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 ملخص
 

شمِمتٛمل هذه اًمدراؾمة قمغم اًمتٕمريف سماًمسٙمت اًموارد ذم ىمراءات اًم٘مرآن اًمٙمريم، 

وأٟمواقمه، وسمٞمان اعمواضع اًمتي ي٠ميت ومٞمٝما، ُمع ذيمر اًمتوضمٞمٝمات ًمٙمل ٟموٍع ُمن إٟمواع، 

 ؾمواء ُمن طمٞمث اعمٕماين أم ُمن طمٞمث اًمٜمحو واًمٍمف وقمٚمم إصوات.
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 مقدمة
ٞمبًا ُمباريمًا، واًمّمالة واًمسالم قمغم ظماشمم احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم محدًا يمثػمًا ـم

 : وقمغم آًمه وصحبه أمجٕملم، وسمٕمد إٟمبٞماء واعمرؾمٚملم ؾمٞمدٟما حمٛمد

وم٢من قمٚمم اًم٘مراءات ُمن أذف اًمٕمٚموم وأضمٚمٝما: ٓشمّماًمه سمٙمتاب اهلل قمز وضمل، 

، طمٗمظ ًمٜما يمثػمًا ُمن ًمٖمات اًمٕمرب وهلجاهتم. ٗمعِ اًمٜم   اًمٗموائد، قمٔمٞممُ  همزيرُ  وهو قمٚممٌ 

ْٙمت، وهو ي٠ميت قمغم قمدِة أٟمواٍع، وًمه أطمٙماٌم شمتٕمٚمق سمٙملِّ ٟموٍع. وُمن ذًمك ُموض وُع اًمس 

 وًمذا وم٘مد وىمع اظمتٞماُرٟما قمغم هذا اعموضوِع ًمٚمٙمتاسمِة ومٞمِه.

 : أسباب اختيار الموضوع
 اًمرهمبة ذم ظمدُمة يمتاب اهلل قمز وضمل، وٟمٞمل اًمنمف سمذًمك. -1

ٙمْ  -2 ت هلم جمٛموقمًا ذم اًمرهمبة ذم اًمتسٝمٞمل قمغم ـمٚمبة اًمٕمٚمم: سمت٘مديم ُموضوع اًمس 

 دراؾمة ُمست٘مٚمة.

اًمرهمبة ذم متحٞمص سمٕمض إوضمه اًمتي ىمٞمٚمت ذم شموضمٞمه سمٕمض ُمواضع  -3

ْٙمت، وسمٞمان وضمه احلق ومٞمٝما.  اًمس 

 رهمبة اًمباطمَثلْم ذم شم٘مديم سمحث جيٛمع سملم ُما ىمرءا سمه، وسملم اًمبحث اًمٕمٚمٛمي. -4

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
ْٙمت ذم يمتاب اهلل قمز وضمل قمغم أ ٟمواع قمدة، وهذه إٟمواع سمحاضمة إمم ضماء اًمس 

 سمٞمان وشمٗمّمٞمل وشموضمٞمه. 

ُض ذم هذا اًمبحث أن جيٞمَب قمن إؾمئٚمِة أشمٞمةِ  ْٙمت وُما وُيْٗمؽَمَ  : ُما شمٕمريف اًمس 

شمٜمٗمس أم اعم٘مدار اًمزُمٜمي ًمٚمسٙمت؟ وهل يِمؽمط أن يٙمون سمال أٟمواقمه وذوـمه؟ ويمم 

ء ذم شموضمٞمه يمل ٟموع ُمن أسمرز اًمتوضمٞمٝمات اًمتي ذيمرها اًمٕمٚمام جيوز ُمٕمه اًمتٜمٗمس؟ وُما

ْٙمت  اًمراضمح ذم يملِّ ذًمك؟ُمسٚم ٛمٌة أم أهنا شُمٜماىمش؟ وُما وهل هي  ؟أٟمواع اًمس 
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 :أىمية الدراسة
 شمؼمز أمهٞمة هذه اًمدراؾمة ُمن ظمالل اًمٜم٘ماط أشمٞمة:

مجٕمت ُموضوع اًمسٙمت وُما  - طمسب قمٚمم اًمباطِمَثلْم  - دراؾمةٍ  ُل أهنا أو   – 1

 .يتٕمٚمق سمه ذم ُمٙماٍن واطمدٍ 

ْٙمت ُمن ضمواٟمب ؿمتى سماإلضاومة إمم قمٚمم أهنا  – 2 شمٜماوًمت ُموضوع اًمس 

 اًم٘مراءات: يماًمتٗمسػم، وقمٚمم إصوات، وهمػم ذًمك.

ْٙمت سمٙمل أٟمواقمه، وسمٞمّٜمت اًمراضمح ذم ذًمك. – 3  أهنا ٟماىمِمت اعمسائل اعمتٕمٚم٘مة سمٛموضوع اًمس 

 : أىداؼ الدراسة
 هتدف هذه اًمدراؾمة إمم:

ْٙمت وأٟمواقمه وذوـمه. -1  اًمتٕمريف سماًمس 

ْٙمت ذم ىمراءات اًم٘مرآن اًمٙمريم وُما يتٕمٚمق سمه ُمن أطمٙمام مجع ُمو -2 ضوع اًمس 

.  وشموضمٞمٝمات ذم سمحٍث ُمست٘ملٍّ

ْٙمت، وشمّمويب ُما يمان ُمٜمٝما سمحاضمٍة إمم شمّمويٍب. - 3  ُمٜماىمِمة ُما ُذيمر ذم شموضمٞمٝمات اًمس 

 :الدراسات السابقة 
سمٕمد اـمالقمٜما قمغم ُما يمتب ذم ُموضوع اًمسٙمت وضمدٟما دراؾمًة ؾماسم٘مًة وهي 

، شات حفص في القرآن الكريم من طريق الشاطبية وتوجيههاسكت»سمٕمٜموان: 

ُمٜمِمور ذم جمٚمة  ذه اًمدراؾمة هي سمحثًمٚمديمتور قمبد اًمٕمزيز سمن قمكم احلريب، وه

. 25-6م، ص2003-هـ1424ًمسادؾمة، رُمْمان، ، اًمسٜمة ا23اًمدرقمٞمة، اًمٕمدد 

وهذا اًمبحث يتحدث قمن ؾمٙمتات طمٗمص قمن قماصم ُمن ـمريق اًمِماـمبٞمة، أُما 

 يِمٛمل مجٞمع أٟمواع اًمسٙمت، ُمن اًمِماـمبٞمة وُمن اًمٓمٞمبة. سمحثٜما ومٝمو قمام:

ويمذًمك وم٢من ُمباطمث اًمسٙمت ُمبثوصمٌة ضٛمن يمتب اًم٘مراءات اًمسبع واًمٕمنم 

 وهمػمها. وىمد هدف هذا اًمبحث إمم مجع ُمسائل اًمسٙمت يمٚمٝما ذم ُمٙمان واطمد.
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 :منهجية البحث
، وُمٜمٝمِج حتٚمٞمِل اعمْمٛم وِن، ىماُمت اًمدراؾمة سمِمٙمل رئٞمٍس قمغم اعمٜمٝمِج آؾمت٘مرائيِّ

. وذًمك وومق اخلٓموات اإلضمرائٞم ة أشمٞمة:   وهو أطمُد أؿمٙماِل اعمٜمٝمِج اًموصٗميِّ

 دمٛمٞمع يملِّ اعمواضع اًمتي ومٞمٝما ؾمٙمٌت ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم اًمٙمؼمى ًمٚم٘مرآن اًمٙمريم.  -1

2-  .  شمّمٜمٞمف أٟمواع اًمسٙمت، وضمٕمل يمل ٟموٍع ُمٜمٝما حتت ُمٓمٚمٍب ُمست٘ملٍّ

اًمتجويد واًمتٗمسػم: اًمرضموع إمم أسمرز يمتب قمٚمم اًم٘مراءات وشموضمٞمٝمٝما ويمتب  -3

 ُمن أضمل اًموىموف قمغم ُما ذيمره اًمٕمٚمامء ُمن شموضمٞمٝماٍت ًمٚمسٙمت.

 شمم شمسجٞمل أهم ُما شموصٚمت إًمٞمه اًمدراؾمة ُمن ٟمتائج ذم ظمامتة اًمبحث.  -4

 وىمد ضماء هذا اًمبحُث ذم ُم٘مدُمٍة وأرسمٕمِة ُمباطمَث وظمامتٍة، قمغم اًمٜمحو أيت: 

 حث.وومٞمٝما اًمتٕمريف سماعموضوع، واؾمتٕمراض أدسمٞمات اًمب : المقدمة

ْٙمِت وُماهٞم ُتُه وزُمٜمُُه. : المبحُث األوَّلُ   شمٕمريُف اًمس 

ْٙمِت وضواسمُٓمه. المبحُث الثَّاِني:  ذوُط اًمس 

ْٙمت وُمواِضُٕمُه. المبحُث الثَّاِلُث:  أٟمواع اًمس 

ْٙمِت واعمٕماين اعمستٗمادُة ُمٜمه. المبحُث الرَّاِبُع:  شموضمٞمٝماُت اًمس 

 وومٞمٝما أهم اًمٜمتائج. الخاتمة:

 

بِٞملِ واهللُ اعمُْ   .َوومُِّق َواهْلَاِدي إمَِم ؾَمَواَء اًمس 
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 املبحث األول
 تعريُف السكِت وماهيَُّته وزمُنه 
 :  وومٞمه صمالصمُة ُمٓماًمَب 

 : : تعريُف السَّْكِت لغًة واصطالحاً  المطلُب األوَّلُ 
ْٙمت ًمٖمًة: ُمّمدر  المِ ، وُمٕمٜماه: اًمّمٛمُت وقمدُم اًْمٙمَ (َٙمَت ؾَم )اًمس 

(1)
 . 

واصٓمالطمًا: ىمٓمع اًمّموت زُمٜمًا هو دون زُمن اًموىمف قمادًة، ُمن همػم شمٜمٗمس
(2)

. 

ٛمة آٟماً ىمٓمع اًمّموت آظمر اًمٙمٚم» : سم٘موًمه ه(732ت)وقمرومه اجلٕمؼميُّ 
(3)

ىمال .ش

شىمٞمٌد ىمائٌم ُم٘مام قمدم اًمتٜمٗمس اعمذيمور ذم قمبارة همػمه (آن)واًمـ»:  اًمْمباع
 (4)

 . 

ْٙمت ىمد ي٠مشمى ذم وؾمط اًمٙمٚمٛمة، يمام  شآظمر اًمٙمٚمٛمة»وىموًمه:  ىمْٞمٌد همػُم ٓزٍم: ٕن اًمس 

 ؾمٞم٠ميت سمٕمد ىمٚمٞمل، ومإومم طمذف هذا اًم٘مٞمد ُمن اًمتٕمريف.

ْٙمت: يم٘موهلم: ؾمٙمتٌة يسػمٌة، وٕئٛمة اًم٘مراءات قمباراٌت ُمت٘مارسمٌة ذم و صف اًمس 

ؾمٙمتٌة ىمّمػمٌة. خمتٚمسٌة ُمن همػم إؿمباع، وىمٗمٌة يسػمٌة، وىمٗمٌة ظمٗمٞمٗمٌة، ُوىَمْٞمَٗمة، ؾمٙمتٌة 

ًمٓمٞمٗمٌة، ؾمٙمتٌة ظمٗمٞمٗمةٌ 
(5)

 . 

ْٙمت ُمع شمٜمٗمس أو دوٟمه ومٝمو ُما يتْمٛمٜمه اعمٓمٚمب اًمثاين.   وأُما يمون اًمس 

 ترط عدم التػَّنَػفُِّس؟المطلُب الثاني: ىل السَّْكت يكوُن مع تنفٍُّس أو يش
ْٙمت ُمع شمٜمٗمس أو ُمن دون شمٜمٗمس: وم٘مال أسمو  وىمع اظمتالف سملم اًمٕمٚمامء ذم يمون اًمس 

إمم قمدم اإلـماًمة اعم١مذٟمة  شدون شمٜمٗمس»واإلؿمارة سم٘موهلم: »:  ه(665ت)ؿماُمَة اعم٘مددُّ 

شسماإلقمراض قمن اًم٘مراءة
 (6)

 . 

                                           
 . 2/43. ًمسان اًمٕمرب 3/89. ُمٕمجم ُم٘مايٞمس اًمٚمٖمة 10/29( هتذيب اًمٚمٖمة 1)

 .1/240( اًمٜمنم 2)

 . 2/474( يمٜمْز اعمٕماين 3)

 .30( اإلضاءة ص: 4)

 . 241-1/240( اًمٜمنم 5)

 . 67( إسمراز اعمٕماين ص: 6)
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زُمن إظمراج  ىمٓمع اًمّموت زُماٟمًا ىمٚمٞماًل أىمٍم ُمن»: ه(732ت)وىمال اجلٕمؼميُّ 

شٕٟمه إن ـمال صار وىمٗمًا يوضمب اًمبسٛمٚمة ;اًمٜمٗمس
 (1)

 . 

 (دون شمٜمٗمس)أٟمه ومرس  ه(743ت)قمن اسمن سمّمخان  ه(833)تَوَٟمَ٘مَل اسمُن اجْلََزِريِّ 

سم٠مٟمه دون ُمٝمٚمٍة، وًمٞمس اعمراد سماًمتٜمٗمس هٜما إظمراج اًمٜمٗمس: سمدًمٞمل أن اًم٘مارئ إذا أظمرج 

ْٙمت سمدون ُمٝمٚمٍة مل يٛمٜمع ُمن  ذًمك، ومدل  قمغم أن اًمتٜمٗمَس هٜما سمٛمٕمٜمى َٟمَٗمَسُه ُمع اًمس 

اعمٝمٚمة
(2)

حيتٛمل ُمٕمٜمٞملم:  (دون شمٜمٗمس)أن ىموهلم  ه(465ت). َوَٟمَ٘مَل قمن اهْلَُذزِمِّ 

ِذي َيْ٘مِّمُد سمِِه  ُٙموُت اًم  أطمدمها: ؾمٙموت ي٘مّمد سمه اًمٗمّمل سملم اًمسورشملم: ٓ اًمسُّ

َس. واًمثاين: َأْن ُيَراَد سمِِه ؾُمُٙموٌت ُدونَ  ِس، َأْي:  اًْمَ٘ماِرُئ اًمت ٜمَٗمُّ ُٙموِت ٕضَْمِل اًمت ٜمَٗمُّ اًمسُّ

َأىْمٍَمُ ُِمٜمُْه، َأْي: ُدوَٟمُه ذِم اعمَْٜمِْزًَمِة َواًْمِ٘مٍَمِ 
(3)

. 

