


 
 

 

 خالصة األقوال

 يف

 األطفال حتفةشرح  

 حتفة األطفال شرح منت رشالة مبصطة يف 

 للعالمة شلينان اجلنسوري رمحه اهلل

 والضبط  مع التعليق على األبيات

 كتبفا راجل طػق ربف الباري 

 أحمد بن ممدوح الشرقاوي 
 واجملاز بالقراءت العشر معله القرآن والتجويد
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 لمقدمةا

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

وكرر فقف الؿقاطظ  ،، بقـ فقف الحالل والحرام^ الؽتاب طؾك طبده ورسقلف محؿد

والؼصص لإلففام، وضرب فقف إمثال، وشرح فقف الػرائض وإحؽام، وكص فقف غقب 

ضفارا لؾسامعقـ، مػفقما لؾؿعتربيـ واطظا لؾؿتذكريـ، وآية لؾؿتػؽريـ ، إخبار، جعؾف 

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 

 ؽالم وإشعار اما بعد :اتساطفا ، اطتبارا يف الخطب وال

فنن اهلل بحؽؿتف ورحؿتف أكزل كتابف تبقاكا لؽؾ شلء وجعؾف هدى وبرهاكا لفذه إمة ، 

:داية بجؿقع أكقاطفا ، قال سبحاكفويسره لؾذكر والتالوة والف
َُاَۡۡوَىَلػۡ  ِؽۡۡى ُلؽ َءانَۡٱيََّسر  لِّلِن 

نِٖؽۡ ػر ٌُّ ٌَِۡ ۡ و  َٓ ۡ  :ظف وإبالغف لجؿقع البشر فؼال، وتؽػؾ بحػ[44]سقرة الؼؿر:َذ َُ إُِراََۡن 
َاۡ ۡل  ؽَۡٱَُؾر ولذلؽ فنن مـ أطظؿ ما يشغؾ اإلكسان ، [9]سقرة الحجر:ىََحَِٰفُظٔنَۡۡۥِإَوُراَۡلُّۡۡلِن 

بف جقارحف كتاب اهلل الؽريؿ ، مـ حػظف وتجقيده وتدبر معاكقف ، والعؿؾ بؿا فقف ، لقؽقن 

ـ ، وٓ كعؾؿ حتك أن أمة مـ إمؿ خدمت كتاهبا كؿا بذلؽ مـ أهؾ السعادة يف الداري

خدم الؼرآن الؽريؿ فؿـ العؾؿاء مـ اهتؿ بتجقيده وتحؼقؼ حروفف ، ومـفؿ مـ اهتؿ 

بتػسقره وبقان معاكقف وأسباب كزولف ، ومـفؿ مـ اهتؿ بؼراءاتف وصرقف ورواياتف ومـفؿ مـ 

  .لؽ مـ طؾقم الؼرآنقفف إلك غقر ذاهتؿ ببقان طد آياتف ورسؿف وبقان وق

هذا ولؿا تػضؾ اهلل طؾل بشرف حػظ الؼرآن وتدريسف فلي شرف بعد هذا الشرف 

ۡ :وأي خقر بعد هذه الخقرية ، فؾؼد شرف اهلل أهؾ الؼرآن أيؿا شرف فؼال تعالك ََ ِي ٱلر
َُِٔنۡ ٌِ ْوَلَٰٓهَِمۡيُؤ 

ُ
ۡحََِلَوحِِّۦٓۡأ ۥَۡضقر ُّ ۡٱى ِهَتََٰبَۡحخ ئَُُ ًُ ُٓ َۡءاَتي َنَٰ ًُ ُْ ْوَلَٰٓهَِمۡ

ُ
ۡةِِّۦۡفَأ ُفؽ  َۡيَس  ٌَ َۡو ةِِّۦۗ

ونَۡ ۡٱى ِهَتََٰبۡ :وقال تعالك  ،[121]سقرة البؼرة:ٱى َخََِّٰسُ َِا َرث  و 
َ
ۡأ ًر ََُۡۡث ِي ۡۡٱلر  َ ٌِ ۡ َِا َطَفي  ٱص 

ۡبِإِۡ َي َرَِٰت
ۡةِٱۡل  اةُِقُۢ ـَ ۡ  ً ُٓ  ِ ٌِ َۡو َخِصٞػ ل  ٌُّ ۡ ً ُٓ  ِ ٌِ َۡو ِفِّۦ َف  ّۡۡلِ ًٞ ِ َۡظال  ً ُٓ  ِ ٍِ ۖۡفَ ِۡعَتادَُِا َٔ ُْ ۡ َٰلَِم َۡذ ِِۚ ۡٱّللر ذ ِن

ُوۡ ۡۡٱى َفض  كَاُمٔاْۡ وقال تعالك :[32]سقرة فاصر:ٱى َهترُِي
َ
َۡوأ ِ ۡٱّللر ۡنَِتََٰب َۡحخ ئَُن ََ ِي ۡٱلر إِنر
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ۡيَؽ ُسَٔنۡحَِجََٰؽةّٗۡىرََۡتُتَٔرۡ اۡوََعََلجَِيثّٗ ِۡسّّٗ  ً ُٓ اَۡرزَك َنَٰ ٍر ٔاِْۡم َُفُل
َ
َةَۡوأ َٰٔ يَ  .[29]سقرة فاصر:ٱلصر

خقُركم َمن تعؾَّم الؼرآَن وطؾَّؿه . قال : وأقَرَأ أبو طبِد الرحؿِن يف :^رسقل اهلل قال و 

اُج  قال : وذاَك الذي أقَعدين َمؼَعدي هذا إمرِة ُطثؿاَن حتى كان الَحجَّ
1. 

  من ُهم  قاَل: هم َأْهُل : ^وقال الـبل 
ِ
 َأْهؾقَن مَن الـَّاِس قالوا: يا رسوَل اهَّلل

ِ
إنَّ هَّلل

ُتهُ ا  وخاصَّ
ِ
 .2لؼرآِن  َأْهُل اهَّلل

ُيمَتى بالؼرآن يوَم الؼقامِة وأهِؾه الذين كاكوا يعَؿؾون به تؼُدُمه سورُة : ^الـبل  وقال

 
ِ
ثالثَة أمثاٍل . ما كسقُتفنَّ بعد . قال كلكفؿا  ^البؼرِة وآُل طؿراَن وضرب لفؿا رسوُل اهَّلل

تاِن سوداواِن . بقـفؿا ش اِن طن َغؿامتان أو ُضؾَّ رٌق . أو كلكفؿا ِحْزقاِن من صقرٍ صوافَّ . ُتحاجَّ

 .3صاحبِفؿا

الؿاهُر بالؼرآن مع السػرِة الؽراِم البَرَرِة . والذي يؼرأ الؼرآَن ويَتَتْعَتُع : ^وقال الـبل 

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

فنكه يلتي يوَم الؼقامِة شػقًعا ، اْقَرؤوا الؼرآنَ يف تالوتف بؼقلف: ^بلورغب الـ

 تعاَهدوا هذا الؼرآَن : وحث طؾك تعاهده وحذر مـ تعريضف الـسقان بؼقلف، 5ألصحابه

ًتا من اإلبِل يف ُطُؼِؾفا  .6فوالذي كػُس محؿٍد بقِده ! لفو أَشدُّ تَػؾُّ

،  ^ؿة جربيؾ طؾقف السالم حقـؿا طؾؿ الـبل وأما معؾؿ الؼرآن فنن مفؿتف كاكت مف

حقـؿا طؾؿ الصحابة وإمة مـ بعدهؿ ، وكاكت مفؿة أفاضؾ  ^وكاكت مفؿة الـبل 

الصحابة كابـ مسعقد وأبل بـ كعب وزيد بـ ثابت وأبل مقسك إشعري وطؿر وطثؿان 

 . وطؾل  رضل اهلل طـفؿ أجؿعقـ وغقرهؿ
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تعؾؿ الؼرآن ويحث خاصتفؿ طؾك إتؼان كؾ ما سبؼ يحث الؿسؾؿقـ جؿقعا طؾك 

الؼراءة وأفاضؾفؿ طؾك حػظ كتاب اهلل ، وأئؿتفؿ طؾك تؿام التعؾؿ ثؿ التصدي لؿفؿة 

فنن مـ الؿـظقمات الؿفؿة التل يـبغل لطالب طؾؿ التجقيد أن يتعؾؿفا ولذلؽ ،التعؾقؿ

هلل تعالك ، تحػة إصػال لؾعالمة سؾقؿان الجؿزوري رحؿف ا ويحػظفا ويػفؿفا، مـظقمة

وقد صؾب مـل  ،وإين بحؿد هلل قد قرأتف وشرحتف كثقرا يف دورات بالؿساجد وطرب آكرتكت

، والؿذاكرة لؾتجقيد ،قـإخقاين الؽرام أن أضع شرحا يؽقن كؿرجع لفؿ يف شرحفؿ لؾؿتـ

 . حتفة األطفال شرحخالصة األقوال يف وقد سؿقتففلجبتفؿ لذلؽ، ،وخاصة لؾؿبتدئقـ

سفؾة قريبة لؾػفؿ وافقة بالؿؼصقد ، كؿا تعؾؿـا مـ مشايخـا الػضالء تؽقن  راجقا أن

وأسللف سبحاكف وهق خقر مسمول أن ،بارك اهلل يف أطؿارهؿ وأحسـ اهلل لـا ولفؿ الختام 

يؾفؿـل صقابل ورشدي وأن يجـبـل الخطل والـسقان والزلؾ يف الؼقل والعؿؾ ، وأن يـػع 

                                                                         خالصا لقجفف الؽريؿ ففق كعؿ الؿقلك وكعؿ الـصقر .هبا كؾ مـ قرأها ،وأن يجعؾف 

 كتبف أفؼر العباد لعػق ربف الباري  

 أحؿد بـ مؿدوح الشرقاوي 

 ولؿشايخف غػر اهلل لف ولقالديف                                                                                            
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 ** مبادئ علم التجويد **

 وهرق تعرالك اهلل بؽتراب ٓتصرالف العؾرقم أشررف مـ التجقيد أن وإياك اهلل رحؿـل اطؾؿ

 : الـاضؿ قال كؿا طشرة مبادئ لف العؾقم مـ كغقره

   َطَشَره إِنَّ َمباِدئ ُكلِّ َفن  

                

 

 :" لتعريفا " الحد(  1

 والتجقيرد فجراد، الشرلء وأجردت جقردًا، صرار أي ُجرقدة الشرلء جراد: يؼال يف الؾغة :

 .1مثؾف

 يف الجرقر مرـ بريئرة إلػاظ، مجقدة بالؼراءة أتك إذا تجقيداً  جّقد مـ مصدر: فالتجقيد

 .هبا الـطؼ

 إذا كرذا يف النفر جرّقد يؼال ولفذا تحسقـف، يف الـفاية وبؾقغ إتؼاكف يف الغاية اكتفاء ومعـاه

 .2الرداءة ضد الجقدة مـف جقدًا،وآسؿ ذلؽ فعؾ

د) تالوتررف الؿحّسررـ الؽررريؿ الؼرررآن لؼررارئ ويؼررال  بررالؼراءة أتررك إذا الررقاو بؽسررر( مجررق 

دة  .3هبا الـطؼ حال والتحريػ الجقر مـ بريئة إلػاظ، مجقَّ

 مخرجف إلك حرفال ورد مراتبفا، وترتقبفا حؼققفا الحروف إططاء هق :االصطالح ويف

 صررقغتف حررال طؾررك بررف الـطررؼ وتؾطقررػ لػظررف وتصررحق  وشررؽؾف، بـظقررره وإلحاقررف وأصررؾف،

 وزيـرة الرتالوة حؾقرة وهرق،  تؽؾرػ وٓ إفرراط وٓ تعسرػ وٓ إسراف غقر مـ هقئتف وكؿال

 .4الؼراءة
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فف الؿتلخرون فؼالقا هق إخراج كؾ حرف مرـ مخرجرف وإططراؤه حؼرف ومسرتحؼف  :وَطرَّ

 .1مـ الصػات

 كالجفر، بحال طـف تـػؽ ٓ التل الثابتة الالزمة الصػات أي الصػات مـ الحرف وحؼ

 .والؼؾؼؾة واإلصباق، وآستعالء، والشدة،

 يف طـرف وتـػرؽ إحقال بعض يف لف تعرض التل العارضة الصػات مـ أي: والؿستحؼ

 والؼصرر ؿردوال واإلدغرام واإلضفرار والتػخرقؿ كرالرتققؼ إسباب مـ لسبب أخر البعض

 .2ذلؽ وغقر

 : موضوطه( 2

 الصرػات مرـ حؼفا الحروف إططاء حقث مـ الؼرآكقة الؽؾؿات يف يبحث طؾؿ التجقيد

 .الالزمة الصػات طـ الـاشئة العارضة الصػات مـ ومستحؼفا طـفا، تـػؽ ٓ التل الالزمة

 : ه( ثؿرت3

ـِ  طـ الؾسان صقنُ  رـو ،الؼررآن ألػراظ يف الؾح  وحسرـ الؼرراءة دةجرق مرـ الؼرارئ تؿؽُّ

والؾحرـ هرق الخطرل طـرد قرراءة  الؽرريؿ الؼررآن ترالوة طـرد الؾحـ مـ لساكف وطصؿة إداء،

 الؼرآن.

 : ( فضؾه4

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

 : ( كسبته5

 . الؽريؿ بالؼرآن الؿتعؾؼة الشرطقة العؾقم أحد هق

 :  عهواض(  6

 طؾرك الؽرريؿ الؼررآن فقفرا كرزل الترل إولك القهؾة مـذ التحديد وجف طؾك التجقيد كشل
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 تعرالك اهلل وأمرر ، مجرقدا مرتال إٓ تعالك اهلل طـد مـ الؼرآن كزل فؿا ، ملسو هيلع هللا ىلص محؿد الـبل قؾب

وحُۡٱۡةََُِِّۡۡؾَلۡۡ:  تعالك قال مرتال الؼرآن يؼرأ أن ملسو هيلع هللا ىلص كبقف ۡٱۡلؽُّ
َ ُُۡل  ٌِۡ١٩٣َٰۡ ََِِۡۡلَُهٔنَۡۡتَِمۡيۡ كَََۡۡعَ ٌِۡن

ََۡل ۡٱ ِِؼرِي َُٖۡۡعَؽِبّٖۡۡةِيَِفان١٩٤ٍٍُۡۡۡ تِ ٌُّۡ١٩٥  ، تعرالك وقال :ۡ َُّۡٗۡوكُؽ ُّۡفََؽكۡ ۡاَءا نَۡنَٰ هُِِۡلَل 
َ
ۡۡۥَؽأ ۡۡلرناِسۡٱََۡعَ

َٰۡ هۡ ََۡعَ ىۡ ۡدٌُٖۡ َُّۡوَُؾر َۡۡنَٰ َُاهُۡۡفَإَِذا وقال تعالك: ، ١٠٦ۡحزَنِيَلّٗ
ْ
ُّۡۡفَناحرتِ ْۡۡكََؽخ  الك:وقرال تعر ، ۡكُْؽآَُن

ِۡحَْؽتِيًَلۡۡاىُْلْؽآنََۡۡوَرحِّو كرزل الترل الؽقػقرة بتؾرؽ وآلترزام التلكقرد تػقرد إكؿرا الؿزمرؾ ،فآيرة 

 ملسو هيلع هللا ىلص كران ولؼرد هبرا، إخرذ طؾرك إمة وحض الؼراءة مراتب أفضؾ أهنا وبقان الؼرآن، طؾقفا

ًٓ  وقراءتف رهبؿ كتاب تالوة إمة لفذه إول الؿعؾؿ هق    وتعالك فسبحاك ربف ٕمر امتثا

 الررذي العؾررؿ بؿعـررك( التجقيررد) مصررطؾ  ُيعرررفأمررا طررـ مصررطؾ  طؾررؿ التجقيررد ، فؾررؿ 

 يف تركقبفرررا طـرررد أحؽرررام مرررـ لفرررا يـشرررل ومرررا وصرررػا ا الحرررروف مخرررارج بدراسرررة يعـرررك

 كتررراب يعررررف لرررؿ كرررذلؽ الفجرررري، الخرررامس الؼررررن حررردود يف إٓ الؿـطرررقق الؽرررالم

 يف تررلخر التجقيررد طؾررؿ أن هررذا ومعـررك ،الفجررري الرابررع الؼرررن قبررؾ العؾررؿ هررذا يف ألررػ

 مرررـ أكثرررر العربقرررة وطؾرررقم الؼررررآن طؾرررقم مرررـ كثقرررر إلرررك بالـسررربة مسرررتؼال طؾؿرررا الظفرررقر

 .1الزمان مـ قركقـ

وقد كاكت هـاك بعض إبحاث لؾعؾؿاء ولؽـفرا لرؿ تؽرـ مـػصرؾة يف طؾرؿ التجقيرد أو طؾرؿ 

 إصرقات يف دراسراتمرـ   لـحراةوا لؾُّغرقيقـ كرانإداء كؿا كان يسؿك ولعؾ أبرز ذلؽ ما 

 يف تشررؽؾ وٓ ومتػرقررة مجتررزأة دراسررات كاكررت ولؽـفررا الثرراين، الؼرررن مررـ ابتررداء العربقررة،

 :كتبف ما الدراسات هذه وأبرز. مستؼال طؾؿا مجؿقطفا

 .وصػا ا الحروف مخارج طـ العقـ كتاب مؼدمة يف( ه174ت) أحؿد بـ الخؾقؾ -1

 .خاصة اإلدغام باب يف (الؽتاب) يف( ه184ت) سقبقيف -2

 .اإلدغام أبقاب يف( الؿؼتضب) كتاب يف( ه285ت)الؿربد -3

 .الؾغة جؿفرة مؼدمة يف( ه321 ت) دريد ابـ -4
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 .اإلطراب صـاطة سر يف( ه392ت) جـل ابـ -5

كؿرا يؼرقل  هرر، 325: سرـة الؿترقفَّك الخاقراين مزاحؿ أبا التجقيد يف ألَّػ َمـ أول وكان

 رائقرة قصرقدة ألرػ الفجرري، الثالرث الؼررن أواخر يف وذلؽرحؿف اهلل ،  اإلمام ابـ الجزري

كة  مرـ طردًدا فقفا ذكر - التجقيد طؾؿ يف كظؿٍ  أقدم تعترب وهل - بقًتا وخؿسقـ واحد مـ مؽقَّ

 استشررفادهؿ خررالل مررـ الالحؼررقـ العؾؿرراء جفررقد يف أثررر لفررا وكرران التجقيررد، مقضررقطات

 .مـفا قتباسفؿا أو لؿعاكقفا، شرحفؿ أو بلبقا ا،

  : االسم(  7

 اسؿف  الؿشفقر بقـ الطالب والعؾؿاء هق طؾؿ التجقيد. 

  : االستؿداد(  8

 الترابعقـ ثرؿ الصرحابة صريؼ طـ الؽقػقة هذه إلقـا وصؾت وقد ملسو هيلع هللا ىلص الـبل قراءة كقػقة مـ

 .ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل برسقل سـدهؿ الؿتصؾ الؿتؼـقـ الػضالء والعؾؿاء الؿشايخ ثؿ

  : حؽم الشرع(  9

 أحؽامررف معرفررة بؿعـررك العؾؿقررة الـاحقررة مررـ التجقيررد تعؾررؿ أن الحبقررب أخررل طؾررؿا

 .  الؽؾ طـ سؼط البعض بف قام إذا الؿسؾؿقـ طؾك كػاية فرض ففق التجقيدية

 مرـ بإدلرة وذلرؽ الؼررآن قررأ مرـ كرؾ طؾرك طرقـ فرض ففق بالتجقيد الؼرآن قراءة أما

 .  العؾؿاء وأققال والسـة الؼرآن

َُاهُۡۡفَإَِذا وقال تعرالك:، حَْؽتِيًَلۡۡاىُْلْؽآنََۡۡوَرحِّوِۡ : تعالك قال
ْ
ُّۡۡفَاحرتِ ْۡۡكََؽخ  اتبرع أي  ۡكُْؽآَُ

 القجررقب مررـ الحؽررؿ يصرررف صررارف وجررقد لعرردم وذلررؽ لؾقجررقب هـررا وإمر،قراءتررف

 . لالستحباب

 :  السـة من والدلقل

 ابرـ حرديث مرـ الـشرر يف اهلل رحؿرف الجرزري ابرـ كؼؾف وما معجؿف يف الطرباين رواه ما 

 بررتك " والؿسراكقـ لؾػؼرراء الصردقات إكؿرا " الرجرؾ فؼرأ رجال يؼرئ كان أكف:   مسعقد

 طبرد أبرا يرا أقرأكفرا كقرػ:  فؼرال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل أقرأكقفا هؽذا ما:   مسعقد ابـ فؼال الؿد
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 . فؿدها " والؿساكقـ لؾػؼراء الصدقات إكؿا ":  أقرأكقفا فؼال الرحؿـ

 قررأوا أهنرؿ الؼرراءة أئؿرة أو التابعقـ أو الصحابة مـ أحد طـ وٓ ملسو هيلع هللا ىلص الـبل طـ دير ولؿ

 . طؾقفا الؿتعارف التجقيد أحؽام برتك الؼرآن

 لألحؽرام الـظري العؾؿ بؿجرد يؽتػل أٓ الؼرآن قراءة يف التجقيد بؼقاطد لمخذ وٓبد

 برسرقل سـدهؿ الؿتصؾ الؿتؼـقـ الؿشايخ مـ والسؿاع إخذ مـ لف ٓبد ولؽـ الؽتب مـ

 الصرحق  الـطرؼ وكقػقرة وآبترداء الققرػ الطالرب مـرف سرقتعؾؿ الشقخ ٕن وذلؽ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 وقرد مشراففة إلرك تحتراج الترل إحؽرام مرـ ماهـالؽ آخر إلك الؿخارج وتحؼقؼ لؾحروف

 :   الؼائؾ قال

ـْ  ـْ  العؾؿَ  يلخذِ  َم ـْ  ُمَشاَفَفةً  َشْقٍخ  َطر ـْ  َيُؽ يْ  َط  َحَرمِ  فِل َوالتَّْصِحقِػ  غِ الزَّ

ـْ          ْـ  َوَم ْـ  لِْؾِعْؾؿِ  آِخذاً  َيُؽر  َكراْلرَعَدمِ  اْلِعرْؾؿِ  َأْهؾِ  ِطـْدَ  َفِعْؾُؿفُ                 ُكُتِب  مِ

 . والبد الؾحن يف فسقؼع الؿشايخ أفواه من الؼرآن يلخذ لم ومن

  : مسائؾه(  11

 الـرقن أحؽرام مثرؾ الجزئقرة أحؽامرف معرفرة إلك اهب يتقصؾ التل الؽؾقة وقضاياه ققاطده

 .   وغقرها والتـقيـ الساكـة

ولعؾـا كـبف أيضا طؾك مـ يتشدد يف تالوة الؼرآن الؽريؿ بحجة أكف يرتؾ أو تجراوز الحرد 

ألسػ ضفرر لـرا بعرض الؿتسراهؾقـ وقرراء قردمقا الرـغؿ يف الـغؿ والؿؼامات كؿا يسؿك  ، فؾ

لحان بشؽؾ فج ويؼـع كػسف أكف يصقر أيات بصرقتف برؾ رأ بإفتجده يؼ، طؾك تالوة الؼرآن

قررد وصررؾ الحررّد برربعض الـرراس أن يسررتؿع إغرراين ويتطررّرب هبررا ويؾتررّذ، بررزطؿ أكررف يررتعّؾؿ 

الؿؼامات لقؼرأ الؼرآن هبا، وهذا أمر مشاهد، وواقع محسقس، ٓمجرال إلكؽراره، وٓسربقؾ 

 . إلغػالف، وكػك بف مػسدة

مستحدث ٓ يؿت إلك طؾؿ الؼراءات بصؾة، بؾ كشرل يف حاضرـات وطؾؿ الؿؼامات طؾؿ 

الؿغـقـ والؿغـقات، مضبقصًا بطابع مقسقؼل يؿتاز برف صرقت معرقـ ومررتبط برآٓت الؾفرق 

 والطرب ، كالؿؼامات إكدلسقة والبغدادية وغقرها، فال يجقز تعؾؿفا أو تعؾقؿفا .
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الصررقت بررف يؽررقن  د، وتحسررقـوتررزيقـ الؼرررآن يؽررقن بررالتزام أحؽررام الررتالوة والتجقيرر

وٓ يجرقز أن يطؾرؼ طؾرك ذلرؽ مسرؿك مؼرام لبدطقترف وسرقء ا ، بضبط مخارج الحروف أداء

 .  كشلتف

قررراءة الؼرررآن بإلحرران، بلصررقات الغـرراء وأوزاكررف :- محاااإلا إلإل-قاا اإلااماا نإلاجاا إل  اا إل

وإيؼاطاتررف، طؾررك صريؼررة أصررحاب الؿقسررقؼك، فرررخص فقررف بعررض الؿتؼرردمقـ إذا قصررد 

،  ستعاكة طؾك إيصال معاين الؼرآن إلك الؼؾقب لؾتحرزيـ والتشرقيؼ والتخقيرػ والرتققرؼآ

وأكؽر ذلؽ أكثر العؾؿاء، ومـفؿ مرـ حؽراه إجؿاطرًا ولرؿ يثبرت فقرف كزاطرًا، مرـفؿ أبرق طبقرد 

ويف الحؼقؼرة هرذه إلحران الؿبتدطرة الؿطربرة  رقج الطبراع، وتؾفرل طرـ ،  وغقره مـ إئؿة

مررـ آسررتؿاع حتررك يصررقر التؾررذذ بـجرررد سررؿاع الـغؿررات الؿقزوكررة  ترردّبر مررا يحصررؾ لررف

وإكؿرا وردت السرـة ،  وإصقات الؿطربرة، وذلرؽ يؿـرع الؿؼصرقد مرـ تردبر معراين الؼررآن

 .1بتحسقـ الصقت بالؼرآن، ٓ بؼراءة إلحان، وبقـفؿا بقن بعقد

 اهلل : أما التجقيد فقؼرأ بسفقلة وبؾطػ كؿا قال اإلمام ابـ الجزري رحؿف و

الاإل ِفإل ُمَكمَّ إلَم إلَتَكلُّ اِفإلإل        ِمْ إلَغاْْيِ  جِ للُّْطِفإلفِايإلالنُّْطِقإلجِاَلإلَتَعسُّ

يعـل أنَّ التجقيد أيًضا قراَءة حروف الؼررآن مؽؿؾرة، مرـ حقرث إخرراُج كرؾ  حررف مِرـ 

ف مرـ الصرػات، بسرفقلٍة ويسرر وُلطرػ يف الـُّطرؼ مرـ غقرر ف ومسرتحؼَّ  َمخرجف، وإططاؤه حؼَّ

ػ  .تؽؾُّػ وٓ تعسُّ

ة بحقرث يرـجؿ  :والتكلُّف ق يف الؼرراءة، وهرق الؼرراءة بؿشرؼَّ هق التصـُّع والتـطُّع والتشدُّ

 .طـفا تغققُر مالم  القجف دون حاجة

ف  .هو املغاالة واملبالغة وجماوزة احلدِّ يف الؼراءة وُنطق احلروف :والتعسُّ

ف حؼقؼ الحروف والحركرات، والؿبالغرة يف الؿبالغة يف تَ  :وم إلأسب بإلالتكلُّفإلوالتعسُّ
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 .التَّػخقؿ والرتققؼ، وتؼؾقد إصقات دون ضابِط، ومتابعة إَلحان يف الؼراءة

ف ل والؿشاففة طؾك يرد : وسبيلإلالتخلُّصإلم إلالتكلفإلوالتعسُّ الحذر مِـ أسبابف، والتؾؼ 

ومراطراة َوْزن الحررف الؿشايخ الؿَفرة العرارفقـ، ورياضرة الػرِؿ وَكْثررة التردريب والؼرراءة، 

 .طـد كطِؼف، وتدبُّر الؼرآن طـد قراءتف

: فؾقَس التجقيُد بتؿضرقغ الؾ َسران، وٓ بتؼعقرِر -رحؿه اهَّلل–قال الحافظ أبو طؿرو الداين 

، وٓ  الَػِؿ وٓ بتعقيج الػرّؽ، وٓ برتطقرد الصرقِت، وٓ بتؿطرقط الؿشردد، وٓ بتؼطقرع الَؿرد 

فا الؼؾرقُب وإسرؿاُع، بتطـقـ الُغـَّات، وٓ بحصرَ  راءًة تـػر مـفا الطِباُع، وتُؿجُّ
اءات، قِ مة الرَّ

رَػ، وٓ  بؾ الؼراءة السفؾُة، العذبرُة، الحؾرقة الؾطقػرة، الترل ٓ َمْضرَغ فقفرا، وٓ َلرقَك وٓ تَعسُّ

ررَع، وٓ تخرررج طررـ صبرراِع العرررب، وكررالِم الػصررحاء بقْجررٍف مررـ  تؽؾُّررػ، وٓ تصررـَُّع، وٓ تـطُّ

   .1لؼراءاِت وإداءوجقه ا

: فالتجقيرد حؾقرة الرتالوة، وزيـرة الؼرراءة، وهرق -رحؿاه اهَّلل  -اإلماام ابان الجازريَقاَل 

إططرراُء الُحررُروِف حؼققفررا، وترتقبفررا مراتبفررا، وردُّ الَحررْرف إلررك َمْخَرجررف وأصررؾف، وإلحاقِررف 

ـْ غقررر  بـظقررره، وتصررحقِ  لػظررف، وتؾطقررِػ الـُْطررؼ بررف طؾررك حرراِل صررقغتف، وكؿرراِل هقئتررف، مرر

ػ، وٓ إفراط وٓ تؽؾُّػ إسراف، وٓ تعسُّ
2. 

