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 فوائد علمية                           [مةـخات] - الرحبية

 

َ َََ َ َََََ  ََأ   َََ قَ  ئَََ َاَََ َأ م قَوََْ َََ ََتىَََ َََ أ َ َوق

َ

َق ََ  أ
 ََ  َ َََ  َ َ   أ َََ و     ََ ََا َوْ ي  َََ ا َََََأ َ َََّ َََّ س

َ
ََوو   ََََََ َ  َ   َ َوََْ َّ ََأ  ْ َيَََ  رََ ق ئَََ َاَََ

َ

ََ َّ ََََ ئ َََم َصََََََ  َْوأ ََََ  َََ  َ ًَا  َََ  َََ َوْ  ََ ََََ َ َ  َ ب

َ َوََََْاََََََحأَََََ ََََََفََ َ مَ ََََاََََََتََََََّقَوََََْئََََََاَََهََََََئََََََّ م

َ

ََ َوَََْحََََ َفَََ   َىََََ َّ َََََِ َََ  َََ َو َوومَ اَََأ َو َّ َ

َ  

 (1):الشرح

َ: )هللا رمحه قال الرحيم، الرمحن هللا بسم  َأ م ََتَىقَوَْ  َ) النظم، هذا: أي( َوَق أ  يف: أي(  َ َََ أَََاَئقََ  َ  

َق َ) وأحكامها، الفرائض بيان  أ
  ََ َوَْاَََسأ ََ َاَ َي  َ   أ  عيالشاف مذهب على وأهنا بدايتها، يف: أي(  َ َََّ َََّ َََ و  

َ ََ  َ) ا  خمتصر : أي( ًَاصَ َََّئَََ َم) عنه، هللا رضي زيد قول من املأخوذ َوََْْوأ  ذاه خصائص من وهذا(:  َ   ََبَََ َ ََ 

َوَْ  رَقَيَََئَََاََ: )قال لذلك واضحة، وبعبارة وملخص موجز املنت، َ ََ َّ َأَْ  ََوو    نم واإلشارة الرمز وهذا(  َ   َََ 

َ ََ  ًَََاصَ َََّئَََ َم: )كونه  حال أجل َوََْْوأ َوَْاَََحأََ َََفََ) ،( َ   ََبَََ َ ََ   هذا متام على: أي(  مَ َاَََتَََّقَوَْئَََاَََهَََئَََّ م

َََِاَأََحَ) النظم،   محدا هلل احلمد قال رجل   أن: الصحيح يف كما:  ملسو هيلع هللا ىلص قال هللا حيبه مما الكلمة وهذه(  وَََ َ  ََ َوَ

َف ََىََ) ،(2)«يكتبها أيهم اروهنيبتد ملك ا وثلثني بضعة رأيت»: ملسو هيلع هللا ىلص النيب قال فيه مباركا طيبا كثريا َوومَ َ َوَْ َّ َّ  )
دم  دائم ا، فيه ا  مبارك ا  كثري   ا  محد وجل عز هللا حنمد: أي  صحيح ويف النعم، زيديم  احلمْمدم  ألن   منظومته؛ آخر يف هللا ومحِم
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