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 احلروف الفرعي

 

 د. قمكم سمـ قمبداهلل اًم٘مرين

ٞم٦َّم أداب واًمٕمٚمقم اإلٟمس٤مٟمٞم٦َّم ،إؾمت٤مذ اعمِم٤مرك سم٘مسؿ اًمٚمُّٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم  يُمٚمِّ

 سم٤معمديٜم٦م اعمٜمقرة ضم٤مُمٕم٦م ـمٞمب٦م
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 املكّدمة:

الم قمغم ؾمٞمِّد اعمرؾملٚملم،  الة واًمسَّ واعمبٕملقث رةل٦م احلٛمد هلل ربِّ اًمٕم٤معملم، واًمّمَّ

د وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمَّؿ، ٤م سمٕمد:   ًمٚمٕم٤معملم، ؾمٞمِّدٟم٤م حمٛمَّ  أُمَّ

ومُتَٕمدُّ إصقات اًمّٚمَبٜم٤مت إومم ًمتٙمقيـ اًمٙمٚملتت  ًملذا يمل٤من ضملديرا أن شمٔمٝملر 

قم٦م ُملـ خملرج وصلٗم٦م، وُمل٤م ي٘ملقم سملف  ٝم٤م اعمتٜمقِّ اًمٕمٜم٤مي٦م هب٤م ذم ضمقاٟمبٝم٤م اعمختٚمٗم٦م، وظمقاصِّ

قت  ي٘مقل اجل٤مطمظ: اجلٝم٤مز اًمٜمُّٓم٘ملُّ ُمـ ضمٝمقد قمْمٚم لقت "ٞم٦َّم ُمّم٤مطمب٦م إلٟمت٤مج اًمّمَّ اًمّمَّ

هق آًم٦م اًمٜمُّٓمؼ واجلقهر  اًمذي ي٘مقم سمف اًمتَّ٘مٓمٞمع، وسمف يقضمد اًمت٠َّمًمٞمػ، وًمـ شمٙمقن طمريم٤مت 

قت "اًمٚمِّس٤من يمالُم٤م ُمقزوٟم٤م، وٓ ُمٜمٔمقُم٤م، وٓ ُمٜمثقرا، إٓ سمٔمٝمقر اًمّمَّ
(1)

. 

٦م ، ورصده٤م ذم أطمقاهل٤م وُمـ هٜم٤م ضم٤مءت قمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمتء سمدراؾم٦م إصقات اًمٚمُّٖمقيَّ

اعمختٚمٗم٦م ُمـ طمٞم٨م أصقهل٤م وومروقمٝم٤م، ضمٞمِّده٤م ورديئٝم٤م، خم٤مرضمٝم٤م وصٗم٤مهت٤م، ومت٤مزضمٝم٤م 

 سمٖمػمه٤م ُمـ إصقات، وأصمر ذًمؽ ذم سمٜمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م.

قء قمغم اًمٗمروع اعمستحسٜم٦م، ورصده٤م ذم  راؾم٦م ًمتٚم٘مل اًمْمَّ وضم٤مءت هذه اًمدِّ

سمتٛمٝمٞمد قمرض٧م ومٞمف ُمٗمٝمقم ضمقاٟمبٝم٤م اعمختٚمٗم٦م، واىمتْم٧م ـمبٞمٕم٦م اعمقضقع أْن ُيْسَبؼ 

احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم وأٟمقاقمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م آؾمتحس٤من وآؾمت٘مب٤مح، وُمقىمػ اًمٕمٚمتء ُمٜمٝم٤م. 

صم٧م قمـ يمؾِّ طمرف ُمـ احلروف اًمَٗمْرقمٞم٦َّم اعمستحسٜم٦م ذم ُمبح٨م ُمست٘مؾ.  صمؿَّ حتدَّ

 وضم٤مء شمرشمٞم٥م هذه اعمب٤مطم٨م قمغم اًمٜمَّحق اًمت٤َّمزم:

 : اًمٜمُّقن اخلٗمٞم٦َّم.املبحث اأَلوَّل

 أًمػ اًمتَّٗمخٞمؿ.الثَّاىي: املبحث 

 : أًمػ اإلُم٤مًم٦م.املبحث الثَّالث

 : مهزة سملم سملم.املبحث الرَّابع

لم اًمتل يم٤مجلٞمؿ. املبحث اخلامص:  اًمِمِّ

                                                                        

 .1/97واًمتَّبٞملم اًمبٞم٤من (1)
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اي.املبحث الشَّادض ٤مد اًمتل يم٤مًمزَّ  : اًمّمَّ

ٛم٦م. املبحث الشَّابع:  اًمالم اعمخَّ

اء اعمرىمَّ٘م٦م. املبحث الثَّامً:  اًمرَّ

 تل يم٤مًمقاو.اًمٞم٤مء اًم املبحث التَّاسع:

 اًمقاو اًمتل يم٤مًمٞم٤مء. املبحث العاطر:

راؾم٦م ومٝمق اعمٜمٝم٩م اًمقصٗمل  طمٞم٨م  ٤م قمـ اعمٜمٝم٩م اًمذي رست قمٚمٞمف ذم هذه اًمدِّ أُمَّ

قم٦م ذم يمت٥م اًمٚمُّٖم٦م،  شمتبَّٕم٧م ضمٝمقد اًمٕمٚمتء ذم وصػ هذه احلروف، ووضمدهت٤م ُمقزَّ

 واًم٘مراءات، واًمتَّٗمسػم، وإصقات، وقمزوت هذه احلروف ٕصح٤مهب٤م ُمـ اًم٘مب٤مئؾ

 اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمٜم٤َّمـم٘م٦م هب٤م.

ٙمر اجلزيؾ ًمٙمؾِّ ُمـ ىمدم يد اًمٕمقن إلمت٤مم هذا  ف سم٤مًمِمَّ وٓ يسٕمٜمل هٜم٤م إٓ أن أشمقضمَّ

ٓ وآظمرا.  اًمبح٨م ؾم٤مئال اعمقمم ل قمزَّ وضمؾ ل اًمتَّقومٞمؼ ًمٚمجٛمٞمع، واحلٛمد هلل أوَّ
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 التَّنَيد: مفَوو احلروف الَفْرِعيَّة وأىواعَا

ع ُمالفرع يف اللُّغة قم٧م ُمـ هذا : ُم٤م شمٗمرَّ ـ أصٚمف، واجلٛمع ومروع، وُمٜمف ُي٘م٤مل: ومرَّ

قم٧م إصؾ ُمس٤مئؾ ومتٗمرَّ
(1)

 . 

ل االصطالح ويف : اظمتٚمػ اًمٕمٚمتء ذم ُمٗمٝمقم احلرف اًمٗمرقمّل  طمٞم٨م ذه٥م ُمٙمِّ

ط سملم خمرج احلروملم اًمٚمذيـ  سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمّز إمم أنَّ احلرَف اًمٗمرقملَّ طمرف ُمتقؾمِّ

اؿمؽميم٤م ومٞمف
(2)

ُمتزاج احلروملم إصٚمٞملم  أي: أٟمَّف ُمتقًّمد ُمـ ا
(3)

. 

همػم أنَّ هذا اعمٗمٝمقم ٓ يٜمٓمبؼ قمغم يمؾِّ احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم اًمتل ذيمره٤م اًمٕمٚمتء  

يم٤مًمٜمّقن اخلٗمٞم٦َّم ُمثالً  طمٞم٨م مل شمٙمـ ُمتقًمِّدة قمـ اُمتزاج طمروملم، وإِٟمَّت اظمتٚمػ خمرضمٝم٤م  

رف وًمٕمؾَّ ذًمؽ ُم٤م ضمٕمؾ اسمـ يٕمٞمش ي٘مٍم احلرف اًمٗمرقمّل قمغم اظمتالف اعمخرج قمـ احل

قت  طمٞم٨م ىم٤مل: وإٟمِّت يم٤مٟم٧م  "إصكم، وُم٤م يتبع ذًمؽ ُمـ اظمتالف ضمرس ذًمؽ اًمّمَّ

ّـَ  وًمٙمـ  ّـَ احلروف اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م )أي إصقل( ٓ همػمُه ُ هذه احلروف ومروقم٤م  َّٕنَّ

ت ضمروؾمٝمـ ـَ قمـ ُمٕمتٛمدهـ  وَمَتَٖمػمَّ "ُأِزًْم
(4)

. 

طمٞم٨م ىم٤مل: وروى اعمسٕمديُّ رأي سمٕمض أؿمٞم٤مظمف قمـ ُمٗمٝمقم احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم  

٤م طمروف هم٤ميرت إصٚمٞم٦َّم، وٟمِم٠مت " ف سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م هذه احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم سم٠مَّنَّ قمرَّ

٦م هب٤م، وم٢منَّ يمٞمٗمٞمتٝم٤م ٓ ٟمٔمػم هل٤م ذم احلروف إصٚمٞم٦َّم "قمٜمٝم٤م سمٙمٞمٗمٞم٦َّم خمتّمَّ
(5)

. 

                                                                        

 .342اعمّمب٤مح اعمٜمػم )ومرع(  (1)

قم٤مي٦م ( 2)  .311اًمرِّ

 .131ضمٝمد اعم٘مؾ( 3)

ؾ ( 4)  .131/ 11ذح اعمٗمّمَّ

٦م  (5)  .32-34اًمٗمقائد اعمسٕمديَّ
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٤م ُمؽمدِّدة سملم خمرضملم، ُمتقًمِّدة ُمـ  ورأى أنَّ هذا اًمتَّٕمريػ أوومؼ ُمـ اًم٘مقل سم٠َمَّنَّ

ر ًا َأنَّ أًمػ اًمتَّٗمخٞمؿ، واًمالم اعمٖمٚمَّٔم٦م ٓ يٜمٓمبؼ قمٚمٞمٝمت هذا اًم٘مٞمد، يمت هق طمروملم، ُم٘مرِّ

فم٤مهر
(1)

. 

وري احلٛمد ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمسٕمدّي  ُُمَٕمٚمِّاًل ذًمؽ سم٠منَّ خم٤مرج  ح د. هم٤مٟمؿ ىمدُّ ورضمَّ

٤م اظمتّم٧م  هذه احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم ذم اًمٖم٤مًم٥م هل قملم خم٤مرج ٟمٔمػماهت٤م إَْصٚمٞم٦َّم همػم َأَّنَّ

َٕمٞمَّٜم٦م  طمٞم٨م اشمَّّمٗم٧م سمّمٗم٤مت صقشمٞم٦َّم ُمّٞمزهت٤م قمـ احلروف إصٚمٞم٦َّمسمٙمٞمٗمٞم٦َّم ُمُ 
(2)

. 

 وأرى أنَّ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمسٕمدّي هق أوومؼ اًمتَّٕمريٗم٤مت ذم سمٞم٤من احلرف اًمٗمرقمّل.

َوشُمَّمٜمَُّػ احلروُف اًمَٗمْرقِمٞم٦َُّم صٜمٗملم  صٜمػ يٕمرف سم٤محلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم اعمستحسٜم٦م، 

٦موآظمر يٕمرف سم٤محلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم اعمست٘مبح
(3)

. 

وقَمدَّ ؾمٞمبقيف ُمـ اعمستحسٜم٦م: اًمٜمُّقن اخلٗمٞم٦َّم، واهلٛمزة اًمتل سملم سملم، وإًمػ اعمتًم٦م 

اي، وأًمػ اًمتَّٗمخٞمؿ ٤مد اًمتل يم٤مًمزَّ لم اًمتل يم٤مجلٞمؿ، واًمّمَّ إُم٤مًم٦م ؿمديدة، واًمِمِّ
(4)

. 

يم٤من جي٥م قمغم أصح٤مسمٜم٤م إذا ذيمروا ومروع احلروف ٟمحق:  "وذه٥م اسمـ ضِمٜمِّل إمم َأٟمَّف

اًمٞم٤مء ذم ٟمحق: ىمٞمؾ  -أيْم٤م–أًمػ اًمتَّٗمخٞمؿ، ومهزة سملم سملم أن يذيمروا أًمػ اإلُم٤مًم٦م، و

"وسمٞمع، واًمقاو ذم ٟمحق: ُمذقمقر واسمـ سمقر
(5)

. 

ٛم٦م، واًمّراء  وواوم٘مف اًم٘مرـمبلُّ ذم ذًمؽ، وَأض٤مف إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ اًمالم اعمَٗمخَّ

اعمرىمَّ٘م٦م
(6)

. 

                                                                        

 ٟمٗمسف. (1)

قيت احلدي٨م 2) رس اًمّمَّ قيت اًمٕمريّب اًم٘مديؿ واًمدَّ اث اًمّمَّ ٦م جيٛمع سملم اًمؽمُّ  399( ذح اعم٘مدُم٦م اجلزريَّ

 .423/ 4اًمٙمت٤مب  (3)

 .174-1/173، واٟمٔمر: اعم٘متْم٥م 4/423( اًمٙمت٤مب 4)

 .1/21رسُّ صٜم٤مقم٦م اإلقمراب  (5)

 .24 -22عمقضح ذم اًمتَّجقيد ا (6)
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يمـ وُمـ صمؿَّ وم٢منَّ قمدد احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم اعمستحسٜم٦م قمنمة أصقات، وقمٚمَّؾ ر

يـ آؾمؽماسم٤مذي وصٗمٝم٤م سم٤مٓؾمتحس٤من عم٤م يستٗم٤مد سم٤مُٓمتزاج ُمـ شمسٝمٞمؾ اًمٚمَّٗمظ،  "اًمدِّ

"وحت٘مٞمؼ اًمٜمُّٓمؼ هب٤م
(1)

. 

٤م يمثػمة ي١مظمذ هب٤م، وشمستحسـ ىمراءة اًم٘مرآن، ورواي٦م  ووصٗم٧م هذه احلروف سم٠مَّنَّ

سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م -أيْم٤م-إؿمٕم٤مر هب٤م، يمت وصٗم٧م 
(2)

 . 

٤م ُمست٘مبح٦م قمدَّ  اًمٙم٤مف اًمتل سملم  "ُمٜمٝم٤م ؾمٞمبقيف: وهٜم٤مك ومروع أظمرى وصٗم٧م سم٠مَّنَّ

٤مد  ٕمٞمٗم٦م، واًمّمَّ ٤مد اًمْمَّ لم، واًمْمَّ اجلٞمؿ واًمٙم٤مف، واجلٞمؿ اًمتل يم٤مًمٙم٤مف، واجلٞمؿ اًمتل يم٤مًمِمِّ

لم، واًمٓم٤َّمء اًمتل يم٤مًمت٤َّمء، واًمٔم٤َّمء اًمتل يم٤مًمث٤َّمء، واًمب٤مء اًمتل يم٤مًمٗم٤مء "اًمتل يم٤مًمِمِّ
(3)

. 

ْرشَم٣َم قمرسمٞمتَّف، يمت أّٟمف ٓ ووصٗم٧م احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم اعمست٘مبح٦م سم٤مًم٘مّٚم٦م ذم ًمٖم٦م ُمـ شمُ 

ُيْستحسـ ىمراءة اًم٘مرآن، ورواي٦م اًمِّمٕمر هب٤م
(4)

. 

ـُ دريد إمم أٟمَّف  وا إًمٞمٝم٤م  "وذه٥م اسم ٓ شمتٙمٚمَّؿ هب٤م اًمٕمرب إٓ رضورة، وم٢مذا اضٓمرُّ

ًمقه٤م قمٜمد اًمتَّٙمٚمُّؿ هب٤م إمم أىمرب احلروف ُمـ خم٤مرضمٝم٤م "طمقَّ
(5)

. ذم طملم يذه٥م اسمـ يٕمٞمش 

ٛمقا هبذه احلروف ىمقم ُمـ اًمٕمرب ظم٤مًمٓمقا اًمٕمجؿ، ومتٙمٚمَّٛمقا يٕمٞمش إمم أنَّ اًمذيـ شمٙمٚمَّ 

سمٚمٖم٤مهتؿ
(6)

. 

٤مر طم٤مُمد هالل إمم أنَّ ذًمؽ ٓ يٛمٜمع ُمـ وضمقده٤م قمٜمد اًم٘مب٤مئؾ  وذه٥م د. قمبداًمٖمٗمَّ

اًمٕمرسمٞم٦َّم ىمبؾ قمٍم شمدويـ اًمٚمُّٖم٦م
(7)

. 

                                                                        

٤مومٞم٦م ًمريمـ اًمّديـ آؾمؽماسم٤مذي  (1)  .731/ 3ذح اًمِمَّ

٤مومٞم٦م ًمريض اًمّديـ  (2)  .324/ 2ذح اًمِمَّ

 .423/ 4اًمٙمت٤مب (3)

 ( ٟمٗمسف.4)

 .41مجٝمرة اًمٚمُّٖم٦م )اعم٘مّدُم٦م(  (5)

ؾ  (6)  .131/ 11ذح اعمٗمّمَّ

 .11أصقات اًمٚمُّٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم  (7)



 
 643 قمكم سمـ قمبد اهلل اًم٘مريند. 

ويذه٥م د. هم٤مٟمؿ ىمدوري إمم أنَّ اًمٗم٤مئدة ُمـ ُمٕمروم٦م اًمٗمروع اعمست٘مبح٦م شمٙمٛمـ ذم 

ئ ُمـ آٟمزٓق إًمٞمٝم٤محتذير اًم٘م٤مر
(1)

. 

وذه٥م د. قمبداحلٛمٞمد إصٞمبٕمل إمم أنَّ ٟمٕم٧م اًمٗمروع اعمست٘مبح٦م سم٤مًم٘مّٚم٦م، أو 

ه إمم ُمٜمٝم٩م اًم٘مٞم٤مس قمغم  ٕمػ، أو ٟمسبتٝم٤م إمم ىمقم ظم٤مًمٓمقا اًمٕمجؿ ُمردُّ آؾمؽمذال، أو اًمْمَّ

اًمٙمثػم إهمٚم٥م اًمذي اشمَّسٛم٧م سمف اعمدرؾم٦م اًمبٍمي٦َّم، وؾم٤مر قمٚمٞمف ُمٕمٔمؿ اعمت٘مّدُملم ُمـ 

ء اًمٕمرسمٞم٦َّمقمٚمت
(2)

. 

وُيْٚمَحظ مم٤َّم ؾمبؼ أنَّ اًم٘مدُم٤مء يّمٗمقن سمٕمض اًمٗمروع سم٤مٓؾمتحس٤من، وسمٕمْمٝم٤م 

رس اًمٚمُّٖمقّي احلدي٨م اًمذي يرى أنَّ  سم٤مٓؾمت٘مب٤مح همػم أنَّ هذا إُمر ٓ يتقاومؼ ُمع اًمدَّ

قمٛمؾ اًمٚمُّٖمقيِّ ُم٘مّمقر قمغم وصػ اًمٚمُّٖم٦م، وحتٚمٞمٚمٝم٤م سمٓمري٘م٦م ُمقضققمٞم٦َّم. وًمٞمس ًمف أْن 

ل ضمقاٟم٥م أظمرى ي٘متٍم ذم دراؾم تف قمغم ضمقاٟم٥م ُمـ اًمٚمُّٖم٦م ُمستحسٜم٤م إي٤مه٤م، ويٜمَحِّ

اؾمتٝمج٤مٟم٤م هل٤م
(3)

. 

وذه٥م ؾمٞمبقيف إمم أنَّ احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم سمٜمققمٞمٝم٤م ٓ شمتَبلمَّ إٓ سم٤معمِم٤مومٝم٦م
(4)

  أي: أٟمَّف 

ًمسٜم٤م ذم طم٤مضم٦م إمم اًم٘مقل سم٠مٟمَّٜم٤م ٓ ٟمستٓمٞمع "أٟمَّف ًمٞمس هل٤م صقر ظمٓمٞم٦َّم  ي٘مقل ج.ومٜمدريس: 

ستٕمٛمٚم٦م ذم ًمٖم٦م ُم٤م سمٕمدد احلروف اعمقضمقدة ذم أسمجديتٝم٤م، ومٙمؾُّ ًمٖم٦م إطمّم٤مء إصقات اعم

"ومٞمٝم٤م ُمـ إصقات أيمثر مم٤َّم ذم يمت٤مسمتٝم٤م ُمـ اًمٕمالُم٤مت
(5)

. 

٤من إمم أنَّ  ؾمٞمبقيف وأصح٤مسمف طملم شمّمّدوا ًمتحٚمٞمؾ إصقات "وذه٥م د. مت٤َّمم طمسَّ

احلروف يم٤من سملم أيدهيؿ ٟمٔم٤مم صقيّت يم٤مُمؾ ُمٕمروف وُمِمٝمقر ًمٚمُّٖم٦م اًمٕمرسمّٞم٦م، ويم٤مٟم٧م 

                                                                        

قيت احلدي٨م ذح اعم٘مّدُم٦م اجلزر (1) رس اًمّمَّ قيت اًمٕمريب اًم٘مديؿ واًمدَّ اث اًمّمَّ ٦م جيٛمع سملم اًمؽمُّ  .392يَّ

قشمٞم٦َّم قمٜمد قمٚمتء اًمٕمرسمٞم٦َّم 2) راؾم٤مت اًمّمَّ  119( اًمدِّ

ُم٦م ًمٚم٘م٤مرئ اًمٕمريب (3)  .21قمٚمؿ اًمٚمُّٖم٦م ُم٘مدِّ

 .423/ 4اًمٙمت٤مب  (4)

 .13اًمٚمُّٖم٦م  (5)



 
 644 وصٗمٞم٦مدراؾم٦م  – احلروف اًمٗمرقمٞم٦م اعمستحسٜم٦م

اًمتل يِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م هذا اًمٜمِّٔم٤مم ىمد ضمرى شمٓمقيٕمٝم٤م ًمٚمٙمت٤مسم٦م ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾ، ومٙم٤من ًمٙمؾِّ 

طمرف ُمٜمٝم٤م رُمز يمت٤ميّب يدلُّ قمغم احلرف ذم قمٛمقُمف دون اًمٜمَّٔمر إمم ُم٤م يٜمدرج حتتف ُمـ 

"أصقات
(1)

ٓ شمٕمدو أن شمٙمقن صٗم٦م هلذا احلرف  يم٠من شمٙمقن إدهم٤مُم٤م ". وهذه اًمٗمروع 

"ٗم٤مء، أو إُم٤مًم٦م، وهٚمؿَّ ضمراًمف، أو إىمالسم٤ًم، أو إظم
(2)

. 

وُم٤م هذه اًمٗمروع إٓ شمٜمّققم٤مت صقشمٞم٦َّم ًمٚمحروف إصقل  وٓ شُمَٕمدُّ ذات ىمٞمٛم٦م ذم 

شمٖمػّم اعمٕمٜمك
(3)

. وذه٥م سم٤مريقسم٤مي إمم أنَّ اعمتٙمٚمِّٛملم يٗمٓمٜمقن سمرسقم٦م إمم آظمتالوم٤مت 

قشمٞم٦َّم  طمٞم٨م  ؿ ٓ يٙمقٟمقن قمغم قمٚمؿ سم٤مٓظمتالوم٤مت اًمّمَّ إّن شمٖمػّم اًمٗمقٟمٞمؿ اًمٗمقٟمٞمٛمٞم٦َّم، همػم أَّنَّ

٤مُمع، ذم طملم أنَّ إُمر ًمٞمس يمذًمؽ ذم إًمٗمقٟم٤مت،  يّمحبف شمٖمػّم اعمٕمٜمك مم٤َّم يثػم اٟمتب٤مه اًمسَّ

قشمٞم٦َّم أو اًمتَّٜمّققم٤مت اًمّمَّ
(4)

٤م وطمدة شم٘مسٞمٛمٞم٦َّم يٜمدرج  . ويٜمٔمر إمم احلروف إصقل قمغم أَّنَّ

٤من:  حتتٝم٤م قمدد ُمـ إصقات  ي٘مقل د. وف ذم قمالىم٦م ُمثؾ إصقات واحلر"مت٤َّمم طمسَّ

ػُّ وطمدة  ٗمقف وم٤مًمٓم٤مًم٥م طم٘مٞم٘م٦م ُم٤مدي٦َّم واًمّمَّ يمّؾ ُمٜمٝم٤م سم٤مٔظمر ُمثؾ اًمّٓمالب واًمّمُّ

ػ ُمثٚمف قمٜمقان قمغم قمدد  شم٘مسٞمٛمٞم٦َّم ...َٕنَّ احلرف قمٜمقان قمغم قمدد ُمـ إصقات واًمّمَّ

ػ ىمستن ُمـ  قت واًمٓم٤َّمًم٥م طم٘مٞم٘مت٤من ُم٤مّديت٤من، واحلرف واًمّمَّ ُمـ اًمٓمٚمب٦م  أي أنَّ اًمّمَّ

"همػممه٤م ُمـ إىملس٤ممٟمٔمل٤مم يْمؿُّ 
(5)

. 

واحلرف إصكمُّ هبذا اعمٗمٝمقم ُمرادف عمّمٓمٚمح اًمٗمقٟمٞمؿ، ذم طملم شُمَٕمدُّ اًمتَّٜمّققم٤مت 

قشمٞم٦َّم هلذا إصؾ ُمرادوم٦م عمّمٓمٚمح إًمٗمقن اًمّمَّ
(6)

. 

                                                                        

 .21اًمٚمُّٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم ُمٕمٜم٤مه٤م وُمبٜم٤مه٤م  (1)

 ( ٟمٗمسف. 2)

٦م 3)  .319( ذح اعم٘مدُم٦م اجلزريَّ

 .71أؾمس قمٚمؿ اًمٚمُّٖم٦م  (4)

 .12( اًمٚمُّٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم ُمٕمٜم٤مه٤م وُمبٜم٤مه٤م 5)

 .14( اعمدظمؾ إمم قمٚمؿ اًمٚمُّٖم٦م وُمٜم٤مه٩م اًمبح٨م اًمّٚمٖمقي 6)



 
 645 قمكم سمـ قمبد اهلل اًم٘مريند. 

بف  ويٜمبٖمل اًمتَّٜمبُّف إمم أنَّ أًمقومقٟم٤مت اًمٗمقٟمٞمؿ اًمقاطمد جي٥م أن شمت٘م٤مؾمؿ سمٕمض اًمِمَّ

قيّت  يم٤معمخرج، ويمٞمٗمٞم٦َّم اًمٜمُّٓمؼ اًمّمَّ
(1)

. 

وهذه اًمّّمقر متثِّؾ أًمقاٟم٤م ُمـ إداء يٕمٙمس اظمتالف اًم٘مب٤مئؾ اًمٕمرسمٞم٦َّم ذم ٟمٓم٘مٝم٤م، 

قر يم٤مٟم٧م ُم٠مًمقوم٦م قمغم أًمسٜم٦م اًمٕمرب، واضح٦م اًمٗمروق سمٞمٜمٝم٤م، ُمٚمٛمقؾم٦م  وًمقٓ أنَّ هذه اًمّمُّ

٦م اًمب٤مًمٖم٦م ٚمقه٤م هبذه اًمّدىمَّ طمدوده٤م، ُم٤م اًمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمتء، وُم٤م ؾمجَّ
(2)

 . 
  

                                                                        

 .17 -11أؾمس قمٚمؿ اًمٚمُّٖم٦م  (1)

راؾم٦م  (2) ُم٦م ًمٚمدِّ  .134ذم اًمٚمََّٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦َّم ُم٘مدِّ



 
 646 وصٗمٞم٦مدراؾم٦م  – احلروف اًمٗمرقمٞم٦م اعمستحسٜم٦م

 : اليُّوٌ اخلفيَّةاملبحث األوَّل

٤ميمٜم٦م، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمُّقن اخلٗمٞمٗم٦م ي٘مّمد سم٤مًمٜمُّقن اخلٗمٞم٦َّم اًمٜمُّقن اًمسَّ
(1)

، إٓ َأٟمَّف جي٥م 

أْن ي٘م٤مل اخلٗمٞم٦َّم  ٕنَّ اًمتَّٗمسػم يدلُّ قمٚمٞمف  إذ هل ٟمقن ؾم٤ميمٜم٦م همػم فم٤مهرة خمرضمٝم٤م ُمـ 

اخلٞمِمقم
(2)

. 

٤من أنَّ إصحَّ أن ي٘م٤مل اخلٗمٞم٦َّم   ٕنَّ اخلٗمٞمٗم٦م شم٘م٤مسمؾ اًمثَّ٘مٞمٚم٦م ذم ويرى د. مت٤َّمم طمسَّ

اًمتَّقيمٞمد ذم قمٚمؿ اًمٜمَّحق، وهل٤م أطمٙم٤مم ذم اًمقىمػ شمٗمرده٤م سمٓم٤مسمع ظم٤مص  طمٞم٨م شمّمػم ذم 

"ىمٗمـ"ذم  "ىمٗم٤م"اًمقىمػ أًمٗم٤م  ٟمحق: 
(3)

. 

