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 ىصاو ثازِاىةوةى خةو و ثةذازة
 دةفةرموَيت: (ز) ثَيغةمبةرى خوا

َواْبُن َعْبِدَك، َواْبُن َأَمِتَك، نَاِصَيِتي  اللَُّهمَّ ِإنّْي َعْبُدَك،) :لَ فَ َقاَما َأَصاَب َأَحًدا َقطُّ َىمّّ َوال َحَزٌن ]
ْمَتُو بَِيِدَك، َماٍض ِفيَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل ِفيَّ َقَضاُؤَك، َأْسأَُلَك ِبُكلّْ اْسٍم ُىَو َلَك َسمَّْيَت بِِو نَ ْفَسَك، َأْو َعلَّ 

ي ِكَتاِبَك، َأْو اْسَتْأثَ ْرَت بِِو ِفي ِعْلِم اْلغَْيِب ِعْنَدَك، َأْن َتْجَعَل اْلُقْرآَن رَبِيَع َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو أَنْ َزْلَتُو فِ 
 .ِإال َأْذَىَب اللَُّو َىمَُّو َوُحْزنَُو َوأَْبَدَلُو َمَكانَُو فَ َرًجا َوِجالَء ُحْزِني، َوَذَىاَب َىمّْي( قَ ْلِبي، َونُوَر َصْدِري،

َعلََّمو بَ َلى، يَ ْنَبِغي ِلَمنْ  :؟ فَ َقالَ  َرُسوَل اللَِّو، َأال نَ تَ َعلَُّمَهاَقاَل: َفِقيَل: يَا   ٔ[َسِمَعَها َأْن يَ ت َ
 :وثةذارةيةكى تووش ببَيت و بَلَيتكةخةم  نيية ييض كةسَيك :واتة

ناوضةوامن  خواية مو بةندةى تؤم و كوِرى بةندةى تؤم و كوِرى كةنيزةكى تؤم،)
ةرمدا دادثةروةرانةية، داوات فةرمانت بةس ،جَيبةجَييةبةسةرمدا بةدةست تؤيةو بِريارت 

لةكتَيبةكةتدا ناردووتةتة  خوددةكةم بةيةموو ناوَيك كةيى تؤيةو خؤتت ثَي ناو ناوة، يالَي
مى غةيبدا الى عيللة خودكراوةكانت كردووة، يافَيرى يةكَيك لةدروست خودوارةوة، ياخ

 ثةذارةم( ى دَلمء نورى سهطمء البةرى خةمءةيارئاى بكةيتة بقوِر خؤت يةَلتطرتووة،
 خؤشى و شادى.بة تخواى طةورة خةم و ثةذارةكةى الدةبات و بؤى دةطؤِرَيئيلال 
  ؟غةمبةرى خوا ئايا لةبةرى نةكةيوئةى ثَي وترا: دةَلَي:

 .ةسَيك كة دةيبيشتَيت لةبةرى بكات: بةَلَي ثَيويشتة يةركفةرمووى

                                                 
 (.199) :( ٚقشش٘ األيباْٞ يف ايػًػ١ً ايكشٝش١ 3712)بطقِ :  عٔ ابٔ َػعٛز ضٚاٙ أمحس  ٔ
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 ثيَشةكى 

 ال٠ ٚايٖػالّ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ... احلُس هلل ٚايٖك
( بهُئ ز) َىودَ بُْشخُنُّ ثًَػَُبُسّ خىداطُس بُوسدّ طُيشّ فُس

ُ٘نُدَفُسَىَيت: ) َُ َِ ايُكطإٓ ٚعَّ ( دَسدَنُوَيت نُُّٓ )كانرتيُٓ( ُٓو خرُينِ َٔ تعَّ
ِ نُطاُْ دَطشَيتُوَ نُثاؾ ُٓوَّ خؤيإ فًَشّ قىِسٓإ خىَيٓذُْوَ دَبٔ، خَُيهاْ

 ... دياسَ كانرتئ صاْظتًؽ صاْظتُناِْ قىِسٓاُْ. تشيؽ فًَشدَنُٕ
شخىاّ طُوسَؾ دَفُسَىَيت:            نُواتُ ثًَىيظتُ قىِسٓإ  ز

 َوَ خبىَيٓشَيتُوَ ...تُجىيذبُ بُجىاِْ، واتُ
صآًِْ )واجب(، طُسكِ  ُٓسنُُٖس بؤيُ الّ صاْايإ كانخىَيٓذُْوَّ قىِسٓإ 

طني يُبابُتِ ودَسدَنُوَيت ْى فُسصّ نًفايُيُ.. يًَشَوَ تُجىيذوسدَناسّ صاْظتِ 
ذسَيت، بصؤس ثريؤصَو ثًَىيظتُ طشْطِ ثًَ و باَلونشدُْوَّ ُّٓ صاْظتُ ناسَيهِتُجىيذ

قىِسٓإ، كىْهُ و كانخىَيٓذُْوَّ تُجىيذبُتايبُتِ يُنشدُْوَّ خىىل فًَشبىوِْ 
ُٓو ، بُتايبُتِ يُْاو ًًُبُغ ْبؤ فًَشبىوٕ (يُنُ ْظطٟ)تًؤسيٌ تُْٗا صاْظتُ 

جًَذَْطُنإ يُ ، كىْهُ دَسبِشيِٓ ثًتُناِْ و دَسًَٖٓإْني عُسَبنُ ُّطُالْ
 ثًَىيظتِ بُِسآًَٖإ ُٖيُ. )رلشد(َناًْاُْوَ ناسَيهُ يُبُسدَّ َاَؤطتاياِْ ػاسَصادا

كاثِ  يًَهشدّ نُبُطُسذاَذ( داواّ  ناتًَو بشاّ بُِسَيضّ )َاَؤطتا طريوإ
 ْلُُوَ، بًًِٓ بُػًَىَيُنِ صاْظتِب دادووََِ نتًَبُنُّ )صاْظتِ تُجىيذ(

هُ نُباطِ ُّٓ صاْظتُ ينتًَبُ نىسديُناِْ ديُ ػاسَصاياُْ بابُتُناِْ داِسػتىوَو
بُػُنإ و كِشّ صاًْاسيُناِْ  ِسَيهخظنتْ ِسيضنشدِْيُ ، بُتايبُتِجًاواصَدَنُٕ 

يُواُْ وتُٓوَو ، ُٓويؽ دَطُِسَيتُوَ بؤ ػاسَصايٌ خؤّ ا بُناسٖاتىوَووسدَناسّ تًَذ
(ّ خىَيٓذُْوَّ قىِسٓاِْ بُسيىايُتِ إداظ٠فًَشبىوْذا، نَُاَؤطتا طريوإ َؤَيُت )

ُو طُسكاوَ بُثًَضاُّْ نُ ُٖسوَٖا صؤسّ ٓ، ُٖيُ(َوَ عأقِ) يُ (َسفل)
 ًَٗٓاوَ.يبُناس

َاَؤطتاياًْؽ  ىَيٓذناسإ بُطىودَنتًَبِ )صاْظتِ جتىيذ( ُٖسكؤٕ بؤ خ
ثِشؤطشاَِ خىيُناِْ طُس وَى  بؤيُ، بًَٗٓٔيبُناس وَى طُسكاوَيُنِ طشْطدَتىأْ 

 .طىودَيهِ صؤس دَطُيًَُْت َيتربببُناس فًَشبىوِْ قىِسٓإ
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اتُ تُساصووّ كانُناِْ يُِسؤرّ خُوسَ ثاداػتِ ْىوطُس بذاتُوَو بًخىاّ ط
 ؾ بًَت.دوايًذاو يًَُُُٓو ُٓويؽ خؤ

 

 ٚآخُط زعٛاْا إِٔ احلُُس هلٔل ضبِّ ايعاملني
 

 ز. زٜاض٣ أمحس إمساعٌٝ
 اجلاَع يًكطا٤ات ايعؿط َٔ ايٖؿاطب١َٝ ٚايٗسٖض٠

 طًًَُاِْ
 1432/ػعبإ/23
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 ثيَشةكى ضاثى دووةو
 

ِٓ ايٖكاحلات, ٚايكال٠ ٚايػالّ ع٢ً َْيبِّ ايٓطمحا ت ايصٟ احلُُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ تت
ِٓ ايٓػعازات يف احلٝا٠ ٚبعس املُات, ٚع٢ً آي٘ ٚقشب٘  باتباع٘ تٓاٍ املهطَات, ٚتت

 زعا٠ اخلري ٚأ١ُ٥ اهلس٣ َٚكابٝض ايٓطؾاز.
 ٚبعس:

ٌَ وَيُٓو بًظُسو بًُٓس، ثاؾ تُواوبىوِْ كاثِ يُنَُِ 2طىثاغ بؤ خىاّ ب
يُكاثِ ووَّ ذا بؤ جاسّ دياسَصاْظتِ تُجىيذ( يَُاوَيُنِ نَُذا، بِشنتًَبِ )

، نات و نؤػؼًَهِ صياتشّ بؤ تُسخاْبهُّ، ثًَبذَّ بذََُوَو طشْطًُنِ تايبُترتّ
 صَ يُكاثِ يُنُّ ُٓويؽ بُ: ابؤيُ ُّٓ كاثُ جًاو

 

 . َيُ ٖىُْسيًُنإِساطتهشدُْوَّ َُٖيُّ كاث و ُٖ -1
ٍَ دا -2  ّثًَٓاطُنإ و بابُتُناِْ تشيُ ػتُٓوَيُنِ تاصَّ بؤ صؤسَيوِسطُس يُْى

 .نشدؤتُوَ
يِ طىود وَسطشتٔ يُكُْذئ طُسكاوَّ تشّ بًَُٖضو باوَِس ثًَهشاو نُيُنؤتا -3

 .نتًَبُنُدا ٓاَارَّ بؤ نشدووَ
(و، ًَٓطُ اخلفا٤) ػاساوَيٌنشدِْ كُْذئ بابُتِ تش وَى: طًفُتِ صياد -4

(١ٓٓ (و، (و، )ايشوّ واإلمشاّاإلبتسا٤طتجًَهشدٕ )َ(و، وَطتإ )وقف(ّ جربيٌ و، دايغ
ٖٓرب(و، دَْط بُسصنشدُْوَ )ايكطعبِشئ )  تاد.(و ...اي
ِسووْهشدُْوَّ صياتش بؤ ُٓو بابُتاُّْ نُثًَىيظتًًإ بُِسووْهشدُْوَ ُٖبىو  -5

 َد و طًفُتِ ثًتُنإ و وَطتإ )ايىقف(و ...وَى: َُخِش
ٍَ صيادنشدِْ ُْٖذَيهِ -6  طؤِسيِٓ طُسجُّ وَيُٓنإ بُوَيُّٓ تاصَتشو يُطُ
 ؽ.تشي

عشَناِْ ثًَؼُواّ َ ػًُٓويؽ بُدَيِش ،بَُيطُ ًَٖٓاُْوَ بؤ صؤسبُّ بابُتُنإ -7
َّ جاسيؽ قرِيآات ًٓبٓىجلُصَسّ صاْظتِ تُجىيذو نتًَبِ  يُ يُثًَؼُنًُنُيذا، ُْٖذ

                                                 
2
ٌَ كاث نشابىو1500كاثِ يُنُّ )   .( داُّْ ي
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ٓٗٛزٟ(ّ )ايتشف١(و، ُٖسوَٖا )اجلُعٚضٟ(ّ )ايُتشف١) َُ ٌَ  -ّ(ايٖػ ِسَمحُتِ خىايإ ي
 تُونشدِْ بابُتُنُو ٓاػٓانشدِْ خىَيُٓس بُو طُسكاواُْ. ثَُُٓؾ يُثًَٓاو  -تبًَ

 (.عجُاْٞخُتِ )بُ ْىوطًُٓوَّ ٓايُتُناِْ قىِسٓاِْ ثريؤصّ ْاو ُّٓ نتًَبُ -8
خُمتًَو ٓذُْوَّ َينُ خىاّ طُوسَ ياسَُتًذاّ بؤ خى ُٓصَىِْ خؤيؼِ-9

ذا اُْ)عاؿِ(َوَ، يُخضَُت َاَؤطتاّ بُِسَيضو خؤػُويظتيُ بُسيىايُتِ )ذفف(
 .نشدّٓاػٓا ّبُّ صاْظتُصياتش اصَيُؾ دياسّ أمحذ(، بًَطىَإ ُّٓ ُٓصَىُْ ت)د.

يُنؤتايًذا دوعاّ طُسفُساصّ دوًْاو قًاَُت بؤ ُٓو بشا بُِسَيضاُْ دَنُّ ياسَُتًإ 
داّ بؤ دووباسَ بُكاثطُياْذُْوَّ ُّٓ نتًَبُ بُتايبُت َاَؤطتاّ بُِسَيضَإ )د.دياسّ 

صَمحُتِ نًَؼا بؤ ثًَذاكىوُْوَّ ُّٓ نتًَبُ، بًَطىَإ وسدبًِٓ و أمحذ( نُ ُٓسى و 
نشد، خىاّ طُوسَ ثاداػتِ تُوتشو بًَُٖضتشثتًَبًًُٓناِْ بُِسَيضيإ نتًَبُنُيإ 

  بُخًَشّ بذاتُوَ.
 نييُو نُطاُْ ُْب ،قىِسٓإ دَخىَيٓٔ و طٓىسَناِْ دَثاسَيضٕ نيخىايُ يُو نُطاُْ ب
 .آَنيسَناِْ دَبُصَيٓٔ. قىِسٓإ دَخىَيٓٔ و طٓى

 

 

 طريوإ ذاَذ
 َُٖيُظُّ تاصَ

8/8/1432 – 10/7/2011 
Sirwanbinhamed@gmail.com 
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 ضاثى يةكةو ثيَشةكى
َٖٕ هلل حنُسٙ ْٚػتعٝٓ٘ ْٚػتغفطٙ ْٚعٛش باهلل َٔ ؾطٚض أْفػٓا ٚغ٦ٝات  احلَُس إ

ٌٖ أعُايٓا إْ٘ ي٘ َٚٔ ٜهًٌ فال ٖازٟ ي٘ ٚأؾٗس إٔ ال إي٘ إال اهلل  َٔ ٜٗسٙ اهلل فال َه
ُٖ  سّا عبسٙ ٚضغٛي٘.ٚسسٙ ال ؾطٜو ي٘ ٚأؾٗس إٔ ذل

ط                       ص   

 (102)آٍ عُطإ:                                                                                      

ط                              

                                  

 (1 )ايٓػا٤: ص 

ط                            

                     (71-70)األسعاب:  ص  

  

ٕٖ, أَا بعس َٖ اهلل تعاىل, ٚخرَي احلسٜح نتاُب أقسَم فإ ُٟاهلسٟ  ُٕٓس س  , ٚؾٖط(ز) ذل
ٌٖ ٌٖ األَٛض ذلسثاتٗا, ٚن ٌٖ بسع١ٕ ذلسث١ بسع١, ٚن  يف ايٓاض. نالي١ٕ نالي١, ٚن

 

 :خىَيُٓسّ بُِسَيض
 دَوَ ثريؤصو ُٖسَكانُنإ خىَيٓذِْ قىسٓاِْ ثريؤصَ، خىاّبًَطىَإ يُنًَو يُنش

 :ٍَ  شطُوسَ دَفُسَى                        

           ُٓواُّْ نُواتُ: بُِساطتِ  (29)فاطط:  ز 
، يُو ِسؤصيًُّ ثًَُإ داوٕ و و ثًَو ُٓنُٕ، ْىَيزّ ِسَيو و خىا ُٓخىَيُٓٓوَ ُِساوَنُّث

َّ،  ْبًَُِْٗٓ بُٓاػهشا دَبُخؼٔ، بُٓىًََذّ باصسطاًًُْنٔ نُُٖسطًض يُبشَو ْانُو
تاخىاّ طُوسَ يُبُساَبُس ُٖوَيُناًْإ بُكانِ ثاداػتًإ بذاتُوَو يُبُٖشَّ خؤّ 

َِ، كصَيذَػًإ ب  سدَو ثًَضإ و ثاداػت دَسَوَيُ .ىْهُ بُِساطتِ ُٓو يًَبىذات
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ٍَ (ز) ثًَػَُبُسّ ثًَؼُوايؼُإ َٕقط٤ُ)ٔا :دَفُسَى  ٜأتٞ ّٜٛ ايكٝا١َٔ ُ٘فإْٖ ٚا ايكطآ
ذا تها ناسَ بؤ دوايًؤرّ ىْهُ يُِسٓإ خبىَيٓٔ كقىِسواتُ: . 3(٘ألقشأب ؾفٝعّا

 .خاوَُْناِْ
ياطاّ  كىْهُ بَُٓاو َُٖىو نتًَبًَهِ تش،خىَيٓذُْوَّ قىسٓاًْؽ جًاواصَ يُ

ٌَ بُجًًَإ نات يُناتِ  تايبُتِ خؤّ ُٖيُ، نُثًَىيظتُ يُطُس َُٖىو َىطًَُاًْو ج
 .خىَيٓذًْذا

ش ًَٓؽ يُطؤْطُّ ٓايُتِ           طُوسَخىاّ  (2املا٥س٠:) ز 
 دؤطتاِْجىيذ( خبَُُ بُسدَطت ُت )صاْظتِ ْاوًْؼاِْبُ نُ ُّٓ نتًَبُ ياسَُتًذاّ
 .ٌَ وَسطشتِٓبًُٖىاّ طىود ي قىِسٓاُْوَ
ٍَ و بُخؼؼِ  وَسطًَِشاِْ ُْطُس يُٓاَادَنشدٕجآ بابُتُنُدا ثًَهابًَتِ ُٓوا فُص

، داواناسّ ابىو ُٓوا داواّ يًَبىوسدٕ دَنُّْنىِسّ تًَذْ ثُسوَسدطاسَ، ُٓطُس نُّ
 .اصووّ كانُنامنبُصَيٌ بًخاتُ تُسيُخىاّ بُ

َُٖيُو  ْنىِسّ ُْيُُٖس نُّبشايُى دَنُّ ن ْخؤػِ يُُٖس خىػودَطت 
 .ٓاطاداسّ بهاتُوَ –نًُٖض نُغ يًًَإ بُدووس ْابًَت –ىوًَْو بريك
 

 .يٝوى ٚأتُٛب إالإي٘ إاّل أْت, أغتغفُطغبشاْو ايًِٗ ٚحبُسى أؾٗس إٔ 
 

 طريوإ ذاَذ
 َُٖيُظُّ تاصَ

 ظ2009/ 6/ 15 - ى 1430 ايجاْٞ ٟمجاز 22
 
 

                                                 
 دواتش )ختشيخ(ّ دَيت. 3
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 بةشى يةكةو
 تةجويدشاىطتى  ثيَشةكيةكاىى

 ثًَٓاطُّ تُجىيذ:: يُنُّ
  .ُكانهشدٕ وػاسَصابىوْ: يُصَاُْواًْذا تُجىيذ

  :دوو بُػُوَبُ دَبًَت يُصاساوَػذا
ًِٞٓائع ايتذُٜٛس) تُجىيذّ صاْظتِ -1 ّ نُ صاْايإ ُٓو بَُٓاو ياطاياُْ (: صآًُِْ

ػىَيِٓ دَسكىووِْ ثًتُنإ، صآًِْ : وَىًىياُْتُوَ، دايإ ْاوَو ْىط
 بُػُناِْ و دسَيزنشدُْوَ )املّذ(وُٓداسو ًَُِ صَْ ُْٓذهاَُناِْ ْىٕ ،طًفُتُناِْ

 .... ٖتذ
ِّ سطٕف َٔ رلطد٘,): (ًَُٞٓايتذُٜٛس ايَع) تُجىيذّ نشدَيِ -2 ُ٘ إخطاُز ن ُٙ سكَّ  ٚإعطا٤

ُ٘  (.َٚػتشّك
ِّ سطٕف َٔ رلطد  (رلشد)جًَذَْطِ  دَسنشدِْ ثًتُنإ يُ :واتُ .٘إخطاُز ن

  .وَخؤياُْ
ُ٘ و كجُ: وَىْابُٓوَ، يُثًتُنُ جًا ْخؤينياُْ دَطشَيتُوَ نُ: ُٓوطًفُتسكَّ
 .و ... ٖتذ (اإلغتعال٤ ٚاإلغتفاٍ) بُسصّ وْضَِ ,(اهلُؼ ٚاجلٗط) ٓاػهشا

ُ٘ َّ نا ،(عطنٞ) ناتني : ُٓوطًفُتاُْ دَطشَيتُوَ نَُػتشّك تذا تىوػِ ثًت يُُْٖذ
 تًََُٗيهًَؽ ( وهظٗاضاإل)ٓاػهشانشدٕ  :َّ ناتًؼذا يًَِ جًادَبُٓوَ، وَىدَبٔ ويُُْٖذ

 ( ورتقٝلاي)نهشدٕ وبلى( و كًباي)َُٖيطُِساْذُْوَ  ( وخفا٤اإل)ػاسدُْوَو  ( وزااّاإل)
  4.(تفدِٝاي)طُوسَنشدٕ 

 

اِْ صاطتِ تُجىيذَوَ فًَشّ نتًَبُن ْتًَبًين: ًٖض نُطًَو ْاتىاًَْت يُِسَيطُّ ثُستىوى
ٞٓ) :جؤسّ دووَّ ًَُ َيطُّ َاَؤطتاياِْ ( ببًَت، بَُيهى فًَشبىوًْإ تُْٗا يُِسايتذٜٛس ايَع

 وَسطشتٔ يًًَاُْوَ. ْبًٓني ْبًظنتبُ ػاسَصاوَ )خاوَٕ طُُْدّ ُْبلِشاو( دَبًَت، ُٓويؽ
 
 

                                                 
4
ًيِ ايتذٜٛيس:   , ااٜي١ املطٜيس يف ع  28ذلُس بٔ غيٝسٟ ذلُيس األَيني ٍ    : ايٛدٝع يف جتٜٛس ايهتاب ايععٜع: ز بِشواُْ 

 .21 عط١ٝ قابٌ ْكط ٍ
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 تُجىيذ: صاْظتِ ُوَّطًٓزووّ ْىوًََ: دووَّ
ٍَ قىِسٓاِْ ثريؤصدا بُصاسَنِ ) صاْظتِيُِسابشدوودا  ، دَخىَيٓشا (ؾفٗٞتُجىيذ يُطُ

َاَؤطتانُّ دَخىَيٓذَوَ تا بُباػِ فًَشّ  قىِسٓاِْ بؤ كُْذ جاس قىتابِ بُػًَىَيُى
 صاْظتُناِْ تش ٖاوػًَىَّ ، دواتش صاْايامنإ ِسَمحُتِ خىايإ يًَبًَتدَبىو ّخىَيٓذُْوَ

 .ُوَطًًيإ ْىُّٓ صاْظتُ ياطاو بَُٓاناِْ
ى 325صاذًُِ خاقاًُْ )يُنَُني ْىطشاوّ طُسبُخؤ يُّ بىاسَدا ٖؤْشاوَنُّ ُٓبى َى

ٌَ تُجىيذّ يُخؤيُبابُتُناِْ  َيوصؤس وثًَهٗاتىوَ ( دَيِش51) يُ ْهشدووَ(نؤكِ دوايً طشتىوَ، ب
 كىْهُ ُٓو صاساوَيُ تا ُٓو ناتُ ُْْاطشابىو. ،ُٓوَّ صاساوَّ تُجىيذّ تًَذا بُناسًَٖٓابًَت

 بُْاوّ هشدووَ( دوو نتًَبِى نؤكِ دواي410ً نىِسّ جُعفُس )عُىل ُٓطظُعًذيٌ ثاػإ
بُّ ًٓرت (ّ ْىوطٌ، اختالف ايكطا٤ يف ايالّ ٚايٕٓٛ(و )ايتٓبٝ٘ ع٢ً ايًشٔ اجلًٞ ٚايًشٔ اخلفٞ)

 :طشْطرتيًٓإهشد بُْىوطني يُّ بىاسَدا، يإ دَطتًاْاػًَىَيُ صاْ
نؤكِ  ى437) كٝل يفظ ايتال٠ٚ, َهٞ بٔ أبٞ طايب ايكٝػٞايطعا١ٜ يتذٜٛس ايكطا٠٤ ٚحت -

 (دوايٌ نشدووَ
 (ى نؤكِ دوايٌ نشدوو444َ, أبٛ عُطٚ ايساْٞ )ايتشسٜس يف اإلتكإ ٚايتذٜٛس -
 ؾطح قكٝس٠ أبٞ َعاسِ اخلاقاْٞ, أبٛ عُطٚ ايساْٞ. -
 (.ى نؤكِ دوايٌ نشدوو454َايتذٜٛس, أبٛ ايفهٌ ايطاظٟ ) -
 .(نؤكِ دوايٌ نشدووَ 462ايتذٜٛس, عبسايٖٛاب ايكططيب )امُلٛنُِّض يف  -
( 100) يُ صياتش)ايسضاغات ايكٛت١ٝ عٓس عًُا٤ ايتذٜٛس(  يُنتًَبِ (اامن قسٚض٣ احلُس) 

 5ْىطشاوٕ. نؤكِ يَُِْىطشاوّ صاْاياِْ يُّ بىاسَدا رَاسدووَ نُتا نؤتايٌ طُدَّ طًاصدَ
 

 :(عًُٞاي) تُجىيذّ نشدَيِكؤًَْتِ فًَشبىوِْ : طًًَُّ
 :دوو ػًَىاصّ ُٖيُ ُّٓ فًَشبىُْ

 َُُٓ ػًَىاصّ ثًَؼًٓاُْ. بؤ خىَيٓذِْ َاَؤطتا،طشتِٓ فًَشخىاص طىَي -1
 .اِْطشتِٓ َاَؤطتا بؤ خىَيٓذِْ فًَشخىاصو ِساطتهشدُْوَّ َُٖيُنطىَي -2

                                                 
5
 (.11-10املٓري يف أسهاّ ايتذٜٛس ٍ: ) 
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 ودواباػرتَ طىود يُُٖسدوو ػًَىاصَنُ وَسبطريَيت، بُالّ ُٓطُس نات نَُبىو طى
 .ىاصّ دووَّ وَسدَطريَيتػًَيُ

 
 : ِ تُجىيذًطشْط: كىاسَّ

بُِساطتِ تُجىيذ ٖؤناسَيهُ بؤ طُيؼنت بَُُبُطتًَو، ُٓو َُبُطتُؾ يُّ كُْذ 
 :ىودَّ خىاسَوَدا خؤّ دَبًًَٓتُوَط

 (ز) جًًََٗٓاِْ فُسَاِْ خىاو، ػىَيٓهُوتِٓ ثًَػَُبُسَبُثُسطنتْ  -1
 .ٓاْذاكؤًُْتِ خىَيٓذِْ قىِسيُ

 ٓإ.ُوتِٓ ًٓعحاصّ قىِسَسند -2
 .طايِِ ٓابنتًَ ْٓإِسووْبىوُْوَّ جًاواصّ ًَْىإ خىَيٓذُْوَّ قىِس -3
 .ِساصاْذُْوَّ هشدِْ خىَيٓذُْوَوجىاْ -4
 :ىاػِ نٍُُٖ دَِسَخظًَِٓ بؤًَْٖ يُطُس خؤيِ -5
 .ٓاِْ ثريؤصو تًَطُػنت يُقىِسبىوُْوَدسو ْتًَِشاَإ -أ 
 .ًَهُكبىوٕ بؤ خىا -ب 
 .ِسَوإ ِْشئ بُػًَىَيُنِ ِساطتَسبد -د 
 .ػُسعِ جىاُْ بؤ َؤطًكاو ... ٖتذ بُديًًَهِ -6
 .َطشاوٓىثًَ ثريؤصّ ٓاِْ( نُقىِسعجُاْٞ)فًَشبىوِْ ػًَىاصّ  -7
 

 ذَْشَيت:ٓخ بَُٓا بًٓاتجىاخنىَيٓذُْوَّ قىِسٓإ يُطُس ثًَ: ثًَٓحُّ
 كانذَسبِشيًٓإ. ْثاػإ ِساطتهشدُْوَّ صَإ ِْ ثًتُنإجًَذَْطصآًِْ  -1

 جًانشدُْوَيإ يُيُنرت.ْ ناتًٌ ثًتُنإ ٌْصآًِْ طًفُتِ ًَُٖؼُي -2

 ذَبٔ.ُزلاَِ يًَهذاِْ ثًتُنإ دسوطت ُٓو ُٓذهاَاُّْ نُ يُٓصاًْين -3

اليًَُْهِ كىْهُ  ،ّ ثُيىَطتُ ثًًَاُْوَْ ُٓوَدَطتجًَهشدٕ ْصاًْين وَطتإ -4
 تُجىيذٕ. طشْطِ

 ِسآًَٖاِْ صَإ و صؤس وتُٓوَ. -5
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 :ذىنُِ فًَشبىوِْ تُجىيذ: ػُػُّ
صاْايإ دوو  طاناِْذىنُِ فًَشبىوِْ تُجىيذ و جًَبُجًَهشدِْ يابُ طُباسَت
  :ِسايإ ُٖيُ

، ( فُسصّ نًفايُيُايتذٜٛس ايعًُٞ) :واتُ فًَشبىوٕ و ػاسَصابىوِْ ُّٓ صاْظتُ -1
( ًَُٞتذٜٛس ايَعاي) :قىسٓاِْ ثريؤصدا، واتُ بُآلّ جًَبُجًَهشدِْ يُناتِ خىَيٓذُْوَّ

ٓإ ثًاو يُناتِ قىِس خىدًَْو رٕ بًَت يافُسصّ عُيُٓو ثًَىيظتُ يُطُس َُٖىو َىطًَُا
 .صؤسّ صاْاياُِْساّ صؤسبُّ ُٖسَ ، َُُٓتخىَيٓذْذا ثُيِشَوّ بها

ٕ و جًَبُجًَهشدِْ بَُٓاو ياطاناِْ ُّٓ صاْظتُ طىُْٓتُو دشنِسَكاو -2
 وُْٖذَي ِساّ ؾٓذْذا ػتًَهِ باػُ، َُُٓثابُْذبىوٕ ثًَىَّ يُناتِ قىِسٓإ خىَي

 .6(فكٗا٤اي) ُػُسعضاْاْيُ
 ش :كىْهُ خىاّ طُوسَ دَفُسَىَيت ،تشًََٖضبُالّ ِساّ يُنُّ بُ        

  ( ز)ثًَػَُبُسيؽ ، و يُطُس خؤيِ قىسٓإ خبىَيُٓسَوَواتُ: صؤس بُجىاِْ  .ز
ٖٓا ََ): فُسَىويُتِ َِٝؼ َٔ ٖٔ ٔباِيُكِطإَِٓي ِِ ََٜتَغ ًَُُٓ ًًُْ ُٓو نُطُّ يُ واتُ: .(ِٔ َي

 ٓإ ُْخىَيًَٓت.بُدَْطُوَ قىِس
  :وتىيُتِ ثًَؼُنًُنُيذايُ يؽًٓبٓىجلُصَسُٖس بؤيُ ثًَؼُوا 

  

 مُ  َرآَن آثِ    َمْن َلْم ُيَجوِّْد اْلقُ   َواأَلْخُذ بِالتَّْجوِيِد َحْتٌم الزِمُ 
 الَ     َنا َوصَ   َذا ِمْنُو ِإلَيْ  َ َوَىك  الَ زَ                           أَنْ ألَنَُّو بِِو اإِلَلُو 

 تُجىيذَوَبُ ُٖسنُطًَو تُجىيذَوَ ثًَىيظتُ،بُ خىَيٓذُْوَّ قىِسٓإواتُ: 
، دابُصاْذوَتُجىيذَوَ بُ قىِسٓاِْ قىِسٓإ ُْخىَيًَٓت تاواْباسَ، كىْهُ ثُسوَسدطاس

 .)تىاتش( ثًَُإ طُػتىوَ بُ َُْوبُ ُٖس بُو ػًَىَيُؾ ُْوَ
 
 

                                                 
6
ُ  يؽ ِسَمحُتِ خىاّ يًَبًَتت )ذلُس بٔ قاحل ايعجُٝني(  ٍ   نتًَبِ يت , 1140)ؾيطح ضٜياا ايكياحلني 

 دا ِساّ دووَّ بُثُطُْذ دَصاًَْت!(1154
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 :فًَشنشدِْ ْٓإثاداػتِ فًَشبىوِْ قىِس ْطُوسَيِ: ذُوتُّ
 ش :خىاّ طُوسَ دَفُسَىَيت -1                 

                     طىَإ ٓواتُ: بًَ (9اإلغطا٤: ) ز ُّ
ثاداػتًَهِ صؤس  َزدٍَ، ِسَيٓىَيِٓ دَناتو بُسْاَُ كُسِ ِساطترتئ بؤ خَُيهِٓاُْ قىِس

 .اّ دَدَُٕٓزل ُكان نُ ناسو نشدَوَّ دَدات داساُْؾ بُو بِشواطُوسَ
أَيُُّكْم ُيِحبُّ َأْن )فقال:  ةِ فّ ي الصُّ ف ونحنُ  (ز) َخَرَج َرُسوُل اللَّوِ  َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر قَالَ  -ٕ

اَل َقْطِع رَِحٍم فَ ُقْلَنا يَ ْغُدَو ُكلَّ يَ ْوٍم ِإَلى بُْطَحاَن َأْو ِإَلى اْلَعِقيِق فَ َيْأِتَي ِمْنُو بَِناقَ تَ ْيِن َكْوَماَوْيِن ِفي َغْيِر ِإْثٍم وَ 
دُُكْم ِإَلى اْلَمْسِجِد فَ يَ ْعَلُم َأْو يَ ْقَرُأ آيَ تَ ْيِن ِمْن ِكَتاِب اللَِّو يَا َرُسوَل اللَِّو ُنِحبُّ َذِلَك قَاَل َأَفاَل يَ ْغُدو َأحَ 

ٌر َلُو ِمْن َأْربٍَع َوِمْن َأعْ  ٌر َلُو ِمْن َثاَلٍث َوَأْربٌَع َخي ْ ٌر َلُو ِمْن نَاقَ تَ ْيِن َوَثاَلٌث َخي ْ َداِدِىنَّ ِمْن َعزَّ َوَجلَّ َخي ْ
ِبلِ  داًْؼتبىوئ  8(١ّفايٗك)يُ : يُناتًَهذا ًَُُٓدََيًَت (عاَط) ّ نىِسّ(عكب١: )واتُ ٚ(؟اإْلِ

ناّ يًَُٓىَ ذُص دَنات نُ َُٖىو ِسؤرَيو طُس  :ٖاتْ فُسَىوّ (ز)ثًَػَُبُسّ خىا 
َّ ايعكٝليإ ) (بطشإيُبُياِْ بلًَت بؤ ) (و دوو وػرتّ نؤثاسَ طُوسَّ قَُيُو يُو

ِ ًٖض خضًََهِ ىَل بًَٔؼًَت؟ ومتإ: ُّٓ دَي خىدبًًََٓتُوَ بآ ُٓوَّ طىْاٖباس ببًَت يا
ٌَ  َُٖىوَإ ذُص بُوَ دَنُئ. (زثًَػَُبُسّ خىا ) فُسَىوّ: ُّٓ ْانشَيت ُٖس يُن

ببًَت يإ خبىَيًَٓت  قىِسٓإ فًَشيُ يًَُٓىَ طُس يُبُياِْ بِشوات بؤ َضطُوت و دوو ٓايُت
ٌَ، طًاًْؽ باػرتَ بؤّ يُنُ باػرتَ بؤّ يُدوو  كىاسيؽ باػرتَ  ْطًإوػرتّ َ

 وػرت.يُ ُْٓذاصَّ رَاسَّ ٓايُتُنإ باػرتَ بؤّبُ ،بؤّ يُكىاس
  ٜ(َخيرُكم َمْن تَ َعلََّم الُقْرآَن َوعلَّموُ ) :(ز)قال : قاَل رسوُل اللَِّو  عن عثماَن بن عفاَن  -ٖ

  .ببًَت و نُطاِْ تشيؽ فًَشنات ًَشٓإ فواتُ: باػرتيٓتإ ُٓو نُطُيُ قىِس
َما اْجَتَمَع قَ ْوٌم ِفي بَ ْيٍت ِمْن بُ ُيوِت اللَِّو و : )...(ز): قال رسول اهلل قال  ىريرة عن أبي -ٗ

ُهْم الرَّ  نَ ُهْم ِإالَّ نَ َزَلْت َعَلْيِهْم السَِّكيَنُة َوَغِشَيت ْ ُلوَن ِكَتاَب اللَِّو َويَ َتَداَرُسونَُو بَ ي ْ ُهْم تَ َعاَلى يَ ت ْ ْحَمُة َوَحفَّت ْ

                                                 
7
.(703ضٚاٙ َػًِ: ) 

8
َو ُْٖتتتذَيو جًَطايتتتُنِ طتتتُسطرياو بتتتىوَ يُبُػتتتِ دواوَّ َضطُوتتتتُوَ دسوطتتتت نتتتشاوَ بتتتؤ ٓتتتاواس     

 يُنؤكُسإ.
9
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نؤببُٓوَ يَُاَيًَو يَُاَيُناِْ  واتُ: ُٖس نؤََُيًَو ٓٔ.(َكَرُىْم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ اْلَماَلِئَكُة َوذَ 
ٓإ خبىَيُٓٓوَو بُيُنرتّ بًًََُٓوَ، ُٓوا بًَطىَإ ٓاساَِ دادَبُصَيت خىاو قىِس

، خىاّ ُسياْذاو، بُصَيِ دايإ دَثؤػًَت، فشيؼتُنإ كىاسدَوسيإ دَدَٕبُط
 .باطًإ دَنات الّ ُٓوٕالّ ُٓواُّْ نُطُوسَؾ 

قَاُلوا يَا َرُسوَل  (ِإنَّ لِلَِّو َأْىِليَن ِمْن النَّاسِ : )(ز)قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّو  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  -٘
ًذا خىا يُْاو خَُيه بًَطىَإ واتُ: ُٔٔىْم َأْىُل اْلُقْرآِن َأْىُل اللَِّو َوَخاصَُّتُو()اللَِّو َمْن ُىْم؟ قَاَل: 

؟ فُسَىوّ: ُٓواُْ  (ز)ثًَػَُبُسّ خىا  وتًإ: نًَٔ ُٓواُْ ُّٓ. ُٖيُ دؤطتاًَْهِ
 بزَيشساوّ خىإ.َُٖي ْىَيُٓنأْ، دؤطتقىِسٓاخن

بِِو  ب َأقوامًا ويَضعُ ِإنَّ اللَّو يرَفُع بِهَذا الكتا) :قال (ز)َأنَّ النَِّبيَّ  عن عمَر بن الخطاِب  -ٙ
ٖؤصَيو طُسبُسص  ْٓاُْوَ كُْذ طٍُخىا بُٖؤّ ُّٓ قىِس بًَطىَإ: واتُ ٕٔن(آَخري

 .كُْذاِْ تشيؽ ْضّ وُْوّ دَنات ْدَنات
 ٖٔ(هم قراءةً م لكتاب اهلل وأقدمُ أقرؤىُ  ّم القومَ ؤُ ي َ : )قال (ز) َأنَّ النَِّبيَّ  عن أبي مسعوٍد  -ٚ
  .ٓاْذاِسشيًٓإ بًَت يُخىَيٓذٌْ قىّ دَنات بؤ خَُيو باػاسَصات: ُٓوَّ ثًَؼٓىَيزواتُ

 القيامةِ  يأتي يومَ  وُ فإنّ  وا القرآنً ءُ قرَ اِ : )يقول (ز) عن أبي أمامة قال سمعت رسول اهلل -ٛ
 تهاناس بؤ خاوَُْناِْذا ًدوايٓإ خبىَيٓٔ كىْهُ يُِسؤرّ ِسواتُ: قى ٗٔ(صحابوأل شفيعاً 
 .دَبًَت

يَقَرُأ الُقْرآَن َوُىو ماِىٌر بِِو  الَِّذي) (:ز: قال رسوُل اللَِّو )عن عائشة رضي اللَّو عنها قالتْ  -ٜ
: ُٓو واتُ ٘ٔ(، والذي يقَرُأ الُقْرآَن ويَتتَ ْعَتُع ِفيِو َوُىو عليِو َشاقّّ لو أْجرانَع السََّفرِة الكَراِم البررَةِ م

ٍَ فشيؼتُ بُِسنُطُّ قىِس َيضو ثانُناْذايُ، ُٓو ٓإ بُِسَواِْ دَخىَيًَٓتُوَ يُطُ

                                                 

 
 (.2699): ضٚاٙ َػًِٓٔ
 .(215(, ٚابٔ َاد١ يف غٓٓ٘ ٚقشش٘ األيباْٞ )12301) :ضٚاٙ أمحس يف َػٓسٙ ٚقشش٘ األضْاؤٚط11
 .(817) :ضٚاٙ َػًِ 12
 (.673) :ضٚاٙ َػًِ 13
 .(804) :ضٚاٙ َػًِ 14
 (.798ِ: )(, قشٝض َػ4653ًَتفل عًٝ٘: قشٝض ايبداضٟ: ) 15
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طُس صاسّ قىسطُ دوو صَاِْ تُتَُيُ دَنات تًايذاو يُ ْتٓإ دَخىَيًَٓنُطُػِ قىِس
 .ثاداػتِ ُٖيُ

َرُأ القرآَن مَثُل المؤمِن الَِّذي يقْ ): (: قال رسوُل اللَِّو )قال عن أَبي موسى األْشعريّْ  -ٓٔ
ِل التَّمرِة: ال رِيح آَن َكمثَ : ريحَها طَيٌّْب وطَعُمَها حْلٌو ، ومَثُل المؤمِن الَّذي ال يَ ْقَرُأ الُقرْ مثُل األُتْ ُرجَّةِ 

، وَمَثُل يحانَِة: رِيحها طَّيٌب وطَْعُمَها مرُّ يَ ْقَرُأ القْرآَن َكمَثِل الرَّ  ، ومَثُل الُمَناِفق الذيلَها وطْعُمَها حْلوٌ 
منىوُّْ  :واتُ ٙٔ(َس َلها رِيٌح َوَطعُمَها ُمرّّ : لَيْ ُأ القرآَن َكَمثِل الَحْنظََلةِ الُمَناِفِق الذي ال يَ ْقرَ 

ىَئ وَى منىوُّْ ْاسزلُ، بؤِْ خؤػُو تاًَؼِ خؤػُ، بِشواداسّ ٓاخنبِشواداسّ قىِس
رييُٓ، منىوُّْ دوو ِسووّ ُٓخىَيًٓؽ وَى خىسَا وايُ، بؤِْ ًًُْو تاَِ ػٓاْقىِس

ىَيًٓؽ وَى سيَيراُْ وايُ بؤِْ خؤػُو تاَِ تاَيُ، منىوُّْ دوو ِسووّ قىسٓاخن
 .ًُو تاًَؼِ تاَيُوايُ، بؤِْ ْ ىراَيووَى ن ُٓخىَيًٓؽٓاْقىِس

رُجٌل آتَاُه اللَّو ال َحَسَد إالُّ في اثَنتَ ْين: ) ( قال:زعِن ابن عمر رضي اللَّو عنهما عن النَِّبيّْ ) -ٔٔ
 ٚٔ(اللَّْيِل َوآنَاَء النهارِ ، فُهو يُ ْنِفقُو آنَاَء اِر، َورُجٌل آتَاُه اللَّو ماالً ، فهَو يقوُم ِبِو آناَء اللَّيِل وآنَاَء الن َّهَ الُقرآنَ 

ٌَ : ثًاوَيو خىا قىِسدسوطت ًًُْيُدوو ػتذا ُْبًَت  تُْٗادٕ ربًشَيواتُ: ًَٓ ٓاِْ ث
ٌَ ، ثًاوَيهًؽ خىا طاَاِْ ًَتُوَخىَيًٓبُسدَواّ ب ِْسؤر ْػُو ْخُالت نشدب
 .تبُخؼًَبًبُسدَواّ يُِسَيِ خىادا بُػُو بُِسؤر ثًَبُخؼًبًَت 

، َوِعْنَده َفرٌس َمربوٌط ِبَشطَنَ ْيِن رَجٌل يَ ْقَرُأ سورَة الَكْهفِ  : َكانَ قال  َعاِزبٍ  عِن البراء بنِ  -ٕٔ
َفذََكَر لو ذلَك  (،ز. فَ َلمَّا َأصبح أََتى النَِّبيَّ )دنو، وجعَل َفرُسو يْنِفر ِمنهافَ تَ َغشَّتو َسَحابٌَة َفَجَعَلت تَ 

(ّ ايهٗف: ثًاوَيو طىسَتِ )دََيًَت( ايربا٤واتُ: ) ٛٔ(لسَِّكيَنُة تَ نَ زَّلْت للُقرآنِ تِلَك ا) :فقال
دَخىَيٓذ، ُٓطجًَهِ يُالبىو بُدوو طىسيظِ دسَيز بُطرتابىويُوَ، ثَُيُ ُٖوسَيو دايطشتُوَو 

ِ ُٓطًًََُُوَ، نُِسؤر بىويُوَ، ُٓطجُنُػِ ُٖس يًََِ ْضيو ديًَايُوَْ طىوِسدَبُطُسيُوَ ُٖس
ٕ بىو فشيؼتُنإُٓوَ ُٓويؽ فُسَىوّ: )هشد، بؤّ باط (زو )ثًَػَُبُس بىويُوَ ٖاتُ خضَُتِ

 .(ٕٓإ دابُصيىيُبُس قىِس

                                                 
 (.797(, َٚػًِ: )5427َتفل عًٝ٘: أخطد٘ ايبداضٟ: ) 16
 (.815(, َٚػًِ: )7529ايبداضٟ: ): َتفل عًٝ٘ 17
 (.795(, َٚػًِ: )5011) َتفْل عًٝ٘: ايبداضٟ: 18
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، ِمْن كتاب اللَِّو فَلُو حسَنةٌ  مْن قرَأ حْرفاً )(: ز: قال رسوُل اللَِّو )قالَ  عن ابن مسعوٍد  -ٖٔ

 ٜٔ (، وِمَيٌم حْرفٌ حْرفٌ  : أَِلٌف حْرٌف، والمٌ ِكن، َولَحرفٌ  زش: ُة بِعشِر َأمثَاِلَها ال َأقولوالحسنَ 

خبىَيًَٓت كانُيُنِ بؤ  ٓإ()قىِس ّ خىاَنُواتُ: ُٖسنُطًَو ثًتًَو يُثُِساو

ثًتًَهُ، بَُيهى  زشٓذَّ خؤيُتِ، َٔ ْاَيًَِ ًَٖ دَبُ دَْىطشَيت، كانُنشدًْؽ

 .ثًتًَو ًؽًَؽ ثًتًَهُو ًَُالثًتًَهُو  ُٓيًف
يُ ْؤَتى بِاْلُقْرآِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة )يقوُل:  (ز)ال: َسِمْعُت رسوَل اهلل ق عن الن َّوَّاِس بِن َسْمَعاَن  -14

َثالَثََة  (ز)َوَضَرَب َلُهَما َرُسوُل اللَِّو « ُة اْلبَ َقَرِة َوآُل ِعْمَرانَ َوَأْىِلِو الَِّذيَن َكانُوا يَ ْعَمُلوَن بِِو تَ ْقُدُمُو ُسورَ 
نَ ُهَما َشْرٌق َأْو َكأَن َُّهَما ِحْزَقاِن ِمْن َطْيٍر ) :قَالَ َأْمثَاٍل َما َنِسيتُ ُهنَّ بَ ْعُد  َكأَن َُّهَما َغَماَمَتاِن َأْو ظُلََّتاِن َسْوَداَواِن بَ ي ْ

ٕٓ(َصَوافَّ ُتَحاجَّاِن َعْن َصاِحِبِهَما
ٖٛاؽ) :واتُ  ٖٓ ٌَ: طىَيِ يُثًَػَُبُسّ َغُعإ) (ّ نىِسّاي ( دََي

ٍَٓإ َُتذا قىِس)يُِسؤرّ قًا :ودَيفُسَى (ز) خىا بىو  -خاوَُْناِْ دًََٖٓشَيت يُطُ
 ًٓٓحا يُ،ُوَاْيُثًَؼً (آٍ عُطإ) (وايبكط٠طىِسَتِ ) -ُٓواُّْ ناسيإ ثًَهشدووَ

ٌَ من (ز)ثًَػَُبُسّ خىا  ُْتُوَ، وبريّ ُْكىوُّْ بؤ ًَٖٓاُْوَ ًَٖؼتا يُىط
ْانٌ وْذا ِسووَى دوو طًَبُس نُ يًَُْىاًْا خىدوَى دوو ثَُيُ ُٖوس، يا) :فُسَىوّ
َئ بُسطشّ د ،وَى دوو ثؤٍ باَيٓذَ نُ باَيًإ ِساخظتىوَ يُٓامساْذا خىدُٖيُ، يا

 .(يُخاوَُْناًْإ دَنُٕ
  
 
 
 
 

 
 

                                                 
 (.3327) :: ايػًػ١ً ايكشٝش١بِشواُْضٚاٙ ايرتَصٟ,  19
 .(253) :ضٚاٙ َػًِ 20
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 :خىَيٓذْذا ٓإهشدٕ يُناتِ قىِسخؤػدَْط :ُٖػتُّ
شيقرأ  (ز): سمعت النَّبي قال عن البراء  -1    في العشاء، وما  ز

يُْىَيزّ  بىو نُ (ز)ثًَػَُبُس يُ واتُ: طىَيِ ٕٔأو قراءة. أحدًا أحسن صوتًا منوسمعُت 

ش :َتِخُوتٓإ طىِس     ىوَ نُوَى ّ دَخىَيٓذَوَ، طىَيِ يُنُغ ُْبز
 جىاْرت بًخىَيًَٓتُوَ. خىدُٓو دَْطِ خؤؾ بًَت يا

حسن  اهلل لشيء ما أذن لنبي   نَ ما أذَ ): (ز) قال رسول اهلل قال: عن أبي ىريرة  -2
ًَٖٓذَّ  دَْطًَهِ،ًٖض  بًظتِٓواتُ: خىاّ طُوسَ  ٕٕ(بو ى بالقرآن يجهرُ تغنَّ يَ  الصوتِ 

ٌَ ،خىَيًَٓتدَٓإ قىِس يٌٓاػهشابُ ِْجىاْبُ نُ ُسَيوثًَػَُب ِدَْطخؤػ خؤؾ  ث
ًًُْ. 
الصوَت  م؛ فإنَّ كصواتِ بأَ  نوا القرآنَ يّْ زَ قال: ) (ز) عن البراء بن عازب أن رسول اهلل -3

دَْطُناْتإ، بًَطىَإ دَْطِ بُ ٓإ بِشاصَيُٓٓوَواتُ: قىِس ٖٕ(ناً رآَن ُحسْ يزيُد القُ  الحسنَ 
 .دَبُخؼًَت ٓإقىِس بُ جىاِْ صياتشخؤؾ 

 واتُ: ٕٗ(لَْيَس ِمنَّا َمْن َلْم يَ تَ َغنَّ بِاْلُقْرآنِ : )(ز)قَاَل َرُسوُل اللَِّو  :قَالَ  َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة  -4
 .ًَُُٓ ًًُْيُ ٓإ ُْخىَيًَٓتطُّ بُدَْطُوَ قىِسُٓو نُ

 ٕ٘.(َداُودَ  آلِ  ِمْزَمارًا ِمْن َمَزاِميرِ  يَا أَبَا ُموَسى َلَقْد ُأوتِيتَ ) :َقاَل َلوُ  (ز) َعْن النَِّبيّْ   َعْن َأِبي ُموَسى -5
د وػُناِْ بَُٓاَيُّ داوخؤ تؤ دَْطًَهِ خؤػت يُدَْطُ ُٓبى َىطآُّ  واتُ:
 .ساوَثًَذ
 
 
 

                                                 
 (.464) :َٚػًِ, (735)ضٚاٙ ايبداضٟ:  21
 (.792(, َٚػًِ: )5023أخطد٘ ايبداضٟ: ) 22
 (.3580) :ضٚاٙ أمحس ٚأبٛ زاٚز ٚابٔ َاد١ ٚاحلانِ ٚقشش٘ األيباْٞ يف قشٝض اجلاَع 23
 .(7527) :ايبداضٟ ضٚاٙ 24
 (.793(, َٚػًِ: )5048ضٚاٙ ايبداضٟ: ) 25
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 :نشدٕٓإ يُبُسثاداػتِ قىِس ْطُوسَيِ: ْؤيُّ
يُ َقاُل ِلَصاِحِب اْلُقْرآِن ِإَذا َدَخَل ): (ز) قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَّوِ   َعْن أَِبي َسِعيٍد اْلُخْدِريّْ  -ٔ

ىَئ ٓاخنقىِسبُ واتُ: ٕٙ(آِخَر َشْيٍء َمَعوُ اْلَجنََّة اقْ َرْأ َواْصَعْد فَ يَ ْقَرُأ َوَيْصَعُد ِبُكلّْ آيٍَة َدرََجًة َحتَّى يَ ْقَرَأ 
 ْ: خبىَيُٓو طُسنُوَ، ُٓويؽ دَخىَييَنتشَيت ناتًَو دَكًَتُ بُُٖػتُوَدَو

، تا نؤتا ٓايُت ثًُيُى طُسدَنُوَيت بُخىَيٓذِْ َُٖىو ٓايُتًَو يُبُُٖػتذا
 .هشدووَينُيُبُس

ِإنَّ ِمْن ِإْجاَلِل اللَِّو ِإْكَراَم ِذي ) :(ز)ُل اللَِّو قَاَل َرُسو  :قَالَ   َعْن أَِبي ُموَسى اأْلَْشَعِريّْ  -ٕ
 ٕٚ.(طِ الشَّْيَبِة اْلُمْسِلِم َوَحاِمِل اْلُقْرآِن َغْيِر اْلَغاِلي ِفيِو َواْلَجاِفي َعْنُو َوِإْكَراَم ِذي السُّْلطَاِن اْلُمْقسِ 

ثريو  ِِٓسَيضطشتيُ خىاّ طُوسَو طُوسَيٌ داْإ بؤ  ِسَيضطشتٔ بًَطىَإواتُ: 
 ُْْنشدبًَتػًطريّ تًَذا ِْسَوّتىْذ َويُبُس ِٓاْقىِسُٓوَّ  ْبُطاالكىوّ َىطًَُإ
 .دايُ فُسَاِْشَواٍ دادثُسوَس

تَ َعاَىُدوا اْلُقْرآَن فَ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلُهَو َأَشدُّ تَ َفصًّْيا : )قَالَ  زَعْن النَِّبيّْ  َعْن أَِبي ُموَسى -ٖ
ِبِل  ، طىَيٓذ بُو نُطُّ بُسدَواَنب ٓإواتُ: يُثًاكىوُْوَّ قىِس ٕٛ.(ِفي ُعُقِلَهاِمْن اإْلِ

خًَشاتش  ْاطريَيتُوَ بُسدَدسَيتْوّ طًاِْ َِٓ بُدَطتُ يُو وػرتَّ نُ جًَُ
 .َكًَتدذَسيُدَطت

ِقَي أُلْ  َىاٍب ثُمَّ ُجعَل اْلُقْرآُن ِفي إِ  َلوْ )( قَاَل: زقال: ِإنَّ َرُسوَل اهلِل ) عن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  -ٗ
 َيبذسَيتُ ْاو دؤصَخُوَفِش ْٓإ خبشَيتُ ْاو ثًَظتًَوواتُ: ُٓطُس قىِس ِٜٕفي النَّاِر َما اْحتَ َرَق(

َِ، يُػِ ُٖس ًُٓاْذاسَيو قىِس)ْاطىتًَت،  ٓاِْ يُبُس بًَت ٓاطشّ دؤصَخ ْايظىتًَٓ
 (ّ ْاو طٓطِٓاُْنُظتًَو بؤ قىِسٓإ يُبُس دَبًَتُ ثًَقىِس

                                                 
 .(2240) :: ايػًػ١ً ايكشٝش١ يأليباْٞبِشواُْضٚاٙ أبٛزاٚز,  26
 غييٓٓ٘, ٚابيئ أبييٞ ؾييٝب١ يف املكييٓف, ٚايبٝٗكييٞ يف ايؿييعب ٚسٓػييٓ٘ ابيئ سذييط يف    ضٚاٙ أبييٛ زاٚز يف 27

 .(4053)  :ٚاأليباْٞ يف قشٝض أبٞ زاٚز ,(2/181): ايتًدٝل احلبري
 .(791) :(, َٚػ4647ًِ) :َتفل عًٝ٘: ايبداضٟ 28
ٞٗ يف ايػٓٔ: ) 155,  151/  4أمحس يف املػٓس: )ضٚاٙ  29 املػيٓس: )   ِعًي٢ يف (, ٚأبٛ 430َٜ/ 2(, ٚايٖساضَ
 .(3562)ايػًػ١ً ايكشٝش١:  ( ٚاأليباْٞ يف324/  5)(, ٚسٓػٓ٘ املٓاٟٚ يف فٝض ايكسٜط:  307/ 2
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شيٌء إنَّ الذي ليَس في جوفو ): (ز) عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهللو  -٘
ٌَ) يُطٓطذا ًًُْ ِ: ُٓونُطُّ ًٖض يُقىِسٓاْواتُ ٖٓ(من القرآن كالبيِت الَخِرب  ًٖلِ ي

