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 امللخص

شمشتؿؾ هذه اًمدراؾمة قمغم سمقان ما هق مؼدم أداًء ذم اًمؼراءات اًمثالث اعمتؿؿة 

ًمؾعنمة، ويؽماومؼ مع ذًمؽ سمقاٌن ًمبعض اعمسائؾ وإوضمف اعمؼدمة ذم إداء ًمؾؼراءات 

سمشؽؾ قمام مما مل شمـص قمؾقف اًمؽتب اعممًمػة ذم هذا اعمجال. وىمد امتازت هذه اًمدراؾمة 

اًمقضمف مؼدمًا قمغم همػمه، وسمقـت أن سمعض أوضمف اخلالف سماًمتقضمقف واًمتدًمقؾ ًمؽقن 

 شمؽقن أطمقاكًا ىمقية وملظمقذًا هبا أطمقاكًا، وأطمقاكًا أظمرى شمؽقن وعقػة ٓ شمعتؼم.
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 املكّدمُ
احلؿد هلل اًمذي اصطػك مـ ظمؾؼف محؾًة ًمؽتاسمف اًمعزيز اعُمـَْزل سمؾسان قمريب مبلم 

ى ورمحة ًمؾعاعملم، وصغم اهلل قمغم ؾمقدكا حمؿد قمبده ورؾمقًمف قمغم ؾمبعة أطمرف هد

شَوَعلََّموُ  رُُكم  َمن  تَػَعلََّم الُقر آنَ َخيػ  »اًمؼائؾ: 
(1)

وصحاسمتف، ومـ شمبعفؿ  آًمف، وقمغم 

 سمنطمسان إمم يقم اًمديـ، وسمعد:

ومنن أذف اًمعؾقِم وأقمالها مـزًمًة اًمعؾقُم اعمتصؾُة سماًمؼرآن اًمؽريؿ، ومـ شمؾؽ 

  اًمعؾقم قمؾؿ
ِ
اًمؼراءات: عما اؿمتؿؾ قمؾقف مـ إمهقة اًمباًمغة، اًمتل هبا شُمعرف يمقػقُة أداء

 اًمؽؾامِت اًمؼرآكقِة، ووبطفا سماًمشؽؾ اًمصحقح، ومتققز ما ُيؼرأ سمف مما ٓ ُيؼرأ سمف.

قمغم درضمٍة مـ إمهقَِّة: وهق: )إوضمف  ومما اؿمتؿؾ قمؾقف قمؾؿ اًمؼراءات ضماكٌب 

اًمؼارُئ قمغم اًمقضمف اًمذي ُيؼرأ سمف أوًٓ، ويؼدمف ذم  : إذ سمف يتعرُف اعمؼدمة ذم إداء(

ىمراءاشمف، وىمد شمؽقن سمعض إوضمف وعقػًة أو أن اًمصقاَب ظمالوُمفا، ومعغم اًمؼارئ أن 

 يؽقن قمغم سمقِّـة مـ أمره، ويعؾؿ ما اًمذي ُيؼدمف وما اًمذي ُيمظمره. 

 اًمسبعِة ىمد يمَ 
ِ
 سماًمـسبِة ًمؾؼراء

ِ
مِة ذم إداء تََب ومقف همػُم ومقوقُع إوضمِف اعمؼدَّ

ٌؾ ذم )اًمدراؾمات اًمساسمؼة(واطمٍد، يمام هق مػ ، وأما سماًمـسبة ًمؾؼراءات اًمثالث صَّ

اعمتؿؿة ًمؾعنمة ومؾؿ يؽتب ومقفا أطمٌد سمشؽؾ مستؼؾٍّ سمحسب قمؾؿ اًمباطمثلْم، ومـ هـا 

 وىمع آظمتقار قمغم هذا اعمقوقع ًمؾؽتاسمة ومقف.

 أسباب اختًار املىضىع
 اعمقوقع.قمدُم وضمقِد دراؾمٍة مستؼؾٍة ذم  .1

قمدم وضمقد كصٍّ ذم اًمؽتب اعممًمػة ذم إوضمف اعمؼدمة ذم إداء سمشؽؾ قمامٍّ  .2

 قمغم سمعض اًمؼضايا.

                                       
َؿفُ  ( أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف: يمتاب ومضائؾ اًمؼرآن، سماب:1) َؿ اًمُؼْرآَن َوقَمؾَّ ـْ شَمَعؾَّ يُمْؿ َم ، احلديث رىمؿ: ظَمػْمُ

 (، مـ طمديث قمثامن ريض اهلل قمـف.5227)
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أن سمعض اًمؽتب اعممًمػة ذم إوضمف اعمؼدمة ذم إداء مل شمؽـ شُمعـك سمتعؾقِؾ  .3

 يمقِن اًمقضمِف مؼدمًا.

 أهداف الدراسُ
 اًمقىمقف قمغم إوضمف اعمؼدمة ذم إداء ًمؾؼراء اًمثالصمة. .1

قمغم ما مل شمـصَّ قمؾقف اًمؽتُب اعممًمػُة ذم إوضمِف اعمؼدمِة ذم إداء  اًمـص   .2

.  ًمؾؼراءات سمشؽٍؾ قمامٍّ

اًمتليمقُد قمغم صحِة اًمؼراءاِت اًمثالِث، وأهنا متقاشمرٌة مؼروٌء هبا، يمام هق احلال  .3

 سماًمـسبة ًمؾسبعة.
اًمرسمُط سملم إوضمف اعمختؾػ ومقفا ًمؾؼراء اًمثالصمة سمتقضمقفاهتا اًمؾغقية: مما  .4

 ساقمُد ذم رؾمقظمفا قمـد اًمؼراءة هبا.ي

 أهنًُ الدراسُ
 اًمتل شمـاوًمت هذا اعمقوقع. -سمحسب قمؾؿ اًمباطمثلم -أهنا إومم  .1

 شمستؿد أمهقََّتَفا مـ أمهقِة مقوققِمفا، وهق مـ أذِف اًمعؾقِم. .2

3.  .
ِ
 أهنا شمذيمر اًمعؾَة واًمدًمقَؾ قمغم اًمقضمقِه اعمؼدمِة ذم إداء

اؿمتؿؾت قمغم اًمقضمف اعمؼدمة ذم إداء  أهنا شمؽؿؾ اًمدراؾمات اًمساسمؼة اًمتل .4

 ًمؾؼراء اًمسبعة.

 :حدود الدراسُ
 اًمثالصمِة: أيب ضمعػَر، 

ِ
اء هذه اًمدراؾمُة حمدودٌة سمإوضمِف اعمختؾِػ ومقفا قمـ اًمؼرَّ

، وظمؾٍػ اًمبزاِر، مـ ـمريِؼ اًمد   ِة اعمضقَِّة، وأصؾفا يمتاب )حتبػم ويعؼقَب احلرضملِّ رَّ

 .اًمتقسػم(

 الدراسات الشابكُ:
 َتَب همػُم واطمٍد ذم إوضمف اعمؼدمة ذم إداء ًمؾؼراء اًمسبعة، ومـ ذًمؽ: يمَ 
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رؾماًمُة اًمشقخ قمكم اًمـحاس، اعمقؾمقمة سمـ)اًمرؾماًمة اًمغراء ذم إوضمف اعمؼدمة  -1

 ذم إداء(.
رؾماًمُة اًمشقخ اًمساسمؼ ذيمره، وقمـقاهنا: )ومقض أٓء ذم إوضمف اعمؼدمة  -2

اُس إ وع، ويمان وضمَف اعمؼدمَة ذم يمثػٍم مـ اعمقاًمقرش ذم إداء(، ومل يذيمر اًمـحَّ

شواًمقضمفان صحقحان وهبام كلظمذ»يؽتػل سماًمؼقل: 
(1)

. وهق ما قمؼم قمـف ساطمة 

 سمؼقًمف ذم مؼدمة اًمرؾماًمة اًمغراء:

ال ضْمَفلْمِ قَمـُْفْؿ َذيَمْرشُمُف               َوَما يَماَن سمِاًْمقَ  إَِذا مَلْ َأضِمْد سمِإَْصِؾ َوضْمفًا ُمَػضَّ
(2)

 

( أهنا مل شُمنِمْ إمم مقاوَع ُوضِمَد ومقفا ظمؾٌػ ًمؾؼارِئ ومم
ِ
اء ؾَماًَمِة اًْمَغرَّ ا يمظمذ قمغم )اًمرِّ

كػِسِف مـ ـمريِؼ اًمشاـمبقِة، وأهنا شمضؿـت َأْوضُمفًا ظمرضمت قمـ ـمريؼ اًمشاـمبقة، وهمػم 

ذًمؽ مما هق مبثقٌث ذم ؿمبؽة اعمعؾقمات ذم اعمقاىمع اعمختصة سماًمؼراءات اًمؼرآكقة. وأما 

ء( ومؼد ايمتػك اًمـحاس ومقف سمذيمر ما ورد قمـ ورٍش سمخؾػ، دون شمعؾقٍؾ )ومقض أٓ

 ًمؾتؼديؿ، ويماكت رؾماًمتف هذه ىمصػمًة مقضمفًة ًمؾطالب اًمذيـ يؼرأون سمرواية ورش.

ققمة سمآظمر يمتاب )اًمـجقم رؾماًمة اسمـ ياًمقؿمة ذم إوضمف اعمؼدمة، وهل مطب -3

إداء، وقمؾؾ ذًمؽ  دمة ذمًمؾامرهمـل، ومل يستققمب اعممًمػ مجقع إوضمف اعمؼاًمطقاًمع(

وًمؽـ ؾمقِّدي قمكم اًمـقري ذم يمتاسمف اعمسؿك: )همقث اًمـػع( مل يـص قمغم »سمؼقًمف: 

اًمقضمف اعمؼدم ذم إداء ذم يمثػم مـ اعمقاوع، وهلذا ؾملًمـل سمعُض اإلظمقاِن أن أمجَع 

، شماريمًا عما كصَّ قمؾقف اًمشقُخ ذم
ِ
ِم ذم إداء  هلؿ مسائَؾ ظمالِف اًمروايِة، وأكصَّ قمغم اعمؼدَّ

شيمتاسمِِف اعمذيمقرِ 
(3)

 . 

)إوضمُف اعمؼدمُة أداًء ذم اًمؼراءاِت اًمسبِع وشمقضمقفاهُتا اًمصقشمِقَُّة(، ًمؾباطمث  -4

شمؼل اًمديـ قمبد اًمباؾمط اًمتؿقؿل، وهل أـمروطمتف اًمتل كال هبا درضمة اًمديمتقراة. 

                                       
 .61( يـظر قمغم ؾمبقؾ اعمثال: اًمرؾماًمة اًمغراء ص: 1)

 .81( اًمرؾماًمة اًمغراء ص 2)

 .211قؿمة ص: ( رؾماًمة اسمـ ياًم3)
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وهل مؼصقرٌة أيضًا قمغم اًمؼراءات اًمسبع دون اًمعنم، مع اًمتقضمقفات اًمصقشمقة دون 

 ؾغة إظمرى، يماًمـحق، واًمدًٓمة، وهمػمها.مستقيات اًم

 ميهجًُ البحث:
: طمقث ىمؿـا سماؾمتؼصاء مجقع إمقر اعمختؾػ  َبْعـَا ذم اًمبحِث اعمـفَج آؾمتؼرائلَّ اشمَّ

ة اعمضقة وأصؾفا يمتاب ومقفا ذم اًمؼراءات اًمثالث اعمتؿؿة ًمؾعنمة، مـ ـمريؼ اًمد   رَّ

اعمضؿقن، وهق أطمُد أؿمؽاِل  اًمتقسػم(. واقمتؿدكا يمذًمؽ قمغم مـفج حتؾقؾ)حتبػم 

: وذًمؽ سمذيمر ما يتعؾؼ سماخلالف اعمـؼقل قمـ يمؾ ىمراءٍة مـ اًمؼراءاِت  اعمـفِج اًمقصػلِّ

 اًمثالِث، وصقًٓ إمم اعمؼدم مـفا ذم إداء، مع ذيمر شمقضمقفف.
  ٍ، قمغم اًمـحق أيت: مؼدمٍة، ومخسة قمنم مبحثًا، وظمامتةوىمد ضماء هذا اًمبحث ذم 

 عاذَاملبحث األول: االست
 وومقف صمالصُمة مطاًمب: 

 المطلب األول: وصل التعوذ بالبسملة بأول السورة
ىمد شمؼرر ذم قمؾقم اًمتجقيد واًمؼراءات أن ًمؾؼارئ قمـد سمداية اًمؼراءة مـ أول 

اًمسقرة أرسمعَة أوضمٍف، شمليت ًمؽؾِّ اًمؼراء
(1)

: 

 مـفا. إول: وَمْصؾ آؾمتعاذة قمـ اًمبسؿؾة قمـ أول اًمسقرة، سماًمقىمػ قمغم يمؾٍّ 

  ثاين: اًمقىمػ قمغم آؾمتعاذة ووصؾ اًمبسؿؾة سملول اًمسقرة.اًم

 .، صمؿ اًمبدء سملول اًمسقرةاًمثاًمث: وصؾ آؾمتعاذة سماًمبسؿؾة واًمقىمػ قمؾقفا

 .اًمبسؿؾة سملول اًمسقرةسم آؾمتعاذة اًمراسمع: وصؾف

وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اًمقضمف اعمؼدم ذم إداء ذم هذه اعمسلًمة: ومظاهر يمالم اًمداينِّ 

اًمقىمػ قمغم آظمر اًمتعقذ : »اعمؽتػكىمال ذم  ;أوممسماًمبسؿؾة آؾمتعاذة صؾ أن إومم و

                                       
 .48هماية اعمريد ص: . 33-32همقث اًمـػع ص:  (1)
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ششمام، وقمغم آظمر اًمتسؿقة أشمؿ
(1)

ٌ سملم وصؾ  . وذيمر اسمـ اًمباذش أنَّ اًمؼارئ خمػمَّ

وًمؽ »ومؼال:  اًمؽمشمقُؾ  فُ بُ مذهَ  عمـ اًمقىمَػ  َح ورضمَّ  ،آؾمتعاذة سماًمبسؿؾة واًمقىمػ قمؾقفا

: ٕكؽ شمؽؿؾ آؾمتػتاح، وًمؽ أن هق أشمؿ  و ،أن شمصؾفا سماًمتسؿقة ذم َكَػس واطمد

ششمسؽت قمؾقفا وٓ شمصؾفا سماًمتسؿقة، وذًمؽ أؿمبف سمؿذهب أهؾ اًمؽمشمقؾ
(2)

. وكصَّ 

اًمصػاىمز  قمغم أنَّ َأطْمَسـََفا هق اًمقىمُػ قمغم يمؾٍّ مـ آؾمتعاذة واًمبسؿؾة
(3)

 . 

 هق اًمقىمُػ قمغم يمؾٍّ مـ
ِ
َم ذم إداء آؾمتعاذة  واًمذي يؿقؾ إًمقف اًمباطمثان أن اعمؼدَّ

 : عما يليت: واًمبسؿؾة

ـْ ىِمَراَءِة َرؾُمقِل اهللِطمقـام   ُأمِّ ؾَمَؾَؿةَ طمديث  - 1 يَماَن »، وَمَؼاًَمْت:  × ؾُمِئَؾْت قَم

ٻ ﴿ ،﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ ،﴾ھ ھ ھ ھ﴿ُيَؼطُِّع ىِمَراَءشَمُف آَيًة آَيًة: 

ش﴾ٺ ٺ  ٺ﴿ ،﴾پ
(4)

 قمغم ذًمؽ. . ويؼاس ومصؾ آؾمتعاذة قمـ اًمبسؿؾة

قمغم أن اًمقىمػ قمغم يمؾٍّ  -ومـفؿ اًمداين كػسف -اًمقىمػ وآسمتداء  كصَّ قمؾامءُ  – 2

، وما يمان يمذًمؽ وماًمقىمػ قمؾقف أومم، وٓ يرض  ذم ذًمؽ يمقن اًمقىمػ قمغم  مـفام شمامٌّ

 اًمبسؿؾة أشمؿَّ مـ اًمقىمػ قمغم آؾمتعاذة.

َيِرُد قمغم ىمقل اًمداينِّ أن إومم هق اًمػصؾ سملم ما هق ىمرآن وما ًمقس سمؼرآن،  - 3

ُذ ًمقس مـ اًمؼرآن سماشمػاق، سمؾ إن إؿمؿقينَّ َأْوضَمَب ىمطعَ واًمتع قمـ  آؾمتعاذةِ  ق 

ٕهنا ًمقست مـ اًمؼرآنِ اًمبسؿؾِة: 
(5)

. 

                                       
 .1/257اًمـنم وُيـَْظر:  .17اعمؽتػك ص:  (1)

 .51اإلىمـاع ص:  (2)

 .32همقث اًمـػع ص:  (3)

(. واًمؽممذي ذم اًمســ: 4221أظمرضمف : أسمق داود ذم اًمســ: يمتاب احلروف واًمؼراءات، احلديث رىمؿ: ) (4)

، 6/322(. وأمحد ذم اعمسـد 2927 وماحتة اًمؽتاب، احلديث رىمؿ: )يمتاب أسمقاب اًمؼراءات، سماب ذم

 (. وإؾمـاده صحقح.26625احلديث رىمؿ: )

 .67مـار اهلدى ص:  (5)
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 المطلب الثاني: وصل التعوذ بأول سورة براءة
 إذا اومتتح اًمؼارئ ؾمقرَة سمراءة ومؾف وضمفان ومؼط: 

 إول: ىمطع آؾمتعاذة قمـ أول اًمسقرة. 

 لول اًمسقرة.اًمثاين: وصؾ آؾمتعاذة سم

 واعمؼدم أداًء هق إول: عما شمؼدم ذم اعمسلًمة اًمساسمؼة.

 المطلب الثالث: إخفاء التعوذ أو الجهر بو.
ـِ اًمتل ُُيفر ومقفا سماًمتعقذ، واعمقاـمـ اًمتل ين  ومقفا سمف اظمتؾػ اًمعؾامُء ذم اعمقاـم

(1)
. 

ـ  إًمقف اًمباطمثان ذم ذًمؽ أن جلؿقع اًمؼراء اًمعنمة  اًمتػصقؾ: واعمختار اًمذي يطؿئ

ـ اإلظمػاء ومفل: ـ أظمرى، وملما مقاـم  ومقستحب اإلهاُر هبا ذم مقاـمـ، واجلفُر هبا ذم مقاـم

 إذا يمان اًمؼارئ يؼرأ ّهًا، ؾمقاٌء أيمان مـػردًا أم ذم جمؾس. .1

 إذا يمان ظماًمقًا، ؾمقاٌء أىمرأ ّهًا أم ضمفرًا. .2

 إذا يمان ذم اًمصالة، ؾمقاٌء أيماكت اًمصالة هيًة أم ضمفريًة. .3

رأ وؾمط مجاقمة يتدارؾمقن اًمؼرآن: يملن يؽقن ذم مؼرأة ومل يؽـ إذا يمان يؼ .4

 هق اعمبتدئ سماًمؼراءة.

وما قمدا هذه اعمقاـمـ يستحب اجلفر هبا
(2)

. 

 المختار في صيغتها المطلب الرابع:
ذ. وذيمروا أن اعمختار مـفا هق ًمػظ  أقمقذ »ذيمر قمؾامء اًمؼراءات صقغًا قمدًة ًمؾتعق 

ڱ ں ﴿ومتف عما ضماء ذم ؾمقرة اًمـحؾ ذم ىمقًمف شمعامم: : عمقاشسماهلل مـ اًمشقطان اًمرضمقؿ

[98]اًمـحؾ:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
(3)

 . 