ٞمخ إٟمّم٤مرّي إمم أنَّ ظمٗم٤مَءه٤م قمٜمد قمدد ُمـ إصقات شمٕمرف  وذه٥م اًمِمَّ

ب٥م ذم شمسٛمٞمتٝم٤م سم٤مخلٗمٞم٦َّم  ٟمٔمرا خلٗم٤مئٝم٤م، يمت شمسّٛمك ظمٗمٞمٗم٦م  سم٠مصقات اإلظمٗم٤مء هق اًمسَّ

وذًمؽ ًمسٙمقَّن٤م
(4)

. 

وذه٥م د. قمبداعمٜمٕمؿ اًمٜم٤َّمس إمم اًمتَّٛمٞمٞمز سملم يمال اعمّمٓمٚمحلم شمقظمٞم٤ًّم ًمٚمقضقح، 

ودمٜمُّب٤م ًمالؿمتب٤مه ذم ُمدًمقٓت اعمّمٓمٚمح  طمٞم٨م رأى أنَّ ختّمٞمص ُمّمٓمٚمح اًمٜمُّقن اخلٗمٞم٦َّم 

ىمتٝم٤م سم٤مًمٜمُّقن إصٚمٞم٦َّم ُمـ ًمإلؿم٤مرة إمم إؿمٙم٤مل اًمٗمرقمٞم٦َّم ُمـ اًمٜمُّقن أىمرب ًمٗمٝمؿ قمال

قشمٞم٦َّم، ذم طملم يستٕمٛمؾ ُمّمٓمٚمح اًمٜمُّقن اخلٗمٞم٦َّم ومٞمت يتٕمٚمؼ سم٠مسمقاب اًمٜمَّحق اًمٜم٤َّمطمٞم٦م اًمّمَّ
(5)

 . 

٤ميمٜم٦م اًمتل سمٕمد طمريم٦م، أو اًمتل يٛمٙمـ  ويٜمبٖمل أن ُيْٚمَحَظ أٟمَّف ٓ يريد سمقصػ اًمسَّ

إدهم٤مم أو إفمٝم٤مر حتريٙمٝم٤م، وإٟمَّت اعمراد هب٤م اًمٜمُّقن  اًمتل شُمسٛمع ظمٗمٞم٦َّم ُمـ همػم
(6)

ويِمٛمؾ  

                                                                        

 . 41/ 1 اإلقمراب صٜم٤مقم٦م رس ،174/ 1 اعم٘متْم٥م ،4/424 اًمٙمت٤مب (1)

ح (2)  .22 اًمتَّجقيد ذم اعمقضَّ

 .22 وُمبٜم٤مه٤م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمرسمّٞم٦م اًمٚمُّٖم٦م (3)

٤مومٞم٦م جمٛمققم٦م (4)  . 327/ 3 اًمِمَّ

 .41-41ذح صقشمٞم٤َّمت ؾمٞمبقيف  (5)

راؾم٤مت (6) قشمٞم٦َّم اًمٚمَّٝمجٞم٦َّم اًمدِّ  .211 ضمٜمِّل اسمـ قمٜمد واًمّمَّ



 
 647 قمكم سمـ قمبد اهلل اًم٘مريند. 

اًمتَّٜمقيـ ُمثؾ اًمٜمُّقن ذم يمؾِّ ُم٤م ذيمرٟم٤م، وقمغم هذا  "ذًمؽ اًمتَّٜمقيـ  ي٘مقل ُمّٙمل اًم٘مٞمّز: 

"وم٘مس يمؾَّ ُم٤م ضم٤مءك ُمـ هذا اًمٜمَّقع
(1)

 . وإٟمَّت ضمٕمٚمقا اًمتَّٜمقيـ ٓطم٘م٤م سم٤مًمٜمُّقن ًمسببلم:

 اًمٜمُّقن.أنَّ اًمتَّٜمقيـ ذم طم٘مٞم٘متف اًمٜمُّٓم٘مٞم٦َّم ًمٞمس ؿمٞمئ٤م آظمر همػم  أحدٍنا:

أنَّ اًمذي يٜمٓمبؼ قمغم اًمٜمُّقن ذم إداء اًمتَّجقيدّي هق اًمذي يٜمٓمبؼ قمغم  واآلخر:

اًمتَّٜمقيـ  ًمذًمؽ يم٤مٟم٧م إطمٙم٤مم اعمستخٚمّم٦م ُمـ إداء اًمٜمُّٓم٘مّل ًمٚمتَّٜمقيـ هل قمٞمٜمٝم٤م 

اعمستخٚمّم٦م ُمـ إداء اًمٜمُّٓم٘مّل ًمٚمٜمّقن
(2)

. 

وخترج هذه اًمٜمُّقن ُمـ اخلٞم٤مؿمٞمؿ
(3 )

٧م: )قمٜمْؽ( و)ُمٜمْؽ(، أٓ شمرى أٟمَّؽ ًمق ىمٚم

 -وم٠مُمسٙم٧م َأْٟمَٗمؽ قمٜمد اًمٚمَّٗمِظ سمذًمؽ  ًمتٖمػمَّ ًمٗمظ اًمٜمُّقن واًمتَّٜمقيـ  ٕٟمَّؽ ىمد طِمْٚم٧م 

سملم احلرف وخمرضمف، ومٕمٚمٛم٧م ُمـ ذًمؽ أنَّ خمرَج اًمٜمُّقن اخلٗمٞمٗم٦م  اًمتل  -سم٢مُمس٤مك أْٟمٗمؽ 

هل هُمٜم٦َّم ذم اًمٜمُّقن واًمتَّٜمقيـ ُمـ اخلٞم٤مؿمٞمؿ
(4)

٥م ". وُمـ صمؿَّ  قمغم ضمسؿ ومٝمل صقت ُُمريمَّ

٦م، ٓطمظَّ جلري اًمٚمِّس٤من ومٞمف "اخلٞمِمقم ظم٤مصَّ
(5)

خمرج اخلٞمِمقم، وهق  ". ي٘مقل أسمق طمٞم٤َّمن: 

٤ميمٜم٦م ؾمٙمقٟم٤م  ٤م اًمسَّ ٤ميمٜم٦م اخلٗمٞمٗم٦م اعمخٗم٤مة  اًمتل مل يبَؼ ُمٜمٝم٤م إٓ اًمُٖمٜم٦َّم. وأُمَّ وهق ًمٚمٜمُّقن اًمسَّ

( ومسٞمبقيف سملمَّ أنَّ خمرضمٝم٤م ُمـ خمرج اًمٜمُّقن  ـْ ظم٤مًمّم٤م يم٤مًمٜمُّقن ذم ٟمحق:)يرضسم

يم٦ماعم "َتَحرِّ
(6)

 . 

ال،  ٤مد، واًمذَّ وختٗمك هذه اًمٜمُّقن إذا وًمٞمٝم٤م طمرف ُمـ طمروف اإلظمٗم٤مء  وهل: اًمّمَّ

اي،  ال، واًمٓم٤َّمء، واًمزَّ لم، واًمدَّ لم، واًم٘م٤مف، واًمسِّ واًمٙم٤مف، واًمث٤َّمء، واجلٞمؿ، واًمِمِّ

                                                                        

قم٤مي٦م (1)  .317 اًمرِّ

٦م ُمٜمٝم٩م ًمس٤مين ُمٕم٤مس ( اًم٘مراءات اًم٘مرآ2) َٖمقيَّ  .79ٟمٞم٦َّم سملم اًمٕمرسمٞم٦َّم وإصقات اًمٚمُّ

٤مومٞم٦م ذح، 1/41 اإلقمراب صٜم٤مقم٦م رسُّ ، 4/424 ( اًمٙمت٤مب3)  ظمرق: اخلٞمِمقمو 3/1 اعم٘مرب، 2/324 اًمِمَّ

 .1/374اهلقاُمع  مهع، و127 اًمتَّجقيد قمٚمؿ ذم اًمتَّٛمٝمٞمد يٜمٔمر:. اًمٗمؿ داظمؾ إمم اعمٜمجذب إٟمػ

قم٤مي٦م4)  .114 ( اًمرِّ

 .111 صٗم٤مهت٤مو احلروف ( خم٤مرج5)

ب ( ارشمِم٤مف6)  .1/11اًمرضَّ
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٤مد، واًمٔم٤َّمء واًمٗم٤مء، واًمت٤َّمء، واًمْمَّ
(1)

ػ إظمراضمٝم٤م . وذه٥م اًمُ٘مْرـمبّل إمم أنَّ اًمٜم٤َّمـمؼ ًمق شمٙمٚمَّ 

٦م ُمـ اًمٗمؿ ُمع هذه احلروف ُٕمٙمـ، وًمٙمـ سمٕمالج ويمٚمٗم٦م وُمِم٘مَّ
(2)

. 

چې  ې  ې  ى چ: ٟمحقوُمـ ؿمقاهد هذه اًمٜمُّقن 
چھ   چ , (3)

(4) , 

چەئ  ەئ   چ
چڤ  ڦ    چ     , (5)

چڻ         چ  ,(6)
چڄ     ڄ           چ , (7)

ڱ  چ        , (8)

چڱ
چچچ , (9)

چۆئ    ۈئچ ,(10)
چڌ  ڌچ, (11)

چگچ ,(12)
ۋ  چ ,(13)

چۅ
چٹ  ڤچ, (14)

چھ  چ, (15)
چېئ  ېئچ, (16)

چڤ  ڤچ    ,(17)
(18),  

                                                                        

قم٤مي٦م 1/131( اًمٙمِمػ 1)  .279، اًمرِّ

ح ذم اًمتَّجقيد  (3)  .22اعمقضَّ

 .3 أي٦م اعم٤مئدة ( ؾمقرة2)

 .22 آي٦م اإلرساء ( ؾمقرة4)

 .33 آي٦م اًمٗمجر ( ؾمقرة2)

 .2 آي٦م اًمِمٕمراء ( ؾمقرة1)

 .174آي٦م اًمِمٕمراء ( ؾمقرة9)

 .2ل3 أيتلم ءاإلرسا ( ؾمقرة1)

 .1 آي٦م إقمراف ( ؾمقرة7)

 .32 آي٦م اًمٗمرىم٤من ( ؾمقرة11)

 .7، 1 أيتلم ٟمقح ( ؾمقرة11)

 .9 آي٦م اًمٖم٤مؿمٞم٦م ( ؾمقرة13)

 12 آي٦م إٟمٕم٤مم ( ؾمقرة12)

 31 آي٦م اًمٗمجر ( ؾمقرة14)

 3 آي٦م اًمٗمٚمؼ ( ؾمقرة12)

 12 آي٦م اإلرساء ( ؾمقرة11)

 41 آي٦م اًمب٘مرة ( ؾمقرة19)

 31 آي٦م إسمراهٞمؿ ( ؾمقرة11)
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چڌچ
چۋ  ۅچ, (1)

چڀ  ڀچ , (2)
چ    جبيئ  چ   ,(3)

چڤ      ڦ    چ  , (4)
ڦ     چ   ,(5)

چڦ  ڦ       چ 
چگ  کچ  ,(6)

(7)
چٿ  ٹ       چ 

چې     ې     چ   ,(8)
ڀ     چ   ,(9)

چ
چچ  چ     چ   ,(10)

چ  ڀڀ  ڀچ  ,(11)
چەئ       چ . (12)

چں   ں      چ   ,(13)
ڄ     چ, (14)

چڃ
چھ  چ    ,(15)

چۉ  ې      چ , (16)
چڀ  ڀ   چ , (17)

چۉ   چ ,(18)
(19) ,

چۋ  ۋچ
چڄ ڄ چ ,(20)

چۋ  چ    ,(1)
چہ  ہ  چ, (2)

چەئ  وئچ  ,(3)
(4), 

                                                                        

 7 آي٦م آٟمِم٘م٤مق ؾمقرة (1)

 2 آي٦م اًمرقمد ( ؾمقرة3)

 21 آي٦م قمٛمران آل ( ؾمقرة2)

 14 آي٦م ؾمب٠م ( ؾمقرة4)

 1، 2( ؾمقرة اًم٘مدر أيتلم 2)

 114( ؾمقرة اًمب٘مرة آي٦م 1)

 123( ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م 9)

 113( ؾمقرة اًمٜمحؾ آي٦م 1)

 12( ؾمقرة احل٩م آي٦م 7)

 13( ؾمقرة هقد آي٦م 11)

 7( ؾمقرة اًمٜمس٤مء آي٦م 11)

 141 آي٦م اًمٜمس٤مء قرة( ؾم13)

 311 آي٦م اًمب٘مرة ( ؾمقرة12)

 19 اًمزظمرف ( ؾمقرة14)

 44 آي٦م إسمراهٞمؿ ( ؾمقرة12)

 77 آي٦م اًمب٘مرة ؾمقرة (11)

 19 آي٦م اًمرقمد ؾمقرة (19)

 32 آي٦م اًمب٘مرة ؾمقرة (11)

 32 اًمب٘مرة ؾمقرة (17)

 313 آي٦م اًمب٘مرة ؾمقرة (31)
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چوئ
چۅچ ,(4)

چڌ   ڌ   چ ,(5)
چمب   ىب    چ ,(6)

چ  ۀڻ   چ, (7)
ۓ  ڭ   چ ,(8)

چ
(9). 

 اًمٜمُّقن  اًمتل يٚمٞمٝم٤م صقت ُمـ أصقات اإلظمٗم٤مء، ويٛمٙمـ أن َٟمْٚمحظ اًمٗمرق سملم

قت  ُمـ ٟمحق: )ُمـ قم٤مد(، و)ُمـ ىم٤مل( ومبٕمد أن ٟمٗمتح  واًمٜمُّقن  اًمتل يٚمٞمٝم٤م همػم هذا اًمّمَّ

ٗمتلم سم٤معمٞمؿ ذم إومم يتَّّمؾ ـمرف اًمٚمِّس٤من سم٤مًمّٚمث٦م ومقيؼ اًمثَّٜم٤مي٤م، أو سم٠مصقل اًمثَّٜم٤مي٤م،  اًمِمَّ

احلٜمؽ اًمٚمَّلمِّ  ًمٞم٘مٗمؾ ـمريؼ اًمٗمؿ أُم٤مُمف. وخيرج اهلقاء سمٖمٜم٦َّم ُمـ إٟمػ سمٕمد أن يٜمخٗمض 

ٗمتلم سم٤معمٞمؿ  طمٞم٨م  ٤م ذم اًمث٤َّمٟمٞم٦م وم٢منَّ اًمٚمِّس٤من ٓ يٛمسُّ اًمّٚمث٦م أو أصقل اًمثَّٜم٤مي٤م سمٕمد اٟمٗمت٤مح اًمِمَّ أُمَّ

يب٘مك ـمرومف ُمستٚم٘مٞم٤م ذم اًمٗمؿ، ويم٠مٟمَّف يستٕمدُّ ًمٜمٓمؼ اًم٘م٤مف، ويٜمخٗمض احلٜمؽ اًمٚمَّلمِّ  

د اًمٚمِّس٤من ًمٜمٓمؼ احلرف اًمذي سمٕمد اًمٜمُّقن يٛمٙمـ ًمٞمخرج اهلقاء سمٖمٜم٦َّم ُمـ إٟمػ واؾمتٕمدا

ُمالطمٔمتف، وذًمؽ سمتٜمّقع احلروف اًمت٤َّمًمٞم٦م ًمٚمٜمُّقن  ُمـ ٟمحق: ُمـ ضم٤مء، وُمـ وم٤مز
(10)

. 

شمٙمقن اًمٜمُّقن ُمع ؾم٤مئر طمروف اًمٗمؿ طمروم٤م ظمٗمٞم٤ّم "وقمٚمَّؾ ؾمٞمبقيف خلٗم٤مئٝم٤م سم٘مقًمف: 

٤م ُمـ طمروف اًمٗمؿ، وأصؾ اإلدهم٤مم حلروف ا ٤م خمرضمف ُمـ اخلٞم٤مؿمٞمؿ  وذًمؽ أَّنَّ ًمٗمؿ  َّٕنَّ

أيمثر احلروف، ومٚمتَّ وصٚمقا إمم أن يٙمقن هل٤م خمرج ُمـ همػم اًمٗمؿ، يم٤من أظمػَّ قمٚمٞمٝمؿ أن ٓ 

                                                                        
= 

 21 آي٦م إٟمٕم٤مم ؾمقرة (1)

 33 آي٦م اًمب٘مرة ( ؾمقرة3)

 111 ٟمٕم٤ممإ ( ؾمقرة2)

 132 آي٦م اًمب٘مرة ( ؾمقرة4)

 91 آي٦م اًمٙمٝمػ ( ؾمقرة5)

 114 آي٦م اًمب٘مرة ( ؾمقرة6)

 .12 آي٦م ص ( ؾمقرة7)

 .111 آي٦م اإلرساء ( ؾمقرة8)

 .19 آي٦م اًمرقمد ( ؾمقرة9)

راؾم٤مت (10) قشمٞم٦َّمو اًمٚمََّٝمجٞم٦َّم اًمدِّ  .211 ضمٜمِّل اسمـ قمٜمد اًمّمَّ
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٤م ٟمقن ُمـ ذًمؽ اعمقضع، يم٤مًمٕمٚمؿ  ة واطمدة، ويم٤من اًمٕمٚمؿ هب٤م أَّنَّ يستٕمٛمٚمقا أًمسٜمتٝمؿ إٓ ُمرَّ

٦م إذ  مل هب٤م وهل ُمـ اًمٗمؿ  َٕٟمَّف ًمٞمس طمرف خيرج ُمـ ذًمؽ اعمقضع همػمه٤م، وم٤مظمت٤مروا اخلٗمَّ

"يٙمـ ًمبس، ويم٤من أصؾ اإلدهم٤مم، ويمثرة احلروف ًمٚمٗمؿ
(1)

. 

: ـُ اجلزريِّ أنَّ اًمٜمُّقن واًمتَّٜمقيـ مل ي٘مرسم٤م ُمـ هذه احلروف يم٘مرهبت ُمـ  "وذيمر اسم

طمروف اإلدهم٤مم، ومٞمج٥م إدهم٤مُمٝمت ومٞمٝمـ ُمـ أضمؾ اًم٘مرب، ومل يبٕمدا ُمٜمٝمـ يمبٕمدمه٤م ُمـ 

 قمدم اًم٘مرب اعمقضم٥م طمروف اإلفمٝم٤مر، ومٞمج٥م إفمٝم٤مرمه٤م قمٜمدهـ ُمـ أضمؾ اًمبٕمد، ومٚمتَّ 

ًمإلدهم٤مم، واًمبٕمد اعمقضم٥م ًمإلفمٝم٤مر أظمٗمٞم٤م قمٜمدهـ، ومّم٤مرا ٓ ُمدهمٛملم، وٓ ُمٔمٝمريـ، 

إٓ أنَّ إظمٗم٤مءمه٤م قمغم ىمدر ىمرهبت ُمٜمٝمـ، وسمٕمدمه٤م قمٜمٝمـ، ومت ىمرسم٤م ُمٜمف يم٤من قمٜمده أظمٗمك مم٤َّم 

اء واًمٜمَّحقّيلم سملم اعمخٗمل واعمدهمؿ أنَّ اعمخٗملَّ  خمٗمَّػ  سمٕمدا قمٜمف . واًمٗمرق قمٜمد اًم٘مرَّ

د "واعمدهمؿ ُمِمدَّ
(2)

. 

إمم ضم٤مٟم٥م أنَّ اًمٜمُّقن ىمد ص٤مر هل٤م خمرضم٤من  خمرج هل٤م، وآظمر ًمُٖمٜمَّتٝم٤م، وم٤مشمَّسٕم٧م ذم 

اعمخرج، وم٠مطم٤مـم٧م قمٜمد اشمس٤مقمٝم٤م سمحروف اًمٗمؿ، ومِم٤مريمتٝم٤م سم٤مإلطم٤مـم٦م ومخٗمٞم٧م قمٜمده٤م
(3)

. 

قمٜمده٤م
(3)

. 

قشملم اعمتج٤موريـ شمٞمسػمًا ًمٚمٜمُّٓمؼ واىمتّم٤مدًا ذم اجلٝمد  وذم ذًمؽ شم٘مري٥م سملم اًمّمَّ

ٕمْمكماًم
(4)

. 

وذه٥م د. إسمراهٞمؿ أٟمٞمس إمم أنَّ اإلظمٗم٤مء هق حم٤موًم٦م ًمإلسم٘م٤مء قمغم اًمٜمقن  وذًمؽ 

سم٢مـم٤مًمتٝم٤م، مم٤َّم أدَّى إمم ُم٤م ٟمسٛمٞمف سم٤مًمٖمٜم٦َّم
(5)

. 

                                                                        

 .4/424 اًمٙمت٤مب (1)

 .3/113بع ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ذم اًم٘مراءات اًمسَّ  (2)

 .127 اًمتَّٛمٝمٞمد (3)

٦م إصقات (4)  .194 اًمٚمُّٖمقيَّ

٤مسمؼ  (5)  .93اًمسَّ
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ذم  113ويتَّسؿ صقت اًمٜمُّقن سم٤مًمٙمثرة ذم آؾمتٕمتل  طمٞم٨م وصٚم٧م ٟمسب٦م ؿمٞمققمف 

٤ميمٜم٦م يمؾِّ أًمػ ُمـ إصقات اًمسَّ
(1)

ع اؾمتٕمتًمف يم٤من قمرض٦م . وُمٕمٚمقم أنَّ اًمّمقت ُمتك ؿم٤م

 ًمٚمتَّٖمٞمػم.

 اإلظمٗم٤مء طم٤مًم٦م سملم اإلدهم٤مم واإلفمٝم٤مر ويٙمقن شم٤مرة إمم اإلفمٝم٤مر": خ٤مويُّ ىم٤مل اًمسَّ 

أىمرب وشم٤مرة إمم اإلدهم٤مم أىمرب قمغم طمس٥م سمٕمد احلرف ُمـ اًمٜمقن واًمتٜمقيـ وىمرسمف 

"ُمٜمف
(2)

 :ُمراشم٥م اإلظمٗم٤مء مخس ُمراشم٥م خ٤مويُّ اًمسَّ  دَّ صمؿ قمَ ، 

 –اًمت٤مء  -اًمسلم  -اًمّم٤مد  -اًمزاي  -ىمرب )اًمٓم٤مء اإلدهم٤مم ا :اعمرشمب٦م إومم

 (.اًمدال

 ء(.اًمث٤م -اعمرشمب٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أفمٝمر ُمـ ذًمؽ ىمٚمٞمال )اًمٔم٤مء 

 ل(.اًمذا -اعمرشمب٦م اًمث٤مًمث٦م: أفمٝمر ُمـ ذًمؽ ىمٚمٞمال )اًمْم٤مد 

 (.اًمِملم -: أفمٝمر ُمـ ذًمؽ ىمٚمٞمال )اجلٞمؿ ٦ماعمرشمب٦م اًمراسمٕم

ء(اًمٗم٤م –ف اًمٙم٤م -اعمرشمب٦م اخل٤مُمس٦م: أفمٝمر ُمـ مجٞمع ذًمؽ )اًم٘م٤مف 
(3)

. 

و ىم٤مم د. قم٤مدل أسمق ؿمٕمر سم٘مٞم٤مس ٟمسب٦م اًمٖمٜم٦َّم سمقاؾمٓم٦م ضمٝم٤مز ُم٘مٞم٤مس اًمٖمٜم٦َّم، وظمٚمص 

% أو أيمثر 71إمم أنَّ ٟمسب٦م اًمٖمٜم٦َّم شمٙمقن أيمثر ُمع طمرذم اًم٘م٤مف واًمٙم٤مف  طمٞم٨م شمّمؾ إمم 

ُمـ ذًمؽ سم٘مٚمٞمؾ، ويرضمع ؾمب٥م ذًمؽ إمم أنَّ أىمَم اًمٚمِّس٤من ىمد أهمٚمؼ ُمٜمٓم٘م٦م اًمٗمؿ همٚم٘م٤م 

قت ُمـ اخلٞمِمقميم٤مُمال أو ؿمبف يم٤م قشملم، ومخرج أيمثر اًمّمَّ ُمؾ قمٜمد خمرج هذيـ اًمّمَّ
(4)

 . 

                                                                        

٤مسمؼ (1)  . 313 اًمسَّ

 3/412ومتح اًمقصٞمد ذم ذح اًم٘مّمٞمد  (2)

 412/ 3 ومتح اًمقصٞمد ذم ذح اًم٘مّمٞمد (3)

 . 12 ص( ُم٤مضمستػم رؾم٤مًم٦م) ُمٕمٛمٚمٞم٦َّم حتٚمٞمٚمٞم٦َّم دراؾم٦م واعمحدصملم اًم٘مدُم٤مء سملم اًمٕمرسمٞم٦َّم إصقات (4)



 
 653 قمكم سمـ قمبد اهلل اًم٘مريند. 

وهذه اًمثَّالصم٦م أظمٗمك احلروف   "ووصٗم٧م طمروف اعمدِّ سم٤مخلٗم٤مء  ي٘مقل ؾمٞمبقيف: 

"ٓشمِّس٤مع خمرضمٝم٤م، وأظمٗم٤مهـ، وأوؾمٕمٝمـ خمرضم٤م إًمػ، صمؿَّ اًمٞم٤مء، صمؿَّ اًمقاو
(1)

. 

ٞمِّغ إمم أنَّ اعم٘مّمقد سم٤مخل ٤م وذه٥م د. قمبداًمٕمزيز اًمّمَّ ٗم٤مء ذم اًمٜمُّقن هق اًمُٖمٜم٦َّم، أُمَّ

قت  ٓشمِّس٤مع اعمخرج ، ومٝمق قمدم وضقح اًمّمَّ اخلٗم٤مء ذم طمروف اعمدِّ
(2)

. 

وُيْٚمَحظ أنَّ هذه اًمٜمُّقن ختتٚمػ صٗم٤مهت٤م سمحس٥م ُم٤م يٙمتٜمٗمٝم٤م ُمـ أصقات  طمٞم٨م  

ٗم٤مت طم٤مل اًمت٘م٤مئٝم٤م سمٖمػمه٤م ُم٤م ٓ يٕمرض ًمٖمػمه٤م، وٓ ينميمٝم٤م ذم ذًمؽ  يٕمرض هل٤م ُمـ اًمّمِّ

وذًمؽ ًمرسقم٦م شم٠مصّمره٤م سمت جي٤موره٤م واشمِّّم٤مهل٤م هب٤م اشمِّّم٤مٓ ُمب٤مذاطمرف آظمر  
(3)

. 

ال واًمث٤َّمء واًمٔم٤َّمء وم٢مٟم٤َّم ٟمجد صقت اًمٜمُّقن يتَّسؿ سمّمٗم٦م  وُمـ ذًمؽ إذا شمٚمتف اًمذَّ

ال  ٤م إذا وًمٞمتف اًمٓم٤َّمء واًمدَّ ال واًمث٤َّمء. أُمَّ اًمتَّٗمخٞمؿ ُمع اًمٔم٤َّمء، ذم طملم هق ُمرىمَّؼ ُمع اًمذَّ

٤مد واًمت٤َّمء، ومٝمق ُمـ إ لم واًمّمَّ ظم٤موة إذا وًمٞمف اًمسِّ ديدة، ذم طملم يقصػ سم٤مًمرَّ صقات اًمِمَّ

اي واًمزَّ
(4)

. 
  

                                                                        

 .421/ 4 اًمٙمت٤مب (1)

قيتُّ  اعمّمٓمٚمح (2) راؾم٤مت ذم اًمّمَّ  .117 اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمدِّ

 .21 اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمٚمُّٖم٦م ذم اًمتَّٜمقيـ فم٤مهرة (3)

 .21 اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمٚمُّٖم٦م ذم اًمتَّٜمقيـ فم٤مهرة ،111 ل112 اًمٚمُّٖم٦م ذم اًمبح٨م ُمٜم٤مه٩م (4)



 
 654 وصٗمٞم٦مدراؾم٦م  – احلروف اًمٗمرقمٞم٦م اعمستحسٜم٦م

 املبحث الثَّاىي: ألف التَّفديه

ؿ اًمٙمالم اللُّغةاًمتَّْٗمخٞمؿ ذم  ء يْٗمُخؿ ومخ٤مُم٦م ووَمْخؿ، وومخَّ : اًمتَّٕمٔمٞمؿ، ووَمُخَؿ اًمٌمَّ

قمٔمَّٛمف
(1)

. 

ـٌ يدظمؾ قمغم احلرف، ومٞمٛمتٚمئ اًمٗمؿاالصطالحوذم  سمّمداه : ؾِمَٛم
(2)

، ويٙمقن ل هٜم٤م 

يمقة،  ٚمقة، واًمزَّ ل سم٤مٟٓمتح٤مء سم٤مًٕمػ ٟمحق اًمقاو  ٟمحق ىمقهلؿ: ىم٤مم زيد، وىمقهلؿ: اًمّمَّ

واحلٞمقة
(3)

. 

ـُ وُيْٓمٚمؼ اًمتَّٗمخٞمؿ ويراد ُمٜمف اًمٗمتح، وهق ضدُّ اإلُم٤مًم٦م  ي٘مقل ا  :ظم٤مًمقيف سم

إصؾ  ٕنَّ   ووضمٝمف اًمذي يم٤من ًمف ،ف أشمك سم٤مًمٙمالم قمغم أصٚمفؿ أٟمَّ ٦م عمـ ومخَّ واحلجَّ "

"ُم٤مًم٦م ومرع قمٚمٞمفواإل ،ٗمخٞمؿاًمتَّ 
(4)

. 