 ولك إلم إلالسبيلإلللوصواإللإلتق نإليفإلالتجويدإل؟؟

  قال اإلمام ابن اجلزري رمحه اهلل :

إلَتاْركِاإِل اإِل         َوَلْيَسإلَجْينَُاإلَوَجْْيَ  إاِلَّإلِ َي َضُةإلاْمِرٍئإلجَِفكِّ

فف حؽاًمررا، فحتررك ٓ يستشررعر السررامعقن أن لررف ضررقابط وأ االتجقيررد وبقَّـرر ـررابعرردما طرَّ

أنَّ الػررق برقـ مرتؼـ التجقيرد   -رحؿرف اهلل  –ابـ الجزري استصعاَب تحصقؾف وتعؾؿف، بقَّـ 

 ،) ررقـ أو الػررؿ، وهـررا أصؾررؼ الجررزَء وأراد الؽررؾَّ ياضررة بالػررؽ  )أي: الػؽَّ وتاركررف لررقس إٓ الر 

ررقـ أو الَػررؿ تحصررؾ بالؿداومررة طؾررك الؼررراءة  بررالتَّؽرار والسررؿاع الؿباشررر مررـ ورياضررة الػؽَّ
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الؿشايخ والؿؼِرئقـ، وكذلؽ َتْرك الؼراءة بالتجقيد يـجؿ طـفا اكخػاٌض يف مستقى الؼرارئ، 

قـ، ويترلتَّك ذلرؽ بالؿداومرة طؾرك  والرجقع إلك مستقاه وأفضؾ مـ ذلؽ يؽقن برياضة الػؽَّ

ل والؿشاففة مـ الؿشايخ والؿؼرئقـ  .الِؼراءة والتؾؼ 

ٓ أطؾررؿ سرربًبا لبؾررقغ هنايررِة اإلتؼرران والتجقيررد، :-رحؿااه اهَّلل-م اباان الجاازري قاال اإلمااا 

رل مرـ  -ووصقل غاية التصحق  والتشديد  مِثؾ رياضة إلُسـ، والتؽرار طؾك الؾػرظ الؿتؾؼ 

 .1فؿ الؿحسـ

وقرد كران العرالؿقن بصرـاطِة التجقيرد :-رمحوه اهلل-َقال الَعالمُة أبوو احلنون الاػاق و 

ـ أحرٌد َيـْطُِؼقَن هب رػ، وٓ تؽؾُّرػ، وٓ كرربٍة شرديدة، وٓ يرتؿؽَّ ا َسؾِسًة، سفؾًة برْفٍؼ، بال تَعسُّ

ل ذلؽ مـ أفقاه أهِؾ الِعؾؿ بالؼراء  .2ةمـ ذلؽ إٓ بالرياضة، وتؾؼ 
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 متن

 تحفة األطفال 
 لإلمام العالمة / سليماى بو حشني اجلمزوري

 رمحه اهلل تعاىل

 اٍؿالِةوهس اؾجّست ضبط لضيَة الشيذ 
 حمّس ثّيُ الضؾيب خمؼٕ اهلل
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ْظَمِِل وُتْ »
َ
ِ٘ ٍْقِ اَمُة اَْأ ِِن ِِف ََتْ َّ  «نِ ءااٍُْوصْ  يسِ َْ

 ِ يذِ َل ِنَ  شَّ َّ ِ  ُسََي ِْ َشَيَِبّ ب ِس ب َّّ
ِْ حُمَ ُضورِيِّ  ِْ ُخَسنِي ب ّْ َ

ْ
 اْل

ِٗيِ 
ِْٔسيِّ  الشَّ َذ

َ
 بَِِأ

 
 ُِ ِْ الصَِّخي  ِمْسِب اهللِ الصَّْْحَ

َقُمووو٘رِ  رَْْحَوووةِ  َراِج  َحُووووُ٘ل . 1
 اٍْ

 
ووِ  ًِ ِنُ  َدْو َّ َ٘  ُسووََْي وو ُٖ  َ

ْ
ووُضواْل  يرِ ّْ

وووو. 2  ّْ  ََعَ  ُِمَطووووَِّيً  هللِ  سُ واٍْوَد
 

وووووسٍ   َّّ ْْ  َوآِلِ  حُمَ ووووو َِ  ثَووووواَل  َو
ووَشا َوَبْؿووسُ  .3  َٖ  ُُ ِصيووسِ  اجلَّْؼوو ُّ  لَِْ

 
ِْ  اجلُّووو٘نِ  ِِف   ِ٘ي ووو

ْٔ ووو َواتلَّ ُّ ْ  ُسودِ َوال
 4 . ُٕ ْيُج َّّ ْظَمووِلِ  ُتَْمووةِ )و بِوو َسوو

َ
 (اَْأ

 
  ْْ َِٔ َخ ويِ ِّ  َشْيِز ِّ ْ وِلِ  ِذي ال َّ ًَ  اٍْ
رُْجوو٘ .5 

َ
ِٕ  أ نْ  بِوو

َ
ْٔ  أ بَووِاٍعُّ  َمووؽَ َح  الَّ

 
ْجووووصَ  

َ
َ٘ا َواٍَْوُبووووَ٘ل  َواَْأ  بَووووَِواثلَّ
ـِ   اكِـَِة َوالتَّـْقي  َأْحَؽاُم الـُّقِن السَّ

ُّٔوو٘نِ . 6 ْْ تَْسوو إِنْ  لَِ ْٔوو ُس ِْ َولَِجَّ  ِ٘ي
 

ْرَبووؽُ  
َ
ْخوو أ

َ
 ِن ثَبْيِيوو ُزووشْ لَ  ََكمٍ أ

 7 . 
َ
ُل لََِْأ وِرُ اْلِ  وَّ َٗ ْخو ٌَ َرْبو ْػ

َ
 ُصِف أ

 
 ْؿوصِِف لََْجَ  ْت ُرثَِّبو ٍتّ ِسو لََِْدَْنِ  

ووضٌ . 8 ( ّْ وو َٖ َٗ  ِءُ َخوو َخوونْيٌ  َُّ ُثوو ِءٌ َذ
 

َََجوووِنِ   َّ ْٗ  ِءُ َرووو َدووونْيٌ  َُّ ُثووو ُم
ثَووو جَّةٍ بِِسووو مٌ إِْدَغ  :َواثلَّوووِنِ . 9 

َ
 ْت أ

 
ُْ ( يَْصُمَُ٘نَ :)ِِف   ُٖ َس ْٔ  ْت خَبََجو سْ هَ  ِؾ

 11 .ِ َٗ َّٔ ًِ ٍَ  َّ ٌُ هِ  :ِنِ هِْسو ِيُوْسدَ  ْسو َّ 
 

  ِٕ ٘و)بِوو َّٔووةٍ بِقُ  ذِيوو ُّ ْٔ ووِ (َح َّ   ُؾَِ
وووةٍ بِِسَْ  َٓوووَِك  إَِذا إِّلَّ . 11 (  الَ لَووو َّ

 
  ُْ َ٘انٍ  َُّ ثُ  ،ُدْجَيِ :وي ثُْسِف ْٔ  اَل ثَو ِض

ْٕ دُ  ْيِ بَِقووو مٌ إِْدَغ  :اثلَّوووِنِ وَ . 12   َّٔووو
 

َ  ِِف   َرَّٓووو َُّ ُثووو اَوالوووصَّ  مِ الوووالَّ  ْٕ َيِصّ
هْ  :َواثلٍَُِِّح  .13  ْٔو اَلُب اْلِ  اْْلَوِءِ  سَ ِؾ

 
وووِ  ًّ ووو َّٔوووةٍ بِقُ  ِِي  ْرَموووِءِ اْلِ  ؽَ َِ

ْٔسَ  اْلِْرَمِءُ : َوالصَّابِؽُ  .14  ٌِ  ِؾ  اٍَْمِِضو
ْٔ  ْرَمِءُ اْلِ  :وَالصَّابِؽُ و  ٌِ اٍَْمِِضو سَ ِؾ

ْٔوو ْرَمووِءُ اْلِ  :َوالصَّابِووؽُ   ٌِ اٍَْمِِضوو سَ ِؾ
 

  َْ  ٌِ لََِْمِِض  ٌب َواجِ  ُصوِف واٍْودُ  ِِ
ْْ  ََخَْسةٍ  ِِف .15  َٖ  َؾْشٍ  َبْؿسِ  ِِ  َِرْمُض

 
ُِ  ِِف   َشا ِِكْ َٗ  سهَ  ِت اْلَيْ  َٖ ُج ْٔ َّّ  َِضو

 سْ هَو ْزٌص شَ  ِدَ جَ  ُْ زَ  َِٔثَ  اذَ  ْك ِض . 16 
َِّس  َسوووووووووووووووووووووووووووووو
 

َِػ  ؽْ ضَ  ًق تُ  ِِف  دْ زِ  ِبً َظيِّ  مْ دُ ِّ س  َّ ِ  ِل
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ـِ  ُؿ اْلرِؿقِؿ َوالـُّقنِ ؽْ ُح  َدَتْق  اْلرُؿَشدَّ

17 . َّْ ووِ وَُدوو ًّ َداُشوو ًُٓ٘ٓووِ َُّ ُثوو ِِي  ِسّ
 
 

  ُِّ َّٔوو ْصَف َخوو ُيوووالا  َوَسوو  َسابَوو ةٍ ُد
 
 

اكِـَةِ   َأْحَؽاُم اْلرِؿقِؿ السَّ

18 . ُُ ي ِّ ْ ْْ  إِنْ  َوال ٌَ  ثَِج  تَْسُس َِٗجِ َرْب
ْ  ال

 ُُ ي ِّ ْ ْْ  إِنْ  َوال َِٗجوِ ٌَ َرْبو ثَوِج  تَْسوُس
ْ  ال

 

ٍووو ّلَ  
َ
َٔووو ٍك أ َِجوووِ ِلِ  ةٍ حَلِّ

ْ
 ى اْل

وووِ .19  َٗ ْخََكُم
َ
ِ  خَوووةٌ خاََل  :أ ْْ ل ووو  ْط َضوووبَ  َّ
 

و، اْدَغمٌ ، إِْرَمِءٌ   َٗ  َووْط ذَ  ،ِرٌ َوإِْػ
ُل  .21  وَّ

َ
ْٔوووسَ  ِءُ اْلِْرَمووو: لَوووَِْأ  اْْلَوووِءِ  ِؾ

 
  ِٕ ِّّ وووْمِ٘يَّ  َوَسووو ِ  الشَّ   َُْووووصَّاءِ ل
ْدَِ  مٌ إِْدَغ  :َواثلَّووووووِنِ  .21 ( ِّ ِ ووووووِب َت  َٗ
َ
 أ

 
  ُِّ وِإِْدَغ  َوَسو  َذووَ   ِيَو اَضووِقيً  ًِ
وووِرُ اْلِ  :َواثلٍَِِّوووُح  .22  َٗ ْٕ اْْلَوِ  ِِف  ْػ  يَّووو

 
  ْْ ْخوو ِِوو

َ
َٗ  ُصٍف أ ِّّ ْٕ  َِوَسوو ِ٘يَّ  َشووْم
نْ  َِولَوو َواوٍ  ََلَى َواْخووَشرْ .23 (

َ
 ََتْووَجِ   أ

 
وووِ  َٗ ِ َوووِدِ َواِّل  ٍُِوْصب  ِْؾصِِف لَووو ِتّ
 

ِم اْلِػْعؾِ  َٓ ِم َأْل َو َٓ  َأْحَؽاُم 

  لاَِلمِ . 24
َ
  ٌَ َرْبو َِّلنِ خَ  ْل أ

َ
 ْخوُصِف اَْأ

 
وووِ  َّ ُٖ وَّل
ُ
َٗ  أ وووِإِْػ َٖ  ِف صِ ْؿووولََْجَ  ُِر
 25.  ٌَ ْؽ َؾْشَ  َرْب َِ ِٕ شْ رُ  ةٍ اْرَبٍؽ  و ِّ ِؾَْ

 ُٕ وووووووووووو َّ وووووووووووو ِؾَْ َّ  ُٕ ِؾَْ
 

  ِْ ـِ إِ ) ِِ و ْك وََرو َى َخجَّ  بْ َّ  (ُٕ َؾِوي
ووِ.  26  َّ ِٗ ِ  :خَِجِي ووإ َٗ ْرَبوو ِِف  ِْدَغُم

َ
 ؽِ أ

 
يًْضووو َصةٍ وَوَؾْشووو 

َ
ووو ِأ َٖ  ؽِ لَووو َِوَرْمَض

ِ ا ذَ ْك ِض ُمْض تَ ْْحًِ رَ ٌْ ِض َُّ ثُ ْب ظِ  .27  ٓ ُْ  َؿو
 

ِ  ِوً يمَشِ  رْ زُ  ٍّْ َػ  ٘ءَ سُ  عْ دَ   َصمْ ل ًَ َْ 
 
 
 

28.  َ َٗ  اُّلوَل  مَ َوالووالَّ ِّّ ّْ  :َِسوو ْٕ َر  ِصيَّوو
) 

  َ ِ اُّلْروَصىَم َوالالَّ َٗ ِّّ ِسويَّ  :َسو ّْ    ْٕ َش
ِٗووَصنَّ  .29  ْػ

َ
ٌٍ لِ  ّلَمَ  وَأ ْعَََووووِ ْؿوو ُِ 
 

و ِ٘:َنْ  ِِف  
ُْ جَ  ٌْ هُ َٔوَِوهُ  ،َؿو  تْلَوَق َوا ،َْ

ـِ         ـِ َواْلرُؿَتَجاكَِسْق ـِ َواْلرُؿَتَؼاِرَبْق  فِل اْلرِؿْثَؾْق

َمِِت  ِِف  إِنْ  . 31 َّ  الِطّ ْ ْدالَنِ لَ  َخْصلَِنِ   ِاتََّموْ  َزِرِِج وَال ِّ َّ  ٍِْو ِٗ َخوووووو ِذِي
َ
 ّنْ أ

 َِرَبوَِتوَ  ِصًَجوَمْ  ِيَُسَ٘ٓ  َوإِنْ  .31 
 

وووومَ  َوِف    َبووووِيََُوَّ  ِاْرَجَََموووو ِِت الِطّ
 32  .، ْجَوِرَِبنْيِ وْ  ُِ

َ
 اتََّمَوِ يَُسَِ٘ٓ أ

 
ووومَ  ُدونَ  َصٍج َمْووو ِِف   َوووو ِِت الِطّ  ُِخِوّ
َجَجِنَِسنْيِ ب.  33  ُّ ْ ْْ  إِنْ  َُّ ثُ  ِل  َسَس

ْْ َسوووووووووووووووووووووووووو  َس
 

ُل   وَّ
َ
ّ  أ   ُكٍ

وووووووِقيَ لَ ِّّ  ِلطَّ  نَيْ َسووووووو
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وْ . 34
َ
َْصلَِنِ أ

ْ
ّ  ِِف  ُخِصَّك اْل   ُكٍ

ٌْ َّ  َيبِوووويٌ  ُكل   َذُو َٗ ُٕ َواْذ ُّ  ْٔوووو  ٌْ وُدووووبٍِِْو
 
 

 َأْقَساُم الَؿد  

وو . 35 َّ   سُّ وَواٍْو
َ
 َلُ  لَووْصِ ل وَ  ،ْضووِ ل أ

 
  ُِّ ًّل  َوَسووووو وَّ

َ
ووووو٘ َظبِيِؿياوووووِ أ ُٖ  َو

) 36  .ِ َ٘رُّ  َّل   َِ  ْب َسبَ  ََعَ   َلُ   ٌك ثَ
 

ِٕ َّل  وَ   ِ   ََْب َُتْجَ   ُصوُف اٍْوُدو  بُِسوٓ
 37 .  ٌْ يُّ  بَ

َ
ّْضٍ  َديُِِْ َخصٍْف  أ وْ  َٖ

َ
ْ٘ن  أ ًُ  ُسو

 
بِيِعَّ   سٍّ َِ   سَ َبؿْ   َجِ    ٘نْ يَسُ   لٍَِعَّ
هٌُ٘ف  اٍَْمْصِ ُّ  َواْْلَرصُ .38  ْ٘  ََعَ  َم

 
 

ضٍ َيو َسَبْب   ّْ وْ  َٗ
َ
٘نٍ  أ ًُ  ُمْسوَجاَل  ُس

 ِ وَٗ وِؿيولَ  ةٌ واَلخَ وخَ  ُٕ وُصولوخُ .  39 
 

  ْْ ِ ِِف  َوْهَ  (َواٍي ) ٍَْمِغ  ِِ َٗ ِ٘خي ُٓ 
ْسُ . 41  ًَ ٌَ  وَال ٌَ  َرْب َ٘اوِ  احْلَِ وََرْب

ْ ٍْ  ٌَ وَربْ  حٌ جْ وَولَ  ْصٌط وشَ   َضُ ال
َ
 مْ َتَ وَْ ويُ  ٍك وأ

ِ َنيُ َواٍِّ . 41  َٗ ْٔ ًِّ  واوٌ وَ  احْلَِ :ِِ  َُِٔسو
 

ْؾَِ  ُكٍّ  ٌَ َرْبوووو ِحٌ آِْمَجوووو إِنِ  
ُ
 َٔووووِ أ

 َأْحَؽاُم اْلرَؿد   

ووسِّ . 42 َّ ْخوو لَِْ
َ
 ُسومْ ثَوو اَلخَووةٌ خَ  ََكمٌ أ

 
ُُ٘جُ٘ب  َوْهَ   ْ َ٘اُز، ،ال ُضومْ  َواٍْوَجو  َواٍَُّ
َ٘اِجٌب  .43 ( وضٌ  َجِءَ  إِنْ  لَ ّْ وسّْ َبْؿسَ  َٖ َِ 

سّْ  َ٘اِجٌب َِ ّْ  َجِءَ  إِنْ  لَ و سَ َبؿْ  ضٌ َٖ  سّْ َِ
 

وووو ِِف   َّ ٌْ بِووووو َوَذا ةٍ ِِكْ جَِّط  َؿووووسّْ حُ  ُّ
ٌْ  إِنْ  صٌ وهَْطووَ  سل َِ  وََجِئِضٌ  .44   لُِطو

 
وووبِسِ  ُكل   َّ ووو ةٍ َْ َٖ ْ  َشاَو ٌْ ال َْٔمِطووو ُّ 
 45.  ٌُ ِِْد و َؾَصَض  إِنْ  َذا َو ٘نُ السُّ ًُ 

 
٘نَ َيووووو َوْرًمووووِ  ُّ  نَْسووووَجِؿنيُ   َجْؿََ
 
) 

وْ  .46
َ
مَ هُ  أ ّْ  ِسّ َٗ ْ ْ  ََعَ  ضُ ال   َوَذا سِّ َّ ال
 
 

٘اَيوووو بَوووَسْل   ُٔ َِ ًِٓوووِ آ َّ  ُروووَشا َوإِي
٘نُ ال إِنِ  :َوَّلزِمٌ  .47  ًُ ووو ووو سُّ ِضّ

ُ
 اَل أ

 
وو سَ َبْؿوو َوْرًمووِوَ َوْضوواًل   َّل  سٍّ َِ ِّ٘  ُظوو
 

 أْقَساُم الَؿد  الَّالِزمِ 

ْهَسووِمُ .48
َ
يْ  زِمٍ َّل  أ ُْ ََلَ وو ْربَ  ِٗ

َ
ْٕ أ  َؿوو

 
ْٕ َِ  ْصِفل وََخوووو ِِكْووووِ ل  َوثَِْووووَى    َؿوووو
ووووِ.49  َّ ُٖ ووووٌك  لِِكَ ٌُ ُِ  ُمَمَّ وووو  َدوَّ

 
ووووووِشهِ   َٗ ْربَ  َذ

َ
ٌُ تُ  َؿووووووةٌ أ وووووو  َمطَّ
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و لَإِنْ .51 َّ ٘نٌ ُسو ةٍ بِِسَْ وؽْ اْججَ  ًُ َّ 
 

وو  ووسٍّ  َخووْصِف  ؽْ َِ وو َِ ْٗ  َوَرووؽْ  ِِكْووِ ل  َ٘ َذ
وْ . 51 (

َ
 وُِجوَسا اٍْوُدوُصوِف  خاَُلِثِّ  ِِف  أ
وْ 
َ
 َساوُِجوو ُصوِف اٍْوُدووو ِثِّ خُوواَل  ِِف  أ
 

ووو  َّ  َسابَووو لََدوووْصِفل  ُٕ َوْسوووُع  سُّ وَواٍْو
وووِ. 52  َّ ُٖ ٌٌ  لِِكَ ووو َدوَّ ْدفِ  إِنْ  ُِ

ُ
وووِأ َّ 

 
 
 

وووووٌك  ِيُوووووْسدَ  ُْ لَووووو إَِذا ُكل  َمَمَّ َّ 
زِمُ . 53  َل  اٍْوَدوْصِفُّ  َوالالَّ وَّ

َ
رْ  أ َ٘ و  السُّ

زِمُ  َل  اٍْوَدوووْصِفُّ  َوالووالَّ وَّ
َ
رْ ال أ َ٘ وو  سُّ

 

ُ٘دهُ   وووو َوِف  ،وُُجوووو َّ  صْ وَطوووواْنَ  ِنٍ َث
 54. َِٗ َُّؿ ُْ : ُخُصوُف  ََيْ  جََووْص  ٌْ َؾَسو َز

 (ْص جَوَ 
وونْيِ  ُذو وََخوونْيُ   َٗ ووُ٘ل  وَْج َروو واٍعُّ

َ
 ّصْ أ

 55 .َِِ َ٘ى َو ٍِْك ّل  ِث اثلُّاَل  اْلَصِْف  ِس
َ
 أ
ٍِوووووووووووووووووووووووووووووو

َ
 ْك أ
 

هُ   ووووسُّ َّ وووو َذ اَِ ٍِوووو ياووووَِظبِيؿِ  سا
ُ
 ْك أ

يْضًوِ َوَذاكَ . 56 (
َ
ِ  ِِف  أ َ٘اث و حِ لَ رْ السُّ َ٘ 

 
 
 
ّ ) :ٍَْمِغ  ِِف  ِٖ  َحٍ  صْ اْنََطوو هَوسِ  (صٍ َظوِ
ؽُ . 57  َّ ََيْ ِ  َو َ٘اث   حَ اٍَْم

َ
َشوصْ  ْرَبؽاَْأ  ؾَّ

 
 ( ُٕ ْْ  ُسَدْيًا ِضَْ  صْ َٗ اْشجَ  َذا (َرَعْؿَى  َِ
 
 
 
 
 
  

58.  َُّ ُُ اجلَّ  َذا َوَتوو ووسِ ِبَ  ْؼوو  اهللِ  ّْ
 

َّ  ََعَ   ِٕ َت ِِوووووو َٔوووووو اَل بِوووووو ِ  ِِه َت
 59.  َُّ وو ُثوو وواَلمُ َوال اَلةُ الطَّ بَوو سَّ
َ
 َساأ

 
  ِمِ ِرَجوووو ََعَ  

َ
ْْحَوووو ْٓبَِيووووِءِ اَْأ

َ
 اسَ أ

ووودْ  َواْْللِ  .61   ِبِؽِ ثَووو َوُكِّ  ِب َوالطَّ
 

ِِؽِ َسووووووو َوُكِّ  ِرِئٍ هَووووووو َوُكِّ   ِ 
 61 .  ُٕ ْبَيِثُ

َ
 َ  اجلُّو ِلِي (َسابَو َٓوسل ) أ
 

  ُٕ خيُوو وو َصىوبُْشوو) ثَِرِ َّ ِ ُٔ  ْْ ل ووُِحْجِو َٗ) 
                          

 ثّت ِٔؼِ٘ة تمة اَأظمِل

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حتفة األطفال شرحخالصة األقوال يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 (1)ِركبالسِٔد الي أدى إيل ٖشا اجلؼُ امل

 
 ت هذا الـظؿ الؿبارك طؾك طدد مـ العؾؿاء والؼراءأفؼد مـ اهلل طز وجؾ طؾل وقر

والؿشايخ الػضالء وهؿ فضقؾة الشقخ العالمة / طبد الػتاح مدكقر ، فضقؾة الشقخ العالمة 

الدكتقر / طؾل تقفقؼ الـحاس ، فضقؾة الشقخة / تـاضر الـجقلل ، فضقؾة الشقخ الؿؼرئ / 

طدكان العرضل ، فضقؾة الشقخ الدكتقر / سعقد صال  زطقؿة ، فضقؾة الشقخ الدكتقر/ 

ة الشقخ / أحؿد محؿقد إبراهقؿ ، فضقؾة الشقخ / أحؿد طبد العزيز صػقت سالؿ ، فضقؾ

السؽـدري ، فضقؾة الشقخ / حسـ مصطػك القراقل ، فضقؾة الشقخ  / طبد الرازق البؽري 

، فضقؾة الشقخ / أيؿـ صالح أحؿد شبايؽ ، فضقؾة الشقخ / طؾل صال   ، فضقؾة الشقخ 

بد الرحؿـ فضقؾة الشقخ / ططؿرو طقيضة، / فضقؾة الشقخ ، الدكتقر / أيؿـ طؾل الفابط 

وأذكر أساكقد  ورحؿ مـ مات مـفؿ حػظفؿ اهلل محؿد سعدفضقؾة الشقخ / رفعت ، 

 بعضفؿ : 

ْقِخ ) أوٓ : ـُ َمْدُكقرٍ 1َفَلّما َفِضقَؾُة الشَّ (، َفَؼْد َقَرَأ َهِذِه م2424 -م1932)(َطْبُداْلَػتَّاِح ْب

ْقِخ)الَؿـُْظقَمَة َطَؾك َفِضقَؾِة  بَّاِع( )2الشَّ ِفقِر بِر)الضَّ ٍد الشَّ ـِ ُمَحؿَّ   ْب
هر(، 1384-1346( َطؾِل

( ـِ ْقِخق ـِ الشَّ اِر( ) كان حقًّا: 3َوُهَق َط عَّ ِفقِر بِر) الشَّ ـِ الَخطِقِب الشَّ ْحَؿ هر (، 1338( َطْبِدالرَّ

)َكاَن َحقًّا َبْعَد َطاِم   
ـِ َيْحَقك اْلَؽْتبِل ـِ ْب  -ٓ ُيْعَؾُؿ َتاِريُخ َوَفاتِِف(، َوُهَؿا َطـهر، و1313وَحَس

ـَ اْلَعرَؾِؿ الّشِفقِر َشقِخ ُقّراِء مِْصَر فِل َوْقتِفِ  ـِ َأْحَؿَد 4) -َشقرِخ الؿُررْؼِرئق ِد ْب ( ُمَحؿَّ

)ت
 
ِؿ ُسَؾْقؿاَن الَجْؿُزوِرّي)كان حقًّا بعد 1313الُؿَتَقل ل

هر(، َوُهَق بَِسـَِدِه إَِلك الـّاضِ

 هر(.1227طام
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اسِ 1َفِضقَؾُة الّشقِخ الّدْكُتقِر)ثاكقا :  ـُ ُمَحّؿٍد َتقفِقِؼ الـَّحَّ ّ ْب
 -م1939) ولد طام ( َطؾِل

ـْ َوالِِدِه) ًة، َوُهَق َط ( ُمَحّؿٍد 2وٓ يزال حقا (، َفَؼْد َقَرْأُتفا َطَؾقف، َوَأَجاَزكِل بِفا إَِجاَزًة َخاصًّ

ـِ الّشقِخ ا اِس، َط ِث)َتقفِقِؼ الـَّحَّ ، َطـ)3لؿَحد 
ّ
ـِ 4( ُمَحّؿٍد بِِخقٍت الؿطِقِعل ( َطبِدالّرْحَؿ

، ثالثتفؿ طـ)
ّ
، َوَحَسـ الّطِقيِؾ، َوُمَحّؿد الَبْسُققكِل

ّ
ْربِقـِل ا طـ)5الش  ؼَّ ( َكْصٍر 6( إِْبَراِهقَؿ السَّ

 َطـ الَجْؿُزوِرّي .
ّ
 الُفقِريـِل

 طـ إِْبَراِهق
ّ
 َطـ )ح( طالقا بدرجة: الشقخ الُؿطِقِعل

ّ
ا طـ َكْصٍر الُفقِريـِل ؼَّ َؿ السَّ

 .الَجْؿُزوِرّي 

حػظف اهلل تعالك وهق طؾك  حسـ مصطػك القراقل (1فضقؾة الشقخ الؿؼرئ )ثالثا : 

)2الشقخ الؿحدث الؿعؿر )
ُّ
ـِ طؾِقّي اْلِحْبِشل ـُ َشْقِخ ب ـِ ب ْحَؿ  -هر 1314(َطْبُدالرَّ

ـِ َطْبِدالَؼاِدِر اْلَخطِقِب ( َأبِل الـَّْصِر ُمحَ 3هر( وهق طـ شقخف )1435 ِد ْب ؿَّ

)ت
 
َمْشِؼل ـْ )1324الد  ا، طـ )4هر(، َط ؼَّ  طـ كاضؿفا 5( إِْبَراِهقَؿ السَّ

ّ
( َكْصٍر الُفقِريـل

 . سؾقؿان الجؿزوري رحؿف اهلل
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 ظصيوة خمغ املج٘ن الشؾية

 
 : ٕكف مـ شرط قبقل العؿؾ . * اإلخالص هلل 

ؿ سؾقؿان   * اإللحاح يف الدطاء مع ققلؽ : يا معؾ ؿ آدم وإبراهقؿ طؾ ؿـل ، ويا ُمػف 

 ففؿـل .

