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 امللخص
احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم أذف إٟمبٞماء واعمرؾمٚملم، ٟمبٞمٜما 

 غم آًمف وصحبف أمجٕملم، أُما سمٕمد :حمٛمد وقم

ًة: عما هلا ُمـ أمهٞمة ظماصة ُمـ ضمٝمة  وم٘مد اقمتٜمك اًمٕمٚمامء سمتجقيد ؾمقرة اًمٗماحتة ظماصَّ

ومرض قملم قمغم  يمقهنا ريمٜمًا ُمـ أريمان اًمّمالة، وم٘مراءهتا اًم٘مراءة اًمّمحٞمحة اًمسٚمٞمٛمة

 يمؾ ُمسٚمؿ وُمسٚمٛمة. 

وُمـ ُصَقِر آقمتٜماء سمتجقيد ؾمقرة اًمٗماحتة: يمتاسمة اعم١مًمٗمات اخلاصة هبذه اًمسقرة، 

 وسمٞمان دمقيدها، وسمٞمان إظمٓماء اًمتل ي٘مع ومٞمٝما سمٕمض اعمجقديـ.

وُمـ ه١مٓء اًمٕمٚمامء اًمذيـ اقمتٜمقا سماًمت٠مًمٞمػ ذم هذا اعمجال: اًمِمٞمخ مجال اًمديـ 

اًمذي ٟمٔمؿ ٟمٔماًم ذم دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة ُمـ  ه(656)تحيٞمك سمـ يقؾمػ اًمٍمسي 

 ؾمتة وقمنميـ سمٞمتًا. 

َؼ ُمـ ىمبؾ  وم٘مد أطمببت أن  -طمسب قمٚمٛمل-وًَمـامَّ مل يٙمـ هذا اًمٜمٔمؿ ىمد ـُمبَِع وطُم٘مِّ

 أؿمارك سمتح٘مٞمؼ ودراؾمة هذا اًمٜمٔمؿ، ُمع ذطمف ذطمًا خمتٍمًا.

وظمامتة، ُمع  وىمد شَمؿَّ اًمٕمٛمؾ ذم هذا اًمبحث ذم ُم٘مدُمة، ومتٝمٞمد، وصمالصمة ومّمقل،

 ذيمر ومٝمرس ًمٚمٛمّمادر واعمراضمع، وآظمر ًمٚمٛمقضققمات: 

وومٞمٝما ذيمر ٕمهٞمة اعمقضقع، وأؾمباب اظمتٞماره، وظمٓمة اًمبحث، واعمٜمٝمج  : املقدمة

 اعمتبع ذم اًمتح٘مٞمؼ واًمنمح. 

  وومٞمف ُمبحث ذم اعم١مًمٗمات ذم دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة. : التمهيد

شمرمجة ُمقضمزة عم١مًمػ اًمٜمٔمؿ،  : ُمبحث ذم اًمدراؾمة، وومٞمٝما ُمبحثان : الفصل األول

 وُمبحث دراؾمة اًمٜمٔمؿ. 

 ذم حت٘مٞمؼ اًمٜمٔمؿ. : والفصل الثاين

  ذم ذح اًمٜمٔمؿ.: والفصل الثالث

 صمؿ اخلامتة، وومٞمٝما أهؿ ٟمتائج اًمبحث. 

 ، وومٝمرس ًمٚمٛمقضققمات. صمؿ ومٝمرس ًمٚمٛمّمادر واعمراضمع
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 املقدمة
عمرؾمٚملم، ٟمبٞمٜما احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم أذف إٟمبٞماء وا

 : حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ شمسٚمٞماًم يمثػمًا إمم يقم اًمديـ، أُما سمٕمد

وم٢من اًمٕمٚمامء اعم٘مرئلم ُمـ هذه إُمة ىمد ظمدُمقا اجلاٟمب إدائل ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، إذ 

ٗمقا ومٞمف اعم١مًمٗمات اًمٙمثػمة ذم يمؾ ضمقاٟمبف، ُمـ سمٞماِن أطمٙمام اًمتجقيد، وخمارج  َأًمَّ

اجلٚمٞمة واخلٗمٞمة اًمتل ُُيِْٓمُئ ومٞمٝما سمٕمض اًم٘مراء، واًمتل ىمد  احلروف، وصٗماهتا، وإحلان

ًة سماًمّمالة.  ٚمَّ  شمٙمقن خُمِ

َٗمف  وُمـ هذه اعم١مًمٗمات اًمتل اقمتٜمت سماجلاٟمب إدائل ٟمٔمٌؿ ذم دمقيد اًمٗماحتة، َأًمَّ

، وىمد وىمع هذا اًمٜمَّْٔمُؿ ذم ه(656)تاًمِمٞمخ مجال اًمديـ حيٞمك سمـ يقؾمػ اًمٍمسي 

 ؾمتة وقمنميـ سمٞمتًا. 

َؼ ُمـ ىمبؾ  وًَمـامَّ  وم٘مد أطمببت أن  -طمسب قمٚمٛمل -مل يٙمـ هذا اًمٜمٔمؿ ىمد ـُمبَِع وطُم٘مِّ

  أؿمارك سمتح٘مٞمؼ ودراؾمة هذا اًمٜمٔمؿ، ُمع ذطمف ذم هذا اًمبحث اعمختٍم.

 :  أىمةة اشموضوع
قمدُم ظمدُمة هذا اًمٜمصِّ ذم دمقيد اًمٗماحتة، ٓ ُمـ ضمٝمة حت٘مٞم٘مف، وٓ ُمـ ضمٝمة  -1

 ذطمف طمسب قمٚمٛمل. 

اًمٙمريؿ إمم اًمٓمري٘مة اًمّمحٞمحة ًمٜمٓمؼ طمروف هذه  اًم٘مرآنإرؿماد ىمارئل  -2

ـٌ ذم ؾمقرة  اًمسقرة ًة وأن سمٕمض اًمٕمٚمامء يرى سمٓمالن اًمّمالة إذا طمّمؾ ومٞمٝما حل ، ظماصَّ

 ، ؾمقاء أدى ذًمؽ اًمٚمحـ إمم شمٖمٞمػم اعمٕمٜمك أم ٓ اًمٗماحتة
(1)

 . 

 ة. شمٜمبٞمف اًْمـُٛمٓمَّٚمِِٕملم قمغم هذه اًمرؾماًمة إمم أٟمقاع إظمٓماء اًمتل شم٘مع ذم هذه اًمسقر -3

هذا اًمٜمٔمؿ مل ُينِمْ إًمٞمف أطمٌد ممـ يمتب قمـ اعم١مًمٗمات ذم دمقيد اًمٗماحتة -4
(2)

 ،

 وم٠مطمببت أن أفمٝمره إمم اًمٜمُّقِر. 

                                       
 (. 2/286(، وإقمالم اعمقىمٕملم )1/289اٟمٔمر اعمس٠مًمة سمتقؾمع ذم: اًمٙماذم )( 1)

 (. 15-13(، ودمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة )ص35-33اٟمٔمر: ذح اًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة )ص( 2)
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 أايمب اختةمر اشموضوع: 
 ُمـ اًمؽماث اًمٕمٚمٛمل اخلاص سمإُمة اإلؾمالُمٞمة،  -1

ٍ
طُمبُّ اعمِماريمة ذم حت٘مٞمؼ ضمزء

 ٓ ؾمٞمام اعمتٕمٚمؼ سماًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف. 

 وإئٛمة ذم اعمساضمد: ُمالطمٔمتل  -2
ِ
اء ًمبٕمض إظمٓماء اًمتل ي٘مع ومٞمٝما سمٕمض اًمُ٘مرَّ

 وم٠مطمببت أن أيمتب ذم هذا اعمقضقع ًمٕمؾ ذًمؽ يٙمقن ؾمببًا ذم إصالح شمٚمؽ إظمٓماء. 

 خطة اشيحث: 
ْٛمُت اًمبحث إمم ُم٘مدُمة، ومتٝمٞمد، وصمالصمة ومّمقل، وظمامتة:   ىمسَّ

ٓمة اًمبحث، وأؾمباب اظمتٞماره، وظموشمِمتٛمؾ قمغم: أمهٞمة اعمقضقع،  اشمردمة:

 واعمٜمٝمج اعمتبع ذم حت٘مٞمؼ اعمقضقع واًمنمح. 

 وومٞمف: اعم١مًمٗمات ذم دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة. اشتمهةد:

 اًمدراؾمة، وومٞمف ُمبحثان:  اشفصل األول:

 اعمبحث إول: شمرمجة ُمقضمزة ًمٚمٜمافمؿ. 

 اعمبحث اًمثاين: دراؾمة اًمٜمٔمؿ. 

 حت٘مٞمؼ اًمٜمٔمؿ.  اشفصل اشثمي :

 ذح اًمٜمٔمؿ.  اشفصل اشثمشث:

 ثم فهآس اشمصمدر واشمآاجع، وفهآس اشموضوعمت. ، تمةاشخم
 اشمنهج اشمتيع ف  تحرةق اشمخطوط واشاآح: 

 ٟمسخت وضبٓمت اعمٜمٔمقُمة ضبٓمًا يماُماًل سماًمِمٙمؾ.  -1

 يماُمٚمًة، ؾمقاء ُما يتٕمٚمؼ ُمٜمٝما سماًمتجقيد، وُما ًمٞمس ُمتٕمٚم٘مًا سمف.  اعمٜمٔمقُمةذطمت  -2

يات سماًمرؾمؿ اًمٕمثامين، وراقمٞمت ذم ذًمؽ ر -3  اًمروايات.  واية طمٗمص دون ؾمائريمتبت ٔا

اعمذيمقرة ذم اًمنمح، ُمع ُمراقماة ذيمر إطماديث ظمرضمت إطماديث  -4

 اًمّمحٞمحة وم٘مط. 
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 :  راقمٞمُت ذم اًمنمح صمالصمة أُمقر -5

 ُمٕماين اعمٗمردات اًمٚمٖمقية اعمذيمقرة ذم اًمبٞمت.  -أ

 إقمراب إسمٞمات.  -ب

 ُمٕماين إسمٞمات.  -ج

ٟمٓماق دم اخلروج قمـ نمح، ُمع قموقمدم اإلـماًمة ذم اًمراقمٞمُت آظمتّمار  -6

 اعمٜمٔمقُمة، ومال أشمٕمرض ٕي ُمس٠مًمة مل يتٕمرض هلا اًمٜمافمؿ. 

 إٟمف ؾمٛمٞمع جمٞمب اًمدقماء. يرومع درضماشمٜما ذم اًمدٟمٞما وأظمرة: أؾم٠مل اهلل اًمٕمٔمٞمؿ أن 
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 التمهيد: املؤلفات في تجويد سورة الفاتحة
ٍت خمتّمة سمتجقيد ؾمقرة اًمٗماحتة وم٘مط، أو سمتجقيد ًم٘مد يمان ًمٚمٕمٚمامء قمدُة ُُمَّمٜمَّٗما

 ُمٜمٝما، وؾمقف أرسد ذم هذا اعمبحث ُما اـمٚمٕمت قمٚمٞمف ُمـ اعم١مًمٗمات ذم ذًمؽ، 
ٍ
ضمزء

وًما سمٛم١مًمٗمٝما،  ًُما إىمدم ومإىمدم. ُُمَٕمرِّ  وسماعمّمٜمَّػ هؾ هق ُمٓمبقع أم خمٓمقط أم ُمٗم٘مقد، ُُمَ٘مدِّ

ًمٙمريؿ سمـ قمبد ، ٕيب حمٛمد قمبد ااًمبٚمٖمة اًمراضمحة ذم شم٘مقيؿ طمروف اًمٗماحتة -1

ه656 )ت سمٕمددي اًمباري اسمـ قمبد اًمرمحـ اًمّمٕمٞم
(1)

)
(2)

 . 

ًمديـ حيٞمك سمـ يقؾمػ اًمٍمسي ، جلامل ااًمِمارطمة ذم دمقيد اًمٗماحتة -2

 ، وهل ُمقضقع هذا اًمبحث، وؾمٞم٠ميت احلديث قمٜمٝما. ه(656)ت

، إلسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ اجلَْٕمؼمي اًمقاضحة ذم دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة -3

ىمّمٞمدة داًمٞمة ذم قمنميـ سمٞمتاً وهل  ، ه(732)ت
(3)

 . 

، وهق ذح ًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة ًمٚمجٕمؼمي، ذح اًمقاضحة ذم دمقيد اًمٗماحتة -4

ـ قمكم اعمرادي اعمرايمٌموُم١مًمػ اًمنمح هق:  ـ قمبد اهلل سم ـ ىماؾمؿ سم ـ سم  ه(749)ت احلس
(4)

 . 

ـ حمٛمقد اًمسٛمرىمٜمدياًم٘مّمٞمدة اًمٗمائحة ذم دمقيد اًمٗماحتة -5  ه(789)ت، عمحٛمد سم
(5)

 . 

ار حتةدمقيد اًمٗما -6 ه(938)ت، ًمٕمٛمر سمـ اًم٘ماؾمؿ اًمٜمِمَّ
(6)

 . 

                                       
( أن اعم١مًمػ جمٝمقل 35)صاًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة سمتح٘مٞمؼ أ. ومرهمكم(، وذح 15ذم دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة )ص( 1)

ه 656قوماة، وىمد ذيمر اسمـ اجلزري أٟمف شمقمم ُمٙماٟمة أسمٞمف ذم اعمِمٞمخة واإلىمراء ُمـ سمٕمده، وىمد شمقذم واًمُدُه ؾمٜمة اًم

 يمام ذيمر ذًمؽ اسمـ اجلزري ذم اًمٖماية. 

 (. 461-1/466هماية اًمٜمٝماية )( 2)

 وهل ُمٓمبققمة ُمع ذطمٝما. ( 3)

 وهلذا اًمٙمتاب ـمبٕمتان: ( 4)

 دي اًمٗمْمكم، ـمبع سمدار اًمٕمٚمؿ ذم سمػموت سمٚمبٜمان. : سمتح٘مٞمؼ اًمديمتقر قمبد اهلااًمٓمبٕمة إومم

 : سمتح٘مٞمؼ إؾمتاذ ومرهمكم ؾمٞمد قمرسماوي، ـمبع سمٛمٙمتبة أوٓد اًمِمٞمخ ًمٚمؽماث سمٓمٜمٓما. اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة

 (. 146)ص -خمٓمقـمات قمٚمؿ اًمتجقيد -ؾُما زال خمٓمقـمًا، اٟمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِماُم( 5)

 (. 36)ص -خمٓمقـمات قمٚمؿ اًمتجقيد -ُما زال خمٓمقـمًا، اٟمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِماُمؾ ( 6)
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ه(953)ت، عمحٛمد سمـ قمكم سمـ ـمقًمقن ذح اًمقاضحة ذم دمقيد اًمٗماحتة -7
(1)

 . 

ه(958)ت، ًمٞمقؾمػ سمـ قمبد اهلل إرُمٞمقين رؾماًمة ذم دمقيد اًمبسٛمٚمة -8
(2)

 . 

ه(1613 )ت، عمحٛمد سمـ ؾمٕمد اًمٜمقيب ذح اًمقاضحة ذم دمقيد اًمٗماحتة -9
(3)

 . 

ه(1641)ت ، ٕمحد سمـ قمكم اعم٘مٞمٜمل قيد اًمٗماحتةذح اًمقاضحة ذم دم   -16
(4)

. 

، ًمَٙمْؾ سمـ حمٛمد اًمزاهدي )ُمـ قمٚمامء اًم٘مرن احلادي قمنم(دمقيد اًمٗماحتة  -11
(5)

. 

، ًمٕمبد اًمٙمريؿ سمـ قُمٛمر سمـ ُمّمٓمٗمك اهلدية اًمٜماومٕمة ًمنمح ُمٜمٔمقُمة اًمقاضحة   -12

ه1324)ت سمٕمد سمـ ُمراد اًمٓمراسمٚمز اعمدين احلٜمٗمل ا
(6)

)
(7)

 . 

، ًمزيـ اًمديـ سمـ قمٛمر اًم٘ماري )جمٝمقل اًمقوماة(د اًمٗماحتةاًمٗمائدة ذم دمقي   -13
(8)

 . 

، ُمع ُما يتٕمٚمؼ دمقيد اًمٗماحتة وقمنم ؾمقر ىمّمار ُمـ ظمقاشمٞمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -14

سماًمّمالة ُمـ أطمٙماٍم قمغم رواية طمٗمص قمـ قماصؿ ُمـ ـمريؼ اًمِماـمبٞمة، حلسٜمل ؿمٞمخ 

قمبد اهلل )ُمـ اعمٕماسيـ(
(9)

. 

قر حمٛمد سمـ ومقزان سمـ محد ـيمت، ًمٚمد ةـحـاشمـقيد اًمٗمـجـل شمـة ومـاًمـرؾم   -15

                                       
 (. 115)ص -خمٓمقـمات قمٚمؿ اًمتجقيد -ُما زال خمٓمقـمًا، اٟمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِماُمؾ ( 1)

 (.86)ص -خمٓمقـمات قمٚمؿ اًمتجقيد -ُما زال خمٓمقـمًا، اٟمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِماُمؾ ( 2)

 (.115)ص -خمٓمقـمات قمٚمؿ اًمتجقيد -ُما زال خمٓمقـمًا، اٟمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِماُمؾ ( 3)

 (.115)ص -خمٓمقـمات قمٚمؿ اًمتجقيد -ُما زال خمٓمقـمًا، اٟمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِماُمؾ ( 4)

 (.36)ص -خمٓمقـمات قمٚمؿ اًمتجقيد -ُما زال خمٓمقـمًا، اٟمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِماُمؾ ( 5)

ػ ( أن اعم١مًم35(، وذح اًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة سمتح٘مٞمؼ أ. ومرهمكم )ص15ذم دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة )ص( 6)

اجلاُمٕمة اإلؾمالُمٞمة وضماُمٕمة جمٝمقل اًمقوماة، ومل أضمد ًمٚمٛم١مًمػ شمرمجة، وًمٙمـ وضمدت حتت ُم٘مال سمٕمٜمقان: )

عمحٛمد اًمسقد(: أن اًمِمٞمخ قمبد اًمٙمريؿ اًمٓمراسمٚمز ىمد زار وماس قمام  اًم٘مرويلم واًمرواومد إومم ًمٚمٕمالىمة..

      ( 22255) ًمٙمؽموينوَأًمََّػ هذا اًمٙمتاب هٜماك. اٟمٔمر اعم٘مال اعمذيمقر ذم ُمقىمع ُمٖمرس اإله( 1324)

http://maghress.com/alalam /.) 

 (. 197)ص -خمٓمقـمات قمٚمؿ اًمتجقيد -ُما زال خمٓمقـمًا، اٟمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِماُمؾ ( 7)

 (.128)ص -خمٓمقـمات قمٚمؿ اًمتجقيد -ُما زال خمٓمقـمًا، اٟمٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِماُمؾ ( 8)

 ه. 1418ُمٓمبقع سمدار اعمٜمارة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ضمدة، اًمٓمبٕمة إومم، ( 9)

http://maghress.com/alalam%20/
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)ُمـ اعمٕماسيـ(اًمٕمٛمر
(1)

 . 

دمقيد طمروف اًمٗماحتة، ًمٗمرهمكم ؾمٞمد قمرسماوي )ُمـ اعمٕماسيـ( -16
(2)

 . 

وهق أن هٜماك قمدة ُمٜمٔمقُمات ذم  وذم ظمتام هذا اعمبحث أود أن ُأَٟمبَِّف قمغم أُمر:

دمقيد اًمٗماحتة، ًمٙمٜمٝما جمٝمقًمة آؾمؿ واعم١مًمػ
(3)

 . 

 

                           

                                       
 م. 2664-ه1425ُمٓمبقع سمدار احلْمارة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمبٕمة إومم، ( 1)

 جقيد واًم٘مراءات( حتت هذا اًمراسمط:ُمٜمِمقر سمٕمض إضمزاء ُمٜمف سمٛمقىمع )اًمِمٞمخ ومرهمكم ًمٚمت( 2)

(http://www.ammar.ca.com/fargali) 

 (. 187، 142، 141، 81، 86، 77، 36، 13، 12)صىمسؿ اًمتجقيد ٔمر: اًمٗمٝمرس اًمِماُمؾ اٟم( 3)
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 الفصل األول: الدراسة 
(1): ترجمة موجزة للناظم املبحث األول

 

ًم٘مد يماٟمت يمتب اًمؽماضمؿ ؿمحٞمحًة سمؽممجة ٟمافمؿ هذه اًم٘مّمٞمدة، وُمع ذًمؽ طماوًمت 

 أن أمجع أيمؼم ىمدٍر ممٙمـ ذم شمرمجتف ُمـ هذه اًمٙمتب: وم٠مسمدأ وأىمقل: 

 اامو ويسيو: 
ر سمـ هق مجال اًمديـ، أسمق زيمريا، حيٞمك سمـ يقؾمػ سمـ حيٞمك سمـ  ُمٜمّمقر سمـ اًْمـُٛمَٕمٛمَّ

ي، ُمـ أهؾ سس َسِ ْ قمبد اًمسالم اًمبٖمدادي، إٟمّماري، احلٜمبكم، اًمٍمَّ
(2)

 . 

