
 

 نتأحكاو التجويد للنبتدئ

رسالة خمتصرة يف بيان أحكام التجويد مفصلة مرتبة
 برواية حفص عن اإلمام عاصم الكويف

كتبها راجي عفو ربه الباري 

أمحد بن ممدوح الشرقاوي 
 ٪مػر اهلل ٮمه وٮمواٮمديه وٜمشاخيه  



 

 
 

2 
 

 

 ℘ املكدمة ℘

الؿتػضؾ بـعؿائف، الذي لؿ يزل بصػاتف وأسؿائف، الذي اكزل الؽتاب طؾك طبده  الحؿد هلل الؿـعؿ بآٓئف ،

وكرر فقف الؿقاطظ والؼصص لإلففام، وضرب فقف إمثال، وشرح  ،، بقـ فقف الحالل والحرام^ ورسقلف محؿد

ؿتذكريـ، فقف الػرائض وإحؽام، وكص فقف غقب إخبار، جعؾف ضفارا لؾسامعقـ، مػفقما لؾؿعتربيـ واطظا لؾ

وآية لؾؿتػؽريـ ، غقر خػل طـ الؿتػفؿقـ ، أكزلف بؾسان طربل مبقـ ، وكظؿف يف الحروف التل يف حؽؿتفا طربة 

لؾؿعتربيـ ، ودٓلة لؾؿتقسؿقـ ، إذ قد استقلت مع قؾتفا طؾك جؿقع لغات العرب مع اتساطفا ، اطتبارا يف الخطب 

  والؽالم وإشعار اما بعد :

رحؿتف أكزل كتابف تبقاكا لؽؾ شلء وجعؾف هدى وبرهاكا لفذه إمة ، ويسره لؾذكر والتالوة فنن اهلل بحؽؿتف و

َُا وَ  :داية بجؿقع أكقاطفا ، قال سبحاكفوالف ۡ نِصٖ  ۡىُلۡصَءانَ ٱىََلۡس يََّسر سر ٌُّ  ٌَِ ۡو  َٓ وتؽػؾ  ،[44]سقرة الؼؿر:لِّلِۡنصِ َذ

ۡۡلَا إُِرا َنۡ   :بحػظف وإبالغف لجؿقع البشر فؼال ولذلؽ فنن مـ  ،[9]سقرة الحجر:ىََحَٰفُِظٔنَ  ۥِإَوُرا َلُ  ّلِۡنصَ ٱَُ َُضر

أطظؿ ما يشغؾ اإلكسان بف جقارحف كتاب اهلل الؽريؿ ، مـ حػظف وتجقيده وتدبر معاكقف ، والعؿؾ بؿا فقف ، لقؽقن 

تاهبا كؿا خدم الؼرآن الؽريؿ فؿـ بذلؽ مـ أهؾ السعادة يف الداريـ ، وٓ كعؾؿ حتك أن أمة مـ إمؿ خدمت ك

العؾؿاء مـ اهتؿ بتجقيده وتحؼقؼ حروفف ، ومـفؿ مـ اهتؿ بتػسقره وبقان معاكقف وأسباب كزولف ، ومـفؿ مـ اهتؿ 

 بؼراءاتف وصرقف ورواياتف ومـفؿ مـ اهتؿ ببقان طد آياتف ورسؿف وبقان وققفف إلك غقر ذلؽ مـ طؾقم الؼرآن .

ل بشرف حػظ الؼرآن وتدريسف فلي شرف بعد هذا الشرف وأي خقر بعد هذه الخقرية هذا ولؿا تػضؾ اهلل طؾ

ْوَلَٰٓهَِم  :، فؾؼد شرف اهلل أهؾ الؼرآن أيؿا شرف فؼال تعالك
ُ
ۥ َخقر حََِلَوحِِّۦٓ أ ُّ ًُ ٱۡىِهَتََٰب َحۡخئَُُ ُٓ ََ َءاَتۡيَنَٰ ِي ٱلر

ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
َ يَۡسُفۡص ةِِّۦ فَأ ٌَ َُِٔن ةِِّۦۗ َو ٌِ ونَ  يُۡؤ ًُ ٱۡىَخََِّٰسُ ُْ:وقال تعالك ،[121]سقرة البؼرة:  ۡوَرۡثَِا ٱىِۡهَتََٰب

َ
ًر أ  ُث

 ََ ِي ًۡ َظاةُِقۢ ةِٱۡۡلَۡيَرَِٰت بِإِذۡ  ٱلر ُٓ ِۡ ٌِ ۡلَخِصٞس َو ٌُّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ َۡفِعِّۦ َو ًٞ ّۡلِ ِ ًۡ َظال ُٓ ِۡ ٍِ َۡ ِغَتادَُِاۖ فَ ٌِ َِا  َٔ ٱۡىَفۡظُو ٱۡصَػَفۡي ُْ َٰلَِم  ِِۚ َذ  ِن ٱّللر
ا  وقال تعالك :، [32]سقرة فاصر:ترُِي ٱۡىهَ  ًۡ ِسّّٗ ُٓ َٰ ا َرزَكَۡن ٍر ْ مِ ٔا َُفُل

َ
َٰٔةَ َوأ يَ ْ ٱلصر ٔا كَاُم

َ
ِ َوأ ََ َحۡخئَُن نَِتََٰب ٱّللر ِي إِنر ٱلر

 .[29]سقرة فاصر:وََغََلجَِيثّٗ يَصُۡجَٔن حَِجََٰصةّٗ ىرَ َتُتَٔر 

وطؾَّؿه . قال : وأقَرَأ أبو طبِد الرحؿِن يف إمرِة ُطثؿاَن حتى  خقُركم َمن تعؾَّم الؼرآنَ »:^قد قال رسقل اهلل و

اُج  قال : وذاَك الذي أقَعدين َمؼَعدي هذا  َأْهؾقَن مَن الـَّاِس قالوا: يا رسوَل »: ^وقال الـبل ،1 «كان الَحجَّ
ِ
إنَّ هَّلل
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ُتهُ   وخاصَّ
ِ
  من ُهم  قاَل: هم َأْهُل الؼرآِن  َأْهُل اهَّلل

ِ
ُيمَتى بالؼرآن يوَم الؼقامِة وأهِؾه الذين كاكوا »: ^الـبل  الوق،2«اهَّلل

 
ِ
ثالثَة أمثاٍل . ما كسقُتفنَّ بعد . قال كلكفؿا  ملسو هيلع هللا ىلصيعَؿؾون به تؼُدُمه سورُة البؼرِة وآُل طؿراَن وضرب لفؿا رسوُل اهَّلل

تاِن سوداواِن . بقـفؿا شرٌق . أو كلكفؿا ِحْزقاِن من صقرٍ صوافَّ  اِن طن صاحبِفؿا َغؿامتان أو ُضؾَّ  .3«. ُتحاجَّ

الؿاهُر بالؼرآن مع السػرِة الؽراِم البَرَرِة . والذي يؼرأ الؼرآَن ويَتَتْعَتُع فقه وهو طؾقه شاقٌّ  له »: ^وقال الـبل 

4«أجراِن . ويف روايٍة : والذي يؼرُأ وهو يشتدُّ طؾقه له أجرانِ 
. 

 ^، وكاكت مفؿة الـبل  ^السالم حقـؿا طؾؿ الـبل  وأما معؾؿ الؼرآن فنن مفؿتف كاكت مفؿة جربيؾ طؾقف

حقـؿا طؾؿ الصحابة وإمة مـ بعدهؿ ، وكاكت مفؿة أفاضؾ الصحابة كابـ مسعقد وأبل بـ كعب وزيد بـ ثابت 

 . وأبل مقسك إشعري وطؿر وطثؿان وطؾل  رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ وغقرهؿ

يحث خاصتفؿ طؾك إتؼان الؼراءة وأفاضؾفؿ طؾك وكؾ ما سبؼ يحث الؿسؾؿقـ جؿقعا طؾك تعؾؿ الؼرآن 

ولذلؽ فؼد أردت أن أضع رسالة لعؾفا ،حػظ كتاب اهلل ، وأئؿتفؿ طؾك تؿام التعؾؿ ثؿ التصدي لؿفؿة التعؾقؿ

تؽقن كافعة يف تالوة الؼرآن الؽريؿ وتجقيده لؾؿبتدئقـ وهق مشروع أسلل اهلل طز وجؾ أن يتؿف طؾقـا بخقر وأن يػل 

وهذه الرسالة إولك مـف تؽقن سفؾة قريبة لؾػفؿ  «مشروع تيسير التجويد »ـف والؿلمقل سؿقتف بالؿؼصقد م

وافقة بالؿؼصقد ، كؿا تعؾؿـا مـ مشايخـا الػضالء بارك اهلل يف أطؿارهؿ وأحسـ اهلل لـا ولفؿ الختام ، راجقا مـ اهلل 

ل صقابل ورشدي وأن يجـبـل الخطل طز وجؾ العقن والتقفقؼ وأسللف سبحاكف وهق خقر مسمول أن يؾفؿـ

والـسقان والزلؾ يف الؼقل والعؿؾ ، وأن يـػع هبا كؾ مـ قرأها ،وأن يجعؾف خالصا لقجفف الؽريؿ ففق كعؿ الؿقلك 

                                                                         وكعؿ الـصقر .

 كتبف أفؼر العباد لعػق ربف الباري  

 أحؿد بـ مؿدوح الشرقاوي 

 ولؿشايخف غػر اهلل لف ولقالديف                                                                                            
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 هيزكلا ٌآزكلا لئاضف

  :تعاالك  قاال،والؿـؼقل إلقـا باالتقاتر ،  ^الؼرآن هق كالم اهلل تعالك الؿـزل طؾك قؾب الـبل محؿد 
ۡ
 تِيهِّ َّلر يَأ

َۢ  َبَِٰػُو ىۡ ٱ َۡ  َوََّل  يََسيِّۡ  َبۡيِ  ٌِ َۡ  حزَنِيوٞ  َرۡيفِّۦِۖ  ٌِ ِ  .[42]سقرة فصؾت:ََحِيسٖ  َخِهيمٍ  ٌّ

ََ  والؼرآن شػاء قال تعاالك :  ٌِ ُِل  َٔ ِفهَفآءٞ  َءانِ ُلهصۡ ىۡ ٱَوُجزَنّ ه ُْ ها  هؤۡ ّىِيۡ  ثٞ َورََۡحَه ٌَ ٍِهيَ ٱ يَضِيهسُ  َوََّل  ٌِِِيَ ٍُ َٰيِ إَِّلر  ىظر
فػاال الؼاارآن شااػاء ، ويف الؼاارآن رحؿااة ، لؿااـ خالطاات قؾااقهبؿ بشاشااة اإليؿااان  ، [82]سااقرة اإلسااراء:اَرَعههارّٗ 

فلشرقت ، وتػتحات لتؾؼال ماا يف الؼارآن ماـ روح وصؿلكقـاة وأماان ،وفقاف شاػاء ماـ القسقساة والؼؾاؼ وغقاره ماـ 

وۡ :ذلؽ ، فالؼرآن روح قال تعاالك إمراض الـػسقة ٕكف يصؾ الؼؾب باهلل طز وجؾ وكقػ ٓ يؽقن 
َ
ٓ َخيۡ َوَكَذَٰلَِم أ  َِها

َۡ  اُروخّٗ  َم إَِلۡ  ِ مۡ  ٌّ
َ
ِۚ أ ا صَُِا ا رِيحَسۡ  ُنَِج  ٌَ َُ ۡلِ ٱَوََّل  ِهَتَُٰب ىۡ ٱ ٌَ ُّ َوَلَِٰسَ َجَػيۡ  يَمَٰ ه أُُرّٗ  َنَٰ ۡٓ َۡ  ۦةِهِّ  ِسيجر ٌِه هآُء  ََ ر هَ َّ ٌَ 

 ِۚ ٓۡ  ِإَوُرَم  ِغَتادَُِا عۡ  ِصَرَٰطٖ  إَِلَٰ  ِسيٓ ََلَ  .[52]سقرة الشقرى: لِيمٖ خَ ٌُّ

فالؼؾقب ٓ تضلء وٓ تشرق وٓ تـقر إٓ بالؼرآن فقاطجبا ٕكاس ابتعدوا طـ الؼرآن ، كقػ هل حقاامؿ  بادون 

معاين الؼرآن ؟؟!! وقد تحدى الؼرآن العرب مع أكف كزل بؾساامؿ ، وهاؿ أربااب الػصااحة والبقاان فعجازوا طاـ أن 

 الؽاؾ ماـ إكاس وجاان فؼاال بسقرة مـ مثؾف ، فثبت لف هذا اإلطجاز باؾ تحادى اهلل يلتقا بؿثؾف أو بعشر سقر مثؾف أو

َِ :تعاالك  ِ ه
َػجِ جۡ ٱكُو ىر ٍَ   َُّ لِۡ ٱوَ  َُّط ۡلِ ٱ َخ

ۡ
ن يَد

َ
َٰٓ أ ْ لََعَ ٔا ٍِرۡ  حُ ِ   َءانِ ُلصۡ ىۡ ٱ َهََٰشا وِ ة

ۡ
ٍِرۡ  حُٔنَ ََّل يَد ِ ٔۡ  ۦيِِّ ة َ ًۡ َبػۡ  ََكنَ  َول ُٓ  ٖض ِِلَػۡ  ُظ

ِٓريّٗ   [88ء:]سقرة اإلسرا اَظ

وبنطجاز الؼرآن ثبتات الرساالة الؿحؿدياة الخالادة العاماة ، والؼارآن بؽاؾ تؾاؽ إوصااف والخصاائص ففاق 

يعالج الؿشؽالت اإلكساكقة يف شتك مرافؼ الحقاة الروحقة والعؼؾقاة والبدكقاة وآجتؿاطقاة وآقتصاادية والسقاساقة 

   طالجا حؽقؿا ٕكف
ۡ
َۢ  َبَِٰػُو ىۡ ٱ تِيِّ َّلر يَأ َۡ  َوََّل  ِّ يََسيۡ  َبۡيِ  ٌِ َۡ  حزَنِيوٞ  ۦۖ فِِّ َريۡ  ٌِ ِ  [42]سقرة فصؾت: ََحِيسٖ  َخِهيمٍ  ٌّ

فالؼرآن كتاب هذه إمة الخالد ، الذي أخرجفاا ماـ الظؾؿاات إلاك الـاقر ، فلكشالها هاذه الـشالة ، وبادلفا ماـ 

مـ قبؾ شقئا ، وهل بادون هاذه خقففا أمـا ، ومؽـ لفا يف إرض ، ووهبفا مؼقماما التل هبا صارت أمة ، ولؿ تؽـ 

الؿؼقمات لقست أمة ، ولقس لفا مؽان يف إرض ، وٓ ذكر يف السؿاء ، والؼرآن يضع لؽؾ مشؽؾة طالجفاا الشاايف 

الؽايف وتبـك طؾقفا يف كؾ طصر ما يالئؿفا ، فاكتسب بذلؽ صالحقتف لؽؾ زمان ومؽان ، ففق ديـ البؼاء والخؾاقد ، 

لة اإلسالم واستطاع أن يحؽؿ العاالؿ هباذا الؼارآن يف فا ة ٓ تعتارب شاقئا يف طؿار البشارية أقام دو ^وكؿا أن الـبل  

 .5وكؿا كاكت لفؿ الدولة بالؼرآن يف الؿاضل ، فنما كذلؽ لـ تؽقن لـا إٓ بف يف الحاضر والؿستؼبؾ
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  بعض األحاديث اليبوية يف فضل الكزآٌ وتعلنُ وتعلينُ

  بقااوِت  ماان بقااٍت  يف قااومٌ  اجتؿااع مااا »قااال :  ^ أن رسااقل اهلل طااـ أباال هرياارة 
ِ
  كتاااَب  يتؾااون ، اهَّلل

ِ
 و ، اهَّلل

ؽقـةُ  طؾقفم كزلْت  إال ، بقـفم يتدارسوكه تفم و ، الرحؿةُ  وَغِشَقْتفم:  السَّ  .6« طـَده فقؿن اهَّللُ  ذكرهم و ، الؿالئؽةُ  حػَّ

  كتاِب  من حرًفا قرأَ  َمن »قال :  ^أن رسقل اهلل  وطـ طبد اهلل بـ مسعقد 
ِ
 بعشرِ  والحسـةُ  ، حسـةٌ  بِهِ  فَؾهُ  اهَّلل

  .7« حرٌف  ومقمٌ  حرٌف  ألٌِف  وَلؽِن ، حرٌف  آلم أقوُل  ال ، أمثالِفا

اه الُؼاْرآنَ  اْقاَرُؤوا » قاال : ^أن رساقل اهلل  وطـ أبل أماماة   اْقاَرُؤوا ألَْصاحابِِه، َشاِػقًعا الِؼقاَماةِ  َياومَ  َياْلتي فنكَّ

ْهراَوْينِ  ُفؿا ِطْؿراَن، آلِ  وُسوَرةَ  َبَؼَرَة،ال الزَّ ُفؿا الِؼقاَمةِ  َيومَ  َتْلتِقانِ  فنكَّ ُفؿا أوْ  َغؿاَمتاِن، َكلكَّ ُفؿاا أوْ  َغقاَيتاِن، َكلكَّ  فِْرقاانِ  َكلكَّ

، َصْقرٍ  ِمن انِ  َصوافَّ  َتْساَتطِقُعفا وال َحْساَرٌة، وَتْرَكفاا َبَرَكاٌة، أْخاَذها فاننَّ  الَبَؼاَرِة، ُساوَرةَ  اْقاَرُؤوا أْصحابِِفؿا، طن ُتحاجَّ

َحَرةُ : الَبَطَؾةَ  أنَّ  َبَؾَغـِي: ُمعاِوَيةُ  قاَل . الَبَطَؾةُ     .8«. السَّ

اَػَرةِ  ماع بالُؼْرآنِ  اْلؿاِهرُ  »قال : ^أن رسقل اهلل  وطـ طائشة أم الؿممـقـ   َيْؼاَرأُ  والاذي الَباَرَرِة، الؽِارامِ  السَّ

، طؾقه وهو فِقِه، وَيَتَتْعَتعُ  الُؼْرآنَ      .9 « أْجرانِ  له طؾقه َيْشَتدُّ  وهو َيْؼَرأُ  والذي[: رواية ويف. ]أْجرانِ  له شاقٌّ

امَ  َمان َخْقاُرُكمْ  »قاال :  ^أن رساقل اهلل  وطـ أبل طبد الرحؿـ السؾؿل طاـ طثؿاان باـ طػاان    الُؼاْرآنَ  َتَعؾَّ

َؿهُ   َمان أْفَضاَؾُؽمْ  إنَّ  » قاال : ^أن رساقل اهلل   ويف رواية طـد البخاري وال مذي طـ طثؿان بـ طػان ، 14« وَطؾَّ

َؿهُ  الُؼْرآنَ  َتَعؾَّمَ  قال أبق طبد الرحؿـ السؾؿل : ذلؽ الذي أقعدين مؼعدي هذا ، وكان رحؿف اهلل يعؾاؿ الـااس  ،« وَطؾَّ

 أربعقـ سـة يف مسجد الؽقفة .

  إنَّ   » قال : ^أن رسقل اهلل  وطـ أكس  
ِ
؟ رساوَل  ياا ُهام َمان: ققل: قال ،الـَّاسِ  منَ  َأْهؾقنَ  هَّلل

ِ
 أهاُل : قاال اهَّلل

، أهُل  ُهم الُؼرآنِ 
ِ
ُته اهَّلل  .11« وخاصَّ

اْل  وارَق  اقارأْ :  الؼرآنِ  لصاِحِب  يؼاُل  »قال :  ^أن رسقل اهلل  وطـ طبد اهلل بـ طؿرو    كـاَت  كؿاا ، ورتِّ

ُل   .12«رُؤهاتؼ كـَت  آيةٍ  آِخرِ  طـَد  مـِزَلَتَك  فنِنَّ  ، الدكقا دارِ  يف ُتَرتِّ
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اهُ  يااَربِّ :  الؼارآنُ  فقؼاوُل  ، الِؼقامةِ  يومَ  الُؼرآنِ  صاِحُب  َيِجيءُ  »قال:  ^أن رسقل اهلل  وطـ أبل هريرة    ، ُحؾَّ

ةَ  فَقؾبُس  ، ِزْده ياربِّ :  يؼوُل  ُثم ، الؽرامةِ  تاَج  فَقْؾبُس   لهُ  فُقؼاُل  ، طـه فَقرَضى ، َطـه اْرَض  ياربِّ :  يؼوُل  ُثم ، الؽرامةِ  ُحؾَّ

 .  13« حسـةً  آيةٍ  بُِؽلِّ  وُيزادُ  ، واْرَق  ، اْقرأْ : 

 .  14«من سره أن يحب اهَّلل ورسوله فؾقـظر يف الؿصحف  »قال : ^أن رسقل اهلل  وطـ ابـ مسعقد  

ُجلِ  الِؼقامةِ  يومَ  الُؼرآنُ  َيجيءُ  » قال:  ^أن رسقل اهلل  وطـ أبل هريرة اِحِب، كالرَّ  لها: لصااِحبِهِ  َيؼاوُل  الشَّ

 كالِّ  وراءِ  ِمان القاومَ  لاَك  وأكا تِجاَرتِِه، وراءِ  ِمن تاجرٍ  كلَّ  وإنَّ  َهواِجَرَك، وُأْضِؿئُ  َلْقَؾَك، ُأسِفرُ  ُكـُت  الَّذي أكا َتْعرُِفـي؟

َتاقْ  والِاداهُ  وُيْؽَساى الوقااِر، تااُج  رأِسهِ  طؾى وُيوَضعُ  بِشؿالِِه، والُخْؾَد  بقؿقـِِه، الُؿْؾَك  فُقعَطى. تاجرٍ   لُفؿاا َتُؼاومُ  ال نِ ُحؾَّ

ْكقا ، يا: فَقؼوالنِ  فقفا، وما الدُّ  .  15« الُؼرآنَ  َوَلِدُكؿا بتعؾقمِ : فُقؼاُل  هذا؟ لـا أكَّى ربِّ

 طز وجل كاَن لُه ثواُبفا ما  »قال :   ^أن رسقل اهلل  وطـ أبل مالؽ إشجعل 
ِ
من طؾَم آيًة من كتاِب اهَّلل

  . 16«تؾقْت 

  السلف يف فضل الكزآٌبعض اآلثار عً الصحابة و

 لق صفرت قؾقبؽؿ ما شبعتؿ مـ كالم ربؽؿ .  :  قال طثؿان بن طػان رضي اهَّلل طـه

: ما فضؾ مـ قرا الؼرآن طؾك مـ لؿ  ا: طـدما سللتفا أم الدرداء رضل اهلل طـف وقالت طائشة رضي اهَّلل طـفا

دد آي الؼرآن ، فؾقس أحد دخؾ الجـة : إن طدد درج الجـة طؾك ط يؼرأه مؿـ دخؾ الجـة ؟ فؼالت طائشة  

 . "أفضؾ مؿـ قرأ الؼرآن 

 :كـا كعد مـ أطظؿ الذكب ان يتعؾؿ الرجؾ الؼرآن ثؿ يـام ٓ يؼرأ مـف شقئا . وقال أبو العالقة رحؿه اهَّلل

كظركا يف هذه إحاديث فؾؿ كجد شقئا أرق لؾؼؾقب وٓ أشد استجالبا لؾحزن  قال وهقب بن الورد رحؿه اهَّلل: 

 مـ قراءة الؼرآن وتػفؿف وتدبره .

 .قال إن طجائب الؼرآن أصرن كقمل  : ققؾ لرجؾ : أٓ تـام ؟ وقال أيضا
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: ققؾ ٕخت مالؽ بـ أكس : ما كان شغؾ مالؽ يف بقتف ؟؟ قالت الؿصحػ ،  وقال ابن وهب رحؿه اهَّلل

 والتالوة  .

ره الؿالئؽة وتخرج مـف الشقاصقـ ويتسع بلهؾف : البقت الذي يؼرأ فقف الؼرآن تحض وقال ابن سقرين رحؿه اهَّلل

 ويؽثر خقره ، والبقت الذي ٓ يؼرأ فقف الؼرآن تحضره الشقاصقـ ، وتخرج مـف الؿالئؽة ويضقؼ بلهؾف ويؼؾ خقره  .

كان الرجؾ إذا هاجر َدَفَعف الـبل صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ إلك رجؾ مـَّا ":قال ُطبادة بن الصامت رضي اهَّلل طـه

ة بتالوة الؼرآن، حتك أمَرهؿ رسقل اهلل ُيع ؾِّؿف الؼرآن، وكان ُيسؿع لؿسجد رسقل اهلل صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ ضجَّ

 .صؾَّك اهلل طؾقف وسؾَّؿ أن يخػضقا أصقاَتفؿ: لئالَّ يتغالطقا

ب مـ حػاظ : إين ٕقرأ الؼرآن  وأكظر يف آية فقتحقر طؼؾل فقفا ، وأطج قال أحؿد بن أبي الحواري رحؿه اهَّلل

الؼرآن كقػ يفـقفؿ الـقم ويسعفؿ أن يشتغؾقا بشلء مـ الدكقا وهؿ يتؾقن كالم اهلل ! أما إمؿ لق ففؿقا ما يتؾقن ، 

 وطرفقا حؼف وتؾذذوا بف ، ولستحؾقا الؿـاجاة بف ، لذهب طـفؿ الـقم فرحا بؿا رزققا.

 ّؾًقا مـف حّؾًقا يف رياض كضرة .: الؼرآن بستان العارفقـ فليـؿا حوقال محؿد بن واسع رحؿه اهَّلل

:يا حؿؾة الؼرآن، إن الؼرآن ربقع قؾب الؿممـ، كؿا أن الغقث ربقع وكان مالك بن ديـار رحؿه اهَّلل يؼول

 . "إرض

:  يـبغال لؼاارئ الؼارآن أن يعارف بؾقؾاف إذا الـااس كاائؿقن ، وبـفااره إذا الـااس  وقال ابن مسعود رضي اهَّلل طـاه

ا الـاس يضحؽقن ، وبقرطف إذا الـاس يخؾطقن ، وبصؿتف إذا الـاس يخقضقن ، وبخشاقطف إذا يػطرون ، وببؽائف إذ

 الـاس يختالقن ، وبحزكف إذا الـاس يػرحقن.

ًرا أحواَل الصحابة مع الؼرآن :لؼد كان الذي يؿرُّ ببققت الصاحابة يف َغَساؼ قال الشقخ الزرقاين رحؿه اهَّلل : ُمصوِّ

جك، يسؿع فقفا َدويًّا كدويِّ الـْحؾ بالؼرآن، وكان الرسقل صاؾَّك اهلل طؾقاف وساؾَّؿ ُياذكل فاقفؿ ُروَح هاذه العـاياة  الدُّ

بالتـزيؾ، ُيبؾغفؿ ما ُأْكزل إلقف مِـ ربِّف، وَيبعث إلك َمـ كان بعقَد الدار مـفؿ َمـ ُيعؾِّؿفؿ وُيؼِرئفؿ، كؿاا َبعاث مصاعَب 

ـَ أمِّ مؽتقم إلك أهؾ الؿديـة قبَؾ ه جرتف ُيعؾِّؿاكِفؿ اإلسالم، وُيؼرئاامؿ الؼارآن، وكؿاا أرساؾ معااذ باـ بـ طؿقر، واب

ة بعد ِهْجرتف لؾتحػقظ واإلقراء  .جبؾ إلك مؽَّ

لؼد كان مـ تؼدم يؼارأ الؼارآن، ويؼاقم بالساقرة مـاف صاقَل لقؾتاف، فانذا أصاب  :  وقال الحسن البصري رحؿه اهَّلل

كَِتااٌب َأْكَزْلـَااُه إَِلْقاَؽ ُمَبااَرٌك  ز َلَفقاتاف، واهلل سابحاكف يؼاقل :ُطِرف ذلؽ يف وجفف، وإن أحدكؿ يؼرأ الؼرآن ٓ يتجاو

بَُّروا آَياتِف ما هق حػُظ حروفف وإضاطُة حدوده، وإن أحدكؿ يؼقل: قرأت الؼرآَن ماا أساؼْطُت مـاف  -واهلل  -أَما  ، لَِقدَّ
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الؼراء وٓ العؾؿاء وٓ الحؽؿااء! ومتاك كاكات الؼاراء لؼد أسؼط كؾف! واهلل واهلل ما همٓء  -لَعْؿُر اهلل  -حرًفا، كَذَب 

ًٓ َثِؼقاًل   :يؼقل –سبحاكف وتعالك  -تؼقل مثؾ هذا؟! إن اهلل  العؿاَؾ باف،  -جاؾ ثـااؤه  -يريد  ،إِكَّا َسـُْؾِؼل َطَؾْقَؽ َقْق

م، َفنَِذا َقَرْأَكاُه َفاتَّبِْع ُقْرآَكفُ  وقال  طز وجؾ :  حراَمف، ولؼاد تاقفِّل رساقل اهلل صاؾك اهلل طؾقاف  أي: حؾِّْؾ حاللف، وحرِّ

إٓ الـػُر الؼؾقؾ: اساتعظاًما لاف، ومتابعاة  -رضقان اهلل تعالك طؾقفؿ  -وسؾؿ، وما استؽَؿَؾ حْػَظ الؼرآن مـ أصحابف 

 .أكػسفؿ بحػظ تلويؾف، والعؿؾ بؿحؽؿف ومتشاهبف

اء الؼرآن ثالثة كػر: قيؼول - اهَّلل رحؿه- الحسن وكان   قم اتخذوه بضاطًة : يطؾبقن بف ما طـد الـاس.. : قرَّ

وا باف أماقال الاقٓة، واساتطالقا باف طؾاك الـااس، وقاد كثار هاذا  وققم أجادوا حروفف، وضاقعقا حادوده: اساتَدرُّ

 الجـس مـ حؿؾة الؼرآن، فال كثََّر اهلل جؿَعفؿ، وٓ أبعد غقرهؿ .. 

ف، واستشاػقا بشاػائف، ووضاعقه طؾاك الاداء ماـ قؾاقهبؿ، ففاؿ وققم قرؤوا الؼرآن، فتدبروا آياتف، وتداَوْوا بدوائ

َٓ إن حازب اهلل  الذيـ ُيستسَؼك هبؿ الغقث، وُتسَدى مـ أجؾفؿ الـعؿ، وُتستدَفع بدطائفؿ الـؼؿ، أولئاؽ حازب اهلل، أ

 .هؿ الغالبقن

،   "فؽلّن زفقرها يف آذامؿرحؿ اهلل أققاًما كاكقا إذا مّروا بآية فقفا ذكر لؾـار وقال وهقب بن الورد رحؿه اهَّلل: 

 وأكشد قائال :    

 َتْفَجعُ    َٓ   بَِؾْقؾَِفا  اْلُعُققنِ   ُمَؼَؾ         َووِطقِده   بَِقْطِدهِ    اْلُؼَرانُ    َمـَعَ 

ـِ  َفِفُؿقا        َقاُب   َلفُ  َتِذلُّ  َفْفًؿا        َكاَلَمفُ  اْلَؽِريؿِ  اْلَؿؾِِؽ  َط  َوَتْخَضعُ   الرِّ
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 واىتشارالكزاءات ومجعُ الكزآٌ ىزول ىبذةعً

أخل الؽريؿ مؿا سبؼ طرضف ،أن اهلل تعالك خص هذه إمة الؿباركة هبذه الؿعجزة الخالدة وهذا  قد تبقـ لؽ

الؽتاب الؿعجز الذي تحدى اهلل تعالك بف صـاديد الؽػر يف كؾ زمان ومؽان حتك أقروا جؿقعا بنطجازه وكقػ ٓ 

ِ ٱإِنر تعالك :  يؽقن كذلؽ وقد قال ََ َزَفُصواْ ة ِي ۖ  صِ ّلِنۡ ٱلر ًۡ ُْ ا َجآَء ٍر َ ُّ  ل ِهَتٌَٰب َغضِيضٞ  ۥِإَوُر
  ٤١ ىَ

ۡ
َۢ  َبَِٰػُو ىۡ ٱ تِيِّ َّلر يَأ ٌِ 

َۡ  َوََّل  ِّ يََسيۡ  ۡيِ بَ  َۡ  حزَنِيوٞ  ۦۖ فِِّ َريۡ  ٌِ ِ ۡۡلَ  َُ إُِرا َنۡ ،  وقال تعالك :  ٤٢17 ََحِيسٖ  َخِهيمٍ  ٌّ ىََحَِٰفُظَٔن  ۥِإَوُرا َلُ  صَ ّلِنۡ ٱ اَُضر
٩18  ،كقف كزل الؼرآن وكقف جؿع وكقف اكتشر يف األقطار ؟؟ ،وتلمؾ معل يف هذه القريؼات 

 اعله أٌ تيزالت الكزآٌ ثالثة تيزالت  :

 : أوال : كتابة الؼرآن يف الؾوح الؿحػوظ

َٔ  ةَۡو قال تعالك :  ِيسٞ  َءانٞ كُصۡ  ُْ ٔۡ  ٢١ َّمر َ ۡ  حٖ ِِف ل ُّ  وقال تعالك: ، ٢٢19 ُفٔظ  ّمر مِّ  ِِف  ِإَوُر
ُ
َِا اىِْهَخابِ  أ ْح  َىَػِلي  ََلَ

 ًٌ  اها. ومجاهد طباس ابـ قالف الؿحػقظ، الؾقح: أي الؽتاب أم يف الؼرآن: أي وإكف: كثقر ابـ قال ، ٤24 َخِهي

 :ثاكقا : كزول الؼرآن كؾه يف لقؾة الؼدر

َُضىۡ قال اهلل تعالك :  
َ
آ أ ُّ إِجر َُضىۡ وقال تعالك :  ، ١21 رِ َلسۡ ىۡ ٱ يَثِ َلۡ  ِِف  َنَٰ

َ
آ أ ُّ إِجر َبََٰصَكٍث   يَثٖ َلۡ  ِِف  َنَٰ ِرا إُِرا ٌُّ ََ  ُن ِِشرِي ٌُ 

٣22، :  ويف سقرة البؼرة ۡٓ ُضَِل ذِيِّ ٱ َرَمَظانَ  صُ َف
ُ
ِٓي أ سّٗ  َءانُ ُلصۡ ىۡ ٱلر ِراِس  ىُْ ََ  َوَبّيَِنَٰجٖ  ّىِي ِ ۡ ٱ ٌّ َسىَٰ ل ، 23 َكاِن  ُفصۡ ىۡ ٱوَ  ُٓ

ت هذه أيات الثالث طؾك أن الؼرآن أكزل يف لقؾة واحدة مباركة وقد جاءت إخبار الصحقحة مبقـة لؿؽان هذا دل

 الـزول وأكف يف بقت العزة يف السؿاء الدكقا ومـ ذلؽ :

أكه قال : فصل الؼرآن من الذكر فوضع يف بقت :  أخرج الحاكؿ بسـده طـ سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس  .1

 .   ملسو هيلع هللا ىلصسؿاء الدكقا فجعل جبريل يـزل به طؾى الـبي العزة من ال
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أكزل الؼرآن جؿؾة واحدة إلاى الساؿاء الادكقا أكف قال :  والبقفؼل طـ ابـ طباس وأخرج الـسائل والحاكؿ  .2

 :  لقؾة الؼدر ، ثم بعد ذلك يف طشرين سـة ثم قرأ
ۡ
َروٍ  حََُُٔم َوََّل يَد ٍَ ِ ِ  َنََٰم ِجئۡ  إَِّلر  ة خۡ  قِّ لَۡ ٱة

َ
ََ َوأ   :وكهصأ   ِعهرًياَتفۡ  َعه

  َۡوكُص ُّٗ ُّ كۡ فَصَ  اَءا هُ َِلَلۡ  َنَٰ
َ
هۡ ٱلََعَ  ۥَصأ ٌُ  َٰ ىۡ  دٖ ۡلراِس لََعَ ُّ َوَُضر  ١٠٦ حزَنِيَلّٗ  َنَٰ

وُح ٱََُضَل ةِِّ قال تعالك :    ملسو هيلع هللا ىلصطؾى قؾب الـبي محؿد ثالثا :   ٱلصُّ
َ
َٰ َكيۡ ١٩٣ ٌِيُ ۡل ََ  َِلَُهٔنَ  تَِم لََعَ ۡ ٱ ٌِ ََ ل ِِشرِي ٍُ ١٩٤ 

تِيٖ  ٍن َغَصِبّٖ ةِيَِعا ٌُّ ١٩٥:[195]سقرة الشعراء 

: كزل الؼرآن مـ الؾقح الؿحػقظ إلك السؿاء الدكقا يف لقؾة الؼدر مـ شفر  قال ابن جرير الطبري رحؿه اهَّلل

 .طؾك ما أراد اهلل إكزالف إلقف ملسو هيلع هللا ىلصرمضان ، ثؿ أكزل طؾك محؿد 

ُّٗ َوكُصۡ ققل اهلل طز وجؾ  : وقد كزل الؼرآن مـجؿا مػرقا حسب إحداث والدلقؾ طؾك ذلؽ  ُّ فََصكۡ  اَءا هُ َِلَۡله َنَٰه
َ
 ۥَصأ

هۡ ٱلََعَ  ٌُ  َٰ ىۡ  دٖ ۡلراِس لََعَ ُّ َوَُضر ٔۡ ٱَوكَاَل وقال تعاالك :   ،[146]سقرة اإلسراء:١٠٦ حزَنِيَلّٗ  َنَٰ ََ َزَفهُصواْ لَه ِي  ُُهّضَِل  ََّل لر
ِۚ  يَثّٗ ُجۡ  َءانُ ُلصۡ ىۡ ٱ ِّ َغيَيۡ  ِ  َنَذَٰلَِم  َوَِٰخَسةّٗ ُّ َوَرحريۡ  فَُؤاَدَكۖ  ۦةِِّ  َج ِۡلُثَّت   ٣٢ تِيَلّٗ حَهصۡ  َنَٰ

ۡ
َرهٍو إَِّلر ِجئۡ  حَُُٔهَم َوََّل يَد ٍَ ِ  قِّ لَۡ ٱةِه َنَٰهَم ة

خۡ 
َ
ََ َوأ  [33]سقرة الػرقان:٣٣ ِعرًياَتفۡ  َع

 : ملسو هيلع هللا ىلصوالحؽؿة مـ كزول الؼرآن مػرقا طؾك الـبل 

  ملسو هيلع هللا ىلصتثبقت فماد الـبل  . 