 .( وَى خاْىوّ وَيشإ وايُشدبًَتيُبُس ُْن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ِ 2913) :(, ٚايرتَيييص1947ٟ) :ضٚاٙ أمحيييس 30  ,(1524) :(, ٚنيييٓعف٘ األيبييياْٞ يف نيييعٝف اجلييياَع بيييطق

 .(1/64فتاٜٚ٘ احلسٜج١ٝ: ) ٜٛين يفٚأبٛ إغشام احل, (402)  :ٚاألضْؤٚط يف حتكٝك٘ ملػٓس أمحس بطقِ
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 :ىَئٓاخنٓادابُناِْ قىِس ِْسَوػت :دَيُّ
 :ػؤسَت ْس نُوتُٓوَ يُِسووثاَايِدووثانِ بؤ خىاّ تانى تُْٗاو ًْاص -1

 أقوامٌ  سيجيءُ  واهلل بو فإنّ  يسألِ من قرأ القرآن فلْ ) :دَفُسَىَيت (ز) ثًَػَُبُسّ خىا
 ِ خىَيٓذ با داواّ يُخىآاُْٖسنُطًَو قىِسواتُ:  ٖٔ(اسَ بو النّ  سألونَ يَ  يقرؤون القرآنَ 

بُٖؤيُوَ داوا ًَو ثُيذا دَبٔ قىسٓإ دَخىَيْٓٔ داٖاتىودا خَُيهاْيُ ، كىْهُثًَبهات
 .يُخَُيهِ دَنُٕ

 32(وا فيو وال تجفوا عنو وال تأكلوا بو وال تستكثروا بووال تغلُ  اقرؤوا القرآنَ ) :ُٖسوَٖا دَفُسَىَيت
 طاَاِْ َُْخؤٕ بُٖؤيُوَ ْذَِسَوّ و ػًطريّ تًَذا َُنُٕصَي ْٓإ خبىَيٓٔ: قىِسواتُ
ٌَ  . صياد َُنُٕ ث

ٌَ ىَل ِساصيبًَتخٛا٣  تٝقاَ نىِسّا عىبادَّ ُٖسوَٖ  (ز) ثًَػَُبُسّ خىا :دََي
دَيذايُ دَطت  ،ًَو نؤكُسيًُى خؤّ دَطُياْذَ الّصؤسبُّ نات طُسقاَيبىو نات
ٔ يَُاَيُوَ يُالّ جاسَيهًإ ثًاوَيهِ دايُ دَطت َ ،ثًاوَيو تانى قىسٓاِْ فًَشنات

دواٍ  ،قىسٓامن فًَشدَنشتَاَيُوَ خىاسدمن ثًَذَداو  سإ يُخىاسدِْدََايُوَو ًَٓىا
ًَٓظتُ يُو نُواُْ  تا ،اسّ نُواًَْهِ بُخُالت بؤ ْاسدّنطىّ بؤالّ نُطُِساُْوَ

 كٌ تًَذا :ومت (ز)ًَٓؽ ِسؤػتِ بؤ الّ ثًَػَُبُسّ خىا  ُْبًًٓبىو، كانرتو جىاْرتّ
: واتُ ٖٖتها أو تعلقتها(بين كتفيك تقلدْ  مرةٌ )جَ  :فُسَىوّ دَبًِٓ ُّٓ ثًَػَُبُسّ خىا ؟

 .ىاطًتَُٖيً خىدًَِ نُيت يايُ جا ًٓرت ،ًًََهُ يًَُْىإ ُٖسدوو ػاْتذايُطه
َِ دَطتٓىَيز ْطشاِْتِ يُػنايُ باػرت وايُ -2   .ُْخىَيٓشَيت ٓإقىِس ذايب

 .ٌ وبُسطج ْيُؾْ ىخاوَيِٓ ػىَئثان -3
 

                                                 
عئ عُيطإ بئ     ٞايبٝٗكي ٚ , ٚابٔ أبي٢ ؾيٝب١, ٚايطرباْي٢   ( 19944)  :, ٚأمحس(2917) :ضٚاٙ ايرتَصٟ 31

 (.257: )ش٘ األيباْٞ يف ايػًػ١ً ايكشٝش١ٚقٓش ُسكني,
 عيئ عبيياز٠ بيئ ايكيياَت ٚ قيياٍ ابيئ سذييط فيي٢ ايفييتض     ٞضٚاٙ أمحييس, ٚايطرباْيي٢, ٚاحلييانِ, ٚايبٝٗكيي  32
 (.260) ايػًػ١ً ايكشٝش١ :يف  : غٓسٙ قٟٛ, ٚقشش٘ األيباْٞ(14/282)

 ؾيعٝب األضْيؤٚط يف َػيٓس   ٚ ,(2916) :ٚقشش٘ األيباْٞ يف قشٝض أبٞ زاٚز ,ٚأمحس ضٚاٙ أبٛزاٚز 33
 .(3/2) :أمحس
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  :ىاىًطبُ ثانهشدُْوَّ دَّ -4 
و صّلي قام الملك خلفَ قام يُ  ثُمّ العبَد إذا تسّوك  إنَّ ) :دَفُسَىَيت (ز)َبُسّ خىا ثًَػُ

يضَع فاه على فيو وما يخرج من فيو شيٌء من القرآن  فسمع لقراءتو فيدنو منو أو كلمة نحوىا حتى
 ىاىًط واتُ: ُٖسبُْذَيُى ٖٗ(طّهروا أفواَىكم للقرآنفَ  الملكِ  في جوفِ  إال صارَ 

َِ َِفشيؼتُيُى يُثؼتًْىَيز بهات،  ثاػإ ْبُناسبًَٗٓ َّ ُْوَ دَوَطت  خىَيٓذِْيُ طى
ٓاُّْ نُ ُٓو قىِسِ، دََ طُسوَنى دَّ دَخاتُ  ذَبًَتُوَ تايًَِ ْضيه ْدَطشَيت

 ٓإدََتإ بؤ قىِس بىونُوا ،طٓطِ فشيؼتُنُوَ دَسَوَ دَكًَتُ ْاويُدََِ دَيتُ
 .ثانهُُْوَ خىَيٓذٕ

 ٖ٘(فطّيبوىا بالسواك ٌق للقرآنِ م طُر كُ أفواىَ  إنَّ ) دََيًَت: ِساصيبًَت ىَلخٛا٣  عُيًؽا ثًَؼُو
 .بهُُْوًَثان ىاىًطبُ ، نُوابىوبؤ قىسٓإ اطتِ دََتإ ِسَيطايُواتُ: بُِس

بُالّ بُثًَىَو يُناتِ ِسَيهشدْذاو  ،( بهشَيتقب١ًِسووطُ )يُ طىُْٓتُ ِسوو -5 
 :خىاّ طُوسَ دَفُسَىَيت :طتُبُِسانؼاًْؽ دسو ْيُطُس تًُْؼتْ بُداًْؼنت

﴿                   ﴾ُٓو نُطاُّْواتُ (ٜٔٔ: )آل عمران : 
 .ِسانؼإ يادّ خىا دَنُٕ ْتًُْؼتيُطُس  ْبُثًَىَو بُداًْؼنت
 ٖٙ(الس قبالة القبلةوإن سّيَد المج إّن لكّل شيء سّيداً ) :دَفُسَىَيت (ز)ثًَػَُبُسّ خىا 

ِساطتِ َُٖىو ػتًَو طُوسَيُنِ ُٖيُ، طُوسَّ َُٖىو ْؼتطُيُنًؽ بُ واتُ:
 ِسووطُيُ. بُساَبُس

﴿ :خىاّ طُوسَ دَفُسَىَيت :)أعٛش باهلل َٔ ايؿٝطإ ايطدِٝ( خىَيٓذِْ -6   

                  ﴾ ويظتت  طُس :واتُ (98: يٓشٌ)ا
 .هشاويًَ ػُيتاِْ ُْفشئيُ بطشَبُس يُوَ ثُْا بُخىا  ،ٓإ خبىَيًٓتقىِس

                                                 
 (.1213): ( ٚقشش٘ األيباْٞ يف ايػًػ١ً ايكشٝش1/38١) :ضٚاٙ ايبٝٗكٞ عٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب 34
 .(1213) :ايكشٝش١ قشش٘ االيباْٞ يف ايػًػ١ًٚ ,ضٚاٙ بٔ َاد١ 35
 (.3/107): ٚسػٓ٘ األيباْٞ يف قشٝض ايرتاٝب ٚايرتٖٝب, ضٚاٙ ايطرباْٞ عٔ أبٞ ٖطٜط٠ 36
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فُسَايؼتُنُّ هشدٕ بُطُوسَيِ ُٓو صاتُّ ُٖطت ْطشتٔٓاساَ ْبىوًَٕهُك – 7
 ﴿ :آخىاّ طُوسَ دَفُسَى .دَخىَيًٓتُوَ                 

                          ﴾ 

تشطِ خىا يُ ، ُٓواُصاْذايُداب كًايُىَُإ بؤطُس ٓاْواتُ: ُٓطُس ُّٓ قىسِِِ (21)احلؿط
دَيًُٓٓوَ وْاُْ بؤ خَُيهِ ُّٓ منىٓاْذا قىِسيُ ، ًَُُٓدَتبًِٓ وسدوخاػبىو ؤَيِْنضبُ

ٍَ: ُٖسوَٖا ،بطًَُٕبريبهُُْوَو ت تاوَنى  ﴿ دَفُسَى       

    ﴾ طكُْآاًْإ بؤ خبىَيٓشَيتُوَ واتُ: ُٖس نات قىِس (109 :)اإلغطا٤ ُ
 .ًُٓاًْإ صياتش دَبًَت ْدَطشئْ ُْوّ دَنُٕ

ٍَ: :نآِْايُتُ واتاّيُ تًَِشاَإبىوُْوَو سدو -8    ﴿ خىاّ طُوسَ دَفُسَى

                ﴾  :واتُ: ٓايا ُٓواُْ بؤ  (24)ذلُس
ٌَ يُطُس دَيًإ ياخىد، وسدْابُٓوَ ْٓإ ِساْآًََٔيُٓايُتُناِْ قىِس  . دساوَ ُٓواُْ قىف

﴿ :ٍَُٖسوَٖا دَفُسَى                         

  ﴾ {(ز) ثًَػَُبُسُّٓ } َإتؤ بؤ ْواتُ: نتًَبًَهِ ثريؤصَ (29 :)م 
ٖؤػًاسَناًْؽ ٓاَؤرطاسّ  ّْريشخاوَٕ ، ٓايُتُناِْ ِسامبًَٓٔيُ تابُصاْذووَ دا
 .ًَىَسطشٕي

فيها، وال في قراءة ال  في عبادة ال فقوَ  ال خيرَ ): دََيًَت ىَل ِساصيبًَتخٛا٣ ًؽ عُي ثًَؼُوا
، ُٖسوَٖا تًَطُػتِٓ تًَذاُْبًَت ًُ نًُذا ْنبُْذايُتًُيُ واتُ: خًَش ٖٚ(فيها تدبرَ 

 . ُْبًَتؽ وسدبىوُْوَّ تًَذايُنًُْوَخىَيٓذ
 لها أحبّ في ليلة فأدَّبَّرىا وأرتّ  البقرةَ  ن أقرأَ أَلِ ) :دََيًَت ىَل ِساصيبًَتخٛا٣  ًؽًٓنب عُبباط

وَيهذا ( يُػُايبكط٠َتِ )طىِس نُثًَِ خؤػرتَ واتُ:  ٖٛ(إليَّ من أن أقرأ القرآن أجمَع َىْذَرَمةً 

                                                 
 (.42/ 2) :إسٝا٤ عًّٛ ايسٜٔ, بتدطٜر احلافظ ايعطاقٞ 37
 .(157)فها٥ٌ ايكطإٓ البٔ نجري:  38
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ُيُ ٓإ بُثقىِس يُوَّ َُٖىو ،يُطُسخؤيِ خبىَيُُٓوَ ْو بُجىاِْبُتًَطُػتُٓوَ
 .خبىَيُُٓوَ

ٌَ ثُيُنشدٕ و ٓإ بُِسذُْوَّ قىٓخىَي -9 ُْنشدِْ  خُمت ،يُطُسخؤيِ و ب
ٌَ ػُو نَُرتدا ٍَ : :يَُاوَّ ط ﴿ خىاّ طُوسَ دَفُسَى         ﴾ 

 .ٓإ خبىَيُٓسَوَتُ: صؤس بُجىاِْ و يُطُس خؤيِ قىِسوا (4:)املضٌَ
طُس  :واتُ ٜٖ(من ثالث ال يفقُو من قرأ القرآن في أقلّ ) :دَفُسَىَيت (ز)يؽ ثًَػَُبُس

ٌَ ِسؤر نَُرتدا نُطًَو يَُاوَّ   .تًَٓاطاتيًًَ ،بًخىَيًَٓتُوَٓإ ِسقىط
 َْيٓذِْ ٓايُتُناِْ بُصَيِيُناتِ خىّ طُوسَ خىايُ نشدِْ بُصَيِداوا -10 
 :طضاناِْ يُناتِ ٓايُتُناِْ طضاداخىا يُبُ طشتٔثُْا

فقام فقرأ سورة البقرة ال  ةً ليل (ز)مع رسول اهلل  : قمتُ قال  عن عوف بن مالك األشجعي
ٍَ  ٓٗفتعّوَذ. فَ قَ وَ إال  بآية عذابٍ  رُّ وال يم فسألَ  فَ قَ إال وَ  رحمةٍ  بآيةِ  يمرُّ  واتُ: ػُوَيهًإ يُطُ

ؼتُ يدَطُ(ّ خىَيٓذ، ناتًَو ايبكط٠َتِ )هشد، طىِسْىَيزَ (ز)ثًَػَُبُسّ خىادا 
ؼتُ يو ناتًَهًؽ دَطُذَنشدًبُصَيٌ دَوطتاو داواّ بُصَيٓايُتًَو يُٓايُتُناِْ 

 .طضا دَوَطتاو ثُْاّ بُخىا دَطشت ٓايُتُناِْيُ ٓايُتًَو
 .ابامساْهش وَ، وَى ثًَؼرتخىَيٓذٕ بُٓاواصو دَْطًَهِ خؤػُ -11
 .نؤتايِ ٓايُتُناْذايُ وَطتإ -12

دايهِ  يُ ( ثشطًاس نشاز)ثًَػَُبُسّ خىا  ٓإ خىَيٓذِْطُباسَت بُكؤًَْتِ قىِس
ٌَ- طُيَُُٓىّ ًُٓاْذاسإ  نإ ٜكطع قطا٤ت٘ آ١ّٜ  :ُٓويؽ فُسَىوّ –ِساصيبًَت خىاٍ ي

ط آ١ّٜ          ط ,ثِ ٜكف ص    واتُ: 41ثِ ٜكف. ص 

ط ،يُنؤتايِ ٓايُتُناْذا دَوَطتا (ز)ثًَػَُبُسّ خىا       

                                                 
 (.1390) :أليباْٞ يف قشٝض أبٞ زاٚزٚقشش٘ ا ,ضٚاٙ أمحس ٚأبٛ زاٚز ٚايرتَصٟ ٚابٔ َاد١ 39
40
 (.776) :ٚقشش٘ األيباْٞ يف قشٝض أبٞ زاٚز ,ضٚاٙ أمحس ٚأبٛ زاٚز ٚايٓػا٥ٞ 

41   ِ : قييشٝض اجليياَع ايكييغري   بِشواْتتُ(, 302/ 6(, ٚأمحييس يف املػييٓس ) 4001) :أخطديي٘ أبييٛ زاٚز بييطق
 .(5000) : يأليبا٢ْ
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   ط ،دَوَطتا ّ دَخىَيٓذ ثاػإص    دَخىَيٓذو ثاػإ  ّص
 .دَوَطتا
 .قُدَغُنشاوَناِْيُ ٓإ و دووسنُوتُٓوَفُسَاُْناِْ قىِسبُ ناس نشدٕ -13

 بهمُ رْ كشُ   بون القرآنَ تي يشرَ من أمّ  أقوامٌ  جُ خرُ )سيَ : دَفُسَىَيت (ز)ثًَػَُبُسّ خىا 
بريّ  –ذا خَُيهاًَْو ثُيذا دَبٔ قىِسٓإ دَخؤُْوَ ْاو ٓىممُتُنَُيُ داٖاتىودايُ :واتُ ٕٗاللبن(

  .وَى كؤٕ ػري دَخؤُْوَ -و بُطُس صَاًْاْذا تًَذَثُسيَيت  يًَٓانُُْوَو ناسّ ثًَٓانُٕ
لقد عشُت برىة من دىٍر وإنَّ أحَدنا يُؤتى  دََيًَت : خىاّ ىَل ِساصيبًَت يؽٓني عىَُس

 واتُ: ُٖس ٖٗ.... فيتعلم حاللها وحرامها (ز) اإليمان قبل القرآن وتنزل السورة على محّمد
ٓإ بًَت، ناتًَو دَبىو ثًَؽ ُٓوَّ فًَشّ قىِس اميإ(اإلباوَِس )يُنًَو يًَُُُٓ فًَشّ 

 ْذُِساَِ دَبىوئ فًَشّ ذُالألْدَٖاتُ خىاسَوَ  (ز) ىذُممُدطىِسَتًَو بؤ َ
 .تًَذَفهشائ ْىيظتذا دَوَطتائيُػىَيِٓ ثًَ

َكاَن الرَُّجُل ِمنَّا إَذا تَ َعلََّم َعْشَر آيَاٍت َلْم ) دََيًَت: اّ ىَل ِساصيبًَتخى يؽطعىد٥َُٝنب 
 ٓإثًاوَيو يًَُُُٓ دَ ٓايُتِ يُقىِس ُٖس واتُ: ٗٗ(ُيَجاِوْزُىنَّ َحتَّى يَ ْعِرَف َمَعانِيَ ُهنَّ َواْلَعَمَل ِبِهنَّ 

   ناسّ ثًَُٓنشدبايُ. يُبُسنشدايُ بُطُسيذا تًَُٓدَثُِسّ تاوَنى َاْاّ ُْصاًْبايُو

 .ٓإبىوٕ بؤ خىَيٓذُْوَّ قىِستٔ و بًَذَْططشطىَي -14
﴿ خىاّ طُوسَ دَفُسَىَيت:                 

  ﴾  هى َيبُ ،بًَذَْط بٔ ْواتُ: ُٓطُس قىسٓإ خىَيٓشا طىَيِ بؤ بطشٕ (204)األعطاف
 .خىا بُصَيِ ثًَتاْا بًَتُوَ

 

  

                                                 
 (.340/ 2) :قشٝض اجلاَع يأليباْٞ ٕٗ
( ٚقاٍ: قشٝض ع٢ً ؾطط ايؿٝدني,  101)  ٚاحلانِ يف املػتسضى (,5496): كٞ يف غٓٓ٘ضٚاٙ ايبٝٗ 43

 (.1/404): ٚٚافك٘ ايصٖيب, ٚقشش٘ اهلٝجُٞ يف دلُع ايعٚا٥س
44   ٘ ٘  1/557)  :(, ٚاحليانِ يف املػيتسضى   83, 1/74) : أخطد٘ ايطربٟ يف ايتفػيري ٚقيشش  (, ٚقيشش

 ٚٚافك٘ ايصٖيب.
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 :اْذِْ خىَيٓذٕ َُطُس ثًَىيظت ناتُْبلِش -15
ٍَ دََيًَت خىاّ ىَل ِساصيبًَت ريجاب  يُٓ دَسَوَ بؤ كى (ز)ثًَػَُبُسّ خىادا : يُطُ

َّ ثًاوَيو رِْ يُنًَو يُبًَباوَِسَنإ دَنىرَيت، (شات ايطقاع) غُصاّ باوَِسَنُؾ بًَ يُو
 (ز)د ُُممذىًًََُْٖٓت تا خىَيِٓ يُنًَو يُٖاوَالِْ َُ واصطىَيٓذ دَخىات ن

 ًَْٓهذا دادَبُصَيتيُػىَي (ز) ، ثًَػَُبُسيؽدَِسوا بُػىَيًٓاْذا ،َِسرَيتد
ٌَ يكلؤنا(؟ رجلٌ  منْ ) :دَفُسَىَيت ُنإ ينؤكُسيُ ثًاوَيو ؟ثاطُواًُْإ دَنات واتُ: ن

واتُ ( )كونا بفم الشعب :فُسَىوّ (ز)، ثًَػَُبُسيؽ ُٖطتإ ثًاوَيهًؽ يُثؼتًىاْإ
َّ، نؤكُسيُنُ ِسانؼاو  دَّيُ : ٖاوِسَيهُّ ُّٓ ػًىَدا بٔ، ناتًَو طُػتُٓ ُٓو

 ْٔطشتتريَيهِ تًَ ،ناتًَو صاِْ ُٓوأْ ِْسَنُؾ ٖاتهشد بُْىَيز نشدٕ، بًَباوًَدَطت
ٌَ تريّ يًَذاتريَنُّ دَسًَٖٓاو ْىَيثًَهاّ، ُٓويؽ   ثاػإ ،زَنُّ ُْبِشّ تا ط

ُوَ، ناتًَو بًَباوَِسَنُ بىويثاػإ ٖاوََيُنُّ بًَذاس كَُايُوَو نِشْىػِ بشد،
 (غبشإ اهلل) وت:و ، نؤكُسيُنُؾ بُٖاوِسَيهُّدَيًٓابىو نُْاطًىياُْتُوَ َُٖيٗات

 45.طىِسَتًَهذا بىوّ ذُصّ ُْنشد بًرِبّخىَيٓذِْ يُ :وتِ ؟شدَُوَبًَذاست ُْن بؤكِ
 ريؤص: ٓاِْ ثِسَيضطشتٔ يُقىِس -16

ُْخياتُ طُس صَوّ و ًٖلًؽ  ،ثًَىيظتُ قىِسٓاخنىَئ صؤس ِسَيض يُقىِسٓإ بطشَيت
شيُطُسّ داًَُْْت، خىاّ طُوسَ دَفُسَىَيت:             ز

و )ٓايُتُناِْ قىِسٓإ يُكُْذئ الثُِسَّ ثريؤصدا َُٖيطرياوٕ، بُسص واتُ: (14، 13)عبع: 
 خاوَيٓٔ(.ْ بًَٓذو ثاى

 :(داغذس٠) بًظتِٓ ٓايُتِ نِشْىؾ خىدربدٕ يُناتِ خىَيٓذٕ يانِشْىػ -17

ٍَ  ُٓبى ِسافًع ٌَ: يُطُ شنشد،  ْىَيزّ ػًَىامن ُٓبى ٖىِسَيِشَدََي       ز ّ

: يُثؼت : ُّٓ نِشْىػُ كًًُ؟ فُسَىوّثًَُىتًَٓؽ  بشد،خىَيٓذو نِشْىػِ تًَذا
تادَطُّ  ًؽ دَمب يُطُسّّ نِشْىػُّ بشدووَ، بُسدَوآَُ ُوَُٓبىيكاطًُ
 46.بُخضَُتِ

                                                 
45
 .(182)  :بطقِ يباْٞ يف قشٝض أبٞ زاٚزٚسٓػٓ٘ األ ,ضٚاٙ أبٛزاٚز 
 (.578)  :َٚػًِ(,  1028, 1024, 734) : ضٚاٙ ايبداضٟ 46
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هى بَُي ،ًًُص ْسذا فُيؼيُْىَيزو يُدَسَوَّ ْىَيز نِشْىوػربدُُّْٓ : تًَبًِٓ
ٌَ  تٝثابّ نىِسّ صَيذطىُْٓتُ، كىْهُ  ش َِت: طىِسدََي  ثًَػَُبُس  ّ بؤز

 47.ُْبشد( خىَيٓذو نِشْىوػِ تًَذا ز)
ٌَ () يؽعىَُسثًَؼُوا   إنَّ  ،فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فال إثم عليو) :دََي

ٌَ نِشْى واتُ: 48(إال أن نشاء جودَ السّ  اهلل لم يفرضِ   ْتِؾ ببات ثًَهاوَيُٖس نُط
و صّ ُْنشدووَفُس تاواِْ يُطُس ًًُْ، خىاّ طُوسَؾ ُْبات ُٖسنُطًَهًؽ نِشْى

 . ويظتِ خؤَاُْ
طُالّ  ،و(قب١ً) ِسووطُيُ ٓىَيزو ِسووبًَُٖضّ صاْايإ ثًَىيظتِ بُدَطتاّ يُطُس ِس
ًَت ْىَيزَ ُٓوَػِ دََي ،تا َُٓاُّْ ثًَىيظت بًَت ًًُكىْهُ ْىَيز ْ ،ًُداُْوَ ًْ
 49.ًًُبَُيطُّ ْ

( بؤ )َـرف(دا يُنؤتايٌ ٓايُتُنُدا ًْؼاُّْ )يُ يُ(غذس٠( )15رَاسَػًإ )

 :سَوَبُّ ػًَىَيُّ خىا داْشاوَ
 ط -1                     

   ( 206: األعطافص)  

ط -2                          

   ( 15: ايطعسص) 

 ط -3                ( 50:ايٓشٌص)  

ط -4               ( 109: اإلغطا٤ ص) 

                                                 
 (.577) :(, َٚػ1023ًِ) :ضٚاٙ ايبداضٟ 47
 (.1027) :ضٚاٙ ايبداضٟ 48

ٓٓي١ يأليبياْٞ: )   5/111بٔ سعّ: )احمل٢ً ال :بِشواُْ 49 (, دلُيٛع فتياٟٚ َٚكياالت بئ     1/270(, متياّ امل
 .(11/406باظ: )
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 ط -5                                 

                                     

        ( 58: َطِٜص)  

ط -6                          

                                 

                           (18: احلر) ص 

ط -7                        

       ( 77:احلرص)  

ط -8                              

   ( 60:ايفطقإص) 

ط -9                 ( 25: ايٌُٓص)  

ط -10                             

       ( 15:ايػذس٠ص) 

 ط -11                            

                                

                  ( 24:مص)  

ط -12                         

   (37:فٓكًت) ص 
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ط -13       (62:ايٓذِ) ص  

ط -14                  ( 21:اإلْؿكامص) 

  ط -15           ( 19:ايعًلص)  
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 ىَيٓذُْوَ:ٓاخنجؤسَناِْ قىِس: َيُّضياْ
ٍَ تًَِشاَإ و يُطُسْ ىَيٓذُْوَ بًَُٖىاػِقىِسٓاخن ايتركًل: -1 خؤيِ، يُطُ

 50.تُجىيذ ِسَكاوطشتِٓ طؼت ياطاناِْوسدبىوُْوَ يُواتاناِْ، بُ
 ْيُاليُٕ صؤسيُّٓ صاْايإ، نُ قىِسٓاخنىَيٓذُْوَيُ ٓاوَْذَاَ ػًَىاصّ: ايتسٜٚط -2

 51نشاوَ.ثُطُْذاُْوَ قىِسٓاخنىَيٓ
ٍَ ِسَكاوطشتِٓ بُخًَشايقىِسٓاخنىَيٓذُْوَ : احَلِسض -3   جىيذوُتياطاناِْ ِ، يُطُ
 52(.إعطاب)

ٌَ جؤسَ دسوطتُو، يُ خىَيٓذُْوَؾ بُُٖسناّ ﴿ ٓايُتِ: طايُّيُّ ط   

        ﴾ ( :ٌَٓ  53.ذَبًَتُوَجًًَ (40املع
ِّٝب١ُ ايٓؿط)يُ ًٓٓىجلُصَسيؽ  دا دََيًَت:54(ايط

                                                 
50
َنإ تتُواو تًَشدَنتُٕ   دسَيزنشدْتُوَ )املتّذ(  ُّٓ جؤسَ خىَيٓذُْوَيُ َُصُٖبِ ُٓو خىَيُٓساُْيُ نتُ   

(و ٖتُسوَٖا )عاؿتِ( يُُْٖتذَيو ِسَيطتُوَ، منىُْػتًإ ٓتُو       محع٠(َوَ، )األظضموَى: )وسؾ( يُِسَيطُّ )
ٛٓزخُمتتتُ تؤَاسنشاواُْيتتُ نُبتتُ )  احُلكييطٟ ٚ يتتُ: )( ْاطتتشاوٕ وَى خُمتتتُ خاوَنتتاِْ ُٖسيتتُى   اجمليي

 (. امٔلٓؿاٟٚ ٚ عبسايباغط
51
)اجلتتتآض املٓفـتتتٌ(و )ايىاجتتتب  دسَيزنشدْتتتُوٍَ ٓتتتُّ جؤسَػتتتًإ َُصٖتتتُبِ ٓتتتُو خىَيُٓساْتتتُٕ نتتتُ 

( جىَيتتتُ دَخىَيٓٓتتتُوَ، وَى: )ابتتتٔ عتتتاَش(و  4)بتتتُ )ايًتتتني( )ٓاطتتتإ يًظتتتهىٕ( و  ايعييياضااملتـتتتٌ( و)
 ( و... .ايهػا٥ٞ)

52
( جىَيتتتُ 2)بتتتُ )اجلتتتآض املٓفـتتتٌ( دسَيزنشدْتتتُوٍَْتتتُٕ نتتتُ ٓتتتُّ جتتتؤسَؾ َُصٖتتتُبِ ٓتتتُو خىَيُٓسا 

(و )أبتتى عُتتشو(و )أبتتى جعفتتش( و )يعكتتىب( و )وسؾ( يُِسَيطتتُّ    نييجريدَخىَيٓٓتتُوَ وَى: )قتتايىٕ(و )ابتتٔ  
 .(يُوَاألقبٗاْٞ)

, ْٗاٜيي١ ايكييٍٛ 25-22, تٝػييري عًييِ ايتذٜٛييس ٍ:331-320أسهيياّ قييطا٠٤ ايكييطإٓ يًشكييطٟ ٍ: بِشواْتتُ: 
 .30-28املفٝس ٍ: 

ٔ  صاْايإ ثًتتُّ )ايرتتًتتٌ( بُثًُيتتُنِ طتتُسبُخؤ يتتُ وُْٖتتذَي 53 ْ يتتُدواّ ثًتتُّ )ايتركًتتل(َوَ دادَْتتًَ
  ِ يُطتتتُسخؤيُ، بتتتُوَ يًَهًتتتإ جًادَنُْتتتُوَ نتتتُدََئًَ     ْ خىَيٓذْتتتُوَؾ يُُٖسدوونًاْتتتذا بًَُٖىاػتتت

   ُ كتتتتتىْهُ ػتتتتًَىاصَيهِ ختتتتاوتشَو ياطتتتتتاناِْ تُجىيتتتتذ باػتتتترت تًًَاْتتتتتذا      ،)ايتركًتتتتل( بتتتتؤ فًَشبىوْتتتت
ًَبُجًَذَنشَيت، بُالّ )ايرتتًٌ( ُٓو ػًَىاصَيُ نُ خىَيُٓس دواّ فًَشبىوِْ قىِسٓإ يُطُسّ بتُسدَواّ  ج

 دَبًَت.
54
 .36ط ٍ: طٝب١ ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿ 
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 َحْدٍر َوتْدِويٍر، وَُكلّّ ُمتَّبعْ                عْ    مَ   اْلُقْرآُن بِ  : التَّْحِقيقِ َويُ ْقَرأُ 
 .ُمَجوَّداً بِاْلَعَرِبي َرتَّالً      مُ     َمْع ُحْسِن َصْوٍت بُِلُحوِن اْلَعَربِ 

ََِع١ََ) ىَئ يُبُسخؤيُوَو بُدَْطًَهِ ْضّ قىِسٓإ خبىَيًَٓت بُػًَىَيُى ٓاخنقىِس (:ايٖع
ٍَُٖؤسَ ُٓدل. يبًظنتُُْٓواُّْ دَوسوبُسّ بُباػِ   ونشدووًَإ يًَىَصاْايإ باطيُ ْذ

 .55(احلِسض)ػًَىاصّ يُ بُػًَهُ دََئًَ
جؤسَيو نُ خىَيُٓس بُ خىَيٓذُْوَّ قىِسٓإ صؤس بُخًَشايِ: (ٓصاهَل)ٕ ٜا (ِصَض١ََ)اهَل

بؤيُ صاْايإ  .بهات يُٓايُتُنإ إتًَِشاَ ىاًَْت ِسَكاوّ ياطاناِْ تُجىيذوُْت
 :دسوطت ْاصأْ، يُواُْىَيٓذُْ بُؤسَ خى ُٓدلبُثؼتبُطنت بُكُْذ بَُيطُيُ

ٌَ ٌو ثًَ طعىدَُ نبًٓجاسَيهًإ ثًاوَيو دَيتُ الّ  َٔ طىِسَتُناِْ  :دََي
 : دََيًَت خىاّ ىَل ِساصيبًَت يؽطعىدَُ نبًٓ .ذا دَخىَيِٓسناتيُيُى  56)املفـٌ(

يَ ْقَرُأ ِبِهنَّ ُسورَتَ ْيِن ِفى  (ز)اَن َرُسوُل اللَِّو َلَقْد َعِلْمُت النَّظَائَِر الَِّتى كَ  !! َىذِّا َكَهذّْ الشّْْعرِ 
ثًَػَُبُسّ خىا َٔ دَيًٓاّ نُ  !واتُ: وَى يُبُسنشدٕ و خىَيٓذُْوَّ ػًعش !57رَْكَعٍة.

ذا سناتيُيُى  -بىوٕهييُنُوَ ْضيُ نىستِ و دسَيزيذايُ نُ - ّتاُْ( دوو يُو طىِسَز)
  .دَخىَيٓذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55
 .28: ْٗا١ٜ ايكٍٛ املفٝس يف فٔ ايتذٜٛس يًؿٝذ ذلُس ْكط ٍ بِشواُْ 
56
 )ايٓاغ(َ. يُطىِسَتِ )احلحشات(َوَ تا نؤتايِ طىِسَتِ واتُ: 
 (.204) :َٚػًِ ,(775) :َتفْل عًٝ٘: ايبداضٟ 57
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 :(ِٔشايَّ) َُٕٖيُنشد: دواْضَيُّ
 .َُٖيُو الدإ يُِساطتِ :صَاُْواًْذايُ (ِٔشايًَ)
 وَاْا واتاوحاس َيُْٖذ ْدَبًَت (يفظ) ُوت: َُٖيُيُنُ يُْاناو تىػِ صاساوَػذايُ 
 .تًَهذَدات حاسيؽ ياطاناِْ خىَيٓذُْوََيُْذٖ

  :دوو بُػُوَبُ دَبًَتًَُٓؽ 
 

ُٔ) :يُنُّ ٞٓ ايًش  :َُٖيُّ ٓاػهشا (اجلً
َو ػًَىاصّ وػُنُ نُ يُْاناو تىػِ وػُ دَبًَت و ياطاناِْ خىَيٓذُْوَُٖيُيُ

كىْهُ  ،بؤيُ ُّٓ ْاوَػِ يًَٓشاوَ َاْاّ وػُنُ بطؤِسَيت يإ ْا. ذَدات، جاتًَه
 .جًَذَنًُُٕطتٓاػهشا ٖبُ تشيؽ نُطاِْ ْػاسَصايإ
 صَُْٓدا ِسوودَدات:  ،وَيُو)ذشنات(ىوػُو، ثًت و، جيُ ؤسَ َُٖيُيُُٓدل

ٌَ ػًَىَّ ُٖيُيُثًت -أ  :ذا نُط
 : ثًتًَهِ تش، وَىبُ تًَوثًطؤِسيِٓ  -1 

ط طؤِسيِٓ  َاْا ْاطؤِسَيت(   (ؿشات)بؤ  ص( 

طٜإ   ط بؤ صَاْا دَطؤِسَيت(   ص( 
 :بؤ وػُنُ، وَى وصيادنشدِْ ثًتًَ -2 
ٜٖاَى َِْعُبسٚ) بُ بهشَيت ص ط   اْا ْاطؤِسَيت()َ   (ِإ

ط   بُ بهشَيت ص )ٖٔ َٚال ُتِػأُي  )َاْا دَطؤِسَيت(   )

ط :ُْوبؤ منىوػُنُ، يُ نَُهشدُْوَّ ثًتًَو -3              ص 

 (ايهرب٣ )إشا دا٤ت ايطَّا١ََ بُ بهشَيت
 

ٌَ ػًَىَّ ُٖيُيُ -ب  :وػُدا ًَُٓؽ ط
ط :ُْو، بؤ منىوػُيُنِ تشبُ ُىطؤِسيِٓ وػُي -1       طبُ ص  

  خبىَيٓشَيتُوَ ص. 
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 ط :ذا، وَىٓايُتًَهيُ شدِْ وػُيُىصيادن -2     أٚ حتطٜط  بُ بهشَيت ص(
 ضقب١ٕ َؤ١َٓ(

ط :ٓايُتًَو، وَىيُ هشدِْ وػُيُىَنُ -3               ص 

 .ٚاألضا( )ٚهلل َا يف ايػُٛات بُ بهشَيت
١ُٓطؤِسيِٓ ) :صَُْٓدا )ذشنات( ووَيُىجيُ -د  :( وَىفتش١) بُ (ن
ط     َُِس هلٔلبطؤِسسَيت بؤ ص ُِٔس هلٔل يإ بؤ( )احَل  )َاْا ْاطؤِسَيت( .()احَل

ط    ُُِت( بطؤِسسَيت بؤ ص َِْع  ا دَطؤِسَيت()َاْ )َأ
 
ُٓطُس و تًَهِشاّ دَْطِ صاْايإ ذُِساَُبُ )حلٔ(َ ؤسَُٓدل :(ايًشٔ اجلًِٞ )ذىنُ*

 تًَهًؼذانايُ ُٖسوَٖا ،ِسؤردا طضا دَدسَيتخاوَُْنُّ يُدوا  بهشَيتبُُْٓكُطت 
يًَِ تًَهلىو،  بُالّ ُٓطُس، ذاُٖوَيِ فًَشبىوْيُ بهاتًنَُتُسخَُ ُْٓطُس ُْصإ بًَت

 .ُّْ نشد بُتاوإ بؤّ ْاْىطشَيتُٓو ُٖالاوّ فًَشبىوْذا يُثًَٓ يإ
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بًَت و َُٖيُيُنُ يُْاناو تىػِ وػُ دَ :َُٖيُّ ػاساوَ( )ايًشٔ اخلفٞ: دووَّ
 :دوو بُػُوَبُ دَنشَيت طؤِسَيت.بُالّ َاْا ْاذَدات، ياطاناِْ خىَيٓذُْوَ تًَه

 

 يُ واصًَٖٓإ وَى، جًَذَنًُٕؼتِ ُٖطتقىِسٓإ بُط خىَيُٓساِْبُػًَهِ  -أ
 (و ... ٖتذ.هظٗاضاإل) ٓاػهشانشدٕ  (وخفا٤اإل)ػاسدُْوَ دغاّ(و اإل)تًََُٗيهًَؽ 

وَى:  بُػًَهًؼِ قىِسٓاخنىَيِٓ تُواو ػاسَصا ُْبًَت نُطًرت ُٖطتِ ثًَٓانات. -ب
، بًَتونى، طُوسَنشدِْ ثًتِ )ٍ( يُناتًَهذا خؤّ بل)س( صؤس دووباسَنشدُْوَّ ثًتِ

بؤيُ ُّٓ ْاوَػِ  .ٖتذ ...دسَيزنشدُْوَنإىصيادنشدِْ نَُ، ًٓطُنإصيادَِسؤيِ يَُ
َُيهاِْ تش تُْٗا نُطاِْ ػاسَصاو يًَٗاتىو ُٖطتِ ثًَذَنُٕ و الّ خ كىْهُ ،يًَٓشاوَ

 .ػاساوَيُ
 ُْٖذَيهِ تشيؼًإ ْصاْايإ ُْٖذَيهِ بُذُِساّ (:اخلفٞايًشٔ ذىنُِ )*
 ِساّ بًَُٖضّ صاْايإ تُْٗا يُطُس ُٓو نُطاُْ ذُِساَُ نُبُبُالّ  ،)َهشوَ(ّ دَصأْبُ

 58.ْ نَُتُسخَُٔتىاْاّ فًَشبىوًْإ ُٖيُ

                                                 
58
 ذلُٛز بٔ ذلُس عبس املٓعِ بٔ عبس ايػالّ  (33/ 2: ايطٚن١ ايٓس١ٜ ؾطح َنت اجلعض١ٜ: ) بِشواُْ 

 .67-65ايعبس, سل ايتال٠ٚ ٍ  
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 بةشى دووةو
 )البَسِمَلة( ٍيَياٌ ىاوى خوا(و )اإلستعاذة طستًثةىا

 

 :()اإلغتعاش٠ ثُْاطشتٔ-يُنُّ
ٍَ ﴿ :خىاّ طُوسَ دَفُسَى                      ﴾ 

ثُْا بطشَ  وهشاًَػُيتاِْ ُْفشئ ييُ ،ويظتت قىسٓإ خبىَيًٓت طُس: واتُ (98 :)ايٓشٌ
 .بُخىا

 :ػًَىَناٌْ
 أعوُذ باهلل من الشيطاِن الرجيم. -1

  لّشيطاِن الّرجيم.أعوُذ باهلل الّسميِع العليِم من ا -2

ٍَ   :خىاّ طُوسَ دَفُسَى

ش                             (36 فكًت:) ز 
 .ِثوِ ْمزِه ونَ ْفِخو ونَ فْ باهلل من الّشيطاِن الّرجيم من ىَ أعوُذ  -3

59.ْمزِه ونَ ْفِخو ونَ ْفِثوِ م من ىَ أعوُذ باهلل الّسميع العليم من الّشيطاِن الّرجي -ٗ
 

( َِْفٔج٘ٔ): ثؤصو خؤ بُطُوسَ صآًِْ، واتُ( ِْفٔد٘) ،خٓهاْذٌْ ْ: ػًَتِاتُ( وُِِعَٖٙ) 
  .: ػًعشو ٖؤْشاوَّواتُ

 ، بُػًَوِْ ثريؤصَٓا( ثًَؽ خىَيٓذِْ قىِساإلغتعاش٠ػىَيِٓ خىَيٓذِْ: خىَيٓذِْ )
 .َنشاوثُطُْذ تًَهِشاّ صاْايإالّ  بُالّ ػًَىاصّ يُنُّ، ٓإقىِسيُ ًًُْ

ُْٖذَيهًؽ  ،( طىُْٓتُاجلُٗٛض)صؤسبُّ صاْايإ وتِٓ يُالّ  :(اإلغتعاش٠) ُِذىن
﴿ :ثًَهشدووَ كىْهُ خىاّ طُوسَ فُسَآُِْسنُ، دََئًَ )واجب(           

           ﴾  :ٌ(98)ايٓش 
  

 
 

                                                 
59
 (.1/270) :ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٚايرتَصٟ ٚقشش٘ األيباْٞ يف َؿها٠ املكابٝض 
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 :دا(اإلغتعاش٠) يُناتِ خىَيٓذِْ هشدُْوَّ دَْطنشدُْوَو ْضَبُسص
 :بُدَْطِ بُسص دَخىَيٓشَيت( اإلغتعاش٠) تاُّْ خىاسَوَدانايُّ 
 َِيىديهُ ط نُطًَهِ ْٓإ خبىَيًَٓتىَئ بُدَْطِ بُسص قىِسٓاخنُٓطُس قىِس -1
 .بطشَيتيًَ

 .ٓاِْ ثريؤصداوتُٓوَّ قىِس ْيُناتِ فًَشنشدٕ -2
 .بُنؤََُيذا ٓإ خىَيٓذِْقىِس جًَهشدِْيُدَطت -3
 

 :سَوَػذا بُدَْطِ ْضّ دَخىَيٓشَيتيُّ ذاَيُتاُّْ خىا
ٍَبُ خىد، ْىَيزّ تاى بًَت يايُْىَيزنشدْذا -1  .نؤَُ
 ٕبًَت يا َيًَٓت، خىَيٓذُْنُ بُدَْطِ بُسصٓإ خبىبؤ خؤّ قىِس نُطًَو تُْٗا -2
 .ْضّ

 .ُْبًَت ُسبَُُسجًَو يُنُّ خىَيٓ ٓإ خىَيٓذِْ بُنؤََُيذا،يُنؤِسّ قىِس -3
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١ًَُ) خىا ًَِٖٓاْ ْاو - دووَّ  :(ايَبِػ
ش: نُتُْٗا يُى ػًَىَّ ُٖيُ        ٓإ خىَيٓذُْثًَؽ قىِس، َز. 

 

 : ٓاِْ ثريؤصداًَْىإ طىِسَتُناِْ قىِسيُ ذىنُِ خىَيٓذِْ
شذىنُِ خىَيٓذِْ         ( اياْذا )ِسَمحُتِ خىايإ يًَبًَتيًَُْى صاْ ز

 ش َُُٓؾ يُطُس بٓاغُّ ُٓوَّ نُٓايا ،ُٖيُجًاواصّ        وَى  ز
 :بؤكىوُْناًْاُْ ، َُُٓؾ نىستُّدادَْشَيت ياخىد ْآإ يُقىِس ٓايُتًَو
 ش -1        يُطؼت طىِسَتُنإ دادَْشَيت تُْٗا  بُٓايُتًَو ز

خىَيٓذٌْ يًَُْىإ طىِسَتُناْذا  ( ُْبًَت، نُوابىو يُطُس ُّٓ ِسايُايتٛب١طىِسَتِ )
 .ًُ ِسَمحُتِ خىاّ يًَبًَتًػافًع، َُُٓ ِساّ ثًَؼُوا َ()واجب ُٓسنُ
 ّ، يَُواتُندَجًا َتُناُْ يُيُنرتِسطى ْثريؤصّ خؤيُو بؤٓايُتًَهِ طُسبُ -2
َُظترّب(، ُكان خىَيٓذَِْ ديذَو عُبذوَيالّ  ْثًَؼُوا ُٓمحُدّ نىِسّ ذُْبٍُ )

 ْْاطإتىَيزَسَواِْ َُصُٖبِ ُٓبىذًُْفُو فُسَىودَ ْنىِسّ ُٓملىباسَى
، ُاميًُٓ ِسَمحُتِ خىايإ يًَبًَتُو ًٓنب باصو ًٓنب عىطػُخيىئًظالّ ًٓبٓىتُاميً

 60.ُّٓ تًَِشوآًُْيإ ُٖيُ
 . (داايفاحت١ُطىِسَتِ )ٓايُتًَهُ تُْٗا ي -3
ُٓبىذًُْفُ ِسَمحُتِ  ْثًَؼُوا َايًو ُٖسوَىٓاِْ ثريؤص، قىِسيُ ًُٓايُتًَو ًْ -4

  .ٓاَارَّ بؤ دَنُٕ خىايإ يًَبًَت
 
 
 
 
 

                                                 
60
 تُفظريّ ِساَإ: (, 2/4) :(, تفػري ايعال١َ ذلُس ايعجُٝني22/406) ٛع ايفتا٣ٚدلُبِشواُْ:  
 .6ُٓمحُد نانُ ذلُىد ٍ  
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 :تًَبًِٓ
شَُٖىو صاْايإ يُنذَْطٔ نُ  -1       بُػُ ٓايُتًَهُ  ز

 .(ايتٛب١طىِسَتِ )يُ ًًُْ تًؽو، ٓايُ 61يُطىِسَتِ )ايٌُٓ(
شخىَيٓذِْ  -2         يًَُْىإ طىِسَتُناْذا يُسيىايُتِ  ز

  .()واجب ُثًَىيظت( َخيىَيًُٓٓوَد َوَ، )واتُ: ُٓوَّ نَُُِٓشؤ)عاؿِ(يُ )ذفف(
 

 : ٓإ خىَيٓذْذايُناتِ قىِس( ايبػ١ًُ) ٚ( اإلغتعاش٠) ػًَىاصَناِْ خىَيٓذِْ
 

 .يُيُنذّ طىِسَتُنُ( - ايبػ١ًُ – اإلغتعاش٠جًانشدُْوَّ ُٖسطًَهًإ )-1
دووَّ  و جًانشدُْوَّ(ايبػ١ًُ( بُدووََُوَ )اإلغتعاش٠يُنُّ ) ِطُياْذْ -2

 .ِسَتُنُ(يُطًًَُّ )طى
 .طىِسَتُنُوَبُ (ايبػ١ًُدووَّ ) ِطُياْذْو (اإلغتعاش٠جًانشدُْوَّ يُنُّ ) -3
 .هًإ بُطُس يُنُوَٓذُْوَّ ُٖسطًَخىَي -4

 

و (األْفاًٍَْىإ )يُ ( يًَُْىإ طىِسَتُناْذا جطُايبػ١ًُخىَيٓذِْ ) ػًَىاصَناِْ
 :( طًأْايتٛب١)
 

طىِسَتُنُو  : وَطتإ يُطُس نؤتايِ، واتُيُنرتيُ هًإّ ُٖسطًََجًانشدُْو -1
 .بُطىِسَتِ دووَّ و ثاػإ دَطتجًَهشدٕ(ايبػ١ًُثاػإ وَطتإ يُطُس )

واتُ: وَطتإ يُطُس  ،دووَّ بُطًًََُُوَ ِطُياْذْ ْنشدُْوَّ يُنُّاجً -2
( بُطُسَتاّ طىِسَتِ ايبػ١ًُ) ِطُياْذْنؤتايِ طىِسَتِ ثًَؼىو، ثاػإ 

 داٖاتىوَوَ.
  .ُٖسطًَهًإ ثًَهُوَ ِطُياْذْ -3

  نؤتايِ طىِسَتِ ثًَؼىو ِطُياْذْ: ُ، واتًُّ ِسووّ كىاسَّ دسوطت ًْبُال
 دَطتجًَهشدٕ بُطىِسَتِ و ثاػإ (ايبػ١ًُوَو ثاػإ وَطتإ يُطُس )(ايبػ١ًُ)بُ

                                                 

ط ٔٙ                      (.30) ايٌُٓ: ص 
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 .ُْى نؤتايِ ( طُسَتاّ طىِسَتُايبػ١ًُػىَيِٓ ) كىْهُ دووَّ،
 (ؾ طًأْ:ايتٛب١( و)األْفاٍ) ًَْىإ خىَيٓذِْ ػًَىَناُِْٖسوَٖا 

 شيىقف ( يُطُس )ا -بُُْٖاطُوَ- وَطتإ -1     و ز 

ش ِثاػإ خىَيٓذْ         ... ز( ٌَ  .(َبػ١ًُبُب

 شُٖسدوونًإ   ّوؿٌ() طُياْذٕ -2            

  ..ز 

ُ - وَطتإ -4 ٌَ ُْٖاطت ُ   -بُب ّ   )ايظتهت( يت ش طتُس وػتُ ز  ٕ خىَيٓتذِْ   ثاػتا

ش    ..ز.. 
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 يةوبةشى ضيَ
 (خمارج احلروف) جيَدةىطى ثيتةكاٌ

ُّٓ بُػُ بتُطشْطرتئ بُػتُناِْ تُجىيتذ دادَْشَيتت بؤيتُ ثًَىيظتتُ قىِسٓتإ ختىَئ         
 :شْطًُنِ تُواوّ ثًَبذات ُٓويؽ بُط

 .ثًتُنإ جًَذَْطِ ِساطتهشدُْوَّ -1

 ثًَذاِْ طًفُتِ ثًتُنإ.  -2

 .يُو نُطُدا ّ تاوَنى دَبًَتُ خىوِسآًَٖاِْ صَإ و دَ  -3
  :دََيًَت ًٓبٓىجلُصَسُّٖس بؤيُ  
 

 وا ُم            قَ ْبَل الشُُّروِع َأوَّاًل  َأْن يَ ْعَلمُ      إْذ َواِجٌب َعل  َْيِهُم ُمَحتَّ                
 اتِ                َمَخارَِج اْلُحُروِف َوالصَّْفاِت           لِيَ ْلِفظُوا بَِأفْ  َصِح اللُّغَ                

 

  :)املخشد( جًَذَْطثًَٓاطُّ 
ُّ ُٓوػىَيٓيا  ذا،اْيُناتِ دَسبِشيًٓ كىوِْ ثًتُنإَسبشيتًُ يُػىَيِٓ د

 .دَبًَتُوَجىدا تش بُٖؤيُوَ يُثًتُناِْ ْذَيتًنُدَْطِ ثًتُنُ تًًَذا نؤتاي
 :ًْؽ دوو جؤسٕجًَذَْطُنا

يُ نُثؼت دَبُطتًَت َْطُجًَذُٓو  :(دطُز احملّكلامل) جًَذَْطِ دياسيهشاو -1
 .يًَى وطُسوو يا صَإ يا ُٖسدوبُبُػًَهِ دياسيهشاو يُبُػُناِْ 

ًًَََٓشاو جًَذَْطِ -2 ػىَيًَٓهِ بُ نُ ثؼت جًَذَْطُيُُٓو : (املدطز املكٓسض) خُ
، و دَّ دايُُٖسدوو بؤػايِ طُسوونُيُ  ٗاتىوَيُو ُٖوايُ ثًَه ْدياسيهشاو ْابُطتًَت

ٌَ ثًتُناِْ  جًَذَْطُ، ُّٓ دَنات نَُهشدٕ ْنشدٕيادَيِ صُٖس بؤيُ قبى ُٖسط
 .يًَىَ دَسدَكًَت دسَيزنشدُْوَ )املذ(ّ

 
 :جًَذَْطدؤصيُٓوَّ كؤًَْتِ 

بذَ  ( يُىؾٓس٠( صَُْٓ يإ )غهٕٛ) ،ُٖس ثًتًَو يُثًتُنإ جًَذَْطِبؤ دؤصيُٓوَّ 
ُٖس ػىَيًَٓهذا َوَ بًخىَيُٓسَوَ، يُ(َتشٓطى)ىالو بُثًتُنُو يُثاؾ َُٖضَيُنِ ج

 .ثًتُنُيُ جًَذَْطِؤتايِ ٖات ُٓوَ ثًتُنُ ن
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ثًتِ  جًَذَْطِنُواتُ  (،َأِب): ( دََيًَنيبثًتِ ) جًَذَْطِ: بؤ دؤصيُٓوَّ منىوُْ
 .ُٖسدوو يًَىَ ()ب

(داس فتش١ثًتًَهِ ) دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ثًتُناِْ  جًَذَْطِبُالّ بؤ دؤصيُٓوَّ 
١ُٓ) تًَهِ)أيف(و، ثً خبُسَ ثًَؽ ثًتِ ُٖسوَٖا )و(،  (داسيؽ خبُسَ ثًَؽ ثًتِن

 ٔقٌٝ. َقاٍ, ُٜكٍٛ,: ُْوبؤ منى .)ٟ((داسيؽ خبُسَ ثًَؽ ثًتِنػط٠ثًتًَهِ )
 

 دووبُػُوَ:بُ دَبٔ: (اهلذا٥ٞثًتُناِْ صَاِْ عُسَبِ )
ُ، بؤيُ ثًت (29)يُطُس ِساّ صؤسيُّٓ صاْايإ رَاسَيإ  نُ :ثًتُ طُسَنًُنإ -1

 :َيًَت( دَٝيبايّط)
 .62ِتْسٌع َوِعْشُروَن ِباَل اْمِتَراءِ              َوِعدَُّة اْلُحُروِف ِلْلِهَجاءِ 

, غ, ف, م, ى, ٍ, ّ, , عأ, ب, ت, خ, ز, ح, ر, ز, ش, ض, ظ, ؽ, ف, م, ا, ط, هظ)
 .(ٟ ,63ال ,, ٚه, ٕ
 

َجذا دَسدَكٔ و، نُيًَُْىإ دوو َُخِش ٍُُوثًتاْبشيتًُ ي ثًتُ الوَنًُنإ: -2
 بُ يإذ، بُالّ دواًْإ ثُيىَْيًَُْىإ دوو ثًتذا دَخىَيٓشَيُٓوَ، رَاسَيإ ُٖػت ثًتُ

  :بؤيُ باطًإ يًَىَ ْانُئ ًًُْ )ذفف(َوَ سيىايُتِ
١ًَٖٗ) َُٖضَّ ٓاطاْهشاو -أ َُُػ ، ُٓيًفذا دَخىَيٓشَيتُوَ وَُٖضَ يًَُْىإ :(اهلُع٠ اِي
ش َُٖضَّ دووََِ وػُّوَى    (44: فكًت) ز 
َُاَي١) ُٓيًفِ السنشاو -ب ُُ ٍَ()ٖاو يآذا ًَْْىإ ُٓيًف يُ :(األيف اِي  ػًَىَّ ثًتِ 

ش: ّ وػُيُدا ٖاتىوَتُْٗا يُ دَخىَيٓشَيتُوَو (41)ٖىد:  ز 

                                                 
ٞٓ ٍؾٗاب ايسِّٜٔ َأمحس بٔ َأمحس بٔ بسضايسِّٜٔ ِبٔ إاملفٝس يف عًِ ايتذٜٛس  62  . 4بطأِٖٝ ايطِّٝٔب
يًَتتتشَدا ثًتتتتِ ُٓيًفتتتُ نتتتُ ًَُٖؼتتتُ صَْٓتتتُداسَو ثًَؼتتتُوَّ )َفتتتتى (َ، يتتتُصَاٌْ     )ال(يتتتُ َُبُطتتتت63

عُسَبًؼذا ثًتِ صَُْٓداس ْانُوَيتُ طُسَتاوَ بَُيهى ثًَىيظتِ بُثًتًَو ُٖيُ بهُوَيتُ ثًَؼتًُوَ، جتا   
ُس ٓتُوَّ ثًتتِ ٓتُيًف خضَتُتًَهِ صؤسّ     ( ثًتتِ الًَتإ يُثًَؼتُوَّ داْتاوَ، يُبت     يغي١ صاْاياِْ صَإ )

ثًتِ الَِ صَُْٓداسّ ْاطاْذٕ )تعشيتف( نتشدووَو ثًَىيظتتُ ٓتًَُؽ خضَتُتًَو بتُثًتِ       بُ ثًَؼهُؾ
 )واُْناِْ دنتؤس أامئ طىيذ(.. ُٓيًف ثًَؼهُػبهات
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، دَخىَيٓشَيتُوَ طُوسَبُِٓو ُٓيًفُيُ نُ بُ: (األيف املفد١ُ) طُوسَُٓيًفِ  -ز
ش: ، وَىٖات بُسصداهِ ثًتًَبُدواّ ناتًَو ُٓويؽ   شز ، ز. 

