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مَدم ٜافدراشٜ
اْلّدُ ّلِلهِ ا ْفُ َِري ِؿ ا َدْ ِ ِ
ي اف هى ِ
إل ْح ًَ ِ
ٚن ,ا هفذي َهدَ إَ ٚفِ ِ
قل َواف ٍَ ْو ِؾ َوا ِ
إل َيَم ِنَ ,و َؾ هو َؾ ِديَََْْ ٚظ َذ
هٚن ,ذ ْ
َْ ْ
َشٚئِ ِر إَ ْد َي ِ
ٚنَ ,و َم هـ َظ ََِْٔ ٚبِِ٘ ْر َشٚفِ ِف إِ َف ََْْٔ ٚأـ َْر َم خَ ِْ َِ ِف َظ َِ ْٔ ِف َو َأ ْؾ َو َِ ُٓ ْؿ َفدَ ْي ِفَ ,حٌِٔ ٌَ ُف َوخَ ِِٔ َِ ُف َو َظ ٌْدَ ُه َو َر ُشق َف ُف
 ٛإَزْ َم ِ
آن ا ُد ًْ ِ
ٚنَ ,و َأـ َْر َم ُف  بِٚف َُ ْر ِ
ُم هّدً ا َ ؾ َّ َح ٚبِ ِف ِظ ٌََ ٚد َة إَ ْو َث ِ
جزَةِ ا ُد ًْت َِّ هر ِة َظ َذ َت ًَُ ٚؿ ِ
ٚن ا هفتِل ََتَده ى ِ َِبٚ
َُ
قب َأه ِؾ افٌهٚئِ ِر وا ِ
ِ
ِ
ٚن بِ َٖ ِ
فً ْر َؾ ِ
ٔع َأ ْه ِؾ افزه ي ِغ َواف ُّى ٌْ َٔ ِ
ا ِ
إلٕ َْس َو َ
ٚن
َ
ٚنَ ,و َج ًَ َِ ُف َربِٔ ًً ٚف َُ ُِ ِ ْ َ َ
ْجً ِٓ ْؿَ ,و َأ ْؾ َح َؿ ِ َِبَْ ٚج َ
اجل ه ْ َ
ان ,وو هؾ َؼ فَِلظتِْ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
َٚر ِ
َؾ ََل َ ْ
َٚء
ْ
افق ْفدَ ِ َ َ
ن ُه ف ِْذـ ِْر َحتهك ْاش َتيْ َٓ َر ُه صٌ ُ
َي َِ ُؼ َظ َذ َـ ْث َرة ه
افرد َو َتٌَُ ٚي ِر إ ْح َٔٚنَ ,و َي ه َ
قم ِف م ِـ اص َى ٍَٚه ِمـ َأه ِؾ ِ
ِ
إلي ََ ِ
إل ْت ََ ِ
ور َأ ْه ِؾ ا ِ
ٚنَ ,ؾ َج َّ ًُقا ؾِ َِٔٓ ٚم ْـ ـُؾ َؾ ٍّـ مَ ٚتْ َ ِ
اْل ْذ ِق َوا ِ
ٚن.
ُ ْ ْ
بِ ًُ ُِ َ ْ
ْؼ ُح َف ُف ُصدُ ُ
ِ ِ ِ ِِ ِ
قصَ ٚظ َذ ِٕ ًْ َّ ِ ٜا ِ
ْحدُ ُه َظ َذ َذفِ َ
إل َيَم ِنَ ,و َأ ْش َٖ ُف ُف ا ْدِْه ََ ٜظ َ هع َو َظ َذ
ؽ َوؽَ ِره م ْـ ٕ ًَّف ا هفتل ٓ ُ َْت َل ُخ ُه ً
َأ ْ َ
ِِ
ِ
ِ
غ بِٚفر ْو َق ِ
انَ ,و َأ ْص َٓدُ َأٓ إِفَ َف إٓ اّلِلهُ َو ْحدَ ُه ٓ َ ِ
ذ َ
ُمه َِ ًٜ
يؽ َف ُف َص ََٓ ٚد ًة ُ َ
َْجٔ ِع َأ ْح ٌَ ِِٚب َو َظ َذ َشٚئ ِر ا ُد ًِّْ َ
ُمّدً ا ظٌدُ ه ورشق ُفف ,افده ِ
ان ,م ِ
ِ ِ
فِ ِْ ٌُ ٍْر ِ ِ
اجلْ ِ
قص َِ ًَ ٜف ُف إِ َػ ُش َُْْك ِ
اظل
َٚن َو َأ ْص َٓدُ َأ هن ُ َ ه َ ْ ُ َ َ ُ ُ
ان ُمَْْ َذ ًة َصٚحٌَ َٓ ٚم َـ افْ َر ِ ُ
َ
ِ
ِِ
ِ
اجل ِديدَ ِ
إِ َػ ا ِ ِ
َ ٛ
ان ,ثؿ هأمَ ٚب ًْدُ ؛
ذفَ َوـ هَر َم َو َظيه َؿ َمَ ٚت ًََ ٚؿ َ
إل َيَمنَ ,ص هذ اّلِلهُ َظ َِ ْٔف َو َظ َذ آفف َو َص ْحٌِف َو َ ه
آن ت َْرتِٔ ً
َل" (ادزمؾ ,)4:وهذا
أمر اّلِل ٌٕٔف  بستٔؾ افَرآن افُريؿ وجتقيده ؾَٚل تًٚػَ " :و َرت ِؾ ا ْف َُ ْر َ
إمر فٌِْل  وـذفؽ فِّٗمْغ مـ بًده ,جٚء يف تًٍر ابـ ـثر هلذه أي" :ٜأي اِ ْؿ َر ْأ ُه َظ َذ َتَ َ ُّٓؾ َؾِٕ٘ ُهف
َيُُقن َظ ْقًَٕ ٚظ َذ َؾ ْٓؿ ا ْف َُ ْرآن َوتَدَ ُّبره َوـ ََذفِ َ
َٚن َي َْ َرأ َص َِ َقات اّلِله َو َش ََلمف َظ َِ ْٔ ِف" .وشئؾ ظع بـ أِب
ؽـ َ
ضٚف ٛظـ هذه أي ,ٜؾَٚل :افستٔؾ هق جتقيد اْلروف ومًرؾ ٜافقؿقف .وؿٚل ابـ ظٌٚس :أي بْٔف تٌْٔٔ ً.ٚ
وؿٚل جمٚهد :أي ترشؾ ؾٔف ترشَلً.
ِ
ِ
َٚب َيتْ ُِق َٕ ُف
َٚه ُؿ ا ْفُت َ
يـ آ َت ْْٔ ُ
وأثْك اّلِل  ظذ مـ جيقد ؿراءتف وحيًـ تَلوتف ,ؾَٚل تًٚػ " :ا هفذ َ
ِ
َلوتِ ِف ُأو َفئِ َ
ُقن بِ ِف " (افٌَرة .)121:ؾحؼ ظذ ـؾ امرئ مًِؿ أن يَرأ افَرآن وأن يرتِف ـَمل ترتِٔف
ؽ ُي ْٗ ِمْ َ
َح هؼ ت َ
وجيقده ظذ أؾوؾ حٚل؛ بحَُٔ ٞيرج ـؾ حرف مـ خمرجف و ُيًىٔف حَف ومًتحَف مـ افهٍٚت.
ُ
وإن مـ أهؿ إمقر افتل ُتًغ ظذ ترتٔؾ افَرآن افُريؿ تًِؿ أحُٚم افتجقيد ,وؿد ـت ٛافُثر
ٍ
مـ أهؾ افًِؿ ـتًٌٚ
وذوحٚت يف بٔٚن أحُٚم هذا افًِؿ وتٍهَٔلتف ,ـَم وٕيؿ بًض ظَِمئْ ٚإجَلّء
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ؿهٚئد صًري ٜاحتقت ظذ بٔٚن أحُٚم افتجقيد ,ومْٓ" :ٚمْيقم ٜادَد َم ٜؾَٔم جي ٛظذ ؿٚرئ افَرآن أن
يًِّف" ادنٓقرة بـ (ادَدم ٜاجلزري )ٜفإلمٚم /ابـ اجلزري رْحف اّلِل.
بْٚء ظذ إيًٚز مـ صٔخل افٍٚوؾ (أِب إبراهٔؿ حٚتؿ بـ ظع بـ ـٚمؾ افنقبُل) حٍيف اّلِل
و ً
ورظٚه وأضٚل ظّره وأحًـ ظِّف ,ذظ ٝب٘ظداد ذح يًر دْيقم ٜادَدم ٜيف وقء رواي ٜحٍص ظـ
ظٚصؿ مـ ضريؼ افنٚضٌٔ ,ٜأشّٔتف" :افمفئ افذهٌٔ ٜيف ذح ادَدم ٜاجلزري ,"ٜوذفؽ بًد اضَلظل ظذ
ٍ
وٌط ٕفٍٚظ هذا ادتـ ,واضَلظل ظذ مًيؿ مُ ٚـت ٛمـ ذوحٚت
م ٚجٚء ظـ أهؾ افًِؿ مـ
وتٍهَٔلت فًِؿ افتجقيد بنُؾ ظٚم وهلذا ادتـ بنُؾ خٚص مـ ؿٌِؾ مـ شٌَْ ٚمـ أهؾ افًِؿ جزاهؿ
اّلِل ظْ ٚوظـ ادًِّغ خر اجلزاء ,وؿٌؾ افٌدء يف ذح أبٔٚت افْيؿ َتدث ٝظـ ٕٚطّف اإلمٚم /ابـ
اجلزري رْحف اّلِل بٌْذة يًرة ,شٚئ ً
َل اّلِل  اإلخَلص يف افَقل وافًّؾ ,وأن جيًِف هذا افًّؾ ادتقاوع
يف مٔزان حًْٚتْ ٚوحًْٚت منَٚيْ ,ٚوأن يُت ٛفف افٌَقل ,وأن يُقن ظِ ًَم ُيْتٍع بف ب٘ذن اّلِل تًٚػ.

كتبٌ راجي رمحة الغفور/
حممد رفيق مؤمو الشوبكي
االثهني  8رجب 6436يــ
املوافق 2465/44/27م
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ٌٕذة ظـ اإلمٚم ابـ اجلزري رْحف اّلِل
اشّف ومقفده:
هق صٔخ افَراء افًَلم ٜافثَ ٜاإلمٚم اْلٚؾظ :أبق اخلر ُمّد بـ ُمّد بـ ُمّد بـ ظع بـ يقشػ
ي افنٓر بٚبـ َ
َ
ي ًٌٕ ٜإػ جزيرة ابـ ظّر (تًّك جزيرة بقضٚن حٚفٔ ً )ٚوتَع يف مْىَ ٜجْقب
اجلزَ ِر ّ
اجلزَ ِر ّ
ذق إٕٚوقل بسـٔ ,ٚؿرب حدود افًراق وشقري.ٚ
وفد رْحف اّلِل بدمنؼ يف فِٔ ٜافًٌ ٝاخلٚمس وافًؼيـ مـ صٓر رموٚن شْ751 ٜهــ ,ادقاؾؼ
ٕ 30قؾّز 1350م ,وؿه ٜوٓدتف ظجٔـٌ ,ٜؾَد ـٚن أبقه ظَٔ ًَم -أي ٓ يقفد فف ,-ؾذه ٛإػ اْل,ٟ
ويف أثْٚء حجتف ذب مـ مٚء زمزم بْٔ ٜوفد صٚفح ظٚمل ,ثؿ رجع إػ افنٚم ,ؾَم أن جٚء رموٚن إٓ وؿد
ُوفد ابْف ُمّد.

ٕنٖتف وحٔٚتف:
ٕنٖ رْحف اّلِل يف دمنؼ ,وأتؿ حٍظ افَرآن افُريؿ يف افثَلث ٜظؼ مـ ظّره ,وصذ بف وهق ابـ
أربً ٜظؼ ,وأؾرد افَراءات وظّره مخس ظؼة شْ ,ٜوْجًٓ ٚوهق ابـ شًٌ ٜظؼ ظٚم ً.ٚ
افَراء ,وشّع اْلدي ,ٞوأخذ افٍَف,
وح ٟمرار ًا ,ورحؾ إػ مك تُرار ًا وافتَك بٕٚئّّ ٜ
وأجٚزه بٚإلؾتٚء أبق افٍداء إشَمظٔؾ بـ ـثر وؽره.
ُ
وويل منٔخ ٜاإلؿراء افُزى ,وابتْك
وجِس فإلؿراء َتُ ٝؿ هٌ ٜافْهن مـ اجلٚمع إمقي شْغَ ,
بدمنؼ مدرش ٜشَمه( ٚدار افَرآن افُريؿ) ,وويل ؿوٚء افنٚم شـْ793 ٜهــ.
ومل يُـ اإلمٚم ظٚد ً ٚيف افتجقيد وافَراءات ؾحً ,ٛبؾ ـٚن ظٚد ً ٚيف صتك افًِقم مـ تًٍر
وحدي ٞوؾَف وأصقل وتقحٔد وبَلؽ ٜوفٌ .ٜوشٚؾر فْؼ افًِؿ إػ إٔىٚـٔ ٚثؿ ُب ْر َص ٜيف ترـٔ ,ٚود ٚؿٚمٝ
افٍتْ ٜافتّٔقري ٜيف بَلد افروم رحؾ إػ بَلد م ٚوراء افْٓر ثؿ إػ صراز يف إيران ,وتًِؿ ظذ يديف خِؼ
ـثرون.
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صٔقخف:
ـٚن اإلمٚم ابـ اجلزري رْحف اّلِل صٚؾًل ادذه ,ٛتَِل افًِؿ ظذ صٔقخ ـثريـٕ ,ذـر مْٓؿ:
 -1افنٔقخ افذيـ تَِك ظْٓؿ ظِؿ افَراءات وافتجقيد:
افًَلَر ,وافنٔخ أْحد بـ إبراهٔؿ افىحٚن,
أ -مـ ظَِمء دمنؼ :افًَلم ٜأبق ُمّد ظٌدافقهٚب بـ ُّ
وافنٔخ أبق ادًٚيل ُمّد بـ أْحد افٌِٚن ,وافنٔخ أْحد بـ رج ,ٛوافَٚيض أبق يقشػ أْحد بـ
اْلًغ افٍُري اْلٍْل .
ب-مـ ظَِمء مك :افنٔخ أبق بُر ظٌداّلِل بـ اجلْدي ,وافًَلم ٜأبق ظٌداّلِل ُمّد بـ افهٚئغ,
وافنٔخ أبق ُمّد ظٌدافرْحـ بـ افٌٌدادي ,وافنٔخ ظٌدافقهٚب افَروي.
ت-مـ ظَِمء ادديْ ٜادْقرة :افنٔخ أِب ظٌداّلِل ُمّد بـ صٚفح اخلىٔ.ٛ
 -2افنٔقخ افذيـ تَِك ظْٓؿ اْلدي ٞوافٍَف وإصقل وافٌِ ٜوؽر ذفؽ:
تَِك هذه افًِقم رْحف اّلِل مـ خِؼ ـثر مـ صٔقخ مك وؽرهؿ ,مْٓؿ :افنٔخ ؤٚء افديـ شًد
اّلِل افَزويْل ,وافنٔخ صَلح افديـ ُمّد بـ إبراهٔؿ بـ ظٌداّلِل ادَدد اْلٌْع ,وصٔخ اإلشَلم
هاج افديـ افٌَِْٔل ,واإلمٚم ادٍن ادحدث اْلٚؾظ ادٗرخ أِب افٍداء إشَمظٔؾ بـ ـثر صٚحٛ
افتًٍر ادًروف بــ(تًٍر ابـ ـثر) ,وهق أول مـ أجٚز فف بٚإلؾتٚء وافتدريس شْ774 ٜهـ.

تَلمٔذه:
أخذ افًِؿ ظـ اإلمٚم ابـ اجلزري رْحف اّلِل تَلمٔذ ـثريـ ,ومْٓؿ:
 -1ابـ افْٚطؿ /أبق بُر أْحد بـ ُمّد اجلزري.
 -2افنٔخ /إبراهٔؿ بـ ظّر بـ حًـ افٌَٚظل.
 -3افنٔخُ /مّقد بـ اْلًغ بـ شَِٔمن افنرازي.
 -4افنٔخ /ظٌد افدائؿ بـ ظع إزهري.
 -5افنٔخ /أِب افٍتح ُمّد بـ ُمّد بـ ظع ادزي.
 -6افنٔخ /أبقبُر بـ أْحد بـ مهٌح اْلّقي.
 -7افنٔخٕ /جٔ ٛافديـ ظٌداّلِل بـ ؿى ٛبـ اْلًـ افٌَٔٓل.
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 -8افنٔخ /أْحد بـ ُمّقد بـ أْحد اْلجٚزي افيير.
 -9افنٔخ /ظع بـ ُمّد بـ ْحزة اْلًْٔل.
 -10افنٔخ /ظثَمن بـ ظّر بـ أِب بُر بـ ظع افْٚذي افزبٔدي افًدٕٚين.

مٗفٍٚتف:
ـٚن ؽزير اإلٕتٚج يف مٔدان افتٖفٔػ ,يف أـثر مـ ظِؿ مـ افًِقم اإلشَلمٔ ,ٜوإن ـٚن ظِؿ افَراءات
وافتجقيد هق افًِؿ افذي اصتٓر بف ,وؽِ ٛظِٔف .إٓ أن فف ـتٌ ً ٚيف اْلدي ٞومهىِحف ,وافٍَف وأصقفف,
وافتٚريخ وادْٚؿ ,ٛوظِقم افٌِ ,ٜوؽر ذفؽ ,وجتٚوز ظدد مهٍْٚتف افتًًغ ـتٚب ًٕ ,ٚذـر مْٓ ٚأهؿ مٗفٍٚتف
يف ظِؿ افَراءات وافتجقيد:
 -1مْيقم ٜادَدم ٜؾَٔم جي ٛظذ ؿٚرئ افَرآن أن يًِّف ادنٓقرة بــ(ادَدم ٜاجلزري.)ٜ
َ -2تٌر افتًٔر يف افَراءات افًؼ.
 -3افْؼ يف افَراءات افًؼ.
 -4ؽٚي ٜافْٓٚي ٜيف ضٌَٚت افَراء.
 -5افتّٓٔد يف ظِؿ افتجقيد.
 -6مْجد ادَرئغ ومرصد افىٚفٌغ.
 -7مْيقم ٜافدرة ادؤ ٜيف افَراءات افثَلث ادتتّ ٜفًِؼ ادرؤ.ٜ
 -8مْيقم ٜضٌٔ ٜافْؼ يف افَراءات افًؼ.
 -9إَتٚف ادٓرة يف تتّ ٜافًؼة.
 -10ؽٚي ٜادٓرة يف افزيٚدة ظذ افًؼة.

وؾٚتف:
تقيف اإلمٚم ابـ اجلزري رْحف اّلِل وحقة يقم اجلًّ 5 ٜربٔع إول شْ833 ٜهــ بّْزفف بّديْ ٜصراز يف
إيران ,ودؾـ بدار افَرآن افتل إٔنٖهِ ٚب ٚظـ ظّر يْٚهز  82شْ ٜرْحف اّلِل تًٚػ وأشُْف ؾًٔح جْٚتف.
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بًؿ اّلِل افرْحـ افرحٔؿ

()1

(بًؿ اّلِل) :أي :أبدأ متزـ ًٚبًٌؿ اّلِل ,أو أبتدأ بتًّٔ ٜاّلِل وذـره ؿٌؾ ـؾ رء مًتًْٔ ً ٚبف جؾ وظَل يف
ْجٔع أمقري ضٚفٌ ً ٚمْف شٌحٕٚف وتًٚػ افًقن وافتقؾٔؼ وافًداد( .افرْحـ) :أي :ذو افرْح ٜافنٚمِ ٜافتل
وظّ ٝادٗمـ وافُٚؾر ؛ وهذه افهٍ ٓ ٜيتهػ ِب ٚؽر اّلِل تًٚػ( .افرحٔؿ) :أي :دائؿ
وشً ٝـؾ رء ه
افرْح ٜوهذه افرْح ٜخٚص ٜبٚدٗمْغ .وجيقز أن يتهػ بهٍ ٜافرحٔؿ ؽر اّلِل تٌٚرك وتًٚػ ,ؾَد وصػ اّلِل
ِ
ِ
ِ
رشقفف ُمّد  بٚفرحٔؿ ,ؾَٚل تًٚػَ " :ف ََدْ جٚءـُؿ رش ٌ ِ
يص
قل م ْـ َأ ْٕ ًٍُُ ُْؿ َظ ِزي ٌز َظ َِ ْٔف َمَ ٚظْت ُّْؿ َح ِر ٌ
َ َ ْ َ ُ
ظ َُُِٔؿ بُِْ ٚد ْٗ ِمِْغ رؤُ ٌ ِ
ٔؿ " (افتقب.)128:ٜ
وف َرح ٌ
َ َ
َ ْ ْ

افنٚؾِ ِ
ـجـز َِري ه
ـًـل
َُ
ــ ا ْف َ
ـّـدُ ا ْب ُ
ُم ه

ـق رب ش ِ
ـقل َر ِ
َ )1ي َُ ُ
ـٚمـ ِع
اجــل َظـ ٍْ ِ َ ٍّ َ

ــق رب ش ِ
ـقل َر ِ
( َي َُ ُ
ـٚمــ ِع) :أي :يَـقل ُمٗمـؾ ظٍـق اّلِل شـٌحٕٚف وتًـٚػ افًـّٔع ادجٔـ,ٛ
اجـل َظـ ٍْ ِ َ ٍّ َ
وافًٍق :هق ترك ادٗاخذة ظذ افذٕ ٛمع افهٍح ظْف ,وافًٍق أظذ مرتٌ ٜمـ ادٌٍرة ــَم بـغ أهـؾ افًِـؿ
ومْٓؿ اإلمٚم افٌزايل  ,وؿٚل افنٔخ ُمّد مْر افدمنَل يف ـتٚبف اإلَتٚؾٚت افًْٔ ٜبٕٚحٚديـ ٞافَدشـٔ: ٜ
" افًٍق يف حؼ اّلِل تًٚػ ظٌٚرة ظـ إزاف ٜآثٚر افذٕقب بٚفُِٔ ٜؾّٔحقه ٚمـ ديـقان افُـرام افُـٚتٌغ ,وٓ
يىٚفٌف ِب ٚيقم افَٔٚم ,ٜوئًْٓ ٚمـ ؿِقِبؿ ,فئَل َيجِقا ظْد تذـره ,ٚويثٌـ ٝمُـٚن ــؾ شـٔئ ٜحًـْ,ٜ
وافًٍق أبِغ مـ ادٌٍرةٕ ,ن افٌٍران ينًر بٚفًس ,وافًٍق ينًر بٚدحق ,وادحق أبِغ مـ افًس ".
افنٚؾِ ِ
ـجـزَ ِري ه
ـًـل) :اإلمٚم ُمّد بـ اجلزري رْحف اّلِل تًٚػ وهق صٚؾًل ادذهٕٚ ,ٛطؿ
َُ
ــ ا ْف َ
ـّـدُ ا ْب ُ
(ُم ه
متـ اجلزري ,ٜوؿد شٌؼ اْلدي ٞظْف.

ِ
ـهــ َىـ ٍَــُ ٚه
َظـ َِــك َٕـٌِـٔـــف َو ُم ْ
ـحـٌ ِ
آن مــع م ِ
َو ُمـ َْ ِ
ـف
ـر ِئ ا ْفـ َُ ْـر ِ َ ْ ُ

 )2ا ْفـحــّــدُ فـ هِ ِ
ـف َو َصـ هِــك افـ هِــ ُف
َ ْ
ـف وصـحـٌِـ ِ
ٍ ِ ِ
ــف
ـّــد َوآفـــ َ َ ْ
ُ )3م َ
ـح ه

َْ
(اْل ّْـدُ ّلِلهِ) :أي :افنُر خٚفه ًّ ٚلِل جؾ ثْٚؤه دون ؽره ,بَم إًٔؿ ظذ ظٌـٚده مــ افـًْؿ افتـل ٓ حيهـٔٓٚ
افًدد ,وٓ حئط بًدده ٚؽره أحد.

1

اعتمدت في ضبط ألفاظ النظم عمى ما ضبطو فضيمة الشيخ /د .أيمن رشدي سويد حفظو اهلل ورعاه ،والكممات التي ىناك اختالف

في ضبطيا عند أىل العمم بينتيا في اليوامش ،جزى اهلل عمماءنا عنا وعن المسممين خير الجزاء.
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ِ
(وص ّ
ُم هّ ٍد) :أي :ضٚفٌ ً ٚمـ اّلِل تًٚػ أن يْزل رْحتف وثْٚءه وتًئّف ظذ
ـه َىـ ٍَُ ٚه ُ َ
ـذ افـ هِـ ُف َظـذ ٌِٕـ ّٔـف َو ُم ْ
َ
ٌٕٔف ادهىٍك ادختٚر ُمّد .
مَلحي :ٜافهَلة مـ اّلِل تًٚػ ظذ افٌْل  بًّْك افرْح ٜادَروٕ ٜبٚفتًئؿ وؿٔؾ :اف هثْٚء ظِٔف يف ادإل
افتيع وافدُّ ظٚء فف .
إظذ ,ومـ ادَلئُ ٜبًّْك آشتٌٍٚر فف  ,ومـ افًٌٚد بًّْك:
ُّ
(وآفف) :اختِػ افًَِمء يف ادَهقد بآل ُمّد  ,ؾّْٓؿ مـ ذه ٛإػ أهنؿ ذريتف خٚص ,ٜومْٓؿ مــ ؿـٚل
هؿ ذريتف وأزواجف ,ومْٓؿ مـ ؿٚل ادٗمْقن مـ بْل هٚصؿ وبْل ادىِ ,ٛومْٓؿ مـ ؿٚل أهنؿ ادٗمْقن مـ
بْل هٚصؿ وبْل ادىِ ٛوزوجٚت افٌْل صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ وأخذ ِبذا افَقل ابـ ـثر رْحف اّلِل ,ومـْٓؿ
مـــ أضِــؼ ؾَــٚل :آل افٌْــل  هــؿ ْجٔــع أمتــف ,وأخــذ ِبــذا افَــقل اإلمــٚم افْــقوي رْحــف اّلِل يف ذح
صحٔح مًِؿ.
ـحـٌِ ِف) :أي :افهحٚب ٜروقان اّلِل ظِٔٓؿ .ؿٚل اْلٚؾظ ابـ حجر افًًََلين رْحف اّلِل يف ـتٚبف اإلصٚبٜ
( َو َص ْ
يف َتٔٔز افهحٚب " :ٜافهحِٚب مـ فَل افٌْل صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ مٗمْ ً ٚبف ,ومٚت ظذ اإلشـَلم؛ ؾٔـدخؾ
ؾّٔـ فَٔف مـ ضٚف ٝجمٚفًتف فف أو ؿكت ,ومـ روى ظْف أو مل يرو ,ومـ ؽزا مًف أو مل يٌز ,ومـ رآه رؤيٜ
وفق مل جيٚفًف ,ومـ مل يره فًٚرض ـٚفًّك ".
ـر ِئ ا ْفـ َُ ْـر ِ
( َو ُمـ َْ ِ
آن) :أي :مـ ؿرأ افَرآن وتًِّف وظِّف (ادُجٚز بٚفَراءة واإلؿراء) ,وـٚن دظٚء افْٚطؿ
دَرئ افَرآن د ٚفف مـ ؾوؾ وخري ,ٜؾ ًَ ْـ ُظ ْث ََم َن بـ َظ هٍٚن َ ظ ِـ افْهٌِل َ ,ؿ َٚل " :خَ ْ ُرـ ُْؿ َم ْـ َت ًَ هِ َؿ
آن َو َظ هِ َّ ُف " (رواه افٌخٚري) ,وؿٔؾ :مًْك مَرئ افَرآن أي :افًٚمؾ بف.
ا ْف َُ ْر َ
ـحـٌ ِ
(مــع م ِ
ـف) :أيُ :م ٛافَرآن افًئؿ ,وؿٔؾُ :م ٛمَرئ افَرآن ,ؾ ًَ ْـ َظ ٌْ ِد اّلِلهِ بـ مًًقد َ ظ ِـ
َ ْ ُ
( " ٛرواه افٌخٚري ومًِؿ).
افْهٌِل َ أ هٕ ُف َؿ َٚل " :ا َْد ْر ُء َم َع َم ْـ َأ َح ه
وصَلة افْٚطؿ ظذ آل افٌْل  وصحٌف ومَرئ افَرآن وُمٌف هل بًّْل افدظٚء هلؿ.
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 )4وبــًـــدُ  :إِ هن هــ ِ
ـذ ِه ُمـ ََـد َمــــ ْف
َ
ََ ْ

ؾِٔـّـ ٚظـ َِـك َؿ ِ ِ ِ
ـّـ ْف
َ َ
ـٚرئـف َأ ْن َي ًْـ َِ َ

()2

أي :وبًد م ٚتَدم مـ افًٌِّ ٜوْحد اّلِل وافثْٚء ظِٔف وافهَلة ظذ افٌْل  وآفف وصحٌف ومَـرئ افَـرآن
افًئؿ وُمٌف ,ؾ٘ن اإلمٚم ابـ اجلزري ـت ٛهذا افْيؿ افذي حيتقى أحُٚم افتجقيد ,ـَّدم ٜد ٚجي ٛظذ
ـؾ ؿٚرئ فَِرآن افًئؿ أن يًرؾف ويًِّف.

 )5إ ْذ َو ِ
ــَ ٛظ َِـ ْٔ ِ
هــؿ
ـؿ ُم َ
اج ٌ
ـحـت ُ
ـٓ ُ
وف وافـه ٍَ ِ
ـٚرج ا ْفـحـر ِ
ـٚت
َ
َ )6مـخَ ِ َ
ُ ُ

َؿ ٌْ َ
ـؾ ُّ
ـّـقا
افن ُـرو ِع َأ هو ًٓ َأن َي ًْ َِ ُ
ـٖ ْؾـهـحِ اف ُِّـٌ ِ
ِ ِ
()3
َــٚت
ف َٔ ِْـٍـ ُيـقا بِ َ َ

أي :يٌٌْل ظذ ؿٚرئل افَرآن افًئؿ ؿٌؾ افؼوع يف تًِّف وتًِّٔف أن يًِّقا خمـٚرج اْلـروف وصـٍٚ ٚ
وشٔع تٍهٔؾ أحُٚمٓ ,-ٚوذفؽ حتك يٍِيقا ويْىَقا بٖؾهح افٌِٚت وهل افٌِ ٜافًربٔـ ٜفٌـ ٜافَـرآنافُريؿ ,أي :حتك يَرؤوا افَرآن ظذ أتؿ وجف وأؾوؾ حٚل.

ٚح ِ
ومـ ٚا هف ِذي ر ِشؿ( )4ؾِـل ادَه ِ
ـػ
َ
ُ َ
ََ
ِ
َ ٛبِــَ :هـٚ
ُــ ُت ُْت ْ
َوتَٚء ُأ ْٕ َثك َفـ ْؿ َتُ ْ

يـد وادَـق ِاؿ ِ
 )7مـحـر ِري افتهـج ِ ِ
ـػ
ـق َ َ
ْ
ُ َ
ِ
ــ ـُؾ م َْ ُىـق ٍع َوم ْق ُص ٍ
قل ِ َِبـٚ
 )8م ْ
َ
َ

أي :جي ٛظذ ؿٚرئل افَرآن افًئؿ أن يًِّقا خمٚرج اْلروف وصٍ ٚ ٚحٚل ـقهنؿ متَْل وُمََل ظِؿ
افتجقيد ,وظٚدغ بّقاوع افقؿػ وآبتداء ,وم ٚـت ٛيف ادهٚحػ افًثَمٕٔ( ٜافرشؿ افًثَمين) مـ أحُٚم
ادَىقع وادقصقل مثؾ( :إن م ,ٚإَٕم) ,و(أيـ م ,ٚأيَْم) ,وأحُٚم تٚء افتٖٕٔ ٞافتل مل تُت ٛبٚهلٚء بؾ ـتٌٝ
بٚفتٚء ادٍتقح ٜمثؾ( :رْح ,ًّٕٝ ,ٝـِّ.)ٝ

2
3
4

"مـقَـد َم ْو" بفتح الدال.
وفي نسخ أخرىُ :
وفي نسخ أخرى" :لَِي ْن ِطقوا".

ِّم" بتشديد السين وكسرىا.
وفي نسخ أخرىُ " :رس َ
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اب ََمارج احلروف
َب ُ
ادخٚرج ْجع خمرج ,وادخرج :هق ُمؾ خروج اْلرف افذي يَْىع ظْده صقت افْىؼ بف ؾٔتّٔز ظـ ؽره
مـ اْلروف.
واْلروف ْجع حرف ,واْلرف :هق صقت مًتّد ظذ خمرج ُمَؼ أو مَدر .وادخرج ادحَؼ :هق مٚ
اظتّد ظذ جزء مًغ مـ أجزاء افٍؿ ـْٚلِؼ أو افًِٚن أو افنٍتغ ,وادخرج ادَدر :هق افذي ٓ يًتّد
ظذ جزء مًغ مـ أجزاء افٍؿ ـحروف اجلقف وافٌْ.ٜ

ظ َِـك ا هف ِ
َـٚر ُه َم ِ
ـذي َ ْ
اختَـ ٌَ ْـر
ـــ ْ
َ
َيت ُ

اْلـر ِ
خم ِ
َ َ )9
وف َش ٌْـ ًَــ ََ ٜظ َ
ــر
ـن ْ
ـٚر ُج ُ ُ

يٌغ افْٚطؿ هْ ٚأن خمٚرج اْلروف شًٌ ٜظؼ خمرج ً ٚظذ حً ٛاختٔٚر مـ اختز ذفؽ مـ أهؾ افًِؿ
وادًرؾ ,ٜوآختٌٚر يُقن دًرؾ ٜخمرج اْلرف ,ؾ ُْٔىؼ بف شٚـْ ً ٚأو مندد ًا بًد مهزة مٍتقح ٜأو موّقمٜ
أو مًُقرة ,و ُيهٌك فِحرف ,ؾحٔ ٞإَىع صقت افْىؼ بف ؾٓق خمرجف.
وافَٚئِغ بٖن ادخٚرج شًٌ ٜظؼ خمرج ً ٚهؿ :اخلِٔؾ بـ أْحد افٍراهٔدي ومُل بـ أِب ضٚف ٛوتًٌٓؿ
اإلمٚم ابـ اجلزري .وهذه ادخٚرج افًًٌ ٜظؼ هل ادخٚرج اخلٚص ٜخلًّ ٜخمٚرج ظٚم ,ٜوهل:
 -1اجلقف :وينتّؾ ظذ خمرج واحد خٚص -2 .اْلِؼ :وينتّؾ ظذ ثَلث ٜخمٚرج خٚص -3 .ٜافًِٚن:
وينتّؾ ظذ ظؼة خمٚرج خٚص -4 .ٜافنٍتٚن :وينتّؾ ظذ خمرجغ خٚصغ -5 .اخلٔنقم :وينتّؾ
ظذ خمرج واحد خٚص.
مَلحي :ٜذه ٛشٌٔقيف وتًٌف اإلمٚم افنٚضٌل إػ أن ادخٚرج شت ٜظؼ خمرج ً ,ٚبحٔ ٞأشَىقا اجلقف مـ
ادخٚرج افًٚم ٜواخلٚص ٜووزظقا اْلروف افتل خترج مْف ظذ خمٚرج أخرى ,ؾْٖلَقا إفػ اددي ٜبٖؿل
اْلِؼ ,وافٔٚء اددي ٜبقشط افًِٚن ,وافقاو اددي ٜبٚفنٍتغ.
وذه ٛافٍراء واجلرمل وؿىرب وابـ ـًٔٚن إػ أن ادخٚرج أربً ٜظؼ خمرج ً ,ٚبحٔ ٞأشَىقا اجلقف
مـ ادخٚرج افًٚم ٜواخلٚص ٜـٚفرأي افًٚبؼ ,وـذفؽ جًِقا خمٚرج افًِٚن اخلٚص ٜثَمٕٔ ,ٜحٔ ٞدجمقا
افَلم وافْقن وافراء يف خمرج واحد مع إٔف بحً ٛافرأيغ افًٚبَغ فُؾ مْٓ ٚخمرج.
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وف مـــدٍّ فِـٓـق ِ
اء َتْْـت ِ
َـٓــل
َ َ
ــر ُ َ
ُح ُ

 )10فِ ِْجق ِ
ػ(ُ )5
فَ :أفِ ٌ
َـٚهـَ ٚو ِهــل
وأ ْخت َ
َ ْ

(فِ ِْجق ِ
ف َأفِ ٌ
ػ) :اجلقف أول ادخٚرج افًٚم ,ٜوهق اخلَلء افقاؿع يف افٍؿ واْلِؼ ,وفف خمرج واحد مـ
َ ْ
ادخٚرج اخلٚص .ٜوحروف اجلقف ثَلث ,ٜأوهل :ٚإفػ افًٚـْ ٜافتل م ٚؿٌِٓ ٚمٍتقح ,مثؾ( :ؿٚلَ ,يٚف).
ِ
ُ
ــروفُ َمـــدٍّ ) :أي :أخت ٚحرف إفػ ,ومه ٚحريف :افقاو افًٚـْ ٜافتل م ٚؿٌِٓٚ
(وأ ْخت َ
َـٚهـَ ٚوهــل ُح ُ
موّقم مثؾ( :يَقل ,ادٗمْقن) ,وافٔٚء افًٚـْ ٜافتل م ٚؿٌِٓ ٚمًُقر مثؾ( :ؿٔؾ ,ادٗمْغ) ,وحروف
اجلقف جمّقظ ٜيف ـِّٕ( ٜقحٔٓ )ٚأو (أوتْٔ )ٚأو (أوذيْ ,)ٚوهذه اْلروف افثَلث ٜتًّك بْٚلروف
اجلقؾٜٔ؛ خلروجٓ ٚمـ اجلقف .وتًّك ـذفؽ بحروف ادد؛ وذفؽ ٓمتداد افهقت مًٓ ٚظْد افْىؼ ِب.ٚ
(فِـٓـق ِ
اء َتْْـت ِ
َـٓــل) :أي :إن حروف اجلقف فٔس هل ٚح ّٔز تْتٓل إفٔف ,ؾخرجٓ ٚمَدر وفٔس ُمَؼ,
َ َ
ؾْٔتٓل افْىؼ ِب ٚبٕٚتٓٚء اهلقاء اخلٚرج مـ افٍؿ؛ وفذا تًّك حروف اجلقف بْٚلروف اهلقائٔ.ٜ

ِ ِ
ِ
ـــٚء
ـــ َو َشــىــف(َ )6ؾــ ًَــ ْٔ ٌ
َوم ْ
ـــ َح ُ

اْلـ ِْ ِ
ـؿ َٕ ْؿ َهـك َ
ـٚء
ـؼ َه ْ
ُ )11ث ه
ـّـزٌ َه ُ

اْلِؼ ثٚين ادخٚرج افًٚم ,ٜوهق افٍراغ افقاؿع بغ اْلْجرة وأؿل افًِٚن .وفف ثَلث ٜخمٚرج خٚص .ٜأوهل:ٚ
أؿل اْلِؼ :أي آخره مم ٚيع افهدر ,وخترج مْف اهلّزة واهلٚء .ثَٕٓٔٚم :وشط اْلِؼ :وخترج مْف
افًغ واْلٚء.

َأ ْؿ َهـك افِ ًَ ِ
َـٚف
ـؿ ا ْفـُ ُ
ـٚن َؾ ْ
ـق ُق ُث ه
افـوـٚد ِمـــ حـَ ٚؾـتِ ِ
ـف إِ ْذ َوفِـ َٔـــٚ
ْ َ
َو ه ُ
ِ
َو ه
ـٚهـــٚ
ـّْْــت َ
َـٓ َ
افـــَل ُم َأ ْدٕ َ
َــٚهــ ٚف ُ

ـٚف
ــ َخـٚؤُ َهـ ٚوا ْفـ ََ ُ
َ )12أ ْدَٕــُ ٚه ؽَـ ْٔ ٌ
ـؾ َوا ْف َق ْش ُط َؾ ِ
َ )13أ ْش ٍَ ُ
غ َيـٚ
ٔؿ افن ُ
ج ُ
ِ
َٚهـٚ
اس م ْـ َأ ْي ًَ َـر َأ ْو ُي ّْْ َ
ْٓض َ
َ ْ )14

َ
ــ َخـٚؤُ َهـ :)ٚثٚف ٞخمٚرج اْلِؼ اخلٚص ,ٜهق أدٕك اْلِؼ :وهق أؿرب اْلِؼ مم ٚيع افٍؿ,
(أ ْدَٕــُ ٚه ؽَ ـْٔ ٌ
وخترج مْف افٌغ واخلٚء .وحروف اْلِؼ جمّقظ ٜيف أول حرف مـ ـؾ ـِّ ٜمـ افَُِمت افتٚفٔ( :ٜأخل
هٚك ظِؿ حٚزه ؽر خٚه) .وحروف اْلِؼ تًّل بْٚلروف اْلَِٜٔ؛ خلروجٓ ٚمـ اْلِؼ.

5
6

ـف الجـو ِ
ِ
ف ".
وفي نسخ أخرى " :فَأَل ُ َ ْ
وفي نسخ أخرى " :ثم لِ َو َس ِط ِو ".
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(وا ْفـ ََـٚفُ َأ ْؿ َهـك افِ ًَ ِ
ـق ُق) :افًِٚن ثٚف ٞادخٚرج افًٚم ,ٜوفف ظؼة خمٚرج خٚص ,ٜأوهل ٚخمرج
ـٚن َؾ ْ
حرف افَٚف ,وَيرج مـ أؿل افًِٚن مـ ؾقق مم ٚيع اْلِؼ مع م ٚحيٚذيف مـ اْلْؽ إظذ .واْلْؽ
إظذ :هق بٚضـ افٍؽ افًِقي مـ داخؾ افٍؿ ,وفف ضرؾٚن أمٚمل وخٍِل ,وإمٚمل هق افذي حيٚذي
ضرف افًِٚن وؾٔف صَلب ,ٜويًّك بٌٚر اْلْؽ ,وافىرف اخلٍِل هق ادحٚذي ٕؿل افًِٚن وؾٔف رخٚوة.
َـٚف َأ ْش ٍَ ُ
ـؾ) :ثٚين خمٚرج افًِٚن اخلٚص ٜخمرج حرف افُٚف ,وَيرج مـ أؿل افًِٚن مع مٚ
ـؿ ا ْفـُ ُ
( ُث ه
حيٚذيف مـ اْلْؽ إظذ أشٍؾ خمرج افَٚف.
ويًّك حريف افَٚف وافُٚف بْٚلروف اف َِ َٓقيٜ؛ وذفؽ خلروجف مـ ؿرب افِٓٚة ,وهل افِحّ ٜافتل يف
آخر اْلْؽ إظذ وبداي ٜاْلِؼ.
(وا ْف َق ْش ُط َؾ ِ
غ َيـ :)ٚثٚف ٞخمٚرج افًِٚن اخلٚص ٜخمرج اجلٔؿ وافنغ وافٔٚء ؽر اددي ,ٜوخترج
ٔؿ افن ُ
َ
ج ُ
هذه اْلروف مـ وشط افًِٚن مع م ٚحيٚذهي ٚمـ اْلْؽ إظذ .وتًّك هذه اْلروف بْٚلروف اف َن ْجريٜ؛
وذفؽ خلروجٓ ٚمـ َص ْجر افٍؿ ,وهق مٍْتح م ٚبغ افِحٔغ.
ْٓض (ِ )7
ِ
ِ ِ
ِ
َٚهـ :)ٚرابع خمٚرج افًِٚن اخلٚصٜ
(و ه
اس م ْـ َأ ْي ًَ َـر َأ ْو ُي ّْْ َ
ـــ َحـَ ٚؾـتـف إِ ْذ َوفـ َٔـــَ َ ْ ٚ
افـوـُ ٚد م ْ
َ
خمرج افوٚد ,وَيرج مـ إحدى حٚؾتل افًِٚن –افٔنى أو افّْٔك -مع م ٚئِٓ ٚمـ إْضاس افًِٔ,ٚ
وخروجف مـ اْلٚؾ ٜافٔنى أشٓؾ وأـثر اشتًَمًٓ مـ اْلٚؾ ٜافّْٔك ,ويُّـ خروجف مـ اْلٚؾتغ مً ًٚ
فُْف أصً ٛوأؿؾ اشتًَمًٓ .وظدّ اخلِٔؾ بـ أْحد افٍراهٔدي افوٚد مـ اْلروف َ
افن ْجري.ٜ
ؾٚئدة:
مًَّ ٜـَم يع:
يٌِغ ظدد إشْٚن يف ؾؿ أـثر إصخٚص ظْد اـتَمل ّٕقهؿ اثْٚن وثَلثقن ش ّْ ًّ ,ٚ
 -1افثْٚي :ٚوهل إشْٚن إربً ٜيف مَدّ م ٜافٍؿ ,ثْٔتٚن يف افٍؽ إظذ وثْٔٚن يف افٍؽ إشٍؾ ,وهل تَع
يف مَدّ م ٜافٍؿ أمٚم افنٍتغ.
 -2افربٚظٔٚت :وهل أربً ٜتَع ظذ جٌٕٚل افثْٚي ,ٚاثْتٚن مْٓ ٚيف افٍؽ إظذ واثْتٚن يف افٍؽ إشٍؾ.

