


 

 

 ما انفردت به قراءة أهل المدينة
 ((فرشا  ))

 الدكتور السامل حممد حممود أمحد                                                                                                                                    

 بى٣ٍٟ أضتاذ اٌمسا٦ات املػازً                                                                                             

 داِع٣ طٟب٣ باملد٣ٕٞ املٕٝز٢ املعٍّني                                                                                             

 
ٜبٟٕث  ِثا شا  ثٚ     (1)ً٘را عثح أرثس ت رٟثٚ لثسا٢٦ أ٘ثَ املدٕٞث٣ ً رسغثا                 

اٌػاطب٣ٟ ٜاٌدز٢، ٜمل أ عسض ٌألؾثُٝ ٔعثسا    ِٕعِٝيت اٌطٟب٣ ع٤ٍ ِٕع٣ِٝ 

ٌعدٓ ٜدٝ  أفسا ات هلْ عٖ غريْ٘، مبعٕث٤ أٗ لثسا٢٦ أ٘ثَ املدٕٞث٣ مل  ٕفثس       

غري بابني ضأذوسّ٘ا بعد لٍَٟ، رذّٟث  األبثٝاب    (2)بباب ِٖ أبٝاب األؾُٝ

 :ْ٘ رٟٙا، ٌٜتٝقٟض ذٌي ألُٝأَ٘ املد٣ٕٞ ِتفمٝٗ ِ  غري-عداّ٘ا  –

 :باب املد ٜاٌمؿس :ِٖ أبٝاب األؾُٝ

املدٕٞثث٣ عثثٖ غري٘ثثا ا ٘ثثرا اٌبثثاب،، رثث ذا عسرٕثثا أٗ     أ٘ثثَ مل ؽتٍثثق لثثسا٢٦  

اٌمؿثثس ٜاٌتٝضثثمل ٜاملثثد رثث ٗ أ٘ثثَ املدٕٞثث٣ ِثث       :اـثث ك ا اٌبثثاب  ا٧ثثس بثثني  

 :اخت رْٙ ا ِا بْٟٕٙ إال أْٔٙ مل ٕٞفس ٜا عٖ لسا٦ات أَ٘ األِؿاز

                                              
 ،ِاسىّٚ ِمؿٝز ع٤ٍ ِطا٧َ ِعٟٕث٣ ٜمل ٞطثس  عٍث٤ ضثٕٖ ٜاسثد     )اٌفسؽ ِؿطٍض عٕد اٌمسا٦ ٞمؿدٜٗ بٚ )- 1

ٜمسثاٛ بعكثْٙ    ،ٜمسث٠ رسغثا  الٔتػثازٛ رىأٔثٚ أفثسؽ      ،رٙٝ ِالَ  ٜزٛ ِثٖ اؿثسٜك املدتٍثق رٟٙثا بثني اٌمثسا٦      

 80 :ِعذْ املؿطٍشات ا ع٠ٍّ اٌتذٝٞد ٜاٌمسا٦ات (.ٌألؾُٝ))اٌفسٜع(  ِٖ سٟح ِمابٍتٚ 

 29 :ٔفظ املؿدز .سىّٚ ٜدس٥ ع٤ٍ ضٕٖ ٜاسد ِا اطس  :األؾُٝ عٕد اٌمسا٦- 2
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راٌمؿس ا املٕفؿَ لسأ بٚ أبٝ دعفس ٜلاٌٝٗ ا أسثد ٜدٟٙثٚ، ٜ٘ثرا     -1

ٜارمْٙ رٟٚ  أَ٘ ِى٣ ا لسا٢٦ ابٖ وثجري، ٜأ٘ثَ اٌبؿثس٢ ا لثسا٢٦ أبث٠      

 .عّسٜ باخت ك عٖ اٌدٜز١، ٜا لسا٢٦ ٞعمٝب لٝال  ٜاسدا 

اٌتٝضمل لثسأ بثٚ لثاٌٝٗ ا ٜدٙثٚ اٌجثا٠ٔ، ٜ٘ثرا ٜارمثٚ رٟثٚ ِثٖ لثسا٦            -2

٠ عّثسٜ ا ٜدٙثٚ اٌجثا٠ٔ، ٜٜارمثٚ رٟثٚ أٞكثا  أ٘ثَ        اٌبؿس٢ اٌثدٜز١ عثٖ أبث   

اٌػثثآ ا لثثسا٢٦ ابثثٖ عثثاِس، ٜأ٘ثثَ اٌىٝرثث٣ ا لثثسا٢٦ عاؾثثْ ٜاٌىطثثا٠٧  

 .ٜخٍق اٌعاغس ا اختٟازٛ

املثثد لثثسأ بثثٚ ٜزؽ لثثٝال  ٜاسثثدا ، ٜ٘ثثرا ٜارمثثٚ رٟثثٚ ِثثٖ أ٘ثثَ اٌىٝرثث٣     -3

  .محص٢

 اٌمثسا٦  ٜورٌي اٌمُٝ ا بثاب ً اٌفثتض ٜااِاٌث٣ ً رث ٗ اـث ك  ا٧ثس بثني            

بني اٌفتض ٜاٌتمٍَٟ ٜااِا٣ٌ، ٜمل  ٕفثس  لثسا٢٦ أ٘ثَ املدٕٞث٣ عثٖ غري٘ثا، رمثد        

األسىآ اٌج ث٣ ٘رٛ وٍٙا ا فّثٝع لثسا٦ا ْٙ عٍث٤ اخثت ك بٟثْٕٙ       تٜز 

    ٗ اٌفثتض ٜاٌتمٍٟثثَ ا ذٜا ث٤ اٌٟثثا٦    :ا ذٌثي، رثٝزؽ ِثثٖ أؾثُٝ زٜاٞتثثٚ اٌٝدٙثا

ٖٓتٍم٤ً ِا مل  ًر مٝ ً ٘د٥ً ٜ مٝ ً اٌمس٥ ً ٜ ً بػثس٥ ً   ذات زا٦ و٣ٍّ ى

ِاعدا وٍّث٣ ً اٌتثٝزا٢ً أٜ  زأع ةٞث٣ مثٝ ً ٜاٌكثش٤ً ٜ ً اٌعٍث٤ ً رث ٗ أؾثٍٚ         

س٨ٕٟثر اٌتمٍٟثَ لثثٝال  ٜاسثدا  رّٟٙثا رٙثثٝ ا ٜدثٚ اٌتمٍٟثَ ٞٝارمثثٚ أ٘ثَ اٌبؿثثس٢        

، ٜا (1) رّٟا واٗ ِٖ ذٜات اٌٟا٦ زأع ة٣ٞ أٜ ع٤ٍ ٜشٗ ً رعٍث٤ ً ِجٍجث٣ اٌفثا٦   

ض األِؿاز اٌيت مل ٞس  عٖ لسا٧ٙا إِاٌث٣  أٌبتث٣ ِطٍمثا     ٜدٚ اٌفتض ِٝارن ٌبع

وأَ٘ ِى٣ ا لسا٢٦ ابٖ وجري، أٜ بم٣ٍ وأَ٘ اٌىٝرث٣ ا زٜاٞث٣ سفثـ    

عثثٖ عاؾثثْ اٌثثر١ مل  ثثس  عٕثثٚ إال إِاٌثث٣ وٍّثث٣ ٜاسثثد٢ ٜ٘ثث٠ ً فسا٘ثثا ً ا     

  .ضٝز٢ ً ٘ٝ  ً

                                              
 .ضٝا٦ وأ  را٦ اٌى٣ٍّ ِفتٝس٣ أٜ ِك٣ِّٝ أٜ ِىطٝز٢ :أ١ - 1
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رمد ٜز  عثٖ وثَ ِثٖ ٜزؽ ٜلثاٌٝٗ إِاٌث٣ وٍّثات         :أِا ااِا٣ٌ اٌىرب٥    

كؿٝؾ٣ ال  ٕدزز ؼ  لاعد٢ ِٖ اٌمٝاعد بَ ٘ث٠ اثا ٞذخثر زٜاٞث٣ ٜٔؿثا       

 .وّا ٘ٝ ِبطٝط ا وتب اٌمسا٦ات

أفثثس  عىثثْ -لثثسا٦ املدٕٞثث٣  –أٗ ال أسثثد ِثثْٕٙ  :ٜخ ؾثث٣ اٌمثثُٝ ٕ٘ثثا     

خاف ا اٌمسا٢٦، ٜورا ضا٧س األبٝاب ا األؾُٝ ِا عثدا ٜزغثا  ِثٖ طسٞثن     

رثث ٗ ٌثثٚ   :٢ عٕثثٚ ا اٌمثثسا٦ات اٌطثثبع٣ ٜ٘ثث٠ طسٞثثن اٌػثثاطب٣ٟ املػثثٙٝز   :األشزه

 :أفسا ا  ا بابني ِٖ األؾُٝ أفس  بّٙا عٖ ضا٧س اٌمسا٦ ّٜ٘ا

 باب اٌسا٦ات -1

 باب اٌ ِات -2

 :أِا اٌسا٦ات

دثثا٦ت بعثثد وطثثس  –ِفتٝسثث٣ أٜ ِكثث٣ِّٝ  –رمثثد لثثسأ ب لٟثثن وثثَ زا٦      

  .ًلدٞسًٜ   ً ُلثٔدَز ً :ٜذٌي مٝ ;ِتؿَ بٙا أٜ بعد ٞا٦ ضاو٣ٕ

 :اٌ ِات ٜأِا

 :رمثثد لثثسأ بتػٍثثٟغ اٌثث ٓ املفتٝسثث٣ إذا دثثا٦ت بعثثد أسثثد اؿثثسٜك اٌتاٌٟثث٣          

ٖٓ ِتشسوثإت بثاٌفتض أٜ ضثاوٕات،     اٌؿا ، اٌطا٦، اٌعا٦، ٜبػسط أٗ ٞى

 .ً اٌؿ ٢ً ٜ ً ِطٍ  ً :ٜذٌي مٝ

إذ اٌػثسض ٘ثٝ    :ٜاٌتفؿَٟ ِٝدٝ  ا وتب اٌمسا٦ات، ال ٞط  ذوسٛ ٕ٘ا    

 اهلل أعٍْ بٟاٗ اؿىْ ِطٍما : ٜ

 .٘را، ٜلد دعٍ  اٌبشح ِمطّا  إىل ٘رٛ املمد٣ِ ٜرؿٍني ٜخامت٣    

 ٕتطثب إٌثْٟٙ اٌمثسا٢٦،     رٖٞرٙٝ ٌٍتعسٞق بمسا٦ املد٣ٕٞ اٌ اٌفؿَ األُٜأِا     

 .ِ  بٟاٗ اٌطسه املتٝا س٢ ِٖ غري٘ا
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التعريفففففففففففف   
بقفففففففففففففففففففففراء 

ة ــففففففففففففدينــالم
..... 

املد٣ٕٞ اٌيت أفس ٜا بٙا عٖ غري٘ثْ ا  أَ٘ مسا٢٦ ٌ٘ٝ بٟاٗ  :اٌفؿَ اٌجا٠ٔ    

عٍثثث٤ ضثثثٝز اٌمثثثسةٗ، ٜلثثثد لطثثثّتٙا إىل رمثثثسات    ٣رثثثسؽ اؿثثثسٜك ً  ِس بثثث ً 

ٜأعطٟثث  وثثَ وٍّثث٣ زلّثثا  خاؾثثا  ٌٟطثثَٙ اٌسدثثٝع إٌٟٙثثا، ِثث  اٌتٕبٟثثٚ أٔثث٠     

أسٟأا  أوتف٠ بااسا٣ٌ عٍث٤ ِثا ضثبن ٔعثريٛ، ِٜػثريا  إىل اٌطثٝز اٌثيت ٌثٟظ         

   ٓٝ  رٟٙا أفسا  عْٕٙ بم٠ٌٝ:ً ٌٟظ رٟٙا غ٦٠ً أٜ ِا غابٚ ذٌي ٌٍدالٌث٣ عٍث٤ خٍث

اٌطثثٝز٢ ِثثٖ وٍّثث٣ رسغثث٣ٟ أفثثس  أ٘ثثَ املدٕٞثث٣ عثثٖ غري٘ثثْ بمسا٦ ٙثثا ذاوثثسا     

اٌػا٘د ع٤ٍ اٌمسا٢٦ ِٖ ٔعًْ اٌطٟب٣ً ٜذٌي ا سا٣ٌ ا فثاه أ٘ثَ املدٕٞث٣ عٍث٤     

، ٜا ساٌث٣ أفثسا  ٔثار     (1)اٌمسا٢٦ أٜ ا سا٣ٌ ف٦٠ خ ك عْٕٙ بني زاْٜٟٞٙ

  .ذوس٘ا باٌمسا٢٦ أقٟق االضتػٙا  ِٖ ٔعْ ً اٌػاطب٣ٟ ً ِمدِا 

ٜلد لّ  بتٝدٟثٚ بعثض اٌمثسا٦ات اٌثيت أفثس  بمسا٦ ٙثا أبثٝ دعفثس خاؾث٣،            

  .ِطتعٟٕا  بعد اهلل  عاىل باٌىتب املدتؿ٣ ا ذٌي

  

 :اإلمام أبو جعفر -1 

ٞصٞثثد بثثٖ اٌمعمثثاع ااِثثآ املدصِٜثث٠ املثثد٠ٔ اٌمثثاز ،    :٘ثثٝ 

ُ    ،أسد اٌمٓسا٢٦ اٌعػثس٢   : ابع٠ ِػثٙٝز وثبري اٌمثدز، ٜٞمثا

ٕدب بٖ رريٜش، عسض اٌمسةٗ ع٤ٍ ِثٝالٛ عبثد اهلل   امسٚ د

 ُ  :بٖ عٟاؽ بٖ أب٠ زبٟع٣ ٜعبد اهلل بٖ عباع ٜأب٠ ٘سٞس٢ ٜز٥ٜ عْٕٙ، ٜٞمثا

 .(2)ٜمل ٞؿض :لاُ اٌر٘يب .إٔٚ لسأ ع٤ٍ شٞد بٖ ثاب 

                                              
 .باٌتج٣ٟٕ ألٗ وَ إِآ ز٥ٜ عٕٚ زاٜٞاٗ ّ٘ا املتٝا ساٗ عٕٚ (زٜاْٟٞٙ)لٍ   - 1

 .ِٜابعد٘ا 172/ 1 :ِعسر٣ اٌمسا٦ اٌىباز - 2
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أ ٠ بٚ إىل أٓ املذِٕني أٓ ض٣ٍّ زق٠ اهلل عٕٙا ٜ٘ثٝ ؾثػري رّطثش  عٍث٤         

ٜوأث    ،ابٖ عّس ٜألسأ إٌاع لبثَ اؿثس٢  زأضٚ ٜ ع  ٌٚ باٌربو٣ ٜؾ٤ٍ ب

 ض٣ٕ ث خ ٜضتني.

