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 بسم اهلل افرمحن افرحٔم

 املكّدمة:

ِِّٔد اد الم ظذ ش رشِغ، وادبًوث رمحة احلُّد هللِ ربِّ افًادغ، وافّهالة وافسَّ

ِّم أّما بًد: د وظذ آفه وصحبه وش َّّ ِّْٔا حم ِّٔدٕا وٕب  فًِادغ، ش

دمري إمور ذم ؾًٔدُّ افوؿف من ادواضع افتي يُثر ؾٔٓا افتٌَّٔر، ذم حغ 

 َُّ ٓا أن تُون ظِٔه. وؿد وجدُت ظدًدا من ادواضع ُأْجِري افوصل ظذ ما ح

راشة فرصد افوصل ؾٔٓا جمرى افوؿف وأخذ ب ًض أحُامه. وجاءت هذه افدِّ

 هذه ادواضع ودراشتٓا.

مة ومتٓٔد،  واؿتوت ضبًُٔة ادوضوع أْن يَع ذم ثالثة مباحث تسبَٓا مَدِّ

 وتتِوها خامتة وجاء افبحث ظذ افَّْحو أيت:

 افتَّّٓٔد: مٍٓوم افوؿف وافوصل.

يادة، وفوه ل: إجراء الوصل جمرى الوقف بالزِّ  :ثالثة مطالب ادبحث إوَّ

ل:  إجراء افوصل جمرى افوؿف بافتَّؤًف. ادطلب إوَّ

ُت. ادطلب الثَّاين:  إجراء افوصل جمرى افوؿف بزيادة هاء افسَّ

 إجراء افوصل جمرى افوؿف بزيادة إفف. ادطلب الثَّالث:

 :ادبحث الثَّاين: إجراء الوصل جمرى الوقف باإلبدال، وفوه مطلبان 

 إجراء افوصل جمرى افوؿف ب٘بدال افتَّاء هاء. ل:ادطلب إوَّ 

َِّة آخر. ادطلب الثَّاين: َِّة بحرف ظ  إجراء افوصل جمرى افوؿف ب٘بدال حرف ظ

 ادبحث الثَّالث: التَّسكني يف الوصل إجراء له جمرى الوقف.

 وظرضت ؾٔٓا أهم افَّْتائج افتي توصل إفٔٓا افبحث. اخلامتة:

ظِٔه، ؾوصٍيٌّ  ئّل إػ افتّحِٔل: َحُْٔث ؿّت  أّما ظن ادْٓج افذي رست

ٓا، ـام ذـرها  ٍِ ٌُِّة، وافَراءات، وافتٍَّسر، وَوْص باشتَراء ادسائل ذم ـتب اف

افًِامء، وؿّت بتحِٔل ذفك ومْاؿنته، ـام حاوفت ربط ذفك بافَراءات 
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َربَِّٔة. ًَ جات اف َٓ َِّ  افَرإّٓٔة، واف

 َّٕ داد إ  ه ويلُّ ذفك وافَادر ظِٔه.واهلل أشٖل افتَّوؾٔق وافسَّ
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 التَّنهيد: مفهوم الوقف والوصل

َّٕه:يًرّ  ٍَِّية، وهو اختٔاري، وهو » ف افوؿف بٖ ؿىع افُّْىق ظْد إخراج آخر اف

ّٕام شؽر افوؿف افذي يُون اشتثباتا، وإُٕارا، وتذـارا، وتر
 (1)

 . 

َّٕه ؾه ابُن اجلزريِّ بٖ وت ظذ افُِّة زمْا،» :ويًرِّ يتٍْس ؾٔه ظادة بَّْٔة  ؿىع افهَّ

َّٔة اإلظراض ا بام يع احلرف ادوؿوف ظِٔه، أو بام ؿبِه... ٓ بْ شاشتئْاف افَراءة، إمَّ
 (2)

. 

ُت َِق ظِٔه افَىع وافسَّ وُيْى
(3)

. ويذـر ابُن اجلزريِّ أنَّ ادتٖخرين من ظِامء افَراءات 

شا، ؾٓو ـإٓتٓاء، ؾافَارئ به ظبارة ظن ؿىع افَراءة رأ»رؿون بْٔٓام وبغ افوؿف: ؾافَىع يٍ

شـادًرض ظن افَراءة، وادْتَل مْٓا إػ حافة أخرى شوى افَراءة
(4)

 . 

ُت ؾٓو:  ا افسَّ وت زمْا هو دون زمن افوؿف ظادًة من ؽر »أمَّ ؿىع افهَّ

ٍُّس شتْ
(5)

.     

ب٘جراء افوصل جمرى افوؿف إظىاء افُِّة ذم افوصل ماهلا ذم افوؿف من  ويراد

ؿد يًتورهاتٌرُّ 
(6)

. 

ات ذم افُِّة ح رُّ ٌَ : وتُثر افتَّ اظِم أنَّ فِوؿف ذم »ال افوؿف، يَول ابُن اجلزريِّ

دة، وادستًّل مْٓا ظْد أئِّة افَراءِة تسًة، وهو: افّسُون،  ا متًدِّ ًٓ ـالم افًرب أوج

"وافّروم، واإلصامم، واإلبدال، وافََّْل، واإلدؽام، واحلذف، واإلثبات، واإلحلاق
(7)

. 

َّٔان أنَّ ذفك يُون و بحذف: وهو افّسُون، أو بروم، أو  :ذم احلرـة»ذـر أبو ح

                                                                        

ب  (1)  .798/ 2ارتناف افَّضَّ

 .1/242افَّْؼ  (2)

 .239/ 1افسابق  (3)

 ٍٕسه. (4)

ابق  (5)  .1/242افسَّ

ٌُِّوّي  (6) اة ذم ظك آحتجاج اف  .122هلجة أزد افَّسَّ

 .2/122افَّْؼ  (7)
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ُت، أو بَْص بحذف  إصامم، وإّما ذم افُِّة: بزيادة ظِٔٓا إما بتؤًف، وإّما هباء افسَّ

َِّة، أو ب٘بدال حرف صحٔح مْه َِّة، أو بَِب آخر افُِّة إػ حرف افً ًِ شحرف اف
 (1)

. 

ٔر أٓ ترى أنَّ من ؿال من افًرب ذم و»يَول ابُن جِّْي:  افوؿف من مواضع افتٌَّ

ة وافَُّسة إػ افُاف ذم افوؿف. ؾ٘ذا  َّّ ر، ومررت ببُِر، ؾَْل افوَّ ُُ افوؿف هذا ب

ٍر، وـذفك من ؿال ذم  ُْ ٌر، ومررت بب ُْ وصل أجرى إمر ظذ حََٔته: ؾَال: هذا ب

ٍَّف اف ، ؾ٘ذا وصل خ ، وهو جيًلُّ ال وافالم: ؾَال: هذا خافٌد، وهو افوؿف: هذا خافدُّ دَّ

شجيًُل 
 (2)

رَّ ؾٔه إصٔاء ظن أصوهلا، ذم حغ ـان افوصل ذم . و ٌَ من ثمَّ ؾافوؿُف ممَّا ُت

ٌُِّة ممَّا دمري ؾٔه إصٔاء ظذ أصوهلا ؽافب إمر وُمىَّرد اف
(3)

. يَول ابُن جِّْي: 

"وجوهه ومَائسه افوصل هو افذي ظِٔه ظَد افُالم، واشتّراره، وؾٔه تهحُّ »
(4)

 ،

واب"وذـر أنَّ  شظِٔه مًَد افَول، وإفٔه مٍزع افَٔاس وافهَّ
(5)

. 

َِّل ابُن جِّْي جلريان إصٔاء ذم افوصل ظذ حَائَٓا دون افوؿف بٖنَّ حال  وظ

ْى  َّٕام ُوِضع فٍِائدة، وهي ٓ دُمْ افوصل أظذ رتبًة من حال افوؿف: وذفك أنَّ افُالم إ

ْى من اجلّل، ومدارج افَول: ؾِذفك ـإت حال افوصل من افُِّة وحده َّٕام دُمْ ا، وإِ

ظْدهم أذف، وأظدل من حال افوؿف
 (6)

. 

وإذا ـإت حال افوصل هي إصل، وما ظِٔه افَٔاس، ؾ٘نَّ افًِامء ؿد رصدوا 

راشة.  ظددا من ادواضع افتي أجري افوصل ؾٔٓا جمرى افوؿف، وهو افٌاية من هذه افدِّ

  
                                                                        

ب  (1) َ  .2/798ارتناف افَّضَّ

 .159/ 1رسُّ صْاظة اإلظراب  (2)

ابق  (3)  .162/ 1افسَّ

 .1/37ب ادحتس (4)

ابق  (5)  .38/ 1افسَّ

 .2/331اخلهائص  (6)
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ل: إجراء الوصل جمرى الوقف 
َّ
املبحث األو

يادة، وفيه ثالثت مطالب:
ِّ
 بالز

ل: إجراء افوصل جمرى افوؿف بافتَّؤًف.  ادىِب إوَّ

ُت.  ادىِب افثَّاين: إجراء افوصل جمرى افوؿف بزيادة هاء افسَّ

 ادىِب افثَّافث: إجراء افوصل جمرى افوؿف بزيادة إفف.
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 املطلب األوَّل: إجراء الوصل جمرى الوقف بالتَّضعيف

 

ات افتي تِحق افبْٔة حال افوؿف.  افوؿف بتؤًف احلرف إخر من افتٌَّرُّ

 واصسط افًِامء فِوؿف بافتَّؤًف ذوضا هي:

أٓ يُون احلرف ادوؿوف ظِٔه مهزة: َٕنَّ تؤًف اهلّزة ٓ جيوز. ومل يرد ظن  .1

َّٖلافًرب إٓ إذا ـا ومن ثمَّ ؾال يوؿف بافتَّؤًف ظذ ٕحو:  .ٕت ظْٔا ٕحو: ش

 بْاء، وإخاء.

َِي. .2 و، وي  أٓ يُون احلرف ادوؿوف ظِٔه حرف فغ: ٕحو: رَسُ

ر. .3 ُْ  أٓ يُون احلرف افذي ؿبل احلرف ادوؿوف ظِٔه شاـْا: ٕحو: ب

َّٕه يوؿف ظِٔه ذم أصٓر  .4 أٓ يُون احلرف ادوؿوف ظِٔه مْهوبا مْوٕا: ٕ

ًَّفا ٌُِّات ب٘بدال أفف من تْويْه، وإفف ٓ تو ف
(1)

. 

حٔح ؽر  ك افهَّ وافوؿف بافتَّؤًف ظذ ٕوظغ: أحدمها: افتَّؤًف ذم ادتحرِّ

ك ما ؿبِه: ٕحو: جًٍّر. وأخر: افتَّؤًف مع زيادة حرف اإلضالق اهلّزة ادتحرِّ
(2)

. 

فًرب من يثَل من ا"رى افوؿف ذم ذفك: يَول شٔبويه: ؿد أجري افوصل جم

ًر ؾٓم جيروٕه ذم  ِٓا ذم افوصل، ؾ٘ذا ـان ذم افنِّ َّ افُِّة إذا وؿف ظِٔٓا، وٓ يث

م ؿد يثَِوٕه ذم افوؿف،  افوصل ظذ حافه ذم افوؿف: ٕحو: ) شبسبَّا، وـُِال( َّٕنَّ

======= لنفسه مقنعا   بتوا احلذف ذم ؿوفهؾٖثبتوه ذم افوصل، ـام أث
(3)

. 

                                                                        

اؾٔة  (1)   -314/ 4، ادساظد 2/315،  ذح افناؾٔة 72/ 9، ذح ادٍهل 1989/ 4ذح افُاؾٔة افنَّ

 .392/ 3، مهع اهلوامع 315

 .314/ 2ذح صاؾٔة ابن احلاجب  (2)

ِسه مًَْا . ؾ٘ن يك ؽثًّا أو شّْٔا   :هذا ما ورد ذم افُتاب ومتام افبٔت (3) ٍْ َّْٕي        شٖجًل ظْٔٔه فَِْ  ؾ٘

 .117/ 4يْير: مًاين افَرآن وإظرابه 
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َّٕام حذؾه ذم اف  وؿف.وإ

 َضْخٌم حيبُّ اخللق إضخّمَّ    ؿال رؤبة:

"ويروى: بَُّس اهلّزة وؾتحٓا
(1)

. 

ذوذ ذم ) إضخامَّ ( بٍتح اهلّزة وتنديد ادٔم: ٕنَّ هذا  وذـر ابن جّْي أنَّ افنُّ

لَّ  ًَ َّٔة ) أْؾ َربِ ًَ ا افتَّنديد ضارئ فِوؿف: إذ فٔس ذم أوزان اف ٍات. أمَّ ( ذم إشامء وافهِّ

ة ؾٔه: فورود هذين افوزٕغ ـثرا ذم إضَخامَّ ) خامَّ ( ؾال حجَّ  ( بَُّس اهلّزة، و ) افوِّ

َّٕام هو من أصل افبْاء . ؾتنديد آخرمها فٔس فِوؿف، إ ، وِهَجفَّ َّٔة: ٕحو: إردبَّ َربِ ًَ اف
(2)

. 

َّٕه ويٍٓم من ٕصِّ شٔبويه أنَّ ذفك مَهوٌر ظذ فٌة اف يض إػ أ ًر. ويذهب افرَّ نِّ

.شدلُّ ظذ ـون مثِه صاذا أو رضورةالم شٔبويه ما يفٔس ذم ـ»
(3)

واظسض افبٌداديُّ  

و ا من باب افَّضَّ را أنَّ شٔبويه يرى أَّنَّ يضُّ مَرِّ رة، مستدٓ ظذ ظذ ما ذهب إفٔه افرَّ

ًر شبسبَّا تريد شبسبا» ذفك بَول شٔبويه: شومن ثّت ؿافت افًرب ذم افنِّ
 (4)

حٔث  

ا من ب ورةيٍٓم من ذفك َأَّنَّ اب افَّضَّ
(5)

. 

م  وذهب أبو ظعٍّ افٍاردِّ إػ أنَّ افَٔاس ذم افوصل أٓ يِحَه افتَّؤًف ؽر أَّنَّ

أثبتوا ؾٔه ما حُّه أْن يثبت ذم افوؿف: إجراًء فِوصل جمرى افوؿف، وذفك مَهوٌر 

َّٕام م إ  ظْده ظذ رضورة افّنًر، وفٔس ذفك ممَّا يْبٌي أن يٗخذ به ذم افتَّْْزيل: َّٕنَّ

يًٍِون ذفك فتهحٔح وزن، أو إؿامة ؿاؾٔة، وذفك ٓ يُون ذم افتَّْزيل
 (6)

. 

                                                                        

 .           29/ 1افُتاب  (1)

 .162/ 1رسُّ صْاظة اإلظراب  (2)

 .322/ 2ذح صاؾٔة ابن احلاجب  (3)

 .169/ 4افُتاب  (4)

اؾٔة  (5)  .247ذح صواهد افنَّ

 .2/362احلجة  (6)
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ابَة وجٓا ذم افَٔاس: وهو أنَّ احلرف افذي فإلضالق دَّا مل  واهد افسَّ وذـر فِنَّ

يِزم: ٕنَّ ذم افَّْاس من جيري افَواذم ذم اإلٕناد جُمرى افُالم...ؾال يىِق ؾ٘ذا ـان 

ت أنَّ احلرف افذي فإلضالق ؽر ٓزم، ؾ٘ذا مل يِزم، مل يًتدَّ ذفك وجٓا ذم اإلٕناد ظِّ

َّٕه موؿوٌف ظِٔه ذم احلُم د ـٖ به، وإذا مل يًتدَّ به ـان احلرف ادندَّ
 (1)

.  