                                       
 .1/282ذح اًمـقيري  .1/252. اًمـنم 473اًمؽامؾ ص: . 391 ص:ضمامع اًمبقان ُيـَْظر:  (1)

 .8-7إلواءة ص: . ا45هماية اعمريد ص:  .44اًمقاذم ص:  .12اًمبدور اًمزاهرة ص:  (2)

. هداية اًمؼاري 31. همقث اًمـػع ص: 1/117. اهلادي 44. ذح اسمـ اًمـافمؿ ص: 1/243اًمـنم ُيـَْظر:  (3)

 . 12. اًمبدور اًمزاهرة ص: 2/555
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 البشنلُاملبحث الثاىٌ: 
 وومقف صمالصمة مطاًمب: 

 المطلب األول: المقدم ليعقوب من األوجو الثالثة بين السورتين
سمال  اًمسؽت واًمقصؾصمؿ  ،اًمبسؿؾةسملم اًمسقرشملم صمالصمة أوضمٍف:  قعؼقبًم

سمسؿؾة
(1)

 . 

ف اعمؼدم ذم إداء هق اًمسؽت، يؾقف اًمقصؾ، يؾقف اًمبسؿؾة: وذًمؽ شمبعًا واًمقضم

ٕصؾف: أيب قمؿرو اًمبٍميِّ 
(2)

. 

 المطلب الثاني: وصل السورتين على وجو البسملة
ىمرأ أسمق ضمعػر، ويعؼقب ذم أطمد أوضمفف اًمثالصمة، سمنصمبات اًمبسؿؾة سملم اًمسقرشملم، 

أوضمفٍ صمالصمة ومقؽقن هلام 
(3)

 : 

 .سقرة قمـ اًمبسؿؾة، وىمطع اًمبسؿؾة قمـ أول اًمسقرةىمطع آظمر اًمإول: 

 ىمطع آظمر اًمسقرة قمـ اًمبسؿؾة، ووصؾ اًمبسؿؾة سملول اًمسقرة .اًمثاين: 

 وصؾ آظمر اًمسقرة سماًمبسؿؾة سملول اًمسقرة.اًمثاًمث: 

وىمد كصَّ اجلعؼمي قمغم أن أومضؾ إوضمف اًمثالصمة هق اًمقضمف اًمثاين: إلؿمعاره 

سقرةسمتؼمك آسمتداء، أو ًمؽقهنا مـ أول اًم
(4)

 أمقٌر:  -رمحف اهلل-. ويضعػ ىمقًَمف 

َؿ أهنا ًمؾتؼمك ومنكام  إول: ٓ ُيَسؾَُّؿ يمقُن اًمبسؿؾة سملم اًمسقرشملم ًمؾتؼمك، وًمق ؾُمؾِّ

يليت عمـ هلؿ إوضمف اًمثالصمة سملم اًمسقر: وهؿ: ورش، أسمق قمؿرو، واسمـ قمامر، 

                                       
 ًمؾؿحؼؼ. 121. ذح اًمزسمقدي ص: 39دي ص: قُيـَْظر: ذح اًمسؿـ( 1)

  .29ص:  بتديهاج اًمؼارئ اعم. 1/262اًمـنم ُيـَْظر:  (2)

. ذح اًمزسمقدي ص: 38ذح اًمسؿـقدي ص:  .1/292ذح اًمـقيري . 267، 1/259ـَْظر: اًمـنم يُ ( 3)

 .1/124اهلادي  .122-121

 .2/437اًمـنم . وُيـَْظر: 195-2/194يمـز اعمعاين  (4)
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ويعؼقب
(1)

ثػم، وقماصؿ، وأما اًمذيـ يبسؿؾقن وضمفًا واطمدًا: وهؿ: ىماًمقن، واسمـ يم.

 واًمؽسائل، وأسمق ضمعػر، وماًمبسؿؾة قمـدهؿ واضمبٌة.

َؿ أيضًا أهنا ًمؾتؼمك وماًمتؼمك طماصٌؾ ؾمقاٌء ُوِصَؾِت اًمبسؿؾُة سماًمسقرة  اًمثاين: ًمق ؾُمؾِّ

 أو ُوىِمػ قمؾقفا. 

اًمثاًمث: شمعؾقؾف اًمثاين سملن اًمبسؿؾة مـ أول اًمسقرة هق ىمقٌل ومؼفلٌّ حمٌض 
(2)

، وٓ 

أهِؾ قمؾِؿ قمدِّ أي: ٕهنؿ أمجعقا قمغم أن اًمبسؿؾة ًمقست  مستـد ًمف، وٓ ىمائؾ سمف مـ

آيًة وٓ ضمزءًا مـ آية ذم همػم اًمػاحتة واًمـؿؾ
(3)

. 

اًمراسمع: قمؾؾ اجلعؼمي  كػُسف وضمَف اًمقىمِػ قمغم اًمبسؿؾِة سملن اًمقىمَػ قمؾقفا وىمٌػ 

شمامٌّ 
(4)

، وهذا يرضمح اًمقىمػ قمؾقفا: عما شمؼرر ذم قمؾؿ اًمقىمػ وآسمتداء مـ أن اًمقىمقف 

قمغم ما يمان شماّمًا أومضؾ مـ اًمقصؾ
(5)

. 

ُل مـ إوضمِف اًمثالصمِة اعمذيمقرِة   هق اًمقضمُف إوَّ
ِ
ُم ذم إداء وسمـاًء قمؾقف وماًمذي ُيَؼدَّ

 آكػًا، يؾقف اًمثاين، صمؿ اًمثاًمث، واهلل شمعامم أقمؾؿ.

 المطلب الثالث: األربع الزىر
 عمـ يصؾقن اًمسقرة سماًمسقرةاظمتار سمعُض أهِؾ ا

ِ
ظمؾٌػ، ويعؼقب  ومـفؿ -ٕداء

وسملم  واعمطػػلم، آكػطار سملم، وسملم اعمدصمر واًمؼقامةاًمسؽَت  -ذم أطمد أوضمفف اًمثالصمة

، وهل اعمعروومة سمإرسمع اًمزهر، ويمذا اظمتاروا ؿزةواهل وسملم واًمعٍم، اًمبؾدو اًمػجر

عمـ يؼرأون سماًمسؽت سملم اًمسقرشملم اًمبسؿؾة ذم إرسمع اًمزهر أيضاً 
(6)

. 
                                       

 .162. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 184. حتبػم اًمتقسػم ص: 1/259اًمـنم ُيـَْظر:  (1)

مم أن اًمبسؿؾة ضمزٌء مـ أية إومم مـ يمؾِّ ؾمقرة، وذم ىمقل آظمر إمم أهنا آية ذهب اًمشاومعقة ذم ىمقل هلؿ إ (2)

 .[3/333. اعمجؿقع 3/316. ومتح اًمعزيز 2/137هناية اعمطؾب يمامؾة مـ أول يمؾ ؾمقرة. ]ُيـَْظر: 

 .66-37اًمبقان ذم قمد آي اًمؼرآن ص: ُيـَْظر:  (3)

 .2/194يمـز اعمعاين  (4)

 .125معؾؿ اًمتجقيد ص:  .42واءة ص: اإلُيـَْظر:  (5)

 ًمؾؿحؼؼ. 121ذح اًمزسمقدي ص: . 1/293. ذح اًمـقيري 1/261. اًمـنم 421 ص:ضمامع اًمبقان  (6)

 .1/125اهلادي 
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قمدُم اًمتػرىمِة سملم إرسمِع اًمزهِر وهمػِمها، وهق مذهُب واعمؼدم ذم إداء هق 

اعمحؼؼلم مـ قمؾامء اًمؼراءات
(1)

. 

 المطلب الرابع: الوجو المقدم في األداء بين األنفال وبراءة
، واًمسؽت: اًمؼطع،  فـصمالصمة أوضمال وسمراءة جلؿقع اًمؼراء ــ إكػـقز سمقـجـي

اًمقصؾو
(2)

. 

، مجقع اًمطرق مـاء اًمؼرَّ  يليت ًمؽؾِّ  ٕكفاًمؼطع:  هق: ذم إداءواًمقضمف اعمؼدم 

سمخالف اًمسؽت واًمقصؾ: ومنهنام يؿتـعان مـ سمعض اًمطرق
(3)

. 

 

                            

                                       
. 14. اًمبدور اًمزاهرة ص: 161. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 1/293ذح اًمـقيري  .1/262اًمـنم  (1)

 .27إرؿماد اعمريد ص: 

 .15. اًمبدور اًمزاهرة ص: 2/569. هداية اًمؼاري 1/298. ذح اًمـقيري 1/269اًمـنم  (2)

 .415اًمروض اًمـضػم ص: ُيـَْظر:  (3)
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 الكبري اإلدغاو :املبحث الثالث 

 وومقف مطؾبان: 

 المطلب األول: المواضع المختلف فيها عن رويس
 :ذم اإلدهمام اًمؽبػم قمـ رويٍس ذم ىمقًمف مجع اسْمـ اجْلََزِريِّ اعمقاوع اًمتل ومقفا ظمؾٌػ 

 ضَمَعْؾ ظُمْؾُػ َذا ِوٓ........ .............................                 ...

ُف اًمـَّْجِؿ َمْع َذَهْب  ٓ               سمِـَْحٍؾ ىِمَبْؾ َمْع َأكَّ َتاَب سمَِلْيِدْْيِْؿ َوسمِاحْلَؼِّ َأوَّ
يمِ

(1)
 

 : يليتويس ذم إدهمام ما قمـ ر اظمتؾػ وشمػصقؾ ذًمؽ أكف

ذم ؾمقرة اًمـحؾ، ذم  ﴾ىئ مئ﴿: ف شمعامماًمالم ذم اًمالم، وذًمؽ ذم ىمقًم - 1

مقاوعفا اًمثامكقة
(2)

 .[37]اًمـؿؾ:  ﴾ٹ ٹ  ٹ ٹ﴿: ف شمعامميمام ورد اخلؾػ قمـف ذم ىمقًم. 

ذم  ،، ذم ؾمقرة اًمـجؿ﴾جخ مح﴿: ف شمعامماهلاء ذم اهلاء، وذًمؽ ذم ىمقًم - 2

فا إرسمعةوعمقا
(3)

. 

، [22]اًمبؼرة: ﴾گ ک﴿: ف شمعامموذًمؽ ذم ىمقًم باء ذم اًمباء،اًم - 3

[176]اًمبؼرة:  ﴾ژ ڈ﴿، و [79]اًمبؼرة:  ﴾ڤ ڤ﴿و
(4)

.  

 وهذه اعمقاوع اعمذيمقرة ًمرويس هل مـ سماب اإلدهمام اًمؽبػم. 

اًمؾسان يرشمػع سماعمدهمؿ دومعة واطمدة، وذم ذًمؽ ختػقػ مـ وشمقضمقف اإلدهمام أن 

طمروملم اصمـلماًمعبء سمحريمة اًمؾسان قمـ طمريمتلم ذم 
(5)

ـُ  :  ، يؼقل اسْم ووضمفف »اجْلََزِريِّ

                                       
ة( 1) رَّ  .(15، 14، اًمبقتان: )14 اعمضقة ص: اًمد 

 اًمزاهرة: ُيـَْظر: اًمبدورصمالصمة مقاوع. و [81] مقوعان،[ 82] ،[78]مقوعان،  [72]( ذم أيات: 2)

 .44، 37، و27، و328، و237، و182، و181

 .[49] ،[48] ،[44] ،[43]ذم أيات:  (3)

 فوضموًمقس ًمف إمثؾ: داسّمة، ويؽمشمب قمغم هذا احلرف اإلدهمام مع اعمد اًمالزم، إذ ًمقس ًمف إٓ اإلؿمباع ومؼط، ( 4)

سمؾ ٓ  ًمرويس، اًمباءٓ ُيقز اإلؿمارة إمم طمريمة وقد، وهل اًمؼٍم واًمتقؾمط واعمد، ساًمثالصمة اًمتل دمقز ًمؾ

 [.4/235ومريدة اًمدهر  .368 اًمزاهرة ص: اًمبدور .152 ص: ُيـَْظر: اًمتقسػم]. سمد قمـده مـ اإلدهمام

 .91قمؾؿ اًمتجقيد ص: . 24واد اًمعرسمقة ص: . 69ُيـَْظر: ضمفد اعمؼؾ ص: ( 5)
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ُيري قمغم  ـمؾب اًمتخػقػ، ىمال أسمق قمؿرو سمـ اًمعالء: اإلدهمام يمالم اًمعرب اًمذي

شأًمسـتفا، وٓ حيسـقن همػمه
 (1)

 . 

 هق اإلفمفاُر: ٕكف هق إصُؾ 
ِ
ُم ذم إداء ، : ًمعدم اطمتقاضمف إمم ؾمبٍب واعمؼدَّ

ؾمبب إمم : ٓطمتقاضمففُ قمُ رْ ومَ  واإلدهمامُ 
(2)

وٕن إصؾ اًمعام قمـد رويس هق  .

 اإلفمفاُر.

 المطلب الثاني: الروم أو اإلشمام في تأمنَّا ليعقوَب وخلف  
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ذم ىمقًمف شمعامم: ش شملمـا»ُيقز ًمقعؼقَب وظمؾٍػ ذم يمؾؿة 

 وضمفان: اًمروٍم واإلؿمامم، يمام هق إمر سماًمـسبة ًمؾؼراء اًمسبعة [11]يقؾمػ: ﴾ۋ
(3)

. 

: ذم  واًمقضمف اعمؼدم وطمؼقؼة اإلؿمامم أن يشار إمم »إداء هق اًمروم، ىمال اًمداين 

اًمـقن سماحلريمة ٓ سماًمعضق، ومقؽقن ذًمؽ إظمػاًء ٓ إدهمامًا صحقحًا: ٕن احلريمة ٓ 

شمسؽـ رأؾما: سمؾ يضعػ اًمصقت هبا، ومقػصؾ سملم اعمدهمؿ واعمدهمؿ ومقف ًمذًمؽ، 

شف ذم اًمؼقاسوهذا ىمقل قمامة أئؿتـا، وهق اًمصقاب: ًمتليمقد دًٓمتف، وصحت
 (4)

 . 

 : ، ىمال اًمشاـمبل   ومما يدل  قمغم شمؼديؿف أيضًا ىمقاؾمف قمغم اإلدهمام اًمؽبػم ًمؾسقدِّ

ـٌ     
 ـَمبََّؼ َمْػِصال             َوإِْدهَماُم طَمْرٍف ىَمْبَؾُف َصحَّ ؾَمايمِ

ِ
قَمِسػٌم َوسمِاإِلظْمَػاء

(5)
 

 ام ؾمقليت شمػصقؾف.ويدل  قمؾقف أيضًا أن اًمروم يؼدم قمغم اإلؿمامم قمـد اًمقىمػ يم

ؾمقى اإلدهمام اعمحض ﴾ۈ﴿وأما أسمق ضمعػر ومؾقس ًمف ذم 
(6)

. 

                                       
 .2/275اًمـنم ( 1)

 .1/231هداية اًمؼاري . 11واءة ص: اإل( ُيـَْظر: 2)

 .37. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 412حتبػم اًمتقسػم ص: . 122إسمراز اعمعاين ص: ُيـَْظر:  (3)

 .128-127اًمتقسػم ص: ( 4)

 (.156، اًمبقت رىمؿ : )13اًمشاـمبقة ص:  (5)

 .37إحتاف ومضالء اًمبنم ص: . 412حتبػم اًمتقسػم ص: ( يـظر: 6)
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 املد والكصراملبحث الرابع: 

 وومقف صمالصمة مطاًمب:

 المطلب األول: مقدار المد المتصل ألبي جعفر ويعقوب.
ة:ل اىم رَّ ـُ اجْلََزِريِّ ذم اًمد   اسْم

طْ            ُهُؿ َوؾمِّ .............................              .............. َوَمدَّ
(1)

 

 وىمال ذم اًمطقبة:

َٓ ــٍز ـمَ ـَؾ مَهْ ـإِْن طَمْرُف َمدٍّ ىَمبْ           ـْ سَماىِمل اعْمَالَ             قَّ  ضُمْد ومِْد َوِمْز ظُمْؾػًا َوقَم

طْ           ..................َرَوى وَمَباىِمقِفؿْ             َوىِمقَؾ ُدوهَنُْؿ َكْؾ صُمؿَّ يَمْؾ  ،َوؾمِّ
(2)

 

ويتحصؾ مما ذيمر أن خلََؾٍػ ذم اعمتصؾ وضمفًا واطمدًا: هق اًمتقؾمط )أي: أرسمع 

طمريمات(. وأما أسمق ضمعػر ويعؼقب ومؼد اظمتؾػ قمـفام سملم اًمتقؾمط، وومقيؼ اًمؼٍم 

 )أي: صمالث طمريمات(.

واًمذي اؾمتؼر قمؾقف اًمعؿؾ إظمذ جلؿقع اًمؼراء ذم اعمتصؾ سمؿرشمبتلم: ـمقمم )أي: 

( ًمغػمهؿأرسمع طمريمات ، ووؾمطك )أي:ش ومحزةًمقرؾمت طمريمات( 
(3)

 ىمال .

إؿمباع ًمقرش ومحزة مؼدار صمالث  :وذهب أيمثر اعمحؼؼلم إمم أكف مرشمبتان»اعمارهمـل: 

شأًمػات، وشمقؾمط ًمؾباىملم مؼدار أًمػلم، وذًمؽ ًمؾؿتصؾ
(4)

. 

ومؼقاؾمًا قمغم ما شمرضمحت اًمؼراءة سمف ًمؾرواة اًمذيـ هلؿ اًمتقؾمط وومقيؼ اًمؼٍم مـ 

ل ضمعػر ويعؼقب. واهلل ـر ٕسمـؼ اًمؼصـقؾمط قمغم ومقيـديؿ اًمتـح شمؼرضمـاًمسبعة يت

 شمعامم أقمؾؿ.