7
اس)ـ ،فنقمت حركة اليمزة (الفتح) لحرف الالم الساكن قبميا ،وأبدلت ىمزة القطع ىمزة وصل لمضرورة الشعرية ،وىمزة
أصمياْ :
(اْل ْ
َض َر َ
اس).
وصل الم التعريف ُحذفت ،فأصبحتْ ( :
الض َر َ
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 -3إٕٔٚب :وهل أربً ٜتَع خِػ افربٚظٔٚت ,اثْتٚن مْٓ ٚيف افٍؽ إظذ واثْتٚن يف افٍؽ إشٍؾ,
وهل ظَّٔ ٜاجلذور ذات رأس حٚد.
 -4إْضاس :وظدده ٚظؼون ,ظؼة مْٓ ٚيف افٍؽ افًِقي وافًؼة إخرى يف افٍؽ افًٍع ,وتَع
ظذ جٌٕٚل افٍُّغ بٚفتًٚوي وتًَؿ هذه إػ ثَلث ٜإٔقاع:
أ -افوقاحؽ :وظدده ٚأربً ,ٜتَع ظذ جٌٕٚل إٕٔٚب ,اثْٚن مْٓ ٚيف افٍؽ إظذ واثْٚن يف افٍؽ
افتًٌؿ.
وشّٔ ٝبٚفوقاحؽ ّ
ٕهن ٚتيٓر ظْد ّ
إشٍؾّ ,
ب-افىقاحغ :وظدده ٚاثْت ٚظؼة ْضش ً ,ٚيَع وراء ـؾ وٚحؽ ثَلث ٜضقاحغ ,أي شت ٜيف افٍؽ
افًِقي وشت ٜيف افٍؽ افًٍع.
ت-افْقاجذ :وظدده ٚأربً ,ٜوهل تع افىقاحغ وتَع آخر افٍؿ ,اثْٚن يف افٍؽ إظذ واثْٚن يف
افٍؽ إشٍؾ ,وٓ دور هل ٚيف أداء اْلروف.
ِ
(و ه
ـٚهـــ :)ٚخٚمس خمٚرج افًِٚن اخلٚص ٜخمرج افَلم ,وَيرج مـ أدٕك
ـّْْــت َ
َـٓ َ
افـــَل ُم َأ ْدٕ َ
َ
َــٚهــ ٚف ُ
حٚؾتل افًِٚن مع م ٚحيٚذهي ٚمـ فث ٜإشْٚن افًِٔ , ٚويُّـ خروجف مـ إحدى حٚؾتل افًِٚن افّْٔك أو
()8

افٔنى ,وخروجف مـ افّْٔك أشٓؾ وأـثر اشتًَمًٓ.

ِ ِ ِ
ــٓ ٍ
ــر َأ ْد َخ ُ
ــؾ
افــرا ُيـدَ إـٔـف ف َي ْ
َو ه

ُّقن ِمــ َضرؾِ ِ
اج ًَ ُِقا
ـف َ َْت ُ
ْ ٝ
َ )15وافْ ُ ْ َ

ُّقن ِمــ َضرؾِ ِ
اج ًَ ُِقا) :شٚدس خمٚرج افًِٚن اخلٚص ٜخمرج افْقن ,وَيرج مـ ضرف افًِٚن
ـف َ َْت ُ
ْ ٝ
َ
(وافْ ُ ْ َ
()9
اج ًَ ُِقا) :أي اجًِقه ٚي ٚؿٚرئل افَرآن َت ٝخمرج افَلم.
(َت ُ
مع م ٚحيٚذهي ٚمـ فث ٜافثْٚي ٚافًِٔ. ٚوؿقففْ َ :
ْ ٝ

ِ ِ ِ
ــٓ ٍ
ــر َأ ْد َخ ُ
ــؾ) :يَهد افْٚطؿ هْ ٚأن خمرج حرف افراء يَرب مـ خمرج حرف
افــرا ُيـدَ إـٔـف ف َي ْ
َ
(و ه
افْقن ,وفُْف َأ ْد َخؾ إػ طٓر افًِٚن ؿَِٔلً.
وخمرج حرف افراء شٚبع خمٚرج افًِٚن اخلٚص ,ٜوَيرج مـ ضرف افًِٚن وطٓره مع فث ٜافثْٚي ٚافًَِٔ ٚتٝ
خمرج افْقن .وتًّك حروف افَلم وافْقن وافراء بْٚلروف َ
افذ ْفَٜٔ؛ خلروجٓ ٚمـ َذ ْفؼ افًِٚن ,أي ضرؾف.

8
9

لثة اْلسنان العميا :ىي المحمة التي تمي الثنيتين والرباعيتين والنابين والضاحكين من الفك العموي.
لثة الثنايا العميا :ىي المحمة التي تمي الثنيتين من الفك العموي.
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ـٚء َوافده ُال َوتَِ ٚمـْْـ ُف َو ِم ْـ
َ )16واف هى ُ

ِ
ِ
ــ
وافهٍـ ْٔ ُـر ُم ًْتَـُ ّ
ُظ ِْ َٔـ ٚاف هثَْـَ ٚيـ ٚه

ِ
ِ
افً ٍْ َِـك
 )17مْْ ُف َوم ْـ َؾ ْ
ـق ِق اف هثََْ ٚيُّ ٚ

ـٚء َوافـ ه
ــذ ُال َو َثـــ ٚفِ ِْ ًُـ ِْـ َٔـٚ
َوافـ هي ُ

ِ )18م ْـ َض َر َؾ ْٔ ِٓ َّـَ ٚو ِم ْـ َب ْى ِـ ه
افن ٍَ ْف

َؾْ ٚف ٍَـ ٚمـع ا ْض ِ
ـراف اف هثََْ ٚيـ ٚادُ ْ ِ
ؼ َؾـ ْف
َ َ

ـٚء َوافده ُال َوتَِ ٚمـْْـ ُف َو ِم ْـ ُظ ِْ َٔـ ٚاف هثَْـَ ٚيـ :)ٚثٚمـ خمٚرج افًِٚن اخلٚص ٜخمرج حروف افىٚء وافدال
َ
(واف هى ُ
وافتٚء ,وخترج مـ طٓر ضرف افًِٚن مع م ٚئِٓ ٚمـ أصقل افثْٚي ٚافًِٔ .ٚوتًّك هذه اْلروف بْٚلروف
افَْ ْىًٜٔ؛ خلروجٓ ٚمـ ؿرب َٕىْع افٍؿ وهق اجلزء إمٚمل مـ اْلْؽ إظذ.
ِ
(وافه ٍِـٔـر مًتَـُِ ِ
افً ٍْ َِـك) :ويَهد افْٚطؿ هْ ٚأن اْلروف افتل مـ صٍٚ ٚ
ــ مْْ ُف َوم ْـ َؾ ْ
ّ
ـق ِق اف هثََْ ٚيُّ ٚ
ه ْ ُ ُ ْ
افهٍر وهل( :افهٚد وافزاي وافًغ) مًتَر خروجٓ ٚمـ ضرف افًِٚن ومـ ؾقق افثْٚي ٚافًٍذ.
وخمرج حروف افهٍر تٚشع خمٚرج افًِٚن اخلٚص ,ٜوخترج هذه اْلروف مـ ضرف افًِٚن مع م ٚبغ
افثْٚي ٚافًِٔ ٚوافًٍذ أؿرب إػ افًٍذ .وتًّك هذه اْلروف افثَلث ٜبْٚلروف إَ َشِِ هٜٔ؛ خلروجٓ ٚمـ َأ َشِٜ
افًِٚن وهق ضرؾف أو مًتدؿف.
ـٚء َوافـ ه
ــذ ُال َو َثـــ ٚفِ ِْ ًُـ ِْـ َٔـِ ٚم ْـ َض َر َؾ ْٔ ِٓ َّـ :)ٚظٚذ خمٚرج افًِٚن اخلٚص ٜخمرج حروف افيٚء
َ
(وافـيه ُ
وافذال وافثٚء ,وخترج مـ طٓر ضرف افًِٚن مع م ٚئِٓ ٚمـ أضراف افثْٚي ٚافًِٔ .ٚوتًّك هذه اْلروف
بْٚلروف اف هِ َثقيٜ؛ خلروجٓ ٚمـ ؿرب افِث ٜافًِٔ ,ٚوافِث ٜهل افِحؿ افْٚب ٝحقل إشْٚن.
افن ٍَف َؾْ ٚف ٍَـ ٚمـع ا ْض ِ
ِ
ـراف اف هثََْ ٚيـ ٚا ُد ْ ِ
ؼ َؾـ ْف) :افنٍتٚن رابع ادخٚرج افًٚم ,ٜوفف خمرجغ
َ َ
( َوم ْـ َب ْى ِـ ه ْ
خٚصغ ,أوهلَم :خمرج حرف افٍٚء ,وَيرج مـ بىـ افنٍ ٜافًٍذ مع أضراف افثْٚي ٚافًِٔ .ٚؾَقل افْٚطؿ:
(اف هثََْ ٚيـ ٚا ُد ْ ِ
ؼ َؾـ ْف) :أي افثْٚي ٚافًِٔ.ٚ

ِ
ِن ٍَتَـ ْٔ ِ
 )19فِ ه
ــؿ
ــ ا ْف َ
ــٚء مـ ْٔ ُ
ــق ُاو َب ٌ

ـٓـ ٚافـخَ ـ ْٔ ُ
ــنـق ُم
َوؽُـْهــ ٌَ ٜمـخْ َـر ُج َ

ِ
ِن ٍَتَـ ْٔ ِ
(فِ ه
ــؿ) :ثٚين خمرجل افنٍتغ خمرج حروف (افٌٚء وادٔؿ وافقاو ؽر اددي,)ٜ
ــ ا ْف َ
ــٚء مـ ْٔ ُ
ــق ُاو َب ٌ
وخترج هذه اْلروف مـ افنٍتغ مً ً ,ٚؾتخرج افٌٚء وادٔؿ مـ افنٍتغ مع إىٌٚؿَٓم ,وافقاو ؽر اددي ٜمـ
افنٍتغ مع إوَممَٓم .وتًّك هذه اْلروف افثَلث ٜبْٚلروف ه
افن ٍَقي ٜأو افنٍٜٓٔ؛ خلروجٓ ٚمـ افنٍتغ.
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ؾٚئدة :أفَٚب اْلروف هل ظؼة أفَٚب ,فٌَِٓ ٚب ٚإمُ ٚم افْحٚة :اخلِٔؾ بـ أْحد افٍراهٔدي -صٔخ
شٌٔقيف ,-وأخذ هذه إفَٚب مـ أشَمء ادقاوع افتل خترج مْٓ ٚاْلروف وًٕ ٛـؾ حرف إػ مُٚن
خروجف ,وذـرٕ ٚهذه إفَٚب ظْد ذحْ ٚدخٚرج اْلروف شٚبَ ً ,ٚوهذه إفَٚب هل( :جقؾٔ ,ٜهقائٔ,ٜ
حَِٔ ,ٜهلقي ,ٜصجريٕ ,ٜىًٔ ,ٜفثقي ,ٜأشِٔ ,ٜذفَٔ ٜأو ذوفَٔ ,ٜصٍقي ٜأو صٍٓٔ.)ٜ
ـٓـ ٚافـخَ ـ ْٔ ُ
ــنـق ُم) :اخلٔنقم خٚمس ادخٚرج افًٚم ,ٜوفف خمرج خٚص واحد ,وهق
(وؽُ ـْهــ ٌَ ٜمـخْ َـر ُج َ
َ
افٌْ ,ٜوتًرف افٌْ ٜبٖهن :ٚهل صقت أؽـ أو أرن (ذو رٕغ) مرـ ٛيف جًّل افْقن وادٔؿَ ,يرج مـ
اخلٔنقم (أظذ إٕػ وأؿهٚه مـ افداخؾ) ٓ ,ظّؾ فًِٚن ؾٔف .ومَداره ٚحرـتٚن ؾَط ,وادَهقد
بْٚلرـتغ :افزمـ افَلزم فْىؼ حرؾغ متتٚفٔغ متحرـغ ,وؿٔؾ ادراد بْٚلرـ ٜهْ ٚهق م ٚيًٚوي افزمـ
افذي يًتٌرؿف ؿٌض اإلصٌع أو بًىف بحٚف ٜمتقشى ٜفًٔ ٝهيً ٜوٓ بىٔئ.ٜ
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ات احلر ِ
باب ِص َف ِ
وف
َ ُ
ُُ
افهٍٚت ْجع صٍ ,ٜوافهٍ :ٜهل ـٍٔٔ ٜتثٌ ٝفِحرف ظْد افْىؼ بف ؾتّٔزه ظـ ؽره مـ
اْلروف .ومـ ؾقائد صٍٚت اْلروف َتٔٔز اْلروف ادنسـ ٜيف ادخرج ,ومًرؾ ٜاْلروف افَقي ٜمـ
اْلروف افؤًٍ ,ٜوَتًغ افْىؼ بْٚلروف ادختٍِ ٜيف ادخٚرج.
وتًَْؿ صٍٚت اْلروف إػ ؿًّغ:
 -1صٍٚت ذاتٔ :ٜوهل افهٍٚت ادَلزم ٜفِحرف ,بًّْك أهن ٓ ٚتٍٚرؿف أبد ًا ـٚهلّس وافندة وآشتًَلء
وؽره .ٚوافهٍٚت افذاتٔ ٜوؾَ ً ٚفَقل اجلّٓقر وهق م ٚاختٚره اإلمٚم ابـ اجلزري يف مْيقمتف ثَمن
ظؼة صٍ ,)10(ٜوتًَؿ إػ ؿًّغ:
أ -صٍٚت هل ٚود :وظده ٚإحدى ظؼ صٍ ,ٜوهل :اجلٓر ووده اهلّس ,وافرخٚوة ووده افندة
ووده افندة وبَْٔٓم افتقشط (ويًّك بٚفٌْٔٔ ,)ٜوآشتٍٚل ووده آشتًَلء ,وإٍٓتٚح ووده
اإلضٌٚق ,واإلصَمت ووده اإلضٌٚق.
ب-صٍٚت فٔس هل ٚود :وظدده ٚشٌع صٍٚت ,وهل :افهٍر ,وافََِِ ,)11(ٜوافِغ ,وإٓحراف,
وافتُرير ,وافتٍق ,وآشتىٚف.ٜ
 -2صٍٚت ظرؤ :ٜوهل افهٍٚت افتل تِحؼ اْلرف أحٔ ًٚ ٕٚوتٍٚرؿف أحٔ ًٚ ٕٚأخرى ,ـٚفتٍخٔؿ وافسؿٔؼ
بٚفًٌْ ٜفِراء وٓم فٍظ اجلَلف.ٜ

10

يذكر بعض شراح المقدمة الجزرية أن رأي الجميور الذي رجحو اإلمام ابن الجزري في عدد صفات الحروف ىو أنيا سبع عشرة

صفة ،ذلك أنيم يجعمون الصفات ا لتي ليا ضد عشرة ،فيقولون أن من صفات الحروف التي ليا ضد الرخاوة وضدىا الشدة والتوسط
معاً أي يجعمونيم صفتين ،ونحن نخالف ذلك؛ فالشدة عكس الرخاوة ،أما التوسط فيي صفة بينية بين الشدة والرخاوة ،فيذه ثالثة صفات
وليست صفتين ،وعميو تكون الصفات التي ليا ضد إحدى عشرة صفة وليست عشرة.

11

يرى الشيخ /أيمن رشدي سويد حفظو اهلل –ونحن نؤيده -أن القمقمة ليست من الصفات الذاتية وانما ىي من الصفات العرضية؛ إذ إن

الصفات الذاتية ىي الصفات المالزمة لمحرف بحيث ال تنفك عنو أبداً ،والقمقمة ال تكون إال في الحرف الساكن عمى حد قولو ،بمعنى

حروف القمقمة إذا جاءت متحركة فال يكون فييا قمقمة ،فكيف ُيمكن القول بأن القمقمة من الصفات الذاتية؟! ،
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ِ
ـّـتَـ ٌَ ٜوافـوـده ُؿ ْ
ـــؾ
ـح ُم ْ
ُمْْـ ٍَـت ٌ
ـه َ

ِ )20ص ٍَٚتُـٓـ ٚجـٓــر و ِر ْخــق مًت ِ
َـٍ ْ
ـؾ
َ َ ْ ٌ َ
ٌ ُ ْ

يذـر افْٚطؿ يف هذا افٌٔ ٝوافثَلث ٜأبٔٚت افتل تِٔف صٍٚت اْلروف افتل هل ٚود ,وهل ـَم ذـرٕ ٚشٚفٍ ً:ٚ
اجلٓر ووده اهلّس ,وافرخٚوة ووده افندة وبَْٔٓم افتقشط ,وآشتٍٚل ووده آشتًَلء ,وإٍٓتٚح
ووده اإلضٌٚق ,واإلصَمت ووده اإلضٌٚق.

ـظ َأ ِجــدْ َؿ ٍ
َص ِد ْيدُ َهـَ ٚفـ ٍْ ُ
َـٝ
ــط َبـُ ْ

َـٝ
ـص َشـُ ْ
قش َٓـَ ٚؾ َحـ هثـ ُف َصخْ ٌ
َ )21م ْٓ ُّ ُ

َـ :)ٝوهْ ٚيتحدث افْٚطؿ ظـ صٍ ٜاهلّـس ,وهـل :خٍـٚء اْلـرف
ـص َشـُ ْ
قش َٓـَ ٚؾ َحـ هثـ ُف َصخْ ٌ
(م ْٓ ُّ ُ
َ
فوًٍف ,وجريٚن افٍْس ظْد افْىؼ بْٚلرف فوًػ آظتَمد ظذ خمرجف ,وحروؾف ظؼة ْجًٓ ٚافْـٚطؿ يف
ظٌٚرة( :ؾحثف صخص شُ.)ٝ
وود صٍ ٜاهلّس صٍ ٜاجلٓر ,واجلٓر هق طٓقر اْلرف فَقتف ,وإحٌٚس افٍْس ظْد افْىؼ بْٚلرف فَقة
آظتَمد ظذ خمرجف ,وحروؾف بٚؿل حروف اهلجٚء بًد حروف اهلّس.
ـظ َأ ِجــدْ َؿ ٍ
(ص ِد ْيدُ َهـَ ٚفـ ٍْ ُ
َ
َـ :)ٝوهْ ٚيتحدث افْٚطؿ ظـ صٍ ٜافندة ,وهل :إحٌـٚس جريـٚن
ــط َبـُ ْ
افهقت ظْد افْىؼ بْٚلرف؛ فَقة آظتَمد ظذ خمرجف ,وحروف افنـدة ثَمٕٔـْ ٜجًٓـ ٚافْـٚطؿ يف ظٌـٚرة:
(أ ِجــدْ َؿ ٍ
َ
َـ.)ٝ
ــط َبـُ ْ

وشٌع ظ ِْ ٍق ُخص َوٌ ٍ
ْط ِؿ ْظ َح َه ْـر
ه
َ َ ُْ ُ

ـق و ّ ِ ِ ِ
ــ ُظـ َّ ْـر
افنـَديـد ف ْ
ــ ِر ْخ ٍ َ
َ )22و َب ْٔ َ

ـق و ّ ِ ِ ِ
ـّ ْـر) :وهْ ٚيتحدث افْٚطؿ ظـ صٍ ٜافتقشط (وتًّك بٚفٌْٔٔ ,)ٜوهـل
افنـَديـد ف ْ
ــ ِر ْخ ٍ َ
(و َب ْٔ َ
َ
ــ ُظ َ
صٍ ٜمتقشى ٜبغ افندة وافرخٚوة ,وتًرف بٖهن :ٚاظتدال صقت اْلرف ظْد افْىـؼ بـف؛ فًـدم إحٌـٚس
جريٕٚف ـَم يف صٍ ٜافندة ,وفًدم ـَمل جريٕٚف ـَم يف صـٍ ٜافرخـٚوة ,وحـروف مخًـْ ٜجًٓـ ٚافْـٚطؿ يف
ظٌٚرة( :فـ ظّر).
وبَل اْلدي ٞهْ ٚظـ صٍ ٜافرخٚوة ,وهل :فغ اْلرف وجريٚن افهقت ظْد افْىؼ بف؛ فوًػ آظـتَمد
ظذ خمرجف ,وحروف افرخٚوة بٚؿل حروف اهلجٚء بًد حروف افندة وافتقشط.

68

ٍ ِ
ك) :وهْ ٚيتحدث افْٚطؿ ظـ صٍ ٜآشتًَلء ,وهـل :ارتٍـٚع أؿلـ
َ
(و َش ٌْ ُع ُظ ِْ ٍق ُخ هص َوٌْط ؿ ْظ َح َ ْ
افًِٚن إػ اْلْؽ إظذ ظْد افْىؼ بْٚلرف ,وحروف آشتًَلء حكه ٚافْٚطؿ يف ظٌٚرة (خص وٌط
ؿظ).
وود صٍ ٜآشتًَلء صٍ ٜآشتٍٚل ,وهل :إخٍٚض أؿل افًِٚن ظـ اْلْؽ إظذ إػ ؿٚع افٍؿ ظْـد
افْىؼ بْٚلرف ,وحروف آشتٍٚل بٚؿل حروف اهلجٚء بًد حروف آشتًَلء.
ؾٚئدة :حروف آشتًَلء تٍخؿ دائ ًَم ,بَْٔم حروف آشتٍٚل ترؿؼ دائ ًَم إٓ إفػ وافـَلم يف فٍـظ اجلَلفـٜ
وافراء ,ؾٓذه اْلروف افثَلث ٜيُّـ أن تٍخؿ أو ترؿؼ بحً ٛاْلٚف ,ٜوشٖٔيت بٔٚهن.ٚ

(ِ )12
وف ادُ ْ
ـذ َف ََـ ْف
ـح ُـر ُ
ــ ُفـ ٛاف ُ
َو َؾ هـر م ْ

ـٚء ُم ْى ٌَـ ََــ ْف
ـٚء َطـ ٌ
َ )23و َصــُ ٚد َوـٌ ٚد َض ُ

ـٚء ُم ْى ٌَـ ََــ ْف) :وهْ ٚيتحدث افْٚطؿ ظـ صٍ ٜاإلضٌٚق ,وهل :افتهٚق ضٚئٍ ٜمـ
َ
ـٚء َطـ ٌ
(و َصــُ ٚد َوـٌ ٚد َض ُ
افًِٚن بْٚلْؽ إظذ ظْد افْىؼ بْٚلرف ,ؾْٔحك افهقت بَْٔٓم ,وحروف اإلضٌـٚق أربًـ ٜوهـل ــَم
ذـره ٚافْٚطؿ( :افهٚد وافوٚد وافىٚء وافيٚء).
وود صٍ ٜاإلضٌٚق صٍ ٜإٍٓتٚح ,وهل :اؾساق افًِٚن ظـ اْلْـؽ إظـذ ظْـد افْىـؼ بـْٚلرف ,ؾـَل
يْحك افهقت بَْٔٓم ,وحروف إٍٓتٚح بٚؿل حروف اهلجٚء بًد حروف اإلضٌٚق.
ِ ِ
وف ا ُد ْ
ـذ َف ََـ ْف) :وهْ ٚيتحدث افْـٚطؿ ظــ صـٍ ٜاإلذٓق ,وهـل :خٍـ ٜاْلـرف
ـح ُـر ُ
ــ ُفـ ٛاف ُ
(وؾ هـر م ْ
َ
وهظ ٜافْىؼ بف خلروجف مـ ذفؼ افًِٚن أي ضرؾف أو مـ إحدى افنٍتغ أو مَْٓم مً ً ,ٚوحـروف اإلذٓق
شتْ ٜجًٓ ٚافْٚطؿ يف ظٌٚرة( :ؾر مـ ف.)ٛ
وود صٍ ٜاإلذٓق صٍ ٜاإلصَمت ,وهل :ثَؾ اْلرف وظدم هظ ٜافْىـؼ بـف فًٌـد خروجـف ظــ ذفـؼ
افًِٚن (ضرؾف) أو افنٍتغ .وحروف اإلصَمت بٚؿل حروف اهلجٚء بًد حروف اإلذٓق.
ؾٚئدة :حروف اإلصَمت ُيّْع إٍراده ٚيف أصقل افَُِمت افًربٔ ٜافربٚظٔ ٜأو اخلَمشٔ ٜفثَِٓ ٚوظدم هظٜ
افْىؼ ِب ,ٚؾ٘ذا إٍردت أصقل إحدى افَُِمت افربٚظٔ ٜأو اخلَمشٔ ٜبحروف اإلصَمت ـ ٕٝٚافُِّ ٜؽر
ظربٔ ,ٜمثؾ( :ظًجد ,أشتٚذ).

12

في نسخ أخرىَ " :وِفر " بكسر الفاء.
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ٍ
ـٔـــ
ـَ ٛجــد َوافـِ ُ
َؿـ ِْـ ََـ َِـ ٌُ ٜؿـ ْى ُ
ِ
ـحـٚ
ــر ُ
َؿ ٌْ َِ ُ
ـح َ
اف ُص ه
ـّـَ ٚوإْٓـح َ
ـٓ َ
ِ
ِ ()14
ــ َوــً ٚدا ْاشتَـى ْ
ـؾ
َوفِ هت ٍَنـل افنـ ْٔ ُ

ِ
ــٔـــ
َاي ِش
ُ
ـٔـر َهـَ ٚصــٌ ٚد َوز ٌ
َ )24صـٍ ُ
ــٚء ُشــُــَْـَ )13(ٚوإْـ ٍَـت ََحــٚ
َ )25و ٌاو َو َي ٌ
يـر ج ِ
 )26ؾِـل ه
ـً ْ
ـؾ
افـرا َوبِ َتُ ِْر ٍ ُ
افَل ِم َو ه

ويف هذه إبٔٚت افثَلث ٜيتحدث افْٚطؿ ظـ افهٍٚت افتل فٔس هل ٚود ,ؤٌْٕٓ ٚظذ افْحق افتٚيل:
ِ
ــٔـــ) :ويًرف افهٍر بٖٕف :صقت زائد َيرج مــ بـغ افثْٚيـ ٚوضـرف
اي ِش
ُ
ـٔـر َهـَ ٚصــٌ ٚد َوزَ ٌ
َ
(صـٍ ُ
افًِٚن ظْد افْىؼ بٖحد حروؾف ,وؿٔؾ :هق إحهٚر افهقت بغ ضرف افًِٚن وؾقيؼ افثْٚيـ ,ٚوحـروف
افهٍر ثَلث ٜوهل ـَم ذـره ٚافْٚطؿ( :افهٚد وافزاي وافًغ).
ؾٚئدة :تًّك حروف افهٍر ِبذا آشؿ؛ ٕهن ٚظْد افْىؼ ِبُ ٚيًّع هل ٚصقت ينٌف صٍر افىٚئر ,ؾٚفهٚد
تنٌف صقت إوز ,وافزاي تنٌف صقت افْحؾ ,وافًغ تنٌف صقت اجلراد؛ وفذا هْٚك مـ يًرف افهٍر
بٖٕف :خروج صقت ينٌف صقت افىٚئر مع اْلرف ظْد افْىؼ بف.
ٍ
يًّع
( َؿـ ِْـ ََـ َِـ ٌُ ٜؿـ ْى ُ
ـَ ٛجــد) :وتًرف افََِِ ٜبٖهن :ٚاوىراب ادخرج ظْد افْىؼ بْٚلرف شٚـْ ً ٚحتك ْ
فف ٕزة ؿق ّي ,ٜوحروف افََِِ ٜمخًْ ٜجًٓ ٚافْٚطؿ يف ظٌٚرة( :ؿى ٛجد) .وشٌ ٛافََِِ :ٜاجتَمع صٍتل
اجلٓر وافندة يف حروف افََِِ ٜؾْٔحٌس افٍْس ويْحٌس افهقت ظـ اجلريٚن ظْد افْىؼ بحروف
افََِِ ,ٜؾِٔتهؼ ادخرج افتهٚؿ ًُ ٚمُ ًَم وٓ يُٚد اْلرف أن ُيًّع ؾٔحتٚج بٔٚن اْلرف افََِِٜ؛ إذ فقٓهٚ
د ٚتٌغ اْلرف.
ومرات ٛافََِِ ٜـَم يع:
شقاء ـٚن وشط افُِّ ٜأو يف
 -1ؿَِِ ٜصٌرى :وتُقن إذا جٚء أحد حروف افََِِ ٜشٚـْ ً ٚوشط افَُلم
ً
جمرمقن ,ؿدْ أؾِح).
آخره ,مثؾ( :م َْتدر ًا ,ي ْىّع ,ش ٌْحٚنْ ,
 -2ؿَِ ٜـزى :وتُقن إذا جٚء أحد حروف افََِِ ٜشٚـْ ً ٚخمٍٍ ً ٚمقؿقؾ ً ٚظِٔف ,مثؾ( :افٍِؼُ ,مٔط,
افٌِٔ ,ٛبٔ ,ٟمقظقد).
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وفي نسخ أخرىَ " :س َكَنا".
استُ ِط ْل".
وفي نسخ أخرىْ " :
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تٌْٔف :هْٚك مـ أهؾ افًِؿ مـ يؤػ فََِِِ ٜمرتٌ ٜثٚفث ,ٜتًّك (ؿَِِ ٜأـز) :وتُقن إذا جٚء أحد
اْل ,ٟأصدّ ).
حروف افََِِ ٜشٚـْ ً ٚمندد ًا مقؿقؾ ً ٚظِٔف ,مثؾ:
ّ
وتّ ,ٛ
(اْلؼّ ,
وٕحـ ٕتٍؼ مع افرأي افذي يرى أن مرتٌ ٜافََِِ ٜإـز ٓ أصؾ هل ,ٚؾٚفََِِ ٜظذ هذا افرأي ؾَط ؿًّغ:
صٌرى وـزى ,ويدخؾ ؿًؿ افََِِ ٜإـز يف افََِِ ٜافُزى .ويًتدل أصحٚب هذا افرأي فَقهلؿ بٖٕف
ظْدم ٚيَػ افَٚرئ ظذ اْلرف ادََِؾ ادندد يََِؾ اْلرف إخر مْف ,أم ٚاْلرف إول إتٍ ٝظْف
افََِِ ٜبًٌ ٛاإلدؽٚم ,واْلرف إخر مـ ادندد مثِف مثؾ افقؿقف ظذ اْلرف إخر ادََِؾ مـ ؽر
ادندد ,وأخذ ِبذا افرأي ج ٕٛٚمـ أهؾ افًِؿ ,ومْٓؿ مـ ادًٚسيـ افنٔخ /أيّـ رصدي شقيد
وافنٔخ/صٍقت ُمّقد شٚمل حٍيَٓم اّلِل تًٚػ.
ؾٚئدة :اختِػ افًَِمء يف ـٍٔٔ ٜافْىؼ بٚفََِِ ٜإػ أؿقال ظدة ,أصٓره:ٚ
 -1أهن ٚمٚئِ ٜإػ افٍتح مىَِ ً ,ٚوـثر مـ افًَِمء يرجحقن هذا افَقل.
 -2أهن ٚمٚئِ ٜإػ حرـ ٜاْلرف افذي ؿٌِٓ.ٚ
 -3أهن ٚمٚئِ ٜفِحرـ ٜافذي بًده( ٚوهذا ؿقل ؤًػ).
 -4أهن ٚفًٔ ٝمٚئِ ٜفٍِتح وٓ تٚبً ٜد ٚؿٌِٓ ٚوٓ د ٚبًده ,ٚوإَٕم هل صقت مًتَؾ بغ اْلرـ ٜوافًُقن
و ُيٍٓؿ ذفؽ بٚفتَِل ظذ صٔخ متَـ ,وهذا م ٚيَقل بف افنٔخ /أيّـ رصدي شقيد وؽره ,وحجتف
بٖن إخذ بٕٚؿقال افثَلث ٜافًٚبَ ٜبّثٚب ٜتًٌٔض فِحرـ ٜوهذا إمر يًّل ظْد افَراء روم ًٚأو
اختَلش ً ,ٚومل يَؾ أحد أن افََِِ ٜواحدة مـ هذيـ.
ـّـ :)ٚويًرف افِغ بٖٕف :إخراج اْلرف مـ خمرجف
ــٚء ُشــُــَْـَ ٚوإْـ ٍَـت ََحــَ ٚؿ ٌْ َِ ُ
(وافـِ ُ
َ
ـٓ َ
ـٔـــ َو ٌاو َو َي ٌ
بًٓقف ٜمـ ؽر ـٍِ ٜظذ افًِٚن ,وحرؾٚه افقاو وافٔٚء افًٚـْغ ادٍتقح م ٚؿٌِٓ ,ٚمثؾَ ( :ب ْٔ ,ٝؿر ْيش,
ؾرظ ْقن).
ؿقمَ ,خ ْقفَ ,
ْ
ِ
ـحـ ٚؾِـل ه
افـرا) :ويًرف إٓحراف بٖٕف :مٔؾ اْلرف ظـ خمرجف بًد افْىؼ
ــر ُ
ـح َ
اف ُص ه
َ
افَل ِم َو ه
(وإْٓـح َ
بف حتك يتهؾ بّخرج ؽره ,وحرؾٚه افَلم وافراء ظذ افهحٔح ,ؾٚفَلم ؾٔٓ ٚإحراف إػ ضرف افًِٚن إػ
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خمرج افْقن ,وفذفؽ فق مل يْتٌف افَٚرئ إػ افَلم يف (جًِْ )ٚخترج ٕقٕ ً ,ٚوافراء ؾٔٓ ٚإحراف إػ طٓر افًِٚن
ومٔؾ ؿِٔؾ إػ جٓ ٜافَلم ,وفذفؽ يْىَٓ ٚإفثغ ٓم ً.ٚ
يـر ج ِ
ـً ْ
ـؾ) :أي أن افراء ُجًؾ هل ٚصٍ ٜأخرى بٚإلوٚؾ ٜإػ صٍ ٜإٓحـراف وهـل صـٍٜ
افـرا َوبِ َتُ ِْر ٍ ُ
َ
(و ه
افتُرير ,ويًرف افتُرير بٖٕف :ارتًٚد رأس افًِٚن ظْد افْىؼ بحرف افراء ,وهذه افهٍ ٜتًُرف فتجتْـٛ
ادٌٚفٌ ٜؾٔٓ ٚوإخٍٚئٓ ,ٚوفٔس ادَهقد مـ إخٍٚء افتُريـر إظدامـف بٚفُِٔـ ,ٜبـؾ ٓ بـد أن يرتًـد افًِـٚن
ارتًٚدة واحدة ـل ٓ يْحك افهقت بغ ضرف افًِٚن وافِث ,ٜؾتُقن افراء حرف مـ اْلروف افنديدة,
مع أهن ٚمـ اْلروف افٌْٔٔ( ٜحروف افتقشط).
ِ
ــ) :ويًرف افتٍق بٖٕف :إتنٚر افريح يف افٍؿ ظْد افْىؼ بحرف افنغ ,وحرؾف ـَم بغ
(وفِ هت ٍَنـل افنـْٔ ُ
َ
افْٚطؿ حرف افنغ ,وتيٓر هذه افهٍ ٜبنُؾ واوح إذا ـٚن حرف افنغ شٚـْ ً ٚمثؾْ :
(مؼِبؿ,
ْ
ظؼة).
(وــً ٚدا ْاشتَـىِ ْ
َ
ـؾ) :وتًرف آشتىٚف ٜبٖهن :ٚامتداد افهقت مـ أول إحدى حٚؾتل افًِٚن أو ـِتٚمه ٚإػ
آخره ٚظْد افْىؼ بحرف افوٚد ,وحرؾف ـَم بغ افْٚطؿ حرف افوٚد ,وتيٓر آشتىٚف ٜإذا ــٚن اْلـرف
(افوٚفغْ ,
ييب).
شٚـْ ً ٚأو مندد ًا مثؾ :ه
ؾقائد:
 -1هْٚك صٍٚت أخرى مل يذـره ٚافْٚطؿ يف مْيقمتف ,وهل:
أ -صٍ ٜافٌْ :ٜوشٌؼ تًريٍٓ ٚظْد حديثْ ٚظـ خمرج اخلٔنقم.
ب-صٍ ٜاخلٍٚء :وهل اشتتٚر صقت اْلرف ظْد افْىؼ بف ,وحروؾٓـ ٚأربًـ ,ٜحـروف ادـد افثَلثـٜ
وحرف اهلٚء ,وجيًّٓ ٚـِّ( ٜهٚوي).
 -2تًَؿ افهٍٚت مـ حٔ ٞافَقة وافوًػ إػ:
أ -افهٍٚت افَقي :ٜوظده ٚإحدى ظؼة صٍ ,ٜوهـل :اجلٓـر ,وافنـدة ,وآشـتًَلء ,واإلضٌـٚق,
افهٍر ,وافََِِ ,ٜوإٓحراف ,وافتُرير ,وافتٍق ,وآشتىٚف ,ٜوافٌْ.ٜ
ب-افهٍٚت افؤًٍ :ٜوظدده ٚش ٝصٍٚت ,وهـل :اهلّـس ,وافرخـٚوة ,وآشـتٍٚل ,وإٍٓتـٚح,
وافِغ ,واخلٍٚء.
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ت-افهٍٚت افتل ٓ تقصػ بَقة أو بوًػ :وهل افتقشط ,واإلذٓق واإلصَمت.
 -3تًَؿ اْلروف مـ حٔ ٞافَقة وافوًػ إػ:
أ -أؿقى اْلروف :وهق حرف افىٚء؛ ٕن صٍٚتف ـِٓ ٚؿقي.ٜ
ب-اْلروف افَقي :ٜوهل اْلروف افتل تُقن ؾٔٓ ٚصٍٚت افَقة أـثر مـ صٍٚت افوًػ ,وهل
ثَمٕٔ( :ٜافٌٚء ,واجلٔؿ ,وافدال ,وافراء ,وافهٚد ,وافيٚء ,وافَٚف).
ت-اْلروف ادتقشى :ٜوهل اْلروف افتل تًٚوت ؾٔٓ ٚصٍٚت افَقة وصٍٚت افوًػ ,وهل
مخً( :ٜاهلّزة ,وافٌغ ,وافَلم ,وادٔؿ ,وافْقن).
ث-اْلروف افؤًٍ :ٜوهل اْلروف افتل تُقن ؾٔٓ ٚصٍٚت افوًػ أـثر مـ صٍٚت افَقة ,وهل
ظؼة( :افتٚء ,واخلٚء ,وافذال ,وافزاي ,وافًغ ,وافنغ ,وافًغ ,وافُٚف ,وافقاو ؽر اددي,ٜ
وافٔٚء ؽر اددي.)ٜ
ج -أوًػ اْلروف :وهل اْلروف افتل صٍ ٚ ٚـِٓ ٚؤًٍ ,ٜوهل شًٌ( :ٜافٍٚء ,وافثٚء ,واْلٚء,
واهلٚء ,وحروف ادد افثَلث.)ٜ
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باب التَج ِو ِ
يد
ْ
َ ُ
ِ
()15
ــؿ
َم ْ
ـؿ ُي َهحـحِ ا ْفـ َُ َـرا َن آث ُ
ـــ َف ْ

ـذ بِٚفتهـج ِ ِ
ْــؿ ِ
َ )27وإَ ْخ ُ
ٓز ُم
ْ
ـقيـد َحـت ٌ

يًرف ظِؿ افتجقيد بٖٕف :ظِؿ يٌح ٞيف أفٍٚظ افَرآن افُريؿ مـ حٔ ٞإخراج ــؾ حـرف مــ
خمرجف ,وإظىٚؤه حَف ومًتحَف مـ افهٍٚت .وحؼ اْلرف :أي افهٍٚت افذاتٔ ,ٜومًتحؼ اْلرف :أي
افهٍٚت افًرؤ ,ٜوشٌؼ اْلدي ٞظَْٓم.
وحُؿ تًِؿ افتجقيد افْيري (افًِّل) :أي مًرؾ ٜؿقاظد وأحُٚم ظِؿ افتجقيد (ؾرض ـٍٚي )ٜإذا ؿٚم بف
افًٌض شَط اإلثؿ ظـ افٌٚؿغ ,وإن مل يَؿ بف أحد أثؿ ادًِّقن ْجًٔ ً.ٚ
أم ٚحُؿ افتجقيد افتىٌَٔل (افًّع) :أي ؿراءة افَرآن بٖحُٚم افتجقيد (واج ٛوجقب ً ٚظْٔٔـ ً )ٚظـذ ــؾ
آن ت َْرتِٔ ً
َل" (ادزمؾ )4:وإمر هْ ٚفِقجقب ,وهذا م ٚؿهده افْـٚطؿ
مًِؿ ومًِّ ,ٜؾَٚل تًٚػَ " :و َرت ِؾ ا ْف َُ ْر َ
ـذ بِٚفتهـج ِ ِ
ْــؿ ِ
بَقففَ " :وإَ ْخ ُ
ٓز ُم ".
ْ
ـقيـد َحـت ٌ
وفٌٔٚن مًْك ؿقل افْٚطؿ " :مـــ َفـؿ يهحـح ا ْفـ َُـر َ ِ
ــؿ "  ٓ ,بد مـ افتٍرؿ ٜبغ أؿًٚم
َ ْ ْ ُ َ
آن آث ُ
َ
افِحـ (اخلىٖ) يف ؿراءة افَرآن ,وهل:
شقاء
 -1افِحـ اجلع :وهق خىٖ يىرأ ظذ افٍِظ ؾٔخؾ بٌّْك افُِّ ٜوظرف افَراءة (أحُٚم افتجقيد),
ً
أخؾ بٚدًْك أو مل َيؾ ,وهق اخلىٖ افتل يىرأ ظذ افَُِمت أو اْلروف أو اْلرـٚت ,وحُّف يٖثؿ
ؾٚظِف إذا تًّده أو تًٚهؾ ؾٔف ويًتثْك مـ ـٚن يف فًٕٚف ظقج خَِل أو ظجّ ٜأو ـٚن ـٌر ًا يف افًـ
وختن ٛفًٕٚف ؾَل يتُّـ مـ ٕىؼ اْلروف ٕىَ ً ٚشِٔ ًَم.
 -2افِحـ اخلٍل :وهق خىٖ يىرأ ظذ افٍِظ ؾٔخؾ بًرف افَراءة (أحُٚم افتجقيد) دون اإلخَلل بٌّْك
افُِّ .ٜوهذا افِحـ يًَْؿ إػ ؿًّغ:
أ -افِحـ اخلٍل بًٔط اخلٍٚء :ـَك ادد افَلزم أو ترك افٌْ ٜيف ادٔؿ وافْقن ادنددتغ ,وحُّف
يٖثؿ ؾٚظِف إذا تًّده أو تًٚهؾ ؾٔف فقجقب افًّؾ بٚفتجقيد وجقب ً ٚظْٔٔ ً.ٚ
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وفي نسخ أخرىُ " :ي َج ِّوِد".
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ب-افِحـ اخلٍل صديد اخلٍٚء :وهذا افِحـ ٓ يًرؾف إٓ ادٓرة مـ افَراء ـٚفزيٚدة يف مَدار ادد أو
افٌْ ٜزيٚدة يًرة ,وحُّف ٓ يٖثؿ ؾٚظِف وفُـ يٌٌْل أن جيتٓد يف جتٌْف.
ؾٚئدة :اإلثؿ يِحؼ بٚفَٚرئ افذي يِحـ ْلْ ً ٚجِٔ ً ٚأو خٍٔ ًٚبًٔط اخلٍٚء إن ؿك يف افتًِؿ ,فُـ إن اجتٓد
َ :ٝؿ َٚل
يف افتًِؿ ومع ذفؽ يَع يف افِحـ أثْٚء تًِّف ؾَل يٖثؿ بؾ وفف أجرانَ ,ظ ْـ َظٚئِ َن َ ٜريض اّلِل ظَْٓ ٚؿَ ٚف ْ
ِ ِ
قل اّلِلهِ صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ " :ا َْد ِ
ٚه ُر بِْ ٚف َُ ْر ِ
َر ُش ُ
آن َو َي َت َت ًْت َُع
ز َر ِةَ ,وا هف ِذي َي َْ َر ُأ افْ َُ ْر َ
آن َم َع ه
افً ٍَ َرة ا ْفُ َرا ِم ا ْف َ َ
ِ ِ

ِ

ٚق َف ُف َأ ْج َر ِ
ؾٔفَ ,و ُه َق َظ َِ ْٔف َص ٌّ
ان " (متٍؼ ظِٔف).