ش :وَى .ؤصّ )ا(هل(داوػُّ ثرييُ ُٓويؽ :(ايالّ املفد١ُ) طُوسَالَِ  -د  

 شز ،  ز 
ٍَ ثًتِ دواّ خؤيا :ّ ػاساوَٓىئ()ت ْْىٕ -ه ٕ دَبُٓ بُٖؤّ تًَهَُيبىًْإ يُطُ

ش :وَى .الوَنِ وثًتًَهِ ْاتُواو ش، ز  ز 

ش وَى: بُدوايذا ثًتِ )ب( ٖاتبًَت ًَُِْ ػاساوَ: ُٓطُس صَُْٓداسبًَت -و   

   (33)ايبكط٠: ز 
 

 ْىِْ صَُْٓداس، طُوسَِساطتًذا ثًَٓاطُّ ثًتُ الوَنًُنإ بُطُس )الَِ  يُ :طىود
ٌَ ْابًَت، كىْهُ ُْ يًَُْ(اوَ، ًَُِ ػاس)تٓىئ(  جًَذَْطذاىإ دوو دا جًَبُج
تُْٗا بُطُوسَيِ  ًَْىإ دوو ثًتذا دَخىَيٓشَيُٓوَ، بَُيهى ثًتِ الّيُ ، ُْدَسدَكٔ

 َنُثىو جًَذَْطًإًًَُؽ  ْثًتِ ْىٕ وُٖسدوًَٓطُّ ، دَخىَيٓشَيتُوَ
  64)اخلًؼىّ(.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64
 .50بِشواُْ: ْٗايُ ايكىٍ املفًذ ٍ 
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 جًَذَْطُنإ:رَاسَّ 
ثًتُنإ ذُظذَ  ذَْطِجًَ( ايكٓطا٤ مجٗٛض) ىَيٓإٓاخنيُطُس ِساّ صؤسيُّٓ قىِس

، ُّٓ بؤكىوُْؾ يُاليُٕ تايبُتُنإ( جًَذَْطَُطىتشَيت: )نُثًًَإ د جًَذَْطٔ
 (يًَبًَت يإ)ِسَمحُتِ خىا ًٓبٓىجلُصَسّو ُٓيفُِساًٖذّ ّ ُٓمحُدِ نىِسّ خُيًً

 .ثُطُْذ نشاوَ
 دََيًَت: ثًَؼُنًُنُيذايُ ًٓبٓىجلُصَسّ

َعَة َعَشرْ   .اْخَتبَ رْ َعَلى اْلِذي َيْخَتارُُه َمِن    َمَخارُِج الُحروِف َسب ْ
ذا ًطؼت جًَذَْطِبُطُس ثًَٓخ تايبُتاُْ  جًَذَْطُُّٓ ذُظذَ  ،ضخىَيُٓسّ بُِسَي

 :َُٓإُْنُ  ،ذَبٔدابُػ
 ( جًَذَْط)يُى  (اجلٛف)و دَّ ُٖسدوو بؤػايِ طُسوو -1
ٌَ  )احلًل(طُسوو  -2  (جًَذَْط)ط
 ( جًَذَْطدَ ) )ايًظإ(صَإ  -3
 ( جًَذَْط)دوو  (ايٓؿفتإ)ُٖسدوو يًَى  -4
   (جًَذَْطيُى ) )اخلًؼىّ(نُثىو   -5
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 (اجلٛف) ُٖسدوو بؤػايِ طُسوو و دَّ :يُنُّ جًَذَْطِ
 

 ْطشَيتدَيُخؤ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ثًتُناِْ  نُ، دَّو وطُسوبؤػايِ بشيتًُ يُ
 :َُٓإُْ

 

ٍَ) :، وَنىُٖبًَت (َفِتَش١) ّؼُوٍَ طُسُداس ثًيت ثًَٓصَّْ (ًف)ُٓي-أ  .(َقا

١ُٖ)ّ ؼُوٍَ بؤسُداس ثًيت ثًَٓ)واو(ٍ صَْ-ب ٍُ) :وَنى ،ُٖبًَت (َن  .(ُٜكٛ
ٌَ: )، وَنىبًَت( َُٖنِػَط٠) ُّداس ثًيت ثًَؼُوٍَ رَيشٓ(ٍ صَْي)-د  .(ٔقٝ
 

 اُْدا نؤبىُْتُوَ: وػ ُٖسيُى يٌَُّ ثًتُؾ يُُّٓ ط 
(، ش129:األعطافز )ش  ش, (49) ٖٛز : ز  :(.96ز )ايهٗف 

ًًَََٓشاوَ( تكسٜطٟ) جًَذَْطُؾُّٓ  ُو ُٖسدوو ًو ػىَيًَٓهِ دياسيهشاوّ ًْخُ
يؽ )احلطٚف اهلٛا١ٝ٥(ثًتُ ُٖوايًُنإ بُ ،دَطشَيتُوَدَّ  و بؤػايِ طُسوو

 ّػًاوبؤيُ ، ُٖس دَيت ًإنؤتاي يُدََذا ُٖوا ِنؤتايِ ٖاتٓبُكىْهُ  ْاودَبشَئ،
 .ًؼْٔنَُهشد ْصيادنشدٕ

 

 :دََيًَت ًٓبٓىجلُصَسّ
 

 .ُح ُروُف َم د  لْلَه َواِء تَ ْنَتِه ي  فَ أَِلُف الَج ْوِف وُأْخَتاَى ا َوِى ي
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 ِسَْطهشاوَ طُوص ْػنيبُ )اجلىف( نُ جًَذَْطِ
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 )احلًل(طُسوو : دووَّ جًَذَْطِ
ٌَ  يُ  بؤ ػُؾ ثًت ُٖيُ: جًَذَْططُسوودا ط
 

 
 

 ػني دياسيهشاوَبُ طُسوو جًَذَْطِ
 

ُٖسدوو ثًتِ  : )نُيُ طٓطُوَ ْضيهُ(،(احلًل أقك٢)طُسوو  دووستشيِٓ -1
 .)ه( ِجًَذَْطيُ ستشَ( دوو٤) ِجًَذَْط(ّ يًَذَسدَكًَت، بُالّ )هو (٤:اهلُع٠)

ش :ُْومنى شز ،  ز، ش  ،شز شز ،  ز 
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، ذَسدَكًَتثًتِ )ع(و ) (ّ يًَ(: نُُٖسدوو ٚغط احلًل)اطتِ طُسوو ْاوَِس -2
 .) ( ِجًَذَْطيُ ِ )ع( دووستشَجًَذَْطبُالّ 

ش :وُْمنى  ز، ش  ،ش ز      ،ش ز.ز 

 
 

 وو ُٖسدوو ثًتِ )غ(وَ ْضيهُ((: )نُيُدََُأز٢ْ احلًل)طُسوو  ْضيهرتيِٓ -3
 .)غ(ِ وَى يُجًَذَْط ْضيهرتَ دََُوَيُ )خ(ِ جًَذَْط ذَسدَكًَت، بُالّيًَّ )خ(

 ز شز، ش ُْ:ومنى

 
 

 :دََيًَت طُسووطُباسَت بُثًتُناِْ  ًٓٓىجلُصَسّ
 ثُ مَّ ِلَوْسِطِو فَ َع ْيٌن َح اءُ         ثُ مَّ أَلقْ َصى الَحْل ِق َىْمٌز َىاُء     

 .....................           .    .َخاُؤَى ا....... َأْدنَ اُه غَ ْينٌ 
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 صَإ )ايًظإ( :طًًَُّ ِجًَذَْط
 

 صَإ و بُػُناِْ:

 
 دَبًَت بُكىاس بُػُوَ: بُطؼتِ نُواتُ صَإ

 بؤ ُٖسدوو ثًتِ )م، ى( تًَذايُ. ِجًَذَْطصَإ: دوو  دووستشيِٓ (1)

ٌَ ثًتِ )د ِجًَذَْطْاوَِساطتِ صَإ: يُى  (2)  ( تًَذايُ.ٟ، ؾ، بؤ ُٖسط

 ( تًَذايُ.ابؤ ُٖسدوو ثًتِ )ٍ،  ِجًَذَْطقُساخِ صَإ: دوو  (3)

 65ياصدَ ثًت يُخؤ دَطشَيت. نُ ِجًَذَْطثًَؼُوَّ صَإ: ثًَٓخ  (4)
 

 :دَطشٕ يُخؤ( ثًت 18) جًَذَْطْٔ( 10) ُناٌْ صَاًْؽتايبُت جًَذَْطُ
ٍَ ُٓوبُػُّ طُسووَوَ ْضيهُ( يُطُيُ )نُ أقـِ ايًظإ(:)صَإ  دووستشيِٓ -1

 .يًَذَسدَكًَت ّثًتِ )م(جًَذَْطُؾ ُّٓ  نُبُساَبُسيُتِ يُٓامساُّْ دَّ،
 

 

 

 

                                                 
 .54تيسير الرحمن ل:  65
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ٍَ ُٓوبُػُّ ِ جًَذَْط( نًََُو ثًَؽ أقـِ ايًظإصَإ ) دووستشيِٓ -2 )م( يُطُ
 ذَسدَكًَت.ثًتِ )ى(ّ يًَجًَذَْطُؾ بُساَبُسيُتِ يُٓامساُّْ دَّ، ُّٓ 

طُسووَوَ يُ )ى(يؽ ، ثًتِدووسَ يُدََُوَ ْهُْضيطُسووَوَ يُ نُواتُ ثًتِ )م( 
 . ْضيهُ يُدََُوَ ودووسَ

شمنىوُْ:   ،شز      ،شز   .ز  
 

 
 

 :دََيًَت يُباسَّ ُّٓ دوو ثًتُوَ ًٓٓىجلُصَسّ
 

 افُ َأقْ َصى اللّْ َساِن فَ ْوُق ثُ مَّ اْلكَ            ......................واْلَق افُ 
 .............................               .......................َأْس َفلُ 
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ٍَ ُٓو بُػُّ بُساَبُسيُتِ يُٓامساُّْ  (ٚغط ايًػإ) ْاوَِساطتِ صَإ -3 يُطُ
ٌَ ثًتِ يًَ جًَذَْطُؾدَّ، ُّٓ  دسَيزنشدُْوَ طُس  (ٟ)د( و )ؾ( و ) :ذَسدَكًَتط
ش .ُْبًَت)املّذ(  ز، ش ز، ش   ز 

 

 
 

 
 دََيًَت: ًٓٓىجلُصَسيؽ

 .............................           َواْلَوْسُط َفِجيُم الشّْيُن يَا ..........
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 :تًَبًِٓ
بَُيهى بضواو  ُْبًَت،دسَيزنشدُْوَ )املّذ( : ثًتِ ( يًَشَداٟ) َُبُطت يُثًتِ: يُنُّ   
 .ُبًَت(ّ ْنػط٠) رَيش ثًَؼُوَّ ْبًَتُداس ٓ)طانٔ( صَْ ٕيا (ىَتشٓط)

ط  ط ,ص ط, ص   ط ,ص   ص. 

بُػِ بُ دا ثًَىيظتُ ْاوَِساطتِ صَإ)د( يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًتِ: دووَّ
 ْْاْىطًَتذا بُثىون ( صَإٟ ف,) ، بُالّ بؤ ثًتِبٓىوطًَت ُوَطُسَوَّ ثىون

 .ذَبًَتُوَِ ْضيهتُْٗا يًَ
 

َّ  جًَذَْطُناِْباطهشدِْ  ثًَؽ بُِسَيض، خىَيُٓسّ طىود: تش ثًَىيظتُ ُْٖذ
 .ًاسّ يُباسَّ دداُْناُْوَ بضاًْتصاْ

 ( دداُْ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوَ:32َشؤظ خاوَِْ )
 .دوو يُطُسَوَ و دواًْؽ يُخىاسَوَ(: كىاس دداُْنُّ ثًَؼُوَ، ايجٓاٜا)بِشَِس  -
 وو يُطُسَوَ و دواًْؽ (: ًَُٓؽ كىاس دداُْ دايٖطباعٝات)ِشَِس تًُْؼتُ ب -
 يُخىاسَوَ. 
 دداُْ بَُُٖإ ػًَىَ. (: ًَُٓؽ كىاساألْٝاب)نَُيبُ  -
-  َّ ٌَ بُػُوَ ًَُٓؽ :(األنطاؽ)خِش  :بًظت دداُْ دَبًَت بُط

إ ( ُٓو دداْاُّْ يُناتِ ثًَهًُْٓذا دَسدَنُوٕ، رَاسَيايهٛاسو)ثًَهُْني : يُنُّ
 .ُوَ دَئيُدواّ نَُيبُناَْ كىاس

دداِْ طُسو خىاسَوَّ : دواصدَ ايطٛاسني()ٕ يا ايطٛاسٔ()ٖاِسَِس : دووَّ
ٌَ ددإالػ  .ُويًطُنإ، يُُٖس اليُى ط

  66. : َُٓاًْؽ كىاسٕ(ايٓٛادص)دداِْ ريشّ  طًًَُّ:
ٍَ يُصاْايإ  :باطهشدووَ دداُْناًْإ ٖؤْشاوَبُ ُْٖذ

 

 ٚأْٝاب نٌ نايهٛاسو أضبع        ا ضباعٝيييييي٘يإلْػإ أغٓإ ثٓاٜ
 .أضفعْٛادص فاعًُٗا إش ايعًِ         طٛاسٔ نعف ايػت أضبع١ أخط

                                                 
66
 (.6741تاز ايعطٚؽ ٍ )  (,2/9 اجلعض١ٜ: )١ ؾطح َنتايطٚن١ ايٓسٜٓ: بِشواُْ 
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ٍَ  يإ ُٖسدوونًإ (ساف١ ايًػإ) صَإ يًَىاسَناِْيُ يُنًَو -4 ديىّ يُطُ

ِ صَاِْ عُسَبِ شئ ثًتتس، ُٖطتًا(ايعًٝا األنطاؽ)ِ طُسَوَ داُْخِشَيهاْْاوَوَّ 
ٍَ داُْخشَييًَ دَ، بُالّ(آُويؽ ثًتِ ) ،ذَسدَكًَتيًَ هاِْ ىاسّ كُثِ صَإ يُطُ

 ْٓاطاْرتَ، الّ ِساطت نَُرت بُناسدًََٖٓشَيت ْدًََٖٓشَيتاتش بُناسالتًُْؼتِ صي
 .بًَُٖضتشو ْاواصَتشَ ؾبُناسًَٖٓاِْ ُٖسدووال قىسطرتَ،

منىوُْ: ش   ،شز     ،شز  ز 
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: َٔ ِسَواْبًَزتشئ نُطِ واتُ (أْا أفكض َٔ ْطل بايهاز) :دَّوفُسَى :طىود
  .دَسبِشيبًَت ناز٣نُثًتِ 

واتُ: ًٖض  67. ال أقٌ ي٘: ٔدََيًَ ًٓبٓىجلُصَسّ ٚ)ابٔ نجري( :ثًَؼُواُٖسدوو 
 .ِساطتُبُالّ بًَطىَإ واتاّ فُسَىودَنُ بَُٓايُنِ ًُْ، 

 
 :دََيًَت (اثًتِ ) جًَذَْطُِب طُباسَت ًٓبٓىجلُصَسيؽ
 َوال ضَّاُد ِمْن َحافَتِ ِو ِإْذ َولِيَ ا         ...........................

 ........................           اَلْض َراَس ِمْن أَْيَس َر َأْو يُْمَناَى ا
 
 
 
 
 
 

                                                 
67
 .(1/248) :ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط (,143/ 1) : : تفػري ابٔ نجريبِشواُْ 
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ٍَ ثىونِ( ايًػإ أز٢ْ سافيت) صَإ دوو يًَىاسُّٖس ِْضيهرتيٓ -5  يُطُ
، بِشَِس( بِشَِسو نَُيبُو تًُْؼتُ و(ايهٛاسوِ ثًَهُْني )دوو داُْٖسدداُْناِْ طُسَوَ )

 .ّ يًَذَسدَكًَتثًتِ )ٍ(ًَُٓؽ 
َّ يُى الّ صَإُٖيُ، ِ جًَذَْطُّٓ ثًتُ فشاواْرتئ  َّ بُالّبُناس دَػتىاْش  بًَٗٓش

 َوَ .(ا)ِ جًَذَْطثًَلُواُّْ بُ الّ ِساطت ٓاطاْرتَ

ش    ز، ش   ،شز ز 

 :دََيًَت ًٓبٓىجلُصَسيؽ
 َوال الَُّم َأْدنَاَى ا ِلُمْنتَ َهاَى ا         .......................
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ٍَ ُٓو بُػُّ نُبُساَبُسيُتِ يُثىونِ ايًػإ ططفصَإ ) ثًَؼُوَّ -6 ( يُطُ
 ًّتِ )ٕ(ًَُٓؽ ث الّ،ِ جًَذَْط طُسَوَ، نًََُو خىاس ُٖسدوو داِْ بِشَِسّ

 .ذَسدَكًَتيًَ ٓاػهشاّ

شمنىوُْ:  شز ،  ز، شز 

ِ جًَذَْطْضيهِ ِ جًَذَْطوَ ثًتًَهِ ْاتُواوَو ػاسا ِثًتِ ْىْ :تًَبًِٓ
ٍَ ثؼتبُطنت نُتًايذا دَيؼاسيتُوَ ُثًتُيُٓو  .)خًؼىّ( نُثىوبُ يُطُ

  68.خؤّ دواّثًتِ ِ َْطجًَذْىِْ تًََُٗيهًَؼهشاويؽ دَطؤِسَيت بؤ ِ جًَذَْط
 
 

 
 

 :دََيًَت ًٓٓىجلُصَسيؽ
 ..............................        َوالنُّ وُن ِمْن َطَرِف ِو َتْحُت اْجَعلُ وا

 

 

                                                 
68
 .59: تٝػري ايطمحٔ يف جتٜٛس ايكطإٓ: ز غعاز عبساحلُٝس ٍ بِشواُْ 
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ٍَ ُٓو  و(ططف ايًػإ) صَإ ثًَؼُوَّ -7 بُػًَهِ نًَُؽ يُثؼتِ صَإ يُطُ
ِ جًَذَْط نًََُو خىاسبُػُّ نُبُساَبُسيُتِ يُثىونِ دوو داِْ بِشَِسّ طُسَوَ، 

 .ذَسدَكًَتّ يًَثًتِ )س( ، ًَُٓؽالّ

ش   ز، ش  شز ، ش، ز    ز 

 

 
 

 
 

  دََيًَت: ًٓٓىجلُصَسيؽ
 .َوال رَّا يَُدانِي ِو ِلَظْه ٍر َأْدَخلُ وا         ............................
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ٍَ ثىونِ بِشَِسّ طُسَو (يًػإططف ا) صَإ ثًَؼُوَّ -8 ٌَ ثًتِ َيُطُ   :ُٖسط
و بِشَِسو ثاػإ )د(يُ ( دووستشيًٓاُْط)ِ جًَذَْطذَسدَكٔ، بُالّ ت(ّ يًَ ، د،ط)

 .ثاػاًْؽ )ت(
ش    ،شزز، شز 

 :دََيًَت ًٓٓىجلُصَسيؽ
 يُر ُمْسَتِكنْ والصفَّ ..........................                 ............... 

 ى                ................................ِمْنُو َوِمْن فَ ْوِق الث ََّنايَا السُّْفلَ 
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دداُْناِْ بِشَِسّ  ّبُػِ طُسَوَ و(ايًػإ ططف) صَإ ثًَؼُوَّ -9
ٍَ ًَٖؼتُٓوَّ بؤػايًُنِ تُطو بؤ يُ 69،خىاسَوَ ا، ُّٓ دَسَوَّ ُٖوكىوُْ طُ

ٌَ ثًتِ )غ، ق جًَذَْطُؾ بُالّ بؤػايًُنُ يُثًتِ  .تذَسدَكًَيًَ ّ، ص(ُٖسط
 . صياتشَو يُثًتِ )غ(دا َآَاوَْذَتُطهرتَو يُثًتِ )ص(دا  دا)ق(
ش ز، ش  ز، ش    ،شز  ز، ش  ز، ش   ز 

 
 :دََيًَت ًٓٓىجلُصَسيؽ

ُر ُمْسَتِكنْ .....       ............................  ........ والصَِّفي ْ
 ..............................        ِمْنُو َوِمْن فَ ْوِق الث ََّنايَا السُّْفَلى

 
 

 
 

 

                                                 
69
ٕ ٖتتُسدوو ُْٖتتذَيهًؽ يتتُصاْايإ طىتىياْتتُ بِشَِسَنتتاِْ طتتُسَوَ، ُْٖتتذَيهِ تتتشيؽ طىتىياْتتُ ًَْتتىا    

( ِسَمحتتُتِ ختتىاّ يًَبًَتتت، غييٝبٜٛ٘بِشَِسَنتتإ، ٖتتؤّ ٓتتُّ جًاواصيتتُؾ دَطُِسَيتتتُوَ بتتؤ صاْتتاّ طتتُوسَ )
 كىْهُ ُٓو دَطتًٓؼاِْ ُْنشدووَ، بَُيهى صاْاياِْ دواّ خؤّ قظُيإ يًَىَ نشدووَ. 

 (. 418-416  ي عًِ ايتحىيذ ) ٍ بِشواُْ: اجلاَع ايهبري
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َِسَناِْ طُسَوَ نُ بُػِ خىاسَوَّ بِش وايًظإ( ططف) صَإ ثًَؼُوَّ -10
ٌَ ثًتِ:  دَسَوَ يُثًتِ بؤصَإ  ِْددَسنشبُالّ  .ذَسدَكًَتيًَ ٍ(, هظخ, ش) ُٖسط

  70.(هظ) ثًتِيُ ذا صياتشَيؼ(شصياتشَ يُدوو ثًتُنُّ تش، يُثًتِ ) دا(خ)
 ش   شز ،    ،شز   شز ،   ز، ش  ،شز  ز 

 :دََيًَت ًٓٓىجلُصَسيؽ
 ُل َوثَا لِْلُعْلَياَوالظَّاُء َوالذَّا         ........................

 .......................           ............ ِمْن طََرفَ ْيِهَما
 

 
 
   
 

 
 
 
 

                                                 
70
 .58ٍ  فٝس يف عًِ ايتذٜٛسْٗا١ٜ ايكٍٛ املبِشواُْ:  
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 (:ايٖؿفتإ) ُٖسدوو يًَى: كىاسَّ ِجًَذَْط
 :دَطشَيتتايبُت بؤ كىاس ثًت يُخؤ ِجًَذَْطدوو  جًَذَْطُُّٓ 
 :ّ ثًتاُّْ يًَىَ دَسدَكًَتُٓ ًَْىإ ُٖسدوو يًَى نُ -1
داخظتِٓ  ُٓويؽ بُداخظتِٓ ُٖسدوو يًَى، بُالّ :، ّ(ُٖسدوو ثًتِ )ب -أ 

 .دا صياتشَُٖسدوو يًَى يُثًتِ )ب(
ش ز، ش  ز، ش    ز، ش     ز 

ٍَ صاْايإ بؤ جًانشدُْوَّ  :تًَبًِٓ  ياُْووتى)ّ( يُيُنرت  )ب(و ِجًَذَْطُْٖذ
 .يُ(بط١ٜٓ، ثًتِ )ّ( يؽ ثًتًَهِ وػهايِ )(ي١ُٜحبط)ب( ثًتًَهِ دَسيايِ )ثًتِ 
)ب( ثًَىيظتُ ُٖسدوو ديىّ ْاوَوَّ ِ داخظتِٓ ُٖسدوو يًَىدا بؤ ثًتِيُنات واتُ:

بُالّ يُناتِ  ،يُى بهُوَيت( بُسّ ُٖسدوو يًَىتُِسايِ ديىّ ْاوَوَ :يًَى )واتُ
ىيظتُ ُٖسدوو ديىّ دَسَوَّ يًَى )واتُ: داخظتِٓ ُٖسدوو يًَىدا بؤ ثًتِ)ّ( ثًَ

 71.يُى بهُوَيتدَسَوَّ يًَى( بُس وػهايِ ُٖسدوو ديىّ
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 .67: أسهاّ قطا٠٤ ايكطإٓ يًشكطٟ ٍ بِشواُْ 
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 نشدُْوَوبُُٓويؽ  ،ُْبًَت دسَيزنشدُْوَ )املّذ(طُس ثًتِ : ثًتِ )و( -ب
 .خِشنشدِْ ُٖسدوو يًَى

 

  :َُٓاُْيُ، ُْبًَت دسَيزنشدُْوَ )املّذ( ناتًَو)و(  َُبُطت يُثًتِ :تًَبًِٓ
ط :(داسفتش١)و(ّ ) - ص, ط  ص 

١ُٓ)و(ّ ) - ش :(داسن   ز، ش    ز 

ش :(داسنػط٠)و(ّ ) -  ز، ش  ز 

ش :ٖاتبًَت (فتش١) طُسدا )و(ّ صَُْٓداس بُدواّ -  ز، ش ز 
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ٍَ يًَىاسّ بِشَِس -ٕ  َناِْ طُسَوَ، بُػِ ْاوَوَّ يًَىّ خىاسَوَ يُطُ

ش .ذَسدَكًَت)ف(ٍ يًَ ًَُٓؽ ثًتِ    ،شز    ز 

 

 
  
 

 دََيًَت: ًٓٓىجلُصَسيؽ
 فَاْلَفا َمَع اْطَراِف الث ََّنايَا اْلُمْشرَِفوْ           ْو:         َو ِمْن بَْطِن الشَّفَ  ......

 ...............................          مُ              ِللشََّفتَ ْي ِن: اْلَواُو بَ اٌء ِمي
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  :نُثىو )اخلًؼىّ( :ثًَٓحُّ ِجًَذَْط
 جًَذَْطُؾت دَطُيًَُْت بُطُسوو، ُّٓ يى : ُٓو نىُْيُ نُ(اخلٝؿّٛنُثىو )

١ٓٓ) ًَّٓطُ  72.ذَسدَكًَتيًَ (ايغ
 

 :وتىيُتِ ًٓٓىجلُصَسيؽ
 .َمْخَرُجَها اْلَخْيُشومُ  َوُغنٌَّة:         .......................

ُٓوَ ُْٖذَيو يُصاْايإ ُ، يُبُسًػًَىَػِ ًْْ ُ بٓىطشَيتًًَٓطُ ثًتًَو ًْ :تًَبًِٓ
بؤيُ باػرت  !دايٓاوَ جًَذَْططشتىوَ نُ بُثًتًَهِ خاوَٕ  ًٓبٓىجلُصَسّ يُ ِسَخُٓيإ

 .73ُٓرَاسبهشَيتطًفُت يإ بُثًتًَهِ الوَنِ بُ وايُ
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 ثؼت بُخىا يُنؤتايِ طًفُتِ ثًتُناْذا بُدسَيزّ باطِ ًَٓطُ دَنُئ. 
73
 .63 -62تٝػري ايطمحٔ يف جتٜٛس ايكطإٓ ٍ  بِشواُْ: 
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 (احلروف لكابُأَ) كاٌىاشىاوى ثيتة
 

 ناًْاُْوَجًَذَْطُيُ بُطىَيشَّ ػىَيِٓ دَسكىوًْإاِْ صَاِْ عُسَبِ ثًتُن
ىو خُيًًِ نىِسّ ُٓمحُدّ ُٓيفُِساًٖذّ ب نُغ، يُنُّ ساوَْاصْاويإ ثًَذ

 :نَُُٓإُْ ،ْاصْاوّ بؤ ثًتُنإ داْا يُنتًَبُنُيذا بُْاوّ )ايعني(
 

ٌَ ثًتُنُّ : (ٛف١ٝاحلطٚف اجل) ثًتُناِْ بؤػايٌ -1 بُُٖسيُنًَو يُط
 ْدَّبؤػايِ جًَذَْطًإ كىْهُ وتشَيت، دَ (ٔيٞيي, ُيٛيي ,ايَي ) :دسَيزنشدُْوَ )املّذ(

 .َطُسوو
دسَيزنشدُْوَ ُناِْ ثًتبُ ًَُٓؽ ُٖس :(احلطٚف اهلٛا١ٝ٥) ثًتُ ُٖوايًُنإ -2
 .دَيت ًإنؤتاي يُدََذا ُٖوا ِنؤتايِ ٖاتٓبُدَطىتشَيت كىْهُ  )املّذ(
 , ع, ح,غ ,ه, ٤)ِ يُثًتُناْ بُُٖسيُنًَو :(احلطٚف احلًك١ٝ) طُسوو ثًتُناِْ -3

 .تشَيت، كىْهُ يُطُسووَوَ دَسدَكٔدَطى ر(
( ، ميُثًتُناِْ )ى بُُٖسيُنًَو: (احلطٚف اي١ًََّٜٛٗ) 74طُاليؤضثًتُناِْ  -4

ًََّٗا٠( طُاليؤكُوَيُ جًَذَْطًإىْهُ ك دَطىتشَيت،  .ْضيهُ )اي
ٜٓ)ثًتُ ػُويًطُيًُنإ  -5 ز, ف, ) يُثًتُناِْ بُُٖسيُنًَو: (١احلطٚف ايٖؿِذِط
ٍَ نُيًَِٓ ًَْىإ ُٖسدوويُ وتشَيت، كىْهُدَ( , ٟا  .دإػُويًطُ ثا

 بُُٖسيُنًَو :)ايٖصَئك١ٝ( خٛزٜا (احلطٚف ايٖصِئك١ٝ) طُسّ صَإ ثًتُناِْ -6
 .)َشِيل ايًػإ( طُسّ صَاُْ ًإجًَذَْطوتشَيت، كىْهُ ، س( دَيُثًتُناِْ )ٍ، ٕ

َِّط) ثًتُناِْ ثًَؼُوَّ َُالػىو -7 ٝٓاحلطٚف اي  ,ط) يُثًتُناِْ بُُٖسيُنًَو :(١ع
ْطع ) وثًَؼُوَّ ٓامساُّْ دَّ يا َُاَلػى جًَذَْطًإوتشَيت، كىْهُ دَ( ز ,ت

 .َاحلٓو(
١ٖٝ) ثًتُناِْ باسيهايٌ صَإ -8 , م, ظتُناِْ )يُثً بُُٖسيُنًَو :(احلطٚف اأَلغًَٔ

 .()أغ١ً ايًػإ باسيهايِ صَاُْ جًَذَْطًإكىْهُ  وتشَيت،( دَؽ
                                                 

74
ٍ    ايًييٗا٠  ، فُسٖتتُْطِ 182 واتتتُ: طتتُاليؤض، بِشواْتتُ: فُسٖتتُْطِ ثضيؼتتهِ خىَيٓتتذناس د. ًٖتتىا عُتتش 

 .320ثضيؼهِ ناسيٓا ٍ 
 بُالّ يًَُْى نىسدَواسيذا ثًٌَ دََئًَ صَاُْ بلهؤيُ!
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 , خ()هظ, ش يُثًتُناِْ بُُٖسيُنًَو :(احلطٚف ايًَِّج١ٜٛ) ثًتُ ثىونًُنإ -9
 .ت، كىْهُ يُْضيو ثىونُوَ دَسدَكٔوتشَيدَ

١ٖٝ)يإ  (١َٜٛٓفاحلطٚف ايٖؿ) ثًتُ يًَىيُنإ -10   يُثًتُناِْ بُُٖسيُنًَو :(ايٖؿفٗ
  .ُٖسدوو يًَىَ جًَذَْطًإت، كىْهُ ، ّ( دَطىتشَي)ف، و، ب
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 بةشى ضوازةو
 ضيفةتى ثيتةكاٌ

 ًِْتُنابُٖؤيُوَ ثنُ يًُْؼاُْو تايبُمتُْذيآُُْو  طًفُتِ ثًتُنإ:
 ّ جًادَنشَيُٓوَ.يُيُنرت وثًَذَْاطشَيتُوَ

 

 :طىودّ صآًِْ طًفُتُنإ
ٌَ ٖاوبُػٔ، بؤ جًَذَْطًإّ ثًتاُْ جًانشدُْوَّ ُٓو -1  ثًتِ منىوُْ: ُٖسط

 .خىاسَوَّ بِشَِسَناِْ طُسَوَ بُػِْ ثًَؼُوَّ صَإ جًَذَْطًإنُ  , هظ()خ, ش
 كاى دَسبِشيِٓ ثًتُنإ . -2
 .الواصَنإْاطًِٓ ثًتُ بًَُٖضو  -3

 

 :جؤسّ طًفُتُنإ
 ُبُػًَهٔطًفُتإُْ ن : ُٓو(ايكفات ايالظ١َ) ًَُٖؼُيًُنإطًفُتُ  -يُنُّ

بُْاوباْطِ صاْايإ ذُظذَ يإ يُطُس ِساّ ِ جًاْابُٓوَ، رَاسًََيُثًتُنُو ُٖسطًض ي
 .طًفُتُ

نُسّ (: ُٓو طًفُتإُْ نُتُواوايكفات ايعاضن١) ناتًُنإطًفُتُ  -دووَّ
َّ  ْثًتُنُٕ َّ ْ ذَبًِٔ دياسيهشاودا تىوػدؤخيُُْٖذ ًؼذا يُبُس دؤخيُُْٖذ

ٍَ يُٖؤناسَنإ يًَِٖؤنا إ يُطُس ناسيطُسيًيُناتِ جًابىوُْوَياْذا ، جًادَبُٓوَ س
  طُوسَنشدٕ ٚ (زااّاإل) تًََُٗيهًَؽٚ  (خفا٤اإل) ػاسدُْوَ :، وَىًُخىدّ ثًتُنُ ًْ

 .75 ...ٚ ٖتس  (تفدِٝاي )
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 .44ٖسا١ٜ ايكاضٟ إىل جتٜٛس نالّ ايباضٟ يًُطقفٞ ٍ بِشواُْ: 
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 (الالزمةالصفات ) ٍةميشةييةكاٌيةكةو: ضيفةتة 
 :ُّٓ طًفُتاُْؾ دَبٔ بُدوو بُػُوَ

  :(ايكفات املتهآز٠)نإ َطًفُتُ در -1
 ُٓطُس يُنًَو يُو ،يُُٖس نؤََُيُيُنذا دوو طًفُتِ دربُيُى ُٖيُ ْثًَٓخ نؤََُيُٕ

يُثًتًَهذا بُديهشا ًٓذّ ُٓوّ تشياِْ تًَذا بُديٓانشَيت. بُالّ ثًَىيظتُ  دوو طًفُتُ
 :ثًَٓخ نؤََُيُنُؾ َُٓإُْ .ًَو يُنًَهًاِْ تًَذا بُديبهشَيتَُٖىو ثًت

 

 :(اهلُؼ ٚاجلٗط) ػهشاجُو ٓاك (1)
بًظنت بُُٓطجايٌ بُٖؤّ  يُصاساوَػذا .يُكجُ صَاُْواًْذايُ (اهلُؼ) كجُ

 .يُدَسكىوِْ صؤسَيو يُُٖواّ ُْٖاطُ ُْْيُسصيًٓإ ًُْنإنشدُْوَّ دَْطُ رَي
 ؾدل فشج٘) :ووُْتُوَديُّ وتُيُدا نؤٍ نشيؽ ًٓٓىجلُصَس ْ( ثًنت10: )ثًتُناِْ

  76(غهت
يإ تش، بَُيهى ُْٖذَيهًإ يُُْٖذَيهِ ًُى ْنيخؤياْذا وَن يُْاو ُّٓ ثًتاُْ

جىوتهشدٕ كىْهُ طًفُتِ  ،ُْ ثًتِ )ق( يُواِْ تش بًَُٖضتشَو، بؤ منىالواصتشٕ
، ُٖيُ نُ َُٓاُْ طًفُتِ بًَُٖضٕ ّ(كفرياي)فًهُ  (وغتعال٤اإل)بُسصيٌ  ْ(طباماإل)

 ُٖسوَٖا ثًتِ، ُٖيُ ّ(غتعال٤اإل) بُسصيٌ طًفُتِ كىْهُ ،دَيت ثًتِ )خ( ثاػإ
 ،)ه(يُ الواصتش ثًتِ يإيَُُٖىو ،يُثًتُناِْ تش بًَُٖضتشٕ خ( )ق،يُ ت( جطُ )ى،

 77.( بًَُٖض نشدووَك١ًاي دسَيزنشدُْوَّ طُياْذٕ )َذ بُ ثًتُيإ ُّٖس بؤيُ ُٓ
 .(خو )ثاػاًْؽ )ف(و ) (

 

 ِِسووْبُِ ٓبًظت يُصاساوَػذا .يًُدَْط بُسص صَاُْواًْذايُ (ٜـاجلٗط)٥اؾهطا 
 صؤسَيو يُُٖواّ ُْٖاطُ.ِسَيُٓنشدِْ  يُٓوَيإ ويُس ًُْنإبُٖؤّ داخظتِٓ دَْطُ رَي

 نُيُّ وتُيُدا  طشَيتُوَّ تشّ صَاِْ عُسَبِ دَثًتُنُ (19): ثًتُناِْ

                                                 
76
 واتُ: بًَذَْط بىو، نُطًَو ٖاًْذا بؤ قظُنشدٕ.  
 ( ثاؾ و ثًَؽ خشاوَ. ط١ٜايهطٚض٠ ايؿع( يُبُس ْاكاسّ ػًعشّ )ؾدل غهت فشج٘) بٓلًُٓدا يُ

 أامئ طىيذ(.)واُْناِْ د
77
 .69ْٗا١ٜ ايكٍٛ املفٝس يف فٔ ايتذٜٛس ٍ  
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ُٕ َقاِض٤٣) نؤنشاوُْتُوَ َِٚظ ُّٓ ثًتاُْؾ يُِسووّ  78(ٔشٟ َاضِّ ٔدسِّ طًََب َعظَِ 
 .يَُُٖىيإ بًَُٖضتشَ ثاػاًْؽ )د(( طثًتِ )بًَُٖضيُوَ جًاواصٕ، 
 :دََيًَتًٓبٓىجلُصَسيؽ 

َفِتٌح ُمْصَمَتٌة َوالضّْدَّ قُ              لْ                رِْخٌو ُمْسَتفِ  ِصَفاتُ َها َجْهٌر وَ   .لْ                    ُمن ْ
 ...............................            َمْهُموُسَها: )َفَحثَُّو َشْخٌص َسَكْت(

 

 
 

 
 

                                                 
78
واتتتُ: ثًتتُو ثايتتُّ بتتُسصَ ٓتتُو قىِسٓتتإ خىَيٓتتُّ كتتاوّ يُذتتُِساّ دَثاسَيضَيتتت و نؤػتتؽ دَنتتات بتتؤ   

 وَدَطت ًَٖٓاِْ صاْظت.
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  :(ايؿٓس٠ ٚايٓطخا٠ٚ) و ُْسَِ تىْذّ (2)
 ِْقُتًظبىو خىدطريإ يا يُصاساوَػذا .ًََُٖضبِسَم و صَاُْواًْذايُ (ايؿٓس٠)تْٛس٣ 

)يإ  جًَذَْطُنُيُوَبُ ِشيِٓ ثًتُنُدا يُبُس تُواوّ ثؼتبُطنتيُناتِ دَسب ُدَْط
 .(جًَذَْطُنُّيُبُس داخظتِٓ 
 .ثًتُنُ صَُْٓداسبًَت ناتًَو دَسدَنُوَيتؾ ُّٓ ِسَيُٓنشدُْ

َأٔدِس َقٕط ) هشدووُْتُوَينؤ ًٓبٓىجلُصَسّ( ثًنت يُّ ِسطتُيُدا 8) ثًتُناِْ:
ٍَ ثتُوّ وُّٓ ثًتاُْؾ يُِسووّ  79.(َبَهِت بًَُٖضيُوَ يُيُنرت جًاواصٕ، ُٓطُس يُطُ

جىوتهشدٕ و (٤غتعالاإل) بُسصيٌ و(ٗطاجل)ٓاػهشا  (دا طًفُتِؿس٠اي) تىْذيٌ طًفُتِ
 .(طُٖبىو ُٓوَ ُٓوثُِسّ بًَُٖضيًُ، وَى ثًتِ ) يإ (طباماإل)
 

 :دََيًَت طُباسَت بُّ طًفُتُ ًٓبٓىجلُصَسيؽ
 َشِدْيُدَىا َلْفُظ )َأِجْد َقٍط َبَكْت( ........................

 

 
 
 
 

                                                 
79
 (ْاوّ ٓافشَتًَهُ.قط( دَطشٍ. )قططىَيِ يًًَُ ) واتُ: 
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  .ًًًُْاْْ ُْسّ صَاُْواًْذايُ ف(خا٠ٚايٖط)ُْسَِ 
  .ثًتُنُدا ِيُناتِ دَسبِشيٓ ُِ دَْطِسَيهشدْ يُصاساوَػذا
 80.(ا ,ٟ ,ٚي, ٖ ,ف ,غ ,هظ ,ا ,م ,ف ,ؽ ,ظ ,ش ,ر ,ح ,خ) :( ثًنت16): ثًتُناِْ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
80
ٍَ يُصاْايإ بُػًعش ٖؤًْىياُْتُوَ:ُْٖ   ذ

 اء وذال زاي ذا اشتهرْ        حاء وخ     رخو من الحروف ست وعشْر 
 رفْ       م ظاء واو ع       صاد وضاد ث      ن وألفْ                     ثاء وسين ثم شي

 اءُ                        هنَّ الي     وقد أتى في خ تم      اءُ                        والغين ثم الف اء ثّم اله
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 ٓاوَْذطًفُتِ َاَ ػذاايٓطخا٠ٚ() ُْسَِ )ايؿٓس٠(ٚ تىْذّ يًَُْىإسوَٖا ُٖ
ِٝٓ ًًَْىاْ خىديا )ايتٛغط(  ْاطريَيتْذا بُتُواوّ ْياًانُدَْط ت ،ُٖيُ ١()ايبٝٓ

  .واويؽ سَيٓاناتُبُت
َُط) ِسطتٍُيُ ًٓبٓىجلُصَسيؽ، ( ثًنت5ثًتُناِْ: ) ِٔ ُع  .يهشدووُْتُوَنؤ زا81(ٔي

 :دََيًَت ًٓٓىجلُصَسيؽ
 ...........................            َوبَ ْيَن رِْخٍو َوالشَِّديِد ) ِلْن ُعَمْر(
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 واتُ: ُْسّ وًْإ و يُطُسخؤبُ ُّٓ )عُش(. 
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 بُثًَٓخ دَبٔوَ ُْٖاطُْ شدِْ دَْطّ ِسَيهوصَاِْ عُسَبِ يُِسوثًتُناِْ  :طىود
 : 82نؤََُيُوَ

 (اهلُع٠+قطب دس ) ثًنت (6) :(ؾسٜس٠ دلٗٛض٠) ٓاػهشا و تىْذو-1
بىاسّ ٖاتُٓدَسَوَيإ ْ ُْٖاطُ بًُٖض ػًَىَيُى ِسَيٓانُٕ ْثًتُدا دَْط (6)يُّ 

إ (يكًك١ًاي) يُسيُٓوَ عُسَب ، بؤيُقىسطايًُى دسوطتذَنُٕ يُناتِ دَسبِشيٓذا، ًًُْ
 .داْاوَ َُٖضَبؤ ثًتِ  و ٓاطاْهشدٕ )ايتظًٌٗ(يؼًإ(قطب دس) بؤ ثًتُناِْ

 

 :(ُٖسدوو ثًتِ )ى، ت )ؾسٜس٠ َُٗٛغ١( ُٓطجايٌ تىْذو -2
ْط يُطَُيًاْذا دَسْاكًَت، بُالّ يُنؤتايِ َيُطُسَتاّ دَسبِشيًٓاْذا دُّٓ دوو ثًتُ 

ٍَ يُصا .دَسدَكًَتدَسبِشيًٓادا ُْٖاطُ   ت( ْايإ وتىياُْ ثًتِ )ى،ُٖسبؤيُ ُْٖذ
 .ٕ)َُٗىغ( ٕ يُنؤتايًؼذا ُٓطجايٌ)ػذيذ(يُطُسَتاوَ بًَُٖض 
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 زٚاتط. 79تٝػري ايطمحٔ يف جتٜٛس ايكطإٓ ٍ  بِشواُْ: 
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-٥اغإ  :ٟ ,ٚ), ظ, غ ,ش ,هظ ,ا] يُ بشيتًُ :(٠ِٛضِخدلٗٛض٠ ) ٓاػهشاو ُْسّ -3
  .[دسَيزنشدُْوَ )املّذ( ثًتُناِْ ,(ًنياي

  .دَطريَيتُْٖاطُ يُطَُيًإ  ْذَناتُّٓ ثًتاُْ دَْط يُطَُيًإ ِسَي
 م, ر, ف, ,ه خ, ف, ح,) (ؽ دْلؾ ُ٘فشٖج) ِضخ٠ٛ(:َُٗٛغ١ ) وُْسّ كجُو -4

 (ؽ
بُتُواوّ دَْط  جًَذَْطُناًْإُطتًٓإ بُثؼتب الواصّ بُٖؤّ ًتآُُّْ ث

ُْٖاطُؾ بُتُواوّ يُطَُيًاْذا ًُنإ بُٖؤّ نشدُْوَّ دَْطُرَي، يُطَُيًاْذا ِسَيذَنات
 .َأِف() ,)َأِر( ,ِؽ()أَ ُْ:ومنى بؤ. تِسَيذَنا

 

ِٔ عُط) (دلٗٛض٠َتٛغط١ )َآَاوَْذو ٓاػهشا  -5   :(ٔي
َآَاوَْذ ُّٓ ثًتاُْؾ ُْٖاطُ يُطَُيًاْذا ِسَيٓانات، بُالّ دَْط بُػًَىَيُنِ 

ٍِ(ُْ: ومنى بؤ .يُطَُيًاْذا ِسَيذَنات ِٕ( ,)َأ  َأِض() ,)َأ
 
 :بًِٓتًَ
 يُ (يإ تًَذايُ جطُخا٠ِٚطاي)ُْسَِ ُع( طًفُتِ اهل) كجُ ناِْثًتُ وَُٖى -1
 .)ػذيذ(ٕ تىْذنُ دوو ثًتِ ت(  )ى،

 يُ طُتًَذايُ ج ٗش(اجل)ٓاػهشايإ ( طًفُتِ ٠ؿسٜساي) تىْذَنإَُٖى ثًتُ  -2
 .ُٕع(اهل) كجُت( نُ دوو ثًتِ  )ى،

 

 ًَْىاًُْنإ ثًتُ ّيَُاوَ ( دسَيزتش٠ٕٚاخايطِّ) ُْسَُنإ َاوَّ ثًتُ -3
(١ٓٝ ١ٓٝ) ىاًُْنإًَْ َاوَّ ثًتُ و،(ايبٝٓ  تىْذَنإ يَُاوَّ ثًتُ (ؾ دسَيزتشٕايبٝٓ
 83.(ايؿس٠)
 

 

 

 

                                                 
83
 .61أطًؼ ايتذٜٛس ٍ  
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 :(ٚاإلغتفاٍ غتعال٤ُاإل) بُسصّ و ْضَِ (3)
 صَإ دووستشيِٓيُصاساوَػذا:  يًُ،: بُسصصَاُْواًْذايُ (غتعال٤اإل)بُسصّ  *

نُواتُ  .بُسصدَنشَيتُوَ يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًتُناًْذا َُآلػىوبُسَو ( ايًظإ )أقـِ
ٍَ َُٖىو ثًتُناًْذا بُسصصَ ووستشيِٓد ُْٖذَيو  جًَذَْطُِٖسكُْذَ  ،دَبًَتُوَإ يُطُ

   84ُ وَى: )ع، غ(.ًيُثًتُناِْ ثُيىَْذيإ بُصَاُْوَ ًْ
ؤسَ ثًَٓاطُّ دَنُٕ: بُسصبىوُْوَّ يُّ ِسواْطُيُوَ ُْٖذَيو يُصاْايإ بُدل

 85.سَو َُآلػىوٓاِساطتُّ دَْط بُ
 :دََيًَتثًَؼُنًُنُيذا يُ ًٓبٓىجلُصَسّ نتْ( ث7ًثًتُناِْ )رَاسَّ 

 ٙٛ.َوَسْبُع ُعْلٍو )ُخصَّ َضْغٍط ِقْظ( َحَصرْ        ...........................
 

  .ْضَرتيًٓإ ثًتِ )خ(يُ(و، م( ثًتِ )غتعال٤اإل) بُسصَنإ ثًتُ ِبُسصتشيٓ
 

 :87(اإلغتعال٤) بُسصَنإ ثًتُ قَُيُونشدِْبُْذّ ثًُ
 صاْايإ دوو بؤكىوًْإ ُٖيُ: بُْذيًُُثّ طُباسَت بُ
(يُ نُ دََيًَت ُٖس يُنًَو يُّ ابٔ ايطشإ األْسيػٞ) بؤكىوِْ يُنُّ:بؤكىوِْ 

ٌَ ثًُيإ ُٖيُ:  ثًتاُْ ط
 يإ ُٖبىو، وَى: (فتش١، ُٓطُس طُس )قَُيُوتشيًٓاُْثًُّ يُنُّ: 

ش، زش  ش، ز ش، ز   ش، زش، زش، ز  ز. 

                                                 
84
 .73, املٓري يف أسهاّ ايتذٜٛس ٍ: 75:: ٍٜسْٗا١ٜ ايكٍٛ املفٝسيف فٔ ايتذٛبِشواُْ:  
85
 .327-236، تًظري عًِ ايتحىيذ ٍ: 154املـىس ٍ: : ايتحىيذ بِشواُْ 
86
 يُِسووّ واتاوَ دوو ٓاَؤرطاسّ يُخؤ دَطشَيت: )ُخٖل َنِغٕط ٔقِظ(ِسطتُّ  
 يُنُّ: يُطُسَاّ ٖاويٓذا بُخاْىيُنِ يُقاًَؽ دسوطتهشاّ تُطو و بلىونذا قُْاعُت بهُ.  
 قاًَؽ دسوطتهشاو.يُ (: خاْىوُّخٖل (: مبًَُٓسَوَ، )ٔقظ ) 

 دووَّ: بًَذاس بُسَوَ قُبش طؤِسػاِْ ُٖيُ.
 ( طؤِسػإ.َنغط(: بًَذاس بُسَوَ، )ٔقظ ) 

87
, اجلاَع ايهيبري يف فئ   11فتض ضب ايرب١ٜ ٍ , (1/246البٔ اجلعضٟ ) ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط: بِشواُْ 

 (.171 -2/169): ايتذٜٛس
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١ُٓثًُّ دووَّ: ُٓطُس بؤس )  .يإ ُٖبىو( ن
شوَى:  ش ،ز ش، ز ز 

 .يإ ُٖبىو( نػط٠) ثًُّ طًًَُّ: ُٓطُس رَيش
شوَى:  ش، زش، ز ز 
  طُيشّ ثًتِ ثًَؼُوَّ دَنشَيت، ُٓطُس: ( ُٖبىوغهٕٛ)ّ ُٓطُس صَُْٓ بُالّ

  وَى:، ُٖبىو، ُٓوَ يُثًُّ يُنَُذايُ )فتش١( ّؼُوَّ طُسثًتِ ثًَ -

﴿  ﴾،﴿ ﴾،﴿  ﴾،﴿  ﴾،﴿  ﴾،﴿  ﴾،﴿ ﴾. 
 ُٖبىو يُثًُّ دووََذايُ.  )ن١ُ( ٣ثًتِ ثًَؼُوَّ بؤس -

 ﴿ وَى:  ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿  ﴾ 

 ُٖبىو يُثًُّ طًًََُذايُ. )نػط٠( ّثًتِ ثًَؼُوَّ رَيش -

 ﴾ ،﴿﴿ وَى:  ﴾، ﴿  ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿ ﴾ 

 

ُّٓ بؤكىوُْؾ ُٖس يُنًَو يُّ ثًتاُْ ثًَٓخ ثًُيإ ُٖيُ،  دووَّ:بؤكىوِْ 
ٌَ بّ ًٓبٓىجلُصَسيُوَ ثُطُْذنشاوَ يُال  : تًَِسَمحُتِ خىاّ ي

 

ٌَ و بُدواياْذا ثًتِ فتش١، ُٓطُس طُس ) قَُيُوتشيًٓاُْثًُّ يُنُّ:  ( يإ ُٖب
 وَى:  ،ُٓيًف ٖاتيَب

﴿﴾﴿ ، ﴾﴿ ، ﴾﴿ ،   ﴾﴿ ،   ﴾﴿ ، ﴾ ،﴿ ﴾ 

 تيَب.ٕ بيَب و بُدواياْذا ثًتِ ُٓيًف ُْٖا﴾يا )فتش١(ثًُّ دووَّ: ُٓطُس طُس 

﴾ ،﴿﴿ وَى:  ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿ ﴾، ﴿ ﴾ ،﴿ ﴾،﴿ ﴾ 

ٌَ يُّ: ُٓطُس بؤس    وَى:، يإ ُٖبًَت)ن١ُ( ثًُّ ط
﴿  ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿   ﴾ 
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  . ٕصَُْٓداس )طانٔ( بىو ُٓطُس: ثًُّ كىاسَّ
﴿ وَى: ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾ ،﴿  ﴾، ﴿  ﴾، ﴿ ﴾ ،﴿ ﴾ 

 يإ ُٖبىو. )نػط٠( ثًُّ ثًَٓحُّ: ُٓطُس رَيش
﴿ وَى: ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿﴾ ،﴿﴾ ،﴿  ﴾، ﴿  ﴾ 

  88شدووَ:ُٖسدوو بؤكىوُْنُ نيُ ٖؤْشاوَ باطِبُ ؾ(ايعاّل١َ امُلَتٛيِّٞ)
 بؤكىوِْ يُنُّ: 

ُهْم آتِيَ   ْو:            ٍب َثاَلٍث ، َوِىيَ  َعَلى َمَراتِ        ْو        ثُمَّ اْلُمَفخََّماُت َعن ْ
َلُو َساِكنُ       َمْفُتوُحَها،َمْضُموُمَها،َمْكُسورَُىا   َها                           َوتَاِبٌع َما قَ ب ْ

 .فَاْفِرْضُو ُمْشَكالً بِِتْلَك اْلَحرََكوْ       رََكْو  حَ  ِو ِمْن َفَما أََتى ِمْن قَ ْبلِ 
 بؤكىوِْ دووَّ:
 أَِلفْ ْعَدُه اْلَمْفُتوُح ِمْن ُدوِن َوب َ        َمَع األَِلْف   َبْل َمْفُتوُحَها:َوِقيلَ 

 ُرَىا             فَ َهِذِه َخْمٌس أَتَاَك ِذكْ        َمْكُسورَُىا  َمْضُموُمَها،َساِكنُ َها،
 وْ      ْسَتِفلَ   َفِخيَمٌة َقْطعاً ِمَن اْلمُ         زَِلْو   َتُكْن بَِأْدَنى َمنْ   فَ ْهَي َوِإنْ 

َىا، تِْلَك ِىَي اْلَحِقي         ْو  َ ق                 ا َرِقي اُل ِإن َّهَ  يُ قَ   َفالَ   .َقوْ       َكِضدّْ
 

 
 َيُوّ بضواوػًَىَّ دَّ يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًتًَهِ قُ
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 تًَبًِٓ: 
بىو، بُالّ بُدوايذا ُٖ( نػط٠) شّرَي ُٓطُس ثًتِ )خ(ّ صَُْٓداس ثًَؼُوَّ -1

 89.خبىَيٓشَيتُوَ يُبُس ثًتِ )س( بُقَُيُوتشثًتِ )خ(  دَبًَتثًتِ )س(ّ طُوسَ ٖاتبىو، 
(َوَ غتعال٤اإل) ثًتُ بُسصَنإ قَُيُونشدِْواتُ: يُثًُّ كىاسََِ ثًُبُْذّ 

طوَى: 90ثًُّ دووَّ.دَكًَتُ       ط (ٛٔ)نوح: ص       ص 

  (ٖٔ)يوسف:
  91( دََيًَت:ايعال١َ املتٛيٞ)

 .من أجل راٍء بعدىا إْذ ُفخّْمتْ          وخاُء إخراج بتفخيٍم أتت
 

 دابُصيِْٓضَبىوُْوَو  يُصاساوَػذا: ًًُ،: ْضَصَاُْواًْذايُ (اإلغتفاٍ)ْع٢َ *
يُناتِ ْضَبىوُْوَّ ٓاِساطتُّ دَْط  ياخىد .صَإ يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًتُناًْذا

 .دَسبِشيِٓ ثًتُناًْذا
 :ثًتُنُّ تشّ صَاِْ عُسَبني (22)ثًتُناِْ: رَاسَّ 

 .(ا ,ٟ ,ٚ ,ه ,ٕ ,ّ ,ٍ ,ى ,ف, ع ,ف ,ؽ ,ظ ,ض ,ش ,ز ,ح ,ز ,خ ,ت ,ب ,٤)
ٌٖ  :ياْهشدؤتُوَيإ يُّ ِسطتُيُدا نؤُْٖذَيو يُصاْا ُ٘ إش َغ ِٛٓز َسِطَف َُٜذ  ِٔ َٓ )َثَبَت ٔعٓع 

 92َؾها(
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 (.2/173تذٜٛس )اجلاَع ايهبري يف فٔ اي: بِشواُْ 
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 .144تًظري ايشمحٔ ٍ  
91
 .60اضٟ إىل جتٜٛس نالّ ايباضٟ ٍ ٖسا١ٜ ايك 
92
 .39إسهاّ األسهاّ يف جتٜٛس ايكطإٓ ٍ بِشواُْ: 
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 :(اإلطبام ٚاإلْفتاح) واآلنشدٕو جىوتهشدٕ  (4)
 ِثًَهُوَْاْ يُصاساوَػذا:، ُثًَهُوَْاْ: صَاُْواًْذايُ (اإلطبام)جىوتهشدٕ  *

 يًَِ يإ ْضيهبىُْوَ ،َوَو(ى)َُالػ بُٓامساُّْ دَّ صؤسيُّٓ يإ صَإ بُػًَهِ
( ثًنت 4: )ثًتُناِْ 93.بخىاتُوَثُْطيُناتِ دَسبِشيٓذا دَْط يًَُْىاًْاْذا ػًَىَيُى بُ
  .( هظ ,ط ,ا ,م)

 
 : دََيًَت ًٓبٓىجلُصَسّ

 . .........................               َوَصاُد َضاٌد طَاُء ظَاٌء ُمْطبَ َقوْ 
 

 :تًًَبِٓ
 .(يؽ َآَاوَْذٕم, ا) و(يؽ الواصتشيُٓهظ) بًُٖضتشيًٓاُْو (ط) ثًتِ -1
واتُ  ,غتعال٤(اإل) بُسصيٌ طًفُتِيُ تايبُتشَ( طباماإل)جىوتهشدٕ  طًفُتِ -2
تًَذايُ، بُاَلّ  يإغتعال٤(اإل) بُسصيٌ طًفُتِ( طباماإل)جىوتهشدٕ  ثًتُناِْ َُٖىو

 تًَذا ٍ(طباماإل)جىوتهشدٕ  طًفُتِ غتعال٤(اإل) بُسص ثًتًَهِ ُ َُٖىوًَُسد ًْ
 94.بًَت

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93
 ,74, املٓري ٍ: 239تٝػري عًِ ايتذٜٛس ٍ:  :بِشواُْ 
94
 .77ْٗا١ٜ ايكٍٛ املفٝس يف فٔ ايتذٜٛس: ذلُس َهٞ ْكط ٍ  بِشواُْ: 
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يُصاساوَػذا:  ،جًابىوُْوَنشاُْوَو : صَاُْواًْذايُ (اإلْفتاح) واآلنشدٕ *
 .دَسبِشيٓذايُناتِ  (و)َُالػىُٓوَّ صَإ يإ صؤسيُّٓ يُٓامساُّْ دَّ نُوتدووس

 : ُتُوَتُيُدا نؤنشاوْو يُّ، ( ثًتُنُّ تش25ٕ: )ثًتُناِْ
(َٚ  95 (دس غع١ فعنا سل ي٘ ؾطب اٝحَٔ أخص 
 

 
 

االغتعال٤ُ ) بُسصّ و ْضًٌَ يًَهذاُْوَّ ُّٓ كىاس طًفُتُبُٖؤّ  طىود:
بؤ  دوو خاَيُإ( اإلطبام ٚاإلْفتاح)جىوتهشدٕ و واآلنشدٕ  و(ٚاإلغتفاٍ

 :ِسووْذَبًَتُوَ
 

 :دوو بُػُوَبُ بٔدَ (غتعال٤اإل) بُسصَنإ ثًتُ -1
 (هظ ط, ا, م,ثًنت ) (4): (سطٚف َػتع١ًٝ َطبك١)ثًتِ بُسصّ جىوت  -أ 
بُسصَ  ُسْخ بذَئ بؤَإ ِسووْذَبًَتُوَ نُُّٓ ثًتاُْ قَُيُوتشٕ يُثًتُطُس ط 

)م( صياتشَ  ُْ طًفُتُ بًَُٖضَناِْ ثًتِومنى (نإ، بؤَػتع١ًٝ َٓفتش١) واآلنإ
)م( ُٓويؽ ثًتِ يُ ِ )ق( قَُيُوتشَبُالّ ثًت ،)ق( يُطًفُتُ بًَُٖضَناِْ ثًتِ

 .ثًتِ دووََذايُ( طباماإل)جىوتهشدٕ ِْ طًفُتِ وبى يُبُس
 

 

                                                 
95
 و صَناتِ طاَاُْنُّ دَسنات، َافُ بُطُس ثُسوَسدطاسَوَ بُصَيِ خؤّ بُطُسدا واتُ: ُٖسنُطًَ 
 .77َُٖإ طُسكاوَ ٍ . بِشرَيًَٓت 
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 خ( غ، ثًنت )م، (3): (ٓفتش١سطٚف َػتع١ًٝ َ)ثًتِ بُسصّ واآل  -ب
ٌَ ثًتُدا نؤتاي  تُوَ دَبًَِ صَإ بُسَو َُالػىو بُسصيُناتِ دَسبِشيِٓ ُّٓ ط
ٌَ، بؤيُ قَُيُويًإ نَُرتَ يُثًتُ َبًَُٔو َػتع١ًٝ ) بُسصَ واآلنإّ ثًَىَّ بٓىوط

 (نإ.َطبك١
شوَى: يُناتِ خىَيٓذُْوَدا جًاواصبٔ  نُوابىو ثًَىيظتُ  ش وز   ز. 

