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 هـ 0441، دار الصميعي للنشر والتوزيع

 ففرسة مؽتبة الؿؾؽ ففد القصـقة أثـاء الـشر

 مؿدوح تركل محؿد آل رابعف ،الؼحطاين

كظؿ الجقاهر يف التػسقر: أبل فارس طبدالعزيز بـ طبدالقاحد بـ محؿد الؾؿطل الؿغربل 

 هـ0441، الرياض -ح تركل محؿد آل رابعف الؼحطاينالؿؽـاسل الؿدين/ مؿدو

  44× 01سؿ:  ؛004 ص:

 816 -811 -6488 -10 -0ردمؽ: 

 أ. العـقان   التػسقر  -0

 01441/0441    441ديقي: 

 01201/0221رقم اإلبداع: 

 876 -811 -6088 -10 -0ردمك: 


 ولىالطبعة األ

 م0101 -هـ0220

 

 

 الرياض-دار الصميعي للنرش والتوزيع، املركز الرئييس السويدي، شارع السويدي العام 

  4251459، 4262945هاتف: 11412/ الرمز الربيدي: 4967ص. ب: 

 4245341فاكس: 

 فرع القصيم: عنيزة، بجوار مؤسسة الشيخ ابن عثيمني اخلريية

 0555169051مدير التسويق:  3621728، فاكس: 3624428هاتف: 

 اململكة العربية السعودية

 daralsomaie@hotmail.com الربيد اإللكرتوين:

ح
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 ]َوْهَق َكْظٌؿ فِل ُطُؾقِم الُؼْرآِن[

 َىْظُم:

ِّ عبدالىاحدِبِن  عبدالعزيزَأِبٌ َفاِرٍس  ِبِن ُمَحنٍَّد اللَِّنِط

ِّ ِّ اْلـَنَدِن ِّ اْلـِنْكَناِس اْلـَنِغِزِب

 (ـه884)ت: 

 دراسة وتحقوق:

د. ممدوح بن تزكٌ بن حمند القحطانٌ

وطؾقم الؼرآن الؿشارك بجامعة شؼراءأستاذ التػسقر 
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بـ  طبدالعزيزكظؿ الجقاهر يف التػسقر، ٕبل فارس عنوان البحث: 

 (، دراسة وتحؼقؼ.ـه884الؿؽـاسل الؿغربل )ت:  طبدالقاحد

دراسة وتحؼقؼ لؼصقدة يف طؾقم الؼرآن َكَظَؿَفا: َأُبق  موضوع البحث:

، وجعؾفا يف  طبدالقاحدـُ بْ  طبدالعزيزَفاِرٍس  اْلـَؿْغِربِلُّ اْلـِؿْؽـَاِسلُّ اْلـَؿَدكِلُّ

( مـ البحر الطقيؾ، وهل مـظقمة جقدة 014أربعة وسبعقـ ومئة بقت )

السبؽ جؾقؾة الؿعاين، سابؼة طؾك جؿقع الؿـظقمات يف هذا الػـ، وكاضؿفا 

ظقمة تؼسقًؿا طالؿ مـ العؾؿاء لؿ يلخذ حظف مـ الدراسة، وقد قسؿ هذه الؿـ

حسـًا جًدا، وذكر فقفا بعد الؿؼدمة ستَة أبقاب، وجعؾ تحت كؾ باب طدًدا 

 مـ الػصقل، ثؿ خاتؿة، ذكر فقفا أربعة أكقاع مـ طؾقم الؼرآن.

وقد جعؾت البحث يف قسؿقـ رئقسقـ وخاتؿة، إول مـفؿا: قسؿ 

ص الدراسة، وفقف تعريػ بالؿملِّػ وبؿـظقمتف، والؼسؿ الثاين هق الـ

الؿحؼؼ، واطتؿدت يف تحؼقؼف طؾك ثالث كسخ خطقة، وقد ضبطت الـص 

ضبًطا كاماًل مع التعؾقؼ طؾك ما يحتاج إلقف، ثؿ بعد ذلؽ خاتؿة فقفا أبرز 

 الـتائج والتقصقات.

 طبدالعزيزصحة كسبتفا إلك كاضؿفا، والتعريػ هبذا العالؿ  أبرز النتائج:

التعريػ بؿـظقمتف التل ٓ تؽاد تعرف، الؿؽـاسل الذي لؿ ُتـَْشْر أكثر كتبف، و

 وإخراجفا محؼؼة مضبقصة.
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إخراج بؼقة كتب الؿؽـاسل، وكتابة شرح يربز مؽـقكاهتا  أبرز التوصوات:

 ويؽشػ الـؼاب طـ مسائؾفا.

 

 الكلمات الداللوة:

 كظؿ، الجقاهر، تػسقر، الؿؽـاسل، كؼاية العؾقم، الـؼاية
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د هلل رب العالؿقـ، وأزكك الصالة وأتؿ التسؾقؿ طؾك أشرف الخؾؼ الحؿ

أجؿعقـ، وطؾك آلف وصحابتف أجؿعقـ، والتابعقـ لفؿ بنحسان إلك يقم 

 الديـ، أما بعد:

فنن أهؿ ما تـػؼ فقف إطؿار، وأجؾ ما تبذل فقف ساطات الؾقؾ والـفار، ما 

ها، وأشرففا وأطالها، يتعؾؼ بالؽتاب العزيز، فالعؾؿ بف أجؾ العؾقم وأزكا

 مـ خقر إطؿال التل يرجك ثقاهبا، والعؾؿاء  وخدمة كتاب اهلل

  ضربقا يف ذلؽ بسفؿ وافر، وإن مـ حؼققفؿ طؾقـا أن كربز جفقدهؿ

 وأطؿالفؿ تحؼقًؼا وتعؾقًؼا ودراسًة وكشًرا.

ٕبل  «ىظم الجواهر يف التفسور»ذه الؿملػات الؼصقدة الؿقسقمة بـومـ ه

الؾَّْؿطِلِّ الـِؿْؽـَاِسلِّ الـَؿْغربل، العالؿ إديب  طبدالقاحدبـ  بدالعزيزطفارس 

الشاطر، الذي فاضت قريحتف بـظؿ جؿؾة مـ طؾقم الؼرآن الؽريؿ يف هذه 

 الؼصقدة العؾؿقة التل جاءت طؾك البحر الطقيؾ.

وٕهؿقة هذه الؼصقدة وسبؼفا طؾك جؿقع ما ألػ مـ مـظقمات يف 

ح طؾقف بعؾقم الؼرآن أو طؾقم التػسقر؛ اخرتهتا الػـ الذي اصطؾ

لتحؼقؼفا والتعؾقؼ طؾقفا وإخراجفا، لعؾفا تؽقن كافعة لؾؿشتغؾقـ 

ا أن تؽقن طدة لؾدارسقـ، متداولة يف حؾؼات  هبذا العؾؿ الجؾقؾ، راجقً

ا لؾشارحقـ.  العؾؿ، ومؼصًد
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 وقد قسؿت العؿؾ إلك قسؿقـ رئقسقـ:

 مبحثان:القسم األول: الدراسة، وفوه 

 المبحث األول: التعريف الموجز بالمًلف، وفوه ثالثة مطالب: 

 المطلب األول: اسمه وكنوته وىسبه ومولده.

 المطلب الثاين: حواته العلموة، وشووخه، وتالموذه، وثناء العلماء علوه.

 المطلب الثالث: مصنفاته، ووفاته.

طوة، ويشتمل المبحث الثاين: التعريف الموجز بالمنظومة، وىسخها الخ

 على مطلبون:

 المطلب األول: التعريف الموجز بالمنظومة، وفوه ثالثة فروع: 

 تحؼقؼ اسؿ الؿـظقمة، وكسبتفا إلك مملػفا. الفرع األول:

 تعريػ بالؿـظقمة ومقضقطفا، ومصادرها. الفرع الثاين:

 وصػ الؿـظقمة ومـفجفا وققؿتفا العؾؿقة. الفرع الثالث:

 ة النسخ الخطوة، وفوه فرعان:المطلب الثاين: دراس

وصػ الـسخ الخطقة، وكؿاذج مـفا، والؿصطؾحات  الفرع األول:

 والرمقز الؿستخدمة.

 مـفجل يف التحؼقؼ. الفرع الثاين:

 القسم الثاين: النص المحقق.

 الخاتمة:

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 9 َنَظْم اجلََواِهر

وتشتؿؾ طؾك أبرز الـتائج التل تقصؾت إلقفا، وأهؿ التقصقات، ثؿ 

 الػفرس.

( طؾك 11ذه الؿـظقمة يف مجؾة تبقان ضؿـ العدد )وقد سبؼ أن كشرُت ه

 صػحة الؿجؾة طؾك الشبؽة العالؿقة، ورأيت أن أكشرها مػردًة لُقـتػع هبا. 

 وأسلل اهلل تعالك التقفقؼ والسداد.

 

 

 وكتب

 د. ممدوح بن تركي بن حممد القحطاني

  رمضانيف السابع طشر مـ شفر 

  ^ لطام أربعقـ وأربع مئة وألػ مـ هجرة الـب

 ]وكظرت فقف مرة أخرى يف[

 ـه18/04/0440

DR.MAMDOH2102@GMAIL.COM 
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(1)

 املطلب األول: امسه وكنًته ونشبه ومىلده.

 ملطلب الثانٌ: حًاته العلنًة، وشًىخه، وتالمًذه، وثناء العلناء علًه.ا

 املطلب الثالث: مصنفاته، ووفاته.
 

  

                                                                                                               

 ( مصادر ترجؿتف:0)

 .13ص« ففرس أحؿد الؿـجقر» .0

 .0/611ٓبـ الحـبؾل  «در الحبب» .4

 .4/081لؾغزي « الؽقاكب السائرة» .1

 .1/014لؾؿؽـاسل « درة الحجال» .4

 .01/488ٓبـ العؿاد « شذرات الذهب» .3

 (.148لؾتـبؽتل برقؿ )« كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج» .8

 0/416لؿخؾقف « شجرة الـقر الزكقة» .1

 .4/461ة لحاجل خؾقػ« سؾؿ القصقل إلك صبؼات الػحقل» .6

 .4/44لؾزركؾل « إطالم» .8

 .3/434لؽحالة « معجؿ الؿملػقـ» .01
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 15 َنَظْم اجلََواِهر

 املطلب األول

 امسه وكنًته ونشبه ومىلده

بـ محؿد بـ مقسك الؾؿطل الػاسل  طبدالقاحدبـ  طبدالعزيزاسمه: 

 .الؿؽـاسل الؿغربل ثؿ الؿدين الؿالؽل

مختصر فتح » ، ويف(2)مـ قبائؾ الرببر (1)الؾؿطل: كسبة لؼبقؾة مـ زكاتة

أرض »: لؿطة «رب إرباب بؿا أهؿؾ يف لب الؾباب مـ واجب إكساب

 .(3)«أقصك الؿغرب وقبقؾة مـ الرببر ساكـة هبا

 .(4)الػاسل: كسبة إلك مديـة فاس، مديـة مشفقرة يف الؿؿؾؽة الؿغربقة

، سؿقت باسؿ (5)ك مؽـاس وهل بؾدة قريبة مـ فاسالؿؽـاسل: كسبة إل

                                                                                                               

سؾقة إكػاس ومحادثة إكقاس بؿـ أقرب مـ »، 118ص « كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج» (0)

 .1/64« العؾؿاء والصؾحاء بػاس

 .8/411« تاريخ ابـ خؾدون»، 488ٓبـ حزم ص« جؿفرة أكساب العرب» (4)

 .34( ص1)

طؾك ضػاف هنر فاس، شرق العاصؿة الرباط بؿا يؼرب مـ مئة كقؾق مرت، وهل مـ ( تؼع 4)

أكرب مدن الؿؿؾؽة الؿغربقة، وكاكت طاصؿة البالد قبؾ الرباط، وتشتفر بقجقد جامع 

، 4/183لؾبؽري « الؿسالؽ والؿؿالؽ»الؼرويقـ، وهل بالد كثقرة الخقرات، اكظر 

 .01/084« ة العالؿقةالؿقسقطة العربق»، 4/411« معجؿ البؾدان»

( تؼع يف الجـقب الغربل مـ مديـة فاس، وتبعد طـفا ما يؼرب مـ ستقـ كقؾق مرت وهل بؾدة 3)

لؾحؿقي « معجؿ البؾدان»خصقبة ذات أهنار وطققن، يـسب إلقفا كثقر مـ العؾؿاء، 

 .8ٓبـ غازي ص« الروض الفتقن يف أخبار مؽـاسة الزيتقن»، 3/060
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 .(1)قبقؾة مؽـاسة، وهل قبقؾة مـ الرببر

 الؿغربل: كسبة إلك بالد الؿغرب.

 الؿدين: كسبة إلك الؿديـة الـبقية، طؾك صاحبفا أفضؾ الصالة وأزكك السالم.

 . (2)الؿالؽل: كسبة إلك مذهبف الػؼفل، ففق مـ أتباع اإلمام مالؽ 

 .(3)بق فارس: أكنوته

 طز الديـ. لقبه:

ولؿ تذكر الؿصادر التل وقػت طؾقفا تاريخ مقلده، ويظفر مـ كسبتف إلك 

، ثؿ هاجر (4)فاس أكف ولد هبا، وقرأ طؾك طؾؿائفا، ومـفؿ أبق العباس الزقاق

إلك الؿشرق؛ إما لطؾب العؾؿ أو لؼصد حج البقت، ثؿ دخؾ الشام، ثؿ استؼر 

 .ية وهبا تقيف، بف الؿؼام بالؿديـة الـبق

ومصادر ترجؿتف شحقحٌة معؾقماُتفا، يـؼؾ بعضفا طـ بعض، ولؽـل 

يف  -جؿعت مـفا قدًرا صالًحا أثبتُّ هـا أهؿ ما فقف، ولعؾ اهلل أن يقسر لل 

آصالع طؾك مصادر أخرى تؽشػ الـؼاب طـ أحقالف  -مستؼبؾ إيام 

 ومسقرتف العؾؿقة.

   

                                                                                                               

 .488ٓبـ حزم ص« عربجؿفرة أكساب ال» (0)

 .0/416لؿحؿد مخؾقف « شجرة الـقر الزكقة» (4)

 .13ص« ففرس أحؿد الؿـجقر» (1)

 ( اكظر الؿصدر السابؼ، وسقليت ذكره يف الؿطؾب الثاين.4)
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 17 َنَظْم اجلََواِهر

 املطلب الثانٌ

 مًذه، وثناء العلناء علًهه، وتالشًىخ

  شووخه:

 وقػت طؾك ثالثة مـ شققخف، وهؿ: 

محؿد بـ طؿر بـ أحؿد السػقري الشافعل شؿس الديـ )ت  ـ0

 .(2)، استجازه لؿا دخؾ حؾب(1)هـ(838

مقفُؼ الديـ الحؾبل )ت أبق ذر أحؿد بـ أحؿد بـ أحؿد بـ إبراهقؿ  ـ4

 .(4)، استجازه لؿا دخؾ حؾب(3)هـ(884

هـ(، أخذ طـف 814حؿد بـ طؾل بـ قاسؿ الزقاق )ت أبق العباس أ ـ1

 .(5)بػاس

                                                                                                               

شرح طؾك صحقح »بحؾب، وسافر إلك دمشؼ والؼاهرة، لف  محدث شافعل، ُولد( 0)

، 01/446ٓبـ العؿاد  «الذهبشذرات »، 4/436 «دّر الحبب»، اكظر «البخاري

 .8/101 «إطالم»

 .01/481 «شذرات الذهب»، 4/081 «الؽقاكب السائرة»، 0/614 «دّر الحبب( »4)

محدث َوَلَل مشقخة الشققخ بحؾب، وتقلك التدريس، وحصؾت لف الحظقة طـد أكابر ( 1)

 .0/083 «دّر الحبب»الدولة العثؿاكقة، 

 .01/481 «شذرات الذهب»، 4/081 «كب السائرةالؽقا»، 0/614 «دّر الحبب( »4)

وشرح بعض  «شرح مختصر خؾقؾ»فؼقف حافظ، رحؾ وحج ولؼل العؾؿاء، مـ مملػاتف ( 3)

  =،11ص «ففرس أحؿد الؿـجقر»اكظر  «الؿـفج الؿـتخب يف ققاطد الؿذهب»
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وسؽـ الؿديـة،  ـه830سـة  (2)وحؾب ودمشؼ (1)وزار بقت الؿؼدس

 (3)(ـه880ولؼقف أحؿد بـ أحؿد بـ طؿر بـ محؿد التؽروري التـبؽتل )ت

 .(4)بالؿديـة طام ستة وخؿسقـ وتسع مئة؛ وحادثف هبا

 تالموذه:

مقذ أخذوا طـف ودرسقا طؾقف؛ لؿا ُذكَِر مـ سعة ٓ شؽ أن كثقًرا مـ التال

طؾؿف وتصدره لؾتدريس، فؿـ تالمقذه: أبق طبداهلل محؿد بـ أحؿد بـ 

                                                                                                               

لؿخؾقف  «شجرة الـقر الزكقة»(، 018برقؿ ) «كقؾ آبتفاج»، 13وص =

0/188. 

 .4/081« ؽقاكب السائرةال» (0)

( حؾب: مديـة كربى طريؼة أثرية مشفقرة يف شؿال سقريا، يـسب إلقفا كثقر مـ العؾؿاء، 4)

 .8/488« الؿقسقطة العربقة العالؿقة»، 4/464« معجؿ البؾدان»

ودمشؼ: أشفر وأكرب مدن الجؿفقرية السقرية، مـ أقدم مدن العالؿ، وكاكت طاصؿة 

إمقية، يخرتقفا هنر برَدى، وتحقط هبا بساتقـ الغقصة، وفقفا لؾخالفة يف طفد الدولة 

لؾحؿقي « معجؿ البؾدان»، 0/481لؾبؽري « الؿسالؽ والؿؿالؽ»الجامع إمقي، 

 .01/160« الؿقسقطة العربقة العالؿقة»، 4/481

 ( طالؿ متػــ محدث أصقلل بقاين مـطؼل مشارك يف العؾقم، يـسب إلك تـبؽتق يف بالد مالل،1)

رحؾ إلك الؿشرق ولؼل جؿاطة مـ العؾؿاء، ثؿ رجع إلك بؾده، وجؾس إلسؿاع البخاري 

 ،«شرح السـقسقة الصغرى»، و«شرح مـظقمة الؿغقؾل يف الؿـطؼ»ومسؾؿ ومـ مملػاتف 

كقؾ »الذي ستليت ترجؿتف، اكظر « كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج»وهق والد صاحب 

 (.044برقؿ )« آبتفاج

 (.148برقؿ )« بتفاجكقؾ آ» (4)
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قتـل )ت  .(2)، أخذ طـف بؿؽة(1)هـ(838طبدالرحؿـ الَقسِّ

شاطًرا مجقًدا، ولف قصائد كثقرة، مـفا   وكان الؿؽـاسلُّ 

 :(3)ققلف

ـــؿ ـــقن لف ـــا أن يؽ  ذوو الؿـاصـــب إم

 

 ب، وإٓ ففـــؿ فقفـــا ذوو كصـــِب كصـــ 

ـــت وكــــ  ـــال تعـــرج طؾقفـــا مـــا بؼق  ف

 

 هلل محتســـــــًبا يف تركفـــــــا ُتِصـــــــِب  

 ٓ ســقؿا مـصــب الؼاضــل فنكــؽ إن 

 

ــِب   ــت ذا طط ــف كـ ــؼ فق ـــ الح ــزغ ط  ت

 فــنن قضــك اهلل يقًمــا بالؼضــاء أخـــل 

 

 طؾقـؽ فاطـدل ولؽــ ٓ إلـك الـذهب 

 : (4)وقال لؿا زار دمشؼ وبقت الؿؼدس والخؾقؾ 

 رت بالشــــــام وقــــــد زيـــــــتمــــــر

 

ــــقرى  ــــقس ال ــــقى كػ ــــا هت ــــؾ م  بؽ

ــــــــة  ــــــــا أحســـــــــفا جـ ــــــــت م  فؼؾ

 

ــــرى  ـــــ ث ــــاها م ـــــ أكش ــــبحان م  س

                                                                                                                

فؼقف كحقي أصقلل متػــ، ارتحؾ إلك كثقر مـ البؾدان وقصد مؽة والؿديـة وأخذ طـ ( 0)

س هبا، مـ تللقػف:  لؿ يؽؿؾف،  «شرح مختصر خؾقؾ»طؾؿائفؿا ثؿ رجع إلك فاس فدرَّ

سؾقة »، «حؼقق السؾطان طؾك الرطقة وحؼققفؿ طؾقف»، «جزء يف تصحقح قبؾة فاس»

 . 8/8 «إطالم»، 1/18لؾؽتاين  «دثة إكقاسإكػاس ومحا

 .0/418لؿخؾقف  «شجرة الـقر الزكقة( »4)

 .01/481« شذرات الذهب»، 4/081« الؽقاكب السائرة»، 0/614« در الحبب» (1)

 .0/610« در الحبب» (4)

والخؾقؾ: مديـة فؾسطقـقة قديؿة، تؼع يف الضػة الغربقة، وهل يف جـقب بقت الؿؼدس 

ؿسقـ كقؾقمرت، يؼال إن فقفا قرب إبراهقؿ الخؾقؾ طؾقف السالم، وفقفا الؿسجد بؼرابة خ

 .0/081« الؿقسقطة العربقة العالؿقة»، 4/161« معجؿ البؾدان»اإلبراهقؿل، 
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 :(1)ومـ شعره

ــققل ــَؾ ش ــال صقي ـــ القص ــت ط  كػػ

 

 إلقــــــؽ وأكــــــِت لؾــــــروح الخؾقــــــُؾ  

 وكػـــــؽ لؾطقيـــــؾ فـــــدتؽ كػســـــل 

 

ــــــُؾ   ــــــاه الخؾق ــــــقس يرض ــــــقح ل  قب

 .(2)ولف أشعار أخرى 

 ثناء العلماء علوه:

، وقال: «شقخ الؼراء بالؿديـة» طـ الؿؽـاسل: هق (3)لحـبؾلقال ابـ ا

، أديب أريب، شاطر صالح، » ـٌ اجتؿعت بف فنذا هق طالؿ طامؾ، فاضؾ مػـَّ

 .(4)«َخقٌِّر دمث إخالق كثقر الققار والتقاضع طـد التالق

 وقد ُألزَم مرة يف مأل، فؾؿ يؽرتث ولؿ يتغقر وجفف لسالمة صدره.»

: إكف بحقث ٓ يظـ فقؿا بقـفؿ إٓ مـ القؿاكققـ، لؿا وطـ بعض الؿدكققـ

 .(5)«أهنؿ أرق قؾقبا وألقـ أفئدة بـص الحديث، وهق هبذا الؿـار

                                                                                                               

 .0/610« در الحبب» (0)

 .0/614( اكظرها يف الؿصدر السابؼ 4)

روف بابـ الحـبؾل، ولد يف ( هق رضل الديـ أبق طبد اهلل محؿد بـ إبراهقؿ بـ يقسػ الؿع1)

إخبار »، و«در الحبب»، طالؿ ممرخ متػــ، لف مملػات كثقرة، مـفا: ـه816حؾب طام 

 الزبد»، و«إغاثة العارض يف تصحقح واقعات الػرائض»، و«الؿستػقد بلخبار خالد بـ القلقد

« ئرةالؽقاكب السا»، اكظر ـه810، تقيف طام «ديقان شعر»، ولف «والضَرب يف تاريخ حؾب

 .3/114لؾزركؾل « إطالم»، 01/311ٓبـ العؿاد « شذرات الذهب»، 1/18لؾغزي 

 .0/611« در الحبب» (4)

 .0/614( الؿصدر السابؼ 3)
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 .(1)«لؿ يخؾػ بالؿديـة مثؾف»وقال طـف: 

كان آية يف التقسع »، «الػؼقف الؿتػــ الؿحؼؼ» :(2)وقال أحؿد الؿـجقر

مـظقمة لف يف  (3)ثؿان الؾؿطليف العؾقم والتػــ فقفا، بعث ٕخقف شقخـا ط

كقػ وطشريـ فـًّا، وكظؿف حؾق رشقؼ يدل طؾك تػــف وتحؼقؼف، حج أزيد مـ 

 .(4)«ثالثقـ حجة

 .(6)«اإلمام العالؿ العالمة الؿتػــ الػصقح الـاضؿ الـاثر» :(5)وقال التـبؽتل

                                                                                                               

 .0/618« در الحبب» (0)

( هق أحؿد بـ طؾل بـ طبدالرحؿـ، أبق العباس الؿـجقر، فؼقف مغربل، أديب، أصؾف مـ 4)

مراقل الؿجد »يف ققاطد الػؼف الؿالؽل، « لؿـتخبشرح الؿـفج ا»مؽـاس، مـ مملػاتف: 

، اكظر ـه883، وسؽـاه ووفاتف بػاس طام «حاشقة طؾك السـقسقة الؽربى»، «ٔيات السعد

 .0/061لؾزركؾل « إطالم»، 0/403لؿخؾقف « شجرة الـقر الزكقة»

 وأداًء ورسًؿاهق أخق الشقخ أبل فارس طبدالعزيز الؿؽـاسل، طالؿ فؼقف مجقد لؾؼرآن حػًظا ( 1)

ٓبـ مالؽ، طالؿ بالعروض، لف « الؽافقة الشافقة»وضبًطا وطؾًؿا بلحؽامفا، وكاد يحػظ 

 (،166برقؿ )« كقؾ آبتفاج»، اكظر ـه834معرفة بالتػسقر، وقرأ بالسبع، تقيف طام 

 .0/416« شجرة الـقر الزكقة»

 .13ص« ففرس أحؿد الؿـجقر» (4)

حؿد بـ طؿر التؽروري التـبؽتل السقداين، أبق العباس، ممرخ ( هق أحؿد بابا بـ أحؿد بـ أ3)

تراجؿ  يف« كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج»فؼقف، يـسب إلك تـبؽتق يف بالد مالل، لف مملػات مـفا 

تقيف طام  ، ولف حقاش ومختصرات،«كػاية الؿحتاج لؿعرفة مـ لقس يف الديباج»الؿالؽقة، و

 .0/014لؾزركؾل « إطالم»، 0/411لؿخؾقف « ـقر الزكقةشجرة ال»وققؾ قبؾ ذلؽ، ـ ه0118

 .0/416« شجرة الـقر الزكقة»(، واكظر 148برقؿ )« كقؾ آبتفاج» (8)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 
 

 َنَظْم اجلََواِهر 

 

22 

ا، شقخ الؼراء بالؿديـة الؿـقرة. كان فاضاًل، مػــًا، شاطرً » :(1)وقال الغزي

 .(2)«صالًحا، دمث إخالق، كثقر التقاضع

اإلمام العالؿ إديب، شقخ الؼراء بالؿديـة » :(3)وكحقه ققل ابـ العؿاد

مة، مػـِّـًا، شاطًرا، صالًحا، دمث إخالق، كثقر  الؿـقرة، كان فاضاًل، طالَّ

 .(4)«التقاضع

   
 

  

                                                                                                               

، أبق الؿؽارم، كجؿ 0)
ّ

ي العامري الؼرشل الدمشؼل ( هق محؿد بـ محؿد بـ محؿد الَغزِّ

، «ن الؿئة العاشرةالؽقاكب السائرة بلطقا»الديـ، ممرخ، أديب، لف مملػات كثقرة مـفا 

، تقيف بدمشؼ طام «حسـ التـبف لؿا ورد يف التشبف»، «إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر»

 .1/81لؾزركؾل « إطالم»، 068/ 4لؾؿحبل « خالصة إثر»، اكظر ـه0180

 .4/081« الؽقاكب السائرة بلطقان الؿئة العاشرة» (4)

العؿاد العؽري الحـبؾل، أبق الػالح، طالمة،  ( طبدالحل بـ أحؿد بـ محؿد الؿعروف بابـ1)

شرح غاية »، و«شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب»ممرخ، فؼقف حـبؾل، مـ مملػاتف 

، اكظر ـه0168، تقيف بؿؽة الؿؽرمة طام «شرح بديعقة ابـ حجة»لؿ يؽؿؾف، و« الؿـتفك

بـ حؿقد ٓ« السحب القابؾة طؾك ضرائح الحـابؾة»، و4/141لؾؿحبل « خالصة إثر»

 .1/481لؾزركؾل « إطالم»، 4/481

 .01/488« شذرات الذهب» (4)
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 املطلب الثالث

 مصنفاته، ووفاته

مات وقصائد، بؾ كؾ الذي وقػت طؾقف قصائد جؾ كتب الؿؽـاسل مـظق

 ومـظقمات إٓ تعؾقؼف طؾك مختصر خؾقؾ.

، وكظؿف طاٍل (1)«لف مـظقمات شتك يف ثؿاكقة وطشريـ طؾًؿا»ققؾ طـف: 

 .(2)«كؾ كظؿف حؾق رشقؼ»رائؼ، وصدق َمـ قال: 

ويظفر طؾك مصـَّػاتف الـؿط التعؾقؿل، فنن جؾفا متقن تعؾقؿقة، وهذا مـ 

 رصف طؾك كشر العؾقم وتؼريبفا لطالب العؾؿ. دٓئؾ ح

 :(3)مصنفاته

 .(4)ألػقة يف الـحق، ضاهك هبا ألػقة ابـ مالؽ .0

الجامع الؿفذب يف شرح مشؽؾ فصقح ثعؾب، )خ(، وقػت طؾقف  .4

وصحت طـدي كسبتف إلقف بؿا ُكتَِب طؾك الؿخطقط وبلسؾقب الؿملػ 

                                                                                                               

 .4/081« الؽقاكب السائرة»، 0/614 «در الحبب» (0)

 .0/416« شجرة الـقر الزكقة» (4)

هدية »، 3/434« معجؿ الؿملػقـ»، و4/44لؾزركؾل « إطالم»( اكظر بعضفا يف 1)

 .0/364« العارفقـ

ػت طؾقفا مخطقصًة بالحرف )خ(، وجؾفا ضؿـ الؿجؿقع أشرت إلك الؽتب التل وق

 4و 0، وأشرت إلك الؽتب الؿطبقطة بالحرف )ط(، وأما رقؿ «كظؿ الجقاهر»الذي فقف 

 فؾؿ أقػ طؾقفؿا.

 .1/014« درة الحجال»(، 418برقؿ )« كقؾ آبتفاج» (4)
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، ولؿ ُيذكر يف الػفارس وٓ يف الؽتب التل اصؾعت طؾقفا يف (1)وبلدلة أخرى

ؾترجؿتف،  يف  (2)وقد َرمز لعدد أبقاتف بؼقلف: )َطْبَؼٍش( أي أكف بحساب الُجؿَّ

( طؾك صريؼة الؿغاربة يف طدِّ الشقـ 0014اثـقـ وسبعقـ ومئة وألػ بقت )

بعة وخؿسقـ أْلًػا، والؿشارقة يعدوهنا ثالث مئة، وفرغ مـ كظؿف يف طام أر

 ( كؿا كص طؾقف يف الخاتؿة.ـه834وتسع مئة )

 ، )خ(.(3)تحػة إحباب، أرجقزة يف طؾؿ الصرف .1

 .(4)تؼققد طؾك مختصر خؾقؾ .4

 ، )خ(.(5)درر إصقل، يف أصقل الػؼف .3

                                                                                                               

طبدالؿؾؽ طبداهلل بـ  بلخل العزيز الػاضؾ الشقخ أطرفت هذا الـظؿ طـ صريؼ أ( 0)

 طبدالؿؾؽ الؿؼرن وفؼف اهلل وكػع بف

ؾ كقع مـ أكقاع الحساب يجعؾ فقف لؽؾ حرف مـ الحروف إبجدية طدد 4) ( حساب الجؿَّ

مـ القاحد إلك إْلػ، طؾك هذا الرتتقب: أ ب ج د ه و ز ح ط ي ك ل م ن س ع ف ص 

لؾعشرات،  ـ إلِػ إلك القاء لمحاد، ومـ القاء إلك الؼافق ر ش ت ث خ ذ ض ظ غ، فؿ

السقـ  ومـ الؼاف إلك الظاء لؾؿئات، والغقـ بللػ، والؿغاربة يخالػقن يف ستة أحرف، وهل

-408لؾخقارزمل ص« مػاتقح العؾقم»والصاد والشقـ والضاد والظاء والغقـ، اكظر 

 .040، وص0ص« الؿعجؿ القسقط»، و413ص« الؿطالع الـصرية»، و441

، 01/481« شذرات الذهب»، 4/081« الؽقاكب السائرة»، 0/611« در الحبب» (1)

 .0/180« كشػ الظـقن»

 .1/014« درة الحجال» (،418برقؿ )« كقؾ آبتفاج» (4)

 ،01/481« شذرات الذهب»، 4/081« الؽقاكب السائرة»، 0/611« در الحبب» (3)

 .0/130« كشػ الظـقن»
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 ، قصقدة ٓمقة، )خ(.(1)الدرر يف طؾؿ الؿـطؼ، أو الدر يف الؿـطؼ .8

، أرجقزة يف الـحق كظؿفا (2)غـقة اإلطراب ومدخؾ الؿزيد لؾطالب .1

 )خ(.، (3)ـه813سـة 

، أرجقزة صقيؾة يف السقرة (4)قرة إبصار يف سقرة الؿشػع الؿختار .6

 الـبقية، وهل مشفقرة، وطؾقفا شروح كثقرة، )ط(.