َٕٕ )28هــــف بِــ ِ
ــف ا ِ
إل َفـــــ ُف َإْٔـــــ َزَٓ
ُ
ـوـِ ٚحـ ِْـ َٔــ ُ ٜافـت َ
ــَل َو ِة
ـق َأ ْي ً
َ )29و ُه َ

َو َهـُ َ
َـذا ِمـْْــ ُف إِ َفـ ْٔـَْـَ ٚو َصـــ َ
َل
ِ
ِ
ِ()17
ـــر َاءة
َو ِزيـــَْــــ ُ ٜإَ َداء َوا ْفـــَ َ

()16

ي هٌغ افْٚطؿ يف هذيـ افٌٔتغ بًض إشٌٚب ادقجٌ ٜفتجقيد افَرآن افًئؿ ,وهل:
جم هقد ًا.
 -1إٔف ُإٔزل مـ ظْد اّلِل شٌحٕٚف وتًٚػ ُ َ
جم هقد ًا ,أي َِٕف إفْْٔ ٚجع ظـ ْجع يًتحٔؾ تقاضٗهؿ ظذ افُذب ,وافتقاتر ئٍـد
 -2إٔف َُٕؾ إفْٔ ٚبٚفتقاتر ُ َ
افًِؿ افَْٔٔل افذي ٓ حيتّؾ ؽره ,وافَرآن افُريؿ َٕؾ إفْٔ ٚـذفؽ بىريؼ افتـقاتر جـٔ ً
َل بًـد جٔـؾ
ـتٚب ً ٜومنٚؾٓ ,ٜؾَد رواه افهحٚب ,ٜريض اّلِل ظْٓؿ ,وَِٕقه إػ مـ بًدهؿ ,وهُذا حتك وصؾ إفْٔـٚ
ـَم ٕزل ,وهذا مُ ٚيًرف بتَِل افَرآن افُريؿ بٚفًْد ادتهؾ إػ افٌْل .
 -3إٔف افروٕؼ افذي تتٖفؼ وتتزيـ ؾٔف افتَلوة وإداء وافَـراءة يف أتـؿ صـقرة ,وافـتَلوة :ؿـراءة افَـرآن
متتٚبً ً ٚـٕٚوراد ,وإداء :تَِل افَرآن ظـ ادنٚيخ وادَرئغ ,وافَراءة :تنّؾ افـتَلوة وإداء ؾٓـل
أظؿ مَْٓم.
ؾٚئدة :فِتَلوة ثَلث ٜمرات ٛبحً ٛافنظ ٜوافٌطء ,وهل:
 -1افتحَٔؼ :وهق ؿراءة افَرآن بتٗدة وضّْٖٕٔـ ٜوترشـؾ مـع تـدبر ادًـٚين ومراظـٚة أحُـٚم افتجقيـد,
ويًتحـ ؿراءة افَرآن بٚفتحَٔؼ يف مَٚم افتًِٔؿ.
 -2اْلدر :وهق ؿراءة افَرآن بنظ ٜمع مراظٚة أحُٚم افتجقيد.
16
17

وفي نسخ أخرى" :التالوهْ" بياء ساكنة.
اءه" بياء ساكنة.
وفي نسخ أخرى" :القر ْ
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 -3افتدوير :وهق ؿراءة افَرآن بحٚف ٜمتقشى ٜبغ آضّئْٚن وافنظ ٜمع مراظٚة أحُٚم افتجقيد ,أي أن
افتدوير بّثٚب ٜافتقشط بغ مرتٌتل افتحَٔؼ واْلدر.
ومـ اجلدير بٚفذـر أن مهىِح افستٔؾ يًؿ ادهىِحٚت افثَلث ٜافًٚبَ ,ٜؾٚفستٔـؾ جتقيـد اْلـروف
ومًرؾ ٜافقؿقف ,وٓ ؽْك فَِٚرئ ظْف مَٓم ـ ٕٝٚهظ ٜؿراءتف ,وؿٔؾ افستٔؾ هق مرتٌ ٜبغ افتحَٔؼ
وافتدوير.

ِ
ِ
ٍ ()18
ـٓـٚ
َـحـ هَ َ
ـــ ـُـؾ صـ ٍَـَ "ٜو ُمًت َ
"م ْ

ِ
ـٓـٚ
ـح ُـروف َح هَ َ
ـٚء ا ْف ُ
َ )30و ُه َ
ـق إِ ْظـ َى ُ
وهْ ٚيٌغ افْٚطؿ تًريػ ظِؿ افتجقيد ,وشٌؼ بٕٔٚف.

ـر ِه ـ َِّـ ْثـِِـ ِ
ـظ ؾِــل َٕـيِـ ْٔ ِ
َواف هِـ ٍْ ُ
ـف

ـــد َٕصـِِــ ِ
اح ٍ
 )31ورد ـُــــؾ و ِ
ـف
ْ
َ
َ َ ُّ

ـــد َٕصـِِــ ِ
اح ٍ
(ورد ـُــــؾ و ِ
ـف) :أي :إن افتجقيد إخراج ـؾ حرف مـ خمرجف افذي َيرج مْف.
ْ
َ
َ َ ُّ
ـر ِه ـ َِّـ ْثـِِـ ِ
ـظ ؾِــل َٕـيِـ ْٔ ِ
(واف هِـ ٍْ ُ
ـف) :أي :إٕف إذا ؿرأ افَٚرئ بحرف مث ً
َل ثؿ مر مًف ؽره مثِف ,ؾًِٔف أن
َ
يْىؼ بْٚلرف افثٚين ـَم ٕىؼ بٕٚول ,وهذا م ٚيًّك بتقحٔد ادْٓ ٟأو افًر ظذ هنـ ٟواحـد يف افَـراءة.
ويدخؾ يف ذفؽ مث ً
َل ادد ,ؾ٘ذا مر افَٚرئ ظذ ـِّ ٜؾٔٓ ٚمد ظٚرض فًُِقن ـُِّ( ٜادجٔد) ومده ٚأربع
حرـٚت ,ومـ ثؿ مر ظذ ـِّ ٜؽره ٚؾٔٓ ٚمد ظٚرض فًُِقن ـُِّ( ٜصَٚق) ,ؾٕ٘ف يٌٌْل ظذ افَـٚرئ

وؾَ ً ٚهلذه افَٚظدة أن يّده ٚأربع حرـٚت مـ ؽر زيٚدة وٓ َٕص.

َل َتًً ِ
بِٚف ُِّ ْى ِ
ـػ ؾِـل افُّْ ْى ِ
ـػ
ـؼ بِـ َ َ ُّ

ـر مــَ ٚتَُـ ُِّ ِ
 )32مَُّ ً (ِ )19
ـػ
ـَل م ْ
ــ ؽَـ ْٔ ِ َ
ُ ه

يًْل أن افتجقيد أيو ً ٚؿراءة حروف افَرآن مُِّ ٜمـ حٔ ٞإخراج ـؾ حرف مـ خمرجف وإظىٚئف حَـف
ومًتحَف مـ افهٍٚت ,بًٓقف ٜوين و ُفىػ يف افْىؼ مـ ؽر تُِػ وٓ تًًػ.
وافتُِػ :هق افتهْع وافتْىع وافتندُّ ق يف افَراءة ,وهق افَراءة بّنَ ٜبحٔ ٞيْجؿ ظْٓ ٚتٌٔر مَلمح
افقجف دون حٚج ,)20(ٜوافتًًػ :هق ادٌٓٚة وادٌٚفٌ ٜوجمٚوزة اْلد يف افَراءة وٕىؼ اْلروف.

18
19

ٍ
صفة ليا".
وفي نسخ أخرى" :من
وفي نسخ أخرىُ " :م َك ِّمالً" بكسر الميم المشددة.

 20يذكر العمماء أن التكمف قد يكون محموداً أو مذموماً ،وبينا المذموم أعاله ،أما التكمف اْل َمحمود :ىو أن تحاول تقويم لسانِك حتى
تنيض بنفسك لتق أر قراءة صحيحة من غير تكمف ،وقد يأتي التكمف في بداية التعمّم ،ويزول عند تحس ِ
ُّن القراءة.
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ومـ أشٌٚب افتُِػ وافتًًػ :ادٌٚفٌ ٜيف َتَٔؼ اْلروف واْلرـٚت ,وادٌٚفٌ ٜيف افتٍخٔؿ وافسؿٔؼ,
وتَِٔد إصقات دون وٚبط ,ومتٚبً ٜإْلٚن يف افَراءة .وشٌٔؾ افتخِص مـ افتُِػ وافتًًػ :اْلذر
مـ أشٌٚبف ,وافتَِل وادنٚؾٓ ٜظذ يد ادنٚيخ ادٓرة افًٚرؾغ ,وريٚو ٜافٍؿ وـثرة افتدري ٛوافَراءة,
ومراظٚة وزن اْلرف ظْد ٕىَف ,وتدبر افَرءان ظْد ؿراءتف.
ِ
ِ
بتًَر اف ٍَ ِؿ وٓ بتًقيٟ
ؾِٔس افتجقيدُ بتّؤغ افِ ًَٚن ,وٓ
ْح ُف اّلِلَُ " :
ؿٚل اْلٚؾظ أبق ظّرو افداين َر َ
ِ
ّ
بحكمٜ
افهقت ,وٓ بتّىٔط ادندد ,وٓ بتَىٔع ا َدد ,وٓ بتىْغ اف ٌُْهٚت ,وٓ
افٍؽ ,وٓ بسظٔد
َ
ِ
ِ
وإشَمع ,بؾ افَراءة افًِٓ ُ ,ٜافًذب ُ ,ٜاْلِقة افِىٍٔ,ٜ
افَِقب
ٌٚع ,وَت ُ ُّجٓٚ
ُ
ُ
افراءات ,ؿراء ًة تٍْر مْٓ ٚافى ُ
ه
افتل ٓ َم ْوغَ ؾٔٓ ,ٚوٓ َف َ
قك وٓ ت ًَ ًُّػَ  ,وٓ تُ ُِّػ ,وٓ تهْ َُّع ,وٓ تْ ُّى َع ,وٓ خترج ظـ ضٌِ ٚع افًرب,
ِ
افَراءات وإداء ".
بقج ٍف مـ وجقه
وـَل ِم افٍهحٚء ْ

ـــر ٍئ بِــ ٍَــُ ِ
ـٚوــ ُْ ٜام ِ
إِ هٓ ِر َيـ َ
ــف

 )33و َفـٔـس بـٔـَْـف وبـٔـــ تَـرـِـ ِ
ـف
َ ْ َ َ ْ ُ ََ ْ َ ْ

ويذـر افْٚطؿ هذا افٌٔ ٝبًد م ٚظرف افتجقيد وبغ أن فف وقابط وأحُٚم ,ؾحتك ٓ يًتنًر افًـٚمًغ
اشتهًٚب َتهِٔف وتًِّف ,بغ افْٚطؿ أن افٍرق بغ متَـ افتجقيد وتٚرـف فٔس إٓ افريٚو ٜبٚفٍـؽ (أي
افٍُغ أو افٍؿ وهْ ٚأضِؼ اجلزء وأراد افُؾ) ,وريٚوـ ٜافٍُـغ أو افٍـؿ َتهـؾ بٚدداومـ ٜظـذ افَـراءة
بٚفتُرار وافًَمع ادٌٚذ مـ ادنٚيخ وادَرئغ ,وـذفؽ ترك افَراءة بٚفتجقيـد يـْجؿ ظْٓـ ٚإخٍـٚض يف
مًتقى افَٚرئ ,وافرجقع إػ مًتقاه وأؾوؾ مـ ذفؽ ,يُقن بريٚو ٜافٍُغ ,ويتٖتك ذفؽ بٚدداوم ٜظذ
افَراءة وافتَِل وادنٚؾٓ ٜمـ ادنٚيخ وادَرئغ.
ؿٚل آمٚم ابـ اجلزري رْحف اّلِل يف ـتٚبف افْؼ يف افَراءات افًؼ ٓ " :أظِؿ شـٌٌ ً ٚفٌِـقغ هنٚيـ ٜاإلتَـٚن
وافتجقيد ,ووصقل ؽٚي ٜافتهحٔح وافتنديد ,مثؾ ريٚو ٜإفًـ ,وافتُرار ظذ افٍِظ ادتَِـل مــ ؾـؿ
ادحًـ ".
َلم ُ ٜأبق اْلًـ افهٍٚؿٔز رْحف اّلِل يف ـتٚبف تٌْٔف افٌٚؾِغ وإرصٚد اجلٚهِغ " :وؿد ـٚن افًٚدقن
و َؿ َٚل اف ًَ َ
ٍ
قن ِب ٚشًِِ ً ,ٜشِٓ ً ٜبر ْؾ ٍؼ ,بَل تًًػ ,وٓ تُ ُِّػ ,وٓ ٕزةٍ
ِ
صديدة ,وٓ يتُّـ
بهْٚظ ٜافتجقيد َيْْىِ َُ َ
َ ُّ
َ َ
أهؾ ِ
ِ
بٚفريٚو ,ٜوتَِل ذفؽ مـ أؾقاه ِ
افً ِْؿ بٚفَراءة ".
أحدٌ مـ ذفؽ إٓ
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ض ال َّتنْبِوه ِ
اب ِِف ِذك ِْر َب ْع ِ
ات
َ
َب ٌ
شٔتؿ اْلدي ٞظـ افتٍخٔؿ وافرؿٔؼ يف هذا افٌٚب وم ٚئِف مــ أبـقاب ,وفـذا شـٌْغ ادَهـقد بـٚفتٍخٔؿ
وافسؿٔؼ:
 -1افتٍخٔؿ :هق شّـ يدخؾ ظذ صقت اْلرف ظْد افْىؼ بف ؾّٔتِئ افٍؿ بهداه.
 -2افسؿٔؼ :هق ٕحقل يدخؾ ظذ صقت اْلرف ظْد افْىؼ بف ؾَل يّتِئ افٍؿ بهداه.

ـظ إَفِ ِ
خـٔـؿ َفـ ٍْ ِ
ــٚذر ْن َت ٍْ ِ
ِ
ــػ
َ
َو َح َ

ـَل ِمــ َأحــر ِ
َ )34ؾرؿـ ََــ مًت ِ
َـٍ ً
ف
ْ ْ ُ
ْ ُ ْ
َ

ـَل ِمــ َأحــر ِ
( َؾرؿـ ََــ مًت ِ
َـٍ ً
ف) :يٌغ افْٚطؿ هْ ٚأن اْلروف ادًتٍِ ٜمرؿَ ,ٜواْلروف ادًتٍِ ٜـَم
ْ ْ ُ
ْ ُ ْ
َ
بْٔ ٚشٚفٍ ًٚهل بٚؿل اْلروف بًد حروف آشتًَلء (خص وٌط ؿظ) ,ؽر إٔف يًتثْك مـ ذفؽ :إفػ
وٓم فٍظ اجلَلف ٜوافراء ,ؾِٓؿ أحُٚم خمهقص ٜيف افتٍخٔؿ وافسؿٔؼ.
ـظ إَفِ ِ
خـٔـؿ َفـ ٍْ ِ
(وحــٚذِر ْن َت ٍْ ِ
ــػ) :أي :احذر أهي ٚافَٚرئ أن تٍخؿ حرف إفػ إن شٌَٓ ٚحرف
َ َ
َ
َ
ترؿٔؼ ,ؾٕٚفػ ٓ تقصػ بتٍخٔؿ وٓ ترؿٔؼ وإَٕم تتٌع م ٚؿٌِٓ ,ٚؾ٘ن شٌَٓ ٚحرف ترؿٔؼ ـ ٕٝٚمرؿَٜ
مثؾ( :شٚئِغ ,افْٚر ,شَمء) ,وإن شٌَٓ ٚحرف تٍخٔؿ ـ ٕٝٚمٍخّ ٜمثؾ( :افىٚم ,ٜافَٕٚتغ ,خٚفديـ).
ـّـدُ (َ )21أ ُظــق ُذ اِ ْهــ ِدَٕـا
ـّـ َز َا َْْل ْ
َ )35و َه ْ

()22

َافـ هِـــف ُثـــؿ َٓ ِم فِـ هِ ِ
ــف َفــــَْـــــٚ
ُ
ه
ٍ ِ
وادْ ِ ِ
ــ َ ْ
ــ َمـ َـر ْض
خم َّ َهـَ ٜوم ْ
ٔـؿ م ْ
َ َ

َ )36و ْف َٔ َت َِ هى ْ
افـوــــ
ـػ َو َظ َِـك اّلِلِ َوَٓ ْ

(وهـّـزَ َا َْْلـّـدُ َأظــق ُذ اِه ِ
ــدَٕـَ ٚافـ ِّ ُف) :أي :احذر أهي ٚافَٚرئ تٍخٔؿ اهلّزة ,ؾٓل مـ اْلروف ادرؿَٜ
ْ
ُ
ْ
َ َ ْ
شقاء أـ ٕٝٚمهزة ؿىع أو مهزة وصؾ مٌدوء ِب ,ٚمثؾ( :ﭐ َْْل ّْدُ )َ ( ,أ ُظق ُذ)( ,ﭐ ْه ِدَٕ( ,)ٚﭐّلِلُ).
دائ ًَم
ً
ـــؿ َٓ ِم فِـ هِ ِف َفـَْــَ ٚو ْف َٔ َت َِ هى ْ
افـوـ) :أي :احذر تٍخٔؿ افَلم خٚص ٜإذا تًٌٓـ ٚحـرف
ـػ َو َظذ اّلِلِ َوَٓ ْ
( ُث ه
ِ ِ
(وَٓ
(و ْف َٔ َت َِ َى ْ
(ظـ َذ ﭐّلِلِ)َ ,
ـػ)َ ,
تٍخٔؿ ,ؾٚفَلم –ؽر ٓم ذي اجلَلف -ٜمرؿَ ٜدائ ًَم ,مثـؾ( :فــ هِف)َ ( ,فَْـَ ,)ٚ
ﭐ ه ِ
غ).
فوآف َ
21
22

وفي نسخ أخرىَ " :كيَ ْـم َـز اَْل َح ْـم ِـد ".
َعوُذ ا ْى ـ ِدَنـا " بيمزة وصل.
وفي نسخ أخرى " :أ ُ
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ٍ ِ
(وا ْد ِ ِ
ــ َ ْ
ــ َمـ َـر ْض) :أي :احذر تٍخٔؿ ادٔؿ ,ؾٓل مــ اْلـروف ادرؿَـ ٜدائـ ًَم ,مثـؾ:
خم َّ َهـَ ٜوم ْ
ٔـؿ م ْ
َ َ
ٍ
َْ
ــر ْض) .وـِّ( ٜخمّه )ٜؾٔٓ ٚمَٔمن ـَلمه ٚمرؿؼ ـَم ظِّْ ٚفُـ افَٚرئ ؿد يِحــ ؾـَٔٓم
(م َ
(خم َّ َهـَ ,)ٜ
ويٍِيَٓم مٍخّتٚن؛ دجٚور َم ْلرف اشتًَلء وهق اخلٚء .وـِّ( ٜمرض) ـذفؽ ؿـد يٍخّٓـ ٚافَـٚرئ
ً
خىٖ دجٚور  ٚفِراء ادٍخّ ,ٜؾٌٌْٔل اْلذر مـ ذفؽ.

اجلٓ ِر ا هف ِ
ِ
ـذي
اح ِر ْص َظ َذ افنـده ة َو َ ْ
َو ْ
رب ٍ
ـج ِ
ــر
اجـتُـ هث ْ
ـَ ٝو َحــ ٟا ْف ٍَ ْ
ــقة ْ
َْ َ

ـؾ بِ ِ
ــٚء َبـ ْـر ٍق َبـٚضِ ٍ
ـؿ بِــ ِذي
ـٓ ْ
َ )37و َب َ
 )38ؾِ َٔٓـَ ٚوؾِـل ِْ
افه ٌْ ِ
ـر
اجلٔـ ِؿ ـَــــُ :ح ٛه

ـٓـؿ بِـ ِ
ــر ٍق َبـٚضِ ٍ
وحيذر افْٚطؿ افَٚرئ هْ ٚمـ تٍخٔؿ افٌٚء ,ؾٓق مـ اْلروف ادرؿَٜ
ـذي)ُ :
َ
ـؾ بِ ِ ْ
ــٚء َب ْ
(و َب َ
ـٓـؿ)( ,بِ ِ
ــر ٍق)َ ( ,بـٚضِ ٍ
ــذي).
ـؾ)( ,بِ ِ ْ
دائ ًَم ,وْضب أمثِ ٜظذ ذفؽَ ( :ب ْ
ٍ
اجل ْٓ ِر ا هف ِذي ؾِ ََٔٓ ٚو ِيف ِْ
اح ِر ْص َظ َذ افنده ِة َو َ
َ ٝو َح ٟا ْف ٍَ ْج ِر) :وهْٚ
اج ُت هث ْ
افه ْ ِز َو َر ْب َقة ْ
اجلٔ ِؿ ـَــُ :ح ٛه
(و ْ
َ
يقىص افْٚطؿ افَٚرئ أن حيرص ظذ اإلتٔٚن بهٍتل افندة واجلٓر يف افٌٚء واجلٔؿ ,ؾُقن حريف افٌٚء
واجلٔؿ مـ حروف آشتٍٚل وهل صٍ ٜوًػ يٌٌْل أن ٓ حيّؾ افَٚرئ ظذ إمهٚل صٍتل افَقة ؾَٔٓم أي
فهـ ْ ِز)( ,بِ َر ْب َق ٍة) ,وْضب أمثِ ٜظذ اجلٔؿ:
صٍتل اجلٓر وافندة ,وْضب أمثِ ٜظذ افٌٚء( :ـ َُح( ,)ٛﭐ ه
ِ ,)ٝ
(ح ُّ( ,)ٟﭐ ْف ٍَ ْج ِر).
(ﭐ ْج ُت هث ْ

وإِ ْن يُُــ ؾِـل ا ْفق ْؿ ِ
َـٚن َأ ْب َٔـَْـٚ
ـػ ـ َ
َ
َ َ ْ

َــ ُمـ ََـ ِْـ ََـ ً
َل( )23إِ ْن َشــَُــَْٚ
َ )39و َبـٔـْ ْ

أي أن حروف افََِِ( ٜؿى ٛجد) ٓبد مـ بٔٚهن ٚوافْىؼ ِب ٚمََِِ ٜظْد شُقهن ,ٚوإن ـٚن اْلرف ادََِؾ
مقؿقؾ ً ٚظِٔف مثؾ( :بًٔدِ ,بٔ ,ٟحَٔؼ) ـ ٕٝٚافََِِ ٜأبغ وأووح مـ اْلرف ادََِؾ افًـٚــ يف وشـط
افَُلم مثؾ( :ؿدْ أؾِح ,ي َْتؾ).
وهْ ٚيٌغ افْٚطؿ أن افََِِ ٜافُزى أووح وأبغ مـ افََِِ ٜافهٌرى ,وؿد شٌؼ اْلدي ٞظـ افََِِ ٜظْد
ذحْ ٚفهٍٚت اْلروف.
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وفي نسخ أخرىُ " :مـقَـْم ِـقالً " بكسر القاف الثانية.
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ِ
ـٔــ ُم ًْت ََِـٔـ ِؿ َي ًْـ ُىـق َي ًْـ َُـق
َوش َ

ىـَْ ٝ
ـؼ
ـص َأ َح ُّ
اْل ُّ
ـٚء َح ْه َح َ
َ )40و َح َ

ىـَْ ٝ
ـؼ) :وي هٌغ افْٚطؿ هْ ٚظدم تٍخٔؿ حرف اْلٚء ,ؾٓق مـ اْلروف ادرؿَٜ
ـص َأ َح ُّ
اْل ُّ
ـٚء َح ْه َح َ
( َو َح َ
دائ ًَم ,وْضب أمثِ ٜظذ ذفؽَ ( :ح ْه َح َص)َ ,
ى( ,)ٝﭐ َْْل ُّؼ) ,ؾَد يِتٌس ظذ افَٚرئ ويٍخّٓٚ؛ ٕير ًا
(أ َح ُ
دجٚور ْ ٚلروف اشتًَلء بًده.ٚ
ِ
ـٔــ ُم ًْت ََِـٔـ ِؿ َي ًْـ ُىـق َي ًْـ َُـق) :و ُيْ ٌّف افْٚطؿ إػ ترؿٔؼ افًغ ,ؾٓل مـ اْلروف ادرؿَ ٜدائ ًَم,
(وش َ
َ
قن) ,ؾَد يِتٌس ظذ افَٚرئ ويٍخّٓٚ؛ ٕير ًا
قن)َ ( ,ي ًْ َُ َ
(م ًْت ََِٔؿٍ)َ ( ,ي ًْ ُى َ
وْضب أمثِ ٜظذ ذفؽُ :
دجٚور ْ ٚلروف صدة بًده.ٚ
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باب الراء ِ
ات
َ ُ َّ َ
ِ
َ )41و َرؿ ِ
ــر ْت
ــر َاء إِ َذا َمـــُ ٚـــً َ
ــؼ افـ ه

اك َب ًْـدَ ا ْفُ ْ ِ
َـذ َ
ـ َ
َن َح ْٔ ُ
َـٝ
ـَ ٞش َُْ ْ

ـؾ حـر ِ
 )42إِ ْن َمل َتُ ِ
ف ْاشتِ ًْ َ
ـَل
ْ
ُــ م ْـ َؿ ٌْ ِ َ ْ
ْ

ِ
ـَ ٝأ ْصـ َ
َل
ـً ْ
َأ ْو ـَـ َٕٝٚا ْفُ ًَْ َـر ُة َف ْٔ َ

ــؼ افـــراء إِ َذا مـــُ ٚـ ِ
ــً َـر ْت) :أي :ترؿؼ افراء إذا ـ ٕٝٚمًُقرة ,مثؾِ :
( َو َرؿ ِ
(رجٚل)ِ ,
(افرؿٚب).
َ
ه َ
اك َب ًْـدَ ا ْفُ ْ ِ
َـذ َ
(ـ َ
َن َح ْٔ ُ
َـ ٝإن مل تُـ مـ ؿٌؾ حرف اشتًَل أو ـ ٕٝٚافُنة فًٔـ ٝأصـَل):
ـَ ٞش َُْ ْ
أي :ترؿؼ اف ّراء ـذفؽ إذا ـ ٕٝٚشٚـْ- ٜشقاء شُقٕ ً ٚأصِٔ ً ٚأم ظٚرو ً ٚفِقؿػ -وشـٌَٓ ٚـنـ أصـع,
مْتؼِ ,
مثؾ( :ؾِرظقنِ ,مريِ ,ٜ
فْٔذ ْر).
ْ
ْ
ْ
وفُـ ؿٔد افْٚطؿ ذفؽ بؼضغ:
 -1أن ٓ يٖيت بًده ٚحرف اشتًَلء يف ٍٕس افُِّ :ٜؾ٘ن تًٌٓ ٚحرف اشتًَلء تٍُخـؿ ذيىـ ٜأن يُـقن
حرف آشتًَلء متهؾ بٚفراء يف ـِّ ٜواحدة ,وأن يُقن حرف آشتًَلء مٍتقح ً ,ٚوجٚء ذفـؽ يف
مخس ـَِمت يف افَرءان افُريؿ وهؿ( :ؿرضٚس ,ؾرؿ ,ٜإرصٚد ًا ,مرصٚد ًا ,فٌٚدرصٚد) .ؾ٘ذا ـٚن حرف
ؾٚصز َصز ًا) تُـقن افـراء
تهًر َخدك,
(إٔذر َؿقمؽ ,وٓ
آشتًَلء يف ـِّ ٜوافراء يف ـِّ ٜمثؾ:
ْ
ْ
ْ
مرؿَ ,ٜوإذا ـٚن حرف آشتًَلء وافراء يف ـِّ ٜواحدة فُـ ـٚن حرف آشتًَلء ؽر مٍتـقح ,ومل
يرد ذفؽ يف افَرءان افُريؿ إٓ يف ـِّ( ٜؾرق) ؾَل تٍخؿ افـراء ظـذ اإلضـَلق ,وفُــ ؾٔٓـ ٚجـقاز
افتٍخٔؿ وافسؿٔؼ ـَم شٌْغ.
 -2أن يُقن افُن افذي شٌَٓ ٚأصِٔ ً ٚوفٔس ظٚرو ًٕ ٚجؾ افتَٚء افًٚـْغ أو افٌدء ِبّزة وصـؾ ,ؾـ٘ن
شٌَٓ ٚـن ظٚرض تٍُخؿ ,مثؾ( :ارجًل ,إن ارتٌتؿ ,أم ارتٚبقا).
مَلحي:ٜ
إوٚؾ ٜفِؼضغ افًٚبَغ افذيـ ذـرمه ٚافْٚطؿ يف مْيقمتف ,ينـسط أن تُـقن افُنـة وافـراء يف ـِّـٜ
واحدة حتك تُقن افراء مرؿَ ,ٜؾ٘ن ـ ٕٝٚافراء شٚـْ ٜمًٌقؿ ٜبُن أصع مٍهـقل ظْٓـ ٚـٕٚـ ٝافـراء
مٍخّ ,ٜمثؾ( :افذي ارت( ,)ٙرب ارْحَٓم).
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ؾقائد:
 -1تٍخؿ افراء يف اْلٓٚت افتٚفٔ:ٜ
(افز).
أ -إذا ـ ٕٝٚمٍتقح ,ٜمثؾَ :
أخر).
(ؽٍقر,
ب-إذا ـ ٕٝٚموّقم ٜحٚل وصِٓ ٚأو افقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفروم ,مثؾ:
ُ
ٌ
ت-إذا ـ ٕٝٚشٚـْ ٜؿٌِٓ ٚمٍتقح أو موّقم ,مثؾ( :يًخَ رَ ,مريؿُٕ ,رشؾ ,يُ ٍُر).
ث-إذا ـ ٕٝٚشٚـْ ٜؿٌِٓ ٚشٚــ –فـٔس يـٚء -ؿٌِٓـ ٚمٍتـقح أو موـّقم ,مثـؾ( :إَ ْمـر ,افَٓـٚر,
افنُقر ,خن).
ج -إذا ـ ٕٝٚشٚـْ ٜيًٌَٓ ٚمًُقر وبًده ٚحرف اشتًَلء يف افُِّ ,ًٍٕٚٓ ٜوجٚء ذفؽ ـَم أشٍِْٚ
يف مخس ـَِمت يف افَرآن افُريؿ( :ؿرضٚس ,ؾرؿ ,ٜفٌٚدرصٚد ,إرصٚد ًا ,مرصٚد ًا).
(رب ارْحَٓمِ ,
افذي ْارت.)ٙ
ح -إذا ـ ٕٝٚشٚـْ ٜيًٌَٓ ٚـن أصع مٍْهؾ ظْٓ ,ٚمثؾْ ِ :
خ -إذا ـ ٕٝٚشٚـْ ٜيًٌَٓ ٚـن ظٚرض ,مثؾ( :اِ ْرجًلِ ,
إن ْارتٌتؿ ,أ ِم ْارتٚبقا).
 -2ترؿؼ افراء يف اْلٓٚت افتٚفٔ:ٜ
أ -إذا ـ ٕٝٚمًُقرة أو حٚل افقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفروم ,مثؾ( :ـريؿ ,ريح).
ب-إذا ـ ٕٝٚشٚـْ ٜيًٌَٓ ٚـن أصع وفٔس بًده ٚحرف اشتًَلء ,مثؾ( :ؾرظقن ,مري.)ٜ
(شحرِ ,حجرِ ,
ِ
افن ًْ ْر).
ْ ْ
ت-إذا ـ ٕٝٚشٚـْ ٜيًٌَٓ ٚشٚــ صحٔح يًٌَٓ ٚمًُقر ,مثؾْ ْ :
ث-إذا ـ ٕٝٚشٚـْ ٜيًٌَٓ ٚيٚء مد أو يٚء فغ ,مثؾ( :خٌِرِ ,
به ْرَ ,خ ْرَ ,ض ْر).
ْ
ج -إذا ـ ٕٝٚممٚف ,ٜومل ترد يف رواي ٜاإلمٚم حٍص ظـ ظٚصؿ إٓ يف ـِّ( ٜجمرهي.)ٚ

و َأ ْخ ِ
ـــػ تَــُ ِ
ــرا إِ َذا ت َ
ُـنـــده ُد
َ
ْـر ْي ً

ـػ ؾِـل ؾِ ْـر ٍق فُِ ًَْ ٍ
َ )43و ُْ
اخل ِْ ُ
قجـدُ
ـر ُي َ

ـػ ؾِـل ؾِ ْـر ٍق فُِ ًَْ ٍ
(و ُْ
َـٚن ـ ُّ
اخل ِْ ُ
ُـؾ ؾِ ْـر ٍق ـَـٚف هى ْق ِد
قجـدُ ) :أي أن ـِّ( ٜؾرق) يف ؿقفـف تًـٚػَ َ :ؾُ َ
ـر ُي َ
َ
ا ْف ًَئِؿِ﴾ =افنًراء ,<63 :اختِػ ؾٔٓ ٚظَِمء افتجقيد ظذ ؿقفغ ,أحدمه ٚافتٍخٔؿ وأخر افسؿٔؼ ,ومـ ؿـٚل
بٚفتٍخٔؿ ٕير إػ إٔف بًده ٚحرف اشتًَلء ,ومـ ؿٚل بٚفسؿٔؼ –وهق ؿقل اجلّٓقرٕ -ير إػ وؿقظٓ ٚبغ
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ـنتغ بٚإلوٚؾ ٜإػ وًػ ؿقة حرف آشتًَلء (افَٚف) افذي بًده ٚفُقٕف مًُقر ًا ,وهذا م ٚؿهـده
افْٚطؿ بَقفف( :فُِ ًَْ ٍ
قجـدُ ).
ـر ُي َ
وفًع أتٍؼ مع افرأي افذي يَقل أن ـِّ( ٜؾِ ْر ٍق) حٚل وصِٓ ٚبَم بًده ٚأو افقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفروم ؾٔٓ ٚجقاز
افقجٓغ ـَم أشٍِْ ,ٚأم ٚظْد افقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفًُقن ,ؾحُؿ افراء ؾٔٓ ٚافتٍخـٔؿ ٓ ؽـر فـزوال مقجـٛ
افسؿٔؼ ,وهق ـن حرف آشتًَلء (افَٚف) ,وممـ ؿٚل ِبذا افرأي مـ ادًٚسيـ افنٔخ /أيّـ رصـدي
شقيد حٍيف اّلِل.
مَلحي :ٜهْٚك ـَِمت أخرى ؽر ـِّ( ٜؾرق) اختِػ افًَِمء بغ جقاز تٍخٔؿ وترؿٔؼ افراء حٚل افقؿػ
ظِٔٓ ,ٚوهذ افَُِمت هل( :مك ,افَىرٕ ,ذر ,ين ,أه).
أم ٚـِّتل (مك ,وافَىر) ,ؾّـ ؾخَّٓم ٕير إػ إٔف شٌََٓم حرف اشتًَلء ,ومـ رؿََٓم ٕير إػ أهنَم
حٚل افقؿػ ظَِٔٓم شٚـْتغ يًٌََٓم شٚــ يًٌََٓم مًُقر ,ورجح اإلمٚم ابـ اجلزري افتٍخٔؿ يف
ِ
(افَىر) ٕير ًا ٕهن ٚحغ افقصؾ مرؿَ ٜوظَّلً
(مك) ٕير ًا ٕهن ٚحغ افقصؾ مٍخّ ,ٜورجح افسؿٔؼ يف
َ
بٕٚصؾ.
وأم ٚـَِمت (ٕ ُُذرَ ,ي ْنَ ,أ ْه) ,ؾّـ ؾخّٓؿ ٕير إػ افَٚظدة افًٚم ,ٜؾٚفراء يف (ٕذر) شٚـْ ٜؿٌِٓٚ
موّقم ,وافراء يف ـِّتل (ين ,أه) شٚـْ ٜؿٌَِٓم شٚــ ؿٌَِٓم مٍتقح ,ومـ رؿَٓؿ ٕير إػ أصؾ هذه
افَُِمت ,ؾٖصؾ هذه افَُِمت (ٕذري ,يني ,أهي) ,أي أن افراء ؾٔٓؿ مرؿَ ,ٜوفُـ حذؾ ٝافٔٚء
ختٍٍٔ ً ٚيف (ٕذر ,ين) ,وحذؾ ٝبْٚء يف (أه) ,وافذي يرجحف اإلمٚم ابـ اجلزري افسؿٔؼ يف هذه افَُِمت
ِ
ين ,أ ِ
(ٕذرِ ,
ه) ٕير ًا ٕهن ٚحغ افقصؾ مرؿَ ٜوظَّلً بٕٚصؾ.
(و َأ ْخ ِ
ـــػ تَــُ ِ
ــرا إِ َذا ت َ
ُـنـــده ُد) :تَدم اْلدي ٞظـ افتُرير ظْـد حـديثْ ٚظــ صـٍٚت اْلـروف,
َ
ْـر ْي ً
شقاء ـ ٕٝٚافراء شـٚـْ ٜأم منـددة إٓ أهنـٚ
ؾهٍ ٜافتُرير يف افراء تًُرف فٔجتْ ٛادٌٚفٌ ٜؾٔٓ ٚوإخٍٚئٓٚ
ً
تُقن أـثر ووقح ً ٚيف حٚل ـقهن ٚمنددة؛ وفذا ؿٚل افْٚطؿ( :إِ َذا ت َ
ُـنده ُد).
وفٔس ادَهقد مـ إخٍٚء افتُرير إظدامف بٚفُِٔ ,ٜبؾ ٓ بد أن يرتًد افًِٚن ارتًٚدة واحدة ـل ٓ يْحك
افهقت بغ ضرف افًِٚن وافِث ,ٜؾتُقن افراء حرف مـ اْلروف افنديدة ,مع أهن ٚمــ اْلـروف افٌْٔٔـٜ
(حروف افتقشط).
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الم ِ
اتَ ،و َأ ْحكَا ٍم ُم َت َف ِّر َق ٍة
َب ُ
اب ال َّ َ
ظــ َؾتْـحٍ او َوؿ ـَــ :ظٌـدُ ( )24اف هِ ِ
ـف
ْ
َ ْ
ْ ٍّ

ـــ اشـ ِؿ اف هِ ِ
 )44و َؾخ ِؿ ه ِ
ـف
َ
افــَل َم م ِ ْ

يٌغ افْٚطؿ يف هذا افٌٔ ٝحُؿ ٓم فٍظ اجلَلف ,ٜؾتٍُخؿ ٓم فٍظ اجلَلف ٜإذا شٌَ ٝبٍتح أو وؿ ,وْضب
افْٚطؿ مثٚل ظذ ٓم فٍظ اجلَلف ٜادًٌقؿ ٜبوؿ( :ظـٌـدُ افـ هِ ِ
ـف) .ومـ أمثِٓ ٜم فٍظ اجلَلف ٜادٍخّ ٜأيو ً:ٚ
َ ْ
(صٓدَ اّلِل ,ظِٔ ُف اّلِل ,ؿٚفقا افِٓؿ).
مَلحي :ٜترؿؼ ٓم فٍظ اجلَلف ٜإذا شٌَ ٝبُن أصـِٔ ً ٚمثـؾ( :بًـ ِؿ اّلِل) أو ـنـ ًا ظٚروـ ً ٚمثـؾِ :
(ؿـؾ
افِٓؿ).

ِ
 )45وحر َ ِ ِ
اخ ُه َهـٚ
ـؿ َو ْ
ف آ ْشت ًْـَلَء َؾخ ْ
َ َْ

ـق(َ :)25ؿ َ
ِآ ْض ٌَ َ
ـهٚ
ـٚل َوا ْف ًَ َ
ـقى ٕ َْح ُ
ـٚق َأ ْؿ َ

يٖمر افْٚطؿ افَٚرئ بتٍخٔؿ حروف آشتًَلء وهل جمّقظ ٜيف ظٌٚرة( :خص وٌط ؿظ) ,وخهص مــ
حروف آشتًَلء حروف اإلضٌٚق وهل( :افهٚد وافوٚد وافىٚء وافيٚء) بزيـٚدة افتٍخـٔؿ؛ ٕهنـ ٚأؿـقى
حروف آشتًَلء ,وْضب افْٚطؿ فذفؽ مثٚفغ ,أحدمه :ٚحرف اشتًَلء وفٔس إضٌٚق وهق افَـٚف يف:
(ؿٚل) ,وافثٚين :حرف اشتًَلء وإضٌٚق وهق افهٚد يف( :افًه.)ٚ
ؾٚئدة:
مرات ٛافتٍخٔؿ ظذ ؿقل اإلمٚم ابـ اجلزري رْحف اّلِل ـَم َب هغ يف ـتٚبف "افتّٓٔد يف ظِؿ افتجقيد" هل:
 -1ادٍتقح افذي بًده أفػ ,مثؾَ :ؿٚل ,اف َىٚم ,ٜاف َيٚدغ.
 -2ادٍتقح وفٔس بًده أفػ ,مثؾَ :طِؿ ,اف ٌََٔ ,ٛضٌع.
مْهقر ًاُ ,م ُيقر ًا ,ي َُقل.
 -3ادوّقم ,مثؾُ :
مْوقدُ ,
 -4افًٚــ ,مثؾ :ي ْىٌع ,ي ٌِْْ ,ٛ
اصز.
َيِؼْ ,
 -5ادًُقر ,مثؾ :ؿِٔؾ ,طَِللِ ,
وؽٔضِ ,خَلل.

24
25

وفي نسخ أخرىَ " :ع ْـب َـد " بفتح الدال.
وفي نسخ أخرىَ " :ن ْح َـو " بفتح الواو.
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إل ْضٌ َ ِ
َ )46و َبٔ ِ
ــع
ــ َأ َح
ُ
ـىـَ ٝم ْ
ـٚق م ْ
ــ ا ِ َ

ىـَ ٝو ُ
اخل ِْ ُ
ـع
َب ًَ َ
ُّـؿ َو َؿ ْ
ـػ بِــَٕ :خْ َُُِ ْ

إل ْضٌ َ ِ
(و َبٔ ِ
ىـ :)ٝيٖمر افْٚطؿ هْ ٚافَٚرئ بتٌٔغ اإلضٌٚق يف حرف افىٚء يف
ــ َأ َح
ــع َب ًَ َ
ُ
ـىـَ ٝم ْ
ـٚق م ْ
ــ ا ِ َ
َ
ـِّتل (أحى )ٝو (بًى )ٝويف هٚتغ افُِّتغ إدؽٚم ٕٚؿص ,ؾتدؽؿ افىٚء يف افتٚء بـذهٚب ذا ـ ٚمـع
بَٚء صٍتِٓ .ٚ
وم ْثؾ ادثٚفغ افذيـ ذـرمه ٚافْٚطؿ هْٚك ـِّتغ ؾَٔٓم ٍٕس اْلُؿ ,ومه( :ٚؾرضتؿ ,ؾرض.)ٝ
ـػ بِــَٕ :خْ َُُُِّــؿ و َؿــع) :وـِّـٕ ٜخَُِـؿ يف ؿقفـف تًـٚػَ " :أ َمل َٕخْ ُِ َُُْـؿ ِمــ م ٍ
ـٚء َم ِٓ ٍ
(و ُ
اخل ِْ ُ
ـغ "
ْ َ ْ
َ
ْ ْ َ
ْ
(ادرشَلت ,)20:وؿع يف ؿراء  ٚخَلف ظْد ظَِمء افتجقيد ظذ ؿقفغ:
 -1اإلدؽٚم افُٚمؾ :وذفؽ ب٘دؽٚم افَٚف يف افُٚف ذات ً ٚوصٍ ,ٜؾَل يٌَك رء مـ صٍٚت افَٚف ,وتندد
افُٚف تنديد ًا ـٚم ً
َل (ٕخ ُُُِّؿ) ,وهذا افقجف هق إوػ وإصٓر يف إداء.
 -2اإلدؽٚم افْٚؿص :وذفؽ ب٘دؽٚم افَٚف يف افُٚف ذات ً ٚمع بَـٚء صـٍ ٜآشـتًَلء يف افَـٚف ,وتنـديد
افُٚف تنديد ًا ٕٚؿه ً.ٚ

افًُ ِ
ُقن ؾِـل َج ًَ َِْْـٚ
َ )47و ْ
اح ِر ْص َظ َِـك ُّ

ـو ِ
ــع َو َِ ِْـَْـٚ
ـَ ٝوادَ ٌْ ُ
ـّ َ
ـقب َم ْ
َأ ْٕ ًَ ْ

يقيص افْٚطؿ هْ ٚافَٚرئ بٖن حيرص ظذ شُقن بًض اْلروف َترز ًا فِحـ افذي يَع ؾٔف بًـض افَـراء
(ج ًَ َِْْـ ,)ٚوافْقن يف َ
ِ
ــقب) ,وافـَلم افثٕٔٚـ ٜيف َ
(و َِ ِْـَْــ.)ٚ
ْـو
ـ ,)ٝوافٌغ يف ( َوا َدٌ ُ
ـّ َ
يف :افَلم يف َ
(أ ْٕ ًَ ْ
ؾٚفًٌض يِحـ يف افَلم يف (جًِْ )ٚو(وِِْ )ٚؾٍِٔيٕٓ ٚقٕ ً ٚدـ ٚيف افـَلم مــ صـٍ ٜإٓحـراف ــَم بْٔـ,ٚ
ؾتهٌحٚن (جًّْ ,ٚوِّْ ,)ٚوافًٌض حيرك افْقن يف (إًّٔ )ٝوافٌغ يف (ادٌوقب) أو يٍِيَٓم مََِِتغ,
ؾٌٌْٔل اْلذر مـ ذفؽ.