ز٥ٜ اٌمسا٢٦ عٕٚ ٔار  بٖ أب٠ ٔعْٟ ٜضٍّٟاٗ بٖ ِطٍْ بٖ مجاش ٜعٟط٤ بٖ     

  .ٜز اٗ ٜإمساعَٟ ٜٞعمٝب ابٕاٛ ٣ِّٟٜٔٝ بٕتٚ

وثاٗ أبثٝ دعفثس زدث   ؾثاؿا  ٞمثس  إٌثاع         :لاُ ااِآ ِاٌي زمحٚ اهلل    

 .باملد٣ٕٞ

ٜاٌعذثثب اثثٖ ٞطعثثٖ ا ٘ثثرٛ اٌمثثسا٢٦ أٜ      :اؾثثصز١ زمحثثٚ اهلل لثثاُ ابثثٖ      

 هعٍٙا ِٖ اٌػٝاذ ٠ٜ٘ مل ٞىٖ بٟٕٙا ٜبني غري٘ا ِٖ اٌطب  رسه.

 :هــاتــوف

 .ِات أبٝ دعفس باملد٣ٕٞ ض٣ٕ ث ثني ِٜا٣٧ ٜلَٟ غري ذٌي    

ملا غطَ أبٝ دعفس بعد ٜرا ٚ ٔعسٜا ِا بني مسٛ إىل   :لاُ ٔار  زمحٚ اهلل    

 .(1) ٛ ِجَ ٜزل٣ املؿشق لاُ رّا غي أسد اٖ سكس أٔٚ ٔٝز اٌمسةٗرذا

 :ابن مجاز -أ

ٝ٘:   َ بثاؾْٟ   ،ضثٍّٟاٗ بثٖ ضثامل بثٖ مجثاش      :ضٍّٟاٗ بٖ ِطٍْ بٖ مجثاش ٜلٟث

دٍٟثثَ ، ِمثثس  أبثثٝ اٌسبٟثث  اٌص٘ثثس١ ِثثٝالْ٘ املثثد٠ٔ ،ٜاٌثثصا١ ِثث   ػثثدٞد املثثْٟ

عثسك أبث٠   لسأ أقابمل، عسض ع٤ٍ أب٠ دعفس ٜغٟب٣ ثْ عسض ع٤ٍ  ٔار  ٜ

   ٚ إمساعٟثَ بثٖ دعفثس ٜ لتٟبث٣ بثٖ ِٙثساٗ، ِثات بعثد          دعفس ٜٔثار  عثسض عٍٟث

 .اٌطبعني ِٜا٣٧ رّٟا أسطب

عٍثْ اٌؿثبٟاٗ رثأت ضثٍّٟاٗ     إٗ وٕ   سٞد ُ  :ٜلاُ ااِآ ٔار  ألسد أؾشابٚ

 ٞعين ابٖ مجاش ؾاسب أب٠ دعفس. ;بٖ ِطٍْ

                                              
 1/176 :ِعسر٣ اٌمسا٦ اٌىباز :أعس - 1
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ْ   :ٜلاُ ااِآ اٌدا٠ٔ زمحٚ اهلل اهلّثص ٜإمتثآ    وأ  ِمسأ٢ ضٍّٟاٗ بثٖ ِطثٍ

 .ا٘ث (1)املدات ِجَ ِمسأ٢ أَ٘ األٔدٌظ 

 :ابن وردان -ب  

سثثاذه ٜزاٜ   ٘ثثٝ: عٟطثث٤ بثثٖ ٜز اٗ أبثثٝ اؿثثازخ املثثد٠ٔ اؿثثرا٦ إِثثآ ِمثثس      

قمن قابمل، عسض عٍث٤ أبث٠ دعفثس ٜغثٟب٣ ثثْ عثسض عٍث٤ ٔثار  ٜ٘ثٝ ِثٖ           

 .لدِا٦ أؾشابٚ

  .ضٕا ا ا٘ٝ ِٖ د٣ٍ أؾشاب ٔار  ٜلدِا٧ْٙ ٜلد غازوٚ ا :لاُ اٌدا٠ٔ 

 .مساعَٟ بٖ دعفس ٜ لاٌٝٗ ٜغريّ٘اإعسض عٍٟٚ  

  .(2)ِات رّٟا أسطب ا سدٜ  اٌطتني ِٜا٣٧ :لاُ ابٖ اؾصز١

ُ  :٘ٝ   :اإلمام نافع -2  :ٔار  بٖ عبد اٌسمحٖ بٖ أب٠ ٔعْٟ أبٝ زْٜٞ ٜٞمثا

ٜ٘ٝ ِٝىل دع٣ٔٝ بٖ غعٝب اٌٍٟجث٠ سٍٟثق محثص٢ بثٖ      ،أبٝ ٔعْٟ اٌٍٟج٠ ِٝالْ٘

ٓ     ،ب املثد٠ٔ عبثد املطٍث   ثمث٣ ؾثا ، أؾثٍٚ ِثثٖ     ،أسثد اٌمثسا٦ اٌطثبع٣ ٜاألعث 

أؾبٙاٗ،  ٜواٗ ؾبٟض اٌٝدٚ سطٖ اـٍن رٟٚ  عاب٣، أخر اٌمثسا٢٦ عسقثا    

 .عٖ مجاع٣ ِٖ  ابع٠ أَ٘ املد٣ٕٞ، ٜ لسأ ع٤ٍ ضبعني ِٖ اٌتابعني

ٗ   ،ز٥ٜ اٌمثسا٢٦ عٕثٚ عسقثا  ٜمساعثا  إمساعٟثَ بثٖ دعفثس          ،ٜعٟطث٤ بثٖ ٜز ا

ٚ  ،ِٜاٌي بٖ أٔظ ،طٍْ بٖ مجاشٜضٍّٟاٗ بٖ ِ ٜ عبثد املٍثي    ،ْٜ٘ ِٖ ألسأث

ٜغثري ٘ثذال٦ وثجري ِثٖ املدٕٞث٣ ِٜىث٣ ٜاٌػثآ ٜاٌعثساه          ،بٖ لسٞب األؾثّع٠ 

  ٗ وّثثا ٘ثثٝ ِفؿثثَ ا اٌىتثثب اٌثثيت     ،ِٜؿثثسٜاألٔدٌظ ٜغري٘ثثا ِثثٖ اٌبٍثثدا

  . سمج  ٌٚ
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ٜأتٙثث  إٌٟثثٚ زٞاضثث٣   ،ٜلثثد ألثثسأ إٌثثاع  ٘ثثسا  طثثٝٞ   ٟٔفثثا  عثثٖ ضثثبعني ضثث٣ٕ    

وثثاٗ ااِثثآ اٌثثر١ لثثآ بثثاٌمسا٢٦ بعثثد     : لثثاُ ابثثٖ فا٘ثثد   ،مثثسا٢٦ باملدٕٞثث٣ اٌ

 .اٌتابعني مبد٣ٕٞ زضُٝ اهلل ؾ٤ٍ اهلل عٍٟٚ ٜضٍْ ٔار 

 لاُ ٔعْ. ؟لسا٢٦ ٔار  :لَٟ ٌٚ ،٣ٕٓلسا٢٦ أَ٘ املد٣ٕٞ ُض :لاُ ااِآ ِاٌي 

     ُ  :ٜلاُ عبد اهلل بٖ أمحد بٖ سٕبَ ضأٌ  أب٠: أ١ اٌمثسا٢٦ أسثب إٌٟثي ؟ لثا

 لسا٢٦ عاؾْ. :ر ٗ مل ٞىٖ ؟ لاُ :سا٢٦ أَ٘ املد٣ٕٞ، لٍ ل

 :ٜرا ثثثٚ

ً ا مٝا اهلل ٜأؾٍشٝا ذات  :أٜؾٕا لاُ :ملا سكست ٔارعا  اٌٝرا٢ لاُ ٌٚ أبٕاؤٛ 

بٟٕىْ ٜأطٟعٝا اهلل ٜزضٌٝٚ إٗ وٕتْ ِذِٕنيً ِات ض٣ٕ  طث  ٜضثتني ِٜا٧ث٣    

زمحثثٚ  ٜلٟثثَ ضثثبعني ٜلٟثثَ ضثثب  ٜضثثتني ٜلٟثثَ  طثثني ٜلٟثثَ ضثثب  ٜ طثثني  

 .(1)اهلل

 :ورش -أ  

           َ  :٘ٝ: عجّاٗ بثٖ ضثعٟد بثٖ عبثد اهلل بثٖ عّثسٜ بثٖ ضثٍّٟاٗ بثٖ إبثساْٟ٘ ٜلٟث

َ  .ضعٟد بٖ عثد١ بثٖ غثصٜاٗ بثٖ  اٜ  بثٖ ضثابن أبثٝ ضثعٟد         ْ   :ٜلٟث  .أبثٝ اٌماضث

غٟذ اٌمثسا٦   ،أبٝ عّسٜ اٌمسغ٠ ِٝالْ٘ اٌمبط٠ املؿس١ املٍمب بٝزؽ :ٜلَٟ

لثثسا٦ باٌثثدٞاز  اأتٙثث  إٌٟثثٚ ز٧اضثث٣ ا   ،ٜإِثثآ أ٘ثثَ األ ا٦ املثثس ٍني   ،احملممثثني

املؿس٣ٞ ا شِأٚ، ٌٜد ض٣ٕ عػس ِٜا٣٧ مبؿس، ٜزسَ إىل ٔار  ابٖ أب٠ ٔعْٟ 

  .رعسض عٍٟٚ اٌمسةٗ عد٢ ختّات ا ض٣ٕ  ظ ٜ طني ِٜا٣٧

٘ثٝ إىل اٌطثّٖ ألثسب ِٕثٚ      ،ٜواٗ أغمس أشزه أبٟض اٌٍٝٗ لؿريا  ذا ود٣ٔ

باٌٝزغثثاٗ ألٔثثٚ وثثاٗ عٍثث٤ لؿثثسٛ ٍٞثثبظ  إٗ ٔارعثثا  ٌمبثثٚ  :إىل إٌشارثث٣، رمٟثثَ
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ٚ   ،ثٟابا  لؿازا  رىثاٗ ٔثار     ،ٜواٗ إذا ِػ٤ بدت زد ٛ ِ  اخثت ك أٌٝأث

٘ثثات ٞثثا ٜزغثثاٗ ٜالثثسأ ٞاٜزغثثاٗ ٜأٞثثٖ اٌٝزغثثاٗ ثثثْ خفثثق رمٟثثَ ٜزؽ    :ٞمثثُٝ

ٜاٌٝزغثثاٗ طثثا٧س ِعثثسٜك، ٜلٟثثَ إٗ اٌثثٝزؽ غثث٦٠ ٞؿثثٕ  ِثثٖ اٌٍثثي ٌمثثب بثثٚ      

َ أسب إٌٟٚ ٟٜمل ٞىٖ رّٟا ل ،بٚ ٌبٟاقٚ ٌٜصِٚ ذٌي ست٤ ؾاز ال ٞعسك إال

ِٕٚ رٟمُٝ أضتاذ١ مسا٠ٔ بٚ، ٜواٗ ثم٣ سذ٣ ا اٌمسا٢٦   ٝا ٜزؽ مبؿس 

 .(1)ض٣ٕ ضب  ٜ طعني ِٜا٣٧ عٖ ضب  ٜمثأني ض٣ٕ

 :قالــون –ب  

عٟط٤ بٖ ِٟٕا بٖ ٜز اٗ بٖ عٟط٤ بٖ عبد اٌؿّد بٖ عّس بٖ عبثد اهلل   :٘ٝ

لثثاز٥  ،املٍمثثب لثثاٌٝٗ ،أبثثٝ ِٝضثث٤ ،املثثس٥ ِثثٝىل بثثين ش٘ثثس٢ :ٜٞمثثاُ ،اٌصزلثث٠