 

(نإ صياتشَ َػتع١ًٝ َٓفتش١)بُسصَ واآلنإ  ( يُطُس ثًتُنػط٠) ناسيطُسّ رَيش -2
 رَيش (نإ، كىْهُ يُنًَُإ ناسيطُسَّػتع١ًٝ َطبك١)بُسصَ واآلنإ ثًتُ طُس يُ
 رَيش دووًََإ تُْٗا يُرَيش ناسيطُسّ ّْفتا (ّ يُطُسَ، بُال)إواآلنشدٕ  و(نػط٠)
ش وػُّ يُ )َهظىس( ّ رَيشداس(هظ) ُْ ثًتِو، بؤمنىدايُ (نػط٠) ُوتشَ قَُي ز

ش )غ(ّ رَيشداس يُوػُّ يُثًتِ  96.داز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 .87-86تٝػري ايطمحٔ يف جتٜٛس ايكطإٓ ٍ  بِشواُْ: 96
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 :اإلشالم ٚاإلقُات (5)
ا: يُصاساوَػذ .، خًَشايًُِسَواْبًَزّقُساخ،  ،تًزّ: صَاُْواًْذايُ (اإلشالم)*

 يُثًَؼُوَّ صَإ يايُبُس دَسكىوًْإ  ،بُٓاطاِْ ْبُخًَشايِ ِدَسبِشيِٓ ثًتُناْ
 .َوَُٖسدوو يًَى

 : يُّ ِسطتُيُدا نؤيهشدووُْتُوَ ًٓبٓىجلُصَسيؽ
......................... )  الُحُروِف الُمْذَلَقوْ  َٜٚو )ِفرَّ ِمْن ُلبّْ

 .ِسانُ ريشَنُيُدَطت واتُ: 
 .ًَإ ُٖسدوويًَىجًَذَْطب(  ،ّ ،، )فثًَؼُوَّ صَاُْ ًإجًَذَْط س(ٍ، ٕ، )
 

بُقىسطِ،  ُدَسبِشيِٓ ثًتُناْيُصاساوَػذا:  .ُ: ِسَيطشتٓصَاُْواًْذايُ (اإلقُات)*
ٌَ ثًتُناِْ  -نؤبىوُْوَّ ثًتُناِْ بُتُْٗايُ هشاوَيِسَيطشُٖس بؤيُ   -(إشالم)بُب

 ثًتُنُّ تشٕ (23): ثًتُناِْ .)أؿٌ(يذا بٓلًُٓيٌٓخ ثًيت ًَث ْكىاس ثًتِوػُّ يُ
 .(دع اـ غاخط قٝس ثك١ إش ٚعظ٘ حيهو)   :يُّ وتُيُدا نؤنشاوُْتُوَو 

ًًََيُ واتُ: بُػىَيِٓ َشؤظِ خاوَٕ  ،باصو ذُم ُْويظت خؤت بُدووس بطشَف
ٍَ، كىْهُ ٓاَؤرطا  .نشدٕسيُناِْ ٖاْت دَدَٕ بؤ كانَُتُاُْدا بهُِس
 دسَخيت :َعَػُطٛؽو )ٓاَيتىوٕ ( :َعػذس)وػُّ يُ ُٖس بؤيُ طىتىياُْ ُٖسيُى

ٌَ ثًتِ يُ ، كىْهُ)ًَٖٓشاوَتُ ْاو صَاِْ عُسَبًُوَ( (، ُٓعحَُنيخُيضَِسإ ط
 ُ.ً(يؼًإ تًَذا ًْإشالم) ٗاتىوٕ و ثًتِ( صياتش ثًَهأقًٞ) بٓلًُٓيٌ
( بابُتًَهِ اإلشالم ٚاإلقُاتُّٓ دوو طًفُتُ ) : خىَيُٓسّ بُِسَيض،تًَبًِٓ
ُ، ِسَْطُ ٖؤّ ًًْ صاْظتِ تُجىيذَوَثُيىَْذيًإ بًُٖض ْ(ٕيغٟٛ)صَاُْواِْ 

ٍَ ْ ( طًفُت17) ُُْبط رَاسَّ طًفُتُنإ وَنىباطهشديًٓؼًإ ُٓوَ بىوبًَت تا يُطُ
 ُّ دوو طًفُتُيإ إ ٓتىَيزَسبؤيُ صؤس يُ ،ٔنإ يُنظإ بجًَذَْطُرَاسَّ 
 98.هشدووَفُساَؤػ

 
                                                 

97
 واتُ: ُْصاُْنُ يُدَطت َشؤظُ ريشَنُ َُٖيٗات. 
98
, 97اّ قيطا٠٤ ايكيطإٓ ايهيطِٜ يًشكيطٟ ٍ     , أسهي 13: فتض ضب ايرب١ٜٓ ؾطح املكس١َ اجلعض١ٜ ٍ بِشواُْ 

 .77املٓري ٍ: 
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ٌَ درَنإ طًفُتُ -2  :ب
 

َّ)ُ فًه: يُنُّ  (فرياي
  .يُ، دَْطِ باَيٓذََْطِ تًزد ٍ،فًهُيُصَاُْواًْذا:  
يًَُْىإ  صاساوَػذا: دَْطًَهُ يُدَْطِ باَيٓذَ دَكًَت، يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًتُنُدايُ

َّ  يؽًٓبٓىجلُصَس (ؽ ,ظ ,م) ( ثًنت3: )ثًتُناِْ .بِشَِسو طُسّ صَاُْوَ دَيتُدَس
 :هشدووُْتُوَيًْىَ دَيِشَيهذا نؤيُ

 . .........................          َصِفيُرَىا َصاٌد َوزَاٌي ِسينُ 
 

 
 

 

دَْطِ ُْٖط يُ ثًتِ )ص( ، دَْطِدَكًَت 99(ظَٚ) دَْطِيُ )ق( ثًتِدَْطِ 
 .يُدَْطِ نىيًُ دَكًَت، دَْطِ ثًتِ )غ( دَكًَت

 و(غتعال٤اإل)بُسصيٌ  طًفُتِ ُٓوَّيِٓ ُّٓ ثًتاُْؾ ثًتِ )ق(َ يُبُسبًَُٖضتش
، يُذاتًَ ّ(اجَلٗط)ٓاػهشا طًفُتِ  نُثاػاًْؽ )ص( ، ّ تًَذايُ(طباماإل)جىوتهشدٕ 

، تًًَذا ّ(خا٠ٚايطِّ)ُْسَِ  و(اهلُؼ) كجُ طًفُتِ نُ)غ(يؽ الواصتشيًٓاُْ  ِثًت
كىْهُ  ،ـفري(ّ ثًتِ )غ( بًَُٖضتشبًَت يُثًتِ )ص(اي)فًهُ  بؤيُ ثًَىيظتُ طًفُتِ

                                                 
 اص دَكًَت، بُالّ َُٖيذَفِشَيت.قيُ باَيٓذَيُنُ 99
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يؽ )ؿفري(ّ ثًتِ )ص( فًهُ طًفُتِ دَبًَت ُسوَٖا، ٖدوو طًفُتِ الواصّ تًَذايُ
 .ًَُٓؽ طًفُتًَهِ الواصّ تًَذايُ كىْهُ ،(مثًتِ )يُ بًَُٖضتشبًَت

َّ ِْ فًهُثًُنا  :فري()اي
ٟٓ) :بىو(داسؾٓس٠: ُٓطُس )بًَُٖض -1  .(ايٖكال٠، )(ايٓعنا٠، )(ايٖػاَط
َِٛغُِٛؽ): ُٓطُس صَُْٓداس بىو َآَاوَْذ -2  (.طربٚاِق)، (ّباألِظال، )(ُٜ
 100.: ُٓطُس بضواو )َترشى( بىوالواص -3
 

 :(ايكًك١ً) يُسيُٓوَ: دووَّ
  .ُبضوتٓ جىوَيُو، يُسيُٓوَ: يُصَاُْواًْذا

 .يًَُض يُناتِ صَُْٓداسّ ثًتُناًْذادَسخظتِٓ دَْطًَهِ بُٖ ذايُصاساوَػ
  :هشدووُْتُوَِسطتُيُنذا نؤييُ ًٓبٓىجلُصَسّ، ثًنت (5: )ثًتُناِْ

 

 .................            قَ ْلَقَلٌة )ُقْطُب َجد (.........
 .جَُظُسّ طُوسَيِ :واتُ

تًَذايُو ْابًَت يُناتِ  يإٗط(اجَل) ٥اؾهطا ٚٔؿٓس٠(اي)تْٛس٣  ُّٓ ثًَٓخ ثًتُ طًفُتٌ
 يُسيُٓوَ بُ ُٓوَ ثًَىيظتًًإُْٖاطُ يُطَُيًاْذا بًَتُدَس، يُبُس ْدَسبِشيٓذا دَْط

 ٌ .دَبًَت تاوَنى دَْطِ ثًتُنإ دَسنُو كًك١ً(اي)
 

 :ِسووًُْوَ ْ( يُِسووّ بًَُٖضّكًك١ًاي) يُسيُٓوَ ِسيضبُْذّ ثًتُناِْ
، يؽ يُثًُّ دووََذايُثًتِ )م( ،بًَُٖضتشيًٓاُْ)ط(  ثًتِيُِسووّ بًَُٖضيُوَ 

ٌَ ثًتُنُّ تش يُِسووّ ِسووًْؼُوَ  د( يُثًُّ طًًََُذا دَئ. ،د ،)ب ثاػإ ُٖسط
 .، ثاػإ ثًتُناِْ تشووْرتيًٓاُِْ )م( ِسثًت

 
 
 
 

                                                 
 (103/ 2اجلاَع ايهبري يف عًِ ايتذٜٛس ٍ ) 100



 86 

 :(كًك١ًاي) يُسيُٓوَ بُػُناِْ
، قىِسٓإ بًَت )طانٔ( : ُٓطُس ثًتُنُ صَُْٓداسوىىّ بل(كًك١ًاي) يُسيُٓوَ -0

 . يُطُسّ ُْوَطتًَتخىَئ 

ط: وَى   ص, ط   ص, ط   ,طص ص, ط  ص 
ذاَيُتِ وَطتإ يُ ّ طُوسَ: ُٓطُس ثًتُنُ صَُْٓداسوكًك١ً(اي) ُٓوَيُسي -2

ط :وَى داس ُْبًَت.)َؾٓس٠( ْ(دا بًَتٚقف) ص, طص, ط  ص, طص ,

 صط
 داسو يُنؤتايِ وػُداو)َؾٓس٠( : ُٓطُس ثًتُنُتشّ طُوسَكًك١ً(اي) يُسيُٓوَ -3

طوَنى:  .دا بًَتذاَيُتِ وَطتإ )وقف(يُ   ,طص  ,طص  ,طص 101.ص
  

 :دََيًَت ًٓٓىجلُصَسّ
 أَبْ َينَ َوِإْن َيُكْن ِفي اْلَوْقِف َكاَن         ا   الً ِإْن َسَكنَ  ْن ُمَقْلقَ  َوبَ ي ّْنَ 

 

 
 

                                                 
101
 .(2/122طُسكاوَّ ثًَؼىو ) 
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 (:كًك١ًاي) يُسيُٓوَ كؤًَْتِ دَسبِشيِٓ
ًٖض يُ ْضيو نُيذاوجًَذَْطُيُ دَْطذاُْوَّ ثًتُنُيُ بشيتًُ :(كًك١ًاي) يُسيُٓوَ
١ُٓ(و )فتش١، واتُ: )ًًُْ جىَيُيُنُوَ  (.نػط٠(و )ن

   ،صاْاياُْ ُٖسَ صؤسّ ِّساّ ثُطُْذنشاوّ صؤسيَُُُٓٓؾ 
ًَُُٓؾ 102

 ىوَ.يَُاَؤطتانَُاُْوَ ُٖس بُو ػًَىَيُ وَسَاْطشت
 

 
 
 
 
 

                                                 
102
ػيري  , ت245ٝ, تٝػري عًيِ ايتذٜٛيس, ال:    158, ايتذٜٛس املكٛض, ال: 224سل ايتال٠ٚ, ال:  بِشواُْ: 

 .102 -96ايطمحٔ, ال: 
 ( كُْذ بؤكىًَْهِ تشيؽ ُٖٕ طشْطرتيًٓإ َُٓإُْ:كًك١ًاي) يُسيُٓوَ كؤًَْتِ دَسبِشيِٓبُ طُباسَت

  يُسيُٓوَ  ثًتُناِْ -1

جىَيتتُّ ثًتتتِ ثتتًَؽ خؤيتتإ، واتتتُ يُ ( بُػتتًَىَيُى دَسبتترِبَئ نتتُْضيو بهشَيٓتتُوَكًكًيي١اي) يُسيٓتتُوَ -2
 ( فتشيي١)يتتُ (ّ ٖتتُبىو ٓتتُوا يتتُناتِ دَسبِشيٓتتذا ْضيهذَنشَيٓتتُو١َفتشييُٓطتتُس ثًتتتِ ثتتًَؽ خؤيتتإ طتتُس )

١ُُٓٓطُس ) ١ُٓ)يُ (ػًإ يُثًَؼُوَ بىو يُناتِ دَسبِشيٓذا ْضيهذَنشَيُٓوَن (ػتًإ  نػيط٠ (و، ُٓطُس )ن
شمنىوُْ:  (.نػط٠)يُ ُٖبىو يُناتِ دَسبِشيٓذا ْضيهذَنشَيُٓوَ ز، ش    ز، ش   .ز 

ٓٓٛزٟاوَ يُالّ ُْٖذَيو يُصاْايإ يُواُْ )َُُٓؾ ثُطُْذنش  (دا دََيًَت:آلي٤ٞ ايبٝإ( نُ يُ)ايػُ
 .لِلَفْتِح َواأَلْرَجُح َما قَ ْبُل اقْ تَ َفتْ         قَ ْلَقَلٌة )ُقْطُب َجٍد( َوقُ رَّْبتْ 

 .50-49, ٖسا١ٜ ايكاضٟ, ال: 80, املٓري, ال: 4: آلي٤ٞ ايبٝإ ٍ: بِشواُْ 

(، َُٓتُؾ ِساّ ُْٖذَيهًاْتُ، يُواْتُ    فتش١)يُ ناتِ دَسبِشيٓذا ْضيو دَنشَيُٓوَُي يُ َُٖىو ناتًَهذا -3
ٍَ صؤسيُّٓ صاْايإ! احلكطٟػًَخ ) ذلُىد خًًٌ   (، بُالّ طُيش يُوَدايُ ػًَخ ُّٓ ِسايُ دَداتُ ثا

ايتُ  ُْٖذَيهًإ بتُٖؤْشاوَ باطتًإ يتُّ سِ    .102 -101أسهاّ قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ يًشكطٟ ٍ:  بِشواُْ:
 نشدووَ:

 .وال تُ ْتِبَعْنها بالذي قَ ْبُل تُ ْقَبال          وقَ ْلَقَلًة قَ ّرْب إلى الفتِح ُمْطَلًقا
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 :(نيايِّ) ٥اغإ: طًًَُّ

 .وَُنُجًَذَْطيُ دَسكىوِْ ثًتُاطاِْ بُٓيُصاساوَػذا  .ًًُيُصَاُْواًْذا: ٓاطاْ
 بًَتٍة ٣)فتش١( ثًَؼُوَيإ طُس ْبٔصَُْٓداس ( ناتًَو, ٟٚ: دوو ثًنت )ثًتُناِْ

ص, طط :ُْومنى .[ُْبٔ (دسَيزنشدُْوَ )املّذواتُ ثًتِ ]   ص, ط ص 
  :يؽ دََيًَتًٓبٓىجلُصَسثًَؼُوا 

 ..............واللينُ   .             .....................
 قبَلُهما.............                ا وانَفَتَحانَ كّْ واٌو وياُء سُ 

ٍَ ثًتِ دسَيزنشدُْوَ )املّذ( تًَبًِٓ: طًفُتِ )يني( الواصتشَ يُ ، ُٖس بؤيُ يُطُ
ٓاطإ و دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ُٖسكُْذَ ثًتِ ُٓيًف ثًتِ  ،ذا ُٖسطًض باطٓانشَيتُٓيًف
تًَذا بُديذَنشَيت نُخؤّ صَُْٓداسَو  ٓاطإ )ايًني(ّكىْهُ ثًَٓاطُّ  ،يؼُ)ايًني(

 103(يُ.فتش١ثًَؼُوَّ )
 

 (حنطافاإل)الدإ : كىاسَّ
يُبُس ِسَيُٓنشدِْ  يُُنُثًت دَْطِ داِْالذُصو : يُصاساوَػذا .ُ: الداْيُصَاُْواًْذا

  104.بُٖؤّ ِسَيطشتِٓ يُاليُٕ صَاُْوَُٓويؽ  ،بُتُواوّ
 ()ٍ، س :: تُْٗا دوو ثًنتثًتُناِْ

جًَذَْطِ )واتُ بُسَو  صَإ ثًَؼُوَّ بُسَو ُٖسدوو الّ )ٍ( ثًتِالداِْ دَْطِ 
 . ثىونُوَبُ ًَؼُوَّ صَإثُٓويؽ بُٖؤّ ْىطاِْ  ْىٕ(

ُوَ دَْطُنُّ يُُٖسدوو الّ ثًَؼُوَّ صَاْ ثًتِ )س(يؽ ثًَلُواُّْ ثًتِ )ٍ(
 . الدَدات بؤ ْاوَِساطتِ

  

                                                 
 .80املٓري, ال:  103
104
َجتتُ، ُْٖتتذَيهِ تشيؼتتًإ ثًًَتتإ وايتتُ الداْتتِ    ُْٖتتذَيهِ تتتش يتتُصاْايإ ثًًَتتإ وايتتُ الداْتتِ َُخشِ   

ٓاطَُهشدبىو بتُالّ ثتاؾ تىَيزيٓتُوَ طُِساْتُوَ     َد ثًَطًفُتُ، يُكاثِ يُنَُذا ًَٓؽ بُالداِْ َُخِش
 تىَيزَسإ ثُطُْذيإ نشدووَ.يُ صؤسَيو بؤطُسكاوَنإ بؤّ دَسنُوت نُ ِساّ يُنُّ بًَُٖضتشَو

 (135-2/134)اجلاَع ايهبري يف عًِ ايتذٜٛس: ، 103بِشواُْ: تًظري ايشمحٔ ٍ 
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  :يؽ دََيًَتًٓبٓىجلُصَس
 ........ واإلنحراُف ُصحَّْحا             .......................

 ...........................    فى الالم والرا ..........         
 

 (، ُٖسوَٖا الداِْ ثًتُنُس)يُثًتِ (دا صياتشٍَالدإ يُثًتِ )طًفُتِ : تًَبًِٓ
  .(سطن١) بضوتٔيُ وَىصَُْٓػذا صياتشَ  ناتُِي ،صَُْٓيُ وَىصياتشَ  (داؾس٠) ناتِيُ
 

 
 بُساوسدَيو يًَُْىإ الداِْ ثًتِ )ٍ( و ثًتِ )س(
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 :(فٓؿٞيٖت)ا باَلوبىوُْوَ: ثًَٓحُّ
بىوُْوَّ ُٖوا يُْاو : باَلوصاساوَػذايُ .ُْبىوْاو فشاوبىوُْوَ: باَلوصَاُْواًْذا يُ

: ثًتُناِْ .(هظثًتِ )جًَذَْطِ ى دَطاتُ تاوَن ،دََذا يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًتُنُدا
 .َتُْٗا ثًتِ )ؾ(
 :يُتِوطىتىيؽ ًٓبٓىجلُصَس

 ..... ..... (نُ )الشّْيَوللت ََّفشّْي  ...........................
 :)ايتفٓؿٞ( باَلوبىوُْوَ ثًُناِْ

ش: داسبىو، وَى(ؾٖس٠ُٓطُس ) -1   ز، ش   ز 

ش :بىو، وَىُٓطُس صَُْٓداس -2 ز، ش ز 

ش :ُٓطُس بضواو بىو، وَى -3  ز، ش   105.ز
 

 

 
 
 
 

                                                 
105
 (.2/144) ذٜٛس:, اجلاَع ايهبري يف عًِ ايت93: تٝػري ايطمحٔ ٍ بِشواُْ 
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 :(هطٜطايٖت)َ دووباسَبىوُْو: ػُػُّ
يُناتِ  ُصَاْ: يُسيُٓوَّ طُس صاساوَػذايُ .يُبىوُْوَصَاُْواًْذا: دووباسَ يُ

 .يًُتُناِْ: تُْٗا ثًتِ )س(ث دَسبِشيِٓ ثًتُنُدا.
 ت:يؽ دََيًًَٓبٓىجلُصَس

 ......................          َوالرَّا، َوبَِتْكرِيٍر ُجِعلْ  .......
، ُٓزلاَذاِْيًَِ ُْى  نُوتُٓوَيُدووسْ ثاساطنتباطهشدِْ ُّٓ طًفُتُ خؤَُبُطتًؽ يُ

طُسّ  بَُيهى ثًَىيظتُ ،َيُ خباتوصَاِْ يُجىَُُٓؾ ُٓوَ ْاطُيُِْ نُخىَيُٓس بُتُواوّ 
َِ طُسَوَ ثىونِ بِشَِسّبُتىْذّ بُ ّبُػًَو يُثؼتُوَ ْصَاِْ ٍَ ًَٖؼتُٓوَّ  ،بٓىطًَٓ يُطُ

ُْدَسَوَّ بُػًَو يُدَْطِ ثًتُنُ، كىْهُ ثًتِ )س( ثًتًَهِ وبؤ كىبؤػايًُنِ صؤس تُطو 
 .(داايطِّخا٠ٚو ايؿٖس٠) تىْذّ و ُْسَِ طًفُتِ َآَاوَْذَ يًَُْىإ ُٖسدوو

 

 :(ايٓتهطٜط) دووباسَبىُْوَ ثًُناِْ
ش: داسبىو، وَى(ؾٖس٠)ُٓطُس  -1   ز  
 دََيًَت: ًٓبٓىجلُصَسّ بؤيُ 

 .َوَأْخِف َتْكرِيراً ِإَذا ُتَشدَّدُ     ........................
 .داسبىو )تهشيش(َنُّ بؼاسَوَ(ؾٓس٠واتُ: ُٓطُس ثًتِ )س( )

َوّ تًَذا ىيظتُ صيادَِسدوو ثًتُو )تهشيش(ّ صياتشَو ثًَ )َؿٓسز(كىْهُ ثًتِ 
 ُْنشَيت.

ش :ُٓطُس صَُْٓداسبىو، وَى -2   ز 

ش :ُٓطُس بضواو بىو، وَى -3   106.ز 
 

 
 
 

                                                 
106
 (.2/140اجلاَع ايهبري يف عًِ ايتذٜٛس: )بِشواُْ :  
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 :(غتطاي١اإل) دسَيزبىوُْوَ: ذُوتُّ
 يُطُسَتاّ جًَذَْطنشدُْوَّ : دسَيزيُصاساوَػذا .دسَيزبىوُْوَيُصَاُْواًْذا: 

: تُْٗا ثًتُناِْ .الّ جًَذَْطِ دَطاتُتا  )يإ ُٖسدووالّ( صَاُْوَ اليُنِ قُساخِ
 دَ.  )ا(ثًتِ 

 :دََيًَتًٓبٓىجلُصَسيؽ ثًَؼُوا 
 ......َمي ّْْز من الظَّاء ...            والضَّاد باستطالة ومْخَرج 

 :(غتطاي١اإل) دسَيزبىوُْوَثًُناِْ 
ُٓطُس  ًؽثاػاْ ،ثاػإ ُٓطُس صَُْٓداسبىو ،بًَُٖضتشيُٓ ُٓطُس )َؼّذد( بىو

 107.شى(بىوتربضواو)َ

 
  
 
 
 
 

                                                 
 (.2/148طُسكاوَّ ثًَؼىو ) 107
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طًفُتُ : صؤسَيو يُثًَؼُواياِْ ُّٓ صاْظتُ دوو طًفُتِ تشيإ بؤ ثامشاوَ
ًَٓطُ  ( واخلفا٤) ػاساوَيٌ طًفُتِيُ نشدووَ، نُ بشيتنيًَُٖؼُيًُ بًَذرَنإ صياد

(١ٓٓ  :ئيًَشَدا باطًَهًإ يًَىَ بهُ ْطِ دَصامنبؤيُ بُطش 108(،ايغ
 

 :(٤فااخَل) ٢ٜػاساوَ: يُنُّطًفُتِ 
دَْطِ : ػاساوَيِ يُصاساوَػذاًُ، ي: ػاساوَيُصَاُْواًْذا (اخلفا٤) ػاساوَيٌ

، نُيُوػُّ [دسَيزنشدُْوَ )املّذ(، ثًتُناِْ ه]: ثًتُناِْ .ثًتُنُ يُناتِ دَسبِشيًٓذا
  (دا نؤبىوُْتُوَ.ٖاٟٚ)

 
 ( دََيًَت:ايٖػُٓٛزٟ)

 ........................            َو)الَهاُء َمْع ُحُروِف َمد ( لِْلَخَفا
 ٖؤناسَنُػٌ بشيتًًُ يُ: بِشيٓذا.يُناتِ دَس ُ: يُبُس ػاساوَيًاْٖؤّ ْاوْاِْ

بؤيُ  جًَذَْطُنُّدووسّ  طُسجُّ طًفُتُناِْ، يُبُس الواصّ :ثًتِ )ه( *
  ُّٓ ثًتُ دَسبرِبَيت. وسيايًُوَبُ قىِسٓاخنىَئ ثًَىيظتُ

 

 :كؤًَْتِ كاسَطُسنشدِْ
قىسطرتَ يُدَسبِشيِٓ )ه(ّ بضواو،  : دَسبِشيِٓ )ه(ّ صَُْٓداسسبىوصَُْٓدآُطُس 

ٓاػهشانشدِْ طًفُتُناِْ  ُْنُّجًَذَْطتُطههشدُْوَّ بُ كاسَطُسنشدِْبؤيُ 
: يُناتِ ( واتُخا٠ٚايطِّ)ُْسَِ  و(اهلُؼ) كجُ تايبُت ُٖسدوو طًفُتِبُ ،دَبًَت

 .ّ ُٖواو ًْىَنُّ تشيؼِ دَْط بًَتدَسبِشيٓذا ًْىَ
دسَيزيؽ ْ ُْنشَيتيُناتِ دَسبِشيًٓذا ثُيُّ تًَذا طُس بضواو بىو: ثًَىيظتُُٓ

ّ بلىوى يإ (ك١ًايدسَيزنشدُْوَّ طُياْذٕ ) َذ بُ ُٓطُس ِساْاوبىوبُالّ ُْنشَيتُوَ، 
  109.دَنشَيتُوَ دسَيز طُوسَ
 

                                                 
108
 .29 -28, ايطٚن١ ايٓس١ٜ ؾطح َنت اجلعض١ٜ ٍ 87-86ْٗا١ٜ ايكٍٛ املفٝس ٍ  :بِشواُْ 
109
 .107 -105: تٝػري ايطمحٔ ٍ بِشواُْ 



 94 

ًًَََٓشاوَوًإ جًَذَْطكىْهُ  :دسَيزنشدُْوَ ثًتُناِْ * يُػىَيًَٓهِ  خُ
ٍَ ُٖواّ بؤػايٌ )جىف(دا يُ ْبَُيهى ثًتِ ُٖوايني ،وَوَ دَسْاكٔدياسيهشا طُ

ٍَ ُٖوادا دَػاسَيتُوَ ُنُيإجًَذَْطفشاواِْ سدَسَوَو يُبُدَيُٓ  .دَْطًإ يُطُ
 :دسَيزنشدُْوَ(ّ ثًتُناِْ اخلفا٤كاسَطُسّ ػاساوَيِ )

( 2ِٓ )رتيدسَيزنشدُْوَّ دَْط بؤَاوَيُى نَُُٓويؽ بُ ،ُّٓ ثًتاُْ بًَُٖضنشدِْ
( دَبًَتُ ُٜكٍٛ، وَى: )َاْاّ وػُنُ دَطؤِسَيت يإذسَيزنشدُْوَجىوَيُبًَت، كىْهُ بًَ

شات، وَى: دذَتًَهجاسّ واؾ ُٖيُ َاْانُ  (.َُٜكٌ)    َُادَبًَتُ ) ز ُٗ  (!!َفَػَل َي
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 )ايغ١ٓ( : ًَٓطُدووَّطًفُتِ 
ٓطُّ ( دَنات، بُالّ ًَ)ٕ، ّتِ ُٖسدوو ثً ِٖاودَْطًَٓطُ: دَْطًَهِ خؤػُ، 

 110.بًَُٖضتشَ( ّ( يُثًتِ )ٕثًتِ )
 :دََيًَت (ايػًػبٌٝ ايؿايفخاوَِْ )

 .في النُّوِن والِميِم َعَلي َمراتِبا     ا            وُغنٌَّة َصْوٌت َلذيٌذ رُكّْب
 

 
 

  :ثًُناِْ ًَٓطُ
 :دياسيذَنُٕ ثًَٓخ ثًُبُ ًَٓطُصؤسيُٓ ِ بُِسَيض، ِساّ ٓإ خىَيٓقىِس

 

 :(داسداؾٓس٠ًَُِ) ْْىٕيُ :تُواوتشئ -1
ط, صط :يُيُى وػُدا - أ  ط ,ص  ط ,ص       ص. 

 
 

                                                 
110
َّ يتُصاْايإ دََيتتًَٔ ٓتُّ دَْطتتُ يتُدَْطِ ٓا      طتُاَلّ دسَختتت   طتتو و، بتؤِسَّ َاْطتتاو، بتاّ ًَْتتى  ُْٖتذ

 .367ٚ 361ٍ ,: اجلاَع املفٝس يف قٓاع١ ايتذٜٛس يًٓػٓٗٛضٟبِشواُْ .دَكًَت
 .ثًتُناِْ: )ٕ، ّ(
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 :ًَُٓؽ كىاس جؤسَ :وػُدادوو  يُ  - ب

 ط ,ص ط)ّ(دا )ٕ(وثًتِ صَُْٓداسو )تٓىئ( يُ )ٕ(ّتًََُٗيهًَؼِ   - ص 

   ط )ّ(دايُ هًَؼِ ثًتِ )ّ(تًََُٗي - ص. 

ط:)ّ(دايُ تًََُٗيهًَؼِ )َتحاْظني( ثًتِ )ب(ّ صَُْٓداس -      ص 

ط ( يُْىْذامشػٞ) تًََُٗيهًَؼِ الَِ - ,ط ص ص  
 :دََيًَت يؽًٓبٓىجلُصَس

 ..... .إذا ما ُشدّْدا ... ميمٍ             وأْظهر الغُنَّة من نُون وِمنْ 
 

تًََُٗيهًَؼِ  :، واتُ(اإلزااّ ايٓاقل)دا تًََُٗيهًَؼهشدِْ ْاتُواوتُواوتش: يُ -2
ط :وَى( و)و(دا ٟثًتِ)يُ صَُْٓداسو )تٓىئ( ْىِْ    ط, ص      ص 
 ؽ ي(كًباي) َ(دا، ُٖسوَٖا َُٖيطُِساْذُْوا٠دفُاُيْىٕ و ًَُِ ػاساوَ )يُ تُواو: -3
 :دَطشَيتُوَ 
 ﴿                 ﴾الّصافات(ٕٔ) 

 ﴿                     ﴾ البقرة(ٕٗٙ) 

ط: وَى.  ٓاػهشادا و صَُْٓداس ًَُِ ْْىٕيُ ْاتُواو: -4  ط ,ص  ص 

ط .)َترشى(دا ًَُِ بضواو ْْىٕيُ :ْاتُواوتشئ -5  طص ,ط، ص 

     111 ص 
و )ٕ(َوَ، بُالّ يُدووػًَىَّ تِ )ّ(نُواتُ ًَٓطُ طًفُتًَهِ وابُطتُيُ بُثً

ٌَ ػًَىَّ طُسَتادا  ْنؤتايًذا دَسْانُوَيت  ُْٓذاصَّ ،خبشَيتثًَىيظتُ دَسيُُٖسط

                                                 
ٞ   ، 111-110ٍ تٝػري ايطمحٔ يف جتٜٛيس ايكيطإٓ    بِشواُْ:111 اجلياَع   ،95-94ٍ ٖساٜي١ ايكياضٟ يًُطقيف

 ( . 156-2/152)ايتذٜٛس: ايهبري يف عًِ
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 )سطن١( ى جىوَيُبهشَيتُوَ، بُالّ يُدوو ثًُّ نؤتايًذا يُيُدسَيز )سطن١(جىوَيُ  دوو
 .ُوَْانشَيٓ صياتش دسَيز

 

 :تًَبًِٓ
ٌَ ثًُّ طُسَتادايَُبُطت يُتُواو و ْاتُواو: يُنُّ  ،)بًَُٖضّ ًَٓطُ :ِ يُط

 ّ ًَٓطُ(يُ.وْاتُوا )خًؼىّ(و،بُ نتبُطتُواوّ ثؼت
صاْايإ دََئًَ َُبُطت ثًٌَ دسَيزنشدُْوَّ ًَٓطُناُْ يُِسووّ يُ بُالّ ُْٖذَيو

، نَُرت ، دووًََؽ يُيُنُّّ يُنَُذا صياتش دسَيزدَنشَيتُوَ)صَٔ(َوَ، واتُ يُثًُ نات
 112.طًًًََُؽ يُدووَّ نَُرت

 نُثىويُ طًفُتُنُّ ٕيُناتِ دَسبِشيِٓ ًَٓطُدا دَْطِ ثًتُنُ يا: دووَّ
 .ُْى ثًتُنُ خؤّ ّ(َوَ دَسدَكًَت،)خًؼى

  113.)ّ()ٕ( بًَُٖضتشَ يًَُٓطُّ ثًتِ ًَٓطُّ ثًتِ  :طًًَُّ
 

 :نهشدِْ ًَٓطُوبلى ْطُوسَنشدٕ
اٍ ُٓطُس بُدو دَنشَيت دَنُوَيت، واتُ: طُوسَ خؤّ ِٓ ثًتِ ثاؾًَٓطُ ػىَي
( ٖاتبىو، َُُٓؾ غتعال٤اإل) بُسصَنإ ثًتُيُنًَو يُ )تٓىئ(داْ ْىِْ صَُْٓداس

 هظ, ط, ا, م,ُٖس ثًَٓخ ثًتِ )بُ (دا دَبًَت ناتًَو دَطاتخفا٤اإل) ُْوَتِ ػاسدنايُ
 .(م

 :دََيًَت (ايتشف١خاوَِْ )
َلَها ، َواْلَعْكُس ِفي اْلَغنّْ أُِلفْ         ............. َوتَ ْتَبُع األَِلفْ   َما قَ ب ْ

 

 : (يؽ دََيًَتايػًػبٌٝ ايؿايفُٖسوَٖا خاوَِْ )
 حروُف االستعالِء ال سواىا         وفخّْم الغُنَّة إن تالىا

 
 

                                                 
 .30فتض ضب ايرب١ٜ ؾطح املكس١َ اجلعض١ٜ : ٍ ، 111ٍ تٝػري ايطمحٔ  112
113
 .87ْٗا١ٜ ايكٍٛ املفٝس ٍ  
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 :منىوُْ
ش  ش ،ز    ش، ز    ش، ز ش، ز   ز، 

 ش   ش، ز ش ،ز ش، ز     ش ،ز ش، ز 

 ش، ز  ش، ز  ش، ز   ش، ز   ز ٔٔٗ 
 

 ُٓوا ،( ٖاتٔخفا٤اإل)تٓىئ(دا ثًتُناِْ تشّ ) بُالّ ُٓطُس بُدواٍ ْىِْ صَُْٓداسو
ش :ًَٓطُيإ بلىوى دَنشَيتُوَ، وَى   ش، ز ش، ز ش، ز  ز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114
 .159-158(, ْٗا١ٜ ايكٍٛ املفٝس ٍ 2/11: َصنط٠ يف ايتذٜٛس )بِشواُْ 
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 ثيت و ضيفةتة بةٍيَصو الواشةكاٌ
ٌَ بُػُوَبُ دَنشَئ الواصيُوَيُِسووّ بًَُٖضّ و  ًَُٖؼُيًُنإطًفُتُ   :ط

 :طًفُتٔ ياْضَ: طًفُتُ بًَُٖضَنإ -1

فًهُ  (وطباماإل)جىوتهشدٕ (و غتعال٤اإل) يٌبُسص و(ٔؿٓس٠اي)تىْذّ  و(ٗطاجل)ٓاػهشا 
 وايتهشيش() دووباسَبىُْوَ و،(حنطافإلا)الدإ  و(ايكًك١ً) يُسيُٓوَ و(ايكفري)

ُّٓ(. ًَٓطُ و(غتطاي١اإل) ىُْوَدسَيزب و(ٞايتفٓؿ) باَلوبىوُْوَ  )ايػ

 :طًفُتٔ ػُؾ: الواصَنإطًفُتُ  -2

 ٥اغإٚ ْفتاح(اإل) واآلنشدٕٚ غتفاٍ()اإلْع٢َ ٚ طخا٠ٚ(اي) ُْسَِٚ (ُؼاهل) كجُ
 .(فا٤اخل) ػاساوَيٌٚ ني(ايً)

١ٓٝ)ًَْىاًٌْ و (اإلشالم) و(قُاتاإل) :طًفُتِ بًَُٖضو الواصيإ تًَذاًُْ -3  .(ايبٝٓ

 

 :ثًتُناًْؽ دَنشَئ بُثًٓخ بُػُوَُسوَٖا ٖ
 .كىْهُ َُٖىو طًفُتُناِْ بًَُٖضٕ (ط): ( ثًت1): بًَُٖضتشئ -1

ًَُٖضَناِْ طًفُتُ بكىْهُ  (, مم, ا, هظض, ز, ز,  ,ب: )( ثًت8): بًَُٖض -2
 يُالواصَناِْ صياتشَ.

 يإبًَُٖضو الواص ِفُت، كىْهُ طً(ٕ, ّ, ٍ ,غ٤, : )( ثًت5) :َآَاوَْذ -3
 .اُْيُنظ

: )ايًني( ُ ٓاطاُْنُدوو ثًت, ت, ر, ش, ظ, ؽ, ف, ع, ى: ) ( ثًت10): الواص -4
 .كىْهُ طًفُتِ الواصيإ صياتشَ (ٟٚ, 

َُٖىو طًفُتُناًْإ الواصَ، ه (, خ, ح, ف) (ثًتًإ: 4): ( ثًت7): الواصتشئ -5
ا, ) :إؼثًتً (3) (.اخلفا٤) ػاساوَيٌ يَُُٖىوػًإ الواصتش ثًتِ )ه( يُبُس طًفُتِ

، تُْٗا يُى طًفُتِ بًَُٖضيإ تًَذايُ، دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ثًتُناِْ ( واتُ , ٟٚ
 115َ(اجلٗط) ٓاػهشا ُٓويؽ طًفُتِ

                                                 
115

  ُ طتتُباسَت بتُدياسيهشدِْ طتتًفُت وثًتتتُ   خىَيٓتُسّ بتتُِسَيض ، 118 -117ٍ : تٝػييري ايييطمحٔ بِشواْت
ضتشيًٓاُْ، خىاّ نإ كُْذ ِساوبؤكىًَْهِ تشيؽ ُٖيُ، بُالّ َُُّٓ نُبامساْهشد بًَُٖبًَُٖضو الواصَ

  صياتش ػاسَصابىوٕ طُيشّ ُّٓ طُسكاواُْ بهُ: بؤ طُوسَؾ صاْاتشَ.
 .(201 –2/195) :اجلاَع ايهبري ,339 -338, سل ايتال٠ٚ: 93 -91ْٗا١ٜ ايكٍٛ املفٝس ٍ 
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 ثًتُنإ
ثًُّ  طًتتتتفُتتتُنتتتإ

 7 6 5 4 3 2 1 ثًتُنُ

 َآَاوَْذ   مصمت منفتح مستفل شديد جهري الهمزة

 بًَُٖض  مقلقل مذلق منفتح مستفل شديد جهري الباء

 الواص   مصمت منفتح مستفل شديد مهموس التاء

 الواصتشئ   مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الثاء

 بًَُٖض  مقلقل مصمت منفتح مستفل شديد جهري الجيم

 الواصتشئ   مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الحاء

 الواص   مصمت منفتح مستعل رخوي مهموس الخاء

 بًَُٖض  مقلقل مصمت منفتح فلمست شديد جهري الدال

 الواص   مصمت منفتح مستفل رخوي جهري الذال

 بًَُٖض مكّرر منحرف مذلق منفتح مستفل بينية جهري الراء

 الواص  صفيري مصمت منفتح مستفل رخوي جهري الزاي

 الواص  صفيري مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس السين

 الواص  فشٍ مت مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الشين

 بًَُٖض  صفيري مصمت مطبق مستعل رخوي مهموس الصاد

 بًَُٖض  مستطيل مصمت مطبق مستعل رخوي جهري الضاد

 بًَُٖضتشئ  مقلقل مصمت مطبق مستعل شديد جهري الطاء

 بًَُٖض   مصمت مطبق مستعل رخوي جهري الظاء

 الواص   مصمت منفتح مستفل بينية جهري العين

 َآَاوَْذ   مصمت منفتح مستعل خوير  جهري الغين

 الواصتشئ   مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الفاء

 شديد جهري القاف
 بًَُٖض  مقلقل مصمت منفتح مستعل

 الواص   مصمت منفتح مستفل شديد مهموس الكاف

 َآَاوَْذ  منحرف مذلق منفتح مستفل بينية جهري الالم

 َآَاوَْذ  غّنة لقمذ منفتح مستفل  بينية جهري الميم



 010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثًتُنإ

 طًتتتتفُتتتُنتتتإ
 

ثًُّ 
 ثًتُنُ

ٔ ٕ ٖ ٗ ٘ ٙ ٚ 

 مستفل بينية جهري النون
 

 َآَاوَْذ  غّنة مذلق منفتح

 خفاء مصمت منفتح مستفل رخوي مهموس الهاء

 

 الواصتشئ 

 الواص   مصمت منفتح مستفل رخوي جهري )و(ّ بضواو

(ٟ ّ)
 بضواو

 الواص   مصمت منفتح مستفل رخوي جهري

 ُناِْثًت
دسَيزنشدُْ
 وَ )املّذ(

 خفاء مصمت منفتح مستفل رخوي جهري

 

 الواصتشئ 

ُ ثًت
 ٓاطاُْنإ

 ًنياي 
 (ٟ )و،

 الواص  لين مصمت منفتح مستفل رخوي جهري
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 (إمتامُ احلركاتتةواوكسدىى جوولَةكاٌ )
 :يُطُس قىِسٓإ خىَئ ثًَىيظتُ

ّ )َفتى (دا دََِ بهاتُوَ وَى نشدُْوَ سبِشيِٓ ثًتًَهِ طُسداسيُناتِ دَ -
 .يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًتِ ُٓيًفذا

ّ(يؼذا ُٖسدوويًَىّ خِشناتُوَ وَى َهُٛ) يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًتًَهِ بؤسداس -
 .وَّ يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًتِ واوداخِشنشدُْ

خىاسَوَّ دابُصَييَن )َهظىس(يؼذا ػُويًطُّ  يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًيت رَيشداس -
 .(داٟ)ابُصاْذِْ يُناتِ دَسبِشيِٓ ثًتِ وَى د
ٌَأقًٞ) بٓلًُٓيٌبُالّ ثًتِ صَُْٓداس يَُُخِشَجِ  -  ( خؤيُوَ دَسدَكًَت ب

 116.اّ يُواُّْ طُسَوَّ يُطَُيذابًَتوَّ ًٖض نُٓ
خؤ ُٓطُس قىِسٓإ خىَئ َُٓاُّْ جًَبُجًَُٓنشد ُٓوا خىَيٓذُْنُّ ْاتُواوَ، 

 ُٓو نُطُ يُِسووّ واتاوَدََيًَت َُٖيُّ ايطِّٝيب( أمحس )ُْت صاْاّ طُوسَّ وَى تُْا
ٞٓ) ٓاػهشاَُٖيُّ يُ  :دََيًَت 117َُتُٓنُيذايُ ْاػرييٓرتَ، ُٓوَتا (ايًشٔ اجلً

ا                            ِإالَّ ِبَضمّْ الشََّفتَ ْيِن ضَ          ا   مَّ                           ْن يَتِ  وٍم َفل وَُكلُّ َمْضمُ   مَّ
 مِ                         بِاْلَفْتِح افْ هَ   يَِتمُّ َواْلَمْفُتوحُ          ِم        َوُذو اْنِخَفاٍض بِاْنِخَفاٍض لِْلفَ 
 وْ   رَكَ              َأْصِل اْلحَ  َيْشرَُكَها َمْخَرُج          ْو               ِإِذ اْلُحُروُف ِإْن َتُكْن ُمَحرَّكَ 

 ِرفْ             َواْلَياُء ِفي َمْخَرِجَها الَِّذي عُ         ْف  أْي َمْخَرُج اْلَواِو َوَمْخَرُج اأْلَلِ 
 قَّْقا                           حَ    مُ  ِشَفاُىُو بِالضَّمّْ ُكنْ         َقا                   ِ اِرَئ َلْن تَ ْنطَب   فَِإْن تَ َر اْلقَ 

ا                                  َواْلَواِجُب النُّْطُق ِبِو ُمتَ         مَّا                                      بِأَنَُّو ُمْنَتِقٌص َما ضَ   مَّ
ُهَما افْ َهْموُ         َكَذاَك ُذو فَ ْتٍح َوُذو َكْسٍر َيِجْب   بْ  ِ               ُتص  ِإْتَماُم ُكل  ِمن ْ

 ِلي    َأقْ َبُح ِفي اْلَمْعَنى ِمَن اللَّْحِن اْلجَ         ِل       التََّأمُّ  الن َّْقُص ِفي َىَذا َلَدى فَ 
 فِ                               َواللَّْحُن تَ ْغِييٌر َلُو بِاْلَوصْ         ْرِف               ِإْذ ُىَو تَ ْغِييٌر ِلَذاِت اْلحَ 

                                                 
116
 .89أطًؼ ايتذٜٛس ٍ  
117
 .7ٍ  ًِ ايتذٜٛساملفٝس يف ع 
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 بةشى ثيَيجةو
 (الصفات العرضية) كاتيةكاٌ ضيفةتة

 

 ْ(: ُٓو طًفُتإُْ نُ تُواونُسّ ثًتُنُٕايكفات ايعاضن١) ناتًُنإطًفُتُ 
 َّ َّ  ،دَبٔ تِ دياسيهشاودا تىوػِ ثًتنايُُْٖذ ٍَ تًؼذا يُبُس نايُُْٖذ ٖؤناس

 ٚهظٗاض(اإل)ٓاػهشانشدٕ وَى: يإ ياصدَ طًفُتُ، رَاسَ ،جًادَبُٓوَ ٌيُٖؤناسَنإ يًَ
 هشدُْوَنوىبلب(ٚ ايكً) َُٖيطُِساْذُْوَ ٚخفا٤(اإل) ػاسدُْوَ ٚزااّ(اإل) ؽهًَتًََُٗي

 ٚككط(اي) نىستهشدُْوَ ٚٓس(امل) دسَيزنشدُْوَ ٚتفدِٝ(اي) نشدَٕطُوس ٚرتقٝل(اي)
ٌَ وَطتإ ٚغهإ(اإل) صَُْٓداسنشدٕ ٚتشطٜو(اي) جىالْذٕ  118َػهت(.اي) ُْٖاطُ بُب

(ُٓ  119:تدََيًَ يُباسَياُْوَ (ٓٛزٟايػ
 

 َذا                             ِإْخَفا َوتَ ْفِخيٌم َوِرقُّ ُأخِ           َذا   ٌب وَكَ  ِإْظَهاٌر اْدَغاٌم َوقَ لْ 
 ي       ِ َوأَيًضا السُُّكوُن َوالسَّْكُت ُحك          رُّكِ  ُر َمَع التَّحَ  َوالَمدُّ َوالَقصْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118
 213ٚ238: سل ايتال٠ٚ ٍ بِشواُْ 
119
  .4إبطاِٖٝ ع٢ً ؾشات١ ايػُٓٛزٟ ٍ آلي٧ ايبٝإ يف جتٜٛس ايكطإٓ:  
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 والرتقيل( )التفخيمطةوزةكسدٌ و بضووككسدٌ 
تُ ْاو يُػِ ثًتُنُوَ، واتُ: (: يُصاساوَدا قَُيُويُنُ دَكًَ)ايتفدِٝ طُوسَنشدٕ

و بُسصبىوُْوَّ يُبُس تُطهبىوُْوَّ طُسوو 120دَّ ثِشدَنات يُدَْطِ ُٓوثًتُ. ْاو
 121ثًَلُواُْوَيُ.بُ بلىونشدُْوَّ ثًتًؽ دَْط بُسَو ََُياػىو.

 
 
 

 
 

 
طُوسَو بلىونٌ )تفخًِ و تشقًل(َوَ دَنشَئ ثًتُناِْ صَاِْ عُسَبِ يُِسووّ 

ٌَ بُػُوَ:  بُط
 دَخىَيٓشَيُٓوَ. )َفٓدِ( ُٓو ثًتاُّْ ًَُٖؼُ بُطُوسَيٌ -1

 دَخىَيٓشَيُٓوَ. )َطقَّل( ُٓو ثًتاُّْ ًَُٖؼُ بُبلىونٌ -2
 حاسيؽ بُبلىونِ دَخىَيٓشَيُٓوَ.َي، ُْٖذحاس بُطُوسَيٌَيُٓو ثًتاُّْ ُْٖذ -3
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 طةوزةيي دةخويَيسيَيةوة: ة بةئةو ثيتاىةى ٍةميش: يةكةو
 بُسصَنإ ( ثًت7ُ) يُ خىَيٓشَيُٓوَ بشيتنيَُٓو ثًتاُّْ ًَُٖؼُ بُطُوسَيٌ د

طًفُتِ طبام( اإل)جىوتهشدٕ  ، يًَُْىيؼًاْذا ثًتُناِْغتعال٤: خل نغط قظ(اإل)
 .)م, ا, ط, هظ ( طُوسَنشدًْإ صياتشَ

 بُّ ػًَىَيُ دَبًَت:  -يُطُوسَتشيُٓوَ -بُػًَىَيُنِ طؼتِ ِسيضبُْذيًإ
 122( ط, ا, م, هظ, م, غ, ر)

 دََيًَت:  ًٓبٓىجلُصَسّ
 ٖٕٔ.االْطَباَق َأقْ َوى َنْحَو قَاَل َواْلَعَصا      َوَحْرَف االْسِتْعاَلِء َفخّْْم َواْخُصَصا 

 
 ة:بضووكى دةخويَيسيَيةو بة ئةو ثيتاىةى كة ٍةميشة: دووةو

الَِ  )س(وثًتِ دَخىَيٓشَيُٓوَ جطُ يُ بُبلىونِ طتفاٍ(اإل) ْضَُنإ َُٖىو ثًتُ
شوػُّ ثريؤصّ  ٤, ب, ت, خ, ز, ح, ز, ش, ظ, ؽ, ف, ) واتُ: .ُٓيًفو، ثًتِ ز

 (, ٚ, ٟهع, ف, ى, ّ, ٕ, 
 

 دََيًَت: ًٓبٓىجلُصَسّ
 .......................         فَ َرق َّْقْن ُمْسَتِفاًل ِمْن َأْحُرفِ 
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 بضووك دةخويَيسيَيةوة. بة جازيشيَجاز بةطةوزةو ٍةىديَدئةوثيتاىةى ٍةى: ضيَيةو
ش، الَِ وػُّ ثريؤصّ ُٓيًف، ثًتِ )س( َُٓإُْ:  ثؼت بُخىاّ طُوسَ  ،ز

 يًَشَدا باطًإ دَنُئ:
 ثيتى )ز(

ٌَ  ُّٓ ثًتُ  ْؽ ُٖيُ بُبلىوىيسجاُٖيُ بُطُوسَو  كىْهُ جاس ،ِ ُٖيُدؤخط
  َيتُوَ:نُ دَخىَيٓشدؤخُؽ ُٖيُ بُُٖسدوو جاسي
 

 124) تفخًِ(: ًذاثًتِ )س( يُذاَيُتِ طُوسَي-يُنُّ
﴿ وَى: ُٓطُس خؤّ طُسّ ُٖبىو. -1                  ﴾ 

ٌَ. ُْٓطُس خؤّ صَُْٓداس -2 ﴿ وَى: ثًتِ ثًَؼُوَّ طُسّ ُٖب  ﴾ ،

﴿ ﴾ ،﴿   ﴾  

َٖا ثًيت ثًَؼرتيؽ ُٖبىو، ُٖسو صٍَُْٓ ُٓطُس خؤٍ بُٖؤّ وَطتاُْوَ -3
، تو ثًيت ثًَؽ ُٓويؽ طُسٍ ُٖبًَ-ُْبًَت )ٟ( بَُُسجًَو ثًتِ-صٍَُْٓ ُٖبىو

﴿ :وَى   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿﴾ ،﴿   ﴾. 