 لب لباب الؿصطؾح، أرجقزة يف مصطؾح الحديث، )خ(. .8

ما يقجب تركف الدماء مـ واجبات الحج طـد العؾؿاء، أرجقزة  .01

 صغقرة تؼع يف لقح، )خ(.

 ، )خ(.(5)سالؽ لألصقل، يف أصقل الديـمـفج القصقل ومفقع ال .00

، مشفقر جًدا، (6)الؿقرث لؿشؽؾ الؿثؾث، كظؿ فقفا مثؾث قطرب .04

 وطؾقف شروح، )ط(.

                                                                                                               

 .01/481« الذهبشذرات »، 4/081« الؽقاكب السائرة»، 0/611« در الحبب» (0)

، 01/481« شذرات الذهب»، 4/081« الؽقاكب السائرة» ،0/611« در الحبب» (4)

 .4/0401« كشػ الظـقن»

 .4/461لحاجل خؾقػة « سؾؿ القصقل إلك صبؼات الػحقل» (1)

 .01/03« الؿعسقل» (4)

 ،01/481« شذرات الذهب»، 4/081« الؽقاكب السائرة»، 0/611« در الحبب» (3)

 .4/0660« ـقنكشػ الظ»

مجؾة »(، واكظر 4414رقؿ الحاسب )« ففرس مخطقصات الؿسجد الـبقي»( اكظر 8)

 كتبفا طبداهلل كـقن. 8، صـه0183السـة الثاكقة طام  1العدد « الؿـاهؾ
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 ، أرجقزة يف طؾؿ الجدل، )خ(.(1)كتائج إكظار وكخبة إفؽار لؾـُّظَّار .01

 ، )خ(.(2)كزهة إلباب يف طؾؿ الحساب .04

 ي أقدم لف.، وهق هذا الذ(3)ؼرآنم القطؾ يف كظؿ وهق، كظؿ الجقاهر .03

كظؿ العؼقد يف الؿعاين والبقان، ويسؿك طؼقد الدرر يف طؾؿل  .08

( مـ 000كؿا يف البقت رقؿ ) «كظؿ طؼقد الدر»، وسؿاه الـاضؿ (4)البالغة

(، 040كؿا يف البقتقـ ) «كظؿ العؼقد»، وسؿاه أيضا «كظؿ الجقاهر»

 )خ(. (،041)

أسؿاء سقر  ، قصقدة مـ البحر البسقط كظؿ فقفا(5)كظؿ سقر الؼرآن .01

 الؼرآن مرتبة حسب ترتقبفا يف الؿصحػ، )خ(.

 .(6)«إلك غقر ذلؽ مـ الؿـظقمات الرائؼة، وإشعار الػائؼة»

                                                                                                               

، 01/481« شذرات الذهب»، 4/081« الؽقاكب السائرة» ،0/611« در الحبب» (0)

 .4/0844« كشػ الظـقن»

، 01/481« شذرات الذهب»، 4/081« الؽقاكب السائرة»، 0/611« در الحبب» (4)

 .4/0841« كشػ الظـقن»

، 01/481« شذرات الذهب»، 4/081« الؽقاكب السائرة»، 0/611« در الحبب» (1)

 .0/806« كشػ الظـقن»

، 01/481« شذرات الذهب»، 4/081« الؽقاكب السائرة»، 0/611« در الحبب» (4)

 .4/0038« كشػ الظـقن»

 .4/44لؾزركؾل « إطالم» (3)

 .0/614« در الحبب» (8)
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 وفاته:

يف سـة أربع  (1)بعد زيارتف الشام طاد إلك الؿديـة الؿـقرة، وتقيف هبا

 .(2)(ـه884وستقـ وتسع مئة )

 

   
 

                                                                                                               

 .01/481« شذرات الذهب» (0)

 أكف 1/011« درة الحجال»، ويف 4/081« الؽقاكب السائرة»، 618/ 0« در الحبب» (4)

 .ـه861تقيف بالؿديـة يف كحق طام 
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 .املطلب األول: التعزيف املىجز باملنظىمة

 املطلب الثانٌ: دراسة النشخ اخلطًة
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 املطلب األول

 التعزيف املىجز باملنظىمة

 ى مًلفها.الفرع األول: تحقوق اسم المنظومة، وىسبتها إل

 كص الـاضؿ طؾك اسؿ الـظؿ بؼقلف: 

ْقُتفُ   َطائِــــًذا« َكْظـــَؿ الَجـــَقاِهرِ » :َوَســـؿَّ

 

  َٓ ـــَق ـــاًل َومِْؼ ـــِؿقِع فِْع ـَ التَّْس ـــ ـــل مِ  بَِربِّ

وٓ اجتفاد بعد هذا الـص مـ الـاضؿ، وقد ُذكر لؾؽتاب أسؿاء وأوصاف  

 أخر، مـفا:

 .(1)كظؿ جقاهر السققصل .0

 .(2)طؾؿ التػسقركظؿ جقاهر السققصل يف  .4

 .(3)كظؿ جقاهر السققصل يف التػسقر .1

 .(4)كظؿ الجقاهر يف طؾقم التػسقر .4

 الجقاهر» ، وإكؿا ذكر كتاًبا لؾسققصل اسؿف«كشػ الظـقن»ولؿ يسؿف يف 

                                                                                                               

معجؿ »، 3/434« معجؿ الؿملػقـ»، 4/44لؾزركؾل « إطالم»، 0/611 «در الحبب» (0)

 .0/466لعادل كقيفض « ػسريـالؿ

« هدية العارفقـ»، 0/481« شذرات الذهب»، 4/081لؾغزي « الؽقاكب السائرة» (4)

0/364. 

 .0/364« هدية العارفقـ» (1)

ففرست »، 813ص« التػسقر وطؾقمف -الػفرس الشامؾ لؾرتاث العربل اإلسالمل » (4)

 .0/0488« مصـػات تػسقر الؼرآن
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 .(1)«الؿدين طبدالقاحدبـ  طبدالعزيزَكْظُؿُف لؾشقخ »وقال:  «يف طؾؿ التػسقر

 ، ويبدو لل«ر يف التػسقرالجقاه»ولؿ أقػ طؾك كتاب لؾسققصل اسؿف 

 : قاهر السققصل أخذه مـ ققل الـاضؿأن مـ ذكر ج -واهلل أطؾؿ  -

نٍ  ـــَدوَّ ـــَر ُم ـــُؿ َغْق ـــَذا الِعْؾ ـــاَن َه ـــْد َك  َوَق

 

  َٓ  َأوَّ
ُّ

ـــــــَراِجل َػـــــــُف الَحْبـــــــُر السِّ  َفَللَّ

 َبْعـــــَدهُ  
ُّ

ـــــْقُخ الــــــَجاَللِل َؿـــــُف الشَّ  َوَتؿَّ

 

ـــــا مُ   ِطْؾًؿ
ِ
ـــــِد اهلل ـــــاَل َفَجـــــاَء بَِحْؿ  َؽؿَّ

ـــــــفِ   ـــــــا بِ ـــــــا لَِغْقِرِهَؿ ـــــــْؿ َأَر َتْللِقًػ  َوَل

 

ــــُفاَل   ــــِف لَِقْس ـــــَّْظَؿ فِق ــــَذا ال ــــُت َه ْػ  َفَللَّ

ــؿْ   ــِف، َوَل ــقِؾ َأْكَقاِط ــل َتْحِص ــك ُمْبَتِغ  َطَؾ

 

ـــاَل   ـــا َفَحصِّ ـــَقاِع َكْقًط ـَ إَْك ـــ ـــاِدْر مِ  ُأَغ

ْقُتُف:    َطائِــــًذا« َكْظـــَؿ الَجـــَقاِهرِ »َوَســـؿَّ

 

ـــل   َٓ بَِربِّ ـــَق ـــاًل َومِْؼ ـــِؿقِع فِْع ـَ التَّْس ـــ  مِ

 ، وأشار إلك السراجل«كظؿ الجقاهر»فالـاضؿ قد كص طؾك أن اسؿ الؼصقدة  

، وأهنؿا ألػا يف طؾؿ التػسقر، والؿؼصقد بف (2)قبؾف وجالل الديـ السققصل

 طؾقم الؼرآن وما يتعؾؼ بالتػسقر.

 قر:أما كسبتف إلك الؿملػ فال شؽ فقفا، ويدل طؾك ذلؽ أم

ما ذكره مرتجؿقه مـ أكف ألػ كتاًبا هبذا آسؿ، وسبؼ ذكر ذلؽ يف  .0

 .(3)مملػاتف

ما كتب طؾك صػحة العـقان مـ الؿجؿقع الذي فقف مـظقمات  .4

                                                                                                               

 .0/806« كشػ الظـقن» (0)

 ( وسقليت يف تحؼقؼ الـص الؿراُد بالسراجل.4)

 ،01/481« شذرات الذهب»، 4/081« الؽقاكب السائرة»، 0/611 «در الحبب»اكظر ( 1)

 ، وغقر ذلؽ.0/364« هدية العارفقـ»، 0/806« كشػ الظـقن»
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مجؿقطة »الؿؽـاسل، فؼد جاء يف صػحة طـقان كسخة الؿؽتبة التقؿقرية: 

لتػسقر ، وهل يف آطتؼادات واطبدالقاحدبـ  طبدالعزيزالؿـظقمات لؾعالمة 

 إلخ. ...«وسقر الؼرآن

 .(1)ما ذكر يف ففارس الؽتب والؿخطقصات .1

خرى كحق  .4 البالغة،  يف «كظؿ العؼقد»أشار الـاضؿ يف مـظقمتف إلك كتبف ٕا

 ( لؿا ذكر آستعارة أحال إلك مـظقمتف يف البالغة فؼال:000فنكف يف البقت )

ْكَقاِع إِْن ُتِردْ  َٓ  َواْستِقَػاَء ا

 

ر  َىْظــُم َفـــ)   ( َحْســُبَؽ َمـــَْفاَل ُعُقــوِد الــد 

 ( لؿا ذكر اإليجاز واإلصـاب والؿساواة: 040وقال يف البقت )  

رٌ  ـــرَّ ــــَؿَعاكِل ُمَؼ ـــل اْل ـــؾا فِ ـــُػ ُك  َوَتْعِري

 

ــل   ــُف فِ ــوِد َفَراِجْع ــِم اْلُعُق ــاَل  )َىْظ  ُمَؽؿَّ

 ( لؿا ذكر الَؼْصَر: 041وقال يف البقت ) 

ـــل ) َر فِ ـــرَّ ـــِم الْ َتَؼ ـــودِ َىْظ ًراُعُق ـــرَّ  ( ُمَح

 

ا،   بَِلْكَقاِطِف ُصرًّ

  

 

 

وقد سبؼ يف ذكر مصـػاتف أن كظؿ العؼقد مؿا كص مرتجؿقه طؾك أكف مـ 

 مصـػاتف.

 «الجقاهر كظؿ»إن مـ اصؾع طؾك مـظقماتف إخرى يؽاد يجزم بلهنا و .3

  تخرج مـ مشؽاة واحدة، وكََػُس الؿملػ وروطة أسؾقبف وطؾقُّ كظؿف تشفد بذلؽ.

                                                                                                               

 -الػفرس الشامؾ لؾرتاث العربل اإلسالمل»، 0/048« ففرس الخزاكة التقؿقرية»اكظر ( 0)

هؽذا « معجؿ التاريخ، الرتاث اإلسالمل يف مؽتبات العالؿ»، 813ص« سقر وطؾقمفالتػ

 .0/0488« ففرست مصـػات تػسقر الؼرآن»، 0184اسؿف! ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 
 

 َنَظْم اجلََواِهر 

 

34 

 الفرع الثاين: تعريف بالمنظومة وموضوعها، ومصادرها.

كص الؿملػ يف مؼدمتف طؾك أكف ألػ هذا الـظؿ يف التػسقر، بعد أن ذكر 

شرف العؾؿ وأكف أولك ما اقتـاه الؾبقب وحصؾف، وٓ سقؿا طؾؿ التػسقر مـف، 

. ًٓ  فنكف مـ أسؿك طؾقم الديـ قدًرا ومـز

ؾؿ التػسقر هق مـ باب التقسع، ٕن وما ذكره مـ أن هذا التصـقػ يف ط

الؿقضقطات التل ذكرها تتعؾؼ ببعض أكقاع طؾقم الؼرآن، وبعضفا ٓ طالقة 

لف بالتػسقر، ويظفر أكف ذكر طؾؿ التػسقر كظًرا لؿا شاع مـ أن طؾؿ التػسقر قد 

 صار َطَؾًؿا طؾك طؾقم الؼرآن طـد بعض أهؾ العؾؿ.

متف أن هذا العؾؿ كان غقر مدون، أما طـ مصادره فنن الؿملػ ذكر يف مؼد

مقاقع العؾقم يف »البؾؼقـل يف كتابف  -واهلل أطؾؿ  -فللػف السراجل ويؼصد بف 

 -ويؼصد بف السققصل  -وهق مطبقع، وأن الشقخ الجاللل  «مقاقع الـجقم

تؿؿف بعده فجاء بحؿد اهلل طؾًؿا مؽؿاًل، والسققصل كؿا هق معؾقم لف طدة 

الذي جؿع فقف  «كؼاية العؾقم»ن، مـفا ما ضؿـف كتابف تصاكقػ يف طؾقم الؼرآ

أربعة طشر طؾؿا، وجعؾ طؾؿ التػسقر العؾؿ الثاين بعد طؾؿ أصقل الديـ، 

طام  «التحبقر يف طؾؿ التػسقر»(، ثؿ ألػ بعده ـه610وكان ذلؽ طام )

، وفرغ مـ تللقػفا طام «إتؿام الدراية»يف  «الـؼاية»( ثؿ شرح ـه614)

 .(1)«التحبقر»إلك  «إتؿام الدراية»كثقًرا ما يحقؾ يف  (، وهقـه611)

                                                                                                               

طؾؿ التػسقر مـ الـؼاية وشرحفا لإلمام السققصل، أصؾف وما لحؼف »ـ( اكظر بحثل الؿقسقم ب0)

ـ أطؿال ـ شرح أو ، فؼد ذكرت فقف أصؾ طؾؿ التػسقر مـ الـؼاية«م   = كظؿ أو وكؾ ما يتعؾؼ بف م
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لؾؿؽـاسل يتبقـ لؾؿطؾع أكف اتخذ طؾؿ  «كظؿ الجقاهر»وبعد الـظر يف 

أصاًل يسقر طؾقف، ويرجع أحقاًكا إلك شرحفا  «كؼاية السققصل»التػسقر مـ 

 ، ويليت ببعض الزوائد.«إتؿام الدراية»

 .«الـؼاية»ص طؾقفا السققصل يف وأما الؽتب التل ذكرها يف كظؿف فؼد ك

 الفرع الثالث: وصف المنظومة ومنهجها وقومتها العلموة.

اختار الؿملػ أن يصقغ مسائؾ مـ طؾقم الؼرآن يف قالب شعري لقسفؾ 

درسفا واستحضارها ومراجعتفا، فالـظؿ أسبؼ مـ الـثر إلك الػفؿ، ومؼتضاه 

كر، وهق أحضر طـ(1)ومدلقلف أطؾؼ بالـػقس وإذهان ، وجعؾف طؾك (2)د الذِّ

بحر مـ أشفر بحقر الشعر وهق البحر الطقيؾ، خالًفا لغالب الؿـظقمات 

 العؾؿقة التل جاءت طؾك بحر الرجز، ووزكف:

                                                                                                               

شرح لؾـظؿ مع معؾقمات طـ صباطتفا ومخطقصاهتا ومؼاركٍة بقـ الؿـظقمات التل كظؿت  =

ـ الـؼاية، كشرتف دار الـاشر الؿتؿقز بالرياض، الطبعة إولك،   .ـه0441الـؼاية أو قسؿ التػسقر م

مرتؼك القصقل إلك طؾؿ »تف ( أشار إلك ذلؽ ابـ طاصؿ الغركاصل يف مؼدمة مـظقم0)

 ، فؼال:«إصقل

 والـظؿ مدٍن مــف ُكـؾَّ َمـا َقَصـك

 

ٌؾ مـــ مؿتطــاه مــا اطتصــك   ُمــذلِّ

ـــبُؼ   ـــؿ أس ـــر لػف ــــ الـث ـــق م  فف

 

ـــــُؼ   ـــــالـػقس أطؾ  ومؼتضـــــاه ب

 .00لؾقٓيت ص« كقؾ السقل»اكظر إلقف مع شرحف  

 (: 1ت )( قال ابـ أبل الحديد يف مؼدمة كظؿف لؾغة فصقح ثعؾب يف البق4)

ـْعرِ   َوَأْسَفُؾ الؿحُػـقِظ َكْظـُؿ الشِّ

 

ْكرِ   ـــــَد الـــــذِّ ـــــُف َأْحَضـــــُر ِطـْ َكَّ
ِ

ٕ 
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ـــقلـ  ـــاطقؾفع ـــاطقؾـ ـمػ ـــقلـ مػ  فع

 

فعــقلـ مػــاطقؾـ ـمػــاطقؾـ لقفعــ 
(1)

 

كؿا يؼقلف حازم الؼرصاجـل  «فقف أبًدا هباٌء وققة»والطقيؾ وزن فخؿ  

فاقا إطاريض يف الشرف »، وذكر أن الطقيؾ والبسقَط (2)(ـه864ت)

، والؿؽـاسل كاضؿ بارع (3)«والحسـ وكثرة وجقه التـاسب وحسـ القضع

 وأديب شاطر ٓ تعجزه البحقر الشعرية.

مـ الؿـظقمات الؼؾقؾة التل كظؿت مسائؾ طؾقم  «كظؿ الجقاهر»ويعد 

 عبدالعزيزل (4) «الؿـظقمة الزمزمقة» الؼرآن، وأشفر مـظقمة ُطـل هبا العؾؿاء

(، ـه884، وهق معاصر لؾؿؽـاسل )ت (5)(ـه818بـ طؾل الزمزمل )ت 

                                                                                                               

العققن الغامزة طؾك خبايا »، 01لؾخطقب التربيزي ص« الؽايف يف العروض والؼقايف»( اكظر 0)

 .011لؾدمامقـل ص« الرامزة

اطر، إمام يف الـحق ( هق حازم بـ محؿد بـ حسـ الؼرصاجـل، أبق الحسـ، طالؿ أديب ش4)

، وهق «ديقان شعر»، ولف «مـفاج البؾغاء وسراج إدباء»والعروض والبقان، مـ مملػاتف 

البؾغة يف »، اكظر ـه864مـ أهؾ إكدلس ثؿ اكتؼؾ إلك مراكش ثؿ تقكس، تقيف هبا طام 

 .4/038لؾزركؾل « إطالم»، 013لؾػقروزآبادي ص« تراجؿ أهؾ الؾغة

 .488وص 416لؾؼرصاجـل ص« ء وسراج إدباءمـفاج البؾغا( »1)

بقًتا مـ بحر الرجز، وهل مـظقمة كافعة رصقـة رائؼة قؾقؾة الحشق، لؾعؾؿاء هبا 036( وهل يف 4)

طـاية قديًؿا، خصقًصا طؾؿاء مؽة الؿؽرمة، واكتشر تدريسفا يف هذا الزمـ، وطؾقفا شروح 

 كثقرة مطبقطة ومسؿقطة.

طبدالعزيز الشقرازي ثؿ الؿؽل الزمزمل، مـ أطقان مؽة  ( هق طبدالعزيز بـ طؾل بـ3)

  =  فقض الجقد طؾك حديث»، «مـظقمة التػسقر»وطؾؿائفا، محدث فؼقف شاطر، مـ مملػاتف 
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لؾسققصل، وقد يؽقن الؿؽـاسل سابًؼا  «كؼاية العؾقم»وكالهؿا كظؿا ما يف 

( إلك تاريخ 011لؾزمزمل ومتؼدًما طؾقف زمـًقا، فؼد رمز الـاضؿ يف البقت )

 (.ـه844طام اثـقـ وأربعقـ وتسع مئة )تللقػفا، وأكف فرغ مـفا 

وكظؿ الؿؽـاسل مع حسـف وجقدتف لؿ يشتفر ولؿ يشرح، ومـ كظر فقف 

رأى أكف ٓ يؼؾ طـ مـظقمة الزمزمل، إن لؿ يػؼفا جقدة وسبًؽا، مع اختالف 

 الؿـظقمتقـ يف البحر العروضل.

يف  وبعد آفتتاحقة التل ذكرها الؿؽـاسل التل سبؼ اإلشارة إلقفا، كص

الؿؼدمة التل طؼدها بقـ يدي إبقاب طؾك أن إكقاع التل سقذكرها خؿسة 

 وخؿسقن كقًطا مـ أكقاع طؾقم الؼرآن.

 (: 41قال يف البقت ) 

 

 

 َخْؿـٌس َوَخْؿُسـقَن ُتْجَتَؾـك َوَأْىَواُعُه: 

، وأضاف «الـؼاية»ثؿ سار طؾك ترتقب إكقاع التل ذكرها السققصل يف  

، ففق يف حؼقؼتف كظؿ «إتؿام الدراية»رها السققصل يف شرحف مسائؾ وفقائد ذك

مع زوائد كثقرة يف أبقاب ذكرها السققصل يف  «الـؼاية»لؿا يف طؾؿ التػسقر مـ 

( 11، مثال ذلؽ ما ذكره يف الػصؾ الثالث يف البقت )«إتؿام الدراية»شرحف 

تابعقـ، فـظؿ وما بعده مؿا تـتفل قراءات الؼراء السبعة إلقف مـ الصحابة وال

 ذلؽ كظًؿا رائًؼا متؼـًا مختصًرا.

                                                                                                               

لؾغزي « الؽقاكب السائرة»، اكظر ـه818، تقيف بؿؽة طام «ديقان شعر»، ولف «شقبتـل هقد =

 .4/41لؾزركؾل « إطالم» ،1/048
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ولؿ يؽـ الؿؽـاسل مؽتػًقا بَعْؼِد الؽتاب كظًؿا، بؾ كاكت لف زيادات وآثار 

وفقائد وتؼسقؿات تختؾػ، فؼد زاد يف الباب إول طدد سقر الؼرآن رامًزا 

ؾ، واستخدمف حسب كظام الؿغاربة.  لذلؽ بحروف الجؿَّ

 لؽتاب؛ فؼسؿف تؼسقًؿا حسـًا جًدا، وذكر فقف بعدكف خالػف يف تؼسقؿ اإثؿ 

الؿؼدمة ستَة أبقاب، وذكر تحت كؾ باب طدًدا مـ الػصقل، ثؿ خاتؿة ذكر 

فقفا أربعة أكقاع، وجعؾ الـقع إول مـفا وهق أسؿاء إطالم يف ثالثة 

، ويف الؼسؿ الثاين  أقسام، ذكر يف الؼسؿ إول أسؿاء إكبقاء

ويف الؼسؿ الثالث غقرهؿا، ثؿ يف الـقع الثاين ذكر   أسؿاء الؿالئؽة

 الؽـك، ويف الثالث ذكر إلؼاب ويف الرابع ذكر الؿبفؿات.

ٓ يـظؿفا، وهذا قؾقؾ جًدا، وقد  «الـؼاية»وقد يعرض طـ مسائؾ يف 

 يؽقن َقَصَد بذلؽ اإلطراض طـفا لضعػفا ولؽقهنا غقر معتربة طـده، وذلؽ

ر الؼراءات السبع، فالجؿفقر طؾك أهنا متقاترة، يف مسللة تقات -مثاًل  -

، وققؾ: إكف (2)وهق ققل ٓبـ الحاجب (1)«ققؾ: إٓ ما كان مـ قبقؾ إداء»و

                                                                                                               

 .81ص« دراية لؼراء الـؼايةإتؿام ال» (0)

 .0/188ٓبـ الحاجب « مختصر مـتفك السمل وإمؾ» (4)

وابـ الحاجب هق طثؿان بـ طؿر بـ أبل بؽر بـ يقكس، أبق طؿرو جؿال الديـ، فؼقف 

مالؽل، طالؿ بالؾغة، ولد يف صعقد مصر وكشل يف الؼاهرة، وسؽـ دمشؼ، لف مملػات 

جامع »ويسؿك « مختصر الػؼف»يف الصرف، و« الشافقة»ويف الـحق، « الؽافقة»كثقرة مـفا: 

(، ـه848قصقدة يف العروض، تقيف باإلسؽـدرية طام )« الؿؼصد الجؾقؾ»و« إمفات

 .4/400لؾزركؾل « إطالم»، 1/413« شذرات الذهب»
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 ، فؾؿ يـظؿ الؿؽـاسل ذلؽ تضعقًػا لفذا الؼقل.(1)ٓ سؾػ لف يف ذلؽ

أكف ذكر أكقاع  «إتؿام الدراية»و «الـؼاية»ومـ إضافاتف وزوائده طؾك 

ث كقكف يـؼسؿ إلك بدل وغقر بدل، ومـ حقث تؼسقؿف إلك الـسخ، مـ حق

أخػ وأغؾظ وذلؽ يف ققلف يف الػصؾ التاسع: يف الـاسخ والؿـسقخ يف 

 (: 018البقت )

ََخـــــػَّ َأوْ 
ِ

 إَِلـــــك َبـــــَدٍل َأْو ُدوكِـــــِف ٕ

 

َْغَؾــَظ  
ِ

 كَّْؼــٍؾ َصـــِحقٍح َتَسْؾَســـاَل  ـَطـــٕ

، فؼد  مقسكوقد يخالػ السققصل يف مسائؾ، كضبطف ٓسؿ أم  

طؾك أهنا ُيقَحاكِذ بضؿ القاء التحتقة  (2)«إتؿام الدراية»كص السققصل يف 

وبالحاء الؿفؿؾة وكسر الـقن وبالذال الؿعجؿة، وأما الؿؽـاسل فؼد كص 

 (:081طؾك أهنا ُيقحـِّذ وقال يف البقت )

ـــــاِرَها ـــــْت بِاْكؽَِس َؾ ـــــقٍن ُثؼِّ ـــــاٍء َفـُ  بَِح

 

ـــَذالٍ   ْطَجـــاِم َف ـــاَل ، َوبِاإْلِ ـــْرَوى َتَحؿُّ  ُي

الؿعروفة  (3)متلثر بؼصقدة اإلمام الشاصبل -كؿا هق ضاهر  -والـاضؿ  

                                                                                                               

 .0/11ٓبـ الجزري « الـشر يف الؼراءات العشر» (0)

 .001( ص4)

ه بـ خؾػ 1) الرطقـل الشاصبل إكدلسل، إمام كبقر، وطالؿ لغقي مؼرئ ( هق الؼاسؿ بـ فقرُّ

فؼقف، أقرأ الـاس بشاصبة بإكدلس، ثؿ دخؾ مصر وتصدر هبا لؾتعؾقؿ واإلقراء، لف 

طؼقؾة »يف الؼراءات السبع، و« حرز إماين ووجف التفاين»مملػات مشفقرة كافعة، مـفا 

حػ، ولف أبقات يف مقاكع الصرف يف طؾؿ رسؿ الؿصا« أتراب الؼصائد يف أسـك الؿؼاصد

ٓبـ العؿاد « شذرات الذهب»(، ـه381ويف ضاءات الؼرآن وغقرها، تقيف بؿصر طام )

  = الػتح الؿقاهبل»، واكظر ترجؿة حافؾة لف يف كتاب 3/061لؾزركؾل « إطالم»، 8/484
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 ، وأفاد مـفا، ويظفر هذا يف طدة أمقر:«حرز إماين»بـ

 إهنا طؾك البحر كػسف، فؽؾتا الؼصقدتقـ طؾك البحر الطقيؾ. .0

 إن الؼافقة واحدة، فؽؾتاهؿا قصقدة ٓمقة. .4

مز هبا إلك الؼراء، إٓ أكف خالػف يف اقتصاره إكف اتبعف يف ذكر حروٍف ر .1

طؾك رمقز إفراد، ولؿ يذكر رمقز آجتؿاع، وكص طؾك ذلؽ بؼقلف يف 

 (: 01و04البقتقـ )

ـــك ـــا َأَت ـــِؿ إََداِء َكَؿ ـــل ِطْؾ ـــِزَي فِ  َوَرْم

 

ـــ  ــاكِل»بِ ــْرِز إََم ــاَل « ِح ــاٍء ُمَمصَّ ــَؾ َث  َقْب

ـــا ُمخَ   ـــالَػْرِد فِقَف ـــُف بِ ـــَقى َأكَّ ـــٌص ِس  صَّ

 

ْؿُتــُف فـِـل الَػــْرِد َوالَجْؿــِع ُمْســَجاَل    َوَطؿَّ

ؾ طـد الؿغاربة خالًفا لؾؿشارقة، وذلؽ   واطتؿد الـاضؿ طؾك حساب الُجؿَّ

يف الرمقز التل استخدمفا يف تاريخ الػراغ مـ كظؿف، وٓ يختؾػ طـ كظام 

 الؿشارقة إٓ يف أحرف يسقرة.

 فؼال:  «حرز إماين»أحال طؾك  (88ولؿا ذكر مسللة اإلدغام يف البقت ) .4

َبَدْأُت »، مثؾ ققلف: «حرز إماين»إن بعض أبقاهتا مشابف ٕبقات يف  .3

 
ِ
 يف البقتقـ إول والثاين: «َوَثـَّْقُت َصؾَّك اهلل» ، وققلف:«بَِحْؿِد اهلل

                                                                                                               

الػتح،  (، بتحؼقؼ إبراهقؿ الجرمل، دارـه841لؾؼسطالين )ت« يف ترجؿة اإلمام الشاصبل =

ان، الطبعة إولك،   .ـه0440طؿَّ

 َوَبْسُطَفا 

 

 

 بِِحْرِز إََماكِل 

 

 َكْظِؿــــل ُمَبْســــِؿاَل 
ِ
 َبــــَدْأُت بَِحْؿــــِد اهلل

 

ــاَل   ـــَؿْجِد َواْلُع ــُت َصــؾَّك اهلُل ُذو اْل  َوَثـَّْق

ــاِس   ـــَؿْبُعقِث لِؾـَّ ـــُؿْصَطَػك اْل ــك اْل َطَؾ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً   َرْحَؿ

 

ــــــاَل   َوَســــــؾََّؿ َتْســــــؾِقًؿا َكثِقــــــًرا َوَبجَّ
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 (: 00وققلف يف البقت )

 َطائًِذا 

 

 

  َٓ ـــَق ـــاًل َومِْؼ ـــِؿقِع فِْع ـَ التَّْس ـــ ـــل مِ  بَِربِّ

 

 

 (:10كؼقل الشاصبل يف )

 َوَيا َخقَر َسامِعٍ  

 

ًٓ َوَمْػَعــاَل   ــِؿقِع َقــق ـَ التَّْس ــْذكِل مِــ  َأِط

 

 

 (: 81وققلف يف البقت )

ُُصقَل لَِتْلُصاَل     ْٕ  َفاْدِر ا

 (.31هق كص ققل الشاصبل يف البقت ) 

 (: 40وققلف يف البقت )

ـــَد َواِحـــدٍ  ـــا َواِحـــًدا َبْع  َوَســـْقَف َتَراَه

  

  

 (:41كؼقل الشاصبل يف ) 

 َوَســـْقَف َتـــَراُهْؿ َواِحـــًدا َبْعـــَد َواِحـــدٍ 

  

  

 (: 086وققلف يف البقت ) 

ـــــةً  ـــــا َأئِؿَّ ْحَســـــاِن َطـَّ  َجـــــَزى اهلُل بِاإْلِ

 

اَل   ـــك َأْن َتَســـفَّ َْقَصـــك إَِل ْٕ ـــقا ا ُب ـــا َقرَّ ـَ  لَّ

 (:41كؼقل الشاصبل يف البقت ) 

ـــــةً  ـــــا َأئِؿَّ ـــــالَخقَراِت َطـَّ  َجـــــَزى اهلُل بِ

 

ـَـــا َكؼَ    ُؾـــقا الُؼـــْرآَن َطـــْذًبا َوَسْؾَســـاَل لَّ

 إلك غقرها مـ إبقات والؽؾؿات. 
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 املطلب الثانٌ

 دراسة النشخ اخلطًة

والرموز  الفرع األول: وصف النسخ الخطوة، وىماذج منها، والمصطلحات

 المستخدمة.