ْم:  (دون)اسمُن اجْلََزِريِّ أن يٙمون ُمٕمٜمى واؾمتّموب  ش ُمن ُدوِن شَمٜمَٗمُّسٍ »ُمن ىَمْوهِلِ

ْت قَمَٚمْٞمِه ُٟمُّموُص أئٛمة اًم٘مراءة َوَُما (هَمػْمِ )سمَِٛمْٕمٜمَى   ُِمَن : يَماَم َدًم 
ِ
َأمْجََع قَمَٚمْٞمِه َأْهُل إََداء

ِس، ؾَمَواٌء ىَمل  َزَُمٜمُُه َأْو يَمُثَر.  ْٙمت ٓ َيُٙموُن إِٓ َُمَع قَمَدِم اًمت ٜمَٗمُّ ِ٘ملَم: ُِمْن َأن  اًمس  اعمَُْح٘مِّ

َة َأْوضُمٍه ًمؽمضمٞمحه هذا اًم٘موَل  َوَذيَمَر قِمد 
(4)

. وًمذا اقمتٛمده ذم اًمٓمٞمَِّبِة دون اًمت ْٕمِريِج قمغم 

 ف ومٞمه، ىمال: اخلال

ــْٙمت  ــٜمَٗمُّسٍ واًمس  ــْن ُدوِن شَم ــْص  ُِم  َوظُم

 

ــْص   ــُث ُٟم ــاٍل َواْٟمِٗمَّمــاٍل طَمْٞم ــِذْي اشمَِّم سمِ
(5)

 

 المطلُب الثالُث: تقديُر زمِن السَّْكت 
ْٙمت زُمٜمُه  يستٗماد ُمن جمٛموع اًمٜمّموص اعمٜم٘موًمة قمن أئٛمة قمٚمم اًم٘مراءات أن اًمس 

ْٙمت ُمتٜماؾم بًا ذم اًمٓمول واًم٘مٍم ُمع رشمبة دون زُمن اًموىمف قمادًة. ويٙمون ُم٘مداُر اًمس 

                                           
 .2/188( يمٜمْز اعمٕماين 1)

 .1/241( اًمٜمنم 2)

 ذم اًمٜمسخة اعمٓمبوقمة اًمتي سم٠ميديٜما.ش اًمٙماُمل». ومل ٟمجد يمالُمه ذم 242-1/241( اعمرضمع اًمساسمق  3)

 .1/242( يٜمٔمر: اًمٜمنم 4)

 (.101، اًمبٞمت رىمم: )37( ـمٞمبة اًمٜمنم ص: 5)
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اًم٘مراءة: حت٘مٞم٘مًا، أو طمدرًا، أو شمدويراً 
 (1)

. 

ره سمٕمُض اعُمْحَدصملَِم سمحر ذم  ه(1422)تيمتلم: ىمال د. حمٛمد ؾمامل حمٞمسن وىمد 

هو ىمٓمع اًمّموت قمن اًم٘مراءة زُمٜمًا يسػمًا دون زُمن اًموىمف قمادة، »شمٕمريٗمه ًمٚمسٙمت: 

شوُم٘مداره طمريمتانحلال، ُمن همػم شمٜمٗمس، ُمع ٟمّٞمة اؾمتئٜماف اًم٘مراءة ذم ا
 (2)

. 

َرُه سم٠مىمل  ُمن طمريمتلم: ىمال د.  :قمبد اًم٘مٞموم اًمسٜمدي وُمن اعمٕماسين أيْمًا َُمْن ىَمد 

ْٙمت أىمل ُمن طمريمتلمُم٘مدار اًمسٙموت ذم اًموىمف طمريمتان، » شوذم اًمس 
 (3)

. وُمٜمٝمم ُمن 

َرُه  سمحريمٍة وصمٚمث احلريمةىمد 
(4)

. 

صملم ًمٚمسٙمت سمحريمتلم هو واًمذي ئمٝمر سمٕمد ذيمر هذه إىموال أن شم٘مدير اعمحد

إًمخ،  : ؾمٙمتٌة يسػمٌة، ؾمٙمتٌة ىمّمػمٌة...شم٘مريب ًمٕمبارات اًم٘مدُماء: ُمن ٟمحو ىموهلم

ْٙمت. وأُما شم٘مديره سمام دون احلريمتلم ومٝمو  وماًم٘موٓن ُمتٗم٘مان ذم حتديد ُم٘مدار زُمن اًمس 

جماٟمٌب ًمٚمّمواب، ظماصًة شم٘مديره سمحريمٍة وصمٚمٍث. وُمن إدًمة اًمتي يستدل هبا ًمّمحة 

 :  اًم٘مول إول

 إَِذا »قمغم ذًمك سم٘موًمه:  ه(833)تٗمنِّ اسمُن اجْلََزِريِّ ٟمص  إُماُم اًم .1
ِ
َٕن  َه١ُمٓء

وا اعمَْد  اعمُِْْمَبَع قَمغَم ىَمْدِر اعمَْْرشَمَبِة إُومَم  ْٙمتَُمدُّ شَيِزيُدوَن اًمت ْٛمٙملَِم اًم ِذي ُهَو ىَمْدُر اًمس 
 (5)

. 

ْٙمت ُمساٍو عم٘مدارِ  ره  وُيستٗماد ُمن هذا أن ُم٘مداَر اًمس  ، وهو ُما ىمد  اعمدِّ اًمٓمبٞمٕميِّ

 اعمت٠مظمرون سمحريمتلم.

                                           
 .1/241( اًمٜمنم 1)

 . 234. هماية اعمريد ص: 1/408.  ويٜمٔمر أيْمًا : هداية اًم٘ماري 1/243( اهلادي 2)

 .283( صٗمحات ذم قمٚموم اًم٘مراءات ص: 3)

 هـ(:1428( يمام ذم ىمول اًمِمٞمخِة ٟمٗمٞمسَة سمٜمِت قمبداًمٙمريِم سمِن زيداَن )ت 4)

ـــــى هـــــو اًمســـــٙمونُ  ـــــا وَمَت ـــــْٙمت َي  واًمس 

 

ــــــــــونُ   ــــــــــٜمَٗمٍس وذا يٙم ــــــــــال شَم  سم

 ُم٘مـــــــداُر طَمْريمـــــــٍة يَمَٓمـــــــيِّ إصـــــــبعِ  

 

ــــيَوصمُ   ــــن  َيٕم
ِ ــــْن   ــــْاوَمْٝمم شَمْٙم ــــا وَم  ْٚمثَِٝم

 يٜمٔمر: شمتٛمٞمم اًمتحٗمة، ٟمٔمم اًمِمٞمخة ٟمٗمٞمسة قمغم اًمراسمط أيت ُمن ُموىمع شمٚمٛمٞمذها د. حيٞمى اًمٖموصماين:       

http://gawthany.com/vb/showthread.php?p=153920 

، وهو شمّمحٞمف. واًمتّمحٞمح ُمن حت٘مٞمق د.اًمسامل اجلٙمٜمي (يريدون).  وذم اًمٜمسخة اعمٓمبوقمة 1/316نم اًمٜم (5)

 .976ص: 

http://gawthany.com/vb/showthread.php?p=153920
http://gawthany.com/vb/showthread.php?p=153920
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ُروه سمحريمتلم: ُمٜمٝمم: قمبد اًمٗمتاح  .2 َة ُمن اًمٕمٚمامء اعمٕماسين ىمد   اعمرصٗميأن اجِلٚم 

ه(1409)ت
(1)

 ه(1422)ت، وحمٛمد ؾمامل حمٞمسن 
(2)

، وقمٓمٞمة ىماسمل ٟمٍم
(3)

 . وهمػمهم.

ات، ُمن آظمتبارات اًمتي أضمريٜماها قمغم سمٕمض إضمٝمزة احلديثة ًمٚمّموشمٞم .3

ظمالل ىمراءات يمبار اًم٘مراء: يماعمٜمِماوي وقمبد اًمباؾمط، وهمػممها سمّٞمٜمت أن َزَُمَن 

، وزُمِن اًمٖمٜمِن، وًمٞمس أىمل  ُمن ذًمك. ْٙمت ُم٘مارٌب ًمزُمِن اعمدِّ اًمٓمبٞمٕميِّ  اًمس 

 أٟمٜما ىمرأٟما سمذًمك قمغم ُمِماخيٜما، وشمٚم٘مٞمٜماه قمٜمٝمم يمذًمك. .4

 

 

                    

                                           
 .1/408( هداية اًم٘ماري 1)

 .  1/243( اهلادي 2)

 .  234( هماية اعمريد ص: 3)
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 املبحث الثاني
 وضوابُطه شروُط السَّْكِت 

ْٙمُت ٓ سمد  ُمن شموومر ذوٍط ُمٕمٞم    ٜمٍة ًمه، وهي: طمتى يتح٘مق اًمس 

ْٙمت قمغم ُم -1 تحرٍك، ىمال أن يٙمون احلرف اعمسٙموت قمٚمٞمه ؾمايمٜمًا: ومال ي٠ميت اًمس 

ْٙمت إٓ قمغم ؾمايمن»: ه(833)تاسمُن اجْلََزِريِّ  شاقمٚمم أٟمه ٓ جيوز اًمس 
(1)

. وهذا اًمسايمن 

ْٙمت قمغم اعمدين: اعمتّمل، واعمٜمٗمّمل. وىمد إُما أن يٙمون طمرف ُمدٍّ وًملم: يمام  ذم اًمس 

يٙمون طمرف ًملم وم٘مط: ومها اًمواو واًمٞماء اًمسايمٜمتان اعمٗمتوح ُما ىمبٚمٝمام، وىمد يٙمون 

ْٙمت قمغم سمٕمض احلروف  ْٙمتات إرسمع قمن طمٗمٍص، واًمس  طمرومًا صحٞمحًا: يمام ذم اًمس 

 اعم٘مٓمٕمة ذم ومواشمح اًمسور. وؾمٞم٠ميت اًمتٛمثٞمل ًمٙملٍّ ذم صمٜمايا اًمبحث.

ْٙمت حمٚمه اًموصل -2 اًمس 
(2)

ْٙمت ىمٓمع اًمّموت زُمٜمًا ُمن  : عما شم٘مدم ُمن أن اًمس 

 دون شمٜمٗمس، وم٢مذا صحبه شمٜمٗمس صار وىمٗمًا أو ىمٓمٕمًا، واٟمتٗمى يموٟمه ؾمٙمتًا.

ْوم، واإلؿمامم،  -3 ْٙمت أطمٙمام اًموىمف: ُمن اإلؾمٙمان، واًمر  دمري ذم اًمس 

واإلسمدال
(3)

ْٙمت يِمارك اًموىمف ذم ىمٓمع اًمّموت ومتجري قمٚمٞمه  : واًمٕمٚمة ومٞمه أن  اًمس 

أطمٙماُُمه
(4)

ْٙمت قمغم اهلٛمز: وم٢مٟمه ي٠مظمذ طمٙمم اًموصل: ُمن  . وُيْسَتثْٜمَى ُمن ذًمك اًمس 

ذم سمٞمان إوضمه سملم  ه(1118)ت طمٞمث شمٜموين اعمٜمون وٟمحو ذًمك، ىمال اًمّمٗماىمزُّ 

إمم  [11]اًم٘مارقمة:  ﴾ڈ ڈ﴿ؾمورة اًم٘مارقمة وؾمورة اًمتٙماصمر: ُمن ىموًمه شمٕمامم: 

ْٙمت خلٚمٍف، وإٟمام مل يٜمدرج ...»: [1صمر:]اًمتٙما ﴾ژ ڑ﴿ىموًمه شمٕمامم:  صمم ُمع اًمس 

ْٙمت ُمع ُمن ؾمٙمت ذم اًمس 
(5)

 ٕن ؾمٙمتٝمم طمٙمٛمه طمٙمم اًموىمف: ومٞمٙمون سم٢مسمدال شماء 

                                           
 .1/419( اًمٜمنم 1)

 .2/185( يمٜمْز اعمٕماين 2)

 ( اعمرضمع ٟمٗمسه. 3)

 .310( اًمواذم ص: 4)

 سما قمٛمرو، واسمن قماُمر.( يٕمٜمي ورؿمًا ، وأ5)
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شاًمت٠مٟمٞمث هاًء، وؾمٙمته طمٙمٛمه طمٙمم اًموصل: ومٞمسٙمت قمغم اًمتٜموين
 (1)

. 

ْٙمت ختتص سمآظمر اًمٙمٚمٛمة -4 سمٕمض أٟمواع اًمس 
(2)

: ومال جيوز ذم وؾمٓمٝما: يمام ذم 

ْٙمت قمغم  اعمٗمّمول حلٛمزة وهمػمه، ويمام ذم ؾمٙمتات طمٗمص. وسمٕمض أٟمواقمه ي٠ميت ذم اًمس 

ْٙمت قمغم اعموصول حلٛمزة وهمػمه أيْمًا.   وؾمط اًمٙمٚمٛمة يماًمس 

ْٙمت ُم٘مٞمد سماًمسامع واًمٜم٘مل: ومال جيوز إٓ ومٞمام صحت اًمرواية  -5 اًمس 
(3)

. 

سم٘موًمه ذم اًمبٞمت  ه(833)تخلاُمسة أؿمار اسمن اجْلََزِريِّ وإمم اًمٜم٘مٓمتلم اًمراسمٕمة وا

 اعمت٘مدم آٟمٗمًا: 

ٍس  ــٜمَٗمُّ ــْن ُدوِن شَم ــْٙمت ُِم ــْص واًمس   َوظُم

 

ــِذْي اشمَِّمــاٍل َواْٟمِٗمَّمــاٍل طَمْٞمــُث ُٟمــْص    سمِ

ْٙمت قمغم ىمو ه(560)توىمد طمٙمى اًمسجاوٟمديُّ   ُمن  (ىمال)ًٓ ًمبٕمض اًمٕمٚمامء سماًمس 

ىمال  : ٕن  اعمٕمٜمى:[66]يوؾمف:  ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿ىموًمه شمٕمامم: 

ْٙمتَة يٕم٘موب: اهلُل قمغم ُما ٟم٘مول  َف اًمسجاوٟمديُّ هذا اًم٘موَل سم٠من  اًمس  ويمٞمٌل. وىمد َضٕم 

شمٗمّمل سملم اًم٘مول واعم٘مول، وهو همػُم ضمائزٍ 
(4)

ْٙمت ُم٘مٞم ٌد  . وًمو أٟمه اؾمتدل سم٠من اًمس 

 سماًمسامع واًمٜم٘مل ًمٙمان أطمسن وأومم.