﴿ وَى: ّ ُٖبىو.)ن١ُ( ُٓطُس بؤس -4  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿ ﴾  

ٌَ.و ثًتِ ثخؤّ صَُْٓداسُٓطُس  -5  ًَؼُوَّ بؤسّ ُٖب

﴿ وَى:    ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿   ﴾  
ٌَ، ثًيت ثًَؼرتيؽ صَُْٓ ُٓطُس خؤٍ بُٖؤّ وَطتاُْوَ صٍَُْٓ -6 و ُٖب

  :تثًَؼرتيؽ بؤسٍ ُٖبًَ

 ط   ط، (41احلر: ) ص       (.14اإلْؿكام: ) ص 
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 )نػط٠ ّ ِسَطَُُِْْٓداسو يَُُٖإ وػُدا ثًتِ ثًَؼُوَّ رَيشُٓطُس خؤّ ص -7
غتعال٤: ُخٖل اإل) بُسصَنإ تِ دواوَّ يُنًَو بًَت يُثًتُبُالّ ثً ،ُٖبًَت أقًٞ(

 تُْٗا يُّ ثًَٓخ وػُدا ِسوويذاوَ: (ّ ُْبًَت، ًَُٓؽنػط٠) رَيش بَُُسجًَو َنغٕط ٔقظ(

 ﴿ ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾، ﴿  ﴾ ،﴿   ﴾ 

 دََيًَت: ًٓبٓىجلُصَسّ
 ...........................              ِإْن َلْم َتُكْن ِمْن قَ ْبِل َحْرِف اْسِتْعالَ 

8- ٌَ  ّ طُياْذٕ )ايىؿٌ( يُثًَؼًُوَ ٖاتبًَت.َُٖضَ ُْٓطُس خؤّ صَُّْٓ ُٖب
 ﴿       ﴾ :[81]يوسف ،﴿     ﴾:[، 55]النور 

 ﴿   ﴾:[99]املؤمنون،  

 دََيًَت: ًٓبٓىجلُصَسّ
 .َأْو َكاَنِت الَكْسَرُة لَْيَسْت َأْصالَ          ........................
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 125ِ بلىونِ )َشقَّل(يذا: دؤخثًتِ )س( يُ: دووَّ
 

1- .ٌَ ﴿ وَى: ُٓطُس خؤّ رَيشّ ُٖب  ﴾ ،﴿  ﴾، ﴿   ﴾  
 دََيًَت: ًٓبٓىجلُصَسّ 

 ..........................      َوَرقِّْق الرَّاَء ِإَذا َما ُكِسَرتْ 

2- ٌَ ٌَُٖ ِسَطُِْ ثًيت ثًَؼُوٍَ رَيشّ ُْٓطُس خؤٍ صٍَُْٓ ُٖب يُيُى  ْب
ٌَ غتعال٤(اال)ُ بُسصَنإ ًُوَ ثًتًَو يُثًتػدواوػُدا بًَت، يُ   وَنى: ،ُْب

 ﴿  ﴾، ﴿   ﴾ ،﴿  ﴾، ﴿ ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿  ﴾  
 دََيًَت:ًٓبٓىجلُصَسّ  

 .........................               َكَذاَك بَ ْعَد اْلَكْسِر َحْيُث َسَكَنتْ 
ذا ُْٓداسيؼصَ بُدواّ ثًتًَهِ ْصَُّْٓ ُٖبىو بُٖؤّ وَطتاُْوَ ُٓطُس -3

 ُٖبًَت. صَُْٓداسَنُؾ رَيش و ثًَؽ ثًتُغتعال٤(اإل) بُسصَنإ ٖاتبىو جطُ يُثًتُ

﴿ وَنى:   ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿ ﴾  

صَُْٓداسَوَ  يُنِ(ٟيُثاؾ ) ْتصَُّْٓ ُٖبًَ ُوَبُٖؤّ وَطتآُْطُس خؤّ  -4

﴾، ﴿﴿ بًَت وَنى: دسَيزنشدُْوَ )املّذ((يُ ثًتِ ُٟٓو ) ٖاتبًَت، جا ﴾ 

 ﴿ ًني( بًَت، وَنى:اي) ُ ٓاطاُْنإثًت خىديا   ﴾ ،﴿ ﴾ 

ّ رَيش ُّّٓ ُٖبىو، ُٖسوَٖا ثًتِ ثًَؼُوَُٓطُس يُنؤتايِ وػُيُنذا صَْ -5
ٖاتبىو، ُّٓ  غتعال٤(اإل) بُسص ثًتًَهِدوايذا يُوػُيُنِ تشدا بُ ،ُٖبىو ِسَطُِْ
 ﴿ :حاس يُقىِسٓاِْ ثريؤصدا ِسوويذاوَؾ طًَدؤخُ      ﴾لقمان( :ٔٛ)  

﴿      ﴾، المعارج(: ٘) ﴿     ﴾ نوح(: ٔ) 
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َُُاٍ( َُٓطُس بُدوايذا ثًتًَهِ السنشاو -6 ؾ يُقىِسٓاِْ دؤخُُٖبىو، ُّٓ  )

﴿ ذفف(دا(:ثريؤصدا يُنحاس ِسوويذاوَ، )يُ سيىايُتِ            

     ﴾ ىود(: ٗٔ) 
 ( دََيًَت:ايؿاطيبثًَؼُوا )

 .َولِكن ََّها في َوْقِفِهْم َمْع َغْيرِىاَ         تُ َرقُّْق بَ ْعَد اْلَكْسِر َأْو َما َتَميَّالَ 
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 :126داتشقًل(ِ )تفخًِ(و )دؤخثًتِ )س( يًَُْىإ ُٖسدوو : طًًَُّ
 :ذاَيُتِ ُٖيًَُُٓؽ دوو 

 ٌبُبلىونِ دَخىَيٓشَيتُوَ ْبُطُوسَي، ٌَ  بُالّ بلىوى باػرتَ، ًَُٓؽ ط
 جؤسَ:

، بُدوايذا ثًتًَهِ ياّ طِشاوَ )س( صَُْٓداسبىو بُٖؤّ وَطتاُْوَُٓطُس ثًتِ  -1
ٌَ وػُدا ِسوويذاوَ:ذلصٚف)  ( ٖاتبىو، َُُٓ يُط

﴿   ﴾ ( ِدا ػُؾ جايكُطنُيُ طىِسَت).َاس ٖاتىو 

﴿ ﴾  :(دا ٖاتىوَ.4يُى جاس يُطىِسَتِ )ايفحش  

﴿ ﴾  ٕجاسيإ ثًتِ )ف(ّ يُثًَؼُوَيُو دوو جاسيؼًا ٌَ ثًَٓخ جاس ٖاتىوَ، ط
(, 65(, )احلذط:81)ٖٛز: رَاسَّ ٓايُتُناًْاُْ: ْإٔ(، َُُٓؾ ْاوّ طىِسَت  ثًتِ )

  (52(, )ايؿعطا٤: 77(, )ط٘: 22)ايسخإ: 
ُٓويؽ ثًتِ  ،وػُنإ دَنات بٓلًٍُٓاسيهِ دَخيىَيًَٓتُوَ طُيشّ ُٓوَّ بُب

ُٓو نُطُػِ بُطُوسَيِ  يًَذَنات.طُياْذٕ ( طِشاوَيُ، بؤيُ وَطتإ وَنى ٟ)
وػُنُ ْانات، بَُيهى بُثًتًَهِ صَُْٓداسّ ناتِ  بٓلًٍُٓدَخيىَيًَٓتُوَ طُيشّ 

 .ًَت( دادَْعاضا)
ٌَ ِسَط٣ُٕ شُٓطُس خؤّ صَُْٓو ثًيت ثًَؼُوَيؼٌ رَي -2  طُيؼتبًَت ْب
ُّٓ جؤسَؾ يُنحاس  .تبًَ)َهظىس(  بَُُسجًَو رَيشداس غتعال٤(اإل) بُسص تًَهِثًبُ

  :ٖاتىوَيُقىِسٓاِْ ثريؤصدا 
 ﴿          ﴾  : الشعراء(ٖٙ) 

 دََيًَت: ًٓبٓىجلُصَسّ
 .......................                     َواْلُخْلُف ِفي ِفْرٍق ِلَكْسٍر يُوَجدُ 
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 بُسص دواٍ ثًتًَهٌ صَُْٓداسّصَُْٓداسبىو بُٖؤّ وَطتاُْوَو يُُٓطُس خؤٍ  -3
ُٖسوَٖا ُّٓ جؤسَؾ  َوَ ٖاتيَب.ُٓويؽ يُدواٍ ثًتًَهٌ رَيشداس ْٖاتيَب غتعال٤(اال)

﴿ قىِسٓاِْ ثريؤصدا ٖاتىوَ: يُنحاس يُ          ﴾  : (12)غبأ 
 ( دَنات، ُٓوَؾغتعال٤اإل) بُسصَنُ جآُوَّ طُوسَّ دَنات طُيشّ ثًتُ

ثًَؽ  (نػط٠) ّرَيشبَُيهى طُيشّ  ،ْانات بُسصَنُبلىونِ دَناتُوَ طُيشّ ثًتُ 
 دَنات. ثًتُ بُسصَنُ

 

 ٌذابُالّ يُناتِ وَطتاْ ،بُبلىونِ دَخىَيٓشَيتُوَ ْبُطُوسَي 
 :طُوسَنشدٕ باػرتَ

 دواٍ ثًتًَهٌ صَُْٓداسّبُ ، بُالّخؤٍ صَُّْٓ ُٖبىوبُٖؤّ وَطتاُْوَ ُٓطُس 
ٖاتيَب. َُُٓؾ تُْٗا  دادواٍ ثًتًَهٌ رَيشداسبُ ُٓويؽ ْدا ٖاتيَب(اإلغتعال٤) بُسص

﴿ يُيُى وػُدا ِسوويذاوَ:      ﴾  :(51, ايعخطف:99,21:ٜٛغف, 87)ْٜٛؼ 
 دََيًَت: (املتٛيٞ)

 في راء مصَر القطَر يَا َذا الَفضلِ         َأْن يُوَقَف مثَل الَوصلِ  واخِتيرَ 
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 ثيتى )ل(
 خىاسَوَدا بُطُوسَيِ دَخىَيٓشَيتُوَ: باساُّْثًتِ )ٍ( يُّ 

 ﴿ وَى: يُثًَؼًُوَ ٖاتبىو. ُٓطُس طُس يإ بؤس )اهلل(الَِ وػُّ ثريؤصّ  -1  

     ﴾  :اإلخالص(ٔ ، )﴿       ﴾  :الهمزة(ٙ) 

َُٖضَّ )وؿٌ(  كىْهُ الَِ وػُّ ثريؤصّ )ا(هل( ُٓطُس يُطُسَتاوَ ٖاتبىو. -2
 ﴿ وَى: دَبًَت. طُسّيُطُسَتاوَ           ...﴾  البقرة(ٕ٘ٚ) 

 دََيًَت : ًٓبٓىجلُصَسّ
 .أو َضم  َكَعْبُد اهللعن فْتٍح            ِم الالََّم من اْسِم اهللوَفخّْ 

  

 اُّْ خىاسَوَػذا بُبلىونِ دَخىَيٓشَيتُوَ:باسيُّ 
(ّ يُثًَؼُوَ عاضايإ ناتِ ) ِسَطُٕالَِ وػُّ ثريؤصّ )ا(هل( ُٓطُس رَيشّ  -1

  بىو، وَنى:

﴿      ﴾  األنفال(ٔٓ)، ﴿     ﴾ الزمر(ٗٙ)،﴿        ﴾(ٗٙٔعراف )األ  

ُ٘( كىْهُ  ًّ َِّٛا اي ِٔ اهلل(. بُّ ػًَىَيُ دَخىَيٓشَيتُوَ: )َق ََ ِٛ  127)َق
ثًتًَهِ رَيشداس  ؼُوَ بىو، ثًَؽ ثًتُ صَُْداسَنُّ يُثًَثًتًَهِ صَُْٓداس ُٓطُس -2

شوَى:  ٖاتبىو.     ش (ٕالتوبة:) ز    (ٗ٘مائدة: )ال ز. 
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 (لفاألثيتى )
، بَُيهى نشَيتْاوَطف  و بلىونهشدٕ )ايرتقًل(طُوسَنشدٕ )ايتفخًِ(بُ)األيف(  ثًتِ

ٍَ يُناتِ خىَيٓذُْوَدا.  ثًَؽ ثًتِ خؤٍ دَنُو
  128( دََيًَت:آلىل٤ ايبٝإخاوَِْ )

 والعكس في الغنّْ أُِلفْ               وتتبُع ما قَبَلها األِلفْ  .........
طُوسَيِ بُ ( ٖاتبىو ُٓواغتعال٤اإلتًَهِ بُسص )ثًَؼًُوَ ثًيُ واتُ :ُٓطُس 

﴾﴿ ،﴿ دَخىَيٓشَيتُوَ وَنى:  ﴾﴿ ، ﴾﴿ ،   ﴾﴿ ،   ﴾ ،

﴿ ﴾ ،﴿   ﴾ ، ُٖسوَٖا ثًتِ ُٓيًف بُطُوسَيِ دَخىَيٓشَيتُوَ ُٓطُس

شثًتِ )س( يُثًَؼًُوَ ٖاتبىو:  ش، ز    يُوػُّ ثريؤصّ ش، ز  زيؼذا
 .يُبَُُٖإ ػًَىَ

 بلىونِ دَخىَيٓشَيتُوَ.بُ ُٓوا ،طتفاٍ( ٖاتبىواإلُٓطُس يُثًَؼًُوَ ثًتًَهِ ْضّ )
ش   ،ز﴿ ﴾، ﴿   ﴾ ،﴿﴾، ﴿ ﴾، ﴿  ﴾ ،

﴿ ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿﴾، ﴿﴾ ،﴿   ﴾، ﴿   ﴾ ،

﴿   ﴾، ﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿ ﴾، ﴿ ﴾ ،﴿  ﴾ . 

  بُّ ػًَىَيُ ٓاَارَّ ثًَهشدووَ: ًٓبٓىجلُصَسّ
 َوَحاِذَرْن تَ ْفِخيَم َلْفِظ األَِلفِ            .....................
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 ثيَيجةوبةشى 
 (اإلدغام) تيََةلَكيَشكسدٌ

يُناتِ  داس)ؾٓس٠( ثًتًَهِبُ بشيتًُ يُخىَيٓذُْوَّ دوو ثًت هشدٕتًََُٗيهًَؼ
 .دَسبِشيٓذا

 :دَنشَيت بُدوو بُػِ طُسَنٌ يُوَتًََُٗيهًَؼهشدٕ 
 

ّ ثًتًَهِ بضواويُ (ىَتشٓطثًتًَهِ بضواو )تًََُٗيهًَؼهشدِْ  :ِ طُوسَتًََُٗيهًَؼ
  .زاض()ؾٓس٠ َيُى نُ ببُٓ ثًتًَهِػًَىبُ ،تشدا

ثًتِ  نشدِْصَُْٓداس :ؤسّ ثًَىيظتُ، يُنًَُإناسّ ص كىْهُ ْاِْ:ٖؤّ ْاو
 129.يُثًتِ دووََذا دغاّ(اإل) هشدِْتًََُٗيهًَؼ :، دووًََؽيُنُّ ّجىوالو
لىوَنإ جؤسّ يًَه يُ )ذفف(دا ِسيىايُتِيُ ؤسَ تًََُٗيهًَؼُؾُٓدل

 :ِسوويذاوَٓاِْ ثريؤصدا قىِسِٓ ػىَييُػُؾ  َو)املتُاثًني(
...ش -1      بىوَ )فٓعَِ ََا( بٓلًُٓدا يُ (ٕٔٚ:)البقرةز. 

ش -2     النساء ز( :٘ٛ). 

3- [    ]  :بىو ٓٔٞ(َْٛ)أحتأدُذ بٓلًُٓدا يُ (ٓٛ)األنعام.َ 

4- [    ] بىو ُٓيَٓا()تأَ بٓلًُٓدا يُ (ٔٔ :)يوسف.َ 

5- [   ] بىو َٓٓٔٞ(ي)َّه بٓلًُٓدا يُ (ٜ٘:)الكهف.َ 

 ش -6     بٓلًُٓدا يُ (ٗٙ)الزمر :  ز )َْٞٔٓ  031َ.بىو )تأَطٚ
                                                 

129
ًَ )اإلدغتاّ ايهتبري( يُصؤسبتُّ طُسكت    تًََُٗيهًَؼِ طتُوسَ    َّ يتًَُْىإ   َُٗيهًَؼت اوَناْذا بتُو ت ُ دَوتتش

(ٕ يتتتإ يًَتتتو ْضيتتتو  َتُييياثًنيثًتتتتُنإ يتتتإ يًَهلتتتىو ) ]ٕ واودوو ثًتتتتذا دَبًَتتتت نُٖتتتُسدوونًإ بتتتض  
ُ ، ُّٓ تًََُٗيهًَؼ[)َتكاسبني(ٕ ٞ سيىايتُتِ ) بُ ُ تايبُتت ُ  (ايػٛغي ٟ   )يت َّ  أبيٛ عُيطٚ ايبكيط (َوَ، يُُْٖتذ
ًَّ(ؾ يُطَُيًذا بُػذاسَ ... بؤيُ ثًَمحع٠ػىَيٓذا ) طُوسَ )ايهبري( يُبُس صؤس دووباسَبىوُْوَّ  ذَوتش

ثًَلُواُّْ تًََُٗيهًَؼِ بلتىوى )اإلدغتاّ ايـتػري(َوَ نتُ نتَُرت دووبتاسَ دَبًَتتُوَ.        بُ (يهجط٠ ٚضٚزٙ)
 )د. دياسّ أمحذ(

130
 .240: سل ايتال٠ٚ ٍبِشواُْ 
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ٍَ ثًتًَهِ  هشدِْ ثًتًَهِ صَُْٓداستًََُٗيهًَؼيُ ًًُ: بشيتوىىتًََُٗيهًَؼِ بل يُطُ
صّ ثًتِ دووَّ يُِسَطُداس )ؾٓس٠( هِدا بُػًَىَيُى نُُٖسدوونًإ ثًتًَبضواو
 .بهُٕدسوطت

ٌَ جؤسّ ُٖيُ  :ُٓويؽ ط
 .(إزااّ املتُاثًني) تًََُٗيهًَؼِ ثًتُ يًَهلىوَنإ -1
 .(املتذاْػني إزااّ ) تًََُٗيهًَؼِ ثًتُ ٖاوِسَطُصَنإ -2
  .(املتكاضبنيإزااّ  ) تًََُٗيهًَؼِ ثًتُ يُيُى ْضيهُنإ -3

 
 :(إزااّ املتُاثًني) إتًََُٗيهًَؼِ ثًتُ يًَهلىوَن -1

 طًفُتذا جًَذَْطْيُ دوو ثًتِ يًَهلىو يًَُْىإًُ يُو تًََُٗيهًَؼُّ ًبشيت
 .ببُٓوَنؤ دوو وػُدايُ خىدياوػُدا دوو ثًتُ يُيُى ُٓو جا  ،دَداتِسوو

 :دَبًَت بُدوو بُػُوَ ؾُّٓ تًََُٗيهًَؼُ
 :داو )ّ(ثًتِ )ٕ(يُ ُويؽ تُْٗا، ًَٓٓطُداس - أ

- ﴿        ﴾  البقرة(ٙٔ) 

- ﴿          ﴾  يونس(٘ٚ)  

ٌَ -ب   ًَٓطُ، ُٓويؽ يُّ ثًتاُّْ خىاسَوَدا: ب
﴿ دا:)ب(يُ ثًتِ )ب( -       ﴾ بُّ ػًَىَيُ  (ٕٛ :)النمل

 ِاذىبّْكتابي. دَخىَيٓشَيتُوَ:
﴿ :دا)ت(يُ ثًتِ )ت( -        ﴾ بُّ ػًَىَيُ (ٙٔ:)البقرة 

 َفَما رَِبَحتّْجرتُ ُهم. :دَخىَيٓشَيتُوَ
﴿ دا:)د(يُ ثًتِ )د( -        ﴾ المائدة(: ٙٔ ) 

 ﴿ (زا:ش)ي١ (ش) ثًتِ -        ﴾  األنبياء(ٛٚ) 

  ﴿ يُ)ف(دا:ثًتِ)ف( -        ﴾  اإلسراء(ٖٖ)  
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﴿ :دا)ى(ي١ )ى( ثًتِ -            ﴾ النساء(ٚٛ ) 

 ش: اد()ٍيُ ثًتِ )ٍ( -         ﴾  األنعام(ٜٔ)  

﴿ :دا)و(يُ ثًتِ )و( -        ﴾ (ٜ٘ :ألعراف)ا 
 

 :بىو تًََُٗيهًَؽ قُدَغُيُدسَيزنشدُْوَ )املّذ( الّ ُٓطُس ثًتِ يُنُّ ثًتِ بُ
- ﴿           ﴾  الرعد(ٕٜ ) 

- ﴿              ﴾  الرعد(ٕٔ) 
 

 ﴿ ٓايُتِتًَبًِٓ:             ﴾ الحاقة(ٕٛ ،ٕٜ) 
 :دَخىَيٓشَيتُوَبُدوو ػًَىَ ىؿٌ(دا اييُذاَيُتِ طُياْذٕ )

 وػُّيُطُس ( هت١َغ) ُٓويؽ بُوَطتإ: (اإلهظٗاض) نشدٕٓاػهشا (ِ٘ ثاػإ ( ََأيٝي
ٌَ ُْٖاطُ (ًَٖوىَيٓذِْ )خ  .دإب

 ٕىَيُ: بُّ ػًَ(اإلزااّ) تًََُٗيهًَؼهشد (ٖٗ يُنُّ  ػًَىَّ، بُالّ (ًَوََأيٝي
 131.يُثًَؼرتَ
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 :)إزااّ املتذاْػني( تًََُٗيهًَؼِ ثًتُ ٖاوِسَطُصَنإ -2
جًاواص  جًَذَْطْيُ يُنطشتىوًُ يُو تًََُٗيهًَؼُّ يًَُْىإ دوو ثًتِ ًبشيت

، ُّٓ بًَتثًتِ يُنُّ صَُْٓداسو دووَّ بضواو  ًَوَُسجبُدَدات ِسوو يُطًفُتذا
ٌَ  وُٖيُ يُذُوت ػىَيٓذاجؤسَؾ   :دابُػذَبٔ جًَذَْطذابُطُس ط

 :ػىَيٓذا ثًَىيظتُ يُكىاس(: , زط, ت) َجَُِخِش -أ
 دا)ت(يُ ّ صَُْٓداس)ط( هشدِْ ْاتُواوّ ثًتِتًََُٗيهًَؼ: 

 ﴿ ﴾ ( ٕٛالمائدة) :ُطًفُتِ دَخىَيٓشَيتُوَ، كىْهُ ُٖسدوو ( تطبس ) بُ وات 
 َ.َاوَتُو )ط( ّ ثًتِطبام(اإل)جىوتهشدٕ  ٚ (غتعال٤اإل) ُسصيِب

 دا(ط) يُ ّ صَُْٓداسشدِْ تُواوّ ثًتِ )ت(تًََُٗيهًَؼه: 

 ﴿     ﴾ دَخىَيٓشَيتُوَ )ٚزّطا٥ف١(بُ (ٜٙ)آل عمران. 
 دا)د( يُ ّ صَُْٓداسّ ثًتِ )ت(هشدِْ تُواوتًََُٗيهًَؼ: 

 ﴿              ﴾ دَخىَيٓشَيتُوَ () َأثكًََٖسَعٛابُ ،(ٜٛٔ)األعراف. 
 دا)ت(يُ ّ صَُْٓداس(دهشدِْ تُواوّ ثًتِ )تًََُٗيهًَؼ: 

 ﴿         ﴾ دَخىَيٓشَيتُوَ (نَ )ق تّ بيَّ  بة (ٕٙ٘:)البقرة. 
 

 :دوو ػىَيٓذا ثًَىيظتُيُ ًَُٓؽ(: , خ)هظ, ش جًَذَْطِ -ب

  اْذا ٓيُقىِس دا نُدووجاس)هظ(يُ ّ صَُْٓداس)ش(هشدِْ ثًتِ تًََُٗيهًَؼ
  :ٖاتىوَ

 ﴿     ﴾ (:ٗٙالنساء)، ُدَخىَيٓشَيتُوَ (ٛاإهّظًُ)ب. 

 ﴿                      ﴾ (:الزخرف ٖٜ) 
 .دَخىَيٓشَيتُوَ (إهّظًُُتِ) بُ
 
 
 



 008 

 دا(ش)يُ ّ صَُْٓداس(خهشدِْ ثًتِ )تًََُٗيهًَؼ: 

 ﴿          ... ﴾دَخىَيٓشَيتُو (ًٜٖٗصيو)بُ (ٙٚٔ :)األعراف.َ 
 

 :يُى ػىَيٓذا ثًَىيظتُيُ ًَُٓؽ(: , ّب) جًَذَْطِ -د

﴿دا )ّ(يُ )ب(تًََُٗيهًَؼهشدِْ ثًتِ        ﴾ ُٖعٓا)بُ ٕٖٔ(ٕٗ :)ىود  (ٔاضن
 َ.دَخىَيٓشَيتُو

 :دََيًَت ًٓبٓىجلُصَسّ
 َأْدِغْم َك : ُقل رَّبّْ َو: بَل الَّ، َوأَِبنْ            َوَأوََّلْي ِمْثٍل َوِجْنٍس ِإْن َسَكْن 

 ...............               ................... ِفي يَ ْوِم، َمْع: قَاُلوْا َوُىمْ             
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 :(إزااّ املتكاضبني) يُى ْضيهُنإ تًََُٗيهًَؼِ ثًتُ يُ -3   
ا طًفُتذجًَذَْطْ يُ ِ ْضيهِ يُىدوو ثًت ًُ يُو تًََُٗيهًَؼُّ يًَُْىإًبشيت

ُٓدلؤسَؾ بُالّ دَبًَت ثًتِ يُنُّ صَُْٓداسو دووَّ بضواو بًَت،  ،دَداتِسوو
  :ذا ِسوويذاوَجًَذَْطًَْىإ دوو يُيُقىِسٓاِْ ثريؤصدا 

 :ثًتِ )ٍ( و )س( -أ
 ﴿         ﴾  طو(ٔٔٗ ، )﴿          ﴾  النساء(ٔ٘ٛ) 

 )ى(: و(ثًيت)م -ب
 ﴿        ﴾  المرسالت(ٕٓ) 

 :تًَبًِٓ
ش وػُّخىَيٓذُْوَّ طُباسَت بُ -1  بُدوو ػًَىَ  دا)ذفف( سيىايُتِيُ ز

 دَخىَيٓشَيتُوَ:
 :واتُم( يُثًتِ )ى(دا، تًََُٗيهًَؼِ تُواوّ ثًتِ )تًََُٗيهًَؼهشدِْ تُواو:  *
 .( دَخىَيٓشَيتُوَأمل َْدًُهُِّ)بُ

جىوتهشدٕ  طًفُتِ ُٖسدوو ًَٖؼتُٓوَّواتُ  ْاتُواو: تًََُٗيهًَؼهشدِْ *
)م(. بُالّ تًََُٗيهًَؼهشدِْ تُواو  ِ(ّ ثًتال٤غتعاإل)بُسصيٌ  (وطباماإل)

133.يُثًَؼرتَ
 

 :يُتِووتى ًٓبٓىجلُصَسّ بؤيُ 
 ....... َوالُخْلُف بَِنْخُلْقُكْم َوَقْع.       ........................

   ﴿ ٓايُتِيُ -2        ﴾ كىْهُ  ،ْاداتتًََُٗيهًَؽ ِسوو (ٗٔ:)المطففين
ٌِ( يُطُس وػُُّسنُ بؤَإ ٓ  . واتُ )طهت( بهُئ.نيىَطتب )بَي
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 034)الو التعسيف( المى ىاضاىدٌ
(داس فتش١الَِ ْاطاْذٕ: الًََهِ صَُْٓداسّ صيادَيُ َُٖضَيُنِ )وؿٌ(ّ طُس )

 دوو جؤسّ ُٖيُ: ْاوَيهًؽ بُدوايذا دَيت. ْثًَؼِ دَنُوَيت
 

ًَُؼُ يهاوَ بُطُسَتاّ وػُنُوَو يًَِ (: ُٓو الَُيُ نُٖايعا٥س٠ ايالظ١َ): يُنُّ
ش جًاْابًَتُوَ. وَى:  ش، ز ش، ز  ش، ز  ش، ز  ش، ز   ز ،

ش  ش، ز   ش، ز   ز 
ذىنُُنُّ: ُٓطُس بُدوايذا الّ ٖاتبىو ثًَىيظتُ تًََُٗيهًَؽ بهشَيت وَى ذُوت 

 طُس بُدوايؼًذا ثًتًَهِ تش ٖاتبىومنىوُّْ طُسَتا، ُٓ
 ثًَىيظتُ ٓاػهشابهشَيت وَى دوو منىوُّْ نؤتايٌ. –الّ يُ جطُ -
 

(: ُٓو الَُيُ نُ يهاوَ بُطُسَتاّ وػُنُوَو دَنشَيت ايعا٥س٠ اري ايالظ١َ): دووَّ
 يًَِ جًابًَتُوَ.

 ًَُٓؽ دوو جؤسّ ُٖيُ:
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 قَمَري(يةكةو: المي )
 َْناُْوَ دَيت(قُطٟ)اسَيُ يُثًَؽ يُنًَو يُكىاسدَ ثًتُ ُٓو الَُ صَُْٓد

َناًْؽ َُٓإُْ: )أ، ب، غ،  ، د، ى، و، (قُطٟ) ثًتُ ٓاػهشا دَنشَيت. ْدَْىوطشَيت
 .، ّ، ه(ٟخ، ف، ع ، م، 
 ( يُباسَياُْوَ دََيًَت:ايتشف١خاوَِْ )

 ْعِرفِ             َهارَُىا فَ ْلتَ ُأواَلُىَما ِإظْ        ُرفِ    ِلاَلِم َأْل َحااَلِن قَ ْبَل اأَلحْ 
 (ِاْبِغ َحجََّك َوَخْف َعِقيَموُ  )ِمنِ      قَ ْبَل اْرَبٍع َمع عَّْشَرٍة ُخْذ ِعْلَموُ 

 منىوُْ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الَُنُ. ِداْاِْ صَُْٓ )طُسَ ثًتِ  ( يُطُس ثًت )َـرف(دا:يُ ًْؼاُّْ
 
 
 

 منىوُْ ثًتُنإ منىوُْ ثًتُنإ

ط ف صط ٤  ص 

ط ب  ط م ص ص 

 ط ز  ط ى ص  ص 

ط ح ط ّ ص   ص 

ط ر  ط ٙ ص  ص 

ط ع ط ٚ ص  ص 

ط غ ط ٟ ص  ص 
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 (شَمسيدووةو: المى )
 َْناُْوَ دَيتمشػٞ(ؽ يُنًَو يُكىاسدَ ثًتُ )ُٓو الَُ صَُْٓداسَيُ يُثًَ 

ٌَ مشػٞ() ثًتُيُ ْاخىَيٓشَيتُوَ، بَُيهى تًََُٗيهًَؽ دَنشَيت ْدَْىوطشَيت َنُدا بُب
)ط, خ,  َناًْؽ َُٓإُْ:(مشػٞ) ثًتُ ًَٓطُ تُْٗا ثًتِ )ٕ( ُْبًَت ًَٓطُّ ُٖيُ.
  م, ض, ت, ا, ش, ٕ, ز, ؽ, هظ, ظ, ف, ٍ(

ُّ ثًتِ وػُناِْ دَيِشّ دووََِ ُّٓ ػًعشَدا ( يُيُنايتشف١خاوَِْ )
 نؤيهشدووُْتُوَ:

 عِ                                     ا فَ  َرٍة أَْيًضا َوَرْمَزىَ  ْ َوَعش        عِ                                   ي َأْربَ  َها فِ  َما ِإْدَغامُ  ثَانِيهِ 
 َرم                          دَْع ُسوَء َظٍن زُْر َشرِيَفاً ِلْلكَ      َعم   ِطْب ثُمَّ ِصْل رَْحَماً تَ ُفْز ِضْف َذا نِ 

 يَّوْ                         َوالَّالَم ااُلْخَرى َسمَّْها َشْمسِ         وْ                            رِيَّ  َها َقمْ  ى َسمّْ  َوالَّالَم ااُلولَ 
  منىوُْ:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( يُطُس ثًتِ دواّ الَُنُ.ؾس٠اْاِْ )د )َـرف(دا:يُ ًْؼاُّْ

 منىوُْ ثًتُنإ منىوُْ ثًتُنإ

ط ت ط ف ص ص 

ط خ ط م ص ص 

ط ز  ط ا ص  ص 

ط ش ط ط ص ص 

ط هظ صط ض  ص 

ط ظ ط ٍ ص  ص 

ط ؽ ط ٕ ص ص 
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 بةشى شةشةو
 و )تيويً(ياضاكاىى ىوىى شةىيةداز

و ثًت )فعٌ( و نشداسطِ(ْاو )ا يُهِ صَُْٓداسَ : ْىًَْْىِْ صَُْٓداس )طانٔ(
دا ْاوَِساطتِ وػُ ْنؤتايِ يُ ،ذاطُياْذْْ يُُٖسدوو ذاَيُتِ وَطتإ دا،)ذشف(

 .َيتُوََخىَيٓشد ْدَْىطشَيت ْذَنشَيتيبُد
 بُ يُ تُْٗا ْ، ْاْىطشَيتدايُ(طِ)ا نؤتايِ ْاو يُ ُْْٓداسَ: ْىًَْهِ صَ)ايتٓىئ(

 خىدش يارَي ودو خىدطُس يا ًْؼاُّْ دوو ،تُوَطُيؼتِٓ دوو وػُدا دَخىَيٓشَييُن
 .بؤسّ بؤ دادَْشَيت دوو

ِْ ثًتُناِْ صَايُ يُنًَو بُ)تٓىئ(  خىديُنطُيؼتين ْىٌْ صَُْٓداس يا يُناتِ بُ
 :َُٓإُْنُ  دؤخْ باس دسوطتذَبًَت،عُسَبٌ كىاس 

  .(اإلهظٗاضٓاػهشانشدٕ ) -1
 .(اإلزااّتًََُٗيهًَؼهشدٕ ) -2
 .(ايكًب)َ َُٖيطُِساْذُْو -3
 .(اإلخفا٤) ػاسدُْوَ -4

 :يُثًَؼُنًُنُيذا بُّ ػًَىَيُ باطِ نشدووٕ ًٓبٓىجلُصَسّ
 َفا                      ٌب اخْ  اٌم َوقَ لْ  ِإْظَهاٌر اْدغَ          َفى               يُ لْ   ْكُم تَ ْنِوْيٍن َونُونٍ      َوحُ 

 زِمْ                     نٍَّة لَ  ِفي الالَِّم َوالرَّا الَ بِغُ          َفِعْنَد َحْرِف الَحْلِق َأْظِهْر َوادَِّغمْ 
 وا                       َونُ         ا َعنْ  َ ٍة َكُدنْي مَ  ْ ِبِكل ِإالَّ           نُ                       يُومِ   ي ْن ِبغُنٍَّة فِ  َوَأْدِغمَ 

 َفا َلَدى بَاِقي الُحُروِف ُأِخَذا   الخْ          َذا                  ا بِغُنٍَّة كَ  ُب ِعْنَد البَ  َوالَقلْ 
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 :(احلًكٞ هظٗاضاإل) طُسوويِِ ٓاػهشانشدْيُنُّ: 
ٌَ  خؤيُوَ جًَذَْطِيُ )تٓىئ( خىدِ طانٔ يادَسخظتين ْىْ ْٓاػهشانشدٕ  ب

ٓٓ ًَٓطُُٓوَّ  دُْؾ شُّٓ ٓاػهشان .نيىَطتبيُطُسّ  ياخىد  ّ يُطَُيذا بًَت،١()ا
ٍَ ػُؾ  خىدْىٌْ صَُْٓداس يايُناتًَهذايُ  ثًتُناٌْ صَاٌْ يُ ثًتتُْىئ يُطُ
 .بطُٕيُى عُسَبٌ بُ

 

ٍَ ثًتُنثًتُناِْ  هظٗاض(اإل) اٌْ ٓاػهشانشدٕ: ُٓو ػُؾ ثًتاُْ ثًًَإ دَطىتش
 نُ يُطُسَتاّ ُّٓ ، ه، ع،  ، غ، خ(٤)بشيتني يُ:  نًُل( احلثًتُناٌْ طُسوو ) خىديا

 .َحازه غيُر خاِسر أخي َىاك ِعلماً  :شاوُْتُوَوػاُْدا نؤن
 ،ِسوودَداتدوو وػُدا  وػُداو يُيُيُى  (طانٔ) صَُْٓداس نشدِْ ْىِْٓاػهشا

 .ِسووْاداتيُدوو وػُدا ُْبًَت  (تٓىئ)بُالّ ٓاػهشانشدِْ 
 

 ثًُناِْ ٓاػهشانشدٕ:
ٍَ ُّٓ دوو ثًتُدا ِسووْرتَ ياخىد )تٓىئ( (، ٓاػهشانشدِْ ْى٤ٕ, ٖي)* كىْهُ  ،يُطُ

 ْىُْوَ. جًَذَْطِيُ دووستشئ ثًتُناِْ طُسووَ
ٍَ ُّٓ دوو ثًتُدا َآَاوَْذَ ياخىد )تٓىئ()ع،  (، ٓاػهشانشدِْ ْىٕ **  ،يُطُ

 نُوُْ ْاوَِساطتِ طُسووَوَ.كىْهُ دَ
ٍَ ُّٓ دوو ثًتُدا يُواًْرت  ياخىد )تٓىئ()غ، خ(، ٓاػهشانشدِْ ْىٕ *** يُطُ

135ْىُْوَ. جًَذَْطِيُ ْضيهرتئ ثًتُناِْ طُسووٕنَُرتَ، كىْهُ 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
135
 .171أسهاّ قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ يًشكطٟ ٍ  
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 :منىوُْ
ٍَ ثًت رَاسَ ٍَ  يُدوو وػُدا يُيُى وػُدا صَُْٓداسْىِْ  يُطُ  (داتٓىئ)يُطُ

ط الهمزة 1  ط ص ط ص   ص 

ط الهاء 2 ط ص   ط ص   ص 

ط العين 3  ط ص   ط ص  ص 

ط الحاء 4  ط ص ط ص   ص 

ط الغين 5  ط ص  ط ص   ص 

ط الخاء 6      ط ص   ط ص   ص 

 
ٓاِْ ثريؤصدا قىِس يُ ُتِ ٓاػهشانشدْذاَييُذا صَُْٓداسْىِْ  ْاطًُٓوَّ تًَبًِٓ: بؤ

ش :اوَ، وَىونِ يُطُس ْىُْنُ داْىبل ) (يإ بُ طُسّ ثًتِ صاْايإ    ز 
 .اوَداْيإ                                 ًؼاُّْيؽ يَُُٖإ ذاَيُتذا ْ)تٓىئ( بؤ
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 :(اإلزااّ) هشدٕتًََُٗيهًَؼدووَّ: 
ٍَ ػُؾ ثًيت صَاٌْ  ياخىد يُ بُيُنطُيؼتين ْىٌْ صَُْٓداس بشيتًُ )تٓىئ( يُطُ
َُيُ *(, ٕض, ّ, ٍ, ٚ ,ٟ: )ثًتُناِْ عُسَبٌ.  .136دا نؤنشاوُْتُوًَىٕ(وػُّ )يش

 :دووجؤسَ هًَؼهشدٕتًََُٗي بُػُناِْ
 

ّْهشدِْ ًَٓطُداس )تًََُٗيهًَؼ -1 ٓٓ إزاا  ( ١بغ
ٍَ )كىاس( يُو ػُؾ  (ٓىئت) خىدبُيُنطُيؼتين ْىٌْ صَُْٓداس يايُ بشييت يُ يُطُ

َُُٜػٍُ )وثًتُ نُبشيتني يُثًتُناِْ   :و بُػُوَدوبُ دَنشَيتًَُٓؽ  .(َُِٜٔٛٔ) ٕيا (ٛٓ
 

ّْ تًََُٗيهًَؼِ تُواوّ ًَٓطُداس - أ ٌْ )إزاا ٓٓ ناَ  :١(بغ

 كىْهُ ثًتِ يُنُّتُواو  طىتشاوَبؤيُ ثًَِ  ، ّ(.ٕثًتُناِْ: دوو ثًتِ ُٖيُ )
تًََُٗيهًَؼِ  -ًَٓطُ طًفُتِ  ْثًتبُ –بُتُواوّ  تٓىئ( خىد)ْىِْ صَُْٓداس يا

 .بىوَ ثًتِ دووَّ
 داْشاوَ. بؤ يُطُس ثًتِ دووَّ  ّ(ؾٓس٠) ًْؼاُّْ :)َـرف(دايُ ًْؼاُّْ

 :ُْومنى
ط :داِ ْىٕ بُدواّ ْىِْ صَُْٓداسٖاتٓ   ص  

ط :داٖاتِٓ ًَِ بُدواّ ْىِْ صَُْٓداس   ص  

طٖاتِٓ ْىٕ بُدواّ )تٓىئ(دا:     ص  

ط: )تٓىئ(دابُدواّ  ًَِٖاتِٓ     ز 

ُّاإل) تُواوّ ًَٓطُداستًََُٗيهًَؼِ ْا - ب ١ٓٓ ( ايٓاقل زاا  بغ
)تٓىئ(َنُ  خىدبُالّ يًَشَدا ْىِْ صَُْٓداس يا، ()ٚ, ٟ :ؽ دوو ثًتِ ُٖيًَُُٓ
، ُٖس َاوَتُوَ ّ تًََُٗيهًَؼِ ثًتِ دووَّ ُْبىوَ، كىْهُ طًفُتِ ًَٓطُنُّبُتُواو

 137.بؤيُ ثًَِ وتشاوَ ْاتُواو

                                                 
ًَُىٕ( واتُ: ثُيُدَنُٕ، *  (َؾ دَخىَيٓشَيتُوَ.يًٕٜٛطَٔ)بُ )يش

136
  ايتشف١ ٚاجلعض١ٜ يف عًِ ايتذٜٛس. إعا١ْ املػتفٝس بهبط َتين 
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 :ُْومنى
ط :داٖاتِٓ واو بُدواّ ْىِْ صَُْٓداس  ص  

ط :داٖاتِٓ )يا( بُدواّ ْىِْ صَُْٓداس    ص  

 ط: واو بُدواّ )تٓىئ(داٖاتِٓ  ص  

ط: بُدواّ )تٓىئ(دا )يا(ٖاتِٓ      ز 
 138.(ّ بؤ داُْْشاوَؾٓس٠) : ًْؼاُّْ)َـرف(دايُ ًْؼاُّْ

 

ٌَ ًَٓطُ ) -2 ّْتًََُٗيهًَؼِ ب ٓٓ إزاا  (١بال ا
ٍَ دوو ثًتُنٍُ تشدا تٓىئ) خىدنطُيؼتين ْىٌْ صَُْٓداس يابُيُ يُ بشيتًًُ   ( يُطُ

 كىْهُ ًٖض طًفُتًَهٌ ْىُْنُ ْاًََيَن. ت،ٓابًَيًَشَدا ًَٓطُ دسوطتنُ )ٍ، س( يُ. 
 : منىوُْ

ط :داٖاتِٓ )الّ( بُدواّ ْىِْ صَُْٓداس  ط, ص      ص  

ط :دااسٖاتِٓ )سا( بُدواّ ْىِْ صَُْٓد   ط، ص  ص  

ط: بُدواّ )تٓىئ(دا ٖاتِٓ )الّ(    ط، ص     ص  

ط: )سا( بُدواّ )تٓىئ(داٖاتِٓ    ط ،ص     ز 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                            
137
 .26. ٍايػٌٗ املفٝس ف٢ أسهاّ ايتذٜٛس: إبطاِٖٝ أمحسبِشواُْ:  
138
 .178: تٝػري ايطمحٔ ٍ بِشواُْ 
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  139:كُْذ تًَبًًُٓى
وػُدا بىو دَبًَت ُٓطُس يُيُى  ّ، بُالوػُدا ِسوو دَداتدوو  هشدٕ يُتًََُٗيهًَؼ -1

 و(طًلاملهظٗاْض اإل) ِسَٖا ِٓاػهشانشدْذَطىتشَيت ثًًَ ْبهشَيت هظٗاض(اإل) ٓاػهشا
 .(ٝإُِٓب ٛإ,ِٓقٔ ٛإ,ِٓٔق ٝا,ِْٓساي) :ِسوويذاوَ وػُدآاْذا يُكىاس قىِسيُ

َنُ سبَُيهى ْىُْ صَُْٓدا ،ْاداتودا تًََُٗيهًَؽ ِسوجًَطُّ قىِسٓاِْ ثريؤصدوو يُ -2
 :ٓاػهشا دَنشَيت

﴿        ﴾  يس(ٔ-ٕ)  

﴿          ﴾  القلم(ٔ) 

﴿ وػُّيُ -3 ﴾  ِّهشدِْ ْىِْ تًََُٗيهًَؼ ٚ )ايككل(()ايؿعطا٤ طىِسَت
 .ذا ثًَىيظتُثًتِ ًَُيُ َُْٓداسص

﴿ :ٓايُتِلة -4     ﴾ (قيامة:ال ٕٚ)، ُىيظتثًَكىْهُ  ،ْاداتتًََُٗيهًَؽ ِسوو 
ِٔ( وػُّيُطُس   .نيَطتبٛ )ََي

ْىُْنُ س ثًَىيظت )واجب(َ يُذاَيُتِ وَطتإ )وقف( يُطُس ْىِْ صَُْٓدا -5
 .ٓاػهشا بهشَيت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
139
 .88-86يًُطقفٞ ٍ  ٖسا١ٜ ايكاضٟ ,176 -174: أسهاّ قطا٠٤ ايكطإٓ يًشكطٟ ٍ بِشواُْ 
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 :140(ًبايَكَُٖيطُِساْذُْوَ )طًًَُّ: 
بًًََُُهِ ػاساوَ بًَُٓطُوَ،  )تٓىئ(ْىٌْ صَُْٓداس يا َُٖيطُِساْذُْوَّ يًُُ بشيت

ٌَ ُْٖطاو دَبًَت:ُٓوَؾ  دا.ثًيت )ب(بُ يُناتِ طُيؼتِٓ  بُط
 .بؤ ًًََُهِ تُواو )تٓىئ( َُٕٖيطُِساْذُْوَّ ْىٌْ صَُْٓداس يا -1
ٍَ داخظتِٓ ِٓ بُثًتِ )ب(يُبُسطُيؼت ػاسدُْوَّ ًَُُنُ -2 ، ٖاونات يُطُ

 .(داسؾٓس٠ُْبًَتُ ًًََُهِ )بًَفؼاس بؤ ُٓوَّ  ُْٖسدوو يًَى بًَُٖىاػِ
 ، ثاػإ داخظتِٓ يًَى بُتُواوّ(سطن١دَسخظتِٓ ًَٓطُ بُُْٓذاصَّ دوو ) -3

ٌَ فؼاس(  .بؤ دَسبِشيِٓ ثًتِ )ب( )بُب
 

 
 

 ًَِبُ ػًَىَّ دوو يًَى يُناتِ دَسبِشيِٓ ْىِْ َُٖيطُِساوَ
 

 :دََيًَت ًٓبٓىجلُصَسّ
 .اِلْخَفا َلَدى بَاِقي الُحُروِف ُأِخَذا         َوالَقْلُب ِعْنَد الَبا ِبغُنٍَّة َكَذا

 
 

                                                 
َٖٓاِْ دَطتُوارَّ )إقالب( َُٖيُيُ، كتىْهُ )إفعتاٍ( تتُْٗا    140 ٌ )يتُ   بُناس ( وَسدَطريَيتت، نُواتتُ   َأفَعي

ٟ    بًَٗٓشَيت. بِشواْتُ:  س( ْابًَت )إقتالب( بتُنا  َأقًَبيُبُس بُناسًَُْٖٓاِْ ) ٍ  أسهياّ قيطا٠٤ ايكيطإٓ يًشكيط
179. 
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 تًَبًِٓ:
 .دَداتدا ِسوووػُوػُو يُدوو يُيُى  (ايكًبَُٖيطُِساْذُْوَ )

 

ًًََُهِ  ْىِْ صَُْٓداس( قًب)ّ َُٖيطُِساْذُْوَ)َـرف(دا: بؤذاَيُتِ ًْؼاُّْ يُ
يذا ابُدويُنِ البشاوَو )سطن١( جىوَيُ ، بؤ )تٓىئ(يؽ:داْشاوَ ونِ يُطُسىبل

 وى داْشاوَ.ىًًََُهِ بل
  ُْ:وىمن
- ﴿                        ﴾ (البّينة:ٗ) 

- ﴿           ﴾ العلق(: ٔ٘) 
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 :(احلكٝكٞ اإلخفا٤) اطتُقًُٓيِّ ِسػاسدُْوَكىاسَّ: 
ٍَ ) (تٓىئ) خىدْىِْ صَُْٓداس يا دَسبِشيِٓيُ ًُبشيت  ثًتُناٌْ يُ ( ثًت15يُطُ

ِ تُواو هشدْو ُْ تًََُٗيهًَؼتُواو ٓاػهشانشدِْ ُْصَاٌْ عُسَبًذا، بُػًَىَيُى 
ٍَ ًَٖؼتُٓوَّ ًَٓطُدَ  ُبؤ ثًت سطن١() وَيُىدوو ج ُْٓذاصَّبُ ١(ٖٓ)ُا بًَت، يُطُ

 ػاساوَنُ.
طُػتِٓ ) ػاسدُْوَّ يًَىّيُ ّبؤجًانشدُْوَ ْاودَبشَيت (اإلخفا٤ احلكٝكٞ) بُ

 .ثًتِ ب(بُ ْىِْ صَُْٓداس
 .(, ىخ, ز, ش, ظ, ؽ, م, ا, هظ, ف, ف, ط, ز, ت, م): ثًتُناِْ

 :( دََيًَتاجلُعٚضٟ)
َيتِ  في ِكلْ      زَىا  ٍر َرمْ  ْمَسٍة ِمْن بَ ْعِد َعشْ  ي خَ                 ف          ْنتُ َها ِم ىَذا الب ْ  َقْد َضمَّ
 ا  ْع ظَاِلمَ  ُدْم طَيًّْبا زِْد ِفي تُ ًقى ضَ       ِصْف َذا ثَ َنا َكْم َجاَد َشْخٌص َقْد َسَما        

 

 :)اإلخفا٤( كؤًَْتِ ػاسدُْوَ
ًَٓطُ بؤِْ ثًتِ ثًتِ دواتش، واتُ: دَبًَت  جًَذَْطِشدِْ دَّ بؤ ٓاَادَن -1
141.ًَبًَتيخؤّ  ثاؾ

 

 نُثىوَوَ.يُ دَسنشدِْ ًَٓطُيُنِ تُواو -2

ٍَ دَسكىوِْ دَْطًَهِ طىوى يُدََُوَ ُٓويؽ بُ -3 ٖؤّ داُْخظتِٓ  يُطُ
ٍَ ثًتُناِْ جًَذَْطِ و )ى( نُ ثًتِ )م( يُ (دا جطُاإلخفا٤) ػاسدُْوَ ْىٕ يُطُ
 142تُواوّ دادَخشَيت. يُطَُيًاْذا بُ جًَذَْط

 

 

                                                 
141
 .183: تٝػري ايطمحٔ ٍ بِشواُْ 
142
 (.1/301أطًؼ ايتذٜٛس: ) 
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   :تًَبًِٓ
 م,) واتُ: (غتعال٤اإل) بُسصَنإ يُثًتُ خفا٤(اإل) ػاسدُْوَ ُنآُِْطُس ثًت -1

 يُُٓطُس  بهشَيت. طُوسَ ًَٓطُّ ػاسدُْوَنُبىو ثًَىيظتُ  (هظ, م ا, ط,
 .وى بهشَيتُوَىبل ًَٓطُنُيظتُ ( بىو، ثًَىاإلغتفاٍ) ثًتُ ْضَُنإ

 :دََيًَت (ايػًػبٌٝ ايؿايفخاوَِْ )
 .ُحُروُف ااِلسِتعالِء ال ِسواىا              وَفخِّْم الغُنَّة ِإْن َتالى ا

 دا ًٖض(٤خفااإل) ػاسدُْوَ ْىِْ صَُْٓداس يُذاَيُتِ دا بؤ)َكشف( يُ -2
نُ بُػىَئ (سطن١) يؽ ُٖسدووبؤ )تٓىئ( ،داُْْشاوَ بؤ (سطن١) يُنِجىوَيُ

 يُنذا داْشاوٕ.
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 043:ثمةكاىى شازدىةوة
ٍَ ثًتُناِْ )بًَُٖضتشئ -1  جًَذَْطِيُ جًَذَْطًإِ ًْضيه( يُبُس , تط, ز: يُطُ

ُناِْ ثًت جًَذَْطِيُ تا ْضيهرتبٔ (تٓىئ) ْْىٕ جًَذَْطِثًتِ ْىُْوَ، واتُ: 
 دووسخظتُٓوَّ صَإ نًََُوَيُٓوَ، ُٓويؽ بُسدصياتش دَػاس(َوَ خفا٤اإل) ػاسدُْوَ

ًؼىّ( بؤ صياتش اخل)نُثىو  جًَذَْطِو ثؼتبُطتِٓ تُواو بُ ْىٕ جًَذَْطِيُ
 .ًَٓطُنُيإ ِْٓاػهشانشد

ٍَ ُٖسدوو ثًتِ ): الواصتشئ -2  ٕجًَذَْطًادا، يُبُس دووسّ (، ىميُطُ
 . ًَٓطُناًْإ نَُرتَ ثًُّ ٓاػهشانشدِْ ثًتِ ْىُْوَ، واتُ: جًَذَْطِيُ

ٍَ  :َآَاوَْذ -3  وُْصؤس دووس جًَذَْطًإ، كىْهُ ثًتُنُّ تشدا (10)يُطُ
 .ثًتِ ْىُْوَُُ يْضيه يؽُْصؤس
 

 (:اإلخفا٤ًَْىإ تًََُٗيهًَؽ )اإلدغاّ( و ػاسدُْوَ )جًاواصّ 
( ُٖيُ، ُٖس ؾس٠تًََُٗيهًَؼِ تُواودا )يُ بُالّ ،ًُ( ًْؾس٠يُ ػاسدُْوَدا ) -1

ًََتًََُٗيهًَؼِ تُواودا يُ بؤيُ ًَٓطُ  ػاسدُْوَدا.يُ ًَٓطُيُ رتَنا

ِ ْىمن ثًت: تثًتُنُدايُ، دََيًًَّ ثًتُنُدايُ، تًََُٗيهًَؼًؽ يُػاسدُْوَ يُال -2
هشد ُْى يُالّ الَذا، ُٖسوَٖا دََيًًَت: ْىمن يُالّ ثًتِ دايذا يُالَذا تًََُٗيهًَؼ

 تًََُٗيهًَؽ نشد ُْى يُدايذا.

َُٗيهًَؽ تُْٗا يُدوو دَدات، بُالّ تًَُوَ يُيُى وػُو يُدوو وػُدا ِسووػاسدْ -3
 دَدات.وػُدا ِسوو

ٌَ ًَٓطُؾ تًََُٗيهًَؽ ب ػاسدُْوَ ًَُٖؼُ بًَُٓطُوَيُ، بُالّ -4 ًَُٓطُو بُب
 144ُٖيُ.
 
