : افتتوبع، ؾؽؾ رء تبع صقئًو ؾفق ردؾف، وادراد إتبوع افقجف مو ؿبؾف وظطػف اإلرداف( 8)

 (.  282خمتور افصحوح فؾرازي )ردف: 
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ژڻ  ڻ  ڻ  ڻژ  ؿقفف تعوػ
()ٔ

ـ ااهلل أـز.   ژہ  ۀژ فرحقؿ بسؿ اهلل افرمح
(ٕ)

 

هذا هق ادشفقر ادلخقذ بف، هؽذا ـام هق مسطر أظاله، تؼػ أوٓ ظذ افتؽبر، 

ثؿ تصؾ افبسؿؾي بلول افسقرة، هذه
(ٖ)

ضريؼي افتؽبر، ثؿ تليت بطريؼي اهلقؾؾي ؾتصؾ  

آخر افسقرة بوهلقؾؾي وافتؽبر، وٓ بد مـ واو افعطػ بقـفام، وتؼػ ظذ افتؽبر ثؿ 

ظدم افتؽبر ظذ  افبزي، وفؼـبؾي بلول افسقرة أيضًو هذه روايي تصؾ افبسؿؾ

ادشفقر ادلخقذ بف
(ٗ)

. 

وأمو اإلتقون بوفتؽبر ثؿ بوهلقؾؾي وافتؽبر، ؾفذا يمدي إػ ختؾقط افطرق وٓ ؿوئؾ 

بف ؾوحذر مـف
(٘)

. 

ژگژ  ژگژ إػ  ژک  ک  ک  کژ :ؿــقفف تعـوػ
(ٙ)

  

ن ؿراءتف ذم افقصؾ بسؽقن اهلوئغهـو ٕجؾ بقو هشوميستحى تلخر 
(ٚ)

. 

ژڦ ڤ ڤ ڦ ژ :ؿقفف تعوػ
(ٛ)

فف افقجفون: شؽقن افقوء  افبزي 

وحتريؽفو
(ٜ)

مـ أربعي أوجف وبقوهنو: إشؽون افقوء مع افتؽبر، ثؿ  فؾبزي، ؾال بد 

ؾتحفو معف أيضًو، ثؿ اإلشؽون مع اهلقؾؾي، ثؿ افػتح معفو أيضًو. هذا هق افظوهر مـ 

 هو: فؼقفف )وأدرج ظذ إظرابف مو شقامهو(، وؾقف أيضًو بقون افطرق.افشوضبقي وؽر

                                           

 . 22افضحك: ( 2)

 . 2افؼح: ( 1)

 ذم ادخطقط: هذا بدل هذه.( 3)

 (. 538(، وافبدور افزاهرة فؾـشور: )1/2388اكظر: افـجقم افزاهرة: )( 4)

ظذ أهنو وؿد ووح ؾقؿفو إصورة  افبزي( ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  أثبتً بعدهو ذم )أ(: )ؿقفف تعوػ: ( 5)

 خطل، وشتليت.

 . 2، وافعوديوت: 8افزفزفي: ( 6)

 (. 2/33(، وافـؼ: )114اكظر: افتقسر: )( 7)

 . 6افؽوؾرون: ( 8)

 (.34ـالمهو ذم افشوضبقي: )( 9)

 (. 34ودفقؾف مـفو: ويل ديـ ظـ هود بخؾػ فف احلال. )افشوضبقي: 
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ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  :ؿقفف تعوػ
(ٔ)

   

أوٓ بوفسؽً، وافقصؾ بغ اإلخالص وافػؾؼ، ثؿ تدخؾ ذم  بقرشـقػقتف تليت 

، ويـدرج معف ؿوفقنشقرة افـوس بوفقصؾ افذي ظـدك، ثؿ تليت بوفسؽً، ثؿ 

بقاو دون مهزة ژٺ ژ حػصردف ظؾقف ، ويؿـبؾ وصعبي وافؽسوئل
(ٕ)

 ،

ذم افسؽً وافقصؾ إٓ أكؽ تليت بوإلموفي وافػتح ذم  ـقرشحؽؿف  افبرصيثؿ 

افـوس ذم حوفي افقصؾ، ثؿ تليت بوفسؽً مع اإلموفي وافػتح ذم افـوس، ؾتؾؽ أربعي 

وحتؼقؼ  ژـْػقاژبنشؽون ؾوء  محزةذم ضريؼي افػتح، ثؿ  افشوملأوجف، ويـدرج معف 

زةــؿاهل
(ٖ)

دم(ـــو تؼـؾؾي ـؿــ)ثؿ بوهلق زيـبوفبل ـؿ تلتــ، ث
(ٗ)

ره ـلخـى تــ، ويستح

 هـو ٕجؾ اخلتؿ.