 قبؾ إبقات طؾقف ُتصح   شقخ مـ فالبد – الؽريؿ أخل  –* ٓ تحػظ الؿتـ وحدك 

 حسب تحػظ ومؿؽـ ، وتؽرره البقت إلك تذهب ثؿ ، الؿتـ مـ بابًا طؾقف فتؼرأ ، حػظفا

 تستؿع أن فؿؿؽـ : ذلؽ لؽ يتقسر لؿ وإذا ، شايخـام قال كؿا التجقيد ٕبقاب دراستؽ

مضبقصًا ضبطًا صحقحًا ، واستؿع إلقف طدة مرات حتك  يؽقن أن:  بشرط مسجؾ لشريط

 تصب  إلػاظ مللقفة ومقجقدة يف ذهـؽ .      

*وهـاك صريؼة جؿقؾة ومػقدة ومجربة  مـ كتاب ] متقن صالب العؾؿ .. لرؾشقخ 

 الؼاسؿ حػظف اهلل [                                        الدكتقر :  طبد الؿحسـ

 الؿداومة طؾك حػظ الؿتقن ، وطدم اإلكثار مـ الؿحػقظ الققمل ، 

إكا جؿعـا هذا : »  -رحؿف اهلل  -قال الزهري  -والتلين يف الحػظ : هق هنج العؾؿاء 

 «العؾؿ بالحديث والحديثقـ ، والؿسللة والؿسللتقـ 

 ، وإما أن يؽقن كثرًا أو كظؿًا . ^أن يؽقن حديثًا طـ الـبل  والؿتـ إما

 * ومؼدار ما تحػظف مـ الؿتقن ما يؾل ..

  .يث : فاحػظ كؾ يقم ثالثة أحاديثإذا كان الؿتـ الؿحػقظ مـ متقن الحد - 1

 وإذا كاكت كثرًا : فاحػظ جؿؾة مػقدة ٓ تزيد طـ خؿسة أسطر. - 2

الؼدر الؿتلين يرسخ  وهبذا زد طؾك حػظ ثالث أبقات ..وإذا كان مـظقمًا : فال ت -3

 .. -الؿحػقظ مع الؿداومة بنذن اهلل 
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 ..* وصريؼة حػظ الؿتقن ما يؾل 

، وأفضؾ وقت لؾحػظ بعد  حػظًا «طشريـ مرة » كرر الؿؼدار الذي تريد حػظف  -1

 صالة الػجر.

 حػظًا ..« ـ مرة طشري» كرر بعد العصر أو بعد الؿغرب ما حػظتف بعد الػجر  -2

« طشريـ مرة » مـ الغد وقبؾ أن تبدأ بحػظ الؿؼدار الجديد إقرأ ما حػظتف أمس  -3

 حػظًا ..

  ..ك تصؾ إلك مقصـ الؿحػقظ الجديدثؿ اقرأ حػظًا ما حػظتف مـ أول الؿتـ حت -4

 بعد ذلؽ ابدأ يف حػظ الدرس الجديد بالطريؼة كػسفا .. -5

 فل مـ حػظ الؿتـ ويرسخ الؿحػقظ ..كرر هذه الطريؼة حتك تـت -6

الطريؼة ِسر يف كؾ متـ تحػظف ، مع ضرورة مداومة مدارسة العؾؿ حػظًا  وهبذه

ومراجعًة وقراءًة لؾؽتب وحضقر دروس ومحاضرات العؾؿاء ، ومالزمتفؿ والسمال طؿا 

 ُأشؽِؾ مـ مسائؾ العؾؿ ..

وهذا دأب الراسخقـ يف  إكؿا هق بالتؽرار ورسقخ الؿحػقظ بؽثرة تؽراره ، والحػظ

 العؾؿ ..
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يذِ لاتلؿصيك بِ  شَّ
ِنَ  َّ ِ  ُسََي ِْ َشَيَِبّ ب ِس ب َّّ

ِْ حُمَ ِٗيِ  ِْ ُخَسنِي ب
ُضورِيِّ الشَّ ّْ َ

ْ
ِْٔسيِّ  اْل َذ

َ
 (1)بَِِأ

 
 اسؿه :

 سؾقؿان بـ حسقـ بـ محؿد الجؿزوري ، الشفقر بإفـدي الشافعل  .

  مولده :

بضع وستقـ بعد الؿائة وإلػ يف صـطا ، وكسب إلك ولد يف شفر ربقع إول سـة 

  .ريبة مـ صـطا بـحق أربعة أمقالجؿزور : وذلؽ ٕن  جؿزور بؾدة أبقف ، وهل ق

ؾدة لب كسبة ، الؿقفل الديـ كقر:  شقخف طـ الؼراءات – اهلل رحؿف –تؾؼك الجؿزوري 

 الؿقف بجقار شبقـ الؽقم ، والذي قال طـف يف تحػتف :

ْيجُ   َّّ ْظَمووِلِ  ُتَْمووةِ )و بِوو ُٕ َسوو
َ
 (اَْأ

 
  ْْ َِٔ َخ ويِ ِّ  َشوْيِز ِّ ْ وِلِ  ِذي ال َّ ًَ  اٍْ
 شقوخه: 

ك العؾؿ طؾك َمشايخ كثر :   الؿذَهب، تؾؼَّ
َّ
كان الشقخ الجؿزوريُّ رحؿف اهلل شافعل

 أشفرهؿ:

ين طؾي بن طؿر بن حؿد بن طؿر بن كاجي بن فـقش الؿشفور  -1 الشقخ / كور الدِّ

 : ، وهل بؾدة بجقار شبقـ الؽقم بنقؾقؿ الؿـقفقة بجؿفقرية مصر "الؿقف"سبة إلك كبالِؿقفيِّ

ًة بالجامع 1244هر، والؿتقىف سـة: 1139العربقة )الؿقلقد سـة  هر(، اشتغؾ بالعؾؿ مدَّ

إزهر، ثؿ رحؾ إلك صـدتا )الؿسؿاة الققم صـطا(، وصار يعؾ ؿ الـاس هبا الؼراءات 

 زوريُّ رحؿف اهلل هذا العؾؿ.والتجقيد، وطؾقف أَخَذ الجؿ
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د أبق الـَّجا، اشُتفر بؾؼب الشقخ / ُمجاِهد األحؿدي -2  سقدي "، واسؿف: محؿَّ

، وهق مـ طؾؿاء الؼرن الثاين طشر الفجري، ومِـ أوائؾ شققخ الؿعفد إحؿدي "مجاهد

 إزهري، وهق الذي لؼَّب الجؿزوريَّ بإفـدي، وهل كؾؿة تركقة ُيشار هبا لؾتعظقؿ

 واإلجالل.

 مـ مملػاتف :

 تحػة إصػال ]والغؾؿان[ يف تجقيد الؼرآن )كظؿ(. - 1

 فت  اإلقػال بشرح تحػة إصػال. - 2

   .كظؿ كـز الؿعاكك بتحرير حرز إماكك - 3

 .الػت  الرحؿاكك بشرح كـز الؿعاكك ىف الؼراءات السبع - 4

 جامع الؿسرة ىف شقاهد الشاصبقة والدرة. - 5

 مة يف رواية اإلمام ورش.مـظق - 6

 الدر الؿـظقم يف طذر الؿلمقم. - 7

 الطراز الؿرققم بشرح الدر الؿـظقم - 8

 :وفاتف

هر ٓ ُيعرف بالتحديد وقت  1227تقيف العالمة سؾقؿان الجؿزوري رحؿف اهلل يف 

 الػت "هر، وهل السـَة التل أتؿَّ فقفا كتاب 1248وفاتف، وآخر ما طرف أكف كان حقًّا سـة 

، رحؿف اهلل رحؿة واسعة، وأسؽـف فسق  "الرحؿاين بشرح كـز الؿعاين يف الؼراءات السبع

 .جـاتف
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 املوسِة

 
 ُِ ِْ الصَِّخي (1) ِمْسِب اهللِ الصَّْْحَ

صؾرب العرقن والربكرة مرـ اهلل اطؾؿ أخل الؽرريؿ أن البسرؿؾة ققرؾ يف معـاهرا اإلجؿرالل 

، أي الخاصرة قبرؾ الشرروع يف الؼرقل أو الػعرؾوأسؿائف الحسـك صاِحِب الرحؿة الشرامؾة و

( مؾتؿسررا الربكررة مـررف ، واهلل هررق الؿررللقه  اسررؿ اهللهررذا الػعررؾ مصرراحبا أو مسررتعقـا بررر ) َأبترردأ

        الؿحبقب الؿعبقد الرذي تتقجرف إلقرف الؼؾرقب بالؿحبرة والتعظرقؿ والطاطرة ) العبرادة ( وهرق

 . خؾؼف إلك رحؿتف يقصؾ الذي(  حقؿالر)  ، القاسعة بالرحؿة الؿتصػ  ( الرحؿـ) 

وهذا الؿحذوف تؼديره : أبتدئ طؿؾل باسؿ اهلل ،  يقجد ها محذوف، :« ِمْسِب اهللِ  »

مثؾ باسؿ اهلل أقرأ ، باسؿ اهلل أكتب ، باسؿ اهلل أركب ، وكحق ذلؽ . أو ابتدائل باسؿ اهلل ، 

التؼدير أيضا : باسؿ اهلل أكتب  ركقبل باسؿ اهلل ، قراءيت باسؿ اهلل وهؽذا ، ويؿؽـ أن يؽقن

، باسؿ اهلل أقرأ ، فقؼدر الػعؾ ممخرا ، وهذا حسـ لقحصؾ التربك بتؼديؿ اسؿ اهلل ، ولقػقد 

 . الحصر أي أبدأ باسؿ اهلل ٓ باسؿ غقره

هق آسؿ إطظؿ وهق أطرف الؿعارف الغـل طـ التعريػ ،  لػظ الجاللة :« اهللِ  »

 ، يللف ألف مـ  مشتؼ أكف والصحق   لف مختص بف دون سقاهوهق طؾؿ طؾك الباري جؾ جال

                . .ففق إلف بؿعـك مللقه أي معبقد ففق : ذو إلقهقة،وإلفة ألقهة

«  ِْ اسؿ مـ أسؿاء اهلل الخاصة بف ، ومعـاه ذو الرحؿة القاسعة ٕن وزن  :« الصَّْْحَ

اهلل بعد لػظ الجاللة ، كؿا أن صػة  فعالن : يدل طؾك آمتالء والؽثرة وهق أخص أسؿاء

    : تعالك  ققلف يف كؿا الجاللة لػظ بعد  با يليت ترتقبفاغال ولذا صػاتف أخص هل  الرحؿة

ََۡ ٔاۡالؽَّْضَمَٰ وِۡاْدُع
َ
ۡأ   .كُِوۡاْدُعٔاۡاّلَلر

«  ُِ  . اسؿ مـ أسؿاء اهلل : معـاه الؿقصؾ رحؿتف إلك مـ يشاء مـ طباده :« الصَِّخي
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َقُمووو٘رِ رَْْحَوووِة  َراِج  ُووووُ٘ل حَ . 1
 اٍْ

 
ووِ  ًِ ِنُ  َدْو َّ َ٘  ُسووََْي وو ُٖ  َ

ْ
ووُضواْل  يرِ ّْ

 ℘ الشرح℘   

اسرؿ فاطرؾ مرـ الرجراء وهرق « راجرل»فعؾ مضارع مـ قرال الؼرقل، و «:  َحُوُ٘ل  »ققلف: 

 إمؾ، ورحؿِة بالجر بنضافة راجل إلقف.

َقُم٘رِ رَْْحَِة  َراِج  » والؿؼصقد ب
ق ويطؿع يف رحؿرة ربرف طرز وجرؾ أي الذي يرج:« اٍْ

 ففق سبحاكف وتعالك قابؾ التقب واسع الؿغػرة يغػرالذكقب ويسرتها ويؿحفا .

ِ »وققلف  ًِ أي طؾك الردوام أي أن اهلل هرق الغػرقر طؾرك الردوام يف الردكقا وأخررة «:  َدْو

 ففق الغػقر دائؿا وأبدا. 

ِنُ  »وققلف:  َّ  .طؾك راجلوهل بدل مـ راجل أو ططػ بقان «  ُسََْي

ِنُ  »وققلف:  َّ َ٘  ُسََْي ُٖ  َ
ْ
ُضواْل وهق صاحب تحػة إصػال وقرد تؼردم التعريرػ «:  يرِ ّْ

 . بف بعد الؿؼدمة

وووووو. 2 ّْ  ََعَ  ُِمَطووووووَِّيً  هللِ  سُ واٍْوَد
 

ووووسٍ   َّّ ْْ  َوآِلِ  حُمَ وووو َِ  ثَوووواَل  َو
 ℘ الشرح℘ 

ّْ  »وققلف  ف، وهرق سربحاكف أهرؾ الثـاء طؾك اهلل تعرالك بؿرا هرق أهرؾ لرهق «:  هللِ  سُ واٍْوَد

التؼقى وأهؾ الؿغػرة، فسبحان مـ لف الحؿد والثـراء الحسرـ ، وقرد ورد يف حرديث رسرقل 

 َففاَو أقطاُع، ويف رواياٍة: بالحؿاِد َففاَو أكف قرال:  ^اهلل 
ِ
كالُّ أمار ذي بااٍل ال ُيباَدُأ بالحؿاد هَّلل

 َففوَ 
ِ
أجاَذُم، ويف رواياة: كالُّ أمارٍ ذي بااٍل ال  أقطُع، ويف روايٍة: كل كالٍم ال ُيبَدُأ فقِه بالحؿد هَّلل

حقِم َففَو أقطُع  حؿِن الرَّ  الرَّ
ِ
(1)يبدُأ فقِه ببسِم اهَّلل

ووسٍ  ََعَ  ُِمَطووَِّيً  »ققلررف و َّّ أي صالبررا مررـ اهلل تباركررت أسررؿاؤه أن يـررزل رحؿتررف «:  حُمَ
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ؿده أهرؾ ففق الؿحؿقد يف السؿاء وإرض أي يح ^الؿؼروكة بالتعظقؿ طؾك سقدكا محؿد 

ۡصرررّؾك طؾقرررف اهلل والؿالئؽرررة فؼرررال: ،  ^السرررؿقات وأهرررؾ إرض، وهرررذا الـبرررل  َۡٱإِنر ّۡللر
ُّۡ َلَٰٓهَِهَخنن ٌَ ۡۡۥَو ِۚۡٱيَُصننئَُّنََۡعَ ِ نناۡۡۡلرننِ ّ َٓ حُّ

َ
د ََۡٱَيَٰٓ ِينن اۡۡلر ًٍ ننيِي ٔاًَْۡف  ٍُ ِ ننّي ـَ ٔاَْۡعيَي ننَِّۡو ٔاَْۡصننيُّ ُِنن ٌَ ]سررقرة َءا

الةَ ، [56إحزاب: مِـ اهلل : الرحؿة ، ومرـ الؿالئؽرة : آسرتغػار ، ومرـ  وقد ققؾ : إنَّ الصَّ

طاء  .( 1)أدمققـ : الدُّ

ْْ  َوآِلِ  »ققلف و َِ ، فالصرالة طؾرك الـبرل  ^الذيـ آمـرقا برف  ^ وهؿ آل الـبل  «: ثاََل  َو

وآلف الشامؾ لؾصحابة رضل اهلل طـفؿ. ومرـ ترال أي كرؾ  ^وآلف ومـ تبعفؿا أي اتبع الـبل 

 وأصحابف .مـ تبع الـبل 

وووَشا َوَبْؿوووسُ  .3 َٖ  ُُ ِصيوووسِ  اجلَّْؼووو ُّ  لَِْ
 

وو اجلُّوو٘نِ  ِِف   ُّ ْ ِْ َوال ِ٘ي وو
ْٔ  ُسودِ َواتلَّ

℘ الشرح℘ 

: أي بعد ما تؼدم مـ ثـاء طؾك اهلل طز وجؾ وصالة طؾك رسرقل اهلل وآلرف  « َوَبْؿسُ  »ققلف 

 وأصحابف ومـ تالهؿ ومـ تبعفؿ بنحسان إلك يقم الديـ .

َشا » وققلف ُُ اجلَّ  َٖ ِصيسِ  ْؼ ُّ  -رحؿرف اهلل تعرالك  -: أي هذا الؿـظقم جؿعرف الؿملرػ « لَِْ

 الذي يريد تعؾؿ تجقيد كالم الرحؿـ .لؾؿريد أي لطالب العؾؿ 

نِ  ِِف  » وققلف و اجلُّ٘ ُّ ْ ِْ َوال ِ٘ي
ْٔ يؼصرد برذلؽ أن هرذا الرـظؿ يف أحؽرام الـرقن  :« ُسودِ َواتلَّ

 الؿدود وأقسامف وأكقاطف وأحؽامف .وأيضا أحؽام والتـقيـ وما هبؿا مـ أحؽام 
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4 . ُٕ ْيُج َّّ ْظَمووِِل( ُتَْمووةِ بِووو ) َسوو
َ
 اَْأ

 
  ْْ َِٔ َخ ويِ ِّ  َشوْيِز ِّ ْ وِلِ  ِذي ال َّ ًَ  اٍْ
 ℘ الشرح℘ 

ُٕ  »ققلف  ْيُج َّّ ِ  َس ْظَمِلِ  ُجْدَمةِ وب
َ
: أي سؿقت هذا الـظؿ بتحػة إصػال، والؿراد هبرؿ « اَْأ

 ـك تحػة : أي الشلء الغالل الـػقس.لؿبتدئقـ يف هذا الػـ، ومعهـا ا

ْْ  »ققلف  َِٔ َخ يِ ِّ  َشْيِز ِّ ْ  كرقر الرديـ طؾرل الؿفرل: أي وفؼ ما تعؾؿتف مرـ شرقخل  « ال

 وقد تؼدمت ترجؿتف يف الؿؼدمة . 

ِلِ  ِذي »ققلف  َّ ًَ فرنن كرران  ففذه مـ إلػاظ الؿجؿؾة التل تحتاج إلرك تػصرقؾ ::  « اٍْ

: ففرذا ٓ شرلء فقرف : وإن كران  أو الؽؿال العؾؿل مثال ل الـسبل: الؽؿا "الؽؿال "يؼصرد بر 

وقرد وٓ يجقز ذلؽ إٓ يف حرؼ اهلل، ،يؼصد الؽؿال التام الؿطؾؼ يف العؾؿ وغقره ، ففذا خطل 

 :   "فت  إقػال "يف كتابف   -رحؿف اهلل  –الشقخ الجؿزوري  قال

الظرراهرة والباصـررة فقؿررا  التؿررام يف الررذات والصررػات وسررائر إحررقال : أيذي الؽؿااال

 . والؿخؾقق يرجع لؾخالؼ

الؽؿرال  حقرث إن، -رحؿرف اهلل - وصرػف لؾشرقخمـ الغؾق واإلفراط يف  أن هذاشؽ وٓ

ۡىَحَْؿۡ  وقد قال اهلل تعرالك:يف الذات والصػات ، - سبحاكف وتعالك -الؿطؾؼ ٓ يؽقن إٓ هلل
ٍِرْيِِّۡ ءٌَۡۡن َََٔۡۡشْ ُْ ٍِي َُۡۡو يقصرػ برـؼص  تعالك لف صػات الؽؿال وٓسبحاكف  فاهلل ،   ابلَِصريُۡۡالَفّ

 ، الؿتصرػ بؽرؾ كؼرصففق العبد الضعقػ الػؼقر الؿسرؽقـ  : أّما الؿخؾققطؾك اإلصالق : 

 فال يقصػ العبد بالؽؿال التام. 

فؼد كان يقصػ مـ العؾؿراء بلكرف  :ولؽـف كؿال كسبل  :وقد يقصػ الؿخؾقق بالؽؿال 

هؾ إرض يف طؾؿ كذا وكذا ، ومـفؿ مرـ وصرػ بشرقخ اإلسرالم ، طالؿ العؾؿاء وأكف أطؾؿ ا

وأمقر الؿممـقـ يف الحديث إلك غقر ذلؽ مـ إوصاف الترل يقصرػ هبرا العؾؿراء، فؿرا مرـ 

 أحد قد أويت كؿال العؾؿ ، ففذا العؾؿ مـ طـد اهلل تعالك، وقرد قرال الررب العؾرقؿ سربحاكف :

ا ٌَ وحِحُخًَۡو
ُ
ََۡۡأ ِ ًٌِّۡۡ ۡۡاىْعِيْ  . كَيِيًَلۡۡإِّلر

وصرػف لؾؽؿرال لربعض الصرحابة رضرل اهلل طرـفؿ ومـرف،  ^هذا وقرد ثبرت طرـ الـبرل 
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ُِ ِطْؿاراَن، وآِساَقُة اْماَرَأُة حديث  جاِل َكثِقٌر، وَلْم َيْؽُؿْل ِماَن الـِّسااِ  إالَّ َماْرَيُم بـْا َكَؿَل ِمَن الرِّ

َشَة طَؾى الـِّساِ  َكَػْضِل الثَّ 
 .(1)رِيِد طَؾى سائِرِ الطَّعامِ فِْرَطْوَن، وَفْضُل طائِ

( ذي الجؿرالوأيضا قال بعض الؿشرايخ برلن كخررج مرـ هرذه الؾػظرة بتبرديؾفا بؽؾؿرة )

وهذا أيضا ٓ يـبغل، وذلؽ ٕكرف مرـ أماكرة العؾرؿ كسربتف لؼائؾرف وكؼؾرف كؿرا أراد، ٓ كؿرا أراد 

شررطقا، خاصرة الشارح او الؿعؾؼ أو الؿحؼؼ، فـرتكفا وكعؾرؼ طؾقفرا صالؿرا خالػرت حؽؿرا 

 أهنا مسللة مـ مسائؾ العؼقدة إساسقة التل تتعؾؼ بالرب سبحاكف وتعالك.

رُْجووو٘ .5
َ
ِٕ  أ نْ  بِووو

َ
ْٔ  أ بَوووِاٍعُّ  َموووؽَ َح  الَّ

 
ْجوووصَ  

َ
َ٘ا َواٍَْوُبوووَ٘ل  َواَْأ  بَوووَِواثلَّ
 ℘ الشرح℘ 

رُْج٘ »ققلف 
َ
ِٕ  أ ِ نْ  ب

َ
ْٔ  أ بَِاٍعُّ  َمؽَ َح كػرع الطرالب  وغاية الؿملػ مـ هرذه الؿـظقمرة:  « الَّ

آمؾ وأتؿـك أن يـػع اهلل تعالك هبذا الرـظؿ وهرق تحػرة أي  :وإجر والؼبقل مـ رب إرباب

 .إصػال

بَوِاٍعُّ  »ققلرف و بضرؿ الطراء جؿرع صالررب، أو جؿرع صالرب بػرت  الطراء مبالغررة يف :  « الَّ

ؼة أن صالب، والطالب يشؿؾ الؿبتدئ والؿـتفل والؿتقسط وهق الؿريد الؿتؼدم، ويف الحؼق

كال مرـ الؼرارئ والؿؼررئ والؿبتردئ مـفؿرا والؿـتفرل والؿتقسرط الؽرؾ شرريؽ يف الخقرر، 

َُ   ^والؽؾ صالب لؾعؾرؿ، لؼرقل الـبرل  ُُ العؾاِم فريضاٌة طؾاى كالِّ مساؾٍم ، وإِنَّ صالا صؾا

 (2) العؾِم يستغِػُر له كلُّ شيٍ  ، حتى الحقتاِن يف البحرِ 

ْجصَ  »ققلف 
َ
َ٘اوَ  َواٍَْوُبَ٘ل  َواَْأ وأن يتؼبؾرف اهلل طرز وجرؾ أي أرجق برف أيضرا إجرر  : « بَِاثلَّ

مـف وأن ٓ يحرمف مـ الثقاب فؿا أجؿؾ مـ أن يؽقن الؿسؾؿ مؿـ اختصرؿفؿ اهلل طرز وجرؾ 

   ، كسلل اهلل تعالك أن يجعؾـا مـفؿ.بتعؾؿ وتعؾقؿ الؼرآن الؽريؿ
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 أخَكم اجل٘ن السِئة واتلٔ٘يْ

 

ُّٔوو٘نِ . 6 ْْ تَْسوو إِنْ  لَِ ْٔوو ُس ِْ َولَِجَّ  ِ٘ي
 

ْرَبووؽُ  
َ
ْخوو أ

َ
 ِن ثَبْيِيوو ُزووشْ لَ  ََكمٍ أ

 ℘ الشرح℘ 

ُّٔ٘نِ  »ققلف  ْْ تَْس  إِنْ  لَِ ْٔ  ُس ِْ َولَِجَّ ا ولؾتـقيـ وٓ يؽقن إٓ : أي لؾـقن حال سؽقهن« ِ٘ي

 ، وإلقؽ الػرق بقـ الـقن الساكـة والتـقيـ :ساكـا

 اٍمصق بني اجل٘ن السِئة واتلٔ٘يْ
 التـقيـ كـةالـون السا

 : حرف أصؾي1

 : تثبِ يف الخط ويف الؾػظ2

 : تثبِ يف الوصل والوقف3

 : تؽون متوسطة ومتطرفة4

 : يؽون يف االسم والػعل والحرف5

 : حرف زائد 1

 : تثبِ يف الؾػظ دون الخط 2

 : تثبِ يف الوصل ال يف الوقف3

 : تؽون متطرفة فؼط 4

 : يؽون يف االسم فؼط5

 

ْرَبووؽُ  »ققلررف 
َ
ْخوو أ

َ
، : أي أحؽررام أربعررة بالـسرربة لؿررا يؼررع بعرردهؿا مررـ الحررروف«  ََكمٍ أ

 "ثالثرة  ": وذلؽ ٕن العدد مرـ "أربعة  "بتلكقث العدد  "أربعة أحؽام  "إصؾ أن يؼال : و

أحؽرام  "، والؿعردود "أربعة  "يخالػ الؿعدود تذكقرًا وتلكقثًا ، فالعدد هـا :   "تسعة  "إلك 

مرـ  "تراء التلكقرث  "لؿخالػة الؿعدود : ولؽـ حذفت  "أربع  "العدد ، فإصؾ أن يمكث  "

 (1) لضرورة وزن البقت، وهذا جائز يف العروض بحسب ما ُأتق  لؾـاضؿ. "أربعة  "العدد 
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، : أي خرذ تقضرقحل لألحؽرام إربعرة لؾـرقن السراكـة والتـرقيـ« ِن ثَبْيِي ُزشْ لَ  »ققلف  

صـػ إذا أتت بعد الـقن السراكـة والتـرقيـ ، أي طؾرك ومـ الؿالحظ أن الحروف الفجائقة ت

 حسب الحرف القاقع بعدهؿا فثؿ الحؽؿ : 

 

 

 

اإلضفررار يف أربعررة أحؽررام وهررل مرتبررة ومقضررحة يف إبقررات الؼادمررة، وهررل بالرتتقررب: 

 الحؾؼل، واإلدغام بؼسؿقف، واإلقالب ثؿ اإلخػاء

 

 
 

 

 

 

أحكام الهوى 

الشاكهة 

 والتهويو

 

 اإلخفاء

 حرف 15

 اإلقالب

 حرف 1

 اإلظهار

 حروف 6

6 

 اإلدغام

 حروف 6
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 ػِٗرأوّل : خسُ ال

 

 هق البقان.:  لغة

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

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

وتؼع هذه الحروف بعد الـقن الساكـة يف كؾؿة أو يف كؾؿتقـ وبعد التـقيـ وٓ يؽرقن إٓ 

الـررقن السرراكـة والتـررقيـ حقـئررذ ، ويسررؿك هررذا اإلضفررار إضفررارا  يف كؾؿتررقـ ، فقجررب إضفررار

   .حؾؼقا ٕن حروفف الستة مخرجفا الحؾؼ

: العؾة يف إضفار الـقن السراكـة والتـرقيـ طـرد مالقراة هرذه الحرروف هرق  سبب اإلضفار

 التباطد بقـ الـقن الساكـة والتـقيـ وهذه الحروف يف الؿخرج والصػة .