                                       
ة اعمضقة ص: ( 1) رَّ  .(22): رىمؿ اًمبقت ،15اًمد 

 (.163، 162، اًمبقتان: )42ـمقبة اًمـنم ص:  (2)

خمتٍم سمؾقغ إمـقة . 49همقث اًمـػع ص: . 52هاج اًمؼارئ اعمبتدي ص: . 114عمعاين ص: ُيـَْظر: إسمراز ا( 3)

  .17اًمبدور اًمزاهرة ص: . 73. اًمقاذم ص: 23ص: 

 .44اًمـجقم اًمطقاًمع ص: ( 4)
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  ﴾ٱ ٻ﴿و ﴾ٱ﴿: في شعين» المطلب الثاني:

، وىمقًمف [1]مريؿ:  ﴾ٱ﴿ذم ىمقًمف شمعامم: ش قملم»ُيقز جلؿقع اًمؼراء ذم 

وضمفان [2، 1]اًمشقرى:  ﴾ٱٻ﴿شمعامم: 
(1)

 : 

ها سمؿؼدار ؾمتِّ طمريماٍت.  إول: اإلؿمباع: أي مد 

ها سمؿؼدار أرسمِع طمريماٍت.ا  ًمثاين: اًمتقؾمط: أي مد 

 :رمحف اهلل اًمشاـمبل ىمال

الَ                 ..............................  َوذم قَملْم اًْمَقضْمَفاِن َواًمط قُل وُمضِّ
(2)

 

ر ما اكؽسء: ٓذم اًمقا فُ شمَ قَّ ىمُ  اعمد   قَ ؼْ ومؾؿ يَ  :وؾمبب اخلالف هق اكػتاح ما ىمبؾ اًمقاء

سمخالف ؾمؽقن  ،اًمطقل ٓضمتامع اًمسايمـلم مع أن اًمثاين ًمقس سمعارضىمبؾفا، و

اًمقىمػ
(3)

وىمال ىمقم اًمعلم متد ًمؾػصؾ سملم اًمسايمـلم، : »اًمؼرـمبل  . ىمال قمبُد اًمقهاِب 

ٕن ىمبؾفا  :ٕن اًمقاء وإن ؾمؽـت ومقفا ًمقست طمرف مد :وًمقس طمؽؿفا قمـدي ذًمؽ

مـ  ظمارضمةٌ  ػقػةٌ ومفل ظم ومتحة، وًمؽـ اًمقاء ؾمايمـة، واًمـقن وإن يماكت ؾمايمـةً 

ومقحدث سمسبب اًمسؽقن أدكك  ،، وماًمسؽقن خيػك سمخػائفإن سمعدها صاداً  :اخلقشقم

وإكام  :(صاد)، وذم (يماف)وذم  ،(مقؿ)، وٓ اعمد ذم (ها ـما)ٓ يساوي اعمد ذم:  مدٍّ 

ذم  ﴾ەئ ەئ ائ﴿اًمقاصؾ سملم اًمعلم واعمقؿ اعمشددة، ذم ىمقًمف شمعامم:  ِت يْ قَ هق يماًمص  

ىمراءة مـ أؾمؽـ اًمعلم، وًمؽـ هاهـا سمسبب ًملم اًمقاء واًمغـة ذم اًمـقن ىمل  [58] اًمـساء

ذم إقمراف  ﴾ېئ ېئ﴿سماعمد احلادث سمسبب اًمغـة ذم  اًمسايمـة يصػم اعمد ؿمبقفاً 

ش﴾ٱٻ﴿، وما أؿمبفف، ويمذًمؽ  [178]
 (4)

. 

                                       
 .81ص:  اًمقاذم. 52ص: إرؿماد اعمريد . 62ص:  اًمؼارئ اعمبتدي ُيـَْظر: هاج( 1)

 .(177) :رىمؿ ، اًمبقت15اًمشاـمبقة ص: ( 2)

 .152. قمؾؿ اًمتجقيد ص: 217رؾماًمة اسمـ ياًمقؿمة، ص: . 122ُيـَْظر: إسمراز اعمعاين ص: ( 3)

 .98اعمقوح ص:  (4)
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ٓكػتاح  ومـفؿ مـ يباًمغ ذم إؿمباع اًمعلم...»اعمد واًمؼٍم سمؼقًمف:  وىمد وضمف اًمداين  

ضمقدان  واعمذهبان يباًمغ إؿمباع مدها ٕضمؾ اًمسايمـلم،ومـفؿ مـ ٓ ما ىمبؾفا، 

شصحقحان
(1)

 . 

هق اإلؿمباع واًمقضمف اعمؼدم أداءً 
(2)

ٕكف : ، وقمؾقف ضمؾ أهؾ إداء يمام يشػم اًمضباع

عما ضماوره مـ  ن ومقف جماكسةً ٕو ذم اًمػصؾ سملم اًمسايمـلم، اًمؼراء ىمقاس مذهب

اعمدود
(3)

ٕضمؾ  :اإلؿمباع أومضؾ مـ اًمتقؾمط» :وذم ذًمؽ يؼقل اجلؿزوري   ،

 فُ تُ يمَ رَ طَم  فُ تْ قَ ًمِ سملم ما وَ  ُق رْ اًمػَ  َؾ َص حَ ومَ  ،ووضمف اًمتقؾمط ًمػتح ما ىمبؾ احلرف .اًمسايمـلم

ْ مَ ، وَ فُ ًمَ  ةُ َس اعمجاكِ  ٕكف ىمقاس مذهبفؿ ذم اًمػصؾ سملم  :، سمجعؾ اعمزية ًمألولفِ ؾِ شمَ  ا مَل

شعما ومقف مـ اعمجاكسة عما ضماوره مـ اعمدود :اًمسايمـلم
(4)

 . 

 المطلب الثالث: الكلمات التي فيها مدٌّ تغير سببو
وىمبؾ ذيمر إمقر اًمتل اظمتؾػ ومقفا ٓ سمد مـ شمؼريِر ىماقمدٍة: وهل أن قمؾامء 

ومقف  زضمااًمؼراءات اشمػؼقا قمغم أكف إذا شمغػم ؾمبب اعمد: وهق إما اهلؿز وإما اًمسؽقن، 

سمام قمرض مـ  اً اقمتداد :واًمؼٍم ،ًمعدم آقمتداد سماًمعارض ومراقماة إصؾ :اعمد

ػماًمتغق
(5)

 . 

أىمقس، ـت إًمػ ىمبؾفا وإن ؿمئت ىمٍمهتا، واًمتؿؽلم وإن ؿمئت مؽَّ :»اًمداين  ىمال 

ش﴾ۅ﴿وذًمؽ كحق 
(6)

 . 

                                       
 .125ص:  اًمتحديد( 1)

 .217و 55. اًمـجقم اًمطقاًمع ص: 382ُيـَْظر: همقث اًمـػع ص: ( 2)

 .37خمتٍم سمؾقغ إمـقة ص: . 51ُيـَْظر: إرؿماد اعمريد ص: ( 3)

 .58ين ص: اًمػتح اًمرمحا( 4)

هداية اًمؼاري . 77اًمقاذم ص: . 1/412ًمـقيري اذح . 1/354اًمـنم . 143ُيـَْظر: إسمراز اعمعاين ص: ( 5)

2/572. 

 .42اًمتقسػم ص: ( 6)
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 :  وىمال اًمشاـمبل 

ٍ ـــَوإِْن طَمْرُف َمدٍّ ىَمْبَؾ مَهْ         ُه َواعْمَد  َما َزاَل َأقْمَدٓ          ٍز ُمَغػمَّ َُيُْز ىَمٍْمُ
(1)

 

شسماًمعارضِ  آقمتدادِ  وشمركُ  ،وإىمقس قمـدهؿ اعمد  »ؿمامة:  أسمقوىمال 
(2)

. 

وهبام ىمرأت قمغم ؿمقخـا، مع شمؼديؿ  ،ويؼدم اًمطقيؾ ذم ذًمؽ: »اعمارهمـل  ىمال و

شاًمطقيؾ، ويمذًمؽ أىمرئ
(3)

 . 

ـُ اجْلََزِريِّ واًمتحؼقؼ قمـد   أصمرهشمغػّم ؾمببف وزال سملم ما ذم ذًمؽ  اًمتػصقُؾ  اسْم

هق إرضمح: وماعمد  ،قمؾقف يدل   سمؼل أصمرٌ شمغػّم ؾمببف، و ماسملم ووماًمؼٍم هق إرضمح، 

 سمؼقًمف: ةطقباًمكص قمؾقف ذم هق ما و ،ًمؾؿقضمقد قمغم اعمعدوم شمرضمقحاً 

َبْب  َ اًمسَّ َأْو وَماىْمٍُمْ َأطَمْب  ،َوسَمِؼَل ْإصََمرُ             َواعْمَد  َأْومَم إِْن شَمَغػمَّ
(4)

 

ـُ اجْلََزِريِّ هق اعمعت ؿد قمـد اًمباطمثلْم، وقمؾقف اًمتػريع ومقام وهذا اًمذي طمؼؼف اسْم

 ؾمقليت مـ إمقر اعمـدرضمة حتت هذه اًمؼاقمدة: وهل:

 في آل عمران ليعقوَب وخلف   ﴾ٻ ٱ﴿ : أولً 

إصؾ أن متد طمروف اهلجاء اًمتل ًمػظفا صمالصمة أطمرف أوؾمطفا طمرف مدٍّ وًملم 

 : اًمشاـمبل   مّدًا مشبعًا )أي: ؾمت طمريمات(، ىمال

........................             اًْمَػَقاشمِِح ُمْشبِعاً  َوُمدَّ ًَمُف قِمـْدَ 
(5)

 

ومنن اعمقؿ شمػتح،  [2، 1]آل قمؿران:  ﴾ٻ ٱ﴿وإذا قمرض ًمؾسايمـ حتريؽ، كحق: 

ما قمدا أسما ضمعػر: ٕكف يسؽت قمغم احلروف اعمؼطعة  وحتذف مهزة اًمقصؾ ًمؾجؿقع

ًمؽقكف  :ورش رواية ذم [2، 1]اًمعـؽبقت:  ﴾ڻڻ﴿ :ومثؾفا ذم ومقاشمح اًمسقر.

                                       
 (. 228، اًمبقت رىمؿ: )17اًمشاـمبقة ص:  (1)

 .122ُيـَْظر: إسمراز اعمعاين ص: ( 2)

 .55اًمـجقم اًمطقاًمع ص: ( 3)

 (.174ت رىمؿ: )، اًمبق43ـمقبة اًمـنم ص:  (4)

 .(177): رىمؿ ، اًمبقت15اًمشاـمبقة ص: ( 5)
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إمم  كظراً  :ومقجقز اعمد ،وىمػإن محزة مثؾف يـؼؾ ومتحف مهزة آؾمتػفام إمم اعمقؿ، و

ن هذه احلريمة طمدصمت ًٓمتؼاء : ٕاًمسايمـ إصكم، وقمدم آقمتداد سماًمعارض

 ،هبا، ومقؽقن وضمقدها يمعدمف اًمسايمـلم، واحلريمة احلادصمة ًٓمتؼاء اًمسايمـلم همػم معتدٍّ 

، ومعامؾتفا معامؾة وهل هـا اًمػتحة :احلريمة اًمعاروةكظرًا إمم  :وُيقز اًمؼٍم

احلريمة إصؾقة
(1)

قمغم شمؼدير  ومـ أهؾ إداء مـ يشبع مد اعمقؿ...: »اًمداين   ىمال .

شسماًمعارض اقمتداداً  :ؾمؽقهنا، ومـفؿ مـ ٓ يشبع مدها
 (2)

. 

يمليب قمؿرو  :مـ إئؿة مجاقمةٌ وىمد اظمُتؾػ ذم اعمؼدم مـ اًمقضمفلم هـا: ومرضمح 

ـْ  َأنَّ اعمدَّ قمغم اًمؼٍِم، وطمجتفؿ ، ، واسمـ ذيٍح ينِّ اًمدا ـْ  إَْصَؾ، قَماَمَؾ  َمدَّ  َم  ىَمٍَمَ  َوَم

َوَأىْمَقُس  َأْوضَمفُ  إَْصؾِ  َوُمَعاَمَؾةُ  .اًمؾَّْػظَ  قَماَمَؾ 
(3)

. 

ـُ همؾبقن اًمؼٍم قمغم اعمد سمؼقًمف: ح اسم  ويمال اًمؼقًملم طمسـ، همػم أين سمغػم مدٍّ » ورضمَّ

شومقفام ىمرأُت 
(4)

وإكام ىمدمـا اًمؼٍم ٕن اسمـ همؾبقن »ؼال: وم اًمصػاىمز  عف ذم ذًمؽ وشمب .

شمـ أضمؾ أن اًمسايمـ ذهب معفا سماحلريمة :حف، ومل يؼرأ سمسقاهذم اًمتذيمرة رضمَّ 
(5)

 . 

 قمؿاًل سماًمؼاقمدة اعمتؼدمة. ن أن اعمؼدم ذم إداء هق اًمؼٍم:واًمذي يؿقؾ إًمقف اًمباطمثا

 ألبي جعفر ﴾يمآئـ﴿و ﴾ڦ﴿ ثانياً:

طمقث ورد ﴾ڦ﴿ر سمتسفقؾ اهلؿز مـ ًمػظ ىمرأ أسمق ضمعػ
(6)

، ويتػرع قمـ هذا 

: ًمبؼاء أصمر  هذا أكف ُيقز ًمف طمقـئذ اعمد واًمؼٍم: همػم أن اعمؼدم ًمف ذم هذه احلاًمة هق اعمد 

                                       
. خمتٍم 52 ص:إرؿماد اعمريد . 1/414ًمـقيري اذح . 1/122اعمقوح  .236ُيـَْظر: اإلىمـاع ص: ( 1)

  .82ص:  . اًمقاذم37 ص: سمؾقغ إمـقة

 .125ص:  اًمتحديد( 2)

 .1/354اًمـنم  .42اًمؽاذم ص:  .525ص: ضمامع اًمبقان ُيـَْظر:  (3)

 .71-1/72اًمتذيمرة ( 4)

 .131همقث اًمـػع ص: ( 5)

 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿( مقوعًا، أوهلا: 43ورد هذا اًمؾػظ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ) (6)

 .[42]اًمبؼرة: 
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ذم  ﴾يمآئـ﴿ؾمبب اعمد: وهق هـا اهلؿزة، ويمذا ىمرأ أسمق ضمعػر سمتسفقؾ اهلؿزة مـ ًمػظ 

مقاوعفا اًمسبعة
(1)

 ا شمؼدم.، واعمؼدم ومقفا اعمد أيضًا: عم

 ألبي جعفر ﴾ڍ﴿ ثالثاً: المقدم في

ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم أرسمعة مقاوع ﴾ڍ﴿وردت يمؾؿة 
(2)

، وىمد ىمرأها أسمق 

شمسفقؾ اهلؿزة سملم سملم مع اعمد واًمؼٍم ضمعػر وصالً 
(3)

 ، واعمؼدم ًمف اعمد يمام شمؼدم. 

 وأما وىمػا ومؾف صمالصمة أوضمف: شمسفقؾ اهلؿزة سماًمروم مع اعمد واًمؼٍم، وإسمداهلا ياء

اعمشبع ًمؾسايمـلم ؾمايمـة مع اعمد
(4)

، وقمغم هذا اًمقضمف ُيتؿع طمرومان متامصمالن ذم 

إدهمام إول ذم  واًمؼاقمدة شمؼتيض وضمقب .يمؾؿتلم: إول ؾمايمـ، واًمثاين متحرك

، وهل ًمغُة ىمريٍش، ومعغم هذا ُيب اإلدهمام، (اًمالء)ًمغٌة ذم  (اًمالي)اًمثاين. يمام أن 

وهق مـ سماب اإلدهمام اًمصغػم
(5)

دهمام شمقضمقٌف آظمُر: وهق أكف ضماء ـمردًا . وًمإل

ًمؾباب
(6)

ؾعدم شمقازم اإلقمالل قمغم اًمؽؾؿةوم. وأما شمرك اإلدهمام 
(7)

: وذًمؽ أن أصؾ 

 ؾمايمـٍة سمعد اهلؿزة، واإلسمدال واًمتسؽلم قماروان، ومؾؿ يعتد هبام، ش اًمالئل»أصؾ 
ٍ
سمقاء

اًمـقة واعمراد ومُعقِمَؾِت اهْلَْؿَزُة وهل مبدًمٌة معامؾتفا وهل حمؼؼٌة فماهرٌة: ٕهنا ذم 

واًمتؼدير، وإذا يماكت يمذًمؽ مل شمدهمؿ
(8)

. 

هق إسمدال اهلؿزة ياًء: ٕنَّ -ومقام يرى اًمباطمثان-واًمقضمف اعمؼدم ذم إداء وىمػًا 

 :  اإلؾمؽاَن أصُؾ اًمقىمِػ، يمام ىمال اًمشاـمبل 

                                       
 .[8[، ]اًمطالق: 13[، ]حمؿد: 62[، ]اًمعـؽبقت: 48 ،45[، ]احلج: 125[، ]يقؾمػ: 146]آل قمؿران:  (1)

 .[ مقوعان4: طالقاًم]، [2: اعمجادًمة]، [4:إطمزاب] (2)

 .451إحتاف ومضالء اًمبنم ص: .  1/424اًمـنم ُيـَْظر: ( 3)

 ، ًمؾؿحؼؼ.163ذح اًمزسمقدي ص: . 1487 ص:ُيـَْظر: ضمامع اًمبقان ( 4)

 .22. خمتٍم سمؾقغ إمـقة ص: 1/285. اًمـنم 2/297( ُيـَْظر: اًمؽشػ 5)

 .49ًمػتح اًمرمحاين ص: . ا592 . همقث اًمـػع ص:3/1223. اعمقوح 6/313( احلجة ًمؾػارد 6)

 . 33( ُيـَْظر: إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 7)

 .22( ُيـَْظر: خمتٍم سمؾقغ إمـقة ص: 8)
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 ِٓ ـْ حَتْ                ؾْمَؽاُن َأْصُؾ اًْمَقىْمِػ َوْهَق اؿْمتَِؼاىُمفُ َوا ـَ اًْمَقىْمِػ قَم َٓ ِم ِريِؽ طَمْرٍف شَمَعزَّ
(1)

 

وٓ يتلشمك اًمقىمػ سماإلؾمؽان قمغم اهلؿزة اعمسفؾة، وًمذا ومنهنا شمؼؾب قمـد اًمقىمػ ياًء 

ؾمايمـة
(2)

: شمػريعًا قمغم اًمؼاقمدة اعمذيمقرة، يؾقف اًمتسفقؾ مع  ، ويؾقف اًمتسفقؾ مع اعمدِّ

 اًمؼٍم.

 لبن وردان ﴾ۈئ﴿ رابعاً:

ذم مقاوعفا اًمستة ﴾ۈئ﴿ىمرأ اسمـ وردان 
(3)

ـؼؾ طمريمة اهلؿزة إمم اًمالم ىمبؾفا، سم 

ىمبؾفا، وطمذف اهلؿزة
(4)

، ومتصػم اًمالم متحريمة سمحريمة قماروة، ومقجقز طمقـئذ 

اإلؿمباع: قمؿاًل سمإصؾ، وُيقز اًمؼٍم اقمتدادًا سمعارض اًمتحريؽ، واعمؼدم مـفام 

 قمغم ما ؾمبؼ شمؼريره هق اًمؼٍم: ًمتغػم ؾمبب اعمد وزوال إصمر.

 

                            

                                       
 (.365، اًمبقت رىمؿ: )32اًمشاـمبقة ص:  (1)

 .1/428اًمـنم  (2)

 .[9]اجلـ:  ،[51]يقؾمػ:  ،[66]إكػال:  ،[18]اًمـساء:  ،[187]اًمبؼرة:  ،[71]اًمبؼرة:  (3)

 .84إحتاف ومضالء اًمبنم ص: . 1/412 اًمـنمُيـَْظر:  (4)
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 هاء الكيايُملبحث اخلامص: ا
ؾمؽاناإلو ؼٍماًمؿمباع واإل مـ اعمعؾقم أن أطمؽام هاء اًمضؿػم شمؽمدد سملم

(1)
، 

سمعد طمريمة،  ًمؽقهنااإلؿمباع أن قمؾامء اًمعرسمقة  وشمقضمقف هذه إمقر اًمثالصمة قمـد

ٕهنا سمعد ؾمايمـ ًمؾجزم، واإلؾمؽان سماًمـظر إمم طمؾقل اهلاء  :وآظمتالس قمغم إصؾ

، أو إضمراء اًمقصؾ جمرى ف اإلؾمؽان طمتك ًمق مل يؽـ معتالً حمؾ اعمحذوف وطمؼ

اًمقىمػ
(2)

. 