ًر َّٕه ؽر خمتصٍّ بَّضورة افنِّ خمؼيُّ إػ أ وذهب افزَّ
 (2)

. 

 .وهو ما ئّل إفٔه افباحث: وذفك فورود افتؤًف مع افوصل ذم افَرآن

واهد ظذ ذفك ؿوفه تًاػ: چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھچ   ومن افنَّ
(3) 

ال وتنديد افُّْون ( بومِّ افباء وافدَّ حٔث ؿرأ ابُن أيب إشحاق ) افبُُدنَّ
(4)

َّٔان : ، يَول أبو ح

احتّل أن يُون افتَّنديد من افتَّؤًف اجلائز ذم افوؿف، وأجرى افوصل جمرى »

شافوؿف
 (5)

چڤ  ڤ    ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  چ :. ومن ذفك ؿوفه تًاػ
حٔث ؿرأ أبو      (6)

ا  (جًٍر ) جزَّ
(7)

َّٔة:   وؿف، ؾٖجرى أبو جًٍر افوصل هي فٌة ذم اف»يَول ابن ظى

شجمراه
(8)

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈۆ   ۆچ . وؿوفه تًاػ: 

چۅ
(9)

حٔث ؿرأ افّزهريُّ بحذف اهلّزة وَٕل حرـتٓا إػ افٍاء مع تنديد  ،

                                                                        

 .362-361/ 2احلجة  (1)

ل 482ادٍهل  (2)  .82/ 9، ذح ادٍهَّ

 .36 :احلج (3)

 .529/ 7افبحر ادحٔط  (4)

 .529/ 7افبحر ادحٔط  (5)

 .262 :افبَرة (6)

ر افوجٔز 7/161، افدر ادهون 1/426افْؼ  (7)  .328/ 2،ادحرَّ

ر افوجٔز  (8)  .2/328ادحرَّ

 .5 :افْحل (9)
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افٍاء
(1)

 چڇچ  چ  چ  چ ه تًاػ:. وؿوف
(2)

هريُّ  ()ادرَّ  ،حٔث ؿرأ افزَّ
(3)

بُن يَول ا .

َِِّا ظذ افَراءة:  اء ؾَٔاشه أن يُون أراد »جّْي مً هري ) ادرَّ ( بتنديد افرَّ ا ؿراءة افزَّ وأمَّ

َّٕه ٕوى افوؿف بًد افتَّخٍٔف، ؾهار ) ادر( ثمَّ  ختٍٔف ادرء ظذ ؿراءة احلسن وؿتادة إٓ أ

 ََّ ل فِوؿف ظذ ؿول من ؿال: هذا خافّد، وهو جيًّل، ومررت بٍرّج، ثمَّ أجرى افوصل ث

 جمرى افوؿف، ؾٖؿّر افتَّثَْٔل بحافه، ـام جاء ظْٓم ؿوفه:

 ببازٍل وجناء أو عوَْهلِّ 
 

 كين مهواها عذ الكلكّل  
 

  :يريد: افًَٔٓل، وافَُُِل، وـبٔت افُتاب

 ضخّم حيب اخللق إضَخّمَّ 

ل، ُثمَّ أضِق.ؾّٔن ؾت ََّ  ح اهلّزة يريد إضخم، ؾث

وذم هذا صذوذان: أحدمها افتَّثَٔل ذم افوؿف، وأخر: إجراء افوصل جُمرى 

َّٕه من باب رضورة افّنًر شافوؿف: ٕ
(4)

. 

ابق أنَّ افوؿف بافتَّؤًف صاذ، وإجراؤه ذم  ويِحظ من ؿول ابن جّْي افسَّ

 افوصل أيوا صاذ.

بب ذم ذفك هو أنَّ افوؿف موضع ختٍٔف وافتَّؤًف ثَٔل. وذم  وفًلَّ افسَّ

اشتهحاب هذا افثَِّل ذم حال افوصل زيادة ذم افثَِّل
(5)

َّٔان هذا  . ووصف أبو ح

اإلجراء فِوصل جمرى افوؿف بافُثرة ذم فٌة افًرب، ورؽم ذفك ؾٓو صاذ
(6)

. ـام 

                                                                        

 .12/12افِباب  (1)

 .122 :افبَرة (2)

 .1/121ادحتسب  (3)

 .122ـ1/121ادحتسب  (4)

اؾٔة  (5)  .2/322ذح افنَّ

 .5/323افبحر ادحٔط  (6)



 
 560 راء افوصل جمرى افوؿف ذم افًربٔة )مجع ودراشة(إج

ذوذ  ّغ احلِبيُّ  -أيوا  -وصٍه بافنُّ افسَّ
(1)

هو  -هْا  -فّنذوذ . وفًلَّ ادَهود با

 افّنذوذ ذم افَٔاس، ذم حغ هي ـثرة من حٔث آشتًامل.

ابق بَوفه: بور صاهغ ظذ ٕصِّ ابن جِّْي افسَّ َِّق د. ظبد افهَّ ؽم من » وظ ظذ افرَّ

َّٕا ٓ ُٕاد ٕرى أيَّ صبه هلجي بْٔٓام: ذفك  أنَّ ابن جِّْي ؿرن بغ صوريت افتَّؤًف، ؾ٘

ا ذم حال ) ادّر ( ؾ٘نَّ أنَّ افتَّؤًف ذم حا ك ما ؿبل أخر، أمَّ ل افوؿف مؼوط بتحرُّ

اء شاـْة، وظذ ذفك ٓ فزوم ٕن يَاس افتَّؤًف ذم هذه ظذ افتَّؤًف ذم تِك،  افرَّ

أو أن يًتد مرحِة متَّْت ذم حال افوؿف، ثمَّ أجري افوصل جمرى افوؿف. ـذفك ؾ٘نَّ 

يوجد ٕيره ذم     )خافّد ( إمر افذي يدظوٕا ٕن  ٓ افتٌَّر افذي ضرأ ظذ آخر ) ادّر(

شْٕسب ـال مْٓام إػ هلجة خمافٍة
 (2)

. 

ِوا ادٔم ذم  ََّ م ث وؿد ورد افتَّنديد ذم مٔم ) ؾّم ( وبغَّ ابن جّْي أنَّ أصل ذفك أَّنَّ

، ثمَّ أجروا افوصل جمرى افوؿف ، وجيًلُّ : ـام يَوفون: خافدُّ ، افوؿف ؾَافوا: هذا ؾمٌّ

، ـام أجروا افوصل جمرى افوؿف ؾٔام حُاه شٔبويه ظْٓم  ، ورأيت ؾامَّ ؾَافوا: هذا ؾمُّ

من ؿوهلم: ثالثه أربًه
(3)

.  

وافوؿف بافتَّؤًف يّٗدي إػ اإلتٔان باحلرـة ذم موضع افتَّخٍٔف. فذفك 

وم، أو اإلصامم َِّة مَارٕة بافرَّ تتَّسم هذه احلافة بافَ
(4)

. 

َّٕام هي فبٔان  وذهب د. إبراهٔم إٔٔس إػ أنَّ افٌاية من افوؿف بافتَّؤًف إ

وت ذم موضع افوؿف، وهذا  حرـة احلرف ادوؿوف ظِٔه، وحرصا ظذ وضوح افهَّ

وت وجالئه ة افتي حترص ظذ وضوح افهَّ يتْاشب مع ضبًٔة افَبائل افبدويَّ
(5)

. و ؿد 

                                                                        

 .2/41افّدرُّ ادهون  (1)

ٌُِّة احلديث  (2) َّٔة ذم ضوء ظِم اف  .152ـ149افَراءات افَرإٓ

 . 92/ 2رسُّ صْاظة اإلظراب  (3)

اؾٔة  (4)  .341/ 2، افًتكيح 315/ 2ذح افنَّ

َّٔة  ذم (5) َربِ ًَ َِّٓجات اف  .148-147، 127اف
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ُِّةحرص أصحاب هذا افَّْوع من افوؿف ظذ ٕز ادَىع إخر من اف
(1)

. 

وظزي افوؿف بافتَّؤًف إػ بْي شًد
(2)

. واختِف افباحثون ذم ادَهود ببْي 

م شًد بن بُر شًد: حٔث ذهب د. إبراهٔم إٔٔس إػ أَّنَّ
(3)

، ذم حغ ذهب د. أمحد 

م شًد متٔم ظِم افّدين اجلْدي إػ أَّنَّ
(4)

د افًّري َّّ ، وتابًه ذم ذفك د. حم
(5)

ود.  

صاحلة آل ؽْٔم
(6)

. 

ِت ظذ ذفك بام ذهب إفٔه شٔبويه من أنَّ أصحاب افوؿف بافتَّؤًف جيرون وَدفَّ 

ًر ذم افوصل ظذ حافه ذم افوؿف، ؾٔوًٍون، ويستنٓدون فذفك برجز فرؤبة: وهو  افنِّ

ل يستِزم  من بْي شًد بن متٔم. إػ جإب أنَّ د. إبراهٔم إٔٔس يذهب إػ أنَّ افوؿف بافََّْ

ل فبْي شًد، ؾافتَّؤًف إذن افتَّؤًف: دا ؾٔه من تَو َّْز، وإذا ـان افوؿف بافََّْ ية فِ

هلم
(7)

. ـام أنَّ د. إبراهٔم يرى أنَّ طاهرة افتَّؤًف صائًة ذم متٔم
(8)

. 

َّٔة إصل، وإتَِت إػ  وذهبت د. صاحلة آل ؽْٔم إػ أنَّ هذه افيَّاهرة متّٔ

ادية هوازن افتي دماور شًد بن بُر بسبب ادجاورة: حٔث إنَّ شًد بن بُر من ب

ديارها ٕجد أرض متٔم
(9)

. 

  

                                                                        

 .147ٍٕسه  (1)

 .341/ 2افتكيح  (2)

َّٔة  (3) َربِ ًَ  .174ذم افِٓجات اف

َّٔة ذم افساث  (4) َربِ ًَ  .489/ 2افِٓجات اف

 .148خهائص فٌة متٔم  (5)

 .355افِٓجات ذم افُتاب فسٔبويه أصواتا وبْٔة  (6)

َّٔة  (7) َربِ ًَ  .149ذم افِٓجات اف

 .224من أرسار افٌِة  (8)

جات ذم افُتاب فسٔبويه أصواتا وبْٔة  (9) َٓ َِّ  .355اف
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 املطلب الثَّاني: إجراء الوصل جمرى الوقف بزيادة هاء السَّكت

 

ُت آخر افُِّة ذم افوؿف و ٓ جيوز ثبات اهلاء ذم افوصل » تِحق هاء افسَّ

شؾتحرك، بل إذا وصِت اشتٌْٔت ظْٓا بام بًدها من افُالم
(1)

. و يذهب ابن خافويه  

ا بّْزفة أفف افوصل.إػ  أَّنَّ
(2)

ُت: وشّٔت هباء ا  َّٕه يسُت ظِٔٓا دون آخر »فسَّ ٕ

شافُِّة
 (3)

ُت ذم افوصل إجراء فه جمرى افوؿف. وؿد  . وؿد ورد إثبات هاء افسَّ

أضِق  إخٍش ظذ إثبات اهلاء ذم افوصل مهىِح افوؿف اخلٍي
(4)

. 

ُت ذم افَرآن ذم شبًة مواضع"وؿد ورد  چىائ  ىچ  هاء افسَّ
(5)

 و 

(6)   چىئچ
چۈئېئچ و 

(7)
چہ   چ و

(8)
چڌ  ڎ      چ     و 

چڻ           چ و (9)
(10)

 و 

چۆئ چ
(11)"(12). 

باظا فِّهحف، »يَول ابن خافويه:  ُِّٓم يٍَون ظِٔٓا باهلاء إن وؿٍوا اتِّ اُء ـ رَّ َُ اف

ؾ٘ذا أدرجوا اختٍِوا: ؾُان محزة يسَىٓا درجا، وافُسائي يسَط بًوٓا، ويثبت 
                                                                        

ل  (1)  .9/46ذح ادٍهَّ

ة ٓبن خافويه  (2)  .122احلجَّ

 .344/ 2ذح افتَّكيح ظذ افتَّوضٔح  (3)

 .381/ 1مًاين افَرآن  (4)

 .259 :افبَرة (5)

 .29 :احلاؿة (6)

 .28 :احلاؿة (7)

 .22 :احلاؿة (8)

 .12:افَارظة (9)

 .19: احلاؿة (12)

 .92 :إًٕام (11)

 .164إظراب ثالثغ شورة من افَرآن افُريم  (12)
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ش، وشائرهم يثبتٓا وصال ووؿٍابًوٓا
(1)

  ۆئۇئ  ۆئ  چ : وذم ؿوفه تًاػ .

چۈئ
(2)

ؿرأ ابن ـثر، وأهل مُة، وٕاؾع، وأهل ادديْة، وأبو ظّرو، وظاصم ب٘ثبات  

اهلاء ذم افوصل شاـْة. وؿرأ محزة، وافُسائي بٌر هاء ذم افوصل
(3)

. يَول أبو ظعٍّ 

ُت بّْزفة مهزة ٓ يْبٌي أن يوصل واهلاء ثابتة: »افٍارّد:  ٕنَّ هذه اهلاء ذم افسَّ

اـن، وـام ٓ  افوصل ذم آبتداء ذم أنَّ اهلاء فِوؿف، ـام أنَّ مهزة افوصل فالبتداء بافسَّ

تثبت اهلّزة ذم افوصل ـذفك يْبٌي أٓ تثبت اهلاء... وؿول محزة، وافُسائي افَٔاس، 

ووذم ترك ؿول إـثر رضٌب من آشتٔحاش شااب ما ؿرء، وإن ـان افهَّ
 (4)

. 

دُّ َٕوا دْٓجه  ًَ ابق ٓ ُي ره ذم افَّْصِّ افسَّ وذهب د. حسن هْداوي إػ أنَّ ما ؿرَّ

ة هلا ذم  ٌُِّة افتي تًارضٓا، وٓ ؿوَّ ٌُِّة افتي دمري ظذ افَٔاس ظذ اف ذم ترجٔح اف

جٔح، وهو ارض وافسَّ َّٕام جيري ذم هذا ظذ إصل افذي وضًه ذم افتًَّ  افَٔاس، وإ

امع ظذ افَٔاس إذا تًارضا تَديم افسَّ
(5)

. 

اظر: واهد ذم ذفك ما رواه ابُن جِّْي من ؿول افنَّ  ومن افنَّ

 كالذئب وسط الُقنَّة»
 

 إٓ َتَرْه تُظنَّه 
 

) َتَرْه ( ممَّا أجري ذم افوصل جمراه ذم افوؿف، أراد: ) إٓ َتْر ( ثمَّ بغَّ  :ؾَوفه

ش: ) تَرْه( ثمَّ وصل ما ـان وؿف ظِٔهاحلرـة ذم افوؿف باهلاء ؾَال
(6)

. 