ٜ٘ثٝ اٌثر١    ،ٜلثد اخثتـ بثٚ وثجريا      ،إٔثٚ زبٟثب ٔثار     :املد٣ٕٞ ٜمٝٞٙا، ٞماُ

مسثثاٛ لثثاٌٝٗ ؾثثٝ ٢ لسا٦ ثثٚ رثث ٗ لثثاٌٝٗ بٍػثث٣ اٌسِٜٟثث٣ دٟثثد، أؾثثٍٚ ِثثٖ اٌثثسٜٓ  

واٗ دد ددٛ عبد اهلل ِٖ ضيب اٌسٜٓ ِثٖ أٞثآ عّثس بثٖ اـطثاب رمثدٓ بثٚ        

ٔؿاز رٙٝ ِٝىل قّد ألراغ اٛ بعض ا ،اعِٖٚ أضسٛ إىل عّس إىل املد٣ٕٞ ٜب

ٌٜد ض٣ٕ عػسٖٞ ِٜا٣٧، ٜلثسأ عٍث٤ ٔثار      :بٖ قّد بٖ رريٜش، لاُ اال٘ٝاش١

 .ض٣ٕ  طني ٜ داٌطٚ بعد اٌفساغ عػسٖٞ ض٣ٕ

واٗ لاٌٝٗ أؾْ ال ٞطثّ  اٌبثٝه ٜوثاٗ إذا لثسأ عٍٟثٚ لثاز  ر ٔثٚ ٞطثّعٚ،          

 .أْ٘ ٜؿثْٕٙ باٌػثف٣  اٌمسةٗ ٜٞفْٙ خطث   ٜلاُ ابٖ أب٠ سامت واٗ أؾْ ٞمس

لاُ ٜمسع  ع٠ٍ بٖ اؿطني ٞمُٝ واٗ عٟط٤ بثٖ ِٟٕثا لثاٌٝٗ أؾثْ غثدٞد      

ٜٞثس  عٍٟثٚ     ٜواٗ ٞمسأ عٍٟٚ اٌمسةٗ ٜواٗ ٕٞعس إىل غفيت اٌمثاز  ،اٌؿّْ

 ٘ٝاش١أل ٝا لبَ ض٣ٕ عػسٖٞ ِٜا٧تني ٜلاُ ا :، لاُ اٌدا٠ٔ(2)اٌٍشٖ ٜاـطأ
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مل ٜأثب  ٜرا ٚ ضث٣ٕ عػثسٖٞ   ض٣ٕ  ظ ِٜا٧تني ٜلاُ اٌر٘يب ٘را غٍ :ٜغريٛ

 .(1) لٍ  ٜ٘ٝ األؾض ٜاهلل أعٍْ

ٜ٘را ددُٜ رٟٚ بٟثاٗ وتثب اٌمثسا٦ات املعتّثد٢ املعسٜرث٣ عٕثد أ٘ثَ         - 3

اٌتدؿـ ب ً أؾُٝ إٌػس ً ٠ٜ٘ اٌىتب اٌيت ٜؾثٍتٕا ِثٖ خ هلثا لثسا٢٦ ً     

أ٘ثثَ املدٕٞثث٣ ً ِتثثٝا س٢، ِثث  بٟثثاٗ عثثد  اٌطثثسه املثثأخٝذ٢ ِثثٖ وثثَ وتثثاب،       

مجا٠ٌ اٌطثسه عثٖ أ٘ثَ املدٕٞث٣ ا إٌػثس، ٜ٘ث٠ عٍث٤ إٌشثٝ         ِبتد٦ا  بروس إ

 :اٌتا٠ٌ

 

اضْ     ِطٍطَ

 اٌىتاب
أبٝ   ساٌتٚ   

 دعفس

ابٖ   

 مجاش

ابٖ   

 ٜز اٗ

    

 ٔار 

    

 ٜزؽ

 لاٌٝٗ  

1 

 

إٌػس ا 

اٌمسا٦ات 

 اٌعػس

 83 61 114 40 12 52 ِطبٝع

 

ٜبٟاٗ  ا (طسٞم166أ١ أٗ فّٝع اٌطسه املتٝا س٢ عٖ أَ٘ املد٣ٕٞ ٠٘ )

عٖ أَ٘  (إٌػس)اِآ اؾصز١ زمحٚ اهلل لد اضتم٤ ا وتابٚ أٗ ا :ذٌي

ابٖ  :( عٖ أب٠ دعفس مبذّٝع زاٜٟٞٚ ٞعين52ِٕٙا ) ،( طسٞما 166املد٣ٕٞ )

( 114( طسٞما  ِّٜٕٙا عٖ ٔار  )12)ٜابٖ مجاش ٌٚ  ،( طسٞما 40ٜز اٗ ٌٚ )

  .هلل أعٍْٜا .( طسٞما 83) ( ٌٜما61ٌٗٝطسٞما  ٌٝزؽ ِٕٙا )

ٜإذا ِا أز ٔا أٗ ٔروس اٌىتب اٌيت اضتم٤ ِٕٙا ابٖ اؾصز١ ا وتابٚ 

 :إٌػس ٘رٛ اٌطسه ر ٔٙا  ىٝٗ ع٤ٍ إٌشٝ اٌتا٠ٌ
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 ساٌتٚ اضْ اٌىتاب ٓ
أبٝ 

 دعفس

ابٖ 

 مجاش

ابٖ 

 ٜز اٗ
 اٌٝٗل ٜزؽ ٔار 

 1 1 2 - - - ِطبٝع اٌتٟطري 2

 1 1 2 - - - ِطبٝع اٌػاطب٣ٟ 3

 13 2 15 4 1 5 ِطبٝع ا اٌمسا٦ات اٌعػساملطتٕري 4

5 
املؿباح ا اٌمسا٦ات 

 اٌعػس
 2 3 5 7 3 10 ِطبٝع

6 
اٌىاَِ ا اٌمسا٦ات 

 اـّطني
 8 16 24 4 4 8 ِطبٝع

7 
اٌتذسٞد ا اٌمسا٦ات 

 اٌطب 
 6 4 10 - - - ِطبٝع

 4 2 6 3 - 3 ِطبٝع اٌىفا٣ٞ اٌىرب٥ 8

 4 - 4 3 - 3 ِطبٝع اازغا  ألب٠ اٌعص 9

 3 2 5 1 - 1 ِطبٝع غا٣ٞ االختؿاز 10

 5 1 6 - - - ِطبٝع املبٙر 11

 3 1 4 1 - 1 كطٝط اِ  ابٖ رازعاؾ 12

 2 3 5 - - - ِطبٝع اٌتٍدٟـ البٖ ب٣ٍّٟ 13

14 

 
 3 1 4 - - - ِطبٝع اٌتٍدٟـ ألب٠ ِعػس

15 

 
 2 - 2 - - - كطٝط اٌىفا٣ٞ ا اٌط 

 3 - 3 - - - ِطبٝع اٌطبع٣ البٖ فا٘د 16

 5 1 6 1 - 1 ِطبٝع اٌػا٣ٞ البٖ ِٙساٗ 17

 2 1 3 2 - 2 ِطبٝع اٌسٜق٣ ٌٍّاٌى٠ 18

 1 2 3 - - - كطٝط اٌسٜق٣ ٌٍّعدُ 19

 2 1 3 - - - كطٝط اهلدا٣ٞ ٌٍّٙد١ٜ 20
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 1 - 1 - - - ِفمٝ  اٌسٜق٣ ٌٍطٍّٕى٠ 21

 1 - 1 - - - كطٝط اهلا ١ البٖ ضفٟاٗ 22

 1 1 2 - - - ِطبٝع اٌتبؿس٢ ملى٠ 23

 1 2 3 - - - ِطبٝع اٌتروس٢ البٖ غٍبٝٗ 24

 1 - 1 - - - ِفمٝ  اٌماؾد ٌٍدصزد٠ 25

 1 2 3 - - - كطٝط ااع ٗ ٌٍؿفسا١ٜ 26

 1 2 3 - - - ِفمٝ  اجملتب٤ ٌٍطسضٝض٠ 27

 2 1 3 - - - ِطبٝع اٌىاا البٖ غسٞض 28

 - 1 1 - - - ِفمٝ  اٌترواز البٖ غٟطا 29

 - 1 1 1 1 2 ِفمٝ  املفتاح البٖ خريٜٗ 30

 - - - 1 1 2 ِفمٝ  املٝقض البٖ خريٜٗ 31

 - 1 1 - - - ِطبٝع اٌعٕٝاٗ ألب٠ اٌطا٘س 32

 - 1 1 - - - كطٝط اازغا البٖ غٍبٝٗ 33

 - - - 1 - 1 كطٝط اؾاِ  ٌٍفازض٠ 34

 2 3 5 - - - أ ا٣ٟ٧ طسه ٌٍدا٠ٔ 35

 2 1 3 - - - أ ا٣ٟ٧ طسه ٌٍػاطيب 36

 6 1 7 6 2 8 أ ا٣ٟ٧ طسه البٖ اؾصز١ 37

 1 - 1 2 - 2 أ ا٣ٟ٧ طسه ألب٠ اٌىسٓ 38

 1 - 1 - - - أ ا٣ٟ٧ طسه البٖ أب٠ ٘اغْ 39

 - 2 2 1 - 1 أ ا٣ٟ٧ طسه ألب٠ ِعػس 40

 1 - 1 - - - أ ا٣ٟ٧ طسه ٌٍٙر٠ٌ 41

 - - - 1 - 1 أ ا٣ٟ٧ طسه البٖ خريٜٗ 42
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 الفصل الثاني

 ــرش الحـــرو ف

 باب فرش احلروف وذكر انفرادهم يف
 

 رةـــــقــورة البــس
 

ٜوثَ اؿثسٜك  املمطعث٣      امل سثسٜك  أبٝ دعفثس باٌطثى  عٍث٤    لسأ-1

  .ا رٝا ض اٌطٝز املعسٜر٣

 :ابٖ اؾصز١ ا ً اٌطٟب٣ ًلاُ 

 مقثَث........... ٜا *****   ٘ذا اٌفٝا ض وطٚ ث      

ثمثق( ٜ٘ثٝ أبثٝ دعفثس باٌطثى  عٍث٤       )باٌجثا٦ ِثٖ وٍّث٣    لسأ املسِٝش ٌثٚ   :أ١

ْ سسٜك رٝا ض اٌطٝز ضىت٣ ٌطٟف٣ ِٖ غري  ً  ٕفظ  مٝ ً امل ً ً طٚ ً ٜ ًسث

ثثْ   ،ثْ ٞطثى  ضثىت٣ ٌطٟفث٣ ِثٖ غثري  ثٕفظ      أٌق  :ًٜ ًٗ رٟمسؤ٘ا ٘ىرا

 .طا ٘ا، سا ِْٟ  ،ٜ٘ىرا ا اؾّٟ  ،ٜٞطى  ورٌي ،الٓ

     ا لٌٝثثٚ  عثثاىل  ٘ثثٝ  ضثثىاٗ ٘ثثا٦ب عّٕٙثثا غٍثثق دعفثثس ٝلثثاٌٝٗ ٜأبثث لثثسأ-2

 ٘ٝٞطتطٟ  أٗ  ٜال َٓ   :ةخس اٌطٝز٢  مي

راـ ك ٌٚ إمنا ٘ٝ ِٖ طسٞن اٌطٟب٣، إذ ٌٟظ ٌٚ ِٖ طسٞن ً  رأِا لاٌٝٗ

اٌػاطب٣ٟ ً رٟٙا إال اٌكْ لٝال  ٜاسدا   رباٗ بٙرا أٗ  ً ااضىاٗ إمنا ٘ٝ ِٖ 

لثثاُ ااِثثآ ابثثٖ   – أعٍثثْ ٜاهلل –ٜهلثثرا  ;شٞثثا ات ً اٌطٟبثث٣ عٍثث٤ ً اٌػثثاطب٣ٟ ً  

ً ٜاٌٝدٙاٗ رّٟٙا ؾشٟشاٗ عثٖ لثاٌٝٗ، ٜبّٙثا لثسأت ٌثٚ       :اؾصز١ زمحٚ اهلل

 ا٘ث.