ومؼد يؽقن اعمؼطع  : اًمبـك اعمؼطعقةػمهمػم أن اًمدرس اًمصقيت احلديث يعتؼم شمغق

ذم قمؿؾقة اًمقصؾ، ومؼٍم هاء اًمؽـاية  مػتقطماً  ـمقيالً  ًمقغدو مؼطعاً  اًمؼصػم مػتقطماً 

اًمؽؾؿة، ومػل اًمؼٍم يؽقن  أو مدها يمصمر دون ؿمؽ ذم كقع اعمؼطع اًمذي شمـتفل سمف

، مػتقطماً  ، وقمـد مدها يؽقن اعمؼطع إظمػم مـ اًمؽؾؿة ـمقيالً مػتقطماً  اعمؼطع ىمصػماً 

واًمصقغتان واردشمان ذم اًمعرسمقة
(3)

. 

ىمقًمف شمعامم: ذم  ازٍ اسمـ مجَّ واًمذي يتعؾؼ سمؿقوقع هذا اًمبحث أكف ىمد اظمتؾػ قمـ 

ذم اًمعالمة اعمتقزم ذًمؽ وسملم اًمؼٍم. وكصَّ قمغم  اإلؿمباع سملم [52]اًمـقر: ﴾ی﴿

اسمـ وردان، ويمنها يعؼقب مـ همػم صؾة، ويمذا اسمـ  (ی)وؾمؽـ هاء : »ىمقًمف

ة، ومع اًمصؾة قمغم ما ذم سمعضفا، واًمقضمفان  رَّ مجاز قمغم ما ذم سمعض كسخ اًمد 

شصحقحان
 (4)

. 

ذم طملم كصَّ اًمشقخ قمبد اًمػتاح اًمؼايض قمغم أن اعمؼروء سمف ٓسمـ مجاز مـ ـمريؼ 

ة وأص رَّ ؾفا هق اإلؿمباع ومؼط، وأما اًمؼٍم ومؾقس مـ ـمريؼفاماًمد 
(5)

وسمـك اًمؼايض  .

                                       
 .69اًمقاذم ص: ُيـَْظر:  (1)

 .46ُيـَْظر: كػسف ص: ( 2)

 .269، و187، و84ُيـَْظر: اًمؼراءات اًمؼرآكقة ص: ( 3)

 .48ذح اًمسؿـقدي ص: وُيـَْظر:  .119 ص: اًمقضمقه اعمسػرة( 4)

 .137ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: . و224اًمبدور اًمزاهرة ص: ( 5)
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ة هق رَّ  :يمالمف قمغم أن ما اًمـسخ اًمصحقحة مـ اًمد 

..........................                  ..............يَمَقتَّْؼِف َواْمُدْد ضُمْد        
(1)

 

ة ضماء اًمـص ومقفا:وأما شمصحقح اعمتقزم ًمؾؼٍم ومبـاًء قمغم كسخ أظمرى مـ اًم رَّ  د 

 ...........................                 ............طُمْز .....َيتَّْؼِف ضُمْد و        
(2)

 

ومنذا اقمُتؿد اخلالف قمـ اسمـ مجاٍز ذم هذا اعمقوع وماًمذي يـبغل أن يؽقن مؼدمًا 

امة سمقصؾ يمؾِّ ذم إداء هق اإلؿمباع: ًمؽقكف أىمقى ذم اًمـؼؾ، وضمريًا قمغم اًمؼاقمدة اًمع

 متحريمٍة واىمعٍة سملم متحريملم
ٍ
هاء

(3)
 . 

 

                            

                                       
ة اعمضقة ص: اًم( 1) رَّ  (.19، اًمبقت رىمؿ: )15د 

 .224. اًمبدور اًمزاهرة ص: 119اًمقضمقه اعمسػرة ص:  (2)

 .68اًمقاذم ص: . 49إحتاف ومضالء اًمبنم ص:  (3)
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 تنياملبحث الشادض: اهلنزتني مً كلنُ ومً كلن
 وومقف صمالصمُة مطاًمَب: 

 وأخواتها ﴾ڀ﴿المطلب األول: 

 وذًمؽ ذم ؾمتة مقاوع :إذا وىمعت مهزة اًمقصؾ سملم ٓم ؾمايمـة ومهزة اؾمتػفام

، [144، 143]إكعام:  ﴾ڀ﴿ًمسائر اًمؼراء، وهل:  يؿذم اًمؼرآن اًمؽر

، ومقوع ؾماسمع [59: اًمـؿؾ]، [59]يقكس:  ﴾ہ﴿ ، و[91، 51]يقكس:  ﴾ۈئ﴿و

 وضمفان: ، يمان ذم مهزة اًمقصؾ[81]يقكس:  ﴾ٹ ڤ﴿»وأيب ضمعػرٕيب قمؿرو 

إٓ إذا قمرض  ،ًمؾػصؾ سملم اًمسايمـلم :اإلسمدال طمرف مد مشبعًا ًمؽؾ اًمؼراء - 1

 .اعمد واًمؼٍميمر ذًمؽ ذم سماب ذُ ىمد ، وًمـاومع واسمـ وردان ﴾ۈئ﴿: حترك اًمالم ذم

ومال  ،قمغم أن اهلؿزة اعمسفؾة يماعمحؼؼة سمـاءً  :شمسفقؾ مهزة اًمقصؾ مع ىمٍمها - 2

  .حتتاج إمم اعمد

إولهق  واًمقضمف اعمؼدم أداءً 
(1)

 ، :  ىمال اًمشاـمبل 

ـٍ              ُز َوْصٍؾ سَملْمَ ٍَٓم ُمَسؽَّ ؾْمتِْػَفاِم وَماْمُدْدُه ُمْبِدٓ           َوإِْن مَهْ ِٓ َزِة ا  َومَهْ

ِذي  ،وَمؾِْؾُؽؾِّ َذا َأْومم              ُه اًمَّ ـْ يمُ             َوَيْؼٍُمُ ُؾ قَم آَٓن ُمثِّالــؾِّ يمَ ــُيَسفِّ
(2)

 

ٕن اًمتسفقؾ  :اًمبدل أومم مـ وضمف شمسفقؾف سملم اهلؿزة وإًمػ : أن وضمف أي

مـ  ، ومـ ؾمفؾ مهزة اًمقصؾ طمذراً ٓ وضمف ًمتحريؽفا درضماً و ،حتريؽ مهزة اًمقصؾ

سمـاء قمغم أن اهلؿزة اعمسفؾة يماعمحؼؼة ومال حتتاج  :قمـ يمؾ اًمؼراء مل يؿدَّ  اًمتؼاء اًمسايمـلم

إمم اعمد
(3)

. 

                                       
 .216رؾماًمة اسمـ ياًمقؿمة، ، و67ُيـَْظر: اًمـجقم اًمطقاًمع ص: ( 1)

 (.193، 192، اًمبقتان: )16اًمشاـمبقة ص:  (2)

 .55د ص: ُيـَْظر: إرؿماد اعمري( 3)
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  ﴾ٻ﴿ المطلب الثاني: التسهيل أو اإلبدال في

اظمتؾػ قمـ كاومع، واسمـ يمثػم، وأيب قمؿرو، وأيب ضمعػر، ورويس
(1)

 ذم يمقػقة 

طمقث وىمعت ذم اًمؼرآن اًمؽريؿش أئؿة»شمسفقؾ اهلؿزة اًمثاكقة مـ يمؾؿة 
(2)

: سملم ضمعؾفا 

سملم سملم، وإسمداهلا ياًء ظماًمصةً 
(3)

. وىمد اشمػؼ قمغم صحة اًمقضمفلم مـ ـمريؼ اًمـنم 

واًمطقبة
(4)

ة ومؼد اشمػؼ قمغم شمصحقح اًمتسفقؾ سملم سملم،  رَّ . أما مـ ـمريؼ اًمشاـمبقة واًمد 

ٍز وماكٍع: وممـ أضمازه وصححف  وأما اإلسمدال ياًء ومقىمع ومقف كزاٌع ـمقيٌؾ سملم جمقِّ

اعمتقزم، واحلسقـل، واًمضباع
(5)

، وممـ مـعف قمبد اًمػتاح اًمؼايض
(6)

. وىمد ىمقؾ: إن 

 إسمداهلا ياًء هق مذهب اًمـحاة: اؾمتـادًا إمم ىمقل اًمشاـمبل: 

ًة سمِاخلُْؾِػ ىَمْد َمدَّ َوطْمَدُه  ْؾ ؾَماَم َوْصػ            َوآِئؿَّ َوذم اًمـَّْحِق ُأسْمِدٓ ،اً َوؾَمفِّ
(7)

 

اًمتؼك مقامن وملريد  ،(ةؾَ عِ ومْ أَ )قمغم وزن  ،(ةمِمَ أْ أَ )وأصؾفا:  (إمام)مجع  (أئؿة)و

إدهمامفام، ومـؼؾت طمريمة اعمقؿ إومم ًمؾسايمـ ىمبؾفا وهق اهلؿزة اًمثاكقة، وملدى ذًمؽ إمم 

مهزشملم صماكقتفام مؽسقرة اضمتامع
(8)

. 

أن يؽقن مؼدمًا ذم إداء هق اًمتسفقؾ سملم سملم:  ومنذا ُأظِمَذ سماًمقضمفلم وماًمذي يـبغل

 حلصقل آشمػاق قمؾقف، سمخالف اًمقضمف أظمر. 

                                       
 .1/418ًمـقيري اذح . 1/378اًمـنم . 117اًمتقسػم ص:  (1)

 .[24]اًمسجدة:  ،[41]اًمؼصص:  ،[5]اًمؼصص:  ،[73]إكبقاء:  ،[12]اًمتقسمة: وىمعت ذم مخس مقاوع:  (2)

إحتاف ومضالء . 1/436ذح اًمـقيري . 1/378اًمـنم . 388حتبػم اًمتقسػم ص: . 117اًمتقسػم ص:  (3)

 .134ور اًمزاهرة ص: اًمبد .71اًمبنم ص: 

إحتاف ومضالء اًمبنم ص: . 85ذح اسمـ اًمـافمؿ ص: . 1/436ذح اًمـقيري . 1/378اًمـنم ُيـَْظر:  (4)

 . 1/223اهلادي . 71

 . 56. إرؿماد اعمريد ص: 22ُيـَْظر: ومتح اعمعطل ص:  (5)

 .89اًمقاذم ص: . 134-133اًمبدور اًمزاهرة ص: ُيـَْظر:  (6)

 (.199ت رىمؿ: )، اًمبق16اًمشاـمبقة ص:  (7)

 . 315ص:  ٓسمـ زكجؾة . طمجة اًمؼراءات173ص:  ٓسمـ ظماًمقيف. احلجة 4/167 ًمؾػارداحلجة  (8)
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  ﴾ٿ ٹ﴿ المطلب الثالث: الهمزة الثانية من نحو

]اًمبؼرة:  ﴾ٿ ٹ﴿مضؿقمة ومؿؽسقرة: كحق: إذا اًمتؼت مهزشمان مـ يمؾؿتلم: 

يب وصاًل ٕ فامومػق ،[15]وماـمر:  ﴾ہ ہ﴿، [188]إقمراف:  ﴾ٹ  ٹ﴿،  [142

ضمعػر ورويس وضمفان
(1)

: 

 عمـاؾمبة طمريمتفا ومؼط. :شمسفقؾ اهلؿزة اًمثاكقة سمقـفا وسملم اًمقاء - 1

إسمدال اهلؿزة اًمثاكقة واوًا ظماًمصة مؽسقرة، شمـاؾمب طمريمتفا وطمريمة ما  - 2

 ىمبؾفا.
داء هق اإلسمدالذم إواعمؼدم 

(2)
إول مذهب اًمؼراء، واًمثاين »: ، يؼقل اًمداين  

شأىمقس مذهب اًمـحقيلم، وهق
 (3)

 سمؼقًمف: وأؿمار إمم ذًمؽ اًمشاـمبل  ، 
 شُمبَْدُل َواُوَها

ِ
اء ـْ َأيْمَثِر اًْمُؼرَّ .............................               َوقَم

(4)
 

 ْت ؼَ بِ يمقهنا ؾُم هق تحقل اهلؿزة إمم واو ظماًمصة ًم اًمتػسػم اًمصقيت احلديثو

ظمؾػلٍّ  اكزٓىملٍّ  ل إمم صقٍت حتقَّ  وىمػلٌّ  طمـجريٌّ  وماهلؿزة صامٌت  :سمضؿةٍ 
(5)

. 

 

                            

                                       
 .74إحتاف ومضالء اًمبنم ص: . 145إسمراز اعمعاين ص: . 34اًمتقسػم ص:  (1)

 .35ص: اًمغراء . اًمرؾماًمة 11. ومقض إٓ ص: 213ص:  رؾماًمة اسمـ ياًمقؿمة، ُيـَْظر: ( 2)

 .37: اًمتقسػم ص( 3)

 .(212): رىمؿ اًمبقت ،17اًمشاـمبقة ص: ( 4)

 .252-254، و71ُيـَْظر: اًمؼراءات اًمؼرآكقة ص: ( 5)
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 اهلنز املفرداملبحث الشابع: 
 وومقف مطؾبان:

 ألبي جعفر ﴾ڱ﴿ المطلب األول: كلمة

 ﴾ڱ ڱ ڱ﴿ىمقًمف شمعامم: ذم  ﴾ڱ﴿يمؾؿة قمـ أيب ضمعػر ذم  اظمتؾػ

ياءً ا إسمداهلحتؼقؼ اهلؿزة، وسملم  [122]اًمتقسمة:
(1)

: ٕكف قُؼ حؼهق اًمتَّ  اعمؼدمُ  واًمقضمفُ  .

إصُؾ ذم اهلؿز
(2)

. 

 لبن وردان ﴾وئ﴿ المطلب الثاني: كلمة

ەئ  ەئ﴿ىمقًمف شمعامم: ذم  ﴾وئ﴿يمؾؿة قمـ اسمـ وردان ذم اظمُتِؾَػ 

أوضمف  : يملطمد(قنُ ُش ـْ مُ )سملم طمذف اهلؿزة مع وؿ اًمشلم  [72]اًمقاىمعة:  ﴾وئ

(مـشئقن)، وسملم اهلؿزة اعمحؼؼة مع يمن اًمشلم محزة وىمػاً 
(3)

 م أداءً واًمقضمف اعمؼد. 

: ـمردًا ًمباهبا: طمقث ىمرأ أسمق ضمعػر يمؾ اًمؽؾامت اًمتل ومقفا مهزة هق طمذف اهلؿزة

مضؿقمة سمعد يمن سمحذف اهلؿزة ووؿ ما ىمبؾفا: يملطمد أوضمف محزة وىمػاً 
(4)

. 

 

                            

                                       
 .141ص:  اًمزاهرة . اًمبدور61. ذح اًمسؿـقدي ص: 159ذح اًمزسمقدي ص:  ُيـَْظر:( 1)

 .23واءة ص: اإل (2)

 .313: ص ًمبدور اًمزاهرة. ا62. ذح اًمسؿـقدي ص: 161ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 3)

 .313اًمبدور اًمزاهرة ص: ُيـَْظر:  (4)
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 : ىكل حركُ اهلنز إىل الشاكً قبله املبحث الثامً
 وومقف صمالصمُة مطاًمَب:

 قمـد اًمبدء هبا ٕيب ضمعػر ويعؼقب ﴾ڤ ڦ﴿ : اًمـؼؾ ذمولالمطلب األ

ـؼؾ طمريمة مهزة سم [52]اًمـجؿ: ﴾ڤ ڦ﴿ذم ىمقًمف شمعامم: أسمق ضمعػر ويعؼقب ىمرأ 

ذم اًمالم مع إدهمام شمـقيـ )قمادًا(، وطمذف اهلؿزة إمم اًمالم ىمبؾفا (إومم)
(1)

 ام، وهل

أوضمفٍ صمالصمة  ـد اًمبدء سمـ)إومم(قم
(2)

: 

 .(ًمقمم)ؼؾ سماًمالم اعمضؿقمة مع اًمـ .1

 . (اًمقمم)هبؿزة اًمقصؾ واًمـؼؾ وماًمالم اعمضؿقمة  .2

 . (إومم)ؿَزة اهلَوحَتِْؼقؼ  ،ؾمؽان اًمالمإو ،ؿَزة اًْمَقْصؾسمرد اًمؽؾؿة إمم أصؾفا: أي: هب .3
: واًمقضمف اًمثاًمث هق اعمؼدم ذم إداء ًمؽؾِّ مـ ىمرأ  سماًمـؼؾ واإلدهمام: ىمال اًمداين 

شسفاىمقأطمسـ اًْمُقضُمقه وأَوُهَق قِمـِْدي »
 (3)

 :  . وىمال اًمشاـمبل 

الَ  ،َوسَمْدُؤُهؿُ                  َوَأْدهَمَؿ سَماىِمقِفْؿ َوسمِاًمـَّْؼِؾ َوْصُؾُفْؿ  َواًْمبَْدُء سمِإَْصِؾ وُمضِّ
(4)

 

 ﴾خب﴿ المطلب الثاني: كلمة

 وهذه اعمسلًمة ًمقست مـ صؿقؿ سماب اًمـؼؾ: سمؾ شمؾحؼ سمف ًمؾؿشاهبة. 

حب ﴿ذم ىمقل احلؼ ؾمبحاكف:  ة )آؾمؿ(ز جلؿقع اًمؼراء قمـد اًمبدء سمؽؾؿومقجق

، ويمن اًمالم، هبؿزة اًمقصؾ مػتقطمةً اًمبدء  [11]احلجرات: ﴾خب مب ىب يب

، وُيقز آسمتداء سمالم مؽسقرة مـ همػم مهزة وصؾ ىمبؾفا، ومـؼقل: (ؿُ ْس ًمِ أَ )ومـؼقل: 

(ؿُ ْس ًمِ )
(5)

. 

                                       
 ، ًمؾؿحؼؼ.166ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 1)

حتبػم اًمتقسػم ص: . 83هاج اًمؼارئ اعمبتدي ص: . 188اإلىمـاع ص: . 225-224 ُيـَْظر: اًمتقسػم ص:( 2)

  .128-127. اًمقاذم562همقث اًمـػع ص:  .568

 .225اًمتقسػم ص:  (3)

 (.231اًمبقت ىمؿ )، 19اًمشاـمبقة ص:  (4)

. اًمـجقم اًمطقاًمع ص: 54. خمتٍم سمؾقغ إمـقة ص: 66 ص:إرؿماد اعمريد . 2/493يمـز اعمعاين ُيـَْظر:  (5)
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وىمد وىمع ظمالف سملم اًمعؾامء ذم اعمؼدم مـ هذيـ اًمقضمفلم: ومذهب اجلعؼمي  إمم 

ًمرضمحان اًمعارض اًمدائؿ قمغم اًمعارض اعمػارقضمقح اًمقضمف اًمثاين: شمر
(1)

ظماًمػف و. 

: ومرضمح اًمبدء سماهلؿزة: ٕكف إصح ذم اًمـؼؾ واًمرواية، وا ـُ اجْلََزِريِّ فا ًمرؾمؿ شمباقماً اسْم

اعمصحػ اًمنميػذم 
(2)

 . 

 

                            

 

                                       
 .129. اًمقاذم ص: 81

 . 2/493يمـز اعمعاين  (1)

 .1/416اًمـنم  (2)
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 وغريه الشكت علِ اهلنزاملبحث التاسع: 
 : بانمطؾوومقف 

 المطلب األول: السكت على الساكن قبل الهمز إلدريس
اظمتؾػ قمـ إدريس ذم مسلًمة اًمسؽت قمغم اًمسايمـ ىمبؾ اهلؿز: ومروى اًمؼطقعل  

ـِ  اًمسؽَت  فقمـ اعمطققمل  قمـف قمدم اًمسؽت، وروى  پ ﴿، كحق: اعمػصقلِ  قمغم اًمسايم

ـِ [62]اًمبؼرة: ﴾پ   ﴾چ﴿و،[185]اًمبؼرة: ﴾ڱ﴿، كحق:اعمقصقلِ  ، واًمسايم

(رء)، و(أل)، وكحق:  [39ًمـقر: ]ا
(1)

 . 