بعد البحث وآصالع طؾك الػفارس والسمال طـ كسخ الؿـظقمة 

الخطقة وقػت طؾك أربع كسخ لؾؽتاب، الرابعة محتؿؾة، وهل الـسخة 

( بعـقان: 011/84/1يف مؽتبة إوقاف بالؿقصؾ برقؿ الحػظ: ) التل

، وهذا العـقان قد يطؾؼ طؾك الؿجؿقع الذي فقف «أرجقزة حقل اإلسالم»

، فربؿا «كظؿ الجقاهر»مـظقماتف، كالؿجامقع التل اطتؿدت طؾقفا، وفقفا 

ؾ حصأ نأهذا الؿجؿقع أيًضا، وقد طجزت  ضؿـ «كظؿ الجقاهر» كان

لؿا هق معؾقم مـ أحقال الؿقصؾ أن  -طؾك كسخة مـف رغؿ الؿحاولة 

 .- واهلل الؿستعان -

 وفوما يلي وصف للنسخ الثالث الخطوة المعتمدة:

محػقضة يف مؽتبة إزمقر برتكقا، وهل ضؿـ مجؿقع برقؿ  النسخة األولى:

مـ  «كظؿ الجقاهر»( لقًحا، ويبدأ 61ثالثة وثؿاكقن ) (، وطدد ألقاحف164)

(، وكؾ لقح يحتؿؾ أن يؽقن فقف أربعقن 41( إلك الؾقح )03الؾقح رقؿ )

ب العـقاكات، يف كؾ صػحة طشرون بقًتا، وُكتِبت العـقاكات بقًتا إذا لؿ كحس

اء، وصػحاهتا مسطرة، وٓ يقجد يف  بالؿداد إحؿر وكذلؽ رمقز الؼرَّ
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تصقيب، ولؿ يذكر فقفا اسؿ الـاسخ وٓ تاريخ الـسخ،  حقاشقفا تعؾقؼ أو

وخطفا حسـ، وفقفا بعض إخطاء والتصحقػات، حصؾت طؾقفا طـ 

 طبد اهلل الؿؼرن جزاه اهلل خقرا. طبدالؿؾؽصريؼ إخ العزيز أبل 

 وقد رمزت لفا بحرف )ز(، إشارة إلك الحرف الثاين مـ إزمقر.

لؿؾؽ فقصؾ لؾبحقث والدراسات مركز ا»محػقضة يف النسخة الثاىوة: 

(، وهل مصقرة طـ الؿتحػ 011184بالرقؿ التسؾسؾل ) «اإلسالمقة

كظؿ »، كاقص إول، ويبدأ (1)(106الربيطاين، ضؿـ مجؿقع برقؿ )

(، وكؾ لقح يحتؿؾ أن 04( إلك الؾقح رقؿ )3مـ الؾقح رقؿ ) «الجقاهر

إٓ أن العـقاكات إذا يؽقن فقف ثالثقن بقًتا، يف كؾ صػحة خؿسة طشر بقًتا، 

دخؾت بقـ إبقات أكؼصت العدد، والـسخة التل وصؾتـل غقر مؾقكة، 

ويظفر أن العـقاكات والرمقز كتبت بؾقن مغاير، والعادة أكف يف مثؾ ذلؽ أن 

تؽتب بالؾقن إحؿر، وخطفا جقد، وهل ذات أخطاء كثقرة تخؾ بالقزن، 

كف بتاريخ تاسع طشر ذي تؿ بحؿد اهلل وطق»وجاء يف آخر الؿجؿقع أكف 

، وهل السـة التل اكتفك فقفا «الؼعدة الحرام، سـة اثـقـ وأربعقـ وتسع مئة

الؿؽـاسل مـ كظؿفا، فؼد فرغ مـفا يف رمضان كؿا سقليت، ولؿ يؽتب الـاسخ 

اسؿف، ويبدو أهنا متلخرة، وقد يؽقن كؼؾفا طـ كسخة الؿملػ وذكر تاريخ 

 كتابة الؿملػ لفا، واهلل أطؾؿ.

                                                                                                               

 .468ص« مؾحؼ ففرس الؿخطقصات العربقة بالؿتحػ الربيطاين»( اكظر 0)
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 وقد رمزت لفا بحرف )ب(، إشارة إلك الحرف إول مـ بريطاكقا.

محػقضة يف الخزاكة التقؿقرية بؿصر، ضؿـ مجؿقع برقؿ  النسخة الثالثة:

( إلك الصػحة رقؿ 6مـ الصػحة رقؿ ) «كظؿ الجقاهر»ويبدأ  (1)(118)

(، وهل كالسابؼة، ُكؾُّ لقح يحتؿؾ أن يؽقن فقف أربعقن بقًتا، يف كؾ 41)

ة طشرون بقًتا، إٓ أن العـقاكات إذا دخؾت بقـ إبقات أكؼصت العدد، صػح

والـسخة التل وقػت طؾقفا غقر مؾقكة فؾؿ يتبقـ لل مداد غقر إسقد، ولؿ 

يذكر اسؿ الـاسخ وٓ تاريخ الـسخ، وهل كالـسخة السابؼة، ويبدو أن 

 أصؾفؿا واحد، أو أن إحداهؿا مـؼقلة طـ إخرى.

 حرف )ت( إشارة إلك الحرف إول مـ تقؿقرية.وقد رمزت لفا ب

 

                                                                                                               

 .0/048« ففرس الخزاكة التقؿقرية»( اكظر 0)
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 ىماذج من النسخ الخطوة:

 

 الورقة األولى من النسخة )ز :
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 الورقة األولى من النسخة )ب :
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 الورقة األولى من النسخة )ت :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصطلحات والرموز المستخدمة:

 خة إولك الؿحػقضة يف مؽتبة ازمقر.)ز(: إشارة إلك الـس 

 .ب(: إشارة إلك الـسخة الثاكقة الؿحػقضة يف الؿتحػ الربيطاين( 

 .ت(: إشارة إلك الـسخة الثالثة الؿحػقضة يف الؿؽتبة التقؿقرية( 
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 (0 وحرف إلػ ،)أ(: الرقؿ إشارة إلك رقؿ الؾقح مـ الـسخة )ز/

 الباء. الثاكقة مـ الؾقح فبحرف إشارة إلك الصػحة إولك مـفا، وأما الصػحة

 .الؿقاقع(: مقاقع العؾقم يف مقاقع الـجقم لؾبؾؼقـل( 

 .التحبقر(: التحبقر يف طؾؿ التػسقر( 

 .اإلتؼان(: اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن( 

 .اإلتؿام(: إتؿام الدراية لؼراء الـؼاية، ثالثتفا لؾسققصل( 

 .الـشر(: الـشر يف الؼراءات العشر ٓبـ الجزري( 

 ربعة طشر لؾدمقاصل.)ا  إلتحاف(: إتحاف فضالء البشر يف الؼراءات ٕا

 .التاج(: تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس لؾزبقدي( 

 الفرع الثاين: منهجي يف التحقوق:

كسخ الؿخطقط كاماًل، ومؼابؾتف طؾك الـسخ الخطقة، مع ذكر الػروق  .0

طؾقفا، الؿفؿة بقـفا، وضبط الـص بحسب الؼقاطد اإلمالئقة الؿتعارف 

وقد أشرت يف الحاشقة إلك وشؽؾف شؽاًل كاماًل مع مراطاة القزن العروضل، 

ٕن كؾ  واّتبعُت صريؼة الـَّصِّ الؿختار، أرقام ألقاح الـسخة إولك فؼط،

الـسخ التل وقػت طؾقفا لقست متؼـة، ولؿ ُيذكر أهنا بخط الؿملػ أو قرئت 

كاسخفا، ويقجد يف كؾ مـفا  طؾقف، واثـتان مـفا غقر ممرخة وٓ مذكقر اسؿ

أخطاء استدركتفا مـ الـسخ إخرى، وكثقر مـ هذه إخطاء ٓ يستؼقؿ هبا 

 القزن، وهل بال شؽ خطل مـ الـاسخ، وٓ يؿؽـ أن تؼع مـ الـاضؿ.
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أشرت يف الحاشقة إلك مقضع أيات الؼرآكقة التل يذكرها الـاضؿ،  .4

راءات الؼرآكقة فنين ٓ أذكر ذاكًرا اسؿ السقرة ورقؿ أية، وأما يف الؼ

، أو أشار إلك بؼراءٍة تخالُػ رواية حػصاختالففا إٓ إذا كان الؿملػ أتك 

أكثر مـ قراءة يف مـظقمتف؛ فنين أبقـ الؼراءات القاردة، واقتصرت طؾك 

الـشر يف »الؼراءات العشر، إٓ إذا ذكر الـاضؿ غقرها، واطتؿدت طؾك كتاب 

إتحاف فضالء البشر يف الؼراءات إربعة »جزري وٓبـ ال «الؼراءات العشر

لؾدمقاصل، ففق جامع لؾؼراءات العشر الؿتقاترة مع الؼراءات إربع  «طشر

ًٓ إلك  الزائدة طؾقفا، وأما الؼراءات الشاذة الزائدة فنين أرجع فقفا أو

 «البحر الؿحقط»ٓبـ جـل، فنن لؿ أجدها فقف بحثت يف كتاب  «الؿحتسب»

 .ٕبل حقان

تخريج إحاديث وأثار القاردة، مع الحؽؿ طؾقفا، فنن كاكت  .1

إحاديث يف الصحقحقـ أو أحدهؿا اكتػقت هبا، وإن كاكت يف غقرهؿا 

 حؽؿت طؾك الحديث وذكرت أققال أهؾ العؾؿ يف ذلؽ.

َشَؽْؾُت جؿقع الـص الؿحؼؼ، مع مراطاة القزن يف ذلؽ، ومراطاة  .4

ؾفا وتحريؽ مقؿ الجؿع بالضؿة وكحق الفؿزات الؿـؼقلة إلك الساكـ قب

ذلؽ؛ فنن الؿصـػ قد يليت هبا لقستؼقؿ لف القزن، فؿع كقهنا قراءة متقاترة إٓ 

جفا كؾؿا مر ذكرها، وبقـت صريؼة قراءة بعض إبقات التل قد  أين ٓ أخرِّ

 يخػك طؾك بعض الؼراء صريؼة قراءهتا.
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تاج »جع غالبا إلك يف بقان الؿعاين الؾغقية التل يذكرها الـاضؿ أر .3

، وقد أكؼؾ طـ غقره وأكص كتب الؾغةلؾزبقدي ٕكف مـ أوسع  «العروس

طؾك ذلؽ مع ذكر الؿادة التل ورد فقفا الؿعـك، ولؿ أذكر رقؿ الصػحات 

 وإجزاء ٓختالف الطبعات.

التعؾقؼ طؾك ما يحتاج إلك تعؾقؼ مع تقثقؼ إققال، وشرح إلػاظ  .8

كثر مـ التعؾقؼ طؾك الـص الؿحؼؼ، وذلؽ ٕن لؿ أالغريبة وتقضقحفا، و

مـ  -حسب آستطاطة  -الؿؼصقد إول هق إخراج الـص سؾقًؿا 

التصحقػ والتحريػ، ففذه هل الغاية إصؾقة مـ التحؼقؼ، وهل الؿفؿة 

هارون:  طبدالسالمإولك لؿحؼؼل الؽتب وكاشريفا، كؿا يؼقل إستاذ 

 .(1)«ؾة زائد طؾك صبقعة التحؼقؼ وأماكة إداءوأما التعؾقؼ والتػسقر فلمر كاف»

ترجؿت بعض إطالم الذيـ ورد ذكرهؿ يف الؿخطقط باختصار مع  .1

ذكر مصادر تراجؿفؿ، وأما إطالم الؿشفقرون فؾؿ أترجؿفؿ، وكذلؽ 

أسؿاء الؼراء الذيـ ذكرهؿ الـاضؿ يف الػصؾ الثالث، وإطالم الذيـ ذكرهؿ 

ن تراجؿفؿ   «اإلتؼان»مقجقدة يف الؿشفقر مـ كتب طؾقم الؼرآن كـيف الخاتؿة،ٕ 

طؾؿ »لؾسققصل، وكتاب السفقؾل الذي أشار إلقف الـاضؿ، وكذلؽ شروح 

 التقفقؼ والسداد. ، وأسلل اهلل«مـظقمة الزمزمل»وشروح  «التػسقر مـ الـؼاية

   
 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 4/066« مجؾة معفد الؿخطقصات(»0)
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 ِمْسِب اِ السَّْْحَِن السَِّحيمِ 
1   َ ِ ُُ

ْ
ُِ ُسمَْطددِمَ  بَدَرْ  ْمددِر اِ َجْندد

 

ِر َوالُْىدَ  َوثَنَّيُْت َؼَّلَّ   ْْ  اُ ذُو الْددَم
 

ِس رَْْحَد ً لََعَ الْدمُْؽَكََف ا  2 ِِ لِنوَِّد ْْىٌُ  لْددَم
 

ًِدددًَبا َوَ َّدددَ   وََضدددنَّمَ   َِ  تَْطدددِنيًمِ 
 

د  3 تِِى َوالؽَّ ا َوَسدْن تَدوَِوْْتَ  َ  ْحِب ُقدسا
 

لَمَددل َ    ِِ رِثْددِسِيم سِّ ددَرى  ًُ ْ  َضددِميَ  ال
 

ْعدَسُف َسِ اْردلَََف َوَبْىُر/ فَإِنَّ ا  4
َ
 لِْىنَْم ْ

 

  
َ
ددَ  ََلِيددٌب َوْ  ْوََل َسددِ اْرلَوَددُِه وََحؽَّ

 

 َوََل ِضددديََّمِ افَّْسِطدددَُب ِسوْددُى فَإِهَّددىُ   5
 

يِن ُونٌُ (1)ِسَن اْضَم   ََِل  ِم ادل 
ِْ  قَدْررًا َوَسد

 

6   ٍُ ُِغ ِيددُ  رِذْ  َوَمُِْضوو
ِْ  ََكَن بَِِحًًددِ (2)افَّ

 

اِ ِ   ٌَ ََل  َخَن اْحد َ ِْ  لَْسًندِ َوَسْىدً  َوُسد
 

نٍ   7  َوقَْر ََكَن َيدَزا الِْىنْدُم َددَْبَ ُسدَروَّ
 

ََل   وَّ
َ
ددددَساِ ِّ ْ لََّسدددُى اْْبَدددْسُ الط 

َ
 فَأ

 

8   ِّ ِ َ َْ ديُْخ الْدد َمُى الغَّ َْْىدَرهُ َوَتمَّ ددَ    (3)  َ مَّ ددَِ  ِ َْمددِر اِ ِونًْمددِ سِّ َْ  فَ
                                                                                                               

ك ( يف )ز(: )أسؿا(، ويف )ب( و)ت(: )أسؿاء(، وٓ يستؼقؿ هبا القزن وٓ الؿعـك، وإول0)

 هل الصقاب، وكتبتفا بإلػ التل طؾك صقرة القاء.

 ( يف )ت(: )إذا(، وٓ يستؼقؿ هبا القزن.4)

كؿا كص طؾك ذلؽ « مقاقع العؾقم يف مقاقع الـجقم»( الظاهر أكف يؼصد البؾؼقـل يف 1)

، ولؽـ البؾؼقـل يؾؼب بجالل الديـ وهق طبدالرحؿـ 14ص« إتؿام الدراية»السققصل يف 

ٓبـ قاضل « صبؼات الشافعقة»(، اكظر ـه644وتقيف  ـه184سالن )ُولد طام بـ طؿر بـ ر

اج الديـ ، وهق ابـ سر1/081ٓبـ تغري بردي « الؿـفؾ الصايف»(، و4/61شفبة )

، فربؿا أراد أن يـسبف إلك 4/18« صبؼات الشافعقة»( اكظر ـه614-ـه144طؿر البؾؼقـل )

جالل الديـ، فؾق سؿاه بالجالل ٓختؾط أبقف فسؿاه السراجل، وٕن السققصل يؾؼب ب

بجالل الديـ طبدالرحؿـ السققصل الذي أشار إلقف هـا بؼقل: )الشقخ الجاللل(، وهق 

 حسـ»، ويف «التحدث بـعؿة اهلل»(، ترجؿ لـػسف يف كتابف ـه800- 648طؾؿ مشفقر )

 .0/113« الؿحاضرة يف تاريخ مصر والؼاهرة
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َْبِِيَمدددِ بِدددىِ   9
َِ ًسدددِ ل  ًِ

ْ
َر تَي

َ
 َولَدددْم ْ

 

   َ ًُ لَّْسُت َيدَزا اََّّْندَم ِذيدِى ِلَْْطد
َ
 فَأ

 

ٌَاِودِىو َولَدمْ   11 هْ
َ
 لََعَ ُسْْلَِِغ ََتِْؽدديِ  ْ

 

ددَ    ًَ فََحؽ  ٌْ َِ هَدد ا ٌَ هْدد
َ َْ ََغِدْر ِسددَن ا

ُ
ْ 

 

يْلُُى/   11 ٌَاِيسِ »وََضددمَّ َدد َْ ئِددًزا« َجْنددَم ا ََ 
 

ََل   ٌَ د َْ  بَِسِّب  ِسدَن الََّّْطدِميِه فِْىدً  َوِس
 

12    َ
َ
َمددِ ْ َِ َداِ  

َ َْ ِِ ِونْددِم ا  َوَرْمددِشَي 
 

َسِِن »بِد 
َ َْ دَ  « ِحْسِز ا ؤَؼَّ  (1)َرَْْ  ثٍَِ  سِّ

 

دٌػ   13 َؽَّ َُ دِ  ًَ هَُّى بِدِلَْسسِْد ِذي
َ
ٌَى أ  (2)ِض

 

َ  َوَخمَّ   َْ َْمدِه ُمْطد َْ ِِ الَْسسِْد َوا  (3)ْملُُى 
 

ِِ ُلَن يًدِ  14 ا ٌَ د ََ
ِِ َجْندِم الْ وْدُت  ُِ  َوَسِ 

 

   َ فٌُُق الْددُمَؤسَّ
َ
ن  ْ

َ
 (4)َولَِسْن َوَطدٍ أ

 

                                                                                                               

 كان ابتداء استـباط هذا العؾؿ مـ البؾؼقـل وتؿامف: »14ص« ةإتؿام الدراي»يؼقل السققصل يف  =

ثؿ « الـجقم مقاقع»معتؿًدا يف طؾؿ التػسقر فقفا طؾك « الـؼاية»، وقد ألػ السققصل «طؾك يدي

 «.اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن»ثؿ شرح الـؼاية، ثؿ ألػ كتابف الؽبقر « التحبقر يف طؾؿ التػسقر»ألػ 

لإلمام الشاصبل، وهل: أبج: لـافع وراويقف، فإلػ « حرز إماين» ( أي أكف استخدم رمقز0)

لـافع والباء لؼالقن والجقؿ لقرش، وهؽذا دهز: ٓبـ كثقر وراويقف، وحطل: ٕبل طؿٍرو 

وراويقف، وكؾؿ: ٓبـ طامر وراويقف، وكصع: لعاصؿ وراويقف، وفضؼ: لحؿزة وراويقف، 

 وراويقف، واقتصر طؾك رم
ّ

قز اإلفراد، وهل مـ إلػ إلك التاء الؿثـّاة ورست: لؾؽسائل

ـَ طاصًؿا وحؿزة  مـ فقق، ولؿ يذكر رمقز آجتؿاع، فؾق أراد مثال أن يذكر الؽقفقِّق

والؽسائل ٓ يرمز لفؿ بالثاء كالشاصبل، ولؽـ يؼقل: )كػر(، فالـقن لعاصؿ والػاء لحؿزة 

 .والراء لؾؽسائل، وهؽذا، وقد جعؾت هذه الرمقز بالُحؿرة

 ويف ققلف: )ممصال( يجقز فتح الصاد وكسرها. 

 ( يجقز فتح الصاد إول وكسرها.4)

 ، )س ج ل(.«تاج العروس»( مسجال: أي مطؾؼا، مـ أسجؾ لفؿ إمر إذا أصؾؼف لفؿ، 1)

 ./أ(0( )4)

 ،«العروس تاج»وققلف: )مجؾقًّا(، الؿَجؾِّل: هق السابؼ يف الَحَؾبة والؿصؾِّل الذي يليت وراءه، 

 )ج ل ى(.
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15   ِِ  ُِّ رَد
َ
دِ ْ ٌُد ِممَّ ُؽ َْ  َوَيوَْحِؽدُس الْدَم

 

َووووثٍ   دددِ ِوََل  ُوَلرِّ ًَ ابِ ٌَ بْ
َ
 ِسدددْن َرْْدددِ  ْ

 

ْضَمِ ُ  ثٍ وََداتِىَ   16 تَدْت  (1)َلَّ
َ
َْْىدِرَيِ ْ  ِسْن 

 

   َِْ َْطد َُ ِي َواْوِلَؽدِِ   ٌْ  َوبِِِ َحد
 

رَْحددَم َراِحددمٍ   17
َ
ٍْ َوْ  َذيَددِ َدددَْبَ َذلَّددِ

 

ٍَ َاددًرا  ددِ ْكددَسَم َويَّ
َ
ددَ   (2)َوْ ِـّ  َوَتَس

 

18   ِ
ُِّ ٌَ ُمٌٍل َونَيْددَ  تَدد

ْ
 َوَيددِ َدددَْبَ َسددي

 

   َ َ   فََحْطِِب َوهِْىَم اْْبَْطُب َر  تََسسَّ
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                               

 (يف )ب( و)ت(: )آسؿان(، ويجقز أن تضاف )خاتؿة( إلك )إسؿاء(: )وخاتؿُة إَٔسؿاءِ ( 0)

 مع قطع الفؿزة.

 ( الجدا: العطقة، )تاج العروس( )ج د و(.4)
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َوثُ   امْوُىَلرِّ
ٍِ َفاِضًًل  نَّ فِي

َ
َِاِع إِْْجَاًًل، َوَبَياِن أ ًْ

َ
ٍِ ِوَي اْْل ِ ُق ة

ِِف َتْػِريِف امُْلْرآِن، َوَغَرِد َوا َيَتَػنَّ
ٍِ ةِامَْػَجِىيَِّث َوبِا (1)َوَوْفُضًًِل، َوََتِْريهِ  ِ ِي َوكَِراَءت

ْ
 مْوَىْػََن، َتْفِصوريِهِ ةِالرَّأ

ي
ْ
ٍِ ةِالرَّأ وِينِ

ْ
َِازِ تَأ  .وََج

هَّددُى/ امُْلووْرآنَ  َوقَددْر َوددسََّف   19
َ
ٌم بِأ ٌْ  قَدد

 

ََل   ْْحَددَر هُددش 
َ
ٌَ لََعَ الْدددُمْذلَِِر ْ  ِِلَددِ

 

َِ وُِطددٌَر ٍ   21 ددِِز ُِّ  الَْىددِلَِم َْ  (2)ِِلِْو
 

  ٍُ َِاُغ ًْ
َ
 (3)ََخٌْص وَََخُْطدٌَن ُجْدلَََّل  وَأ

 

 َْْىدَر َواِحدرٍ  (4)ِ َواِحًراوََضٌَْف تََسايَ   21
 

   َ ًَّ دددنًَ  رِْن َعدددَِ  َرِّب  وََضددد  ُسَسؽَّ
 

ْم َوفَِِؿدٌ    22 ًِ يْ َ
ٌٌل دلَّ ـُ ِِْس/ َسْس  و(5)َوِِف اذل 

 

  ٍُ هْدددِشََل  َفَفاِضووونُ
ُ
ِِ اِ ْ  َسدددِ ََكَن 

 

23   ُ ُُ ِِ َدددَْبِهِو َوََل  َوَوْفُضووِ  َسددِ ََكَن 
 

ددسَ   ْن ُحَسطَّ
َ
ٍي ْ

ْ
َ   ََيٌُُز بَِسْ َْ  (6)ُمْطد

 

ددَزا  24 َِ ُِ  اْسوَددْه قَِساَ تَددُى  َْ  َوبِددِلَْى
 

ِي ُحن َ  (7)بَِمْىوَِهُ  
ْ
ْ ِويُ  بِِلسَّ

ْ
 (8)و َوافَّي

 

 

   
 

  

                                                                                                               

 ( يف )ز(: )تحرير(.0)

 .31ص« إتؿام الدراية»، 18ص« التحبقر» (4)

 ، )ج ل و(.«تاج العروس»اجتاله بؿعـك كظر إلقف، تجتؾك: أي ُتْؽَشػ، أو ُيـَْظر إلقفا، مـ ( 1)

 ( يف )ز(: )واحد(.4)

 .18ص« اإلتؿام»، 8/4018« اإلتؼان»، 113ص« التحبقر»( اكظر 3)

 .16و11ص« اإلتؿام»وما بعدها، و 4414، و8/4481« اإلتؼان»، 141ص« التحبقر»اكظر ( 8)

 .18ص« اإلتؿام»( اكظر 1)

 حؽؿ التػسقر بالرأي والػرق بقـ التػسقر والتلويؾ.( واكظر الؿراجع السابؼة يف 6)

 ويجقز: )َحؾِّاَل(، طؾك صقغة إمر، مع كصب )التلويَؾ(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

 

 

 

 57 َنَظْم اجلََواِهر

ُل  وَّ
َ
 اْْلَاُب اْْل

ٍِ ِشتَُّث فُُطٍِل  ُوِل، َوفِي  فِيَىا َيَتَػنَُّق ةِامُّنز
 

ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل

ِّ َوامْوىَ  رِ امُْلْرآنِ ِِف امْوَىِّكِّ َِ ًًل  ِِف َغَرِد ُش وَّ
َ
 َرِِنِّ وَِفاكًا وَِدًَلفًا، َوأ

ِس اْْبَِ يِم ِلددَمْن تَدَ    25 ِْ ِر اذل  ٌَ  َوِِف ُض
 

دَ    َمِ قَدْر َادَِ  ِذيدِى ُسَسؽَّ َِ  ِعَسٌِ  
 

ا   26 َُ ََل  (1)(َقْيورُ ) وَُْجْنَُت َسدِِنو َوهُدش 
َ َْ  ا

 

  َّ َِ ددَ  ثُنًََِْيددِو وَُضددْرٌس َتدد  ََل بَِم َّ
 

دمُ   27 ًِ يْ َ
 بَِكيََْْ  ِسدْن َددَْبِ اْددِلَ ٍف دلَّ

 

دَ    ُرِس اَْلَِِِق ِدَ ٌف ََتَؽَّ  (2)َوِِف الطِّ
 

َ  ُ ِّددىُ   28  فَِمددْن قَِئِددٍ  ُحْىددَشى ِلدددَم َّ
 

   َ َْ ٌم/ ل نَمِريوَدِ  ُمْطد ٌْ  َوقَْر قَدَِل قَد
 

دمْ   29 ًُ ِِ َسدِ ِذيدِى ُدنُْس  َوََل بُرَّ ِسْن َتْىِي
 

دَ  َوَتْىيِ   ََ ُْى ًِ  (3)ِِ َسِ ََل ُدنَْف ِذيِى 
 

ْ ِ فَِمْن   31 ََ ِْ ِل اجلَّو وَّ
َ
ْم/ أ ًِ  (4)ِسْن َدَْبِ ُدنِْس

 

ددَسهْ   ََ ََل  (5)بِددِى اََل ٌِ  الدد
ََِيددِ لََعَ ًِ  َوافَِّ

 

                                                                                                               

ؾ: الؼاف 0) البقان »سقرة، اكظر  004فالؿجؿقع:  4والدال  01والقاء  011( بحساب الجؿَّ

 .61لؾداين ص« يف طد آي الؼرآن

بالؿديـة، وبؼل سدس  08دسفا وهق ، وكزل س004سقرة وهل ثؾثا  18( أي كزل بؿؽة 4)

سقرة فقفا خالف، ويف طد السقر الؿؽقة والؿدكقة أققال، وهـاك سقر فقفا آيات  08وهق 

 .60ص «اإلتؿام»، 81/ 0« اإلتؼان»، 41ص«التحبقر»، 11ص« الؿقاقع»مستثـاة، اكظر 

 /ب(.0( )1)

 ( أي مـ الـقع إول وهق الذي ٓ خالف يف أكف مدين.4)

يف )ب( و)ت(: )البؼرة( وٓ يستؼقؿ القزن إٓ بنسؽان التاء وقؾبفا هاء إجراء لؾقصؾ كذا ( 3)

 .81ٓبـ طصػقر ص« ضرائر الشعر»مجرى الققػ، وهق مسؿقع طـ العرب، اكظر 

ويف )ز(: )بؼرة( وٓ يستؼقؿ القزن إٓ بنسؽان الؼاف، وهل ضرورة فقفا قبح، فاخرتت ما 

 يف الـسختقـ إخريقـ.
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َبددُ و هُددٌرُهُ   31 ٌْ ْجَسددُِلو تَ
َ َْ  (1)َوَسِئِددَرُ و ا

 

لَُِل قَِر اْْنَدََّل   َِ ِو َوالْ ـً يْ
َ
ْ َُ  َواََلْحَشا

 

ُُ َسهْ   32 َسا ُْ َْْىُر الَْسلُْح َواْْبُ  وقَْر َاَِ  
 

   َ  ِاَراٍلو َوبِِلْدَحْغدِس اْسِلَحٌِن ََتَؽَّ
 

ٌِهِ   33 دددَ ِق َوتِنْددد  ِ َْمدددٍه ج َسدددٍِق َوالكَّ
 

َىواَوآِدُسُه هَْؽددٌسو   ُِ  اْادلَََّل/ (2)َوجَانِي
 

َْْىددَرهُ   34 ُُْن  ددِ َِ  َحِريددٌر وََؼددفا َوافَّ
 

ْردََْ   َواَِلنَْطُِن ُثمَّ  
َ
دُس ْ ْْ ُِ َوالَْس  اف 

 

35   ََ ددددْرُرو َزلَْشلَددددٌ  َو ََ  َوَبْ وَددددٌ  َوالْ
 

َْْىِرَيِ تَدَ    ْمِش ِسْن  ًَ ْ ٌُ بَِىْؽدِس ال  ِديَِ
 

ثَُسهَدددِ َو َ   36 ٌْ  قُدددَسٌٌْظ َوَسدددُِوٌٌن َوَر
 

ددَ    م  ُِ يْددِى  ٌَ  فِددُسوَن َوخِْدددَ ٌص بِِلنْ
 

 

 امَْفْطُل اثلَّاِِن 
ََضورِيِّ 

ْ
َفرِيِّ  ِِف اْل  (3)َوالصَّ

ََضورِ َوِِف   37
ْ
هِْشَل ُانِّىُ   (4)اْل

ُ
ْسآُن ْ َُ  و(5)الْ

 

َفِر َوِِف   ُِ  الصَّ ِْ ََل  (6)الَْسلُْح الْدُم َّ َِ  َتد
 

هْشََِل  (7)﴾ري ٰى﴿ وَاََلجْسَُِل َسهْ   38
ُ
ْ 

 

َرْْدلُمُ ﴿ بَِْْرٍرو  ََ ََل  (8)﴾َوخِْن   َْْىدُر هُدش 
 

                                                                                                               

كػاُل[، ويصح كذلؽ أن تؽقن باإلضافة  ( كذا0) َّٓ بحذف التـقيـ، ويصح أن تضبط: ]ومائدٌة ا

]ومائدُة إكػاِل، تقبُة كقِره[، وإجقد ما أثبتف يف الؿتـ، ٕكف يريد طدها سقرة سقرة، 

 وحذُف التـقيـ تخػقػا كثقر يف الشعر.

