
يدفالْم رصتخالْم  
  في

وِيدجلْمِ التع  
   ِمْن ُطُرِق َطیَِّبِة النَّْشِر ِلِرَواَیِة َحْفِص َعْن َعاِصٍم َوْفقًا

   اِإلمتاع بِفَتاوى التالوة واالستماعِ : َوَیِلیِھ
  َتْصِنیُف

  ْبن ِإْبَراِھیَم الشَّْرَقاِوّيا ِإْسَماِعیُل
  َوُكُتِب السنِة َوالشریعِةَراَءاِت اْلَعْشِرُمَجاٌز ِباْلِق

  اْلُقْرآِن اْلَكِریِم ِباَألْزَھِر الشَِّریِف ُأْسَتاُذَو
  َوَمْعَھِد الدَّْعَوِة َوالدَِّراَساِت اِإلْسَلاِمیَِّة

  
  َراَجَعُھ َوَقرََّظُھ  

  َفِضیَلُة الشَّْیِخ اْلَعالَمُة
  ُهللاَحِفَظُھ ا َأِمین َطْنَطاِوّي َمْحُموُد 

  َلْجَنِة َتْصِحیِح اْلَمَصاِحِف ِباَألْزَھِر َساِبًقا َرِئیُس
  اِفـــَوَزاَرِة اَألْوَقــاِرِئ ِبـَقـَمــاْل ُلــیـَوَوِك

  َمْقَرَأِة السَّیَِّدِة َزْیَنب َرِضَي اُهللا َعْنَھا َوَشْیُخ
  

  الدُّْكُتوُر اْلُمَحقُِّق َفِضیَلُة الشَّْیِخ
  َحِفَظُھ اُهللاَتْوِفیِق النَّحَّاس  َعِلّي ْبُن ُمَحمَّد 

  اْلُمَجاُز ِباْلِقَراَءاِت اْلَعْشِر ِبالدَِّیاِر اْلِمْصِریَِّة
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يدفالْم رصتخالْم  
  في

وِيدجلْمِ التع  
   ِمْن ُطُرِق َطیَِّبِة النَّْشِر ِلِرَواَیِة َحْفٍص َعْن َعاِصٍم َوْفقًا

  
  َتْصِنیُف

  َراِھیَم الشَّْرَقاِوّيْبن ِإْبا ِإْسَماِعیُل
  َوُكُتِب السنِة َوالشریعِةُمَجاٌز ِباْلِقَراَءاِت اْلَعْشِر

  اْلُقْرآِن اْلَكِریِم ِباَألْزَھِر الشَِّریِف ُأْسَتاُذَو  
  َوَمْعَھِد الدَّْعَوِة َوالدَِّراَساِت اِإلْسَلاِمیَِّة

  
  َراَجَعُھ َوَقرََّظُھ  َفِضیَلُة الشَّْیِخ اْلَعالَمُة

  َحِفَظُھ اُهللا َأِمین َطْنَطاِوّي َمْحُموُد 
  َلْجَنِة َتْصِحیِح اْلَمَصاِحِف ِباَألْزَھِر َساِبًقا َرِئیُس

  اِفـــَوَزاَرِة اَألْوَقــاِرِئ ِبـَقـَمــاْل ُلــیـَوَوِك
  َمْقَرَأِة السَّیَِّدِة َزْیَنب َرِضَي اُهللا َعْنَھا َوَشْیُخ

  
  ُتوُر اْلُمَحقُِّق الدُّْك َفِضیَلُة الشَّْیِخ

  َحِفَظُھ اُهللاَعِلّي ْبُن ُمَحمَّد َتْوِفیِق النَّحَّاس 
  اْلُمَجاُز ِباْلِقَراَءاِت اْلَعْشِر ِبالدَِّیاِر اْلِمْصِریَِّة
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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

 نيالَمالْع بِهللا ر دمالْح  

   والصالةُ والسالم علَى

دمحا منديس نيلسرالْم فرأَش  

 دعبو ، نيعمأَج بِهحصو هآلو...  