ة طمقث ىمال:  رَّ ـُ اجْلََزِريِّ ساطمًة ذم اًمد   ووضمف اًمسؽت وإن مل يذيمره اسْم

وطمؼؼ مهز اًمقىمػ واًمسؽت أمهال             .......................... 
(2)

 

ؽْ »كَّف كصَّ قمؾقف ذم اًمـنم سمؼقًمف: إٓ أ قِمل  اًمسَّ ـْ َوَرَوى قَمـُْف اعمُْطَّقِّ َت قَمغَم َما يَماَن ِم

(اعمُْْبِفِج )يَمِؾَؿٍة َويَمِؾَؿَتلْمِ قُمُؿقًما، َكصَّ قَمَؾْقِف ذِم 
(3)

ش 
 (4)

. واعمبفج هق أطمد ـمريؼلم 

ة وأصؾفا )حتبػم اًمتقسػم( رَّ إلدريس ذم اًمد 
(5)

. 

:  وىمال اعمتقزم سمعد كؼؾف اًمؽالم ـِ اجْلََزِريِّ ومظفر مـ هذا أن قَمَدم »اًمساسمؼ قمـ اسْم

ة واًمتَّحبػِم ٓ َوضمف ًَمفُ ِذيمرَ  رَّ ؽِت ذِم اًمد  شُه اًمسَّ
(6)

: ىمائالً ذًمؽ ذم  اعُ سمعف اًمضبَّ اوشم. 

 قوه قمـ ظَمَؾٍػ: دريسإطمدى ـمريؼك إقمغم اًمـافمؿ رمحف اهلل  مـ اىمتصارٌ  وهذا»

قِملِّ اًمثاكقة: وهل ـمريؼ  فطريؼسم يؿـع مـ إظمذٓ هق ، وقمـف ومعـف اًمؼطقعل   قمـف  اعمُْطَّقِّ

شف اًمسؽت ... وقمغم إظمذ سماًمقضمفلم ضمرى قمؿؾـاومذهب، ومعـف
 (7)

. 

                                       
 .65ًمؾؿحؼؼ. ذح اًمسؿـقدي ص:  169-168ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 1)

ة ( 2) رَّ  .(37، اًمبقت رىمؿ: )17ص:  اعمضقةاًمد 

 .1/412اعمبفج  (3)

 .1/424اًمـنم  (4)

 .181حتبػم اًمتقسػم ص:  (5)

 .494اًمروض اًمـضػم ص:  (6)

 .19اًمبفجة اعمروقة ص:  (7)
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: ٕكف إىمقى ذم هق شمرك اًمسؽت اعمؼدم أداءً وشمػريعًا قمغم إظمذ سماًمقضمفلم وم

 .اناًمباطمث اًمـؼؾ، وٕن إصؾ ذم اهلؿز اًمتحؼقؼ سمدون ؾمؽت. وهق ما ىمرأ سمف

تحؼقؼ اًمـؼم ًم أكفاًمسؽت قمغم اهلؿز ذم اًمدرس اًمصقيت احلديث شمقضمقف و

علم اعمتقاًمقلمًمؾؿؼط
(1)

. 

 وصالً ألبي جعفر وخلف   ﴾ېئ ۈئ﴿ المطلب الثاني: السكت على

]احلاىمة:  ﴾ېئ ۈئ﴿ىمقًمف شمعامم: مـ ش ماًمقف»ىمرأ أسمق ضمعػر وظمؾٌػ سمنصمبات هاء 

ذم هذا اعمقوع قمـ يمؾِّ مـ أصمبت اهلاء  ورد اخلؾػ وصاًل ووىمػًا، وىمد [29، 28

وصالً 
(2)

يتلشمك ذًمؽ إٓ سماًمسؽت ؾمؽتًة يسػمًة، ومقجقز ومقف إفمفار اهلاء إومم، وٓ  :

وُيقز أيضًا إدهمام اهلاء إومم ذم اًمثاكقة إدهمام متامصمؾلم صغػماً 
(3)

ىمال أسمق ؿمامة: . 

يعـل سماإلفمفار أن يؼػ قمغم ماًمقف وىمػة ًمطقػة، يعـل وىمػة ًمطقػة طمال اًمقصؾ دون »

يؿؽـ إٓ هلا ذم اإلدهمام، وأما إن وصؾ ومال  ومال طمظَّ  ،ًمؽقن اهلاء ًمؾسؽت :شمـػس

شاإلدهمام أو اًمتحريؽ
(4)

.  

اإلفمفار واًمقضمف اعمؼدم أداءً 
(5)

آظمتقار أٓ شمدهمؿ اهلاء إومم : »، يؼقل اًمؼقز  

اًمسايمـة، وأن شمـقي قمؾقفا اًمقىمػ، ومؼد أظمذ ىمقم سماإلدهمام واًمتشديد، وًمقس 

شٕكف يصػم ىمد أصمبت هاء اًمسؽت ذم اًمقصؾ، وذًمؽ ىمبقح :سمؿختار
 (6)

. 

  يليت ًمف احلؽؿ اعمذيمقر: ٕكف يؼرأ سمحذف اهلاء وصاًل.وأما يعؼقُب ومال

                                       
 .134ُيـَْظر: اًمؼراءات اًمؼرآكقة ص: ( 1)

اًمـنم ا وىمػًا. ]ُيـَْظر: وهؿ مجقع اًمعنمة ما قمدا: محزة، ويعؼقب: ومؼد ىمرآ سمحذف اهلاء إومم وصاًل وإصمباهت (2)

 [.142إحتاف ومضالء اًمبنم ص: . 2/142

 .135. اًمقاذم ص: 86ُيـَْظر: إرؿماد اعمريد ص: ( 3)

 .88. اًمـجقم اًمطقاًمع ص: 112. اًمقاذم ص: 67إرؿماد اعمريد ص:  وُيـَْظر: .185إسمراز اعمعاين ص: ( 4)

 .45ص:  اًمغراء رؾماًمة. اًم1/237. هداية اًمؼاري 86إرؿماد اعمريد ص:  ُيـَْظر:( 5)

 .158اًمرقماية ص: ( 6)
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 املبحث العاطر: اإلدغاو الصػري وأحكاو املًه الشاكيُ
 وومقف مطؾبان: 

 بالمرسالت ﴾ٻ﴿المطلب األول: اإلدغام الكامل أو الناقص في 

ـُ اجْلََزِريِّ ذم ىمقًمف:   كص اسْم

ـْ َأطَمطت  َمْع  ِ اإِلـْمَباَق ِم سَمَسطتَّ َواخلُْؾُػ سمِـَْخُؾْؼُؽْؿ َوىَمعْ                َوسَملمِّ
(1)

 

 وضمفان:  [22]اعمرؾمالت:  ﴾ٱ   ٻ﴿قمغم أكف ُيقز ذم ىمقًمف شمعامم: 

إول: اإلدهماُم اًمؽامُؾ: سمحقث شمسؼط اًمؼاُف ذاشمًا وصػًة، وهق ىمقل اًمداينِّ 

وهمػمه
(2)

 . 

مؼؾؼؾٍة، وإًمقف سمحقث شمبؼك اًمؼاُف ؾمايمـًة مستعؾقًة همػم  اًمثاين: اإلدهماُم اًمـاىمُص:

ـُ أيب ـماًمٍب وهمػُمه ذهب مؽل  سم
(3)

سمقـفام اسمـ اًمباذش ظمػمَّ . و
(4)

 . 

ومنن اإلدهمام ُيب : »اًمؼرـمبل  قمبُد اًمقهاِب يؼقل وذم شمقضمقف اإلدهمام اًمـاىمص 

ٓ أكؽ شمُ ًمؼرب اعمخرج،  ـ ضمفر اًمؼاف وىمقَّ  بؼل ؿمائبةً إ شهتا واؾمتعالئفا وىمؾؼؾتفام
(5)

. 

ـُ  وىمد َكٍَمَ  ه أًمبتة همػمُ  سمؾ ويـبغل أٓ ُيقزَ »سمؼقًمف: اًمؽامَؾ  ِريِّ اإلدهمامَ اجْلَزَ  اسْم

 .وماًمسايمـ أومم وأطمرى :ٕكف يدهمؿ اعمتحرك ذم ذًمؽ حمضاً  :ظمذ سماإلدهمام اًمؽبػمًمم

ؿؾ قمغم ، إٓ أن حُي حمٌض  وما وىمع ذم قمبارة سمعضفؿ مـ إفمفار اًمؼاف ومذًمؽ ظمطلٌ 

شفا ٓ قمغم إفمفار احلرف ذاشمفاؾمتعالئِ  صػةِ  إفمفارِ 
(6)

إًمقف اًمضباع  . وهق ما أؿمار

                                       
 (. 46، اًمبقت رىمؿ )52اعمؼدمة اجلزرية ص:  (1)

 .38إرؿماد اعمريد ص: . 129ُيـَْظر: اًمتحديد ص: ( 2)

 .255ُيـَْظر: اًمرقماية ص: ( 3)

 .183اإلىمـاع ص: ( 4)

مشؽؾ: إذ مـ  شؾتفاوىمؾؼ» وىمقل اًمؼرـمبل .2/18اًمـنم  .68وُيـَْظر: اإلىمـاع ص:  .113اعمقوح ص: ( 5)

 .اعمتػؼ قمؾقف أكف ذم طمال اًمؼراءة سماإلدهمام اًمـاىمص ذم مثؾ هذه احلاًمة ومال شمتلشمك اًمؼؾؼؾة

 .2/19اًمـنم ( 6)
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]أي: اإلدهمام وًمؽقن إول  ،ًمصحتف ىمقاؾماً  :وهق اًمذي يـبغل إظمذ سمف»سمؼقًمف: 

شًمقس مـ ـمريؼـااًمـاىمص[ 
(1)

.  

اًمعنمة يمؾفؿم ذم إداء ًمؾؼراء ؼدَّ اًمؽامؾ هق اعميتضح أن اإلدهمام مما شمؼدم 
(2)

 ،

 شكخؾّؽؿ»ف، ويصػم اًمـطؼ: ٓ أصمر ومقف ًمؾؼا ،ويؽقن مـ ىمبقؾ اإلدهمام اًمتام اعمحض

إذ اًمؼاف واًمؽاف مـ خمرضملم، همػم أن اًمتداين ذم اعمخرج يقن  :سمؽاف مشددة

ارشمػاع اًمؾسان هبام ارشمػاقمة واطمدة مـ همػم ومصؾ سمقـفام، ومقحؿؾ آطمتباس ًمؾـػس 

صػة آؾمتعالء اعمؼؽمن سماًمؼاف، سمقـام يتؿقز إـمالق اًمـػس سمآؾمتػال اعمتصػ سمف 

شصقت اًمؼاف
 (3)

.  

هق إدهمام سملم صقشملم متؼارسملم ذم وماإلدهمام هـا ومـ وضمفة صقشمقة طمديثة 

اعمخرج، مع يمقهنام خمتؾػلم ذم مؾؿح أو أيمثر
(4)

. 

 المطلب الثاني: إخفاء الميم الساكنة عند الباء أو إظهارىا
ـُ اجْلََزِريِّ رمحف اهلل:  ىمال اسْم

ـْ ُكقٍن وَ ــَِر اًمُغـّ ـوَأفْمفِ                    ـْ َة ِم َداـــا ؿُم ـِمقٍْؿ إَِذا مَ           ِم  َوَأظْمِػلَمْ  ،دِّ

قمغم اعمختار مـ أهؾ إداء        اعمِْْقَؿ إن شمسؽـ سمغـة قمـد اًمباء                   
(5)

 

يػقد أن ًمؾؼراء وضمفلم ذم اإلظمػاء ش قمغم اعمختار مـ أهؾ إداء»ومؼقًمف: 

: إول: إظمػاء اًمباء [121]آل قمؿران: ﴾ڀ ڀ ڀ﴿اًمشػقي كحق ىمقًمف شمعامم: 

ـُ قمـد اعمقؿ سمغـة،  ا، ىمال مُهَ وهمػمُ  واًمداين   جماهدٍ  وهق مذهب اعمحؼؼلم، وأظمذ سمف اسم

                                       
 .شوأوضمف ىمقاؾماً  ،وإول أصح روايةً »، وومقف: 53وُيـَْظر: اًمػتح اًمرمحاين ص:  .38إرؿماد اعمريد ص: ( 1)

 .256-1/254اًمؼاري  . هداية224ُيـَْظر: اًمـجقم اًمطقاًمع ص: ( 2)

 .362اًمدراؾمات اًمصقشمقة ص: ( 3)

 .262ُيـَْظر: اًمؼراءات اًمؼرآكقة ص: ( 4)

 (.63-62، اًمبقتان: )52اعمؼدمة اجلزرية ص:  (5)
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وما أؿمبفف، [ 137]اًمبؼرة: ﴾ڎ ڈ﴿ومنن اًمتؼت اعمقؿ سماًمباء، كحق: »: اًمداين  

ٓكطباق اًمشػتلم  :ومعؾامؤكا خمتؾػقن ذم اًمعبارة قمـفا معفا. ومؼال سمعضفؿ: هل خمػاة

ا مذهب اسمـ جماهد، ومقام طمدصمـا سمف احلسلم سمـ ذوه .فام، يماكطباىمفام قمغم إطمدامهاقمؾق

 ٕن هلا صقشماً  :قمكم، قمـ أمحد سمـ كٍم، قمـف، ىمال: واعمقؿ ٓ شمدهمؿ ذم اًمباء ًمؽـفا ختػك

شذم اخلقاؿمقؿ شمقاظمل سمف اًمـقن اخلػقػة
(1)

ذم  أيامـا هذههق اًمذي ٓ يؼرأ سمغػمه ذم و .

مجقع إىمطار
(2)

.  

ثاين: إفمفارها إفمفارًا شمامًا ٓ همـة معفواًم
(3)

. 

ـُ اجْلََزِريِّ  وىمد ذيمر اسْم
(4)

أهؾ إداء  ، ومذهبسمـ اعمـاديا أن هذا هق مذهب 

: طمقث  مؽلٌّ  هاظمتارواًمبالد اعمنمىمقة، وسماًمعراق  إذا ؾمؽـت اعمقؿ »يؼقل: اًمؼقز 

 ﴾ڄ ڃ﴿ كحق: :وضمب أن يتحػظ سمنفمفارها ؾمايمـة قمـد ًمؼائفا سماء أو وماء أو واو

ذم اًمؼرآن  ، وؿمبف ذًمؽ يمثػمٌ [44]اعمائدة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿. [25]اًمبؼرة: 

مـ  ومقفا رءٌ  َث دُ مـ همػم أن حَيْ  مـ سمقان اعمقؿ اًمسايمـة ذم هذا يمؾف ؾمايمـةً  ٓ سمدَّ 

ًمؼرب خمرج اعمقؿ مـ خمرضمفـ، ٕهنـ  :وإكام ذًمؽ ظمقف اإلظمػاء واإلدهمام :طمريمة

 أن اًمػاء خترج مـ سماـمـ اًمشػة اًمسػغم وأـمراف همػم .يمؾفـ خيرضمـ مما سملم اًمشػتلم

اًمثـايا اًمعال، وًمقٓ اظمتالف صػات اًمباء واعمقؿ واًمقاو قمغم ما ىمدمـا مـ اًمنمح مل 

َـّ ذم اًمسؿع صـػاً  ،خيتؾػ اًمسؿع هبـ شواطمداً  وًَمؽ
(5)

 . 

ـُ  َح وصحَّ  ًمسببلماإلظمػاء،  حرضمَّ و ،اجْلََزِريِّ اعمذهبلم اسْم
(6)

 : 

                                       
 .129. وُيـَْظر: اعمقوح ص: 65اًمتحديد ص: ( 1)

 .144ُيـَْظر: أسمحاث ذم قمؾؿ اًمتجقيد ص: ( 2)

 .58. إصقل ص: 64ُيـَْظر: اًمقاذم ص: ( 3)

 .55ُيـَْظر: همقث اًمـػع ص: و .1/222اًمـنم  (4)

 .1/223. اًمؽشػ 84اًمرقماية ص: ( 5)

 .1/222اًمـنم  (6)
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 طمقث أمجع اًمؼراء قمغم :[8]اًمـؿؾ:  ﴾ڳ ڱ﴿ اإلىمالب ذم كحق إول: ىمقاؾمًا قمغم

  ذم هذه احلاًمة. ءظمػااإل

ٺ ﴿ذم كحق:  اإلدهمام اًمؽبػمقمغم إظمػائفا ذم اًمثاين: إمجاع أهؾ إداء 

 .[53]إكعام:  ﴾ٺ

وًمق شمؾػظت »يمـة ىمبؾ اًمباء وإظمػائفا، ومقؼقل: سملم إفمفار اعمقؿ اًمسا وىمد مقز اعمرقمٌم  

إلظمػاء اًمغـة  :هـا ًمؽان زمان اكطباىمفام ومقف يمزمان اكطباىمفام ذم اًمباءسمنفمفار اعمقؿ 

طمقـئذ، وشمؼقى اكطباىمفام ذم إفمفار اعمقؿ ومقق اكطباىمفام ذم إظمػائف ًمؽـ دون ىمقة 

ومنهنا ٓ ختؾق قمـ  :سمخالف اعمقؿ اًمظاهرة ،إذ ٓ همـة ذم اًمباء أصالً  :اكطباىمفام ذم اًمباء

شة شمقرث ًمالقمتامد وعػاً واًمغـ .أصؾ اًمغـة، وإن يماكت ظمػقة
(1)

، وقمؾقف وماًمظاهر أن 

معـك إظمػاء اعمقؿ ًمقس إقمدام ذاهتا، سمؾ إوعاومفا سماًمؽؾقة، وؾمؽم ذاهتا ذم اجلؿؾة 

ٕن ىمقة احلرف أو فمفقر ذاشمف إكام هق  :سمتؼؾقؾ آقمتامد قمغم خمرضمفا، وهق اًمشػتان

سمؼقة آقمتامد قمغم خمرضمفا
(2)

. 

 

                            

 

                                       
 .84ضمفد اعمؼؾ ص: ( 1)

 .84كػسف ص: اعمرضمع  (2)
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 اإلمالُاملبحث احلادٍ عظر: 
 : مطاًمَب  ةُ وومقف صمالصم

 شكلتا» المطلب األول: إمالة

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ذم ىمقًمف شمعامم: ش يمؾتا»اظمُتؾػ ذم إماًمة يمؾؿة 

ذم طمال اًمقىمػ قمؾقفا [33]اًمؽفػ:  ﴾ېئ
(1)

 . 

وؾمبب اظمتالومفؿ ذم إماًمتفا أو قمدم إماًمتفا هق اظمتالومفؿ ذم حتديد كقع إًمػ 

، وقمؾقف ومؾقس هلؿ ومقفا شيمؾت»ومػردها  ،ًمؾتثـقةاًمؽقومققن إمم أن أًمػفا ومقفا: ومذهب 

إٓ اًمػتح: ٕن أًمػ اًمتثـقة ٓ إماًمة ومقفا. وذهب اًمبٍميقن قمغم أن أًمػفا ًمؾتلكقث، 

صحاب اإلماًمةمتال  وقمؾقف ومنهنا ،سمؽن اًمػاء (غَم عْ ومِ ) اوزهن ٕصحاب ، وشمؼؾؾ ِٕ

اًمتؼؾقؾ
(2)

. 