وىمد يمان رضيرًا، ًمٙمـ مل يتبلم زم ُمـ ظمالل اعمراضمع: هؾ وًمد رضيرًا؟ أم أٟمف 

 ُأِصٞمب سمف سمٕمد ذًمؽ؟.

 والدتو: 
 ه. 588وًمد ؾمٜمة 

 شةوخو: 
قمسايمر اًمبٓمائحل أصحاب اسمـىمرأ اًم٘مرآن سماًمروايات قمغم  -1

(3)
.  

ؾمٛمع احلديث ُمـ قمكم سمـ إدريس اًمٞمٕم٘مقيبو -2
(4)

 . 

 عرةدتو: 
 : ًمٚمسٜمة وهنجٝما، ي٘مقل  حمباً  ًم٘مد يمان 

 اٝمَ ـاًُمـــــــضَم رِ وَ  ةٍ ٜمَّ ؾُمـــــــ ااَيـــــــ٘مَ سمَ  َٓ قْ ًَمـــــــ

 

 ْ ُّــــــ٠مْ ٟمَ  ٌح اِضــــــوَ  ٌج هَنـْـــــ َؼ ْبــــــيَ  مَل فُ مَت
(5)

  

                                        
(، واًمبداية واًمٜمٝماية 4/298(، وومقات اًمقومٞمات )332-1/257اٟمٔمر شمرمجتف ذم: ذيؾ ُمرآة اًمزُمان )( 1)

(، 2/231(، وإيْماح اعمٙمٜمقن )1346(، ويمِمػ اًمٔمٜمقن )ص7/66(، واًمٜمجقم اًمزاهرة )13/244)

 (. 237-13/236(، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )8/177قمالم )(، وا2/487ٕهدية اًمٕماروملم )

َسي: ( 2) ْ  ُمـ ومرؾمخلم قمغم ىمرية وهل" سس اًمدير"ٟمسبة إمم  ،ؾمايمٜمة راء سمٞمٜمٝمام اًمّماديـ، سمٗمتحاًمٍمَّ

 (. 3/535. اٟمٔمر: إٟمساب ًمٚمسٛمٕماين )سمٖمداد

 (. 26/548اٟمٔمر شمرمجتف ذم: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )( 3)

 (. 22/177م اًمٜمبالء )اٟمٔمر شمرمجتف ذم: ؾمػم أقمال( 4)

 (. 16/59اٟمٔمر: اًمدرر اًمسٜمٞمة ذم إضمقسمة اًمٜمجدية )( 5)
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م اسمـ شمٞمٛمٞمة ، ي٘مقل قمٜمف ؿمٞمخ اإلؾمال×وًمٙمـ قِمٞمب قمٚمٞمف أٟمف يمان يتقؾمؾ سماًمٜمبل 

أي: آؾمتٖماصمة - ُمقضمقد)سمٕمد ُمقشمف:  ×ذم ُمٕمرض طمديثف قمـ آؾمتٖماصمة سماًمٜمبل 

 ىمٓمٕمة ؿمٕمره ومٗمل ،اًمٍمسي حيٞمك اًمِمٞمخ ُمثؾ اًمٜماس، يمالم سمٕمض ذم -×سماًمٜمبل 

 (واعمٜمام اًمٞم٘مٔمة ذم × سماًمٜمبل اعمستٖمٞمثلم) يمتاب ًمف اًمٜمٕمامن سمـ حمٛمد واًمِمٞمخ ُمٜمف،

 ذائع ذم سم٘مقهلؿ ي١مظمذ اًمذيـ إطمٙمام، سمٛمدارك اًمٕماعملم اًمٕمٚمامء ُمـ ًمٞمسقا وه١مٓء

 ُمريض، قمامل قمـ ٟم٘مؾ وٓ ذقمل دًمٞمؾ هلؿ وًمٞمس واحلرام، احلالل وُمٕمرومة اإلؾمالم،

(قمٚمٞمٝما ضمروا قمادة سمؾ
(1)

. 

 ذم ىمّمائده ذم ي٘مقًمف ُما ياًمٍمس حيٞمك اًمِمٞمخ قمغم أٟمٙمرٟما وهلذاوىمال أيْمًا: )

 وٟمحق ،وأؾمتٜمجد وأؾمتٕملم ؾمتٖمٞمثأ سمؽ :ىمقًمف ُمثؾ ،سمف ؾمتٖماصمةآ ُمـ ،اًمرؾمقل ُمدح

(ذًمؽ
(2)

 . 

 مؤشفمتو: 
اًمدرة اًمٞمتٞمٛمة واعمحجة اعمست٘مٞمٛمة، وهق ٟمٔمؿ زوائد اًمٙماذم ذم اًمٗم٘مف احلٜمبكم، ي٘مع  -

سمٞمتاً  2774ذم 
(3)

 . 

(4)×ديقان ؿمٕمر ذم ُمدح اًمٜمبل  -
، ي٘مال إٟمف يبٚمغ قمنميـ جمٚمداً 

(5)
 . 

اًمروضة اًمباهرة ذم أظمالق اعمّمٓمٗمك اًمباهرة -
(6)

. 

اًمِمارطمة ذم دمقيد اًمٗماحتة -
(7)

 . وهق ُمقضقع اًمبحث. 

                                       
 (. 2/479اًمرد قمغم اًمبٙمري )( 1)

  (.1/77جمموع الفتاوى )( 2)

(. وهو مطبوع بتحقيق 8/177(، واألعالم )43(، واددخل )ص13/237انظر: معجم ادؤلفني )( 3)

 ه.1424ة الشيخ جاسم الدورسي بدار ابن حزم ببريوت، سن

 ورقة.  277( يف 325487وادوجود منه له نسخة يف ادكتبة األزهرية حتت رقم )( 4)

 (. 13/244اًمبداية واًمٜمٝماية )انظر: ( 5)

 (. 2/487اٟمٔمر: هدية اًمٕماروملم )( 6)

 .اعمرضمع اًمساسمؼانظر: ( 7)
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ُمٜمٔمقُمة ذم قم٘مٞمدة أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة -
(1)

 . 

اعمٜمت٘مك ُمـ ُمدائح اًمرؾمقل )اعمختار ُمـ ُمدائح اعمختار( -
(2)

 . 

ُمٜمٔمقُمة ذم أوائؾ اًمِمٝمقر اًمروُمٞمة -
(3)

 . 

اًمقصٞمة اًمٍمسية -
(4)

 . 

 شعآه: 
ًم٘مايص واًمداين، طمتك إن سمٕمض يمان اًمٍمسي ؿماقمرًا جُمٞمدًا، ؿمٝمد ًمف سمذًمؽ ا

اًمٕمٚمامء إيماسمر يمان يستِمٝمد سمِمٕمره ويٜم٘مٚمف ذم يمتبف
(5)

 . 

وُمـ سمراقمتف ذم اًمِمٕمر أٟمف يمان ًمف ىمّمٞمدة ذم يمؾ سمٞمٍت ُمٜمٝما مجٞمع طمروف اهلجاء
(6)

 . 

شؾمٞمد اًمِمٕمراء»ىمال قمٜمف اًمذهبل: 
 (7)

. 

 ةطمسٜم أؿمٞماء رسيٕماً  اًمبدهية قمغم يٜمٔمؿ انـويم»ر: ـوىمال قمٜمف احلاومظ اسمـ يمثٞم

شسمٚمٞمٖمة ومّمٞمحة
 (8)

 . 

 وؿمٕمره ُمٜمف، أؿمٕمر × اًمٜمبل دائحـُم ــُم رـأيمث ؿماقمراً  أقمٚمؿ ٓ»وىمال اًمٙمتبل: 

شقماًمٞمة ـمب٘مة
 (9)

 . 

ووصٗمف إؾمامقمٞمؾ سماؿما اًمبٖمدادي سم٠مٟمف ؾمٞمد اًمِمٕمراء
(10)

. 

                                       
 . منشورة يف جملة جامعة أم القرى، العدد اخلامس والعرشين، ادجلد اخلامس عرش( 1)

 (. 2/487انظر: هدية العارفني )( 2)

 (. 13/237انظر: معجم ادؤلفني )( 3)

 (. 2/487انظر: هدية العارفني )( 4)

(، وؾمبؾ اهلدى 8/431، 3/265(، وشمٗمسػم احلاومظ اسمـ يمثػم )76، 1/18: زاد اعمٕماد ) اٟمٔمر ُمثالً ( 5)

 (. 654(، وشمٞمسػم اًمٕمزيز احلٛمٞمد )ص357، 1/344واًمرؿماد )

 (. 8/177ر: إقمالم )اٟمٔم( 6)

 (. 23/323انظر: سري أعالم النبالء )( 7)

 (. 13/244اًمبداية واًمٜمٝماية )( 8)

 (. 4/298ومقات اًمقومٞمات )( 9)

 (. 2/487انظر: هدية العارفني )( 17)
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 ثنمء اشعلممء علةو: 
 ُمع أن اسمـ شمٞمٛمٞمة ىمد رد قمٚمٞمف شمقؾمٚمف ذم أيمثر ُمـ ُمقضع، إٓ أٟمف أصمٜمك 

قمٚمٞمف
(1)

 . شاعمِمٝمقر اًمِمٕمر صاطمب ،اًمّماًمح ،اًمٗم٘مٞمف» :سم٘مقًمف 

 سمـ حيٞمك ،اًمديـ مجال ،اًمزاهد ،ديبإ ،اًمٕمالُمة» وىمال قمٜمف احلاومظ اًمذهبل:

شاًمِمٕمراء ؾمٞمد ،اًمرضير ،احلٜمبكم ياًمٍمس ُمٜمّمقر سمـ حيٞمك سمـ يقؾمػ
 (2)

 . 

 اًمّمادىمة اعمحبة ذو، اعماهر، اعمادح اًمٍمسي»وىمال قمٜمف احلاومظ اسمـ يمثػم: 

ش صماسمت سمـ سمحسان قمٍمه ذم فُ بَّ َِم يُ ، اهلل ًمرؾمقل
 (3)

 . 

شواًمٚمٖمة طماديثًمأل احلاومظ ،اعماهر»وىمال قمٜمف أيْمًا: 
 (4)

 . 

 اهلل ًمرؾمقل اًمّمادىمة اعمحبة ذو ،اًمٕمالُمة ،ُماماإل ،ًمِمٞمخا» : وىمال قمٜمف اًمّماحلل

 يقؾمػ سمـ حيٞمك زيمريا أسمق ،صماسمت سمـ سمحسان قمٍمه ذم يِمبٝمف ومٚمذًمؽ :×

شاًمبّمػمة سمّمػم ،اًمبٍم رضير ويمان اًمٍمسي، ٟمّماريإ
 (5)

 . 

 اًمٕمٚمامء ُمـ يمان...  اًمرسماين ،إديب م،اإلُما ،ًمِمٞمخا»وىمال قمٜمف اسمـ شمٖمري سمردي: 

شاجلقدة هماية ذم وؿمٕمره اًمٜمٔمؿ، ذم اًمٓمقمم اًمٞمد ًمف ويمان اًمٕمباد، اًمزهاد اًمٗمْمالء
(6)

 . 

                                       
 قمغمؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة  أصمٜمكي٘مقل اًمِمٞمخ قمبد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ آل اًمِمٞمخ: )( 1)

 يٚمزم ٓ سمؾ ضمٝمة، يمؾ ُمـ حمٛمقداً  ممدوطماً  يٙمقن أن ضمٝمة ُمـ ومحده ؿمخص ُمدح ُمـ يٚمزم وٓ اًمٍمسي،

 وي٘متيض إؾمالُمف، وظمٚمؾ إيامٟمف، ٟم٘مص يقضمب سمام قمٚمٞمف حيٙمؿ ٓ أن اإليامن أو سماإلؾمالم قمٚمٞمف احلٙمؿ ُمـ

 اًمٖمٚمق ُمـ ومٞمف وىمع اًمٍمسي حيٞمك ؿمٕمر أن اًمِمٞمخ ذيمر وىمد .قمٚمٞمٝما وقم٘ماسمف اًمسٞمئات، سمبٕمض شم٠مصمٞمٛمف

( اٟمٔمر: دقماه أو اهلل سمٖمػم اؾمتٖماث ُمـ قمغم وأٟمٙمر خمٚمقق، طمؼ ذم ُمثٚمف يّمدر أن يٜمبٖمل ٓ ُما ـمراءواإل

 ؿمٕمر شمٞمٛمٞمة اسمـ اًمِمٞمخ أٟمٙمر وىمد(: )211(، وىمال ذم )ص269ُمٜمٝماج اًمت٠مؾمٞمس واًمت٘مديس )ص

 (. جيقز وٓ يسقغ ٓ ُما ومٞمف ي٘مع أٟمف قمغم وٟمص اًمٍمسي،

 (. 23/323ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) (. واٟمٔمر أيْمًا:4/1439شمذيمرة احلٗماظ )( 2)

 (. 6/299اًمبداية واًمٜمٝماية )( 3)

 (.6/331) اعمّمدر اًمساسمؼ( 4)

 (. 17/273سبل اهلدى والرشاد )( 5)

 (. 7/66اًمٜمجقم اًمزاهرة )( 6)
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شوم٘مٞمف، ُم٘مرئ، أديب، ًمٖمقي، ؿماقمر»:  وىمال قمٜمف قمٛمر رضا يمحاًمة
 (1)

. 

 : وــمتـوف
 دَّ قمَ وأَ  إًمٞمف، جيٞمب أن وم٠مسمك قماه ىمائد اجلٞمش،د (ه656) ؾمٜمة سمٖمداد إمم اًمتتار دظمؾ عما

 مجاقمة، ُمٜمٝمؿ ؿِمَّ ٝمَ ومَ  ،طمجارإ سمتٚمؽ رُماهؿ اًمتتار قمٚمٞمف دظمؾ ومحلم ،طمجارة داره ذم

 . ؾمٜمة وؾمتقن صمامن اًمٕمٛمر ُمـ وًمف ىمتٚمقه صمؿ أطمدهؿ، سمٕمٙمازه ىمتؾ إًمٞمف ظمٚمّمقا ومٚمام

ـَ ومٞمٝما صمؿ مُحَِؾ إمم سس ودُ 
-رمحف اهلل رمحة واؾمٕمة -ومِ

(2)
 . 

 

                            

                                       
 (.13/237ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )( 1)

(، 13/244) (، واًمبداية واًمٜمٝماية4/298(، وومقات اًمقومٞمات )332-1/257اٟمٔمر: ذيؾ ُمرآة اًمزُمان )( 2)

(، هدية اًمٕماروملم 2/231(، وإيْماح اعمٙمٜمقن )1346(، ويمِمػ اًمٔمٜمقن )ص7/66واًمٜمجقم اًمزاهرة )

 (. 237-13/236(، وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم )8/177(، وإقمالم )2/487)
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 : دراسة النظم املبحث الثاني
 اام اشكتمب: 

يمام ذيمر ذًمؽ صاطمب  )اشامرحة ف  تجويد اورة اشفمتحة(اؾمؿ اًمٙمتاب هق: 

هدية اًمٕماروملم
(1)

، وأُما اًمٕمٜمقان اًمذي ُوضِمَد قمغم اًمٜمسخة اعمخٓمقـمة ومٝمق: )ىمّمٞمدة 

ي ذم دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة(، سمدون ذيمر اًمِمٞم َسِ ْ خ مجال اًمديـ حيٞمك سمـ يقؾمػ اًمٍمَّ

 قمٜمقان ًمٚمٙمتاب. 

 توثةق يسية اشكتمب شلمؤشف: 
هٜماك قمدة أدًمة شمدل قمغم أن هذا اًمٜمٔمؿ ًمٚمِمٞمخ مجال اًمديـ حيٞمك سمـ يقؾمػ 

 اًمٍمسي، وهل قمغم اًمٜمحق اًمتازم: 

اعمخٓمقـمة هبذا آؾمؿ: )مجال  ضماء اؾمؿ اعم١مًمػ قمغم اًمقرىمة إومم ُمـ اًمٜمسخة -أ

 اًمديـ، حيٞمك سمـ يقؾمػ اًمٍمسي(. 

 ًمف ىمّمٞمدة ذم دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة.  ٟمَصَّ صاطمب هدية اًمٕماروملم قمغم أن اًمٍمسي -ب

 ومما ُيْست٠مٟمس هلذا أيْمًا: 

ورد ذم ؾمػمة اًمٍمسي أٟمف يمان ؿماقمرًا جُمٞمدًا، وُمـ ي٘مرأ هذه اعمٜمٔمقُمة حيس  -ج

 وؾمالؾمتٝما. سمٛمدى ضمقدهتا وإشم٘ماهنا 

واًمٍمسي إُماٌم ُمـ أئٛمة أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة ًمف يمتاسمات ذم ٟمٍمة اًمسٜمة  -د

ٟمٔماًم وٟمثرًا، وٟمالطمظ ذم هذه اعمٜمٔمقُمة أٟمف دقما إمم اًمتقطمٞمد وإظمالصف ومٞمام ي٘مارب 

 ٟمّمػ اًم٘مّمٞمدة. 

ورد ذم ؾمػمة اًمٍمسي أٟمف ىمرأ اًم٘مرآن سماًمروايات، ومال ُيستبٕمد قمٚمٞمف أن يٜمٔمؿ  -ه

 ذم دمقيد اًمٗماحتة. هذه اًم٘مّمٞمدة 

 : موضوعمت اشمنظومة
 سمدأ اًمٜمافمؿ سماًمبسٛمٚمة ىمبؾ أن يستٗمتح اًمٜمٔمؿ.  -

ُم ومٞمف عمقضقع اًم٘مّمٞمدة.  -  صمؿ سمدأ ٟمٔمٛمف سمبٞمٍت ُيَ٘مدِّ

                                       
(1 ) (2/487 .) 
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صمؿ اٟمت٘مؾ ُمباذة إمم ُمقضقع اًم٘مّمٞمدة، وهق دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة، وىمد وىمع  -

 هذا اجلزء ذم أطمد قمنم سمٞمتًا. 

 ٘مـ اًمتجقيد أن يت٘مـ اًمٕمٛمؾ هلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم. صمؿ ٟمّمح اًم٘مارئ سمٕمد أن أشم -

 صمؿ ذيمر ومْمؾ ؾمقرة اًمٗماحتة سمبٞمتلم.  -

صمؿ ٟمّمح اًم٘مارئ سمتّمٗمٞمة قم٘مٞمدشمف ُمـ اًمِمقائب، وإظمالصف اًمتقطمٞمد هلل ؾمبحاٟمف  -

 وشمٕمامم سم٠مطمد قمنم سمٞمتًا.

 ( سمٞمتًا. 26ومٞمٙمقن جمٛمقع أسمٞمات اًم٘مّمٞمدة )

 : منهج اشنمظم ف  منظومتو
مجٞمع اعمسائؾ اًمتل ٟمبَّف قمٚمٞمٝما اًمٕمٚمامء ذم إظمٓماء اًمتل شم٘مع ذم دمقيد  مل َيَتتبَِّع اًمٜمافمؿ

ؾمقرة اًمٗماحتة، وًمٕمؾ ؾمبب ذًمؽ أٟمف يمان ُمت٘مدُمًا قمغم همػمه ممـ َأًمََّػ ذم دمقيد ؾمقرة 

اًمٗماحتة، سمؾ ٓ ُيْسَتبٕمد أن يٙمقن هق أول ُمـ َأًمََّػ ذم هذا اًمِم٠من
(1)

. 