 ( يف )ز(: )ثاكقفا(، والؿراد الـقع الثاين مؿا فقف خالف.4)

 .60ص« اإلتؿام»، 0/004«اإلتؼان»، 81ص«التحبقر»، 11ص« الؿقاقع»( اكظر 1)

 ( يف )ز(: )الخصر(، و)ت( و)ب(: )الخضر(.4)

 ( يف )ت( )جؿؾة(.3)

 [.0]الػتح: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) ( أي سقرة الػتح، فنن أولفا:8)

 .08( الحج: 1)

 .048( الـحؾ: 6)
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ُحٍرو  39
ُ
ى ْ ٌْمَ ﴿و دَلَ َ ًْ َ هِْشلَْت  (1)﴾مب ا

ُ
ْ 

 

  ٍُ ى َوَسفَِ  اهْدِشََل  (2)﴾لك خك﴿ دَلَ
 

و وَ   41 َِ ٌََدا ْ َم ال ََ   آَسدَن الدسْ ﴿بَِْْكِن ِسً  
 

دَ   (3)﴾رَُضٌُل   ِم الَْسلِْح لِنَْذلِْم وُؼ  ٌْ  (4)ِْيَ
 

ــــِزَل   41 ِم ِضددددلَّ ٍ  َوُأْك ََ  ِِ  بَِِْلَيْددددَراِ  
 

مِ    ُسْ َمددَ   (5)بَِمِئِددَرٍ  فَددْسُض افَّدديَمِّ
 

 

 ْطُل اثلَّامُِث امفَ 
ارِيِّ َوالنَّْيِلِّ  َُ  (6)ِِف اجلَّ

ووارِيز   42 َُ ُع اجلَّ ِْ ا اجلَّوو َُ  ُانِّددُىو وََداِمُصوو
 

ا النَّووْيِلز   َُ َِْ   وََشاِدُشوو دد َْ  ََكلَْسددلِْح ُس
 

َِِْل َسددْه آيَددِ  الُْمَذنْددد  43 َْ  َوآيَددِ  اَِلْضددِل
 

ََ ِْيِب َوالْددُمَ    َْ و َوخِْدهَِِ  ا َِ  (7)لَِس
 

                                                                                                               

 .1( الؿائدة: 0)

 .460( البؼرة: 4)

ر ويسؿك الؿدمج والـُؿداخؾ والؿقصقل وهق ما فقف كؾؿة 463رة: ( البؼ1) ، هذا البقت مدوَّ

 .0/011ٓبـ رشقؼ « العؿدة يف محاسـ الشعر»مشرتكة بقـ شطريف، اكظر 

وهـا وقع التدوير يف حرف مشدد، وسلحقؾ إلك هذا البقت فقؿا يليت مـ مشدد، ولؽتابة 

الؿعجؿ »ؽؾؿة إلك قسؿقـ كؿا فعؾُت، اكظر البقت ثالثة أشؽال مختؾػة، مـفا تؼسقؿ ال

 .014ص« الؿػصؾ يف طؾؿ العروض

 [ إلك آخر السقرة كزلت يقم الػتح.463]البؼرة: (ڳ ڳ)( أي أن آية 4)

 مـ الؿائدة. 8( آية التقؿؿ هل أية 3)

 .61ص« اإلتؿام»، 0/011«اإلتؼان» ،14ص«التحبقر»، 44ص« الؿقاقع»( اكظر 8)

ٔية الػتح هل سقرة ( 1) ستؼبال أي آية تحقيؾ الؼبؾة وهل ا مـ سقرة البؼرة، وآية  044الػتح، وآية ٓا

ٔية  ـ هل ا ٔية  006الؿخؾػق ـ سقرة التقبة، وآية إدكاء الجالبقب هل ا حزاب. 38م ـ سقرة ٕا  م

ققلف: )والؿال( لؿ تضبط يف إصقل، ويظفر أهنا كؿا ضبطتفا، وهل مؿدودة قصرها 

، «الؾسان»، )م ل أ(، وجاء يف «تاج العروس»جؿع ُمالءة وهل الؿؾحػة، الـاضؿ، والـُؿالء 

 
َ

ـَْت ببِطاَكة، َأو ُحِشَقْت َفِفل ْؿُط، َفنِذا ُبطِّ  الـُؿالَءُة السِّ
َ

)ل ح ف(: )الِؿْؾَحَػُة طـَد الَعَرِب: ِهل

َٓ َتْعِرُف ذلَِؽ(، واكظر التعؾقؼ طؾك البقت  (.41) طـَد الَعقام مِْؾَحػٌة، والَعَرُب 
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 مَفْطُل الرَّاةُِع ا
َتِِيِّ  وْيِِفِّ َوالشِّ  (1)ِِف الطَّ

44   ٍُ ِِ الن َطدِ  (2)َوَضووْيِفيز لَِ   ٌُ اللََْكَ  ََنْ
 

وووَتاِ ز و ُثدددمَّ (3)بِآِدِسَيدددِ  ََل  (4)الشِّ وَّ
َ
ْ 

 

َْحـَزاِب َوِِف ُضٌَرِ    45 ْٕ  ُأْكِزَلـْت َواَِّّدٌِر  ا
 

ََبُ  لِنَْمدَ    ًِ د ُ  اِْلِفْدِ  الغَّ ِ قِؽَّ ًَ  (5)بِ
 

 

َاِمُس 
ْ
 امَفْطُل اْل
 (6)ِِف امِْفَراِشويِّ 

َبُ  َسْن قَْر ُدن ُسٌا ِذيدِى   46 ٌْ ُأْكِزَلـْت َوتَ
(7) 

 

ثَسُ   ٌْ د َِ َزا  دِِدي  (8)َِ ًَ ْ ِْمٍ ال ٌَو ِ ََل  ة َّ َِ  َتد
 

دَساَر ٌ   47 ْىدٌبو ِيدَ ٌلو سِّ َِ ْضَمُِؤُيْم/ 
َ
 َوْ

 

   َ ِحيِح ُسَسؽَّ َِْ  الؽَّ ِِ اََّّ َمِ َاَِ  
َِ(9) 

 

                                                                                                               

 .64ص« اإلتؿام»، 0/048«اإلتؼان» ،18ص«التحبقر»، 48ص« الؿقاقع»( اكظر 0)

 ( يف )ز( و)ت(: )وصقػقٌة(.4)

 مـ سقرة الـساء. 018( هل أية 1)

 ( يف )ب(: )الثـائل(.4)

 /أ(.4( )3)

وما بعدها التل كزلت يف قصة غزوة الخـدق،  8والؿؼصقد بآية إحزاب هل أيات مـ 

( 0166يف شدة الربد، وإدلة طؾك ذلؽ كثقرة مـفا ما جاء يف صحقح مسؾؿ ) فؼد كاكت

لقؾة إحزاب،   : )لؼد رأيتـا مع رسقل اهلل مـ ققل حذيػة بـ القؿان

.)  وأخذتـا ريح شديدة وُقرٌّ

 .68ص« اإلتؿام»، 0/034«اإلتؼان»، 61ص«التحبقر»، 46ص« الؿقاقع»( اكظر 8)

 ة التقبة.مـ سقر 006( وهل أية 1)

 ( أي سقرة الؽقثر.6)

 (،4406برقؿ )  8/1صحقح البخاري كتاب الؿغازي، باب حديث كعب بـ مالؽ ( 8)

ـ مالؽ وصاحبقف،   (.4188برقؿ ) 4/4041وصحقح مسؾؿ، كتاب التقبة، باب حديث تقبة كعب ب
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اِدُس   امَْفْطُل الصَّ
ُولِ  ْشَتاِب امُّنز

َ
ِ (1)ِِف أ ًِْزَل ِوَي امُْلْرآِن َوآِدرِه

ُ
ِل َوا أ وَّ

َ
 (2)، َوأ

 َوِذيددِى تََؽددِِجيٌف ِحَطددٌِنو َوُاِّ َسددِ   48
 

َ  َخددْن َؼددَحِِبه بِددِى َرْذُىددُى اْْنَددََّل  
َ
ْ 

 

49    َ
َ
سَْضددٌ و َوَسددَ  ْ  َوَخددْن تَددِبِِمه سِّ

 

ددَ  بِددَ  َضددوٍَر َكَ   َؽَّ َِّ  ًَ َكددِ َِ  َن اهْ
 

ٌَا  51 ِ ُمد ًَ دِ ِضدلٌَّ / ه ْؽدُس ًَ  َوقَْر َؼحَّ ِسوْ
 

   َ َُ ََلُه فَدِْج ٌْ ِب َحْسدٍػ ل ددَم
َ
ْ ُُ ِ ََ  َذ

 

ََ َوآيََ  الْددد (3)﴾خئ حئ﴿  51 ِ َْ  ثُمَّ اْْبِ
 

دَ    ْمِ َحؽ 
ِِم َوآَي اِْلِفِْ  َوالطَّ ََ  (4)دَم

 

                                                                                                               

 .61ص« اإلتؿام»، 0/068«اإلتؼان»،68ص«التحبقر»، 48ص« الؿقاقع»( اكظر 0)

 .66ص« اإلتؿام»، 018، 0/036«اإلتؼان»، 68ص«التحبقر»، 34ص« الؿقاقع»ر ( اكظ4)

 .3( التحريؿ: 1)

( ققلف: )حصال( تحتؿؾ أن تؽقن فعؾ أمر وما قبؾفا مـصقب، وتحتؿؾ أن تؽقن فعال مبـقا 4)

 لؿا لؿ يسؿ فاطؾف، وما قبؾفا مرفقع.

، باب ما جاء يف صحقح البخاري، كتاب الصالة واكظر مقافؼات أبل حػص طؿر 

ومسؾؿ  (،414برقؿ ) 0/68يف الؼبؾة ومـ لؿ ير اإلطادة طؾك مـ سفا فصؾك إلك غقر الؼبؾة 

 (.4188برقؿ ) 4/0683 يف كتاب فضائؾ الصحابة، باب مـ فضائؾ طؿر 

ٱ ٻ ٻ  ﴿ وحديث كزول آية اإلفؽ يف صحقح البخاري، كتاب تػسقر الؼرآن، باب

(، وصحقح مسؾؿ، كتاب، باب يف 4148)برقؿ  8/000[، 00]الـقر: ﴾ٻ ٻ پ

 (.4111برقؿ ) 4/4048حديث اإلفؽ وقبقل التقبة، 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ وحديث السعل الؿؼصقد بف ما جاء يف سبب كزول ققلف تعالك:

[، يف صحقح البخاري، كتاب الحج، باب وجقب الصػا والؿروة، 036 ]البؼرة: ﴾ژ ژ

، باب بقان أن السعل بقـ الصػا (، وصحقح مسؾؿ، كتاب الحج0841برقؿ ) 4/031

 (.0411برقؿ ) 4/864والؿروة ركـ ٓ يصح الحج إٓ بف، 
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ِن افَّيَمِّ   52
ْ
ِِ َعي  (1)ِم فَدِْونََمنْ َوَسِ َاَِ  

 

ًِْزَل  
ُ
ُل َوا كَْر أ وَّ

َ
 و َوِريَ / ََل ﴾ملٱ﴿/ وَأ

 

لٍ  َوِِف َطْيَتَث   53 َ ِْ ُل ُسد وَّ
َ
 (2)افَّْكِسيدُف ْ

 

ددَ / َوآِدوورُهُ    ِذيددِى اْدددِلَ ٌف ََتَؽَّ
 

و  54
َ
َبِ ْ يَ / الس  َِ ْو بََساَ  ٌ  (3)﴾ خكٱٱ﴿ فَ

َ
ْ 

 

ْو آيَُ  اََّّْؽددِس َوالْدلََكَ  
َ
َو اِدُسَيِ ْ

َ
ْ(4) 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                               

 ( حديث سبب كزول آية التقؿؿ ورد يف صحقح البخاري، كتاب التقؿؿ، باب ققل اهلل تعالك:0)

(، ومسؾؿ، كتاب 114برقؿ ) 0/14[ 41]الـساء: ﴾ې ى ى ائ ائ ەئ ﴿

 (.181برقؿ ) 0/418الحقض، باب التقؿؿ، 

 ( أي سقرة الؿطػػقـ.4)

 ، والقاو مـ أو مدغؿة يف القاو بعدها.460( البؼرة: 1)

 413( أي أن آخر ما أكزل مـ الؼرآن فقف أققال، فؼقؾ: آية الربا مـ سقرة البؼرة وهل أية 4)

طؾك الخصقص، أو سقرة براءة وهل التقبة أو آخر السقرة،  460وما بعدها، أو هق آية 

 آية الؽاللة. 018و آخر آية مـ سقرة الـساء وهل آية أو سقرة الـصر، أ

وققلف: )الَؽال( أي الؽاللة، وهذا مـ آكتػاء وهق حذف بعض الؽالم لدٓلة الباقل 

خزاكة » طؾقف، ويستخدمف الشعراء والـاضؿقن لؾعؾقم، وهق مـ الؿحسـات البديعقة، اكظر

الؿعجؿ الؿػصؾ يف طؾقم »، واكظر 0/464ٓبـ حجة الحؿقي « إدب وغاية إرب

 .411إلكعام فقال طؽاوي ص« البالغة
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 اْْلَاُب اثلَّاِِن 
ٍِ جًََلجَُث فُُطٍِل  ٌَِر، َوفِي  فِيَىا َيَتَػنَُّق ةِالصَّ

 

لُ  وَّ
َ
  (1)امَْفْطُل اْْل

اذِّ  َِاتِِر َواْْلَحاِد َوالشَّ  (2)ِِف امْوُىَت
ددِ  55 ًَ ٌَافِ  َوَسددِ َؼددحَّ رِْضددوًَِدا َوَ َن ُم

 

 

َِ َوالسَّ  َن اِْلِْوَسا ٌَْاٍى س  دَ  ل  ِؼّ
ُ
 ْضدِم ْ

 

ٌَا  56 ِِ تَدد  فَددَزلَِ  قُددْسآٌنو َوََل ُدنْددَف 
 

دَ    ِِ اثلََّ ثَِ  ُحؽ  ِْْه لَِسْن   تُِس الطَّ
 

ْس ِسدْن قِدَساَ  ٍ   57 ًِ  َوقَْر َعزَّ َسِ لَدْم ٌَْغدلَ
 

دس  فَدِْونَْم ِفَْىَمدَ    ُِ َِ الْ  َوِن افَِّبِِى
 

َمدِ َعدزَّ ََل تَُسد  58 َِ  نْ َوَسِ ََكَن آَحًِدا 
 

ِِ اََلْحََكِم فَدِْخَمَ    ِسْن 
 بِِى قَِِرئًِ لَّ

 

59  ِ ًَ دِس ُسْكنَ  بِِى رِْن َاَسى َلَْسى الْدُمَسط 
 

ََلِن ِذيدِى َودِن الْددَمَ    ٌْ ْ / قَ َُ  َوخَِلَّ َذ
 

ددِ َتَىِرََؿددِ  61 ًَ ٌَ َونَيْ َم َمْسفُددٌ  َوقُددر 
 

ُؼددَ   
ْ
ُؼددٌَل ِفَي

ُ َْ تِددِى فَددِْدِر ا ٌَّ َُ  (3)ِل
 

 

 ْطُل اثلَّاِِن امْفَ 
  (4) ِِف كَِراَءاِت اجلَِّبِّ 

 وَِن السْ  (5)رَوَى اْْبَِِزُم اَّ ْحسِيُس ِسْن ُقُسقٍ   61
 

َمدِ تَدَ    َِ  (6)رَُضٌِل َونَيِْى اُ َؼدَّلَّ 
 

                                                                                                               

 ( سؼطت )إول( مـ )ز(.0)

 .81ص« اإلتؿام»، 4/480«اإلتؼان»، 048ص«التحبقر»، 81ص« الؿقاقع»( اكظر 4)

 /ب(.4( )1)

 .80ص« اإلتؿام»، 041ص«التحبقر»، 81ص« الؿقاقع»( اكظر 4)

  يستؼقؿ هبا القزن.( يف )ز(: )مـ صرق الرسقل( بدون )طـ(، و3ٓ)

 .41، واكظر التعؾقؼ طؾك البقت 4/418« مستدرك الحاكؿ»( اكظر هذه الؼراءات يف 8)
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62   ِِ لٍِف 
َ
دسَا﴿وَ  اْْبَمِْرو ﴾من﴿ بَِ ْ   الؽ 

 

ِدِو ﴾َط   ِلؽَّ ِ ٍ  (1)﴾حق ََل ﴿ بِ ًََّ   بِلَ  (2)تََمد
 

ُ و (3)ِلشَّاِي بِ  ﴾حك﴿وَ   63 ِْ َِ ُِدنْد﴿ نْ سِ   وَالْ  َح
 

م   ﴾دَ    َـّ ِل ِلسَّفِْه رَتََّ   ﴾حت جت﴿ و(4)بِ (5)بِ
 

 

                                                                                                               

 ( يف جؿقع الـسخ )ٓ تجري(، وهق خطل.0)

بللػ  ﴾ٺ﴿ ، قرأ طاصؿ والؽسائل ويعؼقب وخؾػ4مـ سقرة الػاتحة:  ﴾ٺ﴿ ( ويف4)

 .0/410« رالـش»بغقر ألػ، اكظر  ﴾َمنِِم ﴿ بعد مقؿ، وقرأ الباققن

، قرأ قـبؾ بخؾػ طـف ورويس طـ يعؼقب بالسقـ، 8مـ سقرة الػاتحة:  ﴾ٹ﴿ ويف

 .0/410« الـشر»وقرأ خالد طـ حؿزة بنشؿام الصاد زايا، وقرأ الباققن بالصاد، اكظر 

، قرأ العشرة بػتح التاء مـ جزى، وقرئ شذوذا 46مـ سقرة البؼرة:  ﴾ۆئ ۆئ ﴿ ويف

ـ ابـ اك العدوي، اكظر  بضؿفا مـ أجزأ، ورويت ط  .0/111 ٕبل حقان« البحر الؿحقط»السؿَّ

 (، واتبع4813) 4/418« الؿستدرك»وققلف )بتاء( اتبع فقف لػظ الرواية طـد الحاكؿ يف 

 أيضا ما جاء يف الـؼاية وشرحفا، وإٓ فؾؿ أقػ طؾك قراءة بالقاء.

ا وكسر الشقـ، وبالزاي بضؿ أولف 438﴾ مـ سقرة البؼرة: ېئ ﴿قرأ ابـ طامر والؽقفققن ( 1)

 .4/410 «الـشر»بالراء الؿفؿؾة وفتح أولفا وضؿ الشقـ، اكظر  ﴾هَنُُْشَُيِالؿعجؿة، وقرأ الباققن ﴿

ابـ كثقر وأبق طؿرو  الؿذكقرة قد قرأ هبا ^يف )ب( و)ت( )والعقـ(، وقراءة الـبل ( 4)

لباققن بضؿ ، وقرأ ا080مـ آل طؿران:  ﴾گ﴿القاء وضؿ الغقـ:  ػتحبوطاصؿ، وهل 

 . 4/441 «الـشر»، اكظر ﴾ُيَغؾَّ ﴿القاء وفتح الغقـ 

فـظر  «بػتح القاء»: 4/438والـاضؿ هـا كظر إلك حركة الغقـ، والذي يف مستدرك الحاكؿ 

 81ص «الـؼاية»و 46ص «التحبقر»و 88ص «مقاقع الـجقم»إلك حركة القاء، وكذا يف 

  (.41وغقرها، واكظر التعؾقؼ طؾك البقت )

 ،43مـ سقرة الؿائدة:  ﴾ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﴿ويف ققلف تعالك: ( 3)

بق قرأ الؽسائل بالرفع مـ العقـ إلك الجروح، وقرأ ابـ كثقر وأبق طؿرو وابـ طامر وأ

 . 4/434 «الـشر»، وقرأ الباققن بالـصب، اكظر ـإلك السجعػر بالرفع يف العقـ 
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ِِ ََجِْه رَْيٍنو وَ   64 ِلٌف 
َ
   تَْطلَِكيدد﴿َوََل ْ

 

ِ و وَاهِْؽب بَِّ َ  ﴾دهُ   ََِْْ   ﴾رَب َ  ﴿ بِِفَِّ  (1)ُس
و  ﴾زث﴿  65 ًُمْ ﴿وَ بَِ  َسره َسَِم

َ
دَ   ﴾جَْسِطُسمْ ِسَن ا﴿  ﴾ََكَنْ  ِِ الَْسِِ  فُؽ  ِلَْسلِْح   (2)بِ

 

ْن َْْىرِ  ﴾َؼِِْبَ ٍ ﴿وَ   66 ِو ﴾َضْ سَى﴿وَ   ﴾زي ري﴿ س  ُِ ﴿ َسًى ٍ  قُسَّا ُِ ْخد
َ
 (3)اْخلَََّل  ﴾ْ

 

                                                                                                               

وأبق طؿرو بضؿ الراء والفاء مع حذف  ، قرأ ابـ كثقر461مـ سقرة البؼرة: ﴾پ﴿ ( يف آية0)

، اكظر ﴾پ﴿ ، وقرأ الباققن بؽسر الراء وفتح الفاء وبعدها ألػ﴾فَُسُينٌ ﴿ إلػ

 ، وهل الؼراءة التل وردت يف الرواية التل كظؿفا الؿملػ.4/411« الـشر»

، قرأ الؽسائل بتاء الخطاب، مع 004مـ سقرة الؿائدة:  ﴾ۋ ۋ ۅ ﴿ ويف آية

 .4/438« الـشر»، اكظر ﴾َربَِّ  ﴿ ، وقرأ الباققن بالقاء مع رفع﴾َربََّ  ﴿ كصب

بللػ بعد  ﴾َداَرْسَت ﴿، قرأ ابـ كثقر وأبق طؿرو 013مـ سقرة إكعام:  ﴾ڎ  ﴿ ( ويف4)

بغقر ألػ بعد  ﴾َدَرَسْت ﴿الدال وإسؽان السقـ وفتح التاء بعدها، وقرأ ابـ طامر ويعؼقب 

بغقر ألػ بعد الدال مع  ﴾َدَرْسَت ﴿وقرأ الباققن الدال، مع فتح السقـ وإسؽان التاء، 

 .4/480« الـشر»إسؽان السقـ وفتح التاء بعدها، اكظر 

ففل مروية  ﴾َوَكاَن َأَماَمُهم﴿، وأما قراءة 18مـ سقرة الؽفػ:  ﴾ ں ﴿وقرأ الجؿفقر 

 1/401« البحر الؿحقط»طـ ابـ طباس وابـ جبقر، 

، وأما بػتح الػاء ففل شاذة قرأ هبا 046 مـ سقرة التقبة: ﴾ ے ۓ ﴿وقرأ الجؿفقر 

 .116ص« اإلتحاف»ابـ محقصـ مـ إربعة بعد العشرة، اكظر 

َيْيُخُذ َكلَّ ﴿، وقرئ شذوًذا 18مـ سقرة الؽفػ:  ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿( قرأ الجؿفقر 1)

 .1/401« البحر الؿحقط»، وهل قراءة ابـ طباس وابـ جبقر، ﴾َسِفونٍَة َصالَِحةٍ 

بػتح السقـ  ﴾َسْكَرى﴿، قرأ حؿزة والؽسائل وخؾػ 4قرة الحج: مـ س ﴾ڤ  ﴿ويف 

بضؿ السقـ وفتح الؽاف وألػ  ﴾ ڤ ﴿وإسؽان الؽاف يف الؿقضعقـ، وقرأ الباققن 

 .4/134« الـشر»بعدها، اكظر 

اِت َأْعُونٍ ﴿، وقرئ شذوذا 01مـ سقرة السجدة:  ﴾ھ ھ  ﴿وقرأ الجؿفقر  ، ﴾ُقرَّ

 .4/014« الؿحتسب»اكظر 
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ُل   67 وَّ
َ
مْ ﴿ َوْ ًِ َيِتِ دَرْنو وَ  ﴾ُذر   َرفْددد﴿وَح 

 

ََسِيه ﴿ و﴾دسٍَف   ًِمَِ َحَ   (1)﴾َخْْ  (2)ََجُْه لَسَْنيْ
 

 

 اثلَّامِِث  امَْفْطُل 
َحاةَِث َواتلَّاةِِػ َ  اِظ وَِي الطَّ ُفَّ

ْ
َواةِ َواْل َُِر ِوَي الرز  (3)ِِف َوْي اْشُت

و َوَزيْددددُرُيمو  68 َبا
ُ
و َوُخًَْمددددٌِنو ْ ا  لََعِ

 

ٌٍد اْادلَََّل   ُْْن َمْطدُى بٌُ َزيِْرو ا
َ
َىٌِذو ْ  سِّ

 
 

 

رَْدا ِ   69 بٌُ ادلَّ
َ
ْم ْ ًُ بُدٌ ُيَسيْدد(4)َوِسوْ

َ
 و ُثمَّ ْ

 

ِئِِب اْْنَََّل   َه الطَّ ٍَِّْس سَّ ُْْن َخ  دَسٍ و َوا
 

ُم/  71 ًُ َِ فَِمدددوْ  َوَيدددَِك ُرَواَ  افَّدددِبِِى
 

دَ     (5)يَِشيُر َوَمْطددُسوٌق َخَكدٌِ  َجَمَّ
 

َِِيدددٌرو  71 و َضدددِىيٌرو لِّ َمدددٌ و ِزرا ََ  وََونْ
 

دَ    ٌَض  لَ  (6)َوبِِْْبََطِن اَْلَْؽدسِي  ُزدن سِّ
 

                                                                                                               

 )ب( و)ت(: )وطبؼري(. ( يف0)

َياتِِهمْ ﴿، قرأ أبق طؿرو 40إولك مـ سقرة الطقر:  ﴾ڈ  ﴿( ويف 4) بللػ بعد القاء  ﴾ُذر 

، وقرأ ابـ طامر ﴾َوَأْتَبْعَناُهمْ ﴿وكسر التاء بعد إلػ طؾك الـصب، بـاء طؾك قراءتف 

يَّاُتُهمْ ﴿ويعؼقب  ضؿ التاء، اكظر بغقر ألػ مع  ﴾ڈ  ﴿بضؿ التاء، وقرأ الباققن  ﴾ُذر 

 .4/111« الـشر»

، وقرأ شذوذا ابـ محقصـ 18مـ سقرة الرحؿـ:  ﴾چ چ ڇ  ﴿وقرأ الجؿفقر 

 .346ص« اإلتحاف»، اكظر ﴾َوَعَباِقرِيَّ  چ َرَفاِرَف ﴿مـ الؼراء إربعة بعد العشرة 

 .84ص« اإلتؿام»، 4/436« اإلتؼان»، 030ص«التحبقر»، 14ص« الؿقاقع»( اكظر 1)

 )أبق الدردا(. ( يف )ت(:4)

 سقذكرها يف الؼافقة. 14يف )ب( و)ت(: )تحؿال(، وآثرت )تجؿال( ٕكف بعد بقتقـ يف البقت ( 3)

التقسؾ، أكقاطف »( لؿعرفة أكقاع التقسؾ بالصالحقـ وأحؽامف وأققال العؾؿاء فقف اكظر 8)

وع التقصؾ إلك حؼقؼة التقسؾ الؿشر»لؿحؿد كاصر الديـ إلباين، واكظر « وأحؽامف

 لؿحؿد كسقب الرفاطل، وتػصقؾ ذلؽ يف كتب العؼائد والػؼف.« والؿؿـقع
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ٌَ وَِوْ ِسَسٌ و َوا  72 ْض
َ  وَر ً يدِْ وَ ُدو اْضدَمه َْ

 

دَ    ْم ََتَمَّ ًُ ُْْه َخدوْ و ُثمَّ الطَّ َّ  َواََلْوَس
 

 َذَسَِض لََعَ اَْلَْؽدِسي  َوالْدَمَرِن  َخنْ   73
 

ِب َاْىَسٍس َ ْدٌس َحدَ  َوتََطنَْطدَ   
َ
ْ(1) 

 

ديُْب ُمْسِويًِ  74 ِئِِب الطَّ  َوفََِض َوِن ابِْن الطَّ
 

دددمْ   ًِ اِري  َْحَؽدددِِبِّ َتَىنَّدددَ  و (2)دِلَ ًْ  َوا
 

رَْدا  75 ِب ادلَّ
َ
ِؼٌم اْرتَدٌَى(3)بَِسيِْؾ ْ ََ  (4)و َو

 

دَ    ًَ ْج
َ
 (5)َوِن ابِْن ُحٍَْْْظو ُثمَّ َْحَْشَ  ْ

 

مْ   76 ًُ ِمديُى َْ ٌَى فَ  َوَخوُْى الِْ َطدِِيِّ اْرتَد
 

بَْساِر يَدْسوِي ُمدَست َ   
َ َْ نَِف ا  َوِن الطَّ

 

 

   
 

  

                                                                                                               

 ( أي أن كافعا الؿدين وأبا طؿرو البصري أخذا طـ أبل جعػر يزيد بـ الؼعؼاع وهق تابعل.0)

معرفة »، اكظر (ـه11أي ابـ كثقر الؿؽل الداري ففق قد قرأ طؾك طبد اهلل بـ السائب الؿؽل )ت ( 4)

، فابـ كثقر مـسقب إلك داريـ، والـسبة إلقفا دارّي، وتؼع 48و 43لؾذهبل ص« الؼراء الؽبار

داريـ طؾك الخؾقج العربل يف جـقب شرق جزيرة تاروت شرق الؼطقػ يف الؿـطؼة الشرققة مـ 

« معجؿ البؾدان»الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، وهل أن قرية صغقرة مـ قرى جزيرة تاروت، اكظر 

 .4/831لحؿد الجاسر « الؿـطؼة الشرققة -ايف لؾبالد العربقة السعقديةلجغرالؿعجؿ ا»، 4/414

 ( يف )ت(: )أبق الدرداء(.1)

 ( يف )ز(: )ارتقت(.4)

 ( أي أن طاصًؿا أهنؾ حؿزة، فحؿزة قرأ طؾك طاصؿ، وقرأ الؽسائل طؾك حؿزة.3)
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 امُِث اْْلَاُب اثلَّ 
ٍِ ََخَْصُث فُُطِلٍ  َداءِ، َوفِي

َ
  (1)فِيَىا َيَتَػنَُّق ةِاْْل

 

ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل

َِْكِف َواًِلةْتَِراءِ  ْ  (2)ِِف ال

دِ  77 ًَ َك ُسْكنَ  َوقِْف ُمْطِ وًِ ِذيَمدِ ََتَدسَّ
 

ددَ    ؼَّ
َ
ِ َوَرْذًىددِ تَي ْعددِمْم َوُرْم َؿددما

َ
 َوْ

 

ددَ  ُرمْ   78 ؼ 
ُ
ا ْ َمددِو َوََل َوَرْطددًسا وََاددسا ًُ 

 

ِِ الَْسلِْح َواََّّْؽِب َسْن تََ    َِْف رَائًِمِ   يَ
 

 َوخِن رِِّضددَمْت بِِفَّددِِ  َيددُِ  ُمَؤهَّددٍ    79
 

ِِ  َخْن   ًَ ْ ِِْل َ   (3)َحْررٍ فَ م  َْ ْف ُسدلَ َِ  فَ
 

81    ِ ًْدوَقِف  َْ  َُ و ذَا ُِ و َمسَْؿِ ُِ و ال َّ َُ  وَََل
 

  ٍ َْ ِو وَ ر  و َون د ًَ ْ ِل َُ َييْ ًؿِ بِ  (4)ِوََل  َيسْ  ًَِ
 

َُ ِْيَددِ ِ   81 ٌْ  َويْ ﴿ َوقِددْف ِلَىددِإه رِْن تَنَدد
 

نَّ  
َ
ي  (5)و َولِنَْْْؽدِسي  بِِلََْكِف َْح دَ  ﴾َِ

 

                                                                                                               

 /أ(.1( )0)

 .83ص« ماإلتؿا»، 4/318« اإلتؼان»،14ص«التحبقر»، 64ص« الؿقاقع»( اكظر 4)

 ( ققلف: )حدر( الحاء ٕبل طؿرو، والدال ٓبـ كثقر، والراء لؾؽسائل.1)

 ( أي أن الؿرمقز لف بـالراء مـ )رضا( وهق الؽسائل وقػ طؾك هذه الؽؾؿات بالفاء.4)

 وأن الؿرمقز لفؿ بـ)هر( وهؿا البزي طـ ابـ كثقر والؽسائل وقػقا طؾك هقفات بالفاء.

( مؼصقر مـ  َٓ الؿؿدود، يؼال والك بقـ إمريـ مقآة وِوٓء أي تاَبع، اكظر وققلف: )ِو

 ، )و ل ي(، والؿؼصقد هـا أهنا متتابعة يف الـظؿ.«التاج»

وقد تؽقن كؾؿة واحدة وهل أمر مـ الفرولة، مع قؾب كقن التقكقد ألًػا، وإول أقرب، 

 واهلل أطؾؿ.