ِـّ قمؾقف: ىمال اًمداين:  قمباراتح: ًمتظاهر واعمؼدم ذم إداء هق اًمػت أئؿة اًمػ

شواًمؼّراء وأهؾ إداء قمغم إول»
(3)

ـُ يعـل اًمػتَح. و :  ىمال اسْم واًمقضمفان »اجْلََزِريِّ

شضمقدان، وًمؽـك إمم اًمػتح أضمـح
(4)

 اًمػتحقمغم اإلمجاعُ  َل ؽِ طُم إكف سمؾ . 
(5)

. 

  ﴾ژ ﴿ المطلب الثاني: إمالة

اؾمؿ اًمـبل قمؾقف اًمسالم طمقثام ش حيقك»الومًا ذم إماًمة كؼؾ مؽلٌّ واًمداين  وهمػممها ظم

ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ
(6)

 . 

                                       
. إسمراز 366. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 1/635. ذح اًمـقيري 2/79. اًمـنم 761ص:  ضمامع اًمبقان (1)

 .372. همقث اًمـػع ص: 221اعمعاين ص: 

 ( اعمراضمع كػسفا.2)

 .761ص:  ضمامع اًمبقان (3)

 .193ص: اًمزاهرة . اًمبدور 74ص:  ت. وُيـَْظر: طمؾ اعمشؽال1/414اًمـنم ( 4)

 .372همقث اًمـػع ص:  (5)

  .688ص:  ضمامع اًمبقان. 387اًمتبٍمة ص:  .1/185اًمؽشػ ( 6)
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ذم وزهنا: ومؿـ ذهب وؾمبب اظمتالومفؿ ذم إماًمتفا أو قمدم إماًمتفا هق اظمتالومفؿ 

ده مماًمة، ومـ ذهب إمم أن وزهنا )َيْػَعُؾ( سمػتح اًمعلم ومفل قمـ إمم أن وزهنا )وَمْعغَم(

ومفل قمـده همػم مماًمة
(1)

. 

دم ذم إداء، سمؾ اًمصقاب اًمذي ٓ ُيؼرأ إٓ سمف إماًمتفا إماًمة يمؼمى أو صغرى واعمؼ

ـُ اجْلََزِريِّ وهمػمه سمحسب مذاهب اًمؼراء، وهذا ما كصَّ إًمقف اسْم
(2)

. 

 ونحوه ﴾ڤ﴿ المطلب الثالث: إمالة

 ﴾ڤ﴿رمحف اهلل ظمالومًا ذم إماًمة إؾمامء اعمرؾمقمة سماًمقاء: كحق:  ذيمر اًمشاـمبل

 :، وذًمؽ ذم ىمقًمف[41]اًمدظمان: ﴾ڀ﴿، و[282]اًمبؼرة:

ُؼقا ـَ َوىْمػًا َوَرىمَّ ُؿقا اًمتَّـِْقي  َوشَمْػِخقُؿُفْؿ ذم اًمـَّْصِب َأمْجَُع َأؿْمُؿالَ               َوىَمْد وَمخَّ

ك َومَ  ِه ـــُعُف َمْع ضَم ــْقمًم َرومْ ــُمَسؿَّ ى َوشَمتـقسُمُف همُ ـَوَمـُْص               رِّ َزيَّالَ ـًرى شمَ ـْ زَّ
(3)

 

ضؿـ يمالمف اإلؿمارة إمم صمالصمة مذاهبويت
(4)

: 

 .ومتح مجقع ما ضماء ذم ذًمؽ ؾمقاء يمان ذم مقوع اًمـصب أو اجلر أو اًمضؿإول: 

 .اإلماًمة ذم إكقاع اًمثالصمةاًمثاين: 

 .إماًمة اعمجرور واعمرومقع ومؼط دون اعمـصقباًمثاًمث: 

قمؾامء ذم اًمؼراءات، ومل يصح قمـ  ٓ أدائلٌّ  هذا اخلالف كحقيٌّ اًمصقاب أن و

ِـّ  إذ مل يذيمر اًمداين   :اًمؼراءة ذم سماب اإلماًمة ؾمقى اإلماًمة ذم  وهمػمه مـ أئؿة هذا اًمػ

ىمد أؿمار قمؾامء اًمٍمف إمم اًمقىمػ قمغم اعمؼصقر اعمـقن، ومام يماكت و اًمرضب.هذا 

 ، وما يماكت أًمػف مبدًمةً [125]اًمبؼرة: ﴾ې﴿، مثؾ: ياملومنكف  أًمػف أًمػ ىمٍم مطؾؼاً 

                                       
. إسمراز اعمعاين ص: 132 اإلىمـاع ص: .688ص:  ضمامع اًمبقان. 387اًمتبٍمة ص:  .1/185اًمؽشػ ( 1)

  .1/572ذح اًمـقيري  .2/53. اًمـنم 229

 .1/572ذح اًمـقيري . 229إسمراز اعمعاين ص: وُيـَْظر:  .2/53اًمـنم  (2)

 .(338-337)، اًمبقتان: 16اًمشاـمبقة ص: ( 3)

 .92. اًمػتح اًمرمحاين ص: 25ص:  اًمزاهرة . اًمبدور117ص:  اًمؼارئ اعمبتدي ُيـَْظر: هاج( 4)
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وما يماكت أًمػف مبدًمة  .[127]ـمف:  ﴾ں ڻ ڻ﴿، مثؾ: املٓ يمـ اًمتـقيـ ومنكف 

ويامل ذم اجلر  ،ذم اًمـصبٓ يامل مـ اًمـصب، وأًمػ ىمٍم ذم اًمرومع واجلر ومنكف 

واًمرومع
(1)

.  

وماًمقىمػ قمغم إًمػ اًمتل هل قمقض مـ اًمتـقيـ ذم طمال اًمـصب، » :ىمال مؽلٌّ 

 ﴾ې﴿و ، [156]آل قمؿران: ﴾ەئ﴿ومال إماًمة ومقف قمغم هذا اًمؼقل، وذًمؽ كحق: 

، ومؽؾف ذم مقوع كصب، واًمذي ىمرأكا سمف هق اإلماًمة ذم اًمقىمػ ذم هذا  [125]اًمبؼرة:

شقمغم طمؽؿ اًمقىمػ قمغم إًمػ إصؾقة :يمؾف
(2)

. 

واعمؼدم ذم إداء، سمؾ اًمصقاب اًمذي ٓ يؼرأ سمغػمه هق إماًمة شمؾؽ إؾمامء وىمػًا 

ا إكام هق مذهٌب عمـ هلؿ اإلماًمة يمؾ طمسب أصؾف. وأن اخلالف اعمذيمقر ذم إماًمتف

ِـّ قمغم شمرك ذيمر اخلالف ذم ذًم . وًمذا ومؼد كص أئؿة اًمػ ـُ كحقيٌّ ٓ أدائلٌّ ؽ: ىمال اسْم

: ومل أقمؾؿ أطمدا مـ أئؿة اًمؼراءة ذهب إمم هذا اًمؼقل، وٓ ىمال سمف، وٓ أؿمار »اجْلََزِريِّ

مذهٌب كحقيٌّ ٓ إًمقف ذم يمالمف، وٓ أقمؾؿف ذم يمتاب مـ يمتب اًمؼراءات، وإكام هق 

شدقما إًمقف اًمؼقاس ٓ اًمرواية دائلٌّ أ
(3)

. 

 وىمال ذم اًمطقبة: 

ـِ ظُمْؾٌػ ُيْعَتغم ..              .......................... َوَما سمِِذي اًمتَّـِْقي
(4)

 

 

                            

                                       
اًمػتح  .157اًمقاذم ص: . 117ص:  اًمؼارئ اعمبتدي . هاج2/75اًمـنم  .242إسمراز اعمعاين ص: ( 1)

 .91-92اًمرمحاين ص: 

 .1/258 اًمؽشػ( 2)

. 62. همقث اًمـػع ص: 122. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 1/632ذح اًمـقيري وُيـَْظر:  .2/75اًمـنم  (3)

 .25اًمبدور اًمزاهرة ص: 

 (.324رىمؿ : ) ، اًمبقت54ـمقبة اًمـنم ص:  (4)
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 املبحث الثاىٌ عظر: الراءات

 وومقف أرسمعُة مطاًمَب: 

 ﴾ڤ﴿ المطلب األول: راء

 ﴾ڦ   ڤ ڦ ڤ ڤ﴿ذم ىمقًمف شمعامم: ش ڤ»نمة ذم راء يمؾؿة اًمعًمؾؼراء 

ويتضح ذًمؽ ذم ىمقل وضمفان: اًمتػخقؿ واًمؽمىمقؼ، طمال اًمقصؾ  [63]اًمشعراء: 

 :    اًمشاـمبلِّ 

ضَمرى سَملْمَ اعمََشاِيِخ ؾَمْؾَسالَ  (ومِْرٍق ـ)ظُمْؾُػُفْؿ سمِ وَ  .............................         
(1)

 

 : ـُ اجْلََزِريِّ  وىمال اسْم

..................................            ُد ـــٍر ُيقضَم ــًمَِؽْس  (ْرٍق ــومِ )ُػ ذِم ــَْواخْلُؾ
(2)

 

، ًمتحريمف سماًمؽن :ووضمف اًمؽمىمقؼ أن طمرف آؾمتعالء ىمد اكؽنت صقًمتف

ؽراهقة اخلروج مـ شمسػؾ اًمؽنة إمم ًمو ،ريـقؽسطمروملم مقىمقع اًمراء سملم ًمو

شمصعد اًمتػخقؿ
(3)

ورد سمعدها طمرف  ذاشمػخقؿ اًمراء إ ىماقمدةاـمراد ػخقؿ ووضمف اًمت .

إمم طمريمتف مـ همػم كظرٍ ، اؾمتعالء
(4)

. 

: طمقث اعمحض ومقختؾػ طمؽؿ اًمراء ذم يمؾؿة )ومرق(وأما قمـد اًمقىمػ سماًمسؽقن 

إن مـ إمقر اًمتل سُمـَِل قمؾقفا اًمؼقل سماًمؽمىمقؼ يمقهنا مؽسقرًة، وىمد أصبحت ذم 

د أن طمرف آؾمتعالء اًمسايمـ أىمقى مـ اًمقىمػ ؾمايمـًة، ومـ اعمعؾقم ذم اًمتجقي

اعمؽسقر
(5)

 . 

                                       
 .(351): رىمؿ ، اًمبقت29اًمشاـمبقة ص: ( 1)

 (.43، اًمبقت رىمؿ: )52اعمؼدمة اجلزرية ص:  (2)

ص:  اًمؼارئ اعمبتدي هاج .2/123اًمـنم . 256إسمراز اعمعاين ص: . 784ضمامع اًمبقان ص: ُيـَْظر: ( 3)

 .1/124اًمؼاري  هداية .166ص:  . اًمقاذم128 ص:إرؿماد اعمريد . 123. اًمـجقم اًمطقاًمع ص: 121

. اًمـجقم 121ص:  اًمؼارئ اعمبتدي . هاج138، ذح اسمـ اًمـافمؿ ص: 256ُيـَْظر: إسمراز اعمعاين ص: ( 4)

 .1/124هداية اًمؼاري  .166ص:  . اًمقاذم128 ص:إرؿماد اعمريد . 123اًمطقاًمع ص: 

 .158هماية اعمريد ص:  .1/125هداية اًمؼاري ُيـَْظر:  (5)
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أن مـ  -ومقام يرى اًمباطمثان-وأطمسـ أراء ذم هذه اعمسلًمة وأىمرهبا مـ اًمصقاب 

يمان يؼرأ وصاًل سمتػخقؿ اًمراء ومؾقس ًمف وىمػًا إٓ اًمتػخقؿ: ٕن اًمراء إذا ومخؿت مع 

ـ أن طمرف يمقن اًمؼاف مؽسقرة، ومألن شمػخؿ قمـد يمقهنا ؾمايمـة أومم: عما شمؼرر م

آؾمتعالء اًمسايمـ أىمقى مـ اعمؽسقر. وأما مـ يمان يؼرأ وصاًل سمؽمىمقؼ اًمراء ومؾف ذم 

اًمقىمػ اًمقضمفان: أما اًمؽمىمقؼ ومعؿاًل سمإصؾ، وًمعدم آقمتداد سمعارض اًمقىمػ، 

وأما اًمتػخقؿ وماقمتدادًا سمعارض اًمتسؽلم: طمقث إن طمرف آؾمتعالء ىمد ىمقَي قمـد 

 اكتؼاًمف مـ اًمؽن إمم اًمتسؽلم.

واعمؼدم أداًء ذم هذه اًمراء وصاًل هق اًمؽمىمقؼ: ًمتؽاصمر كصقص أئؿة قمؾؿ اًمؼراءات 

وطمؽك همػم واطمد قمؾقف اإلمجاعقمغم ذًمؽ، 
(1)

 ، وًمؼقة إدًمة اًمتل اقمتؿدوا قمؾقفا. 

وأما اعمؼدم وىمػًا ومفق اًمتػخقؿ، ًمزوال اًمعؾة اًمتل مـ أضمؾفا ىمدم اًمؽمىمقؼ: وهل يمقن 

 ؾؿ. اًمؼاف مؽسقرة. واهلل شمعامم أقم

 المطلب الثاني: الوقف على الراء المتطرفة المكسورة وقبلها ساكن قبلو كسر
 متطرومٍة مؽسقرٍة، شمسؽـ ًمؾقىمػ، وىمبؾفا 

ٍ
ذهب سمعض أهؾ إداء إمم أنَّ يمؾَّ راء

وىمبؾ اًمسايمـ يمنٌة متَّصؾٌة ذم اًمؽؾؿة كػسفا: كحق:  -همػم طمرف اؾمتعالء–ؾمايمـ 

 ﴾ۆ﴿، [2]اًمعٍم:  ﴾ٻ پ﴿، [2]اًمؼدر:  ﴾ڀ ڀ﴿، [1]اًمػجر:  ﴾ٱ﴿

 ، ومنكف ُيقز ذم شمؾؽ اًمراء وىمػًا اًمقضمفان: اًمتػخقُؿ واًمؽمىمقُؼ.[5]اًمنمح: 

 اعمقضمبِة ًمؽمىمقؼفا، ومتػخؿ طمقـئٍذ: اقمتداداً ووضمُف اًمتػخقِؿ 
ِ
 هق زواُل يمنِة اًمراء

واًمعارُض ٓ قمؼمَة سمفسمإصؾ. ووضمُف اًمؽمىمقِؼ أن اًمسؽقَن قمارٌض، 
(2)

. 

ؾ اًمراضمح اًمصحقح أن طمؽؿ اًمراء ذم هذه احلاًمة اًمتػخقؿواعمؼدم ذم إداء: سم
(3)

 ،

 :  وهق ىمقل أئؿة اًمؼراءة: ىمال اًمشاـمبل 

                                       
 . 131إحتاف ومضالء اًمبنم ص:  .2/27. ذح اًمـقيري 2/123. اًمـنم 256إسمراز اعمعاين ص:  (1)

 .2/129اًمـنم  (2)

 .1/132هداية اًمؼاري . 583، 131. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 2/111( اًمـنم 3)
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َوشَمْػِخقُؿفَا ذم اًْمَقىْمِػ َأمْجَُع َأؿْمُؿالَ                 َوشَمْرىِمقُؼفَا َمْؽُسقَرًة قِمـَْد َوْصؾِِفْؿ 
(1)

 

 : ـُ اجْلََزِريِّ  وىمال اسْم

ا إِنْ ـِؼ اًمــــَوَرىمِّ  ْؿ َواْكٍُمِ                 ِر ــمُتَْؾ َأْو شُمْؽَس  رَّ َوذِم ؾُمُؽقِن اًْمَقىْمِػ وَمخِّ
(2)

 

اًمؼقل سماًمتػخقؿ طماًمة اًمسؽقن هق اعمؼبقل اعمـصقر، وهق اًمذي »وىمال ذم اًمـنم: 

شقمؾقف قمؿؾ أهؾ إداء
(3)

. 

، وىمبؾفا راٌء، صمؿ طمذومت هذه ًمؽـ يستثـك مما ؾمبؼ اًمؽؾامت اًمتل 
ٍ
شمـتفل أصاًل سمقاء

 مؽسقرٍة. واًمذي 
ٍ
اًمقاء ًمؾجازم أو ًمؾتخػقػ، ومنن اًمؽؾؿة ؾمتـتفل ذم هذه احلاًمة سمراء

 ورد مـ ذًمؽ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: 

 .[65]احلجر: ، [81]هقد:  ﴾ىئ يئ جب      حب خب﴿ .1

 .[52]اًمشعراء: ، [77]ـمف:  ﴾ٻ پ پ﴿ .2

 .[23]اًمدظمان:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ      ڄ﴿ .3

 .[4]اًمػجر:  ﴾  پ ڀ ڀ﴿ .4

 ومػل طمال اًمقىمػ قمغم هذه اًمؽؾامت ُيقز ذم اًمراء وضمفان:

 اًمتػخقؿ: أظمذًا سماًمعارض يمام شمؼدم. -1

اًمؽمىمقؼ: ومرىمًا سملم يمنة اإلقمراب ويمنة اًمبـاء: ٕن إصؾ: )وملهي(،  -2

)أهي(، )يني(، ومقبؼك اًمؽمىمقؼ دًٓمة قمغم إصؾ، وومرىمًا سملم ما أصؾف اًمؽمىمقؼ 

قمرض ًمف وما
(4)

 . 

ِـّ قمغم شمؼديؿف ذم إداء هق اًمؽمىمقؼ: ًمؾعؾة ـواًمراضم ح اًمذي كص قمؾامء اًمػ

                                       
 (.355، اًمبقت رىمؿ: )29اًمشاـمبقة ص  (1)

 (.344، اًمبقت رىمؿ: )55ـمقبة اًمـنم ص  (2)

 . 2/112اًمـنم  (3)

 . 2/34ذح اًمـقيري  .2/111اًمـنم  (4)
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اعمذيمقرة ومقف
(1)

. 

هبؿزة ىمطع ﴾ٻ پ﴿هذا قمغم ىمراءة مـ ىمرأ 
(2)

ٻ ﴿، أما قمغم ىمراءة مـ ىمرأ 

هبؿزة اًمقصؾ ﴾پ
(3)

ومؽمىمقؼ اًمراء متعلّمٌ وىمػاً  
(4)

: ٕن ذم اًمؾػظ يمنشملم: يمنة 

ًمراء. واًمؽنة اًمثاكقة وإن زاًمت وىمػًا ومنن اًمؽنة ىمبؾفا شمقضمب كقن )أن(، ويمنة ا

اًمؽمىمقؼ. ويمنة اًمـقن مـ )أِن( وإن يماكت قماروة ومنن ؾمؽقن اًمراء ذم اًمقىمػ 

يمذًمؽ قمارض، وًمقس أطمدمها أومم سمآقمتبار مـ أظمر، ومقؾغقان مجقعًا، ويرضمع إمم 

يمقهنا ذم إصؾ مؽسقرة، ومؽمىمؼ قمغم أصؾفا
(5)

. 