َّٕام هو من باب إجراء افوصل  وذهب ابن خافويه إػ أنَّ إثبات اهلاء ذم افوصل إ

                                                                        

 .164إظراب ثالثغ شورة من افَرآن افُريم  (1)

 .92 :إًٕام (2)

 .262افسبًة ذم افَراءات  (3)

بًة  (4) اء افسَّ رَّ َُ ة فِ  .55-4/54احلجَّ

ؾٔغ ومذاهبٓم ذم افَر (5) ابع من اهلجرة مْٓج افكَّ  .286ٕغ افثَّافث وافرَّ

 .129-128/ 1اخلهائص  (6)
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باع فرشم ادهحف َِّل ذفك بآتِّ جمرى افوؿف. ـام ظ
(1)

َّٔان . وتابًه ذم ذفك أبو ح
(2)

 ،

ّغ احلِبي وافسَّ
(3)

. 

ي بن أيب ضافب افَّٔز إػ    ُِّ َّٔة وذهب م أنَّ من ؿرأ باهلاء وصال أثبتٓا ظذ ٕ

َّٔة اإلدراج اتِّباظا فثباهتا ذم : يَول ذم ـتابه افُنف:  افوؿف، ٓ ظذ ٕ ة من »اخلطِّ ُحجَّ

َّٔته افوؿف ظِٔٓا، فَُّْه مل يسسح بافوؿف ظِٔٓا، بل وصل  َّٕه وصل افُالم، وٕ أثبتٓا أ

َّٔته افوؿف، ـام يًٍل ذفك ذم افَواذم، يوصل افبٔت بام بًده من إبٔات، وٓ حُتذف  وٕ

ِة افتي فِوؿف شافهِّ
(4)

َّٔة افوؿف، ٓ .ؿرأ». ويَول أيًوا:   .. باهلاء ذم افوصل ظذ ٕ

َِم أنَّ افوؿف باهلاء فئال  ًْ ُٔ : ف َّٕام تثبت ذم اخلطِّ ، وإ باظا فثباهتا ذم اخلطِّ َّٔة اإلدراج اتِّ ظذ ٕ

شتثبت ذم افوصل
 (5)

م. وتابًه ابن هنا
(6)

. 

اس ذفك شًُّت ظعَّ بن شِٔامن يَول: َمْن »: حٔث ؿال: وخىَّٖ أبو جًٍر افَّْحَّ

َّٕه يِزم أن ٓ يًرب إشامء ذم اإلدراج ويريد  ؿال أِصل وأريد افوؿف ؾَد أخىٖ: ٕ

شافوؿف
(7)

. 

ظّع افٍارّد إػ أنَّ افُتابة فٔست مًتزة ذم افوؿف ظذ هذه  وذهب أبو

ة تاءات افتَّٖٕٔث ؿد أثبتت ذم ادهحف هاءات، وفو اهلاءات، ودفَّل  ظذ ذفك بٖنَّ ظامَّ

رج هاءات: فُتابتٓم إياها  ـان إمر ـذفك فوجب أن دمًل تاءات افتَّٖٕٔث ذم افدَّ

َّٔة، وَصبَّه ذفك بافَاؾٔة، ؾٔجًل  هاءات. وذهب إػ أنَّ ذفك جاء مراظاة فٍِاصِة افَرإٓ

                                                                        

 .164إظراب ثالثغ شورة  (1)

 .319/ 8، 182/ 4افبحر ادحٔط  (2)

رُّ ادهون  (3)  .563/ 1افدُّ

 .1/328افُنف ظن وجوه افَراءات  (4)

ابق  (5)  .439/ 1افسَّ

 .2/348مٌْي افِبٔب  (6)

 .َهود بًع بن شِٔامن إخٍشواد .282 /5إظراب افَرآن  (7)
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ا ذم افوصل مثِه ذم افوؿف، ـام  ًٓ ْٔ يًٍل ذفك ذم افَاؾٔة. وذهب إػ أنَّ هلذه اهلاءات ُوَج

ذم افَٔاس مستدٓ ظذ ذفك بام حُاه شٔبويه ذم افًدد) ثالثَه اربًه( حٔث أجروا 

افوصل ذم هذا جمرى افوؿف، وذفك ب٘فَاء حرـة اهلّزة ظذ افتَّاء افتي فِتَّٖٕٔث 

َٔاس ظذ هذا أوػ من افَٔاس ظِٔه وإبَائٓا هاء ـام ذم افوؿف. وذهب إػ أنَّ ترك اف

َِّته فَ
(1)

وفًلَّ ذم خهائص اهلاء ما يسّوغ اختٔار اهلاء ذم هذا افباب، وذفك بام يتّتَّع   .

به من شٓوفة: ؾٓو صوت رخو مّٓوس يتَّخذ افٍم ظْد افُّْىق به، وضًا ينبه افوضع 

ِِّغ افذي يتَّخذه ظْد افُّْىق بٖصوات اف
(2)

. 

  

                                                                        

بًة  (1) اء افسَّ ة فَِرَّ  .378ـ376/ 2احلجَّ

ة  (2) ويَّ ٌَ ُِّ  .88إصوات اف
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 ث: إجراء الوصل جمرى الوقف بزيادة األلفاملطلب الثَّال

 

ّر ) إٔا ( اهلّزة وافُّْون، وزيدت  يذهب افبكّيون إػ أنَّ إصل ذم افوَّ

إفف: فبٔان احلرـة ذم حال افوؿف، وهي ـاهلاء ذم )اؽره( و)ارمه(، وإذا وصِت 

هذا  وؿد اشتًِّوا ذم رء من»اهلاء ذم افوصل: يَول شٔبويه:  حذؾتٓا، ـام حتذف

إفف ذم افوؿف، ـام اشتًِّوا اهلاء: ٕنَّ اهلاء أؿرب ادخارج إػ إفف، وهي صبٔٓة 

أَن أؿول ذاك، وٓ يُون ذم افوؿف ذم إٔا  :إٔا، ؾ٘ذا وصل ؿال :.. من ذفك ؿوهلم.هبا

شإٓ إفف
 (1)

واهد ظذ ذفك ؿوفه تًاػ:  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ  . ومن افنَّ

چڍ
(2)

ثر، وأبو ظّرو، وظاصم، ومحزة، وافُسائي: ) فُنَّ ( ذم افوصل، ؿرأ ابن ـ 

و ) فَُّْا ( ذم افوؿف. ذم حغ ؿرأ ابن ظامر، وٕاؾع ذم رواية ادسٔبي ) فَُّْا ( ذم افوصل 

وافوؿف
(3)

م ». يَول ابُن زٕجِة:  حتذف إفف ذم افوصل، وتثبتٓا ذم افوؿف: َّٕنَّ

بب افذي من أجِه زادوا إفف فِوؿف، ؾ٘ذا أدرجوا اف َراءة ضرحوها: فزوال افسَّ

شذم افوصل أجرى افوصل جمرى افوؿف زادوها، ومن أثبت إفف
 (4)

 . 

چ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ ومن ذفك ؿوفه تًاػ:
(5)

حٔث ؿرأ ٕاؾع ) إٔا ( ب٘ثبات  

أفف بًد افُّْون
(6)

. وذهب ابُن زٕجِة إػ أنَّ ذفك خاص بافوؿف دون افوصل، وفَُّْه 

فوصل جمرى افوؿف، وأثبت إففأجرى ا
(7)

. 
                                                                        

ذح  ،9/ 1ادْهف  ،362ـ 359/ 2احلجة  ،378/ 2و يْير: إصول  ،164ـ163/ 4افُتاب  (1)

َّٔة افوامئر ذم افٌِ ،227ـ  226/ 1اهلّع  ،141/ 1ذح افتسٓٔل  ،94ـ 93/  3ادٍهل  َربِ ًَ  . 21ة اف

 .38 :افُٓف (2)

بًة  (3)  .391افسَّ

ة افَراءات  (4)  .418حجَّ

 .258 :افبَرة (5)

بًة  (6)  .188افسَّ

ة افَراءات  (7)  .142حجَّ



 
 567 د. ظع بن ظبد اهلل افَرين

ا يثبت إفف ذم افوصل إذا أتى بًد ) إٔا (  ًً ي افَٔز إػ أنَّ ٕاؾ ُِّ وذهب م

َّٕه دـَّا متُن  .مهزة مٍتوحة، أو موّومة ة من أثبت إفف مع اهلّزة ادوّومة أ وحجَّ

وضع افذي فه مدُّ إفف فِّٓزة ـره أن حيذف إفف، وحيذف مّدهتا، ؾٖثبتٓا ذم اد

، وحذؾٓا ذم ادوضع افذي ٓ تهحب إفف ؾٔه اددَّ  يهحب إفف ؾٔه اددَّ
(1)

. 

اظر:  ومن صواهدهم ذم ذفك ؿول افنَّ

 أىا شوخ العشرة فاعرفوين

 

ناما  محوٌد قد تذريت السَّ
(2) 

 ومْه ؿول إظنى:  

 فكوف أىا واىتحايل القوافـ

 

ـي بعد ادشوب كفى ذاك  

عارا
(3) 

 

 أيب افَّْجم: وؿول

 أىا أبو النجم وشعري شعري.

ا ًٍ ؾٖثبت إفف وصاًل ووؿ
 (4)

. 

وؿد أجرت افًرب ـثرًا من أفٍاطٓا ذم افوصل ظذ حدِّ ما »يَول ابُن جِّْي: 

ًر شتُون ظِٔه ذم افوؿف، وأـثر ما جييء ذفك ذم رضورة افنِّ
 (5)

. 

َّٕه وذهب  َِّته، وٕ»ابن ئًش إػ أ ة ذم ذفك فَ نَّ إَظمَّ إؽِب شَوضٓا ٓ حجَّ

وجماز افبٔت، وافَراءة ظذ إجراء افوصل جمرى افوؿف، وهو  –يًْي إفف  –

ورة أصبه شبافَّضَّ
(6)

. 
                                                                        

 .1/326افُنف  (1)

ة  (2) ل 1/12وروى ؾٔه إٔا شٔف.. محًٔدا. يْير: ادْهف  2/365احلجَّ  .3/93، ذح ادٍهَّ

ة  (3)   .وذم ديوإه 2/288بحر ادحٔط ، اف2/365احلجَّ

 . 84ؾام إٔا أم ما إتحايل افَواؾـِ     ي بًد ادنٔب ـٍى ذاك ظارا . يْير ديوإه ص 

 .1/227، مهع اهلوامع9/83ذح ادٍهل  (4)

 .1/12ادْهف  (5)

ل  (6)  .9/83ذح ادٍهَّ
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ًر: فتهحٔح وزن، أو إؿامة  وإذا أجري افوصل جمرى افوؿف ذم رضورة افنِّ

ؿاؾٔة، ؾ٘نَّ ذفك ممَّا ٓ يْبٌي أن يٗخذ به ذم افتَّْـزيل
(1)

ذفك ؿد جرى  . إػ جإب أنَّ 

ظذ ُفٌة من فٌات افًرب، وهي متٔم
 (2)

. 

ٌُِّة اج هذه اف جَّ ف افزَّ ًَّ وض
(3)

َّٕام هو "فُْا". وذهب إػ أنَّ إثبات إفف ذم   إ

ِّٔد ب٘ثبات إفف: َٕنَّ اهلّزة »ظوض من ذهاب مهزة إٔا، إذ ؿال  ا )فَُّْا( ؾٓو اجل ؾٖمَّ

من اهلّزة ؿد حذؾت من )إٔا( ؾهار إثبات إفف ظوضاً 
 (4)

. 

ر أْن تُون ظوضًا ظن اهلّزة بًد  واحلََٔة أنَّ إفف ثابتة ؿبل افََّْل، ؾال ُيتََهوَّ

 َٕل حرـتٓا.

ذم حغ يذهب أبو ظع افٍارد إػ أنَّ إصل )فُن( وتِحق هبا افُّْون ظالمة 

جتامع اد  ٓ ّر فِجّع افتي ذم ) خرجْا ( ؾتهبح فُْْْا، ثم وؿع اإلدؽام ثِغافوَّ
(5)

 

َّٔان هذا افتَّوجٔه بافبًد ووصف أبو ح
(6)

ّغ احلِبيُّ بافٌرابة . ذم حغ وصٍه افسَّ
 (7)

. 

ّر هو اهلّزة وافُّْون وإفف. ورّجح  وذهب افُوؾٔون إػ أنَّ إصل ذم افوَّ

ْظم ابُن مافك مذهب افُوؾٔغ ذم أنَّ إصل )إٔا( واصًٍا مذهب افبكيغ بافزَّ
(8)

. 

جٔح ظذ:وبْى هذا   افسَّ
                                                                        

 .ٍٕسه (1)

 ٍٕسه  . (2)

 .3/287مًاين افَرآن وإظرابه  (3)

اب (4) اس افسَّ َّْحَّ ذح  6/128، افبحر ادحٔط2/392، افُناف 2/457ق، ويْير: إظراب افَرآن فِ

 .9/83ادٍهل 

ة  (5)  .6/128، افبحر  ادحٔط 5/46احلجَّ

 .6/128افبحر ادحٔط  (6)

رُّ ادهون  (7)  .7/493افدُّ

 .1/142ذح افتَّسٓٔل  (8)
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أن إصل ذم ٕون إٔا افٍتح ذم فٌة من فٍظ به دون أفف وجًل افٍتحة دفٔالً 

ظِٔٓا، وؿاس ذفك ظذ حذف أفف )أما( آشتٍتاحٔة، وبَاء افٍتحة دفٔالً ظِٔٓا: 

وذفك ذم: أَم واهلل. وفو ؿِْا: إنَّ إصل ذم )إٔا( اهلّزة وافُّْون فُإت افُّْون شاـْة: 

ا آ ُون: ــ )من(  ،خر مبْي بْاء ٓزما وؿبِٓا حرـةََّٕنَّ ه افسُّ َُّ وما ـان هذا صٖٕه ؾح

 و)ظن( و)أن( و)فن(، وفو حّرك ظذ شبٔل افّنذوذ مل يًبٖ بحرـته. وذهب ذم أنَّ ما

ورد ذم ؿول من ؿال ذم: إٔا ؾًِت: أْن ؾًِت صذا ـنذوذ ملْ ؾًِت
(1)

 ؟ 

) آن ( فٌة ذم إٔا بَِب إفف إػ موضع  وممَّا يٗيد مذهب افُوؾٔغ ما حُاه من أنَّ 

افًغ
(2)

واية ـان ؾٔٓا تَوية دذهبٓم» ، يَول ابُن ئًش:  ت افرِّ شؾْ٘ن صحَّ
 (3)

. 

ذفك أنَّ افَِب ٓ يُون إٓ ذم إحرف إصول
(4)

د هذا ادذهب ما  . ويًوِّ

ويَّة احلديثة ادَارٕة: حٔث ذـر إرسائ ٌَ ُِّ راشات اف ِت إفٔه افدِّ ّر توصَّ ٔل وفٍْسون أنَّ افوَّ

َّٔة يَابِه:  َربِ ًَ ذم  (ana)ذم أرامٔة و  ( ena /eno) ذم احلبنٔة و  ( ana))إٔا( ذم اف

ذم افبابِٔة أصورية (onaku) ذم افًزية و  (ani/ anohi) افسبئٔة و 
(5)

. 

ّر ادتَّه َـّب من ) أن ( وافوَّ ّر )إٔا ( مر ل ذم وذهب برجنسارس إػ أنَّ افوَّ

ل ادوارع أوَّ
(1)

. 