 

                    

                                           
 .646( همٞمث اًمٜمٗمع ص: 1)

 .1/409. هداية اًم٘ماري 20( يٜمٔمر: اًمبدور اًمزاهرة ص: 2)

 .1/243( اًمٜمنم 3)

 .395. ُمٜمار اهلدى  ص: 2/197. واٟمٔمر:  شمٗمسػم اًمٜمسٗمي 2/603( قمٚمل اًموىموف 4)
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 املبحُث الثَّاِلُث
 أنواُع السَّْكِت ومواضُعُه 

ْٙمت ذم  اًم٘مراءات قمغم قمدة أٟمواٍع، ي٠ميت ذيمرها ذم اعمٓماًمب أشمٞمة:  ضماء اًمس 

 المطلب األول: السَّْكت بين السورتين بشكل عام
ْٙمتوهي أوضمٍه: قمدة-همػم إٟمٗمال وسمراءة-سملم اًمسورشملم ًمٚم٘مراء ،  : اًمبسٛمٚمة، واًمس 

واًموصل
(1)

ْٙمت قمن: ورٍش، وأيب قمٛمرو، واسمن قماُمر، ويٕم٘موب، ذم  . وىمد ورد اًمس 

وضمه اًمثالصمة قمٜمٝمم، وقمن ظمٚمف اًمٕماذ ذم أطمد وضمٝمٞمهأطمد إ
(2)

 . 

وذيمر اعمت٠مظمرون أن هذا ُمنموٌط سم٠من شمٙمون اًمسورة اًمثاٟمٞمة سمٕمد اًمسورة إومم ذم 

شمرشمٞمب اعمّمحف اًمنميف، ؾمواٌء يماٟمتا ُمرشمبتلم أو همػم ُمرشمبتلم
(3)

. وأُما إذا يماٟمت 

ْٙمت يٛمتٜمع ذم   هذه احلاًمة، وشمتٕملم  اًمثاٟمٞمة ىمبل إومم ذم شمرشمٞمب اعمّمحف وم٢من اًمس 

جلٛمٞمع اًم٘مراء اًمبسٛمٚمةُ 
(4)

. وهو أُمر مل يتٓمرق إًمٞمه اعمت٘مدُمون ُمن قمٚمامء اًم٘مراءات: 

جلٛمٞمع اًم٘مراء إذا ُوِصَٚمت ؾمورُة   اًمبسٛمٚمةُ وإٟمام هو شم٘مٞمٞمد ذيمره اعمت٠مظمرون. ويمذا شمتٕملم  

اًمٜماِس سمسورِة اًمٗماحتةِ 
(5)

، ويمذا ًمو وصل آظمر اًمسورة سم٠موهلا
(6)

 ، ومها أُمران ٟمص  

 قمٚمٞمٝمام اعمت٘مدُمون.

ْٙمت سملم اًمسورشملم ًمورش وأيب قمٛمرو واسمن قماُمرٍ  ووضمه اًمس 
(7)

هو اعمختار  

ايِنُّ واعم٘م همػَمه هلم ه(444)تدم هلم، ومل يذيمر اًمد 
(8)

ايِنُّ ًمورش  ْٙمت ىمرأ اًمد  . وسماًمس 

                                           
 .14. اًمبدور اًمزاهرة ص: 184. حتبػم اًمتٞمسػم ص: 259/ 1( اًمٜمنم 1)

 ٗمسٝما.( اعمراضمع ٟم2)

 . 47. اًمواذم ص: 5( هداية اعمريد ص: 3)

 . 14. اًمبدور اًمزاهرة ص: 5. هداية اعمريد ص: 18( اًمتٞمسػم ص: 4)

 .14. اًمبدور اًمزاهرة ص: 46. اًمواذم ص: 1/270.  اًمٜمنم 27( اعمٙمرر ص: 5)

 .47:  . اًمواذم ص1/270( اًمٜمنم 6)

(7)  .  ويٚمحق هبم يٕم٘موُب احلرضُميُّ

 . 1/63. ويٜمٔمر: اًمتذيمرة 18-17( اًمتٞمسػم ص: 8)
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قمغم مجٞمع ؿمٞموظمه
(1)

  . 

اًمثالصمة واًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمه اًمٕمٛمل ُمن اًمِماـمبٞمة إظمذ ًمٚمٛمذيمورين سمإوضمه 

ْٙمت، اًموصل، اًمبسٛمٚمة. وإٟمام أظمر وضمه اًمبسٛمٚمة هلم  ُمرشمبة قمغم هذا اًمؽمشمٞمب: اًمس 

ٕٟمه ُمن زيادات اًمِماـمبٞمة قمغم اًمتٞمسػم
(2)

. 

ويمل ُمن ًمه شمريمٝما ]أي: اًمبسٛمٚمة[ ومٚمه وضمٝمان: »: ه(1118)ت ىمال اًمّمٗماىمزُّ 

ْٙمت سملم اًمسورشملم، واًموصل. وا مٌ اًمس  ْٙمت ُم٘مد  وُمذهُب  ، : ٕٟمه اعمختارُ  ًمس 

شاجلٛمٝمور
(3)

ْٙمت قمغم  : اًموصل سم٘مول اًمِماـمبيِّ . وىمد اؾمُتِدل  قمغم شم٘مديم اًمس 

ـــوَرشَملْمِ وَمَّمـــاطَمةٌ  ـــلْمَ اًمسُّ  َوَوْصـــُٚمَك سَم

 

ال  َوِصْل َواؾْمُٙمَتْن يُملٌّ ضَماَلَياُه طَمّم 
(4)

 

ًمٚمتويمٞمد، وًمٕمٚمه ىمّمد سمذًمك أن   (َواؾْمُٙمَتنْ )واًمٜمون ذم »: ه(665ت)ىمال أسمو ؿماُمة 

شوَت هلم أرضمُح ُمن اًموصلاًمسٙم
 (5)

. 

 المطلُب الثاني: السَّْكت بين األنفال و براءة بشكٍل خاص  
اء اًمٕمنمة  ِل سمراءَة صمالصمُة  -طمتى محزة وظمٚمف-ًمٙمٍل ُمن اًمُ٘مر  سملَم آظمِر إٟمٗماِل وأو 

ْٙمُت، واًموصُل  أوضمٍه: اًموىمُف، واًمس 
(6)

. 

 سم٘موًمه:  ه(1429)ت وىمد ٟمٔمٛمٝما اًمسٛمٜموديُّ 

ــــــلْمَ ا ــــــةِ َوسَم ــــــلْمَ اًمت ْوسَم  َْٟٓمَٗمــــــاِل َوسَم

 

ـــال سَمْســـَٛمَٚمةِ   ىِمـــْف َواؾْمـــُٙمَتْن َوِصـــْل سمِ
(7)

 

 
اء اًمذين يسٙمتون سملم يمل ؾمورشملم ْٙمت هٜما ٓ إؿمٙمال ومٞمه قمن اًمُ٘مر  ووضمه اًمس 

(8)
 :

                                           
 .184:  ( حتبػم اًمتٞمسػم ص1)

 .1/370. اًمٗمجر اًمساـمع 184. حتبػم اًمتٞمسػم ص: 187-2/186( يمٜمْز اعمٕماين 2)

 .107( شمٜمبٞمه اًمٖماومٚملم ص: 3)

 (.101، اًمبٞمت رىمم )9( اًمِماـمبٞمة ص: 4)

 .67 -66( إسمراز اعمٕماين ص: 5)

 .1/125ادي . اهل14. اًمبدور اًمزاهرة ص: 1/269( اًمٜمنم 6)

 .18ًٔمئ اًمبٞمان ص: ( شمٚمخٞمص 7)

 . 1/269( اًمٜمنم 8)
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 ومحٙمم ُما سملم إٟمٗمال وسمراءة يمحٙمم ُما سملم أيِّ ؾمورشملم. 

( قمن أيب احلسن احلامُميِّ ذم يمتاب )اًمروضة ه(438)توطمٙمى أسمو قمكمٍّ اًمبٖمداديُّ 

ل» ت سملم إٟمٗمال واًمتوسمة، صمم ىمال:قمن محزَة أٟمه يمان يسٙم ه(417ت) شوقمٚمٞمه أقموِّ
(1)

 . 

ْٙمت قمن محزة ومإظمذ قمن همػمه  واؾمتدل اسْمُن اجْلََزِريِّ هبذا قمغم أٟمه إذا ُأظِمَذ سماًمس 

أطمرى
(2)

 : ٕٟمه ي٘مرأ سماًموصل سملم اًمسورشملم وضمٝمًا واطمدًا.

ْٙمت-اعمذيمورة سملم إٟمٗمال وسمراءة وإوضمه اًمثالصمة  دموز أيْمًا سملم  -سمام ومٞمٝما اًمس 

آظمر أي ؾمورة وأول سمراءة، سمنمط أن شمٙمون هذه اًمسورة ىمبل ؾمورة سمراءة ذم شمرشمٞمب 

اعمّمحف اًمنميف: ومٛمثال ً ًمو وصل آظمر ؾمورة آل قمٛمران سم٠مول ؾمورة سمراءة ضمازت 

سمٕمد سمراءة ذم شمرشمٞمب اًمسورة  سمخالف ُما إذا يماٟمتشمٚمك إوضمه اًمثالصمة ًمٚمجٛمٞمع. 

طمٞمٜمئذ ٛمتٜمع ومٞم :يم٠من وصل آظمر ؾمورة اًمٙمٝمف سم٠مول ؾمورة سمراءة :اعمّمحف اًمٙمريم

ْٙمت اًموىمف. ويمذًمك إذا يمرر اًم٘مارئ ؾمورة سمراءة: سم٠من وصل شمتٕملم اًموصل وو اًمس 

آظمرها سم٠موهلا
(3)

. 

ذم اًمتذيمرة ه(399ت )وقمغم اًمٕمٙمس ُمن ذًمك ُما ذيمره اسمُن همٚمبوَن 
(4)

وهمػُمه ، 
(5)

 :

ْٙمت: وهم: ورش، وأسمو قمٛمرو، واسمن قماُمرُمن اظمتٞم ار اًموصل عمن ًمه اًمس 
(6)

، ذم 

مخسة ُمواضع: وهي: إٟمٗمال سمؼماءة، وإطم٘ماف سماًم٘متال، واًم٘مٛمر سماًمرمحن، واًمواىمٕمة 

سماحلديد، واًمٗمٞمل سم٘مريش
(7)

. وزاد اسمُن اًمٓمٗمٞمِل اإلؿمبٞمكمُّ ُموضٕمًا ؾمادؾمًا: وهو: 

احلجر سماًمٜمحل
(8)

. 

                                           
 .2/663( روضة اعماًمٙمي 1)

 . 1/269( اًمٜمنم 2)

 .1/125. اهلادي 570-2/569. هداية اًم٘ماري 14( اًمبدور اًمزاهرة ص: 3)

(4 )1/64. 
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 وب احلرضُمي.( ويٚمحق هبم يٕم٘م6)

 .1/262( اًمٜمنم 7)

 .399-1/398. اًمٗمجر اًمساـمع 2/190( يمٜمْز اعمٕماين 8)
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سمن يمٕمٍب ريض اهلل قمٜمه أٟمه يمان يستحسن هذا وَٟمَسَب سمٕمُْمٝمم إمم أيبِّ 
(1)

. 

وقُمٚمَِّل اًموصُل ذم هذه اعمواضِع سمٛمِمايمٚمِة آظمِر اًمسورِة ٕول اًمتي شمٚمٞمٝما
(2)

. 

وهذا اعمٜم٘مول ٓ قَمَٛمَل قَمَٚمٞمِْه: ٕن اًم٘مراءَة ؾمٜمٌة ُمتبٕمٌة، ٓ ُي٘مال ومٞمٝما سماًمرأي 

ُي اجلٛمٝمور هو قمدَم وآضمتٝماد: سمل ٓ سمد  ذم ذًمك ُمن ٟم٘مٍل وروايٍة. وإذا يمان رأ

اًمتٗمرىمِة سملم اًمزهر وهمػمها: ًمٕمدم وضمود ٟمصٍّ ومام هٜما أومم وأطمرى. واعمِمايمٚمة 

اعمذيمورة ٓ شمرىمى ٕن شمٙمون دًمٞماًل قمغم إُمر اعمذيمور. وأيْمًا ومٚمو ؾُمٚمَِّٛمْت شمٚمك 

اعمِمايمٚمُة ذم سمٕمض اعمواضع وم٢مهنا ٓ شُمَسٚم ُم ذم سمٕمٍض: يمإٟمٗمال وسمراءة: إذ ٓ شمٔمٝمر 

ٱ ﴿وىموًمه شمٕمامم:  [75]إٟمٗمال: ﴾ ىئ يئ جب حب مئ﴿ة سملم ىموًمه شمٕمامم: اعمِمايمٚم

 ، واهلل شمٕمامم أقمٚمم.[1]اًمتوسمة: ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 المطلُب الثالُث: السَّْكت في األربع الزىر لمن لو الوصل فيها
اظمتار سمٕمض أهل إداء اًمٗمّمل سماًمبسٛمٚمة سملم اعمدصمر واًم٘مٞماُمة، وسملم آٟمٗمٓمار 

ْٙمت ذم واًمتٓمٗمٞمف، وسملم اًم ٗمجر واًمبٚمد، وسملم اًمٕمٍم واهلٛمزة، عمن ورد قمٜمه اًمس 

همػمهن، وهم: ورش وأسمو قمٛمرو واسمن قماُمر
(3)

، ُمن همػم ٟمصٍّ قمٜمٝمم: وإٟمام هو 

: وهم  ْٙمت عمن ًمه اًموصل ذم همػمهن  اؾمتحباب ُمن اًمِمٞموخ هلم. واظمتاروا اًمس 

اعمذيمورون ومحزةُ 
(4)

 . 

اًمتٗمرىمِة سملم اًمزهر وهمػمها: ًمٕمدم واعمختار اًمذي قمٚمٞمه أيمثر اعمح٘م٘ملم هو قمدُم 

وضمود ٟمصٍّ ومٞمٝما
(5)

. 

وىمد ىمٞمل سمزيادة ُموضع ظماُمٍس قمغم إرسمع اًمزهر: وهو: سملم اًم٘مدر واًمبٞمِّٜمة
(6)

 . 