 
 

                                                 
ٜٓيي١ ؾييطح َيينت اجلعضٜيي١  واْتتُ:بِش143 , 92, ٖساٜيي١ ايكيياضٟ ٍ: 184, تٝػييري ايييطمحٔ ٍ 24ٍ ايطٚنيي١ ايٓس

 .101 -100 املٓري ٍ:
144
 .183, تٝػري ايطمحٔ ٍ: 188أسهاّ قطا٠٤ ايكطإٓ ٍ:  
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 ُ:ْوىُْت
 ثاؾ تٓىئ وػُدايُدوو  وػُدايُيُى  ثًتُنإ

ط ت  ط ص ط ص     ص 

ط خ  ط ص   ط ص  ص 

ط ز    ط ص  ط ص    ص 

ط ز  ط ص   ط ص    ص 

ط ش  ط ص   ط ص    ص 

ط ظ  ط ص   ط ص      ص 

ط ؽ  ط ص     ط ص     ص 

ط ف   ط ص  ط ص   ص 

ش م  ش ز   ش ز    ز 

ش ا ش ز   ش ز   ز 

ط ط   ش ص ش ز     ز 

ش هظ  ش ز  ش ز  ز 

ط ف ط ص   ط ص    ص 

ش م   ش ز    ش ز   ز 

ط ى  ط ص   ط ص     ص 
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 بةشى حةوتةو
 )ضاكً( ياضاكاىى مينى شةىيةداز

 

ٍَ ثًتُناِْ  ٌَ ًَُِ صَُْٓداس يُطُ  :ُٖيُ دؤخِصَاِْ عُسَبًذا ط
 :دََيًَت (داايتشف١)يُ (اجلُعٚضٟ)

 .دغاٌم وإظهاٌر فَ َقطْ إخفاٌء ا       أحكاُمَها ثالثٌة لمْن َضَبطْ 
 
 

 :اإلخفا٤ ايؿفٟٛ() ػاسدُْوَّ يًَىّيُنُّ: 
ٍَ  ناتِ طُػتِٓ بُ ًَُِ صَُْٓداس يًُُ يُػاسدُْوَّ ًبشيت ثًتِ )ب( يُطُ

َّ ػاسدُْوَّ ًثًَ، داخظتِٓ ُٖسدوو يًَى بًَُٖىاػِبُ ُٓويؽ. َاُْوَّ ًَٓطُ ذَوتش
 .كٔدََسد ( يُيًَىَوَب ،ُّٖسدووثًتِ ) ُٓوَّ ُبُسي يًَىّ

 

 :دََيًَت (اجلُعٚضٟ)
ِو الشَّْفِويَّ لِْلُقرَّاءِ           فَاأَلوَُّل اإِلْخَفاُء ِعْنَد اْلَباءِ   َوَسمّْ

، دابؤكىًَْهِ تشيؽ ُٖيُ ًَُِ صَُْٓداس ٓاػهشادَنات يتُناتِ طُػتتِٓ بتُثًتِ)ب(   
 .صاْايإ ُٖسَ صؤسّ ّبُيُطُس ِساّ صؤس بًَُٖضتشَبُالّ ػاسدُْوَّ 

 :دََيًَت جلُصَسًّٓبٓى
 نْ                       َوَأْخِفيَ .... ...........           ..........................                 
 ٘ٗٔ.اْلِمْيَم ِإْن َتْسُكْن بِغُنٍَّة لَ َدى            بَاٍء َعَلى الُمْخَتاِر ِمْن َأْىِل األَدا      
ّ بؤ اسّ ػاساوَ ًْؼاُّْ صَُْٓ )طهىٕ(صَُْٓددا ًٌَُ (َكشف)يُ تًَبًِٓ:
 منىوُْ:بؤ  داُْْشاوَ.

﴿          ﴾ القلم (: ٗٓ)  

﴿         ﴾ النازعات (: ٔٗ) 
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 (:اإلخفا٤ ايؿفٟٛجًاواصّ ًَْىإ َُٖيطُِساْذُْوَو )ايكًب( ػاسدُْوَّ يًَىّ )
 ُّْ خىاسَوَدا جًاواصٕ:آلى يُنٔ و يُّ خادَسبِشيٓذا وَ جًَذَْطْ يُ
بَُيهى َُٖيطُِساوَيُ،  ،ًُ( ًْأقًٞ) ِسَطُُٕوَدا ثًتِ ًَِ ثًتًَهِ يَُُٖيطُِساْ -1
 ِسَطُُْ.ػاسدُْوَّ يًَىيذا يُ بُالّ

ٓاػهشا  :يُ ػاسدُْوَّ يًَىيذا صاْايإ دوو ِسايإ ُٖيُ، ُْٖذَيهًإ دََئًَ -2
ٍَ ًَٓطُدايُ: ػًإ دََئًَصؤسبُ ْدَنشَيت ّ َُٖيطُِساْذُْوَ آل، بُدَػاسَيتُوَ طُ

 يُنذَْطِ صاْاياِْ يُطُسَ.

 َدات، بُالّ َُٖيطُِساْذُْوَ يُيُى وػُودػاسدُْوَّ يًَىٍ يُدوو وػُدا ِسوو -3
 146دَدات.دوو وػُػذا ِسوويُ
 

( ػاسدُْوَّ يًَىّ اإلخفا٤ احلكٝكٞ) ْجًاواصّ ًَْىإ ػاسدُْوَّ ِساطتُقًُٓيٌ
 (:يؿفٟٛاإلخفا٤ ا)

تُْٗا  ْدَكًَتًذا ْىِْ صَُْٓداس بُتُواوّ يُْاوػاسدُْوَّ ِساطتُقًُٓييُ -1
ذا ْىِْ صَُْٓداس بُتُواوّ يُْاو يػاسدُْوَّ يًَىًٓطُنُّ دًًََََٓتُوَ، بُالّ يَُ

 ثًتِ )ب(وَ. جًَذَْطِيُ جًَذَْطِْاكًَت ُٓويؽ يُبُس ْضيهًٌ 
 ذايػاسدُْوَّ يًَىيُ، بُالّ ٔيُنذَْط ذاًػاسدُْوَّ ِساطتُقًُٓيصاْايإ يُ -2

 147.جًاواصٕ

 
 ػًَىَّ دوو يًَى يُناتِ دَسبِشيِٓ ًَُِ ػاساوَدا
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 اإلزااّ ايؿفٟٛ() هشدِْ يًَىّتًََُٗيهًَؼ دووَّ:
 

ًًََُهِ  ناتِ طُيؼتِٓ بُ هشدِْ ثًتِ )ّ(ّ صَُْٓداس يُتًََُٗيهًَؼ ًُ يًُبشيت
 (ّ ًَٓطُداس.زَؿٓس) هُِٖسدوونًإ ببُٓ ًًََُ ػًَىَيُى نُ بُبضواودا، 

، ُنُ نُ ًَٓطُيُ دًًََََٓتُوَكىْهُ طًفُتِ ثًت ،اوَُّٓ تًََُٗيهًَؼُؾ ْاتُو 
ثًتِ  ونُ كىْهُىبل .َيتيؼِ ثًَذَوتش)املتُاثًني( يًَهلىو ى ووبلى تًََُٗيهًَؼِ

طًفُتذا يُنًإ جًَذَْطْ يُنًَُإ صَُْٓداسَ، يًَهلىوَ كىْهُ ُٖسدوو ثًتُنُ يُ
 ىوُْ:من طشتىوَ.

﴿               ﴾  قريش(ٗ) 

﴿         ﴾  الهمزة(ٛ) 
 

 :148)اإلهظٗاض ايؿفٟٛ( يًَىّ ٓاػهشانشدِْ طًًَُّ:
ناِْ تشّ صَاِْ ثًتًَُُِ صَُْٓداس يُناتِ طُيؼتِٓ بُنشدِْ ًُ يُٓاػهشاًبشيت
ٍَ ُٖسدوو ثًتِ  تايبُت يُ (، بُب ،ّ)جطُ يُعُسَبِ  ، و(دا صؤس ٓاػهشاتشَ )فطُ

 .يُيُنُوَ ْضيهُ جًَذَْطُناًْإهُ كىْ ،يُبُس جًانشدُْوَيإ يُيُنرت
 :دََيًَت ًٓبٓىجلُصَسّ

 َواْحَذْر َلَدى َواٍو َوفَا أْن َتْخَتِفي         َوأْظِهَرنْ َها ِعْنَد بَاِقي اأَلْحُرفِ 
 

ٍَ طدَ ثًًَؼِ  .ُٖسدوويًَىَثًتِ ًَِ  جًَذَْطِكىْهُ  ،(ؾفٟٛ)ىّ يًَىتش
 :دََيًَت (ايتشف١خاوَِْ )

 ِمْن َأْحُرٍف َوَسمَّْها َشْفوِيَّوْ           َوالثَّاِلُث اإِلْظَهاُر ِفي اْلَبِقيَّوْ 
 

ٌَ ذىنُُنُّ ًٌَُ صَُْٓداس نؤبىويُّ ٓايُتُدا ُٖس طُسْخ:  :َتُوَط
 ش                      يس:ز(ٜٔ) 
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ٌَ ذىنُُنُّ ًٌَُ صَُْٓداس بُ يؼُوَ ، و()ف ُٖسدوو ثًتِ يُّ ٓايُتُػذا ُٖسط
 :تُوَُْىنؤب

ش                                  

                          النساء: ز(ٔ٘) 

 :منىوُْ
 

 يُدوو وػُدا يُيُى وػُدا ثًتُنإ

ط اهلُع٠  ط ص     ص 

ط ايتا٤ ط ص        ص 

ط ايجا٤    ط ص    ص 

ط _ اجلِٝ        ص 

ط احلا٤ ط ص ص 

 ط _ اخلا٤ ص 

ط ايساٍ     ط ص           ص 

ط - ايصاٍ       ص 

ط ايطا٤    ط ص           ص 

ط ايعاٟ    ط ص  ص 

ط ايػني ط ص       ص 

ط ايؿني ط ص      ص 

ط _ ايكاز     ص 



 039 

 يُدوو وػُدا يُيُى وػُدا ثًتُنإ

ط ايهاز   ط ص        ص 

ط ايطا٤    ط ص     ص 

ط - ايظا٤     ص 

ط ايعني    ط ص  ص 

ط _ ايغني       ص 

ط _ ايفا٤    ص 

ط _ ايكاف      ص 

 
 
 

ط ايهاف  ط ص     ص 

ط ايالّ  ط ص  ص 

ط ايٕٓٛ ط ص    ص 

ط اهلا٤  ط ص      ص 

ط ايٛاٚ ط ص   ص 
ط ايٝا٤ ط ص  ص 

 

 
طُسَ  ّ ثريؤصدا)َـرف(يُ صَُْٓداس نشدِْ ًَُِذاَيُتِ ٓاػهشا بؤ :ِٓتًَبً

 .اْشاوَبؤدثًتِ ) (ّ 
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 (دازشدّةحوكنى ميه و ىوىى )
١ٓٓ(  دَسخظتِٓ ًَٓطُ ُٓطُس ، ُٓسنُداسدا )ؾٓس٠( ْىِْ ْيُناتِ دَسبِشيِٓ ًَِ)ايغ

 وػُػذا بًَت.يُيُى 
ط: داس)ؾٓس٠( منىوُْ بؤ ْىِْ ط, ص  ص 

ط: داس)ؾٓس٠( منىوُْ بؤ ًَُِ     ط ,ص ط, ص ص  
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 بةشى ٍةشتةو
 بةشةكاىى و(املدّ) دزيَركسدىةوة

 

يُنًَو يُثًتُناِْ  نشدُْوَّ دَْط بُدسَيز : بشيتًُ يُ(املٓس) دسَيزنشدُْوَ
 .)ايًني( ٓاطاُْنإ ثًتُيُ يُنًَو  خىديا دسَيزنشدُْوَ )املّذ(

ٌَ ِساصيبًَت -( ٔ َظعىددََيًَت: )اب (ٜعٜس ايهٓسٟ(ّ نىِسّ )َٛغ٢)   - خىاّ ي
ش خىَيٓذِْ ثًاوَيو دَطشت، ناتًَو طُػتُ ٓايُتِ: طىَيِ يُ            

    ...التوبة: ز(ٙٓ)  ٌَ : وتُِٓويؽ خىَيٓذيُوَ،  دسَيزنشدُْوَ )املّذ(بُب

: ُّٓ كؤٕ ثًاوَنُؾ وتِ .َبُو ػًَىَيُ بؤ َِٓ ُْخىَيٓذَو (ز)ثًَػَُبُسّ خىا 

ش وتِ: ؟بؤّ خىَيٓذيتُوَ                دسَيزنشدُْوَ  بُ ...ز
  149.َوَ خىَيٓذيُوَ)املّذ(
 

 : دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ثًتُناِْ 
ٌَ)فتش١(  ّ صَُْٓداس ثًتِ ثًَؼُوَّ طُس)أيف(  زش :وَى ب

١ُٖ( ثًَؼُوٍَ بؤسٍ صَُْٓداس ثًيت )ٚ( ٌَ  )َن ش :وَىب ز 

ٌَ)َنِػَط٠(  ثًيت ثًَؼُوٍَ رَيش ٍ صَُْٓداس)ٟ(  زش :وَى ب

ط ّ:وػُيُ ُٖس طًَهًإ ط ,صط, ص ُْتُوَ.بىنؤ ص 
 

 ًني(:اي) ٓاطإ ثًتُناِْ
ٌَ)فتش١( ثًيت ثًَؼُوٍَ طُس )و(ٍ صَُْٓداس   زش: وَى ب

ٌَ )فتش١( صَُْٓداس ثًيت ثًَؼُوٍَ طُس ٍ(ٟ) ش: وَى ب   ز 

                                                 
149
 .2237:  رَاسَ: ايػًػ١ً ايكشٝش١ يأليباْٞ بِشواُْ 
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كىْهُ ًَُٖؼُ  ،ًني(يؼُاي) ، ٓاطإّذ(وامل) دسَيزنشدُْوَ ثًتِثًتِ ُٓيًف  واتُ
دسَيزنشدُْوَ ثًتِ  (ٟ )و، ُٖسدوو ثًتِ يُ، بُالُّٖ ّصَُْٓداسَو ثًَؼُوَّ طُس

 ٓاطإ ثًتِ بًَت، ِسَطُصّ خؤيإ ثًَؼُوَيإ يُ(ّ سطن١) ْصَُْٓداسبٔ ناتًَو ٕ)املّذ(
 150.ثًَؼُوَيإ )َفتى ( بًَتٔ ناتًَو صَُْٓداسبٔ و يؼًني(اي)

 

 :دََيًَت (اجلُعٚضٟ)
 ِمْن َلْفِظ َواٍي َوْىَي ِفي نُوِحيَها            َها                                           َفِعي ُروُفُو َثالَثٌَة   حُ 

 َزمْ    َ  َشْرٌط َوفَ ْتٌح قَ ْبَل أَْلٍف يُ ْلت             ا َوقَ ْبَل اْلواِو َضمْ َوالَكْسُر قَ ْبَل اْليَ 
َها اْلَيا ُن مِ  َواللّْي نَ   ن ْ  َنا                 ِإِن اْنِفَتاٌح قَ ْبَل ُكل  ُأْعلِ              ا             َوَواٌو ُسكّْ

 
 :َُٖضًَيت ث )املّذ( دسَيزنشدُْوَ ُناِْجًاواصٍ ًَْىإ ثًت

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
150
 .209ٍ ,: أسهاّ تال٠ٚ ايكطإٓبِشواُْ 

 َُٖضَ ِسووّ بُساوسد
دسَيزنشدُْوَ  ثًتُناِْ 

 )املّذ(

 )جىف(بؤػايِ  .طُسووَ دووستشيِٓ وَجًَذَْطُ يُِسووّ 

ُْسَِ  و(ايؿس٠) تىْذّيُِسووّ 
 (خا٠ٚايٓط)

 (ِضخُْٛسَٔ ) َ )ػذيذ(.بًَُٖض

 يُِسووّ ػًَىَياُْوَ
بضواوو )َترشى( صَُْٓداسٕ 

 (غانٔ)
 ( يإ ًُْسطن١)
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 : )املّذ( دسَيزنشدُْوَبُػُناِْ 
 :دَنشَيت بُدوو بُػِ طُسَنًُوَ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(

  )املس األقًٞ( دسَيزنشدُْوَّ بٓلًُٓيِيُنُّ: 
 ( املس ايفطعٞالوَنِ )دسَيزنشدُْوَّ دووَّ: 

 

 :)املس األقًٞ( بٓلًُٓيٌدسَيزنشدُْوَّ يُنُّ: 
ٌَ ُٓو ثًتُنُ تُواو ْابًَتُبن َّدسَيزنشدُْوَ )املّذ( يُو بشيتًُ  َُٖضَ بُدوايذ، ُب

  151.ًُ)طهىٕ( ًْ و
 .َناِْ تشدادسَيزنشدُْوَ )املّذ(يُكاو  بٓلًُٓيًُ: ِْوْاٖؤّ ْا

 َّ  كىْهُ َُٖىو دَّ  طبٝعٞ(املس اي) ٓاطايِدسَيزنشدُْوَّ ُٖسوَٖا ثًَؼِ دَوتش
 .دسَيزّ ْاناتُوَ نَُرت يُو ُْٓذاصَيُصياتشو  طاغهٌ و صَاًَْ

 (يُ.سطن١تُْٗا دوو جىوَيُ ) :ُْٓذاصَّ دسَيزنشدُْوَّ    
 

 :دََيًَت (اجلُعٚضٟ)
 و                         يا َوىُ  َّ ع مّْ َأوَّالً طَِبيِ  َوسَ             وُ                             ىُّ لَ   ليُّ َوفَ ْرعِ    َوالَمدُّ َأصْ 

 تَ َلبْ     ُروُف ُتجْ  اُلح  َوالَ ِبُدِونِو            بْ                     ى َسبَ  ُو َعلَ  لَ  ا اَل تَ َوُقٌف  مَ 
ٌر َىْمٍز َأْو ُسُكونْ    بَ   ونْ        عيُّ َيكُ   َجا بَ ْعَد َمّد فَالطَِبيِ            ْل َأْي َحْرٍف َغي ْ

 

  :بٓلًُٓيٌدسَيزنشدُْوَّ ُْٓذاصَّ 
صاْاياِْ  دسَيزنشدُْوَ )املّذ(اِْ ُْٓذاصَّ دسَيزنشدُْوَّ ثًتُنطُباسَت بُ

جؤسَيو يُجؤسَناِْ  صاساوَّ ُٓيًفًإ بُناسًَٖٓاوَ، واتُ: بؤ َُٖىو ثًَؼني
دَنشَيتُوَ، صاْاياِْ دواّ ذاصَّ ُٓيًفًَو دسَيزوتىوياُْ ُْٓ بٓلًُٓيٌدسَيزنشدُْوَّ 

 (ؾ يُنُيُنِ ثًَىاُْيًُوسطن١) بُناسًَٖٓاوَ، خىد(ياسطن١ُٓواًْؽ صاساوَّ )
١ُٓ) خىديا(يُى فتش١) بشيتًُ يُصََُِْ دَسبِشيِٓ (يُى، ُٖس بؤيُ نػط٠) خىديا(يُى ن

١ُٓبُ) ْوتىوَ ُٓيًفِ بلىوى خىديا (فتش١بُ)  بُ ْػًإ وتىوَ واوّ بلىوى(ن
 .(ػًإ وتىوَ ياّ بلىوىنػط٠)

                                                 
151
 .210ٍ ،بِشواُْ: طُسكاوَّ ثًَؼىو 
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 ْواتُ: ُٓيًف] بُالّ ثاؾ طُسزلذإ بؤَإ ِسووْذَبًَتُوَ نُ ُٖسدوو صاسَوَنُ
ٕ ( يان2١ُ( واتُ: )سطن١َُٖإ َُبُطت دَطُئُْ، كىْهُ َُبُطت يُدوو) [(سطن١)
 .(نػط٠ 2)ٕ ( يافتش١ 2)

 بَُاوَ )صَٔ(ّّ ثًَىيظت بؤ دَسبِشيِٓ ُٓيًفًَو يُنظاُْ (َٔاوَ )صَنُواتُ 
ًُى يًَُْىإ ُّٓ دوو يًٖض جًاواص و(سطن١)جىوَيُ  ثًَىيظت بؤ دَسبِشيِٓ دوو

 ُ.ًصاساوَيُدا ًْ
 بُ َْذَيُ نُُٓو )سطن١( ُْٓذاصَّ دوو دََئًَ: طُسدَّ صاْاياِْصؤسَيو يُ بُالّ

 .بًهُيتُوَ خىدت ياثُزلُت داخبُي اوَْذشايًُنِ َآَخًَ
 ْداْاْشَيت َيهِ دسوطتبُثًَىَس ُوًِسووٕ ًْظُيُنِ ُ ققظُيّ ُّٓ بُال
ٍَطؤِسَيت، نُطًَهِ تش دَ نُّ يُنُطًَهُوَ بؤُْٓذاصَ ٌَ  ُْطىزلاويؼُ يُطُ ُٖسط

بؤيُ ثًَىيظتُ الّ َاَؤطتايُنِ ، 152احلذس(  ايتذويش، ايتركًل،) ػًَىاصّ خىَيٓذُْوَ
 .ُّٓ ياطايُ فًَشببًت خاوَٕ َؤَيُت

 
 ٓاطايِ دسَيزنشدُْوٍَ :(طبٝعٞاملس اي) ٓاطايِدسَيزنشدُْوَّ  بُػُناِْ

 153:بُػُوَ دووبُ دَنشَيت
  َّاملس ايطبٝعٞ ايه ٓاطايِ وػُيِدسَيزنشدُْو()ًُٞ  
  َّاملس ايطبٝعٞ احلطيف( ًِٓاطايِ ثًتدسَيزنشدُْو(  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
152
, نٝييف تكييطأ 47, عًييِ ايتذٜٛييس يًغٛثيياْٞ ٍ 205, تٝػييري ايييطمحٔ ٍ 195: سييل ايييتال٠ٚ ٍ بِشواْتتُ 
 (54-53 وإُّْ يًسنتٛض أمئ ضؾسٟ غٜٛس )ايكطآ
153
(, تٝػري 49-48): يف عًِ ايتذٜٛس ٍ اا١ٜ املطٜس(, 135-133:ٖسا١ٜ ايكاضٟ يًُطقفٞ ٍ )بِشواُْ 

 (207 -206)ٍ: ايطمحٔ 
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  َّاملس ايطبٝعٞ ايهًُٞ(ٓاطايِ وػُيِ دسَيزنشدُْو(: 
ٌَ جؤسّ ُٖيُ يُى وػُدا ِسوودَدات يَُؾ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ُّٓ    :، ط
)املس ايطبٝعٞ  وَطتاْذا طُياْذٕ وٓاطايِ جًَطري يُناتِ دسَيزنشدُْوَّ  -أ
 :ٚٚقفا( بت ٚقاّلايجا

ذاَيُتِ وَطتإ  ُ)َترشى( ي ثًتًَهِ بضواو دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ُٓطُس دواّ ثًتِ 
 يُنؤتايٌ. خىد(دا ٖاتبًَت، يُطُسَتاوَ بًَت يا)وؿٌطُياْذٕ )وقف(و 
شوَنى:  ز، شز، ش ز، ش ز، ش ز 

)املس ايطبٝعٞ ايجابت يف  يُناتِ وَطتاْذآاطايِ جًَطري دسَيزنشدُْوَّ  -ب
 :ايٛقف زٕٚ ايٛقٌ(

، ُٓويؽ يُّ ذاَيُتاُّْ ُٖيُ بىوِْتُْٗا يُذاَيُتِ وَطتإ )وقف(دا  ؤسَيإُٓدل 
 :خىاسَوَدا

ثًتًَهِ صَُْٓداس  ُيُنِ تشداوػ يُ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(دابُدواّ ثًتِ  -
 .(ايتكا٤ ايػانٓني) واتُت، ٖاتبًَ

 ُيًف:ُّْ ٓومنى 
ش       ﴾...:ش ، (ٙٚٔ)النساء      النمل: ز(ٔ٘) 

ش           ش،(ٕٓ)القصص: ز    (11)احلاقُ: ز 
 :واوُّْ ومنى

 ﴿      ﴾  المطففين(ٔٙ، ) [    ] :األنفال(ٖٕ) 

 :(ٜا٤ُّْ )ومنى 
 ﴿     ﴾  الفجر(ٔٓ) ،[          ] :البقرة(ٜٔٙ) 

 :َنإ)َككٛض( ََطتإ يُطُس ْاوو -

ز، شش: وَنى ز، ش .ز  
 :(َنإَٓكٛبْاوَ )وَطتإ يُطُس  -
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ش: وَنى  ،شز  ،شز ز 
واتُ: ًَٖٓاِْ ثًتِ , ذَطىتشَيتث٣ًَ (ِٛاائعَس ) قُسَبىودسَيزنشدُْوَّ ؤسَ ُدلٓ

 .يُذاَيُتِ وَطتاْذا (تٓىئ)ُجًاتِ ُٓيًف ي
شُٖسوَٖا وَطتإ يُطُس وػُّ   ش ،ز  ش ،ز،و(َولََيُكونَا)بُ ز 

 تُوَ.دَخىَيٓشَي( إَذا) و(لََنْسَفَعا)
يُّ  ُٓويؽ بًَت ُٓيًف بًَتَنُ ثًتِ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ُٓطُس ثًتِ   -

 :وػُيُّ خىاسَوَدا)ذُوت( 

ش  ومنى بؤ ز:ُْ ﴿        ﴾  الكافرون(ٗ)  

ش   يُٓايُتِ ز ﴿        ﴾ الكهف(ٖٛ ) 

ش  يُٓايُتِ ز ﴿       ﴾  األحزاب(ٔٓ ) 

ش   يُٓايُتِز ﴿    ﴾  األحزاب(ٙٙ ) 

ش    ﴾ ِيُٓايُت ﴿       ﴾  األحزاب(ٙٚ)  

ش   ﴾ ِيُٓايُت﴿         ﴾  االنسان(ٔ٘) 

ش   يُٓايُتِ ز ﴿                  ﴾  االنسان(ٗ)  
 : تًَبًِٓ
ش يُناتِ وَطتإ يُطُس وػُّ: يُنُّ  دَػتىاِْ ُٓيًفُنُّ  ز

دا دَبًَت )وؿٌ(طُياْذٕ ُْخىَيًٓتُوَو يُطُس ثًتِ الّ بىَطتِ، بُالّ يُذاَيُتِ 
 154ُْخىَيٓشَيتُوَ. فُنُُٓيً
شبُالّ وػُّ : وَّود ﴾ََِذاَيُتِ  يُ (16 :ْظإإل)ا طىِسَتِ ّ دوو

 155ُٓيًفُنُّ ْاخىَيٓشَيتُوَ. وَطتاْذاو طُياْذٕ 

                                                 
154
 (.1/25َصنط٠ يف أسهاّ ايتذٜٛس ) بِشواُْ: 
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ش                        

  ز 
يُطُس ُٓيًفِ ُّٓ ذُوت وػُيُ  طفشَيهِ دسَيز(ّ ثريؤصدا َكشف) يُ: طًًَُّ

  156.وؿٌ(دا) طُياْذٕ يُناتَِ، واتُ ُْخىَيٓذُْوَيإ داْشاو
 

)املس ايطبٝعٞ ايجابت  اطُياْذْذناتِ  ٓاطايِ جًَطري تُْٗا يُدسَيزنشدُْوَّ  -د
 :يف ايٛقٌ زٕٚ ايٛقف(

 :ُّ خىاسَوَداَيُتدوو ذآًَُؽ يُّ 
: ُٓو ِساْاوَ )ايك١ً ايكغط٣( ِساْاوّ بلىوىدسَيزنشدُْوَّ : ذاَيُتِ يُنُّ

 وػُوَش بُناسدَيت و دَنُوَيتُ نؤتايِ ُْبىوّ ًَْ بضواوَيُ نُبؤ تانًَهِ ٓاَادَ
 .ُْيُت َُٖضَ بضواودا بَُُسجًَو بُدوايذا ثًتِ ًَْىإ دوو ثًتِيُ

  :وَنى

﴿       ﴾ ،َ(ُّٛفٛ ُنُٗ:)َيبُّ ػًَىَيُ دَخىَيٓشَيتُو. 

﴿           ﴾  (ُعّاَد ِٞٗ)ٔب (ْٚكعّا)بٗٞ بُ (٘-ٗ)العاديات 
  .دَخىَيٓشَيتُوَ

 .طُياْذْذاذاَيُتِ  يُ دسَيزدَنشَيتُوَ )سطن١( وَيُىُْٓذاصَنُػِ دوو ج
نُوتُ ثًَؽ ثًتِ نؤتايًُوَ ُٓوا  دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ُٓطُس ثًتِ  َّ:ذاَيُتِ دوو

ذا ذاَيُتِ وَطتاْ  ، بُالّ يُطُياْذْذاناتِ  طايٌ يُٓادسَيزنشدُْوَيُنِ دَبًَتُ 
و دَتىاْشَيت دوو ()املس ايعاضا يًػهٕٛ ٗاتىو بُصَُْٓتىػدسَيزنشدُْوَّ دَبًَتُ 

ش: وَنى .بهشَيتُوَ دسَيز (سطن١)َيُ وجى ػُؾ خىدكىاس يا خىديا  ،ز

ش  ز، ش ز   
 

                                                                                                                            
155
 .104اا١ٜ املطٜس يف عًِ ايتذٜٛس ٍ بِشواُْ: 
156
 .١ٜٓ64 ٍ فتض ضب ايرب بِشواُْ: 
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  َّاملس ايطبٝعٞ احلطيف( ًِٓاطايِ ثًتدسَيزنشدُْو(: 
 

َّ يُطىِسَتُناْيُ ُٓو ثًتاُْ دَطشَيتُوَ   .ذا ٖاتىوٕطُسَتاّ ُْٖذ
 (, ضهح, ٟ, ط, : )َؾ يُثًَٓخ ثًتذا َُٖيًَٗٓشاوَدسَيزنشدُْوثًتُناِْ: ُّٓ 

 .دَخىَيٓشَيُٓوَ ()سا, ٜا, طا, ٖا, ضا بُ و،(دا نؤنشاوُْتُوَسٞ طٗطِسطتُّ )ُي
اافط, فكًت, ايؿٛض٣, ايعخطف, )ّ ذُوت طىِسَتذا زشثًتِ ) ( يُوػُّ 

 ( , األسكافايسخإ, اجلاث١ٝ
 .(ٜؼ) ،و)َشيِ( ّ طىِسَتِزش يُ (ٟثًتِ )

ش ،زشطىِسَتِ  ( يُط) ثًتِ (لَكايَك) (وعطا٤ايٓؿ) ّ طىِسَتِز، 

 .(ايٌُٓ)ّ طىِسَتِ زش

 زش ،زش يُ ثًتِ )ه(

ش يُ )س( ثًتِ  احلحش(و،)يىْع، ٖىد، يىطف، إبشاًِٖ ّ ُٖس ثًَٓخ طىِسَتِز ، 

ش يُ  (عسايٖطّ طىِسَتِ )ز . 
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 :و بةشةكاىى(الفرعياملد ) الوةكىدزيَركسدىةوةى 
 

ٓاطايٌ، يُبُس ٖؤناسَيو دسَيزنشدُْوَّ  يُ تشصيا تُنإنشدُْوَّ ثًزسَيد ثًَٓاطُ:
  157.يُٖؤناسَنإ

 ثًتًَهِ خىديا ٤() َُٖضَ ثًتِ بُدسَيزنشدُْوَ ُيؼتِٓ ثًتُناِْ ط: ٖؤناسَناِْ
 .َُْٓداسص
 

 ( دََيًَت:اجلُعٚضٟ)
 ُكوٍن ُمْسَجالَسَبْب َكَهْمٍز َأْو سُ          َواآلَخُر اْلَفْرِعيُّ َمْوُقوٌف َعَلى

 :َجؤسدوو ُّٓ دسَيزنشدُْوَؾ 
 دَدَٕ.وَ ِسوو َُٖضَ ثًتِ ٖؤٍاٍُْ بُدسَيزنشدُْوُٓو : يُنُّ

 دَدَٕ.ِسوو ثًتًَهِ صَُْٓداسَوَ ٖؤٍبُ اٍُْدسَيزنشدُْوُٓو : دووَّ
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 :ٌدةدةوة زِوو ٍةمصةٍؤي بةاىةي دزيَركسدىةوئةو : يةكةو
ٌَ جؤسًَُٓؽ    :َط

  (.)املس ايٛادب املتكٌ يهاو ثًَىيظتَِيزنشدُْوَّ دس -0

يُيُى  ٖاتبًَت َُٖضَ ثًتِ دسَيزنشدُْوَدابُدواّ يُنًَو يُثًتُناِْ  ناتًَو
بِشياسيإ  )ايُكٓطا٤( إىَيٓقىسٓاخنكىْهُ طؼت  ُٓسنُ، يُنشدُْوَُّٓ دسَيز .وػُدا
 .نشدُْوَّ داوَدسَيز يُطُس

 وػُدا ِسوو دَدات. يُى يُيهاو )َتـٌ( كىْهُ  ٖؤّ ْاوْاِْ:
  .وَيُ بُْاوباْطرتَىج (4)بُالّ  وَيُيُ،ىج( 5) خىد( يا4) :ُْٓذاصَّ دسَيز نشدُْوَّ

 

 دََيًَت: ًٓبٓىجلُصَسّ
 ُمتَِّصالً ِإْن ُجِمَعا ِبِكْلَمةِ                َوَواِجٌب إْن َجاَء قَ ْبَل َىْمَزةِ 

 

 :منىوُْ
 ﴿ :ْاوَِساطتذا يُ دسَيزنشدُْوَثًتِ        ﴾ ،﴿     ﴾، ﴿  ﴾  

﴿ :نؤتايًذا يُ دسَيزنشدُْوَثًتِ          ﴾، ﴿       ﴾، 

 ﴿             ﴾  

 ّ وَطتايت دَتىاِْ تاطُسوػُو يُنُوتُ نؤتايِ  َُٖضَُٓطُس ثًتِ  :تًَبًِٓ
 صَُْٓبُ ٗاتىوتىػدسَيزنشدُْوَّ كىْهُ دَبًَتُ  هُيتُوَ،بوَيُ دسَيزّ ى( ج6)
 :وَنى ,(ايعاضا يًػهٕٛ)

﴿         ﴾  الجمعة(ٗ) 

﴿      ﴾  غافر(٘ٛ) 
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 :ملس اجلا٥ع املٓفكٌ()ا اىدِسَيجًَذساوّ جدسَيزنشدُْوَّ  -2

 ُي َُٖضَ وػُيُنذاو ثًتِنؤتايِ  يُ دسَيزنشدُْوَثًتُناِْ  ُنًَو يُي ُناتًَه 
  .بًَتبُدواّ ُٓودا ٖاتػُيُنِ تشدا و طُسَتاّ

 )َٓفـٌ( كىْهُ يُدوو وػُدا ِسوو دَدات. ىداٖؤّ ْاوْاِْ: ثًَِ طىتشاوَ ج
 يُقىسٓاخنىَيٓإُالّ ُْٖذَيو ُٖسوَٖا ثًَِ طىتشاوَ ِسَيجًَذساو )جآض( كىْهُ ي

 ( جىوَيُؾ )واتُ: ايكـش( دسوطتُ.2نىستهشدُْوَّ بؤ )
ٍَنشدُْوَُّْٓذاصَّ دسَيز  (4)تُوَ بُالّ بهشَيوَيُ دسَيزى( ج5) خىد( يا4) : دَتىاْش

 بُْاوباْطرتَ.
 دََيًَت: ًٓبٓىجلُصَسّ 

َفِصالَ   ....................               َوَجائٌز ِإَذا أََتى ُمن ْ
 منىوُْ:
 : وَى ىطشَيتخبىَيٓشَيتُوَو بٓ َُندسَيزنشدُْو ِثًتناتًَو 

﴿          ﴾ :الكافرون(٘) 

﴿                ﴾:المطففين(ٖٔ)  

  :ىَيٓشَيتُوَو بُالّ ُْْىطشابًَت وَىخب خىديا
﴿     ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾، ﴿   ﴾ 

ُٓطُس  ، خؤدايُ)وؿٌ( طُياْذٕتُْٗا يُناتِ َ دسَيزنشدُْوتًَبًِٓ: ُّٓ جؤسَ 
 . َوتُُيْانّ وَيُ صياتش دسَيزىج (2) يُ وػُّ يُنُّ وَطتاّيُطُس 
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158:ٍ(َسايَبَس ) يُجًاتِدسَيزنشدُْوَّ  -3
 

يُيُى وػُدا ثًتِ دسَيزنشدُْوَ يُثًَؽ ثًتِ نُ  َ دَطىتشَيتُْودسَيزنشدبُو 
 .صَُْٓ ُْٖاتبًَت وَُٖضَدسَيزنشدُْوَنُؾ دواّ ثًتِ  يُ ْٖاتبًَت َُٖضَ

كىْهُ ثًتُ  ،ايبذٍ(َذ ) جًاتِ يُدسَيزنشدُْوَّ  : ْاوْشاوَٖؤّ ْاوْاِْ
 بُثًَِ ياطاّ صاْظتَُِٖضَيُنِ صَُْٓداس بىوَ  لًُٓدابٓ َنُ يُدسَيزنشدُْوَ )املّذ(

 و واو)ايـشف( ُٖسنات دوو َُٖضَ يُطُسَتاّ وػُيُنذا نؤبىُْوَ يُنًَُإ بض
يُِسَطُصّ  دسَيزنشدُْوَ )املّذ(بؤ ثًتِ  ِسَيتًإ دَطؤِسََدوو ،دووًََإ صَُْٓداسبًَت

  .جىوَيُّ ثًتِ ثًَؽ خؤّ
 .َنشَيتُوَدسَيزدوَيُ ىتُْٗا دوو ج (ذفف)الّ يُدسَيزنشدُْوَّ:  ُْٓذاصَّ
﴿منىوُْ:  ﴿ ،﴾ ﴾﴿ ،  ﴾ ُبىوٕ. (, )إ٥ِتا٤(, )ُأِؤتٛا()َأِأزّ لًُٓدابٓ ي 

  
ُ٘ايٓؿ )املٗس يُجًاتِ يًَهلىو بُدسَيزنشدُْوَّ   :ٍ(َسبايَب بٝ
ٖاتيَب صاْايإ بُثاػهؤّ  داَُٖضَ بُدواّ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ُٖس ثًتًَهِ 
دسَيزنشدُْوَّ َُٖإ ذىنُِ ، ويإ داْاوَ(بذٍايَذ ) ِيُجًاتدسَيزنشدُْوَّ 

 159َُٖضَ ُْبىوبًَت. بٓلًُٓػذا يُبا ايبذٍ( وَسدَطشَيت، َذ ) يُجًاتِ
﴾﴿ ،  ﴿ :وَى ﴾﴿ ،  ﴾﴿ ، ﴾ 

 

 :ايبذٍ(َذ ) يُجًاتِدسَيزنشدُْوَّ ذاَيُتُناِْ 
يُْاوَِساطتُوَ  خىدس يُطُسَتاوَ يآُطُ :جًَطريَ ذاوَطتاْ ْطُياْذٕيُ -1

﴿ ،﴾ ﴿ وَنى:ٖاتبىو،   ﴿ ،﴾ ﴾.  

﴿وَنى:  :جًَطريَ طُياْذْذا يُتُْٗا  -2 ﴾﴿ ،   ﴾﴿ ،  ﴾ 
ايعاضا  )املذو ٗاتىو بُصَُْٓتىػدسَيزنشدُْوَّ دَبًَتُ ذا وَطتاْبُالّ يُذاَيُتِ 

 دَنشَيتُوَ.( جىوَيُ دسَيز6) خٛزٜا (4) خٛز( ٜا2هٕٛ( )يًػ

                                                 
158
 .217-216تٝػري ايطمحٔ ٍ  
159
 .32ايطٚن١ ايٓس١ٜ ؾطح َنت اجلعض١ٜ ٍ  
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﴿ :وَى :ذاوَطتاْيُ تُْٗاجًَطريَ  -3    ﴾ ُُّٓطُس يُطُس وػ 

ش  و دوو جىوَيُ بذٍ(اي) جًاتِ يُدسَيزنشدُْوَّ وَطتايت دَبًَتُ  ز

 .دسَيزدَنشَيتُوَ
ط ّوػُ: وَنى ناتِ دَطتجًَهشدْذاجًَطريَ تُْٗا يُ -4 ٓايُتِ ّص  

 ﴿                     ﴾  واتُ يُناتِ  (ٗ)األحقاف
ٌَ  (أتي٦يتْٛٞٚ)ايػُا بُطُياْذْذا   .َُٖضَدَخىَيٓشَيتُوَ بُب

ط وػُّبُالّ ُٓطُس يُطُس    هشدَوَتثاػإ دَطت ،وَطتايت ص 

ط بُخىَيٓذِْ  تُوَو دَبًَتُ َيشوَيُ دسَيزدَنىجتُوَو دوو َيشخىَيٓدَ )إٜيتْٛٞ( بُص
  :ُٖسوَٖا، بذٍ(ايَذ ) جًاتِ يُدسَيزنشدُْوَّ 

﴿               ﴾  التوبة(ٜٗ) 

﴿              ﴾ ( ٚٚعراف )األ 

﴿              ﴾ ( ة:البقر ٕٖٛ ) 

 دَخىَيٓشَيُٓوَ.)أٚمتٔ(  ٚ)ِإٜٔتَٓا( ٚ)إٜصٕ يٞ(بُ طُس يُطُسَتاوَ خىَيٓشايُوَُٓ
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 054 

  :دةدةٌزِوو ثيتيَكى شةىيةدازةوة ٍؤيبة اىةيدزيَركسدىةو ئةو: دووةو

 ظّ (.ايال )املٗس ثاثُْذدسَيزنشدُْوَّ  -1

 املس ايعاضا يًػهٕٛ(.) ٗاتىو بُصَُْٓتىػ دسَيزنشدُْوَّ -2

 ايًني(َس )٥اغإ دسَيزنشدُْوَّ  -3

 

 ايالظّ (. )املٓس ثاثُْذدسَيزنشدُْوَّ يُنُّ: 

بٓلًُٓيٌ بُدواّ يُنًَو يُثًتُناِْ ثًتًَهِ صَُْٓداسّ بشيتًُ يُ ٖاتِٓ 
يُثًتًَو  خىدوػُيُنذا ياُيطُياْذْذا  ْيُُٖسدوو ذاَيُتِ وَطتإدسَيزنشدُْوَدا 

َّ يُطىِسَتُناْذايُثًتُناْ  160.ِ طُسَتاّ ُْٖذ
 ُٖسدوو َ، نُثًتِ صَُْٓداس يُنطُيؼتِٓ دوو بُدسَيزنشدُْوَيُ ُّٓ  ناسّٖؤ

دَنشَيتُوَ بؤ ُٓوَّ دسَيزنشدُْوَنُ  نُيُ، ثًتِ يُنُّ دسَيزصَُْٓداسَدسَيزنشدُْوَو 
 .داسَنُوَدوو ثًتُ صَُْٓ بهُوَيتُ ًَْىإ ِْ يًَبًَتثًتًَه وَى

 .بهشَيتُوَوَيُ دسَيزىثًَىيظتُ ػُؾ ج :ُْٓذاصَّ دسَيزنشدُْوَّ
 :دََيًَت ًٓبٓىجلُصَسّ

 .ساِكُن َحالَْين وبالطول يَُمد               فالزٌم إْن جاَء بْعَد حرِف َمد
ٕ  ٖتتؤّ ْاوْتتتاِْ:  ّ   طتتُسجُّ قىسٓاخنىَيٓتتتا يُٖتتتُسدوو  يُطتتُس تتتتُواو دسَيزنشدْتتُوَ

 161.يُنذَْطٔطُياْذْذا  وَطتإ وتِ ذاَيُ
 

 :الصّ( دَبًَت بُدوو بُػُوَاملذ اي)دسَيزنشدُْوٍَ ثاثُْذ 
 ( )املس ايالظّ ايهًُٞ وػُيِ ّثابُْذدسَيزنشدُْوٍَ  - أ

  )املس ايالظّ احلطيف( ًِثًت ّثابُْذدسَيزنشدُْوٍَ  - ب

 

 :دَبٔ بُدوو بُػُوَ ُٖسيُى يُّ دواُْؾ
(دا بُّ ػًَىَيُ ايتشف١)يُ (اجلُعٚضٟ)، (ََُدفَّف) هشاوىن(، طَُجكٌ) هشاوقىسط 

 :هشدووَبؤ ُٖسكىاسياْ ٓاَارَّ

                                                 
160
 .221تٝػري ايطمحٔ ٍ  
 (.25/  3عض١ٜ )ايطٚن١ ايٓس١ٜ ؾطح َنت اجل161
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 َوتِْلَك ِكْلِميّّ َوَحْرِفيّّ َمَعوْ               َأْربَ َعوْ  َأْقَساُم اَلزٍِم َلَدْيِهمْ 
 لُ                 فَ َه ِذِه َأْربَ َع ٌة تُ َفصَّ                 لُ       ِكاَلُىَما ُمَخفٌَّف ُمثَ قَّ 

 :()املس ايالظّ ايهًُٞ وػُيِ ثابُْذّ دسَيزنشدُْوٍَ -أ

يَُُٖإ ًَُٖؼُيٌ دا ثًتًَهِ صَُْٓداسّ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ُٓطُس بُدواّ ثًتِ 
 :، ًَُٓؽ دوو جؤسَوػُدا ٖاتبىو

 

ُٓطُس يُدواّ ثًتِ  كٌ(:ٖجامُل) هشاوقىسط وػُيِ ثابُْذّ دسَيزنشدُْوٍَ *
 :. وَىداس ٖاتبىو()ؾٓس٠ َوَ ثًتًَهِ)املّذ(دسَيزنشدُْوَ 

 ﴿   ،﴾ ﴿    ﴿،﴾ ،﴾ ﴿   ﴾، ﴿  ﴾، ﴿    ﴾ 

ًُنُ بُدواّ ثًتِ بٓلًُٓي كىْهُ ثًتُ صَُْٓداسَ :وػُيِ ثًَِ وتشاوَ
كىْهُ تًََُٗيهًَؽ  َشاوهقىسطُٖسوَٖا  يُيُى وػُدا ٖاتىوَ. ودسَيزنشدُْوَ )املّذ(

 .دَنشَيت

 

دسَيزنشدُْوَ دواّ يُ ُٓطُس: دّفف(امل) هشاونوطى وػُيِ ثابُْذّ دسَيزنشدُْوٍَ**
َِ بٓلًُٓيٌَ ثًتًَهِ صَُْٓداسّ َو)املّذ(  .ىوٖاتب ()ؾٓس٠ ب

﴿ وػُّٓاِْ ثريؤصدا تُْٗا قىِس يُ :ُْوىمن  ﴾ طىِسَتِ يُ ُٖيُو دووجاس
بُس ِسووُْداِْ  او يُىتشاوَ طىنهشًثًَ .ٖاتىوَ (51،91ُتِ )ٓاييُ )يىْع(دا
 .تًََُٗيهًَؽ
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 ٍَ162(:طمايَفَّذ جًانشدُْوَ ) دسَيزنشدُْو 
َُٖضَّ (، )ايىؿٌ طُياْذَُٕٖضَّ طُس  َكىوَُٖضَّ ثشطًاس )إطتفٗاّ(  ُٓطُس
َّ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(دَبًَتُ ثًتِ  طُياْذٕ  ُوٍَدسَيزنشدْو ثًٌَ دَوتش

 )خرب(. ُٖواأل يُ جًانشدُْوَّ ثشطًاس )إطتفٗاّ( واتُ: ،(طمايَفَّذ )جًانشدُْوَ
 كىْهُ  ،وػُيٌ ثابُْذّ دسَيزنشدُْوٍَ جؤسَيهُ يُ َؾدسَيزنشدُْوَ )املّذ(ُّٓ 

ٌَ  يُ ، ُّٓ ذاَيُتُؾبٓلًُٓيًَُنُ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(صَُّْٓ ثاؾ ثًتُ  ط
 ِسوويذاوَ: ثريؤصداػُؾ ػىَيِٓ قىِسٓاِْ  داو يُوػُ

﴿ َجكٌ )قٛضؽ(:    ﴾ :[144، 143]األنعام، ﴿ ﴾  :[59: يونس]، [59]النمل 

﴿ ى )رلّفف(:وطى   ﴾  :[59، 51]يونس 
ٌَ وػُيُّ طُسَوَ ٓاطاْهشدٕ )ايتظًٌٗ(يؽ دَخىَيٓشَيُٓوَ، بُ تًَبًِٓ: ُٓو ط
ٌَ ًَىْ واتُ: ٓاطاْهشدِْ َُٖضَّ دووَّ يُ ، دسَيزنشدُْوَ )املّذ(إ َُٖضَو ُٓيًفذا بُب

 ؼرتَ.ًََث يُ دسَيزنشدُْوَ )املّذ( بُالّ خىَيٓذُْوَيإ بُ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162
 :ال, ايكيطا٠٤ قيٍٛ  أنيا٠٤ في٢ بٝيإ    نتياب اإل , 131, امليٓري ٍ:  149 -148تٝػري عًِ ايتذٜٛس ٍ:  
 .131, املٓري ٍ: 21ٍ  اّ األسهاّ يف جتٜٛس ايكطإٓإسه, 14

َّ، كتتىْهُ ثًتتتِ ٓتتُيًف ِسَيطتتشَ   دسَيزنشدْتتُوٍَ: ٓتتُّ جتتىسَ طتتىود ٌَ دَوتتتش ِسَيطتتشتٔ )احلحض(يؼتتِ ثتت
 يًَُْىإ َُٖضَّ ثشطًاسو الَِ ْاطاْذْذاو يُيُنًإ دووس دَخاتُوَ.
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  :)املس ايالظّ احلطيف( ًِثًت ثابُْذّ دسَيزنشدُْوٍَ -ب

 ثًتِ عني( :واتُ) ًني(دااي) خىد ٓاطإيا دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ُٓطُس بُدواّ ثًتِ  
 ُثًتُناِْ طُسَتاّ ُْٖذَيو يُيُنًَو ييُ ٖاتبىو بٓلًُٓيٌهِ صَُْٓداسّ ثًتًَ
ٌَ  يُ ًٖحانُّ َتُناْذا، بَُُسجًَو ُٓو ثًتُطىِس نَُرت ُْبًَت و ثًتِ  ثًتط

 :، ًَُٓؽ دوو جؤسَبًَت دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ثًتِ ْاوَِساطتِ 
 

دسَيزنشدُْوَ ّ ثًتِ دوا ُٓطُس ٌ(:جكّٓامُل) طهشاوقىس ًِثًت ثابُْذّ دسَيزنشدُْوٍَ*
﴿: ( ٖاتيَب. وَىَساِهشاو )ثًتًَهِ تًََُٗيهًَؼ )املّذ( ﴾، ﴿ ﴾  

بُدواّ ثًتِ  بٓلًُٓيًُنَُ كىْهُ ثًتُ صَُْٓداس ،ًِثًَِ وتشاوَ: ثًت
 ىْهُ تًََُٗيهًَؽكيؼُ، قىسطهشاو ا يُيُى وػُدا ٖاتىوَ.ددسَيزنشدُْوَ )املّذ(

 .دَبًَت
 

دسَيزنشدُْوَ ُٓطُس دواّ ثًتِ  :(دفَّفامُل) طىوىِ ًثًت ثابُْذّ وٍَدسَيزنشدُْ **
 ﴾  ﴿ ،﴾﴿ :وَى .ٖاتيَب ُْنشاو اسّ تًََُٗيهًَؽثًتًَهِ صَُْٓد )املّذ(

 طىنهشاو يُبُس ِسووُْداِْ تًََُٗيهًَؽ . ثًَِ وتشاوَ:
 :دََيًَت اَُتُٓنُيذيُ (اجلُعٚضٟ)

 َمْع َحْرِف َمد  فَ ْهَو ِكْلِميّّ َوَقعْ          عْ     فَِإْن ِبِكْلَمٍة ُسُكوٌن اْجَتمَ 
  َدا         َوالَمدُّ َوْسطُُو َفَح ْرِفيّّ بَ          َأْو ِفي ُثالَِثيّْ الُحُروِف ُوِجَدا

 امَ          َمَخفٌَّف ُكلّّ ِإَذا لَ ْم يُْدغَ            َما           ِكاَلُىَما ُمثَ قٌَّل ِإْن ُأْدِغ 
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 163طُسَتاّ طىِسَتُنإ  (ّاحلطٚف املكطع١) اوَنإثًتُ بلِش
 :يُّ دَيِشَدا نؤيهشدووُْتُوَ (اجلُعٚضٟ) 164ثًتاُْ رَاسَيإ كىاسدَ ثًتُ ُّٓ

 .َذا اْشتَ َهرْ  (ِصْلُو ُسَحْيراً َمْن َقَطْعكَ )              َشرْ     َوَيْجَمُع الْفَواَتِح ْاالْرَبْع عَ 
ِْ قاطْع ي٘ غطٌِّسطتُّ )يُ صاْايإ ُُْٖذَيهِ تش ي  .(ْلٌّ سهٝ

 

 : ثًَٓخ بُػُوَبُ تىوٕ و، دَنشَئطىِسَتذا ٖا (29) طُسَتاّ ( ثًتُ ي14ُُّٓ )
 .ز ش، ز ش، ز ش : ( طىِسَتذا3)يُ :ًِيُى ثًت -1

 (7) يُ زش زش ،[النمل] ز ش ،زش طىِسَتذا: (10)يُ :ًِثًت دوو -ٕ

 .افر، فّصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، األحقاف[]غ: طىِسَتذا

3- ٌَ ، (عُطإ آٍ) ،(ايبكط٠) طىِسَتِيُ زشطىِسَتذا:  (13)يُ :ًِثًت ط

 .دا(ايٖػذس٠، )(يكُإ، )(ايٓطّٚ، )(ايعٓهبٛت)

ش  دا(احٔلذط، )(إبطاِٖٝ، )(ُُٜٛغف، )(ٖٛز، )(ُُْٜٛؼ)تِ طىِسَ يُ ز. 

ش (داايَكَكل، )(ايٗؿعطا٤)طىِسَتِ  يُ ز. 

ش: ثًتِ: يُدوو طىِسَتذا كىاس -4 ش، األعطاف ز  ايٖطعس ص. 