ؾنذا ؾرؽً مـ شقرة اإلخالص تليت بوفتؽبر ثؿ بوهلقؾؾي ـام تؼدم حؽؿف، ؾنذا 

 ابتدأت شقرة افـوس تدخؾ بوهلقؾؾي افتل ظـدك ثؿ تليت بوفتؽبر.

دكــف ظــ: ٕك وً ــ أيضً َؾَتْليِت بوفتؽبرـؾنذا ختؿ
(٘)

وحتي ـرأ افػــؾؾي ؾتؼـؿ بوهلقـث 

 إػ آخر اخلتؿ.

هذا مو ظؾقف ظؿؾ افـوس، وافذي يتحؼؼ ظـد افـظر أن افبسؿؾي ؾوصؾي ـام هل 

معفقدة معؿقل هبو ذم شوئر اإلرداف ؾقدخؾ بوفتؽبر مطؾؼو، هذا هق افظوهر واهلل 

(ژچژؼرة )إػ أظؾؿ، ثؿ يؼرأ مخس آيوت مـ أول شقرة افب
(ٙ)

]مـ ؽر  

تؽبر وٓ هقؾؾي بغ آخر افػوحتي وأول افبؼرة[
(ٚ)

 . 

                                           

 . 4اإلخالص: ( 2)

 (. 74افتقسر: )( 1)

 (. 413افتبرصة:  )( 3)

 مو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(.( 4)

 فعؾف يريد أكف أصبح طوهرًا ظـدك ومعروؾًو فديؽ بعد ؿراءتؽ بف آكػًو.( 5)

 (، ومو بغ افؼقشغ شوؿط مـ )ب(. 1/952ادػتوح:  )( 6)

 مو بغ ادعؼقؾغ مـ )ب(.( 7)
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ثؿ يدظق بوفرمحي وادغػرة ومو صوء
(ٔ)

. 

 اكتفك وـػك وشالم ظذ ظبوده افذيـ اصطػك

 وصذ اهلل ظذ شقدكو ومقٓكو حمؿد وآفف وصحبف

 ظبقد ربف يعؿر بـ احلسـ بـ حمؿد اهلـضقؿل كسبًو.

                                           

 ل. اكتفك.ذم )ب(: ثؿ يدظق بام صوء ٕكف حمؾ اإلجوبي، ويسؿك احلول آرحتو( 2)
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 واملراجعفهرس املصادر 
هـ( حتؼقؼ د. 2227إحتوف ؾضالء افبؼ بوفؼراءات إربعي ظؼ فؾشقخ أمحد افبـّو ت) .2

 هـ.2487مؽتبي إزهريي، ط إوػ  –صعبون إشامظقؾ، ظوِل افؽتى 

هـ( حتؼقؼ أمحد ادزيدي 548اإلؿـوع ذم افؼراءات افسبع، ٕيب جعػر أمحد بـ افبوذش ت) .1

 هـ.2429ط إوػ  –بروت  –دار افؽتى افعؾؿقي  –

خمطقط  -إكشود افؼيد مـ وقال افؼصقد ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد بـ ؽوزي ادؽـود .3

 .71( ظدد فقحوتف: 388364حمػقظ بؿؽتبي إزهر افؼيػ برؿؿ )

هـ( 988افبدور افزاهرة ذم افؼراءات افعؼ ادتقاترة فعؿر بـ افؼوشؿ افشفر بوفـشور ت ) .4

 هـ.2438ظبد اهلل حمؿقد، دار افػؽر، ط إوػ  حتؼقؼ د. ظبد ادحسـ

هـ( دار 2483افبدور افزاهرة ذم افؼراءات افعؼ ادتقاترة فؾشقخ ظبد افػتوح افؼويض ت ) .5