  : قال الـاضؿ رحؿف اهلل

7 . 
َ
ُل لََِْأ وِرُ اْلِ  وَّ َٗ ْخو ٌَ َرْبو ْػ

َ
 ُصِف أ

 
 ْؿوصِِف لََْجَ  ْت ُرثَِّبو ٍتّ ِسو لََِْدَْنِ  

 ℘ الشرح ℘ (

  »ققلف 
َ
ُل لََِْأ ِرُ اْلِ  وَّ َٗ :أي إول مـ إحؽام إربعة لؾـرقن السراكـة والتـرقيـ هرق «  ْػ

 .اإلضفار

خْ  ٌَ َربْ  »ققلف 
َ
حررف، فعؾرك حسرب الحررف بعرد ٕن الـقن تؽقن قبؾ هرذه إ :« ُصِف أ

 الـقن يؽقن الحؽؿ مـ إحؽام إربعة.

فرالحؾؼ مؽران خروجفرا وهرل سرتة  ،تخررج مرـ الحؾرؼ ف: أي حروفر« لََِْدَْنِ  » وققلف

 أحرف مرتبة يف البقت التالل لفذا البقت .

طؾرك حسرب الؿخررج الرذي تخررج مـرف وقرد رتبفرا  : أي هرل مرتبرة« ْت ُرثَِّبو  » وققلف

   .ؾك ذلؽالـاضؿ ط

: أي فؾتعررف السرتة بلطردادها وأحؽامفرا أي فؾقعرففرا مرـ أراد أن « ْؿوصِِف لََْجَ  » وققلف

   .يتعؾؿفا
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ووضٌ . 8 ّْ وو َٖ َٗ  ِءُ َخوو َخوونْيٌ  َُّ ُثوو ِءٌ َذ
 

َََجوووِنِ   َّ ْٗ  ِءُ َرووو َدووونْيٌ  َُّ ُثووو ُم
 ℘ الشرح ℘ 

 كؾؿرة بعد الـرقن السراكـة يف مـفافنذا وقع حرف ومعـاه أن هذه هل إحرف الستة التل 

 أو يف كؾؿتقـ أو بعد التـقيـ وجب اإلضفار وسؿل إضفارا حؾؼقا.

َََجِنِ  » وققلف َّ ْٗ : أي غقر مـؼقصتقـ وقد رمز إلقفا بعرض طؾؿراء هرذا الػرـ يف أوائرؾ « ُم

إن »، وهرل كرذلؽ يف أوائرؾ كؾؿرات ققلرف: «أخل هاك طؾؿا حازه غقر خاسر»كؾؿات ققلف: 

 «.  غاب طـل حبقبل هؿـل خربه

 ؽ إمثؾة طؾك اإلضفار كالتالل : وإلق

مثاله مع التـوين  يف 

 كؾؿتقن

مثاله مع الـون يف 

 كؾؿتقن
 الحروف مثاله مع الـون يف كؾؿة

ِۡ ۡة ََ ٌَ َۡءا ِۡٱُُكٌّ ۡ ّللر ََ ٌَ َۡءا  َ ٌر ًۡ ُٓ  ِ ٍِ ُّۡ فَ ْوَنَۡخِْ
َ
 الفؿزة َوَيِْأ

ارٖۡ َْ َۡشَفاُۡسُؽٍفۡ َٰ
ََۡعَ اَۡلُۡ ٍَ ادٖۡۡۥَذ َْ ۡ  َ ٌِ َۡٓ َۡحِْ ًْ ُْ َُّۡو  الفا  َْٔنَۡخِْ

ُۡعيٍُقَۡعِظيمٖۡ ٍَوٖۡ َۡخ  َ ٌِ  ًۡ ِٓ َجَۡعيَي   ٍ َع ج 
َ
 العقن خ

ُۡٱوَۡ ًّٞۡۡللر َۡضِهي ًٌ َۡعيِي ۡ َۡضآدر  َ َۡٱٌَ ِ ِطُخٔنَۡ ّللر ٔاَْۡح  الحا  َوََكُُ

َۡدُفٔرٞۡ َۡوَربٌّ ًا َُٰ َن ۡإِع  ِۡغّوٍ  َ ِ ٌّ ًُٓ ـَ ِ غُِضَٔنۡإََِل َمۡرُُءو  الغقن فََفحُ

ۡ َۡٱإِنر ّۡۡللر ًٌ َۡعترِيَٞۡعيِي َۡعَلَٰٖقۡ  َ ِ َغَِِلثُۡٱوَۡ ٢٠٠ٌِ ٍُ ٔ كُٔذَةُۡٱوَۡۡل  ٍَ ۡل   الخا 

 مراتب اإلضفار :

( الؿرتبة العؾقا : طـد الفؿزة والفاء . 1  

( الؿرتبة القسطك : طـد العقـ والحاء . 2   

( الؿرتبة الدكقا : طـد الغقـ والخاء . 3   
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 خِٓيِ : خسُ الدغم

 

 : اإلدخال.لغة 

التؼراء حررف سراكـ بحررف متحررك بحقرث يصرقران حرفرا واحردا مشرددا  : اصطالحا

 يرتػع الؾسان طـده ارتػاطة واحدة .

ومعـاها يسرطقن فرنذا وقرع حررف « يَْصُمَُ٘نَ  »وحروف اإلدغام ستة مجؿقطة يف كؾؿة 

مـ هذه الحروف بعرد الـرقن السراكـة يف كؾؿترقـ أو بعرد التـرقيـ وٓ يؽرقن إٓ مرـ كؾؿترقـ 

 :ام إٓ يف ثالثة مقاضع مراطاة لؾرواية طؾك خالف الؼاطدة وجب اإلدغ

 ًَِۡۡواىُْلْؽآنِۡۡيؿ اۡيَْفُطُؽونَۡ  ، اْْلَِهي ٌَ َۡو ًِ  نَۡواىَْليَ

ََْۡۡورِيَوۡ وأما  فحؽؿفا اإلضفرار وذلرؽ بسربب السرؽت لؿرـ يؼررأ لحػرص مرـ  َۡراقٍۡۡۜۡ ٌَ

 .الشاصبقة

 

 قال الـاضؿ رحؿف اهلل : 

ثَووو جَّةٍ بِِسووو مٌ َغ إِدْ  :َواثلَّوووِنِ . 9
َ
 ْت أ

 
ُْ ( يَْصُمَُ٘نَ :)ِِف   ُٖ َس ْٔ  ْت خَبََجو سْ هَ  ِؾ

 ℘ الشرح ℘ 

 .اإلدغام هق  أي الثاين مـ أحؽام الـقن والتـقيـ :«  مٌ إِْدَغ  :َواثلَِّنِ  »ققلف 

ثَ  جَّةٍ بِسِ  »ققلف 
َ
أيت  هذا الحؽؿ إكؿا يؽقن إذا وقع حرف مـ إحرف السرتةأي  : « ْت أ

 ذكرها .

ُْ ( يَْصُمَُ٘نَ :)ِِف  »ف ققل ُٖ َس ْٔ  »أي هذه إحرف الستة مجؿقطة يف كؾؿرة : « ْت خَبَجَ  سْ هَ  ِؾ
  . ، التل ثبتت طـد الؼراء . بػت  القاء« يَْصُمَُ٘نَ 
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 قال الـاضؿ رحؿف اهلل : 

11 .ِ َٗ َّٔ ًِ ٍَ  َّ ٌُ هِ  :ِنِ هِْسو ِيُوْسدَ  ْسو َّ 
 

  ِٕ ٘و)بِوو َّٔووةٍ بِقُ  ذِيوو ُّ ْٔ ووِ (َح َّ   ُؾَِ
 ℘ شرحال ℘ (

قسؿ يردغؿ فقرف الـرقن السراكـة والتـرقيـ إدغامرا  ومعـاه أن اإلدغام سـؼسؿ إلك قسؿقـ:

٘بغـة وحروفف ) ُّ ْٔ ( فنذا وقع حرف مـفا بعد الـقن الساكـة يف كؾؿتقـ أو بعرد التـرقيـ أو يف َح

َََۡۡوََلَُهًُٔا مثؾ:  كقن شبقفة بالتـقيـ ٌََِّۡۡ اِغؽِي  فؼط وجب اإلدغام بغـة  الَصّ

 وإلقؽ إمثؾة طؾك اإلدغام بغـة كالتالل : 

 الحروف مثاله مع الـون يف كؾؿتقن مثاله مع التـوين  يف كؾؿتقن

اۡيََؽهُۡ ّٗ ۡۥَعري  ٍَو ۡ ٍَََۡحع  َۡذ  القا 

ا ٗـّ َعا ۡجُّ َِثّٗ ٌَ
َ
ۡأ ثٖۡ ٍَ ٌَِّۡۡجِع   الـون

َتّيَِنَٰٖجۡ  ٌُّ َُۡ َءاَيَٰٖجۡ ِ اٖلَۡوبَج ٌر ٌَِۡۡ  الؿقم 

َُۡ ِ اٖلَۡوبَج ٌر ٌَِۡۡ َٖۡوَّلَُِۡصريٖۡ ٌََِۡۡوِلّ  الواو

 

وووةٍ بِِسَْ  َٓوووَِك  إَِذا إِّلَّ . 11  الَ لَووو َّ
 

  ُْ َ٘انٍ  َُّ ثُ  ،ُدْجَيِ :وي ثُْسِف ْٔ  اَل ثَو ِض
 ℘ الشرح ℘ 

أما إذا وقعت القاء والرقاو بعرد الـرقن السراكـة يف كؾؿرة واحردة وجرب اإلضفرار  :ومعـاه

وقد وقرع ذلرؽ يف أربرع كؾؿرات يف  ،شػةلعدم تؼقده بحؾؼ أو  : وذلؽ ويسؿك إضفارا مطؾؼا

َياٱ  الؼرآن : ج  ۡۡ-دلُّ َٞ ِ َيَٰ َٔاٞنۡۡ-ُب  ِ ِ َٔاٞنۡۡ-ۡك  ِ  .ِص

أما الـقن والؿقؿ فؾؿ تؼع بعد الـرقن السراكـة يف كؾؿرة واحردة ، وسربب إضفرار الـرقن يف 

هذه الؽؾؿات إربع لئال يؾتبس بالؿضاطػ فؾق أدغؿ لؿ يظفرر الػررق برقـ مرا أصرؾف الـرقن 

قجب اإلضفار يف هذه الؽؾؿات لئال تؾتبس الؽؾؿة بالؿضراطػ وهرق ف ، ا أصؾف التضعقػوم

 ما تؽرر أحد أصقلف . 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حتفة األطفال شرحخالصة األقوال يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 ثانيا : اإلدغام بغري غهة

 قال الـاضؿ رحؿف اهلل : 

ْٕ دُ  ْيِ بَِقووو مٌ إِْدَغ  :اثلَّوووِنِ وَ . 12  َّٔووو
 

َ  ِِف   َرَّٓووو َُّ ُثووو َوالوووصَّا مِ الوووالَّ  ْٕ َيِصّ
 ℘الشرح  ℘ 

والؼسرؿ الثراين مرـ اإلدغرام هرق الررذي يردغؿ فقرف بغقرر غـرة، وهرق يؽررقن يف  ومعـراه :أي

ويرليت يف ،  (رل( وهؿرا الرالم والرراء يجؿعفرا ققلرؽ )يَْصُمَُ٘نَ الحرفقـ الباققـ مـ أحررف )

   .لتـقيـ  وٓ يؽقن إٓ مـ كؾؿتقـكؾؿتقـ مع الـقن الساكـة ومع ا

 وإلقؽ إمثؾة طؾك اإلدغام بغقر غـة كالتالل : 

 الحروف مثاله مع الـون يف كؾؿتقن مثاله مع التـوين  يف كؾؿتقن

ُۡۢ َترُِي هِٖؼۡۡلر ٌَ  ٔ ُّۡ يَ  ُ ُ ٌَِۡدلر  لالما 

ا َؽةّٖۡرِز كّٗ ٍَ ٌََِۡث   ًۡ ِٓ ِ ّب َِۡرر ٌّ  را ال 

  

 ℘ملحوظة  ℘  

ََْۡۡورِيَوۡ * ويستثـك مـ ذلؽ الـقن يف   كؿا سبؼ لؿا فقفا مـ السؽت .  َراقٍۡۡۜۡ ٌَ

هرق التؿاثرؾ بالـسربة ( يَْصُمَُو٘نَ )الـرقن السراكـة والتـرقيـ يف حرروف  ام :* سبُ اإلدغ

 لؾـقن والتؼارب بالـسبة لبؼقة الحروف .

* اإلدغام بغـة يف القاء والقاو هرق إدغرام كراقص ٕن حررف الـرقن ذهرب وبؼقرت صرػتف 

راء ففرق إدغرام وهل الغـة ، أما اإلدغام بغـة مع الـقن والؿقؿ واإلدغام بغقر غـة مع الالم والر

 كامؾ لذهاب حرف الـقن وصػتف .

َرَّٓ  َُّ ثُ  »ققلفو  وهل التؽريرر ، وهرذه أي حرف الراء إشارة إلك صػة مـ صػا ا: «  ْٕ َيِصّ

صػة مالزمة لحرف الراء تليت معرف طـرد الـطرؼ برف، وٓ سربقؾ لؾرتخؾص مـفرا، ولؽرـ يجرب 

 .اكعدامف بالؽؾقة التحرز مـ الزيادة فقفا، ولقس الؿؼصقد بنخػاء التؽرير
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 خِثلِ: الهالب
 

 : التحقيؾ.لغة 

لبراء مرع : جعؾ حرف مؽان آخر ، أي قؾب الـقن الساكـة والتـقيـ مقؿا قبؾ ا اصطالحا

 مراطاة الغـة واإلخػاء .

التـرقيـ وٓ ومرع  ويف كؾؿترقـ، ولف حرف واحد هق البراء ، ويؽرقن مرع الـرقن يف كؾؿرة،

 .يؽقن إٓ مـ كؾؿتقـ

: طسر اإلتقان بالغـة يف الـقن والتـرقيـ مرع اإلضفرار ثرؿ إصبراق الشرػتقـ قالب سبب اإل

ٕجررؾ البرراء، وطسررر اإلدغررام كررذلؽ ٓخررتالف الؿخرررج والصررػات فتعررقـ اإلقررالب مقؿررا 

وإكؿا قؾبت الـقن الساكـة والتـقيـ مقؿا دون غقرهرا ٕن الؿرقؿ  ،وتقصؾ بف إلك إخػاء الؿقؿ

 رك الـقن يف الصػات .الؿخرج وتشاتشارك الباء يف 

 قال الـاضؿ رحؿف اهلل :

هْ  :َواثلٍَُِِّح . 13 ْٔو اَلُب اْلِ  اْْلَوِءِ  سَ ِؾ
 

وووِ  ًّ ووو َّٔوووةٍ بِقُ  ِِي  ْرَموووِءِ اْلِ  ؽَ َِ
 ℘ الشرح ℘ 

ومعـاه: أي أن الحؽؿ الثالث مـ احؽام الـرقن السراكـة والتـرقيـ هرق اإلقرالب ويؽرقن 

 مصحقبة بغـة . ذلؽ طـد حرف الباء ويؽقن كطؼفا مقؿا مخػاه

 ℘ كيفية اإلقالب ℘

قؾررب الـررقن السرراكـة أو التـررقيـ مقًؿررا خالصررة لػًظررا ٓ خًطررا تعقيًضررا صررحقًحا  إول:

 بحقث ٓ يبؼك أثر بعد ذلؽ الـقن الساكـة والؿمكدة والتـقيـ.

 إخػاء هذه الؿقؿ طـد الباء. الثاين:

الؿؼؾقبررة ٓ صررػة الـررقن والغـررة هـررا صررػة الؿررقؿ  ،إضفررار الغـررة مررع اإلخػرراء الثالررث:

 والتـقيـ.
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 أما طـ كقػقة إداء لإلقالب ، فؼد قرأت بف طؾك مشايخـا الؽرام طؾك وجفقـ وهؿا : 

( الشررػتقـ طـررد إخررراج إصباااق شاديددون كررز ): وذلرؽ براق بررقـ الشررػتقـ إلصبا األول:

قؿ ، ، فررالبعض يخطررا يف اإلصبرراق ويشرردد الؿررالؿررقؿ، مررع مصرراحبة الغـررة الؿالزمررة لؾؿررقؿ

ثقرر مرـ مشرايخـا جرزاهؿ اهلل طؾرك كهبذه الؽقػقة  وقد قرأت فتخرج مقؿا مشددة وهذا خطل،

   .خقرا

، فتظفرر الثاين: ـِ رَػتق ققل بالػرجة البسقطة بقـ الشػتقـ مع طدم تقسعة الؿسرافِة برقـ الشَّ

ػتاِن يف وضرِع الرتالُمِس الخػقرِػ  ا طررب طـرف ، كؿرالغـَُّة بعقدًة طـ مخرِج الؿقؿ، بؾ تؽقن الشَّ

بعض مشايخـا بلن تؽقن هذه الػرجة بؿؼدار ورقة، وذلؽ أيضا بعدم فت  الشػتقـ جدا كؿرا 

سان إلك غقرر ذلرؽ: فؽرؾ ذلرؽ خطرل واضر : وإكؿرا يػعؾ البعض فتظفر إسـان ويظفر الؾ

   .طؾك كثقر مـ مشايخـا جزاهؿ اهلل خقرا ذه الؽقػقةقرأت هب بػرجة بسقطة بقـ الشػتقـ، وقد

سفؾ هقـ وٓبد أن تلخذ الؽقػقة مـ الؼرراء الؿتؼـرقـ الؿتصرؾ سرـدهؿ برسرقل  وإمر

َُاۡوتذكر ققل اهلل طز وجؾ :  ^اهلل  ۡيََّسر  نِؽٖۡۡى ُلؽ َءانَۡٱَوىََلػ  ػر ٌُّ ٌَِۡ ۡ
و  َٓ ؽَِۡذ

 .لِّلِن 

       « م »وقد قام العؾؿاء بقضع مقؿا فقق الـقن كعالمة  طؾك اإلقالب*
 قالب كالتالي : وإلقك األمثؾة طؾى اإل

مثاله مع التـوين  يف 

 كؾؿتقن

 الحروف مثاله مع الـون يف كؾؿة مثاله مع الـون يف كؾؿتقن

ًُٓ ۢنتِئ 
َ
نَٔاَدُمۡأ ًۡ  َيَٰٓ حُِس  ٔ ِػَۡم َۡبع  َُۢ ِ ٌّ ۡ َۡٱإِنر ةَِصريّٞۡۡللر ُۡۢ ٍِيُ   البا  ـَ
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 رابؿِ: الرمِء
 

 : السرت لغة 

ضفار واإلدغام طار مـ التشديد مرع بؼراء الغـرة : الـطؼ بالحرف بصػة بقـ اإل اصطالحا

 يف الحرف آول . 

فتؽقن الغـة مػخؿة أو مرقؼة طؾك  : وتتبع الغـة الحرف الثاين يف حال التػخقؿ والرتققؼ

 الذي يليت بعد الـقن الساكـة أو التـقيـ . حسب الحرف

 قال الـاضؿ رحؿف اهلل :

ْٔسَ  اْلِْرَمِءُ : َوالصَّابِؽُ  .14 ٌِ  ِؾ  اٍَْمِِضو
ْٔ  ْرَمِءُ اْلِ  :وَالصَّابِؽُ و  ٌِ اٍَْمِِضو سَ ِؾ

ْٔوو ْرَمووِءُ اْلِ  :َوالصَّابِووؽُ   ٌِ اٍَْمِِضوو سَ ِؾ
 

  َْ  ٌِ لََِْمِِض  ٌب َواجِ  ُصوِف واٍْودُ  ِِ
 ℘ الشرح ℘ 

 .ومعـاه : أي أن الحؽؿ الرابع مـ أحؽام الـقن الساكـة والتـقيـ هق اإلخػاء

ْٔسَ  » وققلرف   ٌِ  ِؾ وهرذه ، أي الحرروف الفجائقرة الؿتبؼقرة« :  ُصوِف واٍْوُدو َْ ِِو اٍَْمِِض

 «1 ، ولظقاالب6، ولظدغاام 6فلخاذكا لظضفاار  » ،ٕحرف الؿتبؼقة هل خؿسة طشر حرفراا

 .هل حروف اإلخػاء احرف 15وهبذا يتبؼك لـا 

وهرذا اإلخػراء واجرب برال خرالف لؾػاضرؾ، أي طؾرك « :  ٌِ لََِْمِِضو ٌب َواِجو » وققلف  

 .لؽامؾ الزائد طؾك غقره بصػة الؽؿالالشخص ا

ْْ  ََخَْسةٍ  ِِف .15 َٖ  َؾْشٍ  َبْؿسِ  ِِ  َِرْمُض
 

ُِ  ِِف   َشا ِِكْ َٗ  سهَ  ِت اْلَيْ  َٖ ُج ْٔ َّّ  َِضو
 ℘ الشرح ℘ 

ومعـاه : وهذه إحرف الؿتبؼقة هل خؿسة طشر حرفرا  وقرد جؿعفرا الـراضؿ رحؿرف اهلل 

 .يف كؾؿات هذا البقت الذي سقليت 

َٖ  » ققلفومعـك  ُِ  ِِف  َِرْمُض َشا ِِكْ متحؼؼرة يف كؾؿرات هرذا أي اإلشارة إلقفا  :«  ِت اْلَيْ  َٖ

 .البقت أيت

َٗ  سهَوو »وققلررف   ُج ْٔ َّّ أي لفررذه  -أي جعؾررت هررذه الؽؾؿررات أتقررة متضررؿـة لفررا  :« َِضوو
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بؿعـك أن كؾ كؾؿة مـ كؾؿات البقت أيت متضرؿـة لحررف مـفرا،  -إحرف الخؿسة طشر 

 ول مـ كؾ كؾؿة مـ كؾؿات البقت. وهق الحرف إ

َِٔ ذَا ِضْك . 16 ُْ  َث  هَوسْ  َشْزٌص  َجِدَ  َز
َِّس  َسوووووووووووووووووووووووووووووو
 

ِ َضؽْ  تًُق  ِِف  زِدْ  َِظيِّبً  ُدمْ سِّ   َّ ِ ِل  َػ
 ℘الشرح  ℘ 

أن حروف اإلخػاء الحؼقؼل يرمز لفا يف أوائرؾ كؾؿرات هرذا البقرت، فرنذا وقرع  ومعـاه :

وٓ يؽررقن إٓ يف يف كؾؿتررقـ ، أو بعررد التـررقيـ  حرررف مـفررا بعررد الـررقن السرراكـة يف كؾؿررة أو

 .وجب اإلخػاء كؾؿتقـ، 

 وإلقؽ إمثؾة طؾك اإلخػاء كالتالل : 

 مثاله مع الـون يف كؾؿة مثاله مع الـون يف كؾؿتقن مثاله مع التـوين  يف كؾؿتقن الحرف

ونَۡ ص َّۡلۡيََُِصُ ًر ََۡٱُۡث نَسَٰ ِ
اَۡصۡ ٌََِۡۡصي َصَٰوٖۡۡۡل  ۡرِيطّٗ  ً ِٓ اَعيَي  َۡصّٗ

آۡ ذ ٌر اۡ ٌّٗ  ٔ ؽِِٖۡۡلُِِؼَرۡكَ
َِۡذِن  ٌّ ًِۡٓ تِي

 
اۡيَأ ٌَ َٰلَِمَۡۡو َذ ِۡۚ اٗعّٗ ِۡسَ  ً ُٓ  ِ َۡخ

ُِرًٔرا ث ٌر ۡ َتآءّٗ اَْۡ َؽةّٖۡرِز كّٗ ٍَ ۡيُِِشيٌََِِّۡۡۡث ًر اُۡث ََۡجِيعّٗ
ۡيَُِهُرٔنَۡ ك  ً ُْ ِٓيػٖۡۡإَِذاۡ بَِش ِۡۢ ث ٌر

ُ
ۡأ ِ
ًٌَُُِٞۡۡۡكّ ٞقَۡنؽِي فَِؽةَٞۡورِز  غ  ٌَ َۡو

َُۡٱِِجُۡۡۨنۡ ج ٌِِِ ؤ  ٍُ ِۡۡل  ََۡسآَءۡة َِثِۡٱٌَ ََف ْۖۡۡل  ََٞۡجِيٌو ۡفََصۡب 
َٔارِۡٱ ش َ

جَشۡٱۡل  ٍُ ۡۡاُتَۡۡٔۡل   ً ٌُِِس ََۡشآَءۡ ٍَ ِ ِٓيػٞۡۡل ءَٖۡش ََۡش  ِ
ُُۡكّ َٰ ََۡعَ َٔ ُْ َۡو

ۡيَُِلُضَٔنۡ ق ًر ىُۡۡث ػّٗ ُْ ِۡٱَيَِٰجۡأَِبٌََِۡۡرت ُوۡ ّۡۡللر اۡكَيِيَلّٗ ِّٗ ٍَ َۡث
ٍََۡۡضَػٖبۡيَجِفئُنَۡ س ِراَۡجع  اُۡن ٌَِِۚۢ ٔٓء ـُ ٌَِۡ هَِحَٰٖجَۡثّيَِبَٰٖجُۡۡوۡ َٰتَِدَٰٖتَۡسَٰٓ َۡع
ا د َُػادّٗ

َ
ٌََِۡدآةرٍثۡۡأ اۡ اٌۡۡر َٓ ٌََِۡۡطي عِ

ٔ ُمَّۡلۡيَِِطُلٔنَۡ ط ٌََِۡطّيَِبَِٰجۡۡيَ ٔاْۡ َۡطّيِتّٗاُُۡكُ َۡضَلََٰلّٗ
ُؾَِلۡإََِل َمۡ ز

ُ
آۡأ ٍَ ِ ػِۡۡة َۡبع  َُۢ ِ ٌّ َُۡٱۡفَإِنَۡزلَي ُخًۡ ٌِ ؽِ ش  ٍُ

هِٖؼُۡزر كّٗاۡل  ٌَ  ٔ ۡيَ
ۡ ف َِ َُفاِلۡ ٱَع

َ ءٞۡۡل  ََۡش   ً َّۡلۡيَؽ ِسُعٔنَِۡۡإَونۡفَاحَُس  ً ُٓ َۡذ ٞ ُۡخۡم 
ٔنَۡۡ ت ُٓ َِخ ٌُّ ُُخًۡ

َ
َۡحَاَبۡۡأ ٌَ اۡ ٌر

َ
اۡۡفَأ َٓ ٌَََِۡت خِ َٰٞجََۡت ؽِيۡ َۡسنر

ُِضٔدٖۡ ض ٌر َۡۡوَطي ٖصۡ ََۡضور ٌر ْۡٱَّۡلۡيَُُضُُّزًۡ َُؼوا اَّۡتر ارّٗ اِِۡضَ ِشػّٗ َۡمف 
ۡيَُِظُؽونَۡ ظ  ً ُْ ِۚۡإَِۡۡوَّلۡ ًَ َُۡظيِ ٌَ ۡ َۡظيِيًَلّۡۡلر

ّٗ
ِۡظَّل  ً ُٓ ِعيُ َۡوُُػ 
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: أن هررذه إحرررف لررؿ تؼرررتب مررـ خرررج الـررقن  السرراكـة والتـررقيـ  * وسرربب اإلخػرراء

فقدغؿا ولؿ تبعد جدا طـ مخرج الـقن الساكـة والتـقيـ فقظفرا فلصبحت يف مرتبةمتقسرطة 

 بقـ اإلضفار واإلدغام فتعقـ اإلخػاء

لساكـة والتـقيـ إخػاء حؼقؼقا لتحؼؼ اإلخػاء فقف أكثر مـ غقرره * ويسؿك إخػاء الـقن ا

. 