وُمٜمٝم٤م آظمتالف ل يٕمٜمل ذم ًمٖم٤مت اًمٕمرب ل ذم اإلُم٤مًم٦م  "ي٘مقل اسمـ وم٤مرس:

"واًمتَّٗمخٞمؿ
(5)

"اًمتَّٗمخٞمؿ ذم احلروف ضدُّ اإلُم٤مًم٦م ". وي٘مقل اسمـ ُمٜمٔمقر: 
(6)

. 

إًمٗم٤مت أرسمع: أًمػ اًمٓمَّبٞمٕم٦م اعمٕمت٤مدة، وأًمػ اإلُم٤مًم٦م، وأًمػ  "ي٘مقل اسمـ ظمروف: 

"تَّٗمخٞمؿ، وإًمػ اًمتل سملم اًمٚمَّٗمٔملم ذم ُمثؾ إسمراراًم
(7)

. 

ٗمت٤من ىمٚمٞمال ُمع اشمِّس٤مع اًمٗمؿ ٟمتٞمج٦م حلريم٦م  ويٙمقن اًمتَّٗمخٞمؿ ل هٜم٤م ل سم٠مْن شمستدير اًمِمَّ

ر اًمٚمِّس٤من ىمٚمٞمال، ومٞمّمػم اًمٗمؿ ذم جمٛمققمف طمجرة رٟملٍم  اًمٗمؽِّ إؾمٗمؾ، ويرشمٗمع ُم١مظمَّ

                                                                        

 .447/ 13( ومخؿ) اًمٚمِّس٤من (1)

 .139 اعم٘مؾ ضمٝمد (2)

 .322/ 2 احل٤مضم٥م اسمـ ؿم٤مومٞم٦م ذح ،21/ 1 اإلقمراب صٜم٤مقم٦م رسُّ  ،423/ 4/ 4 اًمٙمت٤مب (3)

  .11بع ٦م ذم اًم٘مراءات اًمسَّ احلجَّ  (4)

٤مطمبل (5)  .37 اًمّمَّ

 .421/ 13( ومخؿ) اًمٚمِّس٤من (6)

 .372/ 1 مهع اهلقاُمع (7)



 
 655 قمكم سمـ قمبد اهلل اًم٘مريند. 

قشمٞم٦َّم اًمتل ٟمسّٛمٞم ٝم٤م اًمتَّٗمخٞمؿص٤محل٦ٍم إلٟمت٤مِج اًم٘مٞمٛم٦م اًمّمَّ
(1)

قت ". ي٘مقل د.طمسـ فم٤مفم٤م:  اًمّمَّ

ٟملم  أي: َصُٖمر طمجؿ اًمٗمراغ  اإلٟمس٤ميّن يرّن داظمؾ أقمْم٤مء اًمٜمّٓمؼ، وم٢مذا ض٤مق طملٞمِّز اًمرَّ

٤م إذا اشمَّسٕم٧م  ٘م٤م أو ُمٜمخٗمْم٤م، أُمَّ قت، ضم٤مء احلرف ُمرىمَّ اهلقائلِّ اًمذي يرنُّ ومٞمف اًمّمَّ

ت أو ُمستٕمٚمٞم٤م. وهذا هق  اًمتَّج٤مويػ، ويمؼُم طمجُؿ اًمٗمراغ اهلقائلِّ وم٢منَّ احلرف يسٛمع ُمٗمخَّ

(، ويمذًمؽ إُمر قمٜمدُم٤م أىمقل:  ( و)ومظَّ قيتُّ قمٜمدُم٤م أٟمٓمؼ يمٚمٛمتلم ُمثؾ: )ومذَّ اًمٗمرق اًمّمَّ

"ؾم٤مر وص٤مر
(2)

 . 

٦م قُمِروم٧م ذم أهؾ احلج٤مز وشمٗمخٞمؿ إًمػ فم٤مهرة ًمٖمقيَّ
(3)

. يمت قمزي٧م ٕهؾ اًمٞمٛمـ  

قاو سمٕمد اًمٞم٤مء ذم طمدِّ يمتب٧م ذم اعمّمحػ سم٤مًمقاو  ًمٞمٕمٚمؿ أنَّ اًم "اًمٞمٛمـ  ي٘مقل اسمـ ُمٜمٔمقر: 

اجلٛمع، وىمٞمؾ قمغم شمٗمخٞمؿ إًمػ، وطمٙمك اسمـ ضمٜمِّل قمـ ىمٓمرب أنَّ أهؾ اًمٞمٛمـ ي٘مقًمقن: 

احلٞمقة، سمقاو ىمبٚمٝم٤م ومتح٦م... ويمذًمؽ يٗمٕمؾ أهؾ اًمٞمٛمـ سمٙمؾِّ أًمػ ُمٜم٘مٚمب٦م قمـ واو 

يمقة ٚمقة واًمزَّ "يم٤مًمّمَّ
(4)

. 

وهمػممه٤م وهق صقت ُم٤م زًمٜم٤م ٟمسٛمٕمف ذم هلج٤مشمٜم٤م اعمحٚمٞم٦م ُمـ ٟمحق: )ٟمقع( و)صمقب( 

مم٤َّم هيدف إمم حت٘مٞمؼ آٟمسج٤مم اًمّمقيتّ 
(5)

ُمز) ( طمس٥م ُمٕمٞم٤مر داٟمٞم٤مل o.ويرُمز ًمف سم٤مًمرَّ

ضمقٟمز
(6)

. 

 

                                                                        

 .22 وُمبٜم٤مه٤م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمٚمُّٖم٦م (1)

 .7 اًمٕمرب يمالم (2)

 .374/ 1 مهع اهلقاُمع ،1/21 اإلقمراب ٜم٤مقم٦مص رسُّ  ،423/ 4 اًمٙمت٤مب (3)

 .311/ 14اًمٚمِّس٤من )طمٞم٤م(  (4)

 .74اًمٚمََّٝمج٤مت ذم اًمٙمت٤مب ًمسٞمبقيف أصقاشم٤م وسمٜمٞم٦م  (5)

 24اًمّمقائ٧م سملم اسمـ ضمٜمِّل وداٟمٞم٤مل ضمقٟمز  (6)



 
 656 وصٗمٞم٦مدراؾم٦م  – احلروف اًمٗمرقمٞم٦م اعمستحسٜم٦م

ايّن:  ٚمقة( و)اًمّزيمقة( و)احلٞمقة( ورؾمؿ ذم يمؾِّ اعمّم٤مطمػ )اًمّّم  "ي٘مقل اًمدَّ

دوة( و)يمٛمِم٤موة( و)اًمٜمَّجقة( و)ُمٜم٤موة( سم٤مًمقاو قمغم إصؾ، أو قمغم ًمٖم٦م أهؾ و)سم٤مًمٖم

"ٗمرـمقن ذم شمٗمخٞمؿ إًمػ وُم٤م ىمبٚمٝم٤م احلج٤مز اًمذيـ ي
(1)

. 

ايّن إمم أنَّ اًمتَّٗمخٞمؿ ىمد ورد ذم أرسمٕم٦م أصقل ُمٓمَّردة، وأرسمٕم٦م أظمرى  وذه٥م اًمدَّ

٤م إصقل، ومٝمل )اًمّّمٚمقة(، و)اًمّزيمقة(، و)احلٞمقة(، و)اًمّرسمق(.  ُمتٗمّرقم٦م أُمَّ

٤م اًمٗمروع، ومٝمل )سم٤مًمٖمدوة(، و)يمٛمِمٙم٤موة(، و)اًمٜمّجقة(، و)ُمٜم٤موة(، ُمٕمٚمِّال  وأُمَّ

يـ واحلٞم٤مة شمٗمخٞمٛمٝم٤م، ويمت٤مسمتٝم٤م سم٤مًمقاو سمتٕمٔمٞمؿ ؿم٠من هذه إطمرف ذم اًمدِّ
(2)

. وشم٤مسمٕمف ذم 

ريمٌّم  ذًمؽ اًمزَّ
(3)

. ذم طملم ذه٥م اًم٘مٞمزُّ إمم أنَّ اًمذي دقم٤مهؿ إمم ذًمؽ إرادة ٟمٗمل ضمقاز 

اإلُم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م
(4)

. 

٤م عم٤َّم ضم٤مورت أصقاشم٤م همػم ُمٓمب٘م٦م، ظمٌم ُمدّوٟمق  وذه٥م د. متل٤َّمم طمّس٤من إمم أَّنَّ

رآن قمغم شمٗمخٞمؿ إًمػ، يمتبقه٤م ذم صقرة اًمقاو  ًمَٞمْٕمٚمؿ اًم٘م٤مرئ أنَّ هذه إًمػ اًم٘م

ٛم٦م ُمٗمخَّ
(5)

. 

وذهب٧م د. ص٤محل٦م آل همٜمٞمؿ إمم أنَّ هذه اًمٙمٚمتت ىمد يمتب٧م سم٤مًمقاو ذم اعمّمحػ  

ة شمٗمخٞمٛمٝمؿ ًمألًمػ يمتبقه٤م واوا . وأنَّ  طمٞم٨م إنَّ اًمذيـ يمتبقه ضمٚمُّٝمؿ ُمـ ىمريش، ومٚمِمدَّ

ٝمرا ُمـ ُمٔم٤مهر اًمت٠َّمينِّ ذم اًمٜمُّٓمؼ، وهق ُم٤م شمتٛمٞمَّز سمف اًم٘مب٤مئؾ احلرضي٦َّم هذا اًمتَّٗمخٞمؿ يٕمدُّ ُمٔم

يم٤مًمبٞملئ٦م احلج٤مزي٦َّم
(6)

. 

                                                                        

 .111اعمحٙمؿ ذم ٟم٘مط اعمّمحػ  ،271( اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ اعمّمحػ 1)

 .277ل271اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ اعمّم٤مطمػ  (2)

 .417/ 1ؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اًم (3)

قم٤مي٦م  (4)  .317اًمرِّ

 .22 وُمبٜم٤مه٤م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمٚمُّٖم٦م (5)

  .74اًمٚمََّٝمَج٤مت ذم اًمٙمت٤مب ًمسٞمبقيف أصقاشم٤م وسمٜمٞم٦م  (6)



 
 657 قمكم سمـ قمبد اهلل اًم٘مريند. 

يم٤مة ىمد وردت ذم اًم٘مرآن مخس٤م وقمنميـ  ل درار إمم أنَّ ًمٗمٔم٦م اًمزَّ وذه٥م د. ُمٙمِّ

الة  الة( ُمب٤مذة، وعمل٤َّم يم٤مٟم٧م ٓم اًمّمَّ ة شم٤مسمٕم٦م ًمٚمٗمٔم٦م )اًمّمَّ ة، ُمٜمٝم٤م إطمدى وقمنمون ُمرَّ ُمرَّ

قيت ذم ُم يم٤مة سمٖمٞم٦م حت٘مٞمؼ آٟمسج٤مم اًمّمَّ ٛم٦م اٟم٘مٚم٥م إًمػ واوا، وحل٘متٝم٤م ًمٗمٔم٦م اًمزَّ ٗمخَّ

إداء، واٟم٘مٚم٥م إًمػ ومٞمٝم٤م واوا  اشمب٤مقم٤م عم٤م ىمبٚمٝم٤م. ذم طملم أنَّ إًمػ ذم ًمٗمٔم٦م )احلٞم٤مة( 

اٟم٘مٚم٥م واوا قمغم أؾم٤مس اًمتَّقىمُّع، وىمّمد ُمٜم٤مؾمب٦م صقت ٟمٓم٘مؽ سم٤مًٕمػ سمّمقت ٟمٓم٘مؽ 

يّمػم إًمٞمف إًمػ  طمٞم٨م إنَّ مجع احلٞم٤مة: طمٞمقات،  سم٠مصؾ إًمػ، أو سمّمقت ُم٤م

وطمٞمقان، وإذا اٟم٘مٚم٥م واوا ل هٜم٤م ل وم٢مٟمَّت ًمٚمتَّقىمع
(1)

. 

ـُ اجلزريِّ إمم أنَّ إًمػ ٓ شمقصػ سمؽمىمٞمؼ، وٓ شمٗمخٞمؿ  وإٟمَّت هل  وذه٥م اسم

شم٤مسمٕم٦م عم٤م ىمبٚمٝم٤م شمرىمٞم٘م٤م، وشمٗمخٞمت
(2)

. 

ؿ إٓ إذا ؾُمبِ٘م٧م سمّمقت ُم ٤م ٓ شُمٗمخَّ ـ أصقات آؾمتٕمالء  وهل: وقمغم هذا وم٢مَّنَّ

٤مد، واًمٔم٤َّمء  طمٞم٨م يٙمقن اًمٚمِّس٤من  ٤مد، واًمٓم٤َّمء، واًمّمَّ اخل٤مء، واًمٖملم، واًم٘م٤مف، واًمْمَّ

ُمرشمٗمٕم٤م إمم احلٜمؽ إقمغم طملم اًمٜمُّٓمؼ هب٤م
(3)

. وؾمب٥م شمبٕمٞمَّتٝم٤م عم٤م ىمبٚمٝم٤م هق أٟمَّف ٓ يٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م 

قمْمق ُمـ أقمْم٤مء اًمٜمُّٓمؼ
(4)

ؿ  وذًمؽ سم٠من  . وذه٥م د. يمتل سمنم إمم أنَّ إوومؼ أنْ  ُيٕمٛمَّ

٦م  ًمتدظمؾ إصقات اًمت٤َّمًمٞم٦م هل٤م  طمٞم٨م شَم٠َمصمَّر إًمػ سمتٗمخٞمؿ  ٞم٤مق سمٕم٤مُمَّ ُيؽمك إُمر ًمٚمسِّ

إصقات اًمت٤َّمًمٞم٦م ًمف  ُمـ ٟمحق: وم٤مض، وسم٤مض
(5)

. 

                                                                        

قشمٞم٦َّم ذم يمت٤مب ؾمٞمبقيف ظمٚمٗمٞم٤مت واُمتداد  (1)  .312احلروف اًمٕمرسمٞم٦َّم وشمبدٓهت٤م اًمّمَّ

 .312/ 1 اًمٜمَّنم (2)

 .13/ 1 قمراباإل صٜم٤مقم٦م رسُّ  (3)

 .22 اعم٘مؾ ضمٝمد (4)

 .121دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمٚمُّٖم٦م  (5)
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٤م مل شمٙمـ ُمسبقىم٦م  وُيْٚمحظ ُمـ ظمالل إُمثٚم٦م اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اًمٕمٚمتء هلذه إًمػ أَّنَّ

د اًمتَّٗمخٞمؿ ذم اًمّزيمقة، واحلٞمقة، ومل شُمْسبؼ سم٠مطمد أصقات آؾمتٕمالء وم٘مط  طمٞم٨م ور

 سمّمقت ُمـ أصقات آؾمتٕمالء.

ٞمِّغ إمم أنَّ ًمألًمػ صٗمتلم:   وذه٥م د. قمبداًمٕمزيز اًمّمَّ

ت  وهل إًمػ اًمٚمَّٝمجٞم٦َّم اًمتل  صٗم٦م أؾم٤مؾمٞم٦َّم صم٤مسمت٦م، وهب٤م شمٙمقن إًمػ صقشم٤م ُمٗمخَّ

 ذيمره٤م ؾمٞمبقيف ًمٖم٦م ًمٚمحج٤مزيِّلم.

اء، واًمالم، وأظمرى همػم صم٤مسمت٦م  وإٟمَّت هل ُم ٙمتسب٦م شمِمبف اًمتَّٗمخٞمؿ ذم صقيت اًمرَّ

ُمٝم٤م ُمـ إصقات اعمستٕمٚمٞم٦م ٗم٦م شمٙمقن ًمألًمػ ل أيْم٤م ل طملم شمتبع ُم٤م شم٘مدَّ وهذه اًمّمِّ
(1)

. 

وذه٥م د. يمتل سمنم إمم أنَّ هذا اًمٜمُّٓمؼ اًمٚمََّٝمجل همػم اعمرشمبط سم٤معمقىمع واًمّسٞم٤مق 

بلٍّ قمـ اًمٕمرسمٞم٦َّم  ُمدًمِّال قمغم ذًمؽ اًمقارد ذم ًمٖم٦م أهؾ احلج٤مز ضم٤مء ٟمتٞمج٦م اًمت٠َّمصمُّر سمٜمٓمؼ أضمٜم

يمقة( ذم اًمٚمُّٖم٦م اًمرّسي٤مٟمٞم٦َّم ٚمقة( و)اًمزَّ سمقرود ًمٗمٔم٦م )اًمّمَّ
(2)

 . 

ٜم٤م ًمق  ٤من إمم أنَّ أًمػ اًمتَّٗمخٞمؿ ىم٤مئٛم٦م سمذاهت٤م  ُمدًّمال قمغم ذًمؽ سم٠مٟمَّ وذه٥م د. مت٤َّمم طمسَّ

ؿ اًمذي يٜمتٛمل إمم طمرف إًمػ ذم وؾمط )ـم٤مب(  قت اعمٗمخَّ أردٟم٤م أْن ٟمستبدل سم٤مًمّمَّ

صقشم٤م آظمر ُمرىمَّؼ ٟمزقمٛمف ُمـ إًمػ ل أيْم٤م ل ًمٕمزَّ ذًمؽ قمغم ذوق اًمٚمُّٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم، 

ٛم٦م ٓ شمتٚمقه٤م أًمػ  وًمتٕم٤مرض ُمع ـمري٘متٝم٤م ذم ُمّم٤مىمب٦م إصقات  طمٞم٨م إنَّ اًمٓم٤َّمء اعمٗمخَّ

ؿ، واعمرىمَّؼ ي٠مسمك  قشملم اعمٗمخَّ ُمرىمَّ٘م٦م ذم قمرف اًمٚمُّٖم٦م اًمٗمّمحك، وُمٕمٜمك ذًمؽ أنَّ أطمد اًمّمَّ

حمؾَّ أظمر رهمؿ اٟمتتئٝمت إمم طمرف واطمد أطمدمه٤م أن حيؾَّ 
(3)

. 

                                                                        

قيتّ  اعمّمٓمٚمح (1) راؾم٤مت ذم اًمّمَّ  .121 ل147 اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمدِّ

 .121دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ اًمٚمُّٖم٦م  (2)

 .22وُمبٜم٤مه٤م  ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٕمرسمٞم٦َّم اًمٚمُّٖم٦م (3)
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ذم طملم ذه٥م د. يمتل سمنم إمم أنَّ اًمتَّٗمخٞمؿ ذم إًمػ ًمٞمس فم٤مهرة ومقٟمٞمٛمٞم٦َّم ُمـ 

قيت، وإٟمَّت هق فم٤مهرة  ؿم٠مَّن٤م اًمتَّٗمريؼ سملم اعمٕم٤مين ذم اًمٙمٚمتت اعمتتصمٚم٦م ذم شمريمٞمبٝم٤م اًمّمَّ

ٞم٤مق ٦م ٟم٤مدم٦م قمـ اًمسِّ شمٓمريزيَّ
(1)

. 

اًمتَّٗمخٞمؿ ل هٜم٤م ل ًمٚمٜمَّؼم، وذًمؽ أنَّ هذه إًمػ  اًمتل ي٘مع ورضمع يم٤مٟمتٞمٜمق فم٤مهرة 

قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمَّؼم، شمّمػم ذم اًمٕمرسمٞم٦َّم واًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦َّم أصقات ُمدٍّ ظمٚمٗمٞم٦َّم ٟمّمػ ضٞمِّ٘م٦م  أي: أًمٗم٤مت 

ٛم٦م ُمٗمخَّ
(2)

. 
  

                                                                        

 .121 اًمٚمُّٖم٦م قمٚمؿ ذم دراؾم٤مت (1)

 .121دروس ذم قمٚمؿ أصقات اًمٕمرسمٞم٦َّم  (2)
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 املبحث الثَّالث: ألف اإلمالة

ء واإلىمب٤مل قمٚمٞمفاإلمالة لغة : اًمٕمدول إمم اًمٌمَّ
(1)

. 

٤مًمٗمتح٦م ٟمحق اًمٙمرسة، وسم٤مًٕمػ ٟمحق اًمٞم٤مءأن يٜمحك سم واصطالحا:
(2)

. 

يضُّ إمم اًم٘مقل سم٠منَّ اإلُم٤مًم٦م هل أن يٜمحك سم٤مًمٗمتح٦م ٟمحق اًمٙمرسة ُمقومٞم٦م  وذه٥م اًمرَّ

سم٤مًمٖمرض  ذًمؽ أٟمَّف يٚمزم ُمـ إُم٤مًم٦م ومتح٦م إًمػ ٟمحق اًمٙمرسة إُم٤مًم٦م إًمػ ٟمحق اًمٞم٤مء  

اًمٞم٤مء سم٘مدر إُم٤مًم٦م ٕنَّ إًمػ اعمحض، ٓ يٙمقن إٓ سمٕمد اًمٗمتح اعمحض، ويٛمٞمؾ إمم ضم٤مٟم٥م 

اًمٗمتح٦م إمم اًمٙمرسة رضورة، ومٚمتَّ ًمزُمتٝم٤م مل حيت٩م إمم ذيمره٤م
(3)

. 

قت، وهق أن  ظمٞمؿ شمٚمٞملم اًمّمَّ ظمٞمؿ  ٕنَّ اًمؽمَّ وأـمٚمؼ قمٚمٞمف اًم٘مرـمبلُّ أًمَػ اًمؽمَّ

يٜمحك سم٤مًمٗمتح٦م اًمتل ىمبؾ إًمػ ٟمحق اًمٙمرسة، ومتخرج إًمػ سملم إًمػ واًمٞم٤مء
(4)

. 

ـُ اجلزريِّ أنَّ ُمـ واظمتٚمػ اًمٕمٚمتء ذم يمقن اإلُم٤مًم٦م  ومرقم٤م قمـ اًمٗمتح  طمٞم٨م ذيمر اسم

اًمٕمٚمتء ُمـ ىم٤مل سم٠مص٤مًم٦م يمؾٍّ ُمٜمٝمت، ذم طملم ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أص٤مًم٦م اًمٗمتح، وومرقمٞم٦َّم 

اإلُم٤مًم٦م ُمدًمِّٚملم قمغم ذًمؽ سم٠منَّ اإلُم٤مًم٦م ٓ شمٙمقن إٓ قمٜمد وضمقد ؾمب٥م ُمـ إؾمب٤مب، وم٢مْن 

ًمٗمتح واإلُم٤مًم٦م، ومت ُمـ يمٚمٛم٦م مت٤مل وُمِ٘مد ؾمب٥م ُمٜمٝم٤م ًمزم اًمٗمتح، وإْن ُوضِمَد رٌء ُمٜمٝم٤م ضم٤مز ا

إٓ وذم اًمٕمرب ُمـ يٗمتحٝم٤م، وٓ ي٘م٤مل يمؾُّ يمٚمٛم٦م شُمٗمتح ومٗمل اًمٕمرب ُمـ يٛمٞمٚمٝم٤م. إمم ضم٤مٟم٥م 

أنَّ اإلُم٤مًم٦م شمَّمػمِّ احلرف سملم طمروملم سمٛمٕمٜمك أنَّ إًمػ اعمتًم٦م سملم إًمػ اخل٤مًمّم٦م واًمٞم٤مء، 

ة، واًمٗمتح ُيْب٘مل إًمػ ويمذًمؽ اًمٗمتح٦م اعمتًم٦م  طمٞم٨م شمّمػم سملم اًمٗمتح٦م اخل٤مًمّم٦م واًمٙمرس

واًمٗمتح٦م قمغم أصٚمٝم٤م. وُمـ صمؿَّ قُمٚمِؿ أص٤مًم٦م اًمٗمتح، وومرقمٞم٦َّم اإلُم٤مًم٦م
(5)

. 

                                                                        

 . 121/ 11( ُمٞمؾ) اًمٚمِّس٤من (1)

 .1/111، اًمٙمِمػ 1/23،رس صٜم٤مقم٦م اإلقمراب 2/111إصقل  (2)

٤مومٞم٦م ذح (3)  .2/4 اًمِمَّ

ح ذم قمٚمؿ اًمتَّجقيد  (4)  .22اعمقضَّ

 .3/23اًمٜمَّنم  (5)
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وذه٥م ضم٤من يم٤مٟمتٞمٜمق إمم ىمدم فم٤مهرة اإلُم٤مًم٦م ُمستدٓ قمغم ذًمؽ سمٜم٘مقش ىمديٛم٦م 

يمتب٧م سمحروف يقٟم٤مٟمٞم٦َّم
(1)

. وذه٥م سمرضمِمؽمارس إمم أنَّ صقت اإلُم٤مًم٦م هق أطمد أصقات 

٤مُمٞم٦َّم، صمؿَّ وَمَ٘مَد ىمٞمٛمتف  ًمٞمّمبح جمرد صقرٍة ُٟمْٓم٘مٞم٦َّماعمدِّ إؾم٤مؾمٞم٦َّم ذم اًمٚمُّ  ٖم٤مت اًمسَّ
(2)

. وذه٥م 

د.طمس٤مم ؾمٕمٞمد اًمٜمُّٕمٞمٛمل إمم أنَّ ُم٤م يسٛمك أًمٗم٤م هق ذم إصؾ أطمد صقرشملم رىمٞمؼ ي٘مرب 

قشملم   ُمـ اًمٞم٤مء، وومخؿ ي٘مرب ُمـ اًمقاو، وُم٤م اإلُم٤مًم٦م واًمتَّٗمخٞمؿ إٓ ُمـ آصم٤مر هذيـ اًمّمَّ

ر صقت اإلُم٤مًم٦م إمم  إًمػ اعمحض، وسم٘مٞم٧م آصم٤مر ذًمؽ قمٜمد اًم٘مب٤مئؾ اًمبدوي٦َّم، طمٞم٨م شمٓمقَّ

وقمٜمد سمٕمض ىمب٤مئؾ احلج٤مز، وًمٕمٚمَّٝم٤م يم٤مٟم٧م قمغم أـمراومٝم٤م سملم احلْم٤مرة واًمبداوة
(3)

. 

واإلُم٤مًم٦م قمغم رضسملم: إُم٤مًم٦م ؿمديدة، ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م: اإلضج٤مع، واًمبٓمح، 

واإلُم٤مًم٦م اعمحْم٦م، واًمٙمؼمى، واًمٙمثػم، واًمٙمرس
(4)

.  

٤مج:  ضمَّ ك اًمٜم٤َّمس اإلُم٤مًم٦م يمرسا، وًمٞمس سمٙمرس صحٞمح، واخلٚمٞمؾ. ؾم"ي٘مقل اًمزَّ ٛمَّ

"وأسمق قمٛمرو ي٘مقٓن إُم٤مًم٦م
(5)

وًمٞمس ذًمؽ سمٛمستٖمرب  ٕنَّ اإلُم٤مًم٦م ذم أؿمدِّ طم٤مٓهت٤م ل يمت  

أن شم٘مرب اًمٗمتح٦م ُمـ اًمٙمرسة، وإًمػ ُمـ اًمٞم٤مء، ُمـ همػم ىمٚم٥م "ي٘مقل أسمق ؿم٤مُم٦م: 

"ظم٤مًمص وٓ إؿمب٤مع ُمب٤مًمغ ومٞمف
(6)

ُمز )وهق ُم٤م يرُمز ًمف ذم احلريم  ٦م سم٤مًمرَّ (٤eمت اعمٕمٞم٤مريَّ
(7)

.  

ط، واإلُم٤مًم٦م  ٓم٦م، وومٞمٝم٤م ي١مشمك سم٤محلرف سملم اًمٗمتح اعمتقؾمِّ وهٜم٤مك اإلُم٤مًم٦م اعمتقؾمِّ

ديدة.   اًمِمَّ

                                                                        

 .127دروس ذم قمٚمؿ أصقات اًمٕمرسمٞم٦َّم  (1)

 .24اًمتَّٓمقر اًمٜمَّحقّي  (2)

راؾم٤مت اًمٚمَّٝمجٞم٦َّم واًمّمَّ  (3)  .312ل 314قشمٞم٦َّم قمٜمد اسمـ ضمٜمِّل اًمدِّ

٤مومٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م ذح، 3/37 ، اًمٜمَّنم3/911 واًمتَّذيمرة اًمتَّبٍمة ،2/111 ، إصقل41اًمتٞمسػم  (4)  اًمِمَّ

 .17 اًمٕمرسمٞم٦َّم واًمٚمَّٝمج٤مت اًم٘مراءات ذم اإلُم٤مًم٦م ،4/1791

 .2/221 وإقمراسمف اًم٘مرآن ُمٕم٤مين (5)

 .314 اعمٕم٤مين إسمراز (6)

٦م إصقات (7)  .44 اًم٘مراءات ذم اإلُم٤مًم٦م، 41 اًمٚمُّٖمقيَّ
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ٖمرى، واًمتَّ٘مٚمٞمؾ، واًمتَّٚمٓمٞمػ، وسملم سملم، وسملم اًمٚمَّٗمٔملم   وُيْٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اإلُم٤مًم٦م اًمّمُّ

أي: سملم اًمٗمتح واإلُم٤مًم٦م اعمحْم٦م
(1)

(Eويرُمز ًمف سم٤مًمرُمز ) .
(2)

. 