ٜأِا أبٝ دعفس راـ ك ٌٚ أٞكا  ٘ٝ ِٖ شٞا ات ً اٌطٟبث٣ ً عٍث٤ ً اٌثدز٢ ً    

ٌٚ إال ااضىاٗ لثٝال  ٜاسثدا ، ٜٜدثٚ اٌكثْ إمنثا ٘ثٝ        –اٌدز٢  –إذ ٌٟظ رٟٙا 
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ً  ٜوثثث  :لثثثاُ ابثثثٖ اؾثثثصز١ زمحثثثٚ اهلل  –أٞكثثثا   –ِثثثٖ ً اٌطٟبثثث٣ ً، ٌٜثثثرا  

 .اٌٝدٙني رّٟٙا ؾشٟض عٖ أب٠ دعفسً ا٘ث

 ثثثثثثثثثب  بدا  ......  ***  ٜاـٍق ميَ ٘ٝ ٜثثثثْ.   :لاُ ا ً اٌطٟب٣ً

ْٓ  ا٦  لسأ أبٝ دعفس ِٖ طسٞن ً اٌدز٢ لٝال  ٜاسدا   – 3 ا    امل ٧ى٣ بك

سا٣ٌ اٌٝؾثَ سٟثح دثا٦، ٜذٌثي ا      ٓ اضذدٜا آل  ٌٍّ ٧ى٣  :لٌٝٚ  عاىل

ٜٓهلاط بثين  ص، ٜاٌجاٌثح ا ً 11ص، ٜاٌجثا٠ٔ ا ًاألعثساكً ط  34 ط٣ ِٝاق  ٘را أ

 .ص116ص، ٜاـاِظ ا ًطًٚ ط50ص، ٜاٌساب  ا ًاٌىٙقً ط61ً طإضسا٧َٟ

رمثسأ ابثٖ مجثاش بكثْ      ;أِا ِٖ طسٞن ً اٌطٟب٣ ً رمد دا٦ اـٍق بني زاٜٟٞٚ  

ٗ  ،(1)ا اٌتثثا٦ ساٌثث٣ اٌٝؾثثَ ا باعثث   اٌكثثْ وثثابٖ   :ٜ دثثا٦ عثثٖ  ابثثٖ ٜز اٗ ٜدٙثثا

ْٓ ;مجاش، ٜ اامشآ  .أعين  إمشآ وطس٢ اٌتا٦ اٌك

ـٓ عٍّٟٙثا   :لاُ ابٖ اؾصز١ زمحٚ اهلل ًٜاٌٝدٙاٗ ؾشٟشاٗ عٖ ابٖ ٜز اٗ ٔ

 ً ا٘ث  .غري ٜاسد

 ٖٞ اقّْ ِ ٧ى٣ اضذدٜا.... ٜأ:.لاُ ا ً اٌدز٢ ً

  :ٜلاُ ا اٌطٟب٣

 ثف  َثخثن ٜاالمشآَ لبَ اضذدٜا اقّْ ٔث***    ِ ٜوطس ا امل ٧ى... 

 فا  بىٍَُْخ

ٜ٘ٝ املسِٝش ٌٚ عسك ً اـا٦ً ِٖ و٣ٍّ ً خف  ً  -لسأ ابٖ ٜز اٗ  :أ١

 .باامشآ غٍق عٕٚ –

أ١ إ بثثاع سسوثث٣ اٌتثثا٦ ا ً امل ٧ىثث٣ ً   ;عٍثث٤ اال بثثاع ;ٜدثثٚ ٘ثثرٛ اٌمثثسا٢٦ 

ٜذٌثي  ػثبٟٙا     ;ش  غث٢٦ٕٝ ؿسو٣ اؾْٟ ا ً اضذدٜا ً، ٠ٜ٘ ٌػ٣ ِعسٜرث٣ أل 

ٌٍتا٦ بأٌق اٌٝؾَ، ٜٜدٚ اٌػبٚ ٕ٘ا ٘ٝ أٗ اهلّص٢  طثممل ا اٌثدزز ٌىٝٔٙثا    
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ٌٟط  بأؾَ، ٜاٌتا٦ ا ً امل ٧ى٣ ً  طممل أٞكا  ألٔٙا ٌٟط  بأؾَ، بدٌَٟ 

 .لٝهلْ ً امل ٧ي ً

 .(1)  اٌتا٦ ألٗ اٌعسب  ىسٛ اٌك٣ّ بعد اٌىطس٢ ٌجمٍٙاُّٖق :ٜلَٟ أٞكا 

ر ٔىاز بعض إٌشٝٞني هلرٛ اٌمثسا٢٦ املتثٝا س٢ ٘ثٝ إٔىثاز ا      ;ٜع٤ٍ ٘را 

 .غري قٍٚ، ٜاهلل أعٍْ

 ص، باٌتثثروري،161ص، ًٜاألعثثساكً ط58ٕ٘ثثا ط ٔػفثثس أ٘ثثَ املدٕٞثث٣   ألثثس – 4

ْٓ سسك املكازع٣ ٜرتض اٌفا٦  .ٜق

 :لاُ ا ً اٌطٟب٣ ً

     ٔثار    –ً  ّٜ٘ثا أؾثشاب اٌسِثص ً ِثدا      –أ١ لثسأ املثدٟٔاٗ     }اّدَِث  ِسف ث ِػُٞ  {   

 .ٜأبٝ دعفس باٌتروري وّا ٌفغ بٚ إٌاظْ

5 – ْٓ قْ  ٜورا أٞكا : اٌعطس  ٜساٌُٟطًاٌطنيً ِٖ  لسأ أبٝ دعفس بك

ٜ  اٌعطثثس ٜ٥ٜإٗ وثثاٗ ذٜ عطثثس٢ رٕعثثس٢ إىل   ا لٌٝثثٚ (عُطثثس٢)اٌطثثني 

اٌٟطس٥ .  

 ٚ  ص3تً طا ًاٌثثرازٞا راؾازٞثثات ٞطثثسا ا  (2) ٜاختٍثق عثثٖ ابثثٖ ٜز اٗ عٕثث

رمسأ٘ثثا بثثاٌٝدٙني أعثثين اٌكثثْ ٜااضثثىاٗ، ٜ٘ثثرا اٌجثثا٠ٔ ٘ثثٝ ِثثٖ ً شٞثثا ات   

  .اٌدز٢ ًًاٌطٟب٣ ً ع٤ٍ 

  :لاُ ا اٌطٟب٣

 مل ق خَثٍُْثثث***  ٜوٟق عُطس اٌُٟطس ثثن ٜخ ........................

 ِِٜزباٌٖر          
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٠ِثثثثثأٔإال أ ٜلثثثثثسأ أبثثثثثٝ دعفثثثثثس – 6
 
، ٠إال أِثثثثثأ :ص ٜبابثثثثثٚ، أعثثثثثين78ط

ْٜٟٙٔأِاص، ٜ 111ط  ِٟٔأ٘ثَ اٌىتثب   ٠ِىْ ٜال أِثأٔ ٌثٟظ بأِثا   :ص123طإٌطثا٦ ،

َٟ ص بتدفٟثثثثق اٌٟثثثثا٦ ِثثثث  إضثثثثىاٗ اٌٟثثثثا٦ املسرٝعثثثث٣  52طًاؿثثثثرً:  تثثثثٚا إِٔ

ٌٝلٝعٙثثا بعثثد ٞثثا٦  ْٟٙٔثثثِثأِأٜاملدفٝقثث٣ ِثثٖ ذٌثثي، لثثسأ بىطثثس اهلثثا٦ ِثثٖ  

 ضاو٣ٕ. 

 فاّفَثاألِا٠ٔ خ باَب .............. ***         . :لاُ ا اٌطٟب٣

 ِٕٟتٚ ٜاٌسر  ٜاؾس اضىٕا ***  ثثثب   ُأ

خط٨ٟا ثثثٚ أ أ٘ثثثَ املدٕٞثثث٣  لثثثس – 7
 
ٜأساطثثث  بثثثٚ  }لٌٝثثثٚ  عثثثاىل   ا ص 81ط

  .بأٌق بعد اٌتا٦ ع٤ٍ اؾّ  {خط٨ٟا ٚ

 ...خط٨ٟا ٚ مج  إذ ثثٕا................   ***:.لاُ ا ً اٌطٟب٣ ً

ا  ِٜٟتث٣ املا٧ثد٢ً، ًٜإٌشثًَ، ًٜٞثظً،    ٕ٘ثا، ًٜ  املٟتث٣  لسأ أبٝدعفس – 8

ا ًاٌفسلثاًٗ ًٜاٌصخثسكً ًٜهً  بتػثدٞد اٌٟثا٦ ا      ِٟتا ِٝقع٠ ًاألٔعآً، ٜ

َٓ ذٌي  .األزض املٟت٣ :ا لٌٝٚ  عاىلٔار  ا ًٞظً  ٜارمٚ .و

 :لاُ ا اٌطٟب٣      

           ............. ِٚ َِٟت َِ    َِٚتِّٟامل ٜاألزض  ثِباغد  ُث ٣ُ*** ٜاملَٟت ٜ

 ِدا  ِٜٟتا  ثثن

سٟح ٜل ، ٜدا٦ اٌٝدٙثاٗ عثٖ     اقطس  بىطس طا٦لسأ أبٝ دعفس  - 9

 إالَّ ِثثثا اقثثثطسزمت إٌٟثثثٚابثثثٖ ٜز اٗ ا وٍّثثث٣ ٜاسثثثد٢ ٜ٘ثثث٠ لٌٝثثثٚ  عثثثاىل   

 .ً،ٜٜدٚ اٌىطس ِٖ شٞا ات اٌطٟب٣ ع٤ٍ اٌدز119٢ًاألٔعآ:

 :لاُ ا اٌطٟب٣

 وطس   ٜاقطس ثثثن قّا  .....  ***..................................

 خث  ْقٍِْٜا اقطسز ُخ
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ُْ  لثثسأ أبثثٝ دعفثثس  -10  :ٚ  عثثاىلٌثثا لٝص بثثاٌسر  ٜاٌتٕثثٖٝٞ 197ط ٜال دثثدا

 . {ر  زر  ٜالرطٝه ٜال دداُ ا اؿر }

 :لاُ ا اٌطٟب٣

ََُدٜال  *** ٔد .................  بْ ثثث ا

٘ثثَ ٕٞعثثسٜٗ إال أٗ    : عثثاىل ا لٌٝثثٚ   امل ٧ىثث٣ لثثسأ أبثثٝ دعفثثس   – 11

ص بثاـفض  210ط .. .ٞأ ْٟٙ اهلل ا ظٍَ ِثٖ اٌػّثآ ٜامل ٧ىث٣ ٜلكث٠ األِثس     

  .ا اٌتا٦

 ثثثثِسُث ٜامل ٧ى٣ٔ ِ ْرَز ُضْف............   ***  َٜخ:.لاُ ا اٌطٟب٣

ْٓ اٌٟثا٦  (1)ٕ٘ا،ًٜةُ عّساًٗ،ِٜٝقع٠ًإٌٝزً ٌٟشىْلسأ أبٝ دعفس – 12 ،بك

ٖٜٓرتض اٌىاك   .رٟٙ

ََٕثَ ْٖاٌَك تِضٜاْر ُِّْاِق َُْىِشٌَٟٔ   :لاُ ا اٌطٟب٣  اثثثث

ُُ بسر  ٞمُٝ ا لٌٝٚ  عاىل  لسأ ٔار   – 13  .ص214ط  اٌسضُٝ ست٤ ٞمٝ

 ............   *** و   ٞمُٝ ازر  أال:.لاُ ا اٌطٟب٣

ضثثثثثثىٝٗ اٌثثثثثثسا٦   :ص بثثثثثثٝدٙني233ط ال كثثثثثثاز لثثثثثثسأ أبثثثثثثٝ دعفثثثثثثس   –14

ص 282ط ٜال ٞكثاز وا ثب ٜال غثثٟٙد  ِػثد ٢،، ٜوثرٌي    كففث٣،ٜبفتشٙا  

 .ةخس اٌطٝز٢

ٜ٘را اٌٝدٚ اٌجا٠ٔ ٜ٘ٝ رتض اٌسا٦ ِػد ٢ ٘ٝ ِثٖ ً شٞثا ات اٌطٟبث٣ ً عٍث٤      

اٌثثدز٢ ً رٍثثٟظ رٟٙثثا غثثري ضثثىٝٗ اٌثثسا٦ كففثث٣، ٜال خثث ك ا ِثثٓد األٌثثق        

  .الٌتما٦ اٌطاوٕني، ٜاهلل أعٍْ

ـُ ٔقفَِّخ ِٖىِّ** َٜض....    *.............. :لاُ ا اٌطٟب٣   ِهثَدثَث َقٍْا

 ِ  ال ٞكاز       
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 ص بىطس اٌطني رّٟٙا.22ص، ًٜاٌمتاًُ ط246ٕ٘ا ط عطٟتْ لسأ ٔار  – 15

 ال  * عطٟتْ بىطساٌطني سٟح أ ٤** ...ٜلَ:.لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

 ْ اوطس ضٟٕٚ ِعا  أالُتَِٟطَع   :لاُ ا اٌطٟب٣

إذا أ ثث٤ بعثثد٘ا ّ٘ثثثص٢    أٔثثثاألٌثثق  ِثثٖ   ب ثبثثثات ا لثثسأ أ٘ثثَ املدٕٞثث٣    - 16

عثٖ   ٜاختٍثق ،    أٔثا ة ٟثي  ،  أٜ ِفتٝسث٣ مثٝ    سث٠ أٔثا أُ ِك٣ِّٝ مٝ  

     ٝ رمثسأ بثاٌٝدٙني، لثاُ ابثٖ      إٗ أٔثا إالَّ  :لثاٌٝٗ عٕثد اهلّثص٢  املىطثٝز٢ مث

 ا٘ث .ً ٜاٌٝدٙاٗ ؾشٟشاٗ عٖ لاٌٝٗ ٔؿا  ٜأ ا٦ّ ً :اؾصز١ زمحٚ اهلل

 :لاُ ا اٌطٟب٣

.................... ِِ  ا  َدَِ ِضِتأٜ ر  ِصِّاهل  َِّْكا  *** أٔا ٔبَ ُدا

 ٜاٌىطس بثثٖ خٍفا 

ْٖ 280ط رٕعس٢ إىل ِٟطس٢    :ٚ  عاىلٌٝلا  ِٟطس٢ لسأ ٔار   – 17 ص بك

 اٌطني.