 .ايؿٛض٣ ز  ش،َطِٜ زش ِ: يُدوو طىِسَتذا:ًثًَٓخ ثًت -5

 

 بُكىاس بُػُوَ: دَبِٔسووّ ذىنًُؼُوَ  يُ ثًتُ : ُّٓ كىاسدَذىنًُإ
 جىوَيُ دسَيز بهشَيُٓوَ: (6) ظتُتًَشنشدٕ )اإلػباع( واتُ ثًَىي -1

ٌَ ثًتًإُْ نُ دواياْذا صَُّْٓ  و بَُدسَيزنشدُْوَ )املّذ(ْاوَِساطتًإ ثًتِ  ُٓو ط
)غٓكل  ، رَاسَيإ )ذُوت( ثًتُو يُّ ِسطتُيُدا نؤنشاوُْتُوَ:ٖاتىوَ بٓلًُٓيٌ

 ْٕٛ, قاف, قاز, الّ, ناف, َِٝ.غني,  :بُّ ػًَىَيُ دَخىَيٓشَيُٓوَ  يهِ(,
                                                 

163
 .226-225تٝػري ايطمحٔ ٍ  ,111, اا١ٜ املطٜس ٍ: 224أسهاّ قطا٠٤ ايكطإٓ ٍ: : بِشواُْ 
164
 كىاسدَ ػًَىَؾ يُقُِسٓاِْ ثريؤصدا ٖاتىوٕ!بة 
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 (:ايتٛغط) ْاوَْذ ،و(اإلؾباع) ًَشنشدٕت -2

ٌَ ثًتًإُْ ْاوَِساطتًإ ثًتِ )يني(َ، ُٓويؽ تُْٗا ثًتِ )ع: عني(  يُ ،َوُٓو ط
  ش ايؿٛض٣ طىِسَتِ طُسَتاّ يُو  ز ش طُسَتاّ طىِسَتِ َشيِ

ٖاتىوَ داز. 
( ٍَ ٌ ًثًت ثابُْذّ دسَيزنشدُْوٍَكىْهُ  ،ُوَٓوَيُ دسَيزبهشَيى( ج6دَتىاْش

ٍَ )طىونُ، دَ  ًّني(اي) ٓاطإ دسَيزنشدُْوٍَوَنى و ُوَٓوَيُ دسَيزبهشَيى( ج4تىاْش
َّ  ،يًَبهشَيت كىْهُ بُدوايذا صٍَُْٓ  ،ًني(اي)دسَيزنشدُْوٍَ ٓاطإ بُالّ ثًَِ ْاوتش
يُ ُٖيُ، بؤ ناتًِني(يؽ بُدوايذا صَُّْٓ اي) دسَيزنشدُْوٍَ ٓاطإُٖيُو  بٓلًُٓيٌ
َّ ناتِ  ُالّ يُب ايالصّ(يإ يًَٓاوَ. )ايًنيٓاطاِْ ثاثُْذ يُصاْايإ ْاوّ  ُْٖذ

 تُواو دسَيزنشدُْوَ يُثًَؼرتَ. )اإلػباع( واتُ: شنشدٕخىَيٓذُْوَيذا تًَ
بُالّ ثًتِ  ،ٗاتىوٕدووثًت ثًَه يُ : ُٓوإُْ نُدسَيزنشُْوَّ ٓاطايٌ  -3

ِٞٓسطتُّ )يُ ثًتُ (5)َو، رَاسَيإ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(دووًََإ ثًتِ   (دا نؤطٗط س
 .دَخىَيٓشَيُٓوَ (ضا ٖا, طا, سا, ٜا,) بُ نشاوُْتُوَو،

و َثًت ثًَهٗاتىو (3) يُ نُ َيًَُىَيُى دسَيزْانشَيُٓوَ: ُٓوًٖض ػ بُ -4
 ُٓيًفُ، ًَُٓؽ تُْٗا ثًتِ ًًني( ًْاي) دسَيزنشدُْوَ )املذُّ(و، ٓاطإثًتِ  ْاوَِساطيت
 .دَطشَيتُوَ
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 :(املس ايعاضا يًػهٕٛٗاتىو بُصَُْٓ )تىػ دسَيزنشدُْوٍَدووَّ: 

ا ثًتًَهِ صَُْٓداس بُٖؤّ وَطتإ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(دًتِ ُٓطُس بُدواّ ث
 .ًُصَُْٓداس ًْ بٓلًُٓدا واتُ يُ)وقف(َوَ ٖاتبىو، 

 .دَنشَيتُوَ( جىوَيُ دسَيز6) خىد( يا4) خىد( يا2) :ُْٓذاصَّ دسَيزنشدُْوَّ
 :وُْمنى

﴿     ﴾ الفجر(:ٔٓ)، ﴿       ﴾ :االنفطار(ٜ)  

﴿      ﴾ :البينة(ٕٔ)، ﴿         ﴾  آل عمران(ٔٗ ) 

﴿                ﴾  القصص(ٛ ) 

﴿       ﴾  الماعون(ٙ)  
 

 

 :)ايًني( ٓاطإ دسَيزنشدُْوٍَطًًَُّ:     
ِ دوايإ ثًتًَه بًَت و (فتش١ثًَؼُوَيإ طُس ) ّ صَُْٓداس(ٟثًتِ )و، يُ بشيتًُ 

 .بًَت بُٖؤّ وَطتاُْوَ ّ ناتِصَُْٓداس
  ِ.ٖؤّ ْاوْاِْ: يُبُس ٓاطاْذَسبِشيِٓ ثًتُناْ

 دسَيزدَنشَيتُوَ( جىوَيُ 6) خىد( يا4) خىد( يا2) :دُْوَُّْٓذاصَّ دسَيزنش
 منىوُْ :ش ط , ز  ط ,صز 
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 ٍَ(١ًايكَِّذُّ ) طُياْذٕ دسَيزنشدُْو: 
بُْاو ونشداسو  .بُناسدَيتًَْش  تانِنُطٌ طًًََُِ نُ بؤ  (ّ ِساْاو٘ي) يُ ًُبشيت
ط: وَنى، دَيهًَت ثًتُوَ ط, ص  طص , ط ,ص   ط, ص ط, ص .ص 

 (دا دَخىَيٓشَيتُوَ.ق١ًٖؤّ ْاوْاِْ: كىْهُ تُْٗا يُناتِ طُياْذٕ )
 ًَْىإ دوو ثًتِ بضواودا بًَت. َُسجِ: ُّٓ ِساْاوَ دَبًَت يُ

( ٟ) ياخىد (نػط٠) ُطُسبُالّ ٓ (َ،َّبين ع٢ً ايهِ) بٓلًُٓدا ُّٓ ِساْاوَ يُ
 سيىايُتِ تُْٗا يُدوو ػىَيٓذا ُْبًَت يُ ،دَبًَت ثًَؼًُوَ )َهظىس(نُوتُ  صَُْٓداس

 :)ذفف(دا

ش    ش، (63)ايهٗف: ز    (10)ايفتس:  ز 

 :دَنشَيت بُدوو بُػُوَُّٓ دسَيزنشدُْوَيُ 
 

 َُٖضَّ : ُٓطُس ثًتِ (ايكغط٣ ك١ًايَس ) ِ بلىوىطُياْذْدسَيزنشدُْوٍَ  -0
وَيُ ىج يُو دوو)طبٝعٞ( ٓاطايِ دسَيزنشدُْوٍَوَى بُدواوَ ُْبىو، ُٓوَ 

ُٓطُس بؤسٍ ُٖبىو  ،(ٟ) ثًتِ ُْٓذاصَّواتُ ُٓطُس رَيشٍ ُٖبىو  دَنشَيتُوَ،دسَيز
َيهِ واويُدواّ ِساْاوَنُوَ  داـرف(َ) يُ .دَنشَيتُوَدسَيز )و( ثًتِ ُْٓذاصَّ
ش :يُنِ بلىونِ بؤ داْشاوَ، وَنىيا خىدبلىوى يا       ز 

 

 َُٖضَّ  : ُٓطُس ثًتِ(ايهرب٣ ك١ًاي) ِ طُوسَطُياْذْ دسَيزنشدُْوٍَ – 2
 .بُدواوَ بىو

ٓفـٌ( اجلآض امل)ِسَيجًَذساوّ جىدا دسَيزنشدُْوٍَ : وَى نشدُْوَُّْٓذاصَّ دسَيز
ْفكاٍ اإل) بُسُٓوَؾ ثًَِ وتشاوَ: يُ دَنشَيتُوَ، ُٖسدسَيز َيُو( جى5) خىد( يا4وايُ )

 .(هُٞاحُل
﴿ :منىوُْ         ﴾  الليل(ٔٔ)، ﴿         ﴾  البلد(ٚ) 

﴿           ﴾  المطففين(ٕٔ) 
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 (ّ ِساْاو يُّ ذاَيُتاُّْ خىاسَوَدا دسَيز ْانشَيتُوَ:٘ي) طىود:
 ُٓطُس نُوتُ ًَْىإ دووثًتِ صَُْٓداسَوَ، وَنى: - أ

﴿        ﴾  البلد(ٔٓ)، ﴿              ﴾ البقرة(: ٜٔٚ) 

 ، وَنى:ُٓطُس ثًَؼُوَّ بضواو )َترشى( و دواوَّ صَُْٓبىو - ب

﴿            ﴾ الغاشية(: ٕٗ) 

 دواوَّ بضواو بىو، وَنى: داسوُٓطُس ثًَؼُوَّ صَُْٓ - د

﴿              ﴾  :القدر(ٔ) 

ش                         (ٕ٘النور: )ز 
 

 :تًَبًِٓ
ٌَ ػىَيِٓ قىِس يُ -1 (ّ ِساْاو نُوتؤتُ ًَْىإ دوو ثًتِ بضواو ٘يٓاِْ ثريؤصدا )ط

ٌَ نشَيتُوَّ دسَيز ْابُال ( ك١ًايَس ) دسَيزنشدُْوٍَ طُياْذٕ، واتُ بُب
 :دَخىَيٓشيتُوَ

﴿        ﴾ الزمر(: ٚ) 

﴿              ﴾ النمل(: ٕٛ ) 

﴿      ﴾ (ٖٙراء:)الشع ،(ٔٔٔ :)األعراف  

(ّ ِساْاو ثًَؼُوَّ صَُْٓداسو دواوَّ ٘ييُى ػىَيِٓ قىِسٓاِْ ثريؤصدا ) يُ -2
 :دَنشَيتُوَ دسَيزوَيُؾ ىبضواوَو دوو ج

﴿      ﴾َُٗاْا(بُ )سفل( الّ يُ، (ٜٙن )الفرقا  دَخىَيٓشَيتُوَ. )فٝٗٞ 
(ّ ِساْاوّ ٘ي) َُٖإ ذىنُِ بُالّ ،ًُُٖس كُْذَ ِساْاو ًْ ()إغِ اإلؾاض٠ (ّ٘ي) -3

 ( دََيًَت:ابٔ بٓطٟثًَؼُوا )، ُٖيُ
 .َحِري فَوْصُلَها قبل ُمَحرَّكٍ         وىاُء ىذِه كهاِء الُمْضَمرِ 
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﴿       ﴾ َُٖضَ كىْهُ ثًتِ ،دَنشَيتُوَوَيُ دسَيزىج دوو، (ٜٕ)االنسان 
 يُدوايُوَ ُْٖاتىوَ .

﴿           ﴾  َيُ و( جى5) ياخىد( 4)، (ٕ٘)المؤمنون
 .ٖاتىوَ َُٖضَ ثًتِ بُدوايذا دَنشَيتُوَ كىْهُدسَيز
﴿             ﴾  ْانشَيتُوَ كىْهُ يًَشَدا ًٖض دسَيز، (ٗٔ)الطور

 .دواوَّ ثًتًَهِ صَُْٓداسَ
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  كاٌدزيَركسدىةوةثاشكؤى 
 

 ٍَايتُهني(َذُّ ) جًَطرينشدٕ دسَيزنشدُْو: 
يُنِ يا واوَيهِ بضواو، ياخىدبُ دسَيزنشدُْوَيُناتِ طُيؼتِٓ واوَيهِ 

ٌَ ػًَىَّ ُٖيُ:و تدَدايايُنِ بضواو ِسوو بُدسَيزنشدُْوَ   ، ط
ط (داسدا ٖاتبًَت، وَى:ؾس٠) نِياّ دسَيزنشدُْوَ بُدواّ يايُ -1 ص ,

ط ط, ص   ،شز َنُ ثًَىيظتِ بُدسَيزنشدُْوَ )املّذ(ثًتُ  بؤيُ ص 
 ِسووْهشدُْوَيُ.  ْنشدٕجًَطري
شت، وَى: ثًَؽ واوَيهِ بضواو ٖاتبًَ دسَيزنشدُْوَواوّ  -2     ز ،

شثًَؽ يايُنِ بضواو نُوتبًَت، وَى:  دسَيزنشدُْوَيايُنِ  ياخىد   س ُٖ، ز
ُْٓذاصَّ دوو جىوَيُ دسيزبهشَيُٓوَ يًَشَدا بُ يا و بؤيُ ثًَىيظتُ ُٖسدوو ثًتِ واو

 .نُوتٔ هًَؽ ياخىدتًََُٗييُ تاوَ نى ثاسَيضساوبٔ
 (دا ٖاتبًَت، وَى:َهُّٛبُدواّ واوَيهِ بؤسداس ) ُوَدسَيزنشدْواوّ   -3

ش  ز، ش َا ي بذسَيتدسَيزنشدُْوَ )املّذ(يًَشَػذا ثًَىيظتُ ُٓو ، ز َْ 
 دوو جىوَيُ دسَيزبهشَيتُوَ.

ثًَىيظتُ دوو جىوَيُ دسَيزبهشَيتُوَ بُالّ  دسَيزنشدُْوَيُ )املّذ(تًَبًِٓ: ُّٓ 
طتإ يُطُس يُناتِ وَط ايعاضا) دسَيزنشدُْوٍَ و ٖاوػًَىَناِْ دَبُٓ ص 

ٍَ بُُْٓذاصَّ   165.بهشَيتُوَجىوَيُ دسَيز( 6) ( ياخىد4ياخىد )( 2)يًظهىٕ(و دَتىاْش
 

 

 

 

 

 

                                                 
165
 .119, املٓري ٍ: 14 :ٍ قٍٛ ايكطا٠٤ ٕ أف٢ بٝا نا٠٤إلا 
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 ٍَ(ايعٛاَٗس ) قُسَبىو دسَيزنشدُْو: 
هِ ُٓيًفًَتايٌ وػُدا، بُنؤ بشيتًُ يُوَطتإ يُطُس )تٓىئ(َيهِ )َٓـىب( يُ

 .جًاتِ )تٓىئ(َنُ ًتِ ُٓيًفُنُ يُواتُ ث ،دسَيزنشدُْوَ
 .( جىوَيُ دسَيز بهشَيتُو2َيظتُ )ثًَى :ُْٓذاصَّ دسَيزنشدُْوَّ

ش :منىوُْ ط, ص  ط, ص   ط ,ص شص ،  ز، ش   .ز 
ُٖبىو بُثًتِ (ّ فتش١( ُٓطُس )تٓىئ(ّ )َطبٛط١(ّ خِش )تأْٝح: )ت(ّ )تًَبًِٓ

 166.ز ْٔع١ُّ ضمح١ّ,منىوُْ :ش  .( يُطُسّ دَوَطتِ٘ييي)
 

 167 :الوَنًُنإدسَيزنشدُْوَ ِسيضبُْذّ 
بُثًَِ جًاواصّ  الواصيُوَ ِْسووّ بًَُٖضٍ الوَنًُنإ يَُ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(

َنُ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ؤناسّ دسوطتبىوِْ ، واتُ ُٓطُس ٖجًاواصٕ ٖؤناسَناًْإ
بُثًَلُواُْػُوَ ُٓطُس ٖؤناسَنُّ  ،بًَُٖضَ ؾَنُدسَيزنشدُْوَ )املّذ(بىو  بًَُٖض

 :ًَت، ُٓويؽ بُّ ػًَىَيُّ خىاسَوََنُؾ الواص دَبدسَيزنشدُْوَ )املّذ(الواصبىو 
 الصّ(.اي) ثاثُْذ دسَيزنشدُْوٍَبًَُٖضتشيًٓإ  -1

 .)املتـٌ( يهاودسَيزنشدُْوٍَ  -2

 .(ايعاضا يًػهٕٛ) صَُْٓبُ ْتىوػٗاتدسَيزنشدُْوٍَ  -3

  )املٓفـٌ(. جًادسَيزنشدُْوٍَ  -4

 .)ايبذٍ( يُجًاتِدسَيزنشدُْوٍَ  -5

  .ًني(َاي)ٓاطإ دسَيزنشدُْوٍَ الواصتشيًٓإ  -6
 دسَيزنشدُْوَ )املّذ( نُواتُ ُٓطُس يُوػُيُنذا دوو ٖؤناس يُٖؤناسَناِْ

 ش :نشَيت، بؤ وَيُٓناس بُٖؤناسَ بًَُٖضَنُيإ دَ ُوَنؤبىوْ        ز 

وػُّ ش   دسَيزنشدُْوٍَ يُنًَُإ  ،تًَذايُدسَيزنشدُْوٍَ دوو ٖؤناسّ ز
 .نُوتىوَ دسَيزنشدُْوَ )املّذ(تِ َُٖضَ ثًَؽ ثًتِ كىْهُ ثً َبذٍ(اي) يُجًاتِ

                                                 
166
 .121, املٓري ٍ 15ٍ  َصنط٠ يف ايتذٜٛس 
167
 (.230-226) ٍ: تٝػري ايطمحٔ ,37 :فتض ضب ايرب١ٜ ؾطح املكس١َ اجلعض١ٜ ٍ: بِشواُْ 
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 بٓلًُٓيٌكىْهُ ثًتًَهِ صَُْٓداسّ  َالصّ(اي)دسَيزنشدُْوٍَ ثاثُْذ دووًََإ 
دسَيزنشدُْوٍَ  صَنُ ْانشَيت نُٖاتىوَ، يًَشَدا ناس بُالوادسَيزنشدُْوٍَ بُدواّ ثًتِ 

 َدسَيزنشدُْوَ )املّذ( ؤناسَ بًَُٖضَنُ دَنشَيت نُٖبُ ناسبذٍ(َ، بَُيهى اي) يُجًاتِ
 .)الصّ(َنُيُ ثاثُْذ
ش   (و بذٍاي) جًاتِ يُ ُٖيُ، دسَيزنشدُْوَ )املّذ(يًَشَػذا دوو جؤس  ز

 يُبُس الواصيٌ ،ثًَىيظتُ يهاوَنُ دَنشَيتبُ اسبؤيُ ن، )واجب َتـٌ( ثًَىيظتِ يهاو
 .بذٍ(َنُ فُساَؤػذَنشَيتاي) يُجًاتِ

 :دََيًَت (ُٓٛزٟايٓػ)
 فَ َعاِرٌض َفُذو اْنِفَصاٍل فَ َبَدلْ         َأقْ َوى الُمدوِد الزٌم َفَما اتََّصلْ 

 َرَدا   فَِإنَّ َأقْ َوى السََّببَ ْيِن انْ َف           َما ُوِج َداإذا  َبَبا َم د                 َ  َوس
 

 :بُّ ًْى دَيِشَ ٓاَارَّ ثًَهشدووَ يؽًٓبٓىجلُصَس
 .وأقْ َوى السََّببَ ْين َيْسَتِقلْ          ..................

 

 دسَيزنشدُْوَ )املّذ(تًَبًِٓ: يُناتِ خىَيٓذِْ قىِسٓاِْ ثريؤصدا ثًَىيظتُ 
ٓفـٌ( املآض اجل) دسَيزنشدُْوٍَمنىوُْ  بهشَيُٓوَ، بؤ َنإ وَى يُى دسَيزٖاوػًَى

َيُ وجى (4َيُ بىو دَبًَت تا نؤتايِ خىَيٓذُْنُ يُطُس )وجى (4) ُٓطُس يُنًَُإ
 خىد( يا2تىو بُصَُْٓؾ دَبًَت يُطُس)تىػٗا دسَيزنشدُْوٍَبُسدَواَبًت، ُٖسوَٖا 

 168بُسدَواَبًت. طُسّ يُ ٓذُْنُخىَي نؤتايِ َيُ تاوجى (6)خىد يا (4)
 :باسَيُوَ دََيًَتيَُ ًٓبٓىجلُصَسّ 

 واللَّْفُظ في نِظيرِِه َكِمْثِلوِ                 ...................
 

                                                 
168
 .142ا١ٜ ايكاضٟ ٍ ٖس:  بِشواُْ 
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 ىؤيةوبةشى 
 (الوقف واالبتداء) دةضتثيَكسدٌوةضتاٌ و 

 

 تُجىيذطشْطُناِْ صاْظتِ ُٖسَ  يُنًَو يُبُػُ بُ جًَهشدٕدَطت ْوَطتإ 
بؤ خىَيُٓسو بًظُس واتاو َُبُطتِ ٓايُتُنإ  َوكىْهُ بُٖؤيُ ،َْشَيتداد
 .ُوَذَبًَتِسووْ

 بَُيطُ:
ش -1            ﴾ ٓايُتُدايُِساظُّ  عُىلثًَؼُوا  (ٗ: )المزمل ُّٓ 

ّ واتُ: كاى خىَيٓذُْوَ ٜٙٔجتٜٛس احلطٚف, َٚعطف١ ايٛقٛف. :ايرتتٌٝ: فُسَىويُتِ
 .آًِْ وَطتاُْناُْثًتُنإ و ص

 يُ ثشطًاس نشا ثًَػَُبُسّ خىا كؤًَْتِ قىِسٓإ خىَيٓذِْ طُباسَت بُ -2

ّٓ غ١ًُ( ٌَ ِساصيبًَت- )أ ط كان يقطع قراءتو آيًة آيةً  ُٓويؽ فُسَىوّ: –خىاٍ ي    

     ط، ثم يقف ص    ا واتُ: ثًَػَُبُسّ خى ٓٚٔثم يقف. ص

() ُط نؤتايِ ٓايُتُناْذا دَوَطتا، ي         دَخىَيٓذ ص ّ

ط ثاػإ دَوَطتا،     دَخىَيٓذو ثاػإ دَوَطتاص ّ. 
 :يؽ دََيًَتًٓبٓىجلُصَس

 الَبُدَّ ِمْن َمْعرَِفِة اْلُوقوفِ        َوبَ ْعَد َتْجوِْيِدَك لِْلُحُروفِ 
 ......................       ............. داءِ وااِلبت

 
 
 
 

                                                 
169
 .(1/221اإلتكإ يف عًّٛ ايكطإٓ يًػٝٛطٞ )(, 253, 1/235ايٓؿط يف ايكطا٤ات ايعؿط ٍ: ) 
 .27بِشواُْ ٍ:  170



 068 

 )الوقف( وةضتاٌ - يةكةو
بؤ  وػُيُىطُس نؤتايِ  وَطتإ يُ ْبلِشاْذِْ دَْط يُ وَطتإ بشيتًُ طُّثًَٓا

 .ُٖيُ ًْاصّ دَطتجًَهشدُْوَّ ْتًًَذا ُْٖاطُ وَسدَطشَيت َاوَيُنِ نُّ
 

 :بُػِ طُسَنًُوَ (كىاس) بُ وَطتإ دَنشَيت :بُػُناِْ وَطتإ )ايىقف(
 

 : نططاضٟ(إلٛقف ااي) وَطتاِْ ْاكاسّ -1
 ُْٖاطُ تىْذّ خىديا بىوُْٕٖاطُ تُواو ًُ يُوَطتاِْ خىَيُٓس بُٖؤّبشيت

 .بابُتاُّْ ُٖسػتًَهِ تش يُوَُْوصو نؤنُو  ثزَُو خىديا
 اخىَيُٓس ت رت وايُ نَُُٖىو ناتًَهذا دسوطتُ، بُالّ كان ؤسَ وَطتاُْؾ يُُٓدل 

 َّ َّ وػُّ بؤ وَطتاُْنُّبؤّ دَنش ناتِ دَطتجًَهشدُْوَػذا  يُ .طىزلاو َُٖيبزَيش
طُس ْا ىَ دَطتجًَذَناتُوَ َيطىزلاو بىو يُو وػُّ دواّ وَطتاُْنُُٓطُس 

 . جًَهشدُْوَُّٓ طىزلاوَ بؤ دَطتُٓو ػىَي دَطُِسَيتُوَ بؤ
 بُس ْاكاسّ. ؤسَ وَطتاُْ دسوطتُ يُذىنُِ: ُٓدل

 

 :(ٔاختباضٟ) تاقًهشدُْوَوَطتاِْ  -2
ًُ، ًػىَيِٓ وَطتإ ْ بٓلًُٓدا يُ وَطتاُْ يُطُس وػُيُنِ قىِسٓاِْ ثريؤص نُ

تاقًهشدُْوَو فرينشدِْ قىِسٓاخنىَيُٓ يُاليُٕ َاَؤطتانُيُوَ تا  بَُيهى تُْٗا بؤ
 ػًَىاصّ وَطتإ يُطُس ُٓو وػُيُ فًَشبًَت.

ط: وَطتإ يُطُس وػُّ ُْومنى  ش ُتِ:ٓاييُ ص           

        يانُّ  ناتِ وَطتاْذا ثًَىيظتُ ثًتِ يُ (ٜٙٔ)البقرة: ز
 .ْاخىَيٓشَيتُوَ طُياْذْذايُناتِ بُالّ ، تُوَشَيخبىَيٓ

ذىنُِ: دسوطتُ بُو َُسجُّ بطُِسَيتُوَ بؤ ُٓو وػُيُّ يُطُسّ وَطتاوَو 
ْا دَبًَت دَطتجًَهشدُْوَ طىزلاو بىو، طُس ثاؾ خؤّ ُٓطُس بؤيًَُْت بُبًطُ

 بطُِسَيتُوَ بؤ وػُيُى يُو وػاُّْ ثًَؼرت نُ طىزلاوٕ بؤ دَطتجًَهشدُْوَ.
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 :(ايٛقف اإلْتظاضٟوَطتاِْ كاوَِسواِْ ) -3
( بؤ دَسًَٖٓاِْ َُٖىو مجع ايكطا٤اتقرِيآات ) نؤنشدُْوَّ يُناتِ خىَيٓذُْوَ بُ

 171. نإ(ٚد٘) ِسووَ
بَُيهى  ،يُّ جؤسَ وَطتاُْو ُٓوَّ ثًَؼىوػذا تُواونشدِْ واتا بَُُسد ُْطرياوَ

َِ َّ دَتىاًَْت بىَطت  َُْٖىو ػًَىَنإ دَسبًَٗيَن ْقىِسٓاخنىَئ يُُٖس وػُيُنذا بًُو
 .واتايُنِ خشاث بطُيًَُْت ذات ياخىدبتًَه ُى واتاَُطُس وػُي ِسوًْإ بهاتُوَ
 172، ُٖسكًُى بؤ وَطتاِْ ثًَؼىو وتشا بؤ ًَُٓؽ دَوتشَيتُوَ.ودسوطتُ ذىنُِ:

 

 :()ٔاختٝاضٟ َُْذآُْاسَصوووَطتاِْ  -4
يُبابُتِ  ؤسَؾُٖس ُٓدل خؤّ، ذُصّ ْبشيتًُ يُوَطتاِْ خىَيُٓس بُويظت

 اّ َُبُطتُ.جًَطذا وَطتاْ
 :173كىاس بُػُوَ بُ دَنشَيتًَُٓؽ  

 .()تاّ تشوَطتاِْ تُواو (1)

 .(نايف) تُواو وَطتاٌْ (2)

 .(سػٔ) باؾ وَطتاٌْ (3)

 (.قبٝض) ئريْاػ وَطتاٌْ (4)

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ) د. دياسٍ( 171
172
, ايتبييٝني يف أسهيياّ تييال٠ٚ   287, تٝػييري عًييِ ايتذٜٛييس ٍ:   253ٕ ٍ: : أسهيياّ قييطا٠٤ ايكييطآ  بِشواْتتُ 

 .464ايهتاب املبني ٍ: 
173
ٟ ه(، )444ت  ايساُْٞ ناسّ صاْاياِْ ثاػًُٓ وَى: )أبى عُشو ُّٓ دابُػهشدْ  ت  أبٛ ايفهٌ اييطاظ
ه(يؼتتتُ ِسَمحتتتُتِ خىايتتتإ   833ت  اجليييعضٟه(و، ثُطتتتُْذنشاوّ )ابتتتٔ  530تايػيييذاْٚسٟ (، )454

 يًَبًَت.
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ِسووّ يُ ُْيُطُس ِسطتُيُنِ تُواو نُ  ُوَطتاْ :174)تاّ( وَطتاِْ تُواوتش (1)
 .ًًُٖض ثُيىَْذيُنِ بُثاؾ خؤيُوَ ًِْسووّ )إعشاب(َوَ  يُ واتاو ُْ

 دسوطتُ. ًؽطُياْذْذىنُُنُّ: وَطتإ باػرتَ، 
 

 منىوُْ:
  ٌشنؤتاي        ز 

 ٌش :وَى باطُنإ كريؤى و نؤتاي          (٘قرة:بال) ز 

 دَيت.كىْهُ باطِ ًُٓاْذاسإ نؤتايٌ 
شنؤتايٌ َُٖىو باطًَهذا بًَت، وَى:  يُ ًًُْ بُالّ َُسجًؽ     

     يُطُس وػُّ شيًَشَدا وَطتا ...ز ٕ  ٌز )تاّ(َو باطُنُؾ نؤتاي

 ُْٖاتىوَ.
 .ٕصؤس جاس دَنُوَيتُ نؤتايٌ ٓايُتُنا 

شجاسّ واؾ ُٖيُ دَنُوَيتُ طُسَتاّ ٓايُت وَى وَطتإ يُطُس      ز

شيُٓايُتِ                      الصافات: ز[
137،138] 

ش ُٖسوَٖا وَطتإ يُطُس    شيُٓايُتِ ز             

                       [35، 34]الزخرف: ز 

 جاسيؽ دَنُوَيتُ ْضيو َّ ش يُت وَى وَطتإ يُطُسنؤتايٌ ٓا ُْٖذ  ز

  شيُٓايُتِ:                       

     [34]النمل:ز 

                                                 
 (477-467(, ايتبٝني يف أسهاّ تال٠ٚ ايهتاب املبني ٍ: )295-289تٝػري عًِ ايتذٜٛس ٍ: ) 174
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  شجاسوباسيؽ دَنُوَيتُ ْاوَِساطتِ ٓايُتُوَ وَى وَطتإ يُطُس     ز

ش                            [17]الشورى: ز 
ُٓطُس ُْنُوتبًَتُ  (ّ بؤ داْشاوَقلى)َـرف(دا: صؤس جاس ًْؼاُّْ ) يُ ًْؼاُّْ

 اوَ.يُنؤتايٌ ٓايُتًؼذا ًٖض ًْؼاُْيُنِ بؤ داُْْش، 175نؤتايٌ ٓايُت
 

 :ْاطًُٓوَّ ًْؼاُْناِْ
، بؤ صياتش ِسووْهشدُْوَّ ُّٓ صؤس جاس يُنًَو يَُاُّْ خىاسَوَ بُدوايذا دَيت

 :( بؤ داْاوَ۞ًْؼاُْيُّ )
 ثشطًاس )اطتفٗاّ(، وَى:  -
ش                 ۞        

              الحج  ز(ٜٙ-ٚٓ) 

 ( وَى: ايٓسا٤ :ٜاثًتِ ) -

ش          ۞        البقرة:ز(ٕٓ-ٕٔ) 

ش(، وَى: ؾططٓاَشاصّ َُسد ) -                  

۞       النساء :  ... ز(ٕٖٔ) 

ش(، وَى : فعٌ األَطداخىاصّ )  -                

       ىود:ز(ٔٔٗ-ٔٔ٘) 

 ٓايُتِ بُصَيٌ وَى: يُ جًانشدُْوَّ ٓايُتِ طضا -

ش                         ۞ 

       البقرة: ز(ٕٗ-ٕ٘) 

                                                 
175
 (ّ بؤ داْاوَ.ط(يؽ ًْؼاُّْ )ٛض٣ايٓٝػاب) 



 072 

شالدإ يُُٖواَيُوَ بؤ كريؤى وَى :  -             

   ۞                األعراف:  ز(ٔٙٓ) 

- ( َّ ش( ايٓفُْٞس                   

۞                       [177،178]البقرة:  ...ز 

ش( ايٓٗٞ) ياخىد        ۞              

  [196، 195]آل عمران:  ز 

شيُناتِ جًانشدُْوَّ دوو در يُيُنرت وَى:  -     ۞      

            ز 

  شتُواوبىوِْ قظُ )ايكىٍ( وَى:  -        ۞ز 

 ش( وَى: إغتجٓا٤دواّ تُواوبىوِْ ) -             

               ۞                

                  [161، 161]البقرة:  ز 
نؤتايِ ٓايُتِ  وَطتإ يُطُس ثًتُ بلِشاوَناِْ طُسَتاّ طىِسَتُنإ و، ُٖسوَٖا

 و جًٗادو، نؤتايِ ٓايُتُناِْ ُٓذهاّفُسيضَنإ وَى ْىَيزو ِسؤروو وصَنات و ذُد 
ٍَ و ذُِساّ و ٖتذ ...  وَى تُاَلم و عًذدَو طىو و ذُآل
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 تاّ(:ايثاػهؤّ وَطتاِْ تُواوتش )
 : 176الصّ(اي) ثاثُْذ ياخىد ِسووْهشدُْوَ )ايبًإ( وَطتاِْ: يُنُّ

 َّ دواّ خؤّ َاْاّ ٓايُتُنُ  بُوػُّوَطتاُْ يُطُس وػُيُى ُٓطُس بطُيُْش
 دَيؼًَىَيًَٓت. ياخىد، ًَلُواُْ دَبًَتُوَث

 177ُ.ُِ: وَطتإ يُطُسّ ثًَىيظتذىن
 )َت( بُ )َـرف(دا: صاْايإ بؤ ُّٓ جؤسَ وَطتاُْ طُسَ ثًتِ ًًَُإ يُ ًْؼاُّْ

 .بلىونِ بًُْؼاُْ بؤ داْاوَو بًَُُِ خُزلُسّ دَْاطشَيت
 :منىوُْ

ش                    (36)األْعاّ: ز 

 ش                  (76)ٜؼ: ز 

ش                   (26)ايبكط٠:  ز 

ش                       (181)آٍ عُطإ:  ز 

ش                              (73: املا٥س٠) ز 

ش             (ٗٛٔعراف:ألا) ز 

شيًَشَػذا وَطتإ يُطُس وػُّ     َـرف(يؼذا يُ ثًَىيظتُ با ز(
(، ْاف١ُٝٓوَّ ثًتِ )َا( ببًَتُ ) ًْؼاُّْ وَطتاِْ ثًَىيظتِ بؤ داُْْشابًَت، بؤ

  178(و َاْاّ ٓايُتُنُ دَطؤِسَيت.َٛقٛي١دَبًَتُ ) طُياْذْذاتِ  كىْهُ يُ
                                                 

176
ُٓمشىِْ يُنتًَبِ )َٓاس اهلذّ(دا ْاوّ ْاوَ ِسووْهشدُْوَ )ايبًتإ(، طتُجاوَْذيؽ ْتاوّ ْتاوَ      

)ايالصّ(، بُالّ ْتاوّ )ايبًتإ( طىزلتاوتشَ كتىْهُ بتُٖؤّ وَطتتاُْوَ َاْانتُّ ِسووٕ و ِسؤػتٔ          ثاثُْذ
 دَبًَتُوَ.

177
صاساوَيًتتُ ْتتُى ػتتُسعِ، واتتتُ وَطتتتإ ثًَىيظتتتُ يُبتتُس      ّثاثُْتتذ)ايتتالصّ(  يتتُ ثاثُْتتذ  َُبُطتتت 

َِ ثاداػت وَسدَطشَيت و ُٓوَػِ ُٓزلاَِ  تُواوبىوِْ َاْانُّ ُْى ُٓوَّ نُُٖس نُغ ثًَِ ُٖطت
 .255ٍ:  أسهاّ قطا٤ ايكطإٓ، 293ُْدات طضا دَدسَيت. بِشواُْ: تًظري عًِ ايتحىيذ ٍ: 

178
 293: تٝػري ايطمحٔ ٍ بِشواُْ 
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ش                   الفتح: ز(ٜ) 

شُٖسوَٖا يًَشَػذا وَطتإ يُطُس وػُّ    ثًَىيظتُ، بؤ جًانشدُْوَّ  ز

شيُيُنرت، كىْهُ ِساْاوّ  (ٖا٤ُٖسدوو ِساْاوّ )   (ز)بؤ ثًَػَُبُس  ز 

ش (ّٖا٤ّ )دَطُِسَيتُوَو، ِساْاو 179بؤ خىاّ طُوسَ دَطُِسَيتُوَ. ز 
 

 وَطتإ يُطُسّ طىُْٓتُ، كىْهُ :(180جربيٌ ربيٌ )وقُفًج وَطتاِْ: دووّ
يُناتِ ( ز)ثًَػَُبُسيؽ  َِ خىاّ يًَبًَت يُطُسّ وَطتاوَ، ُٖسوَٖاطُالربيٌ ًج

 . وَوَطتايُطُسّ ذا ربيًًجبُدواّ  وتُٓوٍَ
 181 : ػىَيِٓ قىِسٓاِْ ثريؤصدايُ( 10) يُ ُّٓ وَطتاُْؾ

                                                 
179
 .103 -102سل ايتال٠ٚ ٍ  :بِشواُْ 
180
ٌَ دوتشَيت. (ز( )ايٓيٓب ٚقفوَطتاِْ ثًَػَُبُسيؼِ )   ث
181
( وَطتتتاِْ تتتشٍ  11ٖتتُسوَٖا ) ,382 -376ٖساٜيي١ ايكيياضٟ إىل جتٜٛييس نييالّ ايبيياضٟ ٍ:    : بِشواْتتُ 

    ٕ  :ٍ (سييل ايييتال٠ٚ )و ختتاوَِْ  )جربيتتٌ(ّ يُطُسكتتاوَناُْوَ ًَٖٓتتاوَو دََيًَتتت ٖتتَُىويإ )ؿتترًس(
 َُٓإُْ: ، يًًَُوَ وَسياْطشتىوَ ن182ُري(ٜـ ٍ: ٚ, )امل105ٓ

ش -1                 :َ(197ز )ايبكش 

ش -2               ( 7 آٍ عُطإ:ز) 

ط -3      :(32ص )املا٥س٠ 

ط -4      :(2ص )ْٜٛؼ 

ط -5             :(53ص )ْٜٛؼ 

ط -6           :(65ص )ْٜٛؼ 

ط -7                        :ٌ(103ص )ايٓش 

  ط -8                      :ٕ(13ص )يكُا 

ط -9                              :(6ص )اافط 
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 .(ّ بؤداْاوَ۞) بؤ دَطتًٓؼاْهشدِْ ًْؼاُّْ 
 ش -1             ۞          

  البقرة: ز(ٔٗٛ) 

   ۞ش -2                آل  ز(

 (ٜ٘عمران:

ش -3                   ۞       

  المائدة: ز(ٗٛ)  

 ش -4              ۞           

     المائدة: ز(ٔٔٙ) 

ش -5             ۞          يوسف: ز(ٔٓٛ) 

ش -6          ۞           الرعد: ز(ٔٚ) 

ش -7                        ۞ 

               (4)ايٓرٌ: ز 

ش -8              ۞  السجدة: ز(ٔٛ) 

ش -9          ۞  النازعات: ز(ٕٕ-ٕٖ) 

ش -10                ۞             القدر: ز(ٖ-ٗ) 

 

                                                                                                                            

 ط -10                    :(4ص )ايكسض 

ط -11              :(3ص )ايٓكط 
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خىدّ خؤيذا َاْاّ  ُس ِسطتُيُى يُيُطوَطتاُْ  (:هايفاي) تُواو وَطتاٌْ (2)
 -ِسووّ )إعشاب(َوَ ُْى يُ- وَواتا ِسووّ يُ بُالّ، دَبُخؼًَت دسوطت

 .َاوَُوَ بُدواّ خؤي يىَْذّثُ
  .نشاوَثُطُْذ وَى يُى طُياْذٕو  وَطتإ :ذىنُِ ُّٓ وَطتاُْ
(ّ بؤ داْشاوَ، ج)َـرف(دا ًْؼاُّْ )يُ (: صؤس جاسنايفًْؼاُّْ وَطتاِْ )

 ُ: وَطتإ و ُْوَطتإ وَى يُنٔ.وات

 منىوُْ:
 ش           [6]البقرة: ز 

ش       [11]البقرة: ز 

ِٝٔت( ػُّوَطتإ يُطُس و ﴿ :ٓايُتِيُ )اِيَب               

            ﴾  قريش(ٖ-ٗ) 
صؤسجاس دَنُوَيتُ نؤتاٍ ٓايُتُوَ وَى نؤتايٌ ٓايُتُناِْ ُٖس يُى 

ٔٓ, املسٓثط, ايتهٜٛط, اإلْفطاض, اإلْؿكام]يُطىِسَتُناِْ   [اجل
 

 :(نايفوَطتاِْ )ًْؼاُْناِْ 
 182:ٖاتىوَ بُدوايذاصؤس جاس يُنًَو يَُاُّْ خىاسَوَ 

ش :وَى ،)َبتذأ( -                         

۞        البقرة: ز(ٛ٘) 

 شوَى: )فعٌ( نشداس  -         ۞           ز 

 (ٜ٘)المائدة:

                                                 
-479, ايتبييٝني ٍ: 16 -15أنييٛا٤ ايبٝييإ يف َعطفيي١ ايٛقييف ٚاألبتييسا٤ , مجيياٍ إبييطاِٖٝ ائكييطف ٍ  182

481. 
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ش :وَى (ذلصٚفهِ ))فعٌ(َي (ٍٛ بَ٘فع) -        

  ۞          الروم: ز(ٖٓ) 

ط :)إٕ(ّ رَيشداس )َهظىس( -               

    ۞          ً(20,21و: ص )امل 

ط :)بٌ( -        ۞                    ص

 (88)ايبكط٠: 
َّ جاسيؽ وَطتإ يُثًَؽ )بٌ(َوَ ًْؼاُّْ وَطتاِْ باػُ )ايىقف  تًَبًِٓ: ُْٖذ

 احلظٔ(.
ط :)ال( -                     ۞     

                    :(40ص )ٜؼ 

ط :)غني( ٚ )غٛف( -     ۞           :ص )اخلطف

19) 
ط                  ۞       

      :ّ(135ص )األْعا 

-  َّ ش( وَى: اغتفٗاّ) يإ (ٓفٞاي)ُْس                     

                ۞             

     التوبة: ز(ٚٚ) 

 ش وَى: )بٔع( و)ْعِ(  -                     ز 

 (ٖٓ)ص:
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 منىوُْ:بؤ ا ثًُبُْذّ ُٖيُ، د(ايهايف)ايىقف  وَطتاِْ تُواو يُتًَبًِٓ: 

ش       وَطتاًَْهِ تُواوَ ز 

ش        يُنُّ تُواوتشَ يُز 

ش             يُُٖسدوونًإ تُواتشَ.ز 
 

بُآلّ  ،تدسوطت بًَوػُيُى َاْاّ وَطتاُْ يُطُس  ظٔ(:احل)باؾ وَطتاٌْ ( 3)
 .ُٖيُ خؤيُوَ ثاؾبُ يىَْذَّوَ ثُ)إعشاب( يُِسووّ َاْاو

ّ نُبُدوا يُُّػو بُودسوطتُ  ْباؾ: وَطتإ يُطُسّ ذىنُِ ُّٓ وَطتاُْ
 بَُُسجًَو واتايُنِ ْاػريئ ُْطُيًَُْت. ُوَهُيتبدَطت ثًَ َيتدا دوَطتاُْنُ
ش وَطتإ يُطُس وَنى:    باػُُوَطتاًَْهِ ( نايفاحت١ّ طىِسَتِ )ز ،

 ش بُ جًَهشدٕبُالّ دَطت   ْاػرييُٓ دَطتجًَهشًَْهِ ز. 

شُٖسوَٖا وَطتإ يُطُس وػُّ  شبُ باػُ بُالّ دَطتجًَهشدٕ ز    

      ئ.ًُو دَبًَتُ وَطتاًَْهِ ْاػريدسوطت ًْ [ٔ: الممتحنة] ...ز 
كىْهُ وَطتإ يُطُس  ،ثًَىيظت بُطُِساُْوَ ْاناتِ ٓايُت بىو بُالّ ُٓطُس نؤتاي

ّٓ غ١ًُ)ُٖسوَى نؤتايٌ ٓايُتُنإ طىُْٓتُ  ٌَ ِساصيبًَت يُثًَػَُبُسَوَ )أ ( ز( خىاّ ي
يُوَ ُْبًَت طُسْا وا خؤ بُثاؾَُُسجًَو ثُيىَْذّ صؤسّ بًَُٓؽ 183،طًَِشاويُتًُوَ

 184نؤتايٌ ٓايُتًؼذا وَطتابًَت. ؤ وػُيُنِ طىزلاو با يُباػرتَ بطُِسَيتُوَ ب
شمنىوُْ:                           ز 

 ( 219،220َ: )ايبكش                                                                                     

 ش                          (55، 54)ٖىد:ز 

                                                 
183
 .27الثُِسَ  بِشواُْ 
184
 ،301-297ُ: تًظري عًِ ايتحىيذ ٍ: بِشواْ 
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بؤ  ّ)ؿًِ( )َـرف(دا ًْؼاُّْ يُ صؤسبُّ جاس :باؾًْؼاُّْ وَطتاِْ 
 185.دسوطتبًَت وَدَطتجًَهشدٕ بُدواّ وَطتاُْنُُٓطُس ناتًَهذا  ، يُوَشاداْ

ٌَ  َت بُطُباس ًٓبٓىجلُصَسّ  :دََيًَت نإوَطتاُْ سّجؤُٖس ط
 نْ                             َثالَثًَة تَاٌم وََكاٍف َوَحسَ              ُم ِإَذنْ                         َوْىَي تُ ْقسَ ..... 

 ِدي            َكاَن َمْعًنى فَابْ تَ   تَ َعلٌُّق َأوْ               دِ       يُوجَ   َوْىَي ِلَما َتمَّ فَإْن َلمْ 
 نْ    َ ِإالَّ ُرُؤوَس اآلِي َجوّْْز فَاْلَحس             فَالتَّاُم فَاْلَكاِفي َوَلْفظًا فَاْمنَ َعنْ 

 
ِٓ ىَيّ دوو ػنؤبىُْوَ يُ بشيتًُ: 186(املطاقب١طىود: وَطتاِْ كاودَيشّ )وقف 

تا ْابًَت يُوّ تشياْذا بىَطتًَت بؤ ػىَيًَٓهًاْذا وَط  طىزلاو بؤ وَطتإ ُٓطُس يُ
 ُٓوَّ واتانُ تًَو ُْكًَت.

 ًاْذا ُْوَطتًَت.ًٖل يُنًَهًاْذا بىَطتًَت، دَػتىاًَْت يُ ذىنُِ: دسوطتُ يُ
يُنًَُاْذا  يُ كىْهُ قىِسٓاخنىَئ (ٚقف املطاقب١) ثًَِ دَوتشَيت ٖؤّ ْاوْاِْ:

 طُسّ ُْوَطتًَت.بؤ ُٓوَّ يُكاودَيشّ ُٓوّ تشيإ دَنات  دَوَطتًَت
ٌَيؼِ (ٚقف ايتعاْل) ُٖسوَٖا كىْهُ ُٖسدوو وَطتاُْنُ ُٓوَْذَ  ،ىتشَيتطدَ  ث

 ُّٓ جؤسَ وَطتاُْ ًَِ يُنرتّ نشدبًَت.يُ يُنُوَ ْضيهٔ وَى ُٓوَ وايُ دَطتًإ يُ
( ػىَيٓذا وَطتاِْ يُنًَُإ 14)يُ ِ ثريؤصدا َُٖيًَٗٓشاوَ،قىِسٓاْ ٓايُتِ (35) يُ

 .نؤتايٌ ٓايُتُ
 بؤ داْشاوَ.(ّ    ًْؼاُّْ )َـرف(دا: يُ ًْؼاُّْ
شمنىوُْ:                  ز 

 
 
 
 

                                                 
185
 .18ٍ : أنٛا٤ ايبٝإ يف َعطف١ ايٛقف ٚاألبتسا٤, مجاٍ إبطاِٖٝ ائكطف بِشواُْ 
186
 ،485-484ايتبًني ال: .26إسهاّ األسهاّ ٍ , 5-3 -302تٝػري عًِ ايتذٜٛس ال: : بِشواُْ 
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ِسووّ  يُدّ خؤيذا خى طُس وتُيُى يُ وَطتاُْ يُ :187ئ )قبًس(ريْاػ تاِْوَط( 4)
ُٖس ثاؾ خؤيُوَ  بُبُس ثُيىَطت بىوِْ  يُ ،واتاّ تُواو ْابُخؼًَتوػُو َاْاوَ 

ٌََاْايُن بؤيُ  َُبُ ِ ب
 . خشاث دَطُيًَُْت خىدطت يا
نؤنُو ثزَُو  ، وَى:تناتِ ْاكاسيذا ُْبًَ ُ يًًُ: دسوطت ْذىنُِ ُّٓ وَطتاُْ 

تُوَ بؤ َيناتِ دَطتجًَهشدُْوَدا بطُِس ُ يُػذا ثًَىيظتاُّْ ذاَيُتتىْذٍ، يُ ُْٖاطُ
 .تدَبُخؼًَ دسوطت ُنِيَيُّٓ َاْآُو ػى ثًَؽ وَطتاُْنُ بؤ
 :دََيًَت ًٓبٓىجلُصَسّ

ُر َما َتمَّ قَِبْي   ٌح َوَلوُ  َلواْلَوْقُف ُمْضطَرِّا َويَ ْبَدا             َوَغي ْ  .قَ ب ْ
 

 :ُٖيُ)قبًس( كىاس ػًَىَّ  وَطتاِْ
ٌَ دَنات دَقُ -1 ٌَ، وَنى : نُ ثريؤصَنُ واي  ًٖض واتايُى ُْبُخؼ

ط وَطتإ يُطُس     ٓايُتِ ٣ص ﴿         ﴾  طو(ٜ)  

ط وَطتإ يُطُس  ٓايُتِ ص ﴿         ﴾ األعلى(: ٔ) 
، وَى وَطتإ واتايُى دَبُخؼًَت نُ ثُسوَسدطاس َُبُطتِ ُٓو واتايُ ًُْ -2

ش يُطُس وػُّ     ش:ّ ٓايُتِز                 ز 

 (ٖٙ)األنعام:                                                                                           

ط وػُّ وَطتإ يُطُس خىديا  ٓايُت٣ ص :ِ﴿            

                 ﴾  النساء(ٖٗ) 
 

تُ ُْبًَت بُخىاّ ثُسوَسدطاس، واتانُّ ػايظ وَطتإ يُطُس وػُيُى نُ -3
َِ نُ خىديا  وَطتإ يُ وَنى ِ بًَت،ًواُّْ بريو باوَِسّ ًٓظالَثًَلُ واتايُى بطُيُْ
 ط س وػُّطُ  ٓايُتِ يُ ص: ﴿            ﴾  المنافقون(ٙ)  

                                                 
187
 .504 -501، ايتبني ٍ:309 -306، تًظري ٍ: 300 -299بِشواُْ: تًظري ايشمحٔ ٍ  

 طُجاوَْذّ ْاوّ ْاوَ وَطتاِْ قُدَغُ )ايكىف املُٓىع(. 
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﴿ :ٓايُتِ يُ ص ط وَطتإ يُطُسُٖسوَٖا           ﴾ 

 ( ٖ٘ :)األحزاب                                                                                         
 

َاْايُنِ  وَطتاُْ يُطُس وػُيُى نُ )ايتعّظف(: خؤنشدٕ ِ صؤس يُوَطتاْ -4
ٌَ َّ َُبُطت دَطُيًَُْت، ب ْاِسَوايِ  ُنإ بُخنىَيٓاقىِسٓبُْاو  يُ ُّٓ جؤسَؾ ُْٖذ

 منىوُْ: .دَوَطنت يُطُسّ
 شوَطتإ يُطُس وػُّ  شبُ وثاػإ دَطتجًَهشدٕ ز  ز 

 شيُٓايُتِ:                            

           البقرة: ز(ٔ٘ٛ) 

 شوَطتإ يُطُس  شِ: ٓايُتيُ ز                

             (13)يكُإ:  ز 
طُجاوَْذّ ًْؼاُّْ )ال(ّ بؤ  )َـرف(دا: يُ ًْؼاُّْ وَطتاِْ ْاػريئ

 طُسّ َُوَطتُ. داْاوَ، واتُ: يُ
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 (االبتداء) دووةو: دةضتثيَكسدٌ
 

 خىديا ذٕدَطتجًَهشدُْوَّ خىَيٓذٕ ثاؾ بلِشاْ دَطتجًَهشدٕ: بشيتًُ يُ
ويظتِ خىَيُٓسَو ْاكاسيِ  خىَيٓذٕ، دَطتجًَهشدُْوَؾ بُ يًًَٗٓإ بُوَطتإْ نؤتا

 :دوو بُػِ طُسَنًُوَبُ ، دَنشَيتًُتًَذا ًْ
 :(آضاجل االبتسا٤)دسوطت دَطتجًَهشِْ  (1)

 نُخىدّ خؤيذا طُسبُخؤيُو واتايُى ِسووْذَناتُوَ  واتايُى يُ دَطتجًَهشدُْ بُ
ٍَ ُٓوَّ خىاّ طُوسَ ُ يُطًثًَلُواُْ ًْ ٌَ بُػبُ دَبًَت .ويظتىويُتُِ  :وًَؼُط

 

 دواّ وَطتاِْ : دَطتجًَهشدًَْهُ بُ(االبتسا٤ ايتاّ) دَطتجًَهشِْ تُواوتش -1
 بُ ًٖض ثُيىَْذيُنِ وَواتاِِووّ )إعشاب(و  يُسدَطتجًَهشدًَْهُ  خىددا دَيت، يا)تاّ(

 .ًًُْ وَثًَؽ خؤيُ
، ، ٓايُتُناِْ ُٓذهاُّنإكريؤن، طىِسَتُنإ طُسَتاّ وَى: دَطتجًَهشدٕ بُ

سَتاّ باطهشدِْ بُُٖػت ، طُِسووإودو خىدبًَباوَِسإ يا خىدٕ ياطًفاتِ ًُٓاْذاسا
  188ثاؾ وَطتاِْ تُواوتش )ايتاّ(و ِسووْهشدُْوَ )ايبًإ(. ، ياخىددؤصَخ خىديا

 

 دواّ وَطتاِْ دَطتجًَهشدًَْهُ بُ :(ايهايفبتسا٤ اإل) تُواودَطتجًَهشِْ  -2
 بُاَلّ ،واتايُنِ تُواو دَبُخؼًَت نُ ِسطتُيُى دَطتجًَهشدُْ بُ خىدت، يا(دا دَينايف)

  :وَى ُٖيُ،يُِسووّ واتاوَ ثُيىَْذّ بُثًَؽ خؤيُوَ  ُٖس

ش            البقرة: ز(٘) 

ش             البقرة: ز(ٔٓ) 
 : دَطتجًَهشدًَْهُ بُدواّ وَطتاِْ(االبتسا٤ احلػٔ)باؾ ًَهشِْ دَطتج -3

 )إعشاب(َوَ ثُيىَْذّ ِسووّ َاْاو يُ دَطتجًَهشدُْ بُِسطتُيُى خىدا دَيت، يا(دباؾ)
  .ُٖيُ خؤيُوَثًَؽ  بُ

 

                                                 
188
 .313 , تٝػري عًِ ايتذٜٛس ٍ:25َصنط٠ يف ايتذٜٛس ٍ  
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 :وَى
 ش بُ دَطتجًَهشدٕ     ش... :ٓايُتِ يُ ز             

           (ٗ-ٖآل عمران: ) ز 

 ش بُ دَطتجًَهشدُٕٖسوَٖا  ش :يُٓايُتِ ز         

              البقرة: ز(ٛ)  
 

 :(ضبتسا٤ ايكبٝاالدَطتجًَهشِْ ْاػريئ ) (2)
ٌَيُى ْاًٖض َاْا نُ ِسطتُيُى دَطتجًَهشدُْ بُ  خىدؼًَىَييَن يايدَ خىديا بُخؼ

ٌَ نُ خىاّ طُوسَ َُبُطتِ ًَُْاْاي ىَئ ُ، بؤيُ ثًَىيظتُ يُطُس قىِسٓاخنًى دَبُخؼ
 .َُبُطتِ خشاثًؼُوَ ُْبًَت ُْذَ بُبجاسَيضَيت ُٖسك خؤّ يُدلؤسَ دَطتجًَهشدْاُْ
 ش :بؤ منىوُْ دَطتجًَهشدٕ بُ         ( 181: عُطإ آٍز) 

ش        ( 73: املا٥س٠ز) 

ش      (64: املا٥س٠) ز 

ش     (30: ايتٛب١) ز 

ش      (30: ايتٛب١) ز 
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 :(كتالسَّ) وةضتاٌ
طُس وػُيُنِ قىِسٓاِْ ثريؤص بؤ  يُ بًَذَْطبىوٕ خىديا وَطتإ: ايظهت

ٌَ ُْٖاطُ بُ جىوَيُ(2) َاوَيُنِ نُّ  189. دإب
 يُ )عاؿِ(َوَ يُ سيىايُتِ )ذفف( يُ :ٓاِْ ثريؤصداقىِس يُ هت()ايّظ ػىَيُٓناِْ

 :َُٓإُْ نُ ُٖٕ )واجب( ّ ثًَىيظت)غهت١( كىاس (وَايؿاطب١ٝ) ِسَيطاّ
ََٛدا( وػُّ يُطُس ثًتِ ُٓيًفِ ()غهت١ وَطتإ  -1 ﴿ ٓايُتِيُ )ٔع    

                       ...﴾ َُُٓؾ  (ٕ-ٔ)الكهف

ش س وػُّطُ، ُٓطًٓا وَطتإ يُذاطُياْذْيُذاَيُتِ  دسوطتُ كىْهُ نؤتايِ  ز
 .ٓايُتُ

ط يُطُس ثًتِ ُٓيًفِ وػُّ )غهت١( إوَطت -2     ٓايُتلة ص:ِ ﴿ 

                              ﴾ يس(:ٕ٘) 

 .دسوطتُ )ايىقف ايتاّ(يؽ يًَشَدا وَطتاِْ تُواو
 : ٓايُتِ يُ زش ْىِْ وػُّ طُس ثًتِ يُ (غهت١) وَطتإ -3

ش    (27 :)ايكٝا١َز 

ط يُطُس ثًتِ الَِ وػُّ )غهت١( وَطتإ -4 ِٓايُتيُ ص ﴿        

      ﴾  المطففين(ٔٗ) 

 

طُس  بلىونِ يُ بُ ياخىد )غ( صاْايإ ثًتِ )َـرف(دا:يُ نإ(غهت١ًْؼاُّْ )
(يؽ بُدوو دَيش ٓاَارَّ ؿاطيباي) ثًَؼُوا .داْاوَبؤ ًْؼاُْ  بُ ثًتِ نؤتايٌ وػُنُ

 190.نشدووَ (ناِْ )ذفف(غهت١)بؤ 

                                                 
 .123: اا١ٜ املطٜس يف عًِ ايتذٜٛس ٍ بِشواُْ 189
 (.2/245إبطاظ املعاْٞ َٔ سطظ األَاْٞ ألبٞ ؾا١َ ٍ ): بِشواُْ 190
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 الَ                  َعَلى أَِلِف الت َّْنِويِن ِفي ِعَوجاً بَ      َفٌة              ٍع َلِطي َوَسْكَتُة َحْفٍص ُدوَن َقطْ 
 ِم بَْل رَاَن َواْلَباُقوَن اَل َسْكَت ُموَصالَ       ِدناَ َوالَ                      ْن رَاق َوَمْرقَ َوِفي نُوٍن مَ 

 ثًَىيظت بُالّ ،هشاوَذفف(َوَ سيىايُت) يُ ّ تشيؽ)غهت١( دووُٖسوَٖا 
 :ٕ)جآض( )واجب( ْني بَُيهى ِسَيجًَذساو