ومل يٕمتد ؾمٞمبقيف سم٢مُم٤مًم٦م سملم سملم، وإّٟمت سم٤مإلُم٤مًم٦م اعمحْم٦م
(3)

. وشم٤مسمٕمف ذم ذًمؽ 

اًمّريّض 
(4)

. 

د: ومٙمؾُّ ُم٤م  "وؿمّدة اإلُم٤مًم٦م وظمّٗمتٝم٤م شمٙمقن سمحس٥م اًم٘مرب ُمـ اًمٞم٤مء  ي٘مقل اعمؼمِّ

يم٤مٟم٧م اًمٞم٤مء أىمرب إمم أًمٗمف أو اًمٙمرسة، وم٤مإلُم٤مًم٦م ًمف أًمزم، واًمٜمَّّم٥م ومٞمف ضم٤مئز، ويمّؾ ُم٤م 

"ءات أو اًمٙمرسات، وم٤مإلُم٤مًم٦م ومٞمف أطمسـ ُمـ اًمٜمَّّم٥ميمُثرت ومٞمف اًمٞم٤م
(5)

مجٚم٦م اًمب٤مب ". و

أٟمَّف يمؾ ُم٤م يم٤من ذم اًمٞم٤مء أو اًمٙمرسة ومٞمف أصمب٧م، وم٤مإلُم٤مًم٦م ًمف أًمزم إٓ أن يٛمٜمع ُم٤مٟمع ُمـ 

"اعمستٕمٚمٞم٦م
(6)

. وشم٤مسمٕمف ذم ذًمؽ اسمـ يٕمٞمش
(7)

. 

 وذه٥م د. ؾمٛمػم اؾمتٞمتٞم٦م إمم شم٘مسٞمؿ اإلُم٤مًم٦م إمم درضمتلم مه٤م اإلضج٤مع واًمبٓمح 

طمٞم٨م يٙمقن اإلضج٤مع أىمرب إمم اًمٙمرس، ذم طملم يٙمقن اًمبٓمح أىمرب إمم اًمٗمتح  ذًمؽ 

أنَّ ًمٚمحريم٤مت طمدودا ٓ شمتج٤موزه٤م ي٘مؽمب سمٕمْمٝم٤م ُمـ سمٕمض، أو يبتٕمد سمٕمْمٝم٤م قمـ 

سمٕمض، وهذه احلدود هل اًمٗمتح٦م واًمٙمرسة، وم٤مًمٙمرسة هل احلدُّ إُم٤مُملُّ اًمٕمٚمقيُّ 

٤م أُم٤مُمٞم٦َّم ضٞمِّ٘م٦م . و ٗمكّم ًمٚمحريم٤مت، وشمقصػ سم٠مَّنَّ شمٕمدُّ اًمٗمتح٦م احلدُّ إُم٤مُملُّ اًمسُّ

رضمتلم ُمـ اًمٕمٚمّق واًمٜمّزول درضم٤مت  ًمٚمحريم٤مت، ومٝمل أُم٤مُمٞم٦َّم واؾمٕم٦م، وسملم ه٤مشملم اًمدَّ

خمتٚمٗم٦م متثِّؾ ُم٘مدار ىمرب اًمٗمتح٦م ُمـ اًمٙمرسة، واسمتٕم٤مده٤م قمٜمٝم٤م. ووضمد اًمٕمٚمتء أنَّ أسمرز 

                                                                        

 .1/71 اإلشم٘م٤من، 1/349 اإلحت٤مف، 3/34 اًمٜمَّنم (1)

٦م إصقات (2)  .44 اًم٘مراءات ذم اإلُم٤مًم٦م، 41 اًمٚمُّٖمقيَّ

 .311/ 1، اًمٜمَّنم 423/ 4اًمٙمت٤مب  (3)

 .4/ 2ذح اًمِم٤مومٞم٦م  (4)

 .43/ 2اعم٘متْم٥م  (5)

٤مسمؼ  (6)  .49/ 2اًمسَّ

ؾ  (7)  .24/ 7ذح اعمٗمّمَّ
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رضمت٤من اًمٚمَّت٤من متثالن ا ل واًمثُّٚم٨م اًمث٤َّمين درضمتلم سملم اًمٗمتح٦م واًمٙمرسة، مه٤م اًمدَّ ًمثُّٚم٨م إوَّ

رضمتلم يتؿُّ إٟمت٤مج طمريمتلم  ُمـ اعمس٤موم٦م اًمقاىمٕم٦م سملم اًمٗمتح٦م واًمٙمرسة، ومٕمٜمد ه٤مشملم اًمدَّ

خمتٚمٗمتلم ؿم٤مئٕمتلم ذم ُمٕمٔمؿ ًمٖم٤مت اًمٕم٤ممل، وإطمدى ه٤مشملم احلريمتلم أىمرب احلريمتلم إمم 

ف اًمٙمرسة، وهل ُم٤م يٕمرف سم٤مإلضج٤مع، وأظمرامه٤م أىمرب إمم اًمٗمتح٦م، وهق ُم٤م يٕمر

سم٤مًمبٓمح
(1)

 . 

وشمرضمع أؾمب٤مب اإلُم٤مًم٦م إمم ؾمببلم رئٞمسلم  مه٤م: اًمٙمرسة، واًمٞم٤مء
(2)

. 

 وأؾمب٤مهب٤م قمغم وضمف اًمتَّٗمّمٞمؾ ُم٤م يكم:

اإلُم٤مًم٦م ًمٚمٙمرسة ؾمقاء أيم٤مٟم٧م اًمٙمرسة ىمبؾ اعمتل أم سمٕمده  ٟمحق: قمتد،  .1

 واًمٜم٤َّمر.

 اإلُم٤مًم٦م ًمٚمٞم٤مء  ٟمحق: ؿمٞمب٤من، وؾمٞم٤َّمل. .3

 رىمك، وومتك. اإلُم٤مًم٦م ًمألًمػ اعمٜم٘مٚمب٦م قمـ ي٤مء  ٟمحق: .2

اإلُم٤مًم٦م ًمٚمٙمرسة اًمٕم٤مرض٦م  ٟمحق: ظم٤مف، وـم٤مب  ٕنَّ اًمٙمرس يٗمرض ذم  .4

 ظمٗم٧م وـمب٧م.

 اإلُم٤مًم٦م ًمألًمػ اعمِمبَّٝم٦م سم٤معمٜم٘مٚمب٦م قمـ اًمٞم٤مء  ٟمحق: طمبغم وؾمٙمرى.  .2

اإلُم٤مًم٦م ًمإلُم٤مًم٦م  ٟمحق: رأي٧م قِمِتدا، سم٢مُم٤مًم٦م إًمػ إظمػمة اعمبدًم٦م ُمـ  .1

اًمتَّٜمقيـ سمسب٥م إُم٤مًم٦م إًمػ إومم
(3)

. 

                                                                        

٦م ُمٜمٝم٩م ًمس٤مين ُمٕم٤مس اًم٘مر (1)  .42ل 43اءات اًم٘مرآٟمٞم٦َّم سملم اًمٕمرسمٞم٦َّم وإصقات اًمٚمُّٖمقيَّ

اج إمم أنَّ اًمٞم٤مء أىمقى ُمـ 1/119، اهلٛمع 3/23اًمٜمَّنم (2) َّ .اظمتٚمػ اًمٕمٚمتء ذم أهّيت أىمقى؟ ومذه٥م اسمـ اًمرسَّ

٤م طمرف واًمٙمرسة سمٕمْمٝم٤م، ذم طملم ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أنَّ اًمٙمرسة أىمقى  ًمٙمق َّن٤م دمٚم٥م اإلُم٤مًم٦م اًمٙمرسة   َّٕنَّ

قا قمغم ذًمؽ سم٠منَّ أهؾ احلج٤مز يٛمٞمٚمقن إًمػ ًمٚمٙمرسة، وٓ يٛمٞمٚمقَّن٤م ًمٚمٞم٤مء، إمم ضم٤مٟم٥م  رة واؾمتدًمُّ فم٤مهرة وُم٘مدَّ

ة، وم٤مًمٙمرسة ُمٕمٝم٤م. يٜمٔمر: مهع  ة، وإن يم٤مٟم٧م ُمدَّ أنَّ ٟمٓمؼ اًمٙمرسة أصم٘مؾ ُمـ ٟمٓمؼ اًمٞم٤مء  اًمتل ًمٞمس٧م ُمدَّ

 .119/ 1اهلقاُمع

 .22ل 23/ 3 ، اًمٜمَّنم112ل 111/ 2إصقل  (3)
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ة هل:وُٟم٘مؾ   قمـ ؾمٞمبقيف أٟمَّف زاد صمالصم٦م أؾمب٤مب أظمرى ؿم٤مذَّ

إُم٤مًم٦م إًمػ اعمِمبَّٝم٦م سم٤مًٕمػ اعمِمبَّٝم٦م سم٤معمٜم٘مٚمب٦م  ٟمحق: ـَمَٚمبْٜم٤ِم شمِمبٞمٝم٤م سم٠مًمػ  .9

 طمبغم.

 اإلُم٤مًم٦م ًمٚمٗمرق  ٟمحق: سم٤ِم، شم٤ِم ذم طمروف اعمٕمجؿ ومرىم٤م سملم آؾمؿ واحلرف. .1

٤مج. .7 اإلُم٤مًم٦م ًمٙمثرة آؾمتٕمتل  ٟمحق:اًمٜم٤َّمس، واحلجَّ
(1)

  

ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ اإلُم٤مًم٦م ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: واٍدطوُمـ 

چچ  چ   چ  چ
(2)

. طمٞم٨م ىمرأ ةزة سمُخْٚمػ قمـ ظمالد سم٢مُم٤مًم٦م )ضٕم٤موم٤م(
(3)

ي٘مقل  

ـُ يٕمٞمش:  اإلُم٤مًم٦م ومٞمٝم٤م طمسٜم٦م  ٕنَّ اًمٙمرسة أدٟمك إمم اعمستٕمكم ُمـ إًمػ، واًمٙمرسة "اسم

"شمقهل اؾمتٕمالء اعمستٕمكم، واًمٜمَّّم٥م ضمٞمِّد، واإلُم٤مًم٦م أضمقد
(4)

. 

چڱ  ڱ   ڱ  ڱچ وُمـ ؿمقاهد اإلُم٤مًم٦م ىمقًمف شمٕم٤ممم:
(5)

طمٞم٨م ىمرأ أسمق قمٛمرو  

واًمٙمس٤مئلُّ ذم رواي٦م اًمّدورّي سم٤مإلُم٤مًم٦م ذم اًمٙم٤مومريـ
(6)

واقمٚمؿ أنَّ ىمقُم٤م  ". ي٘مقل ؾمٞمبقيف: 

ُمـ اًمٕمرب ي٘مقًمقن: اًمٙم٤مومرون، ورأي٧م اًمٙم٤مومريـ، واًمٙم٤مسمر، وهل اعمٜم٤مسمر، عم٤م سمٕمدت، 

٤م ُمـ ُمقضع اًمالم وىمريب٦م ُمـ وص٤مر سمٞمٜمٝم٤م وسملم إًمػ طمرف مل  شم٘مق ىمقة اعمستٕمٚمٞم٦م  َّٕنَّ

اًمٞم٤مء، أٓ شمرى أنَّ إًمثغ جيٕمٚمٝم٤م ي٤مء، ومٚمتَّ يم٤مٟم٧م يمذًمؽ قمٛمٚم٧م اًمٙمرسة قمٛمٚمٝم٤م، إذ مل يٙمـ 

"سمٕمده٤م ي٤مء
(7)

قاهد ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ . وُمـ اًمِمَّ

                                                                        

 .317/ 1اإلىمٜم٤مع  (1)

 .7اًمٜمِّس٤مء  (2)

بٕم٦م  (3)  .339اًمسَّ

ؾ  (4)  .11/ 7ذح اعمٗمّمَّ

 .19اًمٓم٤مرق  (5)

 .113/ 3، إحت٤مف ومْمالء اًمبنم 192/ 1اًمٙمِمػ  (6)

 .129ل 121/ 4اًمٙمت٤مب  (7)
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چڤ
حراب(  طمٞم٨م ىمرأ اسمـ ذيمقان قمـ اسمـ قم٤مُمر سم٢مُم٤مًم٦م )اعم(1)

(2)
. ي٘مقل ُمّٙمل 

اَء "اًم٘مٞمّز:  أُم٤مهلت ًمٚمٙمرسة اًمتل سمٕمد إًمػ، وهق ضٕمٞمػ ُمـ وضمٝملم: أطمدمه٤م أّن اًمرَّ

إذا اٟمٗمتح٧م ىمبؾ إًمػ متٜمع اإلُم٤مًم٦م. واًمث٤َّمين: أنَّ اًمٙمرسة إقمراب همػم ٓزُم٦م، ًمٙمـ 

ى إُم٤مًم٦م )اعمحراب( ىمٚمٞمال  ًمٚمٙمرسة اًمتل قمغم اعمٞمؿ، وًمٚمٙمرسة قمغم اًمب٤مء، ويمال مه٤م شمت٘مقَّ

ة "يقضم٥م اإلُم٤مًم٦م، ومٚمتَّ اضمتٛمٕم٤م ىمقي٧م اإلُم٤مًم٦م سمٕمَض اًم٘مقَّ
(3)

 . 

قاهد ُم٤م ورد ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: چٻ  ٻ  پ  چ  وُمـ اًمِمَّ
ىمرأ اًمٙمس٤مئّل سم٤مإلُم٤مًم٦م  (4)

ذم )شماله٤م(
(5)

ـُ ظم٤مًمقيف:   وم٢مْن ىم٤مل ىم٤مئؾ: مل زقمٛم٧م أنَّ )شمال( ُمـ ذوات اًمقاو، "ي٘مقل اسم

قرة إذا يم٤مٟم٧م رؤوس آي٤مهت٤م ُمـ ي٤مءات ٟمحق: وىمد أُم٤مهل٤م اًمٙمس٤مئل؟ وم٤مجلقاب ٕنَّ اًم سُّ

")ضح٤مه٤م( و)ضماله٤م( و)شماله٤م( شمبٕمٝم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ ذوات اًمقاو
(6)

يضُّ إمم  . وذه٥م اًمرَّ

قرة إومم: أن مُت٤مل عمج٤مورة أًمػ مم٤مًم٦م  أنَّ إُم٤مًم٦م إًمػ ًمٚمتَّٜم٤مؾم٥ِم هل٤م صقرشم٤من  اًمّمُّ

قرة ٤م اًمّمُّ اًمث٤َّمٟمٞم٦م: أن مت٤مل ًمٙمقَّن٤م آظمر جم٤مور  يم٢مُم٤مًم٦م صم٤مين إًمٗملم ذم ٟمحق رأي٧م قمتدا. أُمَّ

ُم٤م أُمٞمؾ آظمره
(7)

 . 

قيّت سملم إصقات، ضم٤مءت ًمرضب  واإلُم٤مًم٦م ُمٔمٝمٌر ُمـ ُمٔم٤مهر آٟمسج٤مم اًمّمَّ

إضمٜم٤مح إًمػ  "ُمـ اًمتَّخٗمٞمػ واًمتَّٞمسػم وآىمتّم٤مد ذم اجلٝمد اًمٕمْمكّم  ي٘مقل ؾمٞمبقيف: 

                                                                        

 .27آل قمٛمران  (1)

بٕم٦م  (2)  .312اًمسَّ

بع وقمٚمٚمٝم٤م وطمججٝم٤م (3)  .193 اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمسَّ

ٛمس  (4)  .3اًمِمَّ

بٕم٦م  (5)  .29/ 3، اًمٜمَّنم 111اًمسَّ

 .71إقمراب صمالصملم ؾمقرة  (6)

٤مومٞم٦م  (7)  .12/ 2ذح اًمِمَّ
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"أظمػُّ قمٚمٞمٝمؿ، يٕمٜمل اإلُم٤مًم٦م
(1)

ايّن: اإلمج٤مع قمغم أنَّ اإلُم٤مًم٦م ًمٖم٦م  " . وي٘مقل أسمق قمٛمرو اًمدَّ

٦م ه٤مب إًمٞمٝم٤م اًمتتس اخلٗمَّ "ًم٘مب٤مئؾ اًمٕمرب دقم٤مهؿ إمم اًمذِّ
(2)

. 

قيتُّ احلدي٨م  ي٘مقل د.إسمراهٞمؿ أٟمٞمس:  رس اًمّمَّ يٚمٕم٥م "وهذا ُم٤م ي١ميده اًمدَّ

آٟمسج٤مم سملم أصقات اًمّٚملم دورا ه٤مُم٤م ذم ُمٕمٔمؿ ًمٖم٤مت اًمبنم، وهق ُمـ اًمتَّٓمّقرات 

٦م. وىمد اقمؽمف سمف اًم٘مدُم٤مء ُمـ قمٚمتء اًمٕمرسمٞم٦َّم،  احلديث٦م اًمتل متٞمؾ إًمٞمٝم٤م اًمٚمُّٖم٤مت سمّمٗم٦م قم٤مُمَّ

"وؾمٛمقه ذم سم٤مب اإلُم٤مًم٦م سم٤مًمتَّٜم٤مؾم٥م
(3)

. 

بٕم٦م، وهل ُمـ حلقن اًمٕمرب وأصقاهت٤م، وُمـ ُمذاهبٝم٤م  واإلُم٤مًم٦م ُمـ إطمرف اًمسَّ

وـمب٤مقمٝم٤م
(4)

. وىمد قُمزي٧م هذه اًمٔم٤َّمهرة ًمتٛمٞمؿ، وىمٞمس، وأؾمد
(5)

ذم طملم قمزي اًمٗمتح  

ٕهؾ احلج٤مز
(6)

، وُمع أنَّ ًمٖم٦م اًمٗمتح شمٜمس٥م إًمٞمٝمؿ إٓ أٟمَّف ىمد ورد قمٜمٝمؿ اإلُم٤مًم٦م ذم 

ُمقاضع ىمٚمٞمٚم٦م
(7)

، ُمـ ٟمحق: )اًمٜم٤َّمِس( ذم طم٤مل اجلرِّ 
(8)

. وقمٚمَّؾ ؾمٞمبقيف ًمذًمؽ سم٘مقًمف: 

اقمٚمؿ أٟمَّف ًمٞمس يمّؾ ُمـ أُم٤مل إًمٗم٤مت واومؼ همػمه ُمـ اًمٕمرب ممّـَ يٛمٞمؾ، وًمٙمٜمَّف ىمد "

، ومٞمٜمّم٥م سمٕمض ُم٤م يٛمٞمؾ ص٤مطمبف، ويٛمٞمؾ سمٕمض خي٤مًمػ يمّؾ واطمد ُمـ اًمٗمري٘ملم ص٤مطمبف

ُم٤م يٜمّم٥م ص٤مطمبف، ويمذًمؽ ُمـ يم٤من اًمٜمَّّم٥م ُمـ ًمٖمتف ٓ يقاومؼ همػمه ممّـَ يٜمّم٥م... وم٢مذا 

ّـَ هذا ُمـ أُمرهؿ "رأي٧م قمرسمّٞم٤م يمذًمؽ، ومال شمريٜمَّف ظمّٚمط ذم ًمٖمتف، وًمٙم
(9)

 . 

                                                                        

 .22/ 3، واًمٜمَّنم 47/ 2، ويٜمٔمر: اعم٘متْم٥م 391/ 2اًمٙمت٤مب  (1)

 . 321ُمٜمجد اعم٘مرئلم  (2)

 .11ذم اًمٚمََّٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦َّم  (3)

 . 314إسمراز اعمٕم٤مين  (4)

ب24/ 7ؾ ذح اعمٗمّمَّ  (5)  .21/ 3، اًمٜمَّنم 211/ 3، ارشمِم٤مف اًمرضَّ

٤مسم٘م٦م. (6)  اعمراضمع اًمسَّ

 .249/ 3، اًمتٍَّميح سمٛمْمٛمقن اًمتَّقضٞمح131/ 4اًمٙمت٤مب  (7)

 .12/ 3اًمٜمَّنم  (8)

 .132/ 4اًمٙمت٤مب  (9)
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 املبحث الرَّابع: ٍنزة بني بني

ريمتٝم٤م  وم٢مْن يم٤مٟم٧م ُمٗمتقطم٦م، ومٝمل هل اًمتل سملم اهلٛمزة وطمرف اًمٚمِّلم اًمذي ُمٜمف طم

سملم اهلٛمزة وإًمػ، وإْن يم٤مٟم٧م ُمٙمسقرة، ومٝمل سملم اهلٛمزة واًمٞم٤مء، وإْن يم٤مٟم٧م ُمْمٛمقُم٦م، 

 ومتح٦مٌ  ىمبٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٗمتقطم٦م مهزةٍ  يمؾَّ  أنَّ  اقمٚمؿ "ومٝمل سملم اهلٛمزة واًمقاو، ي٘مقل ؾمٞمبقيف: 

٤ميمٜم٦م، وإًمػ اهلٛمزة سملم ختٗمٞمٗمٝم٤م أردت إذا دمٕمٚمٝم٤م وم٢مٟمَّؽ ٦ًم، سمزٟمتٝم٤م وشمٙمقن اًمسَّ  همػم حم٘م٘مَّ

قت أٟمَّؽ ف وٓ شمْمٕمػ اًمّمَّ : ىمقًمؽ وذًمؽ. إًمػ هذه ُمـ شم٘مرهب٤م ٕٟمَّؽ وختٗمل  شمتٛمَّ

ؼ مل إذا احلج٤مز، أهؾ ًمٖم٦م ذم )ؾم٤مل( ؼ يمت حت٘مَّ  .سملم سملم ىمبؾ، ىمرأ وىمد متٞمؿ، سمٜمق حي٘مِّ

٤ميمٜم٦م، واًمٞم٤مء اهلٛمزة سملم ص٤مرت ومتح٦م وىمبٚمٝم٤م ُمٜمٙمرسة اهلٛمزة يم٤مٟم٧م وإذا  يمت اًمسَّ

٤ميمٜم٦م وإًمػ اهلٛمزة سملم اعمٗمتقطم٦م ٧ميم٤مٟم قت ل شمتؿّ  ٓ أٟمَّؽ شمرى أٓ. اًمسَّ  هٝمٜم٤م ل اًمّمَّ

ٗمف  هب٤م ٕٟمَّؽ وشمْمٕمِّ ٤ميمـ، ُمـ شم٘مرِّ : ىمقًمؽ وذًمؽ وهـ، احلرف يدظمؾ مل ذًمؽ وًمقٓ اًمسَّ

 وىمبٚمٝم٤م ُمْمٛمقُم٦م اهلٛمزة يم٤مٟم٧م وإذا .هذا أؿمب٤مه ويمذًمؽ إسمراهٞمؿ ىم٤مل وإذ وؾمئؿ، يئس

٤ميمٜم٦م ًمقاووا اهلٛمزة سملم ص٤مرت ومتح٦م،  ىمّم٦م اًمقاو وىمّم٦م ىمّمتٝم٤م واعمْمٛمقُم٦م. اًمسَّ

ب مهزة ومٙمؾُّ  واًمٞم٤مء، اعمٙمسقرة "ُمٜمف طمريمتٝم٤م اًمذي احلرف ُمـ شم٘مرَّ
(1)

. 

در إن  "ووصػ اًمُ٘مرـمبلُّ اًمبٞمٜمٞم٦َّم سم٘مقًمف: طم٘مٞم٘م٦م اًمبٞمٜمٞم٦َّم ومٞمٝم٤م أْن يِم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٤مًمّمَّ

يم٤مٟم٧م يم٤مٟم٧م ُمٗمتقطم٦م، وإن يم٤مٟم٧م ُمٙمسقرة ضمٕمٚم٧م يم٤مًمٞم٤مء اعمختٚمس٦م اًمٙمرسة، وإن 

ُمْمٛمقُم٦م ضمٕمٚم٧م يم٤مًمقاو اعمختٚمس٦م اًمْمّٛم٦م، وهذه احلريم٦م اعمختٚمس٦م هل اًمتل يم٤مٟم٧م ُمع 

٤م ُمع اهلٛمزة شمٙمقن أؿمبع ُمٜمٝم٤م ُمع احلرف اعمجٕمقل ظَمَٚمٗم٤م ُمٜمٝم٤م "اهلٛمزة، إٓ أَّنَّ
(2)

. 

ٞم٧م سمذًمؽ ًمْمٕمٗمٝم٤م  إذ  ٘مل٦م، وٓ ظمٚملقص احللرف   "وؾمٛمِّ ًمٞمس هل٤م متٙمللم اعمح٘مَّ

"اًمذي ُمٜمف طمريمتٝمل٤م
(3)

ش إمم أنَّ أُملر هلذه اهلٛملزة ٓ يٜمٙمِملػ إٓ . وذهل٥م اسملـ يٕملٞم

                                                                        

 .41/ 1، ويٜمٔمر: رس صٜم٤مقم٦م اإلقمراب 243 -2/241اًمٙمت٤مب (1)

ح ذم اًمتَّجقيد  (2)  .13اعمقضَّ

 .47/ 1قم٦م اإلقمراب رسُّ صٜم٤م (3)
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سم٤معمِم٤مومٝم٦م  ٕٟمَّف أُمر صقيت ٓ ُيْٚمحظ إٓ سم٤معمِمل٤مومٝم٦م
(1)

. وًملٞمس هللذه إٟملقاع ُملـ اهلٛملز 

اعمخٗمَّػ رُمز يمت٤ميّب ذم اخلّط اًمٕمريّب إٓ ُم٤م يم٤من ُمـ رؾمؿ اعمّمحػ اًمٙمريؿ  طمٞم٨م رُمزوا 

ـ ىمل٤مرئ ُملـ ىمراءهتل٤م ُمل٤م .هل٤م سمٜم٘مٓم٦م يمبػمة هٙمذا) لتع ( وٓ يلتٛمٙمَّ مل يٕملرف ذًملؽ سم٤مًمسَّ

واعمِم٤مومٝم٦م
(2)

. 

وُيْٚمَحظ أنَّ ؾمٞمبقيف يٕمدُّ مهزة )سملم سملم( طمروم٤م واطمدا، ذم طملم يذه٥م 

يٜمبٖمل قمغم اًمتَّح٘مٞمؼ أن شُمٕمدَّ صمالصم٦م أطمرف  وذًمؽ ٕنَّ  "قمبداًمقه٤مب اًم٘مرـمبّل إمم أٟمَّف 

ٝم٤م  وم٢مذا مهزة سملم سملم، هل اهلٛمزة اًمتل دمٕمؾ سملم اهلٛمزة، وسملم احلرف اًمذي ُمٜمف طمريمت

يم٤مٟم٧م اهلٛمزة ُمٙمسقرة ومجٕمٚم٧م )سملم سملم(  ومٝمل سملم اهلٛمزة وسملم اًمٞم٤مء  يم٘مقًمٜم٤م ذم ؾمئؿ: 

ؾمٞمؿ )سملم سملم(. وإن يم٤مٟم٧م ُمْمٛمقُم٦م، ومجٕمٚم٧م )سملم سملم(  ومٝمل سملم اهلٛمزة وسملم اًمقاو  

يم٘مقًمٜم٤م ذم ًم١مم: ًمقم )سملم سملم(. وإذا يم٤مٟم٧م ُمٗمتقطم٦م، وضمٕمٚم٧م يمذًمؽ  ومٝمل سملم اهلٛمزة 

ؾم٠مل: ؾم٤مل. وعمل٤َّم يم٤من يمؾُّ واطمد ُمـ هذه احلروف اًمثَّالصم٦م همػم وإًمػ  يم٘مقًمٜم٤م ذم 

أظمر، وضم٥م أن يٙمقن احلرف اًمذي سمٞمٜمف وسملم اهلٛمزة همػم احلرف اًمذي سملم اهلٛمزة 

"وسملم أظمريـ
(3)

. وشم٤مسمٕمف ذم ذًمؽ اسمـ احل٤مضم٥م
(4)

 . 

يمال اًم٘مقًملم صقاب  ٕٟمَّؽ إْن أظمذهت٤م ُمـ طمٞم٨م "وذه٥م أسمق طمٞم٤َّمن إمم أنَّ 

ًمتَّسٝمٞمؾ، ومٝمل طمرف واطمد، وإن أظمذهت٤م ُمـ طمٞم٨م اًمتَّسٝمٞمؾ اخل٤مص يم٤مٟم٧م ُمٓمٚمؼ ا

"صمالصم٦م أطمرف
(5)

. 