جات احلديثة ما يٗيِّد مذهب افُوؾٔغ، وذفك ذم أهل   َٓ َِّ وؿد وجدت ذم اف

                                                                        

ابق  (1)  .1/141افسَّ

ل  (2)  . 3/94ذح ادٍهَّ

 ابق.افسَّ  (3)

 .82 – 2/69اخلهائص  (4)

َّٔة  (5) ام ٌُِّات افسَّ َّٔة 9تاريخ اف ام ٌُِّات افسَّ َّٔة ادَارن 85، ويْير ؾَه اف َربِ ًَ ، مدرشة 197 – 196، ؾَه اف

َّٔة 192افُوؾة  َربِ ًَ امئر ذم افٌِة اف  .352، فٌة متٔم 19، افوَّ

ُِّ 76افتَّىّور افَّْحوّي  (1) امئر ذم اف َّٔة، جمِة جمّع افٌِة ، ويْير: افوَّ َربِ ًَ امئر اف َّٔة ظذ افوَّ َّٔة ٕيرة حتِِٔ َربِ ًَ ٌة اف

َّٔة بافَاهرة ج  َربِ ًَ  .57ص  22اف
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َّٕه من آثار  ين اجلْدي  ذفك إػ أ شوريا وفُن بتٍخٔم افُّْون، ورجع  د. أمحد ظِم افدِّ

َّٔة ذم شوريا يإ ٌُِّة افَّسُّ َِّٓجة ذم مراـش بادٌرب ،اف ـام وجدت هذه اف
(1)

. 

شبق ٕخِص إػ أنَّ إثبات إفف هو إصل، ومل تُن زائدة: فبٔان  وممَّا

احلرـة
(2)

 ومل يُن ثباهتا من باب إجراء افوصل جمرى افوؿف. .

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  چ  و ممَّا ورد ب٘ثبات إفف ؿوفه تًاػ 

چڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ   
(3)

ؿرأ ٕاؾع، وأبو ظّرو،  

وصٔبة، وإظّش، وضِحة: )افيْوٕا  ( بإفف وصال ووؿٍا، جًٍر،  وظاصم، وأبو

ذم حغ ؿرأ أبو ظّرو ـ أيوا ـ  ومحزة ) افيْوَن ( بٌر أفف وصال ووؿٍا. وؿرأ ابُن 

ظّرو بإفف وؿٍا وبحذؾٓا ذم افوصل ـثر، وافُسائي، وظاصم، وأبو
(4)

. 

َّٕه جيوز َّٔان إػ أ ونَ  َأنْ  و ذهب أبو ح ُُ  إِْجَرا ِمنْ  َي
ِ
افوؿف جَمَْرى اْفَوْصلِ  ء

(5)
. ذم 

حغ رجع ابُن خافويه ذفك  إػ رؽبتٓم ذم آفتزام بخطِّ ادهحف.
(6)

 

  

  

                                                                        

َّٔة ذم  (1) َربِ ًَ جات اف َٓ َِّ اث اف  .245، هلجة ربًٔة 2/527افسُّ

 .245، هلجة ربًٔة 351فٌة متٔم  (2)

 .12 :إحزاب (3)

 .262/ 2، افَّْؼ 519افّسبًة  (4)

 .561/ 2افبحر ادحٔط  (5)

بع  (6) ة ذم افَراءات افسَّ  .289احلجَّ
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اني: إجراء الوصل جمرى 
َّ
املبحث الث

 الوقف باإلبدال، وفيه مطلبان:
ل: إجراء افوصل جمرى افوؿف ب٘بدال افتَّاء هاء.  ادىِب إوَّ

َِّة  ادىِب افثَّاين: إجراء افوصل جمرى افوؿف ب٘بدال حرف ظ

َِّة آخر.  بحرف ظ
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 إجراء الوصل جمرى الوقف بإبدال التَّاء هاء  :املطلب األوَّل

 

وؿائّه، وجافسْه  ورد إبدال افتَّاء هاء ذم افوؿف من ٕحو ؿوهلم: محزه، وضِحه،

وؿائّة وجافسة. وظدَّ ابن جِّْي ذفك من ادىَّرد ظْد افوؿف ذم محزة وضِحة
(1)

 . 

وينسط ذم هذا اإلبدال ظدم آتِّهال بساـن صحٔح: ـام ذم بْت، وأخت: 

حٔث يوؿف ظِٔٓا واحلافة هذه بافتَّاء
 (2)

. 

وؾًِوا ذفك: فئال تنبه افتَّاء إصِٔة، ٕحو: بٔت وأبٔات، وادِحَة، ٕحو: 

ادة افٍرق بْٔٓا، وبغ افتَّاء افالحَة فًٍِل: ٕحو: ؿامت، بْت، وأخت مع إر

وجِست
(3)

. 

َّٕام ُؿِِبت تاء ذم افوصل:  وُروي ظن ثًِب أنَّ اهلاء هي إصل ذم افتَّٖٕٔث، وإ

ا فو ترـت ظذ أصِٓا فَٔل ذم حال افتَّْوين: رأيت صجرها: أي: صجرًة، ؾًْد  ََّٕنَّ

َّٕث، ؾَِبت ذم صؿف يَِب افتَّْوين أفٍا، ؾتهر )افو جرها(، ؾِٔتبس بوّر ادٗ

افوصل تاء، وظْد افوؿف تًود إػ أصِٓا، وهو اهلاء
(4)

. وذهب ابن هنام إػ  أنَّ هذا 

ظم هو مذهب افُوؾٔغ، ووصٍه بافزَّ
(5)

. 

ف يستدفُّون بافوصل ظذ أصول  وفٔس إمر ـام ذهب: حٔث إنَّ ظِامء افكَّ

رُّ إصٔاء ؾٔه افُِامت، وحُّوا ظذ َٕٔوه افوؿف ٌَ بت
 (6)

َِّل ابن جِّْ  . ي فذفك وظ

َّٕام تُون هاء ذم افوؿف دون افوصل.ـإت اهلاء ذم  »بَوفه   ) ؿائّْه ( دا ـإت إ
                                                                        

 .132ـ1/129ادحتسب  (1)

بان  (2)  .214ـ 213/ 4حاصٔة افهَّ

ل  (3) اؾٔة 81/ 9ذح ادٍهَّ  . 2/288،  ذح افنَّ

اؾٔة  (4)  .289/ 2ذح افنَّ

َِّبٔب  (5)  .348/ 2مٌْي اف

 .161ـ1/162ف ، ادْه162، 159/ 1رسُّ صْاظة اإلظراب  (6)
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 ؾْ٘ن ؿِت: وملَ جرت إصٔاء ذم افوصل ظذ حَائَٓا دون افوؿف؟

َّٕام  ُوِضع ؿٔل: ٕنَّ حال افوصل أظذ رتبًة من حال افوؿف، وذفك أنَّ افُالم إ

ْى من اجلّل، ومدارج افَول،  َّٕام دُمْ ْى من افُِّة افواحدة. وإ فٍِائدة. وافٍائدة ٓ دُمْ

شؾِذفك ـإت حال افوصل ظْدهم أذف، وأؿوم، وأظدل من حال افوؿف
(1)

 . 

بدفت ذم افوؿف، يَول ابن جِّْي: وؿد ورد إبدال افتَّاء هاء ذم افوصل ـام أ

ذم جوزة ذم افوصل: جوزه ذم افوؿف، وذم محزة: محزه. وذفك ذم افتَّٖٕٔث ٕحو ؿوفك »

شوؿد ذـرٕا ؿديام ؿول من أجرى افوصل جمرى افوؿف
 (2)

. 

ْٔل.   ََ وممَّا ورد ذم ذفك ) افٍرات(: حٔث يَال ؾٔٓا: ) افٍراه ( وصال ووؿٍا ظْد ُظ

َّٕك  َِّل فذفك ابُن جَّْي بٖ ٍَِّظ تاء ؾتا»وظ ة، وحهاة، وؿىاة ترى افتَّاء ذم افٍرات تنبه ذم اف

َّٕه مل  ؾِامَّ وؿف، وؿد أصبه أخر أخر أبدل افتَّاء هاء، ثمَّ جرى ظذ ذفك ذم افوصل: ٕ

َِّة، ؾراظى حال افوؿف من حال افوصل َِّة ظ شيُن افبدل من اشتحُام افً
(3)

.  ومن 

واهد ذم ذفك ؿوفه تًاػ:  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ افنَّ

چڃ      
(4)

حٔث ؿرأ احلسن افبكي ) ثالثه آٓف ( 
(5)

افذي »يَول أبو حّٔان: ، 

ا من إجراء افوصل جمرى افوؿف، أبدهلا هاء ذم اذة أَّنَّ  يْاشب توجٔه هذه افَراءة افنَّ

شافوصل ـام أبدفوها هاء ذم افوؿف
 (6)

َّٔة إجراء افوصل جمرى افوؿف  .  -ووصف ابن ظى

ًف فُوٕه ذم متوايٍغ -هْا   يَتؤان آتهال: حٔث إنَّ ادواف وادواف إفٔه بافوَّ

ل واهلاء َأمارة وؿف، ؾَِٔق افوؿف ذم موضع  .يَتؤان آتهال، وافثَّاين مْٓام ـامل إوَّ
                                                                        

 .2/331اخلهائص  (1)

 .2/215رسُّ صْاظة اإلظراب  (2)

 .132/ 1ادحتسب  (3)

 .124 :آل ظّران (4)

 .1/165ادحتسب  (5)

 .3/52افبحر ادحٔط  (6)
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اُء من ؿوهلم: ) أـِت حلام صاة( يريدون: )حلم  رَّ ٍَ هو فالّتهال. ودفَّل ظذ ذفك بام حُاه اف

ع افٍتحة ذم ادواف، وهو موضع اتِّهالصاة(: حٔث ؾهل بغ ادتوايٍغ ب٘صبا
(1)

 .

َّٔان إػ أنَّ إصباع احلرـة فٔس ٕحو إبدال افتَّاء هاء ذم افوصل، وإٕام هو ٕير  وذهب أبو ح

ؿوهلم ثالثَه اربًْه: أبدل افتاء هاء، ُثمَّ َٕل حرـة مهزة أربًة إفٔٓا، وحذف اهلّزة، ؾٖجرى 

افوصل جمرى افوؿف ذم اإلبدال
(2)

.  

واهد ؿوفه تًاػ:ومن ا چ      ڤٹ  ڤ  ڤچ  فنَّ
(3)

ٕاد، وابن   حٔث ؿرأ أبو افزِّ

هرمز، وابن جْدب: ) ياحَّسْه (
(4)

ا )يا حَّسْه( باهلاء شاـْة ؾٍٔه »يَول ابن جِّْي:   أمَّ

ِِّق هبا أو صٍة هلا، وـالمها ٓ حيسن افوؿوف  افَّْير. وذفك أنَّ ؿوفه: )ظذ افًباد ( متً

ء ؽر ظِٔٓا دوٕه، ووجه  ذفك ظْدي ما أذـره. وذفك أنَّ افًرب إذا أخزت ظن افقَّ

ٍَِّظ. ادًز ظْه، وذفك  مًتّدته، وٓ مًْزمة ظِٔه، أرسظت ؾٔه، ومل تتٖنَّ ظذ اف

ؿِْا هلا: ؿٍي فْا. ؿافت: ؿاْف. مًْاه: وؿٍت، ؾاؿتكت من مجِة افُِّة ظذ  :ـَوفه

ش حرف مْٓا...
(5)

َّٕام من ؿرأ ) ». ويَول أيوا:  يا حَّسْه ظذ افًباد ( باهلاء شاـْة: إ

َّٕه ذم موضع وظٍظ، وتْبٔه، وإيَاظ، وحتذير ؾىال  هو فتَوية ادًْى ذم افٍَّْس، وذفك أ

َّٕه ؿد هبره ومِك  ال ظذ أ ب مْه افدَّ افوؿف ظذ اهلاء، ـام يًٍِه ادستًيم فألمر ادتًجِّ

ظاذرا ٍٕسه ذم افوؿوف ظذ ادوصول  ظذ افًباد(ٔه فٍيه وخاضره، ثم ؿال من بًد )ظِ

َّٕه دمنم ذفك ظذ حاجة ادوصول إػ صِته  امع ظذ أ دون صِته دا ـان ؾٔه ودآ فِسَّ

امع مْه ذهاب افّهورة بافَّْاضق، وٓ  وضًف اإلظراب وحتجره ظذ مجِته: فٍٔٔد افسَّ

                                                                        

ر افوجٔز  (1)  .524ـ 523/ 1ادحرَّ

 .334/ 3افبحر ادحٔط (2)

 .32 :يس (3)

 .228/ 2ادحتسب  (4)

 .ٍٕسه (5)
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ّل ظذ جْيُف ذفك ظِٔك ظذ ما به من طاهر إتَاض صًْته: ؾ٘نَّ افًرب ؿد حت

ة ادًْى شأفٍاطٓا دًإٔٓا حتى تٍسد اإلظراب فهحَّ
(1)

.  : ُّغ احلِبيُّ باهلاء »يَول افسَّ

ت.  م أجروا افوصل جمرى افوؿف، وفه ٕيائر مرَّ ادبدفة من تاء افتَّٖٕٔث وصال، وـَّٖنَّ

َٖهُّ  : دا ذم اهلاء من افتَّ َِّوامح: وؿٍوا باهلاء مبافٌة ذم افتََّحَّسُّ ه بًّْى وؿال صاحب اف

ه، ثمَّ وصِوا ظذ تِك احلال شافتَّٖوُّ
 (2)

 . 

اظر: واهد ذم ذفك ؿول افنَّ  ومن افنَّ

ْغِ اُدْوفهْ  ًَ ـَ  
ِ
وفْه       مألى ِمَن اداء ُّ حامًِة َدْفُوِك ٓ حمْ

(3)
 

ٕٔث، وفو بْاه ظذ » يَول ابُن خافويه: اظر بْاه ظذ افوؿف، وهي هاء افتَّٖ إنَّ افنَّ

ش: حمّوفًة، واُدوفِة: افًُْبوتاإلدراج فَال
 (4)

. 

اظر:  واهد ؿول افنَّ  ومن افنَّ

 دـَّا رأى أٓدعه وِٓشبَع
 

مال إىل أرصاة حقٍف فالطجع 
(5)

 
 

يض إػ أنَّ  حٔث أبدل افتَّاء هاء ذم افوصل إجراء فه جمرى افوؿف. وذهب افرَّ

َّٕه  ما ورة، وذـر أ َّٕام هو فَِّضَّ ًر ٕحو ورد من ذفك ذم افّنًر إ ربام جاء ذم ؽر افنِّ

ثالثَه اربًه
(6)

 . 

َّٕه من افَٔاس  َّٕه يٍٓم من هذا افتًَِّٔل أ ّّٔي إػ أ وذهب د. حسام شًٔد افًُّْ

ورة اجلديدة وصال ووؿٍا اخلاضئ، أو افتَّوهم: حٔث أدَّى إػ ثبات افُِّة ظذ افهُّ
(1)

. 
                                                                        

 .211ـ 212 /2ادحتسب  (1)

ر ادهون  (2)  .9/262افدُّ

بع  وظِِٓا (3)  .523/ 2إظراب افَراءات افسَّ

 ٍٕسه. (4)

اء  (5) رَّ ٍَ  .324/ 2، ذح صاؾٔة ابن احلاجب 388/ 1مًاين افَرآن فِ

 .2/324ذح صاؾٔة ابن احلاجب  (6)

َّٔة ظْد ابن جِّْي  (1) وت َّٔة وافهَّ َِّٓج راشات اف  .157افدِّ
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اء ؿد شَىت ذم ادرحِة إوػ، وذهب بروـِامن ؾٔام َِٕه ظْه ـإتٔتو إػ أنَّ افتَّ  

ُت. وَوَصَف  َّٔة هاء صبٔٓة هباء افسَّ ائ ؾَٔال ذم ٕاؿة: ٕاَق، ثم تيٓر بًد احلرـة افِّْٓ

ته  ُل صحَّ َّ تَ َّٕه تٍسر حُتْ ذفك بٖ
(1)

. 