                                           
 . 56( اإلىمٜماع ص: 1)

 .55. اإلىمٜماع ص: 1/64( اًمتذيمرة 2)

 ( ويٚمحق هبم يٕم٘موب احلرضُمي.3)

 .48-47( اًمواذم ص: 4)

 .48. اًمواذم ص: 5. هداية اعمريد ص: 389 -1/388( اًمٗمجر اًمساـمع 5)

 .1/391. اًمٗمجر اًمساـمع 1/190ين ( يمٜمْز اعمٕما6)
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 المطلُب الرابُع: السَّْكُت على رؤوس اآلي مطلقاً 
اَمِع وَ »: ه(833)ت ىمال اسمُن اجْلََزِريِّ  ْٙمت ُُمَ٘مٞم ٌد سمِاًمس  ِحٞمُح َأن  اًمس  اًمٜم ْ٘مِل، وَمال اًمّم 

َواَيُة سمِِه عمَِْٕمٜمًى َُمْ٘مُّموٍد سمَِذاشمِِه. َوَذَهَب اسْمُن ؾَمْٕمَداَن ومِٞماَم طَمَٙماُه  ِت اًمرِّ جَيُوُز إِٓ ومِٞماَم َصح 

ُه ضَمائِ  ، إمَِم َأٟم  ٌز قَمْن َأيِب قَمْٛمٍرو، َوَأسُمو سَمْٙمِر سْمُن جُمَاِهٍد ومِٞماَم طَمَٙماُه قَمٜمُْه َأسُمو اًْمَٗمْْمِل اخْلَُزاقِميُّ

ذِم ُرُؤوِس أِي ُُمْٓمَٚمً٘ما طَماًَمَة اًْمَوْصِل: ًمَِ٘مّْمِد اًْمَبَٞماِن. َومَحََل سَمْٕمُْمُٝمُم احْلَِديَث اًْمَواِرَد 

قَمغَم َذًمَِك 
(1)

 .ش

ل ذم هذا قمغم ُما صححه اسمن اجْلََزِريِّ ذم صدر يمالُمه. وأُما ُما طمٙماه اسْمُن  واعمٕمو 

.ؾَمْٕمَداَن واخْلَُزاقِميُّ ومٝمو خماًمٌف ًمٚمّمحٞمح اًمذ  ي قمٚمٞمه اًمٕمٛمل قمٜمد أئٛمة اًمٗمنِّ

م ُمردوٌد، وهو ظمالف  ْٙمت ومٝمو حتٙمُّ وأُما محُٚمُٝمُم احلَِديَث اعمروي  ذم ذًمك قمغم اًمس 

ْٙمت.  إصل: إذ ٓ ُمسوغ ًمتٗمسػم اًموىمف سماًمس 

 المطلُب الخامُس: السَّْكُت على الساكِن قبَل الهمزِ 
٘مٞماًل وم٘مد ضمرى أيمثر اًمٕمرب إصُل ذم اهلٛمِز اًمت ح٘مٞمُق، وًمٙمن ٟمٔمرًا ًمٙمون اهلٛمز صم

واإلؾم٘ماط، واإلسمدال، واًمٜم٘مل تٖمٞمػم اًمتي هي: اًمتسٝمٞمل سملم سملم،قمغم ختٗمٞمٗمه سم٠مطمد أٟمواع اًم
(2)

 . 

ْٙمت قمغم اًمسايمن ىمبٚمه: ًمبٞمان اهلٛمز وحت٘مٞم٘مه: ظمووماً ُمن ظمٗمائه وُمن ًمٖماهتم ومٞمه اًمس 
(3)

 . 

واًمسايمن اًمذي يسٙمت قمٚمٞمه ىمبل اهلٛمز أرسمٕمة أىمسام: وهي
(4)

 : 

آظمِر اعمٗمّمول، أي: أن ي٠ميت طمرٌف ؾمايمٌن صحٞمٌح أو ؿمبه صحٞمح ذم  اًمسايمن -1

 ﴾ۉ ۉ﴿،[ 62]اًمب٘مرة:  ﴾حئ مئ﴿ٟمحو: وي٠ميت اهلٛمز ذم أول شماًمٞمتٝما.يمٚمٛمٍة، 

                                           
ُيَ٘مٓمُِّع ىِمَراَءشَمُه: َيْ٘مَرُأ:  ×َرؾُموُل اهلل ِ  يَمانَ »، وي٘مّمد طمديث ُأمِّ ؾَمَٚمَٛمَة ريض اهلل قمٜمٝما ىَماًَمْت: 1/243اًمٜمنم  (1)

ٜمن: يمتاب أظمرضمه أسمو داود ذم اًمسش. ﴾، صُمم  َيِ٘مُف ڀ  ڀ﴾، صُمم  َيِ٘مُف، ﴿پ  پ  پ  پ﴿

يمتاب أسمواب اًم٘مراءات، احلديث رىمم  واًمؽمُمذي ذم اًمسٜمن: (.4001)ماحلروف واًم٘مراءات، سمرىم

(. وصححه اًمِمٞمخ إًمباين، واًمِمٞمخ إرٟماؤوط. 26625، سمرىمم )6/302(. وأمحد ذم ُمسٜمده 2927)

 .23-22( اإلضاءة 2)

 .1/419( اًمٜمنم 3)

 .420-1/419( اًمٜمنم 4)
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 . [ 27]اعمائدة:  ﴾ڈ ڈ﴿، [14]اًمب٘مرة: 

اًمسايمن اعموصول، أي: أن ي٠ميت طمرٌف ؾمايمٌن صحٞمٌح أو ؿمبه صحٞمح ذم آظمِر  -2

، [185]اًمب٘مرة:  ﴾ڱ﴿ٍة واطمدٍة، ٟمحو: يمٚمٛمٍة، وي٠ميت اهلٛمز سمٕمده ذم يمٚمٛم

 . [5]اًمٜمحل:  ﴾ۋ﴿[ 25]اًمٜمٛمل:  ﴾ڄ﴿، [39]اًمٜمور:  ﴾چ﴿

ڄ ﴿، [14]اًمب٘مرة:  ﴾ۋ ۅ﴿، [4]اًمب٘مرة:  ﴾گ گ﴿اعمد اعمٜمٗمّمل، ٟمحو:  -3

 .[19]اًمب٘مرة:  ﴾ڄ

، [228]اًمب٘مرة:  ﴾چ﴿، [184]آل قمٛمران:  ﴾ڳ﴿ٟمحو: اعمد اعمتّمل، -4

 .[35]اًمٜمور:  ﴾ى﴿

ْٙمت قمن محزة، واسمن ذيموان، وطمٗمص، وإدريس، قمغم شمٗمّمٞمل ذم  وىمد ورد اًمس 

اًمٓمرق قمٜمٝمم ذم ذًمك
(1)

. 

ٓ خيرج قمن هذه اعمراشمب اخلٛمس ْٙمت إن ىمرأوا سمه  وُمٚمخص ُما ي٠ميت قمٜمٝمم ذم اًمس 
(2)

: 

ْٙمت قمغم ٓم اًمتٕمريف و -1  يمٞمف ضماء: ُمروموقمًا، وُمٜمّموسمًا، وجمرورًا.(رء)اًمس 

ْٙمت قمغم ٓم اًمتٕمريف و -2  ن اعمٜمٗمّمل همػم طمرف اعمد.أيْما واًمسايم (رء)اًمس 

ٙمْ  -3 أيْما واًمسايمن اعمٜمٗمّمل  (رء)ت ُمٓمٚم٘ما: أي: قمغم ٓم اًمتٕمريف واًمس 

 واعمتّمل همػم طمرف اعمد.

ْٙمت قمغم مجٞمع ُما ذيمر وقمغم طمرف اعمد اعمٜمٗمّمل. -4  اًمس 

ْٙمت قمغم مجٞمع ذًمك وقمغم اعمتّمل أيْما. -5  اًمس 

قمغم اًمرشمبة اًمتي وهذه اعمراشمب اخلٛمس ُمرشمبٌة شمّماقمديًا: سمحٞمث شمِمتٛمل يملُّ رشمبٍة 

ْٙمت قمغم اًمسايمن اعمٗمّمو اء ُمن ي٘مرأ ُمثاًل سماًمس  ل ىمبٚمٝما ًمزاُمًا، وقمٚمٞمه ومال يوضمد ُمن اًمُ٘مر 

ْٙمت قمغم (رء)دون أن يسٙمت قمغم ٓم اًمتٕمريف و ، وٓ يوضمد ُمن ي٘مرأ سماًمس 

 اًمسايمن اعموصول دون أن يسٙمت قمغم اًمسايمن اعمٗمّمول، وهٙمذا.               

                                           
 .88-85. إحتاف ومْمالء اًمبنم ص: 425-1/420اًمٜمنم  (1)

 .86 -85حتاف ومْمالء اًمبنم ص: ( إ2)
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ْٙمت قمغم ٓم اًمتٕمريف و ةوىمد اصٓمٚمح قمغم شمسٛمٞم واًمسايمن اعمٗمّمول  (رء)اًمس 

ْٙمت قمغم اًمسايمن  ْٙمت قمغم اعمذيمور ُمع اًمس  ْٙمت اخلاص، وقمغم شمسٛمٞمة اًمس  سمرشمبة اًمس 

ْٙمت اًمٕمام اعموصول أيْمًا سمرشمبة اًمس 
(1)

أو اعمٓمٚمق 
(2)

 . 

 : السَّْكت على حروؼ الهجاء في فواتح السور المطلب السادس
ٙمْ  يمل طمرف ُمن طمروف اهلجاء اًمواردة ذم ومواشمح  ت قمغمىمرأ أسمو ضمٕمٗمر سماًمس 

 .﴾ڈ﴿، ﴾ٱ﴿، ﴾ڄ﴿، ﴾ٱ﴿، ﴾ٱ﴿، ﴾ٱ﴿اًمسور ٟمحو 

ويمذا إفمٝمار  ،[2، 1]يس:  ﴾ڤ ڦ﴿ ويٚمزم ُمن ؾمٙمته إفمٝمار اعمدهمم: يمام ذم

ٱ ﴿، وىمٓمع مهزة اًموصل سمٕمدها: يمام ذم [1]اًمٜمٛمل: ﴾ ٻ ٻٱ﴿اعُمخٗمى: يمام ذم 

[2، 1]آل قمٛمران:  ﴾ٻ
(3)

 . 

 : السَّْكت على كلمات مخصوصة المطلب السابع
 :  وومٞمه صمالصمة ومروع

 : السَّْكتات األربع عن حفٍص  الفرع األول
ىمرأ طمٗمٌص قمن قماصٍم سمخٚمف قمٜمه

(4)
ْٙمت ذم أرسمٕمة ُمواضع ذم اًم٘مرآن   سماًمس 

 ، وهي: اًمٙمريم

ْٙمت قمغم إًمف اعمبدًمة ُمن اًمتٜموين ذم ًمٗمظ  - 1 ، صمم [1]اًمٙمٝمف:  ﴾ېې﴿اًمس 

 .[2]اًمٙمٝمف:  ﴾ى﴿ي٘مول: 

ْٙمت قمغم إًمف ُمن ًمٗمظ  - 2 ۇئ ۇئ ۆئ ﴿صمم ي٘مول: [ 52]يس:  ﴾وئەئ﴿اًمس 

 .﴾ۆئ ۈئ ۈئ

                                           
 .9( سيح اًمٜمص ص: 1)

 : (236) ، اًمبٞمت رىمم:47( ىمال ذم اًمٓمٞمبة ص 2)

ْٙمت اـم َردْ                  َوىِمٞمَل سَمْٕمَد َُمدْ  ُُمْٓمَٚم٘ماً َواًْمَبْٕمُض   َأْو ًَمْٞمَس قَمْن ظَمال ٍد اًمس 

 . 88:  . إحتاف ومْمالء اًمبنم ص282. حتبػم اًمتٞمسػم ص: 425-1/424( اًمٜمنم 3)

 .19. سيح اًمٜمص ص: 425/ 1( يٜمٔمر شمٗمّمٞمل اًمٓمرق قمٜمه ذم ذًمك ذم: اًمٜمنم 4)
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ْٙمت قمغم اًمٜمون ُمن ًمٗمظ  - 3  [27]اًم٘مٞماُمة:  ﴾ڄ ڄڦ ڦ﴿ ذم ىموًمه شمٕمامم: (ُمن)اًمس 

ْٙمت شراق»صمم ي٘مول:  ْٙمت إفمٝمار اًمٜمون اًمسايمٜمة قمٜمد اًمراء: ٕن اًمس  ، ويٚمزم ُمن اًمس 

 يٛمٜمع اإلدهمام.

ْٙمت قمغم اًمال - 4  چ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چڃ﴿ذم ىموًمه شمٕمامم:  (سمل)م ُمن ًمٗمظ اًمس 

ْٙمت أيْمًا إفمٝمار اًمالم  (ران)صمم ي٘مول:  [14]اعمٓمٗمٗملم:  ﴾ڍ ويٚمزم ُمن هذا اًمس 

ْٙمت يٛمٜمع اإلدهمام هٜما أيْمًا.   قمٜمد اًمراء: ٕن اًمس 

 ﴾ېئ ېئۈئ﴿ : السَّْكت على الفرع الثاني

اء إذا وصٚموا ىموًمه شمٕمامم:  قمغم [29، 28: ]احلاىمة ﴾ېئ﴿سم٘موًمه: ﴾ۈئ﴿ اًمُ٘مر 

وصاًل: ومها محزُة ويٕم٘موُب. وُمٜمٝمم ُمن  (ُماًمٞمه) : ومٛمٜمٝمم ُمن حيذف هاء ىمسٛملم

: وهم اًمباىمون يثبتٝما
(1)

. وُمن يثبتٝما وصاًل ًمه ومٞمٝما وضمٝمان: إول: أن يسٙمت 

ؾمٙمتًة ًمٓمٞمٗمًة: ًمٚمٗمّمل سملم اهلاءين. واًمثاين: أن يدهمم اهلاء ذم اهلاء. واًموضمٝمان 

ل هو اعمرضمح واعم٘مدم ذم إداءصحٞمحان ُم٘مروٌء هبام. وإو
(2)

 . 

ْٙمت قمغم   وقمدُمه ﴾ېئ ېئۈئ﴿وًمورش ذم هذا اعموضع شمٗمّمٞمل، ظمالصته أن اًمس 

ذم  : سمحٞمث إذا ىُمِرَئ سمؽمك اًمٜم٘مل[20، 19]احلاىمة: ﴾ ڻ ڻ﴿ُمٗمرقمان قمغم ىموًمه شمٕمامم: 

ْٙمت ذم  ﴾ڻ ڻ﴿ وإذا ىُمِرَئ سماًمٜم٘مل شمٕمٞمٜمت  ،﴾ېئ ېئۈئ﴿وم٢مٟمه شمتٕملم اًم٘مراءة سماًمس 

إلدهماماًم٘مراءة سما
(3)

.  

  ﴾ۈ ۈ﴿ الفرع الثالث: السَّْكت على

هبٛمزٍة ُمٙمسورٍة ُمن  [4]اًمٓمالق:  ﴾ۈ ۈ﴿ىمرأ اًمبزيُّ وأسمو قمٛمرو ىموًمه شمٕمامم: 

، وهلام ذم اهلٛمزة سمٕمد ذًمك وضمٝمان: شمسٝمٞمٚمٝما سملم سملم ُمع اعمد واًم٘مٍم، وهلام 
ٍ
دون ياء

اإلدهمام، وهلام ومٞمه اإلفمٝمار أيْمًا إسمداهلا ياًء ؾمايمٜمًة ُمع اعمد اعمِمبع ًمٚمسايمٜملم، ومٚمٝمام ومٞمه 

                                           
 .326. اًمبدور اًمزاهرة ص: 555، 140( إحتاف ومْمالء اًمبنم ص :1)

. شمٜمبٞمه اًمٖماومٚملم 555. إحتاف ومْمالء اًمبنم ص: 2/21. اًمٜمنم 194. إسمراز اعمٕماين ص: 59( اإلىمٜماع ص: 2)

 . 110اًمواذم ص: . 326. اًمبدور اًمزاهرة ص: 94ص: 

 .  110. اًمواذم ص: 555. إحتاف ومْمالء اًمبنم ص: 268. ضماُمع اًمبٞمان ًمٚمداين ص: 93( اًمتبٍمة ص: 3)
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ُن ُمن اًمٜمٓمق سمه إٓ ُمع ؾمٙمتٍة ًمٓمٞمٗمٍة شمٗمّمل  أيْمًا. وقمغم وضمه اإلفمٝمار هذا ومال ُيَتَٛمٙم 

 سملم اًمٞماءين.