 . التدرج يف التشريع وتربقة إمة 

 ٕحداث التل تحدث فؽؾؿا حدث أمر جديد كزل مـ الؼرآن ما يـاسبف وتػصقؾ ٕحؽامف وهؽذا .مقافؼة ا 

  وأكف كالم اهلل وحده وتدل طؾك  ملسو هيلع هللا ىلصاإلرشاد أن هذا الؼرآن كزل مـ طـد اهلل طز وجؾ ٓ مـ طـد الـبل محؿد

َُضَلُ  كُۡو أن اهلل طز وجؾ هق مصدر الؼرآن قال تعالك : 
َ
ِي َحػۡ ٱ أ ًُ لر ر ٱ يَ َِٰت وَ ٱ ِِف لَّّسِ َمََٰن  ٱلعر

َ
ُّ  ِض  ۡرۡل  اََكَن َدُفٔرّٗ  ۥإُِر

 ٍّٗ  [6]سقرة الػرقان: ٦ اررِخي

اقتضات حؽؿاة اهلل تباارك وتعاالك أٓ يـازل الؼارآن جؿؾاة واحادة ":  قال الشقخ طبد الػتاح الؼاضاي رحؿاه اهَّلل

ادث ، مؼساؿا طؾاك إزماان ، وذلاؽ كغقره مـ الؽتب السؿاوية السالػة ، بؾ أكزلف اهلل مـجؿاا مقزطاا حساب الحاق

لحؽؿ جؾقة ، ومصال  جؿة مـفا اكف كان يـزل بحسب الققائع والحقادث التل كاكات تحصاؾ يف الؿجتؿاع يف طفاد 

ماـ الؿساؾؿقـ  ملسو هيلع هللا ىلصالتشريع : فتـزل أيات مبقـة حؽؿ اهلل فقفا ، وبحسب إسئؾة التل كاكت تقجاف إلاك رساقل اهلل 

طـفا وبحساب الشابف التال كاكات تخاتؾج يف صادور أطاداء اإلساالم : فتـازل أياات  وغقرهؿ : فتـزل أيات جقابا

لدحضفا بالحجج الدامغاة ، وبحساب ماا تؼتضاقف حاال الؿساؾؿقـ ماـ تؼريار طؼائاد الاديـ وشارائعف ، وأحؽاماف ، 
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ؽ لؾتادرج يف وفضائؾف ، ومـفا اكف كزل تدريجقا لقؽاقن أبؾاغ يف التحادي ، وأضفار يف اإلطجااز ، ومـفاا اكاف كازل كاذل

تربقة إمة العربقة تربقة ديـقة وخؾؼقة ، وإطادادها لؿـزلاة الخالفاة يف إرض ، ومـفاا تقساقر حػظاف وففؿاف والعؿاؾ 

يف ماقاصـ الخصاقمة حتاك ٓ ياربح باف الحازن طؾاك طادم إساراع ققماف إلاك  ملسو هيلع هللا ىلصبؿؼتضاه ، ومـفا تثبقت فاماد الـبال 

 . 24"وقؾب مطؿئـ الفداية ، لقتػرغ لتبؾقغ الدطقة بعزيؿة ققية

 ُعمج لحازمو هيزكلا ٌآزكلا ةباتك

 . ملسو هيلع هللا ىلصجؿع الؼرآن يف طفد الـبل  .1

 جؿع الؼرآن يف طفد أبل بؽر الصديؼ  .2

 جؿع الؼرآن يف طفد طثؿان بـ طػان  .3

 وحػظه يف الصدور والسطور : ملسو هيلع هللا ىلصأوال : يف طفد رسول اهَّلل 

ثاؿ تالوتاف وتعؾقؿاف لؾصاحابة قاال  كاان هؿاف القحقاد هاق حػاظ الؼارآن ملسو هيلع هللا ىلصطـدما كان يـزل الؼرآن طؾك الـبال 

َٔ   :تعالك ِي َبَػَد ِِف ٱُْ  ٱلر
ُ
ِ ۡل ِّ ِ ِۡ  رَُظَّٔلّٗ  ََ  ٌّۧ ِ ٌّ ًۡ ْ خۡ حَ  ُٓ ٔا ًۡ َغيَيۡ  يُ ًۡ  ۦَءاَيَٰخِِّ  ِٓ ِٓ ًُ  َوُيَضّكِي ُٓ ٍُ ِ هثَ هۡ ۡلِ ٱوَ  ِهَتَٰهَب ىۡ ٱ َوُيَػّي ِإَون  ٍَ

ٌَِ َرتۡ  ٔاْ  تِيٖ  َطَلَٰوٖ  ىَِف  ُو ََكُُ ٌُّ ٢، رك لسااكف ويجتفاد يف حػظاف لؾؼارآن ٕٓ لاذلؽ فؼاد كاان يحا

ُّ َجۡ  َِاإِنر َغيَيۡ  ١٦ ۦٓ ةِِّ  َجَو لَِعاََُم َِلَػۡ  ۦةِِّ  ََّل ُُتَّصِكۡ يتػؾت مـف أو تضقع أو تػقتف كؾؿة او حرف حتك أكازل اهلل :   ۥَػه
ُّ َوكُصۡ   ١٧ ۥَءاَُ

ۡ
ُّ فَإَِذا كََصأ ُّ كُصۡ  حرتِعۡ ٱفَ  َنَٰ ًر إِنر َغيَيۡ ١٨ ۥَءاَُ ُّ بَ  َِاُث  ١٩ ۥَياَُ

، وقاد كاان جربياؾ طؾقاف الساالم يعارضاف الؼارآن يف كاؾ طاام مارة ، وطارضاف يف طاماف  ملسو هيلع هللا ىلصفاصؿلن قؾب الـبل  

إخقر مرتقـ فػل الحديث الذي أخرجف البخاري مـ حديث طائشاة وفاصؿاة رضال اهلل طـفؿاا امؿاا ساؿعتا الـبال 

وإكااه طارضااـي العااام ماارتقن وال أراه إال حضاار  إن جبرياال كااان يعارضااـي الؼاارآن يف كاال سااـة ماارة»يؼااقل :   ملسو هيلع هللا ىلص

 .25«أجؾي
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يحاارص طؾاك حػااظ الصااحابة رضااقان اهلل طؾاقفؿ الؼاارآن بااؾ وكااان ماـ الصااحابة مااـ سااؿقا  ملسو هيلع هللا ىلصوكاان الـباال 

يلمر الصحابة بؽتابة الؼرآن ،فػل الحديث الذي رواه مساؾؿ يف صاحقحف طاـ أبال ساعقد  ملسو هيلع هللا ىلصبالحػاظ ، وكان الـبل 

ال تؽتبوا طـي ومن كتب طـاي غقار الؼارآن فؾقؿحاه وحادثوا طـاي وال حارج »قال :   ملسو هيلع هللا ىلصأن رسقل اهلل  الخدري 

 .26«ومن كذب طؾي متعؿدا فؾقتبوأ مؼعده من الـار

 وكان الصحابة رضوان اهَّلل طؾقفم يؽتبون يف طفد الـبوة طؾى أشقاء طديدة مثل :

 ، وهل جريدة الـخؾ . العسب .1

 ، وهل الحجارة الرققؼة .الؾخاف  .2

 جؿع رقعة وهل تؽقن مـ جؾد أو ورق أو كؿقرة .،  الرقاع .3

 وهق الجؾد . ، قطع األديم .4

 ، جؿع كتػ وهق طظقؿ طريض يف كتػ الحققان كاكقا يؽتبقن فقف طظام األكتاف .5

 ، وهق طظؿ الجبقـ . األضالع .6

 ، وهق الخشب الذي يقضع طؾك ضفر الدابة .األقتاب  .7

بؾ كان مـثقرا بقـ العظام والرقاع وكحقها ٕن  ، واحدولؿا اكؼضك طفد الـبقة لؿ يجؿع الؼرآن يف مصحػ 

 آطتؿاد كان طؾك الحػظ يف الصدور بقـ أطالم الصحابة وكتاب القحل رضقان اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ .

 : رضي اهَّلل طـهثاكقا : جؿع الؼرآن يف طفد أبي بؽر الصديق 

ف ، وواجفتف أحداث شاداد مثاؾ مققعاد حدثت بعض الققائع الؿمثرة يف خالفت بعد خالفة أبل بؽر الصديؼ 

القؿامة والتل دارت بل الؿسؾؿقـ ، وأهؾ الردة مـ أتباع مساؾقؿة الؽاذاب ، ويف هاذه الؿققعاة استشافد الؽثقار ماـ 

 فادخؾ طؾاك أبال بؽار  قراء وحػظة الؼرآن مـ الصحابة وطددهؿ سبعقـ قارئا ، فلثار ذلؽ طؿر بـ الخطااب 

تاردد يف أول إمار  ع الؼرآن خقفا طؾك ضقاطف وذلؽ بؿقت الؼراء ولؽـ أبا بؽر وشاوره يف ذلؽ وأن يؼقم بجؿ

ثؿ شرح اهلل صدره لذلؽ ، فاختار مـ رجآت الصحابة الـجباء رضقان اهلل طؾقفؿ أجؿاقـ الصاحابل الجؾقاؾ زياد 

خقارة طؾاك وكاان قاد شافد العرضاة إ فؼد كان مـ حػظة الؼرآن ومـ كتاب الاقحل وماـ الـجبااء  بـ ثابت 

 .   ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 
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 الَقؿاماِة، أهالِ  َمؼَتاَل  َبؽارٍ  أباو إلايَّ  َأرَساَل  » : ، مـ حديث زيد باـ ثابات فػل الحديث الذي رواه البخاري

اءِ  الَقؿامةِ  يومَ  اسَتَحرَّ  قدِ  الؼتَل  إنَّ : فؼال َأتاين، ُطؿرَ  إنَّ : فؼال ُطؿُر، وِطـَده فَلَتْقُته  بَجؿاعِ  َتالُمرَ  نْ أ َأَرى وإكِّي الؼرآِن، بُؼرَّ

ًًا َأفَعاُل  وكقاف: قاال الؼرآِن،   رساوُل  َيػَعْؾاهُ  لام َشاق
ِ
  هاو: ُطؿارُ  فؼاال وساؾََّم، طؾقاه اهَّللُ  صاؾَّى اهَّلل

ِ
 َياَزْل  فؾامْ  َخقاٌر، واهَّلل

 كـاَت  وقاد ك،َكتَِّفُؿا ال طاقاٌل، شاابٌّ  ُغاالمٌ  إكَّاك: قال ثمَّ  ُطؿَر، صْدرَ  له شَرح لؾَّذي َصْدري اهَّللُ  َشَرح حتَّى ُيراِجُعـي

  لرسولِ  الَوحيَ  َتؽُتُب 
ِ
ًًا َتػَعالنِ  كقف: فؼْؾُت  فاْجَؿْعُه، الؼرآنَ  فَتَتبَّعِ  وسؾََّم، طؾقه اهَّللُ  صؾَّى اهَّلل   رساوُل  َيػَعْؾاهُ  لم َشق

ِ
 اهَّلل

  هو: َبؽرٍ  أبو فؼال وسؾََّم؟ طؾقه اهَّللُ  صؾَّى
ِ
 صاْدرَ  لاه شاَرح لؾَّاذي يَصاْدر اهَّللُ  شاَرح حتَّى ُيراِجُعـي َيَزْل  فؾمْ  َخقٌر، واهَّلل

  طـفؿا، اهَّللُ  رضيَ  وُطؿرَ  َبؽرٍ  أبي
ِ
: قاال. َكؾَّػااين الَّاذي ِمانَ  طؾايَّ  َأثَؼاَل  كاان ماا الِجباالِ  ِمانَ  جَبالٍ  كْؼاَل  َكؾَّػااين لو واهَّلل

قاِع، الُعُسِب، ِمنَ  َأجَؿُعه الؼرآنَ  فَتَتبَّْعُت  جالِ  وُصدورِ  والرِّ  شاكَّ - ُخَزيؿاةَ  أباي أو ؿاةَ ُخَزي ماع آياةً  ووَجْدُت : قال. الرِّ

  رسوَل  َأسَؿعُ  كـُت  -إبراهقمُ 
ِ
 َطَؾْقاهِ  َطِزيزٌ  َأْكُػِسُؽمْ  ِمنْ  َرُسوٌل  َجاَءُكمْ  َلَؼْد  : التَّوبةِ  يف بفا َيؼَرأُ  وسؾَّمَ  طؾقه اهَّللُ  صؾَّى اهَّلل

ُحِف  وكاكِت . فؽَتْبُتفا اآليِة، آِخرِ  إلى[ 828: التوبة] َطـِتُّمْ  َما  ِطـاَد  ثامَّ  حقاَتاُه، ُطؿارَ  ِطـَد  ثمَّ  حقاَتُه، َبؽرٍ  أبي ِطـَد  الصُّ

 .27 « ُطؿرَ  ابـةِ  َحػصةَ 

زيد وأرضاه  سبحان اهَّلل تلمل يف حرص الصحابة رضوان اهَّلل طؾقفم أجؿعقن يف جؿعفم لؾؼرآن فرضي اهَّلل طن

 ا رحؿةُ  ، بؽرٍ  أبو أجًرا الؿصاحِف  يف الـاسِ  أطظمُ  » :قال طؾي ،وطن الصحابة أجؿعقن
ِ
 أوُل  هو بؽرٍ  أبي طؾى هَّلل

  كتاَب  جؿع من
ِ
 .28 «اهَّلل

بالؼبقل ثؿ حػظفا أبق بؽر  وقد قابؾ الصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ تؾؽ الصحػ التل جؿعفا زيد 

  طـده ثؿ بعد ذلؽ طؿر  ثؿ حػظتفا أم الؿممـقـ حػصة بـت طؿر بعد وفاة طؿر  ثؿ بعد ذلؽ صؾبفا خؾقػة

 لؽل يعتؿد طؾقفا يف كسخ الؼرآن كؿا سقليت ثؿ ردها إلقفا مرة أخرى . طػان  الؿسؾؿقـ طثؿان بـ

 : رضي اهَّلل طـهثالثا : جؿع الؼرآن يف طفد طثؿان بن طػان 

اتسااعت الػتقحااات اإلسااالمقة وتػاارق الؿسااؾؿقن يف الاابالد وإمصااار وكااان الصااحابة  يف خالفااة طثؿااان 

ن وكان أهؾ كؾ إقؾاقؿ ماـ أقاالقؿ اإلساالم يلخاذون بؼاراءة ماـ اشاتفر يعؾؿقن الـاس ويؼرؤومؿ ما معفؿ مـ الؼرآ

،  ، وأهاؾ الؽقفاة بؼاراءة طباد اهلل باـ مساعقد  بقـفؿ مـ الصحابة ، فلهؾ الشام يؼرءون بؼاراءة أبال باـ كعاب 

ماـ ، وكان بقـفؿ اخاتالف يف الحاروف وإداء مؿاا كشاب الـازاع باقـ  وغقرهؿ يؼرأ بؼراءة أبل مقسك إشعري 
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يتعؿؾقن مـ الصحابة وكادت أن تؽقن فتـة طاصػة طارمة تـتشر كالـار يف الفشقؿ يف أمة اإلسالم حتك إكف هـااك ماـ 

 كػر بعضف بعضا .

ان يتدارك ذلؽ وأن يجؿع إمة طؾك مصاحػ واحاد حتاك ٓ يختؾػاقا كااختالف  ولذلؽ فؼد رأى طثؿان 

وي البصر والبصقرة والارأي ماـفؿ وأشاار طؾاقفؿ باذلؽ الارأي  القفقد والـصارى ، فجؿع أطالم وكبار الصحابة وذ

ووض  أساباب الخاالف  وكقاػ يؿؽاـ حاؾ هاذا الـازاع فالجؿعقا طؾاك أن يؼقماقا بـساخ مصااحػ وترساؾ إلاك 

بتـػقاذ ذلاؽ واختاار ماـ  إمصار ويممر الـاس بنحراق كؾ ما طداها ، وأٓ يعتؿدوا طؾاك غقرهاا ، وقاام طثؿاان 

زيد بن ثابت ، وطبد اهَّلل بن الزبقر ، وسعقد بن العاص وطباد الارحؿن بان " طؾقفؿ أربعة وهؿ : الصحابة رضقان اهلل

 " الحارث بن هشام

إلك أم الؿممـقـ حػصة بـت طؿر رضال اهلل طـفاا فبعثات إلقاف بالصاحػ التال طـادها وهال  وأرسؾ طثؿان 

بة بـساخ الؿصاحػ وكااكقا ٓ يؽتباقن إٓ وقام همٓء الصحا الصحػ التل جؿع الؼرآن فقفا طؾك طفد أبل بؽر 

كساخ  مؿاا لاؿ يـساخ ، وبعاد أن أتاؿ طثؿاان باـ طػاان  ملسو هيلع هللا ىلصما استؼر يف العرضة إخقرة وأيؼـقا صحتف طاـ الـبال 

الؿصاحػ أمر أن يحرق كؾ ما طداها مؿا يخالػفا سقاء أكاكت صحػا أو مصاحػ وذلاؽ لؽال يؼطاع الـازاع باقـ 

 صاحػ التل جؿعقها .الـاس وٓ يلخذوا إٓ بتؾؽ الؿ

 وكاانَ  ُطْثَؿانَ  طَؾى َقِدمَ  الَقَؿاِن، بنَ  ُحَذْيَػةَ  أنَّ  » :ويبقـ ذلؽ ما رواه البخاري يف صحقحف بسـده طـ ابـ شافاب

ْلمِ  أْهَل  ُيَغاِزي  ُحَذْيَػاةُ  َفؼااَل  الِؼاَراَءِة، يف اْخاتاَِلُفُفمْ  ُحَذْيَػاةَ  فالْفَزعَ  الِعاَراِق، أْهالِ  ماع وَأْذَربِقَجاانَ  أْرِمقـَِقاَة، َفاْتِ   يف الشَّ

َة، هِذه أْدِركْ  الُؿْمِمـِقَن، أِمقرَ  يا: لُِعْثَؿانَ   ُطْثَؿاانُ  فلْرَساَل  والـََّصااَرى، الَقُفاودِ  اْخاتاَِلَف  الؽَِتااِب  يف َيْخَتِؾُػوا أنْ  َقْبَل  األُمَّ

ُحِف  إَلْقـَا أْرِسِؾي أنْ : َحْػَصةَ  إلى َها ُثمَّ  ِف،الَؿَصاحِ  يف َكـَْسُخَفا بالصُّ  فالَمرَ  ُطْثَؿاَن، إلى َحْػَصةُ  بَفا فلْرَسَؾْت  إَلْقِك، َكُردُّ

  وَطْبَد  َثابٍِت، بنَ  َزْيَد 
ِ
َبْقرِ، بنَ  اهَّلل ْحَؿنِ  وَطْبَد  الَعاِص، بنَ  وَسِعقَد  الزُّ  الَؿَصاِحِف، يف َفـََسُخوَها ِهَشامٍ  بنِ  الَحاِرِث  بنَ  الرَّ

ْهطِ  ُطْثَؿانُ  وقاَل   فنكَّؿاا ُقَرْيٍش، بِؾَسانِ  َفاْكُتُبوهُ  الُؼْرآنِ  ِمنَ  شيءٍ  يف َثابٍِت  بنُ  وَزْيُد  أكُتمْ  اْخَتَؾْػُتمْ  إَذا: الثَّاَلَثةِ  ُؼَرِشقِّقنَ ال لِؾرَّ

ُحَف  َكَسُخوا إَذا حتَّى َفَػَعُؾوا بِؾَساكِِفمْ  َكَزَل  ُحَف  ُطْثَؿانُ  َردَّ  الَؿَصاِحِف، يف الصُّ  ُأُفاٍق  ُكالِّ  إلاى ْرَسَل وأَ  َحْػَصَة، إلى الصُّ

ا بُؿْصَحٍف   .29 «ُيْحَرَق  أنْ  ُمْصَحٍف، أوْ  َصِحقَػةٍ  ُكلِّ  يف الُؼْرآنِ  ِمنَ  ِسَواهُ  بؿا وَأَمرَ  َكَسُخوا، مؿَّ

ومؿا سبؼ يتبقـ لـا حرص الصحابة رضقان طؾقفؿ وجفدهؿ البالغ حتك جؿعقا الؿصحػ ووصؾ إلقـا 

ۡۡلَ  َُ ُرا َنۡ إِ محػقضا وهق مصداق ققل اهلل تعالك :   . ٩34َىَحَِٰفُظَٔن  ۥِإَوُرا َلُ  صَ ّلِنۡ ٱ اَُضر
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  قاالفؼاد  ، بتحريؼ الؿصاحػ فؽان بنجؿاع مـ الصحابة رضاقان اهلل طؾاقفؿ أجؿعاقـ أما أمر طثؿان 
 
 طؾال

  ، خقًرا إال طثؿانَ  يف تؼولوا ال » : بـ أبل صالب 
ِ
 ماا:  قاال ، مـا لٍ م طن إال الؿصاحِف  يف فعل الذي فعل ما فواهَّلل

:  قؾـا ، كػًرا يؽون أن يؽادُ  وهذا ، قراءتِك من خقرٌ  قراءتي إنَّ :  يؼوُل  بعَضفم أنَّ  بؾغـي فؼد ؟ الؼراءةِ  هذه يف تؼولون

 .31 «رأيَت  ما فـعم:  قؾـا.  اختالٌف  وال ُفرقةٌ  تؽون فال واحدٍ  مصحٍف  طؾى الـاَس  كجؿعَ  أن أرى:  قال ؟ ترى فؿا

، 32«لو كـت الوالي وقت طثؿاان لػعؾات يف الؿصااحف مثال الاذي فعال طثؿاان » أكف قال : وورد طـ طؾل

ثؿ اختصر هذا الؾؼب فقؿا بعد إلاك  "بعد هذا العؿؾ الذي قام بف ب : جامع الـاس طؾك الؼرآن  وقد لؼب طثؿان 

تارهؿ اهلل طز وجؾ لصاحبة خقر الـاس بعد إكبقاء ، أكاس اخ ملسو هيلع هللا ىلصفجزى اهلل طـا أصحاب محؿد   ،"جامع الؼرآن  "

وقد تؾؼت إمة هذه الؿصاحػ بالؼبقل والتؼاديس وذلاؽ ٕماا كاكات بنجؿااع ماـ كاؾ  ،  ملسو هيلع هللا ىلصكبقف وخؾقؾف محؿد 

 فؼاال : يف حاديث العربااض  ملسو هيلع هللا ىلصالصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ أجؿعقـ وكقػ ٓ يؽقن ذلؽ وقد أوصاكا رساقلـا 

اشد الخؾػاءِ  وسـَّةِ  بسـَّتي فعؾقُؽم » وا الَؿْفديِّقنَ  ينَ الرَّ  33« بالـَّواجذِ  طؾقفا َطضُّ

 رسؿ يف( العؿك كشػ) مـظقمة ةمقظـم يف – اهلل رحؿف - الشـؼقطل العاقب محؿد الشقخ جؿع وقد

  :الؿصحػ

 أحؿد حقاة يف الصحق  طؾك*  مجؾد يف الؼرآن يجؿع لؿ

 يطرأ بقحل الـسخ وخقػة*  يـشل خالف مـ فقف لألمـ

 والؾخاف آدم وقطع*  إكتاف طؾك يؽتب وكان

 سبؼ بجؿعف بؽر أبا أن*  إحؼف الـبل إغؿاض وبعد

 طؿر مـ إلقف إشارة بعد*  السقر مرتب غقر جؿعف

 دفتقـ بقـ ما فضؿف*  الـقريـ ذو الجؿع تقلك ثؿ

 الؾغات بلفص  مخرجا*  وأيات السقر مرتب
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 فصل : اىتشار واختالف  الكزاءات

والادلقؾ طؾاك ذلاؽ ماا راواه  ملسو هيلع هللا ىلصلـبال  اطؾؿ أخل الحبقاب أن الؼاراءات الؿتاقاترة أن كاان يؼارأ هباا يف طفاد ا

  » قال :  البخاري طـ  طؿر بـ الخطاب 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصَسِؿْعُت ِهَشاَم ْباَن َحؽِاقٍم َيْؼاَرُأ ُساوَرَة اْلُػْرَقااِن فِاي َحَقااِة َرُساوِل اهَّلل

 َفاْسَتَؿْعُت لِِؼَراَءتِِه َفنَِذا ُهَو َيْؼَرُأ َطَؾى ُحُروٍف َكثِقَرٍة َلْم ُيْؼرِْئـِقَفا رَ 
ِ
ااَلِة َفَتَصابَّْرُت  ملسو هيلع هللا ىلصُساوُل اهَّلل اي الصَّ

َفؽِاْدُت ُأَسااِوُرُه فِ

َم َفَؾَبْبُتُه بِرَِدائِِه)أي : أخذته بردائه وجؿعته طـد صدره، وكحره، ملخوذ من الؾباة وهاي الؿـحار.َ َفُؼْؾاُت َماْن  َحتَّى َسؾَّ

وَرَة الَّتِي َسِؿْعُتَك َتْؼَرُأ َقاَل َأقْ  َفُؼْؾُت َكَذْبَت َأْقَرَأكِقَفا َطَؾى َغْقارِ َماا َقاَرْأَت َفاْكَطَؾْؼاُت بِاِه  ملسو هيلع هللا ىلصَرَأكِقَفا َرُسوُل َأْقَرَأَك َهِذِه السُّ

 
ِ
َياا َفُؼْؾُت إِكِّي َسِؿْعُت َهَذا َيْؼَرُأ ُساوَرَة اْلُػْرَقااِن َطَؾاى ُحاُروٍف َلاْم ُتْؼرِْئـِقَفاا َفَؼااَل َأْرِساْؾُه اْقاَرْأ  ملسو هيلع هللا ىلصَأُقوُدُه إَِلى َرُسوِل اهَّلل

 
ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصِهَشاُم َفَؼَرَأ اْلِؼَراَءَة الَّتِي َسِؿْعُتُه َفَؼاَل َرُسوُل اهَّلل

ِ
اْقاَرْأ َياا ُطَؿاُر َفَؼاَرْأُت الَّتِاي  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَذلَِك ُأْكِزَلاْت ُثامَّ َقااَل َرُساوُل اهَّلل

َر ِمـْهُ َأْقَرَأكِي َفَؼاَل َكَذلَِك ُأْكِزَلْت إِنَّ َهَذا اْلُؼْرآَن ُأْكِزَل َطَؾى َسْبَعِة أَ   34«ْحُرٍف َفاْقَرُءوا َما َتَقسَّ

قاام  ، وٕن  طثؿاان   ملسو هيلع هللا ىلصوقد كشل آختالف يف الؼراءات تبعا لتؾؼل الصحابة رضاقان اهلل طؾاقفؿ طاـ الـبال 

بنرسال الؿصاحػ لألمصار وأرسؾ معفا جؿاطة مـ قراء الصحابة يعؾؿقن الـاس الؼرآن باالتؾؼقـ ، وقاد اختؾػات 

غااير رواياامؿ ، ولاؿ تؽاـ هاذه الؿصااحػ العثؿاكقاة مؾزماة بؼاراءة معقـاة وذلاؽ لخؾقهاا ماـ وتغايرت قراءامؿ بت

التـؼقط والتشؽقؾ لتحتؿؾ طـد التؾؼقـ القجقه الؿروية ، وقد أقرأ كؾ صحابل أهؾ إقؾقؿف بؿا سؿعف ماـ رساقل اهلل  

يف ققلاف  " فتبقـاقا "ذلاؽ لػاظ ومثاال ، وهل قراءة يحتؿؾفا الرسؿ العثؿااين الاذي أرساؾ مـاف كساخ إلاك أفااق ملسو هيلع هللا ىلص

وطؾاك هاذا تؿساؽ   " فتثبتاقا "الحجرات ومـ غقر التـؼاقط فتحتؿاؾ قراءماا   إن جاءكؿ فاسؼ بـبن فتبقـقا تعالك 

 أهؾ كؾ إقؾقؿ بؿا تؾؼقه سؿاطا مـ الصحابل الذي أقرأهؿ وتركقا ما طاداه ، ولذلؽ ضفر الخالف بقـ الؼراءات . 

 اهلل تعاىل ملعزفة الكزاءات ثالثة شزوط وٍي : وقد وضع العلناء رمحَه 

 مقافؼة وجف مـ أوجف الؾغة العربقة والـحق ولق ضعقػا .  .1

 مقافؼة الرسؿ العثؿاين ولق احتؿآ .  .2

 صحة السـد إلك الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ . .3
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 أوال : موافؼة وجه من أوجه الؾغة العربقة ولو ضعقػا : 

وٓبد ان تؽقن قراءتف مقافؼة لؾسان العربل وٓ يقجد يف الؼرآن كؾؿة واحدة الؼرآن كزل بؾسان طربل مبقـ 

 تخالػ الؾغة العربقة و مـ آمثؾة طؾك مقافؼة أحد أوجف الؾغة . 

، حقث تؼرأ بػت  الضاد وضؿفا وكؾ قراءة مـفا تقافؼ وجفا مـ القجقه  54( سقرة الروم آية ضعػلػظ ) 

 يف الؾغة .

ـْ َربِِّف َكؾَِؿاٌت َفَتاَب َطَؾْقفِ  قلف تعالك: ومثال آخر : مثال: ق
ك آَدَم مِ   َفَتَؾؼَّ

﴾ طؾك أما فاطٌؾ، وطؾك هذا القجف تؽقُن  َكؾَِؿاٌت ﴾ طؾك أما مػعقل بف، ورفع ﴿  آَدمَ فؼد ُقرئ بـصب ﴿ 

 الؽؾؿاُت هل التل تؾؼت آدَم، وهذا مـ بالغِة الؼرآن الؽريؿ.

 ين ولو احتؿاال : ثاكقا : موافؼة الرسم العثؿا

، والؿؼصقد أن تؽقن الؼراءة مقافؼة   والرسؿ العثؿاين هق الخط الذي كتبت بف الؿصاحػ يف طفد طثؿان 

 لؾؿؽتقب يف هذه الؿصاحػ  .

ا َتْعَؿُؾقنَ مثؾ ققلف تعالك:  ( بالقاء والتاء: وذلؽ ٕن هذه الؽؾؿَة تعؿؾقنقرئ لػظ ) ،  َوَما اهلُل بَِغافٍِؾ َطؿَّ

ـِ يف رسؿ الؿصحػ: حقث إن الؿصحَػ كان غقر مـؼقط.  تحتؿؾ الؼراءتق

ـِ ومثاااال آخااار: ققلاااف تعاااالك:  ي (، َمالِاااِؽ قااارئ بحاااذف إلاااِػ بعاااد الؿاااقؿ يف كؾؿاااة ) ،  َمؾِاااِؽ َياااْقِم الااادِّ

 (، ورسُؿ الؿصحػ يحتؿؾ الؼراءتقـ.َمالِِؽ (، وقرئت أيًضا بإلػ هؽذا: )َمؾِِؽ فؼرئت هؽذا: )

تعـل أما تقافؼ رسَؿ الؿصحػ ولق تؼديًرا: إذ إن الؼراءة يؿؽـ أن تقافؼ رسؿ الؿصحػ : االً وكؾؿة احتؿ

ـِ تحؼقًؼا: أي: مقافؼًة صريحة، مثؾ قراءة:  ي ًٓ: أي: طؾك تؼدير ،  َمؾِِؽ َيْقِم الدِّ سَؿ احتؿا ويؿؽـ أن تقافؼ الرَّ

ـِ : إثبات إلػ يف قراءة ي  .  َمالِِؽ َيْقِم الدِّ

 : ملسو هيلع هللا ىلص: صحة السـد إلى الـبي  ثالثا

وذلؽ بلن تـتؼؾ الؼراءة بالسـد الصحق  الؿتصؾ مشاففة وطرضا وسؿاطا وتشتفر وتستػقض ، وقد صرح بعض 

أي أن يـؼؾ الؼراءة جؿع طـ جؿع يستحقؾ اتػاقفؿ طؾ الؽذب يف كؾ صبؼة مـ صبؼات  "العؾؿاء بضرورة التقاتر  

ـُ إلك قراءتف، وذلؽ هق معـك العدِل ٕما ُأِخذت يف كؾ مراحؾ السـ"السـد  ِق الؾح د طـ شقٍخ متؼـ فطِـ، لؿ يتطرَّ

 .صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ -الضابط، الذي يتصؾ سـُده إلك رسقل اهلل 
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 .شاذةفنذا اختل شرط من هذه الشروط الثالثة تصب  الؼراءة 

، فباالغقا يف آجتفااد ، وبقـاقا الحاؼ فؼام جفابذة طؾؿاء إمة، وصـاديد إئؿة "قال ابـ الجزري رحؿف اهلل : 

الؿااراد ، وجؿعااقا الحااروف والؼااراءات، وطاازوا القجااقه والروايااات، ومّقاازوا بااقـ الؿشاافقر والشاااذ، والصااحق  

كاؾ قاراءة وافؼات :والػاذ، بلصقٍل أّصؾقها ، وأركاٍن فّصؾقها، وهاكحـ كشقر إلقفا وكعقل كؿا طقلقا طؾقفاا فـؼاقل

ًٓ وواف ، العربقة ولق بقجف ، ففل الؼراءة الصاحقحة التال  وصّ  سـدها ، ؼت أحد الؿصاحػ العثؿاكقة ولق احتؿا

ٓ يجقز ردها ، وٓ يحؾ إكؽارها ، بؾ هل مـ إحرف السبعة التل كزل هبا الؼرآن ، ووجاب طؾاك الـااس قبقلفاا ، 

ك اختاؾ ركاـ ماـ هاذه ومتا سقاء كاكت طاـ إئؿاة السابعة أم طاـ العشارة أم طاـ غقارهؿ ماـ إئؿاة الؿؼباقلقـ،

إركان الثالثة ُأصؾؼ طؾقفا ضعقػة أو شااذة أو باصؾاة ، ساقاء كاكات طاـ السابعة أم طؿاـ هاق أكارب ماـفؿ، هاذا هاق 

الصحق  طـد أئؿة التحؼقؼ مـ السؾػ والخؾػ، صرح بذلؽ اإلمام الحافظ أباق طؿارو طثؿاان باـ ساعقد الاداين، 

باـ أبال صالاب ، وكاذلؽ اإلماام أباق العبااس أحؿاد اباـ طؿاار وكّص طؾقف يف غقر مقضع اإلماام أباق محؿاد مؽال 

الؿفدوي ، وحؼؼاف اإلماام الحاافظ أباق الؼاساؿ طباد الارحؿـ باـ إساؿاطقؾ الؿعاروف بالبل شاامة ، وهاق ماذهب 

 .  35 "... السؾػ الذي ٓ ُيعرف طـ أحد مـفؿ خالفف

 يف مؼدمة مـظقمة صقبة الـشر : –رحؿف اهلل  –يؼقل ابـ الجزري 

ًٓ َيْحِقي         َما َواَفَؼ َوْجَف َكْحِق  َفُؽؾُّ  ْسِؿ اْحتَِؿا  َوَكاَن لِؾرَّ

 َفَفِذِه الثَّالَثُة إَْرَكانُ          َوَص َّ إْسـاًدا ُهَق اْلُؼرآُن 

ـٌ َأْثبِِت  بَعةِ       وَحقُثؿا َيْخَتؾَّ ُرْك  ُشُذوَذُه َلْق أكَُّف فِل السَّ
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 لطزيل والوجُ ومعيى التواتزتعزيف الكزاءة والزواية وا

 ءة ، والؼراءة ىف الؾغة مصدر قرأ.جؿع قراالؼراءات: 

اختؾػت طبارات العؾؿاء يف تعريػ الؼراءات اصطالحا، غقر أكف يالحظ أن كتب الؿتؼدمقـ وىف آصطالح: 

ات، واكتشار ولعؾ السبب يف ذلؽ طائد الك شفرة الؼراء"يف هذا الباب لؿ تعـ بقضع تعريػ واض  لؾؼراءات، 

تعؾقؿفا رواية ودراية بحقث لؿ يحقجفؿ ذلؽ لقضع تعريػ لفا... وهذا غقر مؼتصر طؾك الؼراءات فحسب، بؾ 

 36."يف العؾقم جؿقعفا، واكؿا كاكت العـاية بالحدود والتعريػات والتؼسقؿات طـد الؿتلخريـ

ؼ أدائفا اتػاقًا واختالفًا ، مع طزو ق طؾؿ يعرف بف كقػقة الـطؼ بالؽؾؿات الؼرآكقة ، وصريهوطؾؿ الؼراءات:

 37 كؾ وجف لـاقؾف.