يضُّ أنَّ مهزة )سملم سملم( شمٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم:  وذيمر اًمرَّ

                                                                        

ؾ  (1)  .113/ 7ذح اعمٗمّمَّ

 .377اًمٚمََّٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦َّم واًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦َّم  (2)

 ٟمٗمسف. (3)

 324/ 2ذح ؿم٤مومٞم٦م اسمـ احل٤مضم٥م  (4)

 .1/374مهع اهلقاُمع  (5)
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)سملم سملم( اًم٘مري٥م  وهق اًمذي دمٕمؾ ومٞمف سملم اهلٛمزة، وسملم طمرف اعمدِّ  أحدٍنا:

 اًمذي ُمٜمف طمريمتٝم٤م.

ٕمؾ ومٞمف سملم اهلٛمزة وسملم احلرف اًمذي )سملم سملم( اًمبٕمٞمد  وهق اًمذي دم واآلخر:

ُمٜمف طمريم٦م ُم٤م ىمبٚمٝم٤م
(1)

 . 

وذه٥م ؾمٞمبقيف إمم أنَّ مهزة )سملم سملم( خترج ُمـ سملم اهلٛمزة وطمرف اعمدِّ اًمذي ُمٜمف 

طمريمتٝم٤م
(2)

يـ اجلٜمدّي، طمٞم٨م ذه٥م إمم أنَّ مهزة  . وشم٤مسمٕمف ُمـ اعمحدصملم د. أةد قمٚمؿ اًمدِّ

ن ذم أىمَم احلٚمؼ  طمٞم٨م شم ن سملم )سملم سملم( ٓ شمتٙمقَّ تٙمّقن اهلٛمزة إصٚمٞم٦َّم، سمؾ شمتٙمقَّ

احلٚمؼ واجلقف  اًمذي خترج ُمٜمف طمروف اعمدِّ  ًمذًمؽ يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م )سملم سملم(، وصقت 

هذه اهلٛمزة صقت ضٕمٞمػ ضمدا
(3)

. 

٘م٦م إٓ أنَّ  ٤من إمم أنَّ هذه اهلٛمزة خترج ُمـ ٟمٗمس خمرج اعمح٘مَّ وذه٥م د. مت٤َّمم طمسَّ

قشمٞم٦َّم ىمد ٓ يٙمقن شم٤مُّم٤م طم٤مل اًمٜمُّٓمؼ هبٛمزة )سملم سملم(، اًمٗم٤مرق سمٞمٜمٝمت أنَّ إىمٗم٤مل إوشم٤مر اًمّمَّ 

سمؾ هق إىمٗم٤مل شم٘مريبل
(4)

. 

 وذيمر ؾمٞمبقيف أنَّ مهزة )سملم سملم( شمرد ذم ُمقضٕملم:

يم٦م سم٠مّي طمريم٦م ذيٓم٦م أن يٗمتح ُم٤م ىمبٚمٝم٤م. أحدٍنا:  أن شمٙمقن اهلٛمزة ُمتحرِّ

 أن شمٙمقن ُمٙمسقرة أو ُمْمٛمقُم٦م وُم٤م ىمبٚمٝم٤م ُمٙمسقر أو ُمْمٛمقم.  واآلخر:

٤م شمٙمقن ذم يمٚمٛم٦م، يمت شمٙمقن ذم يمٚمٛمتلميمت أَّنَّ 
(5)

. 

                                                                        

٤مومٞم٦م  (1)  .41، 21/ 2ذح اًمِمَّ

 241/ 2اًمٙمت٤مب  (2)

اث  (3)  .1/232اًمٚمََّٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦َّم ذم اًمؽمُّ

 .٤132مه٩م اًمبح٨م ذم اًمٚمُّٖم٦م ُمٜم (4)

 .243-2/241اًمٙمت٤مب  (5)
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٤ميمٜم٦م ٓ ختٗمَّػ )سملم سملم(  وذًمؽ أٟمَّف ٓ  يم٦م  ٕنَّ اًمسَّ ويِمؽمط ومٞمٝم٤م أن شمٙمقن ُمتحرِّ

طمريم٦م هل٤م طمتك دمٕمؾ سملم اهلٛمزة واحلرف اًمذي ُمٜمف طمريمتٝم٤م
(1)

. 

٤م ؾم٘مقٌط ًمٚمٝمٛمزة ُمـ اًمٙمالم، شم٤مريم٦م  ووصػ د. إسمراهٞمؿ أٟمٞمس هذه احل٤مًم٦م سم٠مَّنَّ

ءه٤م، وأنَّ ُم٤م ٟمسٛمٕمف ٓ يٛم٧مُّ إمم اهلٛمزة سمّمٚم٦م، سمؾ هق صقت ًملم ىمّمػم، طمريم٦م ورا

ك قم٤مدة طمريم٦م اهلٛمزة يسٛمَّ
(2)

بقر ؿم٤مهلم  اًمذي أصمب٧م ذًمؽ  . وشم٤مسمٕمف ذم ذًمؽ د. قمبداًمّمَّ

ٞمبٙمتقضمراف ُمـ ظمالل سمٕمض اًمتَّج٤مِرب اعمٕمٛمٚمٞم٦َّم قمغم ضمٝم٤مز اًمسِّ
(3)

. 

قا بقر ؿم٤مهلم إمم أٟمَّف ًمٞمس ُمـ اًمّمَّ ب أن ي٘م٤مل: هذه مهزة وذه٥م د. قمبداًمّمَّ

ٚم٦م، أو هذه سملم سملم، أو هذه مهزة ُم٘مٚمقسم٦م  ُمٕمٚمِّال ذًمؽ سم٠مٟمَّف ٓ وضمقد ًمٚمٝمٛمزة ذم هذه  ُمسٝمَّ

احل٤مٓت  ٕنَّ وضع احلٜمجرة ًمدى اًمٜمُّٓمؼ هبذه احل٤مٓت يتٖمػمَّ إمم وضع آظمر همػم وضع 

اهلٛمزة
(4)

. 

٤مي٥م إمم أنَّ هذه اهلٛمزة، ًمٞمس٧م ؾمقى شمت٤مسمع حل ريمتلم وذه٥م د. ومقزي اًمِمَّ

ىمّمػمشملم شمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمت وىمٞمٗم٦م  طمٞم٨م شمس٘مط اهلٛمزة ذم اًمٜمُّٓمؼ، وحيؾُّ حمٚمَّٝم٤م وىمٞمٗم٦م شمٗمّمؾ 

سملم احلريمتلم اًمٚمَّتلم شمٙمتٜمٗم٤مَّن٤م
(5)

 . 

 ومً طواٍد ٍنزة بني بني:

 چڻ  چ : ىمقًمف شمٕم٤ممم
(6)

طمٞم٨م ىمرأ ٟم٤مومع 
(7)

، وأسمق ضمٕمٗمر
(1)

 سمتخٗمٞمٗمٝم٤م سملم سملم، 

 سملم،

                                                                        

ؾ 113/ 1اًمٙمِمػ  (1)  .119/ 7، ذح اعمٗمّمَّ

٦م  (2)  .71إصقات اًمٚمُّٖمقيَّ

 .112اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦َّم ذم ضقء قمٚمؿ اًمٚمُّٖم٦م احلدي٨م  (3)

 .111أصمر اًم٘مراءات ذم إصقات واًمٜمَّحق اًمٕمريّب  (4)

قشمٞم٦َّم ذم سمٜم٤مء (5)  .221اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم  أصمر اًم٘مقاٟملم اًمّمَّ

 . 41،49إٟمٕم٤مم أيتلم  (6)

بٕم٦م  (7)  .1/279، اًمٜمَّنم 329اًمسَّ



 
 671 قمكم سمـ قمبد اهلل اًم٘مريند. 

يمت روي٧م قمـ ورش ُمـ ـمريؼ إصبٝم٤مين
(2)

. 

يمذًمؽ ىمرئ سم٤مًمتَّخٗمٞمػ سملم سملم ذم اهلٛمزة اًمث٤َّمٟمٞم٦م اًمقاىمٕم٦م سمٕمد مهزة آؾمتٗمٝم٤مم ذم 

 چٿ  ٿ  ٹ  چ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
(3)

چ  ڃ  ڃ   چچ  ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:
(4)

، يمت 

 چٹ  چ  ىمرئ سمتخٗمٞمػ اهلٛمزة سملم سملم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:
(5)

وىمد ٟمسب٧م اًم٘مراءة ذم يمؾِّ ُم٤م  

ؾمبؼ إمم إصبٝم٤مين قمـ ورش
(6)

. 

 چېئ     چ  ـ ؿمقاهد مهزة سملم سملم ىمقًمف شمٕم٤ممم:وُم
(7)

روى أسمق سمٙمر قمـ قم٤مصؿ  

ختٗمٞمٗمٝم٤م
(8)

. 

 يمت ورد ختٗمٞمػ اهلٛمزة اعمتحريم٦م إذا ضم٤مءت سمٕمد أًمػ وُمـ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 چڦ  چ
(9)

وٟمسب٧م اًم٘مراءة سمذًمؽ إمم أيب ضمٕمٗمر ذم هذا اًمٚمَّٗمظ طمٞم٨م وىمع 
(10)

 

وواوم٘مف اعمٓمّققملُّ قمٚمٞمف قمـ إقمٛمش
(11)

. 

                                                                        
= 

 .1/311، اإلحت٤مف 1/279اًمٜمَّنم (1)

 .1/311اإلحت٤مف  (2)

 .79إقمراف أي٦م  (3)

 .77إقمراف أي٦م  (4)

 .44إقمراف أي٦م  (5)

 .1/311، اإلحت٤مف 1/271اًمٜمنم  (6)

 .322اًمب٘مرة (7)

 .1/212ىمٜم٤مع اإل (8)

، 129، 124، 112. وؾمقرة إقمراف أي٤مت 111، 91، 93، 91، 23، 13ؾمقرة اعم٤مئدة أي٤مت  (9)

121. 

 .1/319، واإلحت٤مف 1/411اًمٜمنم  (10)

 .1/319اإلحت٤مف  (11)
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وم٢مٟمَّت ضمٕمٚم٧م هذه "ؾ ؾمٞمبقيف ًمقرود اهلٛمزة قمغم هذه اًمّّمقرة سم٘مقًمف: وقمٚمَّ 

احلروف )سملم سملم( ومل دمٕمؾ أًمٗم٤مت، وٓ ي٤مءات، وٓ واوات  ٕنَّ أصٚمٝم٤م اهلٛمز، 

ومٙمرهقا أْن خيّٗمٗمقا قمغم همػم ذًمؽ، ومتحّقل قمـ سم٤مهب٤م، ومجٕمٚمقه٤م )سملم سملم( ًمُٞمْٕمٚمِٛمقا أنَّ 

"أصٚمٝم٤م قمٜمدهؿ اهلٛمز
(1)

ل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمّز أنَّ اًمٕمٚم٦َّم ذم ذًمؽ أنَّ . ذم طملم يرى ُمٙمّ 

٤ميمٜم٦م  ًمذًمؽ يم٤من شمدسمػمه٤م سمحريمتٝم٤م  ٦م سمحريمتٝم٤م، ٓ يم٤مًمسَّ يم٧م أصبح٧م ىمقيَّ اهلٛمزة عمل٤َّم حترَّ

أومم ُمـ شمدسمػمه٤م سمحريم٦م ُم٤م ىمبٚمٝم٤م، وًمق ضَمَرْت قمغم اًمبدل، جَلََرْت قمغم طمٙمؿ ُم٤م ىمبٚمٝم٤م، 

"ومٙم٤مٟم٧م طمريمتٝم٤م أومم هب٤م
(2)

 . 

ـُ اجلزرّي ُمـ أْن َيٜمْٓمؼ هب٤م اًم٘م٤مرئ  وًمّمٕمقسم٦م اًمٜمُّٓمؼ ر اسم سم٤مهلٛمزة وم٘مد طمذَّ

٦م إذا وًمٞمٝم٤م جم٤مٟمس أو ُم٘م٤مرب  ُمـ ٟمحق: أقمقذ، أطمٓم٧م، اهدٟم٤م ع، وسمخ٤مصَّ يم٤معمتٝمقِّ
(3)

. 

ٗم٦م )سملم سملم( ُمـ طمٞم٨م احلريم٦م واًمّسٙمقن قمغم  واظمتٚمػ اًمٕمٚمتُء ذم اهلٛمزة اعمخٗمَّ

 صمالصم٦م أىمقال: 

يم٦م،  ٤م ُُمتَحرِّ ل: اًم٘مقل سم٠مَّنَّ ٘م٦م، وهق رأي اًمبٍميلمإوَّ وهل سمقزَّن٤م حم٘مَّ
(4)

. 

اًمث٤َّمين: اًم٘مقل سمسٙمقَّن٤م، وهق رأي اًمٙمقومٞملم
(5)

. 

يم٦م، وٓ ؾم٤ميمٜم٦م، ىم٤مًمف صمٕمٚم٥م ٤م ٓ ُمتحرِّ اًمث٤َّمًم٨م: اًم٘مقل سم٠مَّنَّ
(6)

. 

وقمرض أسمق اًمؼميم٤مت إٟمب٤مرّي حلج٩م اًمٗمري٘ملم
(7)

   إذ اؾمتدلَّ اًمبٍمّيقن سمت يكم:

                                                                        

 .243/ 2اًمٙمت٤مب  (1)

 .112/ 1اًمٙمِمػ  (2)

 311/ 1اًمٜمَّنم  (3)

٤مس رآناًم٘م إقمراب ،1/129 اعم٘متْم٥م ،221-2/247 اًمٙمت٤مب (4)  اإلٟمّم٤مف ،2/372 ،4/224 ًمٚمٜمَّحَّ

ؾ ذح ،3/931-921)  .112 ،7/117 اعمٗمّمَّ

 .3/931 اإلٟمّم٤مف (5)

٤مس اًم٘مرآن إقمراب (6)  . 4/224 ًمٚمٜمَّحَّ

 .921 -3/931 اإلٟمّم٤مف (7)
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ٕم -1 ر، وسمٕمده٤م ؾم٤ميمـ ذم اعمقضع اًمذي ًمق وىمققمٝم٤م خمّٗمٗم٦م سملم سملم ذم اًمِمِّ

اضمتٛمع ومٞمف ؾم٤ميمٜم٤من ٟٓمٙمرس اًمبٞم٧م، وُمـ ذًمؽ ىمقل إقمِمك
(1)

: 

 أاَ َن رأت رضملللال أقمِملللك أرّض سملللفِ 

 

 ريلل٥ُم اًمزُملل٤من ودهللر ُمٗمِسللد ظَمبِللُؾ 

 

٤ميمٜم٤من،  ٗم٦م، وًمق ضم٤مءت ؾم٤ميمٜم٦م  ٓضمتٛمع اًمسَّ وم٤مًمٜمُّقن )أان( ؾم٤ميمٜم٦م، وىمبٚمٝم٤م مهزة خمٗمَّ

 .وحم٤مل اًمت٘م٤مؤمه٤م ذم هذا اعمقضع

سمقا هذه اهلٛمزة ُمـ  -3 اؾمتث٘م٤مل اضمتتع اهلٛمزشملم، ومٗمّروا ُمـ هذا اًمثِّ٘مؾ سم٠من ىمرَّ

طمرف اًمٕمٚم٦َّم، وهذا ٓ يقضم٥م ظمروضمٝم٤م قمـ أصٚمٝم٤م ُمـ يمؾِّ وضمف، وٓ ؾمٚم٥م طمريمتٝم٤م 

 قمٜمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م.

قا سم٠منَّ مهزة )سملم سملم( ٓ جيقز أن شم٘مع ُمبتدأة، وهذا دًمٞمؾ  ٤م اًمٙمقومٞمقن وم٤مطمتجُّ أُمَّ

٤ميمـ ٓ يبتدأ سمف.قمغم ؾمٙمقَّن٤م  ٕنَّ   اًمسَّ

ٜم٧م ومٞمف  ٤م مل شم٘مع ُمبتدأة  ٕنَّ آسمتداء يٙمقن سمت متٙمَّ ودومع اًمبٍميقن ذًمؽ سم٠مَّنَّ

٤ميمـ، ويمت ٓ جيقز  ٜمٝم٤م، وشم٘مرب ُمـ اًمسَّ طمريمتف، وطملم شمٙمقن اهلٛمزة )سملم سملم( يزول متٙمُّ

٤ميمـ ٓ جيقز آسمتداء سمت ىمرب ُمٜمف. ودًمَّٚمقا قمغم ذًمؽ سمل  ؿ"آسمتداء سم٤مًمسَّ مل خيرُمقا  أَّنَّ

ل، يمت ظمرُمقا ومٕمقًمـ  ٕضمؾ أنَّ  ُمَتٗم٤مقمٚمـ ُمـ اًمٙم٤مُملؾ، وهق طمذف احلرف إوَّ

ُمتٗم٤مقمٚمـ يسٙمـ صم٤مٟمٞمف إذا أضٛمر، واإلضتر إؾمٙم٤من اًمث٤َّمين، ومٙم٤من يب٘مك ُمْتٗم٤مقمٚمـ، ومٞمٜم٘مؾ 

٤ميمـ ذم طم٤مٍل   ل اًمبٞم٧م  ٕدَّى ذًمؽ إمم آسمتداء سم٤مًمسَّ إمم ُمستٗمٕمٚمـ، ومٚمق ظمرُمقه ذم أوَّ

٤ميمـ رومْمقه، ومجرى ظمرُمف جم رى ظمرم ُمستٗمٕمٚمـ  ومٚمتَّ يم٤من يٗميض إمم آسمتداء سم٤مًمسَّ

٤ميمـ سمجٕمٚمٝم٤م سملم سملم رومْمقا آسمتداء هب٤م "ومٙمذًمؽ ه٤م هٜم٤م: عم٤م ىمرسم٧م ُمـ اًمسَّ
(2)

. 

                                                                        

 37 2 ًمٚمٜمح٤مس اًم٘مرآن إقمراب يٜمٔمر:و ،22 إقمِمك ديقان (1)

 .921 -3/921 اإلٟمّم٤مف (3)
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ـُ يٕمٞمش:  يم٦م، ومٝمل ضٕمٞمٗم٦م "وي٘مقل اسم وهل قمٜمدٟم٤م، وإن يم٤مٟم٧م ذم طمٙمؿ اعمتحرِّ

٤ميمـ، وًمذًمؽ ٓ شم٘مع مهزة )سملم سملم( ذم ل اًمٙمالم، وٓ شم٘مع إٓ  يٜمحك هب٤م ٟمحق اًمسَّ أوَّ

٤ميمـ همػم إًمػ "طمٞم٨م جيقز وىمقع اًمسَّ
(1)

. 

ه  يم٦م، وٓ ؾم٤ميمٜم٦م، وم٘مد ردَّ ٤م ُم٤م ذه٥م إًمٞمف صمٕمٚم٥م ُمـ أنَّ مهزة )سملم سملم( ٓ ُمتحرِّ وأُمَّ

٤مس واصٗم٤م ذًمؽ سم٤معمح٤مل   يم٦م، وإذا مل شمٙمـ "اًمٜمَّحَّ ٤م إذا مل شمٙمـ ؾم٤ميمٜم٦م، ومٝمل ُمتحرِّ َّٕنَّ

يم٦م، ومٝمل ؾم٤ميمٜم٦م، ومٞمج٥م قم يم٦مُمتحرِّ "غم ىمقًمف أن شمٙمقن ؾم٤ميمٜم٦م ُمتحرِّ
(2)

مهزة ". وذيمر أنَّ 

"سملم سملم يمثػما ُم٤م يٖمٚمط ومٞمٝم٤م، وهل ُمـ أصٕم٥م ُم٤م ذم اًمٜمحق
(3)

. 

واًمذي ئمٝمر زم رضمح٤من ُمذه٥م اًمبٍميلم  عم٤م ؾمبؼ ُمـ إدًم٦م وإلُمٙم٤من اًمرد 

 قمغم ُمذه٥م اًمٙمقومٞملم. 
  

                                                                        

ؾ ذح (1)  .7/117 اعمٗمّمَّ

 .2/372 اًم٘مرآن إقمراب (2)

٤مسمؼ (3)  .371 -2/372 اًمسَّ



 
 675 قمكم سمـ قمبد اهلل اًم٘مريند. 

 املبحث اخلامص: الظِّني اليت كاجليه

لم واجل ٞمؿوهق صقت سملم اًمِمِّ
(1)

، ُمـ ٟمحق ىمقهلؿ: أضمدق ذم أؿمدق
(2)

. 

ـُ ضمٜمِّل:  لم اًمتل ي٘مؾُّ شمٗمِمٞمٝم٤م "ي٘مقل اسم لم اًمتل يم٤مجلٞمؿ، ومٝمل اًمِمِّ ٤م اًمِمِّ أُمَّ

دة ٟمحق اجلٞمؿ "واؾمتٓم٤مًمتٝم٤م، وشمؽماضمع ىمٚمٞمال ُمتّمٕمِّ
(3)

. 

٤م ومرع قمـ اجلٞمؿ اخل٤مًمّم٦م ووصٗمٝم٤م أسمق طمٞم٤َّمن سم٠مَّنَّ
(4)

، ويِمؽمط ومٞمٝم٤م أن شمٙمقن 

لم ؾم٤ميمٜم٦م ىمبؾ اًمدَّ  الاًمِمِّ
(5)

. 

قت هق اًمذي يبدل ُمـ يم٤مف  ل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمّز إمم أنَّ هذا اًمّمَّ وذه٥م ُمٙمِّ

اعم١مٟم٨َّم  طمٞم٨م يبدل ؿمٞمٜم٤م خي٤مًمط ًمٗمظ اجلٞمؿ ُمدًمِّال قمغم ذًمؽ سم٘مقل اسمـ دريد ذم وصػ 

لم  فم٤مهرة اًمٙمِمٙمِم٦م  طمٞم٨م ي٘مقًمقن ذم )همالُمِؽ(: )همالُمش(  جيٕمٚمقن اًمٙم٤مف سملم اًمِمِّ

واجلٞمؿ
(6)

ـُ دريد: وإذا اضٓمرَّ هذا اًمذي هذه ًمٖمتف ىم٤مل: ضمٞمدش وهمالُمش  ". ي٘مقل اسم

لم، مل يتٝمٞم٠م ًمف أْن يٗمرده، ويمذًمؽ ُم٤م أؿمبف هذا ُمـ احلروف اعمرهمقب  سملم اجلٞمؿ واًمِمِّ

"قمٜمٝم٤م
(7)

. 

ـِ دريد أنَّ هذا ُمـ احلروف اعمرهمقب قمٜمٝم٤م  أي: اعمست٘مبح٦م،  وُيٚمَحظ ُمـ ٟمصِّ اسم

لم، وهذا فم ٤مسمؼ.وًمٕمٚمَّف ىمّمد سمذًمؽ اجلٞمؿ اًمتل يم٤مًمِمِّ  ٤مهر ُمـ اًمٜمَّصِّ اًمسَّ

ال، وهق  ٤ميمٜم٦م إذا وىمٕم٧م ىمبؾ اًمدَّ لم اًمسَّ وىمد قمٚمَّؾ اًمٕمٚمتء هلذا اًمتََّٖمػّم سم٠منَّ اًمِمِّ

لم صقت ُمٝمٛمقس رظمق، وهذا يتٜم٤مرم ُمع ضمقهر  صقت جمٝمقر ؿمديد، ذم طملم أنَّ اًمِمِّ

                                                                        

قم٤مي٦م  (1)  .311اًمرِّ

ب (2)  1/12ارشمِم٤مف اًمرضَّ

 1/21رسُّ صٜم٤مقم٦م اإلقمراب  (3)

ب (4)  1/12ارشمِم٤مف اًمرضَّ

٤مومٞم٦م (5)  2/321ذح اًمِمَّ

 .313ل311اًمرقم٤مي٦م  (6)

 .1/42اجلٛمٝمرة  (7)
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ال ذم صٗمتل اجلٝمر واًمِمِّ  لم صقت اجلٞمؿ اًمتل شمتَّٗمؼ ُمع اًمدَّ ال، ومتنمب اًمِمِّ ةاًمدَّ دَّ
(1)

 .

 : ٞمقـملُّ لم يم٤مجلٞمؿ، "ي٘مقل اًمسُّ ٕمٞمػ ُمـ احلرف اًم٘مقّي ذم ضمٕمٚمٝمؿ اًمِمِّ سمقا احلرف اًمْمَّ ىمرَّ

ومٚمذًمؽ يم٤من ُمـ اًمٗمروع اعمستحسٜم٦م  وذًمؽ أنَّ اجلٞمؿ طمرف ؿمجرٌي ُمـ وؾمط اًمٚمِّس٤من، 

لم طمرف  شمف، واًمِمِّ جمٝمقر، ؿمديد، ُمٜمٗمتح، ُمت٘مٚم٘مؾ، ومٝمق طمرف ىمقي  جلٝمره، وؿمدَّ

ٞمف، ومٚمذًمؽ يم٤من شم٘مريبف ضٕمٞمػ  هلٛمسف، ورظم٤موشم ة  ًمتٗمِمِّ ف، واؾمتٗم٤مًمف، وومٞمف سمٕمض اًم٘مقَّ

"ُمـ اجلٞمؿ ُمستحسٜم٤م
(2)

. 

قت مل يستٕمٛمؾ ذم اًم٘مرآن ل اًم٘مٞمّز إمم أنَّ هذا اًمّمَّ وذه٥م ُمٙمِّ
(3)

. ذم طملم ىمٍم 

يضُّ قمدم اًم٘مراءة هب٤م قمغم اعمِمٝمقر ُمـ اًم٘مراءات اًمرَّ
(4)

 . ومل يذيمر ًمذًمؽ ؿم٤مهدا.

ٞم٦َّم  طمٞم٨م ورد ذم هلج٦م سمٕمض وهق صقت ُمسٛمقع ذم سمٕمض اًمٚمَّ  َٝمج٤مت اعمحٚمِّ

اعمٍميلم
(5)

بٜم٤مٟمٞم٦َّم ٦م واًمٚمُّ قريَّ ، يمت ورد ل أيْم٤م ل ذم اًمٚمَّٝمج٦م اًمسُّ
(6)

، وُيٚمحظ أنَّ اجلٞمؿ اًمتل 

٤م صقت ُمستٝمجـ  ي٘مقل  لم  ُمـ ٟمحق: )اضْمتٛمٕمقا(، و)أضْمدر(، ىمد ُوصٗم٧م سم٠مَّنَّ يم٤مًمِمِّ

 : يضُّ لم "اًمرَّ ٤م إِٟمَّت يٗمٕمؾ ذًمؽوإٟمَّت اؾمتٝمجـ اجلٞمؿ اًمتل يم٤مًمِمِّ هب٤م إذا ؾمٙمٜم٧م،    َّٕنَّ

ال، وٓ سمٞمٜمٝم٤م وسملم  وسمٕمده٤م دال أو شم٤مء  ٟمحق: اضمتٛمٕمقا وأضْمدر، وًمٞمس سملم اجلٞمؿ واًمدَّ

الؾم٦م  ديديـ إمم اًمسَّ ّـَ اًمٓمَّبع رسمَّت يٛمٞمؾ ٓضمتتع اًمِمَّ اًمت٤َّمء شمب٤ميـ، سمؾ مه٤م ؿمديدشم٤من، ًمٙم

لم، وم٤مًمٗمرار ُمـ اعمت ٜم٤مومٞملم واًمٚمِّلم  ومٞمنمب اجلٞمؿ ُم٤م ي٘م٤مرسمف ذم اعمخرج  وهق اًمِمِّ

                                                                        

٤مومٞم٦م  (1)  .2/321ذح اًمِمَّ

 .472/ 2مهع اهلقاُمع  (2)

قم٤مي٦م ا (3)  .311ًمرِّ

٤مومٞم٦م ًمريمـ اًمّديـ  (4)  3/731ذح اًمِمَّ

٦م  (5)  .17إصقات اًمٚمُّٖمقيَّ

 .23اًمٚمُّٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم ُمٕمٜم٤مه٤م وُمبٜم٤مه٤م  (6)
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ُمستحسـ، واًمٗمرار ُمـ اعمثٚملم ُمستٝمجـ، ومّم٤مر احلرف اًمقاطمد ُمستحسٜم٤ًم ذم ُمقضع، 

"وُمستٝمجٜم٤ًم ذم ُمقضع آظمر
(1)

. 
  

                                                                        

يض  (1) ٤مومٞم٦م ًمٚمرَّ   321/ 2ذح اًمِمَّ
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 املبحث الشَّادض: الصَّاد اليت كالزَّاي

قت  د قمغم هذا اًمّمَّ اي "يٓمٚمؼ اعمؼمِّ ٤مد واًمزَّ "احلرف اعمٕمؽمض سملم اًمّمَّ
(1)

ذم طملم  

اي اًمٔمَّ  ٤مئٞم٦َّمأـمٚمؼ قمٚمٞمف اسمـ ؾمٞمٜم٤م اًمزَّ
(2)

يٕمؼم قمٜمف سمّم٤مد سملم "وذه٥م اجلٕمؼميُّ إمم أٟمَّف  ". 