 هـ.2482ط إوػ  –افؽتوب افعريب، بروت 

هـ( حتؼقؼ 922بغقي افقظوة ذم ضبؼوت افؾغقيغ وافـحوة، جلالل افديـ افسققضل ت ) .6

 بروت. –إبراهقؿ، ادؽتبي افعرصيي  حمؿد أبق افػضؾ

هـ( حتؼقؼ د. 437افتبرصة ذم افؼراءات افسبع ٕيب حمؿد مؽل بـ أيب ضوفى افؼقز ت ) .7

 هـ.2481افدار افسؾػقي، ط افثوكقي،  –حمؿد ؽقث افـدوي 

هـ( حتؼقؼ افشقخ أيؿـ 399افتذـرة ذم افؼراءات افثامن ٕيب احلسـ ضوهر بـ ؽؾبقن ت ) .8

 هـ.2421ظي اخلريي فتحػقظ افؼرآن افؽريؿ بجدة، ط إوػ شقيد، ط اجلام

هـ( حتؼقؼ حمؿد 478افتؾخقص ذم افؼراءات افثامن ٕيب معؼ ظبد افؽريؿ افطزي ت) .9

 هـ.2421حسـ ظؼقؾ مقشك، ط اجلامظي اخلريي فتحػقظ افؼرآن افؽريؿ بجدة، ط إوػ 

هـ( ظـل 444)د افداين تافتقسر ذم افؼراءات افسبع، ٕيب ظؿرو ظثامن بـ شعق .28

 هـ.2486ط افثوفثي  -بروت –دار افؽتوب افعريب  -بتصحقحف أوتقبرتزل

ة افشوضبل  -متـ افشوضبقي –حرز إموين ووجف افتفوين ذم افؼراءات افسبع  .22 فؾؼوشؿ بـ ؾرُّ

 مؽتبي دار اهلدى. -هـ 2427، وبط وتصحقح افشقخ حمؿد متقؿ افزظبل، ط افثوفثي (ـه598ت )

هـ( حتؼقؼ 2815حلجول ذم ؽرة أشامء افرجول ٕيب افعبوس أمحد بـ افؼويض ت )درة ا .21
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 م(.1881 -هـ 2413مصطػك ظبد افؼودر ظطو، دار افؽتى افعؾؿقي، ط إوػ )

هـ( 438افرووي ذم افؼراءات اإلحدى ظؼة ٕيب ظع احلسـ بـ حمؿد ادوفؽل ت ) .23

سخي بتحؼقؼ افبوحٌ/ كبقؾ آل (، وك14كسخي حمػقطي بؿؽتبي ادسجد احلرام برؿؿ )

 هـ.2425 –رشوفي دـتقراه بجومعي اإلموم  –إشامظقؾ 

هـ( حتؼقؼ د. صقؿل وقػ، دار 314) ذم افؼراءات ٕيب بؽر بـ جموهد تافسبعي  .24

 ط افثوفثي. – ادعورف

شؾقة إكػوس وحمودثي إـقوس بؿـ أؿز مـ افعؾامء وافصؾحوء بػوس ٕيب ظبد اهلل  .25

 –هـ( حتؼقؼ ظبد اهلل افؽتوين وآخريـ، ط دار افثؼوؾي 2345افؽتوين ت )حمؿد بـ جعػر 

 ادعورف. –افدار افبقضوء 

هـ( 455افعـقان ذم افؼراءات افسبع ٕيب ضوهر إشامظقؾ بـ خؾػ إكصوري ت ) .26

 هـ.2486ظوِل افؽتى، ط افثوكقي  –حتؼقؼ د. زهر ود. خؾقؾ افعطقي 

هـ(. حتؼقؼ 569ي إمصور ٕيب افعالء اهلؿذاين ت )ؽويي آختصور ذم ؿراءات افعؼة أئؿ .27

 هـ.2424د. أذف حمؿد ؾماد، ط اجلامظي اخلريي فتحػقظ افؼرآن افؽريؿ بجدة، ط إوػ 

هـ( ظـل بـؼه 833ؽويي افـفويي ذم ضبؼوت افؼراء ٕيب اخلر حمؿد بـ حمؿد اجلزري ت ) .28

 هـ.2481، وافثوكقي هـ2351ج. برجسساه، دار افؽتى افعؾؿقي ط إوػ 

 -مآب –ممشسي آل افبقً  –افػفرس افشومؾ فؾساث افعريب اإلشالمل ادخطقط  .29

 خمطقضوت افؼراءات.