 ℘ مراتب اإلخفاء ℘

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

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

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

 مع الؼاف والؽاف لبعدهؿا يف الؿخرج جدا طـ الـقن . ( الؿرتبة الدكقا : 3

 

 ℘ الفرق بين اإلدغام واإلخفاء ℘

أن اإلخػاء ٓ تشديد فقف واإلدغام فقف تشرديد ، وأن اإلخػراء يؽرقن طـرد الحررف الثراين 

ؾؿة او كؾؿتقـ أما اإلدغرام فرال بقـؿا اإلدغام يؽقن يف الحرف كػسف ، واإلخػاء قد يؽقن يف ك

 يؽقن إٓ يف كؾؿتقـ واإلخػاء دائؿا بغـة أما اإلدغام فبغـة وبغقر غـة .
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 وامليُ املشسدثنيأخَكم اجل٘ن 

 

   وققؾ: صقت رخقؿ يخرج مـ الخقشقم ، : الرتكؿتعريػ الغـة لغة

تؾرػ : صقت لذيذ مركب يف جسرؿ الـرقن والؿقؿؿفؿرا كران وضرعفؿا ويخواصطالحا

 .صقل زمـفا باختالف الحؽؿ 

إلرك أهنرا  -رحؿرف اهلل  -ولؾغـة مراتب أهؿفا ما ذهب إلقف العؾؿراء، ومرـفؿ الشراصبل  *

، ومـ العؾؿراء مرـ زاد طؾرك هرذا فرذكر أهنرا الؿخػك ثالث: أققاها الؿشدد، ثؿ الؿدغؿ، ثؿ 

 "الؿشدد ثؿ الؿدغؿ ثؿ الؿخػك ثؿ الساكـ ثؿ الؿتحرك "خؿسة، وهل 

 لـاضؿ رحؿف اهلل :قال ا

17 . َّْ ووِ وَُدوو ًّ َداُشوو ًُٓ٘ٓووِ َُّ ُثوو ِِي  ِسّ
 
 

  ُِّ َّٔوو ْصَف َخوو ُيوووالا  َوَسوو  َسابَوو ةٍ ُد
 
 

 ℘ الشرح ℘

والحركرة  ،وجب إضفار الغـة فقفؿا بؿؼدار حركتقـ :الؿقؿ أو الـقن شددت:إذا  ومعـاه

 .بؿؼدار بسط أو قبض إصبع دون إسراع أو بطء

َّٔ  ْصَف خَ  »وققلف   أي حرف غـة ضاهر .  :« َسابَ  ةٍ ُد

   وهذه الغـة يف القصؾ والققػ ، سقاء يف وسط الؽؾؿة أو آخرها ٓبد مـ الغـة.

 وإلقؽ إمثؾة طؾك الغـة كالتالل : 

 األمثؾة الحرف

ۡ الـون َُۡٱۡ-إِّنِ َِٰصِط َۡرۡ-ۡىنر ُٓ ٍر َت
َ
 فَد

ۡيَتََفآَءلُٔنَۡ الؿقم ًر َۡخ
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 السالَة امليى أحاكم 

 

وتؽررقن يف آسررؿ والػعررؾ  "لررؿ ، كررؿ  "السرراكـة هررل التررل ٓ حركررة لفررا مثررؾ الؿررقؿ 

 والحرف وتؽقن وسطا وصرفا . 

 قال الـاضؿ رحؿف اهلل :

 18 . ُُ ي ِّ ْ ْْ  إِنْ  َوال ٌَ  ثَِج  تَْسُس َِٗجوِ َرْب
ْ  ال

 ُُ ووي ِّ ْ ْْ  إِنْ  َوال َِٗجووِ ٌَ َرْبوو ثَووِج  تَْسووُس
ْ  ال

 

ٍوو ّلَ  
َ
َٔوو ٍك أ َِجووِ ِلِ  ةٍ حَلِّ

ْ
 ى اْل

 ℘ الشرح ℘ 

 الثؿاكقة والعشرون. قبؾ أحرف الفجاءتليت الؿقؿ الساكـة ومعـاه : أن 

ٍ ّلَ  »وققلرف  
َ
َٔ  ٍك أ وذلرؽ  " واي "حرروف الؿرد الثالثرة  أي يسرتثـك مرـ ذلرؽ« :   ةٍ حَلِّ

، ثرؿ التحريرؽ ـطؼ برف لؿرا فقرف مرـ ثؼرؾ يف الـطرؼ وهق ما ٓ يؿؽـ ال ،خشقة التؼاء الساكـقـ

 اكـة.لؾؿقؿ فؾـ تصب  س

َِجِ ِلِ  »وققلف 
ْ
أي لصاحب العؼؾ يظفر لرف أكرف ٓ يؿؽرـ أن تتحؼرؼ ألرػ لقـرة « : ى اْل

  -رحؿف اهلل -بعد مقؿ ساكـة أصال ولذلؽ استثـاها الؿصـػ 

 

 

 

 يمأحكام امل

لشاكهة ا

 والتهويو

 

 اإلخفاء

 الشفوي

 

 حروف 6

6 

 حرف 15

 اإلظهار

 الشفوي

 

 حروف 6

6 

 إدغام

 املثلني

 

 حروف 6

6 

 حروف 6
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وووِ .19 َٗ ْخََكُم
َ
ِ  خَوووةٌ خاََل  :أ ْْ ل ووو  ْط َضوووبَ  َّ
 

َٗ ، اْدَغمٌ ، إِْرَمِءٌ    َووْط ذَ  ،ِرٌ َوإِْػ
 ℘الشرح  ℘ 

لؿررـ أراد  ،ومعـرراه : أن لؾؿررقؿ السرراكـة ثالثررة أحؽررام مررع مررا يؾقفررا مررـ حررروف الفجرراء

 وهل اإلخػاء وإدغام واإلضفار .  ،الضبط وآتؼان

ُل  .21 وَّ
َ
ْٔووسَ  ِءُ اْلِْرَموو: لَووَِْأ  اْْلَووِءِ  ِؾ

 
  ِٕ ِّّ ووووْمِ٘يَّ  َوَسوووو ِ  الشَّ   َُْوووووصَّاءِ ل
 ℘الشرح  ℘ (

أحؽررام الؿررقؿ السرراكـة هررق اإلخػرراء الشررػقي، وأمررا اإلخػرراء  ومعـرراه : أي إول مررـ

وٓ يؽرقن ذلرؽ إٓ يف  -الشػقي فؾف حرف واحد وهق: الباء، فنذا وقعت بعد الؿقؿ الساكـة 

 .وجب إخػاء الؿقؿ يف الباء -كؾؿتقـ 

ِٕ  »وققلرف   ِّّ وْمِ٘يَّ  َوَس ِ  الشَّ َۡربۡر»إخػراءا شرػقيا كحرق  أي يسرؿك« :  َُْووصَّاءِ ل ًۡ إِنر ِٓن ِ نًۡة ُٓ » 

البراء لؾتجراكس وسرؿل إخػراءا فإلخػراء الؿرقؿ طـرد مالقا را ب، ولقست لف إٓ صقرة واحردة

 وأما تسؿقتف شػقيا فألن الباء والؿقؿ يخرجان مـ الشػتقـ .  ،بقـفؿا مخرجا وصػة

ْدَِ  مٌ إِْدَغ  :َواثلَّوووووِنِ  .21 ِّ ِ وووووِب َت  َٗ
َ
 أ

 
  ُِّ ووِ َوَسوو ًِ  َذووَ   ِيَوو اَضووِقيً  إِْدَغ
 ℘ الشرح ℘ 

ومعـاه : أي الحؽؿ الثاين مـ أحؽام الؿقؿ السراكـة هرق إدغرام الؿثؾرقـ ، فرنذا وقرع بعرد 

الؿقؿ الساكـة مقؿرا ثاكقرة متحركرة، فػرل هرذه الحالرة يجرب إدغرام إولرك السراكـة يف مثؾفرا 

اد» الثاكقة الؿتحركةوٓ يؽقن ذلؽ إٓ يف كؾؿتقـ ومثالف كحق  َٓ ِۡم ًَ ِر َٓ ََِۡس ٌّ ًۡ ُٓ َ  .«ل

ُِّ  »وققلف  ِ َوَس ًِ  يف الؿرقؿالسراكـة تسؿقتف إدغاما فإلدغام الؿقؿ ف« : َذَ   ِيَ  اَضِقيً  إِْدَغ

مثؾرقـ فؾؽقكرف مملػرا مرـ مقؿرقـ أدغؿرت أوٓهؿرا يف الثاكقرة، وأمرا  تف، وأمرا تسرؿقالؿتحركة

فررألن إول مررـ الؿقؿررقـ سرراكـ والثرراين متحرررك وهررذا سرربب اإلدغررام يف  :تسررؿقتف صررغقرا

 .   إصؾ
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ووِرُ اْلِ  :َواثلٍَِِّووُح  .22 َٗ ْٕ اْْلَوِ  ِِف  ْػ  يَّوو
 

  ْْ ْخوو ِِوو
َ
َٗ  ُصٍف أ ِّّ ْٕ  َِوَسوو ِ٘يَّ  َشووْم
 ℘ الشرح ℘ (

ويؽرقن هرذا  ،ومعـاه : أي الحؽؿ الثالث مـ أحؽام الؿقؿ الساكـة هق اإلضفار الشػقي

فرنذا «  حرفرا 26» بعد إسؼاط حريف الباء والؿقؿ فقتبؼرك  ،اإلضفار يف باقل الحروف الفجائقة

ب إضفار الؿرقؿ وسرؿل إضفرارا وقع حرف مـفا بعد الؿقؿ الساكـة يف كؾؿة أو يف كؾؿتقـ وج

 .شػقيا

َٗ  »وققلف   ِّّ ْٕ  َِوَس ِ٘يَّ بسرؽقن الػراء لضررورة الرـظؿ « شػقيف»أي الحروف الباققة  :« َشْم

 .«وسؿف الشػقي لؾؼراء»كؿا تؼدم طـد ققلف: 

نْ  َِولَوو َواوٍ  ََلَى َواْخووَشرْ .23
َ
 ََتْووَجِ   أ

 
وووِ  َٗ ِ َوووِدِ َواِّل  ٍُِوْصب  ِْؾصِِف لَووو ِتّ
 
℘ الشرح ℘

ومعـاه : أي كـ طؾك حذر مرـ إخػراء الؿرقؿ طـرد حررف الرقاو أو الػراء إذا جراءت بعرد 

 الؿقؿ الساكـة وذلؽ لؼرب الؿقؿ مـ الػاء مخرجا.

َووِدِ َواِّل »وققلرف   ِۡ» أي الؿررقؿ مررع الررقاو مخرجررا كحررق:  :« ِتّ ٍَۡٱَدننري  ُضننِٔبۡل  َۡوَّلۡۡغ   ً ِٓ َعيَنني 
َُۡٱ ِ ٓاّى ًۡ  »وأيضا مع حرف الػاء كحق: ،«ۡلضر ُْ ٔاَْۡو ُ اۡكَال َٓ ٔنَۡۡذِي ٍُ  «  ََي َخِص

( مرـ ٕن الرقاو والػراء) ،وهذا الحؽؿ الذي هق طدم اإلخػاء وإن كان معؾقما مؿا تؼدم

ـراضؿ رحؿرف ولؽرـ أراد ال ،جؿؾة الحروف الستة والعشريـ التل تظفر طـدها الؿقؿ السراكـة

 والتحذير مـ الخطل فقف ٕكف مـتشر طـد الؽثقر فقجب التحذير .  ،اهلل التـبقف طؾقف
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 حكى الم أل والم اهفػن

 

 لالمات يف الؼرآن خؿسة أشؽال وهل: ا*

 «ٓم التعريػ ، ٓم آسؿ ، ٓم الحرف ، ٓم إمر ، ٓم الػعؾ»

 ٓم التعريػ* أوٓ : 

الررالم السرراكـة الؿسرربققة هبؿررزة وصررؾ مػتقحررة وبعرردها اسررؿ مررـ وهررل « ل ۡٱ »أي ٓم 

 : إسؿاء ،وهل زائدة طـ بـقة الؽؾؿة سقاء أمؽـ استؼامة الؽؾؿة التل تؾقفا بدوهنا كحق 

ۡرِضۡٱ »
َ ََۡٱ »  أم لؿ يؿؽـ مثؾ  ،« ل  ِي وتؼع بعردها حرروف الفجراء كؾفرا إٓ حرروف الؿرد ، « لر

 .ن الساكـة والؿقؿ الساكـة خشقة التؼاء الساكـقـالثالثة مثؾفا يف ذلؽ مثؾ الـق

 قال الـاضؿ رحؿف اهلل : 

ْل  لاَِلمِ . 24
َ
  ٌَ َرْبو َِّلنِ خَ  أ

َ
 ْخوُصِف اَْأ

 
وووِ  َّ ُٖ وَّل
ُ
َٗ  أ وووِإِْػ َٖ  ِف صِ ْؿووولََْجَ  ُِر
℘ الشرح ℘ 

لفررا حؽؿرران قبررؾ أحرررف الفجرراء والحؽررؿ إول هررق  « ل ۡٱ »ومعـرراه أن ٓم التعريررػ 

حقـئررذ قؿريررة ويسررؿك اإلضفررار قؿريررا وذلررؽ تشرربقفا لررالم بررالـجقم اإلضفررار : وتسررؿك 

 والحروف التل تؾقفا بالؼؿر بجامع ضفقر كؾ مـفؿا مع أخروطدم خػائف معف .

25.  ٌَ ْؽ َؾْشَ  َرْب َِ ِٕ شْ رُ  ةٍ اْرَبٍؽ  و ِّ ِؾَْ
 ُٕ وووووووووووو َّ وووووووووووو ِؾَ َّ  ُٕ ِؾَ

 

  ِْ ـِ إِ ) ِِ و ْك وََرو َى َخجَّ  بْ َّ  (ُٕ َؾِوي
℘ الشرح ℘ 

، فرنذا وقرع حررف مرـ «  ابغ حجؽ وخػ طؼقؿرف» طشر تجؿعفا جؿؾة وحروفف أربعة 

وجرب إضفارهرا إضفرارا قؿريرا وسرؿقت ٓمرا  « ل ۡٱ »هذه الحروف بعد ٓم التعريرػ أي ٓم 

قؿرية فصقرها مع هذه الحروف أربع طشرة صقرة بعدد الحروف، ٕهنا ٓ تجتؿرع مرع كرؾ 

 ، وأمثؾتفا كالتالل :صقرة واحدةدم، فؾقس لؽؾ حرف إٓ مـفا إٓ يف كؾؿتقـ كؿا تؼ

ًِۡٱۡ» ُ َعَٰ
َ َارِئُۡٱ، ل  ًُۡٱ، ى َغَِٰشَيثِۡٱ، بل  َِهي َنزُّۡٱ، ْل  َُٔدودُۡٱ، ى ِهَتَٰنُبۡٱ، ْل  زُۡٱۡ،ى َخَٰيِنقُۡٱۡ،ل ن  ٔ َعؾِينؾُۡٱ،ى َفن

ِۡۡ،ى  نِ ۡ ٱة ۡۡ،ى لِف 
َاكُُٔتۡٱ ؽ َسانُۡٱوَۡۡ،َل  ٍَ ۗۡٱۡ،ل  َػىَٰ ُٓ  « ل 
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ووِ.  26 َّ ِٗ وو :خَِجِي َٗ ْرَبوو ِِف  ِإِْدَغُم
َ
 ؽِ أ

 
يًْضوو َصةٍ وَوَؾْشوو 

َ
وو ِأ َٖ  (1)ؽِ لَوو َِوَرْمَض

℘ الشرح ℘ 

ومعـاه : أي أن الحؽؿ الثاين هق اإلدغام وتسؿك حقـئذ شؿسقة ويسؿك اإلدغام شؿسقا 

وهق إدغام  كامؾ وذلؽ تشبقفا لالم بالـجقم والحرروف الترل تؾقفرا بالشرؿس بجرامع خػراء 

الفجائقة إٓ حرروف الؿردويؽقن كؾ طـد أخر وطدم ضفقره معف ، وحروفف باقل الحروف 

 يف أربع طشرة حرفا الؿتبؼقة .

أي اإلشررارة إلقفررا يف البقررت التررالل لؾبقررت  -معـرراه احػررظ رمزهررا  « ورمزهررا فررع » وققلررف: 

 وهق :  الؿذكقر

 27.  ُْ َِؿو ًِ تَُمْض ِضْك ذَآ  ٌْ رَْْح َُّ ِض  ِظْب ُث
 

٘ءَ  َدعْ   ّ  ُس ٍْ َصمْ  ِوً يمَشِ  ُزرْ  َػ ًَ  (2)لَِْ
 
 
 

 ℘ الشرح ℘

أي أن الالم تخرتص بإربعرة طشرر حرفرا الباققرة الؿرذكقرة هـرا يف بردايات كؾرؿ البقرت 

الؿذكقر فنذا وقرع حررف مرـ هرذه الحرروف بعرد الرالم، أي بعرد ٓم التعريرػ، أي ٓم ال، 

وجب إدغامفا فقف إدغاما شؿسرقا وسرؿقت ٓمرا شؿسرقة، فؾرقس لفرا مرع هرذه الحرروف إٓ 

كالالم الؼؿرية ، وإذا أردكا معرفة حروف الرالم الشؿسرقة كلخرذ أول  أربع طشرة صقرة أيضا

حرف مـ كؾؿات البقت السابؼ ، كؿا صـعـا ذلرؽ تؿامرا يف حؽرؿ اإلخػراء طـرد كالمـرا طرـ 

 حؽؿ الـقن الساكـة والتـقيـ يف البقت:

   «صػ ذا ثـا كؿ جاد شخص قد سؿا    دم صّقبا زد يف تؼك ضع ضالؿا »
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الشؿسقة : أمثؾة طؾى الالم   

( التائبقن( )اهلل( )الرحؿـ()الشؿس()الصادققن()الزبقر( )الثؼؾقـ()الظاكقـ( )الطارق) 

 (.السؿاء( )الدواب( )الـاس( )والذاكريـ( )الضالقـ)

 

28.  َ َٗ  اُّلوَل  مَ َوالووالَّ ِّّ ّْ  :َِسوو ْٕ َر  ِصيَّوو
) 

  َ ِ اُّلْرَصىَم َوالالَّ َٗ ِّّ ِسويَّ  :َس ّْ    (1)ْٕ َش
 ℘ الشرح ℘ 

الثاكقرة أي الؿدغؿرة تسرؿك ـاه أن الرالم إولرك أي الؿظفررة تسرؿك قؿريرة والرالم ومع

 ، شؿسقة

ثاكقا : ٓم آسؿ*    

 " ألرقاكؽؿ –ألسرـتؽؿ  "هل القاقعة يف اسرؿ مرـ إسرؿاء وتؽرقن متقسرطة دائؿرا مثرؾ 

 وحؽؿفا  اإلضفار مطؾؼا .

ثالثا : ٓم الحرف*    

وجرقب اإلضفرار  " برؾ "وحؽرؿ  " بؾ –هؾ  "ؿا لؿ تؼع يف الؼرآن إٓ يف حرفقـ فؼط ه

 " بررؾ رفعررف "،  " بررؾ لؿررا "إٓ إذا وقررع بعرردها ٓم او راء فترردغؿ فقفؿررا إدغامررا كررامال مثررؾ 

 التل يجب السؽت فقفا طؾك الالم . " بؾ ران "ويستثـك مـ ذلؽ ٓم 

هرؾ  "ثرؾ فحؽؿفا اإلضفار دائؿا إٓ إذا وقرع بعردها ٓم فتردغؿ فقفرا م " هؾ "ما ٓم أو

 ولؿ يؼع بعدها راء يف الؼرآن . " لؽؿ
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 رابعا : ٓم إمر*  

هل الالم الزائدة طـ بـقة الؽؾؿة وبعردها فعرؾ مضرارع بشررط أن تؽرقن مسربققة بالػراء 

وحؽؿفا اإلضفار مطؾؼرا  " ثؿ لقؼضقا "او ثؿ مثؾ  "ولققفقا  "أو بالقاو مثؾ  " فؾقـظر "مثؾ 

. 

خامسا : ٓم الػعؾ*    

اقعررة يف الػعررؾ الؿاضررل او الؿضررارع او إمررر  وهررل إمررا متقسررطة أو متطرفررة هررل الق

 " قرؾ ربرل "أو راء مثرؾ  " قرؾ لؽرؿ "وحؽؿفرا اإلضفرار مطؾؼرا إٓ إذا وقرع بعردها ٓم مثرؾ 

 فقجب إدغامفا فقفؿا لؾتؿاثؾ مع الالم والتؼارب مع الراء .

 قال الـاضؿ رحؿف اهلل : 

ِٗووَصنَّ  .29 ْػ
َ
ٌٍ لِ  ّلَمَ  وَأ ْعَََووووِ ْؿوو ُِ 
 

ِ٘: ِِف   ُْ جَ  ٌْ هُو َنْ َٔوَِوهُ  ،َؿو  تْلَوَق َوا ،َْ
 ℘ الشرح ℘ 

( فحؽرؿ أم فعرؾ أمرر -أم مضارطا  -ماضقا أي أن ٓم الػعؾ مفؿا كان كقع هذا الػعؾ )

الالم فقف اإلضفار، ومـ الؿالحظ أن ٓم الػعؾ تؾحؼ الؿاضرل يف آخرره أو وسرطف، وترليت يف 

 لقاردة يف البقت. آخر فعؾ إمر كإمثؾة ا

فرنن وقعرت  -وٓ راء  -ويجب إضفار ٓم الػعؾ يف كرؾ الحرآت إذا لرؿ تؼرع قبرؾ ٓم 

إن ٓم الػعرؾ :وطؾك ذلرؽ يؼرال -أي قبؾ واحد مـفؿا أدغؿت أي وجب إدغامفا  -قبؾفؿا 

(   كالم أل، إضفرار، وإدغرام، فقجرب اإلضفرار طـرد طردم مالقراة ٓم أو راءلفا حآت أيضا )

 .قؾ لؽؿ - قؾ ربكحق:  ،اإلدغام طـد مالقاة واحد مـفؿا بويج

 أمثؾة لالم الػعؾ : 

 الػعؾ الالم الؿتقسطة الالم الؿتطرفة

 الؿاضل التؼك أكزلـا

 الؿضارع يؾتؼطف ألؿ أقؾ

 إمر ألؼ تقكؾ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حتفة األطفال شرحخالصة األقوال يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



* بػض اهفْائد املًّة املتًًة ملْضْع الاليات*    

 ℘ 1الفائدة  ℘

بقضرقح. « ال»ػرظ الجاللرة، ولعرؾ الؽثقرر ٓ يؾحرظ فقرف ٓم مـ أمثؾة الالم الشؿسرقة ل

وتبقاكا لذلؽ يـبغل أن كعؾؿ أن لػظ الجاللة لف تصريػا خاصا يتؽقن مـ أربعة أمرقر، وذلرؽ 

ال (، ثؿ حذف الفؿز الثاين لؾتخػقرػ فصرار )اإللففصار )« ال»( فدخؾت طؾقف إلفأن أصؾف )

(، ثرؿ فخؿرت الرالم لؾتعظرقؿ بعرد الػرت  اهللار)( ثؿ أدغؿت الالم يف الالم لؾتؿاثرؾ فصرلف -

 ( سبحاكف.اهللوالضؿ دون الؽسر لؿـاسبة لؾرتققؼ فصار )

 

 ℘ 2الفائدة  ℘

ٓم الحرررف كررالم الػعررؾ سررقاء بسررقاء ، فقجررب إضفارهررا طـررد طرردم مالقرراة ٓم أو راء. 

طـرد  (برؾ ران(. إٓ )برؾ رفعرف( و )هرؾ لؽرؿويجب إدغامفا طـد مالقاة واحد مـفؿرا كحرق )

( وقررد أشررركا مرـ قبررؾ إلررك السررؽتات برؾحػرص فؼررط فنكررف يسرؽت سررؽتة لطقػررة طؾررك ٓم )

 الؾطقػة.

 ℘ 3الفائدة  ℘

فؾقس مطؾؼا إضفرار  " وأضفرن ٓم فعؾ مطؾؼا "استدراك طؾك الـاضؿ رحؿف اهلل يف ققلف 

فرؿ ، و قرؾ قؾ ل "ٓم الػعؾ بؾ كؿا بقـا مـذ قؾقؾ إدغام ٓم الػعؾ مع الالم والراء يف كؾؿات 

   " رب

 واهلل تعالك أطؾك وأطؾؿ .
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 يف املثوني واملتقاربني واملتجانسني

 

ِبٱ »بلن ٓ يؽقن بقـفؿا فاصؾ كحق: "لػظا وخطا "الحرفان إما أن يتالققا  ّبَِعَصناَكِۡۡض 
ُّۡ » أو خطا فؼط كحق،« ۡۡۥإُِر َٔ ٍِي ُۡٱُْ ًُۡٱۡلفر  » ، أو لػظا فؼط كحق« ى َعيِي

جۡر
َ
ٓۡخ ۡإِّلر ٌُ تِن ٌُّ َُاَُِ۠ۡؼيٞؽۡ

َ
آۡخ ٍَ

«  خطرا فؼرط» أو «  لػظرا وخطرا» فرنذا التؼرك الحرفران ، فالثالث ٓ دخؾ لرف يف هرذا البراب،«

 وهل : فقـؼسؿان إلك أربعة أقسام 

 

 
 

 الؿثؾقـ: أوٓ*  

ِنۡ »هؿا الحرفان الؾذان اتحدا مخرجا وصرػة كالبرائقـ يف 
َ
ِبٱأ ۖۡٱّبَِعَصناَكِۡۡض  نَؽ َط  ،  « بل 

ِۡ »دالقـ يف كحقوال ٔاْۡة َعيُ ؽِۡٱَوكَػۡدر ُسف 
 .« ى 

 * وأقسام الؿثؾقـ ثالثة :

 وفقف يليت الحرف آول ساكـا والثاين متحركا .  الصغقر :

ِنۡ » * وحؽؿف : اإلدغام وجقبا كحرق
َ
ِۡٱأ َۡٱّبَِعَصاَكۡۡبِض  نبل  ۖۡط  ٔاْۡةِن »، « َؽ  «ؽُِۡسفۡ ىۡ ٱَوكَنػۡدرَعيُن

   :ويستثـك مـ ذلؽ حالتان،

ًۡ »: أن يؽررقن الحرررف إول حرررف مررد كحررق  إولرك نن ُْ ٔاَْۡو ُ نناۡكَننال َٓ ٔنَََۡيۡ ۡذِي ٍُ  و  «َۡخِصنن
ُۡيۡ ٱوَۡ» ًر ٍِيتُِِنُۡث ِيۡيُ ُِۡلر  فال بد مـ اإلتقان بالؿد . ،« يِ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حتفة األطفال شرحخالصة األقوال يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



: أن يؽقن الحرف إول هاء يققػ طؾقفا بالسؽت ولؿ تؼع إٓ يف مقضع واحرد  الثاكقة

دۡ ۡ» هق
َ
آۡأ َِۡۡنٌََٰۡ ّ ۡ َۡخِّنِ اَِلَ يََم٢٨ٌَۡۡ َْۡۡ يۡ َۡخِّنِ ّۡ ـُ َِي  فتظفر ٕن السؽت يؿـع اإلدغام .   « َطَِٰ

 وسؿل هذ الـقع صغقرا لؼؾة العؿؾ فقف فنن فقف طؿال واحدا هق اإلدغام .