 : وصف اشنسخة اشخطةة
 ٞمٍة واطمدٍة اقمتٛمدت قمٚمٞمٝما ذم حت٘مٞمؼ اًمٜمٔمؿ. مل أىمػ إٓ قمغم ٟمسخة ظمٓم

وهذه اًمٜمسخة اخلٓمٞمة ُمقضمقدة ذم ُمٙمتبة اًمِمٞمخ قمارف طمٙمٛمت سماعمديٜمة اعمٜمقرة، 

( ورىمة، 361( وقمدد أوراق هذا اعمجٛمقع )164/86وذًمؽ ضٛمـ جمٛمقع سمرىمؿ )

 ؾمؿ.  11×18ُم٘ماس اًمقرىمة: 

 (.264-262وهذا اًمٜمٔمؿ ي٘مع ذم صمالصمة أًمقاح هل: )

 ه.1189ؾمٜمة  : تمريخ اشنسخ

 ُمنمىمل مجٞمؾ، وهق واضح ضمدًا مل يٕمتقره أي ـمٛمس أو سمٞماض.  : خط اشنسخ

  : وإًمٞمؽ صقر اًمٜمسخة اخلٓمٞمة

                                       
سمـ  قمبد اًمٙمريؿ سمـ قمبد اًمباريٕن اًمبٚمٖمة اًمراضمحة ذم شم٘مقيؿ طمروف اًمٗماحتة، اًمتل أًمٗمٝما أسمق حمٛمد ( 1)

َػ ىمبؾ هذه اعمٜمٔمقُمة، واًمٍمسي قمبد ُػ اًمقطمٞمد اًمذي حيتٛمؾ أن يٙمقن ُأًمِّ اًمرمحـ اًمّمٕمٞمدي هق اًْمـُٛم١َمًمَّ

، ومٝمام ُمتٕماسان، وًمٞمس ه656، وصاطمب اًمبٚمٖمة جمٝمقل اًمقوماة: إٓ أٟمف شمقذم سمٕمد ؾمٜمة ه656شمقذم ؾمٜمة 

 قمٜمدٟما ٟمٌص واضح ذم حتديد ؾمٜمقات اًمت٠مًمٞمػ: ومٞمحتٛمؾ هذا يمام حيتٛمؾ ذاك. 
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 : تحقيق النظم الفصل الثاني
 قصيدة الشيخ جمال الدين يحيى بن يوسف الصَّْرَصِري

 في تجويد سورة الفاتحة
 قدس اهلل تعمشى روحو

 شآَِّحةمِ ِبْسِم اهلِل اشآَّْحَمِن ا
 

ِقيـــــَد اًْمِ٘مـــــَراَءِة ُُمْتِ٘مٜمـــــاً  .4  إَِذا ُرُْمـــــَت دَمْ

 

ــــِؼ  ــــاَل حُمَ٘مِّ ــــَٛمْع َُمَ٘م ــــاِب اؾْم ُمِّ اًْمِٙمَت
ِٕ 

 
َدنْ  .5 ــــدِّ ــــاَء ؿَم َم َواًْمَب ــــالَّ ( اًم ـــــ)هللِ َربِّ  وَم

 

ــــِؼ  ْد َوَرىمِّ ( ؿَمــــدِّ ـِ مْحَ  ذِم )اًمــــرَّ
ِ
اء  َوًمِٚمــــرَّ

 
6.  َٓ طِمٞمِؿ( اىْمَرْأ، َوُْمَٕمٜمَاُه    مُتِْؾ يَمَذا ذِم )اًمرَّ

 

 ًمَِٗمــــْرٍط شَمْســــبِِؼ 
ٍ
ــــاِد َأْو ـَمــــاء  إمَِم اًمْمَّ

 
( يَمســــَْرَة يَماومِـــفِ  .7 ـِ ي  َو)َُماًمـِــِؽ َيـــْقِم اًمـــدِّ

 

ـــِؼ  ْد َوَوصمِّ ( ؿَمـــدِّ ـِ ي ْد، َوَداَل )اًمـــدِّ  وَمَجـــقِّ

 
َم )قَمَٚمْٞمِٝمُؿ( .8 َٓ  )َيْقِم( اوْمَتْح، َو

ِ
 َوذِم َياء

 

( وَماوْمَتْح هَمْٞمٜمََٝما وَمْتَح طُم  ِق َوذِم )هَمػْمِ  ذَّ

 
ـــاَك( ُُمْتِ٘مٜمـــاً  .9 ْد صُمـــؿَّ )إِيَّ ـــاَك( ؿَمـــدِّ  َو)إِيَّ

 

ـــــِؼ  َٓ مُتَحِّ ُف  ـــــٛمَّ ْ َض ـــــلمِّ ـــــُد( سَم  َو)َٟمْٕمُب

 
داً  .: ــــقِّ ْ جُمَ ــــلمِّ ــــلْمَ سَم ــــَتِٕملُم( اًْمَٕم  َوذِم )َٟمْس

 

ُذِق  ْدِر حَتْ ـَ اًمّمَّ  َوَها )إِْهِدَٟما( َأظْمِرْج ُِم

 
لمَ ـِ َوَصاَد )اًمّّم  .;  ، َواظْمَش ذِم َراَط( اؿْمُدْد أَِو اًمسِّ

 

ِؼ ـ)ِص   َواشمَّ
ِ
( اًْمـَٛمدَّ ذِم اًمٓمَّاء ـَ ِذي  َراَط اًمَّ

 
( اؿْمُدْد، َوذِم  .> ـَ َم )اًمَِّذي َٓ َو

(1)
اِد َراىمِِب اًْمـ   اًمْمَّ

 

ــِؼ  ـَ اًْمـــَجٜمِْب اًْمَٞمَســاِر شُمَقومَّ  ـــُخُروَج ُِمــ

 
 َوذِم اًْمَٖملْمِ ذِم )اًْمـَٛمْٖمُْمقِب( َراِع ؾُمُٙمقهَنَا .43

 

ـــِؼ وَمَٙمـــْؿ ؾُمـــِٛمَع ا ـْ ُُمَتَٕمٛمِّ ـــ  ًمتَّْحِريـــُؽ ُِم

 
ـْ  .44 ــ َٓ شَمُٙم ــْر، َو ـــِٛمٞمِؿ َأفْمِٝم ــَقاِو قِمٜمــَد اًْم  َوًمِْٚم

 

ــــِؼ  ومُّ  ًَمــــُف ُُمْزقِمجــــًا سَمــــْؾ ُُمْٔمِٝمــــرًا سمؽَِمَ

 
ــــاِدهِ  .45 ــــِديِد َض ٍل سمَِتِْم ــــالَّ ــــِع ُض  َوذِم مَجْ

 

ـــاْٟمٓمِِؼ  ِم وَم ، َواًمتَِّْمـــِديِد ًمِـــالَّ  َُمـــَع اًْمــــَٛمدِّ

 
ْدَت  .46 ـــقَّ ـــَت ضَم ـــ٢مِْن َأْٟم ـــراً  وَم ـــَراَءَة ُُمْٔمِٝم  اًْمِ٘م

 

ِؼ  ـــُٛمِحؼِّ اًْمـــُٛمَدىمِّ ِقيــِد اًْم ــَق دَمْ ــْؾ َٟمْح  وَمِٛم

 
                                       

 ذم إصؾ: )ذم( سمدون واو، وٓ يست٘مٞمؿ وزن اًمبٞمت سمدوهنا. ( 1)
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ـــــا .47 ـــــؼِمًا هِبَ ـــــَٗملْمِ ُُمْٕمَت ـــــٞمُٛمَٝما ٟمِّْم  وَمَتْ٘مِس

 

ِق   يَماَم ضَماَء ذِم َٟمصِّ اًْمـَحِديِث اًْمـُٛمَّمدَّ

 
ــدٍ  .48 ــٞمُؿ طَماُِم ــْرِش شَمْٕمٔمِ ــَربِّ اًْمَٕم  وَمٜمِّْمــٌػ ًمِ

 

 ًمِــــُٛمتَِّ٘ملَوٟمِّْمـــٌػ ُدقَمـــاٌء ُُمْســـَتَجاٌب 

 
ـُ َأنَّ اًْمــــــــَحْٛمَد هللِ َوطْمـــــــَدهُ  .49  وَمُتـــــــقىِم

 

ِق  اُب َأْهُؾ اًمتََّّمدُّ  ُهَق اًْمـُٛمٜمِْٕمُؿ اًْمَقهَّ

 
َّٓ اهللُ  .:4 َٓ َربَّ إِ ــــــــِؼ َو ــــــــؿْ  ًمِْٚمَخْٚم ِٝم  يُمٚمِّ

 

ـــْرُزِق  ـــِرُْمُٝمْؿ َوإِْن ؿَمـــاَء َي ـــ٢مِْن ؿَمـــاَء حَيْ  وَم

 
ـُ ُذو اًْمَٗمْْم  .;4 مْحَ  ِؾ َُما ًَمفُ ُهَق اًْمـَٛمِٚمُؽ اًمرَّ

 

ِؼ  ــــُٛمَرهَّ ل اًْم ــــُٛمَسٛمِّ ـــٞمٌؿ سمِاًْم ـــِٛمَل َرطِم  ؾَم

 
ـــَقَرى .>4 ـــُف اًْم ـــَداُن ًَم ـــْقٍم ُي ـْ َي ـــ ـــدَّ ُِم َٓ سُم  َو

 

ــــِؼ  ــــَر ُُمقسَم ــــاٍج َوآظَم ـٍ َٟم ــــ ـْ حُمِْس ــــ  وَمِٛم

 
َٓ َُماًمِــــــٌؽ ًَمــــــفُ  .53 َٓ َُمِٚمــــــٌؽ ومِٞمــــــِف َو  َو

 

ــــبِِؼ  ََ اهللِ َواؾْم ــــاِرْع ذِم ِر ــــَقاُه وَمَس  ؾِم

 
ــــْق مَلْ  .54 ــــٌة َأَُمــــاَوًَم َٓ ضَمٜمَّ ـْ َٟمــــاٌر َو ــــ  َيُٙم

 

ـــــ٠َمشمَِّ٘مل  شَمـــــَرى اهللَ أْهـــــاًل َأْن ُيَٓمـــــاَع وَم

 
هُ  .55  َوًَمــــــْٞمَس طَمِ٘مٞمــــــٌؼ ًمِْٚمِٕمَبــــــاَدِة هَمــــــػْمَ

 

ـــــِؼ  ـــــِد شُمْٕمَت ـــــُف ِرقَّ اًمتََّٕمبُّ ـــــ٠َمظْمِٚمْص ًَم  وَم

 
هِ  .56 ـْ ذِم اًْمـــــَحاِدصَماِت سمَِٖمــــػْمِ َٓ شَمْســــَتِٕم  َو

 

ُُمَقومَِّؼ وَمُتْخَذَل َواًْمـَٛمْخُذوُل هَمػْمُ 
(1)

 

 
ـــــ .57 ـــــفُ ـَِوإِنَّ اًمّّم ــــــُٛمْسَتِ٘مٞمَؿ ًَمِديٜمُ  َراَط اًْم

 

ِؾْمــاَلِم َيــٜمُْج  ْْ ـْ هُيْــَد ًمِ َوَُمــ
(2)

 َوَيْســبِِؼ  

 

ــاهُمؾٍ  .58 ــقُل شَمَِم ــاَلَم ـُم ؾْم ــِٚمَح اإْلِ ـْ ُيّْم ــ  َوًَم

 

َداٍب َوإِْصـــــاَلِح َُمٜمْٓمِـــــِؼ  ِٔ  سمَِجْٛمـــــٍع 

 
ـْ سمَِتْ٘مــــَقى ذِم ًمَِســــاٍن َوَٟمــــافمِرٍ  .59  َوًَمِٙمــــ

 

ـــِؼ وَ  ـُْٝمَدى ُُمَتَٕمٚمِّ ـــ ـــٍب سمِاًْم ـــْٛمٍع َوىَمْٚم ؾَم
(3)

 

 
 

                           

                                       
 ذم إصؾ: )ًمٞمس همػم ُمقومؼ(، وٓ يست٘مٞمؿ اًمقزن واعمٕمٜمك إٓ سمحذف )ًمٞمس(. ( 1)

 يف األصل: )ينجو(، والصواب حذف الواو ألن الفعل جمزوم بحذف حرف العلة. ( 2)

 ه(. 1189شمٕمامم وطمسـ شمقومٞم٘مف ؾمٜمة  ذم آظمر اًمٜمٔمؿ ضماءت اًمٕمبارة اًمتاًمٞمة: )متت سمحٛمد اهلل( 3)
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 : شرح النظم الفصل الثالث
 ِبْسِم اهلِل اشآَّْحَمِن اشآَِّحةمِ 

ـــــــــمً  .4 ـــــــــَآاَءِة ُمْتِرن ـــــــــَد اْشِر ـــــــــَي َتْجوِي  ِإَذا رُْم
 

ـــــــــقِ   أِلُ ِّ اْشِكتَـــــــــمِب اْاـــــــــَمْع َمَرـــــــــمَل ُمَحرِّ
 :  معمي  اشمفآدات 

: ُمـ )َراَم( سمٛمٕمٜمك: ـَمَٚمَب  ُْمَت()رُ 
(1)

 . 

اشحمد هلل : »× ُمـ أؾمامء ؾمقرة اًمٗماحتة، وىمد صمبت ذًمؽ قمـ اًمٜمبل )أم اًمٙمتاب(
شأ  اشرآنن وأ  اشكتمب واشسيع اشمثمي  واشرآنن اشعظةم

(2)
. وىمد يَمِرَه هذا آؾمؿ 

ـُ ؾمػميـ، وًمٙمـ ٓ ىمقل ٕطمٍد ُمع ىمقل اًمٜمبل  ـُ واسم (3) ×احلس
. 

 اإلعآاب: 
ِقيَد( )إِ  َذا( فمرف عما يست٘مبؾ ُمـ اًمزُمان. )ُرُْمَت( ومٕمؾ ُماٍض، وشماء اًمٗماقمؾ. )دَمْ

( ضمار وجمرور  ُمِّ
ِٕ ُمٗمٕمقل سمف. )اًْمِ٘مَراَءِة( ُمْماف إًمٞمف. )ُُمْتِ٘مٜمًا( طمال ُمـ شماء اًمٗماقمؾ. )

ُمتٕمٚمؼ سمـ)ُُمْتِ٘مٜمًا(. )اًْمِٙمَتاِب( ُمْماف إًمٞمف جمرور. )اؾْمَٛمْع( ومٕمؾ أُمر، واًمٗماقمؾ ُمستؽم 

ِؼ( ُمْماف إًمٞمف. ومٞمف. )ُمَ   َ٘ماَل( ُمٗمٕمقل سمف. )حُمَ٘مِّ

 اشمعنى اإلجممش  شليةي: 
إذا أردت وىمّمدت أن شم٘مرأ ؾمقرة اًمٗماحتة ىمراءًة جمقدًة ُمت٘مٜمًة: وماؾمٛمْع عما ؾم٠مذيمره 

                                       
 (. 153(، وخمتار اًمّمحاح )ص4/124اٟمٔمر: اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )( 1)

(، واًمؽمُمذي ذم يمتاب شمٗمسػم اًم٘مرآن، سماب ؾمقرة 9796، ح15/491أظمرضمف اإلُمام أمحد ذم ُمسٜمده )( 2)

اًمدًمٞمؾ (، وأظمرضمف اًمبٞمٝم٘مل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، ذم اًمٙمالم ذم اًمّمالة، سماب 3124، ح5/297احلجر )

(، وذم ؿمٕمب اإليامن، ذم سماب شمٕمٔمٞمؿ 3776، ح2/376قمغم أهنا ؾمبع آيات سمبسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ )

(، واًمدارُمل ذم ؾمٜمٜمف، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب ومْمؾ 2344، ح2/441اًم٘مرآن، ذيمر وماحتة اًمٙمتاب )

سـ هذا طمديث طم»ديث صحٞمح: وم٘مد ىمال قمٜمف اًمؽمُمذي: (. واحل3374، ح2/539وماحتة اًمٙمتاب )

إؾمٜماد صحٞمح قمغم ذط ُمسٚمؿ، رضماًمف صم٘مات »ٕمٞمب إرٟم١موط ذم حت٘مٞم٘مف ًمٚمٛمسٜمد: ، وىمال ؿمشصحٞمح

 . شػم إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر ومٛمـ رضمال ُمسٚمؿرضمال اًمِمٞمخلم، هم

 (. 1/161اٟمٔمر: شمٗمسػم اسمـ يمثػم )( 3)
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سم٢مذن اهلل -ًمؽ، واؾمتققمبف، وـَمبِّْ٘مُف ذم ىمراءشمَؽ: شمٜمْؾ هبذا آؾمتامع واًمتٓمبٞمؼ ُمرادك 

 . -ؾمبحاٟمف وشمٕمامم

َدنْ فَــــــــــ)هلِل َربِّ  .5 َ  َواْشيَـــــــــمَء َشـــــــــدِّ َّْ  ( اشـــــــــ
 

ْد َوَرقِّـــــــقِ  ـــــــدِّ ـــــــآَّْحَمِن( َش ـــــــ  )اش ـــــــآَّاِء ِف  َوِشل
 معمي  اشمفآدات:  

) ـِ مْحَ ( و)اًمرَّ  : ُمـ يمٚمامت ؾمقرة اًمٗماحتة. )هللِ َربِّ

« 
ِ
اء اًمالم هٜما هل ٓم اًمت٘مقية، وهل اًمتل شمدظمؾ قمغم ُمٕمٛمقل اًمٗمٕمؾ إذا شم٘مدم ش ًمِٚمرَّ

 . [43]يقؾمػ: ﴾ىئ ی ی ی ﴿قمٚمٞمف، وُمثٚمف ىمقًمف شمٕمامم: 

 اإلعآاب: 
َم( ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم ( ُمبتدأ، ىمّمد ًمٗمٔمف. )اًمالَّ َدْن(.  اًمٗماء: اسمتدائٞمة. )هللِ َربِّ ًمـ)ؿَمدِّ

َدْن( ومٕمؾ أُمر، واًمٜمقن ٟمقن  َم( ُمٜمّمقٌب ُمثٚمف. )ؿَمدِّ )َواًْمَباَء( ُمٕمٓمقف قمغم )اًمالَّ

 ذم حمؾ رومع ظمؼم اعمبتدأ.  واجلٛمٚمة اًمٗمٕمٚمٞمةاًمتقيمٞمد اخلٗمٞمٗمة، واًمٗماقمؾ ُمستؽم ومٞمف وضمقسمًا. 

( ضمار وجمرور، ُمتٕمٚمؼ  ـِ مْحَ ْد(. )ذِم اًمرَّ ( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)ؿَمدِّ
ِ
اء )َوًمِٚمرَّ

ْد( ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم. )َوَرىمِِّؼ( ومٕمؾ أُمر،  سمٛمحذوف، طمال ُمـ اًمراء. )ؿَمدِّ

 ويمرسشمف ًمٚمروي. 

 اشمعنى اإلجممش  شليةي: 
 وهل:  ذيمر اًمٜمافمؿ أرسمع ُمسائؾ ذم هذا اًمبٞمت،

، [2]اًمٗماحتة: ﴾پ ﴿: شمِمديد اًمالم اًمثاٟمٞمة ُمـ ًمٗمظ اجلالًمة ذم ىمقًمف: اشمسأشة األوشى

وإٟمام أُمر سماعمحاومٔمة قمغم شمِمديدها ًمئال يتساهؾ ومٞمف يمام يٗمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ، ومٞم١مدي ذًمؽ 

إمم إؾم٘ماط إطمدى اًمالُملم، وذًمؽ ٕن يمؾ طمرف ُمِمدد سمحروملم، وماًمالم إومم هل 

إصٚمٞمة ٓم اًمتٕمريػ، أدهمٛمت ذم اًمالم
(1)

 . 

، ىمال اسمـ اجلزري: [2]اًمٗماحتة: ﴾پ ﴿ شمِمديد اًمباء ُمـ ىمقًمف: اشمسأشة اشثميةة:

                                       
 (. 161اٟمٔمر: ذح اًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة )ص( 1)
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)واطمرص قمغم اًمِمدة واجلٝمر اًمذي ومٞمٝما(
(1)

.  

َدنْ »وىمد أؿمار إمم هذيـ احلٙمٛملم سم٘مقًمف:  َم واًْمَباَء ؿَمدِّ ( اًمالَّ  ش.وَمـ)هللِ َربِّ

، وقمٚمة هذا اًمتِمديد: [3]اًمٗماحتة:﴾ڀ﴿شمِمديد اًمراء ُمـ ىمقًمف: اشمسأشة اشثمشثة:

أن ٓم اًمتٕمريػ أدهمٛمت ذم اًمراء ًمت٘مارهبام، وإٟمام ُأدهِمَٛمت سمٕمد إسمدال ًمٗمٔمٝما راء، 

ومٚمذًمؽ ُيْٚمَٗمُظ راء ُمِمددة ومل يٚمٗمظ سمالم اًمتٕمريػ
(2)

 . 