 *****   وميسرة بالضم في السين أّصال  :.قال في الشاطبيت

 

 ساٗثثثٝز٢ ةُ عّثثثض

 

  .ص بىطس اهلّص49٢ط إ٠ِّ أخٍن  د٣ٕٞلسأ أَ٘ امل  - 18

 ٜاوطسٜا  **** .............. ....... ................... :لاُ ا اٌطٟب٣

 أ٠ٔ أخٍن ا  َ ثثثثب                    

ص 110ص  ٕ٘ا، ٜا ًاملا٧د٢ً ط49ط و٣٨ٟٙ اٌطري    لسأ أبٝدعفس  – 19

اٌطا٧س: رسا بأٌق بعد٘ا ّ٘ص٢ ِىطٝز٢ ع٤ٍ اا. 

  :لاُ ا اٌطٟب٣
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 ...........ٜاٌطا٧س  ****  ا اٌطري واٌعمٝ  خثرَي ذاوس

ِٜعٍٝٓ أٗ زِص ً اـا٦ً ًٜ اٌراُ ً ا ً اٌطٟب٣ ً ٘ٝ البٖ ٜز اٗ ٜابٖ مجاش 

 .زا٠ٜٞ أب٠ دعفس

  ة ٟٕاوْ ص 81ط وتاب ٜسى٣ّ  ة ٟتىْ ِٖ لسأ أَ٘ املد٣ٕٞ  - 20

 بإٌٝٗ ٜاألٌق ع٤ٍ اٌتععْٟ.

َِ ُأَسْمْ ُُٞىُتَِٟ ة..........  *****  :.ُ ا اٌطٟب٣لا  اَدة ٟٕا 

                 ، وصٗ اٌرٖٞ  ٜ ، وصْٔٙ  ٜ ، وصٔي  لسأ ٔار  – 21

 ٜ وصٔين   اٌٟا٦ ٜوطس اٌصا١ ِٖ وٍٚ إالَّ ِٝق  ضٝز٢ ْٓ سٟجّا أ ٤ بك

مسأٛ ٔار  بفتض اٌٟا٦ ص، ر103ط الوصْٔٙ اٌفصعًاألٔبٟا٦ً ٜ٘ٝ لٌٝٚ  عاىل 

ٜقْ اٌصا١ وػريٛ ِٖ اٌمسا٦ اٌطبع٣، أِا أبٝ دعفس رمسأ ا ِٝق  األٔبٟا٦ 

ْٓ اٌٟا٦ ٜوطس اٌصا١   .ٜسدٛ بك

 :لاُ ا اٌطٟب٣

َّاالٔبٟا َث ٖٓأ  ٍَّْق ِسِطا  ***  ِ  و َُّّا اٌىَ اِق ُُٗصِشَٞ .....  اثث

 ٌىٖ اٌرٖٞ ا مٝا ا لٌٝٚ  عاىل (ٌىٖ)بتػدٞد ٔٝٗ لسأ أبٝدعفس – 22

  .ص20ص، ٜا ًاٌصِسً ط198ٕ٘ا ط

ٖٖ َ ٖد**** َغ  ِسَّ........ ٜثثَث:.لاُ ا اٌطٟب٣  سَِاٌرٖٞ واٌُص ٌى
 

 ا٦ثثثثٝز٢ إٌطثثثض
 

ٜإٗ وأ  ص باٌسر ، ٜٜارمٚ ٔار  ا 3ط رٝاسد٢ لسأ أبٝدعفس  – 23

 .ص باٌسر 11ط ٜاسد٢

 ا  َزثثثَث ْ ْر.. ٜاسد٢ َز.****  ................. :.لاُ ا اٌطٟب٣

 ِدااالخس٥                    
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ص بفتض املْٟ 59ص ٕ٘ا، ًٜاؿرً ط31ط  ِدخ    لسأ أَ٘ املد٣ٕٞ  - 24

 .رّٟٙا

 ا َدَِدخ   ُِ َِّْق ُضِت..... ٜر .......  ****.... :لاُ ا اٌطٟب٣

 واؿر   

 ٕؿب اهلا٦ ِٖ ٌفغ اؾ ٣ٌ ص، ب34ط مبا سفغ اهلل لسأ أبٝ دعفس – 25

 اَزثثثَث اهلُل غ ٔفَس زرِ  ........   ****  ٜٔؿُب:.لاُ ا اٌطٟب٣

مبا سفغ  ٖٞ اهلل ٜغسٞع٣ اهلل  :٠ٜ٘ ع٤ٍ سرك ِكاك، ٜاٌتمدٞس

 .(1)ٜعٙٝ  اهلل 

ص بفتض املْٟ اٌجا٣ٟٔ غٍق عٕٚ ِٖ 94ط ٌط  ِذِٕا  لسأ أبٝ دعفس  – 26

اٌدز٢ راٌفتض البٖ ٜز اٗ ٜسدٛ لٝال  ٜاسدا ،  طسٞن اٌطٟب٣، أِا ِٖ طسٞن

 .ٜاٌىطس البٖ مجاش لٝال  ٜاسدا 

 :لاُ ا اٌطٟب٣

 ابتا  ٜقضثثٚ باـٍق ***** ثاٌَج  ِضَتِذِٕا  ر  ......ٜبعَد

ص بتػدٞد اٌداُ ِ  إضىاٗ اٌعني، 154ط ٓدٜاثثث ع لسأ أبٝدعفس  – 27

إضىاٗ اٌعني  :ٚ ٜدٙاٜٗورٌي ٜزؽ إالَّ أٖٔٚ رتض اٌعني، ٜ لاٌٝٗ ٌ

 .ٜاخت ضٙا ِ   ػدٞد اٌداُ

 :لاُ ا اٌطٟب٣

ُٗ ِ ثُد ًْٜا رشسُِّدِعَ    ظَٔأ  ٖٓثُثٚ  اٌ  ظ  ***  باـٍق ٜاغدِ تٍ اِخ ٜلاٌٝ
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 د٢ثثّا٧ثثٝز٢ اٌثثثض
 

ص بىطس اهلّص٢ ٜٔمَ سسوتٙا إىل 32ط دَ ذٌيأ  ِِٖٔ لسأ أبٝدعفس – 28

 ِٖٗٝٔ. 

 ٔاثثثَ ْمٜإٌَ اهلِّص ُسِطدَ و أِٖ    :لاُ ا اٌطٟب٣

وٟق ٜل ، مٝ  أذ ٜ ،ٗ األذًٗاٌراًُ ِٖ  ضىاٗ  لسأ ٔار  ب  -29

ٟٚٔا أذ ٜ ، لَ أذٗ خري . 

    ٔار ............  ****** ٜوٟق أ ٤ أذٗ بٚ :.لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

  َ ا أذٗ  .......... اأُلذٗ..   *****:.ٜلاُ ا اٌطٟب٣

ص 119ط .. .ٕٞف  ٘را ٓٝٞ ا لٌٝٚ  عاىل  ٞٝٓ بإٌؿب أ ٔار لس  – 30

  .بإٌؿب

 ذخثثثٜٞٝٓ بسر     :لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

ِٜعٍٝٓ أٗ زِص ً اـا٦ ً ا ً اٌػاطب٣ٟ ً ٘ٝ ؾّٟ  اٌمسا٦ اٌطبع٣ غري 

 .ٔار ، عىظ ِا ا ً اٌطٟب٣ ً وّا ِس ضابما 

ُٓ:.ٜلاُ ا اٌطٟب٣ ٝٞ   *****   .... ِٔ  ٥َٜأ  َ ْراٌٖس ٔبٔؿا

 

 آثثثثٝز٢ األٔعثثض
 

  .ص بٕؿب اٌ 55َّٓط  ضبَٟ  لسأ أَ٘ املد٣ٕٞ  - 31

َُ ال :.ٜلاُ ا اٌطٟب٣   املدٞين...... ضبٟ

  .ص بتػدٞد اٌسا100٦ط ٜخسلٝا لسؤا  - 32

 ِدا  *****  ٝا اغدٔ ُلٖس......َٜخ:ٜلاُ ا اٌطٟب٣
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 ٝز٢ األعساكض
 

  .ص32ط خاٌؿ٣ ٞٝٓ اٌمٟا٣ِ   ا لٌٝٚ  عاىل (خاٌؿ٣)بسر   لسأ ٔار   – 33

َْ أٜخاٌؿ٣ٌ   :لاُ ا اٌػاطب٣ٟ  ؾ

 ذإخاٌؿ٣ٌ   :ٜلاُ ا اٌطٟب٣

ص  58ط ال ىسز إالَّ ٔىدا  لسأ ابٖ ٜز اٗ غٍق عٕٚ عٖ أب٠ دعفس – 34

بكْ اٌٟا٦ ٜوطس اٌسا٦، ٜ٘رٛ اٌمسا٢٦ إسد٥ اٌىٍّات اٌيت مل  روس ا ً 

اٌطٟب٣ ً
(1)

. 

 دِّ بثثثُث.....  **** ٜالىسز اقّْ ٜاوطس اـٍق :.لاُ ا ً اٌدز٢ ً

ِٜعٍٝٓ عٕد أَ٘ اٌمسا٦ات أٗ زِص ً اٌبا٦ ً ا اٌدز٢ ٘ٝ البٖ ٜز اٗ عٖ 

 أب٠ دعفس

  .ص بفتض اٌىاك58ط إالِّ ٔىدا  لسأ أبٝدعفس – 35

 ِاثثثُث ْضِت.. ٔىدا  ر ...............   *****:.ٜلاُ ا اٌطٟب٣

بتػدٞد اٌٟا٦   َع٠ٍٖ ص 105ط  ال ألُٝ... سمٟن ع٤ٍ أٗ لسأ ٔار   – 36

 .ٜرتشٙا ٠ٜ٘ ا لسا٦ ٚ ٞا٦ إقار٣

 ٓؾثٝاخثثثع٤ٍ ع٠ٍٓ   :لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

ٜضبن لبَ لٍَٟ بٟاٗ أٗ ً اـا٦ ا ً اٌػاطب٣ٟ زِص ٌٍمسا٦ اٌطبع٣ غري 

 .ٔار 

  َ اع٠ٍٓ ع٤ٍ  :ٜلاُ ا اٌطٟب٣

                                              
 :اٌثدز٢ ٌٍصبٟثد١  غثسح  :٘رٛ أٜىل اأفسا ات األزبع٣ اٌيت ٞمسأ بٙا البٖ ٜز اٗ ِٖ ))اٌدز٢((  ال ))اٌطٟب٣(( أعس -1

268. 
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ْٓ 141ط  ٞمتٍٝٗ أبٕا٦وْ  لسأ ٔار  – 37 ص بفتض اٌٟا٦ ٜإضىاٗ اٌماك ٜق

  .اٌتا٦ ِٖ غري  ػدٞد

 ..........ٜا ٞمتٍٝٗ خثثثثر:.لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

َِاٜٞمتٍٝٗ عىطٚ   :لاُ ا اٌطٟب٣  ٔم

 ٞتبعْٙ اٌػاٜٜٗص / ٜا ًاٌػعسا٦ً 193ٕ٘ا ط ال ٞتبعٝوْ لسأ ٔار  – 38

  .ّٟٙاص ب ضىاٗ اٌتا٦ ٜرتض اٌبا٦ ر224ط

 :لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

 ستَ ٜاعت اٜالٞتبعٝوْ خٓق ِ  رتض با٧ٚ  ***  ٜٞتبعْٙ ا اٌع٣ٍ 

ـَّٔٝا واٌعُُّعَبِت...... َٞ:.لاُ ا اٌطٟب٣  َُِ ا ٜاٌفتِض قِّٚ  **** با

ا ًاٌمؿـً  ٞبطؼ باٌر١ص، ٜ 195ٕ٘ا ط ٞبطػٗٝ لسأ أبٝ دعفس – 39

ْٓ ًاٌطا٦ً رٟٙا16دخاًٗ طا ًاٌ ٔبطؼ اٌبطػ٣ اٌىرب٥ص 19ٜط  .ص بك

َٞ.........     ****......    :.لاُ ا اٌطٟب٣    ِٚوَّ ُؼُطِب...