 أكقاع الؼراءات الؼرأكقة:

 كؼؾ السققصك طـ ابـ الجرزى أن أكقاع الؼراءات ستة:

: وهق ما كؼؾف جؿع ٓ يؿؽـ تقاصمهؿ طؾك الؽذب ، طـ مثؾفؿ إلك مـتفاه ، حتك يبؾغقا بف األول : الؿتواتر

 وهذا هق الغالب ىف الؼراءات. -أو غقرهؿ  -ق طؾك كؼؾف طـ السبعة ، ومثالف ما اتػؼت الطر ملسو هيلع هللا ىلصالـبك  

: وهق ما ص  سـده بلن رواه العدل الضابط طـ مثؾف ، وهؽذا ووافؼ العربقة ولق بقجف ، الثاكى: الؿشفور

جة ووافؼ رسؿ الؿصحػ العثؿاكك ، واشتفر طـد الؼراء فؾؿ يعدوه مـ الغؾط وٓ مـ الشذوذ ، إٓ أكف لؿ يبؾغ در

الؿتقاتر. ومثالف ما اختؾػت الطرق ىف كؼؾف طـ السبعة ، فرواه بعض الرواة طـفؿ دون بعض ، وقد ذكر كثقرًا مـ 

هذا الـقع الداكك ىف التقسقر والشاصبك ىف الشاصبقة ، وغقرهؿا. وهذان الـقطان ، هؿا الؾذان يؼرأ هبؿا ، مع وجقب 

 اطتؼادهؿا وٓ يجقز إكؽار شئ مـفؿا.

ما ص  سـده ، وخالػ الرسؿ أو العربقة ، أو لؿ يشتفر آشتفار الؿذكقر ، وهذا الـقع ٓ يؼرأ بف وٓ الثالث: 

لؼد جاءكؿ رسقل مـ (( وقراءة ))متؽئقـ طؾك رفارف خضر وطباقرى حسان يجب اطتؼاده ، ومثالف قراءة )) 

 (( بػت  الػاء.أكَػِسؽؿ

ؿقػع ))الشاذ ، وهق ما لؿ يص  سـده ، قراءة  الرابع : لتؽقن (( بالحاء الؿفؿؾة ))فالققم كـحقؽ ببدكؽابـ السَّ

 ((.َخَؾػؽ(( بػت  الالم مـ كؾؿة ))لؿـ َخَؾػؽ آية
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الؿقضقع ، وهق ما كسب إلك قائؾف مـ غقر أصؾ ، مثؾ الؼراءات التك جؿعفا محؿد بـ جعػر  الخامس:

 الخزاطك ، وكسبفا إلك أبك حـقػة.

كقاع الحديث ، وهق ما زيد ىف الؼراءات طؾك وجف التػسقر ، كؼراءة سعد بـ ما يشبف الؿدرج مـ أ السادس:

 ((. مـ أم(( بزيادة لػظ )) ولف أخ أو أخت مـ أمأبك وقاص ))

قال ابـ الجزرى: وربؿا كاكقا يدخؾقن التػسقر ىف الؼراءات إيضاحًا وبقاكًا : ٕمؿ محؼؼقن لؿا تؾؼقه طـ 

 38آكًا ، ففؿ آمـقن مـ آلتباس ، وربؿا كان بعضفؿ يؽتبف معف أ.هاقر -صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ  -الـبك 

والـقع إول ، ، ومـ خالل هذا الـؼؾ خؾصـا إلك أن الـقطقـ إولقـ هؿا الؾذان يؼرأ هبؿا وأما غقرهؿا ، فال

 وهق الؿتقاتر مؼطقع بؼرآكقتف بال كزاع. 

ط الثالثة الؿذكقرة ، وهك صحة السـد ، ومقافؼة وأما الـقع الثاكك وهق الؿشفقر الذى اتػؼت فقف الضقاب

 ًٓ  .الؾغة العربقة ولق بقجف ، ومقافؼة الرسؿ العثؿاكك ولق احتؿا

 أما طن الػرق بقن الؼراءة والرواية والطريق والوجه ، فنلقك التػصقل كالتالي : 

طـف مشاففة متصال سـده  : هل كؾ ما كسب إلك قارئ مـ الؼراء العشر واجتؿع طؾقف الرواة وتؾؼقه الؼراءة

 "قراءة طاصؿ ، قراءة كافع ،... "فقؼقلقن مثال :   ملسو هيلع هللا ىلصبرسقل اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلص: هل طبارة طـ اختالف الؽقػقات يف تالوة الؾػظ الؼرآين الؿـزل طؾك سقدكا محؿد الؼراءات الؿتقاترة 

  . ملسو هيلع هللا ىلصوكسبتفا إلك قائؾقفا الؿتصؾ سـدهؿ برسقل اهلل 

رواية حػص طـ "مشفقر يروي طـ أحد الؼراء واشتفريف إخذ طـف مثؾ :  : هل كؾ ما كسب لراو الرواية

 ولؽؾ إمام مـ أئؿة الؼراءة راويقـ .  "طاصؿ 

رواية  ": هق كؾ ما كسب لؿـ أخذ طـ الراوي ولق كزل ، فالذي يلخذ طـ الراوي يسؿك صريؼا ، مثؾ  الطريؼ

  "ورش طـ كافع مـ صريؼ إزرق 

ؾؼارئ فقف خقار كالؼصر يف الؿـػصؾ او مده ولؽـ ٓبد مـ مراطاة آحؽام التل : هق كؾ ما كان ل القجف

 ت تب طؾك القجف الؿختار .

 : هق كؼؾ جؿاطة طـ جؿاطة يستحقؾ تقاصمهؿ طؾك الؽذب مـ أول السـد إلك مـتفاه . التقاتر
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 األئنة العشزة ورواتَه

ـ إئؿة رواة كثر وذلؽ ٕن كؾ إمام أقرأ أكاسا اشتفر أئؿة الؼراءات العشر وروامؿ وقد وجد لؽؾ إمام م

كثقريـ ، ولؽـ اشتفر بالرواية طـفؿ راويان وأخذا طـف وكؼال طـف قراءتف لؾـاس واشتفرت هبؿ فجزاهؿ اهلل خقرا 

  .وجؿعـا هبؿ يف أطؾك جـان الخؾد  الؾفؿ آمقـ

َمِة مـظقمتِف:  ْبعِ حرُز ا"وقد قال طـفؿ الشاصبل رحؿف اهلل يف ُمَؼدِّ : ُمبقِّـًا "ٕماين ووْجُف التَّفاين يف الِؼَراءاِت السَّ

ْبَعِة( و)رواتِِفؿ( واحًدا بعَد واِحٍد  اِء السَّ  وهؿ كالتالل : أسؿاَء )الؼرَّ

 الراوي اإلمام

 قالون و ورش اإلمام كافع الؿدين

 البزي و قـبل اإلمام ابن كثقر الؿؽي

 السوسيحػص الدوري و اإلمام أبو طؿرو البصري

 هشام وابن ذكوان اإلمام ابن طامر الدمشؼي

 حػص وشعبة اإلمام طاصم الؽويف

 خؾف وخالد اإلمام حؿزة الؽويف

 أبو الحارث وحػص الدوري اإلمام الؽسائي الؽويف

 طقسى بن وردان و ابن جؿاز اإلمام أبو جعػر الؿدين

 رويس و روح اإلمام يعؼوب البصري

 إسحاق الوراق و إدريس الحداد اإلمام خؾف البغدادي
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 ديوجتلا هلع ئدابم

 لف العؾقم مـ كغقره وهق تعالك اهلل بؽتاب ٓتصالف العؾقم أشرف مـ التجقيد أن وإياك اهلل رحؿـل اطؾؿ

 : الـاضؿ قال كؿا طشرة مبادئ

 الثؿرة ثؿ والؿقضقع الحد ♦♦♦  طشرة فـ كؾ مباديء إن

 الشارع ؽؿح آستؿداد وآسؿ   ♦♦♦     والقاضع وكسبة وفضؾف

 الشرفا حاز الجؿقع درى ومـ ♦♦♦ اكتػك بالبعض والبعض مسائؾ

 " التعريف " الحدَ  8

 .هبا الـطؼ يف الجقر مـ بريئة إلػاظ، مجقدة بالؼراءة أتك إذا تجقيداً  جّقد مـ مصدر التجقيد يف الؾغة :

 جقدًا،وآسؿ ذلؽ فعؾ إذا كذا يف فالن ّقدج يؼال ولفذا تحسقـف، يف الـفاية وبؾقغ إتؼاكف يف الغاية اكتفاء ومعـاه

الرداءة ضد الجقدة مـف
39
. 

د) تالوتف الؿحّسـ الؽريؿ الؼرآن لؼارئ ويؼال دة بالؼراءة أتك إذا القاو بؽسر( مجقِّ  مـ بريئة إلػاظ، مجقَّ

هبا الـطؼ حال والتحريػ الجقر
40
. 

 :االصطالح ويف

 وشااؽؾف، بـظقااره وإلحاقااف وأصااؾف، مخرجااف إلااك الحارف ردو مراتبفااا، وترتقبفااا حؼققفااا الحااروف إططاااء هاق

 تؽؾاػ وٓ إفاراط وٓ تعساػ وٓ إسراف غقر مـ هقئتف وكؿال صقغتف حال طؾك بف الـطؼ وتؾطقػ لػظف وتصحق 

الؼراءة وزيـة التالوة حؾقة وهق، 
41
. 

فف الؿتلخرون فؼالقا ػاتهق إخراج كؾ حرف مـ مخرجف وإططاؤه حؼف ومستحؼف مـ الص :وَطرَّ
42
. 

 وآساتعالء، والشادة، كاالجفر، بحال طـف تـػؽ ٓ التل الثابتة الالزمة الصػات أي الصػات مـ الحرف وحؼ

 .والؼؾؼؾة واإلصباق،
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 لسبب أخر البعض يف طـف وتـػؽ إحقال بعض يف لف تعرض التل العارضة الصػات مـ أي: والؿستحؼ

ذلؽ وغقر والؼصر والؿد مواإلدغا واإلضفار والتػخقؿ كال ققؼ إسباب مـ
43
. 

 : موضوطهَ 2

 تـػؽ ٓ التل الالزمة الصػات مـ حؼفا الحروف إططاء حقث مـ الؼرآكقة الؽؾؿات يف يبحث طؾؿ التجقيد

 .الالزمة الصػات طـ الـاشئة العارضة الصػات مـ ومستحؼفا طـفا،

 : هَ ثؿرت3

ـِ  طـ الؾسان صقنُ  ـو ،الؼرآن ألػاظ يف الؾح  مـ لساكف وطصؿة إداء، وحسـ الؼراءة جقدة مـ الؼارئ تؿؽُّ

 والؾحـ هق الخطل طـد قراءة الؼرآن. الؽريؿ الؼرآن تالوة طـد الؾحـ

 : َ فضؾه4

 تعالك . اهلل أكزلف كتاب بلشرف لتعؾُّؼف وأفضؾفا: العؾقم أشرِف  مـ التجقيد طؾؿ

 : َ كسبته5

 . الؽريؿ بالؼرآن الؿتعؾؼة الشرطقة العؾقم أحد هق

 :  واضعه َ 6

 ، ملسو هيلع هللا ىلص محؿاد الـبال قؾاب طؾاك الؽاريؿ الؼرآن فقفا كزل التل إولك القهؾة مـذ التحديد وجف طؾك التجقيد كشل

 َُهَضَل  :  تعالك قال مرتال الؼرآن يؼرأ أن ملسو هيلع هللا ىلص كبقف تعالك اهلل وأمر ، مجقدا مرتال إٓ تعالك اهلل طـد مـ الؼرآن كزل فؿا
وحُ ٱ ةِِّ   ٱ لصُّ

َ
َٰ ١٩٣ ٌِيُ ۡل ََ  َِلَُهٔنَ  تَِم كَيۡ  لََعَ ۡ ٱ ٌِ ََ ل ِِشرِي تِيٖ  َغَصِبّٖ  ةِيَِعانٍ  ١٩٤ ٍُ ٌُّ ١٩٥  ، تعالك وقال :  ُّۡٗهَوكُص ُّ فََصكۡ  اَءا  َنَٰه

هُ َِلَلۡ 
َ
َٰ  ۡلراِس ٱ لََعَ  ۥَصأ هۡ  لََعَ ىۡ  دٖ ٌُ ُّ َوَُضر َُاهُ  فَإَِذا وقال تعالك: ، ١٠٦ حزَنِيَلّٗ  َنَٰ

ْ
ُّ  فَاحرتِعْ  كََصخ  َوَرحِّوِ  ل تعاالك:وقا ،  كُْصآَُ

 أفضاؾ أماا وبقاان الؼارآن، طؾقفاا كازل التال الؽقػقاة بتؾاؽ وآلتازام التلكقاد تػقد إكؿا الؿزمؾ ،فآية حَْصتِيًَل  اىُْلْصآنَ 

 وقراءتاف رهباؿ كتااب تاالوة إماة لفذه إول الؿعؾؿ هق ملسو هيلع هللا ىلص كان ولؼد هبا، إخذ طؾك إمة وحض الؼراءة مراتب

 ًٓ    وتعالك بحاكفس ربف ٕمر امتثا

 بدراساااة يعـاااك الاااذي العؾاااؿ بؿعـاااك( التجقياااد) مصاااطؾ  أماااا طاااـ مصاااطؾ  طؾاااؿ التجقياااد ، فؾاااؿ ُيعااارف

 الؼاارن حاادود يف إٓ الؿـطااقق الؽااالم يف تركقبفااا طـااد أحؽااام مااـ لفااا يـشاال ومااا وصااػاما الحااروف مخااارج
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 أن هااذا ومعـااك فجااري،ال الرابااع الؼاارن قبااؾ العؾااؿ هااذا يف ألااػ كتاااب يعاارف لااؿ كااذلؽ الفجااري، الخااامس

 مااـ أكثاار العربقااة وطؾااقم الؼاارآن طؾااقم مااـ كثقاار إلااك بالـساابة مسااتؼال طؾؿااا الظفااقر يف تاالخر التجقيااد طؾااؿ

الزمان مـ قركقـ
44
. 

كؿا يؼقل اإلمام ابـ الجزري رحؿاف  ها، 325: سـة الؿتقفَّك الخاقاين مزاحؿ أبا التجقيد يف ألَّػ َمـ أول وكان

كة رائقة قصقدة ألػ الفجري، الثالث لؼرنا أواخر يف اهلل ، وذلؽ  أقادم تعتارب وهال - بقًتاا وخؿساقـ واحاد مـ مؽقَّ

 خاالل ماـ الالحؼاقـ العؾؿاء جفقد يف أثر لفا وكان التجقيد، مقضقطات مـ طدًدا فقفا ذكر - التجقيد طؾؿ يف كظؿٍ 

 .مـفا اقتباسفؿ أو لؿعاكقفا، شرحفؿ أو بلبقاما، استشفادهؿ

 :  مسائؾهَ  7

  وغقرها والتـقيـ الساكـة الـقن أحؽام مثؾ الجزئقة أحؽامف معرفة إلك هبا يتقصؾ التل الؽؾقة وقضاياه ققاطده

 : فضؾهَ  8

 .  الؽريؿ بالؼرآن ٓتصالف وذلؽ الشرطقة العؾقم أشرف مـ هق 

 :  استؿدادهَ  9

 والعؾؿاء الؿشايخ ثؿ التابعقـ ثؿ الصحابة صريؼ طـ الؽقػقة هذه إلقـا وصؾت وقد  الـبل قراءة كقػقة مـ

 .  اهلل برسقل سـدهؿ الؿتصؾ الؿتؼـقـ الػضالء

 :  فقه الشارع حؽمَ  81

 طؾك كػاية فرض ففق التجقيدية أحؽامف معرفة بؿعـك العؾؿقة الـاحقة مـ التجقيد تعؾؿ أن الحبقب أخل اطؾؿ

 .  الؽؾ طـ سؼط البعض بف قام إذا الؿسؾؿقـ

 وأققال والسـة الؼرآن مـ بإدلة وذلؽ ،الؼرآن قرأ مـ كؾ طؾك طقـ فرض ففق لتجقيدبا الؼرآن قراءة أما

 .  العؾؿاء

َُاهُ  فَإَِذا وقال تعالك:، حَْصتِيًَل  اىُْلْصآنَ  َوَرحِّوِ  : تعالك قال
ْ
ُّ  فَاحرتِعْ  كََصخ  هـا وإمر،قراءتف اتبع أي   كُْصآَُ

 . لالستحباب القجقب مـ الحؽؿ يصرف صارف وجقد لعدم وذلؽ لؾقجقب
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 :  السـة من والدلقل

 يؼرئ كان أكف:   مسعقد ابـ حديث مـ الـشر يف اهلل رحؿف الجزري ابـ كؼؾف وما معجؿف يف الطرباين رواه ما 

 رسقل أقرأكقفا هؽذا ما:   مسعقد ابـ فؼال الؿد ب ك " والؿساكقـ لؾػؼراء الصدقات إكؿا " الرجؾ فؼرأ رجال

 . فؿدها " والؿساكقـ لؾػؼراء الصدقات إكؿا ":  أقرأكقفا فؼال الرحؿـ طبد أبا يا أقرأكفا كقػ:  لفؼا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 أحؽام ب ك الؼرآن قرأوا أمؿ الؼراءة أئؿة أو التابعقـ أو الصحابة مـ أحد طـ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ يرد ولؿ

 . طؾقفا الؿتعارف التجقيد

لؼرآن الؽاريؿ بحجاة أكاف يرتاؾ أو تجااوز الحاد يف الاـغؿ والؿؼاماات ولعؾـا كـبف أيضا طؾك مـ يتشدد يف تالوة ا

لحان بشؽؾ فتجده يؼرأ بإ، ألسػ ضفر لـا بعض الؿتساهؾقـ وقراء قدمقا الـغؿ طؾك تالوة الؼرآنكؿا يسؿك  ، فؾ

يؾتاّذ، فج ويؼـع كػسف أكف يصقر أيات بصقتف بؾ قد وصاؾ الحاّد بابعض الـااس أن يساتؿع إغااين ويتطاّرب هباا و

بزطؿ أكف يتعّؾؿ الؿؼامات لقؼرأ الؼرآن هبا، وهذا أمر مشاهد، وواقع محسقس، ٓمجال إلكؽاره، وٓسبقؾ إلغػالاف، 

 . وكػك بف مػسدة

وطؾؿ الؿؼامات طؾؿ مستحدث ٓ يؿت إلك طؾؿ الؼراءات بصاؾة، باؾ كشال يف حاضاـات الؿغـاقـ والؿغـقاات، 

ـ ومارتبط باآٓت الؾفاق والطارب ، كالؿؼاماات إكدلساقة والبغدادياة مضبقصًا بطابع مقسقؼل يؿتاز بف صقت معق

 وغقرها، فال يجقز تعؾؿفا أو تعؾقؿفا .

ا الصقت بف يؽقن بضبط مخارج الحروف أداء وتزيقـ الؼرآن يؽقن بالتزام أحؽام التالوة والتجقيد، وتحسقـ

 .  وٓ يجقز أن يطؾؼ طؾك ذلؽ مسؿك مؼام لبدطقتف وسقء كشلتف، 

قاراءة الؼارآن بإلحاان، بلصاقات الغـااء وأوزاكاف وإيؼاطاتاف، طؾاك صريؼاة :-رمحبه ا   -اإلمام ابن رجب   قال

أصااحاب الؿقسااقؼك، فاارخص فقااف بعااض الؿتؼاادمقـ إذا قصااد آسااتعاكة طؾااك إيصااال معاااين الؼاارآن إلااك الؼؾااقب 

حؽاه إجؿاطًا ولؿ يثبت فقاف كزاطاًا،  وأكؽر ذلؽ أكثر العؾؿاء، ومـفؿ مـ،  لؾتحزيـ والتشقيؼ والتخقيػ وال ققؼ

ويف الحؼقؼاة هاذه إلحاان الؿبتدطاة الؿطرباة ماقج الطبااع، وتؾفال طاـ تادّبر ماا ،  مـفؿ أبق طبقد وغقره مـ إئؿاة

يحصؾ لف ماـ آساتؿاع حتاك يصاقر التؾاذذ بـجارد ساؿاع الـغؿاات الؿقزوكاة وإصاقات الؿطرباة، وذلاؽ يؿـاع 

وإكؿاا وردت الساـة بتحساقـ الصاقت باالؼرآن، ٓ بؼاراءة إلحاان، وبقـفؿاا باقن ،  رآنالؿؼصقد مـ تدبر معاين الؼ

بعقد
45
. 
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الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا سؿع أبا مقسك إشعري يؼرأ الؼرآن ويتغـك بف ويحربه قال : وقد يؼقل قائؾ أن 

قل اهلل؟ قال: كعؿ، قال: لق أطؾؿ أكؽ لؼد أوتقت مزمارًا مـ مزامقر آل داود فؼال أبق مقسك : أكـت تستؿع لل يا رس

 .  أي زيـتف وجؿؾتف وحسـتفومعـاه :  "  تستؿع لل لحربتف لؽ تحبقراً 

وفقف ما كان طؾقف داود طؾقف الساالم وآلاف ماـ حساـ صاقت خاصاة أن داود طؾقاف الساالم قاد ورد يف الؼارآن أن 

لؼراءتاف صقتف وقػت الطققر والقحقش تساتؿع  الجبال تموب معف والطقر، وورد يف سقرتف أكف كان إذا قرأ مـ حسـ

 .ولحسـ صقتف طؾقف السالم

 ولؽن ال يتجاوز بالتغـي بالؼرآن حتى يصقر كللحان األغاين، وقد كره ذلك السؾف.

أداؤه طؾاك القجاف الصاحق ، بؿراطااة مخاارج الحاروف  -قباؾ كاؾ شالء  -وتحسقـ الصقت باالؼرآن معـااه 

لؿحافظااة طؾااك كقػقااة الؿااد فقااف واإلدغااام واإلضفااار والغـااة والؼؾااب واإلمالااة وصااػاما، والسااالمة مااـ الؾحااـ، وا

والتحؼقؼ والتسفقؾ واإلبدال والـؼؾ واإلخػاء وآختالس وغقر ذلؽ مـ إبقاب الؿعروفاة فقاف،وطؾؿ الؿؼاماات 

إلك الؼارآن  ٓ يؿت إلك شلء مـ ذلؽ بصؾة، وطؾقف فؿـ أراد تحسقـ الصقت بالؼرآن فؾقلت ذلؽ مـ بابف، ولقعؿد

 كػسف يتعؾؿ أحؽام تالوتف .

 . ورتل الؼرآن ترتقال : فالترتقل ُأمركا به شرطا كؿا قال اهَّلل طز وجل 

مـ أجؾ بدطاة تساؿقة إلحاان بالؿؼاماات السابعة أو ،  وٓ يؿؽـ أن كصرف هذا الحؽؿ الشرطل إلك التحريؿ

 .._طؾك خالف بقـ أهؾفا_الثؿاكقة

 إلحاانَ  الػاـ ذلاؽ أهاُؾ  حصار وقاد ، الغـااء أهاؾ هبا يغـل التل إلحان أكقاع هلِذكرها  جاء التل الؿؼامات

 كؿاا ، الـااس ٕلحاان وآساتؼراء باالتتبع جؿاع هاق باؾ مخ ع طؾؿ هق ولقس ، " مؼامات " وسؿقها معقـة بلوزان

عر أوزان يف الػراهقدي أحؿد بـ الخؾقؾ فعؾ  التال الؿؼاماات وأماا ، اً بحار طشر ستة اهلل رحؿف جؿعف ما وكان ، الشِّ

-الرسات-الحجااز-الساقؽا-البقات-العجم-الـفاوكد -الصبا) وهل ، مؼامات ستة بؾغت فؼد الؾحـ أهؾ جؿعفا

 ، وتػصقؾفا كالتالل : (زاد بعضفم الُؽرد

 

 : البقَّات مؼام.  8

 . ومعاكقفا اهلل اتآي يف يتػؽر ويجعؾف الؼؾب يجؾب الذي الؿؼام وهق ، والرهباكقة بالخشقع يؿتاز مؼام هق
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 : الرست مؼام. 2

ست " و  الطابع ذات أيات تالوة طـد الؿؼام هذا الؿؼامات أهؾ ويػضؾ ، آستؼامة تعـل فارسقة كؾؿة " الرِّ

 . التشريعل أو الؼصصل

 : الـفاوكد مؼام. 3

 كسب إيراكقة مديـة " ماوكد " و ، والتػؽر الخشقع طؾك ويبعث ، والرقة والحـان بالعاصػة يؿتاز الؿؼام هذا

 . الؿؼام هذا إلقفا

 : السقؽا مؼام. 4

 . وال سؾ بالبطء يؿتاز مؼام هق

 : الصبا مؼام. 5

 . والحـان والعاصػة الجقاشة بالروحاكقة يؿتاز مؼام وهق

 الحجاز مؼام. 6

 يف شاقطاوخ روحاكقاة الؿؼاماات أكثار ماـ وهاق ، العربقاة الحجااز باالد إلاك كساب ، طربل أصؾ مـ مؼام وهق

 . الؼرآن

 ، مـفاا إخقر إٓ أطجؿقة مؼامات فنما مالحظ هق وكؿا ، بحروففا تعريػامؿ وهذه ، الػـ ذلؽ أهؾ كالم هذا

 ، باف والؼاراءة الؼارآن طؾاك ساابؼ طؾاؿ ففاق ، غـاائفؿ يف الـاس ٕلحان جؿع هل الؿؼامات أن أيضًا الؿالحظ ومـ

ع أن يؿؽـ كؿا ، شقئًا طـفا يعرفقا لؿ وهؿ الؿؼامات بنحدى يؼرؤوا أن لؾؼراء ويؿؽـ  مؼاماات طدة بقـ الؼارئ يـقِّ

 . ومعاكقفا أيات بحسب

أن التطرياب والتغـّال إن كاان فطارة ماـ غقار تؽّؾاػ وٓ تعؾاقؿ وٓ   -رحؿاف اهلل  –اباـ الؼاقؿ اإلماام ذكار وقد 

مقساك إشاعري لؾـبال صاؾك اهلل طؾقاف  تؿريـ ، ففق جائز ، ولق أطان صبقعتف بػضؾ تزيقـ وتحسقـ ، كؿاا قاال أباق

وسؾؿ ) لق طؾؿت لحّبرتف لؽ تحبقرًا ( ، فال بلس بذلؽ ، أما إن كاان التغـّال صاـاطة وتؿريـاًا وأوزاكاًا ، فؼاد كرهاف 

السااؾػ ، وطااابقه وذمااقه ، ومعؾااقم أن السااؾػ كاااكقا يؼاارؤون الؼاارآن بااالتحزيـ والتطريااب ، ويحّسااـقن أصااقامؿ 

ارة ، وبطرب تارة ، وهذا أمر مركقز يف الطباع .بشجك تارة ، وبشقق ت
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 بللحااان الؼاراءة مااـ بارءاء أمااؿ قطعاًا يعؾاؿ السااؾػ بالحقال طؾااؿ لاف ماـ وكااؾ "وقاال ابان الؼااقم رحؿاه اهَّلل : 

 هبااا يؼاارؤوا أن مااـ هلل أتؼااك وأمااؿ ، محاادودة معاادودة مقزوكااة وحركااات إيؼاطااات هاال التاال الؿتؽؾػااة الؿقسااقؼك

غقها ـقن ، والتطريب بالتحزيـ يؼرؤون كاكقا أمؿ قطعًا ؿويعؾ ، ويسقِّ  بشاجل ويؼرؤوكاف ، بالؼرآن أصقامؿ ويحسِّ

 الطبااع تؼاضال شادة مع الشارع طـف يـف ولؿ ، تؼاضقف الطباع يف مركقز أمر وهذا ، تارة وبشقق ، تارة وبطرب ، تارة

ـّ  لاؿ ماـ مـَّاا لاقس: )  وقاال ، بف قرأ لؿـ اهلل استؿاع طـ وأخرب ، إلقف وكدب إلقف أرشد بؾ ، لف  وفقاف ،(  باالؼرآن ياتغ

" وصريؼتف هديف طـ يػعؾف لؿ مـ لفدي كػل أكف:  والثاين ، كػعؾف كؾـا الذي بالقاقع إخبار أكف:  أحدهؿا:  وجفان
46
. 

 تادبر طؾاك الباطاث بالصاقت التحساقـ هاق إكؿاا شارطًا الؿطؾاقب أن والغارض ": رحؿه اهَّلل  كثقر ابن ويؼول

 إوزان طؾاك الؿركباة الؿحدثاة بالـغؿاات إصاقات فلماا ، لؾطاطاة وآكؼقاد والخضقع والخشقع وتػفؿف الؼرآن

 " الؿاذهب هاذا أدائاف يف يساؾؽ أن ويعظاؿ ، وُيجاّؾ  هاذا طـ يـزه فالؼرآن الؿقسقؼائل والؼاكقن الؿؾفقة وإوضاع
47
. 

حركاات الزائادة الـاتجاة طاـ تحاقير الحاروف تتعّؾاؼ بتقلقاد الحاروف وال:  رحؿه اهَّلل ويف فتوى لإلمام أحؿد 

رحؿاف  - وتؿطقطفا ، والخروج هبا طـ صحة التالوة ، وهذه الػتقى مبالغة يف الؽراهقة ، كؿا قال الؼاضل أبق يعؾك

، ففل تتـاول مـ أخّؾ بإداء ، فزاد حرفًا ، كزيادة القاو وإلػ يف لػظ )) محؿد (( فقـطؼفاا )) مقحاماد ((   -اهلل 

ا محّرم باتػاق . وقد كان الـاس يف طصر اإلمام أحؿد يتغـّقن بالشعر ، ويؿدون الحاروف كقاػ شااءوا ، فؽاان وهذ

،  يف ذلااؽ ، ٕكااف يخاارج إلػاااظ طااـ أوضاااطفا العربقااة "إسااحاق الؿقصااؾل يعقااب طؾااك إبااراهقؿ بااـ الؿفاادي  "

 . فاستـؽار هذا يف التغـّل بالؼرآن أوجب

الؿقسقؼك ، ولق بدون آلة ل ققص الصقت أو ترطقده ، أو تؽسقره ، أو ال ّكؿ  ويحرم أيضًا ما يؼرأ بؼقاطد

 والتصـّع لؿراطاة الؿؼامات الخاصة يف ذهـ الؼارئ أثـاء التالوة .

 أما اٮمتجويد ٫مقؼرأ ٖمسفوٮمة وٖمؾطف ٭مام ٬مال اإلمام اٖمن اجلزري رمحه اهلل : 

بلا  ِف  ُمَكمَّ بِف بِاللُّ   ♦♦♦ِمْن َغبْْيِ َما َتَكلُّ  ْطِف فِبي النُّْطِق بِبَل َتَعسُّ

اف  يعـل أنَّ التجقيد أيًضا قراَءة حروف الؼرآن مؽؿؾة، مـ حقاث إخاراُج كاؾِّ حارف مِاـ َمخرجاف، وإططااؤه حؼَّ

ػ ف مـ الصػات، بسفقلٍة ويسر وُلطػ يف الـُّطؼ مـ غقر تؽؾُّػ وٓ تعسُّ  .ومستحؼَّ

                                                           

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

29 
 

ة بحقث يـجؿ طـفا تغققاُر مالما  القجاف هق التصـُّع والتـطُّع والتشدُّ  :والتكلُّف  ق يف الؼراءة، وهق الؼراءة بؿشؼَّ

ف دون حاجة  .هق الؿغآة والؿبالغة ومجاوزة الحدِّ يف الؼراءة وُكطؼ الحروف :والتعسُّ

اف  ، والؿبالغاة يف التَّػخاقؿ وال ققاؼ، الؿبالغاة يف َتحؼقاؼ الحاروف والحركاات :ومن أسباب التؽؾُّاف والتعسُّ

 .إصقات دون ضابِط، ومتابعة إَلحان يف الؼراءة وتؼؾقد

اف  ال والؿشااففة طؾاك ياد الؿشاايخ الؿَفارة  :وسبقل التخؾُّص مان التؽؾاف والتعسُّ الحاذر مِاـ أسابابف، والتؾؼِّ

 .العارفقـ، ورياضة الػِؿ وَكْثرة التدريب والؼراءة، ومراطاة َوْزن الحرف طـد كطِؼف، وتدبُّر الؼرآن طـد قراءتف

 :  ال احلا٫مظ أٖمو ٥مؿرو اٮمداين َرمِحَُه اهلُل٬م 

، وٓ ب طقااد الصااقِت، وٓ بتؿطااقط " فؾااقَس التجقيااُد بتؿضااقغ الؾَِّسااان، وٓ بتؼعقااِر الَػااِؿ، وٓ بتعااقيج الػااؽِّ

اراءًة تـػار مـفاا الطِّبااُع، وَتُؿجُّ 
اءات، قِ ، وٓ بتطـقـ الُغـَّاات، وٓ بحصاَرمة الارَّ فاا الؼؾاقُب الؿشدد، وٓ بتؼطقع الَؿدِّ

اَػ وٓ تؽؾُّاػ، وٓ  وإسؿاُع: بؾ الؼراءة السفؾُة، العذباُة، الحؾاقة الؾطقػاة، التال ٓ َمْضاَغ فقفاا وٓ َلاقَك، وٓ تَعسُّ

."تصـَُّع وٓ تـطَُّع، وٓ تخرج طـ صباِع العرب وكالِم الػصحاء، بقْجٍف مـ وجقه الؼراءاِت وإداء
48
. 

: فالتجقيد حؾقة التالوة، وزيـة الؼراءة، وهق إططاُء الُحُروِف حؼققفا، -رحؿه اهَّلل  -اإلمام ابن الجزريَقاَل 

ـُْطؼ بف طؾك حاِل  وترتقبفا مراتبفا، وردُّ الَحْرف إلك َمْخَرجف وأصؾف، وإلحاقِف بـظقره، وتصحقِ  لػظف، وتؾطقِػ ال

ػ، وٓ إفراط وٓ تؽؾُّػ صقغتف، وكؿاِل هقئتف، ـْ غقر إسراف، وٓ تعسُّ م
49
. 

 اٮمتجويد ؟؟ وٮمؽن ما اٮمسبقل ٮمؾوصول ٮمإلٗمؼان ٓم

  ٬مال اإلمام اٖمن اجلزري رمحه اهلل :

هِ  ♦♦♦ َوَلْوَس َبْونَُه َوَبْْيَ َتبْركِهِ   إاِلَّ ِرَياَضُة اْمِرٍئ بَِفكِّ

٫مبعد٫م َب حتاعقؾه وٗمعؾؿعه، أن ٮمه ضواٖمط وأٚمؽاًما، ٫محتى ٓ يستشععر اٮمسعامعون ا١متاععا ااٮمتجويد وٖمقَّـ ـاما ٥مرَّ

ع٧م أو اٮمػعم،   -رمحه اهلل  –اٖمن اجلزري ٖم٧مَّ  ياضعة ٖماٮمػعكض اأي: اٮمػؽَّ أنَّ اٮمػرق ٖم٧م متؼن اٮمتجويعد وٗمار٭معه ٮمعقس آ اٮمرض

٧م أو اٮمَػم حتاعل ٖماٜمداومعة ٥معٝم اٮمؼعراءة ٖمعاٮمتَّؽرار واٮمسعامع اٜمبعا  معن  (، ورياضة اٮمػؽَّ وهـا أ٣مؾق اجلزَء وأراد اٮمؽلَّ

اكخػعاٌض ٓم مسعتوى اٮمؼعارو، واٮمرٙمعوع ا٨م مسعتواه  اٜمشايخ واٜمؼِرئ٧م، و٭مذٮمك َٗمعْرك اٮمؼعراءة ٖماٮمتجويعد يعـجم ٥مـفعا

ي واٜمشا٫مفة من اٜمشايخ واٜمؼرئ٧م ٧م، ويتلٗمَّى ذٮمك ٖماٜمداومة ٥مٝم اٮمِؼراءة واٮمتؾؼض  .وأ٫مضل من ذٮمك يؽون ٖمرياضة اٮمػؽَّ

 :٬مال اإلمام اٖمن اجلزري رمحه اهلل ٓم ٭متاٖمه اٮمـ٩م ٓم اٮمؼراءات اٮمع٩م 
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ِمثععل رياضععة إٮمُسععن،  -ٗمؼععان واٮمتجويععد، ووصععول ٪مايععة اٮمتاععحق  واٮمتشععديد ٓ أ٥مؾععم ١مععبًبا ٮمبؾععوغ اايععِة اإل"

ي من ٫مم اٜمحسن "واٮمتؽرار ٥مٝم اٮمؾػظ اٜمتؾؼض
50
. 

 :"ٗمـبقه اٮمغا٫مؾ٧م وار٢ماد اجلاهؾ٧م"و٬َمال اٮمَعالمُة أٖمو احلسن اٮماػا٬ميس رمحه اهلل ٓم ٭متاٖمه  

عف، وٓ ٗمؽؾ،عف، وٓ كعٟمٍة ٢معديدة،  و٬مد ٭مان اٮمعاٜمون ٖماـا٥مِة اٮمتجويد َيـْطُِؼوَن هبا ١َمؾِسًة،" ١مفؾًة ٖمر٫ْمعٍق، ٖمعال ٗمَعس،

ي ذٮمك من أ٫مواه أهِل اٮمِعؾم ٖماٮمؼراءة ن أٚمٌد من ذٮمك آ ٖماٮمرياضة، وٗمؾؼض "وٓ يتؿؽَّ
51
. 