وذهب د. إبراهٔم إٔٔس إػ أنَّ هذه افيَّاهرة فٔست بَِب صوت إػ آخر، بل 

وت أخر من افُِّة ؾة هو ذم افواؿع هي حذف افهَّ ، وما طَّْه افَدماء )هاء( متىرِّ

ِِّغ افىَّويل، وصاظت  ٍَس حغ افوؿوف ظذ صوت اف َّٕام هو امتداد فَِّْ فٔس هباء، وإ

َّٕه  َّٕثة ادٍردة ادْتٓٔة بافتَّاء ادربوضة: حٔث طنَّ افُّْحاة أ هذه افيَّاهرة ذم إشامء ادٗ

ٍَس بام ؿبِٓا من يوؿف ظِٔٓا باهلاء، وفٔس إمر ـذف ك: حٔث حتذف افتَّاء، ويّتدُّ افَّْ

َّٕه صوت اهلاء. امع أ ِّٔل فِسَّ  صوت افٍتحة، ؾٔخ

َّٔة بّراحل خمتٍِة ـان آخرها  ام ٌُِّات افسَّ ت ذم اف وذهب إػ أنَّ هذه افتَّاء ؿد مرَّ

 َِّ َّٔة، وذم اف ام ٌُِّات افسَّ ٓجات حذؾٓا مىَِا وصال ووؿٍا، وهو أمر صائع ذم مًيم اف

َّٔل  جرة ( ذم هلجات افُالم أن خي َّٔة احلديثة أيوا، ؾْحن حغ ٕسّع ـِّة ) افنَّ َربِ ًَ اف

ٍَس مع صوت  ا حذؾت من افُّْىق، وامتدَّ افَّْ إفْٔا أنَّ افتَّاء ؿد ؿِبت ) هاء ( واحلََٔة أَّنَّ

ِِّغ ؿبِٓا، ؾسّع ـاهلاء اف
(2)

. 

وت فوـان امتدادا فٍَِّْس: فْنٖ ظْه  وفست مًه ؾٔام ذهب إفٔه: ٕنَّ هذا افهَّ

 .صوت إفف ٓ اهلاء

ِِّال ذفك بٖنَّ رأي افَدامى  بور صاهغ د. إبراهٔم إٔٔس مً وتابع د. ظبد افهَّ

َّٔة: حٔث ٓ تَارب بغ تاء افتَّٖٕٔث واهلاء إٓ ذم  وت فٔس فه ما يسْده من افَّْاحٔة افهَّ

وتَّٔة ا شائر افًالؿات افهَّ ة  صٍة اهلّس، أمَّ ؾبْٔٓام تباظد يٍْي حدوث افتَّبادل، وخاصَّ

افبًد ادخرجّي افُامل
(1)

. 

                                                                        

َّٔة دروس ذم ظ (1) َربِ ًَ  .52ِم أصوات اف

َّٔة  (2) َربِ ًَ َِّٓجات اف  .137ـ 136ذم اف

ٌِّة احلديث  (1) َّٔة ذم ضوء ظِم اف  . 396افَراءات افَرإٓ
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ار حامد هالل: حٔث ؿال:  ٍَّ به د. ظبد افٌ ََّ وتَّٔة تثبت وجود  "وتً ادالحية افهَّ

"اهلاء حال افوؿف ظذ آشم ادٕٗث بافتَّاء
(1)

. 

ّٔي ما ذهب إفٔه د. وإتَد د. ًه من إبراهٔم، ومن تاب حسام شًٔد افًُّْ

ة وجوه:  افباحثغ من ظدَّ

هلا ا هاء، َوَوْصُف ما ذهبوا إفٔه بافوهم أمرٓ  يَبل.أوَّ  : احلُم ظذ إمجاع افًِامء بَّٖنَّ

ّع افٔوم إٓ إذا اختِست والثَّاين : افوؿف ظذ أفف اددِّ ٓ خيتِط باهلاء ظذ افسَّ

ُرما، وافًها ظذ من إفف، وحتوفت إػ ؾتحة، إذ ٓ ؾرق بغ ؿوفْا: افبْا من اد

فغ. ُِّٔٓا ذم إوَّ امع اهلاء مع افًها وظل حتى تزظم خت  ظها. ؾٓل يتخَّٔل افسَّ

ٕة بخطِّ افَرآن، ومًِوم أنَّ خطَّ الثَّالث َّٔة، ومدوَّ : ورود ذفك ذم ؿراءة ؿرإٓ

 .افَرآن توؿٔف

ابع َّٔة ذم حال افوؿفالرَّ ِِّ َّْٕا ٕحذف افتَّاء ذم هلجاتْا ادح ، وٕجًِٓا ؾتحة : أ

ة صٔئًا من اهلاء: ؾَْول: اددرس ذم اددرشة َّّ  .من

ا ؾتحة، اخلامس : أنَّ هذه اهلاء تتَّوح ذم إٕناد افّنًر بنُل ٓ حيتّل افَول بَّٖنَّ

وافًزة ـ هْا ـ بْىق افتَّاء إذ ٓ ُتًدُّ تاء »إبراهٔم إٔٔس: حٔث ؿال:  وؿد أثبت ذفك د.

ً ا تِك افتي يْىق هبا افتَّٖٕٔث ذم موشَٔى افنِّ ر تاء إٓ إذا ٕىق هبا ـام تْىق افتَّاء. أمَّ

شهاء ذم حافة افوؿف، ؾْٔير إفٔٓا ذم روي اهلاء
 (2)

. 

َّٔة: حٔث تبدل تاء  ِِّ َجات ادح َٓ َِّ وذهب ـإتْٔو إػ أنَّ هذه افيَّاهرة مازافت ذم اف

اه إػ افوص ل، وأصبحت هذه اهلاء ذم افتَّٖٕٔث هاء، ومل يَتك ذفك ظذ افوؿف بل تًدَّ

افوؿت احلارض ظالمة فِتَّٖٕٔث افًادية ذم مجٔع هذه إفسن
(1)

. 

  

                                                                        

ٌُِّويغ  (1)  .734/ 2ظبَرّي اف

َّٔة ظْد ابن جِّْي  (2) وت َّٔة وافهَّ ج َٓ َِّ راشات اف  158-157افدِّ

َّٔة  (1) َربِ ًَ  .57دروس ذم ظِم أصوات اف
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املطلب الثَّاني: إجراء الوصل جمرى الوقف بإبدال حرف علَّة حبرف 

 علَّة آخر

 

َِّة آخر ذم حال افوؿف: ومن ذفك ما ذـره شٔبويه:  أبدل حرف افًِة بحرف ظ

ًَ وذفك ؿول بًض افًرب ذم»حٔث ؿال:  ( )هذه َذ بْ وذم )ُح  ،ى(ًَ ( هذه )أؾْ ى )أْؾ

ؾ٘ذا وصِت صرهتا أفٍا وـذفك ـل أفف ذم آخر  (ىَّْ ثَ مُ  )هذا (ىَّْ ثَ مُ )( وذم َذ بْ ُح 

 آشم.

ا  ا فٌٌة فٍزارة، وٕاٍس من ؿٔس وهي ؿِِٔة. ؾٖمَّ ثْا اخلِٔل، وأبو اخلىاب، أَّنَّ حدَّ

ا وٓ تبدهلا ياًء. وإذا وصِت إـثر إظرف ؾٖن تدع إفف ذم افوؿف ظذ حاهل

ٌُِّتان: ٕٕه إذا ـان بًدها ـالم ـان أبغ هلا مْٓا إذا شُْت ظْدها، ؾ٘ذا  اشتوت اف

وت ـان أبغ م يدظوَّنا ذم افوصل ظذ حاهلا ذم  .اشتًِّت افهَّ ا ضٌٔئ ؾزظّوا أَّنَّ وأمَّ

ك، ؿريبة من اهلّزة. حدثْا بذفك أبو َّٔة ٓ حترَّ ا خٍ اخلىاب وؽره من  افوؿف: َّٕنَّ

ا أبغ من افٔاء. ومل جئئوا بٌرها:  .افًرب وزظّوا أن بًض ضٍٔئ يَول: )أؾًو(: َّٕنَّ

، وٕنَّ إفف تبدل مُاَّنا، ـام تبدل مُان  ا تنبه إفف ذم شًة ادخرج واددِّ َّٕنَّ

شافٔاء، وتبدٓن مُان إفف أيوا، وُهنَّ أخوات
 (1)

. 

َّٕه يوؿف ظذ آشم ادَهور بإفف وهو أصٓرها   ويلحظ من النَّصِّ السابق أ

بًض ضٔئ يَِبوَّنا واوا: ٕنَّ »و افواو ظْد ضٔئ : يَول افريض: وجيوز إبداهلا بافٔاء أ

َّٕه .افواو أبغ من افٔاء وافَهد افبٔان . وافٔاء أـثر من افواو ذم فٌة ضٔئ ذم مثِه: ٕ

اظاة افبٔان، وافذين يَِبوَّنا واوا يدظون يْبٌي أن يراظي اخلٍة افالئَة بافوؿف مع مر

شافواو ذم افوصل بحاهلا ذم افوؿف
(2)

. 

                                                                        

 .182ـ181/ 4افُتاب  (1)

اؾٔة  (2)  .286/ 2ذح افنَّ
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ہ  ہ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀچ ومن افنواهد ظذ ذفك ؿوفه تًاػ:  

چہ  ھ    ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  
(1)

، حٔث ؿرأ احلسن 

( بوم افٔاء وؾتح افًغافبكي )يوم ُيْدَظْو ـّل إٔاس
(2)

ُهَنٔم  شٖفْي». يَول افٍراء: 

( رووه ظن احلسن ؾٖخزته أينِّ ٓ أظرؾه ؾَال: يوم ُيْدَظو ـل إٔاسؾَال: هل جيوز   )

َّٔة ظن ذفك ؾِم يًرؾوه شؿد شٖفت أهل افًرب
 (3)

 . 

هذا ظذ فٌة من أبدل إفف ذم افوصل واوا، ٕحو »ويذهب ابن جِّْي إػ أنَّ 

َِْو. و، وُحْب ًَ    أْؾ

َّٕام هو ذم افوؿف: ٕنَّ افوؿف من مواضع ذـر ذفك  شٔبويه، وأـثر هذا ا فَِب إ

افتٌَّٔر، وهو أيوا ذم افوصل حمُيٌّ ظن حافه ذم افوؿف. ومْٓم من يبدهلا ياء، وهبذه 

ٌُِّة حُيتج فٔوٕس ذم افبٔت افذي إٔنده صاحب افُتاب صاهدا ظِٔه بٖنَّ ياَء فبَّٔك ياء  اف

ا أفف بّْزف  ة أفف َظَذ وَفَدى، وافبٔت ؿوفه:افتَّثْٔة رّدا ظذ يوٕس ذم َأَّنَّ

 َدَعوُت دَِا َىابني ِمْسَوراً 
 

 َفَلبَّى َفَلبَّْى َيَدْى ِمْسَورٍ  
 

ا ياء افتَّثْٔة، ؿال: وفو ـإت ـٖفف ظذ  :ؿال شٔبويه بَّْى( بافٔاء دٓفة ظذ َأَّنَّ َِ ) َؾ

: ؾِٔوٕس أن يَول: جاء هذا وَفَدى فَال: ؾِّبى َيَدى ِمسور، ـَوفك: ظذ َيَدى مسور

ْى. وؿد ذـرٕا هذا ذم ؽر هذا ادوضع من ـتبْا:  ًَ ظذ ؿوهلم ذم افوصل: هذه أؾ

وْ  ًَ شؾُذفك يُون )ُيْدَظْو( مرادا به ُيْدَظى ظذ أْؾ
 (4)

 . 

ة أوجه: َّٔان إػ ختريج هذه افَراءة من ظدَّ ، وأبو ح خمؼيُّ  وذهب افزَّ

ّر.: أْن تُون افواو ضّرا ٕااأحده  ئبا ظن افٍاظل، و)ـلٌّ ( بدٓ من واو افوَّ

                                                                        

 .71 :اإلرساء (1)

 .23ـ2/22ادحتسب  (2)

 .2/127مًاين افَرآن  (3)

 .1/352، ويْير افُتاب 23ـ 2/22ادحتسب  (4)
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ما. وافًٍل مرؾوع : أن تُون )ـلوالثَّاين ( مبتدأ مٗخرا، واجلِّة ؿبِه خزا مَدَّ

 بثبوت افُّْون ادحذوؾة ختٍٍٔا.

چٹ  ٹ  ڤ چ  : أن تُون افواو ظالمة اجلّع: ـام ذم ؿوفه تًاػ:والثَّالث
(1)

. 

ابع : أنَّ إفف ؿِبت واوا ظذ فٌة من يَول ) أؾًو( ذم افوؿف ظذ )أؾًى( والرَّ

وأجرى افوصل جمرى افوؿف
(2)

.  

اُء  رَّ ٍَ َّٔة، ؾال ُيِتٍت إػ ما ذهب إفٔه اف ا ذم افًرب ًٓ وإذا ثبت أنَّ هلذه افَراءة أوج

ا ؽر مًروؾة.  من َأَّنَّ

ين اجلْدي  إػ إُٕار أْن تُون  ٌُِّة ذم افوؿف وذهب د. أمحد ظِم افدِّ هذه اف

ِِّال ذفك بٖمرين: َّٕام هي مَهورة ظذ افوؿف مً واء، وإ  وافوصل ظذ افسَّ

 .: أنَّ افوؿف من مواضع افتٌَّٔرأحدمها

امع وأخر َِّة ذم اإلبدال هي خٍاء إفف حال افوؿف حتى ييّْٓا افسَّ : أنَّ افً

ا مًدومة وهلذا أبدفت ذم افوؿف حرؾا من جْسٓا أطٓر مْٓا : وهو: افٔاء، أو افواو. أمَّ

ِّْٔٓا ذم حال افوصل، ؾال حاجة إػ ؿِبٓا واوا أو ياء: ٕنَّ ما بًد إفف ُيب
(3)

 . 

بِٔة وٓ أرى وجاهة ما ذهب إفٔه: حٔث ُظزيت هذه افيَّاهرة فَبِٔة ضٔئ، وهي ؿ

شإنَّ ضٔئا ٓ تٖخذ من فٌة، ويٗخذ من فٌاهتا»ظريَة: يَول ابُن إثر: 
 (4)

. 

د:  َّّ احلقُّ أنَّ مسٖفة وضوح احلروف، أو خٍائٓا ربَّام »ويَول د. ظبد افٍتَّاح حم

ا  ٍََّسَّ هبا حافة افوؿف، وفُن ٓيهحُّ أن ُيٍَّسَّ هبا ما ظزي إػ ضٔيء من أَّنَّ صحَّ أن ُت

شتبدل إفف ياء أو واوا ذم افوصل
(5)

. 