ػّٗۡۡذِيِّۡ  » : وهق أن يؽقن الحرفان متحركقـ كحق الؽبقر َُّۡىِيۡ ۡىُْ خرلِ ٍُ »  

 * وحؽؿف : اإلضفار وجقبا لؾحرفقـ .

ۡ:هذا الحؽؿ مقاضع كادرة لحػص مثؾ* ويستثـك مـ 
 
الَنَمَّۡلۡحَأ ٌَ ةَاَُاۡ

َ
د ٔاَْۡيَٰٓ ُ ِۡۡۡرناَ۬مكَال

ٞۡو َۡعري  ۡذِيَِّۡرّبِ ِّنِ
هر ٌَ اۡ ٌَ  فنكف أدغؿفؿا . ۡۡكَاَلۡ

ا۞ : وفقف يايت الحرف إول متحركا والثاين ساكـا مثرؾ : الؿطؾؼ َۡ َُۡجَفظۡ ٌَۡ َۡۡءايَنثٌٍِۡۡ
َۡشَللۡ ۡ ًر ۡٱَِۡاُث

َ ٢٦ۡۡۡۡاَشّلَّٗۡۡضۡۡرل 
 * وحؽؿف : اإلضفار وجقبا .

 قال الـاضؿ رحؿف اهلل : 

وووَمِِت  ِِف  إِنْ  . 31 َّ  الِطّ ْ  َزوووِرِِج وَال
 ااتّكَِْ

ْدالَنِ لَ  َخْصلَِنِ   ِّ و ٍِْوو َّ ِٗ َخوووووو ِذِي
َ
 ّنْ أ

 ℘ الشرح ℘ 

سرؿقا ومعـاه : إن اتػؼ حرفان يف الصػات ويف الؿخارج كالبراءيـ والالمرقـ والردالقـ )

مرـ  -أي هبؿرا  -فالؿثالن أحرؼ فقفؿرا  -وهذا معـك ققلف: فالؿثالن فقفؿا أحؼ. أي ( مثؾقـ

( أحؼ أن يسؿك بف الحرفان الؿتػؼان مخرجرا الؿثالنجفة التسؿقة، يعـل أن هذا الؾػظ هق )

ويـؼسؿ هذا الـقع وهق الؿثالن إلك: مثؾقـ صغقر، ومثؾقـ كبقر، ومثؾقـ مطؾؼ، كؿا بقـا مـرذ 

 قؾقؾ . 

 

 قا : الؿتؼاربقـثاك *
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 :  وهؿا الحرفان الؾذان

 كالدال والسقـ  "مخرجا ٓ صػة  "أو ، كالالم والراء  "مخرجا وصػة   "تؼاربا  

 .  كالسقـ والشقـ  "صػة ٓ مخرجا  "أو 

 * وأقسام الؿتؼاربقـ ثالثة :

ٍِ َۡۡكَػۡ ۡ : كحقالصغقر  ُۡٱۡـَ    ّۡللر

ؿحررددة سررالػة الررذكر مثررؾ إدغررام ٓم الػعررؾ وحؽؿررف اإلضفررار إٓ يف الؿقاضررع ال#

َٔعُػوَنۡ والحرف يف الراء مثرؾ : اۡيُ ٌَ ۡ اۡحُؽَِيِّنِ ٌر ۡإِ ًۡ ۡۡكُوۡررّبِ بُُّس ۡۡكَاَلۡةَوۡرر َِٰتۡٱَۡربُّ نَمََٰن لفر
ۡٱوَۡ

َ  ِۡۡضۡۡرل 
ًۡ  : كحقالؽبقر  ََٰوَۡز ًۡ بَلِث َۡۡق ۡٱِۡفُۡۡخ

َ َُِۡۡضۡۡرل  ِ ج ـِ     َعَػَدۡ

 وحؽؿف اإلضفار . * 

 : كحق ؼالؿطؾ
َٰلَِمَۡجخۡ  ٔهَُۡذ     َمَۡعيَيۡ ۡيُ

 * وحؽؿف اإلضفار .  

 َِرَبوووَِتوَ  ِصًَجوووَمْ  ِيَُسَ٘ٓووو َوإِنْ  .31
 

وومَ  َوِف    َبووِيََُوَّ  ِاْرَجَََموو ِِت الِطّ
 32  .، ْجَوِرَِبنْيِ ُِ.................................  

 
  
 

 ℘ الشرح ℘

 الؿخرررج واختؾػررا يف الصررػة، أو تؼاربررا ومعـرراه : يشررقر إلررك الحرررفقـ الؾررذيـ تؼاربررا يف

مخرجا واتػؼا صػة وهق يريد أن يشقر إلك التؼارب كؿرا بقـرا مـرذ قؾقرؾ ويـبـرل طؾرك هرذا أن 

 لؾؿتؼاربقـ أربع صقر، وهل:

أن يتؼارب الحرفان مخرجا وصػة بحقث يؽقن مخررج أحردهؿا قريبرا مرـ أخرر  - 1

يختؾػران إٓ يف صرػة واحردة كراّلالم والرراء يف وٓ  ،كؾ مـفؿا قريبة مـ أخرف جدا، وصػات
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   كُوۡررّبِۡ:كحق

أن يتؼارب الحرفان مخرجا ٓ صػة بحقث يؽقن مخرج كؾ مـفؿا قريبا مـ أخر  - 2

:جدا، أما صػا ؿا فتؽقن مختؾػة كثقرا كالدال والسقـ يف كحق
ٍِ َۡۡكَػۡ  ُۡٱۡـَ  .ّللر

تؽررقن صرػات كرؾ مـفؿررا قريبرة مررـ  أن يتؼرارب الحرفران صررػة ٓ مخرجرا بحقرث - 3

صػات أخر وٓ يختؾػان إٓ يف صػة واحدة. أما مخرج كؾ مـفؿا فقؽقن بعقدا طـ أخرر 

بِيًَلۡ :بعض الشلء كالسقـ والشقـ يف كحق ـَ ۡذِيۡاىَْعؽِْشۡ ْٔاۡإََِلَٰ بَْخَغ  .إًِذاَّۡلّ

ۡاليَّيْننِوۡ:أن يتؼررارب الحرفرران مخرجررا ويتػؼررا صررػة كالحرراء والفرراء يف كحررق - 4 ََ ٌِنن َو
ۡ ُّ  .فََفتِّْط

 قـجاكس: الؿت لثاثا *

 وهؿا الحرفان الؾذان اتحدا مخرجا واختؾػا صػة ولف ثالثة أكقاع :

 : وحؽؿف اإلضفار إٓ يف سبعة أحقال يف الؼرآن فتدغؿ وهل : الصغقر

َوإِ   : مثرؾ  الطاء يف التاء *
آنَِفثٞۡۡكَاىَجۡذۡ  ِۡ ۡطر ِ ًٌّ ُٓ   ، ۡٓ ا َۡ ۡنَِفثَٞۡودرتۡطر ِ ٌّۡ ْۡ

َ
 ِهَتَٰنبِۡىۡ ٱۡوِۡأ

 إدغام كامؾ .

َُۢۡ  :  مثؾ التاء يف الطاء * ِ اۡفَؽرطُجِۡفَۡسۢن ،    يََػكَۡۡإََِلۡرۡبََفطَجۡۡىَه ٌَ ۡ َٰ ِۡٱۡبََِۡعَ  ،   ّللر
 ًۡ َ اۡل ٍَ ِ َضطُجۡة

َ
َۡۡذَلاَلۡأ  كاقص .  ۦةَُِِّۡۡتِ  

ۡٔ  : مثؾ الظاء يف الذال * َ ًۡ َۡول ُٓ جر
َ
ٔٓۡۡإِذۡخ ٍُ يَ ْۡظر ًۡ ۡا ُٓ ُُفَف

َ
 كامؾ .    َسآُءوكَۡۡأ

وۡ ۡ : مثؾ  الذال يف الثاء *
َ
ُۡۡأ َٰلَِمَۡۡٓدۡ يَيۡ ُّۡۡنۡ َتت  َرُوۡۡذر ۡٔ ىۡ ٱٌَۡ ٔاْۡأَِبٱۡمَِۡل ةُ َۡنؼر ََ ِي ِۚۡلر َِا َٰخِ كامؾ   َي

. 

ۡ  :   مثؾ الؿقؿ يف الباء * َ َۡۡنبرۡ ٱَيَُٰتَِنر ٌر َِاَۡوَّلۡحَُسَۡ َع ََۡىۡ ٱٌر َٰفِؽِي  كامؾ . َك

ۡ  : مثؾ التاء يف الدال * َ ُر ۡۡػُۡلؽُّشۡ ٱكَػۡحربَ ََ ِۚۡىۡ ٱٌِ ِ ۡىَنُتۡ ٱكَاَلۡحَنۡ،   َغّ ِۡإِنۡنِنػتر َِّۡللر   دِي
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 كامؾ .

ثۡ ۡ  : مثؾ الدال يف التاء *
َ
آۡخ ٍر َٔاَۡليَجفَيَ َع اۡٱۡدر ٍَ ُٓ َۡربر َ  كامؾ .  ّللر

ًۡ  » : كحق الؽبقر ُٓ َ َُۢۡۡعَؼاٌبَۡۡول ًُ َِل
َ
اۡأ ٍَ ِ ْۡۡة ٔا  وحؽؿف : اإلضفار . # « ِؼةُٔنَۡيَسۡ ََۡكُُ

 » : كحق الؿطؾؼ
تۡ  ٌر ًۡ ُٓ جر

َ
ْوَلَٰٓهَِمۡخ

ُ
ۡأ َُّ َّلَۡحُظ

َ
 وحؽؿف : اإلضفار . # « ُعٔذُٔنَۡخ

 قال الـاضؿ رحؿف اهلل : 

وْ  ،...............  32
َ
 اتََّمَووِ يَُسَِ٘ٓ أ

 
ووومَ  ُدونَ  َصٍج َمْووو ِِف   َوووو ِِت الِطّ  ُِخِوّ
َجَجِنَِسنْيِ ب.  33  ُّ ْ   ................... ِل

 
  
 ℘ الشرح ℘ 

ومعـاه : الحرفان الؾذان اتػؼا مخرجا واختؾػا صػة دون كظر إلك كقن آختالف يف 

  .صػة أو أكثر فبالتحؼقؼ يسؿك متجاكسقـ

 باطديـ : الؿت لثاثا *

وهؿا الحرفان الؾذان اختؾػا مخرجا وصػة وحؽؿف اإلضفار ٕكقاطف الثالثة ولرف ثرالث 

 وهل : صقر 

وۡ »أن يتباطد الحرفان يف الؿخرج ويختؾػا يف صػة واحردة كرالفؿز والردال يف كحرق -أ 
َ
ۡأ

دۡ 
َ
 . «َۡنَٰۡأ

أن يتباطررد الحرفرران يف الؿخرررج ويختؾػررا يف أكثررر مررـ صررػة كررالفؿز والصرراد يف  -ب       

َۡ »كحق ٌَ ص َۡۡو
َ
   .«َۡػُقۡأ

» والثاء يف كحقأن يتباطد الحرفان يف الؿخرج ويتػؼا يف الصػة كالفاء  -ج 
 . « َٓد ۡيَيۡ 

 

 

 قال الـاضؿ رحؿف اهلل : 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حتفة األطفال شرحخالصة األقوال يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



َجَجِنَِسنْيِ ب.  33 ُّ ْ ْْ  إِنْ  َُّ ثُ  ِل  َسوَس
ْْ َسووووووووووووووووووووووووووو  َس

 

ُل   وَّ
َ
ّ  أ   ُكٍ

ووووووِقيَ لَ ِّّ  ِلطَّ  نَيْ َسوووووو
وْ . 34 

َ
َْصلَِنِ أ

ْ
ّ  ِِف  ُخِصَّك اْل   ُكٍ

ٌْ َّ  َيبِووويٌ  ُكل   َذُو َٗ ُٕ َواْذ ُّ  ْٔووو  ٌْ وُدوووبٍِِْو
 
 
 ℘ الشرح ℘

يـؼسؿ كؾ مـ الؿثؾقـ والؿتؼاربقـ والؿتجاكسرقـ، والؿتباطرديـ بـراء طؾرك مرا  ومعـاه : 

 :تؼدم إلك ثالثة أقسام، وهل

وهق أن يسؽـ إول ويتحرك الثاين، ويسؿك صغقرا لسفقلتف وقؾرة العؿرؾ  :الصغقر -أ 

 .فقف بالـسبة إلك الؽبقر كظرا لسؽقن أولف وتحرك ثاكقف

ويسؿك كبقرا لصعقبتف وكثرة العؿؾ فقرف بالـسربة إلرك وهق أن يتحركا معا، : الؽبقر –ب 

 .الصغقر لتحرك كؾ مـ حرفقف

وهق أن يتحرك إول ويسؽـ الثاين طؽس الصغقر، ويسؿك مطؾؼا لعدم   :الؿطؾؼ -ج 

تؼققده بصغقر وٓ بؽبقر وذلؽ ٕن الحرفقـ الؿتجاوريـ طؼال إما أن يتحركا معا ففق الؽبقرر 

 ثاين ففق الصغقر، أو يتحرك إول ويسؽـ الثاين ففق الؿطؾؼ . أو يسؽـ إول ويتحرك ال

َّ »وققلف  َٗ ُٕ َواْذ ْٔ  ُّ أي اففؿ ذلؽ كؾف الذي ذكر بإمثؾرة القاضرحة الترل برقـ « :ٌْ ودُ بٍِِْو

 يديؽ فقؿا سبؼ . 

 ℘ مؾحقضة ℘ 

واتػؼرقا  ،اتػؼ العؾؿراء طؾرك وجرقب آدغرام يف الحررفقـ الؿتؿراثؾقـ والؿتجاكسرقـ *

جررقب اإلضفررار يف الحرررفقـ الؿتباطررديـ واختؾػررقا يف وجررقب آدغررام يف الحرررفقـ طؾررك و

 الؿتؼاربقـ فنذا التؼك حرفان متؿاثالن او متجاكسان وإول ساكـ وجب آدغام . 

ۡيف الؽررالم طؾررك كؾؿررة    *
 
ققلررف مررـ يف سررقرة يقسررػ ت جرراءهررذه الؽؾؿررة :﴾ ِرنناَ۬محَأ

َۡتعرالك:    ال ٌَ ةَاَُاۡ
َ
د ٔاَْۡيَٰٓ ُ ۡكَال

 
( طؾرك وزن تلمــرا[، وإصرؾ فقفرا )11﴾ ]يقسرػ: ِۡراَ۬مَمَّۡلۡحَأ

تضؿــا بـقكقـ مظفرتقـ إولك مرفقطة وهل إم الػعؾ والثاكقة مػتقحة وهل كقن الؿرتؽؾؿ 

وقد أجؿعت الؿصاحػ طؾك كتابتفا بـقن واحدة طؾك خالف إصؾ والحؽرؿ فقفرا يتعؾرؼ 

 .ا متعؾؼ برواية حػص طـ طاصؿبالؿثؾقـ الؽبقر أيت ذكره والحؽؿ فقف
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 :وجفان صحقحان مؼروء هبؿا ،يجقز يف هذه الؽؾؿة لحػص طـ طاصؿ

أن تضؿ شػتقؽ مـ غقرر إسرؿاع ، وهق إول: إدغام الـقن إولك يف الثاكقة مع اإلشؿام

 صقت بعد إسؽان الـقن إولك وإدغامفا يف الثاكقة

اخرتالس ضرؿة الرروم ، والؿؼصرقد وطرب بعرض العؾؿراء طـفرا بؾػرظ  الثاين: آختالس

خطػ الحركة بسرطة حتك يذهب الؼؾقؾ مـفا ويبؼك الؽثقر وقد قردر ،وكقػقتف الـقن إولك 

وحقـئرذ يؿتـرع إدغرام ،العؾؿاء الثابت مرـ الحركرة فاإلخػراء برالثؾثقـ والرذاهب مـفرا بالثؾث

وهرق هـرا ،ـ الؿردطؿ ٕن مرـ شرروط تسرؽق ،الـقن إولك يف الثاكقة مطؾًؼا لتعذر اإلتقران برف

الـقن إولك وهل ٓ تزال وإن كاكت حركتفا غقر كامؾة بسبب اختالسفا فال تؽرقن مدغؿرة 

 .والحالة هذه

هذا: وجه االختالس وكذلك وجه اإلشؿام ال يحؽؿان إال بالؿشاففة والسؿاع من و

 .أفواه الؿشايخ اآلخذين ذلك طن شقوخفم

 إدغرام يف اختؾػقا إداء أهؾ إن ثؿ، «َكْخُؾْؼُؽؿْ  َأَلؿْ »  *

ـْ  َكْخُؾْؼُؽؿْ  َأَلؿْ :  ققلف مـ الؽاف يف الساكـة الؼاف ٍـ  َماءٍ  مِ  غقر مـ كامالً  هبا يؾػظ هؾ﴾ َمِفق

 فرذهب برذلؽ  الؼراف قرقة ٕجرؾ لؾصرػة َتْبِؼَقرةً  كاقًصرا أو الؼراف مرـ آسرتعالء صػة إبؼاء

 .  إص  هقو إول إلك وجؿاطة الداين

 معـرك وهرذا الـشر، يفابـ الجزري  بقـف كؿا بف ملخقذ وكالهؿا الثاين، إلك مؽل وذهب

 . 1وجرى ووجد كان أي «وقع بـخؾؼؽؿ والخؾػ»: ققلف

 وإلقؽ أن أمثؾة طؾك إكقاع الثالثة : 

 الـقع الؿثؾقـ الؿتؼاربقـ الؿتجاكسقـ الؿتباطديـ
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وۡ 
َ
دۡ ۡأ

َ
آنَِفثٞۡۡكَاىَج َنَٰۡأ  طر

ٍِ َۡۡكَػۡ  ْۡ ـَ  صغقر كَػۡدرَعئُا

 َۡ ٌَ ص َۡۡو
َ
ا َػُقۡأ ٍَ ِ َُۡ ة ِ ج ـِ ػّٗۡۡذِيِّۡ  َعَػَدۡ  كبقر ىُْ

ۡيَيۡ  د  َٓ 
تۡ   مطؾؼ َُجَفظۡ  َمَۡعيَيۡ  ُعٔذُٔنٌَۡر
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 أقسام املد

 
 الؿد : 

 لغة : الزيادة

 اصطالحا : إصالة الصقت بحرف الؿد طـد مالقاة الفؿز أو السؽقن . 

 الؼصر : 

 سلغة : الحب

   اصطالحا : إثبات حرف الؿد مـ غقر زيادة طؾقف ، وٓ يتققػ طؾك سبب كفؿز أوسؽقن

 

 

 * الؿد إصؾل : 

هق الؿد الطبقعل الؿقجقد يف حرف الؿد والذي ٓيتققرػ طؾرك أي سربب مرـ أسرباب 

 الؿد الػرطل كالفؿز والسؽقن ولؽـف يتققػ طؾك شروط الؿد مثؾف مثؾ الؿد الػرطل  . 

ا: ٕصرالتف بالـسربة إلرك غقرره مرـ الؿردود كظررا لثبرقت مؼردار مرده وهرق ويسؿك أصرؾق

 حركتان طؾك حالة واحدة دائؿا. 

ويسؿك صبقعقا أيضا ٕن صاحب الطبقعة السؾقؿة ٓ يـؼصف طـ مؼداره وٓ يزيده طؾقرف، 

ومررـ الؿالحررظ هـررا يف الؿررد الطبقعررل أو إصررؾل أن كررؾ الحررروف تجررلء بعررده إٓ الفؿررزة 

 خالف الػرطل الذي سقف يليت الؽالم طؾقف .والسؽقن ب
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 * الؿد الػرطل : 

الؿد الرذي يتققرػ طؾرك سرببقـ هؿرا الفؿرز والسرؽقن ويـؼسرؿ إلرك القاجرب والجرائز 

والالزم ، فالؿد القاجب هق الؿتصؾ ، والجائز هق الؿـػصؾ وسببفؿا الفؿز أما الؿد الالزم 

كظرا إلرك تػراوت مؼرادير الؿرد يف أكقاطرف فسببف السؽقن ، ويسؿك فرطقا لتػرطف مـ إصؾل 

الؿختؾػة بؿا قد يزيد طـ مؼردار إصرؾل يف أكثرهرا، وكظررا إلرك ققرام ذات الحرروف بدوكرف 

 وتققػف طؾك سبب.

 :   * أسباب الؿد

اثـرران وهؿررا: الفؿررز والسررؽقن، ويسررؿك كررؾ مـفؿررا سررببا ٕكررف طؾررة لزيررادة مؼرردار الؿررد 

 الػرطل طؾك الطبقعل  . 

 :   د* شروط الؿ

شروط الؿد أن تؽقن إلػ ساكـة مػتقح ما قبؾفا ، والرقاو سراكـة مضرؿقم مرا قبؾفرا ، 

 والقاء ساكـة مؽسقر ما قبؾفا .
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 قال الـاضؿ رحؿف اهلل : 

وو . 35 َّ   سُّ وَواٍْو
َ
 لَووْصِ ل َلُ وَ  ،ْضووِ ل أ

 
  ُِّ ًّل  َوَسووووو وَّ

َ
ووووو٘ َظبِيِؿياوووووِ أ ُٖ  َو

ووووووِ.  36 ( َ٘رُّوووووو َّل   َِ  َلُ   ٌك ثَ
بَ  ََعَ    ْب َسووووووووووووووووووووووو
 

ِٕ َّل  وَ   ِ   ََْب َُتْجَ   ُصوُف اٍْوُدو  بُِسوٓ
 37 .  ٌْ يُّ  بَ

َ
ّْضٍ  َديُِِْ َخصٍْف  أ وْ  َٖ

َ
ْ٘ن  أ ًُ  ُسو

 
بِيِعَّ   سٍّ َِ   سَ َبؿْ   َجِ    ٘نْ يَسُ   لٍَِعَّ
هٌُ٘ف  اٍَْمْصِ ُّ  َواْْلَرصُ .38  ْ٘  ََعَ  َم

 
 

ضٍ َيو َسَبْب   ّْ وْ  َٗ
َ
٘نٍ  أ ًُ  ُمْسَجاَل  ُس

 ِ وَٗ وِؿيولَ  ةٌ واَلخَ وخَ  ُٕ وُصولوخُ .  39 
 

  ْْ ِ ِِف  َوْهَ  (َواٍي ) ٍَْمِغ  ِِ َٗ ِ٘خي ُٓ 
    

 ℘ الشرح ℘

َّ  »ققلرف    سُّ وَواٍْو
َ
أي أن الؿرد يـؼسرؿ إلرك قسرؿقـ: إول: أصرؾل ،  :«لَوْصِ ل وَ  ،ْضوِ ل أ

 والثاين: فرطل لف أي متػرع طـ إصؾ وزائد طؾقف.

ُِّ  »ققلف    َوَس
َ
ًّل أ أي إول وهق إصؾل يسؿك أيضرا صبقعرل، هرذا مرا ورد : « َظبِيِؿياِ وَّ

 .ثؿ بدأ بعد ذلؽ يف بقان تعريػ الؿد إصؾل ، يف البقت

ِ »ققلرف  َ٘رُّ  َّل   َِ بَ  ََعَ   َلُ   ٌك ثَ أي هرق الرذي ٓ يتققرػ طؾرك سربب )وهرق  :« ْب َسو

 .الفؿز والسؽقن(، وهق ٓ تؼقم ذات الحروف بدوكف

ِٕ َّل  وَ  » ققلف  ِ أي ٓ تجتؾرب حرروف الؿرد الثالثرة و  :« ََْب َُتْجَ   ُصوُف اٍْوُدو  بُِسوٓ

( بدوكف، وسؿك  الفؿز والسؽقن سببا )ٕن كرال مـفؿرا سربب والقاء -وإلػ  -القاو هل )

   .لزيادة الؿد الػرطل طـ مؼدار الطبقعل (

ٌْ  »ققلف أما  يُّ  بَ
َ
ّْضٍ  َديُِِْ َخصٍْف  أ وْ  َٖ

َ
٘نْ  أ ًُ ( الفؿز أو السؽقنأن أي حرف غقر )أي  :«ُس

جاء بعد الؿد فالطبقعل يف هذه الحالة يؽقن ، ويسؿك أصؾقا: ٕصالتف بالـسبة إلك غقره مـ 

 الؿدود كظرا لثبقت مؼدار مده وهق حركتان طؾك حالة واحدة دائؿا. 

بِيِعَّ   سٍّ َِ   سَ َبؿْ   َجِ »وققلف  عقا أيضا ٕن صبق: أي أكف يسؿك « ٘نْ يَسُ   لٍَِعَّ

صاحب الطبقعة السؾقؿة ٓ يـؼصف طـ مؼداره وٓ يزيده طؾقف، ومـ الؿالحظ هـا يف الؿد 

الطبقعل أو إصؾل أن كؾ الحروف تجلء بعده إٓ الفؿزة والسؽقن بخالف الػرطل الذي 
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 سقف يليت الؽالم طؾقف .

هٌُ٘ف  اٍَْمْصِ ُّ  َواْْلَرصُ  »ققلف  ْ٘  الؼسؿ الثاين مـ الؿدود، هق :أي أن « ْب َسبَ  ََعَ  َم

الؿد الػرطل ففق مقققف طؾك سبب كفؿز أو سؽقن، ويسؿك فرطقا لتػرطف مـ إصؾل 

كظرا إلك تػاوت مؼادير الؿد يف أكقاطف الؿختؾػة بؿا قد يزيد طـ مؼدار إصؾل يف أكثرها، 

 وكظرا إلك ققام ذات الحروف بدوكف وتققػف طؾك سبب.

ضٍ َيو »ققلف  ّْ وْ  َٗ
َ
٘نٍ  أ ًُ وهؿا: الفؿز والسؽقن، :أي أن أسبابف شقئان «ُمْسَجاَل  ُس

 ويسؿك كؾ مـفؿا سببا ٕكف طؾة لزيادة مؼدار الؿد الػرطل طؾك الطبقعل . 

 أي مطؾؼا يف جؿقع الؼرآن واهلل تعالك أطؾؿ . :« ُمْسَجاَل  »ققلف و

ثة و )فعقفا( أي أي حروف الؿد الثال :« ِوَٗ وِؿيولَ  ةٌ واَلخَ وخَ  ُٕ وُصولوخُ  »ققلف و

 جقدا .احػظفا 

ْْ  »ققلف و ِ ِِف  َوْهَ  (وَاٍي ) ٍَْمِغ  ِِ َٗ ِ٘خي وهل  (َواٍي )لػظمجؿقطة يف أي  :« ُٓ

ِجؿعفا يف ققلؽ )القاو وإلػ والقاء ، و َٗ ِ٘خي  وقد وضحـا هذا يف الؽالم السابؼ .  ( ُٓ

 :-رحؿف اهلل  –قال الـاضؿ 

ْسُ . 41 ًَ ٌَ  وَال ٌَ  َرْب َ٘اوِ  احْلَِ وََرْب  الْو
 َضُ

ٍْو  ٌَ َرْبو حٌ َولَوجْ  ْصٌط وشَ  
َ
 (1)مْ يُوَْووَتَ  ٍك وأ

 ℘ الشرح ℘ 

مررـ شررروط الؿررد أن تؽررقن إلررػ سرراكـة مػتررقح مررا قبؾفررا ، والررقاو سرراكـة  ومعـرراه أن

 مضؿقم ما قبؾفا ، والقاء ساكـة مؽسقر ما قبؾفا .
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ِ َنيُ َواٍِّ . 41 َٗ ْٔ ًِّ  واوٌ وَ  احْلَوِ :ِِ  َُِٔسو
 

ْؾَِ  ُكٍّ  ٌَ َرْبووو ِحٌ ِمَجوووآْ  إِنِ  
ُ
 َٔوووِ أ

 ℘ الشرح ℘ 

( القراء - إلرػ -الرقاوومعـاه : أي والؾقـ مـ الحرروف الثالثرة الؿتؼدمرة الترل هرل: )

 -قم َقر -لء َشر( بشررط أن يسرؽـا ويـػرت  مرا قبؾفؿرا كحرق )والرقاو -القراء هؿا ) ،اثـان فؼط

لػ ٓ تؽرقن إٓ مديرة، والقراء والرقاو ويؼال لفؿا يف هذه الحالة: حرفا لقـ فؼط، وإ ،(قتبَ 

وضؿ ما قبؾ القاو، وإمرا أن تؽرقن ، وهذا إذا سؽـتا وكسر ما قبؾ القاء ، إما أن تؽقن مديتقـ 

لقـتررقـ وهررذا إذا سررؽـتا واكػررت  مررا قبؾفؿررا، وإمررا أن تؽقكررا غقررر مررديتقـ وٓ لقـتررقـ وهررذا إذا 

اكـة الؿضؿقم مرا قبؾفرا، والرقاو السراكـة ( أما القاء السضعوُ وَ ( وكحق )ليتأن يَ تحركتا كحق )

 فال تقجد يف الؼرآن الؽريؿ وٓ يف الؾغة واهلل أطؾؿ .  ،الؿؽسقر ما قبؾفا
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 أحاكم املد

 

 الؿد لف ثالثة أحؽام دائؿا وهل: القجقب والجقاز، والؾزوم .