 ٓباد ولؽاـ الؽتاب مـ لألحؽام الـظري العؾؿ بؿجرد يؽتػل أٓ الؼرآن قراءة يف التجقيد بؼقاطد لمخذ وٓبد

 مـاف ساقتعؾؿ الشاقخ ٕن وذلاؽ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل برساقل ساـدهؿ الؿتصاؾ الؿتؼـاقـ الؿشاايخ ماـ عوالساؿا إخاذ ماـ لف

 التال إحؽاام ماـ ماهـالاؽ آخر إلك الؿخارج وتحؼقؼ لؾحروف الصحق  الـطؼ وكقػقة وآبتداء الققػ الطالب

 :   الؼائؾ قال وقد مشاففة إلك تحتاج

ـْ  ـْ  العؾؿَ  يلخذِ  َم ْـ يَ  ♦♦♦ ُمَشاَفَفةً  َشْقٍخ  َطا ْـ  ُؽ ْيغِ  َط  َحَرمِ  فِل َوالتَّْصِحقِػ  الزَّ

ـْ  ـْ  َوَم ـْ  لِْؾِعْؾؿِ  آِخذاً  َيُؽا  َكااْلاَعَدمِ  اْلِعاْؾؿِ  َأْهؾِ  ِطـْدَ  َفِعْؾُؿفُ  ♦♦♦  ُكُتِب  مِ

 . وٓبد الؾحـ يف فسقؼع الؿشايخ أفقاه مـ الؼرآن يلخذ لؿ ومـ
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 تعريف الؾحن :

 قاب يف الؼراءة ويـؼسؿ الؾحـ يف قراءة الؼرآن الؽريؿ إلك كقطقـ : هق الخطل والؿقؾ طـ الص 

 لحي خفي،  لحي جلي
  أٍال : اللحي الجلي

هو ٛمطل يطرأ ٥مٝم إٮمػاظ ٫مقخل ٖمؿوازين اٮمؼراءة ومؼايقس اٮمتالوة و٬مواك٧م اٮمؾغة اٮمعرٖمقة ، ١مواء ٗمرٗمب ٥مؾقه 

 صتفم ٓم معر٫مته ومن أمثؾته : اٛمالل ٖماٜمعـى أم ٓ ، و١مؿي ٙمؾقا ٢ٓم٠ماك ٥مامة اٮمـاس وٛما

 ٖمضم اٮمتاء أو ٭مرسها  "أكعؿت ٥مؾقفم  "أ ( يغٞم اٜمعـى مثل :

 . " اٮمطالق "ب  " اٮمتالق "،   " ٫مؽرس٭مم "ب  " ٫مؽثر٭مم "مثل 

 . اٮمضاد دآ أو١مقـا  ٮماادٓ يغٞم اٜمعـى ٭متغقٞم ا ب (

٭مان كا١مقا أو ٙماهال ٫مال ا٘مم ٥مؾقه ، وٮمؽن اذا  ٚمرام ٖمنمجاع أهل  اٮمعؾم ويل٘مم اٮمؼارو اذا ٗمعؿده وٮمؽن اذا :حكمه

 ٭مان ٙماهال ٖماحلؽم وأمهل اٮمتعؾم ٫منن اإل٘مم يؾحؼه واهلل أ٥مؾم .

 ثاًيا :اللحي الخفي
هو ٛمطل يطرأ ٥مٝم إٮمػاظ اٮمؼرآكقة ٫مقخل ٖمعرف اٮمؼراءة وٮمؽن ٓ خيل ٖماٜمعـى ٭م٠مك اٮمغـة و٬مٰم اٜمدود ، و١مؿي 

 هم ٖمندرا٭مه ومعر٫مته . ٛمػقا ٓٛمتااص ٥مؾامء اٮمتجويد دون ٪مٞم

 واهلل أ٥مؾم . مؽروه و٬مال ٖمعض اٮمعؾامء ٖملكه ٚمرام أيضا   :حكمه
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و٬مد ٗمب٧م ٭مام ٗمؼدم أن ٬مراءة اٮمؼرآن ٖماٮمتجويد واٙمب وٓ يؽون ذٮمك آ ٖماٮمسامع واٮمؼراءة ٥مٝم اٜمشايخ اٜمتؼـ٧م 

اٮمطاٮمب ٥مٝم اٮمـطق هبذه إٚمؽام  ٚمتى يستطقع اٮمشقخ ٗمؼويم ٮمسان ٮمؽتاب اهلل وْمويده ممن اٗمال ١مـدهم ٖماٮمـبي  

ۡن َخِهيٍم َغيِيٍم  ۡىُلۡصَءانَ ٱِإَوُرَم ََلُيََّقر  ٫ماٮمؼرآن كؼل ٖماٮمتؾؼي ٬مال ٗمعا٨م : ُ  ٌَِ َلر

  هراتة المراءة
هق الؼراءة بطؿلكقـة وإخراج كؾ حرف مـ مخرجف مع إططائف حؼف مـ جؿقع الصػات والؿخارج ،  التحؼقق :

 .ام التعؾقؿ ويحذر فقف مـ التؿطقط يف الغــ والؿدودوهق الؿلخقذ بف يف مؼ

 .هو اإلرساع ٓم اٮمؼراءة مع مرا٥ماة أٚمؽام اٮمتجويد وضبطفا ٖمدون ا١مؼاط ٮمؾحروف الحدر : 

 .هو مرٗمبة متو١مطة ٖم٧م اٮم٠مٗمقل واحلدر مع مرا٥ماة أٚمؽام اٮمتجويد التدوير : 

 . لؿراتب الثالثة القققف وهق يعؿ اأما ال تقؾ : هق تجقيد الحروف ومعرف*

 :وقد أشار ابـ الجزري رحؿف اهلل إلك ذلؽ بؼقلف

 َو٭ُملٌّ ُمتََّبعْ   ٍ  َوَٗمْدِويرٍ   َٚمْدر

ًدا   ُمَرٗمَّاًل   ٖمِاٮْمَعَرِب      ُُمَوَّ

 : طرف التجقيد لغة واصطالحا ؟1

 : مـ أول مـ وضع أحؽام التجقيد ؟2

 : ما حؽؿ الشرع يف طؾؿ التجقيد ؟ 3

 سبقؾ اإلتؼان يف قراة الؼرآن الؽريؿ ؟ : ما هق 4

 : طرف الؾحـ لغة واصطالحا ؟5

 : ما هل مراتب قراءة الؼرآن الؽريؿ ؟ 6
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 آستعاذة لغة : آلتجاء وآطتصام باهلل 

 اصطالحا : هق لػظ يؼصد بف اطتصام الؼارئ والتجاؤه باهلل مـ شر الشقطان الرجقؿ .

 العؾؿاء مـفؿ مـ قال مستحبة ومـفؿ مـ قال واجبة طـد البدء يف أول السقرةحؽؿفا : هل مسللة خالفقة بقـ 

َت  :أو يف وسطفا  لؼقل اهلل طز وجؾ
ۡ
ِ  ۡظَخػِشۡ ٱفَ  ۡىُلۡصَءانَ ٱفَإَِذا كََصأ ِ ٱة ََ  ّللر َِ ٱٌِ ۡيَطَٰ َر ًِ ٱ ل  لصرِجي

 والراج  مـ أققال العؾؿاء أما مستحبة واهلل أطؾؿ . 

تعقذ يف أول الؼراءة وإذا طرض لف ما يؼطع طؾقف قراءتف أو تؾػظ بؽؾؿات لقست قرآكا فقجب طؾك الؼارئ أن يس

 ولق كان ردا لؾسالم ، وٓ خالف أن آستعاذة لقست مـ الؼرآن الؽريؿ ولؽـفا تطؾب طـد تالوة الؼرآن  . 

 صيغ االستعارة
وكان أحقاكا  "ؿ مـ هؿزه وكػخف وكػثفأطقذ باهلل مـ الشقطان الرجق "أكف كان يستعقذ قائال : ثبت طـ الـبل 

 . "أطقذ باهلل السؿقع العؾقؿ مـ الشقطان الرجقؿ مـ هؿزه وكػخف وكػثف  "فقؼقل :  "السؿقع العؾقؿ  "يزيد 

َت   :ففاذه الصاقغة الثابتاة يف أياة "أطوذ باهَّلل مان الشاقطان الارجقم"وإفضؾ آقتصار طؾك ققل 
ۡ
فَهإَِذا كَهَصأ

ِ  ۡظَخػِشۡ ٱفَ  ۡىُلۡصَءانَ ٱ ِ ٱة ََ  ّللر َِ ٱٌِ ۡيَطَٰ َر ًِ ٱ ل  .لصرِجي

 تاب : الثسولة
اختؾااػ العؾؿاااء يف كااقن البسااؿؾة آيااة مااـ السااقر أو ٓ ، ولؽااـفؿ أجؿعااقا طؾااك كقمااا مااـ كااالم اهلل ، وتؽااقن 

، وقاد قاال بعاض البسؿؾة يف أول كاؾ ساقرة إٓ ساقرة التقباة حقاث لاؿ تثبات يف الؿصااحػ التال كتبفاا الصاحابة 

فاال تجاقز فقفاا البساؿؾة ، والبساؿؾة هال عؾؿاء أما سقرة كزلت بالسقػ وذكر الؼتال وحال الؿـافؼقـ وأحاقالفؿ ال

ُّ جزء مـ آية يف سقرة الـؿؾ وهل ققلف تعالك : ُّ  ۥإُِر ََ ِإَوُر ًِ ٱ لصرِنَٰمۡحٱِِ ّللر ٱِمۡسِب  ۥٌَِ ُظيَۡيَمَٰ حؽاية طـ مؾؽاة  ، لصرِخي

تؼرأها مـ اولفا ٓبد مـ إثبات البسؿؾة إٓ سقرة باراءة كؿاا تؼادم ، أماا يف أجازاء الساقر  سبل ، فؽؾ سقرة أردت أن

 فؾؽ أن تؼرأها ولؽ أن ت كفا ،  ولالستعاذة مـ البسؿؾة حآت كذكرها وهل :
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 أٍال :حاالت االستعارة ٍالثسولة

 : لالستعاذة مع البسؿؾة وأول السقرة أربع حآت وهل 

   "وصؾ آستعاذة بالبسؿؾة بلول السقرة  " : وصؾ الجؿقع 1

 "قطع آستعاذة طـ البسؿؾة طـ أول السقرة  ": قطع الجؿقع  2

 "قطع آستعاذة ووصؾ البسؿؾة بلول السقرة  ": قطع إول ووصؾ الثاين بالثالث  3

 "وصؾ آستعاذة بالبسؿؾة وقطع أول السقرة  ": وصؾ إول بالثاين وقطع الثالث  4

 يا :حاالت االستعارة ٍأٍل تراءةثاً

 : لالستعاذة مع أول براءة حالتان وهؿا 

 "وصؾ آستعاذة بلول براءة  ": وصؾ الجؿقع  1

  "قدع آستعاذة بلول براءة  ": قطع الجؿقع  2

 ثالثا :حاالت االستعارة ٍالثسولة ٍأٍل آل عوراى

 :  لالستعاذة مع البسؿؾة وأول آل طؿران حآت وهل 

 ( لـا أربع حآت كؿا سبؼ بقـ آستعاذة والبسؿؾة وبقـ أول السقرة . أ

 لـا فقفا ثالث أوجف :  "اهلل  "ب كؾؿة  "ألؿ  "ب ( يف وصؾ كؾؿة 

   "اهلل "ومدها ست حركات ٕما مد ٓزم حريف مخػػ ثؿ البدء باسؿ الجاللة  "ألؿ  ": الققػ طؾك مقؿ  1

 مع مدها ست حركات مع فت  الؿقؿ وذلؽ ٓلتؼاء الساكـقـ  "اهلل  "باسؿ الجاللة  "ألؿ  ": وصؾ  2

 مع مدها حركتقـ مع فت  الؿقؿ  "اهلل  "باسؿ الجاللة  "ألؿ  ": وصؾ  3

  : وهبذا يؽقن بقـ آستعاذة والبسؿؾة وأول آل طؿرات اثـك طشر وجفا وهل 

سؽقن ، القصاؾ ماع ماد سات حركاات والػات  ، الققػ بال "ألؿ  ": قطع الجؿقع وفقف إوجف الثالثة لؿقؿ  1 

 القصؾ مع مد حركتقـ مع الػت  .

 : قطع إول ووصؾ الثاين بالثالث ولـا أيضا إوجف الثالثة السابؼة مع الؿقؿ . 2

 :  وصؾ إول بالثاين وقطع الثالث مع أوجف الؿقؿ الثالثة . 3

 :  وصؾ الجؿقع مع إوجف الثالثة لؾؿقؿ . 4
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 اثـك طشر وجفا . "اهلل  "أوجف لؾؿقؿ مع اسؿ الجاللة  3× أوجف بقـ السقرتقـ  4 "ؿقع فقؽقن الؿج

 راتعا : األٍجه الجائسة تيي السَر

  : بقـ السقرتقـ مع البسؿؾة ثالثة أوجف ووجف مؿتـع وهل 

 "آخر السقرة بالبسؿؾة بلول السقرة  ":  وصؾ الجؿقع  1 

   "ـ البسؿؾة طـ أول السقرة قطع آخر السقرة ط ":  قطع الجؿقع  2

 ":  قطع آخر السقرة ووصؾ البسؿؾة بلول السقرة  3

* ومـااع القجااف الرابااع وهااق وصااؾ البسااؿؾة بااآخر السااقرة وقطعفؿااا طااـ أول السااقرة لاائال يتااقهؿ السااامع أن 

 البسؿؾة جزء مـ آخر أية يف السقرة .

 خاهسا : األٍجه تيي األًفال ٍتراءة
 ال وبراءة ثالثة أوجف فؼط وهل : فتؽقن إوجف بقـ إكػ

َ ٱإِنر   :  الققػ : أي الققػ طؾك 1 ۢ  ّللر ًُ ٍء َغيِي ََ مع التـػس ، ثؿ آبتداء ب ةُِسّوِ ََشۡ ِ ٌّ ِ ٱةََصآَءةٞ   ّللر
  دون البسؿؾة .

ۢ  :  السؽت : وهق السؽت طؾك : 2 ًُ ََ  سؽتة لطقػة بدون تـػس وآبتداء ب َغيِي ِ ٌّ ِ ٱ ةََصآَءةٞ   ّللر
َ ٱإِنر   : القصؾ : وهق وصؾ : 3 ۢ  ّللر ًُ ٍء َغيِي ٞ ٧٥ةُِسّوِ ََشۡ  ةََصآَءة

 طرف آستعاذة واذكر حؽؿفا ؟:   1

   أذكر أوجف آستعاذة مع البسؿؾة يف أول السقر ؟ :   2

 القصؾ بقـ السقرتقـ مع البسؿؾة ؟ أذكر أوجف :   3

 كػال والتقبة ؟ : أذكر أوجف القصؾ بقـ إ 4 

 : أذكر أوجف البسؿؾة مع أول سقرة آل طؿران ؟  5
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 أٍال : الفرق تيي الٌَى الساكٌة ٍالتٌَيي

تثبت يف الخط والؾػظ ويف القصؾ والققػ وتؽقن يف إسؿاء وإفعال والحروف متقسطة  الـون الساكـة:

 .  "مـ ، طـ  "ومتطرفة مثؾ كقن 

ئدة طـ بـقة الؽؾؿة تؾحؼآخر آسؿ لػظا وتسؼط خطا ووقػا وٓ يؽقن إٓ متطرفا : هق كقن ساكـة زا التـقيـ

 ٕكف ٓ يؽقن إٓ مـ كؾؿتقـ . 

* ومـ الؿالحظ أن الحروف الفجائقة تصـػ إذا أتت بعد الـقن الساكـة والتـقيـ ، أي طؾك حسب الحرف 

 القاقع بعدهؿا فثؿ الحؽؿ : 

 

يف إبقات الؼادمة، وهل بال تقب: اإلضفار الحؾؼل، واإلدغام بؼسؿقف،  يف أربعة أحؽام وهل مرتبة ومقضحة

 أحكام الٌَى الساكٌة ٍالتٌَيي              واإلقالب ثؿ اإلخػاء . 

 كون ١ما٭مـة

   أو ٗمـوين 

حرف من حروف 

 حرفا  28اهلجاء 

 إظهار أو إدغام 

 إقلب أو إخفاء

 ي

 ن

 م

 و

4 

 اإلدغام اإلقالب اإلخفاء اإلظهار

 ه أ 

  ع
 ح

 غ 
 خ

 

6 

بغير  بغىة
 غىة

 ر

 ل

2 

 ب

1 

باقي 
 الحروف

 ص ذ ث ك 

 ج ش ق س

 د ط ز ف

 ت ض ظ

15 
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 أٍال : حكن اإلظهار

 اصطالحا : هق إخراج الحرف مـ مخرجف مـ غقر غـة يف الحرف الؿظفر .

 الفاء ، العقـ ، الحاء ، الغقـ ، الخاء .وحروفف ستة هل : الفؿزة ، 

وتؼع هذه الحروف بعد الـقن السااكـة يف كؾؿاة أو يف كؾؿتاقـ وبعاد التـاقيـ وٓ يؽاقن إٓ يف كؾؿتاقـ ، فقجاب 

 إضفار الـقن الساكـة والتـقيـ حقـئذ ، ويسؿك هذا اإلضفار إضفارا حؾؼقا ٕن حروفف الستة مخرجفا الحؾؼ . 

العؾة يف إضفاار الـاقن السااكـة والتـاقيـ طـاد مالقااة هاذه الحاروف هاق التباطاد باقـ الـاقن * سبب اإلضفار :   

 الساكـة والتـقيـ وهذه الحروف يف الؿخرج والصػة .

، وهال كاذلؽ يف أوائاؾ « أخل هاك طؾؿا حازه غقر خاسار»وقد جؿع بعض العؾؿاء أحرف اإلضفار يف ققلفؿ: 

 «.  خربهإن غاب طـل حبقبل هؿـل »كؾؿات ققلف: 

* فنذا وقع حارف ماـ هاذه الحاروف الساتة بعاد الـاقن السااكـة يف كؾؿاة أو يف كؾؿتاقـ أو بعاد التـاقيـ وجاب 

 اإلضفار وسؿل إضفارا حؾؼقا .

 وقال العالمة سؾقؿان الجؿزوري رحؿف اهلل : 

 مهز ٫مفاء ٘مم ٥م٧م ٚماء             مفؿؾتان ٘مم ٪م٧م ٛماء

: واٮمقك إمثؾة ٥مٝم اإل٤مفار ٭ماٮمتإم   

لكٍخي ِف  ٌع اۡلٔن ٌع اَلِٔيَ  ِف لكٍخي لكٍث ٌع اۡلٔن ِف   الصوف 
 ِ ََ ة ٌَ ِ ٱُُكي َءا ّللر ََ ةِِّ   ٌَ َۡ َءا ٌر  ً ُٓ ِۡ ٍِ ۦفَ   ُّ ْوَن َخِْ

َ
 اىٍٓضة َوَيِْأ

ارٖ  َْ َٰ َفَفا ُجُصٍف 
ا َلُ  لََعَ ٍَ ادٖ  ۥَذ َْ  َۡ ٌِ   ُّ َن َخِْ ْٔ َٓ  اىٓاء َحِْ

يمٖ ِإَوُرَم ىََػَلَٰ ُريٍُق َغظِ  وٖ   ٍَ َۡ َخ ٌِ َج   ٍۡ ۡجَػ
َ
 اىػي خ

ُ ٱوَ  ًٞ  ّللر ًٌ َخِهي َغيِي َۡ َخآدر   ٌَ آدُّوَن  َٔ َ ٱيُ ّللر ِِۡدُخٔنَ    الاء َح
ًا َوَربي َدُفٔرٞ  َُٰ َۡ ِغّوٍ إِۡرَن ِ ٌّ ِۡغُِظَٔن    اىغي فََعحُ

َ ٱإِنر  ًٌ َرترِيٞ  ّللر َغيِي َۡ َرَلَٰٖق  ٓأۡلِرَصةِ ٱِِف   ٌِ َِۡزَِِلثُ ٱوَ   ٍُ ۡ  اۡلاء  ل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

38 
 

 

 ثاًيا : حكن اإلدغام

اصطالٚما : اٮمتؼاء ٚمرف ١ما٭من ٖمحرف متحرك ٖمحقث ياٞمان ٚمر٫ما واٚمدا مشددا يرٗمػع اٮمؾسان ٥مـده 

 ارٗمػا٥مة واٚمدة .

ومعـاها يرس٥مون ٫منذا و٬مع ٚمرف من هذه احلروف ٖمعد  "يرمؾون  "وٚمروف اإلد٪مام ١متة ُمؿو٥مة ٓم ٭مؾؿة 

ين وٓ يؽون آ من ٭مؾؿت٧م وٙمب اإلد٪مام آ ٓم ٘مال٘مة مواضع مرا٥ماة اٮمـون اٮمسا٭مـة ٓم ٭مؾؿت٧م أو ٖمعد اٮمتـو

    ٮمؾرواية ٥مٝم ٛمالف اٮمؼا٥مدة :

 ٱ ۡىُلۡصَءانِ ٱوَ ١يٓط ًِ ًِ ٱٓنِۚ وَ ٢  ، ۡلَِهي ا يَۡعُػُصونَ  ۡىَليَ ٌَ َۜۡۡ َراٖق وأما١َو ٌَ ٫محؽؿفا اإل٤مفار ٢٧َورِيَو 

 .  يؼرأ حلػص من اٮمشا٣مبقة وذٮمك ٖمسبب اٮمسؽت ٜمن

    لسام اإلدغامأ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غـةب بدون غـة
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  أٍال : اإلدغام تغٌة 
قسؿ يدغؿ فقف الـقن الساكـة والتـقيـ إدغاما بغـة وحروفف )يـؿق( فنذا وقع حرف مـفا بعد الـقن الساكـة يف 

ََ  كؾؿتقـ أو بعد التـقيـ أو يف كقن شبقفة بالتـقيـ يف ِ ٌّ ُّٗا  ََ ٱَوَلَُهٔ َِٰغصِي  .ام ٖمغـةوٙمب اإلد٪مد ٫مؼ، ٣٢ ىصر

 واٮمقك إمثؾة ٥مٝم اإلد٪مام ٖمغـة ٭ماٮمتإم : 

 الصوف ٌع اۡلٔن  ِف لكٍخي ٌع اَلِٔيَ  ِف لكٍخي
ا يََصهُ  ۥَررۡيّٗ ۡو   ٍَ َ َحۡػ ٍَ  الاء َذ

ا َِثّٗ جَُّػاظّٗ ٌَ
َ
ثٖ  أ ٍَ ٌَِ ّجِۡػ  اۡلٔن 

َتّيَِنَٰٖج   ٌُّ اٖل َوَبجِيَ  َءاَيَٰٖج  ٌر  ٌَِ  اىٍيً 

اٖل َوَبجِيَ  ٌر  ٌَِ ٖ َوََّل َُِصريٖ ٌَِ   َوِلّ  الٔاو 

 : أما اٮمـون واٜمقم ٫مؾم ٗمؼع ٖمعد اٮمـون اٮمسا٭مـة ٓم ٭مؾؿة واٚمدة ، آ ٓم ٭مؾامت وهي* 

  ۡجَياٱ َٞ  -َلُّ َِۡيَٰ َٔاٞن  -ُب ِۡ ِ َٔانٞ  - ك ِۡ   . واحلؽم ٫مقفا اإل٤مفار، ِص

 ثاًيا : اإلدغام تغير غٌة
قر غـة، وهق يؽقن يف الحرفقـ البااققـ ماـ أحارف )يرمؾاقن( أما الؼسؿ الثاين مـ اإلدغام هق الذي يدغؿ فقف بغ

 وهؿا الالم والراء يجؿعفا ققلؽ )رل(ويليت يف كؾؿتقـ مع الـقن الساكـة ومع التـقيـ  وٓ يؽقن إٓ مـ كؾؿتقـ .

 وإلقؽ إمثؾة طؾك اإلدغام بغقر غـة كالتالل : 

 الصوف ٌع اۡلٔن  ِف لكٍخي ٌع اَلِٔيَ  ِف لكٍخي
ۢ يَ  َترُِي هِٖش ۡلر ٌَ ۡٔ   ُّ ُۡ ُ ٌَِ َلر  الَلم 

ا َصةٖ ّرِزۡكّٗ ٍَ ٌَِ َث   ًۡ ِٓ ِ ّب َِ رر ٌّ  الصاء 
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َۜۡۡ َراٖق ويستثـى من ذٮمك اٮمـون ٓم ٌَ  ٭مام ١مبق ٜما ٫مقفا من اٮمسؽت .، ٢٧َورِيَو 

ب بالـسبة هق التؿاثؾ بالـسبة لؾـقن والتؼار "يرمؾقن  "* سبب اإلدغام : الـقن الساكـة والتـقيـ يف حروف 

 لبؼقة الحروف .

* اإلدغام بغـة يف القاء والقاو هق إدغام كاقص ٕن حرف الـقن ذهب وبؼقت صػتف وهل الغـة ، أما اإلدغام 

 بغـة مع الـقن والؿقؿ واإلدغام بغقر غـة مع الالم والراء ففق إدغام كامؾ لذهاب حرف الـقن وصػتف .

 ثالثا : حكن اإللالب
 . ؽان آٛمراصطالٚما : ٙمعل ٚمرف م

 أي ٬مؾب اٮمـون اٮمسا٭مـة واٮمتـوين مقام ٬مبل اٮمباء مع مرا٥ماة اٮمغـة واإلٛمػاء .* 

 وٮمه ٚمرف واٚمد هو اٮمباء ، ويؽون مع اٮمـون ٓم ٭مؾؿة ،وٓم ٭مؾؿت٧م ،ومع اٮمتـوين وٓ يؽون آ من ٭مؾؿت٧م .

شعػت٧م ٕٙمعل اٮمبعاء ، و٥مرسع ١مبب اإل٬مالب : ٥مرس اإلٗمقان ٖماٮمغـة ٓم اٮمـون واٮمتـوين معع اإل٤مفعار ٘معم ا٣مبعاق اٮم* 

اإلد٪مام ٭مذٮمك ٓٛمتالف اٜمخرج واٮماػات ٫متع٧م اإل٬مالب مقام وٗموصل ٖمه ا٨م اٛمػاء اٜمقم واكام ٬مؾبت اٮمـعون اٮمسعا٭مـة 

 واٮمتـوين مقام دون ٪مٞمها ٕن اٜمقم ٗمشارك اٮمباء ٓم اٜمخرج وٗمشارك اٮمـون ٓم اٮماػات .

 كيفية الٌطك تااللالب

 :ب ٖمعض أراء ٮمعؾامئـا و٢مقوٛمـا و٬مراء اٮمؼرآن وهي ٓ رخرج ٥من ٬موٮم٧م٭مقػقة اٮمـطق ٖما٬ٓمالأما ٥من 

 * القول األول :

مع مااٚمبة اٮمغـة اٜمالزمة  ٢مديد( اٮمشػت٧م ٥مـد اٛمراج اٜمقم ٖما٣ٓمباق ٖم٧م اٮمشػت٧م كطق اٜمقم دون ٭مز اا٣مباق 

 . هتا ٥مٝم ٭مثٞم من مشاخيـا ٙمزاهم اهلل ٛمٞما أٮمؾؿقم و٬مد ٬مر

 القول الثاين : * 

َػت٧ِم، ٫متظفر اٮمغـَُّة ٖمعقدًة ٥من ّمرِج اٜمقم، ٖمل مع ٬مول ٖماٮمػرٙمة اٮمبسقطة ٖم٧م اٮمشػت٧م  ٥مدم ٗمو١معة اٜمسا٫مِة ٖم٧م اٮمشَّ

ػتاِن ٓم وضِع اٮمتالُمِس اخلػقِف وأيضا ٬مرأت هبا ٥مٝم ٭مثٞم من مشاخيـا ٙمزاهم اهلل ٛمٞما   .  ٗمؽون اٮمشَّ

وٗمذ٭مر أن اهلل ٥مز ، اٜمتؼـ٧م اٜمتال ١مـدهم ٖمر١مول اهلل  وإمر ١مفل ه٧م وٖٓمد أن ٗملٛمذ اٮمؽقػقة من اٮمؼراء

َُا ل : وٙمل ٬ما ۡ نِصٖ  ۡىُلۡصَءانَ ٱَوىََلۡس يََّسر سر ٌُّ  ٌَِ ۡو  َٓ  ١٧لِّلِۡنصِ َذ
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 واٮمقك إمثؾة ٥مٝم اإل٬مالب ٭ماٮمتإم :

 ٌع اَلِٔيَ ِف لكٍينت ِف لكٍث الصف

ًُٓ اِلاء ۢنتِۡئ
َ
هَٔاَدُم أ ٔۡ  َيَٰٓ َۢ َبۡػِس َم ِ ٌّ ًۡ حُِس َ ٱإِنر   ٍِيُعۢ ةَِصريٞ  ّللر َظ  

 
 راتعا : حكن اإلخفاء

 لغة : الس  

 اصطالحا : الـطؼ بالحرف بصػة بقـ اإلضفار واإلدغام طار مـ التشديد مع بؼاء الغـة يف الحرف آول . 

رف الذي وتتبع الغـة الحرف الثاين يف حال التػخقؿ وال ققؼ فتؽقن الغـة مػخؿة أو مرقؼة طؾك حسب الح

 يليت بعد الـقن الساكـة أو التـقيـ .

 " 8، ولإلقاالب  6، ولإلدغام  6فلخذكا لإلضفار  "وحروفف هل إحرف الؿتبؼقة وطددها خؿسة طشر حرفاا ، 

ص ، ذ ، ث ، ك ، ج ، ش ، ق ، س ، د ، ط ، ز ، ف ، ت ،  "حرف هل حروف اإلخػااء ،وهال : 15وهبذا يتبؼك لـا 

 . "ض ، ظ

يف كؾؿات هذا البقت الذي ساقليت ، ومعـاك ققلاف : )رمزهاا( أي  -رحؿف اهلل  -ا العالمة الجؿزوري وقد جؿعف

أي  -اإلشارة إلقفا متحؼؼة يف كؾؿات هذا البقت أيت، وقد )ضؿـتفا( أي جعؾت هذه الؽؾؿات أتقة متضاؿـة لفاا 

تضاؿـة لحارف مـفاا، وهاق الحارف بؿعـاك أن كاؾ كؾؿاة ماـ كؾؿاات البقات أيت م -لفذه إحرف الخؿسة طشر 

 إول مـ كؾ كؾؿة مـ كؾؿات البقت. 

 ِصْػ ذا َثـَا َكْؿ َجاَد َشْخٌص َقْد َسَؿا        ُدْم َصقًِّبا ِزْد فِل ُتًؼك َضْع َضالَِؿا

 .فنذا وقع حرف مـفا بعد الـقن الساكـة يف كؾؿة أو يف كؾؿتقـ ، أو بعد التـقيـ وجب اإلخػاء

  ٝم اإلٛمػاء ٭ماٮمتإم :واٮمقك إمثؾة ٥م

 مثاٮمه مع اٮمتـوين مع اٮمـون ٓم ٭مؾؿت٧م مع اٮمـون ٓم ٭مؾؿة احلرف

ونَ  ص ًر ََّل يََُِصُ ًۡ َغيَيۡ  َصَٰوٖ َصيۡ  ٌَِ ُث  اَصّٗ َصۡ  ارِيدّٗ  ِٓ
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ٔۡ  ذ ٓ  اٌّٗ َِلُِِشَر كَ ا ُِشرَ  ٌر
ُ
   أ

ۡ
ا يَأ ٌَ َِ ذِنۡ تِ َو ٌّ  ًِٓ ًۡ َخِۡ  صٖ ي ُٓ  ِۚ اعّٗ َٰلَِم  ِسَ  َذ

َتآءّٗ  ث ِرُ  َْ َصةٖ  ٌَِ ًٔراٌر ٍَ ًر  اَجِيػّٗ  اكّٗ ّرِزۡ  َث  يُِِجيِّ  ُث

ًۡ  ك ُْ ث   يَُِهُرٔنَ  إَِذا  ٌر
ُ
ِ أ
ِٓيسٖ  ٌَِ ُُكّ ََ ِ غۡ  ب ٌَ ٞ َو ًٞ  قٞ َورِزۡ  فَِصة  َنصِي

ۡ ٱ ِج  ُۨن  ج ؤۡ ل ِ  ٌِِِيَ ٍُ َ َجآَء ة َِثِ لَۡ ٱٌَ ۖ  فََصۡبٞ  َع  َجِيٌو

ارِ لَۡ ٱَوَلُ  ش  ٱَٔ
ۡ جَش ل ٌِِ اُت  َٔ ٍُ َ َفآَء  ٍَ ِ ًۡ ل ِ ََشۡ   ُس

َٰ ُُكّ َٔ لََعَ ُْ ِٓيسٞ  ءٖ َو  َف

ًر يَُِلُظَٔن  ق ِ ٱَيَِٰج أَِب  ُو ٌَِ َرتۡ  ُث ِّٗ  ّللر ٍَ  كَيِيَلّٗ  اَث

ُو َجػۡ  يَجِعئُنَ  س ٔٓء ِِۚ  ٌَِ ٍَ َٰتَِدَٰتٖ  ُظ هَِحَٰجٖ  َع  َثّيَِبَٰٖج  َسَٰٓ

َُسادّٗ  د
َ
ِ أ ٌَِ َدآةرٍث  اوََجَػئُاْ ّلِلر ا  اٌَِ َغيۡ  ٌر َٓ  َداجَِيثٞ  َٔانٞ كِِۡ  ػِ

ٔۡ  ط ٌَِ َغّيَِبَِٰج  ِِػُلٔنَ يَ  ََّل  مُ َهََٰشا يَ ٔاْ  ا ِِف  لُكُ ٍر  ٱِم
َ
 اَغّيِتّٗ  َخَلََٰلّٗ  ِض ۡرۡل

ٓ  ز ا ٍَ ِ ُضَِل  ة
ُ
َۢ  ُخًفَإِن َزلَيۡ  َم إَِلۡ  أ ِ ۡ ٱ سِ َبػۡ  ٌّ جۡ ل ٌِيَ ٍُ ٔۡ  ِص هِشٖ يَ  اكّٗ ُزرۡ  ٌَ

َِ  ف  ٱ َغ
َ
ًۡ  َُفاِل  ۡل ًۡ  ُخۡمٞ   ِإَون فَاحَُس ُٓ  ِجُػٔنَ ََّل يَصۡ  َذ

ۡو  ت َٓ ُُخً َذ
َ
ٔنَ  أ ُٓ َِخ َ حَاَب  ٌُّ ٌَ ا  ٌر

َ
َٰجٞ  فَأ اٌَِ َُتۡ  صِيَتۡ  َجنر َٓ   خِ

ُِظٔدٖ  حٖ َوَغيۡ  ض َ َطور  ٌر ْ ٱ ٌر َُشوا  اارّٗ ِضَ  اِجسّٗ َمعۡ  َّتر

ًۡ  ظ ُْ َ يَُِظُصونَ  َوََّل  ٌَ  ِۚ ًَ ًۡ َوُُسۡ  ُظيِ ُٓ   ِريُ
ّٗ
 َظيِيًَل  ِظَّل

 

لؿ تؼ ب مـ خرج الـقن  الساكـة والتـقيـ فقدغؿا ولؿ تبعد جدا طـ  *  وسبب اإلخػاء : أن هذه إحرف

 مخرج الـقن الساكـة والتـقيـ فقظفرا فلصبحت يف مرتبة متقسطة بقـ اإلضفار واإلدغام فتعقـ اإلخػاء .
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 * ويسؿك إخػاء الـقن الساكـة والتـقيـ إخػاء حؼقؼقا لتحؼؼ اإلخػاء فقف أكثر مـ غقره .

 ء : ومراتب اإلخػاء طؾك حسب قرب الحروف أو بعدها مـ مخرج الـقن وهل كآيت :مراتب اإلخػا

 ( الؿرتبة العؾقا : مع الطاء والدال والتاء لؼرهبؿا جدا مـ مخرج الـقن .1

 ( الؿرتبة القسطك : مع باقل الحروف طدا الؼاف والؽاف .2

 طـ الـقن . ( الؿرتبة الدكقا : مع الؼاف والؽاف لبعدهؿا يف الؿخرج جدا3

: الفرق تيي اإلدغام ٍاإلخفاء   
أن اإلخػاء ٓ تشديد فقف واإلدغام فقف تشديد ، وأن اإلخػاء يؽقن طـد الحرف الثاين بقـؿا اإلدغام يؽقن يف 

الحرف كػسف ، واإلخػاء قد يؽقن يف كؾؿة او كؾؿتقـ أما اإلدغام فال يؽقن إٓ يف كؾؿتقـ واإلخػاء دائؿا بغـة أما 

 م فبغـة وبغقر غـة .اإلدغا

 أحكام الٌَى ٍالوين الوشذدتيي 
 ٮمغة: اٮم٠مكم. و٬مقل: صوت رٛمقم خيرج من اخلقشومٗمعريف اٮمغـة : 

 ٖماٛمتالف احلؽم  ااصطالٚما: صوت ٮمذيذ مر٭مب ٓم ٙمسم اٮمـون واٜمقؿؿفام ٭مان وضعفام وخيتؾف ٣مول زمـف

 هراتة الغٌة
  اٜمتحرك خػى ومعه اإل٬مالب ٘مم اٮمسا٭من ٘ممٮمؾغـة مراٗمب مخسة وهي : اٜمشدد ٘مم اٜمد٪مم ٘مم اٜم

 واٮمقك إمثؾة ٥مٝم اٮمغـة ٭ماٮمتإم : 

 الٌريث الصف

ََ  اۡلٔن ٍِ َ ا ل ٍَ آ إِّّنِ ىَُه ٍَ ُٓ ٍَ َِٰصِديَ ٱَوكَاَظ ىنر  

ًر يَتََعآَءلُٔنَ  اىٍيً  َخ
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 أحكام الوين الساكٌة

 يف آسؿ والػعؾ والحرف وتؽقن وسطا وصرفا . وتؽقن  "لؿ ، كؿ  "الؿقؿ الساكـة هل التل ٓ حركة لفا مثؾ 

وذلؽ خشقة التؼاء الساكـقـ وهق ما ٓ  "واي  "وتؼع الؿقؿ الساكـة قبؾ أحرف الفجاء إٓ حروف الؿد الثالثة 

 يؿؽـ الـطؼ بف لؿا فقف مـ ثؼؾ يف الـطؼ . 