ٚه ِ
ف ْاصتٌِ ِ
ـهـك
ـق َ
ـف بِــْ َ :
ـقرا َظ َ
َ
َخ ْ
ُم ُي ً

 )48و َخِ ِ ِ
ـح ُ
ـًـك
َـٚح َم ْ
ص إٍْت َ
َ
ورا َظ َ
ـذ ً

أي :جي ٛظذ افَٚرئ أن يْىؼ افذال مـ ـُِّ( :ٜمذور ًا) ,وافًغ مـ ـِّ( :ٜظًك) مـع مراظـٚة صـٍٜ
إٍٓتٚح ؾَٔٓم ,ؾ٘ن مل يرا ِع إٍٓتٚح وٕىََٓم بٚإلضٌٚقَ ,تقف ٝافذال إػ طٚء وافًـغ إػ صـٚد ؾتهـران:
(ُميقر ًا) بدل (ُمذور ًا) ,و(ظل) بدل (ظًك) ,وهذا ْلـ جع يٌر ادًْك ,ؾٌٌْٔل اْلذر مْف.
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ـَــِ :ص ْـرـِـُ ُْؿ َوتَـتَـ َق هؾـك ؾِ ْتَْـتَٚ

 )49ورا ِع ِصــده ًة بِـَُـ ٍ
ٚف َوبِــتَــٚ
ََ

()26

أي :راظل أهي ٚافَٚرئ اإلتٔٚن بهٍ ٜافندة يف حريف افُٚف وافتٚء ,يف ٕحق( :ذـُؿ – تتقؾٚهؿ  -ؾتْ)ٜ؛
وذفؽ أن حريف افُٚف وافتٚء ؾَٔٓم صٍ ٜاهلّس (جريٚن افٍْس) ,وؾَٔٓم صـٍ ٜافنـدة (إحٌـٚس جريـٚن
افهقت) .وبًض افَراء يٌٚفٌقن يف بٔٚن صٍ ٜاهلّس يف افُٚف وافتٚء بحٔـ ٞيـٗدي إػ تقفٔـد حـروف
زائدة ـٚهلٚء ظْد افُٚف ,واهلٚء أو افًغ ظْد افتٚء ,وحْٔئذ تهر افُٚف وافتـٚء مــ اْلـروف افرخـقة,
وافقاج ٛمراظٚة صدة افهقت ظْد افْىؼ بٚفُٚف وافتٚء.

ِ
ـؾ َرب َو َب ْ
ـؿ َــُ :ؿ ْ
ـــ
ــؾ هٓ َو َأبِ ْ
َأ ْدؽ ْ

ـؾ َو ِجـْْـ ٍ
َ )50و َأ هو َ ْػ ِمـ ْث ٍ
َــ
ـس ْ
إن َشـُ ْ

ـع َؿُ ٚفـقا َو ُه ْؿ َو ُؿ ْ
ـؿ
ِ )51يف َي ْق ِم َم ْ
ـؾ َٕ ًَ ْ

ـحـ ُف َٓ ت ِ
ـؿ
ُــز ْغ ُؿـ ُِ َ
َشـٌ ْ
ـقب َؾْ ٚفـتَـ ََ ْ

ِ
ـؾ َو ِجـْْـ ٍ
(و َأ هو َ ْػ ِمـ ْث ٍ
ـؾ َرب َو َب ْ
ـؿ َـــــُ :ؿ ْ
ــؾ هٓ) :أي :أدؽؿ أهي ٚافَـٚرئ اْلـرف
ـس ْ
إن َشـُ ْ
َ
َــ َأ ْدؽ ْ
إول افًٚــ يف افثٚين ادتحرك مـ اْلرؾغ ادتَمثِغ ,ومهـ ٚاف ِّـذان اتٍَـ ٚاشـ ًَم ورشـ ًَم وخمرجـ ً ٚوصـٍ ً,ٜ
وْضب مث ًٓٚفذفؽْ :
(بؾ َٓ) ,ويًّك اإلدؽٚم هْ ٚمتَمثِغ أو مثِغ صٌر.
وـذفؽ أدؽؿ افًٚــ إول يف افثٚين يف اْلرؾغ ادتجًٕٚغ ومه ٚاْلرؾـٚن اف ِّـذان اتٍَـ ٚخمرجـ ً ٚواختٍِـٚ
رب) ,ؽر أن هذا ادثٚل يْىٌؼ ظذ مذه ٛمـ جًؾ ّ
وافراء َيرجـٚن مــ
ثؿ م ّثؾ فذفؽ( :ؿؾ ّ
افَلم ّ
صٍّ ,ٜ
افـراء ّ
خمرج واحد (وهق مذه ٛافٍراء واجلرمل وؿىرب وابـ ـًٔٚن) ,أم ٚمـ جًـؾ ّ
وافـَلم
فُـؾ مــ ّ
خمرج ٚمٍْرد ًا (وهق مذه ٛاجلّٓقر ومْٓؿ اإلمٚم ابـ اجلزري) ,ؾْٚلُؿ ظْـده يف( :ؿـؾ رب) متَـٚربغ
وفٔس متجًٕٚغ .وظِٔف يًّك آدؽٚم هْ ٚمتجًٕٚغ صٌر ظذ مذه ٛافٍراء واجلرمل وؿىـرب وابــ
ـًٔٚن ,ويًّك ظذ مذه ٛاجلّٓقر متَٚربغ صٌر(.)27
ؾٚئدة :يًّك اإلدؽٚم صٌر ًا إذا ـٚن اْلرف إول مـ اْلرؾغ اددؽّغ شٚـْ ً ٚوافثٚين متحرـ ًٚ؛ وذفؽ
ٕن اإلدؽٚم يتؿ بخىقة واحدة ,وهل إدؽٚم اْلرف إول يف افثٚين.

26

رسمت ىذه الكممة في نسخ أخرىِ " :فـتْ َـن ـةَ " ،وال يوقف عمييا بالياء وانما بإشباع فتحة التاء المربوطة فتصبح ألفاً ،ووفقاً لذلك فإن

27

لمزيد من التفصيل حول أحكام المتماثمين والمتجانسين والمتقابمين والمتباعدين ،انظر :دراستنا أيسر المقال في شرح تحفة اْلطفال.

الخالف في الرسم أما في المفظ فالمؤدى واحد.

36

ـع َؿُ ٚفـقا َو ُه ْؿ َو ُؿ ْ
ادتحرــ ٜيف
ـؿ) :أي :أطٓر أهي ٚافَٚرئ وٓ تدؽؿ افٔٚء اددي ٜيف
ـــ ِيف َي ْق ِم َم ْ
(و َأبِ ْ
َ
ّ
ـؾ َٕ ًَ ْ
مثؾ( :ؾـل يقم) ,وـذفؽ ٓ تُدؽؿ افقاو ادد ّي ٜيف ادتحرـ ٜيف مثؾ( :ؿـٚفقا وهـؿ)؛ ٓخـتَلف خمـرجَٓم,
ؾٚفقاو اددي ٜخترج مـ اجلقف وؽر اددي ٜخترج مـ افنٍتغ ,وافٔٚء اددي ٜخترج مــ اجلـقف وؽـر ادديـٜ
خترج مـ وشط افًِٚن ,بٚإلوٚؾ ٜفذفؽ ؾ٘ن حُّٓ ٚاإلطٓٚر فئَل يذه ٛادد بٚإلدؽٚم.
وـذفؽ فٔحذر افَٚرئ مـ إدؽٚم افَلم يف افّْقن افتل تِٔٓ ٚيف ؿقففْ :
(ؿؾ ًٕؿ)؛ فَرب خمرجَٓم ,ؾحُّٓـَم
اإلطٓٚر.
ـحـ ُف َٓ ت ِ
ــقب َؾْ ٚفـتَـ ََــؿ) :أي :أطٓـر أهيـ ٚافَـٚرئ وٓ تـدؽؿ اْلـٚء يف اهلـٚء يف ِم ْثـؾ:
ُــز ْغ ُؿـ ُِ َ
(شـٌ ْ
َ
(ؾً ٌّ ْحف) ,وافٌغ يف افَٚف يف ِم ْثؾ ٓ( :تز ْغ ؿِقبّْ ,)ٚ
وافَلم يف افتّٚء يف ِم ْثؾ( :ؾْ ٚفتَّف).
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اد وال َّظ ِ
باب َّ ِ
اء
الض َ
َ ُ
ِ
ِ
ـٓـ ٚت ِ
َـجــل
ــ افـ هيـٚء َو ُـ ُِّ َ
َمـٔـ ْز م َ

افـوـٚد بِٚشـتِـ َىـَ ٚف ٍ
ــَ ٜو َمـخْ َرجِ
َ )52و ه َ ْ

ــ ٜومـخْ رجِ مـٔـزْ ِمــ افـ هي ِ
ٍ
افـوـٚد بِ ِ
ـٚء) :أي :مٔز أهي ٚافَٚرئ افوٚد وافيٚء ظْـد افْىـؼ
َ
َ
ٚشـتـ َىـَ ٚف َ َ َ َ
(و ه َ ْ
بُؾ مَْٓم ,ؾًٌض افَراء يِحـ ؾٔوع إحدامه ٚمقوع إخرى .وفًنـ حـرف افوـٚد ؾـًٌض افْـٚس
نّ ٜبٚفزاي ,ؾٌٌْٔل ظذ افَٚرئ اْلذر مـ ذفؽ(.)28
طٚء أو زاي ً ٚأو دآً أو صٚد ًا ُم ّ
يٍِيف ً
وَتٔٔز افوٚد ظـ افيٚء ـَم بغ افْٚطؿ يف صٍ ٜآشتىٚف ٜوادخرج ,ؾحرف افوٚد ؾٔف اشتىٚف ٜوٓ يقجد يف
افيٚء اشتىٚف ,ٜأم ٚيف ادخرج ؾّخرج افوٚد خمتِػ ظـ خمرج افيٚء ,ؾٚفوـٚد ختـرج مــ إحـدى حـٚؾتل
افًِٚن أو اْلٚؾتغ مً ً ٚمع م ٚئِٓ ٚمـ إْضاس افًِٔ ,ٚوافيٚء خترج مـ طٓر ضرف افًِـٚن مـع حيٚذهيـٚ
مـ أضراف افثْٚي ٚافًِٔ.ٚ
ـٓـ ٚت ِ
َـجــل) :أي ـؾ افيٚءات افقاردة يف افَرآن افُريؿ ُحكت وجٚءت يف افَُِمت ادذـقرة يف
(و ُـ ُِّ َ
َ
إبٔٚت افتٚفٔ.ٜ

اْل ٍْ ِ
ـر ظ ْيؿ ِْ
ِ ()29
ِ )53يف اف هي ًْ ِـ ط ُّ
ـظ
ـؾ اف ُّي ْٓ ِ ُ ُ

ـر اف هِـ ٍْ ِ
ِ
ـٓ ِ
أ ْي َِ ْ
ـظ
ـؿ َط ْ
ـظ َو َإْٔي ْـر َظ ْي َ

ـق َم َط ًْـُُِْؿ " (افْحـؾ .)80 :ومًْـك افيًــ:
(يف افيًـ) :وجٚءت يف مقوع واحد ؾَط ,ؿقفف تًٚػَ " :ي ْ
افسحٚل وافًٍر.
(طِ ُّ
ـؾ) :وجٚءت يف أربً ٜوظؼيـ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػَ " :و َط هِ ََِْْ ٚظ َِ ُْٔ ُُؿ ا ْفٌ َََم َم" (افٌَرة.)57:
ِ
(اف ُّي ْٓ ِ
قن ثِ ََٔ ٚبُ ُْؿ ِم َـ
غ ت ََو ًُ َ
ـر) :مـ وؿ ٝافيُ ْٓر ,وجٚءت يف مقوًغ ؾَط ,أوهلَم ؿقفف تًٚػَ " :وح َ
ِ

ِ

ون " (افروم.)18:
غ ُت ْي ِٓ ُر َ
اف هي ِٓ َرة " (افْقر ,)58:ثَٕٓٔٚم ؿقفف تًٚػَ " :وح َ

ِ
ٔؿ "
(ظ ْي ُؿ) :مـ افًيّ ,ٜوجٚءت يف مٚئ ٜوثَلث ٜظؼ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػَ " :و َُهل ْؿ َظ َذ ٌ
ُ
اب َظي ٌ
(افٌَرة.)7:

28

يشتير عمى ألسنة كثير من الناس أن النبي  قال " :أنا أفصح من نطق بالضاد " ،وىذا الحديث ال أصل لو ،وان كان من حيث

المعنى صحيح ًا.
ِ
ِّ
 29وفي نسخ أخرى " :ظـل " بكسر الالم.
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ِ

ِ

ِ

ِ

ْ
افه َِ َقات" (افٌَرة.)238:
(اْل ٍْـظ) :جٚءت يف أربً ٜوأربًغ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػَ " :حٚؾ ُيقا َظ َذ ه
ِ

(أ ْيَ ْ
َت ًَ ٌُ ُٓ ْؿ َأ ْي ََٚط ً( " ٚافُٓػ.)17:
ـظ) :مـ افَٔي ,ٜوجٚءت يف مقوع واحد ؾَط ,ؿقفف تًٚػَ " :و َ ْ
(و َإْٔيِ ْـر) :مـ ا ِ
إلٕيٚر بًّْك اإلمٓٚل وافتٖخر ,وجٚءت يف ظؼيـ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػَٓ " :
َ
َُ
َي هٍ ُ
اب
ػ َظْ ُْٓ ُؿ ا ْف ًَ َذ ُ

ون " (افٌَرة.)162:
َو َٓ ُه ْؿ ُيْ َي ُر َ

ـؿ) :مـ افًيٚم ,وجٚءت يف مخً ٜظؼ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػَ " :وإ ُي ْر إِ َػ ا ْف ًِ َيِ ٚم َـ ْٔػَ
َ
(ظيْ َ
ِ

ُْٕنزُ َه( "ٚافٌَرة.)259:

ِ
ـٓ ِ
َٚب اّلِلهِ َو َر َاء
( َط ْ
ـر) :خَلف اف ٌَ ْى ِـ مـ اجلًد ,وجٚءت يف شت ٜظؼ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػ " :ـت َ
ِ

ُط ُٓ ِ
قره ْؿ " (افٌَرة.)101:
(اف هِـ ٍْ ِ
ـظ) :وجٚءت يف مقوع واحد ؾَط ,ؿقفف تًٚػَ " :مَ ٚي ِْ ٍِ ُظ ِم ْـ

ِ
()31
ـق ُ
ـّـٚ
اظ( )30ـَـ ْيـ ٍؿ
َ )54طـٚه ْـر َف َيـك ُص َ
َط َِ َ

َؿ ْق ٍ
ل " (ق.)18:

ِ
ـظ َطـَل َم ُط ٍْ ٍ
ا ْؽ ُِ ْ
ـّـٚ
ـر ا ْٕتَـي ْـر َط َ

( َط ِ
ـٚه ْـر) :وجٚءت يف افَرآن افُريؿ ظذ ش ٝمًٚين ,يف واحد وأربًغ مقوً ً ,ٚوهل:
 -1افيٚهر ود افٌٚضـ :جٚءت ِبذا ادًْك يف ثَلث ٜظؼ مقوً ,ًٚأوهل ٚؿقفف تًٚػ " :و َذروا َط ِ
ٚه َر ْ ِ
اإل ْث ِؿ
َ ُ
ِ

َو َبٚضَْ ُف " (إًٕٚم.)120:

ون َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ بِِ ٚ
إل ْث ِؿ
ٚه ُر َ
 -2بًّْك اإلظ :ٜٕٚجٚءت ِبذا ادًْك يف اثْل ظؼ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػَ " :ت َي َ
َوا ْف ًُدْ َو ِ
ان " (افٌَرة.)85:
 -3بًّْك افًِق :جٚءت ِبذا ادًْك يف ثَمٕٔ ٜمقاوع ,أوهل ٚؿقفف تًٚػ " :فِ ُٔ ْي ِٓر ُه َظ َذ افديـ ُـ ِّف "
(افتقب.)33:ٜ

 -4بًّْك آضَلع :جٚءت ِبذا ادًْك يف ثَلث ٜمقاوع ,إول :ؿقفف تًٚػَ " :مل ييْٓروا ظ َذ ظقر ِ
ات
َْ َُ َ ََْ
افًْ ِ
ٚء " (افْقر .)31:افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :و َأ ْط َٓ َر ُه اّلِلهُ َظ َِ ْٔ ِف " (افتحريؿ .)3:افثٚف :ٞؿقفف تًٚػَ " :ؾَل
َ
ُي ْي ِٓ ُر َظ َذ ؽَ ٌِْٔ ِف َأ َحدً ا

30
31

" (اجلـ.)26:

وفي نسخ أخرىِ " :ش َـواظُ " بكسر الشين.
ظ ِـم " بكسر الميم دون تنوين.
وفي نسخ أخرىَ " :كـ ْ
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 -5بًّْك اف هي ٍَر :جٚءت ِبذا ادًْك يف مقوًغ ؾَط ,أوهلَم ؿقفف تًٚػَ " :ـ ْٔػَ َوإِن َييْ َٓ ُروا َظ َِ ُْٔ ُْؿ "
ُؿ " (افُٓػ.)20:
(افتقب .)8:ٜثَٕٓٔٚم ؿقفف تًٚػ " :إِ ههنُ ْؿ إِ ْن َي ْي َٓ ُروا َظ َِ ُْٔ ُْؿ َي ْر ُ ُ
ْجقـ ْ

 -6بًّْك افيٓٚر :جٚءت ِبذا ادًْك يف ثَلث ٜمقاوع:
افَلئِل ُت َي ِ
اجُ ُُؿ ه
ون ِمْ ُْٓ هـ ُأ هم َٓٚتُِ ُْؿ
ٚه ُر َ
زْو َ
أ -إول :ؿقفف تًٚػَ " :و َمَ ٚج ًَ َؾ َأ َ
ب -افثٚين :ؿقفف تًٚػ" :ا هف ِذيـ ي َي ِ
ون ِمُُْؿ مـ
ٚه ُر َ
َ ُ

" (إحزاب.)4:

ِ

ٕ ًَٚئ ِٓؿ"(ادجٚدف.)2:ٜ

ت -افثٚف :ٞؿقفف تًٚػ" :وا هف ِذيـ ي َي ِ
ون ِم ْـ ِٕ ًَٚئِ ِٓ ْؿ"
ٚه ُر َ
َ
َ ُ

(ادجٚدف.)2:ٜ

( َف َيـك) :وهل اشؿ مـ أشَمء جْٓؿ ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف مقوًغ ؾَط ,أوهلَم ؿقفف تًٚػ:
" ـ هََل إِ ههنََ ٚفيَك

َٚرا َت َِ ه
يك " (افِٔؾ.)14:
" (ادًٚرج .)15:ثَٕٓٔٚم ؿقفف تًٚػَ " :ؾ َٖٕ َْذ ْر ُتُ ُْؿ ٕ ً

اظ ِم ْـ ٕ ٍ
اظ) :وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف مقوع واحد ؾَط ,ؿقفف تًٚػُ " :ي ْر َش ُؾ َظ َِ ُْٔ ََُم ُص َق ٌ
ـق ُ
ُ
َٚر "
(ص َ
(افرْحـ.)35:

(ـَـيْـؿٍ) :بًّْك جترع افٌٔظ وترك ادٗاخذة بف ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف شت ٜمقاوع ؾَط ,أوهلٚ
ِِ
غ ا ْف ٌَ ْٔ َظ
ؿقفف تًٚػَ " :وا ْفَُٚطّ َ

" (آل ظّران.)134:

ـّـ :)ٚمـ اف ُيِؿ ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف مٚئتغ وثَمٕٔ ٜوثَمٕغ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػ:
( َط َِ َ
ِ
ِ
غ
" َؾ َتُُقَٕ ٚم َـ اف هيٚد َ

" (افٌَرة.)35:

(اؽْ ُِ ْ
ـظ) :مـ افٌِي ٜود افرؿ ,ٜوجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف ثَلث ٜظؼ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػَ " :و َف ْق
َْ ٝؾ ًّيِ ٚ
ُـْ َ

ٔظ ا ْف ََ ِْ ِ
ؽَ ِ َ
( " ٛآل ظّران.)159:

( َطـَل َم) :ود افْقر ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف شت ٜوظؼيـ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػَ " :وت ََرـ َُٓ ْؿ ِيف
ٍ

ِ

ون" (افٌَرة.)17:
ك َ
ُط ُِ ََمت ٓ ُي ٌْ ُ

( ُط ٍْ ٍ
ـر)ْ :جًٓ ٚأطٚؾر ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف مقوع واحد ؾَط ,ؿقفف تًٚػَ " :ح هر ْمَْ ٚـ هُؾ ِذي
ُ
ط ٍُ ٍر" (إًٕٚم.)146:
(ا ْٕتَـيِ ْـر) :مـ إٓتيٚر بًّْك آرتَٚب ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف شت ٜوظؼيـ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف
ون إِ هٓ َأن َي ْٖتِ َٔ ُٓ ُؿ اّلِلهُ
تًٚػَ " :ه ْؾ َيْيُ ُر َ

" (افٌَرة.)210:
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ـّـ :)ٚمـ افيّٖ أي افًىش ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف ثَلث ٜمقاوع ,إول :ؿقفف تًٚػٓ" :
( َط َ
ُي ِهٔ ٌُ ُٓ ْؿ َط ٌَّٖ " (افتقب .)120:ٜافثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :و َإٔ َ
هؽ ٓ َت ْي َُّٖ ؾِ َٔٓ( " ٚضف .)119:افثٚف :ٞؿقفف تًٚػ" :
ٚء " (افْقر.)39:
حي ًَ ٌُ ُف اف هي ّْ ُ
َْ
آن َم ً

ـؾ افْهح ِؾ ز ُْخر ٍ
ِ ِ
ٔــ َط ه
ف َش َقا
ْ
ظو َ
ُ
ـ ِْ
ـج ِ
ـُ ٝصـ ًَ َـرا َٕـ َيـ ُّ
ـؾ
ـر َطـ هِ ْ
َْٚل ْ

ـػ َجـَ ٚو ِظ ْ
َ )55أ ْط ٍَ َـر َطًّْـَ ٚـ ْٔ َ
ـظ(ِ )32ش َقى
ُـؿ َوبِ ُـرو ٍم َطـ ُِّــقا
َ )56و َطـ ِْ َ
ـَ ٝطـ ِْـت ْ

َ
(أ ْط ٍَ َـر) :مـ اف هي ٍَر بًّْك افٌٌِ ٜوافْك ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف مقوع واحد ؾَط ,ؿقفف تًٚػ:
ِ

ِ

ُؿ َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ " (افٍتح.)24:
" م ْـ َب ًْد َأ ْن َأ ْط ٍَ َرـ ْ

وشقاء
شقاء جٚءت بًّْك افنؽ أو افَٔغ
( َطًّْـَ ٚـ ْٔـػَ َجـ :)ٚأي ـَِّ ( ٜط ّـ) ومنتَ ٚ ٚتَُرأ بٚفيٚء
ً
ً
ِ
ـ ٕٝٚاش ًَم أو ؾً ً
ُّقن
يـ َي ُيْ َ
َل ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف تًً ٜوشتغ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػ " :ا هفذ َ
َأ ههنُ ْؿ

ُم ََل ُؿق َرِبِ ْؿ " (افٌَرة.)46:

( َو ِظ ْ
ـظ) :مـ افقظظ أي افتخقيػ مـ ظذاب اّلِل وافسؽٔ ٛيف ثقابف ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف مخًٜ
ِ

ِ

غ " (افٌَرة.)66:
وظؼيـ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػَ " :و َم ْقظ َي ً ٜف ِْ ُّتهَ َ

(شقى ظوغ) :أي إّٔف فٔس مـ افقظظ فٍظ ظوغ ,يف ؿقفف تًٚػ " :ا هف ِذيـ جً ُِقا ا ْف َُر َ ِ ِ
غ"
آن ظو َ
َ َ َ
ْ
(اْلجر ,)91:وهذه افُِّ ٜتَرأ بٚفوٚد ,ومًْٚه :ٚؾرؿ ً ٚمتٍرؿ ,ٜوؿٔؾ :جزّ ءوه ؾجًِقه أظوٚء ,ؾآمْقا
بًٌوف وـٍروا بًٌوف ,وؿٔؾ :هٗٓء ادؼـقن مـ ؿريش ,جًِقا افَرآن أظوٚء ,ؾَٚل بًوٓؿ إٔف
ِش ْحر ,وؿٚل بًوٓؿ إٔف ِص ًْر ,وزظؿ بًوٓؿ إٔف ـٓ ,ٜٕٚوزظؿ بًوٓؿ إٔف أشٚضر إوفغ.
ـؾ افْهح ِؾ ز ُْخر ٍ
ف َش َقا)َ :ط ه
( َط ه
ـؾ بًّْك دام أو صٚر ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف تًً ٜمقاوع ذـرهٚ
ْ
ُ
(ش َقا) أي
افْٚطؿ ـَم شٖٔيت ,ادقوًٚن إول وافثٚين يف شقريت افّْحؾ وافزخرف ,ومه ٚـَم أخز افْٚطؿ َ
ج ُٓ ُف ُم ًْ َق ّد ًا " (افْحؾ( )57:افزخرف.)17:
شقاء ,يًْل مقوًٚن متنِٚبٚن ,يف ؿقفف تًٚػَ " :ط هؾ َو ْ

ـ :)ٝادقوع افثٚف ٞمـ منتَٚت ( َط ه
َ ٝظ َِ ْٔ ِف
ـ ,)ٝوجٚءت يف ؿقفف تًٚػَ " :ط ِْ َ
ـؾ) ـَِّ ( ٜطـ ِْ َ
(و َطـ ِْ َ
َ
ِ

ظٚـٍ ً( " ٚضف.)97:
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وفي نسخ أخرى " :و ْع ٍ
ـظ " بسكون العين وتنوين كسر عمى الظاء.
َ

46

ُـؿ) :ادقوع افرابع مـ منتَٚت ( َط ه
ُـؿ) ,وجٚءت يف ؿقفف تًٚػَ " :ؾ َي ِْت ُْؿ
ـؾ) ـَِّ ( ٜطـ ِْـت ْ
( َطـ ِْـت ْ
قن " (افقاؿً.)65:ٜ
َت ٍَُ ُهٓ َ

(وبِـرو ٍم َطـ ُِّــقا ـ ِْ
ـج ِ
ـر) :ادقوًغ اخلٚمس وافًٚدس مـ منتَٚت ( َط ه
ـؾ) ـَِّ ( ٜطـ ُِّــقا),
َْٚل ْ
َ ُ
ون " (افروم ,)51:ويف شقرة اْلجر يف ؿقفف
وجٚءت يف شقرة افروم يف ؿقفف تًٚػ " :فَ َي ُِّقا ِم ْـ َب ًْ ِد ِه َي ُْ ٍُ ُر َ
ِ ِ

قن " (اْلجر.)14:
تًٚػَ " :ؾيَ ُِّق ْا ؾٔف َي ًْ ُر ُج َ

ـ )ٝو (َٕـيَ ُّ
ـؾ) :ادقوًغ افًٚبع وافثٚمـ مـ منتَٚت ( َط ه
ـُ ٝصـ ًَ َـرا َٕـيَـ ُّ
ــؾ)
ـؾ) ـِّتل ( َطـ هِ ْ
( َطـ هِ ْ
ِ ِ
غ " (افنًراء ,)4:وؿقفف أيو ً:ٚ
وجٚءت ٚيف شقرة افنًراء ,يف ؿقفف تًٚػَ " :ؾيَ هِ ْ
َ ٝأ ْظَُْ ٚؿ ُٓ ْؿ َهلَ ٚخٚوً َ
ِِ

غ " (افنًراء.)71:
" َؾَْ َي ُّؾ َهلَ ٚظٚـٍ َ

ـحـتَـيِ ِ
ـر
ــ َ ْ
ـّ ْ
ـقرا َم َ
َ )57ي ْي َِ ِْ َ
ـع اف ُ
ُمـ ُي ً
ـؾ و ُأو َفـك ٕ ِ
()34
 )58إِٓه بِــَ :و ْي ٌ
َـٚو َـر ْه
ـؾ
َه ْ َ

ِ
ـع( )33افـْهـ َي ِ
ـر
َوـُـْ َ
َْ ٝؾـ ًّيـَ ٚو َجـّـ ْٔ َ
ـظ َٓ افرظـدُ وهـقد(َ )35ؿ ِ
َوا ْف ٌَ ْٔ ُ
ـٚص َـر ْه
ه ْ َ ُ ٌ

ــ) :ادقوع افتٚشع مـ منتَٚت ( َط ه
ــ) ,وجٚءت يف ؿقفف تًٚػَ " :ؾ َٔ ْي َِ ِْ َـ َر َواـِد
ـؾ) ـَِّ ( ٜي ْي َِ ِْ َ
( َي ْي َِ ِْ َ
َظ َذ َ
ط ْٓره " (افنقرى.)33:
ـقرا) :مـ اْلير بًّْك ادْع ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف مقوع واحد ؾَط ,ؿقفف تًٚػَ " :و َمٚ
َْ
(ُمـيُ ً
قرا " (اإلهاء.)20:
َٚن َظ َىٚء َر ّبؽ َ ْ
ـ َ
ُم ُي ً

ـحـتَـيِ ِ
ـر) :وـِّ( ٜادحتير) بًّْك صٚح ٛاْليرة ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف مقوع
ـّ ْ
(م َ
ـع اف ُ
َ
واحد ؾَط ,ؿقفف تًٚػَ " :ؾَُُٕٚقا ـ ََٓ ِنٔ ِؿ

ِ

حتَير " (افَّر.)31:
ا ُْد ْ

ْـَ ٝؾـ ًّيـ :)ٚافٍظ مـ افٍيٚط ٜبًّْك ِ
افٌ ِْي ٜوافتجٚيف ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف مقوع واحد
(وـُـْ َ
َ
ِ

َْ ٝؾ ًّيِ ٚ
ؾَط ,ؿقفف تًٚػَ " :و َف ْق ُـْ َ

ِ

ٔظ ا ْف ََ ِْ ِ
ؽَ ِ َ
ُّ ٍَ ْٕ َٓ ٛوقا م ْـ َح ْقف َ
ؽ " (آل ظّران.)159:
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وفي نسخ أخرىَ " :و َجـ ِم ْـي ِـع " بكسر العين.
وفي نسخ أخرىَ " :وْي ٍـل " بتنوين كسر عمى الالم.
وفي نسخ أخرى " :واْل َغ ْي ِ
ـظ الَ الر ْع ِـد َو ُىـوٍد " بالكسر.
َ

42

ِ
ـع افـْهـ َيـ ِ
شقاء بًّْك افرؤي ٜأو افتٍُر
ـر) :أي ـؾ م ٚورد يف افَرآن افُريؿ مـ ـِّ( ٜافْير)
(و َجـّـ ْٔ َ
َ
ً
ون "
تَُرأ بٚفيٚء ,وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف شت ٜوثَمٕقن مقوً ً ,ٚأوهلـ ٚؿقفـف تًـٚػَ " :و َإْٔـت ُْؿ َتْْ ُي ُـر َ
(افٌَرة.)55:

ِ
(إِٓه بِــَ :و ْي ٌؾ َه ْ ُ
َـْٚض ْه) :اشتثْك افْٚطؿ هْ ٚثَلث مقاوع تَرأ بٚفوٚد وفـٔس افيـٚء ,وهـل
ـؾ َوأو َفـك ٕ َ
ـَم ذـر افْٚطؿ:
ٌ
(ويؾ
 -1ويؾ :أي ـِّٕ( ٜية) يف شقرة ويؾ ,أي :شقرة ادىٍٍغ ,وشَمه ٚبقيؾ فُقهن ٚتٌدأ بــ
ِ
ِِ
َي َة
فِّىٍٍغ) ,وجٚءت ـِّٕ( ٜية) يف ؿقفف تًٚػَ " :ت ًْ ِرفُ يف ُو ُجقهٓ ْؿ ٕ ْ َ

ِ

افْهًٔ ِ
ؿ" (ادىٍٍغ.)24:

وـِّٕ( ٜية) مـ افْوٚرة بًّْك اْلًـ وافٌٓج.ٜ
 -2هؾ :أي ـِّٕ( ٜية) يف شقرة هؾ ,أي :شقرة اإلًٕٚن ,وشَمهِ ٚبؾ فُقهن ٚتٌدأ بــ(هؾ أتك ظذ
ٚه ْؿ
اإلًٕٚن) ,وجٚءت ـِّٕ( ٜية) يف ؿقفف تًٚػَ " :و َف هَ ُ
ِ ِ
 -3و ُأ َ ِ
هْٚض ٌة " (افَٔٚم.)22:ٜ
َ
َْٚض ْه :أي ادقوع إول يف شقرة افَٔٚم ,ٜيف ؿقفف تًٚػُ " :و ُجق ٌه َي ْق َمئذ ٕ َ
وػ ٕ َ
ـظ َٓ افرظـدُ وهـقد َؿ ِ
(وا ْف ٌَ ْٔ ُ
ـٚص َـر ْه) :ؿقفف( :وافٌٔظ) أي ـِّ ٜافٌٔظ بًّْك صدة افٌو ,ٛوتَُرأ
ه ْ َ ُ ٌ
َ
َٚم َؾ ِمـ ا ْف ٌَٔ ِ
بٚفيٚء ,وجٚءت يف افَرآن يف أحد ظؼ مقوً ًٚأوهل ٚؿقفف تًٚػ " :ظ ُّوقا ظ َُُِٔؿ ْإَٕ ِ
ظ"
َ
َ ْ
َ ْ ُ
ورا " (اإلًٕٚن.)11:
ه ً
َي ًة َو ُ ُ
ْٕ َ

(آل ظّران.)119:

واشتثْك افْٚطؿ هْ ٚمقوًغ ٓ ثٚف ٞهلَم ,يَرآن بٚفوٚد وفٔس افيٚء ,ومه:ٚ
-1
-2

ِ

افرظد :أي ـِّ( ٜتٌٔض) يف شقرة افرظد ,يف ؿقفف تًٚػَ " :و َم ٚتٌَ ُ
حُ ٚم" (افرظد.)8:
ٔض إَ ْر َ
ِ

هقد :أي ـِّ( ٜؽٔض) يف شقرة هقد ,يف ؿقفف تًٚػَ " :وؽ َ
ٔض ا َْدٚء" (هقد.)44 :

ومًْك ـِّتل (تٌٔض) و (ؽٔض) هْ :ٚافَْهٚن.

َف ش ِ
وؾِــل َطِْـٔ ٍ (ِ )37
ـٚمــل
َ
ــ ا ْفـخـَل ُ َ
ْ

ـظ َٓ َْ
َ )59و َْ
اْل ُّ
اْل ُّ
ـض(َ )36ظـ َِـك اف هىـ ًَـِ ٚم

ـظ َٓ َْ
(و َْ
اْل ُّ
اْل ُّ
ـض َظـ َِـك اف هىـ ًَـٚمِ) :ؿقفف( :واْلظ) أي ـِّ ٜاْلظ بًّْك افْهٔ ,ٛوتَرأ بٚفيٚء,
َ
وجٚءت يف افَرآن افُريؿ يف شًٌ ٜمقاوع ,أوهل ٚؿقفف تًٚػ " :ي ِريدُ اّلِلُّ َأٓه َجيً َؾ َُهلؿ حيّ ًِ ٚيف ِ
أخ َر ِة "
ْ َ
َْ
ُ
(آل ظّران.)117:

36
37

ضنِ ْـي ٍـن " بالضاد وليس بالظاء.
وفي نسخ أخرىَ " :
ِّ
وفي نسخ أخرىَ " :واْل َحـظ الَ اْل َح ِّ
ـض " بكسر الظاء والضاد.
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واشتثْك افْٚطؿ هْ ٚثَلث ٜمقاوع جٚءت ؾٔٓ ٚـِّّ ٜ
اْلض افتل هل بًّْك اْل ,ٞوتَُرأ بٚفوٚد وفٔس
افيٚء ,وهذه ادقاوع هل:
حي ُّض َظ َذ َض ًَِ ٚم ادْ ِ ًُِْ ِ
غ"
 -1مقوًٚن متنِٚبٚن يف شقريت اْلٚؿ ٜوادٚظقن ,يف ؿقفف تًٚػَ " :وٓ َ ُ
(اْلٚؿ( )34:ٜادٚظقن.)3:

-2

ِ

ِ

قن َظ َذ َض ًَِ ٚم ا ْد ًُْ ِ
مقوع يف شقرة افٍجر ,يف ؿقفف تًٚػَ " :وٓ َ ََت ُّ
غ " (افٍجر.)18:
ٚو َ

َلفُ ش ِ
ِ
(وؾِــل َطِْـ ْٔ ٍ
ـٚمــل) :أي يف ـِّ( ٜوْغ) يف شقرة افتُقير يف ؿقفف تًٚػَ " :و َمُ ٚه َق
َ
ــ ا ْفـخـ َ َ
 ٛبِ َوْ ِ ٍ
َظ َذ ا ْف ٌَ ْٔ ِ
غ " (افتُقير ,)24:ؾ٘ن اخلَلف ؾٔٓ ٚشٚمل أي منٓقر ومقجقد ظْد افَراء ,ؾًٌض افَراء
بّت َهٓؿ ,وجٚء ذفؽ يف ؿراءة ابـ ـثر وأِب ظّرو وافًُٚئل .ومـ
يَرأه ٚبٚفيٚء أي( :بِ َيْغ) بًّْكُ :
افَراء مـ يَرأه ٚبٚفوٚد أي( :بِ َوْغ) بًّْك :بخٔؾ ,وجٚء ذفؽ يف ؿراءة ٕٚؾع وابـ ظٚمر وظٚصؿ
وْحزة.

ِ
ـٓ َـر َك َيـ ًَ ُّ
َإْٔـ ََ َ
ـؿ
ـض َط ْ
ـض اف هيـٚف ُ

َ )60وإِ ْن تَــ َ
ـٚن َٓ ِز ُم
َل َؿـ َٔـ ٚافــ ٌَـ َٔ ُ

وإذا تَلؿ ٝافوٚد مع افيٚء ؾحُّٓ ٚاإلطٓٚر ,ؾِٔحرص افَٚرئ ظذ بٔٚن ـؾ حرف مَْٓم مـ أخر,
مثؾ" :إَٔض طٓرك" " ,يًض افيٚمل" ؛ فئَل حيدث ْلـ بَِ ٛأحد هذه اْلروف أو إدؽٚمَٓم بًٌوَٓم
ؾٔتٌر ادًْك.

ـٓـؿ َظ َِـ ْٔ ِ
ـؿ
ٚه ُ
َو َصــػ َهــِ ٚج ٌَ ُ
ـٓ ُ

َ )61و ْ
ُـؿ
ـع َو َظ ْي َ
َ ٝم ْ
او ُى هـر َم ْ
ـع َأ َؾ ْوـت ُ

(و ْ
( َو ْ
او ُى هـر) ,أو افيٚء مـع
ـع َو َظ ْي َ
ُـؿ) :أي إذا اجتًّ ٝافوٚد مع افىٚء مثؾَ :
َ ٝم ْ
او ُى هـر َم ْ
ـع َأ َؾ ْوـت ُ
 ,)ٝأو افوٚد مع افتٚء مثؾَ :
ُـؿ) ,ؾْٚلُؿ اإلطٓٚر ,ؾِٔحرص افَٚرئ ظـذ بٔـٚن
(و َظ ْي َ
افتٚء مثؾَ :
(أ َؾ ْوـت ُ
ـؾ حرف مَْٓم مـ أخر؛ فئَل حيدث ْلـ بَِ ٛأحد هذه اْلروف أو إدؽٚمَٓم بًٌوَٓم ؾٔتٌر ادًْك.
ـٓـؿ َظ َِـ ْٔ ِ
ـؿ) :يٖمر افْٚطؿ افَٚرئ هْ ٚبتٌٔغ اهلٚء وٕىَٓ ٚصٚؾٔ ً ,ٜوْضب مثٚفغ
ٚه ُ
(و َصــػ َهــِ ٚج ٌَ ُ
َ
ـٓ ُ
فذفؽ( :جٌٚهٓؿ) و (ظِٔٓؿ) ,وذـر افْٚطؿ ذفؽ ٕن اهلٚء مـ أوـًػ اْلـروف ومــ صـٍٚتف اخلٍـٚء,
ؾٌٌْٔل اْلرص ظذ بٕٔٚف وتقؤح ٕىَف.
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ُّون وادو ِم ا ُد َشدَّ دت ِ ِ
ِ
الساكِن َِة
اب الن َ
َب ُ
َْي َوا ْدو ِم َّ
َ ْ
ِ
ِ
ــ
مـ ْٔـ ٍؿ إِ َذا َمــُ ٚصــد َدا َو َأ ْخـٍـ َٔ ْ
ـٚء ظ َِـك ادُخْ ت ِ ِ
ٍ
ــ َأ ْه ِ
ــؾ إ َدا
َـٚر م ْ
َب َ

ـر اف ٌُْهـ َِ ٜمــ ٕ ٍ ِ
َ )62
وأ ْط ِ
ـٓ ِ
ـــ
ُــقن َوم ْ
ْ
 )63ادِْـٔـؿ إِ ْن َتـًـُُــ بِـٌُـْ ٍ
هـَ ٜفــدَ ى
ْ
ْ
ْ َ

ـر اف ٌُْهـ َِ ٜمــ ٕ ٍ ِ
(وأ ْط ِ
َ
ـٓ ِ
ـــ ِمـ ْٔـ ٍؿ إِ َذا َمــُ ٚصــد َدا) :ويتحدث افْٚطؿ هْ ٚظـ حُؿ افْقن وادٔؿ
ُــقن َوم ْ
ْ

(مـ َْ ِ
ِ
هٚس)
اجلْه ٜوافْ ْ
ادنددتغ ,ويٖمر افْٚطؿ هْ ٚافَٚرئ ب٘طٓٚر ؽْ ٜادٔؿ وافْقن حٚل تنديدمهٚ؛ مثؾَ :
و(ثؿ) و ( هد ,)ٚومـ اجلدير بٚفذـر أن صٍ ٜافٌْ ٜمقجقدة يف افْقن وادٔؿ افًٚـْتغ وادنددتغ,
و(ا ُْدزه م ُؾ) ه
إٓ أهنَم يف ادنددتغ أطٓر وأووح.
ـٚء ظ َِـك ا ُدخْ ت ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ــ َأ ْه ِ
ــؾ إ َدا) :ويتحدث افْٚطؿ
َـٚر م ْ
ُــ بِـٌُـْهـَ ٜفــدَ ى َب َ
ـًـُ ْ
(و َأ ْخـٍـ َٔ ْ
َ
ـؿ إِ ْن َت ْ
ــ ا ْدـ ْٔ َ
هْ ٚظـ حُؿ اإلخٍٚء افنٍقي ,ؾ٘ذا جٚء بًد ادٔؿ افًٚـْ ٜحرف افٌٚء ُأخٍٔ ٝادٔؿ بٌْ ٜبَّدار حـرـتغ
(ؾٚحُؿ
ظذ افَقل افذي اختٚره مًيؿ أهؾ إداء ,وٓ يَع اإلخٍٚء افنٍقي إٓ يف ـِّتغ ,وذفؽ ٕحق:
ْ
و(هؿ بٔٚخرة) ,ويًّك ظْد افَراء بــ (اإلخٍٚء افنٍقي)؛ وذفـؽ
و(يًتهؿ بّٚلِل)
بْٔٓؿ) و(أ ْم بيٚهر)
ْ
ْ
خلروج ادٔؿ وافٌٚء مـ افنٍتغ.

اح َ
أن َ ْختت ٍَِـل
ـذ ْر َفـدَ ى َو ٍاو َو َؾـْ ٚ
َو ْ

ـٚؿـل إَحـر ِ
 )64وأ ْط ِٓرهنـِ ٚظـْْـدَ ب ِ
ف
َ
ْ ُ
َ َ َْ

(وأ ْط ِٓرهنـِ ٚظـْْـدَ بـٚؿِـل إَحـر ِ
ف) :وهْ ٚيتحدث افْٚطؿ ظــ حُـؿ اإلطٓـٚر افنـٍقي ,ويُـقن إذا
َ
ْ ُ
َ َ َْ
جٚءت بًد ادٔؿ افًٚـْ ٜأي حرف مـ حروف اإلطٓٚر افنٍقي ,وهل افٌَٔ ٜمـ اْلروف بًد أن ٕخـرج
حريف اإلخٍٚء واإلدؽٚم (افٌٚء وادٔؿ) ,وظِٔف حروف اإلطٓٚر شت ٜوظؼون حرؾ ً ,ٚوشـٌ ٛإطٓـٚر ادـٔؿ
افًٚـْ ٜهْٚ؛ بًد خمرجٓ ٚوصٍ ٚ ٚظـ خمٚرج وصٍٚت أـثر حروف اإلطٓٚر .ومـ أمثِ ٜاإلطٓٚر افنٍقي
(ظِـٔٓؿ وٓ).
(هـؿ ؾٔٓـ,)ٚ
(واموـقا)( ,أ ْم خَِـقا),
(افيّآن),
(يّسون),
ْ
ْ
(ـْتؿ صٚدؿغ)ْ ,
ْ
ْ
افُثرةْ :
ويًّك هذا اإلطٓٚر صٍقي ًٚ؛ ٕن ادٔؿ وهل اْلرف اديٓر خترج مـ افنٍتغ.
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اح َ
أن َ ْختت ٍَِـل) :أي :احذر أهي ٚافَٚرئ مـ إخٍٚء ادٔؿ افًـٚـْ ٜؿٌـؾ افٍـٚء بًـٌٛ
ـذ ْر َفـدَ ى َو ٍاو َو َؾـْ ٚ
(و ْ
َ
(هؿ ؾٔٓ ,)ٚواحذر مـ إخٍٚء ادٔؿ افًٚـْ ٜؿٌؾ افقاو بًٌ ٛاَتٚدمه ٚيف ادخرج مثؾ:
ؿرِبَم يف ادخرج مثؾ ْ
و(ظِٔٓؿ وٓ).
(حًِٚبؿ وهؿ)
ْ
ْ
مَلحي :ٜمل يتحدث افْٚطؿ هْ ٚظـ حُؿ اإلدؽٚم افنٍقي ,واؿتك حديثـف يف هـذا افٌـٚب ظـذ حُّـل
اإلخٍٚء واإلطٓٚر افنٍقيغ ,وفًِف مل يذـر حُؿ اإلدؽٚم افنٍقي هْـٚ؛ ّٕٕـف داخـؾ يف مقوـقع إدؽـٚم
ادثِغ (ادتَمثِغ) افذي شٌؼ بٕٔٚف.
و(ـْتؿ ُمٗمْغ) و(أ ْم َمـ),
(فُؿ َم)ٚ
ويُقن اإلدؽٚم افنٍقي إذا أيت بًد ادٔؿ افًٚـْ ٜمٔ ًَم متحرـٕ ,ٜحق
ْ
ْ
وهْ ٚجي ٛاإلدؽٚم بٌْ ٜبَّدار حرـتغ ,ؾْٔىؼ بٚدٔؿ افث ٜٕٔٚمنددة .وشٌ ٛاإلدؽٚم هْٚ؛ افتَمثؾ بغ ادٔؿ
وادٔؿ ,وفذا يًّك (إدؽٚم مثِغ أو متَمثِغ) ,ويًّك أيو( ًٚإدؽٚم ً ٚصٍقي ً)ٚ؛ خلروج ادٔؿ مـ افنٍتغ,
ويًّك إدؽٚم ً ٚصٌر ًا ـَم بْٔ ٚشٚفٍ ً ٚظْد ذحْ ٚفٌِٔ ٝاخلًّغ مـ هذه ادْيقم.ٜ
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ُّون الس ِ
باب َأحكَا ِم الن ِ
اكن َِة َوال َّتن ِْو ِ
ين
َ ُ ْ
َّ
ــ َوٕ ٍ
ْـؿ َتـْ ِ
ْـق ْي ٍ
ُـقن ُيـ ِْـ ٍَـك
َ )65و ُحـُ ُ

ــ ٛإِ ْخـ ٍَــٚ
إِ ْط َ
ـٚر ا ْدؽَــٌ ٚم َو َؿــ ِْ ٌ
ـٓ ٌ

()38

يذـر افْٚطؿ هْ ٚأحُٚم افْقن وافًٚـْ ٜوافتْقيـ وهل أربً ٜأحُـٚم( :)39اإلطٓـٚر واإلدؽـٚم واإلؿـَلب
واإلخٍٚء ,وؿقففُ ( :يٍِك) :أي يقجد.