ذم  ﴾ڱ﴿اعمتقزم سماًمؽؾامت إرسمع اعمذيمقرة يمؾؿًة ظمامسًة: وهل: َوَأحْلََؼ 

مقاوعفا اًمستة ذم ؾمقرة اًمؼؿر
(6)

. وضمعؾ اًمؽمىمقؼ ومقفا أومم مـ اًمتػخقؿ: سمجامع أن 

، وطمذومت اًمقاء، وسمؼقت اًمراء مؽسقرةً شوكذري»أن أصؾفا: 
(7)

قمغم  اعُ اًمضب  . وشماسمعف 

مؼدماً  وضمفاً  اًمؽمىمقَؼ  : ومجعؾقمغم ذًمؽ
(8)

د اًمرزاق قمكم إسمراهقؿ سملن وظماًمػفام قمب .

غال تؿمٓ : سمؾ هل طمريمة قماروٌة:ًمإلقمراب وٓ ًمقست ًمؾبـاءش وكذر»يمنة اًمراء ذم 

اهلل رُ ذُ : كُ اعمـاؾمبة ًمؾقاء: وملصؾفا اعمحؾ سماحلريمة
(9)

 اًمتػخقؿ وضمفاً ػقفا وموسمـاًء قمؾقف  .

 واهلل أقمؾؿ. ان.اًمباطمثسمف وهق ما ىمرأ  .واطمداً 

                                       
ضمفد اعمؼؾ ص: . 131ص: . إحتاف ومضالء اًمبنم 2/269. اًمؽشػ  65اًمتقسػم ص: . 2/111اًمـنم  (1)

 .1/254. هداية اًمؼاري 123ًمـجقم اًمطقاًمع ص: ا. 66

ىمرأها هبؿزة اًمؼطع: أسمق قمؿرو، واسمـ قمامر، وقماصؿ، ومحزة، واًمؽسائل، ويعؼقب، وظمؾػ اًمعاذ.  (2)

 [.2/384ًمـقيري ]ُيـَْظر: ذح ا

 [.2/384وهؿ: كاومع، واسمـ يمثػم، وأسمق ضمعػر. ]ُيـَْظر: ذح اًمـقيري  (3)

 .48. هداية اعمريد ص 1/112اًمـنم  (4)

 . 2/34. ذح اًمـقيري 111-2/112اًمـنم  (5)

 .39[ ، ]37[ ، ]32[، ]21] ،[ 18[، ]16]ذم أيات:  (6)

 .47ومتح اعمعطل ص: ( 7)

 .129إرؿماد اعمريد ص:  (8)

 .152-147يمالمف ذم حتؼقؼ: اًمػتح اًمرمحاين ص:  ُيـَْظر:( 9)
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  ﴾ھ﴿و ﴾ڭ﴿المطلب الثالث: الوقف على 

اظمتؾػ ذم طمؽؿ اًمراء اعمقىمقف قمؾقفا إذا طمال سمقـفا وسملم اًمؽنة طماضمٌز طمصلٌم: 

﴾ڭ﴿ وذًمؽ ذم يمؾؿتلم:
(1)

سملم اًمتػخقؿ واًمؽمىمقؼ وىمػاً  [12:ؾمبل] ﴾ھ﴿، و
(2)

. 

 ،﴾ڭ﴿ؽقهنا مػتقطمة ذم ًم :ووضمف اًمتػخقؿ أن اًمراء ذم إصؾ مػخؿة ذم اًمقصؾ

، طمصقـاً  سؽـ شمسؿك ؾمايمـاً ووضمقد طمرف آؾمتعالء وهل ؾمايمـة، وقمـدما شم

ذم اًمراءيؿـع شملصمػم اًمؽن  واًمسايمـ احلصلم يعتؼم طماضمزاً 
(3)

ووضمف اًمؽمىمقؼ أن اًمراء  .

ؿة يمؾذم  مرىمؼةً  ،ذم اًمقصؾ ؽقهنا مؽسقرةً ًم :اًمراء ذم إصؾ مرىمؼة ذم اًمقصؾ

وما ىمبؾفا مؽسقر، ومؽمىمؼ اًمراء طمسب اًمؼاقمدة  ،وماًمراء ؾمايمـةٌ  :كػسفا (اًمؼطر)

اظمتار ذم اًمـنم ومؼد  اوًمذ .اًمراء إن يماكت ؾمايمـة سمد اًمؽن كػسفا إذ شمرىمؼ :إصؾقة

سمإصؾ وقمؿالً  ،ًمؾقصؾ كظراً  :(اًمؼطر)واًمؽمىمقؼ ذم  ،(مٍم)اًمتػخقؿ ذم 
(4)

، يؼقل 

شواعمؼدم اًمتػخقؿ ،(مٍم)واعمؼروء سمف قمـدكا اًمتػخقؿ ذم » :يؼقل اعمارهمـل  
(5)

 . 

  ﴾ں﴿و ﴾﮲﴿و ﴾چ﴿ المطلب الرابع: الراء في

 ،[11]اًمبؼرة:  ﴾ڳ﴿كحق:  وؿٍ  وأ سمعد ومتٍح  متقؾمطةً  ًمراء ؾمايمـةً اإذا وىمعت 

ًمؽـ وسماإلمجاع، وماًمراء مػخؿة ذم ذًمؽ يمؾف جلؿقع اًمؼراء [ 28]اًمبؼرة:  ﴾ائ﴿و

طمقث وىمعا ﴾﮲﴿، و﴾ں﴿ :اظمتؾػ ذم صمالث يمؾامت وهل
(6)

 ﴾چ﴿و ،

اعمجرورة
(7)

ذم  فاؽمىمقؼ، وىمقؾ سممـ أضمؾ اًمقاء واًمؽنة :ًمؽؾ اًمؼراء فاؽمىمقؼومؼقؾ سم ،

                                       
 [.51: اًمزظمرف]، [99، 21: يقؾمػ]، [87: يقكس]ورد ذم أرسمعة مقاوع: ( 1)

 .169ص:  . اًمقاذم126. اًمـجقم اًمطقاًمع ص: 129ُيـَْظر: إرؿماد اعمريد ص: ( 2)

 .2/269اًمؽشػ ( 3)

 .2/111اًمـنم ( 4)

 .56ص: اًمغراء ُيـَْظر: اًمرؾماًمة و .126اًمـجقم اًمطقاًمع ص: ( 5)

ووىمع ًمػظ  .[58]اًمبؼرة:  ﴾ٻ ٻ ٻ﴿( مقوعًا، أوهلا: 38ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم )ش ىمرية»وىمع ًمػظ  (6)

 .[87﴾ ]اًمبؼرة: ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿( مقوعًا، أوهلا: 34ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ومس ) ًمػظ )مريؿ(

 .[24]إكػال:  ،[122]اًمبؼرة: وىمعت ذم مقوعلم ومؼط:  (7)
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ًمألزرق ومؼط فاىمقؼوىمقؾ سمؽم ، ومؼطلْم ًمَ إوَّ 
(1)

.  

ىمال  اًمثالث ًمؽؾ اًمؼراء.اًمؽؾامت اًمصقاب اًمتػخقؿ ذم اعمؼدم ذم إداء، سمؾ و

 :  اًمشاـمبل 

ىِمقِؼِف َكصٌّ َوصمِقٌؼ وَمَقْؿُثال             َوَما سَمْعَدُه يَمْنٌ َأِو اًْمَقا وَماَم هَلُْؿ  سمؽَِمْ
(2)

 

ـُ اجْلََزرِ  : وىمال اسْم  يِّ

اَم  ....... َقاُب َأْن ُيَػخَّ                َواًمصَّ
ِ
ـْ يُمٍؾ اعْمَْرء َوَكْحُق َمْرَياَم  قَم

(3)
 

 

                            

 

                                       
  .132إحتاف ومضالء اًمبنم ص:  .2/121اًمـنم . 258إسمراز اعمعاين ص: . 148ىمـاع ص: اإل( 1)

 (.352، اًمبقت رىمؿ: )29اًمشاـمبقة ص:  (2)

 (.342، اًمبقت رىمؿ: )55ـمقبة اًمـنم ص:  (3)
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 املبحث الثالث عظر: الىقف علِ أواخر الكله
 وومقف مطؾبان: 

 المطلب األول: الوقف بالسكون أو بالروم أو باإلشمام.
مـ أئؿة اًمؼراءة أكف ُيقز ذم اًمقىمػ قمغم أواظمر اًمؽؾؿ صمالصمة  ذيمر اًمشاـمبل وهمػمه

أوضمف: وهل: اًمقىمػ سماًمسؽقن اعمحض، وسماًمروم ، وسماإلؿمامم
(1)

 . 

ض: ٕكف أصؾ اًمقىمػ، ىمال اًمداين: واعمؼدم ذم إداء هق اًمقىمػ سماًمسؽقن اعمح

اقمؾؿقا أن إصؾ أن يقىمػ قمغم اًمؽؾؿ، اعمتحريمة ذم اًمقصؾ، إذا يماكت طمريماهتـ »

ٕن اًمقىمػ ود اًمقصؾ، وٕن معـك اًمقىمػ أن يقىمػ قمـ  :إقمراسمًا أو سمـاء سماًمسؽقن

شاحلريمة، أي شمؽمك
(2)

 ،وإكام يمان أصؾ اًمقىمػ اًمسؽقن ٕن اًمقىمػ ود آسمتداء. 

وهق اًمسؽقن :ومقضمب أن يثبت ًمضده ودها ،وآسمتداء ىمد صمبتت ًمف احلريمة
(3)

 ،

إظمػوملقملم سم ،ٕن اًمقاىمػ ذم اًمغاًمب يطؾب آؾمؽماطمةو
(4)

. 

ويكم اًمقىمػ سماًمسؽقن اعمحض اًمقىمػ سماًمروم: ٕكف أيمثر ومائدة مـ اإلؿمامم: 

ًمشؿقًمف اعمضؿقم واعمرومقع، واعمؽسقر واعمجرور، سمخالف اإلؿمامم ومنكف ٓ يدظمؾ إٓ 

ذم اعمضؿقم واعمرومقع ومؼط، وأيضًا ومنن اًمروم يدريمف اعمبٍم وهمػم اعمبٍم، وأما 

 اإلؿمامم ومال يدريمف إٓ اعمبٍم. 

 المطلب الثاني: المختار في الوقف على ىاء الضمير
اظمتؾػ ذم هاء اًمضؿػم مـ طمقث ضمقاز اًمروم واإلؿمامم ومقفا وقمدمف قمغم صمالصمة 

أىمقال
(5)

 : 

                                       
 .2/122اًمـنم . 266إسمراز اعمعاين ص: . 59-58اًمتقسػم ص: ُيـَْظر:  (1)

 .124هاج اًمؼارئ اعمبتدي ص: . 825ص: ضمامع اًمبقان . 59-58 ص: اًمتقسػم. وُيـَْظر: 171اًمتحديد ص:  (2)

 .2/44. ذح اًمـقيري 124هاج اًمؼارئ اعمبتدي ص: ُيـَْظر:  (3)

 .135. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 2/44. ذح اًمـقيري 266إسمراز اعمعاين ص:  (4)

هاج اًمؼارئ اعمبتدي ص: . 142ص:  اسمـ اًمـافمؿذح  .2/124اًمـنم . 272إسمراز اعمعاين ص: ُيـَْظر:  (5)
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 إول: ضمقازمها مطؾؼًا.

 اًمثاين: مـعفام مطؾؼًا.

، أو ؾمايمـةٌ  ، أو واوٌ وؿٌّ  هاء اًمضؿػم إذا يمان ىمبؾ ومقؿتـعان :اًمتػصقؾاًمثاًمث: 

﴾ ڭ﴿، [47]اًمدظمان: ﴾ چ﴿،  [82]يس: ﴾ ائ﴿ :كحق ،ؾمايمـةٌ  ياءٌ ، أو يمنةٌ 

 :كحق ،ذًمؽ هذا اًمضؿػم إذا مل يؽـ ىمبؾ. وُيقزان [2]اًمبؼرة: ﴾ ڈ﴿ ،[22]اًمبؼرة: 

 .[97]ـمف:  ﴾وئ وئ﴿، [121]اًمـحؾ: ﴾ ڄ ڄ﴿، [62]اًمبؼرة:  ﴾ڈ﴿

ىمال راءات: واعمؼدم ذم إداء هق اًمؼقل اًمثاًمث: ٕكف ىمقل اعمحؼؼلم مـ قمؾامء اًمؼ

 : ـُ اجْلََزِريِّ شوهق أقمدل اعمذاهب قمـدي»اسْم
 (1)

 ، وىمال ذم اًمطقبة: 

ِؿػِم  ـْ سَمْعِد َيا َأْو َواٍو َاوْ                 َواْمـَْع رِم ْإشََمؿْ َوظُمْؾُػ َها اًمضَّ يَمْنٍ َوَوؿْ  ِم
(2)

 

ويؾقف اًمؼقل إول: ّٕن إصؾ ضمقازمها يمام ذم سمؼقة احلروف، وًمعدم وضمقد 

 واوحٍة عمـعفام. واهلل شمعامم أقمؾؿ.قمؾٍة 

 

                            

 

                                       
  .1/327هداية اًمؼاري  .136إحتاف ومضالء اًمبنم ص:  .126

 .2/124اًمـنم  (1)

 (.355، اًمبقت رىمؿ: )56ـمقبة اًمـنم ص:  (2)
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 املبحث الرابع عظر: الىقف علِ مرسىو اخلط

 وومقف مطؾبان:

  ﴾ک گ گ﴿ المطلب األول: الوقف على

ة:  رَّ ـُ اجْلََزِريِّ سمؼقًمف ذم اًمد   كص اسْم

ا ـَمَقى َوسماَِم ومَِدا  ا مَّ ا سمَِليًّ .......................                  َوَأيًّ
(1)

 

 ﴾ک گ گ گ گ ڳ﴿مـ ىمقًمف شمعامم:  قمغم أن رويسًا يؼػ قمغم )أّيًا(

 .، وأن ظمؾػًا يؼػ قمغم )ما( [112]اإلهاء: 

ًمؽؾ مـ اًمؼراء اًمعنمة اًمقىمػ قمغم وًمؽـف سح هق كػسف ذم اًمـنم سملكف ُيقز 

. صمؿ ت اعمـػصالت رؾمامً يمسائر اًمؽؾام ًمؽقهنام يمؾؿتلم اكػصؾتا رؾمامً : )أّيًا( وقمغم )ما(

وهذا هق إىمرب إمم اًمصقاب، وهق إومم سمإصقل، وهق اًمذي ٓ يقضمد »ل: ىما

شقمـ أطمد مـفؿ كص سمخالومف
 (2)

. 

 وقمؾقف ومفذا اًمقضمف هق اعمؼدم ذم إداء.

 في النساء والكهف والفرقان والمعارج شمال» المطلب الثاني: الوقف على

 وهل: ،ذم أرسمعة مقاوعذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  وىمعت ٓم اجلر مؼطققمة قمـ جمرورها

 .[78]اًمـساء:  ﴾ی ی ی  جئ   حئ مئ ىئ﴿إول: 

 .[43]اًمؽفػ:  ﴾ڎ ڈ ڈ﴿اًمثاين: 

 .[7]اًمػرىمان:  ﴾گ گ گ﴿اًمثاًمث: 

 .[36]اعمعارج:  ﴾ی ی  ی        جئ حئ﴿اًمراسمع: 

وقمغم اًمالم جلؿقع اًمؼراء ـُ اجْلََزِريِّ ضمقاز اًمقىمػ قمغم )ما(واؾمتصقب اسمْ 
(3)

 :

                                       
ة اعمضقة ص:  (1) رَّ  (.52، اًمبقت رىمؿ: )19اًمد 

 .2/145اًمـنم  (2)

 .147-2/146اًمـنم  (3)
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مـ إئؿة واعممًمػلم مل يـصقا ومقفا قمـ أطمد ؿمقئا  سمرأؾمفا، وٕن يمثػماً  ٕهنا يمؾؿةٌ 

ومل  ،اً يمسائر اًمؽؾامت اعمػصقٓت، وأما اًمقىمػ قمغم اًمالم ومقحتؿؾ ٓكػصاهلا ظمطّ 

قمـ إئؿة يصح ذم ذًمؽ كصٌّ 
(1)

 . 

، وطمؽامً  ًمػظاً  مـػصؾةً  ؽقهنا يمؾؿةً ًم :(ما)وًمعؾ اًمقضمف اعمؼدم أداء هق اًمقىمػ قمغم 

ـُ  اجْلََزِريِّ  ودًمقؾف ىمقل اسْم
(2)

. 

 
                            

                                       
همقث  .2/447هداية اًمؼاري  .142اف ومضالء اًمبنم ص: . إحت2/74. ذح اًمـقيري 2/146اًمـنم  (1)

 .174اًمـػع ص: 

 . 142ص: إحتاف ومضالء اًمبنم  .2/312اًمتذيمرة  . وُيـَْظر:2/247اًمـنم ( 2)
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 فرش احلروفعظر:  صاملبحث اخلام
 وومقف أرسمعُة مطاًمَب: 

  ﴾ڀ     ڀ ڀ پ پ ڀ﴿ المطلب األول: قولو تعالى:

ڀ     ڀ  پ پ ڀ﴿مـ ىمقًمف شمعامم:  ذم يمؾؿة )خيرج( اسمـ ورداناظمتؾػ قمـ 

ا وضمفان، ومؾف ومقف[58]إقمراف:  ﴾ڀ
(1)

 : 

 .سمضؿ اًمقاء ويمن اًمراء إول: )خُيِْرُج(

 : يمؼراءة سمؼقة اًمعنمة.سمػتح اًمقاء ووؿ اًمراء : )خَيُْرُج(اًمثاين

وهق مصدر قمغم أكف مـ اإلظمراج، اًمقضمف إولف ققضمشمو
(2)

شمقضمقف اًمقضمف و، 

مـ اخلروجاًمثاين أكف 
(3)

. 

امقمة، وهق ما ىمرأ اًمباطمثان واعمؼدم ذم إداء هق اًمقضمف اًمثاين: عمقاومؼتف ىمراءة اجل

 سمتؼديؿف.

 ﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ المطلب الثاني: قولو تعالى:

ڭ ﴿مـ ىمقًمف شمعامم:  (قمامرة)، و(ؾمؼاية) تْل:ذم يمؾؿ قمـ اسمـ وردان اظمتؾػ

ومؾف ومقفام وضمفان[ 19]اًمتقسمة: ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
(4)

 : 

تح سمػ (ةَ رَ ؿَ قمَ )و ،مجع ؾماٍق  ، وهل(اةَ ؼَ ؾُم )ضؿ اًمسلم مـ همػم ياء، إول: سم

 .اًمعلم مـ همػم أًمػ

  يمؼراءة سمؼقة اًمعنمة. ،(قِماَمَرةَ و) (ؾِمَؼاَيةَ ) :اًمثاين

. ةؾَ ؿَ ويمَ  ويمامؾٍ ، اةزَ وهمُ  يمغازٍ  :(قمامرٍ )و (ؾماٍق ـ)قمغم أهنام مجعان ًم إولقضمف اًمو

                                       
 .118ص:  اًمزاهرة . اًمبدور132. ذح اًمسؿـقدي ص: 329ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 1)

 .33ُيـَْظر: اإلومصاح ص: ( 2)

 ، ًمؾؿحؼؼ.329سمقدي ص: ُيـَْظر: ذح اًمز( 3)

 .142. ذح اًمسؿـقدي ص: 323ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 4)
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(قمؿر يعؿر)، و(ؾمؼك يسؼلًمـ) أهنام مصدراناًمثاين قمغم قضمف اًمو
(1)

. 