(3 
َّ

ك القاء، وأن أبا طؿرو البصري وقػ وقػ طؾ -يف رواية الدوري  -( أي أن طؾقا الؽسائل

 طؾك الؽاف.
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ددْف  ﴾مك﴿ َوِِف   82 ََ ُ َذ  (1)قِدْف ِْيَدٍِ   َّ
 

ِلِ ﴿ ( ِسنَسِبِد) ُحسا وَ   دَ   ﴾َيَزا سَّ  (2)ََتَمَّ
 

 

  امَْفْطُل اثلَّاِِن 
َوامَثِ   (3)ِِف اْْلِ

َسدددَِ ُ  َسفا َوَسدددِ ََكَن يًَِِّيادددِ فَددد  83
َ
ْ(4) 

 

ًََّ   ﴾جض﴿وَ   يَْف َحيُْ  َتَمد َِ  بَِمْىَ  
 

َِِ  رَِلَّ   84 ًْ  َسدِ﴿و وَ ﴾حي﴿ َوَسِ رََضُمٌا بِِ
 

  ﴾لََعَ ﴿ َْىَْريَِ ﴾رَِل  ﴿و ﴾َح َّ ﴿و ﴾زَََك سِوُْسمُ  
 

 

 امَْفْطُل اثلَّامُِث 
 (5)ِِف امْوَىرِّ 

 ُسلَِّؽٌ  وَُذو اهْدد َبْ ِ يَِِجُء لََعَ َضورْ   85
 

دَ    ِن ِدَ ٌف ََتَؽَّ  دِسَؽٍِلو َوِِف اثلَِّ
 

 و وَُدوهِدىِ (6)قََؽدَساُه بِِْدِلَ ٍف ِكْب فَ   86
 

ََل (7)يَددرٌ   ٌَّ  و َوِلددٍُّه ُذو ات َؽددٍِل َتَكدد
 

                                                                                                               

 ( أي أن أبا طؿرو البصري وقػ طؾقفا بالقاء، والباققن بالـقن.0)

( أي أن الؿرمقز لفؿا بــ)حر( وهؿا أبق طؿرو والؽسائل وقػا طؾك )ما(، ووقػ الباققن 4)

 طؾك الالم.

 .88ص« تؿاماإل»، 4/361« اإلتؼان»،060ص«التحبقر»، 63ص« الؿقاقع»( اكظر 1)

( يف ت )فرق(، ويف )ز( )إمالة(، أي أن الؿرمقز لفؿا بـ)رف( وهؿا حؿزة والؽسائل أمآ 4)

 إلػات الؿـؼؾبة طـ ياء.

 .81ص« اإلتؿام»، 4/803« اإلتؼان»، 061ص«التحبقر»، 66ص« الؿقاقع»( اكظر 3)

ًٓ بقـ إبقات يف )ب(.  وقد سؼط العـقان مـ )ت(، وُكتَِب ُصق

ي أن الؿرمقز لفؿا بــ)صب( وهؿا دوري أبل طؿرو وقالقن قصرا الؿد الؿـػصؾ، وققلف ( أ8)

 )باختالف( أي يجقز طـدهؿا القجفان الؼصر والتقسط.

ـُ كثقر لفؿا الؼصر فؼط، وققلف 1) ( أي الؿرمقز لفؿا بـ)يد( وهؿا السقسل طـ أبل طؿرو واب

 )ودوكف( أي بدون اختالف.
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مْ   87 ًُ ُ ل ٌَ ْقدد
َ
ددِو  َوْ ًَ  َورٌْش وََْحْددَشُ  ُسْكنَ

 

ِؼددٌم ا  ََ ِِ الْدددَمر   َمددِ  ًُ  هْددَشََل وَُدوَج
 

88   ََ ْْدُن   َوِسْن ُدوهِِى َسدرَّ الِْ َطدِِيِّ َوا
 

ََل  (1)ِمٍس َوَيِإ   ِ
ِْ  اَْلَْؽدِسيِّ َيدَزيِْن َسد

 

 

 امَْفْطُل الرَّاةُِع 
 ٍِ َِاِغ ًْ

َ
ْىِز َوأ َُ ْ  (2)ِِف ََتِْفيِف ال

ُِط َيْمددَشٍ و  89 ََ ددٌ و َوخِْضدد
َْ ٌَاُوددُى/ َج هْ

َ
 َوْ

 

ا َُيَددِنُِص َسدد  ِ َسددرا ًَ ُ  ِ تَددَ  َوخِبْددَرال
 

و َوَسدْن تَدَ    91 َ ِْ َْد  َ ِْ َْد ِ َسِ  ًَ ينُ ًِ  َوتَْط
 

ددَ    ددَساَ ِ  فُؽ  َِ لْددِب الْ ُِ ى  ددنَّ دَلَ ًِ  بِ
 

 

َاِمُس 
ْ
 امَْفْطُل اْل
ْدََغمِ   (3)ِِف اْْلِ

وْ   َواَِلْدََغمُ   91
َ
 رِْدَدُِل الْددُمَمِثِِ  ِذيدِى ْ

 

َو اهْدددَشََل  
َ
ْ ِ ِْ ِِ ِ َْملَددد ِِربِدددِى  ََ  (4)ُس

 

 يُْرِغِم اَْلَْؽدِسيِّ ِسًًْ  بِِسنَْمد ٍ  َولَمْ   92
 

ٌَى  ِ َضنَ سِّم﴿ ِض  َادَ   ﴾ُسمْ سَوَِِض َ ﴿سَّْه  ﴾َس
 

ًَل   93 وَّ
َ
ْدَدددَم ْ

َ
ِ الْدددِمًَْ  ْ ِْ َََّ    َوِِف ِ َْملَدد و ُسدًَ

َ
 (5)رِذَا لَْم يَُسْن )تَِ( َحِِؿدٍسْ 

                                                                                                               

 .( يف )ب( و)ت(: )وتؾل(0)

 .81ص« اإلتؿام»، 4/841« اإلتؼان»،063ص«التحبقر»، 81ص« الؿقاقع»( اكظر 4)

 /ب(.1( )1)

 .86ص« اإلتؿام»، 4/388« اإلتؼان»، 068ص«التحبقر»، 88ص« الؿقاقع»اكظر 

( ققلف )أو اكزٓ( أي أقؾ مـ كؾؿتقـ، أي أن آدغام يليت يف كؾؿتقـ أو أكزل مـفا وهق كؾؿة 4)

 واحدة.

ع الـسخ: )حاضرا ومثؼال( بـصب حاضر وبقاو العطػ، ولعؾ الصقاب ما ذكرتف ( يف جؿق3)

يف الؿتـ، ويبدو أن هؿزة )أو( اشتبفت طؾك الـساخ فاكتؼؾت إلك كؾؿة )حاضر( فصارت 

 =      كلهنا مـصقبة، وبؼقت القاو.
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ٌِيٍنو وَ   94  ﴾ىنين نن﴿َوََل هٌَُن تَوْد
 

  ْ ًَِروِ وَال ْخَمدَ  بَِِِلْم
َ
َدْشِمْ  َْ ِِ ا دِِن  ًَ  ٌَْا

 

دددِ  95 ًَ ََ قَُِذ دددَِر ََ دددِ َت  َوِِف ِ َْمدددٍ  ِممَّ
 

   َ َْ دَْدَم ُمْط
َ
َْمِهْ  َْ  (1)بَِسِِف َؿِمَِب ا

 

96  ِ ًَ ِِ ُحددُسوٍفو َووَْطددُك  ِ ِْ  َوِِف ِ َْملَدد
 

َسِِن بِد) 
َ َْ دَ  دِحْسِز ا ٌَاَيِ ُسَسؽَّ  ( َسْه ِض

 

 

 

 

 

   
 

  

                                                                                                               

ـ والؿراد أن أبا طؿرو البصري مـ صريؼ السقسل يدغؿ الؿتؿاثؾقـ إذا كاكا يف كؾؿتق =

بشروط، مـفا أن يؽقن إول غقر مثؼؾ، واكظر تػصقؾ ذلؽ يف شروح بقت الشاصبل 

 (.041لؾبقت رقؿ )

يف الؽاف يف ضؿقر جؿع الؿذكر فؼط  -الؿتحرك ما قبؾفا  -( أي أكف أدغؿ يف كؾؿٍة الؼاَف 0)

م﴿مثؾ:   ، وتػصقؾ ذلؽ مشفقر يف كتب الؼراءات.﴾ۈ  ﴿وأضفر ما طداها مثؾ  ﴾َيْرُزقك 
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 اةُِع اْْلَاُب الرَّ 
ٍِ َشْتَػُث فُُطٍِل  مَْفاِظ، َوفِي

َ
 فِيَىا َيَتَػنَُّق ةَِىَتاِحِث اْْل

 

ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل
  (1)ِِف امَْغِريبِ 

ددِ و َوالْدددُمْىلَِ  بِددىِ   97 َْ  َوَمسِْاُىددُى/ لِنوَّ
 

َنْددَُْ    ًِ ِف الُْىَشيْددِشي  ًِ
ْ
 َونَيْددِى بِلَددي

 

لَّددَف َاِسِ   98
َ
بُددٌ َحيَّددَِن أ

َ
 ًىددَِوِذيددِى ْ

 

وَََّل  
َ
َْمدُهْ  َْ  (2)وَِازيًاو َوَِلبِْن اْْبَِِادِب ا

 

 

 امَْفْطُل اثلَّاِِن 
 (3)ِِف امْوُىَػرَِّب 

دمْ   99 ًِ َُ ِسْن َدَْبِ لَْسِن  َوَسِ اْضلَْىَمنَلُْى الُْىْس
 

هْددِشََل َتْىِسيددٌب بَِمْىوَددُِه  
ُ
ددِس ْ ِْ  و َوِِف اذل 

 

                                                                                                               

 .86ص« اإلتؿام»، 1/146« اإلتؼان»، 086ص«التحبقر»، 011ص« الؿقاقع»( اكظر 0)

، وهق أبق بؽر محؿد بـ طزير السجستاين «كزهة الؼؾقب» ( كتاب العزيري يسؿك4)

(، طالؿ بالتػسقر والؾغة، واختؾػ يف كسبتف هؾ هق العزيري أو العزيزي، اكظر ـه111)ت

 .03/408لؾذهبل « سقر أطالم الـبالء»، و0/10 لؾصػدي« القايف بالقفقات»ترجؿتف يف 

(، ـه143وأبق حقان هق محؿد بـ يقسػ بـ طؾل بـ يقسػ إكدلسل الغركاصل )ت 

كان ثبًتا ققًؿا طارًفا بالؾغة والتػسقر وإماًما يف الـحق والتصريػ، لف مصـػات كثقرة مـفا: 

التذيقؾ والتؽؿقؾ شرح » ،«البحر الؿحقط»، «إتحاف إريب بؿا يف الؼرآن مـ الغريب»

الدرر »، اكظر ترجؿتف يف «مـفج السالؽ يف الؽالم طؾك ألػقة ابـ مالؽ»، «التسفقؾ

 .8/043ٓبـ العؿاد « شذرات الذهب»، 8/36ٓبـ حجر « الؽامـة

 وابـ الحاجب سبؼ التعريػ بف، ولؿ أقػ لف طؾك كتاب يف غريب الؼرآن.

 .88ص« اإلتؿام»، 1/814« اإلتؼان»، 411ص «التحبقر»، 018ص« الؿقاقع»( اكظر 1)
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و َوَسِ َاَِ  ِسوْ   111 ٌٌْم/ َلَّ ِِ الْدددَوقَْر قََِل قَ  ُى 
 

ْدِددَ   
ُ
ٌَافُدِأ ْ َِ افَّ ِمدْن بَدِ

َساِن فَ َُ  د
 

 َِدِ ْسٍ و َوِمْغََك ٍو َوقِْطَكِِسو ُضوُْرٍسو  111
 

اٌه اْخدددلَََّل   يٍ و اوَّ  ْ ٍقو ِضددد  َوخِْضدددََّْسَ
 

 

 امَْفْطُل اثلَّامُِث 
وَىَجازِ 

 (1)ِِف امْ
ٌَ ََكْْبَْزِف َسْه تَْسِك ُمْطوٍَرو  112 ْؿدُس

َ
ْ ُ َ 

 

 سٍْدو وَََجْددٍهو َوالْدددُمًَ َّ ََتَنَّددَ  َوفَدد 
 

َ َّ قَِطدديَميْىِ   113 قِدٍ   (3)و َولَْسَند ُ (2)ََ ََ 
 

دَ    ٍُ ََتَمَّ و َوبِدِلَْىْ ِصو اْفَِسدِ َْبٍ
َِ  ل 

 

 َوَزيٍْرو َوتَْسِسيدٍسو َوخِْؿدَمِِرو ِونَّدٍ و  114
 

ٌدٍ   دد ًُ ِدٍَب بِ
ْ
ددِريِمو تَددي َْ ََل  (4)َوَت َّ َِ  َتدد

 

 

 ةِعُ امَْفْطُل الرَّا
 (5)ِِف امْوُىْشََتَكِ 

ِ ذُو اْعددد  115 ِْ  َوَسِ َدلَّ ِسن لَّْسٍل لََعَ َسْىوََْ
 

دد  َِ سٍْ و َويْدِ و هِدره دِْتَاٍك  َُ(6)   ًََّ  َتَمد
 

ددددِِرَوٍ  116 ـَ َْْىددددَرُهو َوُم  َوَراَ و َوََغه 
 

ددَ    َـّ ٌَ َونَيْوَددِ َتَس ا ٌَّ ََلَيو تَدد ٌْ  َوَمدد
 

                                                                                                               

 .88ص« اإلتؿام»، 4/0311« اإلتؼان» ،411ص «التحبقر»، 018ص« الؿقاقع»( اكظر 0)

( يف )ز(: )محؾ قسقؿف(، ومعـك هذا أن الؿثـك يستعؿؾ محؾ قسقؿقف وهؿا الؿػرد والجؿع 4)

 مجاًزا وكذا العؽس، لؼقلف بعد ذلؽ: )وبالعؽس(.

 (.( يف )ز(: )ولػظف1)

[ فقف 10]هقد: ﴾ىئ ی ی﴿( يف )ب( و)ت(: )لفقد(، والؿراد أن ققلف تعالك: 4)

 تؼديؿ وتلخقر أي: بشركاها فضحؽت.

 /أ(.4( )3)

 .010ص« اإلتؿام»، 1/813« اإلتؼان»، 404ص»التحبقر»، 040ص« الؿقاقع»واكظر 

 ( يف )ب(: )يد( و)ت(: )تد(. 8)
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َاِمُس 
ْ
 امَْفْطُل اْل
 (1)اِدِف ِِف امْوُىََتَ 

ِ فَِقِْؾ بِِفْدد  117 ِْ  َوخِْن َحلَِّحْر َسْرلٌُُل لَْسَن
 

د)اِْلِنَْطِِن وَالْمََغدِس( اْْنَََّل  
َِ  (2)دَْتَاُدِف 

 

و َوَ ٌْسو ر ْاٌشو الدس ْاُصو َوالَْىدَزا  118  َوَيما
 

ََل   ِي قَر تََّىشَّ ديُأ اذلَّ ـ  و ال ُّ و وَاْْبََس َُ(3) 
 

 

اِدُس   امَْفْطُل الصَّ
 (4) اًِلْشتَِػاَرةِ ِِف 

َداتِدددىِ   119
َ
دددَْبِ ْ

َِ  َوخِْن تَْطدددلَِىْس َعدددْ ْى بِ
 

ََل   َّ َِ دِس اْْبَِ ديِم ُسد ِْ ِِ اذل  َمِ َاَِ  
َِ 

 

ددِِر َوفَْؽددِنىِ   111 ًَ ِِ َضددنِْخ اََّّ  َِ  ِْيَِِضددد
 

وَََّل  (5)ِسَن النَّيِْ و َسْه رِْحيَِ ِ  
َ
 ْ َُ دِ  َسدن سَّ

 

َِ رِْن تُدسِدْ  و َواْضَِّيَسِ َ (6)بََِِلجَْىِمِ   111 ٌَا  اََلهْ
 

رِّ فَد)  ِِد ادلز ُل َُ ًََ   (7)(َنْظُه   َحْطَُْ  َسوْ
 

                                                                                                               

 .014ص« اإلتؿام»، 408ص «التحبقر»، 044ص« الؿقاقع»( اكظر 0)

 (.41( اكظر التعؾقؼ طؾك البقت )4)

( يف )ب( و)ز(: )تغرٓ(، ولعؾفا تصحقػ، لؼرب الحرفقـ وهل محتؿؾة يف )ت(، ولعؾ 1)

ك، اكظر  ل( بؿعـك َتـَحَّ ، ) ع ز ل(، والصؾة ومقصقلفا «التاج»الصقاب ما أثبتف، و)تعزَّ

اه اهلل طـا وَرَفَعفُ   بؿـف وكرمف. صػة لؾضقؼ والحرج الذي كحَّ

 .014ص« اإلتؿام»، 4/0341« اإلتؼان» ،448ص «التحبقر»، 048ص« الؿقاقع»( اكظر 4)

 ( يف )ز(: )إحقا(.3)

ڳ ڳ ڳ ﴿[، وأية 11]يس: ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴿( يؼصد آية 8)

 [.044]إكعام: ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ

ؿجؿقع ( يحقؾ الؿملػ إلك كتابف الذي كظؿف يف طؾؿ الؿعاين )وهق مخطقط ضؿـ ال1)

 مـف( يؼقل فقف: 38( يف صػحة 106الؿحػقظ يف الؿتحػ الربيطاين برقؿ )

 َكَظْؿـــــُت لإِلِْخـــــَقاِن فِـــــل الَبَقــــــانِ 

 

 

 

ـــــــــــانِ   ـــــــــــَة الَبَق  ُأْرُجـــــــــــقَزًة َبِديَع

ــــــــفْ   َم ــــــــك ُمَؼدِّ ــــــــا َطَؾ ــــــــا َلَف ًب  ُمَرتِّ

 

 ُثـــؿَّ ُفُصـــقٍل فِـــل ُأُصـــقٍل ُمْحَؽَؿـــفْ  

قُتَفا   ــــؿَّ ــــا اكْ »َس ــــقِد َم ــــَؿ ُطُؼ  َتَثــــرْ َكْظ

 

َررْ   ـْ ُدَرِر الَبَقـــاِن فِـــل ِســـْؾِؽ الـــدُّ  «مـِــ
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اةُِع   امَْفْطُل الصَّ
 ٍُ  (1)امتَّْشبِي

َداتِدىِ   112
َ
دُس ْ ِْ َِ ِذ ٌْ  َوِسْن َعدْسِط َيَزا اََّّ

 

دَرا فَدَ    َِ ً  او ُحْ ًمدِ فَدإِْن فُ ََ ي َِ  َح
 

هَّدىُ   َوآَفُىُ   113
َ
أ َِ  (و)ََكٌف(و َو)ِسًْدٌ (و )

 

ََل   َ ِْ س ُس ِْ ِِ اذل  َزا )َسًٌَ ( قَْر َاَِ  
َِ 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                               

 .014ص« اإلتؿام»، 4/0311« اإلتؼان» ،411ص «التحبقر»، 046ص« الؿقاقع»( اكظر 0)
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َاِمُس 
ْ
 اْْلَاُب اْل

ٍِ َغَشوَرةُ فُُطٍِل  ْحََكِم، َوفِي
َ
 فِيَىا يَرِْجُع إََِل امْوَىَػاِِن امْوُىَتَػنَِّلِث ةِاْْل
 

ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل

ُىِ َُ ٍِ ِِف امَْػامِّ اْْلَاِِق لََعَ   (1)ِو
ٌَ قَدْر ُددػَّ َددَْبَ آ  114 د ًْ  َوُاِّ ُخُمٌٍم َذ

 

 (2)يَِ  الِْىنِْم َوافَّْذنِيِأ ِسن جَّْسٍص اهْدِشََل  
 

َمددِ  115 ًُ  (3)َوآيَددُ  ََتْددِسيِم الن َطددِِ  تَنَلْ
 

   ََّْ ددِِيٍس قَددر تَّنَدد ِي َحددْسٍ سَّ
ْ
 (4)لََعَ َرْ

 

 

 امَْفْطُل اثلَّاِِن 
َُُىاِِف امَْػامِّ امْوَىْذُطِِص  ٌَ ٍِ امَْفْرِق ةَيْ ُُطُِص، َووَْج

ْ
ٍِ اْل ِ رِيَر ة

ُ
ِي أ  (5)، وَامَْػامِّ اَّلَّ

و َوَسدِ بِدىِ   116 ََ دِ ُددػَّ َذا  َوَسِ َخمَّ ِممَّ
 

ََل   َّ َِ ِريددَر ُدُؽددٌٌص قَدد َّ ِذيَمددِ َتدد
ُ
ْ 

 

                                                                                                               

 .011ص« اإلتؿام»، 4/0404« اإلتؼان»، 413ص «التحبقر»، 011ص« الؿقاقع»( اكظر 0)

[، وآية التخؾقؼ هل ققلف 464]البؼرة: ﴾ی ی جئ حئ﴿ ( آية العؾؿ هل ققلف تعالك:4)

 [.0]الـساء: ﴾پ پ پ پ﴿ تعالك:

 ( يف )ز(: )تؾتفا(.1)

 [، ويبدو أن الـاضؿ يؼصد بالحرب الؿاهر السققصل41]الـساء: ﴾ڍ ڌ ڌ﴿ (4)

 ﴾ڍ ڌ ڌ﴿قؾت: والظاهر أن مـ ذلؽ : »011ص« إتؿام الدراية»ٕكف قال يف 

 .«فنن مـ صقغ العؿقم: الجؿع الؿضاف، وٓ تخصقص فقفا

ومعـك ققلف: )تـبال( أي تؽؾػ الـُّْبؾ، أو اكتؼك إكبؾ فإكبؾ، أو مات، مـ ققلفؿ: تـبؾ 

 .0/63لؾسخاوي « فتح القصقد»)ن ب ل(، واكظر « تاج العروس»الرجؾ إذا مات، 

« اإلتؿام»، 0401، 0403/ 4« اإلتؼان»، 418ص «التحبقر»، 011ص« الؿقاقع»( اكظر 3)

 .011ص
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يْ  (1)﴾ٰذ يي ىي﴿ َِد  117
َ
ٌَرَىو ْ ْ  َضدي َر ال

 

دَ    ِِ ُجَىديٍْم فََحؽ   ِ ـً يْ
َ
 (2)َوَسِ َاَِ  ْ

 

دد ٌ   118 ََ ي َِ َمددِ فَددْسٌقو فَددَزاَك َح ًُ  (3)َوَبْْوَ
 

   َ  َ  َوَيدددَزا َلَدددٌِز رِْذ َغدددَرا ُسلَدددوَ
 

نْ   119
َ
ِنيَّدددٌ و َوََيُدددٌُز ْ َْ  قَِسيوَدددُ  َذا َخ

 

 (4)يَُساَد بِدِى فَدسٌْدو َوِِف َذلِدَ  اْحُندَ   
 

 

 امَْفْطُل اثلَّامُِث 
ٌَّثِ   (5)فِيَىا ُدصَّ ِوَي امِْكَتاِب ةِالصز

 ََتِْؽديُػ قُدْسآٍن بُِمْحَسدِم ُضدوَّ ٍ وَ   121
 

ٌْ ََكهَدَت اَحدًِدا  َ ًََّ   (6)َول  فََغدِو َوَتَمد
 

                                                                                                               

 .[34( ]الـساء: 0)

 /ب(.4( )4)

 ]آل طؿران: ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی﴿والؿؼصقد ققلف تعالك: 

لؿا  -لؼقامف مؼام كثقر  [ فالؿراد بالـاس إولك كعقؿ بـ مسعقد إشجعل 011

لؿا كان طؾك  يف تثبقط الؿممـقـ طـ الخروج لؿالقاة أبل سػقان  -كان طؾك الؽػر 

لؾسققصل « إلتؼان يف طؾقم الؼرآنا»، و1/314« تػسقر ابـ جرير»الؽػر، اكظر 

 ( فؼد طزا الرواية إلك ابـ مردويف.4/0408)

 ( أي إول حؼقؼة وهق العام الؿخصقص؛ ٕكف استعؿؾ فقؿا وضع لف ثؿ خص مـف بعضف.1)

 ( يف الـسختقـ )ز( و)ت(: )احضال(.4)

إول فال أي أن الثاين وهق العام الذي أريد بف الخصقص يجقز أن يراد بف واحد، بخالف 

، )ح ظ ل(، وإلػ «التاج»بد أن يبؼك أقؾ الجؿع، ومعـك )احظال(: امـع، مـ الحظؾ، 

 مبدلة طـ كقن التقكقد الخػقػة.

 .014ص« اإلتؿام»، 0408/ 4« اإلتؼان»، 441ص«التحبقر»، 011ص« الؿقاقع»( اكظر 3)

 ( يف )ز(: )آحاد( 8)
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َبدِ بَِىِسيَّد ٍ   121  (1)بِلَْذِؽديِػ ََتْدِسيِم الس 
 

   َ م  ُِ ٌَاِريِ   ُِ الْدَم  َوََتِْؽديِػ آيَِ
 

َددِِلٍف   122 َِّ  بَِمددْن ََكَن َذا َرلْددٍ  وَِديددٍن 
 

  ًَ َِ َ  َوَسْن ََكَن َذا ِرقه  َْ  (2)َزيِْن ُمْط
 

 

 امَْفْطُل الرَّاةُِع 
ٌَّثَ   (3)فِيَىا َدصَّ ِوَي امِْكَتاِب الصز

123    َ
َ
دْسآُن ِسدْن ُضدوٍَّ  ْ َُ َػ الْ  َوَسِ َدؽَّ

 

ددَ    َُ ْشَيددِ  اْج ِ
َْ ْرَبِه آٍي/ آيَددَ  ا

َ
 (4)بِددي

 

ََكِ  ِلَىِِمددٍ    124  (5)َوآيَددَ  رِْخَكددِِ  الددشَّ
 

 /ِ ًَ  (6)﴾مل خل﴿ و﴾ىه مه﴿ وَسِوْ
 

                                                                                                               

كتاب البققع، باب « صحقح البخاري»حقـ، ( ثبت تخصقص تحريؿ الربا بالعرايا يف الصحق0)

كتاب « صحقح مسؾؿ»(، 4011برقؿ ) 1/14بقع الزبقب بالزبقب والطعام بالطعام، 

برقؿ  1/0086البققع، باب الـفل طـ بقع الثؿار قبؾ بدو صالحفا بغقر شرط الؼطع 

 .( مـ حديث زيد بـ ثابت 0318)

ؿرة الؿدركة بالتؿر القابس وهل جؿع طرية، اكظر وبقع العرايا: هق بقع ما يف رؤوس الـخؾ مـ الث

بقع الرصب يف : »4/434« اإلقـاع»، وقال الحجاوي يف 14لؾخقارزمل ص« مػاتقح العؾقم»

رؤوس الـخؾ خرًصا بؿآلف يابًسا بؿثؾف مـ التؿر كقال معؾقمآ  جزاًفا فقؿا دون خؿسة أوُسٍؼ 

ٓ كؼد معف ـ بف حاجة إلك أكؾ الرصب و  ح الحديث والػؼفاء فقفا تػاصقؾ وشروط وأحؽام.، ولشرا«لؿ

( وتخصقص آيات الؿقاريث بالؼاتؾ والؽافر والرققؼ وردت فقف أحاديث صحقحة، 4)

 وتػصقؾفا يف طؾؿ الؿقاريث.

 ( يف )ت(: )فقؿا خص مـ الؽتاب بالسـة(.1)

 .014ص« اإلتؿام»، 4/0440« اإلتؼان»، 440ص «التحبقر»، 018ص« الؿقاقع»واكظر 

 مـ سقرة التقبة. 48( آية الجزية هل أية 4)

 مـ سقرة التقبة. 81( وآية إططاء الزكاة لعامؾ هل أية 3)

مـ سقرة البؼرة، وهذه أيات  416مـ سقرة الـحؾ، والثاكقة: أية  61( إولك: أية 8)

َصت أحاديث، اكظر تػصقؾفا يف   .4/0440« اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن»َخصَّ
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َاِمُس 
ْ
 امَْفْطُل اْل
 (1)ِِف امْوُىْجَىلِ 

 َوَسددِ ََكَن ِسددن لَّْسددٍل َدددِل  َدََللَدد ٍ   125
 

دْب َذلِدَ  النَّْسدَل    َ سٍْ  فَنَ َُ  ُُمَْىوًَل َِ
 

ا ِ   126 ددسَّ َِ ددوَِّ  الْ َْيَِهُددىُ  (2)َوبِِلطِّ  َاددَِ  
 

دَ    ُؼدٌِل ُسَسؽَّ
ُ َْ ِِ ِونِْم ا َمِ َاَِ  

َِ 
 

ْم   127 ًَ ٌ ُيدددِريَت َوقَِبَنَدددُى فَدددِْذ  ُوَتووو َّ
 

   َ ًَ َْْت َسدوْ ر ق  ََ  فَسِْد َؼِِذيًِ َوْزبًِ َذ
 

 

اِدُس   امَْفْطُل الصَّ
لُ   (3)امْوُىَؤوَّ

 َدددَْبِ َمددِِيسٍ   128
ُْمددًٌَل لََعَ ََ  َوَسددِ ََكَن 

 

ددٍ  ََكَن لَْسًنددِ   ًِ ْاددِ  َد
َ ًَل َ  ووَؤوَّ  وز

 

129   ِِ َمِ 
دْ   (4)﴾مف خف﴿ َِ َُ  فَدَ  َت

 

ََل بَِنددِِيِسهِ تَسُْعدد  و 
َ
لَددي  (5)ْرو َوُرددن سِّ

 
 

  

                                                                                                               

« اإلتؿام»، 4/0448« اإلتؼان»، 444ص «التحبقر»، 041ص« الؿقاقع»اكظر ( 0)

 .018ص

 ( يف تػسقر )الغراء(. 013( اكظر البقت رقؿ )4)

 .018ص« اإلتؿام»، 441ص «التحبقر»، 041ص« الؿقاقع»( اكظر 1)

 41( الذاريات: 4)

ن صػة القد وشرحفا لؾسققصل أ« الـؼاية»( يرى الؿملػ ـ رحؿف اهلل ـ تبًعا لألصؾ وهق 3)

وأمثالفا يجب ترك ضاهرها تـزيفا هلل طـ مشاهبة الؿخؾقققـ وهق مذهب كثقر مـ 

الؿتلولة، وهذا تلويؾ خاصئ، إذ ٓ يؾزم مـف التشبقف؛ ٕن اهلل لقس كؿثؾ شلء، ثؿ إن هذه 

أية بخصقصفا لقست مـ آيات الصػات، ولقست مضافة إلك اهلل، والؿراد هبا هـا الؼقة، 

 .40/343« تػسقر الطربي»ئقد، وهق تػسقر كثقر مـ السؾػ، اكظر مصدر آد ي
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اةُِع   امَْفْطُل الصَّ
ِمِ  ُُ  (1)ِِف امْوَىْف

ٌَافِدٌأ   131 ٌَ سِّ / َؿدْس ِ ِْ  يَِِجُ  لََعَ َؿدْسَب
 

فه  
ُ
ددي َِ ًََّ   (2)ل َموُْكٌقِددِى ُحْ ًمددِ   َتَمدد

 

َدِِلٌف   131 َُ  ٌُ ًْ  َوَسِ َدِلََف الْدَموُْكٌَق َذ
 

ٌَْؼٍفو وََعدسٍْطو ََغيٍَ و َوَرٍد    (3)َادَ  َِ
 

 

 امَْفْطُل اثلَّاِوُي 
 (4)ِِف امْوُىْطنَِق َوامْوُىَليَّرِ 

ْسَسَن اْْبَْمُ  ُسْكنٌَأ   132
َ
 ْ ًَْمِ  (5)َوُُيَْمُ  َم

 

َمَ    َُ يََّر  ََ  (6)َؼدِسيٌح لََعَ َسِ قَر تَّ
 

ِرٍ   133 ًَ َِرََت َرلٍْ  ِم َ سَّ  و َوخِْن يَُسنْ (7)َِ
 

  ِْ َر ِذيِى اْْبَْمُ  فَِتُْس َ  َتَىزَّ َْ  ُى ُمْط
 

                                                                                                               

« اإلتؿام»، 4/0480« اإلتؼان»، 443ص «التحبقر»، 043ص« الؿقاقع»اكظر ( 0)

 .018ص

 .41( اإلسراء: 4)

 /أ(.3( )1)

 .018ص« اإلتؿام»، 4/0468« اإلتؼان»، 448ص «التحبقر»، 041ص« الؿقاقع»( اكظر 4)

 ( يف )ز(: )مطؾؼا(.3)

( مصدر لؾػعؾ )ُيحَؿؾ( يف أول البقت، ويجقز أن يضبط )َمْحِؿال(، فالػعؾ حؿؾ مـ باب 8)

 ضرب.