 قال الـاضؿ : 

ووسِّ . 42 َّ ْخوو لَِْ
َ
 ُسومْ ثَوو اَلخَووةٌ خَ  ََكمٌ أ

 
ُُ٘جُ٘ب  َوْهَ   ْ َ٘اُز، ،ال وُضومْ  َواٍْوَجوو  َواٍَُّ
) 
 ℘ الشرح ℘

 .القجقب والجقاز، والؾزومثالثة أحؽام دائؿا وهل:  أن لؾؿدومعـاه : 

ففق خاص بالؿتصؾ، وسؿل واجبا لقجقب مده زيادة طـ الطبقعل  فلما القجقب #

 جؿقع الؼراء . داتػاقا طـ

وإكؿا كان الؿـػصؾ  ،ففق خاص بالؿـػصؾ والعارض لؾسؽقن والبدل وأما الجقاز # 

والعارض لؾسؽقن جائزيـ لجقاز مدهؿا وقصرهؿا ، وكان البدل جائزا لجقاز مده وقصره 

 طـد ورش فؼط كؿا هق معؾقم . 

ففق خاص بالالزم ، وإكؿا كان الالزم ٓزما لؾزوم مده حالة واحدة وهل وأما الؾزوم  #

 ست حركات، والؾزوم سببف لف وصال ووقػا.

فالعارض  -فالؿتصؾ  -ؽ أن لؾؿد مراتب خؿس، وهل: الالزم ويرتتب طؾك ذل

ف حؿر-فالبدل، ويجؿعفا طؾك هذا الرتتقب العالمة السؿـقدي  -فالؿـػصؾ  -لؾسؽقن 

 :يف ققلف -اهلل

َِٓزٌم َفؿا اتََّصؾ    َفَعاِرٌض َفُذو اكِػصاٍل َفَبَدْل   أْقَقى الؿدوِد 

ـٌ يا فَترك     و ُّ َولِقر
ـُ أضعػ الؿدود قد أتكُثرؿَّ الطبقعل  الؾق
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 المد المتصل
 قال الـاضؿ : 

َ٘اِجوووٌب  .43 وووضٌ  َجوووِءَ  إِنْ  لَ ّْ وووسّْ َبْؿسَ  َٖ َِ 
َ٘اِجووٌب ِْ  وو َجووِءَ  إِنْ  َم ّْ وو سَ َبْؿوو ضٌ َٖ  سّْ َِ
 

َّ  ِِف   ٌْ بِو َوَذا ةٍ ِِكْ جَِّط  َؿوسّْ حُ  ُّ
 

 ℘ الشرح ℘

فقرف الفؿرز ي أتك هق الؿد القاجب وأجؿع الؼراء طؾك زيادتف طـ الطبقعل وهق الؿد الذ

 واحدة .بعد حرف الؿد يف كؾؿة 

، فراجتؿع حررف الؿرد مرع ل شررط الؿرد بسرببف يف كؾؿرة واحردةوسؿل متصال : ٓتصا

 الفؿز يف كؾؿة واحدة، وٓ يجقز فصؾفؿا طـ بعض.

 5 حركررات ،و فررقق التقسررط   4ومؼررداره : التقسررط   ، وحؽؿررف : واجررب كؿررا سرربؼ 

ٓقءَ ٱ–َجآءَ  »ومثالف ، ػاحركات وق 6   شباعحركات ، واإل َء –لسُّ
ٓ
 . «َتِػل

 المد المنفصل
 قال الـاضؿ : 

وو وََجووِئِضٌ . 44 ٌْ  إِنْ  صٌ وهَْطوووَ  سل َِ  لُِطوو
 

وو ُكل   َّ وو ةٍ بِِسَْ َٖ ْ  َشاَو ٌْ ال َْٔمِطوو ُّ 
 

 ℘ الشرح ℘

جائز، وذلؽ ٓخرتالف الؼرراء يف مرده فؿرـفؿ مرـ يؼصرره فقؿرده حرركتقـ أو هق الؿد ال

 ا سقليت.بتقسط أو إشباع كؿ

 اكػصؾ فقف شرصف طـ سببف يف كؾؿتقـ وسببف الفؿز . ٕكفصال : ـػوسؿل م

يلخرذ برواية حػص طـ طاصؿ ومؼداره : مـ صريؼ الشاصبقة ،وحؽؿف : جائز كؿا سبؼ 

ااا  »ومثالررف : ، التقسررط وفررقق التقسررط ، ومررـ صرررق أخرررى فقررف الؼصررر أيضررا  َّ يُّ
َ
ْْا   -يََٰٓأ قُاا

ٍُفَسُكى
َ
 ٱ -ۡأ

َ
ْي أ ِ  . « ٍتُىَّلذ

 6   شباعحركات ، واإل 5 حركات ،و فقق التقسط   4التقسط    حركتقـ،   ؼصرال

 .حركات
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 المد العارض للسكون

 قال الـاضؿ : 

45 . ٌُ ِِْدووو ووو َؾوووَصَض  إِنْ  َذا َو ٘نُ السُّ ًُ 
 

٘نَ َيووو َوْرًمووِ  ُّ  نَْسووَجِؿنيُ   َجْؿََ
 
) 

 ℘ الشرح ℘

 وقبؾف حرف مد أو لقـ . هق الؿد الذي يليت فقف حرف يققػ طؾقف بالسؽقن

 لعروض سؽقكف يف الققػ دون القصؾ .  :وسؿل طارضا لؾسؽقن

باسررتثـاء الؿتصررؾ العررارض لؾسررؽقن  ، وحؽؿررف : الجررقاز لجررقاز قصررره إلررك حررركتقـ 

وجقاز مده ست حركات يف كرؾ  ،وجقاز تقسطف وجقاز مده خؿس حركات إذا كان متصال

 أقسامف . 

ٌُ  »ققلف و ِِْد  ابعا حؽؿف مثؾ الؿد  الجائز السابؼ ذكره.أي ت :« َذا َو

 ويـؼسؿ إلك ستة أقسام :

ُُۡ،َقاَل ،  َمُرونَ ُۡيم »:  الؿد العارض لؾسؽقن الؿطؾؼ كحق 1 َخعِ  .  «نَف 

ۡ »: الؾقـ العارض لؾسؽقن كحق 2 ٔ فِۢ َي جِۡ،  َع  .  « ٱبل 

ٓٔۡۡ-ۡةَؽِٓيءٌۡۡۡ-َسآءَۡ»: الؿتصؾ العارض لؾسؽقن كحق  3  «ءـُ

 .  «ابََۡٔۡمۡ »ارض لؾسؽقن كحق  : البدل الع 4

َؾٰقةَ ٱ »: الؿد العارض لؾسؽقن وهاء تلكقث كحق  5  . « لصَّ

    . « َطَؼُؾقهُ  »: الؿد العارض لؾسؽقن وهاء ضؿقر كحق  6

  وهـاك تؼسقؿ آخر لقس هذا مؽاكف ولعؾل أشرحف يف مؼام آخر . #
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 مد البدل 
 قال الـاضؿ : 

وْ . 46
َ
مَ هُ  أ ّْ  ِسّ َٗ ْ َّ  ََعَ  ضُ ال ْ  َوَذا  سِّ ال

 
 

٘اَيووو بَووَسْل   ُٔ َِ ًِٓووِ آ َّ  ُرووَشا َوإِي
 

 ℘ الشرح ℘

َِٰف ،َءاَيَُْا   »هق الذي يليت فقف حرف الؿد بعد هؿز مثؾ : يوَ وتُْا   ،ِِلِ
ُ
 . « أ

 وحؽؿف :الجقاز لجقاز قصره لجؿقع الؼراء وتقسطف ومده طـد ورش فؼط .

 :ػرات الؿبدلرة مرـ التـرقيـ يف كحرقوالبدل مـف ما هق ثابت يف الققػ دون القصؾ كإل

ومـرف  ،« الؿد لقس مبدٓ مرـ هؿرز »طـد الققػ طؾقفا وهق مشبف بالبدل ٕن ، «َوَُِػآءًُۡۡدَٗعٓءًۡ»

 .«ٱئ ُخِٔنۡ» ما يثبت يف آبتداء فؼط دون القصؾ كحق 

هبذا آسؿ ٕكف مبردل مرـ هؿرز إذ إن أصرؾ كرؾ بردل هرق اجتؿراع  «الؿد البدل»وسؿل 

كؾؿرة أوٓهؿررا متحركرة وإخرررى سراكـة فلبردلت الثاكقررة حررف مررد مرـ جررـس  هؿرزتقـ يف

 حركة إولك لؾتخػقػ .

 المد الالزم

 قال الـاضؿ :

٘نُ ال إِنِ  :َوَّلزِمٌ . 47 ًُ ووو ووو سُّ ِضّ
ُ
 اَل أ

 
وو سَ َبْؿوو َوَوْرًمووَِوْضوواًل   َّل  سٍّ َِ ِّ٘  ُظوو
 

 ℘ الشرح ℘

لؾقـ يف كؾؿة تزيد طؾرك ثالثرة بعد حرف الؿد أو ا ، هق الؿد الذي يليت فقف سؽقن أصؾل

 «ع»أحرف ، أو حرف هجاؤه ثالثة أحرف قد يؽرقن سراكـا أو مردغؿا وٓ يؽرقن بعرد إٓ يف 

وهرل  ،، وسؿل ٓزمرا لؾرزوم مرده حالرة واحردة لجؿقرع الؼرراء «مريؿ والشقرى »مـ فاتحة

 اإلشباع بؿؼدار ست حركات ولؾزوم سببف لف وصال ووقػا .
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 أقسام المد الالزم

 الـاضؿ : قال

ْهَسوووِمُ .48
َ
يْ  زِمٍ َّل  أ ُْ ََلَ ْربَ  ِٗووو

َ
ْٕ أ  َؿووو

 
ْٕ َِ  ْصِفل وََخووو ِِكْوووِ ل  َوثَِْوووَى    َؿووو
ووووِ.49  َّ ُٖ ووووٌك  لِِكَ ٌُ ُِ  ُمَمَّ وووو  َدوَّ

 
ووووووِشهِ   َٗ ْربَ  َذ

َ
ٌُ تُ  َؿووووووةٌ أ وووووو  َمطَّ

وو لَووإِنْ .51  َّ ٘نٌ ُسوو ةٍ بِِسَْ ووؽْ اْججَ  ًُ َّ 
 

ووؽْ   ووسٍّ  َخووْصِف  َِ وو َِ ْٗ  َوَرووؽْ  ِِكْووِ ل  َ٘ َذ
وْ . 51 (

َ
 وُِجوَسا اٍْوُدووُصوِف  خاَُلِثِّ  ِِف  أ
وْ 
َ
 َساوُِجووو ُصوِف اٍْوُدوووو ِثِّ خُووواَل  ِِف  أ
 

ووو  َّ  َسابَووو لََدوووْصِفل  ُٕ َوْسوووُع  سُّ وَواٍْو
وووِ. 52  َّ ُٖ ٌٌ  لِِكَ ووو َدوَّ ْدفِ  إِنْ  ُِ

ُ
وووِأ َّ 

 
 
 

ووووٌك  ِيُووووْسدَ  ُْ لَوووو إَِذا ُكل  َمَمَّ َّ 
 ℘ الشرح ℘ 

وكرؾ واحرد مـفؿرا يـؼسرؿ إلرك ، حاريفالؿد الالزم يـؼسم إجؿااال إلاى قساؿقن كؾؿاي و

  مخػػ ومثؼؾ فبفذا يؽقن لديـا أربعة وهذا تػصقؾفا : 

 

 *  فالؽؾؿل هق: أن يؼع السؽقن إصؾل بعد حرف الؿد يف كؾؿة وهق كقطان : 

ُة ٱ»مثؼؾ مثؾ :  آخَّ َٓاكرثُۡٱ»و  «لصَّ ٓۡ» و « ْل  ُمُؽٓوّنِ
 
 .« حَأ

َۡوكَػۡ  »  ومخػػ مثرؾ :  ََ َۡعَصني َجَۡرت نُوۡ» و « ُنُِخًَۡءآى َٰٔـ َۡوكَػ  ََ بسرقرة يرقكس  « َءآى َٰٔـ

   وفقفا وجفان الؿد والتسفقؾ .

أي إن  ثالثررل، * والحررريف هررق: أن يؼررع السررؽقن إصررؾل بعررد حرررف الؿررد يف حرررف

اجتؿع السؽقن الؿذكقر مع حرف الؿد يف حرف هجاؤه طؾك ثالثة أحررف، والقسرط مـفرا 

 (.ص. ق. نكحق ) حرف مد، ففق ٓزم حريف
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 .«آلؿٓ »وهق كقطان : مثؼؾ مثؾ :  

وَۡ»و  « يٓؿۡ -ٓنِۚۡ» ومخػػ مثؾ : ِشيػِۡٱۡى ُلؽ َءانِۡٱٓقِۚۡ ٍَ   « ل 

يـ الؽؾؿل والحريف مثؼال إذا أدغرؿ   يف   " أي جراء حررف مشردد "ويسؿك كال مـ الؿدَّ

 الذي بعده ويسؿك مخػػا إذا لؿ يدغؿ . 

لققرقع السرؽقن بعرد حررف الؿرد يف كؾؿرة ، ويف  ،* سؿل الؿد الرالزم الؽؾؿرل برذلؽ 

 لخػة الـطؼ بف كظرا إلك خؾق سؽقكف إصؾل مـ التشديد . "الؿخػػ"

لثؼؾ الـطؼ بف كظرا إلك كقن سؽقكف مشرددا مؿرا يردل طؾرك أكرف مؽرقن مرـ  "الؿثؼؾ  "و

 حرفقـ يف إصؾ أدغؿ أولفؿا يف الثاين .

 المد الالزم الحرفي 
  شروط أربعة وهل:ولؾؿد الالزم الحريف

أن يؼع يف حرف أحادي خطا، ثالثل لػظا، فؾق كان أحاديا خطا، ثـائقا لػظرا، لؽران  - 1

 صبقعقا ٓزما كؿا تؼدم يف الؿد الطبقعل.

أن يؽقن وسطف حرف مد ولقـ كرالالم والؿرقؿ يف أول البؼررة، أو الؾرقـ فؼرط كحرق  - 2

قـ كإلػ يف أول البؼرة لؿ يؿد أبردا ( بؿريؿ والشقرى. فنن كان وسطف غقر حرف مد ولع)

 ٓ صبقعقا وٓ ٓزما.

أن يؽرقن يف فررقات  السررقر فررال يؽررقن يف وسررطفا. أمررا الررالزم الؽؾؿررل فنكررف يؼررع يف  - 3

َٓاكرثُۡٱ»كحق ،فقات  السقر    .«َدآةرثٖۡ»ويف وسطفا كحق «  ْل 

 «.سـؼص طؾؿؽ»أو « كؿ طسؾ كؼص»أن يؽقن يف حروف مخصقصة يجؿعفا  - 4

 (.صؾف سحقرا مـ قطعؽويجؿع فقات  السقر إربعة طشر لػظ )

وهررق أن يؼررع ،  "حررريف الشرربقف بالؿثؼررؾ ال "* وهـرراك كررقع مررـ أكررقاع الؿررد الررالزم هررق 

السؽقن إصؾل بعد حرف الؿد او الؾقـ يف حرف تؼتضل إحؽام إخػراءه فقؿرا بعرده طـرد 

 وصؾف بف .

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حتفة األطفال شرحخالصة األقوال يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 هل : وٓ يقجد مـف يف الؼرآن إٓ أربعة مقاضع

 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 الـطرؼ برف كظررا إلرك إخػائرف فقؿرا بعرده مؿرا 

ى أثررري اإلدغررام دون تشررديده وهررق إثررر الثرراين اقتضررك غـتررف بعررد مررده الطقيررؾ وهررق إحررد

 لإلدغام .

 :  -رحؿف اهلل  –قال الـاضؿ 

زِمُ . 53 َل  اٍْوَدوْصِفُّ  َوالالَّ وَّ
َ
رْ  أ َ٘ و  السُّ

زِمُ  َل  اٍْوَدوووْصِفُّ  َوالووالَّ وَّ
َ
رْ ال أ َ٘ وو  سُّ

 

ُ٘دهُ   وووو َوِف  ،وُُجوووو َّ  صْ وَطوووواْنَ  ِنٍ َث
 54. َِٗ َُّؿ ُْ : ُخُصوُف  ََيْ  ْص جََوو ٌْ َؾَسو َزو

 (ْص جَوَ 
ونْيِ  ُذو وََخنْيُ   َٗ وُ٘ل  وَْج َرو واٍعُّ

َ
 ّصْ أ

 55 .َِِ َ٘ى َو ٍِوْك ّل  ِث اثلُّاَل  اْلَصِْف  ِس
َ
 أ
ٍِووووووووووووووووووووووووووووووو

َ
 ْك أ
 

هُ   ووووسُّ َّ وووو َذ اَِ ٍِوووو ياووووَِظبِيؿِ  سا
ُ
 ْك أ

يْضًوِ َوَذاكَ . 56 (
َ
ِ  ِِف  أ َ٘اث و حِ لَو رْ السُّ َ٘ 

 
 
 
ّ ) :ٍَْمِغ  ِِف  ِٖ  َحٍ  صْ اْنََطوو هَوسِ  (صٍ َظوِ
ََيْ . 57  ؽُ َو َّ  ِ َ٘اث   حَ اٍَْم

َ
َشوصْ  ْرَبؽاَْأ  ؾَّ

 
 ( ُٕ ْْ  ُسَدْيًا ِضَْ َٗ  َذا (َرَعْؿَى  َِ  صْ اْشَج
 
 
 
 
 
  

 ℘ الشرح ℘

طرـ الؿرد الرالزم الؽؾؿرل ، بسرط الؽرالم طرـ الؿرد  -رحؿرف اهلل-بعد أن تؽؾرؿ الـراضؿ 

 الالزم الحريف وبقـ أقسامف وأكقاطف، وهل كالتالل:

 قساموتـؼسم هذه الحروف إلى أربعة أ

 6»حروف هجاؤهرا مؽرقن مرـ ثالثرة أحررف وسرطفا حررف مرد وتؿرد مردا ٓزمرا   .1

 طدا حرف العقـ . «كؿ طسؾ كؼص»وهذه إحرف هل   «حركات

ويجررقز فقررف  «ع»حرررف هجرراؤه مررـ ثالثررة أحرررف وسررطفا حرررف لررقـ وهررق حرررف  .2

 .التقسط واإلشباع
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مردا وتؿرد  «حرل صفرر»حروف هجاؤها مـ حرفقـ ثاكقفؿا حرف مد وهرل حرروف  .3

 صبقعقا .

 حرف ٓ يؿد وهق إلػ ٕكف مؽقن مـ ثالثة أحرف لقس وسطف حرف مد . .4

 تـؼسم أوائل السور إلى خؿسة أقسام :

 «ق ، ص ، ن  » ثالث سقر تبدأ بحرف واحد : .1

بسرت   «حرؿ »، «بسرقرة الـؿرؾ «صرس »،  يرس،  صرفتسع سقر تبدأ بحررفقـ وهرل :  .2

 .، الجاثقة ، إحؼاف رف ،الدخان غافر ، فصؾت ، الزخ سقر وهل:

ـؽبرقت ، البؼرة ، آل طؿران ، الع  «ألؿ » : وهل ثالثة طشرة  سقرة تبدأ بثالثة أحرف .3

 .الروم ، لؼؿان ، السجدة 

 .هقد ، يقسػ ، إبراهقؿ ، الحجر يقكس ،   بخؿس سقر وهل : «ألر»

 الشعراء ، الؼصص. بسقرتقـ وهؿا: «صسؿ»

 .بسقرة الرطد «ألؿر »، بسقرة إطراف «لؿصأ » ن بلربعة أحرف :ءاسقرتان تبد .4

بسررقرة  «حررؿ طسررؼ »، بسررقرة مررريؿ «كفررقعص » سررقرتان تبرردآن بخؿسررة أحرررف : .5

 الشقرى.

تؿرد مردا مشربعا قردره سرت حركرات،  «كؿ طسؾ كؼرص»وهذه إحرف الثؿاكقة كؾفا #

قفؿرا مـ غقر خالف، ٕكف ٓ يجقز قصر الالزم، إٓ )طقـ( مـ فاتحتل )مريؿ والشرقرى( فػ

 وجفان طـد جؿقع الؼراء مـ غقر خالف أيضا.

 ،ربع حركات، وقدر الثاين سرت حركراتوقدر إول أ ،والقجفان: هؿا التقسط والؿد

 صريؼ اإلمام الشاصبل ومـ تبعف:وهذا 

.  إول:التقسط أربع حركات لػت  ما قبؾ حرف الؿد 

 ل الـاضؿ: لذلؽ قاوالثاين:الطقل ست حركات، وهق إشفر، وهق الؿختار 

ُ٘ل » رَ  واٍعُّ
َ
 .« ّصْ أ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حتفة األطفال شرحخالصة األقوال يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 -رحؿف اهلل–قال الـاضؿ 

55 .َِِ َ٘ى َو ٍِوْك ّل  ِث اثلُّاَل  اْلَصِْف  ِس
َ
 أ
 ْك ٍِوووووووووووووووووووووووووووووووو

 

هُ   ووووسُّ َّ وووو َذ اَِ ٍِوووو ياووووَِظبِيؿِ  سا
ُ
 ْك أ

يْضًوِ َوَذاكَ . 56 (
َ
ِ  ِِف  أ َ٘اث و حِ لَو رْ السُّ َ٘ 

 
 
 
ّ ) :ٍَْمِغ  ِِف  ِٖ  َحٍ  صْ اْنََطوو هَوسِ  (صٍ َظوِ
 
 ℘ الشرح ℘

 - صرا » طؾرك حررفقـ كحرق: ؤهرف الؿدي الثالثل مـ كؾ حرف هجراوغقر الح معـاهو 

)فؿده مدا صبقعقا ألػ( أي ألػ لؽ مـ غقر تؽؾرػ، ويـطبرؼ ذلرؽ أيضرا طؾرك  « وحا –ويا 

 ما كان طؾك ثالثة أحرف ولقس وسطف حرف مد.

رطقرا ٕن )ألرػ( ففرق وإن كران ثالثقرا إٓ أكرف ٓ يؿرد أصرال، ٓ صبقعقرا وٓ ف حرف وأما

وسطف وهق الالم لقس حرف مد، وقد استثـك الؿصـػ مـ ذلؽ إلػ فؾقس فقف مد مطؾؼرا 

وهرق سرتة أحررف يجؿعفرا  ،ٕن وسطف متحرك، وغقر الثالثل مذكقر أيضا يف فرقات  السرقر

ّ لػظ ) ِٖ  َحٍ ، « ألر»والراء مـ  ،« صف»والطاء مـ   ،«يس»، والقاء مـ  «حؿ»فالحاء مـ  (،صٍ َظِ

 .لء يف إلػ، ٓ أصؾقا وٓ فرطقاوٓ ش

 -رحؿف اهلل–قال الـاضؿ 

ؽُ . 57 َّ ََيْ ِ  َو َ٘اث   حَ اٍَْم
َ
َشوصْ  ْرَبؽاَْأ  ؾَّ

 
 ( ُٕ ْْ  ُسَدْيًا ِضَْ َٗ  َذا (َرَعْؿَى  َِ  1صْ اْشوَج
. 
 
 
 
 
 
  

والؿؼصرررررقد هبرررررذا البقرررررت: أي يجؿرررررع فرررررقات  السرررررقر إربعرررررة طشرررررر لػرررررظ 

( ُٕ ْْ  ُسَدْيًا ِضَْ  . (َرَعْؿَى  َِ
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 الخاتمة

 : -رحؿف اهلل  –قال الـاضؿ 

58 . َُّ ُُ اجلَّ  َذا َوَتووو وووسِ ِبَ  ْؼووو  اهللِ  ّْ
 

َّ  ََعَ   ِٕ َت ِِووووو َٔووووو اَل بِووووو ِ  ِِه َت
 

 ℘ الشرح ℘

وتؿ: أي كؿؾ واكتؿؾ هذا الـظؿ مصحقبا بحؿد اهلل طز وجؾ ، وهرذا التؿرام كعؿرة مرـ 

الػضرؾ والثـراء الحسرـ ، كعؿ اهلل تعالك، وهذه الـعؿرة مرـ فضرؾ اهلل العزيرز ففقسربحاكف لرف 

 وققلف )بال تـاهل( أي مـ غقر هناية، فالؾفؿ لؽ الحؿد والؿـة .

59  . ُٕ ْبَيِثُوو
َ
 َ  اجلُّوو ِلِي (َسابَوو َٓووسل ) أ
 

  ُٕ خيُ و َصىوبُْشو) ثَِرِ َّ ِ ُٔ  ْْ ل وُِحْجِو َٗ) 
 

 ℘ الشرح ℘

ُٕ »ققلف ْبَيِثُ
َ
 تحػرة" مرتـ اتأبقر طردد – تعرالك اهلل رحؿرف – الـراضؿ جؿع: « (َسابَ  َٓسل ) أ

 وهررل ، وإلررػ ، والرردال ، والبرراء ، والرردال ، الـررقن:  وهررل أحرررف خؿسررة يف " إصػررال

 . (َسابَ  َٓسل )ققلف :  يف الؿجؿقطة
،وهق : صقٌب مركٌب مـ طرقد وطـررب ومسرؽ  "الدال  "، وتشديد "الـقن  "فالـَّدُّ : بػت  

. 

هرذا الطقرب الؿركرب مرـ العرقد وبدا : بإلػ : أي : ضفر ، والؿعـك : ضفررت رائحرة 

 والعـرب والؿسؽ.

 :-حػظف اهلل –يؼقل شقخـا الؽريؿ حسـ القراقل 

  . " كٌد بدا "قد يؼقل قائؾ : ما هل كقػقة حساب الجؿؾ : كؼقل الـاضؿ : 

( 28)  إبجديررة الحررروف أن:  – الؽررريؿ الؼررارئ أخررل –أقررقل وبرراهلل التقفقررؼ :اطؾررؿ 

 يؼابؾرف:  أي : معرقـ طدد لف الحروف هذه مـ حرف فؽؾ : الجؿؾ حساب يف حرفًاتستعؿؾ

 . طدد
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 والحروف إبجدية هل :

[ ، هذه الحرروف  ضظغ – ثخذ – قرشت – سعػص – كؾؿـ – حطل – هقز –أبجد ] 

 ،ووهررق الؿتبررع يف حسرراب الجؿررؾ وغقرررهتحسررب هبررذه الطريؼررة طـررد العؾؿرراء الؿشررارقة ، 

 ك ثالث مجؿقطات : الحروف إبجدية طـد الؿشارقة تؼّسؿ إل

 الؿجؿقطة إولك : تسعة أحرف لمحاد .

 الؿجؿقطة الثاكقة : تسعة أحرف لؾعشرات .

 الؿجؿقطة الثالثة : تسعة أحرف لؾؿئات .