 غام واإلضفار . ولؾؿقؿ الساكـة ثالثة أحؽام مع ما يؾقفا مـ حروف الفجاء وهل اإلخػاء وإد

 أحكام الوين الساكٌة 
 

 

 

 

 

 
 

وٓ يؽون ذٮمك آ ٓم ٭مؾؿت٧م  -٫مؾه ٚمرف واٚمد وهو: اٮمباء، ٫منذا و٬معت ٖمعد اٜمقم اٮمسا٭مـة :  أوال : اإلخفاء الشفوي

ًۡ  ٢مػويا كحو اوٙمب اٛمػاء اٜمقم ٓم اٮمباء، و١مؿي اٛمػاء - ِٓ ِ ً ة ُٓ  . ٮمه آ صورة واٚمدة وٮمقس١١إِنر َربر

 ٫مإلٛمػاء اٜمقم ٥مـد مال٬ماهتا ٖماٮمباء ٮمؾتجاكس ٖمقـفام ّمرٙما وصػة. او١مؿي  اٛمػاء * 

 . وأما ٗمسؿقته ٢مػويا ٫مألن اٮمباء واٜمقم خيرٙمان من اٮمشػت٧م * 

نذا و٬مع ٖمعد اٜمقم اٮمسا٭مـة مقام ٘ماكقة متحر٭مة، ٫مػي هذه ٫م ،ٜمقم ٚمرف واٚمد وهو: ا ٫مؾه:  ثانيا : إدغام المثلين

ًَ ومثاٮمه كحو٪مام إو٨م اٮمسا٭مـة ٓم مثؾفا اٮمثاكقة اٜمتحر٭مةوٓ يؽون ذٮمك آ ٓم ٭مؾؿت٧م احلاٮمة جيب اد ِر َٓ َِ َج ٌّ  ً ُٓ َ ل
ادٞ  َٓ  .  ِم

وأما ٗمسؿقته اد٪ماما ٫مإلد٪مام اٜمقم ٓم اٜمقم، وأما ٗمسؿقة مثؾ٧م ٫مؾؽوكه ممٮمػا من مقؿ٧م أد٪مؿت أوٓمها ٓم  *

  ٓم إصل . اٜمقؿ٧م ١ما٭من واٮمثاين متحرك وهذا ١مبب اإلد٪مام اٮمثاكقة، وأما ٗمسؿقته صغٞما ٫مألن إول من

إخػاء 

 شػقي

إدغام  

 مثؾقـ

 

إضفار  

 شػقي
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٫منذا و٬مع ٚمرف مـفا ٖمعد  "ٚمر٫ما  66 "٫مقتبؼى  "اٮمباء واٜمقم  "مع ٖما٬مي احلروف ما ٥مدا :  ثالثا : إظهار شفوي

 خلروج اٜمقم من اٮمشػت٧م  اٜمقم اٮمسا٭مـة ٓم ٭مؾؿة أو ٓم ٭مؾؿت٧م وٙمب ا٤مفار اٜمقم و١مؿي ا٤مفارا ٢مػويا

 :  تحذير

من اٮمػاء ا ( ٮمؼرهباذا ٙماءت ٖمعد اٜمقم اٮمسا٭مـة وذٮمكا اٮمواو أو اٮمػاء  ٚمرف٭من ٥مٝم ٚمذر من اٛمػاء اٜمقم ٥مـد 

ۡغُظِٔب ٱَدرۡيِ  كحو: اوٓحتادها( أي اٜمقم مع اٮمواو ّمرٙما ،ّمرٙما ٍَ ۡ ًۡ َوََّل  ل ِٓ ۡي
ٓاّىِيَ ٱَغيَ وأيضا مع ٚمرف ٧ لظر

ا َيۡ  كحو:اٮمػاء  َٓ ًۡ ذِي ُْ َٔن كَالُٔاْ َو ٍُ  .٩٦َخِص

وهذا احلؽم اٮمذي هو ٥مدم اإلٛمػاء وان ٭مان معؾوما مما ٗمؼدم إن اٮمواو واٮمػاء( من مجؾة احلروف اٮمستة 

وٮمؽن وٙمب اٮمتـبقه ٥مؾقه واٮمتحذير من اخلطل ٫مقه ٕكه مـت٩م ٥مـد اٮمؽثٞم  واٮمع٩مين اٮمتي ٗمظفر ٥مـدها اٜمقم اٮمسا٭مـة

 واهلل أ٥مؾم . 

 ؾؼل ولؿاذا سؿل بذلؽ ؟: طرف اإلضفار الح1

 : ما هل أقسام اإلدغام واذكر مثآ لؽؾ قسؿ ؟2

 : طرف اإلقالب واذكر مثآ طؾقف ؟ 3

 : ما هقاإلخػاء الشػقي ؟ 4

 : ما هل مراتب الغـة ؟5

 : أذكر الػرق بقـ اإلدغام واإلخػاء ؟ 6

 ؟: لؿاذا يجب الحذر مـ إخػاء القاو والػاء إذا جاءت بعد الؿقؿ الساكـة7

 استخرج إحؽام التل درستفا مـ أية : : 8

 اَواتِ  َريْقِ  ِِف  إِنر ٍَ رِْض  العر
َ
ارِ  اليريْوِ  َواْرخََِلِف  َواْل َٓ ا اِْلَْدصِ  ِِف  َتْصِي اىرِت  َواىُْفيْمِ  َواۡلر ٍَ ِ ا اۡلراَس  يََِفعُ  ة ٌَ  َو

َُضَل 
َ
ُ  أ ََ  اّللر اءِ  ٌِ ٍَ اءٍ  ٌَِ العر ْخَيا ٌر

َ
  ةِِّ  فَأ

َ
ا َبْػسَ  رَْض اْل َٓ ِ ح ْٔ ا َوَبدر  َم َٓ ِ  ٌَِ ذِي َدابِ  الّصَِياحِ  َوحََْصِيِف  َداةرثٍ  ُُكّ  َوالعر

صِ  َعزر ٍُ
ْ اءِ  َبْيَ  ال ٍَ رِْض  العر

َ
ْٔمٍ  ََليَاٍت  َواْل  َحْػلِئُنَ  ّىَِل
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 هخارج الحرٍف
 الحرف لغة : صرف الشلء 

 واصطالحا : صقت اطتؿد طؾك مخرج محؼؼ أو مؼدر .

 ج : اسؿ لؿقضع خروج الحرف وتؿققزه طـ غقره مـ الحروف.الؿخر

 « ب ، ق ، س ، ...... » الؿخرج الؿحؼؼ : لف مؽان محدد يف الػؿ أو الحؾؼ مثؾ 

 «حروف الؿد » الؿخرج الؿؼدر : لقس لف مؽان محدد يف الػؿ أو الحؾؼ مثؾ 

 ** كيفية تحديد مخرج الحرف **

 ات أتقة :يتؿ تحديد مخرج الحرف بنتباع الخطق 

 . يُسؽـ الحرف أو ُيشدد 

 . كدخؾ طؾقة هؿزة وصؾ محركة بلي حركة 

  كـطؼ الحرف فحقث يـتفل صقتف ففذا مخرجة الؿحؼؼ وحقث يؿؽـ اكؼطاع الصقت فثؿ مخرجة الؿؼدر 

 ** تطبيق عملي **

 حاول أن تخرج حرف )ب( مـ مخرجف الصحق ، وتحدد هذا الؿخرج. 

  ًٓ ده: )ْب  :أو ـ هذا الحرف، أو شدِّ  )سؽِّ

 (أدخؾ طؾك هذا الحرف هؿزة وصؾ: )اْب  :ثاكًقا 

 ك هذه الفؿزة بلية حركة: )َاْب  :ثالًثا  )حرِّ

 اكطؼ هذا الحرَف واسَؿْع صقتف، وحقث يـؼطع الصقت يؽقن مخرُج ذلؽ الحرف :رابًعا. 

 .مخرج الباء هـا هق الشػتان :إًذا
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 راد رمحه اهلل : ٬مال اٮمشقخ اٮمعالمة ٥مثامن م

 ا٥مَؾْم ٖمَِلنَّ احلَْرَف َصْوٌت ا٥مَتَؿدْ  (67ا 

 واٜمَخرُج ا٥مَؾْم أكَُّه ٓم اٮمُعْرِف  (68ا          

َع هلا ٓم اٮمَػمض َٚمدْ 
 ٥مٝم َمؼا٣مِ

 معـاُه َموِضُع ٛمُروِج احلَْرِف 

 

 ** تقسيم الحروف الهجائية **

 *  تؼسقؿ الحروُف الفجائقِة:

 ؿان: أصؾقة وفرطقة* الحروف الفجائقة قس

 * فإصؾقة: تسعة وطشرون حرًفا طؾك الؿشفقر، أولفا إلػ، وآخرها القاء.

 قال اإلمام الطقبل رحؿف اهلل :  

 
ِ
ُة احْلُُروِف ٮمِْؾِفَجععععععاء   َو٥ِمدَّ

ِ
وَن ٖماَِل اْمتِعععععَراء  ٗمِْسٌع َو٥ِم٩ْمُ

ُد بقـ 52* والػرطقة ، وهل طؾك 53حرفقـ أو صػتقـ وطددها خؿسة: هل التل تخرج مـ مخرجقـ أو َتَتَردَّ

 التػصقؾ كالتالل:

َؾة َبْقَن َبقنَ  -1  : أي التل يـطؼ هبا بقـ الفؿزة وإلػ كحق:الفؿزة اْلُؿَسفَّ

ٌّْؼَجِمي
َ
أ
َ
ـَ الفؿزة والقاء كحق:  أ  طـد غقر حػص فقفؿا. أُءٍِْزل، أو بقـ الفؿزة والقاو كحق  أِءٍك، أو َبق

ا: أي التل يـطؼ هبا مائؾة إلك القاء وهل لحػص خاصة يف كؾؿة َؿاَلةاأللف اْلؿُ  -2 َِ  بسقرة هقد. ََمَْرا

اي -3 ة صوَت الزَّ َراط: كحق الصاد اْلُؿَشؿَّ  يف قراءة حؿزة فقـطؼ هبا مخؾقصة بصقت الزاي. الصِّ

ة صوَت ال -4  طؼ هبا مخؾقصة بصقت القاو.يف قراءة الؽسائل وهشام فقـ ِؼيَنٌٌّّ: كحق واوَّ القاء اْلُؿَشؿَّ
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: ذلؽ إذا وقعت إلػ بعد حرف مػخؿ فنما تتبعف يف التػخقؿ مع أن إصؾ فقف ال ققؼ األلف الؿػخؿة -5

ةٌّكحق:  ايَّ  .اهطَّ

  : قال الشقخ العالمة طثؿان مراد رحؿف اهلل 

 ُ٘ممَّ احُلُروُف ٥ِمـَْدُهْم ٬ِمْساَمنِ  (69ا

 ةْ مَخسُة َأٚمُرٍف ٖمال ِِماٮم (77ا

َتانِ  (77ا  واٮمااُد واٮمقاُء اٜمَُشؿَّ

 َأْصؾِقٌَّة ٫َمْر٥مقٌَّة ٫ماٮمثاين

ٌل َأٮمِْف مُمَاٮَمةْ   مَهٌز ُمسفَّ

 وَأٮمُِف اٮمتَّػخقِم ١َمْل َٖمقاين

 

 **اختالف العلماء في عدد المخارج  **

 تـؼسم الؿخارج إلى قسؿقن :

 مخارج طامة ومخارج خاصة 

 مخرج خاص واحد أو أكثر مثؾ : الجقف ، الحؾؼ ، الؾسان . هق الذي يشتؿؾ طؾك  :الؿخرج العام*  

 ؿؾ طؾك مخرج واحد فؼط قد يخرج مـف حرف أو حرفان أو ثالثة أحرف . تهق الذي يش :الؿخرج الخاص*  

 وقد اختؾف العؾؿاء يف طد الؿخارج العامة والخاصة إلى أقوال : 

 :خؿسة مخارج وهل قسؿ الخؾقؾ بـ أحؿد الؿخارج العامة إلكالرأي إول : 

 »الخقشقم  –الشػتقـ  –الؾسان  –الحؾؼ  –الجقف » 

 :قسؿ الػراء وقطرب وسقبقيف الؿخارج العامة إلك أربعة مخارج وهلالرأي الثاين :

 .فلسؼطقا مخرج الجقف ووزطقا حروفف » الخقشقم  –الشػتقـ  –الؾسان  –الحؾؼ » 
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 وهذا شؽل توضقحي لؾخالف الواقع بقن العؾؿاء:

 الؿجؿقع الخقشقم  الشػتقـ الؾسان الحؾؼ الجقف 

 17 1 2 14 3 1 الخؾقؾ بـ أحؿد

 16 1 2 14 3 × سقبقيف 

 14 1 2 8 3 × قطرب

 

 قال العالمة طثؿان مراد رحؿف اهلل : 

اُء يف الَؿخارِج 43)  ( اخَتَؾَػ الُؼرَّ

َشرْ 44)  ( َففل ِطـَْد ُقْطُرٍب أرَبع طَّ

ـِ الَجَزري ( َومْذَهُب الَخؾقؾِ 45)  واب

 ( َوْهَق الذي َجَرى َطَؾْقِف أكا46)

 ( فاْلجْقُف َمْخَرُج ُحُروِف الَؿدِّ 47)

 ( وأَخَراِن الَجْقَف َأْسَؼَطاهُ 48)

 طَؾك َمذاِهٍب َثالَثٍة َتِجل

 وِطـَْد ِسقَبَقْيِف ِستََّة َطَشرْ 

َرها بَسْبَعٍة َوَطَشرِ   َقدَّ

ُد الُؼرء ـْ ُيَجقِّ  اَكاُمْعَظُؿ َم

 ِطـَْد الَخؾقِؾ ثابٌِت يف الَعدِّ 

ـْ ِسقاهُ 
 وَأْخَرجا الُحُروَف مِ

رحؿه اهَّلل  "ابن الجزري "والؿذهب الؿختار أن طدد الؿخارج سبعة طشر مخرجا طؾى قول الجؿفور ومـفم 

 فؼال : 

ـِ اْخَتاَبرْ  َمَخاِرُج اْلُحُروِف َسْبَعَة َطَشارْ   َطَؾك الَِّذي َيْخَتاُرُه َم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

51 
 

رتب العؾؿاء  ،لؿا كاكت مادة الحرف الصقت الذي هق الفقاء الخارج مـ داخؾ الرئة متصعدا إلك الػؿ* و

ثؿ الذي يؾقف وهؽذا حتك  ،فقؼدمقن يف الذكر ما هق أقرب إلك ما يؾل الصدر ،مخارج الحروف باطتبار الصقت

 . يـتفل إلك مؼدم الػؿ

 ** المخارج العامة وما يتصل بها من مخارج خاصة **

 أوال : مخرج الجوف                    

 تعريػف : هق الخالء القاقع داخؾ الحؾؼ والػؿ.

 ويخرج مـف حروف الؿد الثالثة وهل :

 ( إلػ وٓ تؽقن إٓ ساكـة وٓ يؽقن ما قبؾفا إٓ مػتقحا.1

 ( القاو الساكـة الؿضؿقم ما قبؾفا.2

 ( القاء الساكـة الؿؽسقر ما قبؾفا.3

ل الحؾؼ أقصاه وتؿر طؾك كؾ جقف الػؿ وٓ ترتقب بقـفا يف الؿخرج إذ إن ال تقب إكؿا يظفر يف ومبدؤها أو

الؿخرج الؿحؼؼ دون الؿؼدر لعدم وجقد حقز يـتفل إلقف بؾ يـتفل باكتفاء الصقت ولذلؽ قبؾت الزيادة طؾك 

 مؼدار الطبقعل .

 ٓمتداد الصقت يف يسر طـد الـطؼ هبا . " حروف مدية"وتسؿك 

 لخروجفا مـ الجقف. " حروف جقفقة"وتسؿك 

 لخروج الفقاء معفا بشدة أكثر مـ غقرها وٓطتؿادها طؾك تردده يف الجقف. " حروف هقائقة"وتسؿك 

 لتلوه العؾقؾ هبا. "حروف طؾة"وتسؿك 

 قال ابـ الجزري رحؿف اهلل : 

 َتـَْتاِفل ُحاُروُف َمادٍّ لِْؾَفَقاءِ  َفَللُِػ اْلَجْقِف َوُأْخَتااَها َوِهال
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 وهذارسؿ تقضقحل لؿخرج الجقف وتقزيع حروفف : 

 

 

 

                    حلقثانيا: مخرج ال 

 ويـؼسؿ إلك ثالثة مخارج فرطقة:

 : يخرج مـف حرفان هؿا الفؿزة والفاء.أقصى الحؾق:  1

 : يخرج مـف حرفان هؿا العقـ والحاء الؿفؿؾتان. وسط الحؾق:  2

  يف الحاء بحة ويف العقـ بعة لخرجتا بصقت واحد.قال العؾؿاء : لقٓ

( بـػس واحد دون فاصؾ أْع/َأْح العقـ: مـ وسط الحؾؼ ولؽـفا أقرب مـ الحاء مـ جفة الحؾؼ، إذن رددت )

بقـفؿا تجد أن الحرفقـ مـ وسط الحؾؼ، ولؽـ العقـ أقرب مـ الحاء لؾحؾؼ، والحاء أقرب مـ العقـ لؾػؿ، قد 

الحاء مـ الػؿ صػاما مـ : جريان الـػس والصقت، مؿا يمدي إلك قرهبا واكجذاهبا أكثر إلك  يؽقن السبب يف قرب

الخارج باتجاه الػؿ واهلل أطؾؿ، طؾك الرغؿ مـ كؾ ذلؽ التػسقر الدققؼ لؿخرج العقـ والحاء لقس لـا إٓ أن كؼقل: 

 إنَّ مخرج العقـ والحاء واحد.

قاما ٕمؿا مـ مخرج واحد، وٕن العقـ أققى مـ الحاء فتجذهبا وإذا جاءت الحاء قبؾ العقـ احرص طؾك ب

ىٌّْفدرب كػسؽ طؾك هذه إمثؾة: ﴿،إلك كػسفا  ُّ ا﴾ و﴿فَاْصَفْحٌَّعَْ ًَ ِّ ٌّانلَّارٌِّ﴾و﴿فَالٌُّجََاَحٌَّؼوَي ٌِ ﴾ زُْخِزَحٌَّؼ

  .فتتحقل الحاء طقـًا،

 خاء الؿعجؿتان.: وهق أقرب لؾسان ، ويخرج مـف حرفان هؿا الغقـ وال أدكى الحؾق:  3

 حروفا حؾؼقة لخروجفا مـ الحؾؼ. "الخاء -الغقـ-الحاء -العقـ -الفاء -الفؿزة"* وتسؿك الحروف الستة 
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 قال ابـ الجزري رحؿف اهلل : 

 ُثؿَّ َْٕقَصك الَحْؾِؼ ِ َهْؿٌز َهااُء 

ـٌ َخاُؤَها .........  َأْدَكااُه َغقا

ـٌ َحاااءُ   ُثؿَّ لَِقْساطِِف َفَعْقا

 

 ؿ تقضقحل لؿخرج الحؾؼ وتقزيع حروفف : رس

  

 

 

 

 

 ثالثا: مخرج اللسان  

 :ويؿؽـ تؼسقؿ الؾسان إلك أربعة مقاضع، هل

 (.وفقف مخرجان لحرفقـ، هؿا: )الؼاف( و)الؽاف :أقصاه

 (.وبف مخرج واحد لثالثة أحرف، هل: )الجقؿ( و)الشقـ( و)القاء :وسطه

 (.م( و)الضادوبف مخرجان لحرفقـ، هؿا: )الال :حاَفُته

 .وبف خؿسة مخارج ٕحَد طَشَر حرًفا :صرفه

 ؿخارجف طشرة وحروفف ثؿاكقة طشر :فأما طؾك التػصقؾ 

 : ويخرج مـف حرف الؼاف."لػقق  ": أقصك الؾسان مع ما يحاذيف مـ الحـؽ إطؾك  1

 : أقصك الؾسان إدكك مع ما يحاذيف مـ الحـؽ إطؾك : ويخرج مـف حرف الؽاف. 2

 لخروجفؿا مـ الؾفاة طؾك ققل وقرهبؿا طؾك ققل. "حرفقـ لفقيقـ"ويسؿقان * 
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تستطقع أن تحدد مخرَج الؼاف والؽاف والػرق بقـفؿا طـ صريؼ تسؽقـ كؾٍّ مـفؿا، وإدخال هؿزة  مؾحقضة:

ف ، لذلؽ جعؾـا لؽؾ حرقرب إلك الحؾؼ، والؽاف أبعَد مـفالقصؾ طؾقفؿا فتؼقل: )اْق(، )اْك( ستجد الؼاف أ

 مـفؿ مخرج مـػصؾ ، ولقس كؿا فعؾـا مع العقـ والحاء لصعقبة التػريؼ بقـفؿا يف الؿخرج.

: وسط الؾسان مع ما يحاذيف مـ الحـؽ إطؾك : ويخرج مـف الجقؿ والشقـ الؿعجؿة والقاء غقر الؿدية  3

 ."َبْقت"ح ما قبؾفا كحق والقاءات غقر الؿدية هل : الؿتحركة بالػت  أو بالضؿ أو بالؽسر أو الساكـة الؿػتق

 * أما الساكـة الؿضؿقم ما قبؾفا فؾؿ ترد يف الؼرآن وٓ يف الؾغة.

 ومعفا الضاد الؿعجؿة أيضا لخروجفا مـ شجر الػؿ وهق مـػتحف. "شجرية"* وتسؿك هذه الحروف

اجذ الؿسؿك :  حافتا الؾسان بعد مخرج القاء وقبؾ مخرج الالم مؿا يؾل إضراس العؾقا التل أولفا الـ 4

 . "الضاد الؿعجؿة"ضرس العؼؾ وآخرها الضاحؽ الؿجاور لؾـاب ويخرج مـف حرف 

 * ويجقز خروجفا مـ الجفة القسرى وهق أسفؾ وأكثر استعؿآ .

 * ويجقز خروجفا مـ الجفة القؿـك وهق أصعب وأقؾ استعؿآ.

ػطاحؾ مـ العؾؿاء هبذا الػـ فضال * ويجقز خروجفا مـ الجفتقـ وهق الؿخرج الؿثالل لؾضاد الذي أطقا ال

طـ غقرهؿ إخراجفا مـف وهق أصعب الحروف طؾك الؾسان ولقست صقيؾة بؾ مخرجفا صقيؾ فؾقحذر الؼارئ مـ 

 زيادة التطقيؾ طـد الـطؼ هبا فنكف لحـ.

وأما مـ يخرج الضاد مـ مخرجفا الؿثالل ففق غالبا يعجز طـ ذلؽ يف جؿقع مقاضعفا يف الؼرآن فقخرجفا 

 ـف تارة ومـ غقره تارة .م

الضاد صقٌت صعب إداء ومـ ثؿ أخذت ألسـة الـاس تـحرف يف كطؼف "قال الدكتقر غاكؿ قدوري الحؿد: 

ح يف الؼرن  مة حتك وجدكا طبدالقهاب الؼرصبل ُيصرِّ إلك أصقات أخرى، ويبدو أنَّ ذلؽ ضفر يف الؼرون الؿتؼدِّ

اء يـطؼقَكفا ضا ، ُثؿَّ "َقؾَّ مـ ُيْحؽُِؿفا يف الـاس"ًء، ثؿ يليت ابـ وثقؼ بعد قرن مـ ذلؽ لقؼقل: الخامس أنَّ أكثَر الُؼرَّ

ـْ ُيحسـف"يؼقل ابـ الجزري يف أواخر الؼرن الثامـ:   اها.  54"ألسـة الـَّاس فقف ُمختؾػة وقؾَّ َم

 الؾسان وإيؼاف ومـ أخرج الضاد مـ الحافة القؿـك فؼط أو القسرى فؼط فنكف ٓ يستطقع يف الغالب التحؽؿ يف

الحافة طـد إضراس فؾعؾ لساكف يتؼدم قؾقال يف الػؿ بؾ لعؾ البعض يصؾ لساكف إلك لثة الثـايا العؾقا ويف بعض 

 آحقان يؾتصؼ هبا . 
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ََّل يَُسّيُِف  ﴿ ففذا كؾف ٓ يزطؿ صاحبف أبدا أكف يخرجفا مـ مخرجفا الؿثالل وإكؿا هق يجتفد وقال تعالك :
ُ ٱ ِۚ َجۡفعً  ّللر ا َٓ َٰ آ َءاحَى ٌَ ُ ٱََّل يَُسّيُِف ﴿قال تعالك،و﴾ ا إَِّلر  ِۚ  ّللر ا َٓ  .﴾َجۡفًعا إَِّلر وُۡظَػ

اد )ض(:  مـ إحدى حافتل الؾسان أو كؾقفؿا مًعا، وهذا الحرف اكػرَدْت بف الؾغة "قال الشقخ أيؿـ سقيد: الضَّ

ؿا مًعا، ولؽـ هذا ٓ َيؿـع أن تشارك حافة العربقة، وهق َيخرج مـ مـطؼة حافة الؾِّسان الُقؿـَك أو القسرى أو ه

َـّ الضغط وآطتؿاد طؾك إحدى حافتل الؾسان أو هؿا مًعا، وهذه الؿـطؼة تؼرُع  الؾسان إلك مـتفاها كؾفا، ولؽ

 لألضراِس الُعؾقا فػل هذه الؿـطؼة يؼع الضغط، وكاكْت بعض الؼبائؾ تضَغُط طؾك الحافة القؿـك، 
َّ
اخؾل الِجداَر الدَّ

بعض أخر يضغط طؾك الحافة الُقسرى، والبعض يضغط طؾك الحافتقـ معا بتقزيٍع متعادل، وطـد الـطؼ وال

بالضاد يؾَتِصُؼ الؿخرج تؿاًما فقـَْحبُِس الفقاء وراَء الؾسان، وهذا آكحباس يسبب الضغط فقـدفع الؾسان إلك 

ؾحؿ بالؾسان مع مراطاة طدم إخراج صرف الؾسان: إمام مؾِّقؿ ات بسقطة، فقصؾ رأس الؾسان إلك مـطؼة التؼاء ال

ٕكَّف ُيؿؽـ أن يصؾ إلك َمخرج الظاء وهق أصراف إسـان العؾقا، لذلؽ َكِجُد خؾًطا بقـ الضاد والظاء، ومخرج 

 ."الظاء هق مـتفك رأس الؾسان مع أصراف الثـايا العؾقا

مـُفؿ َمـ َيجعُؾف ضاًء مطؾًؼا ٕكَّف يشارك "قال ابـ الجزري:  وَقْؾُب الضاِد ضاًء قد يمدِّي إبداُلف إلل تغقُّر الؿعـك،

ـِ لؽاكْت ضاًء  -الظاء يف صػاما كؾفا ويزيد طؾقفا بآستطالة  وهؿ أكَثُر  -فؾقٓ آستِطالُة واختالُف الؿْخَرَجْق

الِّ الشامقِّقـ وبعُض أهؾ الؿشرق، وهذا ٓ يجقز يف كالم اهلل تعالك، إذ لق قؾـا ) ( بالظَّاء كان معـاه: الدائؿقـ، قـالضَّ

الل بالضاد، هق ِضدُّ الُفَدى كؼقلف تعالك:   وهذا خالُف ُمراِد اهلل تعالك، وهق مبطؾ لؾصالة: ٕنَّ الضَّ

ٌّإِيَّاهٌُّ﴿
ٌّتَْدُؼَْنٌّإِالَّ ٌْ ٌَّي اهِّيٌَّ﴿و   ﴾َضنَّ وام كؼقلف تعالك: ﴾َوالٌّالضَّ ٌّمٌُّ﴿وكحقه، وبالظَّاء هق الدَّ ُُ ُّ ٌّوَْج اَعنَّ َْدًّ  ﴾ْس

ي ُيْبِدل السقـ صاًدا َْى﴿يف َكحق ققلِف تعالك: ، فؿثؾ الذي يجعؾ الضاَد ضاًء يف هذا وشْبِفف كالذَّ واٌّانلَّْج ََسُّ
َ
  ﴾َوأ

واٌَّواْسَتْمََبُوا﴿و ََصُّ
َ
 .اها 55"فإول مـ السر والثاين مـ اإلصرار ،﴾َوأ
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 قال ابـ الجزري رحؿف اهلل : 

 الَؼااُف .......................وَ 

ـُ َيا ق  َأْساَػُؾ َواْلَقْسُط َفِجقُؿ الشِّ

ـْ َأْيَسَر َأو ُيْؿـَاَها 
 آْضَراَس مِ

 َأْقَصاك الؾَِّساِن َفْقُق ُثؿَّ اْلَؽاُف 

ـْ َحاَفتِاِف إِْذ َولَِقاا
ااُد مِ  َوالضَّ

 

ة إسـان العؾقا ، ويخرج : أدكك حافة الؾسان بعد مخرج الضاد مـ الضاحؽ إلك الثـقة مع ما يحاذيفا مـ لث 5

مـف حرف الالم ، وتخرج كالضاد مـ الجاكبقـ إٓ أن خروجفا مـ إيؿـ أسفؾ وأكثر استعؿآ ، ومـ إيسر 

 أصعب ، طؽس الضاد.

أدكك حافة الؾسان إلك مـتفاها مؿا يؾل إكقاب، طـ مخرج الالم : -رحؿف اهلل-قال الشقخ محؿقد طؾل بسة 

، مع ما يحاذيف مـ لثة إسـان العؾقا، ومـف تخرج الالم، فالالم تخرج مـ أدكك حافة الؾسان أي جاكبف مـ الخارج

إلك مـتفاها، مع ما يحاذيف مـ لثة إسـان العؾقا، وإكقاب مـ القؿـك، أو مـ القسرى، مـ القؿـك أيسر، وأكثر 

 .اها 56ستعؿآا أطز، وأقؾ اؿاستعؿآ، ومـ القسرى أصعب، وأقؾ استعؿآ، ومـفؿا م
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 **فائدة  **

 يبؾغ طدد إسـان يف فؿ أكثر إشخاص طـد اكتؿال كؿقهؿ اثـان وثالثقن سـًّا، مؼّسؿة كؿا يؾل:

وهل إسـان إربعة يف مؼّدمة الػؿ، ثـقتان يف الػؽ إطؾك وثـقان يف الػؽ إسػؾ، وهل تؼع يف  الثـايا:-1

 مؼّدمة الػؿ أمام الشػتقـ.

 وهل أربعة تؼع طؾك جاكبل الثـايا، اثـتان مـفا يف الػؽ إطؾك واثـتان يف الػؽ إسػؾ. ات:الرباطق-2

وهل أربعة تؼع خؾػ الرباطقات، اثـتان مـفا يف الػؽ إطؾك واثـتان يف الػؽ إسػؾ، وهل  األكقاب:-3

 طؿقؼة الجذور ذات رأس حاد.

قي والعشرة إخرى يف الػؽ السػؾل، وتؼع طؾك وطددها طشرون، طشرة مـفا يف الػؽ العؾ األضراس:-4

 جاكبل الػّؽقـ بالتساوي وتؼسؿ هذه إلك ثالثة أكقاع:

وطددها أربعة، تؼع طؾك جاكبل إكقاب، اثـان مـفا يف الػؽ إطؾك واثـان يف الػؽ إسػؾ،  الضواحك: - أ

 وسّؿقت بالضقاحؽ ّٕكفا تظفر طـد التبّسؿ.

تا طشرة ضرسًا، يؼع وراء كؾ ضاحؽ ثالثة صقاحقـ، أي ستة يف الػؽ العؾقي وطددها اثـ الطواحقن:- ب

 وستة يف الػؽ السػؾل.

وطددها أربعة، وهل تؾل الطقاحقـ وتؼع آخر الػؿ، اثـان يف الػؽ إطؾك واثـان يف الػؽ  الـواجذ:- ت

 إسػؾ، وٓ دور لفا يف أداء الحروف.

ع ما يحاذيف مـ لثة إسـان العؾقا ، ويخرج مـف حرف الـقن : صرف الؾسان تحت مخرج الالم قؾقال م 6

 الؿظفرة.

: صرف الؾسان بعد مخرج الـقن مائؾة إلك ضفر الؾسان قؾقال مع ما يحاذيفا مـ لثة إسـان العؾقا ، ويخرج  7

 مـف حرف الراء.

 .لخروجفا مـ ذلؼ الؾسان أي صرفف "ذلؼقة  "* وتسؿك الالم مع الـقن والراء حروفا 

 : صرف الؾسان مع أصقل الثـايا العؾقا ، وتخرج مـف الطاء والدال والتاء  8

 لخروجفا مـ كطع الػؿ أي ماية تجقيػف. "كطعقة  "* وتسؿك حروفا 
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وٓ فرق بقـفؿا، ٕن ما فقق  -أو مع ما بقـ الثـايا السػؾك والعؾقا -صرف الؾسان مع ما فقق الثـايا السػؾك:  9

بالضبط ما بقـ الثـايا السػؾك والعؾقا، وقد جاء ىف بعض الؽتب بقان هذا الؿخرج بالتعبقر إول  الثـايا السػؾك هق

كالجزرية، وىف بعضفا بالتعبقر الثاكك كالشاصبقة، والعؾة ىف اختالف التعبقريـ ضرورة الشعر التك دطت كال إلك 

السقـ، وتسؿك أسؾقة لخروجفا مـ أسؾة التعبقر بؿا يتسع لف كظؿف. ومـ هذا الؿخرج تخرج الصاد، والزاى، و

 .اها 57الؾسان أى مستدقف

 لخروجفا مـ أسؾة الؾسان أي مستدقف. "أسؾقة  "* وتسؿك حروف 

وهى الحروف التى جرت طادة : صرف الؾسان مع أصراف الثـايا العؾقا ، وتخرج مـف الظاء والذال والثاء،  14

 ا، وتسؿى لثوية لؼرب مخرجفا من لثة األسـان.الؼراء طؾى الـص  بنخراج الؾسان طـد الـطق بف

  لؼرب مخرجفا مـ لثة إسـان. "لثقية "وتسؿك حروفا  *
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 قال ابـ الجزري رحؿف اهلل : 

................................ 

ـْ َصَرفِِف َتْحُت اْجَعؾاُقا
 َوالـُّقُن مِ

ـْ  اُل َوَتا مِـُْف َومِا  َوالطَّاُء َوالدَّ

ْػَؾكمِـُْف َومِ   ـْ َفْقِق الثَّـَااَيا السُّ

 َوالالُم َأْدَكاااَها لُِؿـَْتاَفاَهااا

ا ُيَداكِقِف لَِظاْفٍر َأْدَخاُؾ   َوالارَّ

ـْ  ِػقُر ُمْسَتؽِ  ُطْؾَقا الثَّـَاَياا َوالصَّ

اُل َوَثاا لِْؾُعْؾااَقا  َوالظَّاُء َوالذَّ

 

 رابعا: مخرج الشفتين

 * فقفؿا مخرجان خاصان:      

 : بطـ الشػة السػؾك مع أصراف الثـايا العؾقا وتخرج مـف الػاء. 1 

: بقـ الشػتقـ ويخرج مـف القاو باكػتاح ، والباء والؿقؿ باكطباق ، والقاو هـا هل القاو غقر الؿدية ، أي القاو  2

وأما القاو  الؿػتقحة والؿضؿقمة والؿؽسقرة والساكـة بعد فت  أما القاو الساكـة بعد ضؿ فتخرج مـ الجقف ،

 الساكـة بعد كسر فال تقجد يف الؼرآن وٓ يف الؾغة.

 حروفا شػقية لخروجفا مـ الشػتقـ . "الػاء ، القاو ، الباء ، الؿقؿ  "* وتسؿك حروف 

 وهذا رسؿ تقضقحل لؿخرج الشػتقـ وتقزيع حروفف : 
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 ٬مال اٖمن اجلزري رمحه اهلل : 

ػَ   ْه ِمْن ٣َمَر٫َمْقِفاَم َوِمْن َٖمْطِن اٮمشَّ

عَػَت٧ْمِ اٮمعَواُو َٖمعاٌء ِمقعمُ   ٮمِؾشَّ

٫َمهْ   ٫َماٮْمَػا َمَع ا٣ْمَراِف اٮمثَّـَاَيااُٜم٩ْمِ

 .................... 