٤مد، أي ضٖمٓمٝم٤م قمـ خمرضمٝم٤م "سملم، وص٤مد يمزاي، وقمٍم اًمّمَّ
(3)

٤مد  . وومٞمف شُمنمب اًمّمَّ

اي، ومتّمػم سملم سملم ؿمٞمئ٤م ُمـ صقت اًمزَّ
(4)

٤م ". ووصػ اسمـ يٕمٞمش خمرضمف سم٘مقًمف:  َأُمَّ

اي، ومتّمػم طمروم٤م  ٤مد ٟمحق اًمزَّ ٤مد وخمرج اعمْم٤مرقم٦م وم٠مْن شمٜمحق سم٤مًمّمَّ خمرضمف سملم خمرج اًمّمَّ

اي "اًمزَّ
(5)

اي.  ٤مد ىمٚمٞمال، وحيدث ومٞمف رضب ُمـ اجلٝمر عمْم٤مرقمتف اًمزَّ . وومٞمف ي٘مؾُّ مهس اًمّمَّ

 : قت إمم اإلـمب٤مق  ي٘مقل اًمٕمٙمؼميُّ ٤مد زاي٤م ىمّمد أن "يمت يٛمٞمؾ ومٞمٝم٤م اًمّمَّ ُمـ أؿمؿَّ اًمّمَّ

"جيٕمٚمٝم٤م سملم اجلٝمر واإلـمب٤مق
(6)

. 

ٓهتزاز ذم ـمرومف ظمٗمّل، وهق ُم٤م يِمبف اًمٔم٤َّمء وومٞمف يٙمقن وؾمط اًمٚمِّس٤من أرومع، وا

ذم اًمٕم٤مُمٞم٦َّم اعمٍمي٦َّم
(7)

 . 

قاهد قمغم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  چڃ   ڃ  چ  ڃڄ  ڄ  ڃچوُمـ اًمِمَّ
(8)

 .

اي ٤مد صقت اًمزَّ طمٞم٨م ىمرأ ةزة واًمٙمس٤مئل سم٢مؿمتم اًمّمَّ
(9)

. 

                                                                        

 .1/174اعم٘متْم٥م  (1)

 .17أؾمب٤مب طمدوث احلروف  (2)

 .43يمٜمز اعمٕم٤مين ورىم٦م  (3)

 .22/ 11ذح اعمٗمّمؾ  (4)

ؾ ذح اعم (5)  .22/ 11ٗمّمَّ

 .1/1اًمّتبٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن  (6)

اث  (7)  .49، اًمتَّٓمقر اًمٚمُّٖمقّي 421/ 1اًمٚمََّٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦َّم ذم اًمؽمُّ

 .32اًم٘مّمص  (8)

 .243/ 3إحت٤مف ومْمالء اًمبنم  (9)
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، وهق أن شم٘مع  قت ُمرسمقط سمسٞم٤مق صقيتٍّ ُمٕملمَّ وذه٥م اسمـ ضمٜمِّل إمم أنَّ هذا اًمّمَّ

ال، وم٢من وىمٕم٧م ىمبؾ همػمه٤م مل جيز ذًمؽ ٤مد ىمبؾ اًمدَّ اًمّمَّ
(1)

. 

ال،  وًمس٧م ُمٕمف ذم ذًمؽ  طمٞم٨م ورد إؿمتُمٝم٤م، ومل يرد ذم اًمٙمٚمٛم٦م صقت اًمدَّ

٤مد ل صقت جمٝمقر  طمٞم٨م ىمرأ ةزة  وًمٕمؾَّ اعم٘مّمقد ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن سمٕمده٤م ل أقمٜمل اًمّمَّ

چې ې  ېچ: ىمقًمف شمٕم٤ممم
(2)

٦م صقت اًمّزاي  سمّم٤مد ُُمِمٛمَّ
(3)

. 

چٹ   ٹ  ٹچل أيْم٤م ل ىمقًمف شمٕم٤ممم:  وُمـ ذًمؽ
طمٞم٨م ىمرأ أسمق قمٛمرو  (4)

وةزة سم٤مإلؿمتم
(5)

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ . وىمقًمف شمٕم٤ممم:

چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڎڌ  ڌ  ڎ
(6)

  طمٞم٨م ىمرأ ةزة سم٤مإلؿمتم
(7)

. 

ـُ قمٓمٞم٦َّم أنَّ ةزة يٚمتزم ذًمؽ ذم اعمٕمروم٦م دون اًمٜمَّٙمرة وذيمر اسم
(8)

. 

٦م  وذه٥م أسمق قمكمٍّ اًمٗم٤مر ٤مد رام اخلٗمَّ اي واًمّمَّ دِّ إمم أنَّ ُمـ ىمرأ سم٤معمْم٤مرقم٦م سملم اًمزَّ

طمٞم٨م مل جيٕمٚمٝم٤م زاي٤م ظم٤مًمّم٦م، وٓ ص٤مدا ظم٤مًمّم٦م  طمتك ٓ يٚمتبس سم٠مطمدمه٤م
(9)

. 

٤مد  ًمذًمؽ ي٘مقل أسمق  وُيٚمحظ أنَّ اإلؿمتم ل هٜم٤م ل ىمد ورد رهمؿ سُمْٕمد اًمٓم٤َّمء قمـ اًمّمَّ

 : اط... ومقومَّ٘مقا ويْم٤مرع هب٤م ل أيْم٤م ل إذا سَمٕمُ "قمكمٍّ اًمٗم٤مردِّ دت  ٟمحق: ُمّم٤مدر، واًمٍمِّ

سملم احلروملم ُمع طمجز ُم٤م طمجز سمٞمٜمٝمت ُمـ احلروف، ويم٠مٟمَّف أطم٥مَّ أْن يِم٤ميمؾ هبذه 

                                                                        

 .1/21رسُّ صٜم٤مقم٦م اإلقمراب  (1)

 .33اًمٖم٤مؿمٞم٦م  (2)

بٕم٦م  (3)  .113اًمسَّ

 .1اًمٗم٤محت٦م  (4)

بٕم٦م  (5)  .111-112اًمسَّ

 .122إٟمٕم٤مم  (6)

بٕم٦م  (7)  .392اًمسَّ

ر اًمقضمٞمز (8)  .97/ 1اعمحرَّ

بٕم٦م (9) اء اًمسَّ ٦م ًمٚم٘مرَّ  21/ 1احلجَّ
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اي  ٤مد صقت اًمزَّ اعمْم٤مرقم٦م  ًمٞمٙمثر سمذًمؽ شمٜم٤مؾم٥م أطمد احلروملم إمم أظمر  وم٠مذب اًمّمَّ

"ًمذًمؽ
(1)

. 

ل اًم٘مٞمّز إمم أٟمَّف:  ٤مد ومٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م"وذه٥م ُمٙمِّ ًمٚمٓم٤َّمء ذم اجلٝمر  ٕنَّ  عم٤م رأى اًمّمَّ

اي  ًمٚمجٝمر اًمذي  ٤مد ًمٗمظ اًمزَّ ٤مد طمرف ُمٝمٛمقس، واًمٓم٤َّمء طمرف جمٝمقر، َأؿَمؿَّ اًمّمَّ اًمّمَّ

ومٞمٝم٤م، ومّم٤مر ىمبؾ اًمٓم٤َّمء طمرف يِم٤مهبٝم٤م ذم اإلـمب٤مق وذم اجلٝمر  اًمٚمذيـ مه٤م ُمـ صٗم٦م 

"اًمٓم٤َّمء
(2)

. 

٤م اًم٘مراءة سم٤معم"واٟمت٘مد أسمق قمكمٍّ ًمٖم٦م اإلؿمتم ل هٜم٤م ل سم٘مقًمف:  ْم٤مرقم٦م  اًمتل سملم وأُمَّ

٤م شمٙمّٚمػ طمرف سملم طمروملم، وذاك أصٕم٥م  ٤مد، ومٕمدًم٧م قمـ اًم٘مراءة هب٤م  َّٕنَّ اي واًمّمَّ اًمزَّ

قمغم اًمٚمِّس٤من  ٕٟمَّف إٟمَّت اؾمتٕمٛمؾ ذم هذه احل٤مل وم٘مط، وًمٞمس هق سمحرف يبٜمك قمٚمٞمف اًمٙمٚمؿ، 

"وٓ هق ُمـ طمروف اعمٕمجؿ، وًمس٧م أدومع أٟمَّف ُمـ يمالم اًمٗمّمح٤مء ُمـ اًمٕمرب
(3)

. 

ُمـ ىمقل أيب قمكمٍّ اًمٗم٤مرّد أٟمَّف ُمـ يمالم اًمٕمرب اًمٗمّمح٤مء. ووصٗمف وُيْٚمَحظ 

 سم٤مًمّّمٕمقسم٦م قمغم اًمّٚمس٤من إمم ضم٤مٟم٥م أٟمَّف ٓ يٕمدُّ ُمـ طمروف اعمٕمجؿ.

٦م  ٤مد اعمِمٛمَّ ٤مد اخل٤مًمّم٦م، واًمّمَّ ووصػ د. ؾمٛمػم اؾمتٞمتٞم٦م يمٞمٗمٞم٦َّم اًمٜمُّٓمؼ سمّمقت اًمّمَّ

قشم ٤مد يبتٕمد اًمقشمران اًمّمَّ اي، ومحلم اًمٜمُّٓمؼ سم٤مًمّمَّ ٞم٤من، ومٞمسػم اهلقاء سمحري٦َّم دون صقت اًمزَّ

٤م طم٤مل 2ؾمؿ 211 -311شمذسمذب اًمقشمريـ. وشمؽماوح رسقم٦م اهلقاء ُم٤م سملم  / ث هم٤مًمب٤م. أُمَّ

ال وم٢منَّ اًمقشمريـ شم٘مؽمسم٤من طمتك شمٙمقن اعمس٤موم٦م سمٞمٜمٝمت همػم  قت اعمجٝمقر يم٤مًمدَّ اًمٜمُّٓمؼ سم٤مًمّمَّ

٦م ومٞمٗمرىمٝمت اهلقاء صمؿ ي٘مؽمسم٤من صمؿ يبتٕمدان وشم تٙمرر اًمٕمٛمٚمٞم٦َّم وشمؽماوح يم٤مومٞم٦م عمرور اهلقاء سمحريَّ

 311-341ذسمذسم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م قمٜمد اًمرضم٤مل وُم٤م سملم  111-141ُمرات اًمذسمذسم٦م ُم٤م سملم 

 /ث.2ؾمؿ911-311قمٜمد اًمٜمس٤مء ورسقم٦م اهلقاء ُم٤م سملم 

                                                                        

٤مسمؼ  (1)  .22.ل 24/ 1اًمسَّ

 .24/ 1اًمٙمِمػ  (2)

بٕم٦م  (3) اء اًمسَّ ٦م ًمٚم٘مرَّ  .21/ 1احلجَّ
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دُّدات ًمٜمٓمؼ يمٚمٛم٦م )يّمدر( طم٤مل يمقَّن٤م ص٤مدا ظم٤مًمّم٦م، وطملم  وىم٤مم سم٘مٞم٤مس اًمؽمَّ

٤مد اخل٤مًمّم٦م ذم ل شمٜمٓمؼ سم٤مإلؿمتم. طمٞم٨م سمٚمٖم٧م شمرددات اًمّمَّ ّددي إوَّ  اعمستقى اًمؽمَّ

ل  3.33 دُّدي إوَّ ٤م قمٜمد ٟمٓم٘مٝم٤م سم٤مإلؿمتم وم٘مد سمٚمٖم٧م شمرّدداهت٤م ذم اعمستقى اًمؽمَّ هرشمز، أُمَّ

٤مد شم٘مؾُّ ذم اعمستقى  11هرشمز  أي: سمٗم٤مرق ُم٘مداره  3.4 هرشمز  أي: أنَّ شمردُّدات اًمّمَّ

ل طم٤مل إؿمتُمٝم٤م. دُّدي إَوَّ  اًمؽمَّ

٤مد اخل٤م د ًمٚمّمَّ هرشمز، وسمٚمغ أقمغم شمردُّد قمٜمد  419ًمّم٦م ذم )يّمدر( سمٚمغ أقمغم شمردُّ

هرشمز، وهذا يدلُّ قمغم أنَّ أقمغم شمردُّد  27هرشمز  أي: سمٗم٤مرق ُم٘مداره  431ٟمٓم٘مٝم٤م سم٤مإلؿمتم 

٤مد ذم )يّمدر(  اي  272ًمٚمّمَّ ٦م صقت اًمزَّ ٤مد اعمِمٛمَّ هرشمز. وسمٚمغ ُمٕمدهل٤م قمٜمد ٟمٓمؼ اًمّمَّ

٤مد  هرشمز. وهذا يٕمٜمل أن ُمٕمدل اًمؽمددات11هرشمز أي سمٗم٤مرق 223 ي٘مؾ قمٜمد ٟمٓمؼ اًمّمَّ

٦م زاي٤م.  اعمِمٛمَّ

٤مد اعمٝمٛمقؾم٦م  %، وسمٚمٖم٧م 31.21وسمٚمٖم٧م ٟمسب٦م آضٓمراب اعمقضمل قمٜمد ٟمٓمؼ اًمّمَّ

٤مد اعمِمٛم٦م زاي٤م  ٤م شم٘مؾُّ سمٜمسب٦م 31.72قمٜمد ٟمٓمؼ اًمّمَّ  %. 1.79% أي َأَّنَّ

ال ذم )يّمدر( حيدث ومٞمٝم٤م شمقىمُّػ رسيع ًمتٞم٤مر  ٤مد واًمدَّ هٜم٤مك ومجقة صقشمٞم٦م سملم اًمّمَّ

٤مد اخل٤مًمّم٦م  طمٞم٨م سمٚمٖم٧م ٟمسبتف اهلقاء قمٜمد ٟمٓم %، ذم طملم سمٚمٖم٧م ٟمسبتف 31.97ؼ اًمّمَّ

٦م زاي٤م  ٤مد اعمِمٛمَّ %. وهق أيمؼم 11.11% أي سمٗم٤مرق يمبػم ُم٘مداره 91.11طم٤مل اًمٜمُّٓمؼ سم٤مًمّمَّ

٤مد اخل٤مًمّم٦م.  ُمـ ٟمسب٦م اًمتَّقىمُّػ اًمتل شمٓمرأ قمغم شمٞم٤مر اهلقاء قمٜمد ٟمٓمؼ اًمّمَّ

اي ًمف ُم٤م  ٤مد صقت اًمزَّ قشمٞم٦َّم وظمٚمص إمم أنَّ إؿمتم اًمّمَّ يسّقهمف ُمـ اًمٜم٤َّمطمٞم٦م اًمّمَّ

ل،  دُّدي إَوَّ قشمٞم٦َّم ذم اعمستقى اًمؽمَّ دُّدات اًمّمَّ إيمقؾمتٞمٙمٞم٦م  طمٞم٨م شمٜمخٗمض درضم٦م اًمؽمَّ

يمت ي٘مؾ أقمغم شمرّدد، وشمٜمخٗمض ٟمسب٦م آضٓمراب اعمقضمل، ودرضم٦م اًمٗمجقة اهلقائٞم٦َّم
(1)

. 

                                                                        

٦م ُمٜمٝم٩م ًمس٤ميّن ُمٕم٤مس (1)  .313-311 اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦َّم سملم اًمٕمرسمٞم٦َّم وإصقات اًمٚمُّٖمقيَّ
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وقُمزي هذا إداء ًمبٕمض ىمٞمس
(1)

، وىمٞمؾ ًم٘مٞمس قم٤مُم٦م
(2)

٧م ذم . وًمٕمٚمَّٝم٤م يم٤مٟم

ـُ وم٤مرس:  وهل ل يٕمٜمل اًمٔم٤َّمهرة "سمٕمْمٝمؿ، صمّؿ اٟمتنمت، وؿم٤مع اؾمتٕمتهل٤م  ي٘مقل اسم

٤م عمل٤َّم اٟمتنمت شمٕم٤موره٤م يمؾ   ٦م ل وإن يم٤مٟم٧م ًم٘مقم دون ىمقم إٓ أَّنَّ "اًمٚمُّٖمقيَّ
(3)

. 

وذهب٧م د. ص٤محل٦م آل همٜمٞمؿ إمم أنَّ ىمبٞمٚم٦م ىمٞمس شُمٕمدُّ ُمـ اًم٘مب٤مئؾ اًمٕمٔمٞمٛم٦م، ُمٜمٝم٤م ُم٤م 

ح٧م أنَّ أصح٤مب هذه اًمٚمُّٖم٦م يم٤من ُمقهمال ذم اًمبداوة،  وُمٜمٝم٤م ُمـ اطمتؽَّ سم٤محل٤مرضة، ورضمَّ

٦م، وهؿ سمذًمؽ يٛمثِّٚمقن ُمرطمٚم٦م وؾمٓم٤م سملم احلرض  اًمذيـ  هؿ ممّـَ اطمتؽَّ سم٤مًمبٞمئ٤مت احلرضيَّ

ٝم٤م، وسملم أهؾ اًمب٤مدي٦م  اًمذيـ ومرض٧م قمٚمٞمٝمؿ فمروف  قمرومقا سم٢مقمٓم٤مء إصقات طم٘مَّ

طمٞم٤مهتؿ اًمتَّ٘مري٥م سملم إصقات  ًمٞمسُٝمؾ أداؤه٤م
(4)

. 

                                                                        

 . 194/ 1إقمراب اًم٘مرآن ًمٚمٜمّّح٤مس  (1)

 .32/ 1اًمبحر اعمحٞمط  (2)

٤مطمبل  (3)  .21اًمّمَّ

 .341اًمٚمََّٝمج٤مت ذم اًمٙمت٤مب ًمسٞمبقيف أصقاشم٤م وسمٜمٞم٦م  (4)
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 املبحث الشَّابع: الالو املفدَّنة

ٛم٦م ُمـ إصقات اًمٗمرقمٞم٦َّم اعمستحسٜم٦م شمٕمدُّ اًمالم اعمَٗمخَّ
(1)

. ويٗمٝمؿ ُمـ ىمقًمٜم٤م: إنَّ 

ىمٞمؼ هق إصؾ، وهذا هق رأي مجٝمقر  ٛم٦م ُمـ اًمٗمروع اعمستحسٜم٦م أنَّ اًمؽمَّ اًمالم اعمٗمخَّ

اء، ي٘مقل اًم٘مٞمّز:  ىمٞمؼ هق إصؾ، أٓ شمرى أٟمَّف ٓ جي"اًمُ٘مرَّ قز شمٗمخٞمؿ يمؾَّ ٓم، وٓ اًمؽمَّ

جيقز شمرىمٞمؼ يمؾِّ ٓم، وم٤مٕقمؿ هق إصؾ، واًمتَّٗمخٞمؿ ذم اًمالم داظمؾ ومٞمٝم٤م عم٤م ذيمرت ًمؽ 

اء وم٢ممج٤مقمٝمؿ  ىمٞمؼ قمٚمٞمف يمؾُّ اًمُ٘مرَّ اء واًمٜمَّقن ذم اعمخرج، وأيْم٤م وم٢منَّ اًمؽمَّ ُمـ ُم٘م٤مرسمتٝم٤م ًمٚمرَّ

٦م "طمجَّ
(2)

. 

اء ُمـ ق اًمٕمٚمتء سملم اًمتَّٗمخٞمؿ ذم اًمالم واًمرَّ طمٞم٨م اعمّمٓمٚمح، ومت يٙمقن ذم  ويٗمرِّ

اء يقصػ سم٤مًمتَّٖمٚمٞمظ اًمالم يقصػ سم٤مًمتَّٗمخٞمؿ، ذم طملم ُم٤م يٙمقن ذم اًمرَّ
(3)

. 

ىمٞمؼ واًمتَّٗمخٞمؿ ٓم٦م سملم اًمؽمَّ ٤م ومرع قمـ اًمالم اعمتقؾمِّ وذه٥م أسمق طمٞم٤َّمن إمم أَّنَّ
(4)

. 

ٛم٦م ومقٟمٞمت ُمست٘مال قمـ اعمرىمَّ٘م٦م وذه٥م شمِم٤مرًمز ومػمهمسقن إمم قمدِّ اًمالم اعمٗمخَّ
(5)

 .

ف ذم ذًمؽ د. أةد خمت٤مر قمٛمروشم٤مسمٕم
(6)

، ود. ؾمٚمتن اًمٕم٤مين
(7)

. وذه٥م إؾمت٤مذ ؾمٕمٞمد 

اًمٖم٤مٟمٛمل إمم أنَّ ٓم اًمتَّٗمخٞمؿ ٓ شمٕمدُّ ومقٟمٞمت ُمست٘مال إٓ ذم ًمٗمظ اجلالًم٦م
(8)

. 

ٛم٦م واعمرىمَّ٘م٦م سم٠مٟمَّف يم٤مًمٗمرق سملم  ووصػ د. إسمراهٞمؿ أٟمٞمس اًمٗمرق سملم اًمالم اعمٗمخَّ

٤مد، أو اًمت٤َّمء، واًم ال واًمْمَّ ٛم٦م سمرُمز اًمدَّ ؾمؿ اًمٕمريب مل يرُمز إمم اًمالم اعمٗمخَّ ٓم٤َّمء إٓ أنَّ اًمرَّ

                                                                        

 .22اعمقضح ذم اًمتَّجقيد  (1)

 .111/ 3، واًمٜمَّنم 331ل 317/ 1اًمٙمِمػ  (2)

 .71/ 3اًمٜمَّنم (3)

ب  (4)  1/12ارشمِم٤مف اًمرضَّ

 321، ص 17، ُم٩م1اًمالم اعمٗمخٛم٦م ومقٟمٞمت، جمٚم٦م اعمقرد ع رأي  (5)

 .221دراؾم٦م اًمّمقت اًمٚمٖمقي  (6)

قيت  (7)  .41اًمتَِّمٙمٞمؾ اًمّمَّ

ٛم٦م ومقٟمٞمت، جمٚم٦َّم اعمقرد ع (8)  .321، ص 17، ُم٩م 1رأي اًمالم اعمٗمخَّ
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ت اًمت٤َّمء صقشم٤م ُمست٘مال قمـ  ظم٤مص  هلذا ٟمٕمدُّ ٟمققمل اًمالم صقشم٤م واطمدا، ذم طملم قُمدَّ

را، يمت هق احل٤مل ُمع  ٛم٦م يتَّخذ اًمٚمِّس٤من ُمٕمٝم٤م ؿمٙمال ُم٘مٕمَّ اًمٓم٤َّمء، ذًمؽ أنَّ اًمالم اعمٗمخَّ

أصقات اإلـمب٤مق
(1)

. 

ىمٞمؼ إٓ ويذه٥م اًمب٤مطم٨م إ مم أٟمَّف ٓ ومرق سملم اًمالم طم٤مل شمٗمخٞمٛمٝم٤م قمٜمٝم٤م طم٤مل اًمؽمَّ

ع صقيت  )أًمٗمقن( ًمّمقت اًمالم، وهل  ٤م ذم إول ذات ىمٞمٛم٦م شمٗمخٞمٛمٞم٦َّم، وهل شمٜمقُّ أَّنَّ

ت اًمقطمدة اًمتَّ٘مسٞمٛمٞم٦َّم  ٕدَّى ذًمؽ  شمٜمّققم٤مت ًمٞمس هل٤م أصمر ذم شمٖمػّم اعمٕمٜمك، ذم طملم ًمق شمٖمػمَّ

إمم اظمتالف اعمٕمٜمك
(2)

. 

٤مد، أواًمٓم٤َّمء، ُمـ ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ويٙمقن شم ٤مد، أواًمْمَّ ٗمخٞمٛمٝم٤م إذا وًمٞم٧م اًمّمَّ

چٹچ
(3)

چڄ  ڄچ 
(4)

چٺچ 
وشمٙمقن هذه احلروف ُمٗمتقطم٦م أو ؾم٤ميمٜم٦م،  (5)

الة، وَيّْمَٚمقن وُمثَّؾ هل٤م اسمـ احل٤مضم٥م سم٤مًمّمَّ
(6)

. 

ؿ اًمالم ٕضمٚمٝم٤م  ًمٞمٙمقن  ؿ  ومتٗمخَّ وقمٚم٦َّم اًمتَّٗمخٞمؿ ل هٜم٤م ل أنَّ طمرف اإلـمب٤مق ُمٗمخَّ

ـ وضمف واطمداًمٕمٛمؾ ُم
(7)

. 

ويٜمبٖمل اًمتَّٜمبُّف إمم أنَّ اًمتَّٗمخٞمؿ ٓزم ًمالؾمتٕمالء  ومت يم٤من اؾمتٕمالؤه أسمٚمغ يم٤من 

 شمٗمخٞمٛمف أسمٚمغ، وُمـ صمؿَّ ومحروف اإلـمب٤مق أسمٚمغ ذم اًمتَّٗمخٞمؿ ُمـ سم٤مىمل طمروف آؾمتٕمالء. 

ة اًمتَّٗمخٞمؿ قمغم اًمٜمَّحق اًمت٤َّمزم:  وشُمَرشم٥َّم طمروف آؾمتٕمالء ُمـ طمٞم٨م ىمقَّ

 اًمٓم٤َّمء. -1

                                                                        

 .12ل 14إصقات اًمٚمٖمقي٦م  (1)

قشمٞم٦َّم احلديث٦م  (2) راؾم٤مت اًمّمَّ  .1احلروف وإصقات ذم ضقء اًمدِّ

 .27اًمب٘مرة  (3)

 .114اًمب٘مرة  (4)

 .2اًمب٘مرة  (5)

٤مومٞم٦م ٓسمـ احل٤مضم٥م  (6)  .2/322ذح اًمِمَّ

 .1/311اًمٙمِمػ (7)
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٤مد.اًمّمَّ  -3  ٤مد واًمْمَّ

 اًمٔم٤َّمء. -2

 ٤مف.اًم٘م -4

اًمٖملم واخل٤مء -2
(1)

. 

٤م شمرىمَّؼ، ي٘ملقل اسملـ اجللزري:  ر احلرف اعمستٕمكم، وم٢مَّنَّ ٤م إذا شم٘مدُم٧م اًمالم وشم٠مظمَّ أُمَّ

چڤچ إِْن ٓصلل٘مٝم٤م طمللرف إـمبلل٤مق ومبلللمِّ شمرىمٞم٘مٝملل٤م، ٟمحللق:"
چېئ   ىئچو (2)

(3) 

چڭچو
(4)"

(5)
. 

٦م، ُمـ ٟمحق ىمقًمف وشمٗمّخؿ اًمالم ُمـ ًمٗمظ اجلالًم٦م )اهلل( إذا ؾمب٘م٧م سمٗمتح٦م أو ض ٛمَّ

چوئ  وئچشمٕم٤ممم: 
چی  یچو (6)

(7). 

ًمٞمس ذم يمالم اًمٕمرب ٓم أفمٝمر شمٗمخٞمت، وأؿمدَّ شمٕمٔمٞمت ُمـ "وذه٥م اًم٘مٞمزُّ إمم أٟمَّف 

تن  إلرادة اًمتَّٕمٔمٞمؿ واإلضمالل، وذًمؽ  ت ُٓم٤من ُمٗمخَّ اًمالم ذم اؾمؿ اهلل ضمؾَّ ذيمره  َّٕنَّ

رس رىم٘م٧م اًمالم ذم ٟمحق: ذم اهلل إذا يم٤من ىمبؾ آؾمؿ ومتٌح أو ضؿ  وم٢مذا يم٤من ىمبٚمف يم

"وسم٤مهلل
(8)

. 

                                                                        

 .122ل124ضمٝمد اعم٘مؾ  (1)

 .112إٟمٕم٤مم  (2)

 .141إٟمٕم٤مم  (3)

 .71اًمٜمِّس٤مء  (4)

 .142اًمتَّٛمٝمٞمد  (5)

 134إٟمٕم٤مم  (6)

 .117اعم٤مئدة  (7)

 .321اًمرقم٤مي٦م  (8)
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وذه٥م أسمقطمٞم٤َّمن إمم ىمٍم اًمتَّٗمخٞمؿ ذم اًمالم قمغم ًمٗمظ اجلالًم٦م  إذا يم٤من ُم٤م ىمبٚمٝم٤م 

ُمٗمتقطم٤م أو ُمْمٛمقُم٤م
(1)

. 