 ثنثثثبكْ وطس                    

ْٓ اٌٟا٦ ٜوطس امل202ْٟط  ميدْٜٔٙ  لسأ أَ٘ املد٣ٕٞ - 40  .ص بك

 ُِٓأ ١َِ ثثَث ِّْٜٗ ٌَكٗدّٔ.......ٜقْ   **** ٜاوطس ُٞ:.لاُ ا اٌطٟب٣

 

 اُثثثثثٝز٢ األٔفثثض
 

ْٓ اٌٟا٦ ٜضىٝٗ اٌػني 11ط ٞػػٟىْ إٌعاع لسأ أَ٘ املد٣ٕٞ- 41 ص بك

 .بإٌؿب إٌعاَعٜوطس اٌػني ٜٞا٦ بعد٘ا  

 :لاُ ا اٌطٟب٣

َِْػِػَٞ ْسِبَس ......................****           زر  إٌعاَع  ٤ راقّ
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ُِ َِٗ ٜاوطس ٌباه ٜاغُد   ِٔ٘  ٍص٤ِٕ و َبُظ ِقفِّ***   َخ  ُٖٝ

    .ٜلسا٢٦ أَ٘ املد٣ٕٞ ِأخٝذ٢ ِٖ قد اٌ مج٣ املروٝز٢

ٖٗ رٟىْ قعفا لسأ أبٝدعفس – 42 ص بكْ اٌكا  ٜرتض اٌعني ِٜٓد 66ط أ

اٌفا٦ ّٜ٘ص٢ ِفتٝس٣ ب   ٕٖٝٞ
.

  

ُِسِّعفا  رَشُق :لاُ ا اٌطٟب٣  ٗٓٝ  *** ٜاٌكْ رارتض َٔ رت٤ ِبثثُث ٖدً ال  ٕ

ص  67ط   س٥ثثثثثثٌٚ أضِا واٗ ٌٕيب أٗ ٞىثثثثثٝٗ   سثثٝدعفثثأبسأ ثثل  – 43

از٥ضُأ :اهلّص٢ رّٟٙا ٜرتض اٌطني ٜأٌق بعد٘ا ع٤ٍ ٜشٗ رعاىل ب  إِا٣ٌ ْٓ   .بك

 .......   ****   أضس٥ أضاز٥ ثثثثثٍجثثثا :.لاُ ا اٌطٟب٣

 ٣ثثثثثثثٝبثثٝز٢ اٌتثثثض
 

ص، 19ط از ٜعّاز٢ املطذدضما٣ٞ اؿغٍق عٕٚ  لسأ ابٖ ٜز اٗ – 44

ُضما٢  ٜ اٌطني ٜسرك اٌٟا٦ بعد األٌق ْٓ بفتض اٌعني ٜسرك  َعّس٢بك

 .األٌق، ٠ٜ٘ اا أفس ت بٚ اٌدز٢ عٖ اٌطٟب٣

ََّس٢ ِعٙا ضما٢ اـ ك    :لاُ ا ً اٌدز٢  ثٖبثثثٜلَ َع

 .ٜضبن بٟاٗ أٗ ً اٌبا٦ ً  ا ً اٌدز٢ ً زِص البٖ ٜز اٗ عٖ أب٠ دعفس

  طع٣ عػس ٜ ،أسد عػس ٜ  ،اثٕا عػس لسأ أبٝدعفس – 45

  .ب ضىاٗ اٌعني ِٖ اٌج ث٣

 َػباَثا اٌىَ ضّىٖ  ِسَػَع َِٖٟ............   ****  َع:.لاُ ا اٌطٟب٣

ْٓ اٌسا٦{أال إٔٙا لسب٣ هلْ  }ا لٌٝٚ  عاىل  لسب٣ لسأ ٜزؽ - 51  .بك

 :لاُ ا اٌطٟب٣

 ثِدثثثثثُد ب٣ُِس...............   ****  ُل
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 ظثثثثٝز٢ ٞٝٔثثض
  

 .ص بفتض اهلّص4٢ط سما  إٖٚٔ لسأ أبٝدعفس  – 46

 هثثثٜإٔٚ ارتض    :لاُ ا اٌطٟب٣
 

 ضٝز٢ ٘ٝ 
 

ْٓ اٌ 114َّٓط ٜشٌفا  ِٖ لسأ أبٝدعفس  – 47  .ص بك

َٓ:.لاُ ا اٌطٟب٣  ٔاثثثثثْٓ  **** ُق  ِقٌ ُش ............ ال

ص بىطس اٌبا٦ ٜإضىاٗ 116ط بم٣ٟ  أب٠ دعفس لسأ ابٖ مجاشعٖ – 48

  .اٌماك ٜؽفٟق اٌٟا٦

  ِقَخَٜ ْسِطو  ِهُذ ٣َُْٟم..... ٔب.................   *****:.لاُ ا اٌطٟب٣

 .ٜضبن بٟاٗ أٗ زِص ً اٌراُ ً ا ً اٌطٟب٣ ً ٘ٝ البٖ مجاش عٖ أب٠ دعفس

 

  ضٝز٢ ٞٝضق
 

ٌعني، ٜضبن ذوس اٌػا٘د ب ضىاٗ ا  أسد عػس   لسأ أبٝدعفس - 49

  .لبَ لٍَٟ

ص باألٌق بعد اٌبا٦ 15، 10ا املٝقعني ط  غٟابات لسأ أَ٘ املد٣ٕٞ -50

 ع٤ٍ اؾّ   

  ِعا  .......غٟاباْت.**** .......  .......    لاُ ا اٌطٟب٣

 ِدا رامج       
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 ضٝز٢ اٌٖسعد
 

 .ٌٟظ رٟٙا غ٦٠ اا ٘ٝ ع٤ٍ ِٕٙر اٌبشح - 51
 

 ْٟضٝز٢ إبسا٘
  

ص ب ثبات أٌق بعد اٌٟا٦ ع٤ٍ 21ط  اٌسٞاح ا ٞٝٓ    لسأ أَ٘ املد٣ٕٞ - 52

  .اؾّ 

 :لاُ ا اٌطٟب٣

َْ ٜامجِ   إَا َثَبا األٔبٟا َضَساالِض ٔا ** ٜؾاَ ثثثثذ إغٝز٥  ب بساٟ٘

 ٚ ُفٍُْخ ٜاؿٗر

 ضٝز٢ اؿذس

 .ٌٟظ رٟٙا غ٦٠ – 53
 

 ضٝز٢ إٌشَ
 

 .ص بفتض اٌػني7ط  ٔفظن األبَػ  لسأ أبٝدعفس  – 54

ٚٔٔغ ُضِتر  نِّٔػ. ٔب..  ****:.لاُ ا اٌطٟب٣   َِِٖثثثَث ٟٕ

 :٠ٜ٘ مبع٤ٕ املػم٣، ِٜٕٚ لُٝ اٌػاعس

ُْ أزباَبٙا اٌٖػثث ** ثن ٜلد َ    اٌساٜٞٚ ُقٔطَتِعٜاـَٟ لد ُ ذٔػ

 .(1)٘ىرا دا٦ت زٜا٣ٞ اٌبٟ  بفتض اٌػني 

                                              
 2/7:احملتطب:أعس .ٍِٔٔممل، غاعس دا٠ٍ٘ اٌبٟ  ٌعّسٜ بٖ - 1
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ِٗ لسأ ٔار   – 55  .طس إٌٝٗص بى27ط رْٟٙ  ػالٝ

 ٔار ِٜٖ لبَ رْٟٙ ٞىطس إٌٝٗ    :لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

َٗ....   ****:.ٜلاُ ا اٌطٟب٣ َٗ اوطِس .. ٜ ػالٝ  باأ إٌٝ

ٜلسأ  بىطس اٌسا٦ كفف٣، ص62ط  فسِّطٜٝٗأْٔٙ ِ لسأ ٔار   – 56

  .بىطس٘ا ِػد ٢ أبٝدعفس

  قاأٜزا ِفسطٝٗ اوطس   :لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

ُِ... ...:.ٜلاُ ا اٌطٟب٣  زاثثثثٜاغد   ِدا طٝٗ اوطس سِّف ٜزا  **** 
 

ص باٌتا٦ ِفتٝس٣ 21ص، ًٜاملذًِٕٝٗ ط66ٕ٘ا ط ٔطمٟىْ ٜلسأ أبٝدعفس-57

 ا املٝقعني.

َٗ   :لاُ ا اٌطٟب٣  ثٕاثثثح ِّٔطمٟىْ ِعا  أ ُٔ ٜٔٝ

 

 سا٦ثثثثثااض ٢ٝزثثثض
 

ّٓٙا ٜرتض اٌس13ط ٜنسز ٌٚ لسأ أبٝدعفس- 58   .ا٦ص  باٌٟا٦ ٜق

 :لاُ ا اٌطٟب٣

َُْق ٥ٜ ٜرتُضثثثز اٌٟا٦ُ دِسُٜٔ  ٖٖ زا٦ٕ ْ *** ٜق  ِْو ثثَثٙا رتُش ظ

 ;ص، بأٌق لبَ اؿا٦ ع٤ٍ اؾّ 69ٕ٘ا ط ِٖ اٌسٞاح  لسأ أبٝدعفس- 59 

  .ٜورٌي ا ضٝز٢ األٔبٟا٦ ٜضبأ ٜؾا 

 :لاُ ا اٌطٟب٣

 ٔاثثثث..........  ****   ٜؾا  االضسا األٔبٟا ضبا .

ص باٌتا٦ املػد ٢ 69ط رتػٓسلىْ  غٍق  لسأ ابٖ ٜز اٗ عٖ أب٠ دعفس – 60

 .ع٤ٍ اٌتأٟٔح، ٜ٘را اٌٝدٚ ِٖ طسٞن ً اٌدز٢ ً غري ِروٝز ا اٌطٟب٣
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ْٓ أٔح ا َ ط٤ّ َٜغ ُهِسِػُٜٔ  :لاُ ا ً اٌدز٢ ً ـُ ٔ ***  ٔ   ِدٞ  ٗبثثثثثٍق ا
 

 قثثثضٝز٢ اٌىٙ
 

بإٌٝٗ ٜاألٌق  أغٙدٔاْ٘ص 51ط ِا أغٙد ْٙ خٍن لسأ أبٝدعفس - 61

  .ص بفتض اٌتا51٦ط ِٜا وٕ  ِتدر املكٍني ٜأٞكا ع٤ٍ اؾّ  ٌٍعع٣ّ، 

  َِْق اٌتا٦َ ٔا ٜوَٕ ِدَٙأِغ ُتِدَِٙغ**   أ   ِٓثثثثَث.ٜ. :لاُ ا اٌطٟب٣

 ضٝاٛ    

 

  ضٝز٢ ِسْٞ

 .غري ِا مدٓ ٌٟظ رٟٙا غ٦٠ – 62

 ضٝز٢ طٚ

ٌْ  لسأ أبٝدعفس – 63 ص ب ضىاٗ اٌ َّٓ ٜدصٓ اٌعني  39ط  ع٤ٍ تؿِٕ ٜ

 رٟذب ٌٚ إ غاِٙا.

 ِهثثثثثٔث با ِؿ..... ٌُٜٔتؿِٕ  ضّىٕا   ***** وطسا  َٜٔ:.لاُ ا اٌطٟب٣

رتّتٕ  اٌؿ٣ٍ ٌٚ  ;ص ب ضىاٗ اٌفا٦ دصِا 58ط  فٚال نٍْ  لسأ أبٝدعفس – 64

 .ٌرٌي

ِٓ   *****    ُٔ:.لاُ ا اٌطٟب٣  ِبثثثٔثٚ ْفٍِٔد........ٜادص

ص  ب ضىاٗ اؿا٦ ٜؽفٟق اٌسا٦، ٜز٥ٜ 97ط  سلٌِٕٕٚش  لسأ ابٝدعفس – 65

ْٓ اٌسا٦  .ابٖ ٜز اٗ عٕٚ بفتض إٌٝٗ ٜق

َُّٔثثثثثثثَثق فِّ*****    َخ  ِٖل ِسِش..... ُٔ:.لاُ ا اٌطٟب٣ ٍْ ٜاق  ٖ َّا ٜارتض ٌك

 الخثثوطسا  
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 .(1)ٜ طالمل  إذا بس  ٚ ر َتشاٖت :َسَسلُ  اؿدٞد :٠ٜ٘ ِٖ لٝهلْ

 

 ا٦ثثثثثثضٝز٢ األٔبٟ
  

إٖٔٙا ص، ٜا ًٌمّاًٗ 47ٕ٘ا ط ٜإٗ واٗ ِجماُ سب٣ لسأ أَ٘ املد٣ٕٞ-66

 .ص  بسر  اٌ َّٓ ا املٝقعني16ط إٗ  ي ِجماُ سب٣

َُ:.لاُ ا اٌطٟب٣ َٗ ...ِجما  ِدا  ازرِ    *****   وٍمّا

  .اٌٟا٦ ع٤ٍ اؾّ ص ب ثبات أٌق بعد 80ط اٌسٞاح  لسأ أبٝدعفس  – 67

 .ضبن ذوس اٌػا٘د ِٖ ً اٌطٟب٣ ً ا ضٝز٢ إبساْٟ٘

باٌتا٦  ٥ْٝطُ  ص104ط ٔط١ٝ اٌطّا٦ٞٝٓ   لٌٝٚ  عاىل لسأ أبٝ دعفس – 68

 زٗب  أٞكا  أٜلس، اٌطّا٦ُِك٣ِّٝ ع٤ٍ اٌتأٟٔح ٜرتض اٌٝاٜ، ٜزر  

ْٓ اٌبا112٦ط اسىْ  .ص بك

    :لاُ ا اٌطٟب٣

َٙٓ أٔٓ َُٗ ط٥ٝ رذ ٌٍىطساقّّا  ٗبا  ***  رازر  ثثٕا َٜزَّاٌٖط ح إٌٝ

 عٕٚ 

 رثثثضٝز٢ اؿ

 

بّٙص٢  زبأتص 39ص، ًٜسْ اٌطذد٢ً ط5ٕ٘ا ط زب  لسأ أبٝدعفس – 69

 ِفتٝس٣ بعد اٌبا٦ ا املٝقعني. 