 

 خامسا: مخرج الخيشوم

 وهق أطؾك إكػ وأقصاه مـ الداخؾ ومـف تخرج الغـة الؿركبة يف جسؿ الـقن والؿقؿ بؿراتبفا. .

طؾك وجف الدقة، بلن يضع يده طؾك إكػ، وحقـؿا يشعر بركقـ، فنن  ويستطقع الؼارئ أن يحدد هذا الؿخرَج 

ـُ هق الخقشقم، مقضع خروج الغـة التل تالزم الـقن والؿقؿ.  ذلؽ الؿقضَع الذي يحدث طـده ذلؽ الركق

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

61 
 

 قال ابـ الجزري رحؿف اهلل : 

 مُ َوُغـٌَّة َمْخاَرُجاَفا الَخْقُشاق ................................

  لؾؿخارج تػصقؾقا رسم توضقحي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لجفاز الـطقرسم توضقحي : 

 وسط الؾسان 9 الشػاه 8

 ممخرة الؾسان 81 األسـان 2

أصول األسـان  3

 والؾِّثة

أول مـطؼة  88

 الحؾق

 لسان الؿزمار 82 الحـك الصؾب 4

الحـك الرخو  5

 )الطبقَ

موضع الوترين  83

 الصوتققن

 مـطؼة الحـجرة 84 ةالؾَّفا 6

 الؼصبة الفوائقة 85 ذلق الؾسان 7

 صرف الؾسان 8
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 الحرٍف فاتص
 الصػة : هل كقػقة ثابتة طـد الـطؼ بالحرف وتؿقزه طـ غقره مـ الحروف.

 ولؾصػات فقائد ثالث :

تؿققز الحروف الؿش كة يف الؿخرج ولقٓ ذلؽ ٓتحدت الصػات واتحدت أصقات الحروف فال يؽاقن   .1

 .بقـفا فرقا ، فنذا هؿست وجفرت وأصبؼت وفتحت اختؾػت أصقات الحروف التل مـ مخرج واحد 

 .فؿثال لقٓ اإلكطباق لصارت الطاء تاء أو دآ ولصارت الظاء ذآ ولصارت الصاد سقـا 

 معرفة مراتب الحروف مـ حقث الؼقة والضعػ لقعؾؿ ما يجقز أن يدغؿ ومآ يجقز . .2

 ؿختؾػة الؿخارج .تحسقـ لػظ الحروف ال .3

 **عدد الصفات  **

و٬مد اٛمتؾف اٮمعؾامء ٔم ٥مددها ٫مذهب اجلؿفور ومـفم اٖمن اجلزرى ا٨م أاا ٘مامكى ٥م٩مة صػة، وهى اٜمذ٭مورة ٔم 

اجلزرية، وأكؼافا ٖمعضفم ا٨م مخس ٥م٩مة صػة، ٚمقث ٥مدوا هذه اٮماػات ٭مؾفا ٥مدا اإلصامت، واإلذٓق، واٮمؾ٧م، 

 .اها 58رٖمع٧م ٚمقث أضا٫موا صػات أٛمرى ا٨م ٗمؾك اٮماػاتوزادها ٖمعضفم ا٨م ما ٫موق إ

 ** تقسيم الصفات إلى ذاتية وعرضية **

 اٮماػات اٮمذاٗمقة : هي ٚمق احلرف وهي صػات ٓ ٗمػارق احلرف وٓ ٗمـػك ٥مـه كحو اٮمشدة واجلفر واٮمؼؾؼة. *

قم واٮم٠م٬مقق ٖماٮمـسبة اٮماػات اٮمعرضقة : هي مستحق احلرف وهي صػات ٬مد ٗمؾحق ٖماحلرف و٬مد ٗمػار٬مه مثل اٮمتػخ *

 .ٮمؾراء
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 **من حيث القوة والضعف تقسيم الصفات  **

 

  صفة وهي : 11صفات قوية : وعددها 

 اجلفر ، اٮمشدة ، ا١ٓمتعالء ، ا٣ٓمباق ، اٮماػٞم ، اٮمؼؾؼؾة ، آكحراف ، اٮمتؽرير ، ا١ٓمتطاٮمة ، اٮمتػٯم ، اٮمغـة .

  صفات وهي : 6صفات ضعوفة : وعددها 

 ، ا١ٓمتػال ، آكػتاح ، اٮمرٛماوة ، اخلػاء.اهلؿس ،اٮمؾ٧م 

  صفات وهي : 3صفات لوست من صفات القوة أو الضعف  وعددها 

 ٖم٧م اٮمشدة واٮمرٛماوة "اٮمبقـقة  "اإلصامت ، اإلذٓق ، اٮمتو١مط 

 **إلى قسمين تقسيم الصفات  **

 

 

 

 الصفات مً حيث الكوة والضعف

 صفات ليست من صفات

 القوة والضعف 

 صفات قوية صفات ضعيفة

 تكسيه الصفات

 صفات هلا ضد  صفات ليس هلا ضد
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 صػات لقس لفا ضد  صػات لفا ضد 

 الصػة الضد الصػة

 الؼؾؼؾة -ر الصػق الجفر × الفؿس

 الرخاوة

 آستػال

 آكػتاح

 اإلذٓق

× 

× 

× 

× 

 الشدة وبقـفؿا التقسط

 آستعالء

 اإلصباق

 اإلصؿات

 التؽرير -آكحراف 

 التػشل -آستطالة 

 الخػاء  –الؾقـ  –الغـة 

    

 

 واآلن إليك بيان تلك الصفات تفصيال :

     **أوال: الصفات التي لها ضد   **

الهمس  

 : الخػاءلغة 

 اصطالحا : جريان الـػس طـد الـطؼ بالحرف لضعػ آطتؿاد طؾك الؿخرج

 والـػس : هق الفقاء الخارج مـ الػؿ طـد كطؼ الحرف .

هذا ويؽقن جري الـػس وطدم جريف طـد تحريؽ الحرف أبقـ مـفا طـد إسؽاكف ولذلؽ تظفر صػتا الفؿس 

اء ققدها بف يف تعريػفا،وحروف الفؿس طشرة جؿعفا ابـ والجفر أكثر يف الحرف الؿحرك حتك إن بعض العؾؿ

 "فحثف شخص سؽت  "             الجزري يف ققلف :
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الجهر  

 لغة : الظفقر واإلطالن .

اصطالحا : ضفقر الحرف وإطالكف لؼقتف، واكحباس الـػس معف طـد الـطؼ بف لؼقة آطتؿاد طؾقف ىف مخرجف 

أحرف الفجاء بعد حروف الفؿس العشرة، وسؿقت هذه الحروف جفرية  وحروفف تسعة طشرة، وهك الباققة مـ

 لؾجفر هبا، وققما، واكحباس الـػس معفا طـد الـطؼ هبا لؼقة آطتؿاد طؾقفا ىف مخارجفا.

فالػرق بقن الفؿس والجفر قائم طؾى جريان الـػس ىف األول، واكحباسه ىف الثاكى، والحروف الفجائقة  *

 .اها 59ففو مفؿوس، وما لم يؽن مـفا ففو جفرى« فحثه شخص سؽت»ن مـفا من حروف مؼسؿة بقـفؿا فؿا كا

الشدة  

 ٮمغة : اٮمؼوة

ويؽؿل هذا آكحباس ،ٮمؽامل ٬موة ا٥ٓمتامد ٥مٝم اٜمخرج اصطالٚما : اكحباس ٙمري اٮماوت ٥مـد اٮمـطق ٖماحلرف

ٓ ٭مام ٓم إٚمرف اٜمفؿو١مة ٥مـد ا١مؽان احلرف ١مواء اكحبس معه اٮمـػس ٭مام ٓم إٚمرف اجلفرية اٮمشديدة أم 

 اٮمشديدة ٫مبذٮمك ٥مؾم اٮمػرق ٖم٧م اٮمـػس واٮماوت .

 ومن اٮمعؾامء من ٬مقد صػة اٮمشدة ٖمسؽون احلرف و٭مذٮمك صػة اٮمرٛماوة واٮمتو١مط 

 وٚمروف اٮمشدة مجعفا اٖمن اجلزري ٓم ٬موٮمه :

 "أٙمد ٬مط ٖمؽت  "

التوسط  

 ٮمغة : ا٥ٓمتدال

 ، أي ٥مدم ٭مامل اكحبا١مه و٥مدم ٭مامل ٙمرياكه .اصطالٚما : ا٥متدال اٮماوت ٥مـد اٮمـطق ٖماحلرف 

و١مؿقت هذه احلروف متو١مطة أو ٖمقـقة ٮمتو١مط اٮماوت ٥مـد اٮمـطق هبا، و٥مدم ٭مامل اكحبا١مه ٭مام ٔم ٚمروف 

 .م ٭مامل ٙمرياكه ٭مام ٔم ٚمروف اٮمرٛمواٮمشدة، و٥مد
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اٮماػات، وهو ما  ومل يعد أ٭مثر اٮمشارٚم٧م ٮمؾجزرية هذه اٮماػة من: -رمحه اهلل  –٬مال اٮمشقخ ِمؿود ٥م٦م ٖمسة  

ة ومن ٘مّم ٭مان ٥مدد اٮماػات ٥مـدى ٘مامكى ٥م٩م ،ت ٗمعريف، وٚمروف ٭مغٞمها من اٮماػاتأٛماٮمػفم ٫مقه، ٕاا صػة ذا

 .اها 64 ٓ ١مبع ٥م٩مة ٭مام يرون

 ."ٮمن ٥مؿر "وٚمرو٫مه مجعفا اٖمن اجلزري ٓم ٬موٮمه :

الرخاوة  

 لغة : الضعػ والؾقـ

 ده طؾك الؿخرج .اصطالحا : جريان الصقت مع الحرف لضعػ اطتؿا

 وحروفف كؾ حروف الفجاء غقر حروف الشدة والتقسط.

  ما الػرق بقن الصػات الثالث ؟ولؽـ هـاك سمال مفؿ وهق: 

فؼد يجري ،والشدة اكحصار الصوت طـد سؽوكفا ،أن الجفر اكحصار الـػس طـد تحرك حروفه فالػرق هو *

 ت وال يجري الـػس كالضاد والغقن .الـػس وال يجري الصوت كالؽاف والتاء ، وقد يجري الصو

ولؽـ ، فحقثؿا وجد أحدهؿا وجد أخر  ،ثؿ اطؾؿ أن كؾ هذه إمقر كسبقة إذ الـػس والصقت متالزمان

 بعض الحروف يؽقن أحدهؿا أقؾ مـ أخر يف الظفقر بالـسبة لؾحروف إخرى .

الثالث، وهى الشدة والتوسط، والرخو قائم فالػرق بقن هذه الصػات : -رمحه اهلل  –٬مال اٮمشقخ ِمؿود ٥م٦م ٖمسة 

طؾى جريان الصوت وطدمه، فؿا جرى معه الصوت رخوى، وما اكحبس معه الصوت شديد، وما لم يؽؿل 

أجد قط »االكحباس والجريان معه متوسط، وحروف الفجاء مؼسؿة بقن هذه الصػات الثالث، فؿا كان من حروف 

سؿى متوسطا، أو بقـقا، وما لم يؽن من هذه وال من تؾك سؿى « ؿرلن ط»سؿى شديدا، وما كان من حروف « بؽت

 .اها 61 رخويا
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االستعالء  

 لغة : العؾق وآرتػاع .

 اصطالحا : ارتػاع جزء كبقر مـ الؾسان إلك الحـؽ إطؾك طـد الـطؼ بالحرف.

 . "خص ضغط قظ  "وحروفف سبعة جؿعفا ابـ الجزري يف ققلف 

االستفال  

 كخػاض .لغة : آ 

 اصطالحا : اكخػاض جزء كبقر مـ الؾسان إلك أدكك الػؿ طـد الـطؼ بالحرف .

 وحروفف باقل حروف الفجاء غقر حروف آستعالء.

فالػرق بقن االستعالء، واالستػال قائم طؾى ارتػاع الؾسان بالحرف طـد الـطق به أو اكخػاضه، فؿا ارتػع *

ل، وتـؼسم الحروف الفجائقة بقن هاتقن الصػتقن، فؿا كان من حروف الؾسان معه مستعل، وما اكخػض معه مستػ

 السبعة سؿى مستعؾقا، وما لم يؽن مـفا سؿى مستػال.« خص ضغط قظ»

اإلطباق                        

 لغة : اإللصاق واإلكضؿام .

د التؾػظ بالحرف اصطالحا : ضؿ أجزاء الػؿ وتالصؼ ما يحاذي الؾسان مـ الحـؽ إطؾك طؾك الؾسان طـ

ط ، ص ،  "وحروفف أربعة هل ب تقب ققة إصباقفا ،والحـؽ إطؾكويحدث لذلؽ اكحصار لؾصقت بقـ الؾسان 

فالطاء الؿفؿؾة أققاها يف اإلصباق لجفرها وشدما ، والظاء الؿعجؿة أضعػفا يف اإلصباق لرخاوما ، "ض ، ظ 

 قا .واكحراففا إلك صرف الؾسان مع أصراف الثـايا العؾ

االنفتاح                       

 ٮمغة : ا٫ٓم٠ماق .

 اصطالٚما : ا٫م٠ماق أٙمزاء اٮمػم وْمآم اٮمؾسان ٥من احلـك ا٥ٕمٝم ٥مـد اٮمـطق ٖماحلرف .

 وٮمذٮمك ٓ يؽون اٮماوت مـحٰما ٖمقـفام وٚمرو٫مه ٖما٬مي ٚمروف اهلجاء  آ ٚمروف اإل٣مباق .
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اللسان عند النطق باحلرف إىل احلنك األعىل، واىفتاحه عنه،  فالفرق بْي اإلطباق واالىفتاح قائم عىل اىطباق *

 فام اىطبق معه اللسان عىل احلنك األعىل مطبق، وما اىفتح معه اللسان عن احلنك األعىل منفتح.

اإلذالق                        

 ٮمغة : ٚمد اٮمٯمء و٣مر٫مه .

رف و١مؿقت ٖمذٮمك ٕن ٖمعض ٚمرو٫مفا خيرج من اصطالٚما : ا٥ٓمتامد ٥مٝم ذٮمق اٮمؾسان واٮمشػة ٥مـد اٮمـطق ٖماحل

 ذٮمق اٮمؾسان وٖمعضفا من ذٮمق اٮمشػة ورخرج هذه احلروف ٓم ١مفوٮمة ويرس .

 "٫مر من ٮمب  "وٚمرو٫مه مجعفا اٖمن اجلزري ٓم ٬موٮمه 

 اإلصمات                       

 لغة : الؿـع .

 اصطالحا : مـع اكػراد حروفف أصقٓ يف بـات إربعة والخؿسة .

ك ذلؽ أن كؾ كؾؿة مـ كالم العرب بـقت طؾك أربعة أحرف أو خؿسة أصقل ٓبد وأن يؽقن فقفا مع ومعـ

 الحروف الؿصؿتة حرف مـ الحروف الؿذلؼة .

 وفعؾقا ذلؽ لخػتفا فعادلقا هبا حروف اإلصؿات الثؼقؾة العسرة يف الـطؼ .

 وحروف اإلصؿات هل باقل حروف الفجاء غقر حروف اإلذٓق .

قن اإلذالق واإلصؿات قائم طؾى خػة الـطق بالحرف لخروجه من صرف الؾسان أو الشػتقن، وثؼل فالػرق ب*

الـطق به لخروجه بعقدا طن ذلك، فؿا خف كطؼه مذلق، وما ثؼل مصؿت، وتـؼسم الحروف الفجائقة بقن اإلذالق 

 سؿى مصؿتا.الستة سؿى مذلؼا، وما لم يؽن مـفا  "فر من لب "واإلصؿات أيضا، فؿا كان من حروف

     **ثانيا: الصفات التي ليس لها ضد   **

 الصفير                       

 لغة : صقت يشبف صقت الطائر .  

 "بقـ الثـايا العؾقا والسػؾك  "اصطالحا : صقت زائد يخرج مـ بقـ الشػتقـ 
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 "ويجري فقف الـػس  "طـد الـطؼ بالحرف 

 .ي الصاد ، السقـ ، الزاوحروفف ثالثة : 

فلققاها يف الصػقر الصاد لؽقما مطبؼة ثؿ لؽقما مجفقرة ثؿ السقـ لؽقما مفؿقسة فقحرص طؾك بقان 

 صػقرها دون كؾػة .            

القلقة   

 لغة : آضطراب .

 .ٖمه ٥مـد اٮمـطق ٖماحلرف رااصطالٚما : ٗمردد اٮمؾسان واضط

 ؽم اٮمؼؾؼؾة اذا ٭ماكت ١ما٭مـة .ويليت معفا ٚم " ٬مطب ٙمد "وٚمروف اٮمؼؾؼؾة ُمؿو٥مة ٓم ٭مؾؿة 

 وٮمؾؼؾؼؾة مراٗمب وهي ٭ماٮمتإم : 

َوىََلۡس ﴿ :اٜمرٗمبة اٮمدكقا : اذا أٗمى ٚمرف اٮمؼؾؼة ١ما٭مـا ٓم اٮموصل ١مواء ٭مان ٓم و١مط اٮمؽؾؿة أو ٓم آٛمرها مثل (7

َِا  ﴾َريَۡل

 ﴾َغَشاَب  ﴿ :( اٜمرٗمبة اٮمو١مطى : اذا أٗمى ٚمرف اٮمؼؾؼؾة ١ما٭مـا ٮمؾو٬مف مثل6 

 ﴾َوحَبر  /ۡلُّبِ ٱ/ َخقر  ﴿: : اذا أٗمى ٚمرف اٮمؼؾؼؾة مشددا مثل ( اٜمرٗمبة اٮمعؾقا3

ومراتب الؼؾؼؾة ثالث، أققاها : -رحؿف اهلل  –أما طـ مراتبفا فعؾك التحؼقؼ، يؼقل الشقخ محؿقد طؾل بسة  

وكاقصة الساكـ الؿقققف طؾقف، ثؿ الساكـ الؿقصقل، ثؿ الؿحرك، غقر أما تؽقن كامؾة ىف الؿرتبتقـ إولتقـ، 

 ىف الؿحرك الذى ٓ يقجد فقف إٓ أصؾفا.

فالؼؾؼؾة ىف هذه الحروف أشبف ما تؽقن بالغـة ىف الـقن والؿقؿ التك تؽؿؾ ىف بعض أحقالفؿا، وتضعػ ىف  

 .اها 62 الؿظفر، والؿحرك مـفؿا، إذ ٓ يقجد فقفؿا حقـ اإلضفار والتحريؽ إٓ أصؾ الغـة طؾك ما تؼدم
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لفذه إحرف لؽـفا يف الؿقققف طؾقف أققى مـفا يف الساكـ الذي لؿ يققػ طؾقف ويف والؼؾؼؾة : صػة ٓزمة 

ووصال حال سؽقما ٕما شديدة مجفقرة وهؿا يؿـعان جريان الـػس معفا ،حرك قؾؼؾة أيضا لؽـفا أقؾ مـفؿاالؿت

 لقٓ أن الؼارئ يليت هبذه الـربة لؿ تبـ .

اللين  

 لغة : السفقلة .

 ج الحرف بسفقلة وطدم كؾػة طؾك الؾسان .اصطالحا : إخرا

 "ياقم ، بقت  "مثؾ :"القاو ، القاء الساكـتان الؿػتقح ما قبؾفؿا  "وحروفف إثـان : 

 

 االنحراف                      

 لغة : الؿقؾ والعدول .

 اصطالحا : مقؾ الحرف بعد خروجف حتك يتصؾ بؿخرج غقره .

  وهل تؿقؾ إلك ضفر الؾسان . الراءمـ صرف الؾسان وتؿقؾ إلقف و  وهل تؼ ب الالموحروفف اثـان : 

التكرير                        

 لغة : اإلطادة .

 الراء اصطالحا : ارتعاد صرف الؾسان طـد الـطؼ بالحرف ،ولف حرف واحد فؼط هق 

اجتـاهبا ، ويؽقن التؽرير ومعـك وصػف بالتؽرير كقكف قابال لف فقجب التحرز طـف ٕن الغرض مـ هذه الصػة 

 أشد يف الراء الؿشددة .

التفشي                        

 لغة : آكتشار .

 اصطالحا : اكتشار الفقاء يف الػؿ طـد الـطؼ بالحرف ولف حرف واحد فؼط وهق الشقـ .
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االستطالة                        

 لغة : آمتداد .

ولف حرف ، لك آخرها حتك اتصؾت بؿخرج الالمرجفا مـ أول حافة الؾسان إاصطالحا : امتداد الضاد يف مخ

 .الضاد واحد فؼط وهق 

    **القوي والضعيف من الحروف  **

الصااػات السااابؼة مـفااا مااا هااق قااقى كالؼؾؼؾااة، وآسااتعالء، ومـفااا مااا هااق ضااعقػ كااالؾقـ والرخااق، وطؾقااف ف

عقػ كذلؽ، وتؼدر ققة الحرف، وضعػف بؿؼدار ما يتصاػ باف فالحروف الفجائقة مـفا ما هق ققى، ومـفا ما هق ض

مااـ الصااػات الؼقيااة أو الضااعقػة، ولااذلؽ كاارى أن أقااقى الحااروف الفجائقااة: الطاااء لؽااقن جؿقااع صااػاما ققيااة، 

، وهؽاذا تساتطقع أن تؼادر قااقة وضاعػ كاؾ حارف ماـ الحااروف، وأضاعػفا: الفااء لؽاقن جؿقاع صااػاما ضاعقػة

لضعػ يؽاقن معتادٓ ،وأقاؾ طادد ماـ الصاػات لؾحارف هاق خؿاس صاػات وبعاض وب دده بقـ صػات الؼقة وا

 الحروف لفا ست صػات والراء وحدها لفا سبع صػات .

 قال ابـ الجزري رحؿف اهلل تعالك طـ صػات الحروف وتؼسقؿفا: 

 ِصَػاهُتَا َٙمْفٌر َوِرْٛمعٌو ُمْسَتِػععْل 

 َمْفُؿو١ُمَفا ٫َمَحثَُّه ٢َمْخٌص ١َمَؽْت 

ِديِد ٮمِْن ٥ُمَؿرْ  َوَٖم٧ْمَ ِرْٛموٍ   َواٮمشَّ

 َوَصاُد َضاٌد ٣َماُء ٤َماٌء ُمْطَبَؼعهْ 

 َصِػُٞمَها َصعاٌد َوَزاٌى ١ِم٧مُ 

 َواٌو َوَيعاٌء ١َمععَؽـَا َواْكَػَتعَحا

ا َوٖمَِتْؽِريٍرُٙمِععْل   ِٓم اٮمَّالِم َواٮمرَّ

عدَّ ٬ُمْل   ُمـَْػتِعٌ  ُمْاَؿَتٌة َواٮمضض

 ٢َمِديُدَها ٮَمْػُظ َأِٙمعْد ٬َمعٍط َٖمَؽْت 

 َو١َمْبُع ٥ُمْؾٍوُٛمصَّ َضْغٍط ٬ِمْظ َٚمَٰمْ 

 َو٫مِرَّ ِمْن ٮم،بض احْلُُروُف اٜمُْْذٮَمَؼةْ 

 ٬َمْؾَؼَؾٌة ٬ُمْطععُب َٙمععٍد َواٮمؾض٧مُ 

َحا  ٬َمْبَؾُفاَم َوآْكِحععَراُف ُصحض

٧ُم َضعاًداا١ْمَتِطْل   َوٮمِؾتََّػٯمض اٮمشض
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 تياى تعط األحكام الوترتثة على الوخارج ٍالصفات 

     **ذكر مذاهب العلماء في القلقلة  **

 :رون يف مراتب الؼؾؼؾة إلك مذهبقـاختؾػ الؿتلّخ 

فالصغرى هل التل تؽقن يف الساكـ لغقر  ،ؼؾة مرتبتان وهل الصغرى و الؽربىيرى أّن لؾؼؾ :فالؿذهب األول

أبل )الؿتطّرف كحق الباء يف والؽربى تؽقن لؾققػ يف الحرف  (خؾْؼـا)والؼاف يف  (يْبتغقن)الققػ كحق الباء يف 

 وكحق ذلؽ. (اهلل الصؿد) (،قؾ هق اهلل أحد)والدال يف  (الحّؼ )والؼاف يف  (لفب

وطؾك هذا الؼقل تختّص الؼؾؼؾة بالحرف الساكـ فؼط دون الؿتحّرك وطؾقف فصػة الؼؾؼؾة إذًا صػة طارضة  

 حقث تعرض لؾحرف حال سؽقكف فؼط، وهق مذهب أهؾ الشام حالقًا.

 أّن لؾؼؾؼؾة أربعة مراتب وهل: ذهب الثاين:الؿ

 .(الحّؼ )والؼاف يف  (تّب )و  (الجّب )الحرف الساكـ الؿشّدد الؿقققف طؾقف كحق الباء يف  -1

 .(الصؿد)، و (أحد)والدال يف  (خالق)الحرف الساكـ الؿخػػ الؿقققف طؾقف كحق الؼاف يف  -2

 .(خؾؼـا)والؼاف  (نيبتغق)الحرف الساكـ لغقر الققػ كحق الباء يف  -3

 .(وَبَطَؾ )، والباء والطاء يف (الؼؿر)الحرف الؿتحّرك كحق الؼاف يف  -4

 فصػة الؼؾؼؾة يف الؿراتب الثالثة إولك تؽقن كامؾة ويف الؿرتبة إخقرة أصؾفا.

ـ ، وهق امتاز طـ إّول بالتػريؼ بق:واهلل أطؾؿوهق الؿذهب الؿشفقر والؿلخقذ بف الققم وهق الصحق  

 . 63 الؿشّدد والؿخػػ وإثبات أصؾ الؼؾؼؾة يف الؿتحّرك

ن أ م بالضاؿ ،و يؿؽـاؽأم بالؽسار أي حركاة كاكات ساقاء باالػت  إلاك أ الصحق  ان حروف الؼؾؼؾاة ٓتؿقاؾو

ماا لما ماـ قاال بأن التجقيد ٓ يـضبط آ بالسؿاع والتؾؼل،وٕ تالحظ ذلؽ بالسؿاع مـ الؼراء الؿتؼـقـ الؿتؼدمقـ

 هاؾ العؾاؿأ قاقالأصاال ماـ أطؾؿ لفاا أارة بالؽسر يف الحروف الؿرقؼة وتارة بالػت  يف الحروف الؿػخؿة ٓ تؿقؾ ت

 واهلل اطؾؿ،
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 أحكام التفخين ٍالترليك

َؿُف .التػخقؿ  َؿ الؽالَم أي َطظَّ  لغة : التعظقؿ ، وَفخَّ

ـٌ يع ي الحرَف فقؿتؾئ الػؿ بصداه، وذلؽ لتضقؼ الؿخرج و تصعد صقت الحارف إلاك قباة اصطالحًا : ِسَؿ

 الحـؽ .

ويحصؾ التػخقؿ كتقجة ٓرتػاع أقصك الؾسان وتراجعف إلك الخؾاػ ، وماـ هـاا كاان التػخاقُؿ ٓزَم آساتعالء 

ف.  ومستحؼَّ

َؼ ، والرققؼ كؼقض الغؾقظ والثخقـ ، والرقة ضد الغؾظ .  ال ققؼ   لغة : مصدر الػعؾ َرقَّ

فال يؿتؾئ الػؿ بصداه ، وذلؽ لعدم تضاقؼ الؿخارج وطادم تصاعد صاقت  اصطالحًا : ُكحقٌل يع ي الحرَف   

 الحرف إلك قبة الحـؽ .

ويحصااؾ ال ققااؼ كتقجااة ٓكخػاااض ماامخر الؾسااان وطاادم رجقطااف إلااك الخؾااػ، ومااـ هـااا كااان ال ققااُؼ ٓزَم 

ف .  آستػال ومستحؼَّ

 أقسام الحروف العربية باعتبار التفخيم والترقيق 

ُؿ ال       حروُف العربقُة باطتبار التػخقؿ وال ققؼ إلك ثالثة أقسام :ُتَؼسَّ

 ( .  ُخصَّ َضْغٍط ِقظقسٌؿ مػخٌؿ دائؿا ، وهق حروف آستعالء )  – 1

 قسٌؿ مرقٌؼ دائؿا ، وهق حروف آستػال طدا ثالثة أحرف : إلػ والراء وٓم اسؿ الجاللة . – 2

 الثة حروف : إلػ والراء وٓم اسؿ الجاللة . قسٌؿ يجقز فقف التػخقؿ وال ققؼ ، وهق ث – 3

 حروف التفخيم ، ومراتبه

 ( .  ُخصَّ َضْغٍط ِقظحروف التػخقؿ : سبعة أحرف، جؿعفا ابـ الجزري يف ققلف : ) 

 وهذه الحروف لقست طؾك درجة واحدة يف التػخقؿ، وذلؽ تبعًا لؿا تتصػ بف مـ صػات ققية أو ضعقػة  

 ؿان :ولذلؽ هذه الحروف قس 

( ، ولذلؽ تجد حروف  ظ – ط – ض –ص قسؿ ققي ٓ يتلثر بالؽسر، وهق الحروف الؿطبؼة : )  -1

 اإلصباق أققى حروف آستعالء تػخقؿا .  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 

73 
 

( ، ولذلؽ تجد حروف آكػتاح  خ – غ –ق قسؿ ضعقػ يتلثر بالؽسر، وهق الحروف الؿـػتحة : )  -2

 أضعػ حروف آستعالء تػخقؿا .  

 كظم اٖمن اجلزري ذٮمك ٫مؼال : و٬مد     

٣مباق أ٬موى كحو ٬مال واٮمعاا ِٓ  وٚمرَف ا١ٓمتعالء ٫مخم واٛمااا       

  (خ – غ– ق – ظ – ص – ض –ط ا تػخقم من ا٬ٕموى إم إضعف هو :وٗمرٗمقب هذه احلروف ٓم اٮم

 مراتب التفخيم

 : أيت الـحق كطؾ وهل ، -الجزري ابـ اختاره الذي الصحق  الؼقل طؾك –مراتب التػخقؿ : خؿس 

 . "َخااِسرِينَ  "الؿرتبة إولك : الؿػتقح الذي بعده ألػ، مثؾ: 

 . " َ َخِسر "الؿرتبة الثاكقة : الؿػتقح مـ غقر ألػ، مثؾ: 

 . "ُخْسرٍ  "الؿرتبة الثالثة : الؿضؿقم، مثؾ: 

ًُواْ "الؿرتبة الرابعة : الساكـ، مثؾ:   . "اْخَس

 . "َأِخي "الؿرتبة الخامسة : الؿؽسقر، مثؾ: 

 الحروف المرققة 

 حروف الفجاء كؾفا ما طدا :

 ( . خص ضغط قظحروف التػخقؿ ) :  1

 حرف إلػ ، والراء وٓم اسؿ الجاللة ، يف بعض الحآت .: 2

 حرف ترققؼ .  18دائرة بقـ الحالتقـ ( إذن يتبؼك  3-تػخقؿ  7 –حرف  28) 
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 حوالها الحروف التي يجوز فيها التفخيم والترقيق ، وأ

 الحرف األول : األلف

 إلػ ٓ تقصػ ب ققؼ وٓ تػخقؿ ، بؾ بحسب ما قبؾفا .

 ( الِّقنالضَّ  – ارقالطَّ   –ال قَ فنن كان ما قبؾفا مػخؿا كاكت مػخؿة ، كحق : ) 

 (الـَّاس - أيفا يا –الباب وإن كان ما قبؾفا مرقؼا كاكت مرقؼة ، كحق : ) 

 لةالحرف الثاني : الم اسم الجال

 ٓم اسؿ الجاللة لفا حالتان :

( فت  مـػصؾ  قاَل اهَّلل( فت  متصؾ ، )  طبَد اهَّلل: )  كحق ، مـػصؾ أو متصؾ ، ضؿ أو بػت  ُسبِؼت إذا تػخؿ – 1

 ( ضؿ مـػصؾ .  قاُلوا الؾفم )( ضؿ متصؾ ، طبُد اهَّلل،) 

 ؾ ، )( كسر متص لِؾَّهترقؼ إذا ُسبِؼت بؽسر ، متصؾ أو مـػصؾ ، كحق : )  - 2
ِ
 ( كسر مـػصؾ . بِْسِم اهَّلل

 الحرف الثالث : الراء

                        الراء حرف مستػؾ إٓ أما تػخؿ يف بعض إحقال.                                                                  -7

 لؾ ققؼ. مقجبان  -القاء -الػت  والضؿ مقجبان لؾتػخقؿ، والؽسر أو أم الؽسر-2

           (.2-4-8تػخؿ الراء يف ثؿاين حآت ،وترقؼ يف أربع حآت ،  ويجقز القجفان يف حالتقـ.)-3

 أوال:حاالت تفخيم الراء:

 .                                                                         " َرَمَضانَ  "إذا كاكت الّراء مػتقحة : مثؾ :  1

 . "َخْرَدٍل   "ا كاكت الراء ساكـة وقبؾفا مػتقح : مثؾإذ:  2

  "رْج ْلػَ ا "وقبؾف مػتقح:   -غقر ياء -إذا كاكت الراء ساكـة  وقبؾفا ساكـ :  3

 .     " ُرَبَؿا  "إذا كاكت الّراء مضؿقمة : مثؾ :  4

 . " رْ ُقْرَبٌة ، الُؼْرَءاُن  ،  ُكُذ  "إذا كاكت الراء ساكـة  وقبؾفا مضؿقم: مثؾ:  5

 .-حال الققػ طؾقفا  -  "ُخْسر "إذا كاكت الراء ساكـة  وقبؾفا ساكـ قبؾف مضؿقم: مثؾ:  6

 إذا كاكت الراء ساكـة وقبؾفا مؽسقر وبعدها حرف استعالء غقر مؽسقر يف كؾؿة واحدة .:  7
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 – "فِْرَقٍة  ْرَصادًا ، َلبِاْلِؿْرَصاِد ، ِقْرَصاٍس  ،  َوإِْرَصادًا ،  مِ  " وقد أتك هذا يف الؼرآن الؽريؿ يف ست كؾؿات، هل :

 أما يف وصؾفا فػقفا وجفان بالتػخقؿ وال ققؼ.–حال الققػ طؾقفا بالسؽقن  - "ِفْرق " كؾؿة، أما  ووقػا وصال

 إذا كاكت الراء ساكـة وقبؾفا كسرة طارضة مؾػقضة )أي مـطققة( أو مؼدرة )أي ٓ تـطؼ( ، كحق ::  8

 .   " ِم اْرَتاُبواْ ،  أَ  ا ِْرَتَضى  "

 ثانيا:حاالت ترقيق الراء:

 : فهذه ثماني حاالت تفخم فيها الراء

 . "َواْضرِْب  "إذا كاكت الّراء مؽسقرة : مثؾ:  1  

،  " فِْرَطْونُ  "إذا كاكت الراء ساكـة وقبؾفا كسرة أصؾقة ولقس بعدها حرف استعالء يف الؽؾؿة كػسفا : مثؾ:  2 

َك َوالَ ُتَصعِّ ومثؾ )   ( . َفاْصبِْر َصبرا َجِؿقال  –أن أكِذْر َقوَمك  -ْر َخدَّ

 .                                          -حال الققػ طؾقفا -  "ِحْجر "إ ذا كاكت الراء ساكـة وقبؾفا ساكـ غقر مستعٍؾ وقبؾف مؽسقر : مثؾ :  3

حال الققػ -  "َخْقر -َبِصقر   -َكبِقر  ": مثؾ -قة مدية أو لقـ -إذا كاكت الراء ساكـة  وقبؾفا ياء ساكـة:  4

 .       -طؾقفا

 فهذه أربع حاالت ترقق فيها الراء.

 ثالثا:جقاز القجفقـ:                                                                                                    

عدها حرف استعالء مؽسقر وذلؽ حالة القصؾ  أو الققػ بالروم إذا كاكت الراء ساكـة وقبؾفا مؽسقر وب-1

مـ وجف، وتػخؿ مـ وجف آخر ،  وسبب  جقاز القجفقـ هق :   " فِْرٍق  ": ف قؼ راء  " فِْرٍق كالطود "طؾك ققلف  

ؿ وجفًا واحدًا  .  كسرة الؼاف، أما طـد الققػ طؾقفا بالسؽقن  فتَػخَّ

حرف استعالء ساكـ وقبؾف مؽسقر وذلؽ طـد الققػ بالسؽقن طؾك كؾؿتل إذا كاكت الراء ساكـة وقبؾفا -2

، وهؿا: )التػخقؿ وال ققؼ( وسبب  جقاز القجفقـ -طـد الققػ طؾقفؿا -: فقفؿا وجفان "اْلِؼْطرِ  "و  "ِمْصرَ  "

 هق: أن حرف آستعالء  حاجز حصقـ يؿـع وصقل الؽسرة إلك الراء : هذا لؿـ قال بالتػخقؿ.