افـَل ِم وافــرا َٓ بِـٌُـْ ٍ
ِ
هـَ ٜفـ ِ
ــز ْم
ؾـل ه َ ه

ِ
َ )66ؾ ًِْْـدَ حـر ِ
اْل ِْ ِ
ف َ
ـؿ
ـؼ َأ ْط ِٓ ْـر َوا هدؽ ْ
َ ْ

( َؾ ًِْْـدَ حـر ِ
اْل ِْ ِ
ف َ
ـؼ َأ ْط ِٓ ْـر) :أي :أطٓر أهي ٚافَٚرئ افْقن افًٚـْ ٜأو افتْقيـ إذا جٚء بًده ٚحرؾ ً ٚمــ
َ ْ
اْلروف اْلَِٔ ٜافًت ٜوهل( :ء  -هــ  -ع  -ح  -غ  -خ) ,ويًّك هذا اْلُـؿ بٚإلطٓـٚر اْلَِـل؛ ٕن
ًرف بٖٕف :إخراج اْلرف اديٓر (افْقن افًٚـْ ٜأو افتْقيـ) مـ
حروف اإلطٓٚر افًت ٜخترج مـ اْلِؼ ,و ُي ه
حَٔؼ ظذ)( ,ظٍق ًا ؽٍقر ًا).
خمرجف مـ ؽر ؽْ ٜطٚهرة ؾٔف .ومـ أمثِتف( :يْٖون)( ,مـ حًٌْ ( ,)ٜ
افـَل ِم وافــرا َٓ بِـٌُـْ ٍ
(واد ِؽ ِ
هـَ ٜفـ ِ
ــز ْم) :أي أدؽؿ افْقن افًٚـْ ٜأو افتْقيـ إذا جـٚء بًـده ٚأحـد
ـؿ ؾـل ه َ ه
َ ه ْ
ٍ
(ثّـرة رزؿـ ً,)ٚ
حريف افَلم أو افراء ,وهْ ٚيُقن اإلدؽٚم بٌر ؽْ ,ٜومـ أمثِتف( :مـ فدٕف)( ,مــ رِبـؿ),
(هدً ى فِّتَغ) .واإلدؽٚم يُقن ب٘دخٚل افْقن افًٚـْ ٜأو افتْقيـ يف حرف اإلدؽٚم افـذي ئِٓـ ٚبحٔـٞ
يهران حرؾ ً ٚواحد ًا مندّ د ًا مـ جْس افثٚين.

إِ هٓ بِـُِـ ِْ ٍ
ـقُٕــقا
ـّـَ ٜـــُ :دْٕـ َٔـَ ٚظـْْـ َ
َ

ِ
ٍ ِ
ِ
ـــ
ــ بِـٌُـْهـ ٜؾـل ُيـقمـ ُ
ـّ ْ
َ )67و َأ ْدؽ َ

()40

ِ
ٍ ِ
ِ
ـــ) :أي أدؽؿ افْقن افًٚـْ ٜأو افتْقيـ إذا بًـده ٚأحـد حـروف ـِّـٜ
ــ بِـٌُـْهـ ٜؾـل ُيـقمـ ُ
ـّ ْ
َ
(و َأ ْدؽ َ
ٍ
(آيـٚت
(يقمـ) ,وهْ ٚيُقن اْلُؿ اإلدؽٚم بٌْ ,ٜومـ أمثِتف( :ؾّـ يًّؾ)( ,مـ وال)( ,أمْـ ًًٕٚ ٜشـ ً,)ٚ
ٍ
مٌْٔٚت).
(إِ هٓ بِـُِـ ِْ ٍ
ـقُٕــقا) :وهْ ٚبغ افْٚطؿ ذط اإلدؽٚم بٌْ ٜؾَل بد أن يُقن يف ـِّتغ,
ـّـ ٜـَــُ :دْٕـ َٔـَ ٚظـْْـ َ
َ
ؾ٘ذا ـٚن بُِّ ٜواحدة ؾَل إدؽٚم ,وإَٕم اْلُؿ (اإلطٓٚر ادىِؼ) ,وجٚء هذا اْلُؿ يف افَرآن يف أربًٜ
38
39
40

وفي نسخ أخرى " :ا ْخـفَــا " بيمزة وصل.
لمزيد من التفصيل حول أحكام النون الساكنة والتنوين ،انظر :دراستنا أيسر المقال في شرح تحفة اْلطفال.
ص ْـن ـ َوُن ـوا " بالصاد ،وىذا المفظ أولى بالذكر؛ لوروده في القرآن الكريم.
وفي نسخ أخرىَ " :

47

مقاوع( :دٕٔ( ,)ٚؿْقان)( ,صْقان)( ,بْٔٚن) ,وذـر افْٚطؿ مـ هذه ادقاوع يف مْيقمتف ـِّ( ٜدٕٔ,)ٚ
وم هثؾ دثٚل مـ خٚرج افَرآن افُريؿ وهل ـَِّ ( ٜظـْ َْقُٕقا) :وهل مـ َظْ َْقن افُتٚب أي ووع فف ظْقإ ً.ٚ
َ
وشٌ ٛاإلطٓٚر ادىِؼ :ادحٚؾي ٜظذ ووقح ادًْك ,ؾِق أدؽّ ٝافْقن يف افٔٚء يف ـِّ ٜدٕٔـٕ ٚصـٌحٝ
(ص هقان) ,ؾِٔتٌس إمر بـغ مـ ٚأصـِف ٕـقن
( ُد هي ,)ٚوفق أدؽّ ٝافْقن وافقاو يف ـِّ ٜصْقان ٕصٌحُ ٝ
مدؽّ ٜوبغ م ٚأصِف افتؤًػ ,ؾتُيٓر فِّحٚؾي ٜظذ مدفقل افُِّ ٜومًْٚه ٚوفًدم آفتٌـٚسُ .
وأ ْْلـؼ
بٚإلطٓٚر ادىِؼ مقوًٚن ,ومه( :ٚيسَ ,وا ْف َُ ْر ِ
آن َْ
ون) ,ؾـَل تـدؽؿ ٕـقن
اْلُِٔ ِؿ) ,و(ن َوا ْف ََ َِ ِؿ َو َمَ ٚي ًْـ ُى ُر َ
(يس) وٓ ٕقن (ن) يف افقاو افتل بًده ,ٚبؾ تُيٓر مراظٚة فرواي ٜحٍص ظـ ظٚصؿ وؽره ,ٚوؿٔؾ مراظٚة
فَلٍٕهٚل اْلُّل ـذفؽ ,ؾٚفْقن إن اتهِ ٝبَم بًـده ٚفٍيـ ً ٚيف حٚفـ ٜافقصـؾ ,ؾٓـل مٍْهـِ ٜحُـ ًَم,
ؾـ(يس) و(ن) اشؿ فًِقرة افتل ُب ِدئِ ٝب ٚظذ رأي بًض افًَِمء .ويًّك إطٓـٚر ًا مىَِـ ًٚ؛ فًـدم تَٔـده
بحَِل أو صٍقي أو ؿّري.

اْلـر ِ
ِ
ِ
وف ُأ ِخ َ
ـذا
ٓ ْخ ٍَـَ ٚفـدَ ى َبٚؿل ُ ُ

 )68واف ََ ِْـِ ٛظـْْـدَ افـٌـ ٚبٌُِـْ ٍ
هـَ ٜـ َ
ــذا
َ
ُ
َ

(واف ََ ِْـِ ٛظـْْـدَ افـٌـ ٚبٌُِـْ ٍ
هـَ ٜـ َ
ــذا) :أي :إذا جٚء بًد افْقن افًٚـْ ٜأو افتْقيـ حرف افٌٚء تَِ ٛافْقن
َ
ُ
َ
افًٚـْ ٜأو افتْقيـ مٔ ًَم شٚـْ ٜخمٍٚة بٌّْ ,ٜويًّك هذا اْلُؿ اإلؿَلب ,ومـ أمثِتف( :إٌٕٔٚء)( ,مـ بًد),
(شًّٔ ً ٚبهر ًا).
اْلـر ِ
ِ
ِ
وف ُأ ِخ َ
ـذا) :وهْ ٚاْلدي ٞظـ اْلُـؿ افرابـع مــ أحُـٚم افْـقن افًـٚـْ ٜأو
(ٓ ْخ ٍَـَ ٚفـدَ ى َبٚؿل ُ ُ
افتْقيـ وهق اإلخٍٚء ,ويُقن إذا جٚء بًد افْقن افًٚـْ ٜأو افتْقيـ أحد حروف اإلخٍٚء اخلًّـ ٜظؼـ,
وهل اْلروف ادتٌَٔ ٜبًد إخراج حروف اإلطٓٚر واإلدؽٚم واإلؿَلب ,وؿد ْجًٓ ٚافنٔخ اجلّزوري رْحف
اّلِل يف مْيقمتفَ " :تٍ ٜإضٍٚل " يف أول حرف مـ ـؾ ـِّ ٜمـ هذا افٌٔ:ٝ
ـع َطـ َ
ٚد ِـٚ
ُد ْم َضٔ ًٌِ ٚز ْد ِيف ُت ًَك َوـ ْ

ِص ْ
ػ َذا َثََْ ٚـ ْؿ َجَ ٚد َصخْ ٌص َؿدْ َش ََم

ويتحَؼ اإلخٍٚء بٚفْىؼ بْٚلرف بهٍ ٜبغ اإلطٓٚر واإلدؽٚم ٍ
ظٚر ظـ افتنديد مع بَٚء افٌْ ,ٜومـ أمثِتف:
(يْكـؿ)( ,إن ـْتؿ)( ,مـ ذـر)( ,ؿقم ً ٚجٌٚريـ)ٍ ( ,
رء صٓٔد)( ,صًٔد ًا ضٌٔ ً.)ٚ
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اب ا َددِّ
َب ُ
ِ
ــر َثـ ٌَــتَـٚ
ــق َو َؿ ْ
َو َجــٚئــ ٌز َو ْه َ
ــه ٌ

افـّــدُّ َٓ ِز ٌم َو َو ِ
ـــَ ٛأتَـــك
اج ٌ
َ )69و َ

ويٌغ افْٚطؿ هْ ٚأؿًٚم ادد ,وهل :ادد افَلزم ,وادد افقاج ,ٛوادد اجلٚئز.
ِ
ـه ٌـر َثـ ٌَ َت :)ٚأي ادد اجلٚئز جيقز ؾٔف ادد وافَك ,وآثْٚن ثٚبتٚن بٚفتقاتر.
وؿقففَ ( :و َجٚئـ ٌز َو ْه َق َو َؿ ْ
ويًرف ادد بٖٕف :إضٚف ٜزمـ افهقت بٖحد حروف ادد افثَلث ٜأو أحد حريف افِغ ظْد وجقد شٌ ٛفِّد
(وأشٌٚب ادد اهلّز أو افًُقن).
ويًرف افَك بٖٕف :إثٌٚت حرف ادد أو افِغ مـ ؽر زيٚدة يف زمـ صقتف فًدم وجقد شٌ .ٛؾّهىِح
افَك ظْد ظَِمء افتجقيد ادراد مْف ادد بَّدار حرـتغ ,أم ٚمهىِح ادد ؾٚدراد مْف ادد زيٚدة ظذ
حرـتغ ,وافَك هق إصؾ ٕٕف ٓ حيتٚج إػ شٌ ,ٛوادد ؾرع فف ٕٕف حيتٚج إػ شٌ.ٛ
وبغ افْٚطؿ هْ ٚأحُٚم ادد ,ومل يٌغ أحُٚم افَك (أي ادد إصع أو افىًٌٔل ومِحَٚتف)(.)41

ِ
ِ
ــ َحَ ٚفـ ْٔ ِ
ـّـدّ
َشـٚـ ُ
ــ َوبِٚفـ ُّىـقل ُي َ

ـَل ِزم إِ ْن جـٚء بًـدَ حـر ِ
ف َمــدّ
َ َ َْ َ ْ
َ )70ؾ َ ٌ

ويتحدث افْٚطؿ يف هذا افٌٔ ٝظـ افًَؿ إول مـ أؿًٚم ادد ,وهق ادد افَلزم ,ويُقن إذا جٚء بًد
حرف ادد حرف شٚــ شُقٕ ً ٚأصِٔ ً ٚشقاء يف افقصؾ أو افقؿػ ,وهذا م ٚؿهده افْٚطؿ ظْد ؿقفف:
ِ
ــ َحَ ٚفـ ْٔ ِ
ــ).
( َشـٚـ ُ
ِ
ـّـدّ ) :أي ُي َىقل مده فزوم ً ٚبَّدار ش ٝحرـٚت إٓ يف حٚفتغ( :ظغ) يف ؾَٚتٜ
وؿقففَ ( :وبِٚفـ ُّىـقل ُي َ
شقريت مريؿ وافنقرى (ظًؼ ,ـًٓٔص) ؾتّد ( 4أو  )6حرـٚت ,و(مٔؿ) يف ؾَٚت ٜال ظّران (امل) ظْد
وصِٓ ٚبَم بًده ٚؾتّد ( 2أو  )6حرـٚت .وشّل ادد افَلزم ِبذا آشؿ؛ فِزوم شٌٌف يف حٚفتل افقصؾ
قينَ ,ءآفـَ ََٰٔـ ,افَلم وادٔؿ يف
(افهٚخ,ٜ
وافقؿػ أو فِزوم مده ظْد ْجٔع افَراء .ومـ أمثِ ٜادد افَلزم:
ّ
أَتٚج ّ
ّ
بداي ٜشقرة افٌَرة يف "امل" ,وافًغ يف بداي ٜشقرة افَهص "ضًؿ)(.)42

41

لمزيد من التفصيل حول أحكام المد اْلصمي (الطبيعي) والفرعي ،انظر :دراستنا أيسر المقال في شرح تحفة اْلطفال.

42

يقسم المد الالزم إلى مد الزم كممي ومد الزم حرفي ،وكال ىذين القسمين يقس م إلى مثقل ومخفف ،لمزيد من التفصيل انظر :دراستنا

أيسر المقال في شرح تحفة اْلطفال.
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ـّــً ٚبِـُِـ ِْـّـ ِ
َل إِ ْن ج ِ
مـ ت ِ
هـهـ ً
ـٜ
َ
ُ
َ
ُ

َ )71و َو ِ
ـٚء َؿـ ٌْ َ
ـّــ َز ِة
ــْ ٛ
اج ٌ
ـؾ َه ْ
إن َج َ

ويتحدث افْٚطؿ يف هذا افٌٔ ٝظـ افًَؿ افثٚين مـ أؿًٚم ادد ,وهق ادد افقاج ,ٛويُقن إذا جـٚء حـرف
ادد ؿٌؾ مهزة يف ـِّ ٜواحدة ,ويًّك هذا ادد بــ(ادد ادتهؾ) ,وشّل متهَلً؛ ٓتهٚل حرف ادد بًٌٌف
–أي اهلّز -يف ـِّ ٜواحدة ,ومَدار مده يف رواي ٜحٍص ظـ ظٚصؿ ( 4أو  )5حرـٚت إذا مل تُـ اهلّزة
ووؿػ ظِٔٓ ٚيُقن مَدار ادد ( 4أو  5أو  )6حرـٚت
متىرؾ ٜمثؾ( :شٔئ ,)ٝأم ٚإذا ـ ٕٝٚاهلّزة متىرؾُ ٜ
مثؾ( :افًَمء)( ,ؿروء).

 )72وجــٚئـــ ٌز إِ َذا َأتَـــك مـْْـ ٍَ ِ
ـهــ َ
َل
َ َ
ُ

ُـقن َو ْؿ ًٍـُ ٚم ًْ َجـ َ
َل
افًُ ُ
َأ ْو َظ َـر َض ُّ

(و َجـٚئـ ٌز إِ َذا َأتَـــك ُمـْْـ ٍَ ِهـَلَ) :ويتحدث افْٚطؿ يف هذا افٌٔ ٝظـ افًَؿ افثٚف ٞمـ أؿًٚم ادد,
َ
وهق ادد اجلٚئز( , )43ويُقن إذا جٚء أحد حروف ادد يف آخر افُِّ ٜإوػ واهلّزة يف أول افُِّ ٜافتل
تِٔٓ ,ٚويًّك هذا ادد بــ(ادد ادٍْهؾ) ,وشّل مٍْهَلً؛ ٍٕٓهٚل حرف ادد ظـ شٌٌف –أي اهلّز,-
وؿد يُقن هذا إٍٓهٚل حََٔ ٜمثؾ( :إٕ ٚأظىْٔٚك)( ,ؿقا إًٍُٔؿ)( ,وأؾقض أمري) ,وؿد يُقن
ـٖهيَٰٓ ََٰٔ ,ٚه َ
َ
ـٖٕتُؿ,
إٍٓهٚل حُ ًَم ,وذفؽ بٖن يُقن حرف ادد ُمذوؾ ً ٚيف رشؿ ادهحػ ثٚبت ً ٚفٍي ً ,ٚمثؾَٰٓ ََٰٔ ( :ي ُّ َ
ِ
ََٰٔ َٰٓي َ
ـٖ ُ
ٔؿ) .ويّد ادد ادٍْهؾ يف رواي ٜحٍص ظـ ظٚصؿ مـ ضريؼ افنٚضٌٔ 4( ٜأو  )5حرـٚت.
رضَٰٓ ََٰٔ ,يِ٘ ََٰٔبره ُ
مَلحي :ٜيٖخذ ٍٕس حُؿ ادد ادٍْهؾ (مد افهِ ٜافُزى) ,ويُقن هذا ادد ظْد افقصؾ إذا وؿً ٝهٚء
(مَ ٚف ُف َأخِده ,آيٚتِ ِف
افُْٚي ٜادوّقم ٜأو ادًُقرة بغ متحرـغ ظذ أن يُقن ادتحرك افثٚين مهزة ,مثؾَ :
َأ ْن) ,ومَدار مد افهِ ٜافُزى ٍٕس مَدار ادد ادٍْهؾ.
ُـقن َو ْؿ ًٍـُ ٚم ًْ َجـ َ
َل) :ويتحدث افْٚطؿ هْ ٚظـ ٕقع آخر مـ إٔقاع ادد اجلٚئز ,وهق ادـد
افًُ ُ
( َأ ْو َظ َـر َض ُّ
افًٚرض فًُِقن ,وهق أن يٖيت بًد حرف ادد شُقن ظٚرض ٕجؾ افقؿػ ,وذفؽ بٖن يقؿػ بٚفًُقن
ظذ ـِّ ٜآخره ٚمتحرك ويُقن م ٚؿٌؾ اْلرف إخر حرف مـد ,مثـؾ( :تًِّـقنًٕ ,ـتًغ ,افـرْحـ,
افرحٔؿ ,ادٗمْقن) ,ومَدار مد افًٚرض فًُِقن ( 2أو  4أو  6حرـٚت) .وؿقفف( :مًجَل) :أي مىَِ ً,ٚ

43

سمي المد الجائز بيذا االسم؛ لجواز مده وقصره ،غير أن جواز المد والقصر بالنسبة لمد المنفصل جاء في رواية حفص عن عاصم

من طريق طيبة النشر فيُمد المنفصل ( 2أو  4أو  ) 5حركات ،أما من طريق الشاطبية فال قصر ،وانما حكم المنفصل المد ( 4أو )5

حركات فقط.
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شقاء ـٚن افقؿػ بٚفًُقن ادحض أو بٚإلصَمم ,واإلصَمم :وؿ افنـٍتغ ُبًٔـد تًـُغ اْلـرف إن ــٚن
ً
اْلرف موّقم ً ,ٚويٖخذ اإلصَمم حُؿ افقؿػ.
مَلحي :ٜيٖخذ ٍٕس حُؿ ادد افًٚرض فًُِقن (مد افِغ) ,وهق أن يٖيت بًد حرف افِغ شُقن
ظٚرض ٕجؾ افقؿػ ,وشّل بّد افِغ؛ ٕن اْلرف افذي يّد هق حرف فغ ,وحرؾ ٚافِغ ـَم أشٍِْٚ
افً ْقء),
(ؿر ْيشَ ,
افهْٔػَ ,خ ْقفَ ,
مه ٚافقاو وافٔٚء افًٚـْتغ ادٍتقح م ٚؿٌَِٓم ,ومـ أمثِ ٜمد افِغَ :
ومَداره مثؾ افًٚرض فًُِقن ( 2أو  4أو  6حرـٚت).
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ف واالبتِ ِ
ِ
ِ
داء
اب َم ْع ِر َفة ا ْل َو ْق َ
َب ُ
ـ ٜا ْفــق ُؿ ِ
َٓ بـده ِمــ مـً ِر َؾ ِ
قف
ُ
ْ َ ْ
ُ
َل َثــ ًَ )45(ٜتٚم وـ ٍ
َثـ َ
َٚف َو َح ًَ ْـ
ٌ َ

ـد َك فِ ِْـحـر ِ
ـقيـ ِ
وف
َ )73و َبـ ًْـدَ ت ْ
ُ ُ
َـج ِ ْ
 )74و ِآبتِدَ ِ
اء(َ )44و ْه َل تُـ َْ ًَ ُؿ إِ َذ ْن
َ ْ

أي :أهي ٚافَٚرئ بًد مًرؾتؽ فتجقيد اْلروف مـ خَلل م ٚشٌؼ بٕٔٚف يف هذه ادْيقم ,ٜجي ٛظِٔؽ مًرؾٜ
أحُٚم افقؿػ وآبتداء ,وهل ثَلث ٜأحُٚم :افتٚم وافُٚيف واْلًــ .وذــر هْـ ٚافْـٚطؿ أحُـٚم افقؿـػ
اجلٚئزة ,وأرجٖ اْلدي ٞظـ اْلُؿ افرابع افٌر جٚئز ,وهق افقؿػ افٌَٔح.
ؾقائد:
 -1يًرف افقؿػ بٖٕف :ؿىع افهقت بًد افْىؼ بٚفُِّ ٜافَرإٓٔ ٜزمْ ً ٚيًر ًا يتٍْس ؾٔف افَٚرئ بْٔ ٜإـَمل
افَراءة ٓ بْٔ ٜاإلظراض ظْٓ ,ٚويُقن افقؿػ ظذ رؤوس أي أو بًـد آخـر افُِّـ ٜوٓ يُـقن يف
وشط افُِّ ٜأبد ًا.
 -2يًَؿ افقؿػ إػ أربً ٜأؿًٚم:
أ -افقؿػ آوىراري :وهق أن يَػ افَٚرئ بًٌْ ٛضورة أجلٖت افَٚرئ فِقؿػ ـؤؼ افـٍْس
أو افًىٚس أو افًْٔٚن وؽر ذفؽ.
ب-افقؿػ آختٌٚري :وهق افقؿػ ظذ افُِّ ٜافتل فًٔـُ ٝمـ ً
َل فِقؿـػ ؽٚفٌـ ً ,ٚوذفـؽ يف مَـٚم
آختٌٚر أو افتًِٔؿ فٌٔٚن حُؿ افُِّ ٜادقؿقف ظِٔٓ.ٚ
ت-افقؿػ إٓتيٚري :وهق افقؿػ ظذ افُِّ ٜافَرإٓٔ ٜبَهد اشتٍٔٚء م ٚيف أي ٜمـ أوجف اخلَلف,
ويُقن ذفؽ ظْد افَراءة بجّع افروايٚت.
وحُؿ هذه إؿًٚم افثَلث ٜاجلقاز؛ ؾَِِٚرئ افقؿػ ظذ أي ٜـِّ ٜمتك دظتف افيورة فذفؽ أو يف
مَٚم آختٌٚر أو بًرض اشتٍٔٚء أوجف افَراءات ,ثؿ يًقد ؾٌٔدأ مـ افُِّ ٜافتل وؿػ ظِٔٓـ ٚأو
افتل ؿٌِٓ ٚمراظٚة فَلبتداء ادْٚش.ٛ
44
45

وفي نسخ أخرىَ " :و ِاال ْبـتِـ َـداَ " بدون ىمزة.
وفي نسخ أخرى " :ثَـالَثَ ـةٌ " بتنوين ضم.
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ث-افقؿػ آختٔٚري :وهق افقؿػ افذي َيتٚره افَٚرئ بّحـض إرادتـف واختٔـٚره ,وهـذا افًَـؿ
يًَْؿ إػ أربً ٜأؿًٚم( :افتٚم ,وافُٚيف ,واْلًـ ,وافٌَٔح).

ــ٘ن َفـؿ يـقج ِ
 )75وه ِ
ــد
ــؿ َؾ ْ ْ ُ َ
ـل َدـَ ٚت ه
َ ْ َ

َٚن مًـًْكَ -ؾٚبـت ِ
َـدي
َت ًَـ ُِّ ٌ
ْ
ـؼ َ -أ ْو ـ َ َ ْ

ِ
ــ
َ )76ؾٚفتهـُ ٚم َؾْ ٚفَُـٚؾـل َو َف ٍْـ ًيـَ ٚؾ ْٚمَْ ًَ ْ

وس ِ
ــ
ـً ْ
أي َجــق ْز َؾْ ٚف َ
إِ هٓ ُرؤُ َ
ـح َ

(وه ِ
ــؿ) :أي :إؿًٚم افثَلث( ٜافتٚم وافُٚيف واْلًـ) حيهؾ ؾَٔٓ ٚتٚم ادًْك ظْد افقؿػ ظِٔٓ.ٚ
ـل َدـَ ٚت ه
َ ْ َ
َٚن مًـًْكَ -ؾٚبـت ِ
ــ٘ن َفـؿ يـقج ِ
َـدي َؾٚفتهـُ ٚم َؾْ ٚفَُـٚؾِـل) :أي :إذا وؿػ افَٚرئ ظـذ
ــد َت ًَـ ُِّ ٌ
ْ
ـؼ َ -أ ْو ـ َ َ ْ
( َؾ ْ ْ ُ َ
ـِّ ٓ ٜتتًِؼ بَم بًده ٓ ٚفٍي ً ٚوٓ مًًْك وهذا هق افقؿػ افتٚم ,أو إذا وؿػ افَٚرئ ظذ ـِّ ٜتتًِؼ بـَم
بًده ٚمـ ٕٚحٔ ٜادًْك دون اف ٍِّظ وهذا هق افقؿػ افُٚيف ,ؾٔجقز فف آبتداء بـَم بًـده ,ٚأي أن افقؿـػ
افتٚم وافُٚيف جيقز افقؿػ ظذ ـؾ مَْٓم وآبتداء بَم بًده.
ومـ أمثِ ٜافقؿػ افتٚم :افقؿػ ظذ إتٓٚء افَهص افَرآين ,وافقؿػ ظذ أواخر افًقر ,ومـ افقؿػ افتٚم
ِ
أيو ً :ٚافقؿػ ظذ ؿقفف تًٚػَ " :و ُأو َفئِ َ
يـ َـ ٍَ ُـرو ْا
ؽ ُه ُؿ ا ُْد ٍِِْ ُح َ
قن " (افٌَرة ,)5:وآبتداء بَقفـف" :إِ هن ا هفـذ َ
اء " (افٌَرة.)6:
َش َق ٌ

ومـ أمثِ ٜافقؿػ افُٚيف :افقؿػ ظذ ؿقفف تًٚػ " :وبِ ِ
ٔٚخ َر ِة ُه ْؿ ُيقؿُِْقن " (افٌَـرة ,)4:وآبتـداء بَقفـف:
َ
" ُأ ْو َفـئِ َ
ؽ َظ َذ ُهدً ى مـ هرِبِ ْؿ

" (افٌَرة.)5:

ؾٚئدة:
 افتًِؼ افٍِيل (افتًِؼ مـ جٓ ٜافٍِظ) :هق أن يتًِؼ افَُلم ادقؿقف ظِٔف بٚفَُلم افذي بًـده مــ
جٓ ٜاإلظراب ,ـٖن يُقن م ٚبًد ادقؿقف ظِٔف ,صٍ ٜفِّقؿقف ظِٔف أو موٚؾ ً ٚإفٔف أو مًىقؾ ً ٚظِٔف
أو ٕحق ذفؽ.
 افتًِؼ ادًْقي (افتًِؼ مـ جٓ ٜادًْك) :هق أن يتًِؼ افَُلم ادقؿقف ظِٔف بٚفَُلم افذي بًـده مــ
جٓ ٜادًْك ؾَط دون اإلظراب ,ـٚإلخٌٚر ظـ أحقال أصحٚب افّٔغ يف شقرة افقاؿً ,ٜؾٕ٘ـف ٓ يـتؿ
ادًْك إٓ ظْد ؿقفف تًٚػُ " :ث هِ ٌ ٜمـ ْإَوفِغ ,و ُث هِـ ٌ ٜمــ ِ
أخ ِ
يـ " (افقاؿًـ .)39,40:ٜؾُـؾ آيـ ٜمــ
ـر َ
َ
َ ه َ َ
أيٚت ؿٌِٓ ٚإػ بداي ٜاْلدي ٞظـ أصحٚب افّٔغ ,تتًِؼ بٔٚي ٜافتل بًده ٚمـ ٕٚحٔ ٜادًْك.
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وس ِ
ــ) :أي إذا وؿػ افَٚرئ ظذ ـِّ ٜتتًِؼ بَم بًدهٚ
ـً ْ
أي َجــقزْ َؾْ ٚف َ
ــ إِ هٓ ُرؤُ َ
(و َف ٍْـ ًيـَ ٚؾ ْٚمَْ ًَ ْ
َ
ـح َ
فٍي ً ٚوٓ مًًْك (وهذا هق افقؿػ اْلًـ) ,ؾَل جيقز فف آبتداء بَم بًده ٚبؾ يٌتدئ بٚفُِّ ٜادقؿقف ظِٔٓٚ
ِ
أو بَم ؿٌِٓ ٚمم ٚيهح آبتداء بف ,مثؾ :افقؿػ ظذ (ّلِلهِ) يف ؿقفف تًٚػَْ ":
غ " (افٍَٚت.,)2:ٜ
اْل ّْدُ ّلِلهِ َرب ا ْف ًََ ٚد َ
ويًتثْك مـ ذفؽ حٚف ٜم ٚإذا ـٚن افقؿػ اْلًـ ظذ رؤوس أي ,ؾٔجقز فَِٚرئ آبتداء بَم بًده ,مثؾ:
ِ
افقؿػ ظذ ؿقفف تًٚػَْ " :
افر ِحٔ ِؿ" (افٍَٚت.)3:ٜ
اْل ّْدُ ّلِلهِ َرب افْ ًََ ٚد َ
غ" (افٍَٚت ,)2:ٜوآبتداء بَقفف" :اف هر ْْح ِـ ه

ــح َو َفـــ ُف
َـؿ َؿـٌِـ ْٔ ٌ
َ )77وؽَـ ْٔ ُـر َمـ ٚت ه

ـق ْؿ ُ
ـو َى ًّرا َو َي ٌْـدَ ا(َ )47ؿ ٌْـ َِـ ُف
ػ(ُ )46م ْ
ا ْف َ

ــح) :أي :اظِؿ أهي ٚافَٚرئ أن أي وؿػ ؽـر هـذه إؿًـٚم افثَلثـ ٜؾٕ٘ـف يًـّك
َـؿ َؿـٌِـ ْٔ ٌ
َ
(وؽَ ـ ْٔ ُـر َمـ ٚت ه
يتؿ مًْٚه ادَهقد أو أوهؿ مًْـك ؽـر ادـراد .ومــ أمثِـ ٜافقؿـػ
افقؿػ افٌَٔح ,وهق افقؿػ ظذ م ٚمل ّ
ِ
اْل ّْدُ ) يف ؿقفف تًٚػَْ " :
افٌَٔح :افقؿػ ظذ ـَِّْ ( ٜ
غ " (افٍَٚت ,)2:ٜوهذا افقؿػ ؿٌٔح ًٚ؛
اْل ّْدُ ّلِلهِ َرب ا ْف ًََ ٚد َ
فُقن افقؿػ ظذ ـِّ ٜاْلّد مل ُيٍدْ مًْك ومل يتؿ مْف ادًْك ادَهقد ,ومـ أمثِ ٜافقؿػ افٌَـٔح :افقؿـػ
ظذ ـَِّ ( ٜي ًْت َْحِٔل) يف ؿقفف تًٚػ " :إِ هن اّلِلهَ ٓ َي ًْت َْحِٔل َأ ْن َي ْ ِ
ي َب َم َث ًَل" (افٌَرة ,)26:وهذا افقؿػ ؿٌٔح ًٚ؛
فُقن افقؿػ ظذ ـِّ ٜيًتحك أوهؿ مًْك صْٔع ؽر ادًْك ادراد.
ـق ْؿ ُ
ـوـ َى ًّـرا َو َيـ ٌْــدَ ا َؿ ٌْـ َِـــ ُف) :أي ٓ جيـقز افقؿـػ ظـذ افقؿـػ افٌَـٔح إٓ يف حٚفـٜ
ــػ ُم ْ
(و َفـــ ُف ا ْف َ
َ
آوىرار (افقؿػ آوىراري وشٌؼ تًريٍف) ,وظْد زوال شٌ ٛآوىرار ٓ جيقز فَِٚرئ آبتداء بَم
بًده بؾ يٌتدئ بٚفُِّ ٜادقؿقف ظِٔٓ ٚأو بَم ؿٌِٓ ٚمم ٚيهح آبتداء بف.

ٍ
 )78و َفٔس ِيف ا ْف َُر ِ ِ
ـٛ
آن م ْـ َو ْؿـػ َجيِ ْ
َ ْ َ
ْ

()50
()49
ـٛ
َوَٓ َح َـرا ٌم ؽَـ ْٔ ُـر َمــَ ٚفـ ُف َش ٌَ ْ

()48

أي فٔس يف افَرآن وؿػ واج ٛيٖثؿ تٚرـف أو وؿػ حرام يٖثؿ ؾٚظِف ,إٓ إذا ـٚن هْـٚك شـٌ ٛيًـتدظل
اختَلل ادًْك ادراد مـ افًٔٚق يف ـَلم اّلِل تًٚػ ,ـٖن يَػ افَٚرئ خمتٚر ًا ؽر موـىر ظـذ وؿـػ ؿٌـٔح
ٕـ( " ٝإٌٕٔـٚء,)87:
يقهؿ مًْك ؽر ادًْك ادراد ,مثؾ :افقؿػ ظذ ـِّ( ٜإِ َفف) يف ؿقفف تًٚػ ٔ " :إِ َف َف إِٔ َأ َ

46
47
48
49
50

ـف ".
وفي نسخ أخرىُ " :يوقَ ُ
وفي نسخ أخرىَ " :وُي ْـب َـدا " بضم الياء.

ب ".
وفي نسخ أخرىَ " :و َج ْ
وفي نسخ أخرىَ " :ح َـرٍام" بتنوين كسر.

وفي نسخ أخرىَ " :غـ ْي َـر " بفتح الراء ،وفي نسخ أخرىَ " :غ ْي ِر " بكسر الراء.
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َٚرى" (افًْـٚء .)43:وهـذيـ مثـٚفغ
أو ظذ ـِّ( ٜافهَلة) يف ؿقفف تًٚػَ ٓ " :ت َْ َر ُبق ْا ه
افهـ َِق َة َو َإٔـت ُْؿ ُشـُ َ
فِقؿػ اْلرام افذي يٖثؿ ؾٚظِف إن تًّد افقؿػ مـ ؽر ْضورة .ومـ أمثِ ٜافقؿػ افقاجـ ٛافـذي يـٖثؿ
حيزُ َ
ـق ُهل ْؿ إِ هن ا ْف ًِـزه َة ّلِلهِ
ٕـؽ َؿ ْ
تٚرـف إن تًّد وصِف بَم بًده :افقؿػ ظذ (ؿقهلؿ) يف ؿقفـف تًـٚػَ " :و َٓ َ ْ
مـــ

َْجِٔ ًً( "ٚيـقٕس .)65:إذ إن وصؾ ـِّ( ٜؿقهلؿ) يف هذه أي ٜبَم بًده ٚيٗدي إػ مًْك ؿٌـٔح ؽـر مـراد مــ
ـَلم اّلِل تًٚػ ,وظِٔف يتًغ افقؿػ ظِٔٓ ,ٚوهذا مُ ٚيًرف بٚفقؿػ افـَلزم أو وؿـػ افٌٔـٚن ,وظَلمتـف يف
ادهحػ ووؿ مٔؿ أؾَٔ( ٜمـ) ظذ افُِّ ٜافتل يِزم افقؿػ ظِٔٓ ٚإن ـٚن افقؿػ افَلزم يف وشط أي.ٜ
ؾقائد:
أوًٓ :ظَلمٚت افقؿػ يف افَرآن افُريؿ ,هل:
( -1مـــ) :ظَلم ٜافقؿػ افَلزم.
( -2ؿذ) :ظَلم ٜافقؿػ اجلٚئز مع ـقن افقؿػ أوػ.
( -3صذ) :ظَلم ٜافقؿػ اجلٚئز مع ـقن افقصؾ أوػ.
( -4ج) :ظَلم ٜافقؿػ اجلٚئز جقاز ًا مًتقى افىرؾغ.
 :)ٓ( -5ظَلم ٜافقؿػ ادّْقع ,وظدم جقاز آبتداء بَم بًده.ٚ
( -6افَْط ادثِث :)ٜظَلم ٜتًٕٚؼ افقؿػ وهق م ٚيًّك وؿػ ادراؿٌ ,ٜبحٔ ٞإذا وؿٍ ٝظذ أحد
يهح افقؿػ ظذ أخر.
ادقوًغ ٓ
ّ
ث :ًٚ ٕٔٚهْٚك ؾرق بغ افقؿػ وافَىع وافًُ ,ٝوشٌؼ اْلدي ٞظـ افقؿػ ,وشْقوح ادَهقد بٚفَىع
وافًُ ٝظذ افْحق افتٚيل:
 -1افَىع:
وهق ؿىع افهقت بًد افْىؼ بٚفُِّ ٜافَرإٓٔ ٜبْٔ ٜافتقؿػ ظـ افَراءة أو هق إٓتٓٚء مـ افَراءة
وإٓكاف ظْٓ ٚإػ أمر آخر ٓ ظَلؿ ٜفف ِب ,ٚوٓ يُقن افَىع إٓ ظذ رؤوس أي وٓ يُقن يف وشىٓ,ٚ
وافَىع يُقن حًْ ًٚجٚئز ًا إن ـٚن ظذ مقوع فق وؿػ ظِٔف فُٚن افقؿػ تٚم ًٚأو ـٚؾٔ ً ,ٚويُقن افَىع
ؿٌٔح ًٚؽر جٚئز إن ـٚن ظذ مقوع فق وؿػ ظِٔف فُٚن افقؿػ حًْ ً ,ٚويٌٌْل اْلذر مـ افَىع ظذ أواخر
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بًض إجزاء أو إحزاب وإربٚع افتل تتًِؼ بَم بًده ٚيف ادًْك ,ومـ أمثِ ٜذفؽ :افَىع ظْد هنٚيٜ
اجلزء افثٚمـ ظْد ؿقفف تًٚػ " :اص ِزوا حتهك َحيُُؿ اّلِلهُ بََْْٔ ٚوهق َخر َْ ِ ِ
غ " (إظراف,)87:
اْلٚـّ َ
َْ
ْ ُ َ َٰٔ ْ َ
َ ُ َ ُْ
ج

وذفؽ أن هنٚي ٜاجلزء افثٚمـ يف وشط ؿه ٜصًٔ ٛظِٔف افًَلم ,وظِٔف يٌٌْل ظذ افَٚرئ اْلذر مـ افَىع
ظذ ـَلم متًِؼ بَم بًده يف ادًْك حتك وفق هنٚي ٜجزء أو حزب أو ربع.
 -2افًُ:ٝ
وهق ؿىع افهقت بًد افْىؼ بٚفُِّ ٜافَرإٓٔ ٜزمْ ً ٚيًر ًا ٓ يتٍْس ؾٔف افَٚرئ ,ومَدار زمـ افًُٝ
حرـتٚن ,وظْد اإلمٚم حٍص ظـ ظٚصؿ هْٚك أربع شُتٚت واجٌ ٜوشُتتٚن جٚئزتٚن.
أم ٚافًُتٚت إربع افقاجٌ ٜظْد اإلمٚم حٍص ظـ ظٚصؿ ,هل:
أ -افًُ ٝظذ إفػ ادٌدف ٜمـ افتْقيـ يف فٍظ ِ
(ظ َقج ً ,)ٚيف ؿقفف تًٚػَْ " :
اْل ّْدُ ّلِلهِ ا هف ِذي َإٔ َ
ْزَل َظذ
ظٌ ِد ِه افُِْتٚب و َمل َجيً ْؾ َفف ِظقج ًَ , ٚؿَٔم فٔ ِ
ْذ َر َبْٖ ًشَ ٚص ِديدً ا "
َ َ ْ َْ ُ َ
َْ
ً ُ
ادقوع حٚل افقصؾ ,وجيقز افقؿػ ظذ ـِِّ ٜ
(ظ َقج ً )ٚوافٌدء بــ ( َؿٔ ًَم)؛ ٕن افقؿػ ظذ رؤوس
(افُٓػ.)1,2:

س

وجي ٛافًُ ٝيف هذا

أي شْ .ٜوحُّ ٜافًُ ٝهْ ٚأن افقصؾ مـ ؽر شُ ٝيقهؿ أن ـِّ( ٜؿٔ ًَم) صٍ ٜفُِّ( ٜظقج ً)ٚ
وٓ يًتَٔؿ أن يُقن افَٔؿ صٍ ٜفًِّقج.
ِ
ِ
ِ
افر ْْح ُـ
ب -افًُ ٝظذ أفػ ( َم ْر َؿدٕ ,)ٚيف ؿقفف تًٚػَ " :ؿُ ٚفقا َيَ ٚو ْي َََِْ ٚم ْـ َب ًَ َثْ ٚم ْـ َم ْر َؿدٕ ٚهذا مَ ٚو َظدَ ه
س

(م ْر َؿ ِدٕ )ٚحٚل افقصؾ ,وجيقز افقؿػ ظذ هذه افُِّ ٜفتَمم ادًْك.
" (يس .)52:وجي ٛافًُ ٝظذ َ
ْح ُـ " مـ ؿقل
افر ْ َ
وحُّ ٜافًُ ٝهْ ٚأن افقصؾ مـ ؽر شُ ٝيقهؿ أن ؿقفف تًٚػَ " :ه َذا َمَ ٚو َظدَ ه
ادؼـغ ادُْريـ فًٌِ ٞبؾ هل مـ رد ادٗمْغ أو ادَلئُ ٜظِٔٓؿ.
ٍ
(م ْـ) ,يف ؿقفف تًٚػَ " :وؿِ َ
راق " (افَٔٚم .)27:ٜوجي ٛافًُ ٝهْ ٚوٓ جيقز
ٔؾ َم ْـ
ت-افًُ ٝظذ ٕقن َ
س

افقؿػ وٓ افقصؾ بٚإلدؽٚم.
ران " (ادىٍٍغ .)14:وجي ٛافًُ ٝهْ ٚوٓ جيقز
ث-افًُ ٝظذ ٓم ( َب ْؾ) ,يف ؿقفف تًٚػ " :ـ هََل َب ْؾ
َ
س