ْٙمت هذا هو اعم٘مدم ذم إداء، قمغم ظمالٍف ذم ذًمك وىمد ىمٞمل: إن وضمه اًمس 
(1)

. 

ُمن أظمذ  واًموضمٝمان صحٞمحان، ُم٘مروٌء هبام ًمٚمبزيِّ وأيب قمٛمرو سمروايتٞمه. ظمال أن  

سمٓمريق اًمتٞمسػم وٟمٔمٛمه ي٘مرأ سماإلفمٝمار وم٘مط ُمع اقمت٘ماد صحة اإلدهمام، وُمن ىمرأ سمٓمرق 

اًمٜمنم ي٘مرأ هبام
(2)

 : واًمذي ذيمره اعمٜمّموريُّ ذم حتريراشمه قمغم اًمٓمٞمبة »، ىمال اجلٛمزوريُّ

شأن اًموضمٝملم ًمه ُمن ـمريق اًمٓمٞمبة، واإلفمٝمار ُمن ـمريق احلرز
 (3)

. 

 اُر السَّْكِت باختالِؼ أنواِعِو أم ال؟المطلُب الثَّامُن: ىل يتساوى مقد
ْٙمت سمجٛمٞمع أٟمواقمه، وأن ذًمك  اًمذي ئمٝمر ُمن يمالم اعمت٠مظمرين هو شمساوي اًمس 

ْٙمت هو اًموىمُف »: ه(1403)تريمتلم. ىمال قمبد اًمٗمتاح اًم٘مايض يمٚمه سمٛم٘مدار طم واًمس 

شقمغم آظمر اًمسورة وىمٗمًة ًمٓمٞمٗمًة ُمن همػم شمٜمٗمس، يمسٙمت محزة قمغم اهلٛمز
 (4)

. وىمال 

ورد قمن طمٗمٍص قمن قماصٍم ُمن اًمِماـمبٞمة أٟمه يمان يسٙمت »: ه(1409)ت ٗميُّ اعمرص

شذم طماًمة اًموصل ذم أرسمٕمة ُمواضع ذم اًمتٜمْزيل سم٘مدر طمريمتلمؾمٙمتًة ًمٓمٞمٗمًة ُمن همػم شمٜمٗمس 
 (5)

. 

قمغم : ه(541ت)وأُما اعمت٘مدُمون وم٘مد اظمتٚمف يمالُمٝمم ذم ذًمك: وَمٜمَص  ؾمبُط اخلٞم اِط 

اِرَهاِوىْمٗمَ »أن اًمسٙمتة سملم اًمسورشملم هي:  شٌة شُم١ْمِذُن سم٢ِمِْْسَ
(6)

، أي: سم٢مْسار اًمبسٛمٚمة. 

ْٙمِت سم٘مدر اًمبسٛمٚمة ومحل اسمُن اجْلََزِريِّ يمالُمه قمغم أن  َزَُمَن اًمس 
(7)

. 

وٓ ريب أن زُمن اإلْسار سماًمبسٛمٚمة هو أيمثر ُمن ضٕمٗمِي اعمدِّ اًمٓمبٞمٕميِّ أو صمالصمة 

                                           
 .20( اًمرؾماًمة اًمٖمراء ص: 1)

 .598( همٞمث اًمٜمٗمع ص: 2)

 .49( اًمٗمتح اًمرمحاين ص: 3)

 . 46( اًمواذم ص: 4)

 . 1/408( هداية اًم٘ماري 5)

 .346( اعمبٝمج ص: 6)

 .1/262( اًمٜمنم 7)
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َج يمالُم ؾمبطِ أضٕماومه. وُمن اعمحتٛم اِرَها»ن ىموًمه:  أاخلٞم اِط قمغم ل أن خُيَر   ششُم١ْمِذُن سم٢ِمِْْسَ

، وهذا ٓ ي٘متيض اعمساواة يمام هو فماهٌر. واإلؿمٕمار اعمذيمور حيّمل (شمِمٕمر)ُمٕمٜماه: 

 سمٛم٘مدار طمريمتلم، ومال داقمي ًمٚمزيادة. 

وأُما اسْمُن اجْلََزِريِّ وم٘مد رأى أن اًمسٙمت سملم اًمسورشملم ُمساٍو ًمٚمسٙمت قمغم اهلٛمز: 

ب قمغم يمالم ؾمبُط اخلٞم اِط  واًمذي ىمرأُت سمه وآظمذ: اًمسٙمت قمن مجٞمع »ًمه: سم٘مووم٘مد قم٘م 

ىمدر اًمسٙمت ُمن ُروَي قمٜمه اًمسٙمت سملم اًمسورشملم ؾمٙمتًا يسػمًا ُمن دون شمٜمٗمس، 

ضمه محزَة ُمع وضمه ورٍش سملم ، طمتى إين أظمرضمت وٕضمل اهلٛمز قمن محزة وهمػمه

وهو قمغم مجٞمع ُمن ىمرأشمه قمٚمٞمه ُمن ؿمٞموظمي،  (أمل ٟمنمح)، و(واًمْمحى)ؾموريت 

شاًمّمواب
 (1)

. 

ْٙمت وُمواضٕمه.  هو ُماو َ قمٜمه ومٞمام سَمْٕمُد سمحريمتلم، وهذا يِمٛمل مجٞمع أٟمواع اًمس  قُمؼمِّ

 واهلل شمٕمامم أقمٚمم.

 

                           

                                           
 .263/ 1( اعمرضمع ٟمٗمسه 1)
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 املبحُث الرَّاِبُع
 توجيهاُت السَّْكت واملعاني املستفادُة ِمْنُه 
ْٙمت قمٚمٞمه إُما ... وماًمسايمن اًمذي جيوز اًم»سم٘موًمه: ه( 833)تيِمػم اسمُن اجْلََزِريِّ  س 

أن يٙمون سمٕمده مهزة ومٞمسٙمت قمٚمٞمه ًمبٞمان اهلٛمزة وحت٘مٞم٘مٝما، أو ٓ يٙمون سمٕمده مهزة، 

شوإٟمام يسٙمت قمٚمٞمه عمٕمٜمى همػم ذًمك
 (1)

ْٙمت.   إمم وضمود ُمٕماٍن ذم اجلٛمٚمة يٙمون ُمن أضمٚمٝما اًمس 

ْٙمت اًمتي شمم اؾمتٕمراضٝما ذم اعمبحث  وًمٚمٕمٚمامء يمالم طمول شموضمٞمه أطمٙمام اًمس 

 ٓماًمب إرسمٕمة أشمٞمة اؾمتٕمراض هذه اًمتوضمٞمٝمات:اًمساسمق، وذم اعم

 المطلب األول: توجيو السَّْكت بين السور
ْٙمت قمدة أىموال، أمهٝما:   ًمٚمٕمٚمامء ذم شموضمٞمه هذا اًمس 

ْٙمت ًمإلقمالم سماٟمتٝماء اًمسورة إومم واسمتداء اًمسورة اًمثاٟمٞمة، ىمال ُمٙميُّ  -1  أن اًمس 

ْٙمت سمٞمٜمٝمام أن إومم ىمد مت ْت، وأٟمه ... أراد أن يبلم سماًمس  »: ه(437ت ) سمن أيب ـماًمٍب 

شاسمتدأ سمثاٟمٞمة
 (2)

أن ُيسٙمت  أظمرُ  .... واعمذهُب »: ه(444)ت . ىمال أسمو قمٛمٍرو اًمداينُّ 

سمٞمٜمٝمام ؾمٙمتًة ًمٓمٞمٗمًة ُمن همػم ىمٓمع: ًمٞم١مذن سمذًمك سماٟم٘مْماء اًمسور واسمتدائٝمن، ومٞمٙمون 

شذًمك قموضًا قمن اًمٗمّمل سمٞمٜمٝمن
(3)

شملم، وهو . هذا قمغم وضمه اًمٕمٛموم سملم أيِّ ؾمور

قمغم وضمه اخلّموص سملم إٟمٗمال وسمراءة: ًمٙموٟمه وضمٝمًا جلٛمٞمع اًم٘مراء، وماعم٘مّمد ُمن 

ْٙمت هو اًمٗمّمل سمٞمٜمٝمام، وسمٞمان يموهنام ؾمورشملم.  اًمس 

ْٙمت ذم رواية ُمن ٟم٘مل قمٜمٝمم ًمإلؿمٕمار سم٠من اًمبسٛمٚمة قمٜمدهم ًمٞمست سمآيٍة  -2 أن اًمس 

ُمن يملِّ ؾمورة
(4)

. 

                                           
 .1/419 اًمٜمنم( 1)

 .17-1/16( اًمٙمِمف 2)

قمن يمتاب )إجياز اًمبٞمان( ًمٚمداين. ومل ٟمٕمثر قمغم يمالم  105( ٟم٘مٚمه اعمٜمتوري ذم ذطمه قمغم اًمدرراًمٚمواُمع ص: 3)

 .1/377اًمداين ذم يمتبه اًمتي سم٠ميديٜما. واٟمٔمر: اًمٗمجر اًمساـمع 

 .1/12. ذح اهلداية 17-1/16( اًمٙمِمف 4)
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ْٙمت ذم طمال وصل  اًمسورة سمام وموىمٝما، أو قمٜمد وصل وأُما شموضمٞمه اُمتٜماع اًمس 

اًمسورة سمٜمٗمسٝما ومٝمو أن اًمسورة واحلاًمة هذه شمٙمون ُمبتدأةً 
 (1)

سمتداء. . ٓ ؾمٙمت قمٜمد ا  و

ْٙمت سملم إٟمٗمال وسمراءة أهنام ؾمورشمان، وإؿمٕماٌر سمآٟمٗمّمالوأُما  وضمه اًمس 
(2)

. 

ْٙمت قمغم إرسمع اًمزهر عمن ًمه اًموصل سملم اًمسورشملم ومٝمو أن  وأُما شموضمٞمه اًمس 

آظمر اًمسورة سماًمسورة اًمتي سمٕمدها ُمن هذه اًمسور ومٞمه ىُمْبٌح ذم اًمٚمٗمظ، ومٙمره وصل 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ژ ﴿ذًمك: إضمالًٓ ًمٚم٘مرآن، وشمٕمٔمٞماًم ًمه. وم٢مذا ىمال اًم٘مارُئ: 

وىمع ًمٗمُظ اًمٜمٗمِي قُم٘مٞمب ًمٗمظ اعمٖمٗمرة، وذًمك ذم اًمسٛمع [ 1، اًم٘مٞماُمة: 56]اعمدصمر: ﴾ ژ

وىمع [ 1ٓمٗمٗملم: ، اعم19]آٟمٗمٓمار:  ﴾ڭ ۇ ۓ ڭ ڭ﴿ىمبٞمح. وإذا ىمال: 

اًمويل قُم٘مٞمب اًمٚمٗمظ سماؾمم اهلل شمٕمامم، وهٙمذا ذم اًمب٘مٞمة
(3)

. 

وًمٙمن اعمح٘م٘ملم ُمن اًمٕمٚمامء قمغم قمدم اًمتٗمرىمة سملم هذه اًمسور وسملم همػمها، وهو 

ِحٞمُح اعمُْخَتاُر اًمذي قمٚمٞمه اًمَٕمَٛمُل ذم ؾمائر إُمّمار اعمَْذَهُب اًمّم 
(4)

 . 

 وُمستٜمُدهم ذم قمدم اًمتٗمرىمة إُمور أشمٞمة: 

ُد اؾمتحباٍب ُمن أهل إداء -1 قمدُم وضموِد ٟمصٍّ وروايٍة سمذًمك، وأٟمه جمر 
(5)

 . 

أن  اًمُ٘مْبَح اًمذي ذيمروه ٓ يزول قمٜمد اشمّمال اًمبسٛمٚمة سم٠موائل اًمسور اعمذيمورة،  -2

 ومال ومرق إذن سملم اإلشمٞمان سماًمبسٛمٚمة وشمريمٝما
(6)

. 

اًمزهر: يمام ذم وضموُد آياٍت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريم ُيوِهُم اشمّماهُلا أيمثَر  ا ذم إرسمع  -3

ۓ ۓ ﴿سم٘موًمه: [ 6]هماومر:  ﴾ھ ھ ے﴿وصل ىموًمه شمٕمامم: 

[7]هماومر:  ﴾﮲
(7)

. 

                                           
 .373-1/372.  اًمٗمجر اًمساـمع 1/270( اًمٜمنم 1)

 .1/122( اهلادي 2)

 .150. ضماُمع اًمبٞمان ًمٚمداين ص: 17-1/16( اًمٙمِمف 3)

 .48. اًمواذم ص: 5. هداية اعمريد ص: 389 -1/388( اًمٗمجر اًمساـمع 4)

 .1/391. اًمٗمجر اًمساـمع 68-67. إسمراز اعمٕماين ص: 150( ضماُمع اًمبٞمان ًمٚمداين ص: 5)

 .1/391. اًمٗمجر اًمساـمع 150ن ًمٚمداين ص: ( ضماُمع اًمبٞما6)

 . 68-67( إسمراز اعمٕماين ص: 7)
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وأُما ُما ىمٞمل ُمن زيادة ُموضع ظماُمس: وهو ُما سملم اًم٘مدر واًمبٞمِّٜمة وماجلواب قمٜمه أٟمه 

إذا يمان رأي مجٝمور اًمٕمٚمامء هو قمدَم اًمتٗمرىمة سملم اًمزهر وهمػمها ومٕمدم اقمتبار هذا 

  شمٕمامم أقمٚمم.اعموضع اخلاُمس أومم وأطمرى. واهلل

 المطلب الثاني: توجيو السَّْكت على الساكن قبل الهمز
ْٙمت ًمبٞماِن اهلٛمز وحت٘مٞم٘مه: ظموومًا  ْٙمت ذم هذا اًمباب سم٢ممجال هو أن اًمس  شموضمٞمه اًمس 

ُمن ظمٗمائه
(1)

. وشمٗمّمٞمل ذًمك أن اهلٛمز ؾمٛمة ُمن ؾمامت اًم٘مبائل اًمبدوية، ُمثل: متٞمٍم 

ؾمط اجلزيرة اًمٕمرسمٞمة وذىمٞمٝما، وأُما وىمٞمٍس وسمٜمي أؾمٍد وُمن ضماورها، أي: ىمبائل و

ىمبائل اًمتخٗمٞمف ومٝمي اًم٘مبائل احلرضية: وُمٜمٝمم أهل احلجاز، وسمخاصة ىمريش ذم 

ُمٙمة، وإوس واخلزرج ذم اعمديٜمة، وعما يماٟمت اًم٘مبائل اًمبدوية متٞمل إمم اًمرسقمة ذم 

اًمٜمٓمق، وشمٚمٛمس أيرس اًمسبل إمم هذه اًمرسقمة، وم٢من حت٘مٞمق اهلٛمزة يمان ذم ًمساهنا 

اًمتي ختٗمف ُمن قمٞمب هذه اًمرسقمة، وأُما اًم٘مبائل احلرضية ومٙماٟمت ُمت٠مٟمٞمة ذم اخلاصة 

ٟمٓم٘مٝما، ُمّتئدة ذم أدائٝما، وم٠ممهٚمت مهز يمٚمامهتا... واؾمتٕماضت قمن ذًمك سموؾمائل قمؼم 

قمٜمٝما اًمٜمحاة سمٕمبارات خمتٚمٗمة، يماًمتسٝمٞمل واًمتخٗمٞمف
(2)

 . 