 .  "ألػ "وهق لؾرقؿ  "الغقـ  "يتبؼك طـدكا حرف واحد مـ الحروف إبجدية وهق : 
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 فتعرال ، أطرداد مرـ يؼابؾفرا ما مع إبجدية الحروف أمامؽ:  – الؽريؿ أخل –ففا أكت 

 : " بدا كدٌ  " الـاضؿ ققل لـحسب

بقتًا (، هق طدد أبقات  61[   )  1،   أ       4،   د       2،  ب       4،  د      54]  ن     

 .(تمة اَأظمِل)متـ 

 لؿرـ بشررى " تاريخرف:  - اهلل رحؿرف –أما طـ تاريخ تللقػ هذه الؿـظقمة فؼال الـاضؿ 

 الؿـظقمرة هرذه ترللقػ فتراريخ ، " يتؼـفا لؿـ بشرى " تاريخفا:  أخرى كسخة ويف ، " يتؼـفا

 : " يتؼـفا لؿـ بشرى ":  الـاضؿ ققل يف

، ي     54، ن    44، م     34، ل     14، ي    244، ر    344، ش    2] ب   

 1198[ ، إذا جؿعت ذلؽ كؾرف    1، أ    5، هر    54، ن    144، ق    444، ت     14

 الؽرريؿ أخرل –ظقمة ، وهؽذا إذا أردت أن تحسب أي شلء هر  ، هق تاريخ تللقػ هذه الؿـ

 .1ؽذل طؾك كػسؽ فدِرْب  : طدد مـ يؼابؾفا ما مع إبجدية الحروف هذه جقداً  فاطرف:   –

 قال الـاضؿ :

61.  َُّ ووو ُثووو ووواَلمُ َوال اَلةُ الطَّ بَووو سَّ
َ
 َساأ

 
  ِمِ ِرَجوووو ََعَ  

َ
ْْحَوووو ْٓبَِيووووِءِ اَْأ

َ
 اسَ أ

وووودْ  َواْْللِ  .61   ِبِؽِ ثَوووو ُكِّ وَ  ِب َوالطَّ
 

ِِؽِ َسووووووو َوُكِّ  ِرِئٍ هَووووووو َوُكِّ   ِ 
 

 ℘ الشرح ℘

 -وبعد أن وصؾـا لؾختام فالبد مـ الصرالة والسرالم طؾرك خراتؿ الـبقرقـ سرقدكا محؿرد 

وهذا ثـاء جؿقؾ طؾك الرسقل بؿرا هرق أهرؾ لرف وهرق )أحؿرد( اّلرذي  -صّؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

ـُ َمْرَيَؿ يرا َبـِرل  قال تعالك: ( 6بشر بف سقدكا طقسك يف سقرة الصػ أية ) َوإِْذ قاَل ِطقَسك اْب
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ررًا بَِرُسرقٍل َيرْلتِل  ـَ التَّرْقراِة َوُمَبش  ـَ َيرَديَّ مِر قًا لِؿرا َبرْق  إَِلرْقُؽْؿ ُمَصرد 
ِ
ـْ إِْسرائِقَؾ إِك ل َرُسقُل اهلل مِر

ا جاَءُهْؿ بِاْلَبق ـاِت قاُلقا هذا ِس  ـٌ َبْعِدي اْسُؿُف َأْحَؿُد َفَؾؿَّ  [ .6]الصػ:  ﴾ْحٌر ُمبِق

 والصالة والسالم طؾك أل والصحب وكؾ تابع، وكؾ قارئ وكؾ سامع .

والحؿررد هلل رب العررالؿقـ طؾررك كعؿتررف وفضررؾف ، فؿررـ طؾقـررا بنتؿررام شرررح هررذا الررـظؿ 

 الؿبارك، وأسللف سبحاكف وتعالك دوام التقفقؼ والسداد والفدى والرشاد.

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 حتفة األطفال شرحخالصة األقوال يف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 األطفالأسئوة وأجْبة ىلع ينت حتفة 

 
 *** مؼدمة متـ تحػة إصػال ***

 : ما اسؿ مصـػ الؿتـ   1س 

 َيُؼرقُل َراِجرل َرْحَؿِة اْلَغُػقِر        َدْومرًا ُسَؾقَؿاُن ُهَق اْلَجْؿُزوِري

 : لؿـ أطد هذا الـظؿ   وما مقضقطف   2س 

ـِ َوالُؿرُدودِ ) َوَبْعُد ( َهرَذا الـَّْظُؿ لِْؾُؿرِريِد     فِل الـُّقِن َوالتَّ   ـِْقي

 : ما اسؿ هذا الـظؿ   وماذا يرجق بف صاحبف  3س 

 ِذي اْلَؽَؿرالِ 
 
ـْ َشْقِخـَا الِؿقِفل قُتُف بُِتْحرَػِة إَْصَػاِل      َط  َسررؿَّ

 أْرُجق بِرِف أْن َيـَْػَع الطُّالََّبا     َوإَْجررَرَواْلَؼُبررقَل َوالثَّرَقاَبا

 

ـِ ****** أْحَؽاُم الـُّق ررراِكـَِة َوالتَّـِْقي  ِن السَّ

 : ما طدد أحؽام الـقن الساكـة    1س 

ـِ  َأْرَبُع َأْحَؽراٍم َفُخرْذ َتْبِققـِرل ـْ َولِؾتَّـِْقير  لِؾـُّرقِن إِْن َتْسُؽ

 : ما أول حؽؿ لؾـقن الساكـة   وما حروف اإلضفار 2س

ُل اإِلْضفاُر َقْبَؾ َأْحرُرِف   لِْؾَحرؾْ   ِؼ ِسرٌت ٍ ُرت َبْت َفْؾَتْعِرِف َفإَوَّ

ـٌ َخررراءُ  ـٌ َحاُء      ُمْفَؿَؾَتاِن ُثؿَّ َغْقر  َهْؿرٌز َفَفاٌء ُثرؿَّ َطْق

 : ما دلقؾ اإلدغام   وما حروفف 3س

 َوالّثاِن إْدَغراٌم بِستَّرٍة َأَترْت   فِل َيْرُمُؾرقَن ِطـَْدُهْؿ َقْد َثَبَتْت 

 : ما أقسام اإلدغام  4س

 َفا قِسرَْؿاِن ِقْسٌؿ ُيْدَغَؿرا    فِقرِف بُِغـَّرٍة بَِقـُْؿررق ُطؾَِؿراَلؽِـَّ 
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 : متك يستثـك اإلدغام   5س

َّٓ إَِذا َكراَن بِؽِْؾَؿٍة َفرررالَ   ُتْد غَ ِْم َكُدْكَقرا ُثؿَّ ِصـَْقاٍن َتالَ   إ

 : ما الـقع الثاين لإلدغام   وما حروفف 6س 

ا ُثؿَّ َكر رَركَّف والثَّاِن إِْدَغاٌم بَِغقررِ   ُغـَّررف   فِل الرالِم َوالررَّ

 : ما دلقؾ اإلقالب   وما حروفف 7س 

 َوالّثالُِث اإِلْقرالَُب ِطـَْد الَبراِء  مِقًؿرا بُِغـٍَّة َمَع اإلْخرررَػاءِ 

 : ما دلقؾ اإلخػاء الحؼقؼل  8س 

ـَ اْلُحرُروِف 
ابُِع اإِلْخَػاُء ِطـَْد الَػاِضِؾ  مِ  َواِجٌب لِؾَػاِضؾِ  َوالرَّ

 : ما طدد حروف اإلخػاء الحؼقؼل   وما هل حروفف 9س 

ـُْترَفا ْؾِؿ َهَذا الَبْقِت َقْد َضؿَّ
ْمُزَها  فِل كِ ـْ َبْعِد َطْشٍر رَّ

 فِل َخْؿَسٍة مِ

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

 

** أْحَؽرر ـِ َدَتْق  اُم الـُّقِن َوالؿقِِؿ الُؿَشدَّ

 : ما الحروف التل تغـ   وبؿ يسؿك كؾ حرف مـفا   1س

َدا  َوَسرؿ  ُكرالًّ َحرْرَف ُغـٍَّة َبَدا َـّ مِقررًؿا ُثَؿ ُكقًكرا ُشد   َوُغ

 

ررراكِـَِة ***  *** أْحَؽرراُم الؿقِِؿ السَّ

  : ما الحروف التل تليت قبؾ الؿقؿ الساكـة1س 

ق ـَرٍة لِرِذي الِحَجررا َٓ َألٍِػ لَّ ـْ َتِجك َقْبَؾ الِفَجرا    َوالِؿقُؿ إِْن َتْسُؽ

 : كؿ حؽًؿا لؾؿقؿ الساكـة   وما هل 2س

ـْ َضَبْط  إِْخَػراءُُ  اْدغرَاٌم َوإِْضَفاٌر َفَؼطْ   َأْحَؽراُمَفا ثراَلََثٌة لَِؿر
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 : ما أول حؽؿ لؾؿقؿ الساكـة  وبؿ يسؿك 3س

اءِ َفإَوَّ  رْػِقيَّ لِْؾُؼررَّ ِف الشَّ  ُل اإِلْخػرَاُء ِطـْرَد الَبراِء  َوَسررؿ 

 : ما دلقؾ اإلدغام الؿثؾقـ  وبؿ يسؿك 4س

 َوالثَّراكِل إِْدَغراٌم بِِؿْثؾَِفا َأَترك  َوَسرؿ  إْدغرَاًما َصِغقًرا َياَفَتك

 : ما الحؽؿ الثالث  وما الذي يـبغل الحذر مـف 5س

رفْ  َوالثَّرالُِث  َفا َشْػِقيَّ ـْ َأْحرُرٍف َوَسؿ 
 اإِلْضَفاُر فِل الَبِؼقَّرْف  مِ

 َواْحَذْر َلَدى َواٍو َوَفا َأْن َتْخَتِػل  لُِؼرْربِرَفا َوٓت َحراِد َفاْطرِرِف 

 

 *** ُحرررْؽُؿ ِٓم َأْل َوِٓم اْلِػْعرررِؾ ***

 : كؿ حالة لالم )ال(   وما الحؽؿ إول 1س

 آِن َقْبَؾ إَْحررررُرِف   ُأوُٓهَؿا إِْضَفاُرَها َفْؾَتْعررِرِف لاِلِم َأْل َح 

 : متك تظفر ٓم )ال(   2س

َؽ َوَخْػ َطِؼقَؿرفُ  ـِ اِْبِغ َحجَّ
ْشَرٍة ُخرْذ ِطْؾؿررَُف  مِ  َقْبَؾ اْرَبٍع َمْع طَّ

 : ما الحؽؿ الثاين لالم )ال( وما حروفف 3س

 َوَطْشَرٍة أْيضرًا َوَرْمرَزَها َفرعِ                َبررعِ َثاكِقِفَؿرا إْدَغاُمَفرا فِل َأرْ 

ٍـّ ُزْر َشِريًػا لِْؾَؽَرمْ   صِْب ُثَؿ ِصْؾ َرْحًؿا َتُػْزِضْػ َذا كَِعْؿ  َدْع ُسرقَء َض

 : بؿ تسؿل الالم الؿظفرة، والؿدغؿة 4س

َفا َش  رْف  َوالالَم آْخَرى َسؿ  َفا َقْؿِريَّ  ْؿِسقَّفْ َوالالَم آوَلرك َسرؿ 

 : متك تظفر ٓم الػعؾ   5س

ََٓم فِْعررٍؾ ُمْطَؾَؼرا  فِل َكْحِق ُقرْؾ َكَعْؿ َوُقْؾـَا َواْلَتَؼك  َوَأْضرِفَرنَّ 
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ـِ *** ـِ َواْلُؿَتَجاكَِسْق ـِ َواْلُؿَتَؼاِرَبْق  *** فِل اْلِؿْثَؾْق

   : طرف إدغام الؿتؿاثؾقـ1س

َػاِت َواْلَؿَخاِرِج اتَّ   َػْؼ  َحرْرَفاِن َفاْلِؿْثالَِن فِقِفَؿا َأَحرْؼ إِْن فِل الص 

  : طرف إدغام الؿتؼاربقـ2س

َبرا رَػاِت اْخَتَؾَػرا ُيَؾؼَّ  َوإِْن َيُؽقَكا َمْخَرًجا َتَؼاَرَبرررا  َوفِل الص 

ـِ                             ………………ُمَتَؼاِرَبْقر

  : طرف إدغام الؿتجاكسقـ3س

َػَؼرا َيُؽقَكررا َأوْ  ………… َؼا  اتَّ َػاِت ُحؼ   فِرل َمْخرَرٍج ُدوَن الص 

ـِ                         ……………بِاْلُؿَتَجاكَِسرْق

 : ما اإلدغام الصغقر 4س

ـْ  .......…… َق ِغرقَر َسؿ  ُل ُكررؾٍّ َفالصَّ ـْ   َأوَّ  ُثؿَّ إِْن َسررَؽ

 : ما اإلدغام الؽبقر 5س

َك اْلَحْرَفاِن فِل ُكؾٍّ   َفُؼْؾ  ُكرٌؾ َكبِقرٌر َواْفَفَؿـْرُف بِاْلُؿُثررْؾ  َأْو ُحرر 

 

 *** أْقسررَرراُم الَؿرررررد  ***

 : ما أقسام الؿد 1س

ًٓ َصبِقِعّقرًا َوُهرررقْ  ٌّ َلُف  َوَسرؿ  َأوَّ
 َوَفْرِطل

ٌّ
 َوالَؿرردُّ َأْصررؾِل

 : ما الؿد الطبقعل  2س

ُف َطَؾك َسررَبْب  وَ  رٌػ لَّ َٓ َتَققُّ  َٓ بُِدوكِِف الُحرُروُف ُتْجَتَؾرْب َما 

 َيُؽقنْ 
ُّ
بِقِعل  َبْؾ َأىُّ َحْرٍف َغْقِر َهْؿٍزَأْو ُسُؽقْن  جرا َبعْرَد َمدٍّ َفالطَّ
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 : طالم يتققػ الؿد الػرطل  3س

ُّ َمْقُققٌف َطَؾك  َسَبْب َكَفْؿٍز َأْو ُسُؽقٍن ُمْسَجالَ 
 َوأَخُر اْلَػْرِطل

 : ما حروف الؿد  4س

 فِل ُكقِحقَفاُحر
َ
ـْ َلْػِظ َواٍي َوْهل

 رُروُفرُف َثرالََثرٌة َفِعقَفا   مِ

 : ما شروط الؿد الطبقعل  5س

 َواْلَؽْسُرَقْبَؾ اْلَقا َوَقْبَؾ الَقاو َِضْؿ  َشرْرٌط َوَفْتٌ  َقْبَؾ َألٍِػ ُيْؾَتَزمْ 

  : طرف مد الؾقـ6س

ـُ مِـَْفا اْلَقا َوَواٌو َسرَؽـَا  إِِن  ؾق  اْكِػَتراٌح َقْبرَؾ ُكررٍؾ ُأْطؾِـَراَوال 

 

 *** َأحَؽاُم الَؿررررررد  ***

 : ما أحؽام الؿد  1س

 اْلُقُجقُب َواْلَجَقاُز َوالؾُُّزومُ 
َ
 لِْؾَؿررِد َأْحَؽاٌم َثالَثرٌة َترُدوُم  َوْهل

 : متك يؽقن الؿد واجًبا 2س

 َوَذا بُِؿتَِّصْؾ ُيَعردّ َفَقاِجرٌب َإْن َجاَء َهْؿٌز َبْعَد مّد  فِرل كِْؾَؿٍة 

 : متك يؽقن الؿد جائًزا 3س

 َوَجائٌِز َمدٌّ َوَقْصرٌر إِْن ُفِصْؾ  ُكرؾٌّ بِؽِْؾَؿٍة َوَهرَذا الُؿـَْػِصْؾ 

 : طرف الؿد العارض، وما حؽؿف .4س

ـُ  ؽُرقُن  َوْقًػا َكَتْعَؾُؿررقَن َكْسرَتِعق  َومِْثُؾ َذا إِْن َطَرَض السُّ

 : طرف مد البدل.5س

َم الَفْؿُز َطَؾك الَؿد  َوَذا  َبرَدْل َكَآَمـُقا َوإِيَؿراًكا ُخَذا  َأْو ُقرد 
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 : ما الؿد الالزم 6س

 َٓ ررالَ  َوْصرالً َوَوْقرًػا َبْعرَد َمدٍّ ُصق  رُؽقُن ُأص   َوِٓزٌم إِِن السُّ

 

 **** أقَسرررراُم الؿرَررد  الالِزِم ****

 : ما أقسام الؿد  1س

 َمَعف أْقَسررامُ 
ٌّ
 َوَحْرفِل

ٌّ
 ِٓزٍم َلَدْيِفرْؿ َأْرَبَعْف  َوتِْؾَؽ كِْؾؿرِل

 : ما دلقؾ الؿد الؿخػػ، والؿثؼؾ  2س

رُؾ  ُؾ  َفَفررِذِه َأْرَبَعرررٌة ُتَػصَّ رٌػ ُمَثررؼَّ رالُهَؿا ُمَخرػَّ
 كِ

 : ما الؿد الؽؾؿل  3س

 َوَقعْ  َفنِْن بِؽِْؾَؿٍة ُسرُؽقٌن اْجَتَؿرْع   َمرْع َحْرِف َمدٍّ 
ٌّ
 َفْفَق كِْؾِؿل

 : ما الؿد الحريف  4س

 َبرَدا
ٌّ
  اْلُحرُروِف ُوِجَدا  َوالَؿردُّ َوْسررُطُف َفَحْرفِل

 َأْو فِل ُثرالَِثل

 : متك يؽقن الؿد الالزم مثؼؾ أو مخػػ 5س

ٌػ ُكررٌؾ إَِذا َلْؿ ُيْدَغَؿرا رٌؾ إِْن ُأْدِغَؿررا   ُمَخػَّ  كِررالُهَؿا ُمَثؼَّ

 طدد حروف الؿد الحريف   : ما6س

رَقْر   ُوُجقُدُه َوفِل َثَؿرراٍن اْكَحَصرْ  َل السُّ ُّ َأوَّ
 َوالالِزُم اْلَحْرفِل

 : ما حروف الؿد الحريف  وما حؽؿ العقـ 7س

ـِ َوالطُّقُل َأَخرّص  ـُ ُذو َوْجَفْق  َيْجَؿُعَفا ُحُروُف َكْؿ َطَسْؾ َكَؼْص  َوَطْق

 حروف الؿد الطبقعل : ما حؽؿ إلػ )الؿ(، وما 8س

ا َصبِقِعقًّا ُألِرْػ  ُه َمردَّ ْ ٓ َألِْػ  َفَؿرردُّ
 َوَما ِسَقى الَحْرِف الثُّالَثِل

 َصاهرٍِرَقِد اْكَحصرْ 
ٍّ
رَقْر     فِل َلْػِظ َحرل  َوَذاَك َأْيًضرا فِل َفَقاتِِ  السُّ
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 : ما الحروف الؿؼطعة يف أوائؾ السقر 9س

ـْ َقَطْعَؽ َذا اْشَتَفرْ َوَيْجَؿُع الَػَقاتَِ  إَرْ   َبرْع َطَشرْر  ِصْؾُف ُسَحْقًرا َم

 

 **** الخاتؿِة ****

  َطرَؾك َتَؿامِرِف بِرال َتـرَاِهل
ِ
 َوترؿَّ َذا الـَّْظرُؿ بَِحْؿرِد اهلل

 : ما طدد أبقات التحػة   وما تاريخفا  14س

ـْ ُيْتِؼـَُفراَأْبَقاُتُف َكرردٌّ َبرَدا لِرِذي الـَُّفك    َتاِريُخَفا بُ   ْشررَرى لَِؿ

رالَُم َأبرَدا      َطَؾك ِخَترراِم إَْكبَِقاِء َأْحَؿرَدا رالُة َوالسَّ  ُثؿَّ الصَّ

رْحِب َوُكررؾ  َتابِِع   َوُكررؾ  َقاِرٍئ َوكُرؾ  َسرامِعِ   َوأِل َوالصَّ

 

 ِذي اْلرجرَرراللِ 
ِ
 *** *** َتَؿْت ُتْحَػُة إْصَػررراِل بَِحْؿِد اهلل
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 اختبار ىلع ينت حتفة األطفال

 : ما اسؿ مصـػ الؿتـ   1س 

 وما الػرق بقـفا وبقـ التـقيـ : ما طدد أحؽام الـقن الساكـة   2س 

  وما حروفف: ما أول حؽؿ لؾـقن الساكـة   3س

 : ما دلقؾ اإلدغام   وما حروفف 4س

 : ما أقسام اإلدغام  5س

 : متك يستثـك اإلدغام   6س

 ما الـقع الثاين لإلدغام   وما حروفف : 7س 

 : ما دلقؾ اإلقالب   وما حروفف 8س 

 : ما دلقؾ اإلخػاء الحؼقؼل 9س 

 : ما طدد حروف اإلخػاء الحؼقؼل   وما هل حروفف 14س 

   : ما الحروف التل تغـ   وبؿ يسؿك كؾ حرف مـفا 11س

 : كؿ حؽًؿا لؾؿقؿ الساكـة   وما هل  12س

 لؾؿقؿ الساكـة  وبؿ يسؿك : ما أول حؽؿ 13س

 ولؿاذا    حذر الـاضؿ مـ إخػاء الؿقؿ مع حرفقـ ما هؿا: 14س

 : متك تظفر ٓم )ال(  15س

 : ما الحؽؿ الثاين لالم )ال( وما حروفف 16س

 : بؿ تسؿل الالم الؿظفرة، والؿدغؿة 17س

 : متك تظفر ٓم الػعؾ  18س

 ٓ طؾقف  واذكر مثا: طرف إدغام الؿتؿاثؾقـ19س

 واذكر مثآ طؾقف   : طرف إدغام الؿتؼاربقـ 24س
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  واذكر مثآ طؾقف  : طرف إدغام الؿتجاكسقـ 21س

 : ما اإلدغام الصغقر 22س

 : ما اإلدغام الؽبقر 23س

 : ما دلقؾ اإلدغام الؿثؾقـ  وبؿ يسؿك 24س

 : ما أقسام الؿد 25س

 : ما الؿد الطبقعل  26س

 : طالم يتققػ الؿد الػرطل  27س

 : ما حروف الؿد  28س

 : ما شروط الؿد الطبقعل  29س

   واذكر حروفف   : طرف مد الؾقـ34س

 أحؽام الؿد   هل : ما31س

 : متك يؽقن الؿد واجًبا 32س

 : متك يؽقن الؿد جائًزا 33س

   : طرف الؿد العارض، وما حؽؿف34س

 ؟ : طرف مد البدل35س

  وما سبب تسؿقتف بالالزم   : ما الؿد الالزم 36س

 : ما أقسام الؿد  37س

 : ما دلقؾ الؿد الؿخػػ، والؿثؼؾ  38س

 الؿد الؽؾؿل   طرف: 39س

 الؿد الحريف   طرف: 44س

 : متك يؽقن الؿد الالزم مثؼؾ أو مخػػ 41س
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 : ما طدد حروف الؿد الحريف  42س

 : ما حروف الؿد الحريف  وما حؽؿ العقـ 43س

 الطبقعل : ما حؽؿ إلػ )الؿ(، وما حروف الؿد 44س

 : ما الحروف الؿؼطعة يف أوائؾ السقر 45س

 : ما طدد أبقات التحػة   وما تاريخفا  46س

  "وأضفرن ٓم فعؾ مطؾؼا  ": ما رأيؽ بؼقل الـاضؿ 47س

  "طـ شقخـا الؿقفل ذي الؽؿال  ": ما رأيؽ بؼقل الـاضؿ 48س

 :طرف اإلضفار الؿطؾؼ  واذكر سببف   49س

 تل درستفا تػصقؾقا مـ أيات التالقة:: استخرج إحؽام ال54س

ٌَ  إِنذ  » ي ِ ْا ُثىذ  اذُ  َربََُّا قَالُْا اَّلذ ُُ اتََقا ُل  اس  ىُ  تَتَاَزذ ِّ اَلئَِكاةُ  َغوَاي  ًَ الذ  ال 
َ
 حَت َزٍُاْا َواَل  ََتَااُُْا أ

وا ب ِِشُ
َ
َذةِ  َوأ َ َْغُدونَ  ُلَ تُى   اهذِت  بِاْل  ٌُ ﴾ 03﴿ تُ ى   ََن  ُُ ُُ ِِلَاا و 

َ
َيَااةِ  يِف  أ ن يَاا اْل  ةِ  َوِف  ادلُّ ََ ِخا ۖ  اْل 

ا َوهَُكى   َّ تَِه  َيا ِفي ن ُفُسُكى   تَش 
َ
ا َوهَُكى   أ َّ ُغْنَ  َيا ِفي ٌ   ٍُاُزاًل ﴾ 03﴿ تَدذ  رَِحايىٍ  َغُفاْرٍ  ِيا

﴿03 ﴾  ٌ ٌُ  َوَي َس ح 
َ
اًل  أ  ْ ٌ   قَ ًذ َن  اذِ  إَِل  َدَع  ُِ ًِ ٌَ  إٍِذِن  َوقَاَل  َصاِْلًا وََغ اوِ  ِيا س  ًُ نيَ ال  ًِ ﴿00 ﴾

تَِْي َواَل  ََسََةُ  تَس  يِّئَةُ  َواَل  اْل  ٌُ  ِهَ  بِاهذِت  اد َفع  ۚ  السذ َس ح 
َ
ي َُإَِذا أ ِ ََك  اَّلذ ُُ  بَيَ  َ ُُ  َغَداَوةٌ  َوَبيَ  ٍذا

َ
 َلأ

يىٌ  َوِلي  ا َوَيا﴾ 03﴿ ََحِ َِ ا ٌَ  إِالذ  يُوَقذ ي ِ ا َوَيا َصََبُوا اَّلذ َِ ا       « ﴾03﴿ َغِظيىٍ  َحظ   ُذو إِالذ  يُوَقذ
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 خاتًة المتاب

وهبذا كؽقن قد اكتفقـا مـ شرح متـ تحػة إصػال كامال كسلل اهلل تعالك اإلخالص 

 وأسللف سبحاكف أن يتؼبؾ مـل هذا العؿؾ وأتؿثؾ ققل اإلمام الجؿزوري يف ققلف :  والؼبقل

 رارثَّرَقابَ رَوال َؼرُبرقَل رَوالْ  رررَ َوإَْج   الطُّرالََّبرا     َيـْرَػرعَ  َأنْ  بِرفِ  َأْرُجرق

وأسللف سبحاكف أن يـػع بف صالب الؼرآن خاصة والؿسؾؿقـ طامة يف مشارق إرض 

وجد خؾالً أو خطًل أن يـبفـا طؾقف  مـأرجق مـ كؾ ومغارهبا ، إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف ، و

 . الدي وأهؾل ومشايخل حتك كستدركف بنذن اهلل ، وأرجق كذلؽ الدطاء لل بظفر الغقب ولق

وأخقرا أتقجف بالشؽر والعرفان لؿشايخل وأساتذيت الذيـ طؾؿقين ولؿ يبخؾقا طؾل 

بعؾؿ أو كصقحة أو تقجقف مـفؿ مـ قرأت طؾقف ختؿات ومـفؿ مـ قرأت طؾقف الؿتقن 

 والتجقيد وأخص بالذكر مـفؿ : 

  "رحؿف اهلل  "فضقؾة الشقخ العالؿ الؽبقر أحؿد طبد الرحقؿ طبد الرحؿـ  : 1

 "رحؿف اهلل  "فضقؾة الشقخ العالمة القالد طبد الػتاح مدكقر             :2

 "رحؿف اهلل  "فضقؾة الشقخ العالمة القالد طبد الباسط هاشؿ               :3

  "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ القالد الدكتقر طؾل تقفقؼ الـحاس            :4

 "حػظف اهلل  "ت البسطقيسل                      فضقؾة الشقخ القالد ررفع:5

 "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ الدكتقر صػقت سالؿ                          :6

 "اهلل  احػظف "فضقؾة الشقخة تـاضر الـجقلل                                    :7

 "ظف اهلل حػ "فضقؾة الشقخ الدكتقر صارق طبد الحؽقؿ طبد الستار       :8

 "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ حسـ مصطػك القراقل                         :9

 "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ طؿاد طزام                                       :14

  "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ طبد الرزاق البؽري                             :11

 "حػظف اهلل  "ـشد                                   فضقؾة الشقخ محؿد الؿ:12

 "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ الدكتقر سعقد صال  زطقؿة                    :13
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 "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ ربقع طبد القهاب الصػطل                     :14

 "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ أيؿـ صالح شبايؽ                            :15

 "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ طؾل صال                                       :16

 "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ أحؿد محؿقد إبراهقؿ                           :17

 "حػظف اهلل  "هاين بركات                                      فضقؾة الشقخ  :18

 "حػظف اهلل  "ؿرو طقيضة                                      طفضقؾة الشقخ  :19

 "حػظف اهلل  "فضقؾة الشقخ سقد مختار أبق شادي                           :24

كبقـا محؿد وطؾك آلف  اهلل طؾكوصؾك وما تقفقؼل إٓ باهلل طؾقف تقكؾ وإلقف أكقب 

 وصحبف وسؾؿ .

 كتبه 

 أمحد بن ممدوح الشرقاوي

 اهلل له ولوالديه غفر

Alsharkawi50@yahoo.com 
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