ومؼتف ىمراءة اجلامقمة، وهق ما ىمرأ اًمباطمثان واعمؼدم ذم إداء هق اًمقضمف اًمثاين: عمقا

 سمتؼديؿف.

  ﴾ڍ ڍ ڌ﴿ المطلب الثالث: قولو تعالى:

ڍ ڍ ﴿مـ ىمقًمف شمعامم:  (ومقغرىمؽؿذم يمؾؿة ) اسمـ ورداناظمتؾػ قمـ 

ومؾف ومقفا وضمفان [69]اإلهاء:  ﴾ڌ
(2)

 : 

 .سماًمتلكقث، وختػقػ اًمراء (ْغِرىَمُؽؿْ تُ ومَ إول: )

 .، وومقف معـك اعمباًمغة واًمتؽثػمقمغم أكف مـ اًمتغريؼ :ديد اًمراءسمتش( ىَمُؽؿْ رِّ غَ تُ ومَ اًمثاين: )

واعمؼدم ذم إداء هق اًمقضمف إول: عمقاومؼتف اًمراوي أظمر ٕيب ضمعػر: وهق اسمـ 

 مجَّاز، وهق ما ىمرأ اًمباطمثان سمتؼديؿف.

  ﴾ىئ ی ی  ی﴿ المطلب الرابع: قولو تعالى:

شمَ »ذم يمؾؿة  اسمـ ورداناظمتؾػ قمـ  ىئ ی ی ﴿ف شمعامم: مـ ىمقًمش كطَمْنَ

ومؾف ومقفا وضمفان [56]اًمزمر:  ﴾ی
(3)

 : 

 .سمػتح اًمقاء (اَي شمَ ْنَ طَم ) إول:

 ىمال ،اعمد اعمشبعقف ؽمشمب قمؾي، واًمقاء وصاًل ووىمػاً  تسؽلمسم (اْي شمَ ْنَ طَم اًمثاين: )

شوضمف اإلؾمؽان اًمتخػقػ واإلؿمعار سمطقل احلنة»اًمسؿـقدي: 
 (4)

.  

قاومؼتف اًمراوي أظمر ٕيب ضمعػر: وهق واعمؼدم ذم إداء هق اًمقضمف إول: عم

 اسمـ مجَّاز، وهق ما ىمرأ اًمباطمثان سمتؼديؿف.

                                       
 .37، ًمؾؿحؼؼ. اإلومصاح ص: 323ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 1)

 .57. اإلومصاح ص: 163. ذح اًمسؿـقدي ص: 365ذح اًمزسمقدي ص: . 439ُيـَْظر: حتبػم اًمتقسػم ص: ( 2)

 .94. اإلومصاح ص: 216اًمسؿـقدي ص:  ح. ذ446ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 3)

 ، ًمؾؿحؼؼ.446. وُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: 216ذح اًمسؿـقدي ص: ( 4)
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 اخلامتُ
ذم ظمامتة هذا اًمبحث خيؾص اًمباطمثان إمم شمسجقؾ أسمرز اًمـتائج اًمتل شمقصال 

 إًمقفا، وهل:
 إوضمف اعمؼدمة ذم إداء قمؾٌؿ يؼقم قمغم أصقٍل وطمجٍج، وًمقس أمرًا مردماًل. .1

ٌة، وهلا وضمٌف، ويؿؽـ سمعض اخلالومات اعمـؼق .2 ًمة ًمؾؼراء اًمثالصمة وهمػمهؿ ىمقيَّ

 إظمذ هبا، وسمعضفا وعقٌػ ٓ يصح إظمذ سمف.
معظؿ اخلالف قمـ اًمؼراء اًمثالصمة حمصقٌر ذم إصقل، وىمؾقٌؾ ضمدًا مـف ما هق  .3

 ذم ومرش احلروف.

مجقع اعمختؾػ ومقف قمـ اًمؼراء اًمثالصمة ذم ومرش احلروف هق قمـ اسمـ وردان قمـ أيب  .4

 ده.ضمعػر وطم

م مـ أوضمف اًمبسؿؾة وآؾمتعاذة هق اًمقىمػ قمغم يمؾٍّ مـ آؾمتعاذة  .5 اعمؼدَّ

اذة مع ووؾ اًمبسؿؾة سملول اًمسقرة، يؾقف ــك آؾمتعـػ قمؾـف اًمقىمـواًمبسؿؾة، يؾق

 وصؾ اجلؿقع.

ـ أول اًمسقرة.  .6  قمـد وصؾ اًمتعقذ سملول ؾمقرة سمراءة وماًمقضمف اعمؼدم هق ىمطع آؾمتعاذة قم

ف اًمقصؾ، ـؾقـؽت، يـق اًمسـقرشملم هــ اًمسـقب سمقـؼـًمقع اًمقضمف اعمؼدم ذم إداء .7

 يؾقف اًمبسؿؾة.

قمـد وصؾ اًمسقرشملم قمغم وضمف اًمبسؿؾة ٕيب ضمعػر، ويعؼقب ذم أطمد أوضمفف  .8

مع ىمطع آظمر اًمسقرة قمـ اًمبسؿؾة، اجلؿقع، يؾقف ىمطع اًمثالصمة، ومنن اعمؼدم مـفا هق 

 .اجلؿقعوصؾ ، يؾقف اًمسقرة وصؾ اًمبسؿؾة سملول
إداء ًمرويس ذم سماب اإلدهمام اًمؽبػم هق اإلفمفار: ٕكف هق اعمؼدم ذم  .9

إمم اًمسبب، وٕن  : ًمعدم اطمتقاضمف إمم ؾمبب، واإلدهمام ومرقمف: ٓطمتقاضمفإصؾ

 إصؾ اًمعام قمـد رويس هق اإلفمفار، إٓ ما ورد اًمـص  سمندهمامف.
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هق اًمروم: ىمقاؾمًا قمغم اإلدهمام  ﴾ۈ﴿اعمؼدم ذم إداء ًمقعؼقَب وظمؾٍػ ذم  .12

، وٕن اًمروم يؼدم قمغم اإلؿمامم قمـد اًمقىمػ.اًمؽبػم   ًمؾسقدِّ

 ذم اعمد اعمتصؾ يؼدم اًمتقؾمط قمغم ومقيؼ اًمؼٍم ٕيب ضمعػر ويعؼقب. .11
: ٕن اًمتحؼقؼ هق ياءا إسمداهلحتؼقؼ اهلؿزة، قمغم  ﴾ڱ﴿يب ضمعػر ذم يؼدم ٕ .12

 إصؾ ذم اهلؿز.
قمغم طمذف اهلؿزة مع وؿ اًمشلم هق  ﴾وئ﴿سمـ وردان ذم يؼدم ٓ .13

 : ـمردًا ًمباهبا.ؿزة مع يمن اًمشلماهلحتؼقؼ 
واعمؼدم ذم إداء هق اًمقىمػ سماًمسؽقن اعمحض: ٕكف أصؾ اًمقىمػ، يؾقف اًمقىمػ  .14

 سماًمروم: ٕكف أيمثر ومائدة مـ اإلؿمامم.
اًمقاء ويمن  وؿِّ وضمف  ﴾ڀ     ڀ ڀ پ پ ڀ﴿ذم  سمـ وردانيؼدم ٓ .15

ؼدم ًمف أيضًا ذم : عمقاومؼتف ىمراءة اجلامقمة. ويومتح اًمقاء ووؿ اًمراءقمغم وضمف  اًمراء

وضمف ىمراءهتا يمجامقمة اًمؼراء قمغم وضمف  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

 ﴾ڍ﴿: عمقاومؼتف ىمراءة اجلامقمة. ويؼدم ًمف أيضًا ذم (ةَ رَ ؿَ قمَ )و (اةَ ؼَ ؾُم )ىمراءهتا 

: عمقاومؼتف اًمراوي أظمر ٕيب شمشديد اًمراءقمغم وضمف  ختػقػ اًمراءمع  اًمتلكقثوضمف 

ىمراءهتا  ﴾ىئ ی ی  ی﴿ضمعػر: وهق اسمـ مجَّاز. ويؼدم ًمف أيضًا ذم 

اًمقاء: عمقاومؼتف اًمراوي أظمر  تسؽلمسم (اْي شمَ ْنَ طَم قمغم ىمراءهتا ) سمػتح اًمقاء (اَي شمَ ْنَ طَم )

 ٕيب ضمعػر.
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 املصادر واملراجع
، 1هماكؿ ىمدوري احلؿد، دار قمامر ًمؾـنم واًمتقزيع، قمامن، ط أبحاث في علم التجويد، -1

 م.2222-ه1422

قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمقؾ اًمدمشؼل،  إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع، -2

حتؼقؼ: إسمراهقؿ قمطقة قمقض، ذيمة مؽتبة ومطبعة  ،ه(665)تاعمعروف سمليب ؿمامة اعمؼدد، 

 مصطػك احلؾبل، مٍم، )د.ت(، )د.ط(.

وشمؼديؿ: إسمراهقؿ  حتؼقؼ ،ه(1382)ت ، قمكم حمؿد اًمضباع إرشاد المريد إلى معرفة القصيد -3

 م.1974 -ه1424، 1قمطقة قمقض، ذيمة مؽتبة ومطبعة مصطػك احلؾبل، مٍم، ط

، اعمؽتبة إزهرية ًمؾؽماث، ه(1382)ت قمكم حمؿد اًمضباع  اإلضاءة في بيان أصول القراءة، -4

 م.1999 -ه1419، 1اًمؼاهرة، ط

قؼ: قمبد اعمجقد حتؼ ،ه(542)تأمحد سمـ قمكم سمـ اًمباذش  اإلقناع في القػراءات السبػع، -5

 م.1983 -ه1423، 1ىمطامش، دار اًمػؽر، دمشؼ، ط

، دار ه(1423)ت قمبد اًمػتاح قمبد اًمغـل اًمؼايض  البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة، -6

 م.1981 -ه1421، 1اًمؽتاب اًمعريب، سمػموت، ط

كتاب   مطبوع بآخر ،ه(1382)ت قمكم حمؿد اًمضباع  البهجة المرضية شرح الدرة المضية، -7
 .)إرشاد المريد(

أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد اًمداين، حتؼقؼ: هماكؿ ىمدوري احلؿد،  البيان في عد آي القرآن، -8

 م. 1994 -ه1414، 1مريمز اعمخطقـمات واًمؽماث، اًمؽقيت، ط

، حتؼقؼ: حمؿد همقث ه(437)ت ، مؽل سمـ أيب ـماًمب اًمؼقز التبصرة في القراءات السبع -9

 م.1982 -ه1422، سمقمباي، 2اًمـدوي، اًمدار اًمسؾػقة، ط

، حتؼقؼ: أمحد ه(833)ت ، حمؿد سمـ حمؿد سمـ اجلزري تحبير التيسير في القراءات العشر -12

ن، ط  م.2222 -ه1421، 1حمؿد مػؾح اًمؼضاة، دار اًمػرىمان، قمامَّ

دراؾمة  ،ه(399)ت ، ـماهر سمـ قمبد اعمـعؿ سمـ همؾبقن احلؾبل التذكرة في القراءات الثمان -11

ـ رؿمدوحتؼقؼ:   م.1991 -ه1421ي ؾمقيد، اجلامقمة اخلػمية ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، ضمدة، أيؿ

، صححف: ه(444)ت أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد اًمداين  التيسير في القراءات السبع، -12

 م.1996 -ه1416، 1أوشمقيرشمزل، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط 
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، حتؼقؼ: ه(444)ت  أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد اًمداين جامع البيان في القراءات السبع، -13

  م.2225 -ه1426، 1حمؿد صدوق اجلزائري، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط

الجعبري ومنهجو في كن ز المعاني في شرح حرز األماني ووجو التهاني مع تحقيق نموذج من  -14
، حتؼقؼ: أمحد اًمقزيدي، وزارة إوىماف واًمشمون اإلؾمالمقة سماعمؿؾؽة اعمغرسمقة، الكن ز

 م.1998 -ه1419

، حتؼقؼ: مجال اًمديـ ذف، دار ه(1152)ت ، حمؿد سمـ أيب سمؽر اعمرقمٌم جهد المقل -15

 م.2225 -ه1426اًمصحاسمة ًمؾؽماث، ـمـطا، 

، حتؼقؼ: ؾمعقد ه(392)ت أسمق زرقمة قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ زكجؾة  حجة القراءات، -16

 م.1982 -ه1422، 2إومغاين، ممؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، ط

، حتؼقؼ: قمبد اًمعال ه(372)ت احلسلم سمـ أمحد سمـ ظماًمقيف  ،السبعالحجة في القراءات  -17

 م.1981 -ه1421، 4ؾمامل مؽرم، دار اًمنموق، سمػموت، ط

حتؼقؼ: سمدر  ،ه(377)ت ، أسمق قمكم احلسـ سمـ قمبد اًمغػار اًمػارد الحجة للقراء السبعة -18

 .م1993 -ه1413، 2اًمديـ ىمفقضمل، وسمشػم ضمقُيايت، دار اعملمقن ًمؾؽماث، دمشؼ، ط

اخلؾقجل، دار  ، حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـحل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات -19

 م.2222 -ه1422، 3اًمصحاسمة ًمؾؽماث، ـمـطا، ط

، 1هماكؿ ىمدوري احلؿد، مطبعة اخلؾقد، سمغداد، ط الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، -22

 م.1986 -ه1426

)ت اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ اجلزري  ؿمؿس الدرة المضية في القراءات الثالث المرضية، -21

 م.2222 -ه1421، 2، حتؼقؼ: حمؿد متقؿ اًمزقمبل، دار اهلدى، اعمديـة اعمـقرة، طه(833

، قمكم حمؿد اًمـحاس، دار الرسالة الغراء في األوجو المقدمة في األداء عن العشرة القراء -22

 م.1991 -ه1412، 1أداب، مٍم، ط

، حتؼقؼ: ه(437)ت، مؽل سمـ أيب ـماًمب اًمؼقز لفظ التالوةالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق  -23

 م.1984 -ه1417، 3أمحد طمسـ ومرطمات، دار قمامر، إردن، ط.

، حتؼقؼ: ه(1313)ت حمؿد سمـ أمحد اعمتقزم  الروض النضير في تحرير أوجو الكتاب المنير، -24

 م.2226 -ه1427، 1ظماًمد طمسـ أسمق اجلقد، دار اًمصحاسمة، ـمـطا، ط
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قمكم سمـ قمثامن سمـ حمؿد، اعمعروف سماسمـ  ئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي،سراج القار   -25

، راضمعف: قمكم اًمضباع، مطبعة مصطػك اًمبايب احلؾبل، ه(821)ت  اًمؼاصح اًمعذري اًمبغدادي

 م.1954 -ه1373، 3اًمؼاهرة، ط

، حتؼقؼ: حمؿد ه(275)ت أسمق داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعث اًمسِّ َضِمْستاين  سنن أبي داود، -26

 سمػموت، )د.ت(، )د.ط(. -اًمديـ قمبد احلؿقد، اعمؽتبة اًمعٍمية، صقدا حمقل

، حتؼقؼ ه(279)ت أسمق قمقسك حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾَمْقرة اًمؽممذي،  سنن الترمذي، -27

وشمعؾقؼ: أمحد حمؿد ؿمايمر وآظمريـ، ذيمة مؽتبة ومطبعة مصطػك اًمبايب احلؾبل، اًمؼاهرة، 

 م.1975 -ه1395، 2ط

)ت قمثامن سمـ قمؿر اًمـاذي اًمزسمقدي  ة في القراءات الثالث،شرح الزبيدي على متن الدر  -28

 م.1989 -ه1429صقدا، -، حتؼقؼ: قمبد اًمرزاق قمكم إسمراهقؿ، اعمؽتبة اًمعٍمية، سمػموته(848

، أسمق قمبد اهلل احلرضمل شرح السمنودي على متن الدرة المتممة للقراءات العشر -29

، 1ار اًمصحاسمة ًمؾؽماث، ـمـطا، ط، حتؼقؼ: مجال اًمديـ حمؿد ذف، ده(1199)اًمسؿـقدي، 

 م.2226 -ه1426

أمحد سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ اجلزري  شرح طيبة النشر في القراءات العشر )شرح ابن الناظم(، -32

 م. 2222 -ه1422، 2سمػموت، ط –، حتؼقؼ: أكس مفرة، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ه(851)ت 

، حتؼقؼ: جمدي ه(857ت )حمؿد سمـ حمؿد اًمـقيري ، شرح طيبة النشر في القراءات العشر -31

 م.2223 -ه1423، 1حمؿد سماؾمؾقم، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط

، 1قمامل اًمؽتب، اًمؼاهرة، ط ، قمبد اًمؾطقػ اخلطقب،ضاد العربية في ضوء القراءات القرآنية -32

 م.2221 -ه1422

، ه(833)ت ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ اجلزري  طيبة النشر في القراءات العشر، -33

 م.1994 -ه1414، 1حمؿد متقؿ اًمزقمبل، دار اهلدى، ضمدة، طحتؼقؼ: 

 -ه1426، 1هماكؿ ىمدوري احلؿد، دار قمامر، قمامن، ط علم التجويد دراسة صوتية ميسرة، -34

 م.2225

 م.2222 -ه1422قمطقة ىماسمؾ كٍم، اًمؼاهرة،  غاية المريد في علم التجويد، -35

، حتؼقؼ: أمحد ه(1118)ت قمكم اًمـقري اًمصػاىمز  غيث النفع في القراءات السبع، -36

 م.2224 -ه1425، 1حمؿقد احلػقان، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط
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)ت سمعد ، ؾمؾقامن سـم طمسلم اجلؿزوري الفتح الرحماني شرح كن ز المعاني بتحرير حرز األماني -37

 م.1994-ه1414، 1، حتؼقؼ: قمبداًمرازق سمـ إسمراهقؿ مقؾمك، سمقت احلؽؿة، اًمؼاهرة، طه(1228

قمبد اًمؽريؿ سمـ حمؿد اًمراومعل اًمؼزويـل )ت  شرح الوجيز )الشرح الكبير(،فتح العزيز ب -38

 ، دار اًمػؽر، سمػموت. )د.ط(، )د.ت(.ه(623

حمؿد سمـ أمحد اعمتقزم )ت  فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري، -39

 ، مؽتبة اًمؼاهرة، اًمؼاهرة، )د. ط(، )د. ت(.ه(1313

، دار اًمبقان اًمعريب، 1حمؿد إسمراهقؿ ؾمامل، ط قراءات العشر،فريدة الدىر في تأصيل وجمع ال -42

 م.2223-ه1423اًمؼاهرة، 

، قمكم حمؿد اًمـحاس، دار اًمصحاسمة فيض اآللء في األوجو المقدمة لورش في األداء -41

 م.2224 -ه1425، 1ًمؾؽماث، ـمـطا، ط

تب، إرسمد، قمامل اًمؽ ، ؾمؿػم اؾمتقتقة،القراءات القرآنية بين العربية واألصوات اللغوية -42

 م.2225 -ه1425

، حتؼقؼ: مجال ه(465يقؾمػ سمـ قمكّم سمـ حمؿد اهلذزم )ت  الكامل في القراءات العشر، -43
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 117 ................. واعمعارج ذم اًمـساء واًمؽفػ واًمػرىمانش مال»اعمطؾب اًمثاين: اًمقىمػ قمغم 

 119 ............................................................... اعمبحث اخلامس قمنم: ومرش احلروف

 119 ................................. ﴾ڀ     ڀ ڀ پ پ ڀ: ﴿ف شمعاممىمقًماعمطؾب إول: 
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