دْ »وىمد أؿمار ًمف سم٘مقًمف:  ( ؿَمدِّ ـِ مْحَ  ذِم )اًمرَّ
ِ
اء  ش.ِوًمٚمرَّ

َدًة. ىمال اسمـ اء هٜما وىمٕمت ُُمَِمدَّ احلذر ُمـ شمٙمرير اًمراء: ٕن اًمر اشمسأشة اشآابعة:

اًمتٙمرير صٗمة ذاشمٞمة ذم اًمراء، وإمم ذًمؽ ذهب اعمح٘م٘مقن، ومتٙمريرها : »اجلزري

ُرسمقها ذم اًمٚمٗمظ، وإقمادهتا سمٕمد ىمٓمٕمٝما، ويتحٗمٔمقن ُمـ إفمٝمار شمٙمريرها، ظمّمقصًا إذا 

ـ ىمرأٟما قمٚمٞمف ون ذًمؽ قمٞمباً ذم اًم٘مراءة، وسمذًمؽ ىمرأٟما قمغم مجٞمع ُم َدت، وَيُٕمدُّ ش، وسمف ٟم٠مظمذؿُمدِّ
(3)

. 

دُ »وىمال ذم اعم٘مدُمة اجلزرية:  شوَأظْمِػ شَمْٙمِريرًا إَذا شُمَِمدَّ
(4)

. 

، أي: َرىمِّْؼ وٓ شمباًمغ ذم شمِمديد اًمراء: ًمئال شَوَرىمِِّؼ »وإمم هذه اعمس٠مًمة أؿمار سم٘مقًمف: 

 وًمٞمس اعمراد اًمؽمىمٞمؼ اًمذي هق ضد اًمتٗمخٞمؿ. يتقًمد ُمـ ؿمدة اعمباًمٖمة ومٞمٝما قمدة راءات، 

 ِإشَــــــــى اشوَّــــــــمِد َأْو بَـــــــــمٍء ِشَفــــــــْآٍط َتْســـــــــِيقِ    )اشآَِّحةِم( اقْـَآْأ، َوْمَعَنمُه اَل ُتِملْ َكَذا فِ  .6
 معمي  اشمفآدات:  

اًمٗمرط: اًمٕمٚمؿ اعمست٘مٞمؿ هُيتدى سمف
(5)

، ومٛمٕمٜمك: )ًمَِٗمْرٍط شَمْسبِِؼ( دقماء ُمـ اًمٜمافمؿ 

 ًم٘مارئ هذه اًم٘مّمٞمدة أن يسبؼ إمم قمٚمؿ ُمست٘مٞمؿ هيتدي سمف، وهيدي اًمٜماس سمف. 

                                       
 . (38-37اعم٘مدُمة اجلزرية، اًمبٞمتان )( 1)

 (. 163ذح اًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة )ص اٟمٔمر:( 2)

 (. 1/264اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم )( 3)

 ( ُمـ اعم٘مدُمة اجلزرية. 43اًمبٞمت رىمؿ )( 4)

 ( ُمادة )ف ر ط(. 2/391اٟمٔمر: اًم٘ماُمقس اعمحٞمط ) (5)
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 اإلعآاب: 
)يَمَذا( اًمٙماف طمرف ضمر، و)ذا( اؾمؿ إؿمارة ذم حمؾ ضمر، واجلار واعمجرور صٗمة 

طِمٞمِؿ( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)اىْمَرْأ(. )اىْمَرْأ( ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف  عمّمدر حمذوف. )ذِم اًمرَّ

 ُمستؽم شم٘مديره أٟمت. 

( )َوَُمْٕمٜمَاُه( ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، واًمْمٛمػم ُمْماف إًمٞمف. )ٓ( ٟماهٞمة ضمازُمة. )مُتِْؾ 

اِد( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)متؾ(.  ُمْمارع جمزوم، ووماقمٚمف ُمستؽم وضمقسمًا. )إمَِم اًمْمَّ

( ُمٕمٓمقومة قمغم اًمْماد. )ًمَِٗمْرٍط( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)شمسبؼ(. 
ٍ
)َأْو( قماـمٗمة. )ـَماء

 وطمرك سماًمٙمرس ًمٚمروي، ووماقمٚمف ُمستؽم وضمقسماً. ، ُمْمارع جمزوم ذم ضمقاب اًمٓمٚمب)شَمْسبِِؼ( 

 ةي: اشمعنى اإلجممش  شلي
، وأن ٓ يباًمغ ﴾ڀ  ﴿يمام أُمر ذم اًمبٞمت اًمساسمؼ أن حُيَْرَص قمغم شمِمديد اًمراء ذم 

: [3]اًمٗماحتة: ﴾ڀ﴿ ذم شمِمديدها طمتك يتقًمد ُمٜمٝما راءات: أُمر هٜما سمذًمؽ ُمع

 ومٞمحرص قمغم شمِمديدها سمدون ُمباًمٖمة. 

يِن( َكْســـــــَآَة َكمِفــــــوِ  .7 ــــــْوِ  اشــــــدِّ  َو)َممشِــــــِو يـَ
 

ينِ  ــــــــدِّ ْد َوَوثِّــــــــقِ َفَجــــــــوِّْد، َوَداَل )اش ــــــــدِّ  ( َش
 
 

 معمي  اشمفآدات: 
) ـِ ي ( و)اًمدِّ ـِ ي  ُمـ أًمٗماظ ؾمقرة اًمٗماحتة.  )َُماًمِِؽ َيْقِم اًمدِّ

أي: أطمٙمؿ اًمتِمديد: وُمٜمف اًمٌمء اًمَقصمِٞمؼ: وهق اعمحٙمؿ ِؼ(َوصمِّ )
(1)

 . 

 اإلعآاب: 
( ُمبتدأ، ىمّمد ًمٗمٔمف. )َُماًمِِؽ يَ  ـِ ي َة( ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم ًمٚمٗمٕمؾ )ضَمقِّ ْقِم اًمدِّ ْد(. )يَمرْسَ

ْد( ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم  )يَماومِِف( ُمْماف إًمٞمف، واًمْمٛمػم ُمْماف إًمٞمف أيْمًا. )ضَمقِّ

 : أٟمت.  ومٞمف وضمقسمًا شم٘مديره

ْد(  ( ُمْماف إًمٞمف، ىمّمد ًمٗمٔمف. )ؿَمدِّ ـِ ي ْد(. )اًمدِّ )َداَل( ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم ًمٚمٗمٕمؾ )ؿَمدِّ

                                       
 (. 379اٟمٔمر: خمتار اًمّمحاح )ص( 1)
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ِويِّ  ، ووماقمٚمف ُمستؽم ومٞمف ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم ومٞمف وضمقسمًا. )َوصمِِّؼ( ومٕمؾ أُمر يمرس ًمٚمرَّ

 وضمقسمًا شم٘مديره أٟمت. 

 اشمعنى اإلجممش  شليةي: 
 :  ذيمر اًمٜمافمؿ ذم هذا اًمبٞمت ُمس٠مًمتلم

، وُمراد [4]اًمٗماحتة: ﴾ٺ﴿ذم أُمر اًمٜمافمؿ سمتجقيد يمرسة اًمٙماف اشمسأشة األوشى:

اًمٜمافمؿ سمذًمؽ: اإلشمٞمان سمٙمرسة اًمٙماف جمقدًة ُُمْتَ٘مٜمًة، سمحٞمث ٓ شمزيد هذه اًمٙمرسة قمـ 

ًمد قمٜمٝما ياٌء، وٓ شمٜم٘مص قمـ طمدها ومتّمبح اًمٙمرسة خمتٚمسةطمدها ومٞمتق
(1)

 . 

( يَمْس ـَوُمَ : ») قًمفـ٠مًمة سم٘مـسـٛمـذه اًمـك هـافمؿ إًمـار اًمٜمـوىمد أؿم ـِ ي َرَة ـاًمِِؽ َيْقِم اًمدِّ

دْ   ش.يَماومِِف وَمَجقِّ

، ٕن ٓم اًمتٕمريػ [4]اًمٗماحتة: ﴾ٺ﴿أُمر اًمٜمافمؿ سمتِمديد دال  اشمسأشة اشثميةة:

اًمدال اًمتل سمٕمدها: ومال جيقز إفمٝمار ٓم اًمتٕمريػ، يمام ٓ جيقز  شم٘مٚمب دآً، وشمدهمؿ ذم

ختٗمٞمػ اًمدال
(2)

 . 

ْد َوَوصمِِّؼ »وىمد أؿمار اًمٜمافمؿ إمم هذه اعمس٠مًمة سم٘مقًمف:  ( ؿَمدِّ ـِ ي  ش.َوَداَل )اًمدِّ

نَـَهم فَـْتَح ُحذَّ  َوِف  يَمِء )يـَْوِ ( افْـَتْح، َواَلَ  )َعَلْةِهُم( .8  قِ َوِف  )َغْةِآ( فَمفْـَتْح َغةـْ

 معمي  اشمفآدات:
ِق( َؿ اًمٌمء وُمٝمر ومٞمف )طُمذَّ مجع طماذق، وهق اًمذي شَمَٕمٚمَّ

(3)
 . 

 اإلعآاب: 
( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)اوْمَتْح(. )َيْقِم( ُمْماف إًمٞمف. )اوْمَتْح( ومٕمؾ أُمر، 

ِ
)َوذِم َياء

(. )قَمَٚمْٞمِٝمْؿ( ُمْماف إًمٞمف، 
ِ
م( ُمٕمٓمقف قمغم )ذِم َياء َٓ ووماقمٚمف ُمستؽم شم٘مديره أٟمت. )َو

                                       
 (. 168اٟمٔمر: ذح اًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة )ص( 1)

 (. 116)ص اعمّمدر اًمساسمؼاٟمٔمر: ( 2)

 ( ُمادة )ح ذ ق(. 81( ُمادة )ح ذ ق(، وخمتار اًمّمحاح )ص3/226اٟمٔمر: اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )( 3)
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( ضمار وجمرور، ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف شم٘مديره: ُمست٘مر، طمال ُمـ  ىمّمد ًمٗمٔمف. )ذِم هَمػْمِ

)اوْمَتْح( أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم شم٘مديره أٟمت. )هَمْٞمٜمََٝما(  زائدة. اًمٗماء:)هَمْٞمٜمََٝما(. )وَماوْمَتْح( 

ِق( ُمْماف إًمٞمف.  ُمٗمٕمقل )وَماوْمَتْح(. )وَمْتَح( ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ. )طُمذَّ

  معنى اشيةي:
 صمالصمة أطمٙمام ذم هماية اًمدىمة: ذيمر اًمٜمافمؿ ذم هذا اًمبٞمت 

ـ اًمٜمٓمؼ سمٗمتحة ُمائٚمة إمم اًمْمؿ. [4]اًمٗماحتة:﴾  ٺ ﴿أُمر سمٗمتح ياء  اشحكم األول:  : اطمؽمازاً ُم

 )َيْقِم( اوْمَتْح »وىمد أؿمار إمم هذا احلٙمؿ سم٘مقًمف: 
ِ
 ش.َوذِم َياء

: اطمؽمازًا ُمـ اًمٜمٓمؼ سمٗمتحة [7]اًمٗماحتة: ﴾ڦ ﴿أُمر سمٗمتح ٓم  اشحكم اشثمي :

 ًمٙمرس. ُمائٚمة إمم ا

َم )قَمَٚمْٞمِٝمُؿ(»وىمد أؿمار إمم هذا احلٙمؿ سم٘مقًمف:  َٓ  ش.َو

 . [7]اًمٗماحتة: ﴾ڦ ﴿أُمر سمٗمتح هملم  : اشحكم اشثمشث

ِق »وىمد أؿمار إمم هذا احلٙمؿ سم٘مقًمف:  ( وَماوْمَتْح هَمْٞمٜمََٝما وَمْتَح طُمدَّ  ش.َوذِم )هَمػْمِ

ْد ثُــــــــمَّ )ِإيَّــــــــمَد( ُمْتِرنــــــــمً  .9  َو)ِإيَّــــــــمَد( َشــــــــدِّ
 

ــــــــــــُد(  ــــــــــــقِ َو)يـَْعُي ــــــــــــةِّْن َضــــــــــــمَُّو اَل ُتَمحِّ  بـَ
 معمي  اشمفآدات: 

اَك( ذم اعمرشملم، و)َٟمْٕمُبُد(  : ُمـ أًمٗماظ اًم٘مرآن. )إِيَّ

ِؼ( َٓ ) : ٓ خُتِْٗمِف، ُم٠مظمقٌذ ُمـ حَمََ٘مِت اًمِمٛمُس اًم٘مٛمَر: إذا ـمٚمع ُمع اًمِمٛمس  أي مُتَحِّ

وماؾمَترَسَّ وم٠مصبح ٓ ُيرى ُمـ ضقء اًمِمٛمس
(1)

. 

 إعآاب اشيةي:
اَك( ُمٗمٕم ْد( ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم وضمقسمًا )إِيَّ قل سمف ُم٘مدم، ىمّمد ًمٗمٔمف. )ؿَمدِّ

ْد(.  ـ وماقمؾ )ؿَمدِّ  شم٘مديره أٟمت. )صُمؿَّ إِيَّاَك( طمرف قمٓمػ، واؾمؿ ُمٕمٓمقف. )ُُمتِْ٘مٜماً( طمال ُم

)َٟمْٕمُبُد( ىمّمد ًمٗمٔمف، وذم إقمراسمف وضمٝمان: اًمقضمف اعمٗمْمؾ أن دمٕمٚمف ُمٗمٕمقًٓ سمف ًمٗمٕمؾ 

                                       
 ( ُمادة )م ح ق(. 3/291اٟمٔمر: اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )( 1)
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واًمقضمف أظمر أن دمٕمٚمف ُمبتدأ واجلٛمٚمة اًمتل  حمذوف، أي: ُمٜمّمقسمًا قمغم آؿمتٖمال،

سمٕمده ظمؼمه
(1)

ُف( ُمٗمٕمقل سمف،  ( ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم شم٘مديره أٟمت. )َضٛمَّ ْ . )سَملمِّ

ِؼ( ومٕمؾ ُمْمارع جمزوم سمسٙمقن  ( ٟماهٞمة ضمازُمة. )مُتَحِّ َٓ واًمْمٛمػم ُمْماف إًمٞمف. )

 .  آظمره، وطمرك آظمره ًمٚمَرِويِّ

 معنى اشيةي: 
 ُمس٠مًمتلم:  ذيمر اًمٜمافمؿ ذم هذا اًمبٞمت

ذم ُمقضٕمٞمٝما، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕمامم:  ﴾ٿ ﴿أُمر سمتِمديد ياء اشمسأشة األوشى:

، وذًمؽ اطمؽماٌز قمام يٗمٕمٚمف يمثػم ُمـ اًمٜماس ُمـ [5]اًمٗماحتة: ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿

ختٗمٞمػ اًمٞماء
(2)

، وختٗمٞمػ اًمٞماء يٖمػم ُمٕمٜمك أية إمم ُمٕمٜمًك ىمبٞمح ضمدًا: وم٢من )اإليا( 

َػ ي٘مقل: ٟمٕمبد ضٞماء سمتخٗمٞمػ اًمٞماء ضٞماُء اًمِمٛمس، ومٚمق ظُمٗمِّ  ٗمت اًمٞماء ومٙم٠منَّ اًْمـُٛمَخٗمِّ

اًمِمٛمس
(3)

 . 

اَك( ُُمْتِ٘مٜماً »وىمد أؿمار إمم هذه اعمس٠مًمة سم٘مقًمف:  ْد صُمؿَّ )إِيَّ اَك( ؿَمدِّ  ش.َو)إِيَّ

أراد سمف أن شمِمديد اًمٞماء جيب أن يٙمقن ُُمْتَ٘مٜمًا ُمـ ىِمَبِؾ اًمَ٘ماِرئ: ومٙمام ش ُُمْتِ٘مٜماً »وىمقًمف: 

، ومٙمذًمؽ ـٌ اعمباًمٖمة ذم شمِمديد اًمٞماء وم٢مٟمف ُمست٘مبح أن ختٗمٞمػ اًمٞماء حل
(4)

ي٘مقل اإلُمام . 

اًمسخاوي
(5)

 : 

دهَتا  ـــــٞمَؿ إِن ؿَمـــــدَّ  ٓ شُمِمــــــِْرسَمٜمَْٝما اجْلِ

 

ــــانِ  ـَ اًمٚمُّحَّ ــــ ــــُدوًدا ُِم ــــقَن َُمْٕم وَمَتُٙم
(6)

 

 ، أي: ضٛمة اًمباء. [5]اًمٗماحتة: ﴾ ٿ ﴿أُمر سمبٞمان اًمْمٛمة ذم  اشمسأشة اشثميةة: 

                                       
 (.526-1/525اٟمٔمر: ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞمة اسمـ ُماًمؽ )( 1)

 (. 112اٟمٔمر: ذح اًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة )ص( 2)

 (. 19اٟمٔمر: ؿم٠من اًمدقماء )ص( 3)

 (. 38اٟمٔمر: دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة )ص( 4)

 (. 23/122اٟمٔمر شمرمجتف ذم: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )( 5)

 (. 47(. انظر: هدي ادجيد )ص22عمدة التجويد، البيت رقم )( 6)
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إمم أن سمٕمض اًم٘مراء يٚمحـ هبا ومٞمٙمرسها، أو  أُما ضٛمة اًمدال وم٘مد َٟمبَّف اًمٕمٚمامء

يٗمتحٝما، ويمالمها ُمذُمقم
(1)

. 

وأيْمًا ُمـ اًمٚمحـ اًمذي ي٘مع ومٞمف سمٕمض اًمٕمقام ذم هذه اًمٙمٚمٛمة: إؿمباع ضٛمة اًمدال 

 طمتك شمٙمقن واوًا. 

ِؼ »وىمد أؿمار إمم هذه اعمس٠مًمة سم٘مقًمف:  َٓ مُتَحِّ ُف  ْ َضٛمَّ  ش.َو)َٟمْٕمُبُد( سَملمِّ

ـــــ  )َيْســـــَتِعةُن( ا .: ـــــةِّْن ُمَجـــــوِّداً َوِف ـــــْةَن بـَ  ْشَع
 

 َوَىم )ِإْىِديَم( َأْخِآْج ِمَن اشصَّْدِر َتْحُذقِ 

 إعآاب اشيةي: 
(، واًمٗمٕمؾ )َٟمْسَتِٕملُم( لمُ ٕمِ تَ ْس ٟمَ )َوذِم  ( اًمقاو اسمتدائٞمة. واجلار واعمجرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)سَملمِّ

( ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم وضم ( ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. )سَملمِّ قسمًا. ىمّمد ًمٗمٔمف. )اًْمَٕملْمَ

دًا( طمال ُمـ اًمٗماقمؾ اعمستؽم.  )جُمَقِّ

)َوَها( اًمقاو اسمتدائٞمة. )َها( ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم، وهق ُمْماف. )إِْهِدَٟما( ىمّمد ًمٗمٔمف، 

ْدِر( ضمار  ـَ اًمّمَّ ُمْماف إًمٞمف جمرور. )َأظْمِرْج( ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم وضمقسمًا. )ُِم

ُذِق( ومٕمؾ ُمْمارع جمزوم ذم ضمقاب  اًمٓمٚمب، ويمرس وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)أظمرج(. )حَتْ

 ًمٚمروي، ووماقمٚمف ُمستؽم وضمقسمًا.  

 معمي  اشمفآدات:
ذم اًمبٞمت هبٛمزة  ًمٗمظ )اْهِدَٟما(: ُمـ أًمٗماظ اًم٘مرآن. ويٜمٓمؼ )ٟمستٕملم( و)إهدٟما( 

 : ًمرضورة اًمٜمٔمؿ. -وإن يماٟمت مهزشمف ًمٚمقصؾ -ىمٓمع 

ُذِق( ُمـ احِلْذق، وىمد ؾمبؼ ذح ُمٕمٜماه )حَتْ
(2)

 . 

 معنى اشيةي: 
 ٞمت قمـ ُمس٠مًمتلم: حتدث اًمٜمافمؿ ذم هذا اًمب

                                       
 (. 293اٟمٔمر: اًمتٛمٝمٞمد ذم ُمٕمرومة اًمتجقيد )ص( 1)

 ذم ذح اًمبٞمت اخلاُمس. ( 2)
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دًا هلا، وسمٞماهنا  [5]اًمٗماحتة: ﴾ٿ ﴿أُمر سمبٞمان اًمٕملم ُمـ  اشمسأشة األوشى: جُمَقِّ

ودمقيدها يٙمقن سم٢مظمراضمٝما ُمرىم٘مة: ٕن سمٕمض اًم٘مراء يٚمحـ ذم اًمٕملم ومٞمخرضمٝما 

ُمٗمخٛمة
(1)

 ، وأيًْما سم٢مقمٓمائٝما طم٘مٝما ُمـ اًمبٞمٜمٞمة. 