ٛم٦م.  وٓ يٛمٙمـ اًمتَّسٚمٞمؿ سمذًمؽ ًمقرود صقر أظمرى وردت ومٞمٝم٤م اًمالم ُمٗمخَّ

ىمٞمؼ  وم٢مذا يمرست اًمالم، أو ويٜمبٖمل اًمتَّٜمبُّف إمم احلريم٦م ذم ُمس٠مًم٦م اًمتَّٗمخٞمؿ واًمؽمَّ 

٤م شمرىمَّؼ، وٓ قمؼمة  ٧م، أو ؾمٙمٜم٧م، ويمذًمؽ إذا اٟمْمؿَّ احلرف اعمستٕمكم، أو يمرس، وم٢مَّنَّ ُضٛمَّ

سم٤محلرف اعمستٕمكم ىمبٚمٝم٤م  وقمٚم٦َّم ذًمؽ أنَّ اًمتَّٗمخٞمؿ إؿمب٤مع ومتح، وٓ يِمبع اًمٗمتح ذم طمرف 

د، وذم  ُمٙمسقر أو ُمْمٛمقم  عم٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٙمٚمٗم٦م ذم اخلروج ُمـ اًمتَّسٗمُّؾ إمم اًمتَّّمٕمُّ

ء وضّده ذًمؽ مجع سملم اًمٌمَّ
(2)

. ومل يبؼ إٓ أن شمٙمقن اًمالم ُمٗمتقطم٦م ُمٗمتقطم٤م ُم٤م ىمبٚمٝم٤م، أو 

ؿ.  ٤م واحل٤مًم٦م هذه شُمَٗمخَّ أو ؾم٤ميمٜم٦م ُمٗمتقطم٤م ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ُمـ ٟمحق: )اًمّمالة( و)يّمٚمقن( وم٢مَّنَّ

ؿ اًمالم إذا يم٤مٟم٧م ُمٗمتقطم٦م  ٕنَّ اًمٗمتح٦م ُمقاظمٞم٦م ًمٚمتَّٗمخٞمؿ، وَّٕنَّ  ٤م ُمـ إًمػ وإٟمَّت شُمَٗمخَّ

٤م ُمـ إًمػ، وإًمػ خيرج  وٕنَّ اًمٗمتح٦م ُمستٕمٚمٞم٦م ذم اعمخرج يمحروف آؾمتٕمالء  َّٕنَّ

ُمـ هقاء اًمٗمؿ، ومٕم٤مُمؾ اًمالم سم٤مًمتَّٗمخٞمؿ ُمع اًمٗمتح وطمرف اإلـمب٤مق ىمبٚمف  ًمٞمٕمٛمؾ اًمٚمِّس٤من 

ىمٞمؼ ت اًمالم قمـ اًمٗمتح رضمع إمم إصؾ وهق اًمؽمَّ قمٛمال واطمدا. ومٚمتَّ شمٖمػمَّ
(3)

. 

٤م اًمالم  اين ُمقاضع شمٗمخٞمٛمٝم٤م وشمرىمٞم٘مٝم٤م  طمٞم٨م ىم٤مل: أُمَّ ُمـ ًمٗمظ اجلالًم٦م وم٘مد سملمَّ اًمدَّ

٤م اًمالم ُمـ اؾمؿ )اهلل( قمزَّ وضمؾ وم٤مجلٛمٞمع جمٛمٕمقن قمغم شمرىمٞم٘مٝم٤م ُمع اًمٙمرسة ُمـ " وم٠مُمَّ

ۇئ  چو (5)چپ  پچو (4)چٱ       ٻچ أضمٚمٝم٤م، قم٤مرض٦م يم٤مٟم٧م أو همػم قم٤مرض٦م، ٟمحق:

 (6) چۇئ  ۇئچو
                                                                        

ب ارشمِم٤مف ا (1)  .12/ 1ًمرضَّ

 .331/ 1اًمٙمِمػ  (2)

 ٟمٗمسف (3)

 .1اًمٗم٤محت٦م  (4)

 3اًمٗم٤محت٦م  (2)

 11اًمب٘مرة  (1)
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چڈ ڎ چو (3)چٺ  ٺچو (2)چٻ  ٻچو (1)چوئ  وئچو
(4)

، وُم٤م 

٦ٌم أمجٕمقا قمغم شمٖمٚمٞمٔمٝم٤م ُمـ أضمٚمٝمت، ٟمحق:   (5)چٹ  ڤچأؿمبٝمف وم٢من َوًمٞمٝم٤م ومتح٦ٌم، أو ضٛمَّ
ڭ  چو (9)چوئ  وئچو (8)چچ   چچو (7)چں  ڻچو (6)چڦ  ڦچو

چۇ  ۆچو (10)چڭ  ڭچو
(11)

وُم٤م أؿمبٝمف وم٢من يم٤من احلرف اعمٗمتقح أو  .

ٛم٧م هل، ٟمحق: چٹ  ٹٹچ اعمْمٛمقم ىمبٚمٝم٤م ُٓم٤م خلص شمرىمٞم٘مٝم٤م، وومخِّ
ہ  چو (12)

چہ
چڃڄ   ڄ  ڄچو (13)

چڻ   ڻچو (14)
"وُم٤م أؿمبٝمف (15)

(16)
 . 

  

                                                                        

 134إٟمٕم٤مم (1)

 .1،3إظمالص (3)

 121آل قمٛمران (2)

 31آل قمٛمران  (4)

 112اعم٤مئدة  (2)

 92اًمٜمحؾ  (1)

 121اًمب٘مرة  (9)

 11س يقٟم (1)

 .134إٟمٕم٤مم  (7)

 .23اًمٜمس٤مء  (11)

 .23إٟمٗم٤مل  (11)

 .392ًمب٘مرة ا (12)

 .4ٟمقح (13)

 .11اًمٜمس٤مء (14)

 .12اًمٜمس٤مء  (15)

 .111ل 111اًمتَّحديد  (16)
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 املبحث الثَّامً: الرَّاء املرقَّكة

اء اعمرىمَّ٘م٦م ُمـ احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم اعمستحسٜم٦م شمٕمدُّ اًمرَّ
(1)

ٛم٦م    إذ هل ومرع قمـ اعمٗمخَّ

قمٜمد اجلٛمٝمقر
(2)

اء ذم فمٝمر اًمٚمِّس٤من، وم٘مرسم٧م سمذًمؽ ذم احلٜمؽ إقم ـ اًمرَّ غم . وقمٚم٦َّم ذًمؽ مَتَٙمُّ

اء مم٤َّم زاد ُمـ متٙمٜمٝم٤م.إقم  غم اًمذي شمتٕمٚمَّؼ سمف طمروف اإلـمب٤مق، إمم ضم٤مٟم٥م شمٙمرير اًمرَّ

ٛم٦م   اءات ضم٤مءت ُمٗمخَّ وذه٥م د. إسمراهٞمؿ أٟمٞمس إمم أنَّ اًمٙمثرة ومٞمت ورد ُمـ اًمرَّ

ذم يمؾِّ أًمػ ُمـ  411وذًمؽ ًمِمٞمقع اًمٗمتح٦م  طمٞم٨م شمبٚمغ ٟمسب٦م ؿمٞمققمٝم٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦َّم طمقازم 

٦م 114لم أنَّ اًمٙمرسة طمقازم احلريم٤مت ىمّمػمه٤م وـمقيٚمٝم٤م، ذم طم ٛمَّ 141، واًمْمَّ
(3)

. 

ىمٞمؼ هق إصؾ  إذ ًمق يم٤من  ـُ اجلزرّي أنَّ هٜم٤مك ُمـ يذه٥م إمم أنَّ اًمؽمَّ وذيمر اسم

اًمتَّٗمخٞمؿ هق إصؾ عم٤م زايٚمٝم٤م ذم أّي ُمقضع  يمتٗمخٞمؿ )ص، وض، وط، وظ(
(4)

ر   وىمرَّ

اء ُمرىمَّ٘م٦م إصؾ، د.ةزة ىمبالن اعمزيٜمل أنَّ أهمٚم٥م اًمب٤مطمثلم اعمحدصملم يرون أنَّ ا ًمرَّ

ُمستدٓ قمغم ذًمؽ سم٠منَّ درس أيٍّ ُمـ اًمٚمََّٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦َّم اعمٕم٤مسة يٙمِمػ رضورة أظمذ 

٤م ُمرىمَّ٘م٦م يٕمرض هل٤م اًمتَّٗمخٞمؿ ذم ؾمٞم٤مىم٤مت صقشمٞم٦َّم ُمٕمٞمَّٜم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م ذيمره  اء قمغم َأَّنَّ اًمرَّ

اء قمـ إصقات اعمٓمب٘م٦م اًمتل ٓ شمٗم٘مد إ ـُ اجلزريِّ ُمـ اظمتالف اًمرَّ ـمب٤مىمٝم٤م ذم أيِّ اسم

اء ُمقضع سمٕمٙمس اًمرَّ
(5)

.  

ىمٞمؼ أو اًمتَّٗمخٞمؿ رأي يب٘مك  ـُ اجلزريِّ إمم أنَّ اًم٘مقل سم٠منَّ إصؾ هق اًمؽمَّ وذه٥م اسم

اء ذم ـمقر آطمتتل، ُمٕمٚمِّال ذًمؽ سم٠مٟمَّف مل ي١مصمر قمـ اًمٕمرب ٟمٓمؼ حم٤ميد ًمّمقت اًمرَّ
(6)

.  

                                                                        

 . 14اعمقضح ذم اًمتَّجقيد (1)

 3/111، اًمٜمنم 1/317اًمٙمِمػ (2)

 .17ل11، إًمسٜمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م11إصقات اًمٚمٖمقي٦م  (3)

 3/111اًمٜمنم  (4)

 .1-9شمرىمٞمؼ اًمراء وشمٗمخٞمٛمٝم٤م ص  (5)

 .3/111اًمٜمَّنم  (6)
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ىمٞمؼ أو وم٧م احل٤مل، وم٤مًم٘مقل سم٠منَّ إصؾ ومٞمٝم٤م اًمؽمَّ اًمتَّٗمخٞمؿ أُمر ٓ  ويمٞمػ شمٍمَّ

يٛمٙمـ اًمتَّدًمٞمؾ قمٚمٞمف  ًمٖمٞم٤مب اًمٜمَِّم٠مة إومم قمٜم٤م، وإُمر اًمذي شمريمـ إًمٞمف اًمٜمَّٗمس هق 

رس  احلٙمؿ قمٚمٞمف ُمـ ظمالل احلريم٤مت اعمٙمتٜمٗم٦م ًمف، ذم طملم ٓ يٛمٙمـ اًمتَّٕمقيؾ قمغم اًمدَّ

لٞمَّ  ؿ قمغم قمرسمٞمتٜم٤م اًمٗمّمٞمح٦م  ًمٖمٞم٤مب طمجِّ ٦م اًمٚمََّٝمجل احلدي٨م، واخلٚمقص ُمٜمف إمم ٟمت٤مئ٩م شمٕمٛمَّ

قت.  هذا اًمّمَّ

 وترقَّل الرَّاء يف املواطً التَّالية: 

"ُمررت سمس٤مشمر وهم٤مومر"إذا يم٤مٟم٧م ُمٙمسقرة ٟمحق:  -1
(1)

 وقمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦچ
(2). 

إذا يم٤مٟم٧م ؾم٤ميمٜم٦م سمٕمد يمرسة ٓزُم٦م وًمٞمس سمٕمده٤م طمرف ُمـ طمروف  -3

آؾمتٕمالء، ُمثؾ: ومرقمقن، وذقم٦م، وُمري٦م
(3)

. 

اء ُمٗمتقطم٦م سمٕمد ي٤مء قمٜمد همػم ورش ُمثؾ: ُمػماث، اخلػمات،  إذا -2 ضم٤مءت اًمرَّ

وىمدير
(4)

. 

اء ُمْمٛمقُم٦م سمٕمد ي٤مء قمٜمد ورش، ُمـ ٟمحق: ظمبػم، ىمدير -4 إذا ضم٤مءت اًمرَّ
(5)

. 

اء ؾم٤ميمٜم٦م سمٕمده٤م ي٤مء ُمٗمتقطم٦م جيقز ومٞمٝم٤م اًمقضمٝم٤من ُمثؾ: ُمريؿ،  -2 إذا يم٤مٟم٧م اًمرَّ

وىمري٦م
(6)

. 

 

                                                                        

 .1/317اًمٙمِمػ  (1)

 .2،  3( هم٤مومر 2)

 .12، إصقات اًمٚمٖمقي٦م 112، 3/72، اًمٜمنم 1/239، اإلىمٜم٤مع 1/317اًمٙمِمػ  (3)

 .12، إصقات اًمٚمٖمقي٦م 3/72، اًمٜمنم 1/311اًمٙمِمػ  (4)

 .1/239، اإلىمٜم٤مع 1/117اًمٙمِمػ  (5)

 .1/317اًمٙمِمػ  (6)
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اء اء، ومال ختٚمق اًمرَّ ٤م قمـ شمٗمخٞمؿ اًمرَّ يم٦م، وم٢مْن  أُمَّ ُمـ أن شمٙمقن ؾم٤ميمٜم٦م أو ُمتحرِّ

٦م يم٘مقًمف  چچ  چچؾمٙمٜم٧م وؾمب٘م٧م سمٗمتح٦م أو ضٛمَّ
چۆئچ وىمقًمف: (1)

أو  (2)

چھچضم٤مءت سمٕمد يمرسة ووًمٞمٝم٤م طمرف اؾمتٕمالء ُمٗمتقح يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
(3) 

چچچو
چۅچو (4)

ويمذًمؽ إذا ؾمب٘م٧م سمٙمرسة قم٤مرض٦م أو ُمـ يمٚمٛم٦م أظمرى  (5)

چہ  ہ  ہچ يم٘مقًمف شمٕم٤ممم:
اء  ٕ (6) نَّ اًمٙمرسة اًمتل ىمبٚمٝم٤م ذم يمٚمٛم٦م ومتٖمٚمظ اًمرَّ

اء أيْم٤م ذًمؽ أنَّ آسمتداء قم٤مرض وأًمػ  ْريَم٥َم ٱأظمرى وم٢مْن اسمتدأت سمل  همٚمَّٔم٧م اًمرَّ

اء اًمقصؾ همػم ٓزُم٦م ومْمٕمٗم٧م يمرسهت٤م ومل شمٕمٛمؾ ذم اًمرَّ
(7)

٤م  . يم٦م، وم٢مَّنَّ ٤م إذا يم٤مٟم٧م ُمتحرِّ أُمَّ

(  شمٗمخؿ إذا ضم٤مءت ُمٗمتقطم٦م سمٕمد طمرف ُمـ طمروف آؾمتٕمالء أشمٞم٦م )ق، ص، ط

چڑچيم٘مقًمف: 
چجخچو (8)

چىچو (9)
وٕضمؾ طمرف آؾمتٕمالء مل يٚمتٗم٧م  (10)

اء يٚمتٗم٧م إمم اًمٙمرس اًمالزُم٦م ىمبؾ اًمرَّ
(11)

. 

                                                                        

 .22آل قمٛمران  (1)

 .322اًمب٘مرة  (2)

 .31اًمٜمب٠م  (3)

 .91اًمرةـ  (4)

 .9ٟمٕم٤مم إ (5)

 .43هقد  (6)

، شمرىمٞمؼ اًمراء وشمٗمخٞمٛمٝم٤م ذم اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، جمٚم٦م 3/73، اًمٜمنم 1/231، اإلىمٜم٤مع 1/311اًمٙمِمػ  (7)

 .12هل ص 1411، 12ُم٩م  1يمٚمٞم٦م أداب ضم٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ ؾمٕمقد ع

  .129إقمراف  (8)

 .71اًمٙمٝمػ  (9)

 .3اًمذاري٤مت  (10)

 .1/231اإلىمٜم٤مع  (11)
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٦م، أو يمرسة قم٤مرض٦م  ؿ إذا ضم٤مءت ُمٗمتقطم٦م أو ُمْمٛمقُم٦م سمٕمد ومتح٦م، أو ضٛمَّ يمت شمٗمخَّ

چڇ ڇچيم٘مقًمف: 
(1)

چمئ  ىئچوذم اًمّْمؿ  
وذم اًمٙمرس اًمٕم٤مرض يم٘مقًمف (2)

(3)
 

چٿ ٹچ
ؿ إذا ضم٤مء (4) ٦م وؾمب٘م٧م سمٙمرسة ٓزُم٦م يمت شمٗمخَّ ٛمَّ يم٦م سم٤مًمٗمتح٦م أو اًمْمَّ ت ُمتحرِّ

وسمٕمده٤م طمرف ُمـ طمروف آؾمتٕمالء
(5)

چپچ وُمـ ُمثؾ: ،
(6)

چٹچ 
(7)

. 
  

                                                                        

 .21اًمٜمجؿ  (1)

 .21وم٤مـمر  (2)

 .14-11، شمرىمٞمؼ اًمراء وشمٗمخٞمٛمٝم٤م 231-1/234اإلىمٜم٤مع  (3)

 .121إقمراف  (4)

 .1/232، اإلىمٜم٤مع 3/73اًمٜمنم  (5)

 .131اًمٜمس٤مء  (6)

 .1اًمٗم٤محت٦م  (7)
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 املبحث التَّاسع: الياء اليت كالواو

٦م، ومتتل ومٞمٝم٤م اًمٞم٤مء ٟمحق اًمقاو   ٛمَّ وهل اًمٞم٤مء اًمتل يٜمحك سم٤مًمٙمرسة ىمبٚمٝم٤م ٟمحق اًمْمَّ

سمٕمض اًمٕمرب ي٘مقل: )ظمٞمػ(، و)سمٞمع(، ": ُمـ ٟمحق ىمقهلؿ: سمٞمع وىمٞمؾ  ي٘مقل ؾمٞمبقيف

ل٤م وُمِٕمؾ "و)ىمٞمؾ(، وَمُٞمِِمؿُّ إرادة أن يبلمِّ َأَّنَّ
(1)

. 

ٝم٤م قمغم ُم٤م مل يسؿَّ وم٤مقمٚمف   اًمتل يدلُّ ضٛمُّ
ِ
أي أٟمَّف عمل٤َّم يم٤من إصؾ )وُمِٕمؾ( سمْمؿِّ اًمٗم٤مء

ًٓم٦م قمٚمٞمف، وُمـ ؿمقاهد ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أرادوا اعمح٤مومٔم٦م قمغم ذًمؽ، ومج٤مء اإلؿمتم  ًمٚمدِّ

چک  گ  گچ
چڍ  ڌ  ڌچ ، وىمقًمف شمٕم٤ممم:(2)

  طمٞم٨م ىمرأ سم٤مإلؿمتم (3)

ـُ قم٤مُمر سمخالف قمٜمف، وىمقًمف شمٕم٤ممم: ، واسم چگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ اًمٙمس٤مئلُّ
(4)  

ـُ قم٤مُمر سمخالف قمٜمف سم٤مإلؿمتم، يمت ىمرأ سمذًمؽ ٟم٤مومع ذم )دء( ، واسم طمٞم٨م ىمرأ اًمٙمس٤مئلُّ
(5)

 .

)دء(
(5)

: ٦م ُمـ ىم٤مل: )وإذا  ". ي٘مقل أسمق قمكمٍّ اًمٗم٤مردِّ ىمٞمؾ هلؿ(طمجَّ
(6)

٦م  ٛمَّ ، وم٠مؿمؿَّ اًمْمَّ

ؿ ىمد ىم٤مًمقا: يمٞمد زيد  اًمٙمرسة، وأُم٤مل هب٤م ٟمحقه٤م: أنَّ ذًمؽ َأَدلُّ قمغم وُمِٕمؾ، أٓ شمرى أَّنَّ

يمقا اًمٗم٤مء هذه اًمتَّحريٙم٦م أُمـ اًمتب٤مس  يٗمٕمؾ، وُم٤م زيد يٗمٕمُؾ، وهؿ يريدون وَمَٕمؾ، وم٢مذا طمرَّ

دًم٧َّم قمٚمٞمف، يم٤من َأؿَمدَّ إسم٤مٟم٦م اًمٗمٕمؾ اعمبٜمل ًمٚمٗم٤مقمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ اعمبٜمل ًمٚمٛمٗمٕمقل، واٟمٗمّمؾ هب٤م، وم

"ًمٚمٛمٕمٜمك اعمراد
(7)

 . 

                                                                        

 .4/243اًمٙمت٤مب  (1)

 .11( ؾمقرة اًمب٘مرة 2)

 .91ؾمقرة اًمزُمر  (3)

 .99ؾمقرة هقد  (4)

بٕم٦م  (5) ٦م ٕيب قمكّم 144-142اًمسَّ ٦م اًم٘مراءات 241 -241/ 1، احلجَّ ، 121/ 9، اًمبحر اعمحٞمط 17، طمجَّ

 . 311/ 3اًمٜمَّنم 

 .11ؾمقرة اًمٜمّقر (6)

٦م  (7)  .1/242احلجَّ
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يضُّ طم٘مٞم٘م٦م اإلؿمتم ل هٜم٤م ل سم٘مقًمف:  طم٘مٞم٘م٦م هذا اإلؿمتم أن شمٜمحق سمٙمرسة "وسملمَّ اًمرَّ

٤ميمٜم٦م سمٕمده٤م ٟمحق اًمقاو ىمٚمٞمال  إذ هل شم٤مسمٕم٦م حلريم٦م  ٦م، ومتٛمٞمؾ اًمٞم٤مء اًمسَّ ٛمَّ وم٤مء اًمٗمٕمؾ ٟمحق اًمْمَّ

اء، واًمٜمُّ  ح٤مة سم٤مإلؿمتم ذم هذا اعمقضع. وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: اإلؿمتم ُم٤م ىمبٚمٝم٤م، هذا هق ُمراد اًمُ٘مرَّ

ٗمتلم وم٘مط، ُمع يمرس اًمٗم٤مء يمرسا ظم٤مًمّم٤م،  ل هٜم٤م ل يم٤مإلؿمتم طم٤مًم٦م اًمقىمػ  أقمٜمل ضؿَّ اًمِمَّ

٦م ظم٤مًمّم٦م سمٕمده٤م  وهذا ظمالف اعمِمٝمقر قمٜمد اًمٗمري٘ملم، وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: هق أن شم٠ميت سمْمٛمَّ

قمٜمدهؿ ل هٝمٜم٤م ل طمريم٦م سملم  ي٤مء ؾم٤ميمٜم٦م، وهذا ل أيْم٤م ل همػم ُمِمٝمقر قمٜمدهؿ  ٕنَّ اإلؿمتم

ؿِّ واًمٙمرس، سمٕمده٤م طمرف سملم اًمقاو واًمٞم٤مء "طمريمتل اًمْمَّ
(1)

. 

َٗمتلم  يضُّ ُمـ ىمقل سمٕمْمٝمؿ ُمـ أنَّ اإلؿمتم ل هٜم٤م ل يٙمقن سمَِْمؿِّ اًمِمَّ وُم٤م ذيمره اًمرَّ

وم٘مط ُمع يمرس اًمٗم٤مء يمرسا ظم٤مًمّم٤م، هق ُم٤م ذه٥م إًمٞمف د. ؾمٛمػم اؾمتٞمتٞم٦م ُمـ اعمحدصملم  

ٗمتلم قمٜمد ٟمٓمؼ ٓ يقضمد ومرق سم"طمٞم٨م ىم٤مل:  لم اًمٙمرسة واإلؿمتم إٓ ذم شمدوير اًمِمَّ

اإلؿمتم، وقمدم شمدويره٤م قمٜمد ٟمٓمؼ اًمٙمرسة، وطم٘مٞم٘م٦م ٟمٓمؼ هذا اًمٜمَّقع ُمـ اإلؿمتم شمتٛمثَّؾ 

م اًمٚمِّس٤من إمم إُم٤مم يمقضٕمف اًمذي يٙمقن قمٚمٞمف قمٜمد ٟمٓمؼ اًمٙمرسة، وذم شمٚمؽ  ذم أن يت٘مدَّ

ٗمتلم، وهذه هل اًمٙمٞمٗمٞمَّ  ٦م ٟمٗمسٝم٤م اًمتل يتؿُّ هب٤م ٟمٓمؼ احلريم٦م اعمٕمٞم٤مري٦َّم اًمٚمَّحٔم٦م يتؿُّ شمدوير اًمِمَّ

٦م إومم "اًمث٤َّمٟمقيَّ
(2)

. 

ذشم٤م وضع  ٗمت٤من ىمد اختَّ ٦م، وشمٙمقن اًمِمَّ ٛمَّ ويٙمقن اًمٚمِّس٤من ُمٕمٝم٤م ذم وضع اًمٜمُّٓمؼ سم٤مًمْمَّ

اًمٜمُّٓمؼ سم٤مًمٙمرسة
(3)

. 

 

 

                                                                        

يض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م  (1)  .121/ 4ذح اًمرَّ

٦م  (2)  .47اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦َّم سملم اًمٕمرسمٞم٦َّم وإصقات اًمٚمُّٖمقيَّ

٦م دراؾم٦م ذم أصقات اعمدِّ  (3)  .191ذم إصقات اًمٚمُّٖمقيَّ
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ُمز ) (Yويرُمز هل٤م سم٤مًمرَّ
(1)

٦م،  ٛمَّ   وهذه احلريم٦م هل ٟمتٞمج٦م مت٤مصمؾ همػم شم٤مم سملم اًمْمَّ

ةواًمٙمرس
(2)

 . 

ووصٗم٧م هذه اًمٚمُّٖم٦م سم٤مًم٘مٚم٦َّم، ورهمؿ ىمٚمَّتٝم٤م وم٘مد ُوِصَٗم٧م سم٤مًمٗمّم٤مطم٦م
(3)

. 

وقمٚمَّؾ د. ؾمٛمػم اؾمتٞمتٞم٦َّم ًمّمقرة اإلؿمتم ذم ىمٞمؾ وهمٞمض وُم٤م يتبٕمف ُمـ ُمٞمؾ اًمٞم٤مء 

ٟمحق اًمقاو  طمٞم٨م أصمَّرت اًم٘م٤مف واًمٖملم ذم اًمٞم٤مء، وذًمؽ أنَّ اًم٘م٤مف واًمٖملم صقشم٤من 

 ذم اجلزء إُم٤مُمل ُمـ احلجرة اًمٗمٛمقي٦َّم، ذم طملم ظمٚمٗمٞم٤َّمن، وطمجرة رٟملم يمؾِّ واطمد ُمٜمٝمت

٦م. ومٚمتَّ يم٤من  أنَّ اًمٞم٤مء صقت أُم٤مُمل، وطمجرة رٟمٞمٜمف ذم اجلزء اخلٚمٗمل ُمـ احلجرة اًمٗمٛمقيَّ

٦م  ٧م اًمٞم٤مء ضّت، وهل ُم٤م يٕمرف سم٤محلريم٦م اعمٕمٞم٤مريَّ هذا حيت٤مج إمم رء ُمـ اجلٝمد أؿمٛمَّ

٦م إومم. وهلذه احلريم٦م طمجرشم٤م رٟملم إطمدا مه٤م أُم٤مُمٞم٦َّم وإظمرى ظمٚمٗمٞم٦َّماًمث٤َّمٟمقيَّ
(4)

 . 
  

                                                                        

قشمٞم٦َّم قمٜمد قمٚمتء اًمٕمرسمٞم٦َّم  (1) راؾم٤مت اًمّمَّ  .141اًمدِّ

ارة ع (2) ٜم٦م 3اإلؿمتم اًمٔم٤َّمهرة وُمٗمٝمقم اعمّمٓمٚمح، جمٚم٦َّم اًمدَّ  .311ص 31اًمسَّ

يض قمغم اًمٙم٤مومٞم٦م  (3)  4/121ذح اًمرَّ

 .319اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م سملم اًمٕمرسمٞم٦م وإصقات اًمٚمٖمقي٦م  (4)
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 املبحث العاطر: الواو اليت كالياء

٦م اًمتل ىمبٚمٝم٤م ٟمحق اًمٙمرسة، ومُتتل اًمقاو ٟمحق اًمٞم٤مء،  ٛمَّ وهل اًمقاو اًمتل يٜمحك سم٤مًمْمَّ

ُمـ ٟمحق ىمقهلؿ: ُمذقمقر، واسمـ سمقر
(1)

. وهق ىمري٥م ُمـ اًمٞم٤مء اًمتل يم٤مًمقاو  ًمذًمؽ وصٗمٝمت 

قت اًمقاطم ت يم٤مًمّمَّ داسمـ ضمٜمّل سم٠مَّنَّ
(2)

. 

وضمٕمؾ اسـم ضمٜمّل هذا اًمب٤مب أىمّؾ ُمـ ؾم٤مسم٘مف، وهق اًمٞم٤مء اًمتل يم٤مًمقاو
(3)

. وذه٥م د. طمس٤مم 

ت صقت واطمد ؾمٕمٞمد اًمٜمّٕمٞمٛمل إمم أَّنَّ
(4)

ٛمس٤من ُمٕمٚمِّال ًمذًمؽ سم٠مٟمَّف  . وشم٤مسمٕمف ذم ذًمؽ د. إسمراهٞمؿ اًمِمَّ

ت ٟمتٞمج٦م مت٤مصمؾ همػم شم٤مم سملم اًمْمَّ  قشمٞم٦َّم، وأَّنَّ ـ اًمٜم٤َّمطمٞم٦م اًمّمَّ ٦م واًمٙمرسةٓ ومرق سمٞمٜمٝمت ُم ٛمَّ
(5)

. 