وىمد ُمال يمثػٌم ُمن اًمٕمرب إمم اًمتخٚمص ُمن ٟمٓمق اهلٛمزة سمٕمدة وؾمائل: وهي: 

ْٙمت، واحلذف وإدظمال أًمف سملم اهلٛمزشملم. ذم  اًمتسٝمٞمل، واًمٜم٘مل، واإلسمدال، واًمس 

طملم ُمال آظمرون إمم اًمتح٘مٞمق
(3)

اقمٚمْم أن اهلٛمزة شمٙمون ذم »: ه(180)ت، ىمال ؾمٞمبويه 

شصمالصمة أؿمٞماء: اًمتح٘مٞمق، واًمتخٗمٞمف، واًمبدل
 (4)

. 

جمتٛمٕمةً ضمٕمل ومٞمٝما شمٚمك إُموَر  -يمام يِمػم اًمداين -وًمٕمل اًمثَِّ٘مَل ذم ٟمٓم٘مٝما
(5)

. وىمد 

                                           
 . 1/419( اًمٜمنم 1)

 .29( يٜمٔمر: اًمٔمواهر اًمّموشمٞمة ص: 2)

 .7( يٜمٔمر: فمواهر ًمٖموية ص: 3)

 .3/541( اًمٙمتاب 4)

 .120( يٜمٔمر: اًمتحديد ص: 5)
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وصف اًم٘مدُماُء واعمحدصمون ـمري٘مة ُمرور اًمٜمٗمس ُمن خمرج اهلٛمزة: وذًمك قمؼم 

اٟمحباس اهلواء ظمٚمف اًموشمرين اًمّموشمٞملم صمم اٟمٗمراضمٝمام، ومٞمخرج اهلواء حمدصمًا صوشمًا 

( جمٝموٌر قمٜمد  ُمسٛموقمًا: هو صوت اهلٛمزة، وماهلٛمزة صوٌت طمٜمجريٌّ ؿمديٌد )اٟمٗمجاريٌّ

ؾمٞمبويه
(1)

و اعمٝمٛموس قمٜمد اعمحدصملم، وًمٞمس سماعمجٝمور أ
(2)

 . 

وعما يمان خمرج اهلٛمزة ُمن أىمَم احلٚمق، ويمان اًمٜمٓمق هبا صٕمبًا، وىمد ٓ يوومٞمٝما 

ْٙمت قمغم اًمسايمن ىمبٚمٝما: زيادًة  اًم٘مارئ طم٘مٝما، ومتخرج همػم ُمستٙمٛمٚمة صٗماهتا، يمان اًمس 

 ذم سمٞماهنا وحت٘مٞم٘مٝما.

ْٙمت  وأُما سماًمٜمسبة ًمٚمٕمٚمة اًمّموشمٞمة ذم اًمدرس اًمّمويت احلديث وم٢من اًمٕمٚمة ذم اًمس 

قمغم اهلٛمز هي حت٘مٞمق اًمٜمؼم ًمٚمٛم٘مٓمٕملم اعمتواًمٞملم
(3)

. 

 المطلب الثالث: توجيو السَّْكت على حروؼ الهجاء
ًمٚمسٙمت قمغم طمروف اهلجاء ذم ومواشمح اًمسور ومائدة قمٔمٞمٛمٌة: وهي سمٞمان أن  هذه 

احلروف ًمٞمست ُمن طمروف اعمٕماين: سمل هي ُمن طمروف اعمباين، وهي ُمٗمّموًمٌة، وإن 

اشمّمٚمت رؾمامً 
(4)

. 

وىمد اظمتٚمف اعمٗمرسون وهمػمهم اظمتالومًا يمبػمًا طمول هذه احلروف، وهل هي هلا 

حملٌّ ُمن اإلقمراب أم ٓ، وهل هلا ُمٕماين ذم ذواهتا أم ٓ، قمغم أىمواٍل يمثػمٍة ًمٞمس هذا 

حمل شمٗمّمٞمٚمٝما
(5)

. 

وىمراءة أيب ضمٕمٗمر شم٠ميت قمغم اًم٘مول سم٠من هذه احلروف همػم ُمٕمرسمٍة، وأهنا ُأوردت 

                                           
ة وهي ُمتٚموة سمحريمة، واحلريمة ، وًمٕمٚمه جمٝمور قمٜمده يمام يِمػم احلٛمد سمت٠مصمره سمٜمٓمق اهلٛمز4/134اًمٙمتاب  (1)

 .10صوت جمٝمور، يٜمٔمر: فمواهر ًمٖموية ص: 

 .10. فمواهر ًمٖموية ص: 91يٜمٔمر: إصوات اًمٚمٖموية ص:  (2)

 .134يٜمٔمر: اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞمة ص:  (3)

 . 1/425اًمٜمنم  (4)

. 1/251. اًمٚمباب ذم قمٚموم اًمٙمتاب1/79. اًمدر اعمّمون 1/158يٜمٔمر قمغم ؾمبٞمل اعمثال: اًمبحر اعمحٞمط  (5)

 . 3/159. شمٗمسػم اعمٜمار 22/210روح اعمٕماين 
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قماُمل وٓ قمٓمف، ومسٙمٜمت يم٠مؾمامء إقمداد إذا وردت ُمن همػم قماُمٍل  ُمٗمردًة ُمن همػم

... وهٙمذاَواطِمْد اصْمٜمَلْمْ صَمالصَمْة َأْرسَمَٕمةْ وٓ قمٓمٍف، ومٜم٘مول: 
(1)

 . 

 المطلب الرابع: توجيو السَّْكت على الكلمات المخصوصة 
 :  وومٞمه أرسمٕمة ومروع

 : توجيو السَّْكتات األربع لحفص  الفرع األول
ْٙمتات إرسمع ُما ي٠ميت: وجمٛمل اًمتوضمٞمٝما  ت اًمتي ذيمرها قمٚمامء اًم٘مراءات هلذه اًمس 

ْٙمت قمغم  -1 ، إلزاًمة اًمٚمبس اًمواىمع ُمن اشمّمال [2]اًمٙمٝمف:  ﴾ى ېې﴿اًمس 

إذ مها ُمٕمٜمٞمان ُمتْمادان: وماًمٕموج ضد آؾمت٘ماُمة، ومرومع اًمٚمبس  ﴾:ى﴿سمـ﴾ ې﴿

ْٙمتة هبذه اًمس 
(2)

ْٙمت ُمن أضمل سمٞمان اٟمٗم ّمال ىموًمه شمٕمامم: . وًمه شموضمٞمه آظمر: وهو أن اًمس 

صمم اؾمت٠مٟمف يمالُمًا ضمديدًا سم٘موًمه:  ﴾ې﴿وماًمٙمالم ىمد شمم  قمٜمد  قمام ىمبٚمه: ﴾ى﴿

واًمت٘مدير: ضمٕمٚمه ىمٞمام ،﴾ى﴿
(3)

. 

ْٙمت قمغم  -2 اًمذي سمٕمده  ﴾ۇئ﴿ًمئال يتوهم أن  : [52]يس:  ﴾ۇئ وئوئەئ﴿اًمس 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ﴿وىموًمه: ﴾، ەئ﴿صٗمة ًمٚمٛمرىمد: ومٙمالم اًمٙمٗمار شمم  قمٜمد يمٚمٛمة 

سمل هو ُمن يمالم اعمالئٙمة، أو اعم١مُمٜملمًمٞمس ُمن يمالُمٝمم: ﴾ۈئ ۈئ
(4)

. 

ْٙمت قمغم -3 ام يمٚمٛمتان: وًمٞمست يمٚمٛمًة واطمدًة ًمُٞمٕمٚمم أهن [27]اًم٘مٞماُمة:  ﴾ڄ ڄڦ﴿اًمس 

اق) ال)سموزن  (ُمر  ًمٚمٛمباًمٖمة، وهو سمائع اعمََرىَمةِ  (ومٕم 
(5)

. 

ْٙمت قمغم  -4  ُٞمٕمٚمم أهنام يمٚمٛمتان: وًمٞمست يمٚمٛمةً ًم[ 14]اعمٓمٗمٗملم: ﴾چ چچ﴿اًمس 

شسَمرّ »واطمدًة ُمثٜمى 
(6)

. 

                                           
 . 208. درة اًمٖمواص ص: 46شمٜمبٞمه اًمٖماومٚملم ص: . 425-1/424. اًمٜمنم 2/349إلقمراب ( ْس صٜماقمة ا1)

 .3/279. اًمؼمهان ذم قمٚموم اًم٘مرآن 566. إسمراز اعمٕماين ص: 2/392( ذح اهلداية 2)

 .3/272. شمٗمسػم اًمبٞمْماوي 2/702. اًمٙمِماف  3/284ردي . شمٗمسػم اعماو6/4319اهلداية امم سمٚموغ اًمٜمٝماية ( 3)

 ( اعمراضمع اًمساسم٘مة.4)

 .12/417. اًمٚمباب 566. إسمراز اعمٕماين ص: 19/112( شمٗمسػم اًم٘مرـمبي 5)

 ( اعمراضمع اًمساسم٘مة.6)
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 الفرع الثاني: المناقشة والترجيح
  يناقش من األوجو اآلتية: ﴾ى ېې﴿ أواًل: ما قيل في السَّْكت على

ُما ذيمر ُمن اًموهم همػم ُمسٚمم، وهمػم جمٛمع قمٚمٞمه سملم أهل اًمتٗمسػم وهمػمهم:  -1

ومٛمن اعمٗمرسين ُمن يرى أن أية قمغم اًمت٘مديم واًمت٠مظمػم: أي: أٟمزل قمغم قمبده اًمٙمتاب 

ىمٞماًم ومل جيٕمل ًمه قموضمًا، وهذا اًمت٘مدير ًمه ُمن ي١ميده
(1)

، وًمه ُمن يٕمارضه
(2)

. واًمٜمتٞمجة 

 ٚمح دًمٞماًل قمغم اعمس٠مًمة.أن هذا اًمت٘مدير حملُّ ٟمزاٍع، ومال يّم

وٟموىمش اًمٙمالم ُمن ضماٟمب آظمر: ُمن طمٞمث إن اًموهم همػم وارٍد: ٕن اًموهم  -2

أن يٙمون وصٗمًا  ﴾ى﴿ إٟمام ي٠ميت ومٞمام يّمٚمح أن يٙمون وصٗمًا، وٓ يّمٚمح

وم٢من اًمٌمء ٓ يوصف سمْمده :﴾ې﴿ًمـ
(3)

. 

 ،﴾ې﴿وإُما ُمن اهلاء ذم  ،﴾ھ﴿طمآً، إُما ُمن  ﴾ى﴿ضمواز أن ُيٕمَرَب   -3

ٟمه طمال صماٟمٞمة، وضموز أيْمًا أن يٕمرب سمدًٓ وإُما أ
(4)

. ومجٞمع هذه إقماريب شمتٜمارم ُمع 

ْٙمت: إذ ُمن اعم٘مرر ذم قمٚمم اًموىمف وآسمتداء أٟمه ٓ ُيٗمّمل سملم احلال  اًم٘مول سماًمس 

وصاطمبٝما، وٓ سملم اًمبدل واعمبدل ُمٜمه
(5)

. وقمٜمد ُمن ٓ يرى ؾمٜمٞمة اًموىمف قمغم رؤوس 

 ٚمتٕمٚمق اًمٚمٗمٔمي سملم اًمٙمالُملم.  همػم ضمائز: ًم ﴾ې﴿أي وم٢من اًموىمف قمغم 

وشم٘مدير اٟمٗمّمال اًمٙمالم اعمذيمور قمام ىمبٚمه ٓ يسٚمم، وًمو ؾمٚمم وم٢من ذم اًم٘مرآن  -4

اًمٙمريم ُمواضع يمثػمة ومٞمٝما ُمثل هذا آٟمٗمّمال
(6)

ْٙمت  ، وهي  ا مل يذيمر أطمٌد اًمس 

ْٙمت قمٚمٞمٝما همػم ضمائز: عما شم٘مدم ُمن  ْٙمت ُم٘مٞم د سماًمسامع واًمقمٚمٞمٝما، سمل إن اًمس   ٜم٘مل.أن اًمس 

ىمد يت٠مي د ُما ومٕمٚمه طمٗمٌص سمام ذم سمٕمِض »: ه(756)تىمال اًمسٛملُم احلٚمبيُّ  -5

                                           
 .7/434. اًمدر اعمّمون 2/702( يٜمٔمر: اًمٙمِماف 1)

 .21/423( شمٗمسػم اًمرازي 2)

 .3/279( اًمؼمهان ذم قمٚموم اًم٘مرآن 3)

 .12/416. اًمٚمباب 434-7/433. اًمدر اعمّمون 94/ 6اًمبحر اعمحٞمط ( 4)

 .44. اإلضاءة ص: 95( ُمٜمار اهلدى  ص: 5)

 .240/ 1( يٜمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚموم اًم٘مرآن 6)
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َٕمْل ًمه قِمَوضمًا، ًمٙمْن ضَمَٕمَٚمه ىمٞم امً ﴿ُمّماطمِف اًمّمحاسمِة:  ش﴾ومل جَيْ
(1)

َة  . وُما ذيمره ٓ طُمج 

ومٞمه: ٕن اًم٘مراءَة اعمذيمورَة ًمٞمست ُمن اًم٘مراءات اعمتواشمرة اًمتي حيتجُّ هبا: سمل هي ىمراءٌة 

 ٌة، وهي ًمٞمست ىمرآٟمًا اشمٗماىمًا.شمٗمسػمي

 يناقش من األوجو اآلتية: ﴾ۇئ وئوئەئ﴿ ثانياً: ما قيل في السَّْكت على

َز همػُم واطِمٍد ُمٜمٝمم أن  ﴾ۇئ﴿اعمٗمرسون همػم جمٛمٕملم قمغم أن  -1 ُمبتدأ: سمل ضَمو 

شَمُٙموَن صٗمًة ًمٚمٛمرىمد
(2)

ْٙمت، ويٜمٗمي اًمٕمٚمة اًمتي ذيمروها.  ، وهذا ُما يتٜمارم ُمع اًمس 

َم ُم -2 وىمٗمًا ُمع اًمتٜمٗمس، وهو  ﴾ەئ﴿ا ىماًموه وم٢مٟمه يتمُّ سماًموىمف قمغم ًمو ؾُمٚمِّ

اء يمام هو ُمٜمّموٌص ذم يمتب اًمتٗمسػم ويمتب اًموىمف وآسمتداء إومم جلٛمٞمع اًمُ٘مر 
(3)

 .