                       ل بال ققؼ قالف حسب الؼاطدة .                                                                                                والذي قا

: التػخقَؿ لؽؾؿة  ـُ الجزريِّ  ٕكف أجراها مجرى القصؾ حقث إما مػتقحة يف القصؾ.  "ِمْصرَ  "واختار اإلماُم اب

 ٕما يف القصؾ مؽسقرة.  "اْلِؼْطرِ  " ققَؼ يف وال
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 قال العالمة طثؿان مراد رحؿف اهلل : 

 واخلُْؾُف ٓم اٮمِؼْطِر وٓم ِمْٰمَ َأَٗمى ... واْٛمتَِٞم ما ٓم َوْصِل ٭ُملٍّ َ٘مبَتا

دة:  حؽؿ الراء الؿشدَّ

دة هال طباا-1 اَء الؿشادَّ رة طاـ راءياـ: إولاك سااكـة، أما الراء الؿشددة فحؽؿفا حؽاؿ الؿادغؿ فقاف، ٕن الارَّ

والثاكقة متحركة، فحؽؿ الؿشددة ُهاق حؽاؿ الاراء الثاكقاة.فنذا كاكات الاراء الثاكقاة مػتقحاة أو مضاؿقمة كاكات الاراء 

ْحَؿنُ  "الؿشددة مػخؿة مثؾ   ." جالالرِّ "، وإذا كاكت الراء الثاكقة مؽسقرة كاكت الؿشددة مرقؼة مثؾ  "الرَّ

ُد(.والراء الؿشددة ٓ تؽر-2  ر طـد الـطؼ هبا ولذلؽ كبف اإلمام ابـ الجزريِّ بؼقلف: )َوَأْخِػ َتْؽِريرًا إَِذا ُتَشدَّ

 د والؿـة وهبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ التػخقؿ وال ققؼ ، فؾؾف الحؿ

 : طرف الؿخارج لغة واصطالحا؟1

 ؟" ض –ش  –ت  –ق  –م  –ل  –ر  –ص " : اذكر الصػات يف الحروف التالقة 2

 : ما الحروف الدائرة بقـ التػخقؿ وال ققؼ؟ 3

 : طرف صػة الؼؾؼؾة واذكر مراتبفا؟ 4

 ؟ومراتبفا واذكر حروففا آستعالء: طرف صػة ا5

 ؟  " ُخْسر – الطَّارق –اِْرَتَضك  -رجْ اْلػَ  -ِحْجر – فِْرٍق  "ذكر حالة الراء يف الؽؾؿات التالقة ا:6

 ؟" م -ها  –ث  –س  –ل  –غ  –ض " وف التالقة اذكر الؿخارج التػصقؾقة لؾحر: 7

 اذكر مذاهب العؾؿاء يف طد مخارج الحروف ؟:8

 أذكر بالتػصقؾ معـك صػات الؼقة والضعػ يف الحروف ؟ :9

 طرف صػة الصػقر واذكر حروففا ؟ :14
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 الحرفان الملتقيان 

 المثلين المتقاربين المتجانسين المتباعدين

 الوثليي ٍالوتمارتيي ٍالوتجاًسيي

 » أو خطاا فؼاط كحاق،«ّبَِػَصاَك  ۡضِبٱ »فؿا فاصؾ كحاق:بلن ٓ يؽقن بقـ "لػظا وخطا "الحرفان إما أن يتالققا 

 ُّ َٔ  ۥإُِر ٍِيعُ ٱُْ ًُ ٱ لعر تٌِي  » ، أو لػظا فؼط كحق« ۡىَػيِي ٌُّ َُا۠ َُِشيٞص 
َ
آ خ ٍَ جر

َ
ٓ خ فنذا التؼك ، فالثالث ٓ دخؾ لف يف هذا الباب،«إَِّلر

 وهل : م فقـؼسؿان إلك أربعة أقسا«  خطا فؼط» أو «  لػظا وخطا» الحرفان 

 

 

 

 أٍال : الوثليي

ِن  »هؿا الحرفان الؾذان اتحدا مخرجا وصػة كالبائقـ يف 
َ
ۖ ٱّبَِػَصاَك  ۡضِبٱأ َوَكس  »والدالقـ يف كحق،  « ِۡلَۡدَص

 ِ ٔاْ ة َريُ  « ۡىُسۡفصِ ٱدر

 * وأقسام الؿثؾقـ ثالثة :

 وفقف يليت الحرف آول ساكـا والثاين متحركا .  الصغقر :

ِن  » دغام وجقبا كحق* وحؽؿف : اإل
َ
ۖ دۡ ِۡلَ ٱّبَِػَصاَك  بۡضِ ٱأ ِ  »، « َص ٔاْ ة َريُ   :ويستثـك مـ ذلؽ حالتان، «صِ ُسفۡ ىۡ ٱَوكَس در

ًۡ »: أن يؽقن الحرف إول حرف مد كحق إولك  ُْ ا كَالُٔاْ َو َٓ ٔنَ َيۡ  ذِي ٍُ ًر ُيۡ ٱوَ » و  « َخِص ٍِيتُِِن ُث ِي يُ  ،« يِيِ لر

 لؿد .فال بد مـ اإلتقان با

دۡ  » : أن يؽقن الحرف إول هاء يققػ طؾقفا بالسؽت ولؿ تؼع إٓ يف مقضع واحد هق الثاكقة
َ
آ أ  َخِّنِ  َِنَٰ ٌَ

 ّۡۡۜ اِلَ يََم ٢٨ ٌَ ّۡ ُظيۡ  َخِّنِ  َْ  فتظفر ٕن السؽت يؿـع اإلدغام .   « َطََِِٰي

 وسؿل هذ الـقع صغقرا لؼؾة العؿؾ فقف فنن فقف طؿال واحدا هق اإلدغام .

سّٗ  ذِيِّ   » : وهق أن يؽقن الحرفان متحركقـ كحق قرالؽب خرلِيَ ّىِيۡ  ىُْ ٍُ »  
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 * وحؽؿف : اإلضفار وجقبا لؾحرفقـ .

  » :* ويستثـك مـ هذا الحؽؿ مقاضع كادرة لحػص مثؾ 
ۡ
الََم ََّل حَأ ٌَ ةَاَُا 

َ
د ٔاْ َيَٰٓ ُ ِّنِ »و  « ِراَ۬مكَال

هر ٌَ ا  ٌَ كَاَل 
 فؿا .فنكف أدغؿ  « ذِيِّ َرّبِ َررۡيٞ 

ا۞» : وفقف يايت الحرف إول متحركا والثاين ساكـا مثؾ : الؿطؾؼ َۡ  َُجَعذۡ  ٌَ ًر َفَللۡ  » « َءايَثٍ  ٌِ  ٱ َِاُث
َ
 َض ۡرۡل

  «٢٦ اَفّلّٗ 

 * وحؽؿف : اإلضفار وجقبا .

 ثاًيا : الوتمارتيي

 :  وهؿا الحرفان الؾذان

  "كالالم والراء  "مخرجا وصػة   "تؼاربا  

 " كالدال والسقـ   "صػة مخرجا ٓ  "أو 

 . " كالسقـ والشقـ  "صػة ٓ مخرجا  "أو 

 * وأقسام الؿتؼاربقـ ثالثة :

ٍِعَ  كَسۡ  » : كحقالصغقر  ُ ٱ َظ   « ّللر

ُكو » وحؽؿف اإلضفار إٓ يف الؿقاضع الؿحددة سالػة الذكر مثؾ إدغام ٓم الػعؾ والحرف يف الراء مثؾ :#
ا يُ  ٌَ ا حُصَِيِّنِ  ٌر ًۡ »  «َٔغُسوَن ررّبِ إِ بُُّس َِٰت وَ ٱ َربُّ  كَاَل ةَو رر َمََٰن  ٱلعر

َ
  «ِض ۡرۡل

ًۡ » : كحقالؽبقر  ََٰو َز ًۡ َِلِثۡ  َق  ٱ ِِف  ُخ
َ
  « َغَسَد ِظجِيَ  ِض ۡرۡل

 وحؽؿف اإلضفار . * 

َٰلَِم َجخۡ » : كحق الؿطؾؼ ٔهُ َذ   « َم َغيَيۡ  يُ

 * وحؽؿف اإلضفار .  
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 ثالثا : الوتجاًسيي

 ان اتحدا مخرجا واختؾػا صػة ولف ثالثة أكقاع :وهؿا الحرفان الؾذ

 : وحؽؿف اإلضفار إٓ يف سبعة أحقال يف الؼرآن فتدغؿ وهل : الصغقر

آنَِفثٞ  كَاىَج ذۡ َوإِ  » : مثؾ  الطاء يف التاء * ِۡ  غر ِ ًٌّ آنَِفثٞ  »،   «ُٓ َۡ  َودرت غر ِ ٌّ  ْۡ
َ
 إدغام كامؾ . «ِهَتَٰبِ ىۡ ٱ وِ أ

َۢ  » :  مثاؾ التاء يف الطاء * ِ ا فَصرغُج ِِف َجۢن »،   « يََسكَ  إَِلر  بََعػَج  ىَه ٌَ  َٰ ِ ٱ بِ لََعَ ًۡ  »،   «ّللر َ ا ل ٍَ ِ َخػُج ة
َ
 َذَلاَل أ

 كاقص .  «ۦةِِّ  ُُتِۡع 

ٔۡ » : مثؾ الظاء يف الذال * َ ًۡ  َول ُٓ جر
َ
ْ  إِذ خ ٔٓا ٍُ يَ ًۡ  ظر ُٓ ُُفَع

َ
 كامؾ .   « َجآُءوكَ  أ

وۡ  » : مثؾ  الذال يف الثاء *
َ
َٰلَِم  َٓد  يَيۡ  ُّ نۡ ۡتُ تَ  أ َرُو  ذر ٔۡ ىۡ ٱ ٌَ ٔاْ أَِبٱ مِ َل ةُ ََ َنشر ِي ِۚ لر َِا َٰخِ  كامؾ . « َي

َع  َنبرۡ ٱَيَُٰتَِنر   »:   مثؾ الؿقؿ يف الباء * ٌر َِا َوََّل حَُسَ  َػ ََ ىۡ ٱٌر َٰفِصِي  كامؾ . «َك

َ  » : مثؾ التاء يف الدال * ََ  سُ لصُّفۡ ٱكَس حربَير ِۚ ىۡ ٱٌِ ِ ِ إِن نِستر ىَُتۡ ٱاَل حَ كَ  »،   «َغّ َِ ّللر  كامؾ .  «دِي

ثۡ  »  : مثؾ الدال يف التاء *
َ
آ خ ٍر َٔا َليَجفَيَ َغ ا ٱ در ٍَ ُٓ َ َربر  كامؾ .  «ّللر

ًۡ  » : كحق الؽبقر ُٓ َ ۢ  َغَشاٌب  َول ًُ ِل
َ
ا أ ٍَ ِ ْ  ة ٔا  وحؽؿف : اإلضفار . # « ِشةُٔنَ يَسۡ  ََكُُ

ْوَلَٰٓ  » : كحق الؿطؾؼ
ُ
َُّ أ ََّل َحُظ

َ
تۡ خ ٌر  ً ُٓ جر

َ
 وحؽؿف : اإلضفار . # « ُػٔذُٔنَ هَِم خ

 راتعا : الوتثاعذيي

 وهؿا الحرفان الؾذان اختؾػا مخرجا وصػة وحؽؿف اإلضفار ٕكقاطف الثالثة ولف ثالث صقر وهل : 

وۡ »أن يتباطد الحرفان يف الؿخرج ويختؾػا يف صػة واحدة كالفؿز والدال يف كحق -أ 
َ
دۡ  أ

َ
 . « َّنَٰ أ

َۡ »أن يتباطد الحرفان يف الؿخرج ويختؾػا يف أكثر مـ صػة كالفؿز والصاد يف كحق -ب         ٌَ ۡص  َو
َ
   .« َسُق أ

ۡد يَيۡ » أن يتباطد الحرفان يف الؿخرج ويتػؼا يف الصػة كالفاء والثاء يف كحق -ج  َٓ » . 
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 ℘ مؾحقضة ℘ . 

واتػؼاقا طؾاك وجاقب اإلضفاار يف  ،كساقـاتػؼ العؾؿاء طؾك وجقب آدغام يف الحرفقـ الؿتؿاثؾقـ والؿتجا *

الحرفقـ الؿتباطديـ واختؾػقا يف وجقب آدغام يف الحرفقـ الؿتؼاربقـ فنذا التؼاك حرفاان متؿااثالن او متجاكساان 

 وإول ساكـ وجب آدغام . 

 يف السااكـة الؼااف إدغاام يف اختؾػاقا إداء أهاؾ إن ثاؿ، «َكْخُؾْؼُؽاؿْ  َأَلاؿْ »  *

ـْ  َكْخُؾْؼُؽؿْ  َأَلؿْ : ﴿ققلف مـ الؽاف ـٍ  َماءٍ  مِ  أو الؼااف ماـ آساتعالء صاػة إبؼااء غقار ماـ كاامالً  هباا يؾػاظ هاؾ﴾ َمِفاق

 .  إص  وهق إول إلك وجؿاطة الداين فذهب بذلؽ؟ الؼاف ققة ٕجؾ لؾصػة َتْبِؼَقةً  كاقًصا

 أي «وقاع باـخؾؼؽؿ والخؾاػ»: ققلف معـك وهذا الـشر، يف ـفبق كؿا بف ملخقذ وكالهؿا الثاين، إلك مؽل وذهب

 . 64وجرى ووجد كان

 وإلقؽ أن أمثؾة طؾك إكقاع الثالثة : 

 الـقع الؿثؾقـ الؿتؼاربقـ الؿتجاكسقـ الؿتباطديـ

وۡ 
َ
دۡ  أ

َ
آنَِفثٞ  كَاىَج َّنَٰ أ ٍِعَ  كَسۡ  غر ْ  َظ  صغقر كَس درَرئُا

 َۡ ٌَ ۡص  َو
َ
ا َسُق أ ٍَ ِ سّٗ  ذِيِّ   يَ َغَسَد ِظجِ  ة  كبقر ىُْ

ۡد يَيۡ  تۡ  َٓ  مطؾؼ َُجَعذۡ  َم َغيَيۡ  ُػٔذُٔنَ ٌر

 ؟طرف الحرفان الؿتؿاثالن: 1

 ؟أذكر مثآ طؾك الؿتؼاربقـ الصغقر واذكر حؽؿف: 2

 ؟  "اتػؼ العؾؿاء طؾك وجقب آدغام يف الحرفقـ الؿتؿاثؾقـ والؿتجاكسقـ" اشرح هذه الؿؼقلة : 3
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 ألسام الوذ

 لؿد لغة : الزيادةا  

                                                                 اصطالحا : إصالة الصقت بحرف الؿد طـد مالقاة الفؿز أو السؽقن .                                                                   

 الؼصر لغة : الحبس

 غقر زيادة طؾقف ، وٓ يتققػ طؾك سبب كفؿز أوسؽقن  اصطالحا : إثبات حرف الؿد مـ 

 شروط الؿد : 

هاال أن تؽااقن إلااػ ساااكـة مػتااقح مااا قبؾفااا ، والااقاو ساااكـة مضااؿقم مااا قبؾفااا ، والقاااء ساااكـة مؽسااقر 

 ما قبؾفا .

 

 * الؿد إصؾل : 

الػرطال كاالفؿز هق الؿد الطبقعل الؿقجقد يف حرف الؿاد والاذي ٓيتققاػ طؾاك أي سابب ماـ أساباب الؿاد 

 والسؽقن ولؽـف يتققػ طؾك شروط الؿد مثؾف مثؾ الؿد الػرطل  . 

ويسؿك أصؾقا: ٕصالتف بالـسبة إلك غقره مـ الؿدود كظرا لثبقت مؼدار مده وهق حركتان طؾك حالاة واحادة  *

 دائؿا. 

، وماـ الؿالحاظ هـاا ويسؿك صبقعقا أيضا ٕن صاحب الطبقعة السؾقؿة ٓ يـؼصف طـ مؼداره وٓ يزياده طؾقاف *

يف الؿد الطبقعل أو إصؾل أن كؾ الحروف تجالء بعاده إٓ الفؿازة والساؽقن بخاالف الػرطال الاذي ساقف ياليت 

 الؽالم طؾقف .

 

 أقسام المد

 أصلي فرعي
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 * الؿد الػرطل : 

الؿد الذي يتققػ طؾك سببقـ هؿا الفؿز والسؽقن ويـؼسؿ إلك القاجب والجائز والالزم ، فالؿد القاجب هاق 

ز هق الؿـػصؾ وسببفؿا الفؿز أما الؿد الالزم فسببف السؽقن ، ويسؿك فرطقا لتػرطف ماـ إصاؾل الؿتصؾ ، والجائ

كظرا إلك تػاوت مؼادير الؿد يف أكقاطف الؿختؾػة بؿا قاد يزياد طاـ مؼادار إصاؾل يف أكثرهاا، وكظارا إلاك ققاام ذات 

 الحروف بدوكف وتققػف طؾك سبب.

 :  * أسباب الؿد

 لسؽقن، ويسؿك كؾ مـفؿا سببا ٕكف طؾة لزيادة مؼدار الؿد الػرطل طؾك الطبقعل  . اثـان وهؿا: الفؿز وا

 :  * شروط الؿد

شروط الؿد أن تؽقن إلػ ساكـة مػتقح ما قبؾفا ، والقاو ساكـة مضؿقم ما قبؾفا ، والقاء ساكـة مؽسقر ما 

 قبؾفا .

  : * أحؽام الؿد

 جقاز، والؾزوم .الؿد لف ثالثة أحؽام دائؿا وهل: القجقب وال

  .الطبقعل اتػاقا طـ جؿقع الؼراء فلما القجقب ففق خاص بالؿتصؾ، وسؿل واجبا لقجقب مده زيادة طـ  *

وأما الجقاز ففق خااص بالؿـػصاؾ والعاارض لؾساؽقن والبادل،وإكؿا كاان الؿـػصاؾ والعاارض لؾساؽقن  * 

 ره طـد ورش فؼط كؿا هق معؾقم . جائزيـ لجقاز مدهؿا وقصرهؿا ، وكان البدل جائزا لجقاز مده وقص

وأما الؾازوم ففاق خااص باالالزم ، وإكؿاا كاان الاالزم ٓزماا لؾازوم ماده حالاة واحادة وهال سات حركاات،  *

 والؾزوم سببف لف وصال ووقػا.
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 ٍفيوا يلي تياى أهن أًَاع الوذٍد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوذ الوتصل
 فقف الفؿز بعد حرف الؿد يف كؾؿة عل وهق الؿد الذي أتك هق الؿد القاجب وأجؿع الؼراء طؾك زيادتف طـ الطبق

 وسؿل متصال : ٓتصال شرط الؿد بسببف يف كؾؿة واحدة .

 6حركات ، والؿد =  5 حركات ،و فقق التقسط = 4ومؼداره : التقسط = ، وحؽؿف : واجب كؿا سبؼ 

ٓقءَ ٱ–َجآءَ  »ومثالف ، حركات وقػا َء –لسُّ
ٓ
 . «َتِػل

 الوذ الوٌفصل
 الؿد الذي اكػصؾ فقف شرصف طـ سببف يف كؾؿتقـ وسببف الفؿز . هق

ومؼداره : مـ صريؼ الشاصبقة يلخذ التقسط وفقق التقسط ، ومـ صرق أخرى فقف ،وحؽؿف : جائز كؿا سبؼ 

اٌّ »ومثالف : ، الؼصر أيضا  َّ يُّ
َ
ٍُفَسُؾىٌّ-يََٰٓأ

َ
ْٓاٌّْأ ٍتُىٱٌّ-ۡقُ

َ
ٓيٌّأ ِ   . « َّلَّ

أوواع  
 المدود

المد 
 الطبيعي

المد 
 العارض

مد 
 الصلة

مد 
 العوض

 مد الليه
المد 
 الالزم

 مد البدل

المد 
 المىفصل

المد 
 المتصل
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 هذ الثذل 

َِٰفٌّ،َءاَيَُْاٌّْ »قف حرف الؿد بعد هؿز مثؾ :هق الذي يليت ف يوَ وتُْاٌٌّّْ،ِِلِ
ُ
 . « أ

 وحؽؿف :الجقاز لجقاز قصره لجؿقع الؼراء وتقسطف ومده طـد ورش فؼط .

طـد ، «َوَُِسآءً  ُدَعٓءً » :والبدل مـف ما هق ثابت يف الققػ دون القصؾ كإلػات الؿبدلة مـ التـقيـ يف كحق

 ومـف ما يثبت يف آبتداء فؼط دون القصؾ كحق  ،«الؿد لقس مبدٓ مـ هؿز  »لبدل ٕن الققػ طؾقفا وهق مشبف با

 .«ٱۡئُخِٔن »

هبذا آسؿ ٕكف مبدل مـ هؿز إذ إن أصؾ كؾ بدل هق اجتؿااع هؿازتقـ يف كؾؿاة أوٓهؿاا  «الؿد البدل»وسؿل 

 قػ .متحركة وإخرى ساكـة فلبدلت الثاكقة حرف مد مـ جـس حركة إولك لؾتخػ

 الوذ العارض للسكَى
 هق الؿد الذي يليت فقف حرف يققػ طؾقف بالسؽقن وقبؾف حرف مد أو لقـ .

 وسؿل طارضا لؾسؽقن لعروض سؽقكف يف الققػ دون القصؾ . 

وحؽؿف : الجقاز لجقاز قصره إلك حركتقـ باستثـاء الؿتصاؾ العاارض لؾساؽقن وجاقاز تقساطف وجاقاز ماده  

 وجقاز مده ست حركات يف كؾ أقسامف . خؿس حركات إذا كان متصال 

 ويـؼسؿ إلك ستة أقسام :

  . «ََّۡعَخػِيُ ،َقاَل ،  َمُرونَ ُۡيم »:  الؿد العارض لؾسؽقن الؿطؾؼ كحق 7

ٔۡف   »: الؾقـ العارض لؾسؽقن كحق 6   . « ٱِۡلَۡيِج ،  َر

ٔٓ  - ةَصِٓيءٌ   -َجآءَ  »: الؿتصؾ العارض لؾسؽقن كحق  3  . « ءُظ
  . «اب َٔ َم  »ؾسؽقن كحق  : البدل العارض ل 4

َؾٰقةَ ٱ »: الؿد العارض لؾسؽقن وهاء تلكقث كحق  5  . « لصَّ

    . « َطَؼُؾقهُ  »: الؿد العارض لؾسؽقن وهاء ضؿقر كحق  6
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 * وهـاك تؼسقؿ آخر وهق  : 

 . :  الؿد العارض لؾسؽقن الؿفؿقز وهق الذي يؾل حرف الؿد فقف هؿزة 7

 .: الؿد العارض لؾسؽقن غقر الؿفؿقز 6

 وفقؿا يؾل الؽالم طؾك أوجف العارض لؾسؽقن غقر الؿفؿقز و الؿفؿقز : #

 أوٓ : الؿد العارض لؾسؽقن غقر الؿفؿقز : 

 ويـؼسؿ إلك ثالثة أقسام :

ٍِيَ ٱ»بالسؽقن الؿحض مثؾ "الؼصر ، التقسط ، الؿد  "أوجف  3لف  "أو مػتقح  "مـصقب  .1   « ۡىَعَٰيَ

ِحقؿِ ٱ»مثؾ  "لؼصر، التقسط ، الؿد ، الروم مع الؼصر ا "أوجف  4لف  "أو مؽسقر  "مجرور  .2   «لرَّ

الؼصر ، التقسط ، الؿد ،اإلشؿام مع الثالثة السابؼة ، الروم مع  "أوجف   7: لف  "أو مضؿقم  "مرفقع  .3

  «ََّۡعَخػُِي  »مثؾ  "الؼصر 

 ثاكقا : الؿد العارض لؾسؽقن الؿفؿقز : 

 ويـؼسؿ إلك ثالثة أقسام :

ٓقءَ ٱ»وهؿ التقسط ، فقق التقسط ، الؿد :  مثؾ "اوجف  3لف  "أو مػتقح ": مـصقب  1   .«لسُّ

الروم مع التقسط وفقق  وهؿ  التقسط ، فقق التقسط ، الؿد ، "أوجف  5لف  "أو مؽسقر  ": مجرور  2

َؿآءِ ٱ»مثؾ   "التقسط   .«لسَّ

لؿد ، اإلشؿام مع الثالثة السابؼة ، وهؿ التقسط ، فقق التقسط ، ا "أوجف  8: لف  "أو مضؿقم  ": مرفقع  3

َػَفآءُ ٱ». مثؾ "الروم مع التقسط وفقق التقسط   «لسُّ

 يسؿعفا الؼريب الؿصغل دون البعقد. "ثؾث الحركة "هق اإلتقان ببعض الحركة  الروم : 

 هق ضؿ الشػتقـ بعد تسؽقـ الحرف مع إشعار الرائل بقجقد حركة الضؿة مع طدم اإلتقان هبااإلشؿام : 

 وترك فتحة بقـ الشػاة لخروج الفقاء مـفا .
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 : مالحظات هامة

   ومؿا سبؼ يتبقـ أن الروم يؽقن يف الؿجرور والؿؽسقر والؿرفقع والؿضؿقم  ، واإلشؿام ٓ يؽقن إٓ يف

 الؿرفقع والؿضؿقم ،أما الؿـصقب والؿػتقح فال روم فقفؿا وٓ إشؿام 

 سؽقـ الحرف تؿاما .حؽؿ اإلشؿام يف العارض لؾسؽقن يؽقن بعد ت 

ِرا »أما حؽؿ اإلشؿام يف كؾؿة   َ۬م
ۡ
بسقرة يقسػ يؽقن مصاحبا لغـة الـقن ولقس يف آخرها أو بعدها بؾ يبدأ  «حَأ

 معفا .

  الؿد العارض لؾسؽقن هق و هاء التلكقث أي تاء مبدلة هاء يف الققػ لقس فقف روم وٓ إشؿام مطؾؼا بؾ

 يققػ طؾقف بالسؽقن الؿحض فؼط .

 ؿد العارض لؾسؽقن وهق هاء ضؿقر مختؾػ يف جقاز الروم واإلشؿام فقف وال جق  ٓ يعـقـا يف هذا ال

 الؿؼام .

 هذ الفرق
 سؿل بذلؽ لؾػرق بقـ آستػفام والخرب وهق مـ أقسام الؿد الالزم الؽؾؿل الؿثؼؾ أو الؿخػػ .

 وٓ يليت يف رواية حػص إٓ يف ثالث كؾؿات :

«  ََ َِ »عان بققكس ، مقض « َءآۡىَٰٔـ َنَصۡي  مقضعان بإكعام  .  « َءآلر

 مقضع بققكس ومقضع بالـؿؾ  .  «َءآهلُل »

 هذ التوكيي 
، أو القاء الساكـة   «َءاَمـُقْا َوَطِؿُؾقْا »وهق إذا اجتؿعت القاو الساكـة الؿضؿقم ما قبؾفا مع واو أخرى كحق : 

 الؿؽسقر ما قبؾفا مع ياء أخرى كحق :

ۡيِ  ِِف  » ٌَ ۡٔ  ، فقؿؽـ لؾؿد الطبقعل حذرا مـ إدغامفؿا أو إسؼاط إحداهؿا .  « يَ

 هذ العَض

ا  » هق حرف إلػ الذي يليت طقضا طـ التـقيـ بالػت  وقػا مثؾ : ٍّٗ ا / َخِهي   « َرترًِيا/ يَِعريّٗ
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 هذ الصلة 

صؾ بقاو لػظقة مدية بعدها * إذا كاكت هاء الغائب متحركة بالضؿ وما قبؾفا وما بعدها متحركان فنما تق

فُ /َكاَن  ۥإِكَّفُ  »مثؾ :  "واو الصؾة  "تسؿك     «َذَهَب  ۥَلفُ َۡحق/َما  ۥَبؾ لَّ

* إذا كاكت هاء الغائب متحركة بالؽسر وما قبؾفا وما بعدها متحركان فنما تقصؾ بقاء لػظقة مدية بعدها 

ا  ۦََكَن ةِِّ »مثؾ :  "ياء الصؾة  "تسؿك   «ةَِصريّٗ

وحؽؿفا أما مـ قبقؾ الؿد  "صؾة صغرى  "وقع بعد واو الصؾة أو ياء الصؾة حرف غقر الفؿزة فتسؿك * إذا 

 الطبقعل .

وحؽؿفا أما تؿد مـ قبقؾ الؿد الؿـػصؾ  "صؾة كربى  "* إذا وقع بعد واو الصؾة أو ياء الصؾة هؿزة فتسؿك 

ۡمُصهُ  »مثؾ : 
َ
ِۖ ٱإَِل  ۥٓ َوأ ن ئَُصَو  ۦٓ ةِِّ  »،  «ّللر

َ
 .«أ

 * يستثـك مـ حؽؿ مد الصؾة إلػاظ أتقة :

«  ۗ ًۡ ُّ ىَُس ُهُصواْ يَۡصَط َۡ َ  بسقرة الزمر فنما تضؿ دون صؾة .  «ِإَون ت

َراهُ »
َ
ّۡ َوأ رِۡج

َ
ٔٓاْ أ ُ  ٖمسوريت ا٥ٕمراف واٮمشعراء ٫منن اهلاء ٗمسؽن . « كَال

«  ًۡ ِٓ ّۡ إَِلۡ ۡىلِ
َ
 ٖمسورة اٮمـؿل ٫منن اهلاء ٗمسؽن .   «فَد

اًُا ۦَوَيۡزُُلۡ ذِيِّ  » "٭مان ما ٬مبل هاء اٮمضؿٞم ١ما٭مـا وما ٖمعدها متحر٭ما ٫مناا ٓ ٗموصل آ ٓم ٮمػظ  * أما اذا َٓ   «ُم

 ٖمسورة اٮمػر٬مان .

  :* اذا ١مؽن ما ٖمعد اهلاء ١مواء أ٭مان ما ٬مبؾفا متحر٭ما أم ١ما٭مـا ٫مناا ٓ ٗموصل ٮمئال جيتؿع ١ما٭مـان مثل

سُ ٱَلُ  » ٍۡ ِصريُ ٱإَِلِّۡ  »،  «ۡلَ ٍَ ۡ  .«ل

و ٭ماٜمباٮمغة ٓم ا٤مفارها * ١مبب اإلٗمقان ٖمواو اٮماؾة وياء اٮماؾة هو ا٢مباع ٚمر٭مة اهلاء ٕاا من ٚمروف اخلػاء ، ٫مف

 وٖمقااا.
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 الوذ الالزم 
هق الؿد الذي ياليت فقاف ساؽقن أصاؾل بعاد حارف الؿاد أو الؾاقـ يف كؾؿاة تزياد طؾاك ثالثاة أحارف ، أو حارف 

، وساؿل  "ماريؿ والشاقرى  "ماـ فاتحاة " ع "مدغؿا وٓ يؽاقن بعاد إٓ يف  هجاؤه ثالثة أحرف قد يؽقن ساكـا أو

 ٓزما لؾزوم مده حالة واحدة لجؿقع الؼراء وهل اإلشباع بؿؼدار ست حركات ولؾزوم سببف لف وصال ووقػا .

 ألسام  الوذ الالزم
 وفقؿا يؾل بقان ٕقسام الؿد الالزم بالتػصقؾ :

 

وكؾ واحد مـفؿا يـؼسؿ إلاك مخػاػ ومثؼاؾ فبفاذا  "كؾؿل وحريف  "يـؼسؿ إلك الؿد الالزم أقسامف أربعف ففق 

 يؽقن لديـا أربعة وهذا تػصقؾفا : 

 الؿد الالزم يـؼسم إجؿاال إلى قسؿقن كؾؿي وحريف 

 *  فالؽؾؿل هق: أن يؼع السؽقن إصؾل بعد حرف الؿد يف كؾؿة وهق كقطان : 

ُة ٱ»مثؼؾ مثؾ :  آخَّ ٓ  » و « ثُ ۡلَٓاكر ٱ»و  «لصَّ ُمُصٓوّنِ
ۡ
ََ َوكَۡس ُنُِخً »  ومخػػ مثؾ : « حَأ ََ َوكَۡس  » و « َءآۡىَٰٔـ َءآۡىَٰٔـ

  بسقرة يقكس وفقفا وجفان الؿد والتسفقؾ . « َغَصۡيَج َرۡتُو 

* والحريف هق: أن يؼع السؽقن إصؾل بعد حرف الؿد يف حرف ومعـاه أي إن اجتؿع السؽقن الؿذكقر مع 

 حرف هجاؤه طؾك ثالثة أحرف، والقسط مـفا حرف مد، ففق ٓزم حريف كحق )ص. ق. ن(.وهق حرف الؿد يف

ِجيسِ ٱ ۡىُلۡصَءانِ ٱٓقِۚ وَ  »و  « يٓط  -ٓنِۚ  » ومخػػ مثؾ :  «آلؿٓ »كقطان : مثؼؾ مثؾ :   ٍَ ۡ   « ل

يـ الؽؾؿل والحريف مثؼال إذا أدغؿ   ده ويسؿك يف الذي بع  "أي جاء حرف مشدد  "ويسؿك كال مـ الؿدَّ

 مخػػا إذا لؿ يدغؿ . 

لخػة الـطؼ بف  "الؿخػػ"* سؿل الؿد الالزم الؽؾؿل بذلؽ لقققع السؽقن بعد حرف الؿد يف كؾؿة ، ويف  

 كظرا إلك خؾق سؽقكف إصؾل مـ التشديد .

 المد الالزم

 كلمي حرفي
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ؿ لثؼؾ الـطؼ بف كظرا إلك كقن سؽقكف مشددا مؿا يدل طؾك أكف مؽقن مـ حرفقـ يف إصؾ أدغ "الؿثؼؾ  "و

 أولفؿا يف الثاين .

وهق أن يؼع السؽقن إصؾل بعد حرف ،  "حريف الشبقف بالؿثؼؾ ال "* وهـاك كقع مـ أكقاع الؿد الالزم هق 

 الؿد او الؾقـ يف حرف تؼتضل إحؽام إخػاءه فقؿا بعده طـد وصؾف بف .

 وٓ يقجد مـف يف الؼرآن إٓ أربعة مقاضع هل :

 بلول مريؿ وأول الشقرى .  «ٓطٓسؼ -ٓكفقٓعٓص » "ع  "مقضعان بعد الؾقـ : هؿا 

 بلول الـؿؾ وأول الشقرى . «ٓطٓسؼ - ۚصٓس » "س  "مقضعان بعد الؿد : هؿا 

وسؿل شبقف بالؿثؼؾ لقجقد بعض الثؼؾ يف الـطؼ بف كظرا إلك إخػائف فقؿا بعده مؿا اقتضك غـتف بعد مده 

 ر الثاين لإلدغام .الطقيؾ وهق إحدى أثري اإلدغام دون تشديده وهق إث

 وتـؼسم هذه الحروف إلى أربعة أقسام 

وهذه إحرف  "حركات  6 "حروف هجاؤها مؽقن مـ ثالثة أحرف وسطفا حرف مد وتؿد مدا ٓزما  .1

 طدا حرف العقـ . "كؿ طسؾ كؼص  "هل 

 ويجقز فقف التقسط واإلشباع "العقـ "حرف هجاؤه مـ ثالثة أحرف وسطفا حرف لقـ وهق حرف  .2

 وتؿد مدا صبقعقا ."حل صفر  "هجاؤها مـ حرفقـ ثاكقفؿا حرف مد وهل حروف  حروف .3

 حرف ٓ يؿد وهق إلػ ٕكف مؽقن مـ ثالثة أحرف لقس وسطف حرف مد . .4

 تـؼسم أوائل السور إلى خؿسة أقسام : 

 ثالث سقر تبدأ بحرف واحد : ق ، ص ، ن . .1

غافر ، فصؾت ، الزخرف ،الدخان ،  "حؿ ، "الـؿؾ  "تسع سقر تبدأ بحرفقـ وهل : صف ، يس ، صس  .2

 ."الجاثقة ، إحؼاف 

 ."البؼرة ، آل طؿران ، العـؽبقت ، الروم ، لؼؿان ، السجدة  "ثالثة طشرة  سقرة تبدأ بثالثة أحرف :ألؿ  .3

 ."الشعراء ، الؼصص  "صسؿ ،"هقد ، يقسػ ، إبراهقؿ ، الحجر  يقكس ، "ألر 

 .{ألؿر  }، الرطد  {ألؿص  }اف سقرتان تبدآن بلربعة أحرف : إطر .4

 .{حؿ طسؼ  }،الشقرى  {كفقعص  }سقرتان تبدآن بخؿسة أحرف :مريؿ  .5
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تؿد مدا مشبعا قدره ست حركات، مـ غقر خالف، ٕكف ٓ  "كؿ طسؾ كؼص  "وهذه إحرف الثؿاكقة كؾفا #

 الؼراء مـ غقر خالف أيضا.يجقز قصر الالزم، إٓ )طقـ( مـ فاتحتل )مريؿ والشقرى( فػقفؿا وجفان طـد جؿقع 

 وقدر إول أربع حركات، وقدر الثاين ست حركات .  ،والقجفان: هؿا التقسط والؿد

 فائدة مفؿة :

 ولؾؿد الالزم الحريف شروط أربعة وهل:

أن يؼع يف حرف أحادي خطا، ثالثل لػظا، فؾق كان أحاديا خطا، ثـائقا لػظا، لؽان صبقعقا ٓزما كؿا تؼدم  - 1

 د الطبقعل.يف الؿ

( بؿريؿ والشقرى. فنن عأن يؽقن وسطف حرف مد ولقـ كالالم والؿقؿ يف أول البؼرة، أو الؾقـ فؼط كحق ) - 2

 كان وسطف غقر حرف مد ولقـ كإلػ يف أول البؼرة لؿ يؿد أبدا ٓ صبقعقا وٓ ٓزما.