ت صقشم٤من خمتٚمٗم٤من ٓ صقشم٤م واطمدا، يدلُّ قمغم ذًمؽ اظمتالف طمريم٦م  واحل٘مٞم٘م٦م َأَّنَّ

أقمْم٤مء اًمٜمُّٓمؼ هبت  وم٤مًمقاو اًمتل يم٤مًمٞم٤مء يٙمقن اًمٚمِّس٤من ُمٕمٝم٤م ذم وضع اًمٜمُّٓمؼ سم٤مًمقاو، 

ُمز ) ٗمت٤من ىمد اختذشم٤م وضع اًمٜمُّٓمؼ سم٤مًمٙمرسة، ويرُمز هل٤م سم٤مًمرَّ (wوشمٙمقن اًمِمَّ
(6)

 . ذم طملم أنَّ 

قرة اًمٞم٤مء اًمتل يم٤مًمقاو ًمٞمس٧م قمغم هذه اًمّمُّ
(7)

. 

قت ضم٤مء ًمٜمقٍع ُمـ اعمِم٤ميمٚم٦م ُمع صقت  وذه٥م أسمق قمكمٍّ اًمٗم٤مرّد إمم أنَّ هذا اًمّمَّ

اء اعمٙمسقرة  طمٞم٨م ىم٤مل:  ت ٟمحق "اًمرَّ تَّ هذا اسمـ قمقر، واسمـ سمقر وم٠مُم٤مًمقا هذه اًمْمَّ

"اءاًمٙمرسة  ًمتٙمقن أؿمدَّ ُمِم٤ميمٚم٦م عم٤م سمٕمده٤م، وأؿمبف سمف، وهق يمرس اًمرَّ 
(8)

. 
  

                                                                        

 .11ل 11/ 1رس صٜم٤مقم٦م اإلقمراب  (1)

 1/131اخلّم٤مئص  (2)

 .11ل 11/ 1رسُّ صٜم٤مقم٦م اإلقمراب  (3)

قشمٞم٦َّم قمٜمد اسمـ ضمٜمِّل  (4) راؾم٤مت اًمٚمََّٝمجٞم٦َّم واًمّمَّ  329اًمدِّ

ارة، ع  (5) ٜم٦م 3اإلؿمتم اًمٔم٤َّمهرة وُمٗمٝمقم اعمّمٓمٚمح، جمٚم٦َّم اًمدَّ  .311، 31، اًمسَّ

٦م دراؾم٦م ذم أصقات اعمدِّ اًمٕمرسمٞم٦َّم  (6) ق191ذم إصقات اًمٚمُّٖمقيَّ راؾم٤مت اًمّمَّ  .141شمٞم٦َّم قمٜمد قمٚمتء اًمٕمرسمٞم٦َّم ، اًمدِّ

 يٜمٔمر اعمبح٨م اًمت٤مؾمع. (7)

 .241/ 1احلج٦م ًمٚم٘مراء اًمسبٕم٦م  (8)
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 اخلامتة

احلٛمد هلل اًمذي وومَّؼ وأقم٤من قمغم إمت٤مم هذا اًمبح٨م، وذم َّن٤مي٦م اعمٓم٤مف أقمرض أهؿ 

 اًمٜمَّت٤مئ٩م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اًمبح٨م، وهل:

  ،٦م احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم هل طمروف هم٤ميرت إصٚمٞم٦َّم، وٟمِم٠مت قمٜمٝم٤م سمٙمٞمٗمٞم٦َّم خمتّمَّ

 وًمٞمس ذـم٤م أن يٙمقن احلرف اًمٗمرقمل ُمتقًمِّدا ُمـ طمروملم.

 احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم إمم ُمستحسـ وُمست٘مبح راضمع قمٜمد اًم٘مدُم٤مء عمبدأ  شمّمٜمٞمػ

اًمٙمثرة واًم٘مٚم٦َّم  ومت يمثر اؾمتٕمتًمف يم٤من ُمستحسٜم٤م، وُم٤م ىمؾَّ وصػ سم٤مٓؾمت٘مب٤مح. يمت أنَّ 

ٕمر سمف، ذم طملم أنَّ اعمست٘مبح ًمٞمس ًمف ذًمؽ.  اعمستحسـ شمستحسـ ىمراءة اًم٘مرآن ورواي٦م اًمِمِّ

 رس  وصػ احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم سم٤مٓؾمتحس٤من أو آؾمت٘مب٤مح أُمر يرومْمف اًمدَّ

 اًمٚمُّٖمقّي احلدي٨م.

  متثِّؾ احلروف اًمٗمرقمٞم٦َّم أًمقاٟم٤م ُمـ إداء يٕمٙمس اظمتالف اًم٘مب٤مئؾ اًمٕمرسمٞم٦َّم ذم

أدائٝم٤م، وهل ُمـ صقر إداء اعمٕمرووم٦م، مم٤َّم ضمٕمؾ اًمٕمٚمتء يٕمٜمقن سمرصده٤م، وسمٞم٤من 

قشمٞم٦َّم. ٝم٤م اًمّمَّ  ظمقاصِّ

  َّراؾم٦م إمم أنَّ احلروف اًمٗمرقمٞم ٦م اعمستحسٜم٦م قمنمة أصقات ًمٞمس هل٤م ظمٚمّم٧م اًمدِّ

 صقر ظمٓمٞم٦َّم متّٞمزه٤م قمـ أصقهل٤م. 

 .قشمٞم٦َّم  ضم٤مءت هذه احلروف إلطمداث ٟمقع ُمـ اًمتَّٜم٤مؾمؼ وآٟمسج٤مم ذم اًمبٜمٞم٦م اًمّمَّ
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 قائنة املراجع

 الكتب املطبوعة:

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ. .1

بع ًمإلُم٤مم اًمِّم٤مـمبل ) .3 ٠مًمٞمػ اإلُمل٤مم هل( شم271إسمراز اعمٕم٤مين ُمـ طمرز إُم٤مين ذم اًم٘مراءات اًمسَّ

( حت٘مٞملؼ 112قمبداًمرةـ سمـ إؾمتقمٞمؾ سملـ إسملراهٞمؿ اعمٕملروف سمل٠ميب ؿمل٤مُم٦م اًمدُمِمل٘مل )ت 

وشم٘مديؿ وضبط إسمراهٞمؿ قمٓمقة قمقض، ذيم٦م ُمٙمتب٦م وُمٓمبٕم٦م اًمب٤ميب احلٚمبل وأوٓده سمٛمٍمل، 

 م. 1713هل/ 1413

لات ذم قمٚملقم .2 ك ُمٜمتٝملك إُمل٤مين واعمرسَّ  إحت٤مف ومْمالء اًمبنم سم٤مًم٘مراءات إرسمع قمنم اعمسلٛمَّ

د اًمبٜم٤ّم اًملّدُمٞم٤مـمل ) ٞمخ أةد سمـ حمٛمَّ ٘ملف وىملدم ًملف د/ 1119اًم٘مراءات، شم٠مًمٞمػ: اًمِمَّ هلل( طم٘مَّ

 هل.1419، 1ؿمٕمب٤من حمٛمد إؾمتقمٞمؾ، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ط

ةـ اًمّسلٞمقـمل، حت٘مٞملؼ حمٛملد أسملق  .4 اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمح٤مومظ ضملالل اًملّديـ قمبلداًمرَّ

٦م، سمػموت،   م. 1711هل/ 1411اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اعمٙمتب٦م اًمٕمٍميَّ

لبقر ؿمل٤مهلم،  .2 أصمر اًم٘مراءات ذم إصقات واًمٜمَّحق اًمٕمريب ل أسمق قمٛمرو سمـ اًمٕملالء د. قمبداًمّمَّ

 م.  1719هل/ 1411ُمٙمتب٦م اخل٤مٟمجل، اًم٘م٤مهرة، 

٤مي٥م، قم٤ممل اًمٙمت٥م احلدي٨م، إرسملد  .1 قشمٞم٦َّم ذم سمٜم٤مء اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم. د. ومقزي اًمِمَّ أصمر اًم٘مقاٟملم اًمّمَّ

 هل .1432م/ 3114إردن، 

لد،  .9 ب ُمـ ًمس٤من اًمٕمرب، ٕيب طمٞم٤من إٟمدًمز، حت٘مٞمؼ د/ رضمل٥م قملثتن حمٛمَّ َ ارشمِم٤مف اًمرضَّ

 هل.1411، ُمٓمبٕم٦م اعمدين، 1ط

هلل( حت٘مٞملؼ د/  221إقمراب اًم٘مرآن: أسمق ضمٕمٗمر أةد سمـ حمٛمد سمـ إؾملتقمٞمؾ اًمٜمحل٤مس )ت  .1

 .م 1711هل/  1417، 2زهػم هم٤مزي زاهد، ُمٙمتب٦م اًمٜمٝمْم٦م اًمَٕمَرسمِٞم٦َّم، وقم٤ممل اًمٙمت٥م، ط

آىمتْم٤مب ذم ذح أدب اًمٙمّت٤مب ٕيب حمٛمد قمبداهلل سمـ حمٛمد سمـ اًمسٞمد اًمبٓمٚمٞمقد، حت٘مٞملؼ  .7

 م.1711ُمّمٓمٗمك اًمس٘م٤م، ود. طم٤مُمد قمبداعمجٞمد، اهلٞمئ٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب 

اإلٟمّم٤مف ذم ُمس٤مئؾ اخلالف سملم اًمٜمحقيلم اًمبٍميلم واًمٙمقومٞملم: يمتل اًمديـ أسمق اًمؼميمل٤مت  .11

 م. 1713هل( 299ٞمد إٟمب٤مري )ت قمبداًمرةـ سمـ حمٛمد سمـ أيب ؾمٕم

ؾ. ٕيب قمٛمرو قمثتن سمـ قمٛمر سمـ احل٤مضم٥م، ) .11 هلل( حت٘مٞملؼ د/  141اإليْم٤مح ذم ذح اعمٗمّمَّ

 ُمقؾمك سمٜم٤مي اًمٕمٚمٞمكم، وزارة إوىم٤مف، سمٖمداد.
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هلل( دار  924اًمبحر اعمحٞمط. حمٛمد سمـ يقؾمػ اًمِمٝمػم سم٠ميب طمٞم٤من إٟمدًمز اًمٖمرٟمل٤مـمل )ت  .13

 م.  1773هل/ 1412، 3اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، اًم٘م٤مهرة، ط

هل( حت٘مٞمؼ قملكم حمّٛملد اًمبجل٤موي، 111اًمّتبٞم٤من ذم إقمراب اًم٘مرآن، ٕيب اًمب٘م٤مء اًمٕمٙمؼمي )ت  .12

 م.1791قمٞمسك اًمب٤ميب احلٚمبل 

اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن، ٕيب قمبداهلل حمٛمد سملـ أةلد إٟمّمل٤مري اعمٕملروف سمل٤مًم٘مرـمبل، دار  .14

 م .1711هل/ 1411، 1اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت ًمبٜم٤من، ط

بع. ٓسملـ ظم٤مًمقيلف، حت٘مٞملؼ قمبلداًمٕم٤مل ؾمل٤ممل ُمٙملرم، طاحلجَّ  .12 ، ُم١مؾمسل٦م ٦1م ذم اًم٘مراءات اًمسَّ

 هل. 1419اًمرؾم٤مًم٦م، 

بٕم٦م. ٕيب قمكم احلسـ سمـ أةد سمـ قمبداًمٖمٗم٤مر اًمٗمل٤مرد ) .11 اء اًمسَّ ٦م ًمٚم٘مرَّ هلل( حت٘مٞملؼ 299احلجَّ

هلل/ 1414، 1سمدر اًمديـ ىمٝملقضمل، وسمِملػم ضمقجيل٤ميت، دار اعمل٠مُمقن ًمٚملؽماث، دُمِملؼ، ط

 م.1714

اؾم٤مت اًمٚمٝمجٞم٦م واًمّمقشمٞم٦م قمٜمد اسمـ ضمٜمّل، د. طمس٤مم ؾمٕمٞمد اًمٜمّٕمٞمٛملل، ُمٜمِملقرات وزارة اًمدر .19

 م. 1711اًمث٘م٤موم٦م واإلقمالم، اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمراىمٞم٦م، 

دروس ذم قمٚمؿ أصقات اًمٕمرسمٞم٦م. ضم٤من يم٤مٟمتٞمٜمق، شمرمج٦م ص٤مًمح اًم٘مرُم٤مدي، اجل٤مُمٕمل٦م اًمتقٟمسلٞم٦م،  .11

 .م1711ٟمنمي٤مت ُمريمز اًمدراؾم٤مت واًمبحقث آىمتّم٤مدي٦م وآضمتتقمٞم٦م، 

قم٤مي٦م ًمتجقيد اًم٘مراءة وحت٘مٞمؼ ًمٗمظ اًمتِّالوة: أسمق حمٛمَّ  .17 د ُمٙمل سمـ أيب ـم٤مًم٥م اًم٘مٞمز)ت اًمرِّ

 م.1714هل/  1414، دار قمتر،3هل( حت٘مٞمؼ د. أةد طمسـ ومرطم٤مت،ط429

بٕم٦م ذم اًم٘مراءات: أسمق سمٙمر أةد سمـ ُمقؾمك سمـ جم٤مهد )ت  .31 هل( حت٘مٞمؼ د/ ؿمقىمل  234اًمسَّ

 ، دون شم٤مريخ. 3ضٞمػ، دار اعمٕم٤مرف، ط

طمسـ هٜمداوي، دار  رس صٜم٤مقم٦م اإلقمراب: أسمق اًمٗمتح قمثتن سمـ ضمٜمّل، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ د. .31

 م.1712هل/ 1412، 1اًم٘مٚمؿ، دُمِمؼ، ط

ػماذم اًمٜمَّحقي ذم ضقء ذطمف ًمٙمت٤مب ؾمٞمبقيف. دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ د/ قمبلداعمٜمٕمؿ ومل٤مئز ط .33 ، 1اًمسِّ

 .م1712هل/ 1412دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، 

هل( حت٘مٞملؼ 111سمـ احلسـ آؾمؽماسم٤مذي )ت  ذح ؿم٤مومٞم٦م اسمـ احل٤مضم٥م. ريض اًمديـ حمٛمد .32

حمٛمد ٟمقر احلسـ، وحمٛمد اًمزومزاف، وحمٛمد حمٞمل اًمديـ قمبداحلٛمٞملد، دار اًمٙمتل٥م اًمٕمٚمٛمٞمل٦م، 

 م.1713هل/ 1413سمػموت، ًمبٜم٤من، 
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ذح صقشمٞم٤مت ؾمٞمبقيف دراؾم٦م طمديث٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمّمقيت ًمٚمٕمرسمٞم٦م ُمـ ظمالل ٟمّمقص يمتل٤مب  .34

هللل/ 1422ار اًمٙمتلل٥م اًمٕمٚمٛمٞملل٦م، سمللػموت، ، د1ؾمللٞمبقيف شملل٠مًمٞمػ د. قمبللداعمٜمٕمؿ اًمٜملل٤مس،ط

 م. 3112

ؾ ًمٚمِمٞمخ ُمقومؼ اًمديـ يٕمٞمش قمكم سمـ يٕمٞمش اعمٕمروف سم٤مسمـ يٕمٞمش )ت  .32 هل( 142ذح اعمٗمّمَّ

 قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، وُمٙمتب٦م اعمتٜمبل سم٤مًم٘م٤مهرة، دون شم٤مريخ.

٤مطمبل: أسمق احلسـ أةد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م )ت  .31 لٞمد أةلد صل٘مر، 272اًمّمَّ هل( حت٘مٞملؼ اًمسَّ

 سك اًمب٤ميب احلٚمبل وذيم٤مه.ُمٓمبٕم٦م قمٞم

اًمٙمت٤مب. أسمق سمنم قمٛمرو سمـ قمثتن سمـ ىمٛمؼم، حت٘مٞمؼ قمبداًمسالم حمٛمد هل٤مرون، قمل٤ممل اًمٙمتل٥م  .39

 هل. 1299ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم، سمػموت، 

لل سملـ أيب ـم٤مًمل٥م  .31 لد ُمٙمِّ بع وقمٚمٚمٝم٤م وطمججٝمل٤م: أسملق حمٛمَّ اًمٙمِمػ قمـ وضمقه اًم٘مراءات اًمسَّ

يـ رُمْمل٤من 429اًم٘مٞمّز )ت  ، ُمٓمبققمل٤مت جمٛملع اًمٚمُّٖمل٦م اًمَٕمَرسمِٞمَّل٦م هل( حت٘مٞمؼ د/ حمٞملل اًملدِّ

 م.  1794هل/ 1274سمدُمِمؼ، 

، 1هلل( دار صل٤مدر سملػموت ط911لل 121ًمس٤من اًمٕملرب ًمإلُمل٤مم اًمٕمالُمل٦م اسملـ ُمٜمٔملقر ) .37

 هل.1419

ل٤مص، ُمٙمتبل٦م إٟمجٚملق  .21 واظمكم، وحمٛملد اًم٘مّمَّ اًمٚمُّٖم٦م. ج ومٜمدريس، شمٕمريل٥م قمبداحلٛمٞملد اًملدَّ

 م.1721هل/ 1291اعمٍمي٦م 

 م.1774، 1إمم اًمٕمٍم احل٤مرض. د. قمٞمد حمٛمد اًمٓمٞم٥م، ط هلج٤مت اًمٕمرب واُمتداه٤م .21

 م.1791هل/1271اًمٚمَّٝمج٤مت اًمٕمرسمٞم٦َّم. د. إسمراهٞمؿ حمٛمد ٟمج٤م، ُمٓمبٕم٦م اًمسٕم٤مدة،  .23

اث: د/ أةد قمٚمؿ اًمديـ اجلٜمدي، اًملدار اًمَٕمَرسمِٞمَّل٦م ًمٚمٙمتل٤مب، ًمٞمبٞمل٤م،  .22 اًمٚمََّٝمج٤مت اًمَٕمَرسمِٞم٦َّم ذم اًمؽمُّ

 م.1791هل/ 1271

ذم ُمٕمل٤مين اًم٘ملرآن ًمٚمٗملراء دراؾمل٦م ٟمحقيل٦م وسومٞمل٦م وًمٖمقيل٦م د. صلبحل اًمٚمََّٝمج٤مت اًمَٕمَرسمِٞم٦َّم  .24

 م.1711هل/ 1411، دار اًمٓمب٤مقم٦م اعمحٛمدي٦م اًم٘م٤مهرة، 1قمبداحلٛمٞمد حمٛمد ط

 م.1771هل/ 1411، 3اًمٚمََّٝمج٤مت اًمَٕمَرسمِٞم٦َّم ٟمِم٠مة وشمٓمقرا: د/ قمبداًمٖمٗم٤مر طم٤مُمد هالل، ط .22

ل همٜمٞمؿ، ضم٤مُمٕم٦م أم اًم٘مرى، ُمريمز اًمٚمََّٝمج٤مت ذم اًمٙمت٤مب ًمسٞمبقيف أصقاشم٤م وسمٜمٞم٦م: ص٤محل٦م راؿمد آ .21

اث اإلؾمالُمل، ط  م.1712هل/ 1412، 1اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل وإطمٞم٤مء اًمؽمُّ
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اعمحتس٥م ذم وضمقه ؿمقاذ اًم٘مراءات واإليْم٤مح قمٜمٝمل٤م، ٓسملـ ضمٜمّلل، حت٘مٞملؼ قملكم اًمٜمجلدي  .29

ٟم٤مصػ ود/ قمبلداحلٚمٞمؿ اًمٜمجل٤مر ود/ قمبلداًمٗمت٤مح إؾملتقمٞمؾ ؿملٚمبل، دار ؾملزيملم ًمٚمٓمب٤مقمل٦م 

 م. 1711هل/ 1411، 3واًمٜمنم، ط

اعمحرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمسػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيلز. ٓسملـ قمٓمٞمل٦م، حت٘مٞملؼ اعمجٚملس اًمٕمٚمٛملل سمٗمل٤مس،  .21

 هل. 1272اعمٖمرب، 

ُمٕم٤مين اًم٘مرآن. ًمألظمٗمش ؾمٕمٞمد سمـ ُمسٕمدة اًمبٚمخل اعمج٤مؿمٕمل، دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ د/ قمبدإُمػم  .27

 م. 1712هل/ 1412، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ًمبٜم٤من، 1حمٛمد أُملم اًمقرد، ط

٤مج أيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ اًمرسي )ت ُمٕم٤مين اًم٘مرآن وإقمراسم .41 ضمَّ هل( ذح وحت٘مٞملؼ 211ف ًمٚمزَّ

 م.1711هل/ 1411، 1د. قمبداجلٚمٞمؾ قمبده ؿمٚمبل، قم٤ممل اًمٙمت٥م، سمػموت، ط

د قمبداخل٤مًمؼ قمْمٞمٛم٦م، قمل٤ممل اًمٙمتل٥م،  .41 د سمـ يزيد اعمؼّمد، حت٘مٞمؼ حمٛمَّ اعم٘متْم٥م. أسمق اًمٕمب٤َّمس حمٛمَّ

 سمػموت،، ُمـ دون ـمبٕم٦م، وُمـ دون شم٤مريخ.

لت٤َّمر 117يب احلسـ قمكم سمـ ُم١مُمـ سمـ قمّمٗمقر اإلؿمبٞمكم )اعم٘مرب، ٕ .43 هل( حت٘مٞمؼ أةد قمبداًمسَّ

اري، وقمبداهلل اجلبقري، ُمٓمبٕم٦م اًمٕم٤مين، سمٖمداد،   م. 1711هل/ 1411اجلقَّ

اين، حتح حمٛمد ص٤مدق ىمٛمح٤موي، ُمٙمتبل٦م  .42 اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ ُمّم٤مطمػ إُمّم٤مر، ٕيب قمٛمرو اًمدَّ

 م.1791 اًمٙمٚمٞم٤مت إزهٞم٦م، سم٤مًم٘م٤مهرة،

 ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم، أسمق اخلػم حمٛمد سمـ حمٛملد اًمدُمِمل٘مل اًمِملٝمػم سمل٤مسمـ اجللزري )ت اًمٜمَّنم .44

هل( أذف قمغم شمّمحٞمحف قمكم حمٛمد اًمْمب٤مع، دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، ُمـ دون ـمبٕم٦م، ُمـ 122

 دون شم٤مريخ.

هل( اجلزء إول حت٘مٞمؼ 711مهع اهلقاُمع ذم ذح مجع اجلقاُمع جلالل اًمّديـ اًمّسٞمقـمل )ت  .42

، 3ن وقمبللداًمٕم٤مل ؾملل٤ممل ُمٙمللرم، ُم١مؾمسلل٦م اًمّرؾملل٤مًم٦م، سمللػموت، ًمبٜملل٤من، طقمبداًمّسللالم هلل٤مرو

م، اجلزء اًمث٤مين حت٘مٞمؼ قمبداًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم، ُم١مؾمس٦م اًمرؾمل٤مًم٦م، سملػموت  1719هل/ 1419

( حت٘مٞمؼ قمبداًمٕم٤مل ؾم٤ممل ُمٙمرم، دار 9 -2م، وسم٘مٞم٦م إضمزاء ) 1719هل/ 1419، 3ًمبٜم٤من، ط

 هل.1411هل ل1279اًمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٙمقي٧م، 

و تواادوايات تواملكمة: واملجال

أصمر اًمٚمٝمج٦م اعمحٚمٞم٦م ذم يمت٤مب قمب٨م اًمقًمٞمد ٕيب اًمٕمالء اعمٕمري. أ.د. قمبداًمتقاب ُمرد طمسـ  .41

لل 3114. قمل٤مم 32ٕزهلر، اًمٕملدد إيمرت. جمٚم٦م يمّٚمٞم٦م اًمٚمُّٖم٦م اًمَٕمَرسمِٞمَّل٦م سم٤مًم٘مل٤مهرة، ضم٤مُمٕمل٦م ا

 م.3112
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لد ة٤م .49 ؾمل٦م قمبلداًمٚمَّٓمٞمػ، جمٚمَّل٦م إؿمب٤مع طمريم٤مت إسمٜمٞم٦م ذم اًمِمٕمر وُمقىمػ اًمٜمح٤مة ُمٜمف. د. حمٛمَّ

 م. 1799هل/ 1279، 41جمٛمع اًمٚمُّٖم٦م اًمَٕمَرسمِٞم٦َّم،ج

قيت قمٜمد اًمٕمرب ذم ضقء رسِّ صلٜم٤مقم٦م اإلقملراب ٓسملـ ضمٜملل، د. إب هٜملري  .41 اًمتَّٗمٙمػم اًمّمَّ

لبقر ؿمل٤مهلم، جمٚمَّل٦م جمٛملع اًمٚمُّٖمل٦م اًمٕمرسمٞمَّل٦م سم٤مًم٘مل٤مهرة، ج  ومٚمٞمش، شمٕمري٥م وحت٘مٞمؼ د. قمبداًمّمَّ

٦م ًمِمئقن 32  م.1711هل/ 1211اعمٓم٤مسمع إُمػمي٦م، اًم٘م٤مهرة، ،اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُمَّ

قيت احلدي٨م. د. ةدي صالح اهلدهد،  .47 رس اًمّمَّ بٕم٦م ٓسمـ جم٤مهد ذم اًمدَّ قشمٞم٦َّم ذم اًمسَّ اًمٕمٚم٦َّم اًمّمَّ

اعم١ممتر اًمدوزم اخل٤مُمس ًم٘مسؿ اًمٜمحق واًمٍمف واًمٕمروض سمٙمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم ضم٤مُمٕم٦م اًم٘مل٤مهرة 

 م.3111/ 3117ًمٕم٤مم 

ةـ احلل٤مج صل٤مًمح، جمٚمَّل٦م اًمٚمِّسل٤مٟمٞم٤َّمت، ُمٕمٝملد ُمس٤مئؾ ذم ُمّمٓمٚمح٤مت اًمتَّجقي .21 د، د. قمبلداًمرَّ

قشمٞم٦َّم، ضم٤مُمٕم٦م اجلزائر، ع   م.1713، قم٤مم 1اًمٕمٚمقم اًمٚمِّس٤مٟمٞم٦َّم واًمّمَّ

ُمسٓمرة اًمٚمُّٖمقّي د. إسملراهٞمؿ أٟملٞمس، جمٚمَّل٦م جمٛملع اًمٚمُّٖمل٦م اًمٕمرسمٞمَّل٦م سم٤مًم٘مل٤مهرة، اجللزء اًمت٤َّمؾملع  .21

٦م ًمِمئقن اعمٓم٤مسمع إُمػم  م.1793هل/ 1273ي٦م، واًمٕمنمون، اهلٞمئ٦م اًمٕم٤مُمَّ

راؾمل٤مت اإلؾملالُمٞم٦َّم  .23 ليٕم٦م واًمدِّ ٞمَّل٦م اًمنمَّ ٦م ُمـ أصقل اًمٕمرسمٞمَّل٦م، جمٚمَّل٦م يمٚمِّ اعمِم٤ميمٚم٦م واًمتتس اخلٗمَّ

ٜم٦م اًمث٤َّمٟمٞم٦م، اًمٕمدد اًمث٤َّمين،   هل.1279هل/ 1271سمج٤مُمٕم٦م اعمٚمؽ قمبداًمٕمزيز، اًمسَّ

 ادرستئلواجلتمعي: 

ٗمػم وأصمره٤م ذم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك  .22  دراؾم٦م ذم شم٤مريخ اًمٙمٚمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم. اًمٕمالىم٦م سملم أطمرف اًمّمَّ

ٞم٦َّم اًمٚمُّٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦َّم،  .24 قمدي، رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمستػم، ضم٤مُمٕم٦م أمِّ اًم٘مرى، يمٚمِّ  هل.1439ُم٘مبؾ قمكم اًمدَّ
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 فَرض املوضوعات

 

 اًمّمٗمح٦م اعمقضقع

 121 اعم٘مدُم٦م.

 141 اًمتٛمٝمٞمد: ُمٗمٝمقم احلروف اًمٗمرقمٞم٦م وأٟمقاقمٝم٤م.

ل  141 : اًمٜمُّقن اخلٗمٞم٦َّم.اعمبح٨م إَوَّ

 124 أًمػ اًمتَّٗمخٞمؿ.عمبح٨م اًمث٤َّمين: ا

 111 : أًمػ اإلُم٤مًم٦م.اعمبح٨م اًمث٤َّمًم٨م

اسمع  119 : مهزة سملم سملم.اعمبح٨م اًمرَّ

لم اًمتل يم٤مجلٞمؿ. اعمبح٨م اخل٤مُمس:  192 اًمِمِّ

٤مدس اي.اعمبح٨م اًمسَّ ٤مد اًمتل يم٤مًمزَّ  191 : اًمّمَّ

٤مسمع: ٛم٦م. اعمبح٨م اًمسَّ  112 اًمالم اعمٗمخَّ

اء اعمبح٨م اًمث٤َّمُمـ:  111 اعمرىمَّ٘م٦م. اًمرَّ

 173 اًمٞم٤مء اًمتل يم٤مًمقاو. اعمبح٨م اًمت٤َّمؾمع:

 172 اًمقاو اًمتل يم٤مًمٞم٤مء. اعمبح٨م اًمٕم٤مذ:

 171 اخل٤ممت٦م.

 179 ىم٤مئٛم٦م اعمراضمع.

 913 ومٝمرس اعمقضققم٤مت.
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