لُألستاذ الشيخِ إِسماعيلِ بنِ إِبراهيم  الْمختصرِ الْمفيد في علْمِ التجوِيد -فَقَد اطَّلَعت علَى كتابِ 

ظَهفح ، قَاوِيرلُوبِ ،  الشولَةُ اُألسهثُ سيمِ ، حالْفَه قَرِيب ، ذأْخلَ الْمهس هدتجفَو ، بِه فَعناُهللا و

عالض ، ويدجابِ التوأَب نابٍ مكُلِّ باَء لاآلر لِّفؤالْم عمج قَدا ، وهعضوي مف لَّةقَّةُ اَألددو الْقَوِيو يف

ي؛ لائلْمِ ، سذَا الْعه رِفَةعي مف نيئاشالنو نيئدتبا الْموصصخو ، ةيهدالْب ورضحو ، ملَ الْفَههالً اَهللا س

 قفواُهللا الْما ، وريخ لِّفؤاُهللا الْم زِيجأَنْ يو ، أَهقَر نكُلَّ م بِه فَعنالَى أَنْ يعت.  

قْرِيظٌ ت : طَاوِيني طَنود أَممحم نم  

  رئيسِ لَجنة تصحيحِ الْمصاحف بِاَألزهرِ سابِقًا 

 قَافاَألو ةارزقَارِئِ بِويلِ الْمكوو  

    .وشيخِ مقْرأَة السيدة زينب رضي اُهللا عنها 
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  بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ

  

 ، دمحا منديس نيلسرالْم فرلَى أَشع المالسالةُ والصو ، نيالَمالْع بِهللا ر دمالْح  

 نيعمأَج بِهحوص هعلى آلو.  
  

الشيخ إِسماعيلُ بن  لُاضفَا الْنناب هفَلَّي أَذالَّ التجوِيد الْمختصرِ الْمفيد في علْمِاطَّلَعت علَى كتابِ 
م قَاوِيرالش يماهرإِبدرالْ سقاَءرالْ اتعرِش و ،وجدتبِ هحماِهللا د وافا فيي موضوعه – شامالً لمباحث 

التوِجيد – مع قَّالدة يف عاَأل ضِرامِكَح وتيبِوِبا ه.  
قَود عرالْ ضملِّؤف فرِ يهوفْصٍ ةَايمٍ حاصع نع رِ ؛ مشالن ةبطَرِيقِ طَي نمما زاد في قيمة ا الْذَهكابِت .  
 مدخا ييمف ةابتكالْ نم يدزِمى الْلإِ فلِّؤمالْ قفِّوي نْأَ، و مِلْعالْ بالَّطُ ابِِتكا الْذَهبِ عفَني نْى أَالَعت اَهللا لُأَسأَ
  . ةَراتوتمالْ اتاَءرقالْو آنَرقُالْ
وى اُهللالَّص ولَّسم لَعى سيدنا محمد ولَعى آله وصبِحأَ هجمعني .  
  

  هبتكَ                                                                                        
علي محمد توفيق الناسح  

  رِشعالْ اتاَءرقالْبِ ازجمالْ
٢٣/٤/٢٠١٠  
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بِِِِسمِ اِهللا الرنِ الريمِمحح 
  مقَدمةٌ 

لهل احلَمد نيالَمالْع بر هانبحلِ سالقَائ               ،لَقانَ خساِإلن علَّوه م

، والصالةُ والسالم علَى  فَهمه بِالْفَضلِ واِإلحسانو ه، وأَعان ه بِالْعلْمِ واِإلميانوقَوم ه، وأَرشدالبياَنَ 

اِءهرِ أَنبِييخ  ،وامِ أَصإِمهائيف  ،دمحا منديس  ، اورلُ نحما يور؛ فَكَانَ ن لَ بِهمعال القُرآنَ وت