ْٙمت.  وُمن صَمم  وماعمس٠مًمُة ظمارَج ُموضوع اًمس 

 يناقش من األوجو اآلتية: ﴾چ چچ﴿، و﴾ڄ ڄڦ﴿ ثالثاً: ما قيل في السَّْكت على

اعمذيمور ًمٞمس إٓ ذم أذهان ُمن ىماًموا سمه، وٓ يِمٝمد ًمه ؾمٞماٌق وٓ  أن اًموهم -1

ؾمباٌق: يمٞمف ٓ واًمٙمالم ذم اًمبٕمث واًمٜمِمور، وُما يّماطمبه ُمن ويٍل وصمبوٍر، ومام ؿم٠من 

 سمائع اعمرىمة هبذا!! إن ُمن اًمواضمب شمٜمزيه يمتاب اهلل شمٕمامم قمن ُمثل هذه اًمت٠مويالت.

َة اًْمَ٘ماِف ذِم ُما ذيمروه ُمن اًموهم همػم وارٍد اًمبتة: إذ إن  -2 َووَمتَْحَة  ،﴾ڄ ڄڦ﴿يَمرْسَ

شَمْٙمِٗمَٞماِن ذِم َزَواِل اًمٚم ْبسِ  ﴾چ چچ﴿اًمٜمُّوِن ذِم 
(4)

 . وهذا يدريمه ُمن ًمه أدٟمى إعماٍم سماًمٕمرسمٞمة.

 رابعاً: ردود عامة على السَّْكتات األربع لحفص:
ويمان يٚمزم طمٗمّمًا ُمثُل ذًمك ذم ُما ؿمايمل هذه »: ه(430ت سمٕمد)ىمال اعمٝمدويُّ  -1

                                           
 .  3/495. شمٗمسػم اسمن قمٓمٞمة  17/591واٟمٔمر اًم٘مراءة اعمذيمورة ذم: شمٗمسػم اًمٓمؼمي . 7/435اعمّمون اًمدر  (1)

. 26/292. شمٗمسػم اًمرازي 4/20. اًمٙمِماف 4/291. ُمٕماين اًم٘مرآن ًمٚمزضماج 20/532( شمٗمسػم اًمٓمؼمي 2)

 .9/276اًمدر اعمّمون 

. ُمٜمار 1/230. اًمٜمنم 4/436. شمٗمسػم اًمبٞمْماوي 175. اعمٙمتٗمى ص: 9/6052اهلداية امم سمٚموغ اًمٜمٝماية  (3)

 .641اهلدى  ص: 

 .19/112( شمٗمسػم اًم٘مرـمبي 4)
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شعمواضع، وهو ٓ يٗمٕمٚمها
 (1)

أومم ُمن هذه اعمواضع ». وأوضح ذًمك أسمو ؿماُمة سم٘موًمه: 

[ 65]يوٟمس: ﴾چ ڃ ڃ  ڃڃ ڄ ڄ ڄ﴿سمٛمراقماة اًموىمف قمٚمٞمٝما:

ھ ﴿ًمئال يتوهم أن ُما سمٕمده هو اعمٗمٕمول. ويمذا:  ﴾:ڄ﴿ومٞمٜمبٖمي اًموىمف قمغم 

﮲  ھ ے ﴿اًمٜمار﴾، يٜمبٖمي آقمتٜماء سماًموىمف قمغم  [7، 6]هماومر:  ﴾ۓ ۓ

شام سمٕمده: ًمئال يوهم اًمّمٗمةصمم يبتدأ سم
(2)

ب اًمسٛملُم احلٚمبيُّ  قمغم  ه(756)ت. وىمد قم٘م 

 ُِمْن أسمٕمِد اًمبٕمٞمدِ »سم٘موًمه:  ه(665 ت)يمالم أيب ؿماُمَة 
ِ
ُم هذه إؿمٞماء شَوشَمَوهُّ

(3)
. واجلواب 

ُمن )ُمن أسمٕمد اًمبٕمٞمد ومٝمل شموهم اؿمتباه قمغم يمالم اًمسٛملم أٟمه إذا يمان شموهم هذه إؿمٞماء 

اق)سمـ (راق  بوٌل وىمريٌب!؟ُم٘م (ُمر 

ْٙمتات إرسمع، يمب٘مٞمة اًم٘مراء.  -2 أن طمٗمّمًا ٟمٗمسه ىمد ورد قمٜمه اإلدراج ذم هذه اًمس 

 وطمٞمٜمئذ وم٢من اًمتٕمٚمٞمالت اعمذيمورة ٓ وضمود هلا.

 : الرأي المختار: خامساً 
واًمذي ئمٝمر سمٕمد هذه اعمٜماىمِمات أن ؾمٙمت طمٗمص قمغم اعمواضع إرسمٕمة اعمذيمورة 

د أو اًمٜم٘مض. وقمٚمٞمه وم٢من ؾمٙمت طمٗمٍص قمغم هذه ًمٞمس ًمه شمٕمٚمٞمل ُمتجه ؾمامل ُمن اًمٜم٘م

اعمواضع ًمٞمس إٓ ُمن سماب اشمباع اًمرواية، يمام ذيمره اعمٝمدويُّ 
(4)

 . 

  ﴾ېئ ېئۈئ﴿ الفرع الثالث: توجيو السَّْكت على

ْٙمت، وطمٙمٛمٝما اًمسٙمون، وٓ حترك إٓ ذم  وشموضمٞمه ذًمك أن  اهلاء هي هاء اًمس 

ًمرضورة، وٓ شمثبت إٓ ذم اًموىمف
(5)

احلرف اعموىموف قمٚمٞمه. واقمتؼم اسمن  : ًمبٞمان طمريمة

ظماًمويه أن اًمتح٘مٞمق قمغم إصل، واًمٜم٘مل قمغم اًمتخٗمٞمف
(6)

: طمٞمث صمبتت ذم اعمّمحف 

                                           
 .2/392ذح اهلداية  (1)

 .566اين ص: إسمراز اعمٕم (2)

 .7/436اًمدر اعمّمون  (3)

 .2/392ذح اهلداية  (4)

 .165يٜمٔمر: إسمراز اعمٕماين ص:  (5)

 .174يٜمٔمر: احلجة، ٓسمن ظماًمويه ص:   (6)
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سمٜمٞمة اًموىمف، ومٛمن شمرك اًمٜم٘مل إًمٞمٝما رأى أن إصمباهتا ذم اًموصل إٟمام هو سمٜمٞمة اًموىمف ومٚمم 

يٕمتد هبا، وُمن ٟم٘مل إًمٞمٝما ضمٕمٚمٝما يماًمالزُمة إلصمباهتا ذم اًمرؾمم وماقمتد هبا
(1)

. 

ْٙمت ذموأُم  ﴾ڻڻ﴿قمغم قمدم اًمٜم٘مل ذم [ 28،29]احلاىمة:﴾ېئېئۈئ﴿ا شموضمٞمه اًمس 

ْٙمت، وطمٙمٛمٝما اًمتسٙملم، وشموضمٞمه إصمباهتا  ًمورش ومألن اهلاء ذم يمٚمٞمٝمام هي هاء اًمس 

 وصاًل هو إضمراء اًموصل جمرى اًموىمف.

وُمن صمم  ومال سمد  ُمن قمدم وضمود شمّمادٍم سملم اعموضٕملم: وم٢مُما أن ُي٘مرأ سم٢مؾمٙمان اهلاء 

ْٙمت ذم ذم اعموضٕملم : ٕن إفمٝمار اهلاء ٓ يت٠مشمى  ﴾ېئ ېئۈئ﴿ ُمٕمًا، وقمٚمٞمه ومٞمٚمزم اًمس 

ْٙمت ُمٕماُمٚمة احلرف إصكم: وذًمك سماًمٜم٘مل ذم  ْٙمت. وإُما أن شُمٕماُمل هاء اًمس  إٓ سماًمس 

﴾ېئ ېئۈئ﴿واإلدهمام ذم  ،﴾ڻڻ﴿
(2)

. 

 ﴾ۈ ۈ﴿ الفرع الرابع: توجيو السَّْكت على

ياًء ؾمايمٜمًة، وقمغم هذا اًموضمه  (اًمالئِ ) وأيب قمٛمرو وضمٝمًا سم٢مسمدال مهزة شم٘مدم أن ًمٚمبزيِّ 

جيتٛمع طمرومان ُمتامصمالن ذم يمٚمٛمتلم: إول ؾمايمٌن، واًمثاين ُمتحرٌك، واًم٘ماقمدة شم٘متيض 

، وهي ًمٖمُة ىمريٍش، ومٕمغم (اًمالء)ًمٖمٌة ذم  (اًمالي). يمام أن وضموب إدهمام إول ذم اًمثاين

هذا جيب اإلدهمام، وهو ُمن سماب اإلدهمام اًمّمٖمػم
(3)

آظمُر: وهو أٟمه  . وًمإلدهمام شموضمٞمهٌ 

ضماء ـمردًا ًمٚمباب
(4)

وأُما شمرك اإلدهمام ومتوضمٞمٝمه أٟمه ًمٕمدم شموازم اإلقمالل قمغم  .

اًمٙمٚمٛمة
(5)

 ؾمايمٜمٍة سمٕمد اهلٛمزة، واإلسمدال واًمتسٙملم  (اًمالئي) : وذًمك أن أصل
ٍ
سمٞماء

قمارضان، ومٚمم يٕمتد هبام، ومُٕموُِمَٚمِت اهْلَْٛمَزُة وهي ُمبدًمٌة ُمٕماُمٚمتٝما وهي حم٘م٘مٌة فماهرٌة: 

اًمٜمٞمة واعمراد واًمت٘مدير، وإذا يماٟمت يمذًمك مل شمدهمم ٕهنا ذم
(6)

 . 

                                           
 .1/251اًمٙمِمف  (1)

 .555. إحتاف ومْمالء اًمبنم ص: 2/21. اًمٜمنم 268. ضماُمع اًمبٞمان ص: 93( يٜمٔمر: اًمتبٍمة ص: 2)

 .20. خمتٍم سمٚموغ إُمٜمٞمة ص: 1/285. اًمٜمنم2/297( يٜمٔمر: اًمٙمِمف 3)

 .49. اًمٗمتح اًمرمحاين ص: 590. همٞمث اًمٜمٗمع ص:3/1023. اعموضح 6/313( احلجة، ًمٚمٗمارد 4)

 . 33( يٜمٔمر: إحتاف ومْمالء اًمبنم ص: 5)

 .20( يٜمٔمر: خمتٍم سمٚموغ إُمٜمٞمة ص: 6)
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 اإلفمٝمار سم٘موًمه:  ه(591)توىمد ذيمر اًمِماـمبيُّ 

 قَمــاِرٌض 
ِ
ــالء  َوىَمْبــَل َيِئْســَن اًْمَٞمــاُء ذم اًم 

 

ؾُمُٙموًٟما َأَو اْصاًل وَمْٝمَو ُئْمِٝمُر ُُمْسِٝمالَ  
(1)

 

 اًمسايمٜمِة، وذم يمالُمه إؿمارة إمم أن اًمسود  ي٘مرأ قمغم وضمه اإلسمدال سم٢مفمٝماِر 
ِ
هذه اًمٞماء

وقمٚم َل إفمٝمارها سم٠من ؾمٙموهنا قمارٌض، أو هي ٟمٗمسٝما قمارضٌة: ٕن أصٚمٝما مهزة ومٞمٛمتٜمع 

إدهماُمٝما
(2)

وصاًل، ىمال احلسٞمٜميُّ  (اًمالي)ٍة قمغم ياء . وٓ سُمد  طمٞمٜمئٍذ ُمن ؾمٙمتٍة ًمٓمٞمٗم

 :ه(1342)ت

 َوَأفْمِٝمَرنْ  ...........................

 

ْٙمت َأْو َأْدهِممْ    ًمَِٞما اًمالِئ شَم٠ْمُصال َُمَع اًمس 

 
ـــــــَد َواًْمَبّمـــــــ  ..........ِري ..ـْٕمَْحَ

 

 ................................
(3) 

 

 
 

 

                           

                                           
 (.131، اًمبٞمت رىمم )11( اًمِماـمبٞمة ص: 1)

. 36. إرؿماد اعمريد ص: 76. ْساج اًم٘مارئ اعمبتدي ص: 89ٕماين ص: . إسمراز اعم29( يٜمٔمر: اًمتٞمسػم ص: 2)

 .58اًمواذم ص: 

 .36. إرؿماد اعمريد ص: 18( اٟمٔمر: اًمْمباع ، خمتٍم سمٚموغ إُمٜمٞمة ص: 3)
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 خاتمةال
ٟمحٛمد اهلل محدًا يمثػمًا ـمٞمبًا ُمباريمًا ومٞمه أن ُمن  قمٚمٞمٜما سم٢ممتام يمتاسمة هذا اًمبحث، وذم هنايته 

 :  ٟمسجل أسمرز ٟمتائجه

ْٙمت ضٕمٞمٗمٌة، سمٕمض ا .1 ًمتوضمٞمٝمات اًمتي ذيمرها اًمٕمٚمامء ذم شموضمٞمه سمٕمض ُمواضع اًمس 

وىمد ىمٛمٜما ذم هذا اًمبحث سمتوضمٞمٝمٝما اًمتوضمٞمَه إصوَب ُمن وضمٝمة ٟمٔمرٟما، وٟمس٠مل اهلل 

 اًمتوومٞمق واًمسداد.

اًمّمواب أن زُمن اًمسٙمت سمجٛمٞمع أٟمواقمه وُمواضٕمه ُمتساٍو، ويمٚمه سمٛم٘مدار اعمدِّ  .2

، أي سمٛم٘مدار طمريمتلم. ويٙمو ْٙمت ُمتٜماؾمبًا ذم اًمٓمول واًم٘مٍم ُمع اًمٓمبٞمٕميِّ ن ُم٘مداُر اًمس 

 .﴾ۈ ۈ﴿رشمبة اًم٘مراءة: حت٘مٞم٘مًا، أو طمدرًا، أو شمدويرًا، ويستثٜمى ٟمحو: 

ْٙمت. وىمد ورد هذا ذم  .3 إفمٝمار اعمتامصمٚملم طمٞمثام وردت اًمرواية سمه ٓ يت٠مشمى إٓ سماًمس 

 .﴾ېئ ېئۈئ﴿و ﴾ۈ ۈ﴿اًم٘مرآن اًمٙمريم ذم ُموضٕملم اصمٜملم وم٘مط: 

ًمٕمٛمل أن اًمسٙمت سمدون شمٜمٗمس، واًم٘مول سم٠مٟمه جيوز ُمع اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمه ا .4

 اًمسٙمت اًمتٜمٗمس ٓ قمٛمل قمٚمٞمه.