                                                                        

 .3 :إٕبٔاء (1)

 .63ـ 62/ 6، وافبحر ادحٔط 2/369افُناف  (2)

اث  (3) َّٔة ذم افسُّ َِّٓجات افًرب  .498/ 2اف

اية ذم ؽريب احلديث  (4)  .11ـ 12/ 4افِّْٓ

ة  (5) َّٔة تٍسريَّ َّٔة وصٍ َّٔة دراشة تارخي  .298ـ 297فٌة ضٔئ وأثرها ذم افًرب
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اب إػ أنَّ إشامء ادَهو ت بّراحل خمتٍِة.وذهب د. رموان ظبد افتَّوَّ  رة مرَّ

ادرحِة إوػ: هي افٔاء أو افواو ادتحرـتان ومها أصل إفف من 

 ٕحو: ؾتٌَي، وظَهٌو.

إٔة: شَوط احلرـات من إشامء ادَهورة ؾٌدت ـام ذم  ادرحِة افثَّ

. تَْي، وَظَهْو  َؾ

افثة: إبدال افواو أو افٔاء أفٍا ذم هذه إشامء، ؾَٔال:  ؾتَى، ادرحِة افثَّ

وظَها
(1)

. 

 وفًلَّ ما ورد ذم ضٔئ ـان من آثار تِك ادراحل.

ين اجلْدي إػ أنَّ هذا آختالف ذم احلروف ظْد ضٔئ  وذهب د. أمحد ظِم افدِّ

دها َّٕام ـان ذم أزمان متتافٔة  .راجع ٓختالف بىون هذه افَبِٔة وتًدُّ وفًلَّ ما حدث إ

َّٕه ربَّام ٓ ذم زمن واحد. َّٔة ـٖن تُون ـام ذهب إػ أ ا باحلآت اإلظراب ًَ ِِّ  ـان ذفك متً

ؾع، وافٔاء فَِّْهب واجلرِّ  افواو فِرَّ
(2)

. 

َّٕه جيوز أن يُون ؿِب إفف ادتىرؾة واوا  وذهب د. صبحي ظبد احلّٔد إػ أ

ٕاصئا ظن تٍخٔم إفف
(3)

. 

َّٔة وت بغ هذه  وئّل افباحث إػ أنَّ هذا اإلبدال ذم حال افوؿف، وفًِالؿة افهَّ

 .إحرف جًِتٓا ؿبِٔة ضٔئ ومن واؾَٓا  ذم افوصل إجراء هلا جمرى افوؿف

  

                                                                        

ٌُِّة  (1)  .246ـ 245بحوث ومَآت ذم اف

اث  (2) َّٔة ذم افسُّ رب ًَ جات اف َٓ َِّ  .497ـ 496/ 2اف

اء   (3) رَّ ٍَ َّٔة ذم مًاين افَرآن فِ جات افًرب َٓ َِّ  .326اف
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 املبحث الثَّالث: التَّسكني يف الوصل إجراًء له جمرى الوقف

 

ُون أحد إٔواع افوؿف وؿد ورد هذا ذم حال افوصل ومن  دُّ افوؿف بافسُّ ًَ ُي

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ  ذفك ؿوفه تًاػ:  
(1)

محن افّسِّي )أمل تْر إػ حٔث ؿرأ أبو   ظبد افرَّ

اء ادأل( شاـْة افرَّ
(2)

. 

(3)   چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  چ وؿوفه 
َِّيُّ   ) أمل تْر أن اهلل( شاـْة   حٔث ؿرأ افسُّ

اء افرَّ
(4)

چڑ  ک  کچ  ، وؿوفه تًاػ:
(5)

حٔث ؿرأ افسِّي ) أمل تْر ـٔف( 
(6)

. 

ِِّال ذفك  ًف مً َّٕه إذا حذف إفف  بـووصف ابن جِّْي هذه افَراءة بافوَّ ) أ

فِجزم، ؾَد وجب إبَاؤه فِحرـة ؿبِٓا دفٔال ظِٔٓا، وـافًوض مْٓا ٓشٔام وهي 

َّٕه صبَّه افٍتحة بافَُّسة ادحذوؾة ذم ٕحو هذا اشتخٍاؾا. وإٔند أبو زيد:   خٍٍٔة، إٓ أ

 قالت سلومى اشرْت  لنا دقوقا

 ....:.وإٔندٕا أيوا

 جافاكرْت لنا كرىَّ صدق فالنّ 
 

 ا أعوجاواحذر فال تكثْر كرب   
 

اء من )اصس( و)أـس( اشتخٍاؾا، أو إجراء فِوصل ظذ حدِّ  ....... ؾٖشُن افرَّ

اظر: د بن احلسن ظن أمحد بن حئى ؿول افنَّ َّّ  افوؿف. ورويْا ظن أيب بُر حم

 ومن يتْق فٌنَّ اهلل معه
 

 ورزق اهلل مًتاب وغادي 
 

                                                                        

 .246: افبَرة (1)

 .1/128ادحتسب  (2)

 .19 :إبراهٔم (3)

 .1/362ادحتسب  (4)

 .1 :افٍٔل (5)

 .373/ 2ادحتسب  (6)
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ِّيُّ ) أمل تْر( بذفك إذا ـإت  ؾٖشُن ؿاف ) يتْق( دا ذـرٕا، وـذفك صبَّه افسُّ

َّٕه أجري افوصل جمرى افوؿفافَُّسة أثَل،   شأو ٕ
(1)

. 

َّٕام بابه افّنًر ٓ افَرآن: دا ؾٔه من اشتٓالك احلرف  وذـر أنَّ هذا افّسُون إ

واحلرـة ؿبِه يًْي إفف وافٍتحة من ترا.
(2)

 :ذم ؿوفه تًاػورد  ومن اإلشُان ما 

چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  چ
(3)

حٔث ؿرأ إظرج ظن  

ٕاد ) بثالثْة ( بتاء شاـْة ذم افوصل أيب افزِّ
(4)

َّٔان:  وهي من إجراء افوصل »، يَول أبو ح

شجمرى افوؿف من حٔث افّسُون
 (5)

. 

 ولاإلشُان ذم اشم اإلصارة ) هذْه ( ذم حال افوصل، يَ -أيوا  -ومن ذفك 

ْٓا ظْد افوؿف ظِٔٓا، »ابن جِّْي:  ُِّ مْٓم من يدظٓا ظذ شُوَّنا ذم افوصل، ـام يس

ن اهلاء ادوّرة  ُِّ .شإذا وصِٓا، ؾَٔول: مررُت بْه أمسـام أنَّ مْٓم من يس
(6)

َِْحُظ   وُي

ابق إٔه صبَّه إشُان اهلاء من اشم اإلصارة ب٘شُان هاء ضّر افٌائب  من افَّْصِّ افسَّ

ك ماافوصل  ظْد ؿبِه إذا حترَّ
(7)

ته ذم افَرآن اثْا ظؼ حرؾا ذم ظؼين  . وظدَّ

موضًا
(8)

چڻ  ڻ  ڻ چ ، من ذفك ؿوفه تًاػ:
(9)

: إذ ؿرأ ابن ظباس ب٘شُان 

                                                                        

ابق  (1)  .373/ 2 ، و361_1/362افسَّ

 .2/373ادحتسب  (2)

 .124 :آل ظّران (3)

 .166/ 1ادحتسب  (4)

 .334/ 3افبحر ادحٔط  (5)

 .244/ 1ادحتسب  (6)

 .1/325، افَّْؼ 1/244، ادحتسب 388، 1/223افَرآن  مًاين (7)

 .1/325افَّْؼ  (8)

 . 42 :هود (9)
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اهلـاء
(1)

چگ  گ  چ  . وؿوفه تًاػ:
(2 )

إذ ؿرأ محزة، وإظّش باإلشُان
(3)

، ومن 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ چ  ذفك ـ أيوا ـ ؿوفه تًاػ:

چ  ﮲ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ
(4) 

إذ ؿرأ أبو ظّرو، وأبو بُر، ومحزة، 

ْه ( وإظّش بافّسُون ) يٗدِّ
(5)

 . 

ومن صواهد هذه افيَّاهرة صًرا ؿول ُيًذ إزدي
(6)

: 

 فظلت لدى البوت العتوق ُأخوله
 

 ومطواي مشتاقان لْه أرقان 
 

اظررواه ؿىرب من  ماو ؿول افنَّ
(7)

: 

 وأرشب اداء مايب ىحوه عطش
 

 إٓ ٕنَّ عووىْه َسْوُل وادهيا 
 

اج:  جَّ  ؽٌِط بّغ ٓ »يَول أبو إشحاق افزَّ
ِ
وهذا اإلشُان افذي ُرِوَي ظن هٗٓء

شيْبٌي أن يَرأ به: ٕنَّ اهلاء ٓ يْبٌي أن دمزم، وٓ تسُن ذم افوصل
 (8)

َّٕه  . ورأى أ

ٍٍٔا، وؿد حُى ظْه شٔبويه ذفك وهو ضابط دثل هذا ـان يَُّس ـَّسا خ
(9)

 . 

اس:  ًر ظْد بًض »وؿال أبو جًٍر افَّْحَّ ا إشُان اهلاء، ؾال جيوز إٓ ذم افنِّ ؾٖمَّ

شافَّْحوّيغ
(10)

. 
                                                                        

 .6/157، افبحر ادحٔط 1/323، ادحتسب 62خمتك ذم صواذ افَرآن  (1)

 .111 :إظراف (2)

 .1/388مًاين افَرآن  (3)

 .75 :آل ظّران (4)

 .1/327افَّْؼ  2/499افبحر ادحٔط  (5)

 . 323، 1/244، ادحتسب 1/128، اخلهائص 1/179فَرآن فألخٍش مًاين ا (6)

 .1/244ادحتسب  (7)

 . 2/499، افبحر ادحٔط 442 -1/439مًاين افَرآن و إظرابه  (8)

 .2/499افبحر ادحٔط  (9)

 .1/344إظراب افَرآن  (12)
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اج بَوفه: جَّ َّٔان رأي افزَّ ب أبو ح ََّ وما ذهب إفٔه أبو إشحاق من أنَّ » وتً

: إذ هي ؿرا
ٍ
ا مَْوفة اإلشُان ؽٌِط، فٔس بقء بًة، وهي متواترة، وـٍى أَّنَّ ءة ذم افسَّ

َّٕه ظريبٌّ سيح، وشامع فٌة، وإمام ذم  ظن إمام افبكيغ أيب ظّرو ابن افًالء، ؾ٘

ٌُِّة  اء، وهو إمام ذم اف رَّ ٍَ افَّْحو، ومل يُن فٔذهب ظْه جواز مثل هذا، وؿد َأجاز ذفك اف

شوافَّْحو
 (1)

. 
 

جَّ  َّٔان أنَّ افزَّ ٌُِّة: إذ إُٔر ظذ ثًِب ذم ؾهٔحه وذـر أبو ح اج فٔس إماما ذم اف

اج مواضع، زظم أنَّ افًرب ٓ جَّ َون ظذ افزَّ َِّ ها ادح تَوهلا، وردَّ
(2)

، ذم حغ ذـر أبو 

َّٔ »صامة أنَّ 
شة، شواء اّتهِت بّجزوم أم بٌرهإشُان هاء افُْاية فٌـٌة حَمُِْ

 (3)
 .

ْٔل ََ ٌُِّة إػ ُظ وُظزيت هذه اف
(4)

الب، وـ
(5)

اة ، وأزد افَّسَّ
 (6)

. 

َّٕه أجرى افوصل جمرى افوؿف ّر أ َِّة إشُان هاء افوَّ وظ
(7)

 . 

اشتًامل ضريَة افوؿف ذم افوصل ربَّام ـان »هب د. مجًان افٌامدّي إػ أنَّ وذ

ن، ؾٓو فٔس  ُُ َّٔة، وهذا إْن ي ظة ذم افُالم، وظدم إيواح افًالمة اإلظراب بٖثر من افَّسُّ

َّٕه يتًارض مع حتََٔٓم وإيواحٓم فًالمات اإلظراب  بّْتٍؼ ذم ـلِّ  اة: ٕ أزد افَّسَّ

م جًِوها وا شوا أو أفٍا أو ياء ذم حافة افوؿفافّثالث حتى إَّنَّ
 (8)

.   
                                                                        

 . 2/499افبحر ادحٔط  (1)

 . 522 -2/499افبحر ادحٔط  (2)

 .127إبراز ادًاين  (3)

رُّ ادهون  (4)  .498/ 8، افبحر ادحٔط 263/ 3افدُّ

 . 74، هلجة بْي ـالب 2/499افبحر ادحٔط  (5)

، إزد ومُإتٓم ذم 323، 1/244، ادحتسب 1/128، اخلهائص 1/179مًاين افَرآن فألخٍش  (6)

َّٔة، افًدد  َِّة اجلامًة اإلشالم َّٔة، جم  .377ص  116افًرب

 .127، إبراز ادًاين 2/159، افُنف 1/244دحتسب ، ا1/128اخلهائص  (7)

ٌُِّوي  (8) اة ذم ظك آحتجاج اف  .122هلجة أزد افَّسَّ
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 ًَّ ة أنَّ حقَّ هاء ذم حغ ض َّٕام افتَّسف بًوٓم ذفك بحجَّ ّر احلرـة، وإ ُغ افوَّ

ُتفسَّ اء اهل
(1)

ِّل فإلشُان  . م أنَّ اهلاء ٓم افًٍل، ؾٖفزمٓا ما يِزم  -هْا  -ـام ُظ بتوهُّ

ٓم افًٍل من افّسُون فِبْاء: ٕنَّ ٓم افًٍل إذا شُْت ذم إمر، ؾسُوَّنا بْاء، 

ي افَّٔز  ُّ ًّف ذفك م وض
(2)

 . 

ِّر باإلشُاِن ذم مٔم إٔتْم وؿّتْم وذفك وشبَّه   افوَّ
ِ
اُء اإلشُاَن ذم هاء افٍرَّ

فٌرض افتَّخٍٔف
(3)

. 

ة: ٔبويه إػ أنَّ تسُغ هاء افٌائب إذا ُشبَق بّتحرِّ ش وذهب ٍك رضورٌة صًريَّ

ـا، ؾاإلثبات فٔس إٓ، ـام تثبت »حٔث ؿـال:  ؾْ٘ن ـان احلرف افذي ؿبل اهلاء متحرِّ

َِّة ممَّا ذـرٕا، ؾجرى ظذ إصل،  َّٕه مل تِٖت ظ إٓ َأْن َيْوىرَّ صاظر إفف ذم افتَّٖٕٔث: ٕ

شؾٔحذف
(4)

 َِّ ة افتي ظْاها شٔبويه، هي وؿوع اهلاء، وهي حرف خٍّي، بغ . وافً

ّر، وإذا وؿع رٌء  َِّة إتٍى مًٓا حذف حرـة افوَّ حرؾغ شاـْغ، ؾِامَّ إتٍت هذه افً

من هذا ذم افّنًر ؾٓو رضورة 
(5)

 . 