افقؿػ وٓ افقصؾ بٚإلدؽٚم.
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وحُّ ٜافًُ ٝيف هذيـ ادقوًغ أن افقصؾ ؾَٔٓم مـ ؽر شُ ٝيقهؿ أهنَم ـِّ ٜواحدة ؾٔتٌر
ادًْك ,هُذا( :مراق) صٌٔ ٜمٌٚفٌ ٜمـ ادروق بًّْك اهلروب ,و (بران) مثْك (بر) وهق ود افٌحر,
وافهحٔح أهنَم ـِّتٚن مٍْهِتٚن ,وفذا وج ٛافًُ.ٝ
أم ٚافًُتٚت اجلٚئزة ظْد اإلمٚم حٍص ظـ ظٚصؿ شُتتٚن ,ومه:ٚ
أ -افًُ ٝبغ آخر شقرة إٍٕٚل يف ؿقفف تًٚػ " :إِ هن اّلِلَ بُُِؾ َ ٍ ِ
ٔؿ " (إٍٕٚل ,)75:وبداي ٜشقرة
رء َظِ ٌ
ْ
افتقب ٜأي ؿقفف تًٚػَ " :ب َرآء ٌة م َـ اّلِلِ َو َر ُشقفِ ِف " (افتقب .)1:ٜويف هذا ادقوع أوجف ثَلث :ٜافقؿػ,
وافقصؾ مع افًُ ,ٝوافقصؾ بدون شُ ٝمع اإلتٔٚن بحُؿ اإلؿَلب .وهذه إوجف افثَلثٜ
جٚئزة ؾَٔم فق وصِْ ٚهنٚي ٜأي شقرة ؿٌؾ شقرة افتقب ٜيف ترتٔ ٛادهحػ مع بداي ٜشقرة افتقب.ٜ
(مٚفِ َٔـ ْف) يف ؿقفــف تًـٚػَ " :مـَ ٚأؽْ َْـك َظْــل َمٚفِ َٔـ ْف س َه َِ َ
ـؽ َظْـل ُشـ ِْ َىْ َٔ ِٕٚف"
ب -افًـُ ٝظـذ ـِّـَ ٜ
(اْلٚؿ .)29,28:ٜويف هذا ادقوع أوجف ثَلث :ٜافقؿػ ,وافقصؾ مع افًُ ,ٝوافقصؾ بـدون شـُٝ
مع اإلتٔٚن بحُؿ إدؽٚم ادتَمثِغ.
ثٚفث ً :ٚآبتداء يًرف بٖٕف :هق افؼوع يف افَراءة بًد ؿىع أو وؿػ .ؾ٘ن ـٚن بًد ؿىع ؾتًتح ٛآشتًٚذة
وتًتح ٛافًٌِّ ٜإن ـٚن آبتداء مـ أثْٚء افًقرة ,أم ٚإن ـٚن آبتداء مـ أول أي شقرة شقى شقرة
افتقب ٜؾتتًغ افًٌِّ .ٜوإن ـٚن بًد وؿػ ؾَل يٗتك بٓٚشتًٚذة وٓ بٚفًٌِّ ٜإٓ إن ـٚن آبتداء مـ أول
أي شقرة شقى شقرة افتقب ٜؾتتًغ افًٌِّ.ٜ
وآبتداء بًد ؿىع يُقن حًْ ً ٚجٚئز ًا إن ـٚن بًد ؿىع حًـ ظذ وؿػ تٚم أو ٍ
ـٚف ,ويُقن ؿٌٔح ًٚؽر
جٚئز إن ـٚن بًد ؿىع ؿٌٔح ظذ وؿػ حًـ.
وآبتداء بًد وؿػ يُقن حًْ ً ٚجٚئز ًا إن ـٚن ابتداء بَُلم ئٍد مًْك بًد وؿػ تٚم أو ٍ
ـٚف أو حًـ
ظذ رؤوس أي ,ويُقن ؿٌٔح ً ٚؽر جٚئز إن ـٚن ابتداء بَُلم ٓ ئٍد مًْك بًد وؿػ ؿٌٔح أو وؿػ
حًـ ظذ ؽر رؤوس أي.
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اب ا َد ْق ُطو ِع وا َد ْو ُص ِ
ول
َب ُ
يَهد بٚدَىقع :ـتٚب ٜافُِّ ٜمٍهقف ٜظـ افُِّ ٜإخرى يف رشؿ ادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜوهق إصؾ,
ويَهد بٚدقصقل :ـتٚب ٜافُِّ ٜمتهِ ٜبُِّ ٜأخرى يف رشؿ ادهٚحػ افًثَمٕٔ.ٜ
وؾٚئدة هذا ادقوقع يف مًرؾ ٜـٍٔٔ ٜافقؿػ ظذ بًض افَُِمت افَرإٓٔ ,ٜؾْٓٚك بًض افَُِمت افَرإٓٔ,ٜ
مثؾ " أن ٓ " تُت ٛأحٔ ًٚ ٕٚهُذا وتًّك مَىقظ ,ٜوتُت ٛأحٔ ًٚ ٕٚأخرى " أٓ" وتًّك مقصقفٜ؛
ؾٍل اْلٚف ٜإوػ إذا أردٕ ٚأن َٕػ ظِٔٓ ٚاوىرار ًا أو اختٌٚر ًا أو تًِٔ ًَم ,جيقز أن َٕػ ظذ افُِّ ٜإوػ
وهل "أن"  ,ويف اْلٚف ٜافث ٓ ٜٕٔٚأن يُّـ َٕػ إٓ ظذ افُِّ ٜافث " ٜٕٔٚأٓ"  ,وؿد بغ اإلمٚم ابـ
اجلزري أحُٚم ادَىقع وادقصقل يف هذا افٌٚب ,ؾَٚل:

ِ
ؾِـل ادُهح ِ
ـػ( )51ا ِ
ّٔـَ ٚؿـدْ َأتَـك
ْ َ
إل َمـِ ٚم ؾ َ

ـر ْ ِ
ـق ُص ٍ
َ )79وا ْظ ِ
ـقل َوتَـٚ
ف دَ َْ ُىـق ٍع َو َم ْ

أي :يٌٌْل ظِٔؽ أهي ٚافَٚرئ أن تًرف أحُٚم ادَىقع وادقصقل ,وتٚء افتٖٕٔ– ٞوشٖٔيت اْلدي ٞظْٓٚ
بًد هذا افٌٚب ,-وهذه إحُٚم يٌٌْل مًرؾتٓ ٚـَم بغ افْٚطؿ وؾَ ً ٚد ٚجٚء يف مهحػ اإلمٚم أي ظثَمن
بـ ظٍٚن ريض اّلِل ظْف.
ويف ادَهقد بـ (ادهحػ اإلمٚم) ,ؾ٘ن م ٚظِٔف أـثر افؼاح ومْٓؿ ابـ افْٚطؿ وتَلمٔذه افذيـ ذحقا
مْيقمتف ـًٌد افدائؿ إزهري وأِب افٍتح ادزي وؽرمه ٚأن مهحػ اإلمٚم هق ادهحػ افذي اختذه
ظثَمن فًٍْف ,أي افذي أبَٚه اإلمٚم ظثَمن بـ ظٍٚن فًٍْف بخَلف ادهٚحػ افتل وزظ ٝظذ إمهٚر,
(ويًّك بٚدهحػ اددين اخلٚص) ,وؿد ـٚن يف ِح ْج ِره رى اّلِل ظْف َيَرأ مْف حغ ُؿتؾ ,وشٚل دمف
افؼيػ ظِٔف ,حٔ ٞإن اإلمٚم ظثَمن بـ ظٍٚن رى اّلِل ظْف ـِػ جلْ ٜمنُِ ٜمـ :زيد بـ ثٚب ,ٝوظٌد
اّلِل بـ افزبر ,وشًٔد بـ افًٚص ,وظٌد افرْحـ بـ اْلٚرث بـ هنٚم ,بًْخ افَرآن افُريؿ خنٔ ٜاختَلف
افهحٚب ٜؾٔف ,وتؿ ًٕخ ظدة ًٕخ مـ افًْخ ٜادُتقب ٜيف ظٓد أِب بُر افهديؼ وافذي ـٚن مقجقد ًا ظْد
أم ادٗمْغ حٍه ,ٜووزظ ٝهذه افًْخ ظذ إمهٚر (مُ ,ٜادديْ ,ٜافُقؾ ,ٜافٌكة ,افنٚم ,افٌحريـ,
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وفي نسخ أخرى " :مصح ِ
ف " بدون (ال) التعريف.
ُ َْ
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افّٔـ) مع مَرئغ هل ٚفًِّٔقن افْٚس ,وأبَك اإلمٚم ظثَمن بـ ظٍٚن فًٍْف ًٕخ ٜـٚن يَرأ مْٓ ٚوهل مٚ
تًّك (مهحػ اإلمٚم) ,وتًّك ـذفؽ بٚدهحػ اددين اخلٚص.
وؿٚل ادَل ظع افَٚري يف ـتٚبف ادْح افٍُري ٜيف ذح ادَدم ٜاجلزري " : ٜوإطٓر أن ادراد بّهحػ
اإلمٚم جًْف افنٚمؾ د ٚاختذه فًٍْف يف ادديْ ,ٜود ٚأرشِف إػ مُ ٜوافنٚم وافُقؾ ٜوافٌكة وؽره." ٚ
وؿٚل افؼيػ ابـ يٚفقصف يف ـتٚبف افٍقائد ادٍّٓ ٜيف ذح اجلزري ٜادَدم " :ٜومهحػ اإلمٚم هق افذي
ْجع ؾٔف اإلمٚم شٔدٕ ٚظثَمن بـ ظٍٚن ريض اّلِل ظْف افَرآن ,ثؿ ًٕخ مْف ادهٚحػ ,وـٚن يف حجره حغ
أصٔ." ٛ

ؼ ـََِِم ٍ
أن هٓ
ت ْ
َ )80ؾْ ٚؿـ َى ْ
ـع بِ ًَ ْ ِ َ

ــع َم ِْ َج َ
ـٖ(َ )52و َٓ إِ َفــ َف إِ هٓ
َم ْ

ـر ـَـِِـّ ٍ
ـن ِ
ـع بِـ ًَ ْ
أن هٓ) :أي :اؿىع أهي ٚافَٚرئ ـِّتل (أن ٓ) يف ظؼة مقاوع ,وشٔع
ـٚت ْ
( َؾْ ٚؿـ َى ْ
َ
ذـره.ٚ
ـج َ
ـٖ) :وهْ ٚادقوع إول مـ ادقاوع افًؼة ادَىقظ ٜيف (أن ٓ) ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :و َطُّْقا
ـع َمــ ِْ َ
(م ْ
َ
ِ

ِ

ـ اّلِلهِ إِٓ إِ َف ْٔف " (افتقب.)118 :ٜ
َأ ْن هٓ َم ِْ َج َٖ م َ

(و َٓ إِ َفـ َف إِ هٓ) :وهْ ٚادقوقع افثٚين مـ ادقاوع افًؼة ادَىقظ ٜيف (أن ٓ) ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :و َأ ْن هٓ
َ
ِ

قن " (هقد.)14 :
إِ َف َف إِٓ ُه َق َؾ َٓ ْؾ َأ ْٕت ُْؿ ُم ًِْ ُّ َ

ِ
ـٔــ َثِٕٚـل ُهـق َد َٓ
َ )81و َت ًْـ ٌُـدُ وا َيٚش َ

ؼـ َْـ ت ُْن ِ
ُي ْ ِ
ـقا َظ َِـك
ـر ْك َيدْ ُخ َِ ْـ َت ًْ ُِ ْ

ِ
ـٔــ) :وهْ ٚادقوع افثٚف ٞمـ ادقاوع افًؼة ادَىقظ ٜيف (أن ٓ) ,وهق ؿقفف تًٚػ:
(و َت ًْـٌُـدُ وا َيٚش َ
َ
" َأ ْن ٓ َت ًْ ٌُدُ وا ه
ٚن " (يـس.)60 :
افن ْٔ َى َ
( َثِٕٚـل ُهـق َد) :وهْ ٚادقوع افرابع مـ ادقاوع افًؼة ادَىقظ ٜيف (أن ٓ) ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :أ ْن ٓ
ٚف َظ َُُِْٔؿ" (هقد .)26 :وجٚءت (أن ٓ) يف مقوًغ يف شقرة هقد ,ادقوع افثٚين
َت ًْ ٌُدُ وا إِٓ اّلِلهَ إِين َأ َخ ُ
مَْٓم مَىقظ ٜوفذا ؿٚل افْٚطؿَ ( :ثِٕٚـل ُهـق َد) ,أم ٚادقوع إول مـ شقرة هقد ؾَد جٚءت مقصقف,ٜ
ِ

ِ

ِ

ِ

َ
ر " (هقد.)2 :
وهق ؿقفف تًٚػ " :أٓ َت ًْ ٌُدُ وا إِٓ اّلِلهَ إِٕهْل فَُ ُْؿ مْْ ُف َٕذ ٌير َو َبن ٌ
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(ٓ ُي ْ ِ
َ
ؼـ َْـ) :وهْ ٚادقوع اخلٚمس مـ ادقاوع افًؼة ادَىقظ ٜيف (أن ٓ) ,وهق ؿقفف تًٚػُ " :ي ٌَٚيِ ًْْ ََؽ
َظ َذ َأ ْن هٓ ُي ْ ِ
ْـ بِّٚلِلهِ َص ْٔئ ً( " ٚادّتحْ.)12 :ٜ
ؼـ َ
(ت ُْن ِ
ـر ْك) :وهْ ٚادقوع افًٚدس مـ ادقاوع افًؼة ادَىقظ ٜيف (أن ٓ) ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :وإِ ْذ َب هق ْإَٔٚ
ِ

ِ

َٚن ا ْف ٌَ َْٔ ٝأ ْن هٓ ت ْ ِ
ِ
ُؼ ْ
ك ِِب َص ْٔئ( " ًٚاْل.)26 :ٟ
ٔؿ َمُ َ
إل ْب َراه َ
( َيدْ ُخ َِ ْـ) :وهْ ٚادقوع افًٚبع مـ ادقاوع افًؼة ادَىقظ ٜيف (أن ٓ) ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :أ ْن ٓ
ِ

ِ

غ " (افَِؿ.)24 :
َيدْ ُخ َِْ َهٓ ٚا ْف َٔ ْق َم َظ َِ ُْٔ ُْؿ م ًُْ ٌ

ـقا َظ َِـك) :وهْ ٚادقوع افثٚمـ مـ ادقاوع افًؼة ادَىقظ ٜيف (أن ٓ) ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :و َأ ْن ٓ
( َت ًْ ُِ ْ
َت ًْ ُِقا َظ َذ اّلِلهِ " (افدخٚن.)19 :

ِ
ُـقح ِص ْ
ـؾ َو َظــ همــٚ
ٚفر ْظـد َوادَ ٍْت َ
بِ ه

َ )82أن هٓ َي َُـق ُفـقا َٓ َأ ُؿ َ
ـــقل إِن همــٚ

َ
(أن هٓ َي َُـق ُفـقا) :وهْ ٚادقوع افتٚشع مـ ادقاوع افًؼة ادَىقظ ٜيف (أن ٓ) ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :أ ْن ٓ
َي َُق ُفقا َظ َذ اّلِلهِ إِٓ َْ
اْل ّؼ " (إظراف.)169 :
َ
(ٓ َأ ُؿـ َ
ــقل) :وهْ ٚادقوع افًٚذ مـ ادقاوع افًؼة ادَىقظ ٜيف (أن ٓ) ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :ح َِ ٌٔؼ
قل َظ َذ اّلِلهِ إِٓ َْ
َظ َذ َأ ْن ٓ َأ ُؿ َ
اْل هؼ " (إظراف.)105 :
ؾٚئدة :اختٍِ ٝادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜيف (أن ٓ) مـ حٔ ٞافَىع وافقصؾ ,يف ؿقفف تًٚػَ " :ؾََْ ٚدى ِيف
اف ُّي َُِم ِ
ُْ ٝش ٌْ َحَٕٚؽ " (إٌٕٔٚء ,)87 :وافَىع أوػ.
ت َأ ْن ٓ إِ َف َف إِٓ َإٔ َ
َ
وم ٚشقى ادقاوع افًؼة افًٚبَ ٜادَىقظ ٜوادقوع ادختِػ ؾٔف ,اتٍَ ٝادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜظذ وصؾ
خ َرى " (افْجؿ.)38:
(أن ٓ) ,ؾتهٌح هُذا (أّٓ) ,مثؾ :ؿقفف تًٚػَ " :أٓه ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأ ْ

(إِن مــ ٚبِٚفرظ ِ
ـد) :أي :اؿىع أهي ٚافَٚرئ (إن) ظـ (م )ٚيف مقوع واحد ؾَط يف شقرة افرظد ,وهق ؿقفف
ه ْ
ه
ِ

ِ

تًٚػَ " :وإِ ْن َمُِ ٕ ٚر َيْ َهؽ َب ًْ َض افهذي ًَٕدُ ُه ْؿ َأ ْو َٕت ََق هؾ َْٔ َ
هؽ " (افرظد.)40 :
(إم ,)ٚمثؾ :ؿقفف
وم ٚشقى هذا ادقوع اتٍَ ٝادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜظذ وصؾ ْ
(إن َم )ٚؾٔف ,ؾتهٌح هُذا ّ
تًٚػ:

هؽ ِ
" َوإِ همَ ٚيْْ َزؽَ ْ َ

ِ

م َـ ه
ٚشتًَ ْذ بِّٚلِلهِ " (إظراف.)200:
افن ْٔ َىٚن َٕزْ ع َؾ ْ

ُـقح ِص ْ
بـ(م )ٚأيَْم جٚءت يف افَرآن افُريؿ,
ـؾ) :يٖمر افْٚطؿ هْ ٚافَٚرئ بقصؾ ادٍتقح أيْ :
(وا َد ٍْت َ
َ
(أن) َ
َ ٝظ َِ ْٔ ِف
(أم ,)ٚمثؾ :ؿقفف تًٚػَ " :أ همْ ٚاصت ََّ َِ ْ
هُذا :ه

َأ ْر َحُ ٚم إُٕ َث َٔ ْ ِ
غ " (إًٕٚم.)143 :
64

ُ )83هنُقا ا ْؿ َى ًُقا ِمـ همَ ٚم َِ َ
ؽُ :رو ٍم افْ ًَٚ
ُ )84ؾه َِ ِ
ـ ٝافْ ًَـَ ٚو ِذ ْب ٍح َحـ ْٔ ُ
ـَ ٞمــٚ

ِ ِ
ُخ ِْ ُ
غ َأم هم ْـ َأ ّش ًَٚ
ػ ادَُْٚؾـَ َ

()53

()54

َـً ُـر إِ هن َمـــٚ
َو َأن هفـ ِؿ ادَ ٍْـت َ
ُـقح ـ ْ

ـػ إْٓـ ٍَ ِ
َـح ٍ
َو ُخـ ِْ ُ
ـؾ َو َؿـ ًَـٚ
ـٚل َوٕ ْ

ـقن َمـ ًَـٚ
ُـقح َيدْ ُظ َ
َ )85إْٓـ ًَـَ ٚم َوادَـ ٍْـت َ

(م )ٚيف مقوع واحد ؾَط ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :ؾ َِ هَم
(و َظــ همــُ ٚهنُقا) :أي :اؿىع أهي ٚافَٚرئ َ
َ
(ظ ْـ) ظـ َ
ـ َمُ ٚهنُقا َظْْ ُف ُؿ ََُِْْ ٚهل ْؿ" (إظراف.)166 :
َظت َْقا َظ ْ

(ظَم) ,مثؾ :ؿقفف
وم ٚشقى هذا ادقوع اتٍَ ٝادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜظذ وصؾ ْ
(ظـ َم )ٚؾٔف ,ؾتهٌح هُذا ّ
ِ

قن " (افٌَرة.)85:
تًٚػَ " :و َم ٚاّلِلهُ بٌَِٚؾ ٍؾ َظ هَم َت ًْ َّ ُِ َ

ِ
(ا ْؿىَ ًُـقا ِمـ همـَ ٚم َِ َ
َ )ٝيف شقريت
(م َُِ ْ
(م )ٚافتل تًٌٓ ٚـَِّ ٜ
ؽُ :رو ٍم افْ ًَـ :)ٚأي :اؿىًقا (م ْـ) ظـ َ
افروم وافًْٚء بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜيف ادقوًغ افتٚفٔغ:
ِ

ََ ٝأ ْي ََم ُُُٕؿ " (افروم.)28 :
إول :ؿقفف تًٚػَ " :ه ْؾ فَُ ُْؿ م ْـ َمَ ٚم َُِ ْ

ِ

ِ

ِ

ُؿ " (افًْٚء.)25 :
افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :ؾّ ْـ َمَ ٚم َُِ ْ
ََ ٝأ ْي ََم ُُٕ ُْؿ م ْـ َؾ َت َٔٚتُ ُ

ـَـٔــ) :أي ِ
(خـ ِْـػُ ا ُدَْٚؾِ ِ
(م ْـ َم )ٚيف شقرة ادْٚؾَغ يف ؿقفف تًٚػَ " :و َإٔ ٍِْ َُقا ِم ْـ َمَ ٚرزَ ْؿَْٚـ ُْؿ ِم ْـ َؿ ٌْ ِؾ "
ُ
َ
(ادْٚؾَقن ,)10 :اختٍِ ٝادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜؾٔٓ ٚمـ حٔ ٞافَىع وافقصؾ ,وافَىع أوػ.
وم ٚشقى ادقوًغ افًٚبَغ ادَىقظ ٜؾَٔٓم ِ
(م ْـ َم )ٚيف شقريت افروم وافًْٚء وادقوع ادختِػ ؾٔف يف
(مـ م )ٚؾٔف ,ؾتهٌح هُذا ِ
ِ
(ممّ ,)ٚمثؾ :ؿقفف تًٚػ:
شقرة ادْٚؾَغ ,اتٍَ ٝادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜظذ وصؾ ْ َ
" َوإِ ْن ُـْْت ُْؿ ِيف َر ْي ٍ
ِ ٛممهَٕ ٚزه ْفََْ ٚظ َذ َظ ٌْ ِدَٕٚ

" (افٌَرة.)23:

ِ
ِ
َ
(م ْـ) يف أربً ٜمقاوع بَل خَلف:
(أم هم ْ
ـًـُ ٚؾه َِـ ٝافْ ًَـَ ٚوذ ْبحٍ ) :أي اؿىًقا (أ ْم) ظـ َ
ـــ َأ هش َ
إول :ؿقفف تًٚػَ " :خ ْر َأ ْم َم ْـ َأ هش َس ُبْْ َُٔ َٕ ٚف" (افتقب .)109 :ٜوأصٚر افْٚطؿ إػ هذا ادقوع بَقففَ :
ـًـ)ٚ
(أ هش َ
ٌ
فقجقد هذه افُِّ ٜيف أي.ٜ
ِ

ِ

ِ

ٚم( " ٜؾهِ.)40 :ٝ
افثٚين :ؿقفف تًٚػ " :خَ ْ ٌر َأ ْم هم ْـ َي ْٖ ِيت آمَْ ًٚي ْق َم ا ْفَ َٔ َ
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وفي نسخ أخرىِ " :من مـا بِ ُر ٍ
ِّسـا ".
وم َوالن َ

َس َس "  ،وتُق أر بإشباع فتحة السين فتصبح ألف ًا ،ووفقاً لذلك فإن الخالف في الرسم أما في
رسمت ىذه الكممة في نسخ أخرى " :أ َ

المفظ فالمؤدى واحد.
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ِ

ُقن َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َوـَٔلً " (افًْٚء.)109 :
افثٚف :ٞؿقفف تًٚػَ " :أ ْم َم ْـ َيُ ُ

افرابع :ؿقفف تًٚػَ " :أ ُه ْؿ َأ َصدُّ خَ َِْ ًَ ٚأ ْم َم ْـ خَ َِ ََْْ( " ٚافهٚؾٚت .)11 :وأصٚر افْٚطؿ إػ هذا ادقوع بَقفف:
( َو ِذ ْبحٍ ) :أي شقرة افهٚؾٚت ,ورمز إفٔٓ ٚبذفؽ فقجقد ؿه ٜذبح إشَمظٔؾ ظِٔف افًَلم ؾٔٓ.ٚ
(أمـ),
وم ٚشقى هذه ادقاوع إربً ٜاتٍَ ٝادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜظذ وصؾ (أ ْم َم ْـ) ؾٔف ,ؾتهٌح هُذا ه
ٔ ٛا ُْد ْو َى هر
مثؾ :ؿقفف تًٚػَ " :أ هم ْـ ُجيِ ُ

إِ َذا َد َظُ ٚه " (افّْؾ.)62:

(حـ ْٔ ُ
ـَ ٞمــ :)ٚأي :اؿىًقا (حٔ )ٞظـ (م )ٚحٔ ٞجٚءت يف افَرآن افُريؿ ,ومل يٖت إٓ يف مقوًغ:
َ
ِ

قهُ ُْؿ َص ْ
إول :ؿقفف تًٚػَ " :و َح ْٔ ُ
ى َر ُه َوإِ هن ا هفذيـ " (افٌَرة.)144 :
َ ٞمُ ٚـْْت ُْؿ َؾ َق ُّفقا ُو ُج َ
ِ

افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :و َح ْٔ ُ
ُقن " (افٌَرة.)150 :
قهُ ُْؿ َصىْ َر ُه فئََل َيُ َ
َ ٞمُ ٚـْْت ُْؿ َؾ َق ُّفقا ُو ُج َ
(أن) بٍتح اهلّزة ظـ َ
(ملْ) حٔ ٞجٚءت يف افَرآن افُريؿ ,مثؾ:
َـً ُـر) :أي :اؿىًقا ْ
(و َأن هفـ ِؿ ا َد ٍْـت َ
َ
ُـقح ـ ْ
َ ٛأن همل ْ َي َر ُه َأ َحدٌ
حي ًَ ُ
ؿقفف تًٚػَ " :أ َ ْ

" (افٌِد.)7:

(م )ٚيف مقوع واحد ؾَط يف شقرة إًٕٚم ,وهق ؿقفف تًٚػ:
(إِ هن َمـَ ٚإْٓـ ًَـَ ٚم) :أي :اؿىًقا ه
(إن) ظـ َ
ون ٔت " (إًٕٚم.)134 :
ُقظدُ َ
" إِ هن َم ٚت َ

(م )ٚافتل جٚءت مًٓ ٚـِّ( ٜيدظقن) يف
ـقن َمـ ًَـ :)ٚأي :اؿىًقا ه
ُـقح َيدْ ُظ َ
(وا َدـ ٍْـت َ
َ
(أن) بٍتح اهلّزة ظـ َ
ٍٕس أي ,ٜوجٚء ذفؽ يف مقوًغ:
ِ

ِِ

ِ

ـ ُدوٕف ُه َق ا ْف ٌَٚض ُؾ " (اْل.)62 :ٟ
إول :ؿقفف تًٚػَ " :و َأ هن َمَ ٚيدْ ُظ َ
قن م ْ

ِ

ِِ

ِ

ـ ُدوٕف ا ْف ٌَٚضؾ " (فََمن.)30 :
افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :و َأ هن َمَ ٚيدْ ُظ َ
قن م ْ

(و ُخـ ِْـػُ إْٓـ ٍَ ِ
َـح ٍ
أن م )ٚيف
(إن م ,ٚه
ـؾ َو َؿـ ًَـ :)ٚأي :اختٍِ ٝادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜيف ؿىع ووصؾ ه
ـٚل َوٕ ْ
َ
مقوًغ ,إول يف شقرة إٍٕٚل وافثٚين يف شقرة افْحؾ ,ومه:ٚ
ِ

ِ

ٍ

َ
رء " (إٍٕٚل.)41 :
ؿقفف تًٚػَ " :و ْ
اظ َِ ُّقا إٔ َهَم ؽَْ ّْت ُْؿ م ْـ َ ْ
ؿقفف تًٚػ " :إِٕ َهَم ِظْْدَ اّلِلهِ ُه َق َخ ْ ٌر فَُُؿ " (افْحؾ ,)95 :وافقصؾ ؾَٔٓم أوػ.
تٌْٔف:
و(أن َم )ٚم ٚيع:
(إن َم )ٚه
اخلَلص ٜيف ؿىع ووصؾ ه
(إن َم )ٚيف شقرة إًٕٚم حُّٓ ٚافَىع بَل خَلف ,ويف شقرة افْحؾ خَلف بغ افقصؾ وافَىع,
 -1ه
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ون َفه ِ
ٚد ٌق "
ُقظدُ َ َ
وافقصؾ ؾٔٓ ٚأوػ .وم ٚشقى ذفؽ ؾْٚلُؿ افقصؾ ,مثؾ :ؿقفف تًٚػ " :إِٕ َهَم ت َ
(افذاريٚت.)5:

(أن َم )ٚيف شقريت اْل ٟوفََمن حُّٓ ٚافَىع بَل خَلف ,ويف شقرة إٍٕٚل خَلف بغ افقصؾ
 -2ه
قحك
وافَىع ,وافقصؾ ؾٔٓ ٚأوػ .وم ٚشقى ذفؽ ؾْٚلُؿ افقصؾ ,مثؾ :ؿقفف تًٚػُ " :ؿ ْؾ إِٕ َهَم ُي َ
إِ َيل َإٔهَم إِ َُهلُُؿ إِ َفف و ِ
احدٌ
ْ ٌ َ
ه َ

" (إٌٕٔٚء.)108:

ُر ُّدوا ـ ََذا ُؿ ْؾ بِئ ًَْ ََم َوا ْف َق ْص َؾ(ِ )55ص ْ
ػ
ِ
ـَ ٝيٌْ ُِقا َمـ ًَـٚ
ـل َأ َؾ ْوت ُُؿ ْاصت ََٓ ْ
ُأوح ْ
()57
()56
َرهِ ٚص ََل
َتْ ِْز ْي ُؾ
ُص ًَ َـرا َوؽ ْ َ

َ )86وـُؾ َمـَ ٚش َ
اخــتُـِِ ْ
ــػ
ُـّـق ُه َو ْ
ـٖ ْفـت ُ
َ )87خ َِ ٍْت ُُّ ِ
َـر ْوا ؾِـل َمـ ٚا ْؿ َى ًَـٚ
قين َو ْاصت َ
ِ
ـُ ٝرو ٌم ـِـ َ
ـَل
ــ َو َؿـ ًَ ْ
َ )88ثـٕٚـل َؾـ ًَـ ِْ َ

(وـُـؾ َمـَ ٚش َ
اخــتُـِِ ْ
(م )ٚيف مقوع واحد ؾَط يف افَرآن
ُـّـق ُه َو ْ
َ
ــػ ُر ُّدوا) :أي :اؿىًقا (ـُؾ) ظـ َ
ـٖ ْفـت ُ
ِ

ـ ـُؾ َمَ ٚش َٖ ْفت ُُّق ُه " (إبراهٔؿ.)34 :
افُريؿ بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوهق ؿقفف تًٚػَ " :وآتَٚـ ُْؿ م ْ

ْ ِ
(م )ٚيف ؿقفف تًٚػ " :ـ هُؾ َمُ ٚر ُّدوا إِ َػ ا ْف ٍِ ْتْ َِ( " ٜافًْٚء .)91 :وافَىع هْ ٚأوػ.
واختُِػ يف ؿىع (ـ ُّؾ) ظـ َ
مَلحي :ٜهْٚك مقاوع أخرى ؽر أي ٜافًٚبَِ ْ ٜ
(م )ٚؾٔٓ ,ٚومل يذـره ٚافْٚطؿ
اختُِػ يف ؿىع (ـ ُّؾ) ظـ َ
يف مْيقمتف ,وهل ثَلث:ٜ
ٚء ُأ هم ًَ ٜر ُش َُ
قهل ٚـ هَذ ُبق ُه " (ادٗمْقن .)44 :وافَىع هْ ٚأوػ.
إول :ؿقفف تًٚػ " :ـ هُؾ َمَ ٚج َ
َُ ٝأ ْخت ََٓ( " ٚإظراف .)38 :وافقصؾ هْ ٚأوػ.
ُ ٝأ هم ٌ ٜفَ ًَْ ْ
افثٚين :ؿقفف تًٚػُ " :ـ هِ ََم َد َخ َِ ْ
افثٚف :ٞؿقفف تًٚػُ " :ـ هِ ََم ُأفْ َِ َل ؾِ ََٔٓ ٚؾ ْق ٌج " (ادِؽ .)8 :وافقصؾ هْ ٚأوػ.
(م )ٚبٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜهُذا ( ُـ هِ ََم) ,مثؾ :ؿقفف تًٚػُ " :ـ هِ ََم
وؽر م ٚذـر ُيَرأ بقصؾ (ـُؾ) بــ َ
ج ُِق ُد ُه ْؿ " (افًْٚء.)56:
ٕ َِو َج ْ
ُ ٝ
(ـ ََذا ُؿ ْؾ بِئًَْم) :أي :ـذفؽ ْ ِ
(م )ٚيف شقرة افٌَرة ,يف ؿقفف تًٚػُ " :ؿ ْؾ بِئ ًَْ ََم
اختُِػ يف ؿىع (بِئ َْس) ظـ َ
ََ
َي ْٖ ُم ُرـ ُْؿ بِ ِف إِ َيَم ُُٕ ُْؿ" (افٌَرة .)93 :وافقصؾ ؾٔٓ ٚأوػ.
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ص ُل " بضم الالم.
وفي نسخ أخرىَ " :واْل َو ْ
وفي نسخ أخرى " :تَـ ْنـ ِزْيـ َل " بفتح الالم.
وفي نسخ أخرى" :و َغ ْـيـر ِذي ِ
صـ َـال ".
َ َ
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ـػ َخ َِ ٍْت ُُّ ِ
(وا ْف َق ْص ُؾ ِص ْ
(م )ٚيف مقوًغ بَل خَلف:
َ
قين َو ْاصت ََـر ْوا) :يٖمر افْٚطؿ هْ ٚبقصؾ (بِئ َْس) بــ َ
ِ

ِ
س ْوا بِف َأ ْٕ ٍُ ًَ ُٓ ْؿ َأ ْن َي ْ
ُ ٍُ ُروا " (افٌَرة.)90 :
إول :ؿقفف تًٚػ " :بئ ًَْ ََم ْاص َ َ
ِ

ِ

افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :ؿ َٚل بِئ ًََْم َخ َِ ٍْت ُُّ ِ
ـ َب ًْدي " (إظراف.)150 :
قين م ْ
َ
وم ٚظدا ذفؽ ُيَرأ بٚفَىع بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜمثؾ :ؿقفف تًٚػَ " :ؾٌِئ َْس َمٚ

ون"(آل ظّران.)187:
س َ
َي ْن َ ُ

ِ
(م )ٚبَل خَلف ,وذفؽ يف أحد ظؼ مقوً ً ,ٚوشٔع ذـره.ٚ
(ؾـل َمـ ٚا ْؿىَ ًَـ :)ٚأي اؿىًقا ( ِيف) ظـ َ
ُ ِ
(م,)ٚ
ـل) :وينر افْٚطؿ هْ ٚإػ ادقوع إول مـ ادقاوع إحد ظؼ افتل ُيَىع ؾٔٓ(ِ ٚيف) ظـ َ
(أوح ْ
وهق ؿقفف تًٚػُ " :ؿ ْؾ ٓ َأ ِجدُ

ِ

ِ
ُ
يل " (إًٕٚم.)145 :
يف َم ٚأوح َل إِ َ ّ

َ
(م ,)ٚوهق
(أ َؾ ْوت ُُؿ) :وينر افْٚطؿ هْ ٚإػ ادقوع افثٚين مـ ادقاوع إحد ظؼ افتل ُيَىع ؾٔٓ(ِ ٚيف) ظـ َ
ِ

ِ ِ

ٔؿ " (افْقر.)14 :
ؿقفف تًٚػَ " :د هًُ ُْؿ ِيف َمَ ٚأ َؾ ْوت ُْؿ ؾٔف َظ َذ ٌ
اب َظي ٌ

ْ
(م,)ٚ
(اصت ََٓ ْ
ـ :)ٝوينر افْٚطؿ هْ ٚإػ ادقوع افثٚف ٞمـ ادقاوع إحد ظؼ افتل ُيَىع ؾٔٓ(ِ ٚيف) ظـ َ
ِ

ون " (إٌٕٔٚء.)102 :
وهق ؿقفف تًٚػَ " :و ُه ْؿ ِيف َمْ ٚاصت ََٓ ْ
َ ٝأ ْٕ ٍُ ًُ ُٓ ْؿ َخٚفدُ َ

( َي ٌْ ُِقا َمـ ًَـ :)ٚوينر افْٚطؿ هْ ٚإػ ادقوًغ افرابع واخلٚمس مـ ادقاوع إحد ظؼ افتل ُيَىع ؾٔٓٚ
ِ
ٚش َتٌِ َُقا َْ
اخل ْ َرات " (ادٚئدة ,)48 :وؿقفف أيو ً:ٚ
(م ,)ٚومه :ٚؿقفف تًٚػ " :ف َٔ ٌْ ُِ َقـ ُْؿ ِيف َم ٚآتَٚـ ُْؿ َؾ ْ
ِ(يف) ظـ َ
ِ

ِ

ؽ َ ِ
"ف َٔ ٌْ ُِ َقـ ُْؿ ِيف َم ٚآتَٚـ ُْؿ إِ هن َر هب َ
يع ا ْفً ََٚب" (إًٕٚم.)165 :
ه ُ
ؾَقل افْٚطؿَ ( :يٌْ ُِقا َم ًَ :)ٚأي ادقوًغ افتل جٚءت ؾَٔٓم ـِّ( ٜفِ َٔ ٌْ ُِ َقـ ُْؿ) يف شقريت ادٚئدة وإًٕٚم.
ِ
ــ) :وينر افْٚطؿ هْ ٚإػ ادقوع افًٚدس مـ ادقاوع إحد ظؼ افتل ُيَىع ؾٔٓ(ِ ٚيف)
( َثـٕٚـل َؾـ ًَـ ِْ َ
(م ,)ٚوهق ؿقفف تًٚػِ " :يف َمَ ٚؾ ًَ ِْ َـ ِيف َأ ْٕ ٍُ ًِ ِٓ هـ ِم ْـ َم ًْ ُروف " (افٌَرة .)240 :وهق ادقوع افثٚين يف
ظـ َ
شقرة افٌَرة ,وفذا ؿٚل افْٚطؿ" :ثٚين ؾًِـ" .أم ٚادقوع إول يف شقرة افٌَرة ؾحُؿ ِ(يف َم )ٚؾٔف
افقصؾ ,وهق ؿقفف تًٚػ" :ؾِ ََٔم َؾ ًَ ِْ َـ ِيف

ِ

ِ

ـ بَِْ ٚد ًْ ُروف" (افٌَرة.)234 :
َإٔ ًٍُ ِٓ ه

(م,)ٚ
(و َؿـ ًَ ْ
َ
ـ :)ٝوينر افْٚطؿ هْ ٚإػ ادقوع افًٚبع مـ ادقاوع إحد ظؼ افتل ُيَىع ؾٔٓ(ِ ٚيف) ظـ َ
قن " (افقااؿً .)61 :ٜوهذا ادقوع يف شقرة افقاؿً ,ٜفذا أصٚر
وهق ؿقفف تًٚػَ " :و ُْٕ ِْنئَُ ُْؿ ِيف َمَ ٓ ٚت ًْ َِ ُّ َ
ـ." ٝ
افْٚطؿ إفٔف بَقففَ " :و َؿـ ًَ ْ
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(م ,)ٚوهق
(رو ٌم) :وينر افْٚطؿ هْ ٚإػ ادقوع افثٚمـ مـ ادقاوع إحد ظؼ افتل ُيَىع ؾٔٓ(ِ ٚيف) ظـ َ
ُ
ِ
يف شقرة افروم ,ؿقفف تًٚػَْ " :ض َب َفُ ُْؿ َم َثَلً ِم ْـ َأ ْٕ ٍُ ًُِ ُْؿ َه ْؾ َفُ ُْؿ ِم ْـ َمَ ٚم َُِ ْ َ
َٚء ِيف
ذـ َ
َ ٝأ ْي ََم ُُٕ ُْؿ م ْـ ُ َ
َ
َمَ ٚر َز ْؿَْٚـُؿ " (افروم.)28 :

ــَل تَـْ ِ
(ـِ َ
ْـز ْي ُ
ـؾ) :وينر افْٚطؿ هْ ٚإػ ادقوًغ افتٚشع وافًٚذ مـ ادقاوع إحد ظؼ افتل ُيَىع
حيُ ُُؿ َب ْْٔ َُٓ ْؿ ِيف َمُ ٚه ْؿ ؾِ ِٔف َ ْ
قن " (افزمر .)3 :وؿقفف أيو ً:ٚ
َيتَِِ ٍُ َ
(م ,)ٚومه :ٚؿقفف تًٚػ " :إِ هن اّلِلهَ َ ْ
ؾٔٓ(ِ ٚيف) ظـ َ
" ِيف َم ٚـَُٕٚقا ؾِ ِٔف َ ْ
قن " (افزمر .)46 :ؾَقل افْٚطؿ( :ـَل تْزيؾ) :أي ـَل ادقوًغ يف شقرة تْزيؾ أي
َيتَِِ ٍُ َ
شقرة افزمر.
ُ
(م ,)ٚوهق يف
(صـ ًَ َـرا) :وينر افْٚطؿ هْ ٚإػ ادقوع إحد ظؼ مـ ادقاوع افتل ُيَىع ؾٔٓ(ِ ٚيف) ظـ َ
ِِ

َ
غ " (افنًراء.)146 :
ُسـ َ
ٚهَْ ٚآمْ َ
ُقن ِيف َمَ ٚه ُ
شقرة افنًراء ,ؿقفف تًٚػ " :أت ْ َ
(م ,)ٚافًؼة
تٌْٔف :مل يٌغ افْٚطؿ أن ادقاوع إحد ظؼ افًٚبَ ٜافتل ذـره ٚيف حُؿ ؿىع ِ(يف) ظـ َ
إوػ مْٓ ٚؾٔٓ ٚخَلف بغ ادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜوافَىع ؾٔٓ ٚأوػ وأصٓر ,أم ٚادقوع اْلٚدي ظؼ
(إخر) ؾَد اتٍَ ٝادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜظذ حُؿ افَىع ؾٔف.
(وؽَ ـ ْٔ َـرهـِ ٚص َ
بــ(م )ٚبٚتٍٚق
ــَل) :أي :ؽر هذه ادقاوع إحد ظؼ شٚبَ ٜافذـر ,ؾْٚلُؿ وصؾ ِ(يف)
َ
َ
ِ
حيُ ُُؿ َب ْْٔ َُٓ ْؿ َي ْق َم ا ْف َِ َٔ َٚم ِ ٜؾِ ََٔم ـَُٕٚقا ؾِ ِٔف َ ْ
قن"
َيتَِِ ٍُ َ
ادهٚحػ افًثَمٕٔ , ٜهُذا (ؾ ََٔم) ,مثؾ :ؿقفف تًٚػَ " :ؾّٚلِلهُ َ ْ
(افٌَرة.)113:

هـح ِ
ـؾ ِص ْ
ـؾ َو ُمـخْ تَـِِ ْ
ـػ
َ )89ؾ َٖ ْيْ ََّـ ٚـَٚفْ ْ

()58

افن ًَ َرا(ْ )59إَ ْح َز ِ
اب َوافْ ًَُ ٚو ِص ْ
ِيف ُّ
ػ

هـح ِ
ـؾ ِص ْ
ـؾ) :أي ِصؾ أهي ٚافَٚرئ ـِّ( ٜؾٖيَْم) ادتهِ ٜبٚفٍٚء (وهل ادقجقدة يف شقرة
( َؾ َٖ ْيْ ََّـ ٚـَٚفْ ْ
افٌَرة) ,ـقصِؽ َتٚم ً ٚـِّ( ٜأيَْم) افقاردة يف شقرة بٚفْحؾ .ويتوح مـ ذفؽ أن (أيَْم) تٖيت متهِ ٜيف
مقوًغ ؾَط:
ج ُف اّلِله " (افٌَرة.)115 :
إول :ؿقفف تًٚػَ " :أ ْيْ َََم ت َُق ُّفقا َؾ َث هؿ َو ْ

ِ

افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :أ ْيْ َََم ُي َقج ْٓ ُف ٓ َي ْٖت بِخَ ْر " (افْحؾ.)76 :

58
59

ف " بفتح الالم.
وفي نسخ أخرىَ " :و ُمـ ْختَـمَ ْ
ِ
وفي نسخ أخرىِ " :في الظُمة ".
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افن ًَ َرا ْإَ ْحزَ ِ
اب َوافْ ًَُ ٚو ِص ْ
(و ُمـخْ تَـِِ ْ
ـػ ِيف ُّ
ػ) :أي اختُِػ بغ ادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜيف ؿىع ووصؾ
َ
(أيـ) ظـ (م )ٚيف ثَلث ٜمقاوع:
إول :ؿقفف تًٚػَ " :وؿِ َ
ون " (افنًراء .)92 :وافَىع هْ ٚأوػ.
ٔؾ َُهل ْؿ َأ ْي َـ َمُ ٚـْْت ُْؿ َت ًْ ٌُدُ َ
ِ
غ َأ ْيْ َََم ُث َِ ٍُقا ُأ ِخ ُذوا َو ُؿت ُِقا َت َْتَِٔلً " (إحزاب .)61 :وافقصؾ هْ ٚأوػ.
افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :م ِْ ًُقٕ َ
افثٚف :ٞؿقفف تًٚػَ " :أ ْيْ َََم َتُُقُٕقا ُيدْ ِر ْـُ ُُؿ ا َْد ْق ُت " (افًْٚء .)78 :وافقصؾ هْ ٚأوػ.
ؿقففُ ( :و َ
صػ) أي ًِٝ ُٕ :و ُذـِر ظْد أهؾ افرشؿ.
وم ٚظدا ادقاوع اخلًّ ٜافًٚبَ ٜؾْٚلُؿ افَىع بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜمثؾ :ؿقفف تًٚػَ " :أ ْي َـ َمٚ
َتُُقُٕق ْا ي ْٖ ِ
ت بُِ ُُؿ اّلِلهُ َْجِٔ ًً( " ٚافٌَرة .)148:وؿقفف تًٚػ " :إِ هٓ ُه َق َم ًَ ُٓ ْؿ َأ ْي َـ
َ