 « ۡلَٓاكرثُ ٱ»كحق ،يؼع يف فقات  السقر أن يؽقن يف فقات  السقر فال يؽقن يف وسطفا. أما الالزم الؽؾؿل فنكف - 3

  .«َدآةرثٖ »ويف وسطفا كحق 

 «.سـؼص طؾؿؽ»أو « كؿ طسؾ كؼص»أن يؽقن يف حروف مخصقصة يجؿعفا  - 4

 (.صؾف سحقرا مـ قطعؽويجؿع فقات  السقر إربعة طشر لػظ )

 هراتة الوذٍد
فالبدل، ويجؿعفا طؾك  -فالؿـػصؾ  -فالعارض لؾسؽقن  -فالؿتصؾ  -لؾؿد مراتب خؿس، وهل: الالزم 

 هذا ال تقب العالمة السؿـقدي رحؿف اهلل يف ققلف:

َِٓزٌم َفؿا اتََّصؾ   َفَعاِرٌض َفُذو اكِػصاٍل َفَبَدْل  @@أْقَقى الؿدوِد 

ـٌ يا فَتاك  ُّ َولِقا
ـُ أضعػ الؿدود قد أتك @@ُثاؿَّ الطبقعل  والؾق

ؿع كقطان مـ أكقاع الؿد طؿاؾ باالؼقى مـفؿاا وتارك الضاعقػ طؿاال وفائدة معرفة هذه الؿراتب هق أكف إذا اجت

 بالبقت : 

 فنن أققى السببقـ اكػردا  @@وسببا مد إذا ما وجدا 
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َِي  » * مثل : ٌّ ٓ  ٫مػقفا ١مببان :  «ۡلََصامَ ٱ ِۡلَۡيَج ٱَوََّلٓ َءا

 ٝم اٮمبدل .٫مؼدم اٮمالزم ٥م                   إول : اٜمد اٮمبدل ، اٮمثاين : اٜمد اٮمالزم

آءّٗ َحۡتُهَٔن  » * ومثل : ََ ًۡ ِغ ُْ ةَا
َ
 ٫مػقفا ١مببان :  «وََجآُءٓو خ

 و٬مدم اٜمـػال ٥مٝم اٮمبدل .                   إول : اٜمد اٮمبدل ، اٮمثاين : اٜمد اٜمـػال

 ٬مدم اٮمالزم ٥مٝم اٮمعارض .                   « َجآنّٞ  » * ومثل :

 ٬مدم اٜمتال ٥مٝم اٮمبدل .                  « رِئَآءَ  » * ومثل :

آُءونَ  » * ومثل : ََ َ  ٬مدم اٮمعارض ٥مٝم اٮمبدل .                 « ي

 

 

 : طرف الؿد واذكر أقسامف؟1

 : اذكر أكقاع الؿد الالزم الحريف؟2

 : طرف مد التؿؽقـ واذكر مثآ طؾقف؟ 3

 : اذكر مد العقض واذكر مثآ طؾقف ؟ 4

 ام مد الصؾة مع ذكر سببف واذكر مثآ طؾقف ؟ أقس: اذكر 5

 : اشرح قاطدة أققى السببقـ يف الؿدود ؟ 6
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 تهوا الثذء ٍحكن ٍالَصل المطع هوستا

 الفؿزات التل تقجد يف الؼرآن ٓ تخرج طـ كقما هؿزة وصؾ وهؿزة قطع .

  .ن يف إسؿاء وإفعال والحروفؽقهؿزة القصؾ :  هل الفؿزة التل تثبت يف آبتداء وٓ تثبت يف القصؾ وت

 .هؿزة القصؾ يف إسؿاء : تـؼسؿ إلك كقطقـ :1

  " استؽبارا "،  " اف اءا "* ققاسقة             وتقجد يف مصدر الػعؾ الخؿاسل والسداسل : مثؾ 

 وحؽؿفا : يبدأ هبا بالؽسر وجقبا .

 "اسؿ  –امرأة  –امرؤ  –اثـتقـ  –اثـقـ  –ابـة  –بـ ا "*سؿاطقة             يف سبع كؾؿات يف الؼرآن هل : 

 وحؽؿفا : يبدأ هبا بالؽسر وجقبا .

 سقاء أص  تجريدها طـ الؽؾؿة أم ٓ "ال  ".هؿزة القصؾ يف الحروف : تقجد يف 2

 "الؿممـقن ، الذيـ  " :كحق 

 وحؽؿفا : يبدأ هبا بالػت  وجقبا .

 وإمر : .هؿزة القصؾ يف إفعال : تقجد يف الؿاضل3

 .اصطػك ، ابتؾك * يف الؿاضل الخؿاسل :  

 .استسؼك ، استحػظقا *  يف الؿاضل السداسل : 

 . دع* يف إمر الثالثل : ا

 . اكظر* يف إمر الرباطل : 

 . اكطؾؼقا* يف إمر الخؿاسل : 

 . استغػروا* يف إمر السداسل : 

زما ويعرف ذلؽ بلن كليت بؿضارطف فنن كان الحرف حؽؿفا : الضؿ إذا كان الػعؾ مضؿقم الثالث ضؿا ٓ

 الثالثل مضؿقم يف الؿضارع أيضا يؽقن الضؿ ٓزما وإٓ فقؽقن طارضا .
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 .ادع ، اكظر ، اذكر زم كحق : الوالضؿ ال

 .امضقا ، ابـقا ، اقضقا والعارض كحق : 

أو مؽسقر الثالث كحق  " اذهب "* الؽسر : إذا كان الػعؾ مضؿقم الثالث ضؿا طارضا أو مػتقح الثالث كحق 

 ." اضرب"

 مؾحقضة : 

إذا كان بعد هؿزة القصؾ يف إفعال هؿزة قطع محؼؼة فنكف يـظر إلقفا فنن كاكت مؽتقبة طؾك ياء أبدلت ياء  

 مدية وبدأ هبؿزة القصؾ مؽسقرة كحق : 

ت الفؿزة الثاكقة واوا مدية وإن كاكت مؽتقبة طؾك واو بدأ هبؿزة القصؾ مضؿقمة وقؾب"ائتقين ، ائت ، ائذن  "

 . "اؤتؿـ  "كحق 

 مؾحقضة : 

 هؿزة القصؾ تحذف إذا دخؾت طؾقفا هؿزة آستػفام ووجد ذلؽ يف سبع كؾؿات يف الؼرآن هل :

 ." أتخذتؿ ، أتخذكاهؿ ، أصؾع ، أف ى ، أصطػك ، أستغػرت ، أستؽربت"

   

 ؟ مع ذكر السبب  " اكطؾؼقا،  استسؼك،  غػروااست ، امضقا "اذكر كقػقة البدء هبذه الؽؾؿات :1

 ؟كقػ أبتدء بالؽؾؿات التل ثالثفا مػتقح: 2
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 تاب : الَلف ٍاالتتذاء ٍالمطع ٍالسكت

الحؿاد  "كان رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼطع قراءتف آية آية يؼاقل طـ أم سؾؿة رضل اهلل طـفا أما قالت : 

 .65"مالؽ يقم الديـ  "ثؿ يؼػ ثؿ يؼػ  "الرحؿـ الرحقؿ  "  ثؿ يؼػ ثؿ يؼقل "هلل رب العالؿقـ 

ثقارة يف ذلاؽ يطاقل هؾ العؾاؿ ببااب الققاػ وآبتاداء ووردت طاـفؿ آثاار كأوقد طـك السؾػ ومـ تبعفؿ مـ  

 ومـفا: الؿؼام بذكرها 

 وتـازل لؼارآن،ا قباؾ اإليؿاان لقامتك أحادكا وإن دهركاا ماـ برهاة طشاـا لؼاد: رضل اهلل طـف  طؿر بـ طبداهلل قال

 ولؼاد القاقم، الؼارآن أكاتؿ تتعؾؿقن كؿا مـفا، طـده يققػ أن يـبغل وما وحرامفا، حاللفا فـتعؾؿ محؿد طؾك السقرة

ًٓ  الققم رأيـا  وٓ زاجاره، وٓ آمره ما يدري ما خاتؿتف إلك فاتحتف بقـ ما فقؼرأ اإليؿان، قبؾ الؼرآن أحدهؿ يمتك رجا

 يتعؾؿاقن كؿاا إوقااف يتعؾؿاقن كااكقا أماؿ طؾاك يادل الحاديث ففاذا: الـحااس المـاف،ق طـاده يققػ أن يـبغل ما

 .الؼرآن

 .فقف وآبتداء الققػ معرفة: الؼرآن معرفة تؿام مـ: رحؿف اهلل  إكباري ابـ قالو

 لةإد استـباط وٓ الؼرآن معاين معرفة ٕحد يتلتك ٓ ٕكف الخطر: جؾقؾ الؼدر، طظقؿ الققػ باب: غقره وقال

 .الػقاصؾ بؿعرفة إٓ مـف الشرطقة

 التاـػس يجاز ولاؿ واحاد، كػس يف الؼصة أو السقرة يؼرأ أن الؼارئ يؿؽـ لؿ لؿا: رحؿف اهلل الجزري ابـ وقال

 وآسا احة، لؾتاـػس وقاػ اختقاار حقـئاذ وجاب - الؽؾؿاة أثـااء يف كاالتـػس ذلاؽ باؾ القصؾ، حالة كؾؿتقـ بقـ

 اإلطجااز، يظفار باذلؽ إذ باالػفؿ: يخاؾ وٓ الؿعـاك، يحقاؾ مؿاا ذلؽ يؽقن أٓ تحتؿو بعده، ابتداء ارتضاء وتعقـ

 .ومعرفتف تعؾؿف طؾك إئؿةُ  حض ولذلؽ الؼصد: ويحصؾ

وذلؽ ٕكف حؾقة التالوة وزيـتفا وبالغ الؼارئ وففؿ الؿساتؿع ، وباف يعارف الؿعـقاان الؿختؾػاان ، والحؽؿاان 

لؽ ٓ يتسـك إٓ إذا كان الؼارئ طؾك معرفاة ودراياة واساعة بعؾاقم شاتك كعؾاؿ متغايران ، والـؼقضان الؿتـافقان ، وذ

 الـحق والػؼف والتػسقر وطؾقم الؾغة وكؾؿا زادت درايتف بذلؽ كؾؿا ضفر ذلؽ يف وقػف وابتدائف أثـاء الؼراءة .
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 أوٓ : الققػ

 لغة : الؽػ و الحبس 

ػس فقف الؼارئ بـقة استئـاف الؼراءة ٓ بـقة اإلطراض طـفا اصطالحا : قطع الؼراءة طـ الؽؾؿة الؼرآكقة زمـا يتـ

 ، ويقجد يف رءوس أي ويف وسط أية ، وٓ بد معف مـ التـػس ، وٓ يليت يف وسط الؽؾؿة أو فقؿا اتصؾ رسؿا .

   ثاكقا : الؼطع

 لغة : اإلباكة . 

البدء يف الؼراءة ، والؼطع ٓ يليت إٓ طـاد  اصطالحا : قطع الؼراءة وآكتفاء مـفا وٓ بد بعده مـ آستعاذة حقـ

 رؤوس أي .

 ثالثا : السؽت 

 لغة : الؿـع .  

اصطالحا : قطع الؼراءة طـ الؽؾؿة الؼرآكقاة زمـاا مؼاداره حركتاان ماـ غقار تاـػس بغارض اساتئـاف الؼاراءة ٓ 

 بغرض اإلطراض طـفا ، ويليت يف وسط أية ويف وسط الؽؾؿة وطؾك رؤوس أي .

                               

 

 

وهق اضطرار الؼارئ لؾققػ لسابب خارج طاـ إرادتاف كضاقؼ الاـػس أو ططااس أو الققػ آضطراري :  .1

كسقان ، فؾف أن يؼػ طؾك أي كؾؿة شاء ثؿ يبدأ هبذه الؽؾؿة إن ص  آبتداء هبا ، فنن لؿ يص  فعؾقاف أن يبادأ بؽؾؿاة 

 ـك .أو كؾؿتقـ قبؾفا بحسب ما يتؿ بف الؿع

 وهذا الققػ يؼػ طؾقف الؼارئ لؽل يضقػ كؾؿة طـد الجؿع لؾروايات الؿختؾػة .الققػ آكتظاري :  .2

 أنواع الوقف

 االضطراري االنتظاري االختباري االختياري
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ويمخااذ بااف يف مؼااام التعؾااقؿ كساامال مؿااتحـ أو تعؾااقؿ قااارئ لبقااان الؿؼطااقع مااـ الققااػ آختباااري :  .3

   الؿقصقل وكحقه .

ٓ يتققاػ طؾاك سابب ماـ إساباب وهق الققػ الذي يؼػ طؾقاف الؼاارئ باختقااره والققػ آختقاري :  .4

 آضطرارية أو آكتظارية أو آختبارية وهذا الـقع هق أصؾ مبحث الباب .

 

هق القققف طؾك معـك تام ٓ يتعؾؼ بؿاا بعاده لػظاا أو معـاك والؿؼصاقد باالتعؾؼ الؾػظال ماـ الققػ التام :  .1

 طـد تركف يختؾ الؿعـك الذي أراده اهلل تعالك . " ام"حقث اإلطراب ، والققػ التام لف كقطان: إول : الققػ آزم 

ََ ٱ »مثؾ :  ِي ًُ  لر ُٓ ُّ  ۡىِهَتََٰب ٱَءاَتۡيَنَٰ ۘ  ۥَحۡػصِفَُُٔ ًُ ُْ ۡبَِآَء
َ
ا َحۡػصِفَُٔن خ ٍَ ََ ٱَن ِي َُِٔن  لر ٌِ ًۡ ََّل يُۡؤ ُٓ ًۡ َذ ُٓ ُُفَع

َ
ٓواْ أ  .  66 «َرَِّسُ

ًُ  »ومثؾ :  ۘ إُِرا َجۡػيَ ًۡ ُٓ ُ ل ۡٔ َُِٔن فَََل َيُۡضَُم كَ ا ُحۡػيِ ٌَ وَن َو ا يَُِّسُّ ٌَ»67  

 الثاين : طـد اكؼضاء الؼصص ورءوس أي وقد يقجد يف وسط أية أو أولفا ولف أربعة أمثؾة :

ََ ٱ » يف ماية أية :  ِي َلَِٰج  لر ِ ٱُحَتّيُِغَٔن رَِسَٰ ُّ  ّللر َُ ۡٔ ََ َخًسا إَِّلر  ۥَويَۡز
َ
َن أ ۡٔ ََ ۗ ٱَوََّل َيۡ َ ِ  ّللر ِ ٱَوَكَفَٰ ة   68« َخِعحتّٗا ّللر

َِ  » يف وسط أية : ِِن َغ
َطير
َ
َُ ٱَبۡػَس إِۡذ َجآَءِّنۗ َوََكَن  ّلِۡنصِ ٱىرَلۡس أ ۡيَطَٰ َر َِ َرُشوَّلّٗ  ل ََّسَٰ   69«لِۡۡلِ

ِ  » يف أول أية : ِۡو  ٱَوب فَََل َتۡػلِئُنَ  لر
َ
  74« أ

 .«  كل »* أن يليت طؾك رءوس أي يف الؼصص . ويرمز لف يف الؿصحػ برمز 

 

  

                                                           

 أنواع الوقف االختياري

 التام الكافي الحسن القبيح
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 :الققػ الؽايف  .2

 وهق الققػ طؾك كالم تام يف ذاتف متعؾؼ بؿا بعده معـك ٓ لػظا .

ًُ »مثؾ   ُْ َصٞض فََضاَد ٌر  ًِٓ ِ ُ ٱِِف كُئُب ٔاْ يَۡسِشةُٔنَ  ّللر ا ََكُُ ٍَ ِ ۢ ة ًُ ِل
َ
ًۡ َغَشاٌب أ ُٓ َ اۖ َول  71« َمَصطّٗ

وصؾـا إلك بؿا كاكقا يؽذبقن كان أكػك فالققػ طـد مرض كاف ولق وصؾـا ووقػـا طـ مرضا كان أكػك ولق 

  « ج –صل  »مـفؿا وهؽذا يف إمثؾة الؿشاهبة لفا وهل كثقرة . ويرمز لف يف الؿصحػ برمز 

 الققػ الحسـ : .3

 وهق الققػ طؾك كالم تام يف ذاتف متعؾؼ بؿا بعده لػظا ومعـك مثؾ :

َعۡعَم  » ٍۡ ُ ٱِإَون َح ٖ فَََل ََكِفَف َلُ  ّللر ءٖ كَِسيٞص إِ  ۥٓ ةُِضّ ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ َٔ لََعَ ُٓ َعۡعَم ِِبَرۡيٖ َذ ٍۡ ۖ ِإَون َح َٔ ُْ  72«َّلر 

 التل قبؾفاا ، وأيضاا يحساـ البادء بفالققػ طؾك هق وقػ حسـ إٓ أن القصؾ أولك ٓرتباط الجؿؾة التالقة ب

قـ الصاػة ويؼاع هاذا الـاقع أيضاا با "صاؾل  "وهذا الـاقع أيضاا يرماز لاف يف الؿصاحػ برماز  "وإن يؿسسؽ بخقر"

سُ ٱ »ومقصقففا أو بقـ الؿستثـك والؿستثـك مـف مثؾ ققلف  ٍۡ ِ  ۡلَ ٍِهيَ ٱَرّبِ  »ثاؿ يبادأ  « ّلِلر ويف هاذه الحالاة القصاؾ  « ۡىَعَٰيَ

 أولك .

 : "ٓ  "الققػ الؼبق   .4

سُ ٱوهق الققػ طؾك ما لؿ يتؿ يف كػسف وذلؽ لتعؾؼف بؿا بعده لػظا ومعـك كالققػ طؾك  ٍۡ سُ لَۡ ٱ »مـ  ۡلَ ٍۡ  ِ أو « ّلِلر

ا  »الققػ طؾك ما يغقر الؿعـك مثؾ :  َٓ حُّ
َ
د ََ ٱَيَٰٓ ِي ٔاْ  لر ٔاْ ََّل َتۡلَصُب ُِ ٌَ ةَ ٱَءا َٰٔ يَ رۡ »ومثؾ  ،« لصر

َ
آ أ ٌَ   « َظۡيَنََٰم َو

وأمثؾتف يف الؿصحػ كثقرة جدا ٓ يتسع لحصرها وقس طؾك ذلؽ  « ٓ »ويرمز لفذا الـقع يف الؿصحػ برمز 

 بعة .أكقاع القققف إر
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 مؾحوضة مفؿة : 

َٰلَِم  »يالحظ وجقد طالمة غقر العالمات السابؼة وهل كؼاط ثالث هؽذا  خرلِهيَ  ۡىِهَتَُٰب ٱَذ ٍُ ى ّىِۡي هسّٗ ُْ   «ََّل َرۡيَبَۛ ذِيهِّ  

ويسؿقف طؾؿاء التجقيد وقػ الؿراقبة أو الؿعاكؼة ، ومعـاه يحسـ الققػ طؾك  إحاداها دون إخارى ، وإن وقػات 

ٓ تؼػ طؾك الثاكقة ، وإن لؿ تؼػ طؾك إولك لؽ الققاػ طؾاك الثاكقاة ومثالاف يف أياة الساابؼة يجاقز طؾك إولك 

والعؽاس صاحق  ، وقاس طؾاك ذلاؽ كاؾ «ذِيهِّ   » فانن وقػات طؾقفاا ٓ تؼاػ طؾاك كؾؿاة « ََّل َرۡيهَبَۛ »الققػ طؾاك  

واحاد اختاؾ الؿعـاك فاال يصا  لؾؼاارئ ، وذلاؽ ٕكاف إذا اجتؿاع الققػاان يف مؽاان الؿقاضع الؿشاهبة لفذه الحالة 

 الققػ طؾك الؽؾؿتقـ ، بؾ إذا وقػ طؾك إحداهؿا ٓ يؼػ طؾك إخرى واهلل أطؾؿ . 

 االتتذاء ٍأًَاعه 
 لغة : ضد آكتفاء . 

اصطالحا : الشروع يف الؼراءة بعد آكصراف طـفا وٓبد معف مـ آستعاذة وآبتداء ٓ يتققػ طؾك سبب مـ 

 ػ إذ ٓبد لالبتداء مـ كالم مستؼؾ الؿعـك مقٍف بالؿؼصقد .أسباب القق

 ( ابتداء قبق   2( ابتداء حسـ    1وأكقاع آبتداء هل : 

سُ ٱ »ومثال آبتداء الصحق  مثؾ :  ٍۡ ِ رَّبِ  ۡلَ ٍِيَ ٱّلِلر    « ىَۡعَٰيَ

َشَ ٱ »:  ومثال آبتداء الؼبق  مثؾ ُ ٱ َّتر اۗ  ّللر ٔاْ  »  :مـ ققلف تعالك ،«َوََلّٗ ُ َشَ ٱَوكَال ُ ٱ َّتر اۗ  ّللر ِ ٱيَُس  » ومثؾ،«َوََلّٗ ِۚ  ّللر ۡغئُىٌَث ٌَ »  

ٔدُ ٱَوكَاىَِج  »مـ ققلف تعاالك  ُٓ ِ ٱيَُس  ۡلَ ِۚ  ّللر ۡغئُىٌَث وقاس طؾاك ذلاؽ ، والؿتلماؾ يف  فتؽاقن قاد قؾات قاقل الؽػاار  ، « ٌَ

اء هبذا الؿقضقع خصقصا وذلاؽ ٕهؿقتاف الحآت مـ الققػ وآبتداء يظفر لف جؾقا اهتؿام الصحابة والعؾؿ

 وأيضا لخطقرتف ٕكؽ قد تغقر يف كالم اهلل تعالك فتؼرا غقر مراد اهلل مـ أيات واهلل أطؾؿ . 

  السؽت : يقجد حؽؿ السؽت يف ستة مقاضع لحػص مـ صريؼ الشاصبقة :

ََٔجاۜۡ  »طؾك ألػ    ا هذه الؿقاضع السؽت فقف              يف الؽفػ    « ِغ

ۡصكَِسَُاِۜۡۗ  »طؾك ألػ   واجب طـد طدم الققػ طؾقفا               يف يس   « ٌر

َۜۡۡ َراٖق  »طؾك كقن  ٌَ  فال يجقز وصؾفا دون سؽت       يف الؼقامة  «٢٧َورِيَو 

ۖ  ةَۡو ۜۡ َرانَ  »طؾك ٓم    يف الؿطػػقـ  « ّلََكر
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ّۜۡۡ  »طؾك هاء   اِلَ يََم  ٢٨ٌَ قضع وجف آخر مـ صريؼ الشاصبقة هق إدغام الفاء إولك يف الحاقة ويف هذا الؿ « َْ

 يف الثاكقة إدغاما كامال .

َ ٱإِنر  »والسؽت بقـ إكػال وبراءة طؾك مقؿ  ۢ  ّللر ًُ ٍء َغيِي ٞ  ٧٥ةُِسّوِ ََشۡ  وقد بقـاه بتػصقؾف سابؼا.   « ةََصآَءة

    

   

 ؟  تعريػ الققػ وآبتداءاذكر :1

 فة الققػ وآبتداء؟: اذكر أهؿة معر2

 : اذكر أكقاع القققف مع بقان مثال طؾك كؾ كقع ؟ 3

 : استخرج القققف مـ أيات التالقة :4

ٌٌٌَّّإِنٌٌَّّّ»  ي ِ ُلٌٌّّاْستََقاُمْاٌُّثىٌٌَّّّاٌٌََُّّّربََُّاٌّقَالُْاٌّاَّلَّ ىٌٌُّّتَتَََنَّ ِّ اَلئَِؾةٌٌَُّّؼوَيْ ًَ ْ ٌٌّّال الَّ
َ
وواٌََّتَْزٍُوْاٌَّواَلٌٌََّّتَافُْاٌّأ بِِْشُ

َ
ََّوةٌِّبِاٌَّوأ ٌّاهَّوِ ٌٌّّْْلَ

َْؼُدونٌٌَُّّلَْتُىٌّْ 03ٌّ﴿ٌّتُ ﴾ٌٌُّ ْوِِلَاُؤُؽىٌٌََّّْنْ
َ
ْنيَاٌّاْْلَيَاةٌٌِِّّفٌٌّّأ اٌَّوهَُؾىٌٌٌّّّْۖاْْلِخَرةٌٌَِّّوِفٌٌّّادلُّ َّ ْنُفُسُؾىٌٌّّْتَْشتَِهٌٌَّّياٌِّػي

َ
واٌَّوهَُؾىٌٌّّْأ َّ ٌِّػي

ُؼْنٌٌََّّيا ٌٌٌٍُُّّْزاًلٌّ﴾03ٌّ﴿ٌّتَدَّ ٌٌّْ﴾03ٌّ﴿ٌّرَِخيىٌٌٍَّّغُفْرٌٌٍِّّي ٌٌٌَُّّوَي ْخَس
َ
اًلٌٌّّأ ْْ ٌٌٌّّْقَ ًَّ َنٌٌّّاٌٌَِّّّإَِلٌٌَّّدَعٌٌِّّم ًِ ٌٌٌَّّإٍَِّوِ ٌٌَّّوقَواَلٌٌَّّصاِْلًاٌّوََؼ ٌِّيو

يٌَّ ًِ ْسِو ًُ ْ يِّئَةٌٌَُّّواَلٌٌّّاْْلََسََةٌٌُّّتَْستَِْيٌَّواَلٌّ﴾00ٌّ﴿ٌّال ٌٌٌُِّّهٌٌَّّبِاهَِّ ٌٌّّاْدَػػٌٌٌّّّْۚالسَّ ْخَس
َ
يٌّفَإَِذاٌّأ ِ ٌٌُُّّبَيَََْكٌٌّّاَّلَّ ٌٌَُُّّؼوَداَوةٌٌٌَّّوَبيََْ ٍَّو

َ
ٌَّوِليٌٌَّّلأ

يىٌٌّ اٌَّوَيا﴾03ٌّ﴿ٌََّحِ َِ ا ٌٌّّيُوَقَّ ٌٌٌَّّإِالَّ ي ِ اٌَّوَياٌَّصََبُواٌّاَّلَّ َِ ا ٌٌّّيُوَقَّ ٌٌُّّذوٌّإِالَّ      «﴾03﴿ٌَّؼِغيىٌٌٍَّّخظ 
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 ها يراعى لحفص هي طريك الشاطثية

 ٫مقام ي٦م ٖمعض اٮمؽؾامت اٮمتي يـبغي مرا٥ماهتا ٜمن يؼرأ ٖمرواية ٚمػص ٥من ٥ماصم من ٣مريق اٮمشا٣مبقة:

ٞ وَغَ »من ٬موٮمه ٗمعا٨م:  « َء۬اۡغَجِمّٞ  » أوٓ: ۗ َء۬اۡغَجِمّ ٞ  ،  هلؿزة اٮمثاكقة ٖم٧م اهلؿزة وإٮمف٫مؼد ٬مرأها ٚمػص ٖمتسفقل ا،« َصِبّ

 وٓ يوٙمد هلا وٙمه آٛمر. وهي واٙمبة اٮمتسفقل

ا»٘ماكقا:  َٓ َٰ ِ ٱِمۡسِب »من ٬موٮمه ٗمعا٨م: « ََّمٜۡرى ِٓۚ  ّللر ا َٓ َٰ ا َوُمۡصَظى َٓ َٰ ٫مؼد ٬مرأها ٚمػص ٖماإلماٮمة أي ٖمتؼريب اٮمػتحة كحو ،«ََّمٜۡرى

 .اٮمؽرسة وإٮمف كحو اٮمقاء

ُ ٱ۞»من ٬موٮمه ٗمعا٨م:   « َطۡػٖف  » ٘ماٮمثا: ِيٱ ّللر ةٖ  لر ٔر َۢ َبۡػِس كُ ٌِ ًر َجَػَو  ٔرةّٗ ُث َۢ َبۡػِس َطۡػٖف كُ ٌِ ًر َجَػَو  َِ َطۡػٖف ُث ٌّ َريََلُسً 
 َٔ ُْ ِۚ َو آُء ََ َ ا ي ٌَ ِۚ َيۡيُُق  ا وََفۡحَتثّٗ ًُ ٱَطۡػفّٗ ة ٫مؼط ٖمػت  اٮمضاد وضؿفا ٬مرأها ٚمػص ٓم هذه اٜمواضع اٮمثال٘م،«٥٤ ۡىَلِسيصُ ٱ ۡىَػيِي

 واٮمػت  هو اُٜمؼدم ٓم إداء..

ُع  »وٛمامسا:  راٖمعا ُ
ُ ٱوَ  »من ٬موٮمه ٗمعا٨م:    «َوَيۡتصۜۡ ُع  ّللر ُ

ۖ  »و٭مذٮمك ،«َحۡلتُِض َوَيۡتصۜۡ َػثّٗ ۡ : من ٬موٮمه ٗمعا٨م    « ةَصۜۡ

ًۡ ِِف » ۖ  ۡۡلَۡيقِ ٱَوَزاَدُز َػثّٗ ۡ  ُٗمؼرأ ٖماٮمس٧م اخلاٮماة.. 73« ةَصۜۡ

ۖ  »١ماد١ما:   َػثّٗ ۡ ًُ » : من ٬موٮمه ٗمعا٨م    « ةَصۜۡ ُْ ۡم 
َ
َُ َرّبَِم أ ِ ًۡ َرَضآن ُْ ۡم ِغَِس

َ
ٍُصَۜۡيِػُصونَ ٱأ ۡ ٬مرأها ٚمػص ٖماٮمااد ،« ل

 واٮمس٧م..واٮمـطق ٖماٮمااد أ٢مفر..

َصۡيِػٍص  »١ماٖمعا:  ٍُ ِ َصۡيِػٍص  »من ٬موٮمه ٗمعا٨م:    «ة ٍُ ِ ًِٓ ة ۡعَج َغيَۡي
 ُٗمؼرأ ٖماٮمااد اخلاٮماة..،«٢٢ىر

 ال وا٘مباهتا و٬مػا ٓم ٭مل من إٮمػاظ أٗمقة:٘مامـا: ٚمذف إٮمف وص 

۠  . ا7 َُا
َ
ۡحِ  » :  كحو ٬موٮمه ٗمعا٨م ، ( ٓم مجقع مواضعفا ٓم اٮمؼرآن اٮمؽريم  خ

ُ
َُا۠ أ
َ
ٌِيُجۖ  ۦكَاَل خ

ُ
 «َوأ

ِرا۠  . ا6 َِٰه َٔ  »: ( من ٬موٮمه ٗمعا٨م  لر ُْ ِرا۠  َِٰه ُ ٱلر ا  ّللر َخسّٗ
َ
ٓ أ ۡۡشُِك ةَِصّبِ

ُ
 «َرّبِ َوََّلٓ أ

۠ ٱ . ا3 َُُِٔا ِ  » :( من ٬موٮمه ٗمعا٨م  ىظُّ َُِّٔن ة ِ ٱَوَتُظ ۠ ٱ ّللر َُُِٔا  « ىظُّ

َِا  »: ( من ٬موٮمه ٗمعا٨م  لصرُظََّٔل۠ ٱ . ا4 َغۡػ
َ
 « لصرُظََّٔل۠ ٱَوأ

بِيََل۠ ٱ . ا5 َطئَُُّا  »: ٬موٮمه ٗمعا٨م  ( من لعر
َ
بِيََل۠ ٱفَأ  « لعر

۠  . ا6 َٔارِيَصا َٔاٖب َكَ  »: ه ٗمعا٨م ( ٓم ٬موٮم كَ ۡز
َ
َٔارِيَصا۠ َوأ  .اٜموضع إول «َُۡج كَ
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ۡغَلََٰلّٗ وََظػرًِيا  »: ( ٓم ٬موٮمه ٗمعا٨م  َظَلَِٰعََلْ  ٗما١معا: ا
َ
ََ َظَلَِٰعََلْ َوأ َٰفِصِي ۡخَخۡسَُا لِۡيَك

َ
آ أ ٬مرأها ٚمػص وصال ٖمػت  ،«٤إِجر

 .  (  ١مال١مَل  اٮمالم من ٪مٞم ٗمـوين ا

 جيوز ٚمذف إٮمف مع ا١مؽان اٮمالم هؽذا ( و ١مال١مال أما و٬مػا ٫مقجوز: اٮمو٬مف ٥مؾقفا ٖمإٮمف هؽذا ا

 واٮموٙمفان صحقحان مؼروء هبام..(  ١مال١مْل  ا

 ٥ما ا: ٬مرأ ٚمػص اٮمؽؾامت اٮمتاٮمقة ٖماٮمـون وصال وٖمإٮمف و٬مػا:

ُّٗا . ا7 ََ  »: ( من ٬موٮمه ٗمعا٨م  َوَلَُهٔ ِ ٌّ ُّٗا  ََ ٱىَحُۡعَجََنر َوَلَُهٔ َٰغِصِي  «٣٢ ىصر

ِ » :  ( من ٬موٮمه ٗمعا٨م ىَجَۡعَفَػۢا . ا6 ًۡ يَجَخِّ ىَجَۡعَفَػۢا ة
 «١٥ ۡلراِصَيثِ ٱّلََكر ىَهَِ ىر

اإِِ . ا3 ََٰفَم إَِّلر كَيِيَلّٗ  » : كحو ٬موٮمه ٗمعا٨م  ( أيـام وردت ذّٗ ا َّلر يَۡيَتُرَٔن ِرَل  «٧٦ِإَوذّٗ

َِ  ٥م٩م: ا احلادي َٰ َِ  » ٨م :( من ٬موٮمه ٗمعا ۦَ َءاحَى َٰ آ َءاحَى ٍَ ُ ٱ ۦَ َذ آ َءاحَ  ّللر ٍر ً  َررۡيٞ ّمِ َُٰس   «ى

 . ( ءاٗماينَ ٬مرأها ٚمػص ٖمن٘مبات ياء مػتوٚمة وصال ا

 . ( امد ٣مبقعي(ءاٗماينْ أما و٬مػا ٫مؾه ٫مقفا وٙمفان: إول: ا٘مبات اٮمقاء هؽذا ا

 (.ءاٗمانْ واٮمثاين: ٚمذ٫مفا وا١مؽان اٮمـون هؽذا ا 

ِرا اٮمثاين ٥م٩م: ا  َ۬م
ۡ
ُٔظَف ِإَوُرا »: ٗمعا٨م  ( من ٬موٮمه حَأ َٰ يُ ِرا لََعَ َ۬م

ۡ
 رأها ٚمػص ٖماإل٢مامم واٮمروم..٬م،«حَأ

 : هو ضم اٮمشػت٧م مؼاركًا ٮمؾـطق ٖماٮمـون اٜمشددة ٓم احلر٭مة إو٨م من اٮمغـة..اإل٢مامم

 ٥مٝم أن يميت ٖمثؾثي ضؿة اٮمـون إو٨م اوٮمذٮمك ُيسؿى اٛمتالس(.. ( ٗملَمـُـَا يؽون مع ٫مك اإلد٪مام ا :اٮمروم 

 اٮمثاٮمث ٥م٩م: ٬مرأ ٚمػص ٖمحذف إٮمف وصال وو٬مػا ٓم ٮمػظي:

ْ . ا7 َٔارِيَصا ا  »ان ٓم اٜموضع اٮمثاين من ١مورة اإلكس ( كَ ا َتۡلِسيصّٗ َْ ُرو ثٖ كَسر ٌَِ فِظر َٔارِيَصاْ   «١٦كَ

 ( وذٮمك ٓم أرٖمعة مواضع:٘مؿودا. ا6

ۗ » -أ ًۡ ُٓ َٔداْ َزَفُصواْ َربر ٍُ ََّلٓ إِنر َث
َ
 «خ

ْ » -ب َٔدا ٍُ ا َوَث  «وََعدّٗ

َ  » -ج َٔداْ َوكَس حربَير ٍُ ا َوَث ۖ  وََعدّٗ ًۡ ِٓ َسَِٰهِِ ٌر  َِ ٌّ  «ىَُسً 

ۡبََّقَٰ  » -د
َ
آ خ ٍَ َٔداْ َذ ٍُ  «َوَث
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 ℘الخاتؿة  ℘

، وأسالل اهلل تعاالك أن يتؼباؾ مـاا هاذا العؿاؾ وأن أحؽام التجقيد الـظرية لؾؿبتادئقـ هذا ما تقسر لل جؿعف مـ 

الؼبقل ففق سبحاكف وتعاالك يؽقن خالصا لقجفف الؽريؿ، وأسللف سبحاكف وتعالك مزيدا مـ التقفقؼ والسداد وأسللف 

 كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقر .

 وباهلل حقلك واطتصامل وققتك ... ومالل إٓ س ه متجؾال

 فقا رب أكت اهلل حسبل وطديت ... طؾقؽ اطتؿادي ضارطا متقكال

قة إٓ والحؿد هلل أوٓ وآخرا ، وضاهرا وباصـا ، ففق سبحاكف وتعالك الؿستعان وطؾقف التؽالن ، وٓ حقل وٓ ق

 وصؾك اهلل طؾك الـبل محؿد وطؾك آلف وصحبف وسؾؿ.باهلل العؾل العظقؿ ، 

 كتبف 

 مؿدوح الشرقاويبـ أبق رققة أحؿد 

 ولؿشايخف غػر اهلل لف ولقالديف

Alsharkawi50@yahoo.com 

 
 

 

 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t