داً َوذِم )َٟمْسَتِٕملُم( اًْمَٕملْمَ »وىمد أؿمار إمم ذًمؽ ذم ىمقًمف:  ْ جُمَقِّ  ش. سَملمِّ

 ﴾ٹ﴿ أُمر سم٢مظمراج اهلاء ُمـ اًمّمدر، وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕمامم: اشمسأشة اشثميةة:

، واعمراد سماًمّمدر هٜما: آظمر احلٚمؼ مما يكم اًمّمدر: ٕن اًمّمدر ٓ قمالىمة ًمف [6]اًمٗماحتة:

سمٛمخارج احلروف، وإٟمام أراد: أىمَم احلٚمؼ، يمام أؿمار إمم ذًمؽ اسمـ اجلزري سم٘مقًمف ذم 

ٌز، َهاءُ : »اعم٘مدُمة ىَْمََم احْلَْٚمِؼ: مَهْ ِٕ شصُمؿَّ 
(2)

. 

ُذِق »وىمد أؿمار إمم ذًمؽ سم٘مقًمف:  ْدِر حَتْ ـَ اًمّمَّ  ش.َوَها )إِْهِدَٟما( َأظْمِرْج ُِم

 َوَصمَد )اشصَِّآاَط( اْشُدْد َأِو اشسِّةَن، َواْخَش .   ;

 اشْـَمدَّ ِف  اشطَّمِء َواتَّقِ  )ِصَآاَط اشَِّذيَن(ِف                                                 

 معمي  اشمفآدات: 
اط( و) َ اَط اًمَّ )اًمٍمِّ ( ِسَ ـَ  : ُمـ أًمٗماظ اًم٘مرآن. ِذي

َء: طمِذْرشُمفُ )اشمَِّؼ(  ْ َ٘مْٞمُت اًمٌمَّ : اشمَّ
(3)

. 

 اإلعآاب: 
اَط( ُمْماف إًمٞمف، ىُمِّمَد ًمٗمٔمف: ٕضمؾ  َ )َوَصاَد( ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم ًمـ)اؿْمُدْد(. )اًمٍمِّ

 يٙمرسها: طمٙماية ًمٚمٗمظ اًم٘مرآن. )اؿْمُدْد( ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم ذًمؽ ومتح اًمٓماء ومل

لَم( ُمٕمٓمقف قمغم )صاَد(.  طمرف قمٓمػ، ويمرسشم٘مديره أٟمت. )َأِو(   ًمت٘ماء اًمسايمٜملم. )اًمسِّ

)َواظْمَش( اًمقاو اسمتدائٞمة، )اظْمَش( ومٕمؾ أُمر ُمبٜمل قمغم طمذف إًمػ، ووماقمٚمف 

                                       
 (. 46اٟمٔمر: دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة )ص( 1)

 ( ُمـ اعم٘مدُمة اجلزرية. 11اًمبٞمت رىمؿ ) (2)

 ( ُمادة )و ق ي(. 4/463اٟمٔمر: اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )( 3)
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اطَ ُمستؽم وضمقسمًا شم٘مديره أٟمت. ِذيـ( يمٚمٝما جمرورة سمحرف  )ذِم( طمرف ضمر )ِسَ اًمَّ

اجلر، ىُمِّمد ًمٗمٔمٝما، طمٙماها اًمٜمافمؿ، ومٝمل سمٛمثاسمة يمٚمٛمة واطمدة، واجلار واعمجرور 

( ضمار وجمرور، ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف 
ِ
( ُمٗمٕمقل سمف. )ذِم اًمٓمَّاء ُمتٕمٚمؼ سمـ)اظْمَش(. )اًْمـَٛمدَّ

شم٘مديره: ُمست٘مر، طمال ُمـ اعمٗمٕمقل سمف. )َواشمَِّؼ( ومٕمؾ أُمر سمحذف طمرف اًمٕمٚمة، ووماقمٚمف 

 ستؽم شم٘مديره أٟمت. ُم

 معنى اشيةي: 
 ذيمر اًمٜمافمؿ ذم هذا اًمبٞمت ُمس٠مًمتلم: 

ذم ىمراءة ُمـ  [6]اًمٗماحتة: ﴾ٹ﴿: أُمر سمتِمديد اًمّماد ذم ًمٗمظ  اشمسأشة األوشى

ي٘مرؤه سماًمّماد، وسمتِمديد اًمسلم ذم ىمراءة ُمـ ي٘مرؤه سماًمسلم، ويدظمؾ ذم ذًمؽ أيْمًا 

ىمراءة ُمـ ي٘مرأ سم٢مؿمامم اًمّماد صقت اًمزاي
(1)

همػم إومراٍط وٓ شمٗمريط، وذًمؽ ُمـ 
(2)

 . 

لمَ »وىمد أؿمار إمم هذه اعمس٠مًمة سم٘مقًمف:  اَط( اؿْمُدْد َأِو اًمسِّ َ  ش.َوَصاَد )اًمٍمِّ

 ﴾ڤڤ ﴿أُمر سمآطمؽماز ُمـ إؿمباع ومتحة اًمٓماء ذم ىمقًمف شمٕمامم: اشمسأشة اشثميةة:

، وهق إًمػ [7]اًمٗماحتة: طمتك ٓ يتقًمد قمـ ذًمؽ طمرُف َُمدِّ
(3)

 . 

 »ًمة سم٘مقًمف: وىمد أؿمار إمم هذه اعمس٠م
ِ
( اًْمـَٛمدَّ ذِم اًمٓمَّاء ـَ ِذي اَط اًمَّ َواظْمَش ذِم )ِسَ

ِ٘مِف سمتٕمٚمؿ يمٞمٗمٞمة اًمٜمٓمؼ اًمّمحٞمح ذم هذه اًمٙمٚمٛمة. شَواشمَِّؼ   ، أي: اظمَش اًْمـَٛمدَّ واشمَّ

 ــــــــاشْـ  ، َوِف  اشوَّمِد رَاِقبِ  َواَلَ  )اشَِّذيَن( اْشُددْ  .>
  

 َوفَّقِ ُخُآوَج ِمَن اشْـَجْنِب اْشَةَسمِر تُـ ــ
 معمي  اشمفآدات: 

ِذيـ(   : ُمـ أًمٗماظ اًم٘مرآن.)اًمَّ

                                       
ىمراءة اًمسلم هل ىمراءة ىمٜمبؾ ورويس، وىمراءة اإلؿمامم هل ىمراءة ظمٚمػ قمـ محزة، وظمالد قمـ محزة ( 1)

ر: اًمتٞمسػم سماظمتالف قمٜمف ذم ُمقضٕمل اًمٗماحتة، وذم اعمٕمرف سماًمالم طمٞمث ورد، وىمراءة اًمباىملم سماًمّماد. اٟمٔم

 (. 46(، وحتبػم اًمتٞمسػم )ص15)ص

 (. 117اٟمٔمر: ذح اًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة )ص( 2)

 (. 129)ص اٟمٔمر: اعمرضمع اًمساسمؼ( 3)
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: أي: يرزىمؽ اهلل اًمتقومٞمؼ)شُمَقومَِّؼ(
(1)

. 

 إعآاب اشيةي:
ِذيـ( ُمْماف إًمٞمف، ىُمِّمَد ًمٗمٔمف. )اؿْمُدْد( ومٕمؾ أُمر،  َم( ُمٗمٕمقل سمف ُم٘مدم. )اًمَّ َٓ (

 ووماقمٚمف ُمستؽم شم٘مديره أٟمت. 

اِد( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)َراىِمب (. )َراىِمِب( ومٕمؾ أُمر، ويمرس آظمره )َوذِم اًمْمَّ

ـَ اجْلَٜمِْب(  ًٓمت٘ماء اًمسايمٜملم، ووماقمٚمف ُمستؽم شم٘مديره أٟمت. )اخْلُُروَج( ُمٗمٕمقل سمف. )ُِم

)اًْمَٞمَساِر( ٟمٕمت ًمٚمجٜمب. )شُمَقومَِّؼ( ُمْمارع جمزوم ذم ضمار وجمرور، ُمتٕمٚمؼ سمـ)اخلروَج(.

  ضمقاب اًمٓمٚمب، وطمرك آظمره ًمٚمروي، ووماقمٚمف ُمستؽم وضمقسمًا شم٘مديره أٟمت.

 معنى اشيةي: 
 حتدث اًمٜمافمؿ ذم هذا اًمبٞمت قمـ ُمس٠مًمتلم: 

، وًمٙمـ جيب احلذر ُمـ [7]اًمٗماحتة: ﴾ڤ ﴿أُمر سمتِمديد ٓم اشمسأشة األوشى:

اعمباًمٖمة ذم شمِمديدها، ومتٓمٞمٓمٝما
(2)

 . 

( اؿْمُددْ »وىمد أؿمار إمم هذه اعمس٠مًمة سم٘مقًمف:  ـَ ِذي َم )اًمَّ َٓ  ش.َو

: سمحٞمث ُيرضمٝما ُمـ اجلاٟمب إيرس أُمر سمٛمراىمبة ظمروج اًمْماد اشمسأشة اشثميةة:

 ًمٚمٗمؿ، وذًمؽ ُمـ أىمَم طماومة اًمٚمسان ُمع ُما يٚمٞمٝما ُمـ إرضاس. 

ادِ »هذه اعمس٠مًمة سم٘مقًمف: وىمد أؿمار إمم  ـَ اًْمـَجٜمِْب اًْمٞمََساِر شمَُقومَِّؼ  َوذِم اًمْمَّ  ش.َراىمِِب اًْمـُخُروَج ُِم

اجلاٟمب  وإٟمام أُمر سم٢مظمراج اًمْماد ُمـ اجلاٟمب إيرس ُمع أٟمف جيقز إظمراضمٝما ُمـ

إيٛمـ أو اجلاٟمبلم ُمٕمًا: ٕن ذًمؽ أؾمٝمؾ وأيرس قمغم اًم٘مارئ، وُما يمان أيرس وأؾمٝمؾ 

يمان إومم ُمراقماشمف ذم اًم٘مراءة: ٕن اًم٘مراءة يٙمره ومٞمٝما اًمتٜمٓمع واًمتٙمٚمػ، وإٓ ومٚمق 

 يمان ذًمؽ ؾمٝماًل قمغم اًم٘مارئ ومال سم٠مس سم٢مظمراضمٝما ُمـ أي ضمٝمٍة ؿماء. 

                                       
 ( ُمادة )و ف ق(. 396-398(، وخمتار اًمّمحاح )ص366-3/299اٟمٔمر: اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )( 1)

 (. 43اٟمٔمر: دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة )ص( 2)
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َٙمٚمَُّػ ُمـ اجلاٟمبلموىمد ىمال إُمام اًمٚمٖمة ؾمٞمبقيف: إهنا شُمتَ 
(1)

، وهذا يٕمٜمل إُمٙماٟمٞمة 

 إظمراضمٝما ُمـ اجلاٟمبلم، وًمٙمـ سمتٙمٚمٍػ يمام ُيَٗمَٝمُؿ ُمـ ىمقًمف. 

 رَاِع ُاُكويـََهم  اْشَغْةِن ِف  )اشْـَمْغُووِب( َوفِ  .43
 

 َفَكْم ُاِمَع اشتَّْحآِيُو ِمْن ُمتَـَعمِّقِ 
 معمي  اشمفآدات:  

 : ُمـ أًمٗماظ اًم٘مرآن. )اًْمـَٛمْٖمُْمقِب( 

ؼ( ) َؼ ذم يمالُِمِف إذا شَمٜمَٓمَّعَ ُُمَتَٕمٛمِّ : ُِمـ شَمَٕمٛمَّ
(2)

. 

 اإلعآاب:
( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)َراِع(. )ذِم اًْمـَٛمْٖمُْمقِب( ضمار وجمرور، ُمتٕم ٚمؼ )ذِم اًْمَٖملْمِ

 .) )َراِع( ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم شم٘مديره أٟمت. سمٛمحذوف، طماٌل ُمـ )اًْمَٖملْمِ

ًمٞمف. )وَمَٙمْؿ( يَمْؿ هٜما ظمؼمية، اؾمؿ ُمبٜمل ذم )ؾُمُٙمقهَنَا( ُمٗمٕمقل سمف، واًمْمٛمػم ُمْماف إ

حمؾ ٟمّمب قمغم اعمٗمٕمقًمٞمة اعمٓمٚم٘مة. )ؾُمِٛمَع( ُماٍض. )اًمتَّْحِريُؽ( ٟمائب وماقمؾ. )ُِمـ 

ِؼ( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)ؾُمِٛمَع(.   ُُمَتَٕمٛمِّ

 معنى اشيةي: 
 حتدث اًمٜمافمؿ ذم هذا اًمبٞمت قمـ ُمس٠مًمة واطمدة وم٘مط، وهل: 

، طمٞمث أُمر سم٠من ُيَراقَمك [7اًمٗماحتة:] ﴾ڦ﴿ ُمراقماة ؾمٙمقن اًمٖملم ذم ًمٗمظ

ؾمٙمقهنا، وىمد قَمٚمََّؾ ذًمؽ سم٠مٟمف يمثػمًا ُما ُيْسَٛمُع اًمتَّْحِريُؽ ُِمـ ىِمَبِؾ سمٕمض اًم٘مراء
(3)

 . 

 وىمد أؿمار إمم هذا اًمٚمحـ اسمـ اجلزري ذم اعم٘مدُمة، طمٞمث ي٘مقل: 

ُٙمقِن ذِم ضَمَٕمْٚمٜمَا   َواطْمِرْص قَمغَم اًمسُّ

 

َٚمْٚمٜمَا َْٟمَٕمْٛمَت، َواًْمـَٛمْٖمُْمقِب، َُمْع َض 
(4)

 

                                        
  (.4/432واٟمٔمر: اًمٙمتاب )(. 2/398اًمقصٞمد ذم ذح اًم٘مّمٞمد )ٟم٘مٚمف قمٜمف اًمسخاوي ذم ومتح ( 1)

 ( ُمادة )ع م ق(. 278-3/277اٟمٔمر: اًم٘ماُمقس اعمحٞمط )( 2)

 (. 119اٟمٔمر: ذح اًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة )ص( 3)

 ( ُمـ اعم٘مدُمة اجلزرية. 47اًمبٞمت رىمؿ )( 4)
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ٟمــريـال زيمـىم  ﴾ۋ﴿ : ؾمٙمقن اًمالم ذم : أي رص قمغم اًمسٙمقنـ: )واطم اريـّمـا ا

 [7]اًمٗماحتة:  ﴾ڦ ﴿، واًمٖملم ذم [7]اًمٗماحتة: ﴾ڤ﴿ واًمٜمقن ذم،  وهمػمها[125 : ]اًمب٘مرة

م  ـ  [16]اًمسجدة: ﴾ەئ  ﴿ُمعٓ  اًمثاٟمٞمة: ًمتحؽمز قمـ حتريٙمٝما يمام يٗمٕمٚمف ضمٝمٚمة اًم٘مراء: وم٢مٟمف ُم

ومٔمٞمع اًمٚمحـ(
 (1)

 . 

 َوِشْلَواِو ِعنَد اشْـِمةِم َأْظِهْآ، َواَل َتُكنْ  .44
 

 َشُو ُمْزِعجًم َبْل ُمْظِهآًا بِتَـَآفُّقِ 
 معمي  اشمفآدات: 

 اًمالم هٜما زائدة: زيدت قمغم اعمٗمٕمقل سمف قمٜمدُما شم٘مدم قمغم قماُمٚمف.  )ًمِْٚمَقاِو(

 اإلعآاب:
اًمٗمتحة ٓؿمتٖمال اعمحؾ سمحريمة )ًمِْٚمَقاِو( اًمالم زائدة، واًمقاو: ُمٗمٕمقل سمف، ومل شمٔمٝمر 

طمرف اجلر اًمزائد. )قِمٜمَد( فمرف ُمتٕمٚمؼ سمـ)َأفْمِٝمْر(. )اعمِْٞمِؿ( ُمْماف إًمٞمف. )َأفْمِٝمْر( أُمر، 

( ُمْمارع جمزوم، واؾمٛمف ُمستؽم  ـْ ( ٟماهٞمة ضمازُمة. )شَمُٙم َٓ ووماقمٚمف ُمستؽم شم٘مديره أٟمت. )

. )سَمْؾ( طمرف شم٘مديره أٟمت. )ًَمُف( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)ُُمْزقِمجًا(. )ُُمْزقِمجًا( ظم ـْ ؼم شَمُٙم

ومُِّؼ( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)ُُمْٔمِٝمرًا(.   قمٓمػ. )ُُمْٔمِٝمرًا( ُمٕمٓمقف قمغم )ُُمْزقِمجًا(. )سمؽَِمَ

 معنى اشيةي: 
 ذم هذا اًمبٞمت إمم ُمس٠مًمتلم:  أؿمار اًمٜمافمؿ

: أُمر سم٢مفمٝمار اعمٞمؿ اًمسايمٜمة اًمتل وىمع سمٕمدها طمرف اًمقاو إفمٝمارًا  اشمسأشة األوشى

 . [7]اًمٗماحتة: ﴾ڦ ڄ ﴿ًمف شمٕمامم: ؿمٗمقيًا، وذًمؽ ذم ىمق

وىمد ٟمبف قمغم هذه اعمس٠مًمة اسمـ اجلزري سم٘مقًمف ذم اعم٘مدُمة: )واطمذر ًمدى واٍو ووما أن 

ختتٗمل(
(2)

 ، وىمال صاطمب حتٗمة إـمٗمال: 

 َواطْمَذْر ًَمَدى َواٍو َووَما َأن خَتَْتِٗمل 

 

اٍد وَماقْمِرِف  َ حتِّ ِٓ ًمُِ٘مْرهِبَا َو
(3)

 

                                        
 (. 69-68اًمدىمائؼ اعمحٙمٛمة )ص( 1)

 ( ُمـ اعم٘مدُمة اجلزرية. 64اًمبٞمت رىمؿ )( 2)

 ( ُمـ حتٗمة إـمٗمال. 23اًمبٞمت رىمؿ )( 3)
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ـ  ـ اًمذي حيّمؾ ُم ـ خمرج اعمٞمؿومسبب هذا اًمٚمح سمٕمض اًمٕماُمَّة هق ىمرب خمرج اًمٗماء ُم
(1)

 . 

ً٘ما ومٞمف سمال إزقماج، واشمسأشة اشثميةة ومَّ  ُمـ: أُمر سم٠من يٙمقن إفمٝمار اعمٞمؿ إفمٝمارًا ُُمؽَمَ

 طمتك اإلفمٝمار ذم اعمباًمٖمة ُمـ اًمبٕمض ومٞمف ي٘مع ُما اًمقاو قمٜمد اعمٞمؿ ذم اعمزقمج اًمٜمٓمؼ

 . اعمٞمؿ ىمٚم٘مٚمة طمد إمم يّمؾ

45.  َّْ  ٍل بَِتْاِديِد َضمِدهِ َوِف  َجْمِع ُض
 

ِ  فَمْيِطقِ  َّْ ، َواشتَّْاِديِد ِش  َمَع اشْـَمدِّ
 معمي  اشمفآدات:  

لٍ » ، ُمع ُمالطمٔمة أن [7]اًمٗماحتة: ﴾ڄ﴿أؿمار سمف إمم ىمقًمف شمٕمامم: ش مَجِْع ُضالَّ

ل( مجع، وإٟمام مل ي٠مِت سمٚمٗمظ  ٍل(  ﴾ڄ﴿)ُضالَّ وقمدل قمٜمف إمم ىمقًمف: )مَجِْع ُضالَّ

يٛمٙمـ اًمٜمٓمؼ سمف ذم اًمٜمٔمؿٓ  ﴾ڄ ﴿ٕن ًمٗمظ 
(2)

 . 

 اإلعآاب:
ٍل( ُمْماف إًمٞمف. )سمَِتِْمِديِد(  )ذِم مَجِْع( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)اٟمٓمؼ( أيت. )ُضالَّ

ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)اٟمٓمؼ(. )َضاِدِه( ُمْماف إًمٞمف، واًمْمٛمػم ُمْماف إًمٞمف. )َُمَع( 

( ُمْماف إًمٞمف. )َواًمتَِّْمِديِد( ُمٕمٓم (. فمرف ُمتٕمٚمؼ سمـ)اٟمٓمؼ(. )اًْمـَٛمدِّ قف قمغم )اًْمـَٛمدِّ

ِم( ضمار وجمرو ُمتٕمٚمؼ سمـ)اًمتَِّْمِديِد(. )اْٟمٓمِِؼ( ومٕمؾ أُمر، وطمرك آظمره ًمٚمروي،  ر)ًماِلَّ

 واًمٗماقمؾ ُمستؽم. 