 

ٌَ (, )ايتٛب١ ٚ)األْفاٍ( ّ ًَْىإ طىِسَتِ)غهت١( وَطتإ -1 نُ يُنًَهُ يُط
، اْذِْ ُٖسدوونًإِشيُنُوَ، واتُ: بل دوو طىِسَتُ بُػًَىاصّ طُياْذِْ ُّٓ 
ٌَ وَطتإ بُ طُياْذِْ ُٖسدوونًإ ٌَ ) ْب  .ًَْىاًْاْذا ( يُغهت١(، )غهت١بُب

 ش ٓايُتِ:لة (ََأيٝ٘) يُطُس ثًتِ ٖاّ وػُّ )غهت١( وَطتإ -2    

         (28،29)احلاقُ:  ز 
ٌَغهت١) وَطتإ بُ يًَشَػذا خىَيٓذُْوَّ  ،دسوطتُ ؾ(غهت١)  وَطتإ (و بُب

ٌَ ) (نُ يُغهت١) وَطتإ بُالّ ( خىَيٓشايُوَ ثًَىيظتُ غهت١ثًَؼرتَ، بُالّ ُٓطُس بُب
 191.ونٔىىوّ بلتًََُٗيهًَؼِ يًَهلُٖسدوو ثًتِ )ه( تًََُٗيهًَؽ بهشَئ، كىْهُ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
191
 .304تٝػري ايطمحٔ ٍ : بِشواُْ 
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 ىيشاىةكاىى وةضتاٌ
 .)الصّ( ثاثُْذ ًْؼاُّْ وَطتاِْ :ـم

وَطتإ )وقف(  واتُ:، )ايتاّ املطًل( تُواوّ ِسَٖاًْؼاُّْ وَطتاِْ  :قلى
 كانرتَ.
 وَى يُنٔ(. طُياْذٕوَطتإ و ، واتُ: )ايٛقف ايهايف(تُواو ًْؼاُّْ وَطتاِْ  :ج

 .)وؿٌ( كانرتَ طُياْذٕالّ ُ، بباؾًْؼاُّْ وَطتاِْ  :صلى
  )ايٛقف ايكبٝض( واتُ:ْاػرييُٓ، ًْؼاُّْ وَطتاِْ : ال
 :  ُتشيإ  بىَطتِ يُطُس ُٓوُّٓطُس يُطُس يُنًَو يُّ دوو ًْؼاُْي

 .ػتىاِْ يُطُس ًٖض ناًَإ ُْوَطتِ، دَْاوَطتِ
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 ضةز كؤتايى وشةكاٌ وةضتاٌ لة
َِ ىَئقىِسٓاخن ٌَ ػًَىَ يُ دَتىاْ ثريؤص قىِسٓاِْ  ِطُس نؤتايِ وػُناْ بُط
َِ  192:بىَطت

وَطتاْذا،  يُ أؿٌ() بٓلًُٓيُُّٓ ػًَىَيُ : (ايػهٕٛ احملض)ّ ِسووت صَُْٓ -1
 )َترشّى( بضواويؽ بُ ْدَطتجًَٓانُٕ)طانٔ(  صَُْٓبُ قظُنشدْذا يُ َبكىْهُ عُس
 . ْآًَٖٔ قظُنشدٕ نؤتايِ بُ

ػًَىَيُى  بُ (ّ نؤتايِ وػُنُ،سطن١) جىوَيُ يُ ُػًَودَسبِشيِٓ ب: ايشَّوّ -2
َِ و نُطِ دووس ُْنُطِ ْضيهِ ط َِىَيطش بًبًظت ١ُٓجىوَيُ ) َُبُطت يُ .يبًظت  (ون

َُعشب( بًَت ياخىد( َبينُ ُٓطُس وػُنُ )ًُى ًًْ(يُو ًٖض جًاواصينػط٠)  يُ صؤسَيو .)
 .َُوًًَََٓتدَ ثًتُنُ ّ(سطن١) ٕ دََئًَ دوو يُطُس طًَِ جىوَيُصاْايا
 

  :( قُدَغُيَُضّٚتًَبًِٓ: يُّ ذاَيُتاُّْ خىاسَوَدا )
 .بىو (فتش١) ُٓطُس نؤتايِ وػُنُ طُس - أ

ش)مجع(دا، وَى:  ًَُِ نؤ يُ - ب     طُسّ  تُْٗا بُصَُْٓ يُ ز
 .دَوَطتًت

تُ ثًتِ ُسّ بىَطتِ دَبًَط ( كىْهُ يُايتا٤ املطبٛط١) ياخىد( ٖا٤ ايتأْٝح) - ت
ش: وَى (،٘ي)     ز 

ط، وَى: طُس ِساّ بًَُٖضّ صاْايإ ( يُٖا٤ ايهُري) ٖاّ ِساْاو - خ ص, ط  ص 

 ش: ، وَى(عاضاناتِ )(ّ نػط٠) رَيش  - د  ز  

 

١ُٓ) ( ثًتُ بؤسإطهإ) داسنشدِْثاؾ صَُْٓ يُنؤنشدُْوَّ يًَى : مشاّاإل -3  (ن
ٌَ داسَنُ  .تًَْايبًٓ و ْابًٓا تًًََٓيُى كاوطاغ دَيبػًَى يِٓ دَْط، بُدَسبِش بُب

نُواتُ )إمشاّ(  .َيتًَىَّ دَسبِشيِٓ ثًتِ واوّ يًَذوَى ػ يًَى واتُ ػًَىَّ ُٖسدوو
 .ػًَىاصَ ُْى دَْط

                                                 
192
 .59 -58ٍ  فتض ضب ايرب١ٜٓبِشواُْ:  
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 193:(و )إمشاّ(َضّٚطىودّ )
بًظُس  بؤ وػُنُيُ (أقًٞ) بٓلًُٓيٌ(ّ سطن١) ِسووْهشدُْوَو دَسخظتِٓ جىوَيُ

 .)إمشاّ(دا ذاَيُتِ (داو، بؤ بًُٓسيؽ يَُضّٚ) َيُتِذا يُ
 

 :ًِٓتًَب
ُٖس بؤيُ )ايىقف بايظهىٕ(ّ ُٖيُ،  طُس صَُْٓ ذىنُِ وَطتإ يُ )إمشاّ(-يُنُّ
 ( دسَيزدَنشَيتُوَ بُايعاضا يًػهٕٛ) تىػٗاتىو بُصَُْٓ دسَيزنشدُْوٍَيُطَُيًذا 

ٌَ ثًتِ نؤتايِ وػُنُ بؤس  .(داس بًَتن١ُ) َُسج
تىػٗاتىو  دسَيزنشدُْوٍَ(يؽ ذىنُِ طُياْذٕ )وؿٌ(ّ ُٖيُ، بؤيُ َضُّّٚ: )طًًَ
 194ْانشَيتُوَ. طَُيًذا دسَيز ( يُايعاضا يًػهٕٛبُصَُْٓ )

 ش وػُّبُ طُباسَتدووَّ:    ذفف(دا ثًَىيظتُ يُسيىايُتِ (11)يىطف: ز( 
دََِ يُ ثًَىيظتُىَئ بؤيُ يُطُس قىِسٓاخن ،( خبىَيٓشَيتُوََضّٚ)بُ خىديا )إمشاّ( بُ

 195فًَشٍ ببًَت.َاَؤطتاياِْ ػاسَصاو َؤيُت ثًَذساوَوَ 
١ُٓ) )تٓىئ(ّ : ُٓطُس نؤتايٌ وػُنُكىاسَّ  (داَضّٚ) ناتِ بىو يُ (نػط٠) (ون
١ُٓ) بُػًَهِ بُ الدَبُئ و )تٓىئ(َنُ . طُسّ دَوَطتني (نُ يُنػط٠) ياخىد (ن

196
 

 دََيًَت: ًٓبٓىجلُصَسّ 
 ِإالَّ ِإَذا رُْمَت فَ بَ ْعُض اْلَحرََكوْ        َوْقَف ِبُكلّْ اْلَحرََكوْ َوَحاِذِر الْ 

 .ِإَشارًَة بِالضَّمّْ ِفي رَْفٍع َوَضمّ        ِإالَّ بَِفْتٍح َأْو بَِنْصٍب ، َوَأِشمّ 
 ُّٓو وػاُْ - وَطتإ يُطُس نؤتايِ وػُنإ - بؤ ٓاطاْهشدِْ ُّٓ بابُتُ

نىستِ  سدا َُٖيًَٗٓشاوٕ و يُّ خؼتُيُدا بُ( جؤ10) يُ يُطُسّ دَوَطرتَيت
 197ِسووْهشاوَتُوَ

                                                 
193
 .236, أسهاّ قطا٠٤ ايكطإٓ يًشكطٟ ٍ 238تٝػري ايطمحٔ ٍ  
194
 ذ.واُْناِْ د. أامئ طىي 
195
 َُٖإ طُسكاوَ. 
196
 َُٖإ طُسكاوَ. 
197
 .203 -196, املٓري يف أسهاّ ايتذٜٛس ٍ: 250 -237أسهاّ قطا٠٤ ايطإٓ يًشكطٟ ٍ:  
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 جؤس ر
جىَيُّ ثًتِ 

 ػًَىَناِْ وَطتإ منىوُْ نؤتايٌ

  صَُْٓ بٓلًُٓيٌصَُّْٓ  1    1- َُِْٓسووتص ّ 

2 

بضواو يُناتِ 
ثًَؼُوَّ  طُياْذْذاو

دسَيزنشدُْوَ ثًتِ 
 (ًني)اي )املّذ(و ٓاطإ
 ُْبًَت

 ى (طُسداس )َفت  1- صَُّْٓ ِسووت 

 رَيشداس )َهظىس(  

 

 صَُّْٓ ِسووت -1
 ايشوّ -2

بؤسداس 
  َهُّٛ()    

 صَُّْٓ ِسووت -1
 ايشوّ -2
 اإلمشاّ -3

3 

 دسَيزنشدُْوٍَ
 تىػٗاتىو 

 ٓاطإ ياخىدبُصَُْٓ 
 ًني(اي)

 
 
 
 
 
 
 
 

 طُسداس )َفتى (
 

   

ٍَ )ص -1  جىَيُ (2َُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  جىَيُ (4صَُْٓ يُطُ
3- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ

 رَيشداس )َهظىس(
 

  

    

1- ( ٍَ  جىَيُ (2صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  جىَيُ (4صَُْٓ يُطُ
3- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ
4- ( ٍَ  ( جىَي2ُ)ايشوّ( يُطُ

بؤسداس 
 (َهُّٛ)  

1- ( ٍَ  جىَيُ (2صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  جىَيُ (4صَُْٓ يُطُ
3- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ
4- ( ٍَ  ( جىَي2ُ)ايشوّ( يُطُ
5- (( ٍَ  ( جىَي2ُاإلمشاّ( يُطُ
6- ( ٍَ  ( جىَي4ُ) اإلمشاّ( يُطُ
7- ( ٍَ  ( جىَي6ُ) اإلمشاّ( يُطُ

 )تٓىئ(داس 4
 

 طُسداس )َفتى (  1- )ُٔٓيًف بؤ طؤِسيِٓ )تٓىي 

  رَيشداس )َهظىس(

1- ( ٍَ  ( جىَي2ُصَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  ( جىَي4ُصَُْٓ يُطُ
3- ( ٍَ  ( جىَي6ُصَُْٓ يُطُ
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4- ( ٍَ  (جىَي2ُ)ايشوّ( يُطُ

بؤسداس 
 َهُّٛ()

 
   

1- ( ٍَ  جىَيُ (2صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  جىَيُ (4صَُْٓ يُطُ
3- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ
ٍَ ))ايش -4  ( جىَي2ُوّ( يُطُ
5- (( ٍَ  ( جىَي2ُاإلمشاّ( يُطُ
6- (( ٍَ  ( جىَي4ُاإلمشاّ( يُطُ
7- (( ٍَ  ( جىَي6ُاإلمشاّ( يُطُ

5 
 دسَيزنشدُْوٍَ

 يهاو ثًَىيظتِ

 طُسداس )َفتى (  

1- ( ٍَ  جىَيُ (4صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  جىَيُ (5صَُْٓ يُطُ
3- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ

  ظىس(رَيشداس )َه    

1- ( ٍَ  جىَيُ (4صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  جىَيُ (5صَُْٓ يُطُ
3- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ
4- ( ٍَ  ( جىَي4ُ)ايشوّ( يُطُ
5- ( ٍَ  ( جىَي5ُ)ايشوّ( يُطُ

  

 
بؤسداس 

 َهُّٛ()
 

   

1- ( ٍَ  جىَيُ (4صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  جىَيُ (5صَُْٓ يُطُ
3-  ٍَ  جىَيُ (6)صَُْٓ يُطُ
4- ( ٍَ  ( جىَي4ُ)ايشوّ( يُطُ
5- ( ٍَ  ( جىَي5ُ)ايشوّ( يُطُ
6- (( ٍَ  ( جىَي4ُاإلمشاّ( يُطُ
7- ( ٍَ  ( جىَي5ُ) اإلمشاّ( يُطُ
8- ( ٍَ  ( جىَي6ُ)اإلمشاّ( يُطُ

6 
 دسَيزنشدُْوٍَ

 )املذُّ ايالصّ( ثاثُْذ

 طُسداس )َفتى (  1- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ

 اس )َهظىس(رَيشد  
1- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  ( جىَي6ُ)ايشوّ( يُطُ



 090 

بؤسداس 
 َهُّٛ()   

1- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  ( جىَي6ُ)ايشوّ( يُطُ
3- ( ٍَ  ( جىَي6ُ)اإلمشاّ( يُطُ

7 
 ٖاّ ِساْاو

 (ٖا٤ ايهٓا١ٜ)

    1- صَُّْٓ ِسووت 

  1- صَُّْٓ ِسووت 

 
    

 

1- ( ٍَ  جىَيُ (2صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  جىَيُ (4صَُْٓ يُطُ
3- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ

 
   

  

1- ( ٍَ  جىَيُ (2صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  جىَيُ (4صَُْٓ يُطُ
3- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ

   

 صَُّْٓ ِسووت -1
 وّ()ايّش -2
 )اإلمشاّ( -3

 
     

   

 صَُّْٓ ِسووت -1
 )ايشوّ( -2
 )اإلمشاّ( -3

      

1- ( ٍَ  جىَيُ (2صَُْٓ يُطُ
2- ( ٍَ  جىَيُ (4صَُْٓ يُطُ
3- ( ٍَ  جىَيُ (6صَُْٓ يُطُ
4- ( ٍَ  ( جىَي2ُ)ايشوّ( يُطُ
5- ( ٍَ  ( جىَي2ُ) اإلمشاّ( يُطُ
ٍَ )اإلمشاّ( ي) -6  ( جىَي4ُُطُ
7- ( ٍَ  ( جىَي6ُ)اإلمشاّ( يُطُ

  ٖا٤ ايتأْٝح 8
  

   

 ٖاّ صَُْٓداس دَبًَت بُ
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 طُسداس )َفتى (   1- صَُّْٓ ِسووت 

    
 صَُّْٓ ِسووت -1
2- (ِّٚ  (ايٖط

    

 صَُّْٓ ِسووت -1
2- (ِّٚ  (ايٖط
 (اإلمشاّ) -3

 تىػٗاتىو صَُّْٓ 9
 َيُوجىبُ

 

     

   

    

 صَُّْٓ ِسووت -1
 

 ًَُِ نؤ 10
 (ًَِ اجلُع)

 
   

   

 صَُّْٓ ِسووت -1
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 :)الكطع( بسِيً
بؤيُ  .ناسَيهًرت دَطتهشدٕ بُ ْىَيٓذٕقىِسٓاخن بىوُْوَو نؤتايًَٗٓإ بُواتُ يًَ

َاْاّ  خىَيٓذُْنُّ بًًََٓت نُظتُ يُطُس قىِسٓاخنىَئ يُو ػىَيُٓدا نؤتايٌ بُثًَىي
 (ودع٤نؤتايٌ ) بُو ًْؼاْاُّْ يُُْنات  ذخؤّ ثاثُْوايُ  باػرت، تُواو دَبُخؼًَت

 .داْشاوٕ ٖتذ )ْـف احلضب(و... )ذضب(و
ت، بَُيهى ًْؼاْاُْ يُو ػىَيٓاُْدا داْشابٔ نَُاْايإ تُواوبًَ ُ ُٓوًكىْهُ َُسد ًْ
 بَُُبُطتِدابُػهشدِْ ثًتُنإ  ْيُطُس بَُٓاّ رَاسَّ دَيِشَنإ صاْايإ دايآْاوٕ

 198و )ذضب(و ... ٖتذ.(دع٤) دابُػهشدِْ قىِسٓاِْ ثريؤص بُطُس
واتُ ٓايُتِ  (5) جىصِٓطُسَتاّ  ثُيىَطتُ بُ (4) جىصِٓبؤ منىوُْ نؤتايِ 

ٓايُتِ ثًَؼىو باطِ ُٓو ٓافشَتإ كىْهُ تُواونُسَ بؤ  ،(ايٓػا٤) (ّ طىِسَت24ِ)
يُطَُيذا بؤيُ باؾ وايُ ُٓو ٓايُتُػِ نشدًْإ قُدَغُنشاوَ،  دَنات نُ خىاصبًَين

 .خبىَيٓشَيت
(ّ طىِسَتِ )يىطف( نؤتايِ 53) ٓايُتِ بُ وايُكانرت (12ِ )جىصٓ ُٖسوَٖا
 . ُٓو جىصُٓ بًَٗٓشَيت بُخىَيٓذِْ
( نؤتايِ يٛطريؤنِ ثًَػَُبُس )باػرت وايُ بُتُواوبىوِْ ك (19)ِ جىصٓ

 (دا.55) ُْى يُنؤتايٌ ٓايُتِ (58واتُ ٓايُتِ ) بُخىَيٓذُْنُّ بًًََٗٓت
 ( نؤتايِ بُاألسعاب) طىِسَتِ ّ(20) خىَيٓذِْ ٓايُتِيؽ بُ(21) ِجىصٓ

 .خىَيٓذُْنُّ بًًََٗٓت
نؤتايِ بُخىَيٓذُْنُّ  (فاطط)طىِسَتِ تُواوّ خىَيٓذِْ  يؽ بُ(22) ِجىصٓ

 .ًَٓتبًَٗ
بُخىَيٓذُْنُّ  ايِ( نؤتفكًت) طىِسَتِ َُٖىوخىَيٓذِْ  يؽ بُ(24) ِجىصٓ
 .بًًََٗٓت

                                                 
198
دابُػتتتشدِْ قىِسٓتتتاِْ ثتتتريؤص بُطتتتُس جىصٓتتتى ذًتتتضب و كتتتاسَنذا يُطتتتُسدََِ ػتتتتىَيٓهُوتىإ          

( ٓتتُزلاَِ دا، ايجكفييٞ )ايتتتابعني(دا )ْـتتش(ّ نتتىِسّ )عاؿتتِ( بُفتتُسَاِْ )احلّحتتاد(ّ نتتىِسّ )يىطتتف   
 (.322 -321يُطُدَّ كىاسََِ نؤكًؼذا ًْؼاُْناِْ بؤ داْشا. )تًظري عًِ ايتحىيذ ٍ: 
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واتُ  نؤتايِ بُخىَيٓذُْنُّ بًًََٗٓت( م) خىَيٓذِْ طىِسَتِ بُ يؽ(26) ِجىصٓ
  (27( بهُوَيتُ طُسَتاّ جىصٌٓ )ايصاضٜاتطىِسَتِ )

ٕ نُيًَشَدا باطًإ شصؤس يُوَ صيات ػُناًْؼِ منىوُْنإُب و)ذضب( بُ طُباسَت
 ٜٜٔ.بهشَيت يًَىَ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
199
 .130-129سل ايتال٠ٚ ٍ , 332 -319: تٝػري عًِ ايتذٜٛس ٍ: بؤ صاًْاسّ صياتش بِشواُْ 
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 بةشى دةيةو
 ضةىد بابةتيَك

 

ِٖٓب بُسصنشدُْوَ دَْط - يُنُّ  :ط()اي
: دسوطتهشدِْ يُصاساوَػذا .َ: دَْط بُسصنشدُْوَو ٖاواسّ تىْذيُصَاُْواًْذا

 .طُس ثًتفؼاسَيهِ صيادَ يُ
 :ُناِْ )ايٓرب( يُقِىٓاِْ ثريؤصداذاَيُت

ش: وَى .(داسؾٓس٠وَطتإ يُطُس ثًتِ )ناتِ يُ -1   ش، ز   ،شز 

   .ز 
 .ثًتُ (داسَنُ دووؾٓس٠) ثًتُ ّ: بؤ ُٓوَّ طىَيطش ُٖطتبهات نَُنُٖؤناس
 :ّ ُّٓ دواُّْ خىاسَوَ ْاطشَيتُوَبُال
  ِْط :(داس بىوٕؾٓس٠) ( ُٓطُسكًك١ًاي) يُسيُٓوَثًتُنا   ص, ط ص, ط   ,ص

ط ص. 
 .ًُ(َوَ ًَْْرب)بُ يإذ(يإ ثًَذَنشَيت و ثُيىَْكًك١ًاي) يُسيُٓوَ َُٓاُْ

 ٕط :(داسؾٓس٠و ًٌَُ ) ْى   طص ,  ثًتُؾ ًَٓطُ  ُّٓ دوو .ص
 .دَنات ٖاوَاليُتًإ

 وَدسَيزنشدُْ دوايذا ثًتِ ناتًَو بُ َُٖضَ ناتِ وَطتإ يُطُس ثًتِ يُ  -2
ط :ٖاتبًَت (ًنياي) ياخىد ٓاطإ (ٓسامَل)   طص ,    ,طص  ص ,

ط ص, ط  .ص 
دَسنشدِْ ثًتِ بُ ِْ دَّبُٖؤّ طُسقاَيبىو َُٖضَ: ُْفُوتاِْ ثًتِ ٖؤناسّ

 .وََدسَيزنشدُْوَ )املّذ(
 َوَ بؤ ثًتًَهِ(دسَيزنشدُْوَ )املّذثًتِ  طىاطتُٓوَ يُ :دسَيزنشدُْوَ )املّذ( -3

 شوَى:  .(داسؾٓس٠)  ط, ص   طز ,  ص 
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دَسنشدِْ بُ (داسَنُ بُٖؤّ طُسقاَيبىوِْ دَّؾٓس٠) تًاُْكىوِْ ثًتُ :ٖؤناسّ
(داسَنُ ؾٓس٠َوَ، بؤ ُٓوَّ طىَيطش ُٖطتبهات نُ ثًتُ )دسَيزنشدُْوَ )املّذ(ثًتِ 

 .دووثًتُ
 

 ثاثُْذ دسَيزنشدُْوٍَ( ثًتِ كًك١ًاي) يُسيُٓوَ ثًَؽ ثًتُناِْ : ُٓطُستًَبًِٓ
 . وَى: دَبًَت )واجب( ٖاتبىو ُٓوا )ْرب( ثًَىيظت الصّ(املذُّ اي)

ش   ط, ص  ط, ص ز 
ٖؤّ طُيؼتِٓ دوو  بُ (أيف االثٓني) نُطذا ناتِ نُوتِٓ ُٓيًفِ دوو يُ -4

ٍَ تاىثًَىيظت  )ْرب()طانٔ( بُيُى  )َفشد(دا  دَبًَت، ُٓطُس يُطُ
 يًَشَدا )ْرب( ، بؤُٓوَّ طىَيطش ُٖطت بُثًتِ ُٓيًفُنُ بهات،ُْدَنشايُوَجًا

ط. وَى: ثًَىيظتُ)وؿٌ(دا طُياْذٕ تُْٗا يُذاَيُتِ    ص, ط    

  ط ,ص     نشايُوَ ُٓوا اجً )َفشد( تاى يُ بُالّ ُٓطُس .ص

طوَى:  ْابًَت، )ْرب( بُ ثًَىيظتِ  ط, ص  ص. 
 طُياْذٕ ْذاَيُتِ وَطتإ يُ (داسدا،ؾس٠( )ٟ)ناتِ دَسبِشيِٓ ثًتِ )و(و  يُ -5

ط, ص ط صط, صطوَى:   ط ,ص ص 

ٍَؾس٠) (ٟ) )و(و تًَهَُيُٓبىوِْ :ٖؤناسّ دسَيزنشدُْوَ )املذُّ(و،  (ٟ) )و(و (داس يُطُ
  200.داًني(اي)ٓاطإ 

 

                                                 
200
 65 -١ٜ64 ؾطح املكس١َ اجلعض١ٜ ٍ , فتض ضب ايرب26َصنط٠ يف أسهاّ ايتذٜٛس ٍ : بِشواُْ 
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 201:وَ(ايؿاطب١ٝ)ِسَيطاّ  يُ سيىايُتِ )ذفف( طُباسَت بُ كُْذ صاًْاسيُى: دووَّ
 

( 4) ِسَيجًَذساوّ جىدا دسَيزنشدُْوٍَو ثًَىيظتِ يهاو دسَيزنشدُْوٍَ دَبًَت -1
202( جىوَيُ يُثًَؼرتَ.4) ُوَ، بُالّبهشَيٓ( جىوَيُ دسيز5) ياخىد

 

ش -2            ط[ٕ٘ٗ]البقرة: ز ,        

  203ُوَ.دَخىَيٓشَيٓ (طني)ثًتِ  بُ تُْٗا [ٜٙ: األعراف] ص
 

 ط                 و بُ (ؿادثًتِ ) بُ [ٖٚ: الطور]ص 
204يُثًَؼرتَ. (ؿاد) بُ يؽ دَخىَيٓشَيتُوَ، بُآلّ خىَيٓذُْوَّ(طنيثًتِ )

 

ش        205دَخىَيٓشَيتُوَ. (ؿاد)ثًتِ  تُْٗا بُ [ٕٕ: الغاشية] ز
 

ثًتِ )ّ( (دا آٍ عُطإطىِسَتِ ) يُ دووَّ طُياْذِْ ٓايُتِ يُنُّ بُناتِ  يُ -3
 ًٓٓحا(، ايتكا٤ ايػانٓني) بُس طُيؼتِٓ دوو صَُْٓ بُيُى يُ سدَطشَيتَ( وفتش١طُس )

 بُدوو ػًَىَ دَخىَيٓشَيتُوَ:

 دَنشَيتُوَ.( جىوَيُ دسَيز6( واتُ: )َِييييَٝتُواو دسَيزنشدُْوَّ ) - أ

 دَنشَيتُوَ.( جىوَيُ دسَيز2( واتُ: )ََِٝنىستهشدُْوَّ ) - ب

 206بُآلّ ػًَىَّ يُنُّ يُثًَؼرتَ.
 

﴿ وػُّ -4   ﴾ [ :ٗٗٔاألنعام،ٖٔٗ]و، ﴿   ﴾[:ٜ٘يونس،٘ٔ]و، ﴿  ﴾ 

 دَخىَيٓشَيُٓوَ: دوو ػًَىَ بُ [ٜ٘، النمل: ٜ٘يونس: ]
 تُواو دسَيزنشدُْوَ )اإلػباع(. - أ

207. ، بُآلّ ػًَىَّ يُنُّ يُثًََؼرتَ(ايتظًٌٗ) - ب
 

                                                 
201
 ُْٖذَيهًإ ثًَؼرت باطًإ يًَىَنشاوَ، بُالّ يُبُس طشْطًإ يًَشَدا تُْٗا ٓاَارَّ بؤ دَنَُُوَ.  
202
 260املٓري يف أسهاّ ايتذٜٛس ٍ: 
203
 222, 98ايبسٚض ايعاٖط٠ يف ايكطا٤ات ايعؿط املتٛاتط٠ ٍ:  
204
  321ٖسا١ٜ ايكاضٟ إىل نالّ ايباضٟ ٍ:  
205
 658ات ايعؿط املتٛاتط٠ ٍ: ايبسٚض ايعاٖط٠ يف ايكطا٤ 
206
 111: َُٖإ طُسكاوَّ ثًَؼىو ٍ 
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 طًأْ: (ايتٛب١( و)األْفاٍ)طىِسَتِ  ًَْىإ ػًَىَناِْ خىَيٓذِْ -5
 شيُطُس  ُْٖاطُوَ بُ وَطتإ  - أ       ثاػإ خىَيٓذِْ  وز

ش          ... بُز ( ٌَ  (.َبػ١ًُب

 ش طُياْذِْ ُٖسدوونًإ - ب              ...ز 

ٌَ ُْٖاطُ بُوَطتإ  - ت شهت( يُطُس وػُّ )ايظَّ ب خىَيٓذِْ  ثاػإ ز

ش          ...208.ز 

ط وػُّ -6 شٓايُتِ  يُ ص                ز 

ٍَ( دَخىَيٓشَيتُوَ.َاي١اإل)السنشدُْوَ  بُ [ٔٗ:ىود]  219( واتُ بُ)
﴿يُٓايُتِ  )ّ(دايُ ِْ ثًتِ )ب(تًََُٗيهًَؼهشد -7      ﴾[42:هود]211 

 ش -8  ش ٓايُتِ يُ ز               [11:يوسف] ز 

 :، يُنًَُإ يُثًَؼرتَبُدوو ػًَىَ دَخىَيٓشَيتُوَ

َُٓٓا)ُوَ واتُ وػُنُ بُدوو ْىٕ دَخىَيٓشَيت: (ايّشوّ) - أ بؤس  بُ ( يُنًَُإتأَ
(١ُٓ خًَشايٌ )إختالغ(  بؤسداسَنُ بُ(، بُآلّ ْىُْ فتش١طُس ) و دووًََإ بُ(ن

ٍَ ْىِْ دووََذا تًََُٗيهًَؽ كىْهُ دَخىَيٓشَيتُوَ بًَت، صاْايإ دََئًَ ْىُْ ْا يُطُ
 دوو يُطُس طًَِ دًًََََٓتُوَ. ( َهُّٛبؤسداسَنُ )

( ثًتُ تظهني) داسنشدِْثاؾ صَُْٓ يُيًَى  شدِْو خِشننؤنشدُْوَ :(اإلمشاّ) - ب
١َُُٓبُطتِ ٓاَارَنشدٕ بؤ ) بُ (َهُّٛ)داسَنُ بؤس  ْىِْ يُنُّ بُ (نُ، كىْهُن

١ُٓو ًٓرت ) ّ تًََُٗيهًَؼِ ْىِْ دووَّ دَبًَتتُواو  (نُ ْاخىَيٓشَيتُوَ.ن

                                                                                                                            
207
 163بِشواُْ الثُِسَ:  
208
 42بِشواُْ الثُِسَ:  
209
 288بِشواُْ: ايبذوس ايضاٖشَ ٍ:  
210
 128بِشواُْ الثُِسَ:  
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ٍَ )سوّ(يؼذا )إختال نُواتُ يُ ٍَ )إمشاّ(دا تًََُٗيهًَع ثًَىيظتُ يُطُ غ( طُ
211ثًَىيظتُ.

 

 بُ وَيُ( جىو6) بُ ،[1الشورى:]﴾ ﴿ ،و[1:مرمي]﴾﴿ يُ ثًتِ )عني( -9
212دَخىَيٓشَيتُوَ.وَيُ ( جى4)

 

10- ﴿    ﴾[69: الفرقان]، َُُٗاّْاب  213دَخىَيٓشَيتُوَ. ()فٝٗٞ 

شوػُّ  -11   شٓايُتِ يُ ز              [176: الشعراء]ز، 

شو         أيف( ْىطشاوُْتُوَ، بُالّ بُ [13: ص]ز( ٌَ  يُ ب

شْىطشاوُْتُوَ، )أيف( بُ ُٖسدوو طىِسَتِ )احلحش(و )م(دا        

   ش، [78: احلجر]ز        .طُياْذٕ تِ نا يُ ُٖس كىاسياْذا يُ ز
ناتِ دَطتجًَهشدْذا  يُبُالّ  دَخىَيٓشَيُٓوَ، َوَصَُْٓداس الًََهِ )ايىؿٌ( بُ

دَخىَيٓشَيُٓوَ،  ًَهِ صَُْٓداسَُٖضَيُنِ طُسداس )َفتى (و بُدوايذا الَ بُ (اإلبتسا٤)
 214(.ٜه١ِيَأَأواتُ: )
تإ يُطُس وػُّ شناتِ وَط يُ -12  شٓايُتِ:  يُ ز          

     ( دَخىَيٓشَيتُوَ، ٟثًتِ ) بُ دوو ػًَىَ دَخىَيٓشَيتُوَ: بُ [36]النمل: ز
ٌَ ثًتِ بُ، ُٖسوَٖا (آتاْٞواتُ: ) ِٕ(ؾ دَخىَيٓشَيتُوَ، واتُ: )ٟ) ب بُالّ  ،(آتا

 215ثًَؼرتَ. يُنًَُإ يُ

                                                 
211
 ,327-326ٚ 127: أسهاّ قطا٠٤ ايكطإٓ ايهطِٜ يًشكطٟ ٍ: بِشواُْ 
212
 .169بِشواُْ الثُِسَ:  
213
 . 172ُِسَ: بِشواُْ الث 
214
  .264املٓري يف أسهاّ ايتذٜٛس, ٍ:  
215
 .161ٍ:  اا١ٜ املطٜس يف عًِ ايتذٜٛس 
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ٌَ وػُّ ) -13 ش :ٓايُتِ ( يُعفَنُٖس ط             

               دوو ػًَىَ ، بُ[54: الروم] ز 
 .دَخىَيٓشَيتُوَ

 (َنعفّا(، )َنعف) - أ

 216ثًَؼرتَ. يُ(، بُالّ يُنًَُإ ُنعفّا(، )ُنعف) - ب
 ْادات بَُيهى ْىُْ صَُْٓداسَنُ ٓاػهشا تًََُٗيهًَؽ ِسووػىَيُٓدا يُّ دوو  -14 
  ﴿ دَنشَيت:         ﴾، ﴿             ﴾ٕٔٚ

 

ش -15          218َ.)ايتظًٌٗ( دَخيىَيًَٓتُو بُ ، تُْٗا[44: فصلت]ز 

ش يُٓايُتِز شوػُّ بُ (اإلبتسا٤يُناتِ دَطتجًَهشدٕ ) -16     

        219دَخىَيٓشَيتُوَ: دوو ػًَىَ بُ [11: احلجرات]ز
 

 ُ(.مأِلسْ ) - أ

 ُ(.مِلسْ ) - ب

 ﴿ ناتِ طُياْذِْ ُّٓ دوو ٓايُتُ يُ – 17            

    ﴾ :دَخىَيٓشَيتُوَ دوو ػًَىَ يُنرت بُ بُ [29-28]احلاقة: 

وَطتإ يُطُس وػُّ ش - أ  ُُْٖاط ٌَ  .(ايٓػهت)واتُ ز بُب

ٖٗ)واتُ بُ  َُٗيهًَؼهشدٕ )اإلدغاّ(تًَ  - ب بُآلّ ػًَىَّ  ،دَخىَيٓشَيتُو (ًوَايٝ
 220يُنُّ يُثًََؼرتَ.

                                                 
216
 471ايبسٚض ايعاٖط٠ يف ايكطا٤ات ايعؿط املتٛاتط٠ ٍ:  
217
 135بِشواُْ الثُِسَ:  
218
 .537ٍ: َُٖإ طُسكاوَّ ثًَؼىو  
219
 . 572َُٖإ طُسكاوَّ ثًَؼىو ٍ:  
220
 .625َُٖإ طُسكاوَّ ثًَؼىو ٍ:  
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شُطُس وػُّ ناتِ وَطتإ ي يُ -18  ٓايُتِيُ ز ﴿         

        ﴾ [4: اإلنسان] َثًتِ ُٓيًف و بُ بُ :دَخىَيٓشَيتُوَ بُدوو ػًَى 
ٌَ ثًتِ ُٓيًفًؽ دَخىَيٓشَيتُوَ  221 ب

وػُّ ش -19    ُشزّ دووَّ ي               

              و طُياْذٕ ذاَيُتِ  ، يُ[16-15: اإلنسان]ز

اًْؼذا ُٓيًفُنُّ ْاخىَيٓشَيتُوَ، بُآلّ شوَطت   زّ يُنُّ يُ ذاَيُتِ طُياْذْذا
 222طتاْذا دَخىَيٓشَيتُوَ. ْاخىَيٓشَيتُوَو يُ ذاَيُتِ وَ

ش وػُّ -20  ٓايُتِ  يُ ز﴿          ﴾ [21املرسالت]  بُدوو
 ػًَىَ دَخىَيٓشَيتُوَ:

 .واتُ بُ )خنًهُِّ( دَخىَيٓشَيتُوَ تًََُٗيهًَؼهشدِْ تُواو - أ

223.تًََُٗيهًَؼهشدِْ ْاتُواو - ب
 

 ُٓطُس بُدوايذا ثًتًَهِ ٖاوػًَىَناِْو زشناتِ وَطتإ يُطُس  يُ -21 

 شوَى:  ٖاتبىو، )َترشى( بضواو صَُْٓداس ٖاتبىو  ياخىد [258البقرة: ]ز

  ش(ّ ُٖبىو وَى: فتش١بُالّ خؤّ طُس )    ثًَىيظتُُٓوا  [33األحقاف: ] ز 
َِ ودَػبًَتُثاؾ ثًتِ ) (وَ  يُ (ٟدوو )بُ قىِسٓاخنىَئ  يُطُسّ بىَطت

و زشبُالّ ُٓطُس بُدواّ (، ايتُهني َٓس) جًَطرينشدٕ دسَيزنشدُْوٍَ
( يُبُس َُٟٖإ ناتًؼذا ثًتًَهِ ) يُ ٖاوػًَىَناًْذا ثًتًَهِ صَُْٓداس ٖاتبىو

شوَى:  )وؿٌ( َُْابىوطُياْذٕ ذاَيُتِ     خىَيُٓس دَتىاًَْت[51الروم: ]ز ، 

                                                 
221
 .154-153بِشواُْ الثُِسَ:  

222
 .126بِشواُْ الثُِسَ:  
223
 .126بِشواُْ الثُِسَ:  
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َِ يُٟيُى ) بُ ( ٟدوو )بُ بُس ػىَيٓهُوتِٓ )ايشطِ(و، دَػتىاًَْت ( يُطُسّ بىَطت
َِ يُ  224كىْهُ ٖؤناس َُْاوَ بؤ طِشيُٓوَّ. طُسّ بىَطت

 طُس )أو( يُّ ٓايُتاُّْ خىاسَوَو ٖاوػًَىَناِْقىِسٓاخنىَئ يُ ًًُْ دسوطت -22
 طُسيإ وَى يُ ٕ و يُناتِ وَطتإ(اإلغتفٗا١َٝ) ثشطًاس(٣ أٚكىْهُ ) بىَطتًَت

 225يإ يًَذَيت.(ايعاطف١) ٓاَشاصّ يًَهذَس ّ)أو(
ش                       ش، [98]األعراف: ز     

 ش، [48:الواقعة]، [17:الصافات]ز       [36:يس]ز 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
224
 .57, إسهاّ األسهاّ يف جتٜٛس تال٠ٚ ايكطإٓ ٍ 263 -262املٓري يف أسهاّ ايتذٜٛس ٍ:  
225
 .264 -263َُٖإ طُسكاوَ ٍ:  
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 :طُُْدّ )ذفف( :طًًَُّ
 

 (زثًَػَُبُس )
 
 

 أبٞ بٔ نعب       ظٜس بٔ ثابت  عبساهلل بٔ َػعٛز  عًٞ بٔ أبٞ طايب   عجُإ بٔ عفإ
 
 
 
 

 ٖي(47ٞ )ت أبٛ عبس ايطمحٔ ايػًُ
 
  

َّحىد  عاؿِ بٔ أبٌ اي
 
 

 ذفف بٔ طًًُإ
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 :و ِساويُناًْإُٓنإ ىَيْاوّ دَ قىِسٓاخن: كىاسَّ

 ػاس
 

طاَيِ  قاض٤ٟ
 نؤكهشدٕ

طاَيِ  ِساوّ
 نؤكهشدٕ

 َُديُٓ
 

 قايٕٛ -1 ى 169 ْافع -1
 فِضَٚ -2

 ى 220
 ى 197

 َُنهُ
 

 ٟعِّايَب -1 ى 120 ابٔ نجري -2
 ٌُٓبُق -2

 ى 205
 ى 191

 بُطِشَ
 

 ٚضٟايٗس -1 ى 154 أبٛ عُطٚ -3
 ٛغٞايٗػ -2

 ى 246
 ى 261

 داميُػل
 

 ٖؿاّ -1 ى 118 ابٔ عاَط -4
 نٛإابٔ َش -2

 ى 245
 ى 242

 نىفُ
 

 ُؾعب١ -1 ى 127 عاقِ -5
 َسفل -2

 ى 193
 ى 180

 نىفُ
 

 خًََف -1 ى 156 محع٠-6
 َخَّاز-2

 ى 229
 ى 220

 نىفُ
 

 أبٛ احلاضخ -1 ى 189 ايهػا٥ٞ -7
 ايٗسٚضٟ -2

 ى 240
 ى 246

 َُديُٓ
 

َٚضزإ -1 ى 130 أبٛ دعفط -8  ابٔ 
ُٖاظ -2  ابٔ َد

 ى 160
 ى 170

 بُطِشَ
 

ِٜؼ -1 ى 205 ٜعكٛب -9 َٚ  ُض
ِٚح -2  َض

 ى 238
 ى 234

 إغشام -1 ى 229 خًف -10 نىفُ
 إزضٜؼ -2

 ى 286
 ى 292
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 :ضةزضاوةكاٌ
 

 غٝس مجع٘ غاّلّ إسهاّ األسهاّ يف جتٜٛس ايكطإٓ -1
  بسٕٚ َؤيف أسهاّ ايتذٜٛس -2

  عازٍ ْكاض أسهاّ ايتال٠ٚ -3

 ذلُٛز خًٌٝ احلكطٟ إٓ ايهطِٜأسهاّ قطا٠٤ ايكط -4
  مجاٍ إبطاِٖٝ ائكطف أنٛا٤ ايبٝإ يف َعطف١ ايٛقف ٚاإلبتسا٤ -5

 زاض ايغٛثاْٞ يًسضاغات ايكطآ١ْٝ أطًؼ ايتذٜٛس -6

ِّ  سػٔ َكطف٢ (١َٜعضاجلايٗتِشف١ ٚ) ِإعا١َُْ املػتفٝس بهبط ََتَٓٞ  -7 َٖٛضأق  اي
  بطْاَر أسهاّ ايتذٜٛس -8

 ض سٓفٞ ذلُٛزبس ايبػٝط يف عًِ ايتذٜٛس  -9

 ُٓمحُد نانُ ذلُىد  تُفظريّ ِساَإ -10

 غعاز عبساحلُٝس .ز تٝػري ايطمحٔ يف جتٜٛس ايكطإٓ -11

 أمحس بٔ أمحس ذلُس عبساهلل ايطٌٜٛ تٝػري عًِ ايتذٜٛس -12

 ْبٌٝ بٔ عبساحلُٝس بٔ عًٞ  اجلاَع ايهبري يف عًِ ايتذٜٛس -13

 سػين ؾٝذ عجُإ  سل ايتال٠ٚ -14

 ذلُٛز ذلُس عبس املٓعِ  ١ ايٓس١ٜ ؾطح َنت اجلعض١ٜايطٚن -15
  ذلُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ ايػًػ١ً ايكشٝش١ -16

 إبطاِٖٝ أمحس ملفٝس ف٢ أسهاّ ايتذٜٛسايػٌٗ ا -17

 ذلُس بٔ قاحل ايعجُٝني ضٜاا ايكاحلنيؾطح  -18

 ذلُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ ٚزقشٝض أبٞ زا -19

 ذلُس إمساعٌٝ ايبداضٟ قشٝض ايبداضٟ -20

 سٜٔ األيباْٞذلُس ْاقط اي قشٝض ايرتاٝب ٚايرتٖٝب -21

 ذلُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ قشٝض اجلاَع ايكغري -22

 َػًِ بٔ احلذاز ايكؿري٣ ايٓٝػابٛضٟ قشٝض َػًِ -23
 ذلُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ نعٝف اجلاَع ايكغري ٚظٜازت٘ -24
 ذلُس ْاقط ايسٜٔ األيباْٞ ٚقشٝض غٓٔ ابٔ َاد١نعٝف  -25
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 حي٢ٝ عبسايطظام ايغٛثاْٞ .ز عًِ ايتذٜٛس -26

 عط١ٝ قابٌ ْكط عًِ ايتذٜٛساا١ٜ املطٜس يف  -27

 قفٛت ذلُٛز غامل فتض ضب ايرب١ٜ ؾطح املكس١َ اجلعض١ٜ -28

 ذلانطات ايسنتٛض أمئ غٜٛس نٝف تكطأ ايكطإٓ -29

 إبطاِٖٝ ع٢ً ؾشات١ ايػُٓٛزٟ آلي٧ ايبٝإ يف جتٜٛس ايكط٤إ -30

 عجُإ بٔ غًُٝإ َطاز َنت ايػًػبٌٝ ايؿايف يف عًِ ايتذٜٛس -31
 ٕ بٔ سػني بٔ ْبٗإ ذلُس ْبٗا َصنط٠ يف ايتذٜٛس -32

 َص١ًٜ بأسهاّ ؾعٝب األضْؤٚط عًٝٗا َػٓس اإلَاّ أمحس بٔ سٓبٌ -33

ٞٓايسِّٜٔ َأمحس بٔ بسضايسِّٜٔ ؾٗاب  املفٝس يف عًِ ايتذٜٛس -34  ايطِّٝٔب

 مجع١ٝ احملافظ١ ع٢ً ايكطإٓ ايهطِٜ أسهاّ ايتذٜٛس املٓري يف -35

 عبس ايكازض سًٝٛظ اهلل عبس ذٜٛساملٝٓػط يف عًِ ايت -36

 ذلُس ْكط ايكٍٛ املفٝس يف فٔ ايتذٜٛسْٗا١ٜ  -37

 عبس ايفتاح املطقفٞ ٖسا١ٜ ايكاضٟ إىل جتٜٛس نالّ ايباضٟ -38
 ذلُس بٔ غٝسٟ ذلُس األَني .ز ايٛدٝع يف جتٜٛس ايهتاب ايععٜع -39
 بٓت عبسايطسِٝ آٍ غًُٝإ احلطٚف ايعطب١ٝ ٚنٝف١ٝ أزا٥ٗا -40
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 ىاوةزِؤك
 الثُِسَ                                                                                        بابُت

 

 5.................................. ...................َ ْضاو ثاِساُْوَّ خُّ و ثُراس
 6........................ ................ثًَؼُنِ د. دياسّ أمحذ ..................

 8....... ......................................................ثًَؼُنِ كاثِ دووَّ 
 10.................... ........................................ثًَؼُنِ كاثِ يُنُّ 

 

 بُػِ يُنُّ:
 تُجىيذصاْظتِ ثًَؼُنًُناِْ 

 12..... ....................................صاْظتِ)جتىيذ(....... ثًَٓاطُّيُنُّ: 
 13دووَّ: ًََزووّ ْىوطًُٓوَّ صاْظتِ تُجىيذ .......................................... 

 13.... ....................( عًُٞايكؤًَْتِ فًَشبىوِْ تُجىيذّ نشدَيِ )طًًَُّ: 
 14.. ................................ِ تُجىيذ .......................ًطشْطكىاسَّ: 

 14بَُٓاناِْ جىاخنىَيٓذُْوَّ قىِسٓاِْ ثريؤص ..................................... 
 15.. ......................ذىنُِ فًَشبىوِْ تُجىيذ .....................ػُػُّ: 
 16 .................طُوسَيِ و ثاداػتِ فًَشبىوِْ قىِسٓإ و فًَشنشدِْ .ذُوتُّ: 
 20.............ؤؾ نشدٕ يُناتِ قىِسٓإ خىَيٓذْذا ..............دَْط خُٖػتُّ: 
 21........ .........................طُوسَيِ وثاداػتِ قىِسٓإ يُبُسنشدٕ .ْؤيُّ: 
 23... ............ِسَوػت و ٓادابُناِْ قىسٓإ خىَئ ......................دَيُّ: 

 32ُْوَ .......................................... ىَيٓذجؤسَناِْ قىِسٓاخنياْضَيُّ: 
 34....................................................  (ِشٔايََُّٖيُنشدٕ )دواْضَيُّ: 

 

 بُػِ دووَّ:
١ًَُْاوّ خىآًَٖإ )و (اإلغتعاش٠ثُْاطشتٔ )  ( ايَبِػ
 37 ..........................( .........................اإلغتعاش٠ثُْاطشتٔ )يُنُّ: 
١ًَُْاوّ خىآًَٖإ )دووَّ:   39.. ...................( ........................ ايَبِػ
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 بُػِ طًًَُّ :
 42..... ...........................ثًتُنإ )رلاسد احلشوف( .. جًَذَْطِػىَيِٓ 

 42.... ........................................................... جًَذَْطثًَٓاطُّ 
 42... ................................................جًَذَْط كؤًَْتِ دؤصيُٓوَّ 

 43.. ...............( ............................اهلذا٥ٞثًتُناِْ صَاِْ عُسَبِ )
 43 ..................................................................ثًتُ الوَنًُنإ 

 45 .............................................................جًَذَْطُنإ رَاسَّ 
 46 ...............ُٖسدوو بؤػايٌ طُسوو و دَّ )اجلىف ( ..... يُنُّ: جًَذَْطِ
 48....... ...........................دووَّ: طُسوو )احلًل( ............. جًَذَْطِ
 50...... .......طًًَُّ: صَإ )ايًظإ( .................................. جًَذَْطِ

 53..... ...................................دداُْنإ .................................
 62 ................................كىاسَّ: ُٖسدوو يًَى )ايؼفتإ( ...... جًَذَْطِ
 65....... ........................ثًَٓحُّ: نُثىو ) اخلًؼىّ ( .......... جًَذَْطِ

 66 ............................................ْاصْاوّ ثًتُنإ .....................
 

 بُػِ كىاسَّ:
 68...... ........................................................طًفُتِ ثًتُنإ: .

 طىودّ صآًِْ طًفُتُنإ:
 جؤسّ طًفُتُنإ:

 :ًَُٖؼُيًُنإيُنُّ: طًفُتُ 
 69. ...................................يُنُنإ ..................... طًفُتُ در -1

 69.. ................................................ (اهلُع واجلٗشكجُو ٓاػهشا )
 71... ........................................... (ٚايٓطخا٠ٚ ايؿٓس٠) ُْسَِتْٛس٣ ٚ 

١ٖٝ( ................. ًًٌَْْىا  73 ...............................................)ايبٝٓ
 76....... .................................... (اإلغتعال٤ ٚاإلغتفاٍ) بُسصّ وْضَِ

 76.............................  (اإلغتعال٤) بُسصَنإ ثًتُ ِْبُْذّ طُوسَنشدثًُ
 80...... .............................. (اإلطبام ٚاإلْفتاح)جىوتهشدٕ و واآلنشدٕ  
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 83 ........................................................... (اإلشالم ٚاإلقُات)
 

ٌَ درَنإ:دووَّ:   طًفُتُ ب
 84 ............................................. (ايكفري) فًهُ : تِ يُنُّطًفُ

 85 .......................................... (ايكًك١ً) يُسيُٓوَ طًفُتِ دووَّ:
 88 .............................................. (ايًني٥اغإ ) طًفُتِ طًًَُّ:
 88 .......................................... (حنطافاإلالزإ ) طًفُتِ كىاسَّ:
 90... ................................. (ايتفٓؿٞ) بالوبىوُْوَ طًفُتِ ثًَٓحُّ:
 91 .................................( ايتهطٜط) دووباسَبىُْوَ طًفُتِ ػُػُّ:
 92 ................................. (اإلغتطاي١) دسَيزبىوُْوَ طًفُتِ ذُوتُّ:

 93. ............................................... (اخلفا٤) ػاساوَيٌ طًفُتِ:
 95 ...................................................... (ايغ١ٓ) ًَٓطُ طًفُتِ:

 95....... .......................................................ثًُناِْ ًَٓطُ: 
 97..........................................  ِ ًَٓطُطُوسَنشدٕ و بلىونهشدْ

 99.. ................ثًت و طًفُتُ بًَُٖضو الواصَنإ ..........................
 100. ..........خؼتُّ طًفُتِ ثًتُنإ .......................................

 102 ...........ُنإ ...........................................تُواونشدِْ جىوَي
 

 بُػِ ثًَٓحُّ:
 103 ............طًفُتُ ناتًُنإ ...............................................

 104..................................................  طُوسَنشدٕ و بلىونهشدٕ
 105.. ..........دَخىَيٓشَيُٓوَ ..... ًَُٖؼُ بُطُوسَيٌُٓو ثًتاُّْ يُنُّ :

 105 ............دووَّ: ُٓو ثًتاُّْ نُ ًَُٖؼُ بُبلىونِ دَخىَيٓشَيُٓوَ ..
 106 .........طًًَُّ: ُٓوثًتاُّْ بُطُوسَ و بُبلىونًؽ دَخىَيٓشَيُٓوَ ....

 106 ...................ثًتِ )س( .................................................
 106..... .( .....................) تفخًِ ًذايُنُّ: ثًتِ )س( يُذاَيُتِ طُوسَي

 108...... ..................... دووَّ: ثًتِ )س( يُذاَيُتِ بلىونِ )َشقَّل(يذا
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 110(دا ........ طًًَُّ: ثًتِ )س( يًَُْىإ ُٖسدوو ذاَيُتِ ) تفخًِ(و ) تشقًل
 112.. .........ِ )ٍ( .........................................................ثًت

 113 .............( ..................................................األيفثًتِ )
 

 بُػِ ثًَٓحُّ:
 تًََُٗيهًَؼهشدٕ )اإلدغاّ(:

 114. ....................يُنُّ : تًََُٗيهًَؼِ طُوسَ ...........................
 115 ..دووَّ : تًََُٗيهًَؼِ بلىوى .............................................

 115... .......تًََُٗيهًَؼِ ثًتُ يًَهلىوَنإ ..................................
 117... ........ٖاوِسَطُصَنإ ................................ تًََُٗيهًَؼِ ثًتُ

 119..... .......تًََُٗيهًَؼِ ثًتُ يُيُى ْضيهُنإ .............................
 120... ..........الَِ ْاطاْذٕ )الّ ايتعشيف( ..................................

 121... ...............( .....................................قُطٟيُنُّ : الٌَ )
 122....... ................( ..............................مشػَِٞ )دووَّ : ال

 

 بُػِ ػُػُّ:
 123 ...............ياطاناِْ ْىِْ صَُْٓداس و )تٓىئ( ........................

 124..... ........ٓاػهشانشدِْ طُسوويِ ................................... -1
 126............ ..........................................تًََُٗيهًَؼهشدٕ ... -2

 126........ .......تًََُٗيهًَؼهشدِْ ًَٓطُداس ..................................
ٌَ ًَٓطُ .................................  127.......... ......تًََُٗيهًَؼهشدِْ ب

 129. .......................................َُٖيطُِساْذُْوَ )ايكًب( ......... -3
 131 ....................( .....اإلخفا٤ احلكٝكٞػاسدُْوَّ ِساطتُقًُٓيِ ) -4

 133..........................................................  ثًُناِْ ػاسدُْوَ
 133(.......... فا٤اإلخ( و ػاسدُْوَ )اإلزااّجًاواصّ ًَْىإ تًََُٗيهًَؼهشدٕ )

 

 بُػِ ذُوتُّ :
 135......................................... ياطاناِْ ًَُِ صَُْٓداس )طانٔ( 
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 135. ............) اإلخفا٤ ايؿفٟٛ( ................ يُنُّ : ػاسدُْوَّ يًَىّ
 136. جًاواصّ ًَْىإ َُٖيطُِساْذُْوَو ػاسدُْوَّ يًَىّ ......................

 136..........  جًاواصّ ًَْىإ ػاسدُْوَّ ِساطتُقًُٓيٌ و ػاسدُْوَّ يًَىّ
 137. ...................... ) اإلزااّ ايؿفٟٛ( دووَّ : تًََُٗيهًَؼهشدِْ يًَىّ

 137..... ..................... )اإلهظٗاض ايؿفٟٛ( يًَىّ طًًَُّ : ٓاػهشانشدِْ
 140 .............................................ذىنُِ ًَِ و ْىِْ )ػّذَ(داس 

 

 بُػِ ُٖػتُّ :
 141......... ...........دسَيزنشدُْوَو بُػُناِْ ...............................

 142 ................ َُٖضَو ثًتِ  دسَيزنشدُْوَ )املّذ(جًاواصّ ًَْىإ ثًتِ 
 143..................................... ................ بُػُناِْ دسَيزنشُْوَ

 143...... .................. )املس األقًٞ( بٓلًُٓيٌ دسَيزنشدُْوٍَيُنُّ : 
 143.........................................  ٓاطايِ دسَيزنشدُْوٍَُْٓذاصَّ 
 144.... ........................( طبٝعٞايٓاطايِ ) دسَيزنشدُْوٍَبُػُناِْ 

 145. ............ )املس ايطبٝعٞ ايهًُٞ(ٓاطايِ وػُيِ  دسَيزنشدُْوٍَ -1
 148...............  )املس ايطبٝعٞ احلطيف( ًِٓاطايِ ثًت دسَيزنشدُْوٍَ -2
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