 ٥ ِعا  َزثثثَثأت  *** َبَز َُِل ِ َب..َز:.لاُ ا اٌطٟب٣

                                              
 2/58 :احملتطب - 1



 191 ماانفردت به قراءة أهل المدينـة 

از ف  عٕٚ،  :زبأ بٕفطٚ عٖ ورا :٠ٜ٘ ِٖ اٌفعَ ً زبأ ً: از ف ، ٞماُ

ٍُ ٌٟٕعس ٌٍمٝٓ ِا ٞأ ْٟٙ، ٜٞماُ  ِٜٕٚ ً اٌسب٣٨ٟ ً ٜ٘ٝ ِٖ ٞطٍ  ع٤ٍ ِٝق  عا

 :(1)ٌٚ ً زب٦٠ ً أٞكا ، ِٜٕٚ لُٝ اٌػاعس

 بعجٕا زب٨ٟا  لبَ ذٌي كّ    ***  ور٧ب اٌػك٤ ميػ٠ اٌكسا٦ ٜٞتم٠

  .اؾّ ص بأٌق بعد اٌٟا٦ ع٤ٍ 31ط  اٌسٞاح  لسأ أبٝدعفس – 70

 .ضبن ذوس اٌػا٘د ِٖ اٌطٟب٣
 

 ٝٗثثثثثضٝز٢ املذِٕ
 

  .ص بىطس اٌتا٦ رّٟٙا36ط ٟ٘ٙأت ٟ٘ٙأت لسأ أبٝدعفس – 71

 ب ثثثثثثاٌتا ِعا   ُسِطو  ...... **** ٟ٘ٙاَت:.لاُ ا اٌطٟب٣

ْٓ اٌتا٦ ٜوطس اؾ67ْٟط  سٜٗثٙٔذُ   لسأ ٔار  – 72  .ص بك

 :لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

ْٓثث *** ثثُذِٙ.........َٜ ...........  مج  أ ٜاوطس اٌكْ سٜٗ بك

ِْْذِٙ...َٜ .**** ..................:لاُ ا اٌطٟب٣  را أ  سٜٗ اقّ

 قٍّْ وطِس ِِ 

 

 ٝزثثثثثثٝز٢ إٌثثثض
 

بىطس ًاٌكا ً ٜرتض ًاٌبا٦ً ِٖ  ص 9ط غ ٔكَب اهلُل  لسأ ٔار  – 73

غٔكَب ٜٛزر  ٌفغ اؾ ٣ٌ بعد. 

                                              
 8/234:، اٌدز املؿ2/74ٗٝ :احملتطب :، ٜأعس172 :٘ٝ اِسؤ اٌمٟظ،  ٞٝأٚ - 1
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  خ  أ. أٗ غكب اٌتدفٟق ٜاٌىطس .***  ...... ...... ..:.ٌػاطب٣ٟلاُ ا ا

 ٜٞسر  بعُد اؾس   

ِٗ ..... ٜاٌكاَ ......**.     :لاُ ا اٌطٟب٣   اوطس

 ؾَأاـفض  زرُ  ٜاهلُل

ُٖ ص 22ط ٜال ٞأ َ  لسأ أبٝدعفس – 74 بّٙص٢ ِفتٝس٣ بني اٌتا٦ ٜاٌ َّٓ   ٞتأ 

  .ِ   ػدٞد اٌ َّٓ ِفتٝس٣ 

 َِٓذ اَكخثث ُٖأ َت. َٜٞ........  ***:.لاُ ا اٌطٟب٣

٣ًٖٟ ع٤ٍ ٜشٗ ًرع٣ًٍٟ ِٖ ًاأل٢ًٌٝ بفتض   ٜدٚ اٌمسا٢٦ ع٤ٍ أٔٙا ِٖ ًاألٌ

ّٓٙا ٜوطس٘ا، ٜ٘ٝ اؿٍق، أ١: ٜال ٞتىٍق اؿٍق أٜ ٜال  اهلّص٢ ٜق

 :وٍق  أٌٜٝا اٌفكَ أٗ ال ٞذ ٝا أٜىل اٌمسب٤، ِٜٕٚ لُٝ اٌسادص

 .(1)د٣  أ٤ٌّ  *** ألؾبشٖ األسمس األذاّل عٓذاد٣ ٘ٓذا 

ْٓ اٌٟا٦ ٜوطس اهلا٦. 43ط ٞر٘ب باألبؿاز لسأ أبٝدعفس – 75  ص بك

َٞ:.لاُ ا اٌطٟب٣  ٔاثثثث **** ٜاوطِس  ُِْق ُبَِ٘ر..............

  :لاُ ابٖ اؾصز١ زمحٚ اهلل 

ٖٗ ًب (2)د٢ثثثثثثثٝٗ شا٧ثثثثث ى  ؿازثثثثباألب ا٦ً ثثثلَٟ: إ
 

ٜال ٍمٝا  وّا٠٘ ا 

ىٝٗ مبع٤ٕ ًًِٖ وّا دا٦ت ا لُٝ ثثثثثث  س أٖٔٙاثثثثث، ٜاٌعا٘ دٞىْثثثثثثبأٞ

 :(3)اٌػاعس

 ِزَسِػبرب  ِا٦ اؿ  صٞٔقإٌٖ َبِسُغ را٘ا لابكا  ٌمسٜٔٙا..   ُ َِّجٍ ر 

 .(4)أ١: ِٖ بس ، ٜٞىٝٗ املفعُٝ قرٜرا ، أ١: ٞر٘ب إٌٝز ِٖ األبؿاز

                                              
 ، 2/106 :أػدٛ األؾّع٠ وّا ا احملتطب - 1

 .أ١ ؾٍثث٣- 2

 .اٌطىساٗ ٜاحملّٝٓ :إٌصٞق ،إٌمس٢ ا اؾبَ هتّ  رٟٙا املا٦ رٟؿفٝ :ٜاؿػسز ،٘ٝ عّسأٜ مجَٟ- 3

 332/  2 :إٌػثثس - 4
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 ضٝز٢ اٌفسلاٗ
 

ْٓ إٌٝٗ ٜرتض اـا18٦ط أٗ ٔتدر لسأ أبٝدعفس – 76  .ص بك

َٔ.........  ***:.لاُ ا اٌطٟب٣  ٜا ُزُثثثثثر اقّّٖ ٔدٖت... 

 ٜارتض

ِٖ ضٝز٢ اٌػعسا٦ إىل ضٝز٢ األسصاب ٌٟظ رٟٚ غ٦٠ اا أفس  بٚ  - 77

أَ٘ املد٣ٕٞ غري اٌطى  ع٤ٍ رٝا ض اٌطٝز ألب٠ دعفس، أٜ اا ِس ذوسٛ 

 ٜاهلل أعٍْ .ضابم٣ا ضٝز 

 

 بأثثثثٝز٢ ضثض
 

ص بأٌق بعد اٌٟا٦ ع٤ٍ اؾّ ، 12ط ٌٜطٍّٟٖ اٌسٞاح لسأ أبٝدعفس – 78

 .ٜضبن ذوس اٌػا٘د ل٠ ضٝز٢ إبساْٟ٘

 

 ضٝز٢ راطس
 

ْٓ اٌتا٦ ٜوطس اهلا٦ ٜٔؿب 8ط ر   ر٘ب ٔفطي لسأ أبٝدعفس – 79 ص بك

 .اٌطني

 با غ ثثَثس ٜاؤط ُْٖق ُبَِ٘ر.......   **** َٜ :.لاُ ا اٌطٟب٣

 ٛٔفُطي غري
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 ظثثثثثثثٝز٢ ٞثثض
 

ص بفتض اهلّص٢ اٌجا٣ٟٔ، ٜ٘ٝ ا 19ط  أ إٗ ذوسمت لسأ أبٝدعفس – 80

ص بتدفٟق 19ط  ذوسمت  ٜ لسأ أٞكا  طٍٟٙٙا ٜاٌفؿَ بّٟٕٙا ع٤ٍ أؾٍٚ، 

ص، ا  29،53ط إٗ وأ  إال ؾٟش٣ ٜاسد٢ ٜلسأ أٞكا  اٌىاك،

ٖٓاملٝقعني، باٌسر    .رٟٙ

 مت عٕٚ ٔخقِسٔوه ُٜذِثٔث ٧ِٖٔأ  ........  *** ٜارتِض:لاُ ا اٌطٟب٣

 ِبثثثثثُث   ***   أٜىل ٜأخس٥ ؾٟش٣ ٜاسد٢ُ

ص  بفتض اٌٟا٦ ٜإضىاٗ اـا٦ ٜ ػدٞد 49ط  ىؿّٝٗ  لسأ أبٝدعفس – 81

 .اٌؿا  رٟذّ  بني ضاوٕني

، ًٜاٌدخاًٗ ص55ٜ٘ٝ ٕ٘ا ط  راوٙني   ٜ راوٙٝٗ  لسأ أبٝدعفس – 91

  .ص، بػري أٌق بعد اٌفا18٦ص، ٜ ًاٌطٝزً  ط27ط

 ٔاثثثثس  الُؿني.....   ***** ٜراوٙٝٗ راوٙ:. اٌطٟب٣لاُ ا

 

 اتثثثثارثثثٝز٢ اٌؿثثثض

 

ص بٝؾَ 153ط اٌبٕات أؾطف٤ٜاألؾبٙا٠ٔ عٖ ٜزؽ لسأ أبٝدعفس – 82

 .اهلّص٢ ع٤ٍ ٌفغ اـرب، رٟبتد  بّٙص٢ ِىطٝز٢

 .ٙا٠ٔ عٖ ٜزؽ إمنا ٘ٝ ِٖ طسه اٌطٟب٣ ال اٌػاطب٣ِٟٜعٍٝٓ أٗ األؾب

َٜ...............  ****:.لاُ ا اٌطٟب٣  ِٓثثثَث ٍَقُخ ِ ثثُدف٤ اؾط  َُِؾ.. 

  ف ٝز٢ثثثثض
 

 .ص باـطاب ِ  ؽفٟق اٌدا29ُط  ٌٟدبسٜا  لسأ أبٝدعفس – 83
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 ه ثثثثثث**** ٞٓدٓبسٜا   ِق.......... ٜٔخ:.لاُ ا اٌطٟب٣

بأٌق بعد اٌٟا٦ ع٤ٍ اؾّ ، ٜضبن  ص36ط  اٌسٞض ػس١ أبٝدعفس  لسأ – 84

 .ذوس اٌػا٘د ا ضٝز٢ إبساْٟ٘

ْٓ إٌٝٗ ٜاٌؿا 41ط  ب ٜعرابُؿبُٕ  لسأ أبٝدعفس - 85   .ص  بك

ّٓا َُِبٜل   :لاُ ا اٌطٟب٣   بثثثُث ُِٔؿٔب ق

  . إّٖٔا ص بىطس ّ٘ص٢ 70ط إال أمنا أٔا  لسأ أبٝدعفس – 86

 ........أمنا ......... ***.     :ا اٌطٟب٣ لاُ

 ٔاثثثثثراوطس 
 

 سثثثثصِثثثٝز٢ اٌثثض
 

ص بتػدٞد إٌٝٗ، ٜضبن ذوس 20ط ٌىٖ اٌرٖٞ ا مٝا لسأ أبٝدعفس – 87

 .اٌػا٘د ا ضٝز٢ ةُ عّساٗ

بٟا٦ بعد األٌق،  ثْ  ٞا سطس ا١ ص 56ط  ٞا سطس ٤  لسأ أبٝدعفس – 88

 :اختٍق زاٜٞاٛ

أعين  ;عٕٚ ابٖ مجاشلٝال  ٜاسدا ، ٜلسأ٘ا ابٖ ٜز اٗ باٌٝدٙني رفتشٙا

 .ااضىاٗ ٜاٌفتض

 را *** خٍْقثثثَخٔا ضّىٖ ثثثث  ِش ٞا سطس ا١َ   :لاُ ا اٌطٟب٣
 

 سثثثثثثثارثثضٝز٢ غ

 .ٌٟظ رٟٙا غ٦٠ -89
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 ٍ ثثثثٝز٢ رٓؿثثض
 