ذم سمٕمض شمٕمريٗمات اًمسٙمت همػم دىمٞمق: ٕن اًمسٙمت  (اًمٙمٚمٛمة آظمر)وضع ىمٞمد  .5

 ىمد ي٠ميت ذم وؾمط اًمٙمٚمٛمة.
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 املصادر واملراجع قائمة
ٕمروف سم٠ميب ؿماُمة، ، ًمٕمبد اًمرمحن سمن إؾمامقمٞمل اعم٘مدد اًمدُمِم٘مي، اعمإبراز المعاني من حرز األماني -4

 دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت. سمدون شماريخ.

، ًمِمٝماب اًمدين أمحد سمن حمٛمد سمن قمبد اًمٖمٜمي إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر -0

 م.2006 -ه1427، 3اًمدُمٞماـمي اًمِمٝمػم سماًمبٜماء، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط

محن اًمسٞموـمي، حت٘مٞمق: ؾمٕمٞمد اعمٜمدوب، دار اًمٗمٙمر، جلالل اًمدين قمبد اًمر اإلتقان في علوم القرآن، -3

 م.1996 -ه1،1416سمػموت، ط

ًمٕمكم حمٛمد اًمْمباع، حت٘مٞمق: إسمراهٞمم قمٓموة قموض، ُمٙمتبة إرشاد المريد إلى مقصود القصيد،  -1

 م.1984 -ه1404، 1وُمٓمبٕمة ُمّمٓمٗمى اًمبايب احلٚمبي وأوٓده، اًم٘ماهرة. ط

، 1ٛمد اًمْمباع، اعمٙمتبة إزهرية ًمٚمؽماث، اًم٘ماهرة،  ط، ًمٕمكم حماإلضاءة في بيان أصول القراءة -1

 م.1999 -ه1419

، ٕمحد سمن قمكم سمن أمحد سمن ظمٚمف إٟمّماري اعمٕمروف سماسمن اًمَباِذش، اإلقناع في القراءات السبع -1

 دار اًمّمحاسمة، ـمٜمٓما. سمدون شماريخ.

ن حمٛمد اًمِمػمازي اًمبٞمْماوي ًمٕمبد اهلل سمن قمٛمر سم أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي(، -1

 دار اًمٗمٙمر، سمػموت، سمدون شماريخ.

، عمحٛمد سمن هبادر سمن قمبد اهلل اًمزريمٌم، حت٘مٞمق: حمٛمد أسمو اًمٗمْمل إسمراهٞمم، البرىان في علوم القرآن -1

 م.1971 -ه1391دار اعمٕمرومة، سمػموت، 

، حت٘مٞمق مجال اًمدين ، ٕيب حمٛمد ُمٙمي سمن أيب ـماًمب اًم٘مٞمز اًم٘مػمواينالتبصرة في القراءات السبع -1

 .م2006-ه 1427، 1، دار اًمّمحاسمة، ـمٜمٓما، ط1حمٛمد ذف، ط

، عمحٛمد سمن حمٛمد سمن اجلزري، حت٘مٞمق: د. أمحد حمٛمد ُمٗمٚمح تحبير التيسير في القراءات العشر -42

ن، اًمٓمبٕمة إومم،   م.2000 -ه1421اًم٘مْماة، دار اًمٗمرىمان، قمام 

حلسن ـماهر سمن قمبد اعمٜمٕمم سمن همٚمبون احلٚمبي، حت٘مٞمق د. أيٛمن ، ٕيب االتذكرة في القراءات الثمان -44

 رؿمدي ؾمويد، اجلٛمٕمٞمة اخلػمية ًمٚمٛمحاومٔمة قمغم اًم٘مرآن اًمٙمريم، ضمدة. سمدون شماريخ.

، ٕيب طمٞمان حمٛمد سمن يوؾمف إٟمدًمز، حت٘مٞمق: قمادل أمحد قمبد اعموضمود تفسير البحر المحيط -40

 م.2001 -ه1421، 1وآظمرين، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط

عمحٛمد رؿمٞمد رضا، اهلٞمئة اعمٍمية اًمٕماُمة ًمٚمٙمتاب، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، -43

 م.1990 -ه1410اًم٘ماهرة، 

إلسمراهٞمم ؿمحاشمه اًمسٛمٜمودي، ُمٙمتبة وُمٓمبٕمة حمٛمد قمكم  تلخيص آللئ البيان في تجويد القرآن، -41

 م.1954 -ه1374، 2صبٞمح، اًم٘ماهرة، ط
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ًمٕمكم ين وإرشاد الجاىلين عما يقع لهم من الخطأ حال تالوتهم لكتاب اهلل المبين، تنبيو الغافل -41

شموٟمس، اًمٜموري اًمّمٗماىمز، حت٘مٞمق: حمٛمد اًمِماذزم اًمٜمٞمٗمر، ُم١مؾمسات قمبد اًمٙمريم سمن قمبد اهلل، 

 م.1974 -ه1394

، عمحٛمد سمن أمحد سمن إزهري اهلروي، حت٘مٞمق: حمٛمد قموض ُمرقمب، دار إطمٞماء تهذيب اللغة -41

 م.2001 -ه1421، 1ًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت، طا

، ٕيب قمٛمرو قمثامن سمن ؾمٕمٞمد اًمداين، حت٘مٞمق: اوشمو شمريزل، دار التيسير في القراءات السبع -41

 م.1984 -ه1404، 2اًمٙمتاب اًمٕمريب، سمػموت، ط

ٕيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمن ضمرير اًمٓمؼمي، طم٘م٘مه: جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري(،  -41

 .م2000 -ه1420، 1طماديثه: أمحد حمٛمد ؿمايمر، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، طٛمود حمٛمد ؿمايمر، ظمرج أحم

حت٘مٞمق: حمٛمد صدوق  ، ٕيب قمٛمرو قمثامن سمن ؾمٕمٞمد اًمداين،جامع البيان في القراءات السبع -41

 م.2005 -ه1426، 1اجلزائري، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط

عمحٛمد سمن أمحد إٟمّماري اًم٘مرـمبي، دار إطمٞماء اًمؽماث  القرطبي(، الجامع ألحكام القرآن )تفسير -02

 م.1985 -ه1405اًمٕمريب، سمػموت،

، الجعبري ومنهجو في كْنز المعاني في شرح حرز األماني ووجو التهاني مع تحقيق نموذج من الكْنز -04

 م.1998 -ه1419حت٘مٞمق: أمحد اًمٞمزيدي، وزارة إوىماف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة سماعمٛمٚمٙمة اعمٖمرسمٞمة، 

، ٕمحد سمن يوؾمف سمن قمبد اًمدائم اعمٕمروف سماًمسٛملم الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -03

 احلٚمبي، حت٘مٞمق: د. أمحد حمٛمد اخلراط، دار اًم٘مٚمم، دُمِمق. سمدون شماريخ.

، ٕيب حمٛمد اًم٘ماؾمم سمن قمكم احلريري، حت٘مٞمق: قمرومات ُمٓمرضمي، درة الغواص في أوىام الخواص -01

 م.1998 -ه1418، 1ٙمتب اًمث٘ماومٞمة، سمػموت، طُم١مؾمسة اًم

، ، د. قمكم حمٛمد شموومٞمق اًمٜمحاسالرسالة الغراء في األوجو المقدمة في األداء عن العشرة القراء -01

 م.1991 -ه1412، 1وُمٓمبٕمتٝما سماجلامُمٞمز، اًم٘ماهرة، طُمٙمتبة أداب 

ًمِمٝماب اًمدين حمٛمود سمن لوسي(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )تفسير اآل -01

 سمدون شماريخ. قمبداهلل اًمبٖمدادي أًمود، دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت.

ٕيب قمكّم احلسن سمن حمٛمد اعماًمٙمي اًمبٖمدادي، دراؾمة  الروضة في القراءات اإلحدى عشر، -01

سمن ؾمٕمود ضماُمٕمة اإلُمام حمٛمد  إقمداد ٟمبٞمل سمن حمٛمد آل إؾمامقمٞمل، توراة،وحت٘مٞم٘مًا، رؾماًمة ديم

 م.1995 -ه1415اإلؾمالُمٞمة، 

،  1، ٕيب اًمٗمتح قمثامن سمن ضمٜمي اعموصكم، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، طسر صناعة اإلعراب -01

 .م2000 -ه1421

ًمٕمثامن سمن حمٛمد، اسمن اًم٘ماصح، دار اًمّمحاسمة  ،سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي -01

 م.2004-ه 1425، 1ًمٚمؽماث، ـمٜمٓما، ط
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قمكم ، ًمٚمديمتور قمبد اًمٕمزيز سمن سكتات حفص في القرآن الكريم من طريق الشاطبية وتوجيهها -32

 .م2003 -هـ1424، اًمسٜمة اًمسادؾمة، رُمْمان، 23ُمٜمِمور ذم جمٚمة اًمدرقمٞمة، اًمٕمدد  سمحثاحلريب، 

، ٕيب داود ؾمٚمٞمامن سمن إؿمٕمث اًمسجستاين، ظمرج أطماديثه: حمٛمد ٟماس اًمدين سنن أبي داود -34

 .2ُمِمٝمور طمسن آل ؾمٚمامن، دار اعمٕمارف ًمٚمٜمنم واًمتوزيع، اًمرياض، طاين، طم٘م٘مه: إًمب

عمحٛمد سمن قمٞمسى اًمؽمُمذي، ظمرج أطماديثه: حمٛمد ٟماس اًمدين إًمباين، طم٘م٘مه:  سنن الترمذي، -30

 . سمدون شماريخ.1ُمِمٝمور طمسن آل ؾمٚمامن، دار اعمٕمارف ًمٚمٜمنم واًمتوزيع، اًمرياض، ط

، حت٘مٞمق: ، عمحٛمد سمن قمبد اعمٚمك اعمٜمتوري إٟمدًمزصل مقرأ اإلمام نافعشرح الدرر اللوامع في أ -33

 م.2001 -ه1421، 1اًمّمدي٘مي وموزي، ط

ٕيب اًمٕمباس أمحد سمن قمامر اعمٝمدوي، دراؾمة وحت٘مٞمق: د. طمازم ؾمٕمٞمد طمٞمدر،  شرح الهداية، -31

 م.1995، 1ُمٙمتبة اًمرؿمد، اًمرياض، ط

، ًمٕمكم حمٛمد اًمْمباع، ُمٓمبٕمة ُمّمٓمٗمى اًمبايب حفص صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن -31

 احلٚمبي وأوٓده، اًم٘ماهرة. سمدون شماريخ.

، 1د. قمبد اًم٘مٞموم قمبد اًمٖمٗمور اًمسٜمدي، اعمٙمتبة إُمدادية، طصفحات في علوم القراءات،  -31

 م.1995 -ه1415

ُمٙمتبة اًمث٘ماومة ، ًمٕمادل هادي اًمٕمبٞمدي، الظواىر الصوتية والصرفية والنحوية في قراءة الجحدري -31

 م.2005 -ه 1425، 1اًمديٜمٞمة، اًم٘ماهرة، ط

 م.2006-ه 1427، دار قمامر، قمامن، 1، ط هماٟمم ىمدوري احلٛمد، د. ظواىر لغوية في القراءات القرآنية -31

، عمحٛمد سمن ـمٞمٗمور اًمسجاوٟمدي، حت٘مٞمق: د. حمٛمد سمن قمبد اهلل اًمٕمٞمدي، ُمٙمتبة علل الوقوؼ -31

 م.2006 -ه1427، 2اًمرؿمد، اًمرياض، ط

 م.2000 -ه1420، ًمٕمٓمٞمة ىماسمل ٟمٍم، اًم٘ماهرة، غاية المريد في علم التجويد -12

، ًمٕمكم اًمٜموري اًمّمٗماىمز، حت٘مٞمق: أمحد حمٛمود احلٗمٞمان، دار غيث النفع في القراءات السبع -14

 م.2004 -ه 1425، 1اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط

اجلٛمزوري، حت٘مٞمق:  سٚمٞمامن سمن طمسلمًم ،ألمانيشرح كْنز المعاني بتحرير حرز ا الفتح الرحماني -10

 م.1994-ه1414، 1سمٞمت احلٙمٛمة، اًم٘ماهرة، ط،  قمبداًمرازق سمن إسمراهٞمم ُموؾمى

ٕيب زيد قمبد اًمرمحن سمن اًم٘مايض، حت٘مٞمق:  الفجر الساطع والضياء الالمع في شرح الدرر اللوامع، -13

 .م2007 -ه1428: 1ُمرايمش، طاعمٓمبٕمة واًموراىمة اًموـمٜمٞمة، ٛمد اًمبوؿمخي،أمحد سمن حم

، د. ؾمٛمػم ذيف اؾمتٞمتٞمة، قمامل اًمٙمتب، إرسمد، القراءات القرآنية بين العربية واألصوات اللغوية -11

 .2005 -ه 1415

، ًمٕمٛمرو سمن قمثامن سمن ىمٜمؼم احلارصمي اعمٚم٘مب ؾمٞمبويه، حت٘مٞمق: قمبد اًمسالم حمٛمد هارون، الكتاب -11

 م.1988 -ه 1408، 3ُمٙمتبة اخلاٟمجي، اًم٘ماهرة، ط
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، عمحٛمود سمن قمٛمر سمن أمحد اًمزخمنمي، دار اًمٙمتاب اًمٕمريب، الكشاؼ عن حقائق غوامض التْنزيل -11

 م.1987 -ه1407،  3سمػموت، ط

، عمٙمي سمن أيب ـماًمب اًم٘مٞمز، حت٘مٞمق: د. الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -11

 م.1987 -ه1417، 4حمٞمي اًمدين رُمْمان، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، ط

، ًمٕمٛمر سمن قمكم سمن قمادل اًمدُمِم٘مي احلٜمبكم، حت٘مٞمق: قمادل أمحد قمبد اللباب في علوم الكتاب -11

 م.1998 -ه1418، 1اعموضمود وقمكم حمٛمد ُمٕموض، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط

 م.1968 -ه1388، جلامل اًمدين حمٛمد سمن ُمٙمرم سمن ُمٜمٔمور، دار صادر، سمػموت، لسان العرب -12
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 -ه1413، 1إٟمدًمز، حت٘مٞمق: قمبد اًمسالم قمبد اًمِماذم حمٛمد، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط

 م .1993

ٕيب اًمؼميمات قمبد اهلل سمن أمحد اًمٜمسٗمي، دار  ر النسفي(،مدارك التْنزيل وحقائق التأويل )تفسي -11

 اًمٙمتاب اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمبٕمة إومم، سمدون شماريخ.
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