ٌُِّة ٓ حتُم ذم  َٖنَّ اف ِِّال ذفك ب وإتَد د. موشى افًبٔدان ما ذهب إفٔه شٔبويه: مً

َّٔة: حٔث خترج ـثرا ظذ هذا ادبدأ، ومل يزظم أحٌد أنَّ ما خرج مجٔ ِِّ
ًِ ع حآهتا بّبدأ اف

ٌُِّة ظذ هذا افَٔد ٓ يًدُّ من اف
(6)

ورة ذم هذه ادسٖفة ورودها  . وممَّا يدؾع افَول بافَّضَّ

َّٔة، وظزو اإلشُان  فَبائل مًروؾة -هْا  -ذم ؿراءات ؿرإٓ
(7)

 احتجاجه بٖنَّ »وذـر أنَّ  .

                                                                        

 .1/272افّتبٔان ذم إظراب افَرآن  (1)

 .2/159افُنف  (2)

 .388، 1/223مًاين افَرآن  (3)

 .3/461، و إير إصول 4/192افُتاب  (4)

 .75، هلجة بْي ـالب 4/192افُتاب  (5)

 .75هلجة بْي ـالب  (6)

 ٍٕسه. (7)
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َّٕه حرف خٍّي وصٌف  اهلاء حرف خٍّي ُبغِّ ذم افوصل بافواو، ؾ٘نَّ وصٍه حلرف اهلاء بٖ

َّٕه ٓ يسّع ذم حال افتَّسُغ، ؾافُّْىق افًريّب  صحٔح، وفُن ٓ يًْي وصٍه باخلٍاء أ

ة، ؾٔٓتزُّ بسببٓا اهلواء داخل احلْجرة واحلِق، ؾٔخرج  باهلاء شاـْة يهحبه ضٌط وؿوَّ

مسّوظا بدون وصِه بواو، أو حتريُه باحلرـة، وهذا ما ظْاه اخلِٔل ظْد صوت اهلاء 

َّٕه صوت مٓتوت وصٍه حلرف اهلاء بٖ
(1)

ٌُِّة: صبه افًهـر و ،... اهلتُّ ذم اف

وت فِهَّ
(2)

ش
 (3)

 . 

َِّل د. موشى افًبٔدان فِحذف  ؽبة ذم رسظة إداء، وحتَٔق  -هْا  -وظ بافرَّ

ة، ـام تّتٍق مع ضبًٔة آؿتهاد ذم اجلٓد افًوّع، وهذ ا ما يتْاشب مع افَبائل افبدويَّ

َّٕه  ة وتدؾُّق فدرجة أ ئة يْدؾع ظْد افُّْىق باهلاء بَوَّ صوت اهلاء: ٕنَّ اهلواء اخلارج من افرِّ

بب ذم هذا إٓدؾاع افَوّي وافَهر: هو  ٓ يستّرُّ ضويال ظْد ٕىَٓا شاـْة: وافسَّ

ئة، ؾىبًٔة صوت اهلاء تتٍَّق مع ضبًٔة  رسظة إٍراج إوتار أمام اهلواء اخلارج من افرِّ

ظة ذم أثْاء افُّْىق  افبدوّي افذي ئّل إػ افَّسُّ
(4)

. 

ادىِبّي إػ ظدِّ آختالس مرحِة شابَة فسَوط احلرـة:  وذهب د. ؽافب ؾاضل

َّٕه مرحِة بغ افتَّحَٔق وافتَّسُغ  أي: أ
(5)

تابًه ذم ذفك د. َّناد ادوشىو .
(6)

. 

ّر بًد  ة هاء افوَّ َّّ ِّوم إػ أنَّ هذا افتَّخٍٔف مَهور ظذ ض وذهب د. داود ش

حرف اجلرِّ 
(1)

. 

                                                                        

 .1/57افًغ  (1)

 .2/123فسان افًرب ) هتت(  (2)

 .77هلجة بْي ـالب  (3)

 .78هلجة بْي ـالب  (4)

َّٔة  (5) ة دراشة ذم أصوات اددِّ افًرب ٌُِّويَّ  .229ذم إصوات اف

َّٔة فَِّْحو افًريّب  (6) ورة افتَّارخي َّٔة أبحاث ذم افهُّ  .129ذم تاريخ افًرب

َّٔة افَديّة (1) َِّٓجات افًرب  .39 دراشة اف
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ة ما ذهب إفٔه: ٕنَّ هذه افيَّاهرة تنّل افَُّسة إػ جإب  وٓ أرى صحَّ

واهد افتي  ، وافنَّ ّر بًد حرف اجلرِّ ا فٔست مَهورة ظذ هاء افوَّ ة، ـام أَّنَّ َّّ افوَّ

 ـاؾٔة فِّتدفٔل ظذ ذفك.  شَتٓا ؾٔام شبق
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 اخلامتة:

 

احلّد هلل افذي وؾَّق وأظان ظذ إمتام هذا افبحث وؿد وصِت ؾٔه إػ ظدد من 

 :افَّْتائج أمهٓا

  يًدُّ افوؿف من مواضع افتٌَّٔر ذم حغ ـان افوصل ذم ؽافب إمر، ومىَّرد

ٌُِّة ممَّا دمري ؾٔه إصٔاء ظذ أصوهلا، وظِٔه افَٔاس.  اف

  جير افوصل جمرى افوؿف ذم مجٔع ادواضع افتي حهل ؾٔٓا افتٌَّٔر ذم افوؿف. مل 

  ،اؿتك إجراء افوصل جمرى افوؿف ظذ ظدٍد من ادواضع: وهي: افتَّؤًف

 واإلبدال، واإلشُان.

  ًريَّة: فورود صواهد ورة افنِّ ٓ يًدُّ إجراء افوصل جمرى افوؿف من باب افَّضَّ

َّٔة،   وٕسبته فًدد من افَبائل افَّْاضَة به.من افَراءات افَرإٓ

  ،ترجع طاهرة إجراء افوصل جمرى افوؿف فُثرة آشتًامل هلذه افتٌَّرات

 ؾجرت ذم افوصل جمراها ذم افوؿف.
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 َثبت املراجع

 

 أ / الكتب ادطبوعة:

 افَرآن افُريم. -1

بع فإلمام افّناضبي ) -2 اإلمام ظبد  ـ(، تٖفٔف:ه592إبراز ادًاين من حرز إماين ذم افَراءات افسَّ

(، حتَٔق وتَديم وضبط: 665افرمحن بن إشامظٔل بن إبراهٔم ادًروف بٖيب صامة افدمنَي )ت 

 م. 1982هـ/ 1422إبراهٔم ظىوة ظوض، ذـة مُتبة ومىبًة افبايب احلِبي وأوٓده، مك، 

ظثامن  د. رجب :هـ(، حتَٔق 745ارتناف افَّضب من فسان افًرب، أبو حٔان إٕدفز )ت  -3

 هـ. 1418، 1حمّد، مىبًة اددين، ط

ٌِّة، تٖفٔف: ماريو باي، ترمجة وتًِٔق: د. أمحد خمتار ظّر، ظامل افُتب، ط -4 ، 3أشس ظِم اف

 م.1987هـ/  1428

 م.1992، 4إبراهٔم إٔٔس، مُتبة إٕجِو ادكية،ط إصوات افٌِوية، د. -5

د/ ظبد احلسغ   هـ(، حتَٔق:316)ت إصول ذم افَّْحو، أبو بُر حمّد بن شٓل بن افَّساج،  -6

 م. 1985هـ / 1425، 1افٍتع، مٗشسة افرشافة، ط

إظراب ثالثغ شورة من افَرآن افُريم، تٖفٔف: أيب ظبداهلل احلسغ بن أمحد ادًروف بابن  -7

 م.1985هـ / 1426هـ(، ظامل افُتب، بروت، 372خافويه )ت 

هـ(، حتَٔق: د/ زهر  338ظٔل افْحاس )ت إظراب افَرآن، أبو جًٍر أمحد بن حمّد بن إشام -8

َّٔة، وظامل افُتب، ط َربِ ًَ  م.1988هـ /  1429، 3ؽازي زاهد، مُتبة افْٓوة اف

هـ(، 372احلسغ بن أمحد بن خافويه )ت إظراب افَراءات افسبع وظِِٓا، تٖفٔف: أيب ظبد اهلل  -9

، 1هرة، طحتَٔق: د/ ظبد افرمحن بن شِٔامن افًثّٔغ، مُتبة اخلإجي، افَا

 م.1992هـ/1413

هـ(،  911ظبد افرمحن بن أيب بُر افسٔوضي )ت  :آؿساح ذم أصول افْحو وجدفه، تٖفٔف -10

 م.1989هـ/  1429، 1دراشة وحتَٔق: د/ حمّود جٍال، ط
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ٓر بٖيب حٔان إٕدفز افٌرٕاضي )ت  -11 د بن يوشف افنَّ َّّ هـ(، دار  754افبحر ادحٔط، حم

 م. 1992هـ / 1413، 2رة، طافُتاب اإلشالمي، افَاه

ٌِّة، د/ رموان ظبد افتواب، مُتبة اخلإجي، افَاهرة ودار افرؾاظي  -12 بحوث ومَآت ذم اف

 م.1982هـ / 1423، 1بافرياض، ط

َّٔة، إرسائٔل وفٍْسون، دار افَِم، بروت، فبْان، ط -13 ام ٌُِّات افسَّ  م.1982، 1تاريخ اف

ّٔري، حتَٔق: د/ ؾتحي أمحد ظبد اهلل  افتَّبكة وافتَّذـرة، أبو حمّد -14 بن ظع بن إشحاق افهَّ

اث اإلشالمي،  ين، جامًة أم افَرى، مرـز افبحث افًِّي وإحٔاء افسُّ مهىٍى ظّع افدَّ

 م.1982هـ/ 1422، 1ط

هـ(، حتَٔق: ظع حمّد افبجاوي، 616افّتبٔان ذم إظراب افَرآن، ٕيب افبَاء افًُزي )ت  -15

 م.1976ظٔسى افبايب احلِبي، 

اب، ا -16 َِّق ظِٔه: د/ رموان ظبد افتَّوَّ َّٔة، برجنسارس، أخرجه وظ َربِ ًَ ٌُِّة اف ر افَّْحوي ف فتَّىوُّ

ياض،  ؾاظي، افرِّ  م.1982هـ/ 1422مُتبة اخلإجي، افَاهرة، دار افرِّ

ٌِّة ٕيب بُر حمّد بن احلسن بن دريد، -17 حََه وؿدم فه: د/رمزي مْر بًِبُي، دار  مجٓرة اف

 م.1987، 1، بروت، فبْان،طافًِم فِّاليغ

ومًه ذح افنواهد فًِْٔي، مُتبة  حاصٔة افهبان ظذ ذح إصّوين ظذ أفٍٔة ابن مافك، -18

 افٍٔهِٔة، مُة ادُرمة.

بع، ٓبن خافويه، حتَٔق: ظبد افًال شامل مُرم، ط -19 ة ذم افَراءات افسَّ ، مٗشسة 6احلجَّ

 هـ.1417افرشافة، 

ة افَراءات، ٓبن زٕجِة، حت -20 شافة 5َٔق: شًٔد إؾٌاين، طحجَّ  هـ.1418، مٗشسة افرِّ

بًة، ٕيب ظع احلسن بن أمحد بن ظبد افٌٍار افٍارد ) -21 اء افسَّ ة فَِرَّ هـ(، حتَٔق: 377احلجَّ

هـ/ 1424، 1بدر افدين ؿٓوجي، وبنر جوجيايت، دار ادٖمون فِساث، دمنق، ط

 م.1984



 
 595 د. ظع بن ظبد اهلل افَرين

د افَادر بن ظّر افبٌدادي، حتَٔق خزإة إدب وفب فباب فسان افًرب، تٖفٔف: ظب -22

 م. 1989هـ/ 1429، 3وذح: ظبد افسالم هارون، مُتبة اخلإجي، افَاهرة، ط

ار، ظامل افُتب، بروت،  -23 اخلهائص، تٖفٔف أيب افٍتح ظثامن بن جّْي، حتَٔق: حمّد ظع افَّْجَّ

 م.1983هـ/ 1423، 3ط

ّٔة وافهوتّٔة ظْد ابن جّْي، د. حس -24 ِّٓج راشات اف ام شًٔد افًّّْٔي، مْنورات وزارة افدِّ

 م. 1982افثَاؾة واإلظالم، اجلّٓورية افًراؿٔة، 

ِّٓجات افًربٔة افَديّة، د. داود شِوم، ظامل افُتب، بروت -25 ، 1فبْان، ط ،دراشة اف

 م.1986هـ / 1426

ّغ احلِبي، حتَٔق: د. أمحد حمّد اخلراط، ط -26 ر ادهون ذم ظِوم افُتاب ادُْون، افسَّ  ،1افدُّ

 م.1986هـ / 1426دار افَِم، دمنق، 

دروس ذم ظِم أصوات افًربٔة، جان ـإتْٔو، ترمجة: صافح افَرمادي، اجلامًة افتوٕسٔة،  -27

 م.1966ٕؼيات مرـز افدراشات و افبحوث آؿتهادية و آجتامظٔة، 

 ديوان إظنى، دار صادر، بروت. -28

بًة ذم افَراءات، أبو بُر أمحد بن موشى بن جما -29 هـ(، حتَٔق: د/ صوؿي  324هد )ت افسَّ

 ، دون تاريخ.2ضٔف، دار ادًارف، ط

رس صْاظة اإلظراب، أبو افٍتح ظثامن بن جّْي، دراشة وحتَٔق: د/حسن هْداوي، دار  -30

 م.1985هـ / 1425، 1افَِم، دمنق، ط

د / ظبد افرمحن  :هـ(، حتَٔق 672ذح افتَّسٓٔل، مجال افدين حمّد بن ظبد اهلل بن مافك ) -31

 م. 1992هـ / 1412، هجر فِىباظة، مك، 1سٔد، ود/ حمّد بدوي ادختون، طاف

ذح افتَّكيح ظذ افتَّوضٔح)افتَّكيح بّوّون افتوضٔح(، خافد بن ظبد اهلل إزهري،  -32

 دار افٍُر، دون تاريخ.
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ذح صاؾٔة ابن احلاجب، حسن بن حمّد بن ذف صاه احلسْٔي آشساباذى، رـن افدين  -33

، حتَٔق د. ظبد ادَهود حمّد ظبد ادَهود)رشافة دـتوراة(، مُتبة افثَاؾة هـ( 715)ت 

 م.2224هـ/ 1425، 1افدئْة، ط

هـ(، حتَٔق: 686ذح صاؾٔة ابن احلاجب، ريض افدين حمّد بن احلسن آشساباذي )ت  -34

حمّد ٕور احلسن، وحمّد افزؾزاف، وحمّد حمٔي افدين ظبد احلّٔد، دار افُتب افًِّٔة، 

 م.1982هـ / 1422وت، فبْان، بر

ذح صواهد افناؾٔة، ظبد افَادر افبٌدادي، حتَٔق: حمّد ٕور احلسن وحمّد افزؾزاف وحمّد  -35

 م.1975هـ/  1395حمٔى افدين ظبد احلّٔد، دار افُتب افًِّٔة، بروت، 

د بن ظبد اهلل بن مافك، ذح افُاؾٔة افناؾٔة، -36 ّّ ظبد د/ :حتَٔق جلامل افدين أيب ظبد اهلل حم

 ادًْم أمحد هريدي، دار ادٖمون فِساث.

ل، افنٔخ موؾق افدين ئًش ظع بن ئًش ادًروف بابن ئًش )ت  -37 هـ(، 643ذح ادٍهَّ

 ظامل افُتب، بروت، ومُتبة ادتْبي، افَاهرة، دون تاريخ.