 .باٌسر   ضٝا٦ْ ص 10ط  ضٝا٦ ٌٍطا٧ٍني  لسأ أبٝدعفس – 90

 ثثِن  ٔثر اِز ضٝا٦ّ.............  **** :. اٌطٟب٣لاُ ا
 

 ٝز٥ثثثثثثٝز٢ اٌػثثض
 

عٍث٤ اؾّث ، ضثبن     ;ص بثأٌق بعثد اٌٟثا٦   33ط  اٌثسٞض    لسأ أَ٘ املدٕٞث٣  – 91

 .ذوس اٌػا٘د ا ضٝز٢ إبساْٟ٘

 سكثثثثصخثثثٝز٢ اٌثثثض

 

بّٙثثثثص ني، األٜىل  أأغثثثثٙدٜاص 19ط أغثثثثٙدٜا لثثثثسأ أ٘ثثثثَ املدٕٞثثثث٣ - 92

ََ      ِفتٝ ٣ٍٓٙ ع٤ٍ أؾثٍّٙا ِث  إضثىاٗ اٌػثني، ٜر َؿث س٣،ٜاٌجا٣ٟٔ ِك٣ِّٝ ِط

  .بّٟٕٙا بأٌق أبٝ دعفس ٜلاٌٝٗ غ ك عٕٚ

ُِٙأأٛ ٦َٜا الَسُدَِٙغأ  :لاُ ا اٌطٟب٣  ِدا دٜا غ

ْ   لثثسأ أبثثٝ دعفثثس   –93 ْ ص 24ط أٌٜثثٝ د٨ثثتى بٕثثٝٗ ٜأٌثثق عٍثث٤     د٨ٕثثاو

 .اؾّ ، ٜ٘ٝ ا إبداُ اهلّص٢ ٜاٌؿ٣ٍ ع٤ٍ أؾٍٚ

 ِدا ثثثَث.ٜد٨ٕا .........  *****:ا اٌطٟب٣لاُ 

 ىْظ٨ُت

ص بفتض 42ص، ًٜاملعاززً ط45ص، ًٜاٌطٝزً ط83ٕ٘ا ط  ٞ لٝا  لسأ أبٝدعفس – 94

 .اٌٟا٦ ٜإضىاٗ اٌ َّٓ ٜرتض اٌماك ِٖ غري أٌق لبٍٙا ا اٌج ث٣

 ٙا .....ٜٞ لٝا وَّ........  *****:.لاُ ا اٌطٟب٣

 ٔاثثثثٍٞمٝا 
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 اٗثثثدخثث٢ اٌٝزثثثض

ٌٟظ رٟٙثا إال ِا مثدٓ مثٝ اٌطثى  ا راؼتٙثا ألبث٠ دعفثس ٜوثرا ً          – 95

 .ٔبطؼً بكْ اٌطا٦ ٌٚ

 ٣ثثثثاثٟثٝز٢ اؾثثثض
 

ْٓ اٌٟثا٦ ٜرثتض اٌثصا١      (ٌُٟذثص٥  } ص 14ط ٌٕذص١ لِٝا  لسأ أبٝدعفس – 96 بكث

 .باٌبٕا٦ ٌٍّذُٙٝ

 **** ثثثثنارتشا  ْٖا ُقََّض ١َِ اٌٟا ٌَٕٔذِص  :لاُ ا اٌطٟب٣

 

 :ض ًثثثٜ ً اٌفت د ثثاك ٜ قّثثضٝز األسم
 

  .ٌٟظ رٟٙا غ٦٠ غري ِا ضبن – 97
 

 

 ساتثثثثثضٝز٢ اؿذ
 

 .ص بفتض اؾ4ْٟط  اؿذسات لسأ أبٝ دعفس – 98

ِْ َِّْق رتَض سأتُذٜاُؿ  :لاُ ا اٌطٟب٣  ثثِسَث اؾٟ
 

 ْ ًثثثثثً إىل ً إٌذ ه ٝز٢ ًثثثِٖ ض 
 

 .غ٦٠ غري ِا  مدٓ ذوسٌٟٛظ رٟٙا  -99
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 سثثثثثٝز٢ اٌمّثثثض
 

  .ص غفض اٌسا4٦، 3ط ِطتمس ٌٜمد لسأ أبٝدعفس – 100

 ثدِٔثثثَثٚ زرٔع خفُض ْسطتٔمُِ ..................   ***:.لاُ ا اٌطٟب٣
 

 ًِٖ ضٝز٢ ً اٌسمحٖ ً إىل ٔٙا٣ٞ ضٝز٢ ً املٍي 

 .ٌٟظ رٟٙا غري ِا  مدٓ 

ٖٓ  ِٜٖ ضٝز٢ اٌمٍْ إىل اؾ
 

 .ص بفتض اٌٟا51٦ط  ٌٟصٌمٝٔي لسأ أَ٘ املد٣ٕٞ - 101

َٞ:.لاُ ا اٌطٟب٣   ِدا َقْ  *** غرُي  ُنٌِٔص.......

ْٓ اٌٝا23ٜط ٜٓ ا   لسأ أَ٘ املد٣ٕٞ  – 102  .ص بك

 ِدا ا  بكّٚ ٓ ُٜ  :لاُ ا اٌطٟب٣

 أثثثثثٖٓ إىل ضٝز٢ إٌبثثثثِٜٖ ضٝز٢ اؾ
 

 .ص باـطاب56ط  ِٜا ٞروسٜٗ  لسأ ٔار  – 103

 ٓف خثث..........  **** ِٜا ٞروسٜٗ اٌػٟب :.لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

َُا.......ٜ:.لاُ ا اٌطٟب٣  سٜاُوِرَٞ ِبخأط  

 .ص بفتض اٌسا7٦ط ر ذا بسه اٌبؿس  لسؤا - 104

 ِدا  اٌفتُض َهِس.......... **** زا َب:.لاُ ا اٌطٟب٣
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 ِٜٖ ضٝز٢ إٌبأ إىل ضٝز٢ اٌػاغ٣ٟ

 

 . ِٕرْز ص بتٕٖٝٞ 45ط  إّٖٔا أٔ  ِٕرز ِٖ لسأ أبٝدعفس - 105

 با  ثثثُث .... ِٕرْز......   ****:.لاُ ا اٌطٟب٣

ِّٗ ٔ 

  .ص بتػدٞد اٌتا9٦ط  لٓتٍ   لسأ أبٝ دعفس - 106

 ِبثثثُث ٍِ تِّ.......  **** ُٜل:.لاُ ا اٌطٟب٣

 .ص باٌػٟب9ط  بَ ٞىربٝٗ  لسأ أبٝدعفس - 107

 ْ بِثثثثَثبٝا رِّى ............  ***** ُٞ:. اٌطٟب٣لاُ ا

 .ص بسر  اٌعا22٦ط قفٝظ لسأ ٔار  - 108

 ٓف خثثٜقفٝظ اخفض زرعٚ   :لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

 ْعٍ اٚ َك  خْفازر  قفٌٝظ  :لاُ ا اٌطٟب٣
 

 ٤ٍثثاألع :ضٝز٢

  .ٌٟظ رٟٙا غ٦٠ – 109

 

 ِٜٖ ضٝز٢ اٌػاغ٣ٟ إىل ةخس اٌمسةٗ
 

بتا٦ ِكث٣ِّٝ عٍث٤    ال ُٞطّ ص 11ط ال  طّ  رٟٙا الغ٣ٟ ٔار لسأ  -110

 .اٌتأٟٔح

 .. طّ  اٌتروري سن ٜذٜ د ......  ****:.لاُ ا اٌػاطب٣ٟ

 ٌٜٝا سن أٜقْ 
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 ّاعٍ اسا  ٜقْٗ  ِبَس ِحٔغ ُ َِّط..................  **** َٞ:.لاُ ا اٌطٟب٣

 .ص بتػدٞد اٌٟا24٦ط إٞٓابْٙ لسأ أبٝدعفس-111

 تا ِبثَثابْٙ ****  إَٞ ِد........... ُٜغ:.لاُ ا اٌطٟب٣

ٜلد اختٍفث  ألثٝاُ عٍّثا٦ اٌؿثسك ا  ٝدٟثٚ ٘ثرٛ اٌمثسا٢٦ ؾثسرٟا           ;٘را 

 :أوتف٠ بروس اثٕني ِٕٙا

عٍثث٤ ٜشٗ  رٟعثثَ وبٟطثثس: أٞثثب ٞذٞثثب إٞابثثا ،      :أٔٙثثا ِؿثثدز ً أٞٓثثب ً   -1

ِٝب إٞٝابثثثا   :ٜاألؾثثثَ ََٝب ٞذٞثثث ِٞثثث بم  ادتّعثثث  اٌٟثثثا٦ ٜاٌثثثٝاٜ ٜضثثث   ;أ 

إسداّ٘ا باٌطىٝٗ رمٍب  اٌٝاٜ ٞا٦ ٜأ غّ  اٌٟا٦ املصٞثد٢ رٟٙثا،   

 .رٟعاُ :ك ً إٞاب ً ع٤ٍ ٜشٗ

ٜٓب ً -2 ِٜٜاب :ع٤ٍ ٜشٗ رٝعَ، ٜاألؾَ :أٔٙا ِؿدز ً أ األٜىل  ;بٝاٜٖٞ ;إ

شا٧ثد٢ ٜاٌجأٟث٣ عثثني اٌىٍّث٣، رطثىٕ  األٜىل بعثثد وطثس٢ رمٍبثث       

ّ٘ا ٞثثثثثا٦ رؿثثثثثازت إٞٝابثثثثثا ، رادتّعثثثثث  ٞثثثثثا٦ ٜٜاٜ ٜضثثثثثبم  إسثثثثثدا  

إٞٓثاب   :باٌطىٝٗ، رمٍب  اٌٝاٜ ٞا٦ ٜأ غّ  ا اٌٟا٦ بعثد٘ا رؿثازت  

ِٝلاُ بدٌَٟ لُٝ  :رٟعاُ، وشٟماُ، ٜاألؾَ :ع٤ٍ ٜشٗ  :اٌسادصٔس

 1ٞالٝٓ لد سٝلٍ  أٜ  ُٔٝت  *** ٜبعد سٟماُ اٌسداُ املُٝت

ِاال  ٌٓبدا  لسأ أبٝدعفس - 112

(1)

 .ص بتػدٞد اٌبا6٦ط 

                                              
، ٜاٌسدثثثص 10/772 :، اٌثثثدز املؿثثث8/465ٗٝ:، اٌبشثثثس احملثثثٟمل4/248:، اٌىػثثثاك2/358:احملتطثثثب :أعثثثس- 1

 .أٔػدٛ األؾّع٠ ٜمل ٞروس لا٧ٍٚ وّا ا احملتطب
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 زاثثَثَ مِّٓبدا  **** َث....ٌُٜ..........:.لاُ ا اٌطٟب٣

 .(2)٠ٜ٘ مج  ً البد ً وطادد ٜضٓذد، ٜزاو  ٜزّو  

بٟثا٦ ضثاو٣ٕ ِثٖ غثثري     ٌثثٟ ك ص1ط ٌث٨ ك لثسٞؼ   لثسأ أبثٝدعفس  - 113

 .ّ٘ص

ٌٔ........  ****:.لاُ ا اٌطٟب٣ َّ ك َث٨ٔ..  ثد ثث

 عرك ّ٘ص

  .ِٖ غري ٞا٦ بّٙص٢ ِىطٝز٢ (إالرْٙ } ص 2ط  إٞ رْٙ أبٝدعفس ألس-114

 هثثثٔثإالك ............ **** :.لاُ ا اٌطٟب٣

 :لاُ اٌطّني اؿٍيب زمحٚ اهلل 

أٗ اٌمثسا٦   –٨ٌثٟ ك ٜ إٞ رٙثْ    –ِٜٖ غسٞب ِا ا فن ا ٘رٖٞ اؿثسرني   

اختٍفثثٝا ا ضثثمٝط اٌٟثثا٦ ٜثبٝ ٙثثا ا األُٜ ِثث  ا فثثاه املؿثثاسق عٍثث٤ إثبا ٙثثا   

ٌجا٠ٔ ِث  ا فثاه املؿثاسق عٍث٤ ضثمٝطٙا      خطا ، ٜا فمٝا ع٤ٍ إثبات اٌٟا٦ ا ا

 ا٘ث(3)رٟٚ خطا 

                                                                                                          
 .(6) ضٝز٢ اٌبٍد -1

 10/499 :اٌدز املؿٝٗ - 2

 114-11/121 :اٌدز املؿٝٗ - 3
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ٜ٘را غري  لٟن رّٟا ٞتعٍن باٌىٍّث٣ اٌجأٟث٣ ً إٞ رٙثْ ً رثأبٝ دعفثس ٞمثسأ       

عرك اٌٟا٦ رٟٙا وّا ضبن، ٜاٌعذب أٗ اٌطّني ٔفطٚ زمحٚ اهلل ٔمَ ذٌي 

 .ٜاهلل   عاىل أعٍْ  .عٕٚ بعد لٍَٟ
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