َم ٚـَُٕٚقا " (ادجٚدف.)7:ٜ

ـــ ٕ َْجـ ًَ َ
َ )90و ِص ْ
ـؾ
ـؿ ُهـق َد َأ هف ْ
ـؾ َؾِ٘ هف ْ

ـعَ ,ـ ْٔـ َ
ـقا َظـ َِـك
َل َ َْت َزُٕـقا ت َْٖ َش ْ
ٕ َْج َّ َ

ــَ ٟظ َِـ ْٔ َ
ـؿ
ـؽ َح َـر ٌج َو َؿ ْىـ ًُ ُ
َ )91ح ٌّ
ـٓ ْ

ـؿ
ـٚء َم ْـ ت ََقفهـك َي ْ
َظـ هم ْ
ـق َم ُه ْ
ــ َي َن ُ

ـؿ ُهـق َد) :يٖمر افْٚطؿ بقصؾ (إن) بــ َ
(و ِص ْ
(ملْ) يف مقوع واحد ؾَط يف شقرة هقد بٚتٍٚق
َ
ـؾ َؾِ٘ هف ْ
ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوهق ؿقفف تًٚػَ " :ؾِ٘ همل َي ًْت ِ
ٚظ َِ ُّقا َإٔ َهَم ُإٔ ِْز َل بِ ًِ ِْ ِ
ؿ اّلِلهِ " (هقد.)14 :
َجٔ ٌُقا فَُ ُْؿ َؾ ْ
ْ
وم ٚظدا هذا ادقوع ؾْٚلُؿ افَىع ,مثؾ :ؿقفف تًٚػَ " :ؾِ٘ن همل ْ َت ٍْ ًَ ُِق ْا َو َفـ َت ٍْ ًَ ُِق ْا

" (افٌَرة.)24:

( َأ هف ْـ ٕ َْج ًَ َ
(أن) بــ ( َف ْـ) يف مقوًغ ؾَط بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ:ٜ
ـؾ ٕ َْج َّ َع) :يٖمر افْٚطؿ هْ ٚبقصؾ ْ
إول :ؿقفف تًٚػَ " :ب ْؾ زَ َظ ّْت ُْؿ َأ هف ْـ ٕ َْج ًَ َؾ فَُ ُْؿ َم ْق ِظد ًا " (افُٓػ .)48 :وأصٚر افْٚطؿ هلذا ادقوع بَقفف:
(ٕ َْجـ ًَ َ
ـؾ).
ٛا ِ
ٚن َأ هف ْـ ٕ َْج َّ َع ِظ َي َٚم ُف " (افَٔٚم .)3 :ٜوأصٚر افْٚطؿ هلذا ادقوع بَقفف:
إلٕ ًَْ ُ
حي ًَ ُ
افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :أ َ ْ
ـع).
(ٕ َْج َّ َ
تٌْٔف :ذـر بًض أهؾ افًِؿ ـٚإلمٚم أبق ظّرو افداين أن هْٚك خَلف بغ ادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜيف ؿىع
ِ
َٚب َظ َِ ُْٔ ُْؿ " (ادزمؾ .)20:وافَىع هْ ٚأوػ وأصٓر.
ووصؾ (أن فـ) ,يف ؿقفف تًٚػَ " :ظِ َؿ َأ ْن َف ْـ ُ َْت ُهق ُه َؾت َ
َ ٛأن هفـ َي َْ ِد َر َظ َِ ْٔ ِف
حي ًَ ُ
وم ٚظدا ذفؽ ؾْٚلُؿ افَىع بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜمثؾ :ؿقفف تًٚػَ " :أ َ ْ
َأ َحدٌ

" (افٌِد.)5:
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ــَ ٟظ َِـ ْٔ َ
ـؽ َح َـر ٌج) :يٖمر افْٚطؿ هْ ٚبقصؾ (ـل) ظـ (ٓ) يف أربًٜ
ـقا َظـ َِـك َح ٌّ
( َـ ْٔـَلَ ََتْزَ ُٕـقا ت َْٖ َش ْ
مقاوع بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوهل:
إول :ؿقفف تًٚػ " :فِ َُ َْٔل ََتْزَ ُٕقا َظ َذ َمَ ٚؾَ ٚتُ ُْؿ " (آل ظّران .)153 :وأصٚر افْٚطؿ هلذا ادقوع بَقفف:
َ
(َتْزَ ُٕقا).
افثٚين :ؿقفف تًٚػ " :فِ َُ َْٔل ت َْٖ َش ْقا َظ َذ َمَ ٚؾَ ٚتُ ُْؿ َوٓ َت ٍْ َر ُحقا بِ ََم آتَٚـ ُْؿ " (اْلديد .)23 :وأصٚر افْٚطؿ هلذا
ادقوع بَقفف( :تَْٖ َش ْقا َظ َذ).
افثٚف :ٞؿقفف تًٚػ " :فِ َُ َْٔل َي ًْ َِ َؿ َم ْـ َب ًْ ِد ِظ ِْ ٍؿ َص ْٔئ( " ٚاْل .)5 :ٟوأصٚر افْٚطؿ إػ هذا ادقوع بَقفف:
ــ.)ٟ
(ح ٌّ
َ
ُقن َظ َِ ْٔ َ
ؽ َح َر ٌج " (إحزاب .)50 :وأصٚر افْٚطؿ إػ هذا ادقوع بَقفف:
افرابع :ؿقفف تًٚػ " :فِ َُ َْٔل َيُ َ
(ظ َِـ ْٔ َ
ـؽ َح َـر ٌج) .وهذا هق ادقوع افثٚين يف شقرة إحزاب ,أم ٚادقوع إول يف شقرة إحزاب
َ
ِِ

ِ

ح َرج " (إحزاب.)37:
ؾْٚلُؿ ؾٔف افَىع اتٍٚؿ ً ,ٚوهق ؿقفف تًٚػ " :فُ َْل ٓ َيُ َ
ُقن َظ َذ ا ُْد ْٗمْ َ
غ َ

وم ٚظدا ادقاوع إربً ٜافًٚبَ ٜؾْٚلُؿ ؾٔٓ ٚافَىع بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜمثؾ :ؿقفف تًٚػ " :ـ َْل َٓ
ِ ِ ِ

ُؿ " (اْلؼ.)7:
َيُ َ
ُقن ُدو َف ًَ ٜب ْ َ
غ ْإَؽْ ْ َٔٚء مُْْ ْ

(م ْـ) يف مقوًغ بٚتٍٚق
(و َؿ ْىـ ًُ ُ
ـٚء َم ْـ ت ََق هفـك) :يٖمر افْٚطؿ هْ ٚبَىع َ
ـؿ َظـ هم ْ
َ
(ظ ْـ) ظـ َ
ـٓ ْ
ــ َي َن ُ
ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوٓ يقجد شقامه ٚيف افَرآن افُريؿ ,ومه:ٚ
ِ

ِ

ٚء َو َي ْ ِ
ٚء " (افْقر.)43 :
إول :ؿقفف تًٚػَ " :ؾ ُٔه ُ
ك ُؾ ُف َظ ْـ َم ْـ َي َن ُ
ٔ ٛبِف َم ْـ َي َن ُ
ِ

ـ ذـ ِْرَٕ( " ٚافْجؿ.)29 :
افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :ؾ َٖ ْظ ِر ْض َظ ْـ َم ْـ ت ََق هػ َظ ْ

ـؿ) :يٖمر افْٚطؿ هْ ٚبَىع (يقم) ظـ (هؿ) يف مقوًغ بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜومه:ٚ
( َي ْ
ـق َم ُه ْ
إول :ؿقفف تًٚػَ " :ي ْق َم ُه ْؿ َب ِ
زُون ٓ َ ْ
َي ٍَك " (ؽٚؾر.)16 :
ٚر َ
افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :ي ْق َم ُه ْؿ َظ َذ افْ ِ
ُقن " (افذاريٚت.)13 :
هٚر ُي ٍْ َتْ َ
وم ٚظدا هذيـ ادقوًغ ؾْٚلُؿ ؾٔٓ ٚافقصؾ بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜمثؾ :ؿقفف تًٚػَ " :ؾ َذ ْر ُه ْؿ
َُ
َي ُ
قوقا َو َي ِْ ًَ ٌُقا َحتهك

ِ

ون" (ادًٚرج.)42:
قظدُ َ
ُيَل ُؿقا َي ْق َم ُٓ ْؿ ا هفذي ُي َ
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ِ
ِ
ـؾ َو ُوه َ
اإلمـِ ٚم ِص ْ
ــَل
تَـح َ
ـٔــ ؾـل َ

ِ
 )92وم ِ
ــٚل َه َ
ــٗ َٓ
يـــ َه ُ
ــذا َوا هفـذ َ
َ

()60

ِ
(وم ِ
ــٚل َه َ
ــٗ َٓ) :يٌغ افْٚطؿ أن افَلم افتل بًد (م ٚأو ؾَم) ُؿىً ٝيف ادهٚحػ افًثَمٕٜٔ
يـــ َه ُ
ــذا َوا هفـذ َ
َ
ظـ افُِّ ٜافتل بًده ٚيف أربً ٜمقاوع ؾَط ,وهل:
ٚل َه َذا افرش ِ
إول :ؿقفف تًٚػَ " :و َؿُ ٚفقا م ِ
قل َي ْٖـ ُُؾ افىه ًََ ٚم " (افٍرؿٚن.)7 :
ه ُ
َ
ِ

ِ

قن يَ ٚوي َِ َتَْ ٚم ِ
ٚل َه َذا افُْت ِ
َٚب ٓ ُيٌَٚدر " (افُٓػ.)49 :
افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :و َي َُق ُف َ َ ْ َ
ِ

ِ

ِِ

يـ َـ ٍَ ُروا ؿ ٌَ َِ َ
غ " (ادًٚرج.)36 :
ؽ ُم ْٓىً َ
افثٚف :ٞؿقفف تًٚػَ " :ؾ ََم ِل ا هفذ َ
ِ

ِ

حديث ً( " ٚافًْٚء.)78 :
ون َي ٍْ ََ ُٓ َ
افرابع :ؿقفف تًٚػَ " :ؾ ََم ِل َه ُٗٓء ا ْف ََ ْق ِم ٓ َيَُُ ٚد َ
قن َ

ؾٚئدة :جيقز فَِٚرئ أن يَػ ظذ (م ٚأو ؾَم) أو ظذ (افَلم) اوىرار ًا أو اختٌٚر ًا أو تًِٔ ًَم ,وفُـ ٓ جيقز
آبتداء بٚفَلم وٓ ِبٗٓء وٓ بٚفذيـ ,بؾ يتًغ آبتداء بــ (م ٚأو ؾَم).
ــَل) :أي أن ـَِّ ٜتغ يف ؿقفف تًٚػ" :و َ ِ
ِ
ِ
ـؾ َو ُوه َ
اإلمـِ ٚم ِص ْ
غ
ٓت ح َ
َ
(تَـح َ
ـٔــ ؾـل َ

َمْ ٍ
َٚص"(ص.)3 :

ـَم جٚءت يف مهحػ اإلمٚم ظثَمن ريض اّلِل ظْف ,حُّٓ ٚوصؾ افتٚء بـ (حغ) ,هُذا (َتغ) وهذا ؿقل
(و ُوه ََل) :أي وًػ هذا افَقل ,أي :افَقل بقصؾ افتٚء بــ
افَٚشؿ بـ شَلّم (ا ُدُْهك بِٖب ظٌٔد) ,وؿقففَ :
(حغ) .وظذ هذا افَقل -افؤًػ ـَم بغ افْٚطؿ هْ -)61(ٚيهح افقؿػ اوىرار ًا أو اختٌٚر ًا أو تًِٔ ًَم
ظذ (وٓ) ,وفُـ ٓ يهح افقؿػ ظِٔف اختٔٚر ًا وآبتداء بَُِّ( ٜتغ) بؾ يتًغ آبتداء بُِّ( ٜوٓت).
ويتوح مـ ذفؽ إٔف اختِػ يف ؿىع افتٚء ظـ ـِّ( ٜحغ) ,ووصِِٓ ٚب ,ٚوافهحٔح ؿىًٓ ٚظْٓ ٚوهق
ؿقل اجلّٓقر ومْٓؿ اإلمٚم افنٚضٌل رْحف اّلِل ,وأن (وٓت) ـِّ ٜمًتَِ ٓ- ٜافْٚؾٔ ٜدخِ ٝظِٔٓ ٚتٚء
افتٖٕٔ ,-ٞو(حغ) ـِّ ٜأخرى .وظذ هذا يهح افقؿػ ظذ افتٚء اوىرار ًا أو اختٌٚر ًا أو تًِٔ ًَم ,وفُـ ٓ
يهح افقؿػ ظِٔف اختٔٚر ًا وآبتداء بُِّ( ٜحغ) بؾ جي ٛآبتداء بُِّ( ٜوٓت) .وظذ هذا افرأي
ـذفؽ ٓ يهح افقؿػ ظذ (وٓ) ٕن (وٓت) ـِّ ٜواحدة ـَم بْٔ.ٚ

 60وفي نسخ أخرىَ " :وِقي َل َال " بدالً من " َوُو ِّىـ َـال ".
61
قَوى اإلمام ابن الجزري رحمو اهلل قول القاسم بن سالّم في كتابو النشر في القراءات العشر ،فقال عنو " :وىو إمام كبير ،وحجة في
الدين ،وأحد اْلئمة المجتيدين ،مع أني أنا رأيتيا مكتوبة في المصحف الذي يقال لو اإلمام مصحف عثمان رضي اهلل عنو (ال)
مقطوعة والتاء موصولة بحين ،ورأيت بو أثر الدم ،وتبعت فيو ما ذكره أبو عبيد فرأيتو كذلك ،وىذا المصحف ىو اليوم بالمدرسة
الفاضمية من القاىرة المحروسة ".
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َـذا ِمــ ْال ويـ ٚوهـَ َٓ )62(ٚت ٍْ ِ
ـه ِ
ـ َ
ـؾ
ََ َ َ
َ

ـؿ ِص ِ
ــؾ
ــؿ َوـَـُ ٚف ُ
َ )93و َوزَ ٕ ُ
ـقه ْ
ُـقه ُ

ـؿ ِص ِ
ــؾ) :يٖمر افْٚطؿ هْ ٚبقصؾ افوّر (هؿ) بٚفًٍؾ يف ـؾ مـ افُِّتغ:
ــؿ َوـَـُ ٚف ُ
(و َوزَ ٕ ُ
َ
ـقه ْ
ُـقه ُ
ُقه ْؿ
قه ْؿ َأ ْو َو َزٕ ُ
(وزٕقهؿ) و(ـٚفقهؿ) بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوذفؽ يف ؿقفف تًٚػَ " :وإِ َذا ـَُ ٚف ُ
ِ

ُْ
ون" (ادىٍٍغ.)3:
ن َ
َي ُ
ؾٚئدة :افدفٔؾ ظذ وصؾ افوّر (هؿ) بٚفًٍؾ يف ـؾ مـ افُِّتغ( :وزٕقهؿ) و(ـٚفقهؿ) ,شَقط
إفػ بًد افقاو يف ـؾ مـ افُِّتغ ,وفق ـ ٕٝٚمٍهقف ٜفُتٌ ٝـَم يع( :ـٚفقاهؿ) و(وزٕقاهؿ) ـَم
ِ

ِ

ون " (افنقرى.)37 :
يتوح ذفؽ يف ؿقفف تًٚػَ " :وإِ َذا َم ٚؽَو ٌُقا ُه ْؿ َيٌٍْ ُر َ

وبْٚء ظذ ذفؽ ٓ جيقز افقؿػ ظذ ـِّ( ٜـٚفق) أو (وزٕق)؛ ٕن هذا ـّثؾ افقؿػ ظذ ـِّ( ٜثٍَتّق) يف
ً
ؿقفف تًٚػ " :حٔ ُ ِ
قه ْؿ "(افٌَرة)191 :؛ إذ ٓ جيقز ؾهؾ افوّر ادتهؾ ظـ افُِّ.ٜ
َ ٞثَ ٍْت ُُّ ُ
َ ْ
َـذا ِمــ ْال ويـ ٚوهـَ َٓ ٚت ٍْ ِ
ـه ِ
(ـ َ
ـؾ) :أي ٓ :تٍُهؾ (ال افتًريػ) ظـ افُِّ ٜافتل بًده ٚـَم يف ٕحق:
ََ َ َ
َ
(افَٕٚتغ ,اهلدى) .وأيو ً ٓ ٚتٍُهؾ يٚء افْداء ظـ افُِّ ٜافتل بًده ٚـَم يف ٕحق( :يٖهي ,ٚيآدم) .وـذفؽ
(هٖٕتؿ ,هٗٓء) .وحُؿ وصؾ ٓم افتًريػ ويٚء
ٓ تٍُهؾ هٚء افتٌْٔف ظـ افُِّ ٜافتل بًده ٚـَم يف ٕحقَ :
افْداء وهٚء افتٌْٔف بَم بًدهؿ جٚء بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ.ٜ
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ال َو َىـا َوَيـا ".
وفي نسخ أخرىَ " :كـ َذا ِم َـن ْ
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باب الت ِ
َّاءات
َ ُ
تٚء افتٖٕٔ ٞرشّ ٝيف ادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜبٚفتٚء ادربقض ٜأحٔ ًٚ ٕٚويقؿػ ظِٔٓ ٚبٚهلٚء ,ورشّ ٝبٚفتٚء
ادٍتقح ٜأحٔ ًٕٚٚأخرى ويقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفتٚء ,ؾٖراد افْٚطؿ هْ ٚأن يٌغ ادقاوع افتل جٚءت ؾٔٓ ٚتٚء افتٖٕٔٞ
بٚفتٚء ادٍتقح ,ٜؾَٚل:

َآظر ِ
َٚف( )65ا ْف ٌَ ََ َر ْه
اف ُرو ٍم ُهق َد( )64ـ َ
َْ

 )63(ٝافـز ُّْخـر ِ
ف بِٚفتهَ ٚز َب َـر ْه
ْح ُ
َ )94و َر ْ َ
ُ

يٌغ افْٚطؿ هْ ٚادقاوع افتل رشّ ٝبٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜبٚفتٚء ادٍتقح ٜيف ـِّ( ٜرْح ,)ٝوهل
شًٌ ٜمقاوع ,مقوًغ يف شقرة افزخرف ,ومقوع واحد يف ـؾ مـ :شقرة إظراف ,وشقرة افروم,
وشقرة هقد ,وشقرة ـٚف أي :شقرة مريؿ وشَمه ٚبذفؽ فُقهن ٚتٌدأ بـــ (ـًٓٔص) ,وشقرة افٌَرة,
وٕذـر ادقاوع افًًٌ ,ٜوهل:
ِ

َ ٝرب َ
ؽ " (افزخرف.)32 :
ْح َ
إول :ؿٚل تًٚػَ " :أ ُه ْؿ َي ًَْ ُّ َ
قن َر ْ َ
ِ

َ ٝرب َ
قن " =افزخرف.<32 :
ْح ُ
جي َّ ًُ َ
افثٚين :ؿٚل تًٚػَ " :و َر ْ َ
ؽ َخ ْ ٌر ممهْ َ ٚ
ِ

ِ ِ

غ " =إظراف.<56 :
ْح َ
ي ٛم َـ ادُْ ْحًْ َ
 ٝاّلِلهِ َؿ ِر ٌ
افثٚف :ٞؿٚل تًٚػ " :إِ هن َر ْ َ

ِ

افرابع :ؿٚل تًٚػَ " :ؾُ ْٕ ٚي ْر إِ َػ آ َث ِ
ْح ٝاّلِلهِ " =افروم.<50 :
ٚر َر ْ َ
ُؿ َأ ْه َؾ ا ْف ٌَ ْٔ= " ٝهقد.<73 :
ْح ُ
اخلٚمس :ؿٚل تًٚػَ " :ر ْ َ
 ٝاّلِلهِ َو َب َرـَُ ٚت ُف َظ َِ ُْٔ ْ

ِ

ِ

ْحَ ٝرب َ
ؽ َظ ٌْدَ ُه زَ ـ َِر هي= " ٚمريؿ.<2 :
افًٚدس :ؿٚل تًٚػ " :ذـ ُْر َر ْ َ
ِ

افًٚبع :ؿٚل تًٚػُ " :أو َفئ َ
 ٝاّلِلهِ " =افٌَرة.<218 :
ْح َ
ؽ َي ْر ُج َ
قن َر ْ َ
وؿقفف( :زَ َب َـر ْه) :أي ـتٌف ,ومْف افزبقر :أي افُتٚب ,وافوّر ادًتس يًقد ظذ افهحٚب ٜافذيـ ـتٌقا
افقحل أمٚم رشقل اّلِل  بٖمره وإؿراره ,وؿٔؾ :يًقد ظذ ظثَمن بـ ظٍٚن ريض اّلِل ظْف ,وذفؽ مـ بٚب

63
64
65

ت " بفتح التاء ،وفي نسخ أخرىَ " :وَر ْح َمتَا " بألف التثنية.
وفي نسخ أخرىَ " :وَر ْح َم َ
وفي نسخ أخرىُ " :ىوِد " بكسر الدال.
وفي نسخ أخرىَ " :ك ِ
اف " بكسر الفاء.
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ادجٚز؛ ٕٕف مل يُت ٛبًٍْف ,وإَٕم ـٚن شٌٌ ً ٚفُِتٚب ٜوآمر ًا ِب ,ٚأي هُذا ـُتٌ ٝهذه افَُِمت يف مهحػ
ووزّ ع ظذ إمهٚر.
اإلمٚم ظثَمن بـ ظٍٚن ومًُٕ ٚخ يف ظٓده ريض اّلِل ظْف ُ

ات ُظ َُـق ُد افـ هث ِ
ـؿ
َم ًًـَ ٚأ ِخ ْٔ َـر ٌ
ـٚن َه ّ

ِ
َـح ٍ
ُـٓـَ ٚث ُ
ــؿ
َّ ًْ ٕ )95ـت َ
ـَلث ٕ ْ
ـؾ إ ْب َـر َه ْ

ِ
ُـٓـ :)ٚيَهد افْٚطؿ أن ـِّ )ًّٕٝ( ٜرشّ ٝبٚفتٚء ادٍتقح ٜبٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوجٚء
(ٕ ًْ َّـت َ
 ٝاّلِلهِ َظ َِ ُْٔ ُْؿ َو َمَ ٚإٔ َ
ْزَل "
ذفؽ ـَم ذـر افْٚطؿ يف أحد ظؼ مقوً ً ,ٚأوهل ٚؿقفف تًٚػَ " :وا ْذـ ُُروا ِٕ ًْ َّ َ
ِ
ُـٓـ )ٚتًقد ظذ أؿرب مذـقر يف افٌٔ ٝافًٚبؼ ,وهق شقرة افٌَرة.
(افٌَرة .)231 :ؾٚهلٚء يف ـَِّّ ًْ ٕ( ٜـت َ
َـح ٍ
( َث ُ
ـؾ) :أي ثَلث ٜمقاوع يف شقرة افْحؾ رشّ ٝؾٔٓ ٚـِّ )ًّٕٝ( ٜبٚفتٚء ادٍتقح ,ٜوهل:
ـَلث ٕ ْ
ِ

ِ

ِ

ِ

ون " (افْحؾ.)72 :
ُقن َوبِْ ًْ َّ ٝاّلِلهِ ُه ْؿ َي ُْ ٍُ ُر َ
إول :ؿٚل تًٚػَ " :أ َؾٌِْ ٚف ٌَٚض ِؾ ُي ْٗمْ َ

ِ

ِ

وهنَ( " ٚافْحؾ.)83 :
قن ٕ ًْ َّ َ
افثٚين :ؿٚل تًٚػَ " :ي ًْ ِر ُؾ َ
 ٝاّلِلهِ ُث هؿ ُيُْْ ُر َ

ِ

ون " (افْحؾ.)114 :
افثٚف :ٞؿٚل تًٚػَ " :و ْاصُ ُُروا ٕ ًْ َّ َ
 ٝاّلِلهِ إِ ْن ُـْْت ُْؿ إِ هيُ ٚه َت ًْ ٌُدُ َ

وهذه ادقاوع افثَلث ٜهل ثٚين وثٚف ٞورابع ادقاوع إحد ظؼ افتل رشّ ٝؾٔٓ ٚـِّ )ًّٕٝ( ٜبٚفتٚء
ادٍتقح.ٜ
ــؿ َم ًًـ :)ٚأي مقوًٚن يف شقرة إبراهٔؿ رشّ ٝؾٔٓ ٚـِّ )ًّٕٝ( ٜبٚفتٚء ادٍتقح ,ٜومه:ٚ
(إ ْب َـر َه ْ
ِ

ِ

ـ ٍْر ًا " (إبراهٔؿ.)28 :
 ٝاّلِلهِ ُ
يـ َبده ُفقا ٕ ًْ َّ َ
إول :ؿٚل تًٚػَ " :أ َمل ْ ت ََر إِ َػ افهذ َ

ِ

قه( " ٚإبراهٔؿ.)34 :
افثٚين :ؿٚل تًٚػَ " :وإِ ْن َت ًُدُّ وا ٕ ًْ َّ َ
 ٝاّلِلهِ ٓ ُ َْت ُه َ

وهذان ادقوًٚن مه ٚخٚمس وشٚدس ادقاوع إحد ظؼ افتل رشّ ٝؾٔٓ ٚـِّ )ًّٕٝ( ٜبٚفتٚء
ادٍتقح.ٜ
َ
ات) :يَهد افْٚطؿ ِبذه افُِّ ,ٜادقاوع إخرة مـ ـؾ مـ شقر( :افٌَرة وافْحؾ وإبراهٔؿ),
(أ ِخ ْٔ َـر ٌ
احسازًا مـ ادقاوع إوػ يف ـؾ مـ هذه افًقر ,ؾَد جٚء يف شقرة افٌَرة ـِّ )ًّٕٝ( ٜمرتغ ادقوع
إول مَْٓم رشّ ٝبٚفتٚء ادربقض ٜوهق ؿقفف تًٚػ " :ومـ يٌد ْل ًِّٕ َ ٜاّلِلِ ِ
َ َ ْ َُ
َْ

ِ

ٚء ْت ُف " (افٌَرة.)211:
م ْـ َب ًْد َمَ ٚج َ

ويف شقرة افْحؾ جٚءت ـِّ )ًّٕٝ( ٜمخً ٜمرات ,ادقوًغ إوفٔغ رشؿ بٚفتٚء ادربقض ,ٜومه :ٚؿقفف
تًٚػَ " :وإِ ْن َت ًُدُّ وا ِٕ ًْ َّ َ ٜاّلِلهِ

ِ

ِ

ون " (افْحؾ.)71:
جي َحدُ َ
َٓ ُ َْت ُه َ
قه( " ٚافْحؾ ,)18:وؿقفف تًٚػَ " :أ َؾٌِْ ًْ َّ ٜاّلِلهِ َ ْ
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ويف شقرة إبراهٔؿ جٚءت ـِّ )ًّٕٝ( ٜثَلث مرات ,ادقوع إول مْٓؿ رشّ ٝبٚفتٚء ادربقض,ٜ
ِ

ِ

ِِ

وذفؽ يف ؿقفف تًٚػ" :

ُؿ " (إبراهٔؿ.)6:
قشك ف ََ ْقمف ا ْذـ ُُرو ْا ٕ ًْ َّ َ ٜاّلِلهِ َظ َِ ُْٔ ْ
َوإِ ْذ َؿ َٚل ُم َ

(ظ َُـق ُد افـ هث ِ
ـؿ) :يَهد افْٚطؿ أن ادقوع افثٚين يف شقرة افًَقد أي شقرة ادٚئدة رشّ ٝؾٔف ـِّٜ
ُ
ـٚن َه ّ
ِ
 ٝاّلِلهِ َظ َِ ُْٔ ُْؿ إِ ْذ َه هؿ َؿ ْق ٌم َأن
يـ َآمُْق ْا ا ْذـ ُُرو ْا ِٕ ًْ َّ َ
(ًّٕ )ٝبٚفتٚء ادٍتقح ,ٜوهق ؿقفف تًٚػ " :يَ ٚأ ُّ َهي ٚا هفذ َ
ِ
(ه هؿ).
َي ٌْ ًُ ُىق ْا إِ َف ُْٔ ُْؿ َأ ْيد َ ُهي ْؿ " (ادٚئدة .)11:وؿقففَ ( :ه هؿ) :أي ادقوع افذي ورد ؾٔف ؾًؾَ :
تٌْٔف :وردت ـِّ )ًّٕٝ( ٜيف شقرة ادٚئدة يف ثَلث ٜمقاوع ,يف ادقوع افثٚين مْٓؿ ـَم بْٔ ٚرشّ ٝبٚفتٚء
ادٍتقح ,ٜأم ٚيف ادقوًغ إول وافثٚف ٞرشّ ٝبٚفتٚء ادربقض ,ٜومه :ٚؿقفف تًٚػَ " :وا ْذـ ُُرو ْا ِٕ ًْ َّ َ ٜاّلِلهِ
ِ
ِ
ِ
قشك فِ ََ ْق ِم ِف َيَ ٚؿ ْق ِم ا ْذـ ُُرو ْا ِٕ ًْ َّ َ ٜاّلِلهِ
َظ َُِْٔ ُْؿ َومٔ َثَ ٚؿ ُف ا هفذي َوا َث ََُُؿ بِف " (ادٚئدة ,)7:وؿقفف تًٚػَ " :وإِ ْذ َؿ َٚل ُم َ
ُؿ " (ادٚئدة.)20:
َظ َِ ُْٔ ْ

وهذا ادقوع يف شقرة ادٚئدة هق ادقوع افًٚبع مـ ادقاوع إحد ظؼ افتل رشّ ٝؾٔٓ ٚـِّ)ًّٕٝ( ٜ
بٚفتٚء ادٍتقح.ٜ

ِ
ـٓـَ ٚوافُّْـ ِ
قر
ان(َ )67ف ًْـَْ َ
ـّ َـر َ
 ٝبِ َ
ظ ْ

ـٚن ُث هؿ َؾـٚضِـ ٌر( )66ـَـٚف ُّى ِ
ـقر
ُ )96ف َْ َّ ُ

ـٚن ُثــؿ َؾـٚضِــر ـَـٚفـ ُّى ِ ِ
ان) :أصٚر افْٚطؿ هْ ٚإػ ادقاوع إربً ٜادتٌَٔ ٜمـ إحد
ـّ َـر َ
ــقر ظ ْ
ٌ
ـّ ُ ه
( ُفـ َْ َ
ظؼ مقوً ً ٚافتل رشّ ٝؾٔٓ ٚـِّ )ًّٕٝ( ٝبٚفتٚء ادٍتقح ٜبٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوهذه ادقاوع
ـَم ذـر افْٚطؿ يف افًقر افتٚفٔ( :ٜفََمن ,وؾٚضر ,وافىقر ,وآل ظّران) ,وهل:
ِ

ِ

ؿقفف تًٚػَ " :أ َمل ْ ت ََر َأ هن ا ْف ٍُ ِْ َ
ح ِر بِْ ًْ َّ ٝاّلِلهِ " (فََمن.)31 :
ؽ َ ْجت ِري ِيف ا ْف ٌَ ْ
ِ

ُؿ " (ؾٚضر.)3 :
هٚس ا ْذـ ُُروا ٕ ًْ َّ َ
ؿقفف تًٚػَ " :يَ ٚأ ُّ َهي ٚافْ ُ
 ٝاّلِلهِ َظ َِ ُْٔ ْ

ِ

ِ

ِ

جمْ ٍ
ْ ٝبِْ ًْ ََّ ٝرب َ
ُقن " (افىقر.)29 :
ؿقفف تًٚػَ " :ؾ َذـ ْر َؾ ََم َإٔ َ
ؽ بَُِٚه ٍـ َوٓ َ ْ
ِ

اء " (آل ظّران.)103 :
ؿقفف تًٚػَ " :وا ْذـ ُُروا ٕ ًْ َّ َ
 ٝاّلِلهِ َظ َِ ُْٔ ُْؿ إِ ْذ ُـْْت ُْؿ َأ ْظدَ ً

ِ
ـٓـَ ٚوافــْ ِ
ُّــقر) :يٌغ افْٚطؿ ادقاوع افتل رشّ ٝؾٔٓ ٚـِّ( ٜفًْ )ٝبٚفتٚء
ان َفـ ًْـْ َ
ـّ َـر َ
َـ ٝبِ َ
(ظ ْ
ادٍتقح ٜبٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوذفؽ يف مقوًغ:
66
67

ـاطـ ٍـر " بتنوين كسر ،وفي نسخ أخرى " :فَ ِ
وفي نسخ أخرى " :فَ ِ
ـاطـ َـر " بفتح الراء.
ِ
ان " بضم النون.
وفي نسخ أخرى " :ع ْـم َـر ُ
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ِ

غ " (آل ظّران.)61:
إول يف شقرة آل ظّران ,وهق ؿقفف تًٚػُ " :ث هؿ َٕ ٌْت َِٓ ْؾ َؾْ َْج ًَ ْؾ َف ًْْ َ
َ ٝاّلِلهِ َظ َذ ا ْفَُٚذبِ َ

ِ

ِ

ِ

ِ

افثٚين يف شقرة افْقر ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :و َْ
غ " (افْقر.)7:
اخلٚم ًَ َُ ٜأ هن َف ًْْ َ
َ ٝاّلِلهِ َظ َِ ْٔف إِ ْن ـ َ
َٚن م َـ ا ْفَُٚذبِ َ
َـ )ٝيف شقرة آل ظّران يف مقوًغ ,ادقوع افثٚين مَْٓم رشّ ٝبٚفتٚء
تٌْٔف :وردت ـَِّ ( ٜفـ ًْـْ َ
ِ ِ

ِ

ِ

ؽ َجزَ اؤُ ُه ْؿ َأ هن َظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َف ًَْْ َ ٜاّلِلهِ َوا َْدَلئََُ ٜوافْهِ ٚ
ادربقض ,ٜوهق ؿقفف تًٚػُ " :أ ْو َفئ َ
غ " (آل ظّران.)87:
ْجً َ
س َأ ْ َ

 ٝبِ ََـدْ َش ِّ ْع ُ َ
ـص
ـؿ(َ )68م ًْ ِه َٔ ْ
َي ّ
َ َْت ِر ْي ُ

قش َ
ـص
ػ ِظ ّْ َر َ
ان ا ْف ََ َه ْ
َ )97و ْام َـر َأ ٌت ُي ُ

(ام َـر َأت) رشّ ٝبٚفتٚء
قشػَ ِظ ّْ َر َ
ان ا ْف ََ َه ْ
َ
ـؿ) :يَهد افْٚطؿ هْ ٚأن ـِّْ ٜ
ـص َ َْت ِر ْي ُ
(و ْام َـر َأ ٌت ُي ُ
ادٍتقح ٜيف ـؾ مـ شقر( :يقشػ ,وآل ظّران ,وافَهص ,وافتحريؿ) ,وذفؽ يف شًٌ ٜمقاوع بٚتٍٚق
ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوهل:
ِ ِ

ِ

إول :ؿقفف تًٚػَ " :و َؿ َٚل ٕ ًْ َق ٌة ِيف ا َْدديَْْ ٜام َر َأ ُت افْ ًَ ِز ِيز ت َُر ِ
اود " (يقشػ.)30 :
ِ

أن َح ْه َح َص َْ
اْل ّؼ " (يقشػ.)51 :
افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :ؿَ ٚفْ ٝام َر َأ ُت ا ْف ًَ ِز ِيز َ
ِ

ِ

ان " (آل ظّران.)35 :
افثٚف :ٞؿقفف تًٚػ " :إِ ْذ َؿَ ٚفْ ٝام َر َأ ُت ظ ّْ َر َ

ِ

ِ

ت ؾ ْر َظ ْق َن " (افَهص.)9 :
افرابع :ؿقفف تًٚػَ " :و َؿَ ٚفْ ٝام َر َأ ُ
ت ُٕقح " (افتحريؿ.)10 :
اخلٚمس :ؿقفف تًٚػْ " :ام َر َأ َ
ت ُفقط " (افتحريؿ.)10 :
افًٚدس :ؿقفف تًٚػَ " :و ْام َر َأ َ

ِ

ت ؾ ْر َظ ْق َن " (افتحريؿ.)11 :
افًٚبع :ؿقفف تًٚػْ " :ام َر َأ َ

 ٝبِ ََـدْ َش ِّ ْع ُ َ
ـص) :يَهد افْٚطؿ هْ ٚأن ـِّ( ٜمًهٔ )ٝيف شقرة ؿد شّع أي :شقرة
(م ًْ ِه َٔ ْ
َي ّ
َ
ادجٚدف ٜرشّ ٝبٚفتٚء ادٍتقح ٜوذفؽ يف مقوًغ بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜومه:ٚ
ِ

ِ

ان َوم ًْهٔ ٝافرش ِ
َٚج ْق َن بِِ ٚ
قل " (ادجٚدف.)8 :ٜ
إول :ؿقفف تًٚػَ " :و َي َتْ َ
ه ُ
إل ْث ِؿ َوا ْف ًُدْ َو ِ َ َ
ِ

ِ

ان َوم ًْهٔ ٝافرش ِ
َٚج ْقا بِِ ٚ
قل " (ادجٚدف.)9 :ٜ
افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :ؾَل َت َتْ َ
ه ُ
إل ْث ِؿ َوا ْف ًُدْ َو ِ َ َ
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وفي نسخ أخرى " :تَ ْح ِرْي َـم " بفتح الميم.
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ِ
ـ ً
ــرى ؽَـٚؾِــ ِر
ُــَل َو َإْٓـ ٍَـٚل َو ُأ ْخ َ

ـج َـر َت( )69افدُّ َخ ِ
هـَ ٝؾـٚضِ ِ
ـر
ـٚن ُشـْ ْ
َ )98ص َ

()70

ـج َـر َت افدُّ َخ ِ
َ
ـٚن) :أي :إن ـِّ( ٜصجرت) يف شقرة افدخٚن رشّ ٝبٚفتٚء ادٍتقح ٜبٚتٍٚق
(ص َ
ت اف هز ُّؿق ِم" (افدخٚن.)43 :
ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوذفؽ يف ؿقفف تًٚػ" :إِ هن َص َج َر َ

ِ
ــرى ؽَ ـٚؾِـ ِ
هـَ ٝؾـٚضِ ِ
ـر ـ ً
(شْهُ )ٝرشّ ٝبٚفتٚء ادٍتقح ٜيف
(شـْ ْ
ـر) :أي :إن ـُِّ ٜ
ُــَل َو َإْٓـ ٍَـٚل َو ُأ ْخ َ
ُ
ـؾ مـ شقر( :ؾٚضر ,وإٍٕٚل ,وؽٚؾر) ,وذفؽ يف مخً ٜمقاوع بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوهل:
ِ

غ " (ؾٚضر.)43 :
ون إِٓ ُشْ َ
إول :ؿقفف تًٚػَ " :ؾ َٓ ْؾ َيْْيُ ُر َ
ه ٝإَ هوف َ

جتدَ ِ
افثٚين :ؿقفف تًٚػَ " :ؾ َِ ْـ َ ِ

ِ

ِ

ف ًُْه ٝاّلِلهِ َت ٌْدي ً
َل " (ؾٚضر.)43 :

جتدَ ِ
افثٚف :ٞؿقفف تًٚػَ " :و َف ْـ َ ِ

ِ

ف ًُْه ٝاّلِلهِ َ َْت ِقي ً
َل " (ؾٚضر.)43 :

افرابع :ؿقفف تًٚػَ " :وإِ ْن َي ًُق ُدوا َؾ ََدْ

ِ

غ " (إٍٕٚل.)38 :
ُ ٝشْ ُ
َم َو ْ
ه ٝإَ هوف َ

ه ٝاّلِلهِ ا هفتِل َؿدْ
اخلٚمس :ؿقفف تًٚػُ " :شْ َ

ِ ِِ

ِ ٝيف ظ ٌَٚده " (ؽٚؾر.)85 :
خَ َِ ْ

تٌْٔٓٚن:
 -1ادقاوع افثَلث ٜإوػ ادذـقرة أظَله وردت يف شقرة ؾٚضر يف آي ٜواحدة ,ومل يرد ؽره ,ٚوفذا ؿٚل
افْٚطؿَ ( :ؾٚضِ ِ
ـر ـ ًَُل) :أي ْجٔع مقاوع شقرة ؾٚضر.
 -2مًْك ؿقل افْٚطؿَ " :و ُأخْ َرى ؽَ ٚؾِ ِ
ـر" أي أن ادقوع افذي جٚء ؾٔف ـِّ( ٜشْ )ٝورد يف آخر شقرة
ؽٚؾر ,ؾٔٚي ٜافتل وردت ؾٔٓ ٚهذه افُِّ ٜهل آخر آي ٜيف شقرة ؽٚؾر.