38-  َّٔ َربِ ًَ ة، حِب، ذح ادِوـي ذم افتَّكيف، ٓبن ئًش، حتَٔق د/ ؾخر افدين ؿباوة، ادُتبة اف

 م.1973هـ/ 1393، 1ط

احبي، أبو احلسن أمحد بن ؾارس بن زـريا )ت  -39 ٔد أمحد صَر، 395افهَّ هـ(، حتَٔق: افسَّ

 مىبًة ظٔسى افبايب احلِبي وذـاه.

هـ(، 821اس أمحد بن ظع افََِنْدي )ت صبح إظنى ذم صْاظة اإلٕنا، تٖفٔف: أيب افًب -40

 م.1985هـ/ 1425اهلٔئة افًامة فُِتاب، 

ٌِّة افًربٔة، د/ حمّد ظبداهلل جز، دار ادًارف،  -41  م. 1982افوامئر ذم اف

ار حامد هالل،ط -42 ٍَّ ٌُِّوين، أبو افٍتح ظثامن بن جّْي، د/ ظبد افٌ ، دار افٍُر 1ظبَري اف

 م.2226هـ / 1426افًريب، افَاهرة، 

امرائي، افًغ، اخلِٔل بن أمحد افٍراهٔدي، حتَٔق: د/ مٓدي ادخزومي، وإبراهٔم افسَّ  -43

 م.1982دار افرصٔد فِْؼ،  اجلّٓورية افًراؿٔة، وزارة افثَاؾة واإلظالم،
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افٍائق ذم ؽريب احلديث وإثر، افزخمؼي، حتَٔق: حمّد أبو افٍول إبراهٔم وحمّد ظع  -44

 ، ظٔسى افبايب احلِبي وذـاه.2افبجاوي، ط

هـ/  1425، 1وي، طافٍهحى وهلجاهتا دراشة تارخئة مَارٕة، د/ ظبد افٍتاح افزـا -45

 م.1984

َّٔة، د/ رموان ظبد افتواب، دار اخلإجي، افَاهرة، ط -46 َربِ ًَ  .1982، 2ؾهول ذم ؾَه اف

ؾَه افًربٔة ادَارن دراشات ذم أصوات افًربٔة وسؾٓا وٕحوها ظذ ضوء افٌِات افسامٔة،  -47

 م.1999، دار افًِم فِّاليغ، بروت، 1د/ رمزي مْر بًِبُي، ط

ٌُِّات -48 افسامٔة، ـارل بروـِامن، ترمجة: د/ رموان ظبد افتَّواب، جامًة افرياض،  ؾَه اف

 م.1977هـ/1397

ّٔة، د/ ؽافب ؾاضل ادىِبي، اجلّٓورية  -49 ٌُِّويَّة دراشة ذم أصوات ادّد افًرب ذم إصوات اف

 م.1984افًراؿٔة، مْنورات وزارة افثَاؾة واإلظالم، شِسِة دراشات، 

 افهورة افتارخئة فِْحو افًريب، د/َّناد ادوشى، اجلامًة ذم تاريخ افًربٔة أبحاث ذم -50

 م.1976إردٕٔة، ادٗشسة افهحٍٔة إردٕٔة، ظامن، 

َّٔة، د/ إبراهٔم إٔٔس، -51 َربِ ًَ جات اف َٓ َِّ  م.1973، مُتبة إٕجِو ادكية، 4ط  ذم اف

ٌِّة احلديث، د/ ظبد افهبور صاهغ، مُتبة  -52 اخلإجي، افَراءات افَرإٓٔة ذم ضوء ظِم اف

 افَاهرة.

، 2افدايل، مٗشسة افرشافة، طهـ(، حتَٔق: د/حمّد أمحد  285افُامل، ادزد)ت  -53

 م.1993هـ/1413

افُتاب، أبو بؼ ظّرو بن ظثامن بن ؿّز، حتَٔق: ظبد افسالم حمّد هارون، ظامل افُتب  -54

 هـ.1377فِىباظة وافْؼ، بروت، 

خمؼي ) افُناف، جار اهلل أيب افَاشم حمّود بن ظّر -55  هـ(، دار ادًرؾة، بروت.  538افزَّ
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ي بن أيب ضافب افَّٔز  -56 ُِّ د م َّّ بع وظِِٓا وحججٓا، أبو حم افُنف ظن وجوه افَراءات افسَّ

َّٔة، دمنق،  437)ت  َربِ ًَ ٌِّة اف ين رموان، مىبوظات جمّع اف هـ(، حتَٔق: د/ حمٔي افدِّ

 م. 1974هـ / 1394

ٌِّة افًر -57 بٔة، د/حسن طاطا، دار افْٓوة افًربٔة، بروت، ـالم افًرب من ؿوايا اف

 م.1976

منَي احلْبع )ت بًد  -58 ُِّباب ذم ظِوم افُتاب، تٖفٔف أيب حٍص ظّر بن ظع بن ظادل افدِّ اف

ٔخ ظادل أمحد، 882 د شًد  هـ(، حتَٔق وتًِٔق: افنَّ َّّ د ظوض ود/حم َّّ ٔخ ظع حم وافنَّ

د ادتويل افدشوؿي حرب، دار ا َّّ َّٔة، بروترموان ود/حم ، 1ط ،فُتب افًِّ

 م.1998هـ/1419

، 6هـ(، دار صادر، بروت، ط711ـ 632فسان افًرب، اإلمام افًالمة ابن مْيور ) -59

 هـ.1417

جات،  -60 َٓ َِّ َّٔة، جلْة اف َربِ ًَ ٌِّة اف َّٔة، د/ ضاحي ظبد افباؿي، جمّع اف َّٔة وصٍ فٌة متٔم دراشة تارخي

 م.1985هـ / 1425افَاهرة، 

ها ذم افًربٔة دراشة تارخئة وصٍٔة تٍسرية، د/ظبد افٍتاح حمّد، دار افًهامء فٌة ضٔئ وأثر -61

 م.2229فِىباظة، دمنق، 

 م.1994، 1هلجات افًرب و امتداها إػ افًك احلارض، د/ ظٔد حمّد افىٔب، ط -62

َّٔة فُِتاب،  -63 َربِ ًَ اث، د/ أمحد ظِم افدين اجلْدي، افدار اف َّٔة ذم افسُّ َربِ ًَ جات اف َٓ َِّ فٔبٔا، اف

 م.1978هـ/ 1398

َّٔة ذم مًاين افَرآن فٍِراء دراشة ٕحوية وسؾٔة وفٌوية د. صبحي ظبد  -64 َربِ ًَ جات اف َٓ َِّ اف

 م.1986هـ / 1426، دار افىباظة ادحّدية افَاهرة، 1احلّٔد حمّد ط

َّٔة ٕنٖة وتىورا، د/ ظبد افٌٍار حامد هالل، ط -65 َربِ ًَ جات اف َٓ َِّ  م.1992هـ/ 1412، 2اف

66-  َٓ َِّ جات ذم افُتاب فسٔبويه أصواتا وبْٔة، صاحلة راصد آل ؽْٔم، جامًة أم افَرى، مرـز اف

اث اإلشالمي، ط  م.1985هـ / 1425، 1افبحث افًِّي وإحٔاء افسُّ
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، ٕادي 1هلجة أزد افَّساة ذم ظك آحتجاج افٌُِّوي، مجًان بن ظبد افُريم افٌامدي، ط -67

 م.2225هـ/ 1426جازان إديب، 

 م.1997هـ /1418، 1موشى افًبٔدان، دار افبالد فِىِّباظة وافَّْؼ، ط الب، د.هلجة بْي ـ -68

ِّون، ط -69 ٌِّة احلديث، د/ظبد اهلادي أمحد افسَّ ، 1هلجة ربًٔة دراشة فٌويَّة ذم ضوء ظِم اف

 م.1997

ادحتسب ذم وجوه صواذ افَراءات واإليواح ظْٓا، ٓبن جّْي، حتَٔق: ظع افْجدي  -70

ٔم افْجار، ود / ظبد افٍتاح إشامظٔل صِبي، دار شزـغ فِىباظة ٕاصف، ود/ ظبد احلِ

 م. 1986هـ/ 1426، 2وافْؼ، ط

ر افوجٔز ذم تٍسر افُتاب افًزيز، ٓبن ظىٔة، حتَٔق: ادجِس افًِّي، ؾاس،  -71 ادحرَّ

 هـ. 1395ادٌرب، 

 خمتك ذم صواذ افَرآن من ـتاب افبديع، ٓبن خافويه، مُتبة ادتْبي، افَاهرة. -72

ٌِّة وافْحو، د/مٓدي ادخزومي، ذـة مُتبة ومىبًة  -73 مدرشة افُوؾة ومْٓجٓا ذم دراشة اف

 م.1958هـ/  1377، 2مهىٍى افبايب احلِبي وأوٓده، مك، ط

ٌِّة وإٔواظٓا، ظبد افّرمحن جالل افّدين افّسٔوضي، ذحه وضبىه: حمّد  -74 ادزهر ذم ظِم اف

أبو افٍول إبراهٔم، مْنورات ادُتبة افًكية، أمحد جاد ادوػ، ظع حمّد افبجاوي، حمّد 

 م. 1986بروت، 

هـ(،حتَٔق: د/حمّد  769ادساظد ظذ تسٓٔل افٍوائد، هباء افدين ظبد اهللَّ بن ظَٔل )ت -75

اث اإلشالمي ،مُة  ـامل برـات، جامًة أمِّ افَرى، مرـز افبحث افًِّي وإحٔاء افسُّ

م، اجلزء افثاين 1982هـ/  1422ُر بدمنق، ،اجلزء إول ،مىبًة دار اف1ٍادُرمة، ط

دار اددين فِىباظة وافْؼ،  م، اجلزء افثافث،1982هـ / 1422مىبًة دار افٍُر بدمنق،

 م. 1985هـ/  1425جدة، 

مًاين افَرآن، فألخٍش شًٔد بن مسًدة افبِخي ادجاصًي، دراشة وحتَٔق: د/ ظبد إمر  -76

 م.1985هـ / 1425وت، فبْان، ، ظامل افُتب، بر1حمّد أمغ افورد، ط
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ل، حتَٔق: أمحد يوشف ٕجايت،  -77 اء، اجلزء إوَّ مًاين افَرآن، أبو زـريا حئى بن زياد افٍرَّ

ار، اجلزء افثَّافث، حتَٔق: د.  د ظع افَّْجَّ َّّ وحمّد ظع افّْجار، اجلزء افثَّاين، حتَٔق ومراجًة: حم

افَّْجدي ٕاصف، دار افَّسور، بروت،  ظبد افٍتاح إشامظٔل صِبي، مراجًة: إشتاذ ظع

 فبْان، دون تاريخ.

اج أيب إشحاق إبراهٔم بن افَّسي )ت  -78 جَّ هـ(، ذح وحتَٔق: 311مًاين افَرآن وإظرابه، فِزَّ

 م.1988هـ / 1428، 1د/ ظبد اجلِٔل ظبده صِبي، ظامل افُتب، بروت، ط

َِّبٔب ظن ـتب إظاريب، أيب حمّد ظبد اهلل مجال اف -79 دين بن هنام إٕهاري )ت مٌْي اف

 1412، 1هـ(، حتَٔق: د/ مازن ادبارك، وزمِٔه راجًه شًٔد إؾٌاين، دار افٍُر، ط 761

 م.1992هـ/ 

خمؼي ) ت  -80 ل ذم صًْة اإلظراب، أبو افَاشم حمّود بن ظّرو بن أمحد افزَّ هـ ( 538ادٍهَّ

 م.1992، 1مِحم، مُتبة اهلالل، بروت، ط حتَٔق د. ظع بو

ٌِّة، د/ إبراهٔم إٔٔس، مُتبة إٕجِو ادكية، افَاهرة، طمن أ -81  م. 1978، 6رسار اف

ادْهف، ٓبن جّْي )وهو ذح ـتاب افتَّكيف ٕيب ظثامن ادازين(، حتَٔق: إبراهٔم  -82

 م. 1954هـ / 1373، 1مهىٍى، وظبد اهلل أمغ، مىبًة مهىٍى افبايب احلِبي، مك، ط

َرٕغ افثافث وافرابع من اهلجرة، د/ حسن هْداوي، دار مْٓج افكؾٔغ ومذاهبٓم ذم اف -83

 م.1989هـ/  1429، 1افَِم، دمنق، ط

افَّْؼ ذم افَراءات افًؼ، أبو اخلر حمّد بن حمّد افدمنَي افنٓر بابن اجلزري )ت  -84

هـ(، أذف ظذ تهحٔحه: ظع حمّد افوباع، دار افُتاب افًريب، من دون ضبًة، من 833

 دون تاريخ.

ين أبو افسًادات ادبارك بن حمّد اجلزري بن افْٓ -85 اية ذم ؽريب احلديث وإثر، جمد افدِّ

َّٔة، ظٔسى  اوي، دار إحٔاء افُتب افًرب إثر، حتَٔق: حمّود حمّد افىْاحي، وضاهر أمحد افزَّ

 م.1963هـ/ 1383، 1افبايب احلِبي وذـاه، ط
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هـ(، اجلزء إول، 911وضي )ت مهع اهلوامع ذم ذح مجع اجلوامع، جالل افّدين افّسٔ -86

، 2حتَٔق: ظبد افّسالم هارون، وظبد افًال شامل مُرم، مٗشسة افّرشافة، بروت، فبْان، ط

م، اجلزء افثاين، حتَٔق: ظبد افًال شامل مُرم، مٗشسة افرشافة، بروت  1987هـ / 1427

شامل مُرم،  (، حتَٔق: ظبد افًال7 -3م، وبَٔة إجزاء ) 1987هـ / 1427، 2فبْان، ط

 هـ.1422-هـ 1397دار افبحوث افًِّٔة، افُويت، 

 

 ب/ الرسائل اجلامعوة وادجالت والدوريات ادحكمة:

، جمِة اجلامًة اإلشالمٔة، ٓم ذم افًربٔة، د/أمحد شًٔد ؿناشإزد ومُإت -1

 هـ. 1421، 116ع

أمحد بن  خهائص فٌة متٔم، أصوتا وبْٔة ودٓفة، رشافة ماجستر مَدمة من: حمّد بن -2

 هـ. 1396ـِٔة افؼيًة، مُة ادُرمة،  شًٔد افًّري،

ِّة جمّع  -3 ٌِّة افًربٔة ٕيرة حتِِٔٔة ظذ افوامئر افًربٔة، د/حمّد شامل اجلرح، جم افوامئر ذم اف

ٌِّة افًربٔة، افَاهرة، ج  م.1967هـ/ 1387، 22اف

4-  ِّ ة ادجّع افًِّي ظٔوب افِسان وافِٓجات ادذمومة، د/ رصٔد ظبد افرمحن افًبٔدي، جم

 م.1985هـ/  1426، 36، ادجِد 3افًراؿي، ج

ٌِّة افًربٔة،  -5 فٌات ضٔئ، حمّد يًَوب ترـستاين، رشافة دـتوراه، جامًة أم افَرى، ـِٔة اف

 م.1982هـ/  1422

ٌِّة  -6 فٌات ؿٔس، حمّد أمحد شًٔد افًّري، رشافة دـتوراه، جامًة أم افَرى، ـِٔة اف

 م.1982هـ/  1422افًربٔة، 
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