ڀ ﴿أي ققدت الرقبة باإليؿان يف ققلف تعالك يف كػارة الؼتؾ: ( 1) ڀ  ڀ  ڀ 

ٺ ٺ  ڇ ﴿[، وأصؾؼت كػارة الظفار يف ققلف تعالك: 84]الـساء: ﴾ٺ 

ڌ  ڍ  ڍ  فحؿؾت [، 1]الؿجادلة: ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کڇ 

 الثاكقة طؾك إولك.
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 امَْفْطُل اتلَّاِشُع 
 (1)ِِف اجلَّاِشِخ َوامْوَىنُْصِخِ 

ِس قَْر فََغِو  134 ِْ  َوِذيِى تََؽِِجيٌفو َوِِف اذل 
 

ًٌدِ َذوَِِضددُذُى تَددَ     َوَسددِ ََكَن َسنُْطدد
 

َِسَّا ِ   135  و وَالنَّْطُخ قَْر يَُسٌ(2)ِضٌَى الِْىرَّ ِ الْ
 

  
َ
ْو لِنسَّْضددِم ْ

َ
َمددِ ِوََل ُن لِنُْحْسددِم ْ ًُ َ  ْو ل

 

وْ   136
َ
َددددفَّ ْ

َ
َِ ْو ُدوهِدددِى 

َ
 رَِل بَدددَرٍل ْ

 

ْغنََل  
َ
ٍ  َؼِحيٍح تََطنَْطَ   نوَ  (3)َِ َْ  جَّ

 

 

 امَْفْطُل امَْػاِشوُر 
ٍِ َواِحرٌ  ِ ًٌَث، َوَوا َغِىَل ة ةً ُوَػيَّ ٍِ ُورَّ ِ وَىْػُىِِل ة

 (4)ِِف امْ
137  

 

ٌَى ْْ َمِ اََّّ ًُ ُ ِمدً  (5)ِسًَِل ََ  و َولَْم يَُ  
 

مُ   ًُ دددِ ِسدددوْ ًَ ُددددٌ الُْىدددََّل  بِ
َ
ا ْ  رَِلَّ لََعِ

 

ْر ِريدَ / َضدَِو ٌ   138 ََ ِ ُدنٌْفو ف ًَ ًِ  َوِِف َُلْ
 

دَ    ـ  ُم فُ رَّ ََ  َوقَْر ِريَ / َوْغدٌسو َوالْدُم
 

   

                                                                                                               

 .011ص« اإلتؿام»، 0413/ 4« اإلتؼان»، 430ص «التحبقر»، 031ص« الؿقاقع»( اكظر 0)

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿( يؼصد آية العدة التل يف سقرة البؼرة: 4)

[، كسختفا أية التل قبؾفا يف الرتتقب وإن كاكت 441]البؼرة: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ﴿الك: بعدها يف الـزول، وهل ققلف تع

 [.414]البؼرة: ﴾پ ڀ

 )غ ر ر(،« التاج»والغراء: بقاض يف الجبفة أو جبفة الػرس خصقًصا، ويطؾؼ طؾك البقاض، 

والؿراد هـا أن آية العدة متؿقزة طـ غقرها كؿا أن الحصان إغر متؿقز طـ غقره، فالـاضؿ 

 تؼدم فقف الؿـسقخ طؾك الـاسخ يف الرتتقب.يؼصد أن آية العدة هل الؿثال القحقد الؿتؿقِّز الذي 

 ( يف )ز(: )أغؾظ(.1)

 .011ص« اإلتؿام»، 480ص «التحبقر»، 031ص« الؿقاقع»( اكظر 4)

 [.04]الؿجادلة: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ﴿( أي أية: 3)
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اِدُس   اْْلَاُب الصَّ
ٍِ جَ  مَْفاِظ، َوفِي

َ
 ًَلجَُث فُُطٍِل فِيَىا يَرِْجُع إََِل امْوَىَػاِِن امْوُىَتَػنَِّلِث ةِاْْل

 

ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل

َِْضِل َوامَْفْطلِ  ْ  (1)ِِف ال
فٌُُيَمدِ  139  بَِىْكٍف َوتَْسِك الَْىْكِف قَْر َوسَّ

 

ِِ اهِْسَكدددِرٍ   ددددإِنَّ َوخِنَّ 
َِ(2)   ًََّ  َتَمددد

 

لِ   141 ِن َحدَ  (3)لَِ وَّ ُْخـَرىَسَه اْْليَِ      ﴾حص مس﴿ و َواثلَِّ ْٕ ٌِ  ا ْ ِ لََعَ ال ًَ  (4)ََل تَنَلْ
 

 

 امَْفْطُل اثلَّاِِن 
ٌَاِب َوامْوُىَصاَواةِ  ْط جيَازِ َواْْلِ  (5)ِِف اْْلِ

رٌ   141 ددسَّ ََ ِِ الْدددَمَىِِن ُس  
 َوَتْىِسيددُف ُِّه

 

  ِِ ِِد فََساِاْىُى  دَ   )َنْظِه امُْػُلو  ُسَ مَّ
 

142   ِِ ِ قَْر َاَِ   ًَ
ًِينُ   يلو ﴿﴾حك﴿َوَتْم

 

ِلٍِ / ﴾جم يل ِنو وَِِف ثَ  (6)﴾ِّ﴿ ِِ اثلَِّ
                                                                                                               

 .016ص« اإلتؿام»، 414ص «التحبقر»، 038ص« الؿقاقع»( اكظر 0)

 [04-01]آكػطار: (کک ک ک گ گ ژ ژ ڑ ڑ)( أي ققلف تعالك: 4)

( أي أن إول وهق القصؾ مثالف ما يف سقرة آكػطار، ومثال الثاين آية سقرة البؼرة التل 1)

 ، وتػصقؾ هذه الؿسائؾ يف طؾؿ البالغة.016ص« إتؿام الدراية»سقشقر إلقفا، واكظر 

 ﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ﴿ أي ققلف تعالك:( 4)

 [03]البؼرة: ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ﴿ [، ثؿ فصؾ ولؿ يعطػ فؼال:04]البؼرة:

 .016ص« اإلتؿام»، 3/0364« اإلتؼان»، 484ص «التحبقر»، 081ص« الؿقاقع»( اكظر 3)

 ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ﴿أشار الـاضؿ إلك أمثؾة اإليجاز واإلصـاب والؿساواة، فؿثال اإليجاز: ( 8)

[، 13 ]الؽفػ: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ﴿[، ومثال اإلصـاب: 018]البؼرة:

 [، وإلقفا أشار بؼقلف: )وٓ(.41]فاصر: ﴾ۉ ې ې ې ې ى﴿ومثال الؿساواة: 
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 امَْفْطُل اثلَّامُِث 
 (1)ِِف امَْلْطورِ 

143  ( ِِ َر  ددسَّ ََ ِدِ َت ًراَنْظووِه امُْػُلوو َددسَّ َُ  ) 
 

ًِينُددُى اْْنَددََّل   او َوَتْم ٌَاِوددِى ُقددسا هْ
َ
 (2)بِي

 

َِْمن  144 ٍد (3)بَِمِ الْدُمْؽَكََف رَِلَّ رَُضٌٌل  ـَ  سَّ
 

َن السِّْضِ  الِْ َساِم لَِمْن َدَ    ِْيٌ  س   (4)قَ
 

مُ وَ   145 ًِ  نَيْدددِى َؼدددَ ُ  اِ ُثدددمَّ َونَددديْ
 

ا َوَسْن تَدَ    َِ ُقسا ْؼَحِ
َ َْ  َسَه اْْلِل َوا

 

 

   
  

                                                                                                               

 .016ص« اإلتؿام»، 4/0383« اإلتؼان»، 416ص «التحبقر»، 083ص« الؿقاقع»( اكظر 0)

 /ب(.3( )4)

 ( يف )ب( و)ت(: )لؿـ(.1)

 [.044]آل طؿران: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ﴿( يشقر إلك ققلف تعالك: 4)
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َاتَِىثُ 
ْ
 اْل

َِاٍع  ًْ
َ
ْرَبَػِث أ

َ
ِث لَِىا َشَتَق، َوتَْشَتِىُل لََعَ أ ُمٍِر ََتْرِي َُمَْرى اتلَّتِىَّ

ُ
 ِِف أ

 

ُل  وَّ
َ
ُع اْْل ِْ  اجلَّ

ْكَصاٍم فِيَىا َوَقَع ِِف امُْلْرآ
َ
ْغًَلِم، َوِِهَ جًََلجَُث أ

َ
ْشَىاءِ اْْل

َ
 ِن وِْي أ

ًْبَِياءِ 
َ
ْشَىاُء اْْل

َ
ا  أ َُ ُ ل وَّ

َ
  (1)أ

ْم قَْرُر ََخَْطد ٍ   146 ًِ ْضَمِئِ
َ
ِس ِسْن ْ ِْ  َوِِف اذل 

 

ددَ    ددِ ُسَسؽَّ سَّ
َ
 وَِوْغدددِسيَن رَِْجَددًَِلو َوْ

 

َْْىددَرُهو  147 و ُثددمَّ رِْدِرٌددُص  ٌْ  فَددآَدُمو هُددٌ
 

ْْوَدِهُ َوِسْن    ُ  دَ   (2)َْْىُر رِبْدَساِييُمو َوا
 

ٌُضدُف َْنْنُدُىو  148 ِو ُثدمَّ يُ ـً يْ
َ
ْ َُ ٌ َُ  َوَيْى

 

ٌٌدو َؼددِِلٌح ُِّا ارِْضددَ     َولُددٌٌطو َوُيدد
 

ٌُهُ   149 ٌَضدٍو وَِؼوْ  و(3)وََاَِ  ُعَىيٌْبو ُثمَّ ُم
 

َ   -فَِْونَم  -وََداوُُد   ـ  ه ُضنَيَْمَِن فُ  سَّ
 

ـً   151 يْ
َ
ْ َُ يٌِّ

َ
ُمو َوأ ًُ  ِو ُثمَّ ُذو الِْ ْسدِ  ِسدوْ

 

ََِسو َوالََْْطدُه اْْنَدََّل   ًْ  َوُيٌنُُص َسْه رِ
 

ْْوُدىُ   151 َزا َزَرِسيَِّو َوا ْْدُن َمدْسَيٍمو(4)َِ  و َوا
 

ددَ     وََدددَِتُم رُْضددِ  اِ َاددَِ  ُسَ م 
 

 

ْشَىاُء امْوَىًَلئَِكِث 
َ
ا  أ َُ   (5)جَانِي

ْضدَمِئِ   152
َ
ِس ِسْن ْ ِْ ََل َوِِف اذل  َّ َِ د ْم قَدر تَّ ًِ 

 

يددُ و ِسدديََكُل ُْح ددَ     َثَمِِجيَددٌ / ِاْسِ
 

ْمو َوَسِلٌِ و  153 ًُ َُ ِسوْ و َسْه َسُِرو ُُ دَ    َوَيُِرو ِْ ِّ تََسمَّ  (6)قَِىيٌرو َوبِِلسَّْوِر الط 

                                                                                                               

 .018ص« اإلتؿام»، 3/0881« اإلتؼان»، 116ص «التحبقر»، 081ص« قعالؿقا»( اكظر 0)

 ( أي إسؿاطقؾ وإسحاق، طؾقفؿا السالم.4)

ـْق إكَّؿا ُهَق فِل الـَّْخؾ، فنذا 1) ( أي هارون، طؾقف السالم، والصـق الؿراد بف إخ، وَأْصُؾ الصِّ

 ص ن و(.« )التاج»خرج كخؾتان أو ثالث مـ أصؾ واحد فؽؾ واحدة مـفـ صـق، 

 ( أي يحقك بـ زكريا، طؾقفؿا السالم.4)

 .018ص« اإلتؿام»، 3/0868« اإلتؼان»، 164ص «التحبقر»، 088ص« الؿقاقع»( اكظر 3)

  =هذا ما ذكره»بعد أن ذكر أسؿاء إربعة إُول:  018ص«إتؿام الدراية»( قال السققصل يف 8)
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ْغًَلمِ 
َ
ََِىا ِوَي اْْل ْشَىاُء َغرْيِ

َ
ا  أ َُ  (1)جَاثِلُ

ِِْس وَ   154 ِِ اذل   ْغدٌس َوَواِحدٌروَوِسْن َدَْبِِيْم 
 

ددَ    ؼ 
ُ
ِِ الْددَِغ  ْ ْم/ رِبِْنددُْص  ًُ ُ ل وَّ

َ
 فَددي

 

َّْدٌهو  155 و ُت ُُ و َقدِلٌُ َُ  َوقَُِروُن َسْه َاِلٌُ
 

َشيْددٍس تَمَددلََّ    دده وِّ ددِ سَّ ـً يْ
َ
َمددُِن ْ َْ  َولُ

 

َ و  156
َ
َيددِ ْ َمددَساَن َوادِلِ  َوَمددْسَيُم َسدده خ 

 

ِي دَ   ٌَ َدَْبُ اذلَّ ْمو َوْي ًُ  َ  َوَيُِروُن ِسوْ
 

ٌػ   157 َؽَّ َُ ْحِب الِْ َساِم  َن الؽَّ  َوَزيٌْر س 
 

ددَ    ـ  ددِس فُ ِْ ِِ اذل  ِس 
ِْ َْددٍ  بِددِذل  ََ  بَِموْ

 

 

ُع اثلَّاِِن َواثلَّامِِث  ِْ  اجلَّ
مَْلاِب 
َ
 (2)فِيَىا َوَقَع ِِف امُْلْرآِن وَِي امُْكََن َواْْل

ْب  نَ سْ يُ َولَْم   158 ًَ َ ِب ل
َ
ْسآِن َدَْبُ ْ َُ  ِِ الْ

 

هِْشََل وَ  
ُ
ِِ الَْ ًِْفْ   ِ ِْ ََْسَج

/ ذُو الْ َُ ََِ  (3)اََللْ
 

ُْْن َمْسيٍَمو  159  َوِِف آِل ِوْمَساَن الْدَمِطديُح ا
 

ََل   ِس هُش  ْْ ِِ الَْس ْوتَِِد 
َ َْ ٌُْن ذُو ا  (4)َوفِسَْو

 

                                                                                                               

ِجؾَّ ومالؽا وقعقدا[: الرطد 164[ وزدكا يف التحبقر ]ص088البؾؼقـل ]ص = ، ويف «والسِّ

، 3/0866« اإلتؼان»كقن الرطد والسجؾ وقعقد أسؿاء لؾؿالئؽة كؼاٌش وكظر، واكظر 

ولعؾ مراد السققصل ومـ تبعف مـ طدها ذكُر ما ورد مـ أققال مسـدة بغض الـظر طـ 

 صحة ذلؽ.

 رآن مـ الؽـك وإلؼاب(.( جاء هذا العـقان يف )ت(: )الـقع الثاين والثالث: فقؿا وقع يف الؼ0)

« اإلتؿام»، 3/0881« اإلتؼان»، 168ص «التحبقر»، 088ص« الؿقاقع»واكظر 

 .018ص

 /أ(.8( )4)

 .001ص« اإلتؿام»، 3/4104« اإلتؼان»، 168ص «التحبقر»، 088ص« الؿقاقع»واكظر 

 ؿ يؽـ(.ويف )ز(: )ولؿ يؽ(، ويحتؿؾ أهنا )ول .61، وسقرة الؽفػ: 0سقرة الؿسد:( 1)

 .01، وسقرة الػجر: 43( سقرة آل طؿران: 4)
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َىاتِ  َُ ُع الرَّاةُِع  ِِف امْوُىْت ِْ  (1)اجلَّ
ٌَعَه قَر دِّ   161 ٌَضدٍ ِْيُ ِ َذَ  ُم ًَ  (2)ِع فَِموْ

 

   َ دِس الَْىُْْر الْدُمِويُب َجَمَّ ـِ َ  (3)َوبِِْْل
 

 و وََؿدُْْكُى/(4)َوُيْرََع ِ َُْْطٌٍر ُغَ مٌ   161
 

دددْ َ    َُ ِ ُت ِْ َمنَددد ًْ  (5)ِ َدددٍِ  َوَراٍ  مِّ
 

ٌْا ُيَرًدا  162 ِ َدَو ًَ وْ  و َوخِنْ (6)َوقُْ / َمِنٌ  س 
 

ٌَضدٍ  مَّ ُم
ُ
ٌَحو زُ  (7)تُسِْدْ   الْددَمَ   (8)َذْْهَ يُ

 

نَددْت بِِهِْسَطددِرَِيِ  163  َ  ِ َددٍِ  َذوُددٌٍن ُث
 

ددَ  فَددَزالٍ   ددِِم يُددْسَوى ََتَمِّ َْ  و َوبِِِْلِْو
 

ٌَعدٌه ُثدمَّ ََكِلدٌب   164  و(9)َوقُ  رَُّادَ ِن/ يُ
 

ََل   َِ هُددش  ددِ/ ِْيَِِضددد ـً يْ
َ
 َوقُدد  رَُّاددٌ  ْ

 

ٌَضٍد  165 ُْن ُم ِْيُبْ   (11)و وَالَْىِشيُش وَِوسُْضىُ (11)َح
 

 (12)ٌُضَف/ قِْكِسٌَبو َوَراِخيُ  ُْح دَ  ِْيُ  
 

                                                                                                               

 ( يف )ب( و)ت(: )الؿفؿات(.0)

 .001ص« اإلتؿام»، 8/4106« اإلتؼان»، 180ص «التحبقر»، 010ص« الؿقاقع»واكظر 

 .81( الؽفػ: 4)

 .83( الؽفػ: 1)

 .14( الؽفػ: 4)

 ، أمر لؾؼارئ بلن يتؼبؾ.( وكؾؿة )تؼبال(، تحتؿؾ أهنا ما أثبتف، ويحتؿؾ أهنا )َتَؼبَّال(3)

 .18( الؽفػ: 8)

 .1( الؼصص: 1)

لؾسققصل « اإلتؼان»)يقحاكذ(، اكظر  001( كذا يف الـسخ، والذي يف الـؼاية وشرحفا ص6)

8/4134. 

 .41( الؿائدة: 8)

 .41( يس: 01)

 )ع ر س(.« التاج»( يف )ت(: )وطرشف(، والعرس: امرأة الرجؾ، 00)

 .40( يقسػ: 04)
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166  ِ ًَ ِر اْضُم ًِ ٌَ ْ  و وَِضمْ (1)َوآِضديٌَ  ِوْسُس ال
 

ْؤِسٌن َادَ    ِِ ََغفٍِس سِّ ْشِريَ  قُْ /  ِ ِ(2) 
 

لََّف الدْطد  167
َ
ًٌَِبو وَأ َِ ِس ِسْن َيَزا  ِْ  َوِِف اذل 

 

دَ    ًسدِ بِدِى قَدر تََّسسَّ ًِ
ْ
يِإِّ تَي ًِ  (3)دُط

 

دد ً َاددشَ   168 ئِمَّ
َ
 ى اُ بِِِْلِْحَطددِِن َخوَّددِ ْ

 

   َ ًَّ ْن تََطد
َ
قَْؽددٍ رَِل ْ

َ َْ ُبدٌا ا َِ قَسَّ ََّّ 
 

ددْت بِلَِْْطدددَِب )  169 ددِ َتمَّ ًَ ْْيَُِت
َ
 ِِدرٍ قَددَوْ

 

ددَ  َيددِندديٍم وَ   ِـّ ددَراِد َتَس  (4)َراهَِ( لِنطَّ
 

هْددِشَل َُجْنَدد ً   171
ُ
ددْسآِن ْ َُ ٍس بِددِى الْ ًْ  وَِغدد

 

ِل )  ٌْ َل بَدِلٍِ  سَّ ِ ه غَ ِ َ
َ َْ  (5)دِِضِف( ا

 

ٍَ َوَيددِ َدددَْبَ ََغفِددسٍ   171 ا ٌَّ  َذيَددِ َدددَْبَ تَدد
 

دِ َُِّّ َسدْن تَدَ    ًَ َِت َواْجَسْه بِ قِْ  َخْْثَ
َ
ْ 

 

                                                                                                               

 .8( الؼصص: 0)

 .46( غافر: 4)

وهق مطبقع، والسفقؾل هق « اإلطالم بؿا يف الؼرآن مـ إسؿاء وإطالم»( اسؿ كتابف 1)

، ـه316 طبدالرحؿـ بـ طبداهلل بـ أحؿد بـ أصبع الخثعؿل السفقؾل إكدلسل، ولد سـة

الروض »وكان طالـًؿا بالعربقة والؼراءات، تصدر لإلقراء والتدريس، ولف مصـػات، مـفا 

 ، اكظرهـ360وهق شرح لسقرة ابـ هشام يدل طؾك تبحره وبراطتف، تقيف سـة « كػإ

 .04/110لؾذهبل « تاريخ اإلسالم»

 (.41واكظر التعؾقؼ طؾك البقت )

ؾ، فرمز لفا بحروف أوائؾ هذه 4) ( يشقر الـاضؿ إلك طدد أبقات الؿـظقمة بحساب الجؿَّ

، والؿجؿقع 3، والفاء بــ11لعقـ بــ، وا011الؽؾؿات الؿؽتقبة بالحؿرة، فالؼاف بـــ

 ، ويبدو أن هـاك بقتا أسؼطف أو أكف لؿ يعد هذا البقت.013

، والباء 41يف طد الؿغاربة، والؿقؿ بــ 811( وهـا يشقر إلك تاريخ فراغف مـ كظؿفا، فالغقـ بــ3)

 ، أي يف تؾؽ السـة، يف شفر رمضان.844، والؿجؿقع: 4بــ

، «تاج العروس»وجؿعفا آٓء، ويف مػردها لغات، اكظر  وققلف: )إَلك(: الـعؿة،

 ى(. )أ ل
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ٌَاِن َحياددِ َوَسي لًددِ  172 ِْددد ِْ ِ  َوُرددن    َول
 

   َ  َوِِف اْْبَْغدِس ُزن    يَِ رَِحيُم ُلَم 
 

 ََف َددَْبِ ُمسَْضدٍ  بَِكيََْْ  َداِر الْدُمْؽَك   173
 

ََل   ٌِ  الْدد
 َونَيْددِى َؼددَ ُ  اِ َتددْْتَى لََعَ

 

دددس  الِْ دددَساِم َوآِ ِ   174 ُِ ْؼدددَحِبِِى الْ
َ
 َوْ

 

ْتَِِْوِى َسِ ُدْسَت يَدِ َرافِدَه الُْىدَ   
َ
 (1)َوْ

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

  

                                                                                                               

 /ب(.8( )0)
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ًٓ وآخًرا طؾك تقسقره وإطاكتف، وبعد آكتفاء مـ دراس ة الـص الحؿد اهلل أو

 وتحؼقؼف والتعؾقؼ طؾقف أشقر إلك شلء مـ الـتائج والتقصقات:

 فمن أبرز ىتائج تحقوق هذه الرسالة:

 (.أن آسؿ الصحقح لفذه الؿـظقمة هق )كظؿ الجقاهر .0

 صحة كسبتفا إلك كاضؿفا. .4

التعريػ هبذا العالؿ طبدالعزيز الؿؽـاسل الذي لؿ تـشر أكثر كتبف،  .1

طـد كثقر مـ صؾبة العؾؿ، بؾ إن كظؿف لؿثؾث قطرب صبع مرات، ولقس معروًفا 

 دون معرفة شلء طـ مملػف إٓ أن اسؿف طبدالعزيز الؿغربل.

إبراز هذه الؿـظقمة الؼقؿة وبقان طظؿ أهؿقتفا، وتعريػ العؾؿاء وصؾبة  .4

العؾؿ هبذه الؼصقدة بعد إخراجفا مضبقصة ضبًطا كاماًل لؿا لفا مـ ققؿة طؾؿقة، 

 ا سابؼة طؾك مـظقمة الزمزمل الؿشفقرة.ولؽقهن

 ومما أوصي به يف الخاتمة:

حث صالب العؾؿ طؾك إخراج الؿخطقصات الـافعة خصقًصا الؿتقن  .0

 العؾؿقة، وتحؼقؼفا تحؼقًؼا طؾؿًقا مع العـاية بضبطفا ضبًطا كاماًل.

ؽقكاهتا ويؽشػ الـؼاب طـ إن هذه الؼصقدة بحاجة إلك شرح يربز م .4

 اهلل أن يقسر لل ذلؽ وأن يعقـ.، أسلل مسائؾفا

ـٍ حتك يؽثر آكتػاع هبا. .1  إخراج هذه الؿـظقمة مسجؾة بصقت َحَس
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 إخراج بؼقة كتب الؿؽـاسل التل ٓ تزال مخطقصة يف شتك الػـقن. .4

وأسلل اهلل تعالك أن يجزي كاضؿفا خقر الجزاء وأن يـػع هبا ُكؾَّ مـ اصؾع 

 طؾقفا.
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تحاف فضالء البشر يف الؼراءات إربعة طشر، أحؿد بـ محؿد بـ أحؿد إ .0

قؼ: تحؼ (،ـه0001الدمقاصّل، شفاب الديـ الشفقر بالبـاء )ت  طبدالغـلبـ 

 هـ.0441 -م4118لبـان، الطبعة الثالثة،  - أكس مفرة، دار الؽتب العؾؿقة

صل )ت اإلتؼان يف طؾقم الؼرآن، تللقػ: طبدالرحؿـ بـ أبل بؽر السقق .4

(، وزارة الشمون اإلسالمقة، مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ ـه800

 .ـه0448الشريػ، الطبعة إولك، 

إتؿام الدراية لؼراء الـؼاية، تللقػ: طبدالرحؿـ بـ أبل بؽر السققصل )ت  .1

(، كشقدة لؾـشر والتقزيع، العاشر مـ رمضان، مصر، الطبعة ـه800

 .ـه0416إولك، 

ٓكتػاع، تللقػ: مقسك بـ أحؿد الحجاوي الحـبؾل )ت اإلقـاع لطالب ا .4

الرتكل، دار هجر، الطبعة الثالثة،  طبدالؿحسـ(، تحؼقؼ: د. ـه886

 .ـه0441

البحر الؿحقط يف التػسقر، تللقػ: أبل حقان محؿد بـ يقسػ بـ طؾل بـ  .3

حؼقؼ: صدقل محؿد (، تـه143يقسػ بـ حقان أثقر الديـ إكدلسل )ت 

 هـ.0441بقروت، الطبعة )بدون(:  - رجؿقؾ، دار الػؽ

البؾغة يف تراجؿ أئؿة الـحق والؾغة، تللقػ: محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادى  .8

ـ لؾطباطة والـشر والتقزيع، الطبعة إولك 601)ت   هـ.0440هـ(، دار سعد الدي

(، ـه444البقان يف طد آي الؼرآن، تللقػ: طثؿان بـ سعقد الداين ) ت .1
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الحؿد، مركز الؿخطقصات والرتاث والقثائؼ، تحؼقؼ: غاكؿ قدوري 

 .ـه0404الؽقيت، الطبعة إولك، 

أبل  تاريخ اإلسالم َوَوفقات الؿشاهقر َوإطالم، تللقػ: شؿس الديـ .6

(، تحؼقؼ: ـه146اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ َقاْيؿاز الذهبل )ت طبد

 م. 4111إولك، الدكتقر بشار طّقاد معروف، دار الغرب اإلسالمل، الطبعة: 

التحبقر يف طؾؿ التػسقر، تللقػ: جالل الديـ طبدالرحؿـ بـ أبل بؽر  .8

الرياض،  فريد، دار العؾقم، طبدالؼادر(، تحؼقؼ: فتحل ـه800السققصل )ت 

 .ـه0414الطبعة )بدون(، 

تػسقر الطربي = جامع البقان طـ تلويؾ آي الؼرآن، تللقػ: محؿد بـ جرير  .01

(، ـه101الب أمؾل، أبل جعػر الطربي )ت بـ يزيد بـ كثقر بـ غ

الرتكل، دار هجر لؾطباطة والـشر  طبدالؿحسـاهلل بـ تحؼقؼ: الدكتقر طبد

 م. 4110 -هـ  0444والتقزيع واإلطالن، الطبعة: إولك، 

جؿفرة أكساب العرب، تللقػ: طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل  .00

هارون، دار الؿعارف، الطبعة  (، تحؼقؼ: طبدالسالمـه438الظاهري )ت 

 م.4106الثامـة، 

خزاكة إدب وغاية إرب، تللقػ أبل بؽر بـ طؾل بـ طبد اهلل الؿعروف  .04

ه(، تحؼقؼ: د. كقكب دياب، دار صادر، 611بابـ حجة الحؿقي )ت 

 .ـه0410بقروت، الطبعة الثاكقة، 

فضؾ  خالصة إثر يف أطقان الؼرن الحادي طشر، تللقػ: محؿد أمقـ بـ .01
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هـ(، 0000اهلل بـ محب الديـ بـ محؿد الؿحبل الحؿقي الدمشؼل )ت 

 دار صادر، بقروت.

درة الحجال يف أسؿاء الرجال، تللقػ: أحؿد بـ محؿد الؿؽـاسل  .04

(، تحؼقؼ: محؿد إحؿدي أبل ـه0143الؿعروف بابـ الػرضل )ت 

 (.الـقر مؽتبة دار الرتاث، الؼاهرة، الطبعة )بدون(، التاريخ )بدون

يف تاريخ أطقان حؾب، تللقػ: محؿد بـ إبراهقؿ بـ يقسػ  الحبب در .03

(، تحؼقؼ: محؿقد الػاخقري ـه810الحؾبل الؿعروف بابـ الحـبؾل )ت 

 م.0814ويحقك طبارة، كشر وزارة الثؼافة السقرية، دمشؼ، الطبعة )بدون(، 

الروض الفتقن يف أخبار مؽـاسة الزيتقن، تللقػ: محؿد بـ غازي  .08

بـ مـصقر، الؿطبعة الؿؾؽقة، الطبعة الثاكقة،  طبدالقهابين، تحؼقؼ: العثؿا

 .ـه0416الرباط، 

اهلل بـ حؿقد ئح الحـابؾة، تللقػ: محؿد بـ طبدالسحب القابؾة طؾك ضرا .01

(، تحؼقؼ: د. طبدالرحؿـ العثقؿقـ، وبؽر ـه0483الـجدي الحـبؾل )ت 

 .ـه0408أبق زيد، ممسسة الرسالة، بقروت، الطبعة إولك، 

 اهلل الؼسطـطقـلؼات الػحقل، تللقػ: مصطػك بـ طبدسؾؿ القصقل إلك صب .06

(، ـه0186)ت « حاجل خؾقػة»وبـ « كاتب جؾبل»العثؿاين الؿعروف بـ 

إحسان  إركاؤوط، إشراف وتؼديؿ: أكؿؾ الديـ طبدالؼادرالؿحؼؼ: محؿقد 

أوغؾل، تدققؼ: صالح سعداوي صالح، إطداد الػفارس: صالح الديـ 

 م. 4101تركقا، طام الـشر:  - الـاشر: مؽتبة إرسقؽا، إستاكبقل يغقر،أو
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سؾقة إكػاس ومحادثة إكقاس بؿـ أقرب مـ العؾؿاء والصؾحاء بػاس،  .08

اهلل (، تحؼقؼ طبدـه0143تللقػ: محؿد بـ جعػر بـ إدريس الؽتاين )

 م.4114الؽتاين وآخريـ، دار الثؼافة، الدار البقضاء، 

قة يف صبؼات الؿالؽقة، تللقػ: محؿد بـ محؿد بـ طؿر شجرة الـقر الزك .41

خقالل،  طبدالؿجقد(، طؾؼ طؾقف: ـه0181بـ طؾل ابـ سالؿ مخؾقف )ت 

 م. 4111 -هـ  0444دار الؽتب العؾؿقة، لبـان، الطبعة إولك، 

شذرات الذهب يف أخبار مـ ذهب، تللقػ: طبد الحل بـ أحؿد بـ محؿد  .40

(، تحؼقؼ: محؿقد إركاؤوط، ـه0168ل )ت ابـ العؿاد الَعؽربي الحـبؾ

بقروت،  - إركاؤوط، دار ابـ كثقر، دمشؼ طبدالؼادرخرج أحاديثف: 

 م. 0868 -هـ  0418الطبعة: إولك، 

صحقح البخاري، الجامع الؿسـد الصحقح الؿختصر مـ أمقر رسقل اهلل  .44

  وســف وأيامف، تللقػ: محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري )ت

قؼ: محؿد زهقر بـ كاصر الـاصر، الـاشر: دار صقق الـجاة (، تحؼـه438

(، الطبعة: طبدالباقل)مصقرة طـ السؾطاكقة بنضافة ترققؿ محؿد فماد 

 هـ.0444إولك، 

صحقح مسؾؿ، الؿسـد الصحقح الؿختصر بـؼؾ العدل طـ العدل إلك  .41

تللقػ: مسؾؿ بـ الحجاج بـ مسؾؿ الـقسابقري  رسقل اهلل 

، دار إحقاء الرتاث العربل، طبدالباقلقؼ: محؿد فماد (، تحؼـه480)ت 

 م. 4111بقروت، الطبعة: الثاكقة، 
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صبؼات الشافعقة، تللقػ: أبل بؽر بـ أحؿد بـ محؿد بـ طؿر إسدي  .44

(، تحؼقؼ: د. ـه630الشفبل الدمشؼل، تؼل الديـ ابـ قاضل شفبة )ت 

 هـ.0411ولك، بقروت، الطبعة: إ - طبدالعؾقؿ خان، طالؿ الؽتبالحافظ 

العؿدة يف محاسـ الشعر وآدابف، تللقػ: أبل طؾل الحسـ بـ رشقؼ  .43

، دار طبدالحؿقد(، تحؼقؼ: محؿد محقل الديـ ـه438الؼقرواين )ت 

 .ـه0410الجقؾ، الطبعة الخامسة، 

العققن الغامزة طؾك خبايا الرامزة، تللقػ: محؿد بـ أبل بؽر بدر الديـ  .48

اهلل، مؽتبة الخاكجل، : الحساين حسـ طبد(، تحؼقؼـه641الدمامقـل )ت 

 .ـه0403الؼاهرة، الطبعة الثاكقة، 

ففرس أحؿد الؿـجقر، تللقػ: أحؿد بـ طؾل بـ طبدالرحؿـ الؿـجقر  .41

(، تحؼقؼ: محؿد حجل، دار الؿغرب، الرباط، الطبعة ـه883)ت 

 .ـه0188)بدون(، 

 .ـه0181ة، ففرس الخزاكة التقؿقرية، الؼاهرة، مطبعة دار الؽتب الؿصري .46

الؽايف يف العروض والؼقايف، تللقػ: يحقك بـ طؾل بـ الحسـ، الؿعروف  .48

(، تحؼقؼ: د. محؿد أحؿد قاسؿ، الؿؽتبة ـه314بالخطقب التربيزي )ت

 .ـه0441العصرية، بقروت، الطبعة إولك، 

الؽقاكب السائرة بلطقان الؿئة العاشرة، تللقػ: كجؿ الديـ محؿد بـ  .11

(، تحؼقؼ: خؾقؾ الؿـصقر، دار الؽتب العؾؿقة، ـه0180محؿد الغزي )ت 

 .ـه0406الطبعة إولك، 
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الؿحتسب يف تبققـ وجقه شقاذ الؼراءات واإليضاح طـفا، تللقػ: أبل  .10

الؿجؾس إطؾك  -(، وزارة إوقاف ـه184الػتح طثؿان بـ جـك )ت 

 م.0888 -هـ 0441لؾشئقن اإلسالمقة، مصر، 

ؿؾ يف لب الؾباب مـ واجب إكساب، مختصر فتح رب إرباب بؿا أه .14

تللقػ: طباس بـ محؿد بـ أحؿد بـ السقد رضقان الؿدين الشافعل )ت 

 هـ.0143الجؿالقة، مصر، طام الـشر:  (، مطبعة الؿعاهد بجقار قسؿـه0148

مختصر مـتفك السمل وإمؾ يف طؾؿل إصقل والجدل، تللقػ: طثؿان  .11

(، تحؼقؼ: كذير ـه848اجب )ت بـ طؿر بـ أبل بؽر الؿعروف بابـ الح

 .ـه0441حؿادو، دار ابـ حزم، بقروت، الطبعة إولك، 

مرتؼك القصقل إلك طؾؿ إصقل، كظؿ: أبل بؽر محؿد بـ محؿد بـ  .14

(، مع شرحف كقؾ السقل طؾك مرتؼك القصقل ـه640طاصؿ الغركاصل )ت 

 (.ـه0111لؿحؿد يحقك بـ محؿد الؿختار القٓيت )ت 

اهلل بـ طبدالعزيز بـ محؿد البؽري لؽ، تللقػ: طبدالؿسالؽ والؿؿا .13

 م. 0884هـ(، دار الغرب اإلسالمل، لبـان، 461إكدلسل )ت 

الؿطالع الـصرية لؾؿطابع الؿصرية يف إصقل الخطقة، تللقػ: كصر  .18

محؿقد الؽحؾة، ممسسة الرسالة، بقروت،  طبدالقهابالفقيريـل، تحؼقؼ: 

 .ـه0444الطبعة إولك، 

(، ـه848اهلل الرومل الحؿقي )ت لبؾدان، تللقػ: ياققت بـ طبدجؿ امع .11

 م.0883دار صادر، بقروت، الطبعة الثاكقة، 
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معجؿ التاريخ الرتاث اإلسالمل يف مؽتبات العالؿ، إطداد: طؾل الرضا قره  .16

)بدون(،  بؾقط وأحؿد صقران قره بؾقط، دار العؼبة، ققصري، تركقا، الطبعة

 التاريخ )بدون(.