 معنى اشيةي: 
 حتدث اًمٜمافمؿ ذم هذا اًمبٞمت قمـ صمالث ُمسائؾ:

ـ ىمقًمف شمٕمامم اشمسأشة األوشى:  . [7]اًمٗماحتة: ﴾ڄ ڄ﴿ : أُمر سمٜمٓمؼ اًمْماد ُمِمددة ُم

ٍل سمَِتِْمِديِد َضاِدهِ »هذه اعمس٠مًمة سم٘مقًمف:  وىمد أؿمار إمم  ش.َوذِم مَجِْع ُضالَّ

: أُمر سمٛمد إًمػ سمٕمد اًمْماد ُمـ اًمٙمٚمٛمة اًمساسم٘مة، وؾمبب اعمد هٜما اشمسأشة اشثميةة

                                       
 (. 72اٟمٔمر: ُمٜمحة ذي اجلالل )ص( 1)

 (. 126اٟمٔمر: ذح اًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة )ص( 2)
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وىمقع اًمسايمـ سمٕمد طمرف اعمد: ومٞمٙمقن اعمد هٜما ُمـ ىمبٞمؾ اعمد اًمالزم
(1)

 . 

 ش.َُمَع اًْمـَٛمدِّ »وىمد أؿمار إمم هذه اعمس٠مًمة سم٘مقًمف: 

، وهق أن شمٙمقن هذه اًمٕمبارة ُمتٕمٚم٘مة شَُمَع اًْمـَٛمدِّ »هٜماك اطمتامٌل آظمُر ذم ىمقًمف: و

سماًمٙمالم قمـ اًمالم ٓ قمـ اًمْماد، ومتٙمقن ُمتّمٚمًة سمام سمٕمدها ٓ سمام ىمبٚمٝما، ويٙمقن اعمٕمٜمك 

طمٞمٜمئٍذ: اٟمٓمؼ سمَٛمدِّ اًمالم، أي: سَمَٛمدِّ اًمٞماء اًمتل سمٕمده، وذًمؽ ٕن ؾمٙمقهنا ؾمٙمقن 

واًمسٙمقن اًمٕمارض جيقز ومٞمف صمالصمة أوضمف: اعمد، واًم٘مٍم، واًمتقؾمط قمارض:
(2)

 . 

: أُمر سمتِمديد اًمالم ُمـ اًمٙمٚمٛمة اًمساسم٘مة، ومال خُتَٗمَّػ، وٓ يْمٖمط اشمسأشة اشثمشثة

قمٚمٞمٝما ُمباًمٖمًة ذم شمِمديدها يمام يٗمٕمٚمف سمٕمض اًم٘مراء
(3)

 . 

ِم وَماٟمْ »وىمد أؿمار إمم هاشملم اعمس٠مًمتلم سم٘مقًمف:   ش.ٓمِِؼ َواًمتَِّْمِديَد ًماِلَّ

 فَِإْن أَْيَي َجوَّْدَت اْشِرَآاَءَة ُمْظِهآاً  .46
 

 َفِمْل َيْحَو َتْجوِيِد اشْـُمِحقِّ اشْـُمَدقِّقِ 
 معمي  اشمفآدات: 

 )  : اعمّمٞمب ًمٚمح٘مٞم٘مة.)اًْمـُٛمِحؼِّ

 اإلعآاب: 
)إِْن( طمرف ذط ضمازم. )َأْٟمَت( وماقمؾ ومٕمؾ حمذوف يدل قمٚمٞمف اعمذيمقر سمٕمده. 

ْدت( ومٕمؾ ُماضٍ  ، ُيَٗمرسِّ اًمٗمٕمؾ اعمحذوف، واًمتاء وماقمٚمف. )اًْمِ٘مَراَءَة( ُمٗمٕمقل سمف. )ضَمقَّ

)ُُمْٔمِٝمرًا( طمال ُمـ اًمٗماقمؾ. )وَمِٛمْؾ( اًمٗماء واىمٕمة ذم ضمقاب اًمنمط، و)ُِمْؾ( ومٕمؾ أُمر، 

ووماقمٚمف ُمستؽم شم٘مديره أٟمت، واجلٛمٚمة اًمٗمٕمٚمٞمة ذم حمؾ ضمزم ضمقاب اًمنمط. )َٟمْحَق( 

ِقيِد( ُمْماف إًمٞمف، وُما سمٕمده  . فمرف. )دَمْ  يمذًمؽ. )اًْمـُٛمَدىمِِّؼ( ٟمٕمت ًمٚمُٛمِحؼِّ

 معنى اشيةي:
 ًمديٜمف، اعمحتاط اعمدىمؼ احلؼ صاطمب دمقيد إمم وماٟمت٘مؾ وأشم٘مٜمتٝما اًم٘مراءة ضمقدت إذا

                                       
 اٟمٔمر: اعمرضمع اًمساسمؼ. ( 1)

 (. 127اٟمٔمر: ذح اًم٘مّمٞمدة اًمقاضحة )ص( 2)

 (. 51اٟمٔمر: دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة )ص( 3)
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ـِ  اٟمت٘مؾ: سمٛمٕمٜمك( ومٛمؾ) ىمقًمف ومٞمٙمقن ًمٚمحؼ، اعمتبع :أي  سمٕمد أظمر سماجلاٟمب واقمت

 اًمذي ظمالصواإل آقمت٘ماد وصحة اًمٕمٛمؾ، ضماٟمب وهق اًمتالوة، ذم إًمٗماظ إشم٘مان

 . إسمٞمات سم٘مٞمة ومٞمف ذيمر

 فَـتَـْرِسةُمَهم ِيْصَفْةِن ُمْعَتِيآًا ِبَهم .47
 

 َكَمم َجمَء ِف  َيصِّ اشْـَحِديِث اشْـُمَصدَّقِ 
 فَِنْصٌف ِشَآبِّ اْشَعْآِش تـَْعِظةُم َحمِمدٍ  .48

 
 َوِيْصٌف ُدَعمٌء ُمْسَتَجمٌب شِـُمتَِّر 

 اإلعآاب: 
( ُمٗمٕمقل ُمٓمٚمؼ. )ُُمْٕمَتؼِمًا( )شَمْ٘مِسٞمُٛمَٝما( ُمبتدأ،  واًمْمٛمػم ُمْماف إًمٞمف. )ٟمِّْمَٗملْمِ

طمال ُمـ اًمْمٛمػم اعمستؽم ذم )شم٘مسٞمٛمٝما(. )هِبَا( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)ُُمْٕمَتؼِمًا(. )يَماَم( 

اًمٙماف طمرف ضمر. )ُما( اؾمؿ ُمقصقل ذم حمؾ ضمر، واجلار واعمجرور ظمؼم اعمبتدأ. 

( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)ضَماَء(. )اًْمـَحِديِث(  )ضَماَء( ُماٍض، ووماقمٚمف ُمستؽم. )ذِم َٟمصِّ

ِق( ٟمٕمت ًمٚمحديث ـ اإلقمراب. . ُمْماف إًمٞمف. )اًْمـُٛمَّمدَّ ٓ حمؾ هلا ُم  واجلٛمٚمة صٚمة اعمقصقل 

( ضمار وجمرور، ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف شم٘مديره: صماسمٌت، ظمؼُم  )ٟمِّْمٌػ( ُمبتدأ. )ًمَِربِّ

٘مديره: هق شمٕمٔمٞمُؿ. اعمبتدأ. )اًْمَٕمْرِش( ُمْماف إًمٞمف. )شَمْٕمٔمِٞمُؿ( ظمؼم عمبتدأ حمذوف، شم

 )طَماُِمٍد( ُمْماف إًمٞمف. وحيتٛمؾ أن يٙمقن )شَمْٕمٔمِٞمُؿ( ظمؼمًا صماٟمٞمًا ًمـ)ٟمِّْمٌػ(.

)ٟمِّْمٌػ( ُمبتدأ. )ُدقَماٌء( ظمؼم. )ُُمْسَتَجاٌب( ٟمٕمت. )ًمِـُٛمتَِّ٘مل( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ 

 سمـ)ُُمْسَتَجاٌب(. 

 معنى اشيةي: 
 سقرة اًمٗماحتة إمم سمٞمان ومْمٚمٝما. اًمتجقيدية اعمتٕمٚم٘مة سمهذا اٟمت٘ماٌل ُمـ اًمٜمافمؿ ُمـ إطمٙمام 

قطمٞمث يِمػم اًمٜمافمؿ ذم هذيـ  أي: احلديث  -اًمبٞمتلم إمم احلديث اًْمـُٛمَّمدَّ

 أْ آَ رْ يَـ  مْ شَ  ْةً صَ  ىلَّ صَ  نْ مَ » ىمال: × اًمٜمبل قمـ اًمذي رواه أسمق هريرة  -اًمّمحٞمح
هريرة: إٟما ٟمٙمقن وراء  وم٘مٞمؾ ٕيب شم ٍ مَ تَ  آُ ةْـ غَ  - ْثمً ثَ  - اجٌ دَ خِ   َ هِ فَ  ننِ آْ رُ اشْ   ِّ أُ بِ  مةهَ فِ 

 :ىمشَ عَ تَـ  اهللُ  ملَ قَ » :ي٘مقل ×اإلُمام؟ وم٘مال: اىمرأ هبا ذم ٟمٗمسؽ: وم٢مين ؾمٛمٕمت رؾمقل 
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 :دُ يْ عَ اشْ  ملَ قَ  اذَ إِ فَ  ،لَ أَ اَ  ممَ  يدِ يْ عَ شِ وَ  ،نِ ةْ فَ صْ يِ  يدِ يْ عَ  نَ ةْ بَـ وَ   نِ ةْ بَـ  ةَ َْ اشصَّ  يُ مْ سَ قَ 
ڀ   ﴿ :ملَ قَ  اذَ إِ وَ  ،يدِ يْ عَ   يِ دَ مِ حَ  :ىمشَ عَ تَـ  اهللُ  ملَ قَ ،﴾پ  پ  پ  پ﴿

 :ملَ قَ  ،﴾ ٺ  ٺ    ٺ﴿ :ملَ قَ  :اذَ إِ وَ  ،يدِ يْ عَ   َّ لَ عَ  ىنَ ثْـ أَ  :ىمشَ عَ تَـ  اهللُ  ملَ قَ  ، ﴾ڀ
 ،﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴿:ملَ قَ  اذَ إِ فَ ( يدِ يْ عَ   َّ شَ إِ  ضَ وَّ فَـ  :ةً آَّ مَ  ملَ قَ وَ ) يدِ يْ عَ   يِ دَ جَّ مَ 
ٹ   ٹ  ٹ  ﴿ :ملَ قَ  اذَ إِ فَ  ،لَ أَ اَ  ممَ  يدِ يْ عَ شِ وَ  ،يدِ يْ عَ  نَ ةْ بَـ وَ   نِ ةْ بَـ  اذَ ىَ  :ملَ قَ 

 يدِ يْ عَ شِ وَ  ،يدِ يْ عَ شِ  اذَ ىَ  :ملَ قَ  ﴾ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ
(1)شلَ أَ اَ  ممَ 

 . 

 وٟمّمٗمٝما ،صمٜماءٌ  ٟمّمٗمٝما :ٟمّمٗملم اًمٕمبد وسملم اهلل سملم ُم٘مسقُمةاًمٗماحتة ومسقرة 

دقماءٌ 
(2)

ِش شَمْٕمٔمِٞمُؿ طَماُِمٍد، وَمٜمِّْمٌػ ًمَِربِّ اًْمَٕمرْ »، وهذا هق اًمذي ىمّمده اًمٜمافمؿ سم٘مقًمف: 

 ش.َوٟمِّْمٌػ ُدقَماٌء ُُمْسَتَجاٌب ًمِـُٛمتَِّ٘مل

وىمد وصػ اًمٜمافمؿ هذا اًمدقماء سم٠مٟمف ُُمْسَتَجاٌب: ًمٍميح احلديث، طمٞمث ىمال 

َص إضماسمة اًمدقماء ًمٚمٛمت٘ملم، وًمٕمٚمف أراد هبؿ شلَ أَ اَ  ممَ  يدِ يْ عَ شِ وَ »شمٕمامم:  ، واًمٜمافمؿ ظَمّمَّ

 سمدون شم٘مٞمٞمد إضماسمة اًمدقماء ٕطمد.  قمٛمقم اعم١مُمٜملم: ٕن احلديث ضماَء ُُمْٓمَٚم٘ماً 

 فَـُتوِقُن َأنَّ اشْـَحْمَد هلِل َوْحَدهُ  .49
 

 ُىَو اشْـُمْنِعُم اْشَوىَّمُب َأْىُل اشتََّصدُّقِ 
 اإلعآاب:  

( طمرف ُمّمدري وٟمّمب. )احْلَْٛمَد( اؾمؿ  ( ُمْمارع، ووماقمٚمف ُمستؽم. )َأنَّ ـُ )شُمقىِم

. )هللِ( ضمار وجمرور، ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف شم٘مدير . )َوطْمَدُه( طمال، َأنَّ ه: صماسمت، ظمؼم َأنَّ

( وُمٕمٛمقًمٞمٝما ُمٜمّمقب سمٜمزع  واًمْمٛمػم ُمْماف إًمٞمف. واعمّمدر اعم١مول ُمـ )َأنَّ

 اخلاومض، وشم٘مدير اًمٙمالم: شمقىمـ سمثبقت احلٛمد يمٚمف هلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم. 

ِق  اُب( ظمؼٌم صماٍن. )َأْهُؾ( ظمؼم صماًمث. )اًمتََّّمدُّ ( )ُهَق( ُمبتدأ. )اًْمـُٛمٜمِْٕمُؿ( ظمؼم. )اًْمَقهَّ

 ف. ــُمْماف إًمٞم

                                       
 (. 395، ح1/296)وضمقب ىمراءة اًمٗماحتة ذم يمؾ ريمٕمةب أظمرضمف ُمسٚمؿ ذم صحٞمحف، ذم يمتاب اًمّمالة، سما( 1)

 (.4/391شمٗمسػم اًمبٖمقي اعمسٛمك ُمٕمامل اًمتٜمزيؾ )اٟمٔمر: ( 2)
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 معنى اشيةي:
ُمـ احلديث قمـ ومْمؾ اًمسقرة إمم سمٕمض اًمٜمّمائح واًمتقضمٞمٝمات اٟمت٘مؾ اًمٜمافمؿ 

اًمٕم٘مدية اًمتل جيب أن يٙمقن قمٚمٞمٝما اعمجقد: وم٢من جمرَد اًمتجقيد واإلشم٘مان ًمٚم٘مراءة ٓ 

 يٜمٗمع إذا مل ُيَّماطِمْب ذًمؽ قم٘مٞمدة صحٞمحة. 

إٟمام هل ُمستٜمبٓمة وُمستقطماٌة ُمـ  وُياَلطَمُظ هٜما أن اًمتقضمٞمٝمات اًمتل ذيمرها اًمٜمافمؿ

 ؾمقرة اًمٗماحتة ٟمٗمسٝما. 

َد أن يتٞم٘مـ ُمـ أن احلٛمد صماسمٌت هلل وطمده، وهق  وم٠مُمر اًمٜمافمؿ هٜما اًم٘مارئ اعمجقِّ

 اعمستحؼ ًمٚمحٛمد قمغم ُما أوٟٓما ُمـ ٟمَِٕمٍؿ صٖمػمة وضمٚمٞمٚمة. 

 . [2]اًمٗماحتة: ﴾پ  پ   ﴿وهق يِمػم هبذا اًمبٞمت إمم ىمقًمف شمٕمامم: 

 الَّ اهلُل ِشْلَخْلِق ُكلِِّهمْ َواَل َربَّ إِ  .:4
 

 فَِإْن َشمَء َيْحآِْمُهْم َوِإْن َشمَء يـَْآُزقِ 
 اإلعآاب: 

( أداة اؾمتثٜماء. )اهللُ( ظمؼم. )ًمِْٚمَخْٚمِؼ( ضمار  َّٓ ( اؾمؿ ٓ. )إِ ( ٟماومٞمة ًمٚمجٜمس. )َربَّ َٓ (

ِٝمْؿ( شمقيمٞمد، واًمْمٛمػم ُمْماف إًمٞمف.   وجمرور. )يُمٚمِّ

( ُماٍض، ذم حمؾ ضمزم ومٕمؾ اًمنمط، ووماقمٚمف ُمستؽم )إِْن( أداة ذط ضمازُمة. )ؿَماءَ 

يٕمقد إمم اهلل. )حَيِْرُْمُٝمْؿ( ضمقاب اًمنمط، واًمٗماقمؾ ُمستؽم يٕمقد إمم اهلل، واًمْمٛمػم ذم 

حمؾ ٟمّمب ُمٗمٕمقل سمف. )إِْن( أداة ذط ضمازُمة. )ؿَماَء( ُمثؾ ؾماسم٘متٝما. )َيْرُزِق( ضمقاب 

، واًمٗماقمؾ ُمستؽم ي ِويِّ  ٕمقد إمم اهلل. اًمنمط، وطمريمت اًم٘ماف سماًمٙمرس ًمٚمرَّ

 معنى اشيةي:
 . [2]اًمٗماحتة: ﴾پ  پ﴿يِمػم هبذا اًمبٞمت إمم ىمقًمف شمٕمامم: 

أي: ٓ رب ُيٚمؼ ويرزق وُيَريبِّ اًمٕماعملم سمٜمٕمٛمف إٓ اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم: ومٝمق اًمذي 

َع قمٚمٞمٝمؿ ذم اًمرزق، وإن ؿماء طمرُمٝمؿ ُمـ هذا اًمرزق.   إن ؿماء رزىمٝمؿ وَوؾمَّ

 ُذو اْشَفْوِل َمم َشوُ  ُىَو اشْـَمِلُو اشآَّْحَمنُ  .;4
 

 َاِم ٌّ رَِحةٌم بِمشْـُمَسمِّ  اشْـُمَآىَّقِ 
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 معمي  اشكلممت: 
ِؼ ) شمٓمٚمؼ قمغم اجلاهؾ، وشمٓمٚمؼ قمغم اًمٙمريؿ (اًْمـُٛمَرهَّ

(1)
، وًمٕمؾ اعم١مًمػ أراد أن اهلل 

 رطمٞمؿ سمٛمـ يذيمر اؾمٛمف، ؾمقاء يمان اًمذايمر ضماهاًل أم يمرياًم. 

 اإلعآاب: 
( ظمؼم صماٍن. )ُذو( ظمؼم صماًمث. )اًْمَٗمْْمِؾ( )ُهَق( ُمبتدأ. )اًْمـَٛمٚمِ  ـُ مْحَ ُؽ( ظمؼم. )اًمرَّ

( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمٛمحذوف ُمْماف إًمٞمف. )َُما( ٟماومٞمة شمٕمٛمؾ قمٛمؾ ًمٞمس. )ًَمفُ 

)َرطِمٞمٌؿ( ظمؼم  : صماسمت، ظمؼم. )ؾَمِٛمَل( اؾمؿ ُما ُم١مظمر، واجلٛمٚمة ذم حمؾ رومع ظمؼم راسمع. هشم٘مدير

ل( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سم ِؼ( ٟمٕمتظماُمس. )سمِاًْمـُٛمَسٛمِّ ك.  ـ)َرطِمٞمٌؿ(. )اًْمـُٛمَرهَّ  ًمٚمُٛمَسٛمَّ

 اشمعنى: 
 . [4-3]اًمٗماحتة: ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿ يِمػم هبذا اًمبٞمت إمم ىمقًمف شمٕمامم:

أي: اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم هق َُمِٚمُؽ يقم اًمديـ، اًمرمحـ سمٕمباده، صاطمب اًمٗمْمؾ 

 اًمذي قَمؿَّ مجٞمع اخلالئؼ، اًمرطمٞمؿ سمٕمباده اعم١مُمٜملم. 

ا اًمبٞمت أن ىمراءة اًمٜمافمؿ يماٟمت سم٘مٍم أًمػ )َُمِٚمِؽ(وًمٕمٚمٜما ٟمستٜمبط ُمـ هذ
(2)

 . 