ِ
ـٝ
ـّ ْ
ـَ ٝوا ْبـْ ٌ
ؾِ ْى َـر ْت َب َِـ هٔ ْ
ََ ٝوـَِ َ
ـف بِٚفـ هت ِ
ْجـًـ ٚو َؾـردا ؾِٔ ِ
ــٚء ُظ ِ
ف
ــر ْ
َْ ً َ ْ ً ْ

ُ )99ؿ هـر ُت َظ ْٔ ٍ
ـٝ
هـ ٝؾِـل َو َؿـ ًَ ْ
ــ َجـْ ٌ
َ )100أوش َط َآظر ِ
اختُِِ ْ
ـػ
اف َوـ ُُّؾ َمْ ٚ
َْ
ْ َ

( ُؿ هـر ُت َظ ْٔ ٍ
ــ) :أي :إن ـُِّ ( ٜؿ هـر ُت) رشّ ٝبٚفتٚء ادٍتقح ٜيف مقوع واحد بٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ,ٜ
وهق ؿقفف تًٚػُ " :ؿ هر ُت َظ ْ ٍ
غ ِيل َو َفؽ " (افَهص.)9 :
هـ )ٝرشّ ٝبٚفتٚء ادٍتقح ٜيف شقرة افقاؿً ٜبٚتٍٚق
(جـْ ٌ
هـ ٝؾِـل َو َؿـ ًَ ْ
(جـْ ٌ
ـ :)ٝأي :إن ـَِّ ٜ
َ
ِ

هٍ ًَٕٔ ٝ
ؿ " (افقاؿً.)89 :ٜ
ٚن َو َجْ ُ
حي ٌ
ادهٚحػ افًثَمٕٔ ,ٜوذفؽ يف ؿقفف تًٚػَ " :ؾ َر ْو ٌح َو َر ْ َ
69
ت " بضم التاء.
ـج َـر ُ
وفي نسخ أخرىَ " :ش َ
70
ف َغ ِ
ِ ِ
ـاف ـ ِر " .وحرف الشيء ىو طرفو ،ويقصد بحرف غافر ىنا :أي
وح ِر َ
وح ِرف َغـاف ـ ِر " ،وفي نسخ أخرىَ " :
وفي نسخ أخرىَ " :
آخر آية في سورة غافر.
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َ :)ٝأي :إن هذه افَُِمت افثَلث ٜرشّ ٝبٚفتٚء ادٍتقح ٜبٚتٍٚق ادهٚحػ
ـَ ٝوا ْبـْ ٌ
(ؾِ ْى َـر ْت َب َِـ هٔ ْ
 ٝاّلِلهِ خَ ْ ٌر فَُ ُْؿ " (هقد ,)86 :ويف ؿقفف تًٚػ " :ؾِ ْى َر َت اّلِلهِ ا هفتِل َؾ َى َر
افًثَمٕٔ ,ٜوذفؽ يف ؿقفف تًٚػَ " :ب َِ هٔ ُ
ِ

ان " (افتحريؿ.)12 :
هٚس َظ َِْٔ َٓ( " ٚافروم ,)30 :ويف ؿقفف تًٚػَ " :و َم ْر َي َؿ ا ْبْ َ
َ ٝظ ّْ َر َ
افْ َ

ـَ ٝأوش َط َآظر ِ
ِ
اف) :أي :إن (ـِّ )ٝرشّ ٝبٚفتٚء ادٍتقح ٜبٚتٍٚق ادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜيف
َ
َْ
ـّ ْ ْ َ
(وـَِ َ
ؽ ُْ
َ ٝرب َ
اْل ًَْْك " (إظراف .)137 :واتٍؼ افَراء ظذ
 ٝـَِِ َّ ُ
شقرة إظراف ,وذفؽ يف ؿقفف تًٚػَ " :وَتَ ه ْ
ؿراء  ٚبٚإلؾراد (ـِّ )ٝوفٔس بٚجلّع (ـَِمت).
ـف بِٚفـ هت ِ
اختُِِـػْ ْجـًـ ٚو َؾـردا ؾِٔ ِ
ــٚء ُظ ِ
أن ّ
ـؾ مقوع اختِػ
(وـ ُُّؾ َمْ ٚ
ــرفْ ) :وهذه ؿٚظدة مٍٚدهّ ٚ
َ
َْ ً َ ْ ً ْ
افَراء يف إؾراده أو ْجًف ؾّٕ٘ف ُرشؿ بٚفتٚء ادٍتقح ,ٜوهْ ٚافَُلم يتًِؼ بًِؿ افَراءات ,ؾْٓٚك شًٌ ٜـَِمت
وردت يف اثْل ظؼ مقوً ً ٚاختِػ افَراء يف ؿراء  ٚبٚإلؾراد أو اجلّع ,وهذه ادقاوع هل:
إول :ؿقفف تًٚػ" :

ِ

ِ

َ ٝرب َ
ؽ صدْ ؿ ًَ ٚو َظدْ ًٓ " (إًٕٚم.)115 :
 ٝـَِ َّ ُ
َوَتَ ه ْ
ِ

ِ

ِ

َ ٝرب َ
افثٚين :ؿقفف تًٚػ " :ـ ََذف َ
ً َُقا " (يقٕس.)33 :
 ٝـَِ َّ ُ
ؽ َح هَ ْ
ؽ َظ َذ ا هفذ َ
يـ َؾ َ
ِ

ِ

ِ

َ ٝرب َ
ُقن " (يقٕس.)96 :
َ ٝظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ـَِ َّ ُ
يـ َح هَ ْ
ؽ ٓ ُي ْٗمْ َ
افثٚف :ٞؿقفف تًٚػ " :إِ هن ا هفذ َ
ِ

ِ

ِ

َ ٝرب َ
افرابع :ؿقفف تًٚػَ " :وـ ََذف َ
ـ ٍَ ُروا " (ؽٚؾر.)6 :
يـ َ
 ٝـَِ َّ ُ
ؽ َح هَ ْ
ؽ َظ َذ ا هفذ َ
ٍ ِ

اخلٚمس :ؿقفف تًٚػَ " :ؾ ُٓ ْؿ َظ َذ َبَْٔ ٝمْْ ُف " (ؾٚضر.)40 :
ص ٍْ ٌر " (ادرشَلت.)33 :
ْجَ ٚف ٌ
ُ ٝ
افًٚدس :ؿقفف تًٚػ " :ـ ََٖ هٕ ُف ِ َ

ِ

افًٚبع :ؿقفف تًٚػَ " :و َأ ْف َُق ُه ِيف ؽَ ََٔ ٚبُْ ٝ
اجل( " ٛيقشػ.)10 :
افثٚمـ :ؿقفف تًٚػ " :ؾ ََِم َذهٌق ْا بِ ِف و َأْجًق ْا َأن َجيً ُِقه ِيف ؽَ ٔٚب ِ
ُْ ٝ
اجلٛ
َ َ
َْ ُ
َ َُْ
ه َُ

" (يقشػ.)15 :

وهذه ادقاوع افثَمٕٔ ٜؿرأه ٚحٍص ظـ ظٚصؿ بٚإلؾراد.
افتٚشع :ؿقفف تًٚػ " :هف ََدْ

ِِ

ِِ

قش َ
غ " (يقشػ.)7:
ػ َوإِ ْخ َقتف آ َي ٌ
ـ َ
ًِٚئِ َ
ٚت ف ه
َٚن ِيف ُي ُ
ِ

ِ

ٚت مـ هربف " (افًٌُْقت.)50:
افًٚذ :ؿقفف تًٚػَ " :و َؿُ ٚفقا فَ ْقٓ ُأ ِٕز َل َظ َِ ْٔف آ َي ٌ

ِ ِ

ُقن " (شٌٖ.)37 :
اْلٚدي ظؼ :ؿقفف تًٚػَ " :و ُه ْؿ ِيف ا ْفٌ ُُر َؾٚت آمْ َ

ِ

ِ

ٍ

ـ َأـ ََْمم َٓ( " ٚؾهِ.)47:ٝ
افثٚين ظؼ :ؿقفف تًٚػَ " :و َمَ ٚخت ُْر ُج مـ َث َّ َرات م ْ

وهذه ادقاوع إربً ٜؿرأه ٚحٍص ظـ ظٚصؿ بٚجلّع.
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مَلحي:ٜ
ادقاوع آثْ ٚظؼ افًٚبَ ٜاتٍَ ٝادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜظذ رشّٓ ٚبٚفتٚء ادٍتقح ,ٜإٓ مقوًغ اختٍِٝ
ادهٚحػ افًثَمٕٔ ٜيف رشّٓ ٚبٚفتٚء ادٍتقح ٜأو ادربقض ,ٜوادنٓقر هق رشّٓ ٚبٚفتٚء ادٍتقح ,ٜوهذان
ادقوًٚن مه:ٚ
ِ
َ ٝرب َ
ُقن"
َ ٝظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ ـَِِ َّ ُ
يـ َح هَ ْ
ؽ ٓ ُي ْٗ ِمْ َ
 -1ادقوع افثٚين مـ شقرة يقٕس ,وهق ؿقفف تًٚػ" :إِ هن ا هفذ َ
(يقٕس.)96 :

-2

ِ

ِ

ِ

َ ٝرب َ
مقوع شقرة ؽٚؾر ,وهق ؿقفف تًٚػَ " :وـ ََذف َ
ـ ٍَ ُروا " (ؽٚؾر.)6 :
يـ َ
 ٝـَِ َّ ُ
ؽ َح هَ ْ
ؽ َظ َذ ا هفذ َ
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الو ْص ِل
َه ِز َ
َب ُ
اب َ ْ
مهزة افقصؾ :هل مهزة زائدة يف أول افُِّ ,ٜتثٌ ٝظْد آبتداء ِب ,ٚوتًَط ظْد وصؾ افُِّ ٜبَم ؿٌِٓ.ٚ
وتدخؾ مهزة افقصؾ ظذ إؾًٚل وإشَمء واْلروف.
وشٌ ٛتًّٔتِٓ ٚبّزة افقصؾ ظذ افرؽؿ مـ أهن ٚتًَط يف حٚف ٜافقصؾ :هق أهن ٚتًَط ؾٔتهؾ م ٚؿٌِٓٚ
بَم بًده ,ٚوؿٔؾ :فقصقل ادتُِؿ ِب ٚإػ افْىؼ بٚفًٚــ ,وذفؽ ٕٕف د ٚـٚن ٓ ُيقؿػ بّتحرك وٓ يٌتدأ
بًٚــ ,ـٚن ٓبد مـ اإلتٔٚن بقء حتك ٕتُّـ مـ افْىؼ بٚفًٚــ ,وهذا افقء هق "مهزة افقصؾ".
وافٍرق بْٔٓ ٚوبغ مهزة افَىع :هق أن مهزة افَىع حرف أصع مـ حروف افُِّ ,ٜويْىؼ ِب ٚظْد
آبتداء بٚفُِّ ٜوظْد وصِٓ ٚبَم بًده.ٚ
وؿد بغ افْٚطؿ يف هذا افٌٚب أحُٚم آبتداء ِبّزة افقصؾ ,وذفؽ ظذ افْحق افتٚيل:

 )101وابدَ ْأ ِِبّ ِز ا ْفقص ِ ِ
ــ ؾِ ًْ ٍ
ـؿ
ـؾ م ْ
َ ْ َْ َ ْ
ـؾ بِ َو ّ

ـِ ٞمــ ِ
افٍـ ًْ ِ
َـٚن َثٚفِ ٌ
ـؿ
ـؾ ُي َ
إن ـ َ
ْ
َ
ـو ّ

دع),
أيُ :يٌدأ ِبّزة افقصؾ بٚفوؿ إذا ـٚن ثٚف ٞافًٍؾ موّقم ً ٚو ًَم أصِٔ ً ,ٚمثؾُ ( :اجتُثُ ( ,)ٝا ُ
خرج)ُ ( ,اصُُر).
( ُا ُ
تٌْٔف :إذا ـٚن ثٚف ٞافًٍؾ موّقم ً ٚو ًَم ظٚروُ ًٚيٌدأ ِبّزة افقصؾ بٚفُن وفٔس افوؿ ,وجٚء ذفؽ يف
افَرآن افُريؿ يف مخً ٜأؾًٚل ,وهل( :اِ ُ
موقا) ,وم ٚيٌغ أن افوؿ يف هذه
ؿوقا ,اِ ُ
منقا ,اِيتُقا ,اِبُْقا ,اِ ُ
(امشِ ,
ايِ ,ٝ
ِ
ِ
ِ
امض).
اؿض,
ابـ,
افَُِمت ظٚرض ,إٔؽ إذا أمرت ادخٚضِ ٛب ٚؿِ ٝفف:

َآشّ ِ
ـٚء َؽ ْٔ َـر( )71افـ ه
َن َهـَ ٚوؾِــل
ْ َ
َل ِم ـ ْ ُ
ٍ
ــع ا ْثـَْــتَـ ْٔ ِ
ـــ
ـــرأة َو ْاشـــ ٍؿ َم َ
َو ْام َ

ِ
ـٚل ا ْفُ ْ ِ
ْن ُه َح َ
ْـح َوؾِــ
َن َوا ْف ٍَت ِ
َ )102واـ ْ
ــ مـع ابـْ ِ
َـْ ٝام ِ
ـر ٍئ َوا ْثـَْـ ْٔ ِ
ــ
 )103ا ْب ٍ َ َ ْ

ِ
ـٚل ا ْفُ ْ ِ
ْن ُه َح َ
َن َوا ْف ٍَتْـحِ ) :أيُ :يٌدأ ِبّزة افقصؾ بٚفُن إن ـٚن ثٚف ٞافًٍؾ مًُقر ًا أو
َ
(واـ ْ
مٍتقح ً ,ٚمثؾ( :اِ ِ
ؽٍر)( ,اِ ِ
ْضب)( ,إِىََِقا)( ,إِتَٓقا).
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وفي نسخ أخرىَ " :غ ِ
ير " بكسر الراء.
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(وؾِـــ َآشّ ِ
ـٚء ؽَ ْٔ َـر افـ ه
َن َهـ :)ٚأيُ :يٌدأ بٕٚشَمء ادٌدوءة ِبّزة افقصؾ بٚفُن مثؾ( :ابتٌٚء,
َ
ْ َ
َل ِم ـ ْ ُ
اختَلف ,اشتٌُٚر ًا ,اشتًجٚهلؿ) ,وتًّك هذه إشَمء بٕٚشَمء افَٔٚشٔ ,ٜأي ادًَٔ ٜظذ ؿٚظدة مًروؾ:ٜ
ؾُؾ مهدر مخٚد أو شداد مهزتف مهزة وصؾ.
ويًتثْك مـ ذفؽ مهزة افقصؾ يف ٓم افتًريػ ؾ ٌُٔدأ ِب ٚبٚفٍتح مىَِ ً ,ٚمثؾ( :افْٓٚر ,اجلْ ,ٜاهلدى) ,وهْٚ
دخِ ٝمهزة افقصؾ ظذ حرف وهق ٓم افتًريػ.
ــ مـع ابْ ِ
ِ
ــ َو ْام َر ٍأة َو ْاش ٍؿ َمـ َع ا ْثـَْـت ْ ِ
َْ ٝام ِر ٍئ َوا ْث َْ ْٔ ِ
َغ) :ذـر افْٚطؿ هْ ٚأشَمء يٌدأ ِبّزة
(وؾـل ا ْب ٍ َ َ ْ
َ
افقصؾ ؾٔٓ ٚبٚفُن ,وهل( :ابـ ,ابْ ,ٝامرئ ,امرأة ,اثْغ ,اثْتغ ,اشؿ) .وهذه إشَمء تًّك بٕٚشَمء
افًَمظٔ ,ٜوهل إشَمء افتل وردت ظْد افًرب دون افرجقع إػ ؿٚظدة مًْٔ ,ٜومل يرد ؽر هذه إشَمء
افًَمظٔ ٜافًًٌ ٜيف افَرآن افُريؿ.
اخلَلص:ٜ
 -1مهزة افقصؾ يف إؾًٚلُ :يٌدأ ِب ٚبٚفوؿ إن ـٚن ثٚف ٞافًٍؾ موّقم ًٚو ًَم أصِٔ ً ,ٚو ُيٌدأ ِب ٚبٚفُن
إن ـٚن ثٚف ٞافًٍؾ مًُقر ًا أو مٍتقح ً ٚأو موّقم ً ٚو ًَم ظٚرو ً.ٚ
شقاء إشَمء افَٔٚشٔ ٜأم افًَمظٔ.ٜ
 -2مهزة افقصؾ يف إشَمءُ :يٌدأ ِب ٚبٚفُن مىَِ ً,ٚ
ً
 -3مهزة افقصؾ يف اْلروفُ :يٌدأ ِب ٚبٚفٍتح مىَِ ً ,ٚومل تٖيت إٓ يف (ال) افتًريػ.
ؾقائد:
َ -1تذف مهزة افقصؾ فٍي ً ٚوخى ً ٚمـ (ال) افتًريػ إذا دخِ ٝظِٔٓٓ ٚم اجلر ,مثؾّ( :لِل ,فِّتَغ,
فِذيـ) ,أم ٚإذا دخِ ٝظِٔٓ ٚبٚؿل حروف اجلر َتذف فٍي ًٚتثٌ ٝخى ً ,ٚمثؾ( :بٚفٌٔ ,ٛوبٔٚخرة ,يف
افدٕٔ.)ٚ
 -2إذا دخِ ٝمهزة آشتٍٓٚم ظذ إؾًٚل ادٌدوءة ِبّزة وصؾ مًُقرةَ ,تذف مهزة افقصؾ فٍيًٚ
وخى ًٚ؛ ٕن افٌرض مْٓ- ٚوهق افتقصؾ إػ افْىؼ بْٚلرف افًٚــ -ؿد َتَؼ ِبّزة آشتٍٓٚم ,ؾِؿ
يُـ هْٚك دا ٍع فقجقد مهزة افقصؾ ,وورد ذفؽ يف افَرآن افُريؿ يف شٌع ـَِمت( :أختذتؿ ,أضِع,
أؾسى ,أصىٍك ,أختذٕٚهؿ ,أشتُزت) ,وٓ يست ٛظذ حذف مهزة افقصؾ افتٌٚس آشتٍٓٚم
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بٚخلز؛ ٕن مهزة آشتٍٓٚم تُقن مهزة ؿىع ,وتُقن مٍتقح ٜدائ ًَم وتثٌ ٝوص ً
َل وابتداء ,وأم ٚمهزة
ابتداء وتًَط وصَلً ,وٓ تُقن يف إؾًٚل افًٚبَ ٜوم ٚمٚثِٓ ٚإٓ مًُقرة.
افقصؾ ؾتثٌٝ
ً
 -3إذا دخِ ٝمهزة آشتٍٓٚم ظذ إشَمء ادًرؾ ٜبــ (ال) ,ؾتٌَك مهزة افقصؾ وٓ َتذف فئَل يِتٌس
آشتٍٓٚم بٚخلز ؾٔتٌر ادًْك ,ومل يَع ذفؽ يف افَرآن افُريؿ إٓ يف ثَلث ـَِمت( :ءآفذـريـ ,ءآّلِل,
ءآفــَ ََٰٔـ) ,وهذه افثَلث ـَِمت تَرأ بقجٓغ:
أ -اإلبدال :أيُ :تٌدل مهزة افقصؾ حرف مد ,وَتد فزوم ً ٚبَّدار ش ٝحرـٚت دجئ افًُقن
افَلزم بًده ,ٚـِّ( ٜءآفــَ ََٰٔـ) :مد ٓزم ـِّل خمٍػ؛ خلٍ ٜافْىؼ بف خلِقه مـ افتنديد ,وـِّتل
(ءآفذـريـ ,ءآّلِل) :مد ٓزم ـِّل مثَؾ .فثَؾ افْىؼ بف ٕن اْلرف افذي بًد حرف ادد حرف
مندد .ويًّك ادد يف هذه افثَلث ـَِمت (مد ؾرق)؛ ٕٕف ُيٍرق بغ مهزة آشتٍٓٚم ومهزة اخلز,
وهذا افقجف هق ادَدم يف إداء ظْد افَراء.
ب-افتًٓٔؾ :أيُ :يْىؼ ِبّزة افقصؾ بغ اهلّزة وإفػ ,وٓ َتد مىَِ ً ,ٚويٌٌْل هْ ٚأن حيذر
هٚء خٚفه ٜأو أفٍ ً ٚخٚفه ٜأو مهز ًة ُمََ.ٜ
افَٚرئ مـ افْىؼ ِبً ٚ
 -4إذا تَدم ٝمهزة افقصؾ ظذ مهزة افَىع افًٚـْ ٜمثؾ( :افذي اؤَتـ ,افًّقات ائتقين ,يَقل ائذن
يل) ,ؾٕ٘ف ظْد افٌدء بٚفُِّ ٜتٌدل مهزة افَىع افًٚـْ ٜحرف مد جمٕٚس ْلرـ ٜمهزة افقصؾ ,ؾتهٌح:
( ُاوَتـ ,اِيتقين ,اِيذن).
آش ُؿ ا ْف ٍُ ًُ ُ
اإليَم ِن "
قق َب ًْدَ
 -5إذا بدأ افَٚرئ بُِّ( ٜآشؿ) يف ؿقفف تًٚػ " :بِئ َْس ْ
َ

(اْلجرات,)11:

ويُقن ذفؽ يف مَٚم آختٌٚر أو افتًِٔؿ ؾَط؛ فُقهن ٚفًٔ ٝمقوع ابتداء ,ؾٔجقز ؾٔٓ ٚوجٓٚن:
أ -آبتداء ِبّزة افقصؾ إوػ مٍتقح ٜحً ٛافَٚظدة ,وـن افَلم ختِه ً ٚمـ افتَٚء افًٚـْغ,
وحذف مهزة افقصؾ افث ٜٕٔٚؾٓل تًَط ظْد افقصؾ بَم ؿٌِٓ ,ٚهُذاَ ( :افِ ًْؿ) .وهذا افقجف هق
ادَدم يف إداء ظْد افَراء.
ب-آبتداء بَلم مًُقرة مـ ؽر مهزة وصؾ ؿٌِٓ ٚوٓ بًده ,ٚهُذا( :فِ ًْؿ) ,وذفؽ أن مهزة
افقصؾ إَٕم جتتِ ٛفتُّـ مـ افْىؼ بٚفًٚــ بًده ,ٚودَ ٚترـ ٝافَلم بٚفُن ,ؾَل حٚج ٜإذ ًا
هلّزة افقصؾ ظْد آبتداء.
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ف َع َذ َأو ِ
باب الو ْق ِ
اخ ِر ا ْلك ِ
َلم
َ
َ ُ َ
ِ
ـق ْؿ َ
ـح َـرـَـ ْف
ـػ بِـُُـؾ اف َ
َ )104و َحـٚذ ِر ا ْف َ
 )105إِٓه بِـ ٍَـتْـحٍ َأو بِـَْــه ٍ ِ
ــؿ
ْ
ْ
ـَ ٛو َأص ّ

ـض َ
ــَ ٝؾـ ٌَـ ًْ ُ
اْل َـرـَـــ ْف
إِٓه إِ َذا ُر ْم َ
ِ
ــؿ
ـٚر ًة بِ ه
ٚفوـؿ ؾـل َر ْؾــ ٍع َو َو ّ
إِ َص َ

()72

ِ
ـح َـرـَـ ْف) :أي :احذر أهي ٚافَٚرئ أن تَػ مع اإلتٔٚن بتَمم حرـ ٜاْلرف
ـق ْؿـػَ بِـُُـؾ اف َ
(و َحـٚذ ِر ا ْف َ
َ
افذي تَػ ظِٔف ,ؾٚفًرب ـَم ٓ تٌدأ بًٚــ ,ؾُذفؽ ٓ تَػ ظذ متحرك.
ـه ٍ
َ ٝؾـ ٌَ ًْ ُض َ
 :)ٛيًتثْك مـ ظدم جقاز افقؿػ مع َتريؽ
(إِٓه إِ َذا ُر ْمـ َ
اْل َـر َــ ْف إِٓه بِـ ٍَ ْتحٍ َأ ْو بِـَْ ْ
اْلرف ادقؿقف ظِٔف (حٚف ٜافقؿػ بٚفروم) ,ؾقؾَ ً ٚفذفؽ فَِٚرئ أن يٖيت بًٌض حرـ ٜاْلرف ادقؿقف
ظِٔف ,ويُقن ذفؽ يف ادرؾقع وادوّقم وادجرور وادًُقر ,وٓ يتحَؼ افروم يف ادْهقب وادٍتقح.
ؾقائد:
 -1يًرف افروم بٖٕف :اإلتٔٚن بًٌض حرـ ٜاْلرف ادقؿقف ظِٔف ,أو خٍض افهقت ظْد افقؿػ ظذ
افوّ ٜأو افُنة بحٔ ٞيذه ٛمًيؿ صق َم.
 -2ؿده ر افًَِمء اجلزء افذي ُيٗتك بف مـ اْلرـ ٜظْد افقؿػ بٚفروم بثِ ٞاْلرـ ,ٜإٓ يف ـِّ( ٜت َْٖ َمْه )ٚيف
شقرة يقشػ ,ؾٕ٘ف يٗتك ؾٔٓ ٚظْد افروم بثِثل اْلرـ ٜويًز ظْف افًَِمء بٓٚختَلس أو اإلخٍٚء.
 -3حيذف افتْقيـ مـ ادْقن يف حٚف ٜافروم ,ويقؿػ ظِٔف بًٌض افوّ ٜإن ـٚن مرؾقظ ً ٚأو بًض افُنة
إن ـٚن جمرور ًا.
 -4تًٚمؾ افُِّ ٜادقؿقف ظِٔٓ ٚبٚفروم مًٚمِ ٜافقصؾ ,يَقل اإلمٚم افنٚضٌل رْحف اّلِل" :ورومٓؿ ـَم
وصِٓؿ" ,وٕيب فذفؽ مثٚفغ:
(ًٕتًغ) :هذه افُِّ ٜؾٔٓ ٚمد ظٚرض فًُِقن ,حٚل افقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفًُقن ادحضَ ,تد (2
أ-
ُ
أو  4أو  6حرـٚت) ,أم ٚحٚل افقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفروم تَُك ؾتّد حرـتغ ؾَىـ ,ـحُّٓ ٚظْد
افقصؾ ,وهل ظْد افقصؾ مد ضًٌٔل بَّدار حرـتغ.
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وفي نسخ أخرىَ " :ح َـرَك ـ ْـو " بدون (ال) التعريف.
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ب(-اف ََدْ ِر) :افراء يف هذه افُِّ ٜحٚل افقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفًُقن ادحض مٍخّٜ؛ ٕٕف يًٌَٓ ٚشٚــ
يًٌَف مٍتقح ً ,ٚأم ٚحٚل افقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفروم ؾٓل مرؿَٕ ,ٜن افروم ـَم افقصؾ ,وهل ظْد
افقصؾ مرؿَٜ؛ فُقهن ٚمًُقرة.
ِ
ِ
ــؿ) :أي :فؽ أهي ٚافَٚرئ أن تَػ بٚإلصَمم فإلصٚرة إػ وّٜ
ـٚر ًة بِ ه
َ
ٚفوـؿ ؾـل َر ْؾــ ٍع َو َو ّ
ــؿ إِ َص َ
(و َأص ّ
حرـ ٜاْلرف ادقؿقف ظِٔف إن ـٚن مرؾقظ ً ٚأو موّقم ً ,ٚوٓ يُّـ أن يقؿػ بٚإلصَمم ظذ افُِّ ٜافتل
تْتٓل بحرف مْهقب أو مٍتقح أو جمرور أو مًُقر.
ويًرف اإلصَمم بٖٕف :وؿ افنٍتغ بًٔد تًُغ اْلرف ادرؾقع أو ادوّقم بحٔ ٞيراه ادٌك دون
إظّك ,واإلصَمم يُقن بٚإلصٚرة بٚفنٍتغ وٓ ُحيدث أي صقت.
ؾقائد:
 -1اإلصٚرة يف افقؿػ بٚفروم واإلصَمم :هل بٔٚن اْلرـ ٜافتل تثٌ ٝيف افقصؾ فِحرف ادقؿقف ظِٔف,
ؾتيٓر فًِٚمع حٚف ٜافروم ,وتيٓر فِْٚطر حٚف ٜاإلصَمم.
 -2ؿٚل افْٚطؿ( :إٓ بٍتح أو بْه ,)ٛوؿٚل( :رؾع ووؿ) ,وذفؽ ٕن افوؿ وافٍتح وافُن ظَلمٚت
بْٚء ,أم ٚافرؾع وافْه ٛواجلر ظَلمٚت إظراب.
 -3ادقؿقف ظِٔف مـ حٔ ٞجقاز افًُقن ادحض وافروم واإلصَمم مـ ظدمف ثَلث ٜإٔقاع:
أ -م ٚيقؿػ ظِٔف بٚفًُقن ادحض ؾَط( ,)73وٓ جيقز ؾٔف افروم واإلصَمم ,وذفؽ يف:
تْٓر) ,ومْف حروف ادد ,مثؾ( :بَم ,ؿٚفقا ,يف).
 افًٚــ شُقٕ ًٚأصِٔ ً ٚوصَلً ووؿٍ ً ,ٚمثؾ( :ؾَل ْ
ري.)ٛ
 ادْهقب أو ادٍتقح ,مثؾ:
(ادًتَٔؿَ ,
َ
 تٚء افتٖٕٔ ٞادربقض ٜافتل يقؿػ ظِٔٓ ٚبٚهلٚء ,مثؾ( :اجلْ ,ٜرْح.)ٜ
 ظٚرض افنُؾ :أي م ٚـٚن ُمرـ ً ٚيف افقصؾ بحرـ ٜظٚرو ٜختِه ً ٚمـ افتَٚء افًٚـْغ ,ـتحريؽ
افراء بٚفُن يف مثؾ ؿقفف تًٚػ " :أن ِ
إٔذر افْٚس" ,وَتريؽ مٔؿ اجلّع بٚفوؿ يف مثؾ ؿقفف
ٍ
ٍ
يقمئذ) ,ؾٓٚتغ افُِّتغ تْقيـ
(حْٔئذ,
ِبؿ إشٌٚب" ,ومـ ذفؽ ـِّتل:
تًٚػ" :وتَىًُ ٝ
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افُن ؾَٔٓم ظٚرض؛ ٓفتَٚء شٚـْغ ,افًٚــ إول :افذال افًٚـْ ,ٜوافًٚــ افثٚين :افتْقيـ
وهق ٕقن شٚـْ ٜزائدة.
ب -م ٚيقؿػ ظِٔف بٚفًُقن ادحض وافروم واإلصَمم :وهق م ٚـٚن مرؾقظ ًٚأو موّقم ً ,ٚمثؾ:
(ًٕتًغُ ,
ؿٌؾ).
ُ
ت -م ٚيقؿػ ظِٔف بٚفًُقن ادحض وافروم دون اإلصَمم :وهق م ٚـٚن جمرور ًا أو مًُقر ًا ,مثؾ:
ِ
أوٓء).
(افرحٔؿِ,
 -4اختِػ افًَِمء يف هٚء افُْٚي ٜمـ حٔ ٞجقاز افروم واإلصَمم ؾٔٓ ,ٚؾّْٓؿ مـ ؿٚل بٚجلقاز مىَِ ً,ٚ
ومْٓؿ مـ ؿٚل بٚدْع مىَِ ً ,ٚوافرأي افذي يرجحف اإلمٚم ابـ اجلزري رْحف اّلِل جقاز افروم واإلصَمم
يف هٚء افُْٚي ٜإذا شٌَ ٝبٍتح ٜأو أفػ أو شٚــ صحٔح ,مثؾ( :ختِ ٍَ ُف ,اجتٌُ ٚه ,مْْف) ,ومًَْٓم إذا
شٌَ ٝبوّ ٜأو واو أو بُنة أو يٚء.
 -5يقؿػ بْٚلذف ظْد اإلمٚم حٍص ظـ ظٚصؿ يف ادقاوع افتٚفٔ:ٜ
ٍ
ـريؿ) ,وحيذف افتْقيـ ـذفؽ
(ـتٚب,
أ -افتْقيـ :ؾٔقؿػ بحذؾف يف حٚفتل افرؾع واجلر مىَِ ً ,ٚمثؾ:
ٌ
يف حٚف ٜافْه ٛإذا ـٚن ظذ تٚء تٖٕٔ ٞمربقض ,ٜمثؾ( :رْح ً ,)ٜوحيذف افتْقيـ أيو ً ٚيف حٚفٜ
(ظّك ,مه ًٍك).
افْه ٛإذا ـٚن ظذ اشؿ مَهقر ,مثؾً :
ـٚن بِ ِف َب ِهر ًا) ,ؾًْد افقؿػ ظذ (إٕف) َتذف

(ر هب ُف َ
ب -صِ ٜهٚء افوّر واو ـ ٕٝٚأم يٚء ,مثؾَ :
ى

و

افقاو ادقصقف ٜبٚهلٚء وصَلً ,وظْد افقؿػ ظذ (بف) َتذف افٔٚء ادقصقف ٜبٚهلٚء وصَلً.
ِ
ءاتٚن اّلِل) يف شقرة افّْؾ ,ؾًْد افقؿػ ظذ ـِّٜ
ت -افٔٚء افزائدة افثٚبت ٜحٚل افقصؾ يف ؿقفف( :ؾَم

ى

ِ
(ءاتٚن ) وؾَ ً ٚفرواي ٜحٍص ظـ ظٚصؿ ,هْٚك وجٓٚن :إول :افقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفْقن مع حذف افٔٚء
ى

افزائدة ,وافثٚين :افقؿػ ظِٔٓ ٚبٚفٔٚء افزائدة.
 -6يقؿػ بٚإلبدال ظْد اإلمٚم حٍص ظـ ظٚصؿ يف ادقوًغ افتٚفٔغ:
شقاء ,إذ ًا ,فُٔقٕ ً ,ٚفًًٍْ ً,)ٚ
أ -افتْقيـ يف آشؿ ادْهقب ظذ ؽر هٚء افتٖٕٔ ٞادربقض ,ٜمثؾ( :ظِٔ ًَم,
ً
ؾًْد افقؿػ ظِٔف يٌدل أفٍ ً ,ٚويًّك مد ظقض؛ ٕن إفػ ادٌدف ٜجٚءت ظقو ًٚظـ افتْقيـ.
هٚء شٚـْ.ٜ
ب -تٚء افتٖٕٔ ٞادربقض ,ٜمثؾ( :اْلُّ ,ٜاْلًْ ,)ٜؾًْد افقؿػ ظِٔٓ ٚتٌدل ً
82

اخل ِ
اِت َ ُة
َ
ان تَـ َْ ِ
ــٚر ِئ افــ َُ ْـر ِ
ِمـْـل فِــ ََ ِ
ـد َمــ ْف

ِ
ـّ ََـد َمـ ْف
َ )106و َؿـد هتـ ََ ه
ـل اف ُ
ـوـك َٕ ْيـّ َ

()74

أي :ؿد إتٓك افْٚطؿ مـ مْيقمتف " ا ُدَد َم ٜؾَٔم جي ٛظذ ؿٚرئ افَرآن أن يًِّف " ,وهل ـَم َب هغ َُتٍٜ
وهد ّي ٜمْف فَٚرئل افَرآن افُريؿ.
ِ ()75
ٚفر َصـدْ <
حي ًِ
َم ْ
ــ ُ ْ
ــ افت ْهج ِقيـدَ َي ْي ٍَ ْـر بِ ه

َاى ؾِـل ا ْفـ ًَـدَ ْد
َ = )107أ ْبـ َٔ َ ُ ٚـَ ٚؿ ٌ
ــٚف َوز ٌ

مَلحي ٜهٚم :ٜافٌٔتغ ( )107,109مـ زيٚدات بًض افًَِمء ,وفًٔ ٚمـ أصؾ ادْيقم ,ٜوؿد ووًتَٓم
بغ ؿقشغ(.)76
اى ؾِـل ا ْفـ ًَـدَ ْد) :يرمز هذا افنىر إػ ظدد أبٔٚت ادْيقم ٜيف ؿقل( :ؿٚف وزاي),
( َأ ْبـ َٔ َ ُ ٚـَ ٚؿــٚفٌ َوزَ ٌ
وظدده ,)107( ٚؾٚفَٚف يَٚبؾ ( ,)100وافزاي يَٚبؾ (.)7
ؾْٚلروف هل ٚحًٚب يف إرؿٚم ,وذفؽ ظذ افْحق افتٚيل( :أ; ,1ب; ,2ج; ,3د; ,4هـ; ,5و;,6
ز; ,7ح; ,8ط; ,9ي; ,10ك; ,20ل; ,30م; ,40ن; ,50س; ,60ع;  ,70ف; ,80ص;,90
ق; ,100ر; ,200ش; ,300ت; ,400ث; ,500خ; ,600ذ; ,700ض; ,800ظ;,900
غ;.)1000
حي ًِ ِ
ٚفر َصـدْ ) :أي مـ يتَـ جتقيد افَرآن يٍقز بٚفرصد واهلداي ٜوآشتَٚم.ٜ
(م ْ
ــ ُ ْ
ــ افت ْهج ِقيـدَ َي ْي ٍَ ْـر بِ ه
َ

ــٓــِ ٚخــتَــُ ٚم
ـّــدُ ّلِلِ َف َ
َ )108و َ
افــح ْ

= )109ظـ َِـك افْهــٌِــل ادُهـ َىـ ٍَـك وآفِ ِ
ـــف
َ
ْ
َ

ــًـــ َ
ــهـ َ
َل ُم
ــؿ اف ه
َل ُة َبــ ًْــدُ َواف ه
ُث ه
ـًــل ِمـْْـقافِ ِ
ــف و َتــٚبِ ِ
وصــحــٌِ ِ
ــف<
َ
َ َ ْ

َيتؿ افْٚطؿ مْيقمتف بَم بدأ بف مـ ْحد اّلِل تًٚػ وافهَلة وافًَلم ظذ افٌْل صذ اّلِل ظِٔف وشِؿ.
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وفي نسخ أخرى " :تَـ ْق ُـد َم ـ ْو " بضم الدال.
وفي نسخ أخرىُ " :يتِْق ْن ".
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وأوٚف بًض افًَِمء افٌٔ )109( ٝـَم أشٍِْ ,ٚومٍٚده افهَلة وافًَلم ظذ افٌْل ادختٚر ُمّد  وظذ
آفف وصحٌف ومـ تًٌٓؿ ب٘حًٚن إػ يقم افديـ .ؾَٔهد بَقفف( :وتَـٚبِ ًِل ِمْْقافِ ِ
ـف) :أي افًٚئريـ ظذ هنجف
َ
ٌ
 وادَتٍغ ٕثره وا ُدتهًٌغ فًْتف.
ؾٚئدة:
افًَلم ظذ افٌْل ُ ,يَهد بف افدظٚء فٌِْل  بًَلمتف يف حٚل حٔٚتف ,وشَلم ٜبدٕف يف ؿزه ,وشَلمتف يقم
ِ
وشْهتف ,وشَلمتٓ ٚمـ أن تْٚهل ٚأيدي افًٚبثغ.
افًَل َم ظذ ذظف ُ
ينّ ُؾ ه
افًَل َم ظذ افٌْل َ 
افَٔٚم .ٜوؿٔؾ ه
َلت واف ٌُ َؼ يف افهَلة ظذ خر افٌؼ) يف مًْك افتًِٔؿ
وؿٚل ادجد افٍروزآبٚدي رْحف اّلِل يف ـتٚبف (افه ُ
ظذ افٌْل " :ومًْٚه :افًَلم -افذي هق اشؿ مـ أشَمء اّلِل تًٚػ -ظِٔؽ ,وتٖويِف ٓ :خِقت مـ
اخلرات وافزـٚت ,وشِّ ٝمـ ادُٚره وأؾٚت؛ إذ ـٚن اشؿ اّلِل تًٚػ إَٕم يذـر ظذ إمقر تقؿًًٚ
ٓجتَمع مًٚين اخلر وافزـ ٜؾٔٓ ٚوإتٍٚء ظقارض اخلِؾ وافًٍٚد ظْٓ ,ٚوحيتّؾ أن يُقن افًَلم بًّْك
افًَلم ,ٜأي فُٔـ ؿوٚء اّلِل تًٚػ ظِٔؽ افًَلم ,ٜأي شِّ ٝمـ ادَلم وافَْٚئص ,ؾ٘ذا ؿِ :ٝافِٓؿ شِؿ
ظذ ُمّد ,ؾَٕ٘م تريد مْف افِٓؿ اـت ٛدحّد يف دظقتف وأمتف وذـره افًَلم ٜمـ ـؾ َٕص ؾتزداد دظقتف
ظذ ممر إيٚم ظِق ًا وأمتف تُثر ًا وذـره ارتٍٚظ ً." ٚ
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خَٚت ٜافدراشٜ
اْلّد ّلِل افذي هدإ ٚهلذا وم ٚـْ ٚفْٓتدي فقٓ هدإ ٚاّلِل ,وأصع وأشِؿ ظذ شٔدُٕ ٚمّد ( (وظذ آفف
وصحٌف وشِؿ ,أم ٚبًد؛
َتدث ٝيف هذه افدراش ٜظـ ذح مْيقم ( ٜادَدم ٜؾَٔم جي ٛظـذ ؿـٚرئ افَـرآن أن يًِّـف) فإلمـٚم ابــ
اجلزري رْحف اّلِل مـ خَلل اْلدي ٞبٌْذة يًرة ظـ افْٚطؿ رْحف اّلِل ,ومـ ثؿ ذح إبٔٚت افتل تْٚوفـٝ
بٔٚن مًيؿ وأهؿ أحُٚم جتقيد افَرآن افُريؿ ,وذفؽ يف وقء افًِؿ افذي تَِْٔٚه ظذ يد منَٚيْ ٚحٍيٓؿ
اّلِل تًٚػ مْذ افدورة افتٖهِٕٔٔ ٜحُٚم افتجقيد حتك إَتٚم افًْد ادتهـؾ إػ افٌْـل صـذ اّلِل ظِٔـف وشـِؿ
برواي ٜحٍص ظـ ظٚصؿ مـ ضريؼ افنٚضٌٔ ,ٜوبًد آضَلع ظـذ جمّقظـ ٜمــ ادهـٚدر وادراجـع افتـل
َتدث ٝظـ ذح هذه ادْيقم ٜوظـ أحُٚم افتجقيد بنُؾ ظٚم ,وـذفؽ م ٚتْٚوفف أهؾ افًِؿ مــ وـٌط
ٕفٍٚظ هذه ادْيقم ,ٜوم ٚجٚء يف افًْخ ادتًددة ادخىقض ٜفِّْيقم ٜمـ اختَلف يف وٌىٓ ,ٚشـٚئ ً
َل اّلِل
تًٚػ أن أـقن ؿد وؾَ ٝيف ذح هذه ادْيقم ٜذح ً ٚيًر ًا ,وٓ أدظل فٍْز افَُمل ادىِؼ ,ؾٓذا افَُمل
ّلِل وحده ٓ ذيؽ فف ,ؾَم ـٚن يف هذه افدراش ٜمـ تقؾٔؼ وشداد وصقاب ؾّـ اّلِل وحده ,وم ٚــٚن ؾٔٓـٚ
مـ خىٖ أو زفؾ أو ًٕٔٚن ؾّـ ٍٕز ادَكة وافنٔىٚن ,وأشتحي يف هذا ادَٚم ؿقل افًـَمد إصـٍٓٚين
رْحف اّلِل " :إين ؿد رأي ٝإٔف ٓ يُت ٛإًٕٚن ـتٚب ً ٚيف يقمف إٓ ؿٚل يف ؽده :فق ؽر هذا فُٚن أحًــ ,وفـق
زيد ـذا فُٚن يًتحًـ ,وفق ؿدم هذا فُٚن أؾوؾ ,وفق ترك هذا فُٚن أْجؾ ,وهذا مـ أظيؿ افًز ,وهق
دفٔؾ ظذ اشتَٔلء افَْص ظذ ْجِ ٜافٌؼ ".
ربها تقبل مها إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا أى احلمد هلل رب العاملني وصلى اللًم على سيدنا
حممد وعلى آلٌ وصحبٌ وعلى التابعني ومو تبعًم بإحساى إىل يوم الديو ،،،
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ادهٚدر وادراجع
 -1مْيقم ٜادَدم ٜؾَٔم ظذ ؿٚرئ افَرآن أن يًِّف ,فإلمٚم /ابـ اجلزريًٕ ,خ ٜصقتٔ ٜموٌقضٜ
فِنٔخ /أيّـ رصدي شقيد.
 -2ـتٚب افْؼ يف افَراءات افًؼ ,فإلمٚم /ابـ اجلزري.
 -3ـتٚب افتّٓٔد يف ظِؿ افتجقيد ,فإلمٚم /ابـ اجلزري.
 -4ـتٚب اْلقار ادٍّٓ ٜيف ذح ادَدمٓ ,ٜبـ افْٚطؿ اإلمٚم /أْحد بـ ُمّد اجلزري.
َلت واف ٌُ َؼ يف افهَلة ظذ خر افٌؼ ,فِنٔخ /جمد افديـ افٍروزآبٚدي.
 -5ـتٚب افه ُ
 -6ـتٚب اإلصٚب ٜيف َتٔٔز افهحٚب ,ٜفِحٚؾظ /ابـ حجر افًًََلين.
 -7ـتٚب افىرازات ادًِّ ٜيف ذح ادَدم ,ٜفِنٔخ /ظٌد افدائؿ إزهري.
 -8ـتٚب اْلقار إزهري ٜيف حؾ أفٍٚظ ادَدم ٜاجلزري ,ٜفِنٔخ /خٚفد ظٌد اّلِل إزهري.
 -9ـتٚب افٍهقل ادٗيدة فِقصقل إػ ذح ادَدم ٜاجلزري ,ٜفِنٔخ /أِب افٍتح ادزي.
 -10ـتٚب افدؿٚئؼ ادحُّ ٜيف ذح ادَدم ,ٜفنٔخ اإلشَلم /زـري ٚإٕهٚري.
 -11ـتٚب ذح ضٚش ـزى زاده ظذ ادَدم ٜاجلزري ,ٜفِنٔخ /أْحد مهىٍك خِٔؾ ,افنٓر
بــــــ(ضٚش ـزى زاده).
ِ
ي.
 -12ـتٚب ادْح افٍُري ٜيف ذح ادَدم ٜاجلزري ,ٜفِنٔخُ /م هَل َظ ٌّع اف ََ ّٚر ّ
 -13ـتٚب افٍقائد ادًًدي ٜيف حؾ أفٍٚظ اجلزري ,ٜفِنٔخ /ظّر بـ إبراهٔؿ ادًًدي.
 -14ـتٚب افٍقائد ادٍّٓ ٜيف ذح اجلزري ٜادَدم ,ٜفِؼيػُ /مّد بـ يٚفقصف.
 -15ـتٚب تٌْٔف افٌٚؾِغ وإرصٚد اجلٚهِغ ,فِنٔخ /أبق اْلًـ افهٍٚؿٔز.
 -16ـتٚب ؾتح رب افزي ٜيف ذح ادَدم ٜاجلزري ,ٜفِنٔخ /صٍقت ُمّقد شٚمل.
 -17ـتٚب افقاوح يف ذح ادَدم ٜاجلزري ٜيف ظِؿ افتجقيد ,فِنٔخ /ظزت ظٌٔد افدظٚس.
ُ -18مْٚضات اإلتَٚن فتَلوة افَرآنُ ,مْٚضات مرئٔ ٜفِنٔخ /أيّـ رصدي شقيد يف ذح ادَدمٜ
اجلزري.ٜ
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 -19ـتٚب ادٌْل يف ظِؿ افتجقيد برواي ٜحٍص ظـ ظٚصؿ ,فِنٔخ /ظٌد افرْحـ يقشػ اجلّؾ.
 -20ـتٚب إظ ٜٕٚادًتٍٔد بوٌط متْل افتحٍ ٜواجلزري ٜيف ظِؿ افتجقيد ,فِنٔخ /حًـ بـ مهىٍك
افقراؿل ادكي.
 -21ـتٚب افدرر افٌٓٔ ٜذح ادَدم ٜاجلزري ,ٜفِنٔخ /أشٚم ٜظٌد افقهٚب.
 -22ـتٚب ذح افتحٍ ٜواجلزري ٜفٌٔٚن إحُٚم افتجقيدي ,ٜفِنٔخُ /مّد ُمّد ُمًٔـ.
 -23ـتٚب افتحٍ ٜادٓدي ٜيف ذح ادَدم ٜاجلزري ٜيف افتجقيد ,فِنٔخ /إبراهٔؿ بـ افٍَٔف افنحيل.
 -24ـتٚب افروو ٜافْدي ٜذح متـ اجلزري ٜيف افتجقيد ,فِنٔخُ /مّقد بـ ُمّد ظٌد ادًْؿ افًٌد.
 -25ـتٚب إَتٚف افزي ٜبوٌط متْل افتحٍ ٜواجلزري ,ٜفِنٔخ /شٔد بـ خمتٚر بـ أِب صٚدي.
 -26ـتٚب ؾتح رب افزي ٜيف حؾ أفٍٚظ افتحٍ ٜواجلزري ,ٜفِنٔخ /شٔد بـ خمتٚر بـ أِب صٚدي.
 -27ـتٚب ؾتح ادِؽ ادتًٚل بتحَٔؼ متْل اجلزري ٜوَتٍ ٜإضٍٚل ,فِنٔخُ /مّد بـ صٚبر ظّران.
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