الؿـطؼة الشرققة، تللقػ: حؿد  - لجغرايف لؾبالد العربقة السعقديةاالؿعجؿ  .18

 .ـه0411 لؾبحث والرتجؿة والـشر، الرياض، (، دار القؿامةـه0440الجاسر )ت 

الؿعجؿ الؿػصؾ يف طؾؿ العروض والؼافقة وفـقن الشعر، تللقػ: إمقؾ  .41

لثاكقة، بديع يعؼقب )معاصر(، دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة ا

 م.4101

الؿعجؿ الؿػصؾ يف طؾقم البالغة، تللقػ: إكعام فقال طؽاوي )معاصرة(،  .40

 م.4104دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة الرابعة 

كحالة  طبدالغـلمعجؿ الؿملػقـ، تللقػ: طؿر بـ رضا بـ محؿد راغب بـ  .44

 بقروت. بقروت، دار إحقاء الرتاث العربل - (، مؽتبة الؿثـكـه0416)ت 

 .ـه0414الؿعجؿ القسقط، مجؿع الؾغة العربقة بؿصر، الطبعة الخامسة،  .41

تللقػ: شؿس الديـ أبل معرفة الؼراء الؽبار طؾك الطبؼات وإطصار،  .44

(، دار ـه146اهلل محؿد بـ أحؿد بـ طثؿان بـ َقاْيؿاز الذهبل )ت طبد

 .ـه0401الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك، 

ػ: محؿد بـ أحؿد بـ يقسػ البؾخل الخقارزمل )ت مػاتقح العؾقم، تللق .43

(، تحؼقؼ: إبراهقؿ إبقاري، دار الؽتاب العربل، بقروت، الطبعة ـه161

 .ـه0418الثاكقة، 
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مـفاج البؾغاء وسراج إدباء، تللقػ: حازم بـ محؿد بـ حسـ الؼرصاجـل  .48

(، تحؼقؼ: محؿد الحبقب ابـ الخقجف، دار الغرب اإلسالمل، ـه864)ت 

 قروت، الطبعة إولك.ب

تللقػ: يقسػ بـ تغري بردي بـ الؿـفؾ الصايف والؿستقىف بعد القايف،  .41

(، حؼؼف ووضع ـه614اهلل الظاهري الحـػل، أبل الؿحاسـ )ت طبد

 طبدالػتاححقاشقف: دكتقر محؿد محؿد أمقـ، تؼديؿ: دكتقر سعقد 

 لعؾؿقة، بقروتلـاشر: دار الؽتب اطاشقر، الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، ا

 هـ.0406لبـان، الطبعة: إولك،  -

مقاقع العؾقم يف مقاقع الـجقم، تللقػ: جالل الديـ طبدالرحؿـ بـ طؿر  .46

(، تحؼقؼ: أكقر محؿقد الؿرسل خطاب، ـه644بـ رسالن البؾؼقـل )ت 

 دار الصحابة بطـطا، بدون تاريخ.

لؾـشر الؿقسقطة العربقة العالؿقة، إصار ممسسة أطؿال الؿقسقطة  .48

 .ـه0408والتقزيع، الرياض، الطبعة الثاكقة، 

الـشر يف الؼراءات العشر، تللقػ: محؿد بـ محؿد بـ يقسػ الؿعروف  .31

(، تحؼقؼ: طؾل محؿد الضباع، الـاشر: الؿطبعة ـه611بابـ الجزري )ت 

 التجارية الؽربى ]تصقير دار الؽتاب العؾؿقة[.

اهلل ابـ أبل الحديد )ت  بـ هبة طبدالحؿقدكظؿ لغة فصقح ثعؾب، كظؿ:  .30

(، تحؼقؼ: د. مؿدوح بـ تركل بـ محؿد الؼحطاين، كشرتف دار صقبة ـه838

 .ـه0441الخضراء، مؽة الؿؽرمة، الطبعة إولك، 
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كقؾ آبتفاج بتطريز الديباج، تللقػ: أحؿد بابا بـ أحؿد بـ الػؼقف الحاج  .34

(، ـه0118أحؿد بـ طؿر بـ محؿد التؽروري التـبؽتل السقداين )ت 

 هلل الفرامة، دار الؽاتب، صرابؾساالحؿقد طبدطـاية وتؼديؿ: الدكتقر طبد

 لقبقا. -
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ُِ ُسمَْطددِمَ    1 ُُ ِ َْمددِر اِ َجْندد
ْ
 بَدَرْ

 

ِر وَالُْىدَ    ْْ  َوثَنَّيُْت َؼدَّلَّ اُ ذُو الْددَم
 

ِس رَْْحَ ً لََعَ الْدُمْؽَكََف الْدمَ   2 ِِ لِنوَِّ  ُْْىٌ
 

ًِدددًَبا َوَ َّدددَ    َِ  وََضدددنََّم تَْطدددِنيًمِ 
 

ا َوَسدْن تَدَ    3 دْحِب ُقدسا تِِى َوالؽَّ  وَِوْْتَ
 

لَمَددل َ    ِِ رِثْددِسِيم سِّ ددَرى  ًُ ْ  َضددِميَ  ال
 

ْعددسَُف َسدِ اْردلَََف   4
َ
 َوبَْىُر/ فَإِنَّ الِْىنَْم ْ

 

ْوََل َسددِ اْرلَوَددُِه وَ  
َ
ددَ  ََلِيددٌب َوْ  َحؽَّ

 

 َوََل ِضددديََّمِ افَّْسِطدددَُب ِسوْددُى فَإِهَّددىُ   5
 

ََل   ِ
ِْ يِن قَْرًرا َوَس  ِسَن اْضَم ُونٌُِم ادل 

 

6   ٍُ ُِغ ُِْضوو ِيددُ  رِذْ ََكَن بَِِحًًددِ َوَم
ِْ  افَّ

 

ََل   َ ِْ ٌَاِ ِ لَْسًندِ َوَسْىدً  َوُسد  َخَن اْحد
 

نٍ   7  َوقَْر ََكَن َيدَزا الِْىنْدُم َددَْبَ ُسدَروَّ
 

ََل   وَّ
َ
ددددَساِ ِّ ْ لََّسدددُى اْْبَدددْسُ الط 

َ
 فَأ

 

َْْىددَرهُ   8  ِّ ِ َ َْ ددديُْخ الْددد َمددُى الغَّ  َوَتمَّ

 

ددَ    َ مَّ ددَِ  ِ َْمددِر اِ ِونًْمددِ سِّ َْ  فَ
 

َْبِِيَمدددِ بِدددىِ   9
َِ ًسدددِ ل  ًِ

ْ
َر تَي

َ
 َولَدددْم ْ

 

لَّْسُت َيدَزا ا 
َ
َ  فَأ ًُ  ََّّْندَم ِذيدِى ِلَْْطد

 

ٌَاِودِىو َولَدمْ   11 هْ
َ
 لََعَ ُسْْلَِِغ ََتِْؽدديِ  ْ

 

ددَ    ًَ فََحؽ  ٌْ َِ هَدد ا ٌَ هْدد
َ َْ ََغِدْر ِسددَن ا

ُ
ْ 

 

يْلُُى/   11 ٌَاِيسِ »وََضددمَّ َدد َْ ئِددًزا «َجْنددَم ا ََ 
 

ََل   ٌَ د َْ  بَِسِّب  ِسدَن الََّّْطدِميِه فِْىدً  َوِس
 

دَ   12
َ َْ ِِ ِونْددِم ا َ  َوَرْمددِشَي 

َ
َمددِ ْ َِ  اِ  

 

َسدِِن »بِد 
َ َْ دَ   «ِحدْسِز ا ؤَؼَّ  َرْْدَ  ثَدٍِ  سِّ

 

ددٌػ   13 َؽَّ َُ ددِ  ًَ هَّددُى بِددِلَْسسِْد ِذي
َ
ٌَى أ  ِضدد

 

   َ َْ َْمددِه ُمْطدد َْ ِِ الَْسددسِْد َوا ْملُددُى   َوَخمَّ

 

ِِ ُلَن يًدِ  14 ا ٌَ د ََ
ِِ َجْندِم الْ وْدُت  ُِ  َوَسِ 

 

فٌُُق الْدُمؤَ  
َ
ن  ْ

َ
َ  َولَِسْن َوَطدٍ أ  سَّ

 

15   ِِ  ُِّ رَد
َ
 ِْ دد ٌُد ِممَّ َُْؽ  َويَوَْحِؽدددُس الْدددَم

 

َووووثٍ   دددِ ِوََل  ُوَلرِّ ًَ ابِ ٌَ بْ
َ
 ِسدددْن َرْْدددِ  ْ

 

تَدْت  وََداتَِىثٍ   16
َ
َْْىدِرَيِ ْ ْضدَمُِ  ِسدْن   َلَّ

 

   َِْ َْطد َُ ِي َواْوِلَؽدِِ   ٌْ  َوبِِِ َحد
 

رَْحددَم َراِحددمٍ   17
َ
ٍْ َوْ  َذيَددِ َدددَْبَ َذلَّددِ

 

ْكددَسَم وَ  
َ
ددَ  َوْ ِـّ ٍَ َاددًرا َوَتَس ددِ  يَّ

 

18   ِ
ُِّ ٌَ ُمٌٍل َونَيْددَ  تَدد

ْ
 َوَيددِ َدددَْبَ َسددي

 

دَ    َ  تََسسَّ  فََحْطِِب َوهِْىدَم اْْبَْطدُب َر
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َوثُ   امْوُىَلرِّ
ٍِ َفاِضًًل  نَّ فِي

َ
َِاِع إِْْجَاًًل، َوَبَياِن أ ًْ

َ
ٍِ ِوَي اْْل ِ ُق ة

ِِف َتْػِريِف امُْلْرآِن، َوَغَرِد َوا َيَتَػنَّ
ٍِ ةِامَْػَجِىيَِّث َوبِامْوَىْػََن،  ِ ِي َوكَِراَءت

ْ
 َوَوْفُضًًِل، َوََتِْريِه َتْفِصوريِهِ ةِالرَّأ

ي
ْ
ٍِ ةِالرَّأ وِينِ

ْ
َِازِ تَأ  .وََج

هَّددُى/ امُْلووْرآنَ  َوقَددْر َوددسََّف   19
َ
ٌم بِأ ٌْ  قَدد

 

ََل   ْْحَددَر هُددش 
َ
ٌَ لََعَ الْدددُمْذلَِِر ْ  ِِلَددِ

 

21   َ دددِِز ُِّ  الَْىدددِل َْ َِ وُِطدددٌَر ٍ ِِلِْو  ِم
 

  ٍُ َِاُغوو ًْ
َ
 ََخْددٌص وَََخُْطددٌَن ُجْددلَََّل  وَأ

 

َْْىدَر َواِحدرٍ   21  وََضٌَْف تََساَيدِ َواِحدًرا 
 

   َ ًَّ دددنًَ  رِْن َعدددَِ  َرِّب  وََضددد  ُسَسؽَّ
 

ْم َوفَِِؿٌ و  22 ًِ يْ َ
ٌٌل دلَّ ـُ ِس/ َسْس ِْ  َوِِف اذل 

 

  ٍُ هْدددِشََل  َفَفاِضووونُ
ُ
ِِ اِ ْ  َسدددِ ََكَن 

 

ُ َووَ   23 ُُ ِِ َدددَْبِهِو َوََل  ْفُضووِ  َسددِ ََكَن 
 

   َ َْ دددَس ُمْطدد ْن ُحَسطَّ
َ
ٍي ْ

ْ
 ََيُددٌُز بِددَسْ

 

ددَزا  24 َِ ُِ  اْسوَددْه قَِساَ تَددُى  َْ  َوبِددِلَْى
 

ِي ُحن ددَ   
ْ
ْ ِويددُ  بِددِلسَّ

ْ
 بَِمْىوَددُِهو َوافَّي

 

ُل  وَّ
َ
 اْْلَاُب اْْل

ٍِ ِشتَُّث  ُوِل، َوفِي  فُُطٍِل فِيَىا َيَتَػنَُّق ةِامُّنز
ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل

رِ امُْلْرآنِ  َِ ًًل  ِِف َغَرِد ُش وَّ
َ
ِّ َوامْوَىَرِِنِّ وَِفاكًا وَِدًَلفًا، َوأ  ِِف امْوَىِّكِّ

دِس اْْبَِ ديِم ِلددَمْن تَدَ    25 ِْ ٌَِر اذل   َوِِف ُض
 

دَ    َمِ قَدْر َادَِ  ِذيدِى ُسَسؽَّ َِ  ِعَسٌِ  
 

ووا   26 َُ َسددِنِ َقْيوورُ ) وَُْجْنَُت
َ َْ ََل ( ا  و َوهُددش 

 

ََل   َّ َِ ددَ  ثُنًََِْيددِو وَُضددْرٌس َتدد  بَِم َّ
 

دمُ   27 ًِ يْ َ
 بَِكيََْْ  ِسدْن َددَْبِ اْددِلَ ٍف دلَّ

 

   َ ُرِس اَْلَِِِق ِدَ ٌف ََتَؽَّ  َوِِف الطِّ

 

َ  ُ ِّددىُ   28  فَِمددْن قَِئِددٍ  ُحْىددَشى ِلدددَم َّ
 

   َ َْ ٌم/ ل نَمِريوَدِ  ُمْطد ٌْ  َوقَْر قَدَِل قَد
 

دمْ َوََل بُ   29 ًُ ِِ َسدِ ِذيدِى ُدنُْس  رَّ ِسْن َتْىِي
 

دَ    ََ ُْى ًِ ِِ َسدِ ََل ُدنْدَف ِذيدِى   َوَتْىِي

 

ْ ِ فَِمْن   31 ََ ِْ ِل اجلَّ وَّ
َ
ْم/ أ ًِ   ِسْن َدَْبِ ُدنِْس

 

ََل   ٌِ  الدد
ََِيددِ لََعَ ًِ ددَسهْ َوافَِّ ََ  بِددِى اََل

 

َبددُ و هُددٌرُهُ   31 ٌْ ْجَسددُِلو تَ
َ َْ  َوَسِئِددَرُ و ا

 

  َُ َِلَدُِل قَدِر اْْنَدََّل  َواََلْحَشا ِو َوالْ ـً يْ
َ
ْ 
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ُُ َسدهْ   32 دَسا ُْ َْىُر الَْسدلُْح وَاْْبُ  وقَْر َاَِ ْ 
 

ددَ    ٌن ََتَؽَّ ِلْدَحْغدددِس اْسلَِحدِد  ِاددَراٍلو َوبِ
 

ٌِهِ   33 دددَ ِق َوتِنْددد  ِ َْمدددٍه ج َسدددٍِق َوالكَّ
 

َىوواَوآِدددُسُه هَْؽدددٌسو   ُِ  اْاددلَََّل/ َوجَانِي
 

دد  34 َِ َْْىددَرهُ َحِريددٌر وََؼددفا َوافَّ ُُْن  ِ 
 

ْرددََْ   
َ
ددُسْ  ْْ ُِ وَالَْس  وَاَِلنَْطددُِن ُثددمَّ اف دد

 

35   ََ ددددْرُرو َزلَْشلَددددٌ  َو ََ  َوَبْ وَددددٌ  َوالْ
 

ْمِش ِسدْن َْْىدِرَيِ تَدَ    ًَ ْ ٌُ بَِىْؽدِس ال  ِديَِ
 

ثَُسهَدددِ َو َ   36 ٌْ  قُدددَسٌٌْظ َوَسدددُِوٌٌن َوَر
 

ددَ    م  ُِ يْددِى  ٌَ  فِددُسوَن َوخِْدددَ ٌص بِِلنْ
 

 َفْطُل اثلَّاِِن امْ 
َفرِيِّ  ََضورِيِّ َوالصَّ

ْ
 ِِف اْل

ََضوِر َوِِف   37
ْ
هْدِشَل ُانِّدُىو اْل

ُ
دْسآُن ْ َُ  الْ

 

َفِر َوِِف   ََل  الصَّ َّ َِ ُِ َتد ِْ  الَْسدلُْح الْددُم
 

هْدِشََل  ﴾ري ٰى﴿ وَاََلجَْسُِل َسهْ   38
ُ
ْ 

 

َرْْددلُمُ ﴿ بَِْددْرٍرو  ََ ََل  ﴾َوخِْن   َْْىددُر هُددش 
 

ُحددٍرو  39
ُ
َددٌْمَ ﴿و دَلَىْ  ًْ هِْشلَددْت  ﴾مب اَ

ُ
ْ 

 

  ٍُ  اهْددِشََل   ﴾لك خك﴿ دَلَى َوَسفَددِ
 

و وَ   41 َِ ٌََدا َم الْدد ََ  آَسددَن الددسْ ٱ﴿بِدَْْكِن ِسددً  
 

َ   ﴾رَُضٌُل   ِم الَْسلِْح لِنَْذلِْم وُؼ  ٌْ  ِْيَ

 

ــــِزَل وَ   41 ِم ِضددددلَّ ٍ  ُأْك ََ  ِِ  بَِِْلَيْددددَراِ  
 

ِم ُسْ َمددَ     بَِمِئِددَرٍ  فَددْسُض افَّدديَمِّ
 

 مَفْطُل اثلَّامُِث ا
ارِيِّ َوالنَّْيِلِّ  َُ  ِِف اجلَّ

ووارِيز   42 َُ ُع اجلَّ ِْ ا اجلَّوو َُ  ُانِّددُىو وََداِمُصوو
 

ا النَّووْيِلز   َُ َِْ   وََشاِدُشوو دد َْ  ََكلَْسددلِْح ُس
 

َِِْل َسددْه آيَددِ  الُْمَذنْددد  43 َْ  َوآيَددِ  اَِلْضددِل
 

ََ ِْيدِب َوالْددُمَ    َْ و َوخِْدهَدِِ  ا َِ  لَِس

 

 ْطُل الرَّاةُِع امفَ 
َتِِيِّ  وْيِِفِّ َوالشِّ  ِِف الطَّ

44   ٍُ ِِ الن َطددِ َوَضوووْيِفيز لَددِ   ٌُ اللََْكَ  ََنْدد
 

ووووَتاِ ز بِآِدِسَيددددِو ُثددددمَّ   ََل  الشِّ وَّ
َ
ْ 

 

َِ َواَِّّددٌِر   45 ْحددَشا
َ َْ ــْت َوِِف ُضددٌَر ِ ا  أُكِْزَل

 

ََبُ  لِنَْمددَ    ًِ دد ددُ  اِْلِفْددِ  الغَّ ددِ قِؽَّ ًَ  بِ
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َاِمُس  امَفْطُل 
ْ
 اْل

 ِِف امِْفَراِشويِّ 
َبُ  َسْن قَدْر ُدن ُسدٌا ِذيدِى   46 ٌْ  ُأْكِزَلـْت َوتَ

 

ددِِدي   ًَ ْ ثَُس ال ٌْ دد َِ ددَزا  ِْمٍ َِ ٌَوو ِ ََل  ة َّ َِ  َتدد
 

دَساَر ٌ   47 ْىدٌبو ِيدَ ٌلو سِّ َِ ْضَمُِؤُيْم/ 
َ
 َوْ

 

   َ ِحيِح ُسَسؽَّ ِ  الؽَّ َْ ِِ اََّّ َمِ َاَِ  
َِ

 

 

اِدُس   امَْفْطُل الصَّ
 
َ
ِ ِِف أ ًِْزَل ِوَي امُْلْرآِن َوآِدرِه

ُ
ِل َوا أ وَّ

َ
ُوِل، َوأ  ْشَتاِب امُّنز

 َوِذيددِى تََؽددِِجيٌف ِحَطددٌِنو َوُاِّ َسددِ   48
 

َ  َخددْن َؼددَحِِبه بِددِى َرْذُىددُى اْْنَددََّل  
َ
ْ 

 

49    َ
َ
سَْضددٌ و َوَسددَ  ْ  َوَخددْن تَددِبِِمه سِّ

 

ددَ    َؽَّ َِّ  ًَ َكددِ َِ  بِددَ  َضددوٍَر ََكَن اهْ
 

ٌَاوَ   51 ِ ُمد ًَ دِ ِضدلٌَّ / ه ْؽدُس ًَ  قَْر َؼحَّ ِسوْ
 

   ََُ ٌََْلهُ فَددِْج ِب َحْسددٍػ ل دددَم
َ
ْ ُُ ددِ ََ  َذ

 

ٱ 51 ََ َوآيَدَ  الْددد ﴾خئ حئ﴿ دِ َْ  ثُمَّ اْْبِ
 

   َ ْمِ َحؽ 
ِِم َوآَي اِْلِفِْ  َوالطَّ ََ  دَم

 

ِم فَدِْونََمنْ   52 ِن افَّديَمِّ
ْ
ِِ َعدي  َوَسِ َاَِ  

 

ًْو 
ُ
ُل َوا كَوْر أ وَّ

َ
 و َوِريدَ / ََل ﴾ملٱ﴿/ زَِل وَأ

 

لٍ  َوِِف َطْيَتووَث   53 َ ِْ ُل ُسدد وَّ
َ
 افَّْكِسيددُف ْ

 

ددَ / َوآِدوورُهُ    ِذيددِى اْدددِلَ ٌف ََتَؽَّ
 

و  54
َ
َبددِ ْ َِيددَ / الس  ْو بَددَساَ  ٌ  ﴾خكٱٱ﴿ فَ

َ
ْ 

 

ْو آيَددُ  اََّّْؽدددِس َوالْددلََكَ  
َ
َو اِدُسَيددِ ْ

َ
ْ 

 

 اْْلَاُب اثلَّاِِن 
ٍِ جًََلجَُث فُُطٍِل فِيَىا َيَتَػنَُّق ةِا ٌَِر، َوفِي  لصَّ

ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل

اذِّ  َِاتِِر َواْْلَحاِد َوالشَّ  ِِف امْوُىَت
ددِ  55 ًَ ٌَافِ  َوَسددِ َؼددحَّ رِْضددوًَِدا َوَ َن ُم

 

ددَ    ِؼّ
ُ
َِ َوالسَّْضدِم ْ دَن اِْلِْودَسا ٌَْادٍى س 

 ل 
 

ٌَا  56 ِِ تَدد  فَددَزلَِ  قُددْسآٌنو َوََل ُدنْددَف 
 

  ْْ دَ  تُِس الطَّ ِِ اثلََّ ثَدِ  ُحؽ   ِه لَِسدْن 
 

ْس ِسدْن قِدَساَ  ٍ   57 ًِ  َوقَْر َعزَّ َسِ لَدْم ٌَْغدلَ
 

دس  فَدِْونَْم ِفَْىَمدَ    ُِ َِ الْ  َوِن افَِّبِِى
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َمددِ َعددزَّ ََل تَُسددنْ   58 َِ  َوَسددِ ََكَن آَحددًِدا 
 

ِِ اََلْحدََكِم فَدِْخَمَ    ِسدْن 
 بِِى قَِِرئًِ لَّ

 

دِبِِى رِْن َاسَى   59 ًَ ددِس ُسْكنَ  َلْدسَى الْدُمَسط 
 

ٌََْلِن ِذيددِى َوددِن الْدددَمَ    ددْ / قَدد َُ  َوخَِلَّ َذ
 

ددِ َتَىِرََؿددِ  61 ًَ ٌَ َونَيْ َم َمْسفُددٌ  َوقُددر 
 

ُؼددَ   
ْ
ُؼددٌَل ِفَي

ُ َْ تِددِى فَددِْدِر ا ٌَّ َُ  ِل

 

 امَْفْطُل اثلَّاِِن 
  ِِف كَِراَءاِت اجلَِّبِّ 

 ْن ُقُسٍق َوِن السْ رَوَى اْْبَِِزُم اَّ ْحِسيُس سِ   61
 

َمددِ تَددَ    َِ  رَُضددٌِل َونَيْددِى اُ َؼددَّلَّ 

 

62   ِِ لٍِف 
َ
دَسا﴿اْْبَْمِرو وَ  ﴾من﴿ بَِ ْ   الؽ 

 

ِِدو ﴾َط   ًََّ   ﴾حق ََل ﴿  بِِلؽَّ  بِلٍَِ  َتَم

  

ِلشَّاِيو وَ  ﴾حك﴿وَ   63 ُ بِ ِْ َِ ُِدنْد﴿ نْ سِ  الْ  َح
 

م و ﴾دَ    َـّ ِل فِْه َرتََّ   ﴾حت جت﴿ بِ ِلسَّ  بِ

 

ِِ ََجْدِه رَْيدٍنو وَ   64 لٌِف 
َ
 تَْطلَِكيدد﴿َوََل ْ

 

َ   ﴾دهُ   ِ و وَاهِْؽب بَِّ ََِْْ   ﴾َرب َ  ﴿بِِفَِّ  ُس

 

و وَ  ﴾زث﴿  65 ًُمْ ﴿بَِ  َسره َسَِم
َ
 و﴾ََكَنْ 

 

َ   ﴾ِسَن اجَْسِطُسمْ ﴿  ِِ الَْسِِ  فُؽ  ِلَْسلِْح   بِ
 

ِْبَ ٍ ﴿وَ   66 َْْىددِر  ﴾َؼدِد ددْن    ﴾زي ري﴿س 
 

ُِ ﴿و َسًىِ ﴾َضْ سَى﴿وَ   ا ٍ  قُسَّ ُِ ْخ
َ
 اْخلَََّل  ﴾ْ

 

وَُّل   67
َ
ًِمْ ﴿وَْ ِتِ دددَرْنو وَ  ﴾ذُر َيدد  َرفْددددد﴿وَح 

 

ََسِيه ﴿و ﴾دسٍَف   َمِ َحَ   ﴾َخْْ ًِ  ََجُْه لَْسَنيْ

 

 امَْفْطُل اثلَّامِِث 
َحاةَِث َواتلَّاةِِػ َ  اِظ وَِي الطَّ ُفَّ

ْ
َواةِ َواْل َُِر ِوَي الرز  ِِف َوْي اْشُت

و َوُخًْ   68 ا و َوَزيْددددُرُيمولََعِ َبا
ُ
 َمددددٌِنو ْ

 

بٌُ  
َ
َىِذٌو ْ ٌٍد اْادلَََّل رِ َزيْدسِّ ْْدُن َمْطدُى  و ا

 

بُدٌ ُيَسيْدد  69
َ
رَْداِ و ُثدمَّ ْ بُدٌ ادلَّ

َ
ْم ْ ًُ  َوِسوْ

 

دِئِِب اْْنَدََّل   دَه الطَّ ٍس سَّ َِّْ ُْن َخ  دَس ٍو وَْا
 

ُم/  71 ًُ َِ فَِمدددوْ  َوَيدددَِك ُرَواَ  افَّدددِبِِى
 

ددَ  يَِشيددُر َوَمْطدددُسوٌق خَ    َكددٌِ  َجَمَّ

 

َِِيدددٌرو  71 و َضدددِىيٌرو لِّ َمدددٌ و ِزرا ََ  وََونْ
 

دَ    ٌَض  لَ  َوبِِْْبََطِن اَْلَْؽددسِي  ُزدن سِّ

 

ٌَُدو اْضددَمه وَ وَِوْ ِسَسدد  72 ْضدد
َ َْ  يْددَر ًوِْ ٌ و َوا

 

دَ    ْم ََتَمَّ ًُ دُْْه َخدوْ و ُثدمَّ الطَّ َّ  َواََلْودَس
 

َض لََعَ اَْلَْؽدددسِي  وَالْدددَمَرِن    73   َخددنْ َذَسدِد
 

ِب َاْىَسددٍس َ ْددٌس َحددَ  َوتََطنَْطددَ   
َ
ْ 
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ديُْب ُمْسِويًِ  74 ِئِِب الطَّ  َوفََِض َوِن ابِْن الطَّ
 

َْحَؽدددِِبِّ َتَىنَّدددَ    ًْ دددْمو َوا ًِ اِري   دِلَ
 

ٌَى  75 ِؼددٌم اْرتَدد ََ رَْداو َو ِب ادلَّ
َ
 بَِسدديِْؾ ْ

 

دَ    ًَ ْج
َ
 َوِن ابِْن ُحٍَْْْظو ُثدمَّ َْحْدَشَ  ْ

 

مْ وَ   76 ًُ ِمديُى َْ ٌَى فَ  َخوُْى الِْ َطدِِيِّ اْرتَد
 

بْدَساِر يَدْسوِي ُمدَست َ   
َ َْ دنَِف ا  َوِن الطَّ

 