 َواَل بُدَّ ِمْن يـَْوٍ  يَُداُن َشُو اْشَوَرى .>4
 

 َفِمْن ُمْحِسٍن يَمٍج َونَخَآ ُموَبقِ 
 اإلعآاب: 

 ) َٓ ( ٟماومٞمة ًمٚمجٜمس. ) ـْ َيْقٍم( ضمار وجمروراؾمؿ ٓ)سُمدَّ ُمتٕمٚمؼ سماخلؼم  . )ُِم

( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)ُيَداُن(. )اًْمَقَرى( ٟمائب . )ُيَداُن( ُمْمارع. )ًَمفُ اعمحذوف

 وماقمؾ، واجلٛمٚمة اًمٗمٕمٚمٞمة ٟمٕمت ًمٞمقم. 

( اًمٗماء شم٘مسٞمٛمٞمة، وضمار وجمرور. )َٟماٍج( ٟمٕمت عمحسـ. )وآظَمَر(  ـٍ ـْ حُمِْس )وَمِٛم

( وضُمرَّ سماًمٗمتحة ٕٟمف ممٜمقع ُمـ اًمٍمف ًمٚمقصٗمٞمة ووزن اًمٗمٕمؾ.  ـٍ ُمٕمٓمقف قمغم )حُمِْس

                                       
 .(16/128اٟمٔمر: ًمسان اًمٕمرب )( 1)

 (.46(، وحتبػم اًمتٞمسػم )ص15وهل ىمراءة أهؾ ؾمام، واسمـ قماُمر، ومحزة، وأيب ضمٕمٗمر. اٟمٔمر: اًمتٞمسػم )ص( 2)
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 )ُُمقسَمِؼ( ٟمٕمت ٔظمر. 

   اشمفآدات: معمي
 . [4]اًمٗماحتة: ﴾ٺ    ٺ  ﴿هبذا اًمبٞمت إمم ىمقًمف شمٕمامم:  يِمػم 

ـَ ذم صدورٟما  أٟمف ٓ سُمدَّ وأن  -ُمٕمنم اعم١مُمٜملم سماهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم-أي: ًم٘مد شَمَٞم٘مَّ

ٟمٛمقت يقُمًا، ويبٕمثٜما اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم ُمـ ىمبقرٟما، وحينمٟما إًمٞمف ذم يقم اًمديـ: اًمٞمقم 

رى واخلٚمؼ، وهذه اعمدايٜمة واحلساب ؾمٞمٜمتج قمٜمٝما أن يٜم٘مسؿ اًمذي ُيَداُن ومٞمف اًمق

اًمٜماس إمم ىمسٛملم: ومريؼ ىمد أطمسـ ذم اًمدٟمٞما ومٜمتج قمـ إطمساٟمف اًمٜمجاة ذم أظمرة، 

ـ إضمراُمف وذٟمقسمف أن أوسم٘مف اهلل ذم قمذاب ـ وأضمرم ذم هذه احلٞماة ومٜمتج قم  ضمٝمٜمؿ.  وومريؼ مل حيس

 ذم هذا اعمٕمٜمك:  وُمـ ؿمٕمره 

 ةً دَّ قمُ وَ  ٜماً ُمْ أَ  ـِ مْحَ ًمرَّ ا ك٘مَ شمُ  ـُمِ  ذْ ظُم وَ 

 

عُ  لِّ ٘مِ اًمتَّ  ػْمُ همَ  فِ سمِ  مٍ قْ ٞمَ ًمِ  ُُمَروَّ
(1)

 

 َواَل َمِلٌو ِفةِو َواَل َممِشٌو َشوُ  .53 
 

 ِاَواُه َفَسمرِْع ِف  ِرَضى اهلِل َواْاِيقِ 
 اإلعآاب: 

( ٟماومٞمة، شمٕمٛمؾ قمٛمؾ ًمٞمس. )َُمِٚمٌؽ( اؾمؿ ٓ. )ومِٞمِف( ضمار وجمرور، ُمتٕمٚمؼ  َٓ (

َٓ َُماًمٌِؽ ًَمُف( ُمثؾ ؾماسم٘مف. )ؾِمَقاُه( سمدل ُمـ سمٛمحذوف شم٘مدي ره: ُمقضمقد، ظمؼم ٓ. )َو

( ضمار  ََ )َُماًمٌِؽ(، واًمْمٛمػم ُمْماف إًمٞمف. )وَمَساِرْع( ومٕمؾ أُمر، ووماقمٚمف ُمستؽم. )ذِم ِر

وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)ؾَماِرْع(. )اهللِ( ًمٗمظ اجلالًمة، ُمْماف إًمٞمف. )َواؾْمبِِؼ( ومٕمؾ أُمر يمرس 

 ًمٚم٘ماومٞمة، ووماقمٚمف ُمستؽم.

 معنى:اش
 . [4]اًمٗماحتة: ﴾ٺ  ٺ    ٺ  ﴿ : إمم ىمقًمف شمٕمامم يِمػم

أي: ذم ذًمؽ اًمٞمقم يتساوى اًمٜماس، اعمٚمؽ واعمٛمٚمقك، احلر واًمٕمبد، اًمٖمٜمل واًمٗم٘مػم، 

اًمذيمر وإٟمثك، وٓ يٛمٚمؽ أطمٌد ؿمٞمئًا ذم ذًمؽ اًمٞمقم، وٓ يثبت ومٞمف ُُمْٚمٌؽ ٕطمد: إٓ هلل 

                                       
 (. 1/96ٝما قمٜمف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞمة )هل ُمـ ىمّمٞمدشمف اًمٕمٞمٜمٞمة ٟم٘مؾ سمٕمْم( 1)
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 ؾمبحاٟمف وشمٕمامم. 

 يمسب رضا اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم، سمتحّمٞمؾ وم٢مذا صمبت قمٜمدك ذًمؽ ومسارع ذم

 احلسٜمات، وآسمتٕماد قمـ اًمسٞمئات. 

 ذم ٟمٗمس هذا اعمٕمٜمك:  وىمد يمان ُمـ ؿمٕمره 

 اًْمـ عُ ٛمِ ْس ٞمُ ومَ  لمَ ٛمِ ـاًمَ ٕمَ اًمْ  ِديُيٜما مَ قْ يَ وَ  

 

 لِ قَّ ٓمَ ٛمُ ـاًمْ  الِ ٘مَ ٛمَ ـاًمْ  ذِم  انٍ دَ يمَ  ََم ىمْ أَ 

 ٌت اسمِ صمَ  ُؾ ٘مْ اًمٜمَّ وَ  ،انُ يَّ اًمدَّ  ُؽ ٚمِ ٛمَ ـاًمْ  اٟمَ أَ   

 

ؾِ ٝمَّ ضُم  يُؾ وِ ٠مْ شمَ  اغُ ٜمَس يَ  اٜمَ ٝمُ هَ  ْؾ ٝمَ ومَ 
(1)

 

 سم٘مٍم إًمػ وُمدها.  ﴾ٺ﴿وذم هذا اًمبٞمت إؿمارة إمم اًم٘مراءشملم اًمقاردشملم ذم  

 َوَشْو َشْم َيُكْن يَمٌر َواَل َجنٌَّة َأَمم .54
 

ًْ َأْن ُيطَمَع فَأَتَِّر   تـََآى اهلَل أْى
 اإلعآاب:  

( ومٕمؾ ُمْمارع )ًَمْق( طمرف ذط همػم ضمازم. )مَلْ( طم ـْ رف ٟمٗمل وضمزم وىمٚمب. )َيُٙم

( طمرف قمٓمػ. )ضَمٜمٌَّة( ُمٕمٓمقف.  َٓ جمزوم، وهل شماُمة ٓ ٟماىمّمة. )ٟماٌر( وماقمؾ. )َو

)َأَُما( اهلٛمزة طمرف اؾمتٗمٝمام. وُما: طمرف ٟمٗمل، وحيتٛمؾ أن يٙمقن طمرف اؾمتٗمتاح 

سمٛمٕمٜمك: أٓ. )شَمَرى( ُمْمارع، واًمٗماقمؾ ُمستؽم. )اهللَ( ًمٗمظ اجلالًمة، ُمٗمٕمقل سمف أول. 

)َأْهاًل( ُمٗمٕمقل صماٍن. )َأْن( طمرف ُمّمدري وٟمّمب. )ُيَٓماَع( ُمْمارع ُمٜمّمقب، 

وٟمائب اًمٗماقمؾ ُمستؽم يٕمقد إمم اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم. واعمّمدر اعم١مول ُمـ )َأْن( واًمٗمٕمؾ 

اعمْمارع ُمٜمّمقب سمٜمزع اخلاومض، واًمت٘مدير: أُما شمرى اهلل أهاًل ًمٓماقمتف. )وَم٠َمشمَِّ٘مل( 

 ثٚمف، وؾمٙمـ ًمٚمقىمػ.ُمْمارع ُمٕمٓمقف قمغم )يٓماَع( ُمٜمّمقب ُم

 اشمعنى:
أن اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم أهٌؾ ٕن ُيٓماع ويٕمبد، وطم٘مٞمٌؼ سم٠من يت٘مَل اًمٕمبد ُمٕمّمٞمتف، 

وذًمؽ قمغم يمؾ طمال، طمتك وًمق ومرضٜما أٟمف مل يٙمـ هٜماَك ٟماٌر وٓ ضمٜمٌة، وم٢مٟمف أهُؾ احلٛمد 

 واًمثٜماء، وأهٌؾ ٕن يٕمبد وُيٓماع: ومٙمٞمػ وهٜماك طمساب وقم٘ماب وٟمٕمٞمؿ. 

                                       
 (. 1/96هل ُمـ ىمّمٞمدشمف اًمالُمٞمة ٟم٘مؾ سمٕمْمٝما قمٜمف اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اضمتامع اجلٞمقش اإلؾمالُمٞمة )( 1)
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َآهُ َوشَْةَس حَ  .55  ِرةٌق ِشْلِعَيمَدِة َغةـْ
 

 فََأْخِلْص َشُو ِرقَّ اشتـََّعيُِّد تـُْعَتقِ 
 اإلعآاب: 

)ًمِْٚمِٕمَباَدِة( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ ( ُماٍض ٟماىمص. )طَمِ٘مٞمٌؼ( اؾمؿ ًمٞمس. )ًَمْٞمَس 

ُه( ظمؼم ًمٞمس، واًمْمٛمػم ُمْماف إًمٞمف. )وَم٠َمظْمِٚمْص( اًمٗماء ؾمببٞمة،  سمـ)طَمِ٘مٞمٌؼ(. )هَمػْمَ

( )َأظْمِٚمْص( ومٕمؾ أُمر، و اًمٗماقمؾ ُمستؽم. )ًَمُف( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)َأظْمِٚمْص(. )ِرقَّ

ُمٗمٕمقل سمف. )اًْمِٕمَباَدِة( ُمْماف إًمٞمف. )شمٕمتؼ( جمزوم ذم ضمقاب اًمٓمٚمب، وطمرك سماًمٙمرس 

 ًمٚمروي، واًمٗماقمؾ ُمستؽم. 

 اشمعنى: 
 . [5]اًمٗماحتة: ﴾ٿ  ٿ  ﴿هبذا اًمبٞمت إمم ىمقًمف شمٕمامم:  يِمػم اًمٜمافمؿ 

ٕمبادة همػمه ؾمبحاٟمف: ومألضمؾ ذًمؽ أظمٚمص ًمف أي: ًمٞمس هٜماك ُمـ يستحؼ اًم

 اًمتٕمبد واًمٕمبقدية واخلْمقع واًمذل: ًمٕمٚمؽ شمٜمال سمذًمؽ اًمٕمتَؼ ُمـ ٟمار ضمٝمٜمؿ. 

 ذم هذا اعمٕمٜمك:  وُمـ ؿمٕمره 

 َواَل َتْسَتِعْن ِف  اشْـَحمِدثَمِت بَِغْةآِهِ  .56
 

ُآ ُمَوفَّقِ   فَـُتْخَذَل َواشْـَمْخُذوُل َغةـْ
 اإلعآاب: 

( ٟماهٞمة ضمازُمة َٓ ( ُمْمارع جمزوم، ووماقمٚمف ُمستؽم. )ذِم احْلَادصِمَاِت( ضمار وجمرور ) ـْ . )شمستٕم

)أن(  هِ( يمساسم٘مف. )ومَتُْخَذَل( اًمٗماء ؾمببٞمة، و)خُتَْذَل( ُمْمارع ُمٜمّمقب سـم (. )سمَِٖمػْمِ ـْ ُمتٕمٚمؼ سمـ)شمَْستَِٕم

( ظمؼٌم. )ُُمقَ اء اًمسببٞمة، وٟمائب اًمٗماقمؾ ُمستؽم. ُمْمٛمرة سمٕمد وم ومَِّؼ( )َواًْمـَٛمْخُذوُل( ُمبتدأ. )هَمػْمُ

 ُمْماف إًمٞمف. 

 اشمعنى:
 . [5]اًمٗماحتة: ﴾ٿ  ٿ ﴿إمم ىمقًمف شمٕمامم:  -رمحف اهلل شمٕمامم-يِمػم 

أي: ٓ شمستٕمـ طمال طمّمقل احلادصمات واعمّمائب اًمٕمٔمٞمٛمة واًمٙمبػمة إٓ سماهلل 

ؾمبحاٟمف وشمٕمامم: ٕٟمؽ إن اؾمتٕمٜمت سمٖمػمه ومسٞمخذًمؽ اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم، وإن 
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 إمم شمقومٞم٘مؽ.  ظمذًمؽ اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم ومال ؾمبٞمؾ

 َوِإنَّ اشصَِّآاَط اشْـُمْسَتِرةَم َشِديُنوُ  .57
 

ِ  يـَْنُج َوَيْسِيقِ  َْ ْا  َوَمْن يـُْهَد ِشْْلِ
 اإلعآاب:  

. )اًْمـُٛمْستَِ٘مٞمَؿ( ٟمٕمت ًمٚمٍماط.  اَط( اؾمؿ إِنَّ َ ( طمرف شمقيمٞمد وٟمّمب. )اًمٍمِّ )إِنَّ

. )ِديٜمُُف( ظمؼم تدأ إمم اخلؼماعمزطمٚم٘مة اٟمت٘مٚمت ُمـ اعمب )ًَمِديٜمُُف( اًمالم هل ٓم اًمتقيمٞمد

( اؾمؿ ذط ضمازم، ُمبتدأ. )هُيَْد( ومٕمؾ اًمنمط جمزوم،  ـْ )إن(، واًمْمٛمػم ُمْماف. )َُم

ِؾْماَلِم( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ  ْْ وٟمائب اًمٗماقمؾ ُمستؽم، واجلٛمٚمة ذم حمؾ رومع ظمؼم. )ًمِ

سمـ)هُيَْد(. )َيٜمُْج( ضمقاب اًمنمط جمزوم، واًمٗماقمؾ ُمستؽم يٕمقد إمم اؾمؿ اًمنمط. 

 َيْسبِِؼ( ُمٕمٓمقف قمغم ُما ىمبٚمف، جمزوم، وطمرك سماًمٙمرس ًمٚمروي، واًمٗماقمؾ ُمستؽم. )وَ 

 اشمعنى:
ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ يِمػم رمحف اهلل شمٕمامم إمم ىمقًمف شمٕمامم:

 . [7-6]اًمٗماحتة: ﴾ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ

أي: إن اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ اًمذي ٓ قِمَقج ومٞمف وٓ ُمٞمؾ إمم إهقاء واًمِمبٝمات 

ق ديـ اهلل اًمذي ارشمْماه خلٚمٞم٘متف، ومادُع اهلل أن هيديؽ إمم هذا اًمٓمريؼ: واًمِمٝمقات ه

ٕٟمف ُمـ ُهِدَي إمم هذا اًمٓمريؼ اًمذي هق ـمريؼ اإلؾمالم ؾمٞمٜمجق يقم اًم٘مٞماُمة ُمـ 

قمذاب ضمٝمٜمؿ، وؾمٞمسبؼ همػمه ممـ ملْ هُيَْد إمم هذا اًمٓمريؼ ذم اًمقصقل إمم أقمغم 

 درضمات اجلٜمان. 

58.  َْ ْا  َ  بُوُل َتَامُغلٍ َوَشْن ُيْصِلَح اإْلِ
 

ِح َمْنِطقِ  َْ  ِبَجْمٍع ِِلَداٍب َوِإْص
 َوَشِكْن بِتَـْرَوى ِف  ِشَسمٍن َويَمِظآٍ  .59 

 
 َوَاْمٍع َوقَـْلٍب بِمشْـُْهَدى ُمتَـَعلِّقِ 

 اإلعآاب:  
ؾْماَلَم(  ( طمرف ٟمٗمل وٟمّمب واؾمت٘مبال. )ُيّْمِٚمَح( ُمْمارع ُمٜمّمقب. )اإْلِ ـْ )ًَم

)شَمَِماهُمٍؾ( ُمْماف إًمٞمف. )سمَِجْٛمٍع( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ ُمٗمٕمقل سمف. )ـُمقُل( وماقمؾ. 
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َداٍب( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)مَجٍْع(. )َوإِْصاَلِح(  ِٔ   . ُمٕمٓمقومة قمغم )مَجٍْع(سمـ)شَمَِماهُمٍؾ(. )

 )َُمٜمْٓمِِؼ( ُمْماف إًمٞمف. 

( طمرف اؾمتدراك. )سمَِتْ٘مَقى( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)َيّْمُٚمُح( ُم٘مدر. )ذِم  ـْ )ًَمِٙم

رور ُمتٕمٚمؼ سمـ)شَمْ٘مَقى(. )َوَٟمافمٍِر َوؾَمْٛمٍع( ُمٕمٓمقومان قمغم )ًمَِساٍن(. ًمَِساٍن( ضمار وجم

)َوىَمْٚمٍب( ُمٕمٓمقف قمغم )شَمْ٘مَقى(. )سمِاهْلَُدى( ضمار وجمرور ُمتٕمٚمؼ سمـ)ُُمَتَٕمٚمِِّؼ(. )ُُمَتَٕمٚمِِّؼ( 

 ٟمٕمت ًمـ)ىَمْٚمٍب(. 

 اشمعنى:
 عما يماٟمت هذه اعمٜمٔمقُمة أؾماؾمًا ذم دمقيد اًمٗماحتة، وهل ُمـ اعمسائؾ اًمٜمٔمرية،

ُم هبا اًمٜمٓمؼ: َٟمبََّف اًمٜمَّافمُِؿ  أن ـماًمب اًمٕمٚمؿ  واًمتٓمبٞم٘مٞمة اًمتل َيّمُٚمُح هبا اًمٚمسان، وُيَ٘مقَّ

ًمـ يّمٚمح إؾمالُمف سماٟمٖمامؾمف اًمتاّم ذم حتّمٞمؾ هذه اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞمة سم٠مٟمقاقمٝما، وحماوًمة 

إصالطمف ًمساٟمف وم٘مط: وإٟمام هذا اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل ٓ سُمدَّ ُمٕمف ُمـ إصالح اًم٘مٚمب اًمذي إن 

 ومال ومائدة ذم هذا يمٚمف. مل يّمٚمح 

ومال سُمدَّ ُمـ شم٘مقى اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم ذم مجٞمع أقمْماء اًمبدن، يت٘مٞمف اإلٟمسان ذم 

َّٓ يٜمٓمؼ سمف إٓ ُما يريض اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم، ويت٘مٞمف ذم ٟمٔمره سم٠مٓ خُتقَن قمٞمٜمُُف  ًمساٟمف سم٠م

ٍة أو وشمسؽمق اًمٜمٔمر اعمحرم، ويت٘مٞمف ذم ؾمٛمٕمف سمآسمتٕماد قمام طمرُمف اهلل ُمـ ؾمامع همٞمب

ـٍ حمرٍم أو ٟمحق ذًمؽ.   حل

وأيْمًا ٓ سُمدَّ ُمـ إصالح اًم٘مٚمب طمتك يّمبح مهف وؿمٖمٚمف اًمِماهمؾ شم٘مقى اهلل 

ؾمبحاٟمف وشمٕمامم: ومٞمتٕمٚمؼ هبذه اًمت٘مقى، وجيٕمٚمٝما أؾماس طمٞماة ىمٚمبف، وٓ جيٕمؾ ىمٚمبف 

، أو حتّمٞمٍؾ ُمٕمار.   ُمٜمٍمومًا إمم هؿٍّ دٟمٞمقيٍّ

ُه اهلل ُمـ ذح اعمٜمٔمقُمة، َ وماحلٛمد هلل أوًٓ وآظمرًا، وآظمر دقمقاٟما  وهذا آظمر ُما يرسَّ

  أن احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم.