هـ( حتؼقؼ 476افؽوذم ذم افؼراءات افسبع ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ ذيح افرظقـل ت ) .18

ط  -دار افؽتى افعؾؿقي -أمحد حمؿقد ظبد افسؿقع، مـ مـشقرات حمؿد ظع بقضقن

 هـ.2412وػ إ

، مطبقع مـ (ـه731ــز ادعوين ذم ذح حرز إموين إلبراهقؿ بـ ظؿر اجلعزي ت) .12

حتؼقؼ أمحد افقزيدي، وزارة إوؿوف وافشمون  ()اإلطفور واإلدؽومأوفف إػ هنويي بوب 

هـ، وضبعي مؽتبي أوٓد افشقخ، حتؼقؼ ؾرؽع شقد 2429 -ادغرب –اإلشالمقي 

 .م1822ظربووي، ط إوػ 

هـ(، حتؼقؼ افشقخ 656افمفئ افػريدة ذم ذح افؼصقدة ٕيب ظبد اهلل حمؿد افػود ت) .11



 د.فهد بن مطيع المغذوي          مشكالت السبع لإلمام أبي زيد عبد الرحمن بن أبي القاسم بن القاضي 

313 

 هـ.2416ط إوػ  -مؽتبي افرصد –ظبد افرزاق بـ ظع إبراهقؿ مقشك 

هــ(، حتؼقؼ تقؾقؼ أمحد 562مرصد افؼورئ إػ حتؼقؼ معوِل ادؼورئ، ٓبـ افطّحون ت) .13

 م.1884 افعبؼري، مؽتبي أوٓد افشقخ، ط إوػ

 فبـون. –بروت  –معجؿ إدبوء فقوؿقت احلؿقي، دار إحقوء افساث افعريب  .14

معرؾي افؼراء افؽبور ظذ افطبؼوت وإظصور ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ أمحد افذهبل ت  .15

ممشسي افرشوفي، ط  –هـ( حتؼقؼ بشور ظقاد وصعقى إركموط وصوفح مفدي 748)

 هـ.2484إوػ 

افؼراء افسبعي ٕيب افؼوشؿ ظبد افقهوب بـ حمؿد افؼرضبل ت  ادػتوح ذم اختالف .16

هـ( رشوفي موجستر، حتؼقؼ ؾفد بـ مطقع ادغذوي، إصدار ظامدة افبحٌ افعؾؿل 462)

 هـ.2412بوجلومعي اإلشالمقي، ط إوػ 

هـ( حتؼقؼ حمؿد 444ادؼـع ذم رشؿ ادصوحػ ٕيب ظؿرو ظثامن بـ شعقد افداين ت) .17

 ط افؽؾقوت إزهريي.افصودق ؿؿحووي، 

هـ(، حتؼقؼ مجول افديـ حمؿد 444ادؽتػك ذم افقؿػ وآبتدا ٕيب ظؿرو افداين ت) .18

 م.1886 -هــ2417ذف، دار افصحوبي، ط إوػ 

جستر بؽؾقي هـ( رشوفي مو446سـ إهقازي ت )مقجز ذم افؼراءات ٕيب ظع احل .19

 هـ.2487سـ، افؼرآن بوجلومعي اإلشالمقي، حتؼقؼ حوؾظ حمؿقد احل

هـ( 782افـجقم افزاهرة ذم افسبعي ادتقاترة ٕيب ظبد اهلل حمؿد بـ شؾقامن احلؽري ت ) .38

إصدار ظامدة افبحٌ افعؾؿل  –رشوفي دـتقراه  –حتؼقؼ د. ؾفد بـ مطقع ادغذوي 

 هـ.2432بوجلومعي اإلشالمقي ط إوػ 

هـ( تصحقح 833زري ت )ت افعؼ، ٕيب اخلر حمؿد بـ حمؿد بـ اجلاافـؼ ذم افؼراء .32

 افشقخ ظع حمؿد افضبوع، دار افؽتوب افعريب.
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