 اْْلَاُب اثلَّامُِث 
ٍِ ََخَْصُث فُُطٍِل  َداءِ، َوفِي

َ
 فِيَىا َيَتَػنَُّق ةِاْْل

ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل

َِْكِف َواًِلةْتَِراءِ  ْ  ِِف ال
دَِوقِْف ُمْطِ وًِ ِذيَمدِ ََتَد  77 ًَ َك ُسْكنَ  سَّ

 

ددَ    ؼَّ
َ
ِ َوَرْذًىددِ تَي ْعددِمْم َوُرْم َؿددما

َ
 َوْ

 

َمددِو َوََل   78 ًُ ددَ  ُرْم ؼ 
ُ
ا ْ  َوَرْطددًسا وََاددسا

 

ِِ الَْسلِْح َواََّّْؽِب َسْن تََ    َِْف َرائًِمِ   يَ
 

 َوخِن رِِّضددَمْت بِِفَّددِِ  َيددُِ  ُمَؤهَّددٍ    79
 

ِِ  َخْن   ًَ ْ ِِْل َْ  َحدْررٍ فَ دْف ُسدلَ َِ َ  فَ  م 
 

81    ِ ًْد َوقِف  َْ  َُ و ذَا ُِ و َمسَْؿِ ُِ و ال َّ َُ  وَََل
 

  ٍ َْ ِو وَ ر  و َون د ًَ ْ ِل َُ ًؿِ بِ ًَِ  ِوََل  َيسْ  َييْ

 

َُ ِْيَددِِ    81 ٌْ   َويْ ﴿َوقِددْف ِلَىددِإه رِْن تَنَدد
 

نَّ  
َ
ي  و َولِنَْْْؽددِسي  بِدِلََْكِف َْح دَ  ﴾َِ

 

ددْف  ﴾مك﴿َوِِف   82 ََ ُ َذ  قِددْف ِْيَددٍِ   َّ

 

ِلِ ﴿ِسن  َسِ(بِد) ُحسا وَ   َ   ﴾سَّ  َيَزا ََتَمَّ

 

  امَْفْطُل اثلَّاِِن 
َوامَثِ   ِِف اْْلِ

َسدددَِ ُ  َسفا َوَسدددِ ََكَن يًَِِّيادددِ فَددد  83
َ
ْ 

 

ًََّ   ﴾جض﴿وَ   يْدَف َحيْدُ  َتَمد َِ  بَِمْىَ  
 

َدِِ  رَِلَّ   84 ًْ ٌا بِِ  َسدِ﴿و وَ ﴾حي﴿َوَسِ رََضدُم
 

ِ  ﴾رَِل ﴿و ﴾َح َّ ﴿و ﴾سِوْسُمُ  زَََك     ﴾لََعَ ﴿َْىَْرَي
 

 امَْفْطُل اثلَّامُِث 
 ِِف امْوَىرِّ 

 َضوووْربَْ ِ   85
 ُسلَِّؽددٌ  وَذُو اهْددد يَووِِجُء لََعَ

 

دَ     دِسَؽٍِلو َوِِف اثلَّدِِن ِددَ ٌف ََتَؽَّ
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 قََؽددَساُه بِدِْدِلَ ٍفو وَُدوهِدىِ ِكْب فَ   86
 

ََل يَدددرٌ   ٌَّ  و َوِلدددٍُّه ُذو ات َؽدددٍِل َتَكددد
 

87   ًُ ُ ل ٌَ ْقدد
َ
ددِو  مْ َوْ ًَ  َورٌْش وََْحْددَشُ  ُسْكنَ

 

ِؼددٌم اهْددَشََل   ََ ِِ الْدددَمر   َمددِ  ًُ  وَُدوَج
 

88   ََ ْْدُن   َوِسْن ُدوهِِى َسدرَّ الِْ َطدِِيِّ َوا
 

ََل   ِ
ِْ  ِمٍس َوَيدِإ اَْلَْؽددِسيِّ َيدَزيِْن َسد

 

 امَْفْطُل الرَّاةُِع 
 ٍِ َِاِغ ًْ

َ
ْىِز َوأ َُ ْ  ِِف ََتِْفيِف ال

ٌَاُوددُى/   89 هْ
َ
ُِط َيْمددَشٍ وَوْ ََ ددٌ و َوخِْضدد

َْ  َج
 

ا َُيَددِنُِص َسددِ تَددَ    ِ َسددرا ًَ ُ  َوخِبْددَرال
 

و َوَسدْن تَدَ    91 َ ِْ َْد  َ ِْ َْد ِ َسِ  ًَ ينُ ًِ  َوتَْط
 

ددَ    ددَساَ ِ  فُؽ  َِ لْددِب الْ ُِ ى  ددنَّ دَلَ ًِ  بِ
 

َاِمُس 
ْ
 امَْفْطُل اْل
ْدََغمِ   ِِف اْْلِ

وْ  رِْدَدددُِل الْدددُمَمِثِِ  ِذيددىِ   َواَِلْدََغمُ   91
َ
ْ 

 

َو اهْدددَشََل  
َ
ْ ِ ِْ ِِ ِ َْملَددد ِِربِدددِى  ََ  ُس

 

 َولَْم يُدْرِغِم اَْلَْؽددسِيِّ ِسدًًْ  بِِسنَْمد ٍ   92
 

ٌَى   ِ َضنَ سِّم﴿ِض  َاَ   ﴾مْ سُ  َ ِضِ وَ سَ ﴿سَّْه  ﴾َس
 

ًَل   93 وَّ
َ
ْدَدددَم ْ

َ
ِ الْدددِمًَْ  ْ ِْ  َوِِف ِ َْملَدد

 

   َ ََّ و ُسًَ
َ
 رَِذا لَْم يَُسْن )تَِ( َحِِؿدٍس ْ

 

ٌِيٍنو وَ   94 َن تَوْددد   ﴾ينىن نن﴿وَََل هُددٌد
 

ْخَمددَ   
َ
َددْشِمْ  َْ ِِ ا ِن  دِد ًَ ٌَْا ْ روِ وَال دِد ًَ  بَِِِلْم

 

دددِ  95 ًَ ََ قَُِذ دددَِر ََ دددِ َت  َوِِف ِ َْمدددٍ  ِممَّ
 

   َ َْ ْدَدَم ُمْط
َ
َْمِه ْ َْ  بَِسِِف َؿِمَِب ا

 

96  ِ ًَ ِِ ُحددُسوٍفو َووَْطددُك  ِ ِْ  َوِِف ِ َْملَدد
 

ِن(  َسِد
َ َْ دَ   بِد)دِحْسِز ا ِ ُسَسؽَّ ٌَاَي  َسدْه ِضد

 

 اْْلَاُب الرَّاةُِع 
ٍِ َشْتَػُث فُُطٍِل  مَْفاِظ، َوفِي

َ
 فِيَىا َيَتَػنَُّق ةَِىَتاِحِث اْْل

ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل
 ِِف امَْغِريبِ 

ددِ و َوالْدددُمْىلَِ  بِددىِ   97 َْ  َوَمسِْاُىددُى/ لِنوَّ
 

َنْددَُْ    ًِ ِف الُْىَشيْددِشي  ًِ
ْ
 َونَيْددِى بِلَددي

 

لَّددَف َاِِسًىددِ  98
َ
بُددٌ َحيَّددَِن أ

َ
 َوِذيددِى ْ

 

وَََّل  
َ
َْمددُهْ  َْ  وَِاددزيًاو َوَِلبْددِن اْْبَِِاددِب ا
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 امَْفْطُل اثلَّاِِن 
 ِِف امْوُىَػرَِّب 

دمْ   99 ًِ َُ ِسْن َدَْبِ لَْسِن  َوَسِ اْضلَْىَمنَلُْى الُْىْس
 

هْددِشََل  
ُ
ددِس ْ ِْ  بَِمْىوَددُِه َتْىِسيددٌبو َوِِف اذل 

 

ِِ الْدد َوقَْر قََِل   111 و َوَسِ َاَِ  ِسوُْى 
ٌٌْم/ َلَّ  قَ

 

ْدِددَ   
ُ
ٌَافُدِأ ْ َِ افَّ ِمدْن بَدِ

َساِن فَ َُ  د
 

 َِدِ ْسٍ و َوِمْغََك ٍو َوقِْطَكِِسو ُضوُْرٍسو  111
 

اٌه اْخدددلَََّل   يٍ و اوَّ  ْ ٍقو ِضددد  َوخِْضدددََّْسَ
 

 امَْفْطُل اثلَّامُِث 
وَىَجازِ 

 ِِف امْ
ٌَ ََكْْبَدْزِف   112 ْؿدُس

َ
 َسدْه تَدسِْك ُمْطدوٍَروَ ُْ 

 

 َوفَددسٍْدو وَََجْددٍهو َوالْدددُمًَ َّ ََتَنَّددَ   
 

قِددٍ    113 ََ َدد َّ قَِطددديَميِْىو َولَْسَنددُ   ََ 
 

دَ    ٍُ ََتَمَّ و َوبِدِلَْىْ ِصو اْفَِسدِ َْبٍ
َِ  ل 

 

 َوَزيٍْرو َوتَْسِسيدٍسو َوخِْؿدَمِِرو ِونَّدٍ و  114
 

ََل   َّ َِ ٌٍد َتددد ددد ًُ ِدٍَب بِ
ْ
دددِريِمو تَدددي َْ  َوَت

 

 امَْفْطُل الرَّاةِعُ 
 ِِف امْوُىْشََتَكِ 

ِ ُذو اْعدد  115 ِْ  َوَسِ َدلَّ ِسن لَّْسٍل لََعَ َسْىوََْ
 

   ًََّ سٍْ و َويْددِ و هِددره َتَمدد َُ ددد َِ  دددِْتَاٍك 
 

ددددِِرَوٍ  116 ـَ َْْىددددَرُهو َوُم  َوَراَ و َوََغه 
 

ددَ    َـّ ٌَ َونَيْوَددِ َتَس ا ٌَّ ََلَيو تَدد ٌْ  َوَمدد
 

َاِمُس 
ْ
 امَْفْطُل اْل

 ِِف امْوُىََتَادِِف 
ِ فَِقِْؾ بِِفْد  117 ِْ  َوخِْن َحلَِّحْر َسْرلٌُُل لَْسَن

 

نَْطِِن َوالْمََغدِس( اْْنَََّل   د)اِْلِ
َِ  دَْتَاُدِف 

 

و َوَ ْدٌسو ر ْادٌشو الدس ْاُصو َوالَْىدَزا  118  َويَما
 

ََل   ِي قَر تََّىشَّ ديُأ اذلَّ ـ  و ال ُّ و َواْْبََس َُ 

 

اِدُس    امَْفْطُل الصَّ
 ِِف اًِلْشتَِػاَرةِ 

َداتِدددىِ   119
َ
دددَْبِ ْ

َِ  َوخِْن تَْطدددلَِىْس َعدددْ ْى بِ
 

ََل   َّ َِ دِس اْْبَِ ديِم ُسد ِْ ِِ اذل  َمِ َاَِ  
َِ 

 

ددِِر َوفَْؽددِنىِ   111 ًَ ِِ َضددنِْخ اََّّ  َِ  ِْيَِِضددد
 

ََل   وَّ
َ
ْ َُ ِ يِْ و َسْه رِْحيَِِ  َسن سَّ

 ِسَن النَّ
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َِ رِْن تُسِدْ بََِِلْجَىِِمو َواْضَِّيَسَِ  اََل   111 ا ٌَ  هْ
 

رِّ فَد)  ِِد ادلز ُل َُ َ  َنْظُه  ًَ  ( َحْطَُْ  َسوْ
 

اةُِع   امَْفْطُل الصَّ
 ٍُ  امتَّْشبِي

َداتِدىِ   112
َ
دُس ْ ِْ َِ ِذ ٌْ  َوِسْن َعدْسِط َيدَزا اََّّد

 

دَرا فَدَ    َِ ً  او ُحْ ًمدِ فَدإِْن فُ ََ ي َِ  َح
 

هَّددُى(و  َوآَفُددىُ   113
َ
أ َِ  )ََكٌف(و َو)ِسًْددٌ (و )

 

َََل َِزَ   ِْ دس ُسد ِْ ِِ اذل   ا )َسًٌَ ( قَْر َادَِ  
 

َاِمُس 
ْ
 اْْلَاُب اْل

ٍِ َغَشوَرةُ فُُطٍِل  ْحََكِم، َوفِي
َ
 فِيَىا يَرِْجُع إََِل امْوَىَػاِِن امْوُىَتَػنَِّلِث ةِاْْل
ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل

 ٍِ ُىِِو َُ  ِِف امَْػامِّ اْْلَاِِق لََعَ 
ٌَ قَدْر   114 د ًْ  ُددػَّ َددَْبَ آَوُاِّ ُخُمٌٍم َذ

 

 يَِ  الِْىنِْم َوافَّْذِنيِأ ِسن جَّْسٍص اهِْشََل  

 

َمدددِ  115 ًُ  َوآيَدددُ  ََتْدددِسيِم الن َطدددِِ  تَنَلْ

 

   ََّْ ددِِيٍس قَددر تَّنَدد ِي َحددْسٍ سَّ
ْ
 لََعَ َرْ

 

 امَْفْطُل اثلَّاِِن 
ُُطُِص، 

ْ
ٍِ اْل ِ رِيَر ة

ُ
ِي أ َُُىاِِف امَْػامِّ امْوَىْذُطِِص، وَامَْػامِّ اَّلَّ ٌَ ٍِ امَْفْرِق ةَيْ  َووَْج

و َوَسدِ بِدىِ   116 ََ دِ ُددػَّ َذا  َوَسِ َخمَّ ِممَّ
 

ََل   َّ َِ ِريددَر ُدُؽددٌٌص قَدد َّ ِذيَمددِ َتدد
ُ
ْ 

 

ٌَرَىو ﴾ٰذ يي ىي﴿َِد  117 ْ ْي َضدي َر ال
َ
ْ 

 

دَ    ِِ ُجَىديٍْم فََحؽ  دِ  ـً يْ
َ
 َوَسِ َادَِ  ْ

 

دد ٌ   118 ََ ي َِ َمددِ فَددْسٌقو فَددَزاَك َح ًُ  َوَبْْوَ

 

َ  َوَيدددَزا َلَددد   َ  ٌِز رِْذ َغدددَرا ُسلَدددوَ
 

نْ   119
َ
ِنيَّدددٌ و َوََيُدددٌُز ْ َْ  قَِسيوَدددُ  َذا َخ

 

 يُددَساَد بِددِى فَددسٌْدو َوِِف َذلِددَ  اْحُنددَ   

 

 امَْفْطُل اثلَّامُِث 
ٌَّثِ   فِيَىا ُدصَّ ِوَي امِْكَتاِب ةِالصز

 َوََتِْؽديُػ قُدْسآٍن بُِمْحَسدِم ُضدوَّ ٍ   121
 

ٌْ ََكهَددَت اَحددًِدا فَ   ًََّ  َولَدد  َغددِو َوَتَمدد
 

َبددِ بَِىِسيَّدد ٍ   121  بِلَْذِؽددديِػ ََتْددِسيِم الس 

 

دَ    ُِم  ٌَاِريِ   ُِ الْددَم  َوََتِْؽديِػ آيَدِ
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َددِِلٍف   122 َِّ  بَِمددْن ََكَن َذا َرلْددٍ  وَِديددٍن 
 

   َ َْ ددَزيِْن ُمْطدد ًَ َِ  َوَسددْن ََكَن َذا ِرقه 

 

 امَْفْطُل الرَّاةُِع 
ٌَّثَ فِيَىا َدصَّ ِوَي امِْكَتاِب   الصز

123    َ
َ
ددْسآُن ِسددْن ُضددوٍَّ  ْ َُ ددَػ الْ  َوَسددِ َدؽَّ

 

ددَ    َُ ْشَيددِ  اْج ِ
َْ ْرَبِه آٍي/ آيَددَ  ا

َ
 بِددي

 

ََكِ  ِلَىِِمدددٍ    124  َوآيَدددَ  رِْخَكدددِِ  الدددشَّ

 

  /ِ ًَ  ﴾مل خل﴿و ﴾ىه مه﴿َوِسوْ
 

َاِمُس 
ْ
 امَْفْطُل اْل

 ِِف امْوُىْجَىلِ 
 َوَسددِ ََكَن ِسددن لَّْسددٍل َدددِل  َدََللَدد ٍ   125

 

دْب َذلِدَ  النَّْسدَل    َ سٍْ  فَنَ َُ  ُُمَْىوًَل َِ
 

َْيَِهُدددىُ   126 اِ  َادددَِ   دددسَّ َِ دددوَِّ  الْ  َوبِِلطِّ
 

دَ    ُؼدٌِل ُسَسؽَّ
ُ َْ ِِ ِونْدِم ا َمِ َادَِ  

َِ 
 

ْم ُيدددِريَت   127 ًَ ٌ َوقَِبَنَدددُى فَدددِْذ  ُوَتووو َّ
 

   ًََ ْْدَت َسدوْ در ق  ََ  فَسِْد َؼِِذيًِ َودْزبًِ َذ
 

اِدُس   امَْفْطُل الصَّ
لُ   امْوُىَؤوَّ

 َدددَْبِ َمددِِيسٍ   128
ُْمددًٌَل لََعَ ََ  َوَسددِ ََكَن 

 

ددٍ  ََكَن لَْسًنددِ   ًِ ْاددِ  َد
َ ًَل َ  ووَؤوَّ  وز

 

129   ِِ َمددِ 
ددْ   ﴾مف خف﴿َِ َُ  فَددَ  َت

 

ََل   و 
َ
لَدددي  بَِندددِِيِسهِ تَسُْعدددْرو َوُردددن سِّ

 

اةُِع   امَْفْطُل الصَّ
ِمِ  ُُ  ِِف امْوَىْف

/ َؿد  131 ِ ِْ ٌَافِدٌأ يَِِجُ  لََعَ َؿددْسَب ٌَ سِّ  دْس
 

   ًََّ فه َتَمدد
ُ
ددي َِ  ل َموُْكٌقِددِى ُحْ ًمددِ 

 

َدِلٌِف   131 َُ  ٌُ د ًْ  َوَسِ َدِلََف الْددَموُْكٌَق َذ
 

ٌَْؼٍفو وََعدْسٍطو ََغيٍَ و َوَرٍد َاَ    َِ 

 

 امَْفْطُل اثلَّاِوُي 
 ِِف امْوُىْطنَِق َوامْوُىَليَّرِ 

ْسَسَن اْْبَْمُ  ُسْكنَ   132
َ
َمِ ْ ًْ  ٌأ َوُُيَْمُ  َم

 

َمدَ    َُ يَّدَر  ََ  َؼدِسيٌح لََعَ َسدِ قَدر تَّ
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دٍِرو َوخِْن يَُسدنْ   133 ًَ َِرََت َرلْدٍ  ِم َ سَّ َِ 
 

   َ َْ دُى ُمْطد ِْ َر ِذيدِى اْْبَْمدُ  فَِتُْس  تََىزَّ
 

 امَْفْطُل اتلَّاِشُع 
 ِِف اجلَّاِشِخ َوامْوَىنُْصِخِ 

ِو  134 دِس قَدْر فََغد ِْ  َوذِيِى تََؽِجِيٌفو َوِِف اذل 
 

ًٌدِ َذوَِِضددُذُى تَددَ  َوَسدد   ِ ََكَن َسنُْطدد
 

اِ و َوالنَّْطُخ قَْر يَُسدٌ  135 َِسَّ ِ  الْ  ِضٌَى الِْىرَّ
 

ًَُمددِ ِوََل   َ ْو ل
َ
ْو لِنسَّْضددِم ْ

َ
 ُن لِنُْحْسددِم ْ

 

وْ   136
َ
َددددفَّ ْ

َ
َِ ْو ُدوهِدددِى 

َ
 رَِل بَدددَرٍل ْ

 

ْغنََل  
َ
دٍ  َؼدِحيٍح تََطنَْطدَ  َودَِ َْ  ن جَّ

 

  امَْفْطُل امَْػاِشورُ 
ٍِ َواِحرٌ  ِ ًٌَث، َوَوا َغِىَل ة ةً ُوَػيَّ ٍِ ُورَّ ِ وَىْػُىِِل ة

 ِِف امْ
ِمدً    137 ََ ٌَىو َولَدْم يَدُ   ْْ َمِ اََّّ ًُ ُ  ِسًَِل

 

ُددددٌ الُْىدددََّل  
َ
ا ْ ُم رَِلَّ لََعِ ًُ دددِ ِسدددوْ ًَ  بِ

 

دْر ِريدَ / َضدَِو ٌ   138 ََ ًَِ ُدنْدٌفو ف ًِ  َوِِف َُلْ
 

مُ   رَّ ََ دَ   َوقَْر ِريَ / َوْغددٌسو َوالْددُم ـ   فُ
 

اِدُس   اْْلَاُب الصَّ
ٍِ جًََلجَُث فُُطٍِل  مَْفاِظ، َوفِي

َ
 فِيَىا يَرِْجُع إََِل امْوَىَػاِِن امْوُىَتَػنَِّلِث ةِاْْل
ُل  وَّ
َ
 امَْفْطُل اْْل

َِْضِل َوامَْفْطلِ  ْ  ِِف ال
ٌُيَمدِ  139 فُ  بَِىْكٍف َوتَسِْك الَْىْكدِف قَدْر َوسَّ

 

ِِ اهِْسَكددد  ددددإِنَّ َوخِنَّ 
َِ  ًََّ  ٍِر َتَمددد

 

  ﴾حص مس﴿لِددَ وَِّلو وَاثلَّددِِن َحددَ    141
 

ََل   ٌِ  الْد
دِ لََعَ ًَ ْددَسى تَنَلْ

ُ َْ  َسَه اْْليَِ  ا

 

 امَْفْطُل اثلَّاِِن 
ٌَاِب َوامْوُىَصاَواةِ  ْط جيَازِ َواْْلِ  ِِف اْْلِ

رٌ   141 ددسَّ ََ ِِ الْدددَمَىِِن ُس  
 َوَتْىِسيددُف ُِّه

 

  ِِ ِدِ )َنْظووِه امْػُ فََساِاْىددُى  ددَ   ُلوو  ُسَ مَّ
 

142   ِِ ِ قَددْر َاددَِ   دد ًَ
 يل﴿و ﴾حك﴿َوتَْمًِينُ

 

 
 

ِنو َوِِف ثَِِلدٍ /  ﴾جم يل   ﴾ِّ﴿ِِ اثلَِّ
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 امَْفْطُل اثلَّامُِث 
 ِِف امَْلْطورِ 

143  ( ِِ َر  ددسَّ ََ ِدِ َت ًراَنْظووِه امُْػُلوو َددسَّ َُ  ) 
 

ًِينُددُى اْْنَددََّل   او َوَتْم ٌَاِوددِى ُقددسا هْ
َ
 بِي

 

دٍبَِمِ الْدُمْؽَكََف   144 ـَ َِْمن سَّ   رَِلَّ رَُضٌٌل 
 

َن السِّْضدِ  الِْ دَساِم لَِمدْن َددَ     قَِْيٌ  س 

 

مُ   145 ًِ  َونَيْدددِى َؼدددَ ُ  اِ ُثدددمَّ َونَددديْ
 

ا َوَسدْن تَدَ    َِ ُقدسا ْؼَحِ
َ َْ  َسَه اْْلِل َوا

 

َاتَِىثُ 
ْ
 اْل

ِث لَِىا َشَتَق، َوتَْشَتِىُل  ُمٍِر ََتْرِي َُمَْرى اتلَّتِىَّ
ُ
َِاٍع ِِف أ ًْ

َ
ْرَبَػِث أ

َ
 لََعَ أ

ُل  وَّ
َ
ُع اْْل ِْ  اجلَّ

ْكَصاٍم 
َ
ْغًَلِم، َوِِهَ جًََلجَُث أ

َ
ْشَىاءِ اْْل

َ
 فِيَىا َوَقَع ِِف امُْلْرآِن وِْي أ

ًْبَِياءِ 
َ
ْشَىاُء اْْل

َ
ا  أ َُ ُ ل وَّ

َ
 أ

ْم قَدْرُر ََخَْطد ٍ   146 ًِ ْضدَمِئِ
َ
ِِْس ِسدْنْ   َوِِف اذل 

 

ددَ  وَِوْغدددِسيَن رَِْجَددًَِلو وَ   ددِ ُسَسؽَّ سَّ
َ
ْ 

 

َْْىددَرُهو  147 و ُثددمَّ رِْدِرٌددُص  ٌْ  فَددآَدُمو هُددٌ
 

ْْوَددُِه ُ  ددَ    َْْىددُر رِبْددَساِييُمو َوا  َوِسددْن 
 

ٌُضدُف َْنْنُدُىو  148 ِو ُثدمَّ يُ ـً يْ
َ
ْ َُ ٌ َُ  َوَيْى

 

ٌٌدو َؼددِِلٌح ُِّا ارِْضددَ     َولُددٌٌطو َوُيدد
 

ٌُُهو  149 ٌَضدٍو وَِؼوْ  وََاَِ  ُعَىيٌْبو ُثمَّ ُم
 

دَ   -فَِْونَم  -َداوُُد وَ   ـ  ده ُضدنَيَْمَِن فُ  سَّ
 

ًُُمو   151 ِو ُثددمَّ ذُو الِْ ْسددِ  ِسددوْ دد ـً يْ
َ
 ْ َُ يِّددٌ

َ
 وَأ

 

َدَِسو َوالََْْطدُه اْْنَدََّل   ًْ  َويٌُنُُص َسدْه رِ
 

ْْددُن َمددْسَيٍمو  151 ْْوُددُىو َوا ددَزا َزَرِسيَّددِو َوا َِ 
 

ددَ     وََدددَِتُم رُْضددِ  اِ َاددَِ  ُسَ م 
 

ا   َُ ْشَىاُء امْوَىًَلئَِكِث جَانِي
َ
 أ

ََل   152 َّ َِ د ْم قَدر تَّ ًِ ْضدَمِئِ
َ
ِس ِسْن ْ ِْ  َوِِف اذل 

 

يددُ و ِسدديََكُل ُْح ددَ     َثَمِِجيَددٌ / ِاْسِ
 

ِلِدٌ و  153 ًُْمو َوَس َُ ِسدوْ و َسْه َسدِرُو ُُ  وََيِرُو
 

دَ    ِْ ِّ تََسمَّ د  قَِىيٌرو َوبِِلسَّْودِر الط 

 

َِىَ  ْشَىاُء َغرْيِ
َ
ا  أ َُ ْغًَلمِ جَاثِلُ

َ
 ا ِوَي اْْل

ِس َوْغدٌس َوَواِحدٌرو  154 ِْ ِِ اذل   َوِسْن َدَْبِِيْم 
 

ددَ    ؼ 
ُ
ِِ الْددَِغ  ْ ْم/ رِبِْنددُْص  ًُ ُ ل وَّ

َ
 فَددي
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َّْدٌهو  155 و ُت ُُ ِلٌُ و َقد َُ ِلٌُ  َوقَُِروُن َسدْه َاد
 

َشيْددٍس تَمَددلََّ    دده وِّ ددِ سَّ ـً يْ
َ
َمددُِن ْ َْ  َولُ

 

َيدد  156 َمددَساَن َوادِلِ َ وَوَمددْسَيُم َسدده خ 
َ
ْ ِ 

 

ِي َددَ    ٌَ َددَْبُ اذلَّ ًُْمو وَْيد  وََيِرُوُن ِسوْ
 

دٌػ   157 َؽَّ َُ دْحِب الِْ دَساِم   َوَزيٌْر س َن الؽَّ
 

ددَ    ـ  ددِس فُ ِْ ِِ اذل  ِس 
ِْ َْددٍ  بِددِذل  ََ  بَِموْ

 

ُع اثلَّاِِن َواثلَّامِِث  ِْ  اجلَّ
مَْلاِب 
َ
 فِيَىا َوَقَع ِِف امُْلْرآِن وَِي امُْكََن َواْْل

دْب  نَ سْ لَْم يُ وَ   158 ًَ َ ِب ل
َ
دْسآِن َددَْبُ ْ َُ  ِِ الْ

 

هِْشََل  
ُ
ًِْفْ  ِِ الَْ   ِ ِْ ْسَج ََ

/ ذُو الْ َُ ََِ  وَاََللْ

 

ْْدُن َمدْسيٍَمو  159  َوِِف آِل ِوْمَساَن الْدَمِطدديُح ا
 

ََل   ددِس هُددش  ْْ ِِ الَْس ْوتَددِِد 
َ َْ ٌُْن ذُو ا  َوفِسَْودد

 

َىاتِ  َُ ُع الرَّاةُِع  ِِف امْوُىْت ِْ  اجلَّ
ٌَعدَه قَدر دِِّع   161 ٌَضددٍ ِْيُ ًَِ َذدَ  ُم  فَِموْ

 

ددَ    دددِس الَْىْْددُر الْدددُموِيُب َجَمَّ ـِ َ  َوبِِْْل

 

 َوُيْرََع ِ َُْْطدٌٍر ُغدَ ٌمو وََؿدُْْكُى/  161
 

ددددْ َ    َُ ِ ُت ِْ َمنَدددد ًْ  ِ َددددٍِ  َوَراٍ  مِّ

 

ٌْا ُيددَرًداو َوخِنْ   162 ددِ َدَودد ًَ وْ  َوقُددْ / َمِنددٌ  س 
 

ٌضَ   مَّ ُم
ُ
ٌَحو ُز الْدَمَ  تُسِْد ْ  دٍ َذْْهَ يُ

 

نَددْت بِِهِْسَطددِرَِيِ  163  َ  ِ َددٍِ  َذوُددٌٍن ُث
 

ددَ  فَددَزالٍ   ددِِم يُددْسَوى ََتَمِّ َْ  و َوبِِِْلِْو
 

ٌَعددٌه ُثددمَّ ََكِلددٌبو  164  َوقُدد  رَُّاددَ ِن/ يُ
 

ََل   َِ هُددش  ددِ/ ِْيَِِضددد ـً يْ
َ
 َوقُدد  رَُّاددٌ  ْ

 

ٌَضدٍو َوالَْىِشيُش وَوِ   165 ُْْن ُم ِْيُب   سُْضىُ َح

 

ٌُضددَف/ قِْكِسددٌَبو َوَراِخيددُ  ُْح ددَ     ِْيُ

 

ًَِو وَِضدمْ   166 دِر اْضدُم ًِ ٌَ ْ  َوآِضديٌَ  ِودسُْس ال
 

دْؤِسٌن َادَ    ِِ ََغفِدٍس سِّ ْشِريَ  قُْ /  ِ ِ 

 

لََّف الدْطد  167
َ
ًٌَِبو وَأ َِ ِس ِسْن َيَزا  ِْ  َوِِف اذل 

 

ددَ    ًسددِ بِددِى قَددر تََّسسَّ ًِ
ْ
يِإِّ تَي ًِ  دددُط

 

دد ً َاددشَ   168 ئِمَّ
َ
 ى اُ بِِِْلِْحَطددِِن َخوَّددِ ْ

 

   َ ًَّ ْن تََطد
َ
قَْؽددٍ رَِل ْ

َ َْ ُبدٌا ا َِ قَسَّ ََّّ 
 

ددْت بِلَِْْطدددَِب )  169 ددِ َتمَّ ًَ ْْيَُِت
َ
 ِِدرٍ قَددَوْ

 

ددَ  َيددِندديٍم وَ   ِـّ ددَراِد َتَس  َراهَِ( لِنطَّ

 

هْددِشَل َُجْنَدد ً   171
ُ
ددْسآِن ْ َُ ٍس بِددِى الْ ًْ  وَِغدد

 

ِل )  ٌْ َل بَدٍ  ِلِدسَّ ِ ه َغدِ َ
َ َْ  دِِضِف( ا

 

ٍَ َوَيددِ َدددَْبَ ََغفِددسٍ   171 ا ٌَّ  َذيَددِ َدددَْبَ تَدد
 

دِ َُِّّ َسدْن تَدَ    ًَ َِت َواْجَسْه بِ قِْ  َخْْثَ
َ
ْ 
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ٌَاِن َحياددِ َوَسي لًددِ  172 ِْددد ِْ ِ  َوُرددن    َول
 

دَ     َوِِف اْْبَْغدِس ُزن    يَدِ رَِحديُم ُلَم 
 

 َْبِ ُمسَْضددٍ  بَِكيَْْددَ  َداِر الْدددُمْؽَكََف َددد  173
 

ََل   ٌِ  الْدد
 َونَيْددِى َؼددَ ُ  اِ َتددْْتَى لََعَ

 

دددس  الِْ دددَساِم َوآِ ِ   174 ُِ ْؼدددَحِبِِى الْ
َ
 َوْ

 

ْتَِِْوِى َسدِ ُدْسدَت يَدِ َرافِدَه الُْىدَ   
َ
 َوْ
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