                           



 (ه4766 ذو اشحجة)       عاآ       اشعدد اشآابع       مم  اشامبي  شلدراامت اشرآنيةة  مجلة معهد اإل

698 

 الخاتمة
احلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّماحلات، واًمّمالة واًمسالم قمغم ُمـ سمٕمث سماهلبات 

 واًمرمحات، وقمغم آًمف وُمـ شمبٕمف إمم يقم اًمديـ وسمٕمد: 

ـ ظمالل هذا اًمبحث: ومٗمل ظمتام هذا اًمبحث أذيمر سمٕمض اًمٜمت  ائج اًمتل شمقصٚمت إًمٞمٝما ُم

 ( ُم١مًمٗمًا. 16سمٚمٖمت قمدد اعم١مًمٗمات ذم دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة ) -

ًمٚمِمٞمخ حيٞمك اًمٍمسي مل يسبؼ  )اشامرحة ف  تجويد اورة اشفمتحة(ُمٜمٔمقُمة  -

طمسب قمٚمٛمل ذطمٝما ٕطمٍد ُمـ اًمٕمٚمامء اًمساسم٘ملم أو اعمٕماسيـ، وًمذًمؽ ىمٛمت 

 سمنمطمٝما يماُمٚمًة. 

طمٍد أن طم٘م٘مٝما حت٘مٞم٘ماً قمٚمٛمٞماً، وم٘مٛمت سمتح٘مٞم٘مٝما يماُمٚمة. يمام أن ه -  ذه اعمٜمٔمقُمة مل يسبؼٕ 

( سمٞمتًا، أطمد قمنم سمٞمتًا ُمٜمٝما ذم دمقيد ؾمقرة اًمٗماحتة، 26شم٘مع هذه اعمٜمٔمقُمة ذم ) -

وأطمد قمنم سمٞمتًا أيْمًا ذم وصايا ُمتٕمٚم٘مة سماًمٕم٘مٞمدة ُمستٜمبٓمة ُمـ ؾمقرة اًمٗماحتة، وسمٞمت 

احتة، وسمٞمت ومٞمف ٟمّمٞمحة ًمٚم٘مارئ سمٕمد أن أشم٘مـ ًمٚمٛم٘مدُمة، وسمٞمتلم ذم ومْمؾ ؾمقرة اًمٗم

 اًمتجقيد أن يت٘مـ اًمٕمٛمؾ.

هذه اعمٜمٔمقُمة مجٕمت ُما سملم اًمتجقيد واًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمحة اًمتل جيب أن يٙمقن  -

قمٚمٞمٝما يمؾ إٟمسان ُم١مُمـ، وظماصة ـمٚمبة اًمٕمٚمؿ، وم٢مشم٘مان طمروف اًم٘مرآن دون إشم٘مان 

 اًمٕمبادة واًمٕم٘مٞمدة ظمٓم٠م وماطمش، وشم٘مّمػم واضح. 

اًمتجقيدية ُمـ قمٍم إمم آظمر، وُمـ ُمٙمان إمم ُمٙمان، وذًمؽ  ختتٚمػ إظمٓماء -

سمحسب اًمٚمٖمة اًمٕماُمٞمة اًمدارضمة قمغم أًمسٜمة اًمٜماس، ويمقن اًمٜمافمؿ اهتؿَّ سمبٕمض اعمسائؾ 

اعمتٕمٚم٘مة سمتجقيد اًمٗماحتة ٓ يٕمٜمل أٟمف اؾمتققمبٝما مجٞمٕمًا، ومٝمذا اًمٜمٔمؿ ٓ يٖمٜمل قمـ همػمه 

 ُمـ اًمٙمتب اعم١مًمٗمة ذم هذا اًمِم٠من.  

حلٛمد هلل رب اًمٕماعملم، واًمّمالة واًمسالم قمغم ؾمٞمدٟما حمٛمد وقمغم وآظمر دقمقاٟما أن ا

 آًمف وصحبف أمجٕملم. 
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 املصادر واملراجعفهرس 
، خلػم األعْ : قمموس تآاجم ألشهآ اشآجمل واشنسمء من اشعآب واشمستعآبةن واشمستاآقةن .1

 م. 1986، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم، اًمٓمبٕمة اخلاُمسة، ه(1396اًمديـ اًمزريمكم )ت

، ًمِمٛمس اًمديـ اسمـ ىمٞمؿ اجلقزية، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، شموقعةن عن رب اشعمشمةنإعْ  ا .2

 ه. 1372اًمٓمبٕمة إومم، 

 اعمتقرم) اًمسٛمٕماين اًمتٛمٞمٛمل ُمٜمّمقر سمـ حمٛمد سمـ اًمٙمريؿ قمبد ؾمٕمد يبأ ُمامًمْ ،يسمباأل .3

 ،اًمث٘ماومٞمة سمحاثوإ اخلدُمات ُمريمز ،اًمبارودي قمٛمر اهلل قمبد :وشمٕمٚمٞمؼ شم٘مديؿ، ه(562 ؾمٜمة

 م. 1998-ه1468، اًمٓمبٕمة إومم، جلٜمانا دار

 سمـ سماؿما ؾمامقمٞمؾإل ،واشفنون اشكتب اممىأ عن اشظنون كاف على اشذيل ف  اشمكنون يومحإ .4

 ذف حمٛمد :اعم١مًمػ ٟمسخة قمغم وـمبٕمف سمتّمحٞمحف لقمٜم، اًمباسماين ؾمٚمٞمؿ ُمػم سمـ ُملمأ حمٛمد

 . ًمبٜمان-وتسمػم ،اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞماء دار ،اًمٙمٚمٞمسك سمٞمٚمٙمف رومٕمتو ،سماًمت٘مايا اًمديـ

 .م1966 ،إومماًمٓمبٕمة  سمػموت، اعمٕمارف، ُمٙمتبة يمثػم، سمـ ؾمامقمٞمؾإل ،واشنهمية اشيداية .5

د. حمٛمد سمـ ومقزان سمـ محد اًمٕمٛمر، أؾمتاذ اًمدراؾمات  تجويد اورة اشفمتحة )درااة تطيةرةة(، .6

 اًم٘مرآٟمٞمة اعمساقمد سمٙمٚمٞمة اعمٕمٚمٛملم سماًمرياض، دار احلْمارة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، اًمٓمبٕمة إومم،

 م. 2666-ه1425اًمرياض، 

، ًمُْمام أيب اخلػم حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ اجلزري تحيةآ اشتةسةآ ف  قآاءات األئمة اشعاآة .7

 م. 2664، حت٘مٞمؼ: مجال اًمديـ ذف، دار اًمّمحاسمة ًمٚمؽماث، ـمٜمٓما، ه(833)ت

( م1347-ه 748 اعمتقرم) اًمذهبل اًمديـ ؿمٛمس اهلل قمبد أيب ُمام، ًمْتذكآة اشحفمظ .8

 . اًمٕمريب اًمؽماث طمٞماءإ دارـ سمـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل، شمّمحٞمح: قمبد اًمرمح

-766)اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًم٘مرر اًمدُمِم٘مل  يب، ٕتفسةآ اشرآنن اشعظةم .9

ـ حمٛمد ؾمالُمةحت٘مٞمؼ: (، هـ774  . م1999-هـ1426 ،اًمثاٟمٞمة ، اًمٓمبٕمةدار ـمٞمبة ًمٚمٜمنم واًمتقزيع، ؾماُمل سم

سمـ أمحد اهلٛمذاين اًمٕمٓمار، حت٘مٞمؼ: د. هماٟمؿ  ، ٕيب اًمٕمالء احلسـاشتمهةد ف  معآفة اشتجويد .16

 ه.1426ىمدوري احلٛمد، دار قمامر، إردن، اًمٓمبٕمة إومم، 

 قمبد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد سمـ سٚمٞمامن، ًماشتوحةد كتمب شآح ف  اشحمةد اشعزيز تةسةآ .11

 . اًمرياض – احلديثة اًمرياض ُمٙمتبة، اًمقهاب

ن سمـ ؾمٕمٞمد اًمداين، قمٜمل سمتّمحٞمحف: ، ًمُْمام أيب قمٛمرو قمثاماشتةسةآ ف  اشرآاءات اشسيع .12
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 م. 1985-ه1466أوشمقسمرشمزل، دار اًمٙمتاب اًمٕمريب، ًمبٜمان، اًمٓمبٕمة اًمثاًمثة، 

، ًمزيمريا سمـ حمٛمد إٟمّماري اشدقمئق اشمحكمة ف  شآح اشمردمة اشجزرية ف  علم اشتجويد .13

ًمٜمنم اًمِماومٕمل، حت٘مٞمؼ: د. ٟمسٞمب ٟمِماوي، شم٘مديؿ: د. ٟمقر اًمديـ قمؽم، دار اعمٙمتبل ًمٚمٓمباقمة وا

 ه. 1418واًمتقزيع، ؾمقريا، اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة، 

( هـ726اًمٗمتح ُمقؾمك سمـ حمٛمد اًمٞمقٟمٞمٜمل )اعمتقرم  ٘مٓمب اًمديـ أيب، ًمذيل مآنة اشزممن .14

دار اًمٙمتاب اإلؾمالُمل،  ،وزارة اًمتح٘مٞم٘مات احلٙمٛمٞمة وإُمقر اًمث٘ماومٞمة ًمٚمحٙمقُمة اهلٜمدية :ٕمٜمايةسم

 . م1992-هـ1413اًمثاٟمٞمة،  اًمٓمبٕمة ،اًم٘ماهرة

، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمكم اًمٕمباس أيب احلراين شمٞمٛمٞمة سمـ احلٚمٞمؿ قمبد سمـ محد، ٕى اشيكآياشآد عل .15

 ه.1417 إومم، اًمٓمبٕمة، اعمٜمقرة اعمديٜمة ،إصمرية اًمٖمرسماء ُمٙمتبةقمجال، 

، ٓسمـ ىمٞمؿ اجلقزية، طم٘مؼ ٟمّمقصف وظمرج أطماديثف وقمٚمؼ زاد اشمعمد ف  ىدي خةآ اشعيمد .16

ٟم١موط، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، اًمٓمبٕمة اًمثاًمثة قمٚمٞمف: ؿمٕمٞمب إرٟم١موط، وقمبد اًم٘مادر إر

 م. 1989-ه1469واًمٕمنمون، 

 اًمِماُمل اًمّماحلل يقؾمػ سمـ حمٛمد، ًمُْمام اًمٕمباد ظمػم ؾمػمة ذم ،واشآشمد اشهدى ايل .17

، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ: اًمِمٞمخ قمادل أمحد قمبد اعمقضمقد، واًمِمٞمخ قمكم حمٛمد ه(942)اعمتقرم ؾمٜمة 

 م. 1993-ه1414ن، اًمٓمبٕمة إومم، ًمبٜما -ُمٕمقض، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت

، حت٘مٞمؼ: اًمبٞمٝم٘مل ُمقؾمك سمـ قمكم سمـ احلسلم سمـ أمحد، ٕيب سمٙمر اشكيآى اشيةهر  انن .18

 م. 1994-ه1414 اعمٙمرُمة، ُمٙمة ،اًمباز دار ُمٙمتبةحمٛمد قمبد اًم٘مادر قمٓما، 

، حت٘مٞمؼ: اًمسٚمٛمل اًمؽمُمذي قمٞمسك سمـ حمٛمدٕيب قمٞمسك  (،اشصحةح شجممعانن اشتآمذي )ا .19

 . سمػموت ،اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞماء دارؿمايمر وآظمريـ،  أمحد حمٛمد

، زُمرزم أمحد ومقاز:  حت٘مٞمؼ، اًمدارُمل اًمرمحـ قمبد سمـ اهلل قمبد، ٕيب حمٛمد اشدارم  انن .26

 ه. 1467 إومم، اًمٓمبٕمة، سمػموت ،اًمٕمريب اًمٙمتاب دار، اًمٕمٚمٛمل اًمسبع ظماًمد

 اًمذهبل امنقمث سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمديـ ؿمٛمس ُماماإل :شمّمٜمٞمػ، اةآ أعْ  اشنيْء .21

 م. 1993-ه1413(، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، اًمٓمبٕمة اًمتاؾمٕمة، م1374-ه748 اعمتقرم)

، ٕيب ؾمٚمٞمامن محد سمـ حمٛمد اخلٓمَّايب، حت٘مٞمؼ: أمحد يقؾمػ اًمدىماق، دار شأن اشدعمء .22

 ه.1412اًمث٘ماومة اًمٕمرسمٞمة، سمػموت، اًمٓمبٕمة اًمثاًمثة، 

اء اًمديـ قمبد اهلل سمـ قم٘مٞمؾ اًمٕم٘مٞمكم ، ًم٘مايض اًم٘مْماة هبشآح ابن عرةل على أشفةة ابن ممشو .23
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اهلٛمداين اعمٍمي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، دار اًمٚمٖمات، اًمٓمبٕمة اًمراسمٕمة قمنمة، 

 م. 1964-ه1384

، شمّمٜمٞمػ: اًمٕمالُمة إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ شآح اشرصةدة اشواضحة ف  تجويد اشفمتحة .24

سمـ قمبد اهلل سمـ قمكم اعمرادي ، ذح اًمٕمالُمة: احلسـ سمـ ىماؾمؿ ه(732إسمراهٞمؿ اجلٕمؼمي )ت

، ُمٙمتبة أوٓد اًمِمٞمخ ًمٚمؽماث،  اويـرسمـد قمـكم ؾمٞمـ، حت٘مٞمؼ: أ. ومرهمه(749اعمرايمٌم )ت

 ُمٍم.  -اجلٞمزة

 سمسٞمقين اًمسٕمٞمد حمٛمد: حت٘مٞمؼ، اًمبٞمٝم٘مل احلسلم سمـ أمحد سمٙمر يب، ٕاإليممن شعب .25

 ه. 1416 إومم، اًمٓمبٕمة، سمػموت ،اًمٕمٚمٛمٞمة اًمٙمتب دار، زهمٚمقل

 :وحت٘مٞمؼ دراؾمة، ؾمحامن سمـ سٚمٞمامن، ًماشممرق اشممذق شيهمت رد ف  مرقاشا شوةمءا .26

 واإلومتاء، اًمٕمٚمٛمٞمة اًمبحقث إدارة رئاؾمة، اًمٙمريؿ قمبد سمـ ٟماس سمـ سمرضمس سمـ قمبداًمسالم

 . م1992-هـ1414 اخلاُمسة،، اًمٓمبٕمة اًمسٕمقدية اًمٕمرسمٞمة اعمٛمٚمٙمة اًمرياض،

قمٜمل سمٜمنمه: ج جلزري، ، ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ اغمية اشنهمية ف  بيرمت اشرآاء .27

 ه. 1462دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، اًمٓمبٕمة اًمثاًمثة، سمرضمسؽمارس، 

، ُم١مؾمسة آل اًمبٞمت، اعمجٛمع اعمٚمٙمل اشفهآس اشاممل شلتآاث اشعآب  اإلاْم  اشمخطوط .28

 م. 1994قمامن،  -ًمبحقث احلْمارة اإلؾمالُمٞمة، إردن

 دار، قمباس طمسانإ، حت٘مٞمؼ: ه(764)ت اًمٙمتبل ؿمايمر سمـ حٛمد، عماشوفةمت فوات .29

 م. 1973، سمػموت ،صادر

روزآسمادي، دار ـٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٗمٞمـحـد اًمديـ ُمـجـػ: ُمـ، شم٠مًمٞمطـوس اشمحةـممـاشر .36

 اجلٞمؾ، سمػموت. 

، عمقومؼ اًمديـ أيب حمٛمد قمبد اهلل سمـ أمحد سمـ ىمداُمة اعم٘مدد، حت٘مٞمؼ: د. قمبد اهلل اشكمف  .31

 ه. 1417، سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، دار هجر، ُمٍم، اًمٓمبٕمة إومم

ُمٙمتبة ، قمبد اًمسالم حمٛمد هارونحت٘مٞمؼ: قمٛمرو سمـ قمثامن سمـ ىَمٜمؼْم، ، ًمسٞمبقيف اشكتمب .32

 م. 1988-هـ1468اًمٓمبٕمة اًمثاًمثة، ، اًم٘ماهرة ،اخلاٟمجل

، حت٘مٞمؼ: حمٛمد ه(1668، حلاضمل ظمٚمٞمٗمة )تكاف اشظنون عن أامم  اشكتب واشفنون .33

 ذف اًمديـ ياًمت٘مايا، دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب. 

ومري٘مل اًمقر ــ ُمٜمٔمـرم سمـد سمـ ُمٙمـحٛمـٛمـ، ًمآبــمن اشعــشس .34 ،  سمػموت  ، صادر دار  ، ريـٛمّمـٕا
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ومم.   اًمٓمبٕمة ٕا

اًمٕمباس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞمة احلراين )اعمتقرم  ت٘مل اًمديـ أيبًم، اشفتموى جموعم .35

ػ، جمٛمع اعمٚمؽ ومٝمد ًمٓمباقمة اعمّمحػ اًمنمي، قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىماؾمؿ( ، مجع: هـ728

 م. 1995- هـ1416 ،اعمديٜمة اًمٜمبقية، اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية

، حت٘مٞمؼ: د. اًمدُمِم٘مل سمدران سمـ اًم٘مادر ٕمبد، ًمحنيل بن أحمد اإلمم  مذىب إشى اشمدخل .36

 ه.1461 اًمثاٟمٞمة، اًمٓمبٕمة، سمػموت ،اًمرؾماًمة ُم١مؾمسةاهلل سمـ قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، قمبد

، اًمرؾماًمة ُم١مؾمسة، ـيوآظمر ٟم١موطإر ؿمٕمٞمب ، حت٘مٞمؼ:حنيل بن أحمد اإلمم  مسند .37

 . م1999-ه1426 ،اًمثاٟمٞمة اًمٓمبٕمة

(، هـ516 اعمتقرم) اًمبٖمقي ُمسٕمقد سمـ احلسلم حمٛمد أيب اًمسٜمة حٞمل، عماشتنزيل معمشم .38

، احلرش ُمسٚمؿ ؾمٚمٞمامنو :ضٛمػمية مجٕمة قمثامنو :اًمٜمٛمر اهلل قمبد حمٛمد :أطماديثف وظمرج طم٘م٘مف

 . م1997-هـ1417 اًمراسمٕمة، اًمٓمبٕمة، واًمتقزيع ًمٚمٜمنم ـمٞمبة دار

، ه(1468: شمراضمؿ ُمّمٜمٗمل اًمٙمتب اًمٕمرسمٞمة، ًمٕمٛمر رضا يمحاًمة )تمعجم اشمؤشفةن .39

 دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.  -ُمٙمتبة اعمثٜمك، سمػموت

، شم٠مًمٞمػ: اًمٕمالُمة قمكم حمٛمد اًمْمباع ؿمٞمخ منحة ذي اشجْل ف  شآح تحفة األبفمل .46

(، اقمتٜمك سمف وقمٚمؼ قمٚمٞمف: أسمق حمٛمد ه1376اًم٘مراء واعم٘مارئ اعمٍمية ؾماسم٘مًا )واعمتقرم ؾمٜمة 

 م. 1997-ه1418أذف سمـ قمبد اعم٘مّمقد، أضقاء اًمسٚمػ، اًمرياض، اًمٓمبٕمة إومم، 

 قمبد سمـ اًمٚمٓمٞمػ ٕمبد، ًمجآجةس بن داود شيهمت كاف ف  واشترديس اشتأاةس منهمج .41

 . واًمؽممجة واًمٜمنم ًمٚمٓمبع اهلداية دار، اًمِمٞمخ آل طمسـ سمـ اًمرمحـ

 إشماسمٙمل سمردي شمٖمري سمـ يقؾمػ اًمديـ املجل ،واشرمىآة مصآ ملود ف  اشزاىآة اشنجو  .42

 .سمٛمٍم ،اًمٙمتب دار ،ه(874)ت

، ًمُْمام حمٛمد سمـ اجلزري، أذف قمغم ـمبٕمف: اًمِمٞمخ قمكم اشناآ ف  اشرآاءات اشعاآ .43

 اًمْمباع، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت. 

 ، راضمٕمف وىمدم ًمف:ىدي اشمجةد ف  شآح قصةدت  اشخمقمي  واشسخموي ف  اشتجويد .44

 ُمٍم.  -مجال حمٛمد ذف، دار اًمّمحاسمة ًمٚمؽماث، ـمٜمٓما أ.

 -اء اعم١مًمٗملم وآصمار اعمّمٜمٗملم، إلؾمامقمٞمؾ سماؿما اًمبٖمدادي، إؾمٓمٜمبقلـ: أؾمٛممرفةنـة اشعـىدي .45

 م. 1951،  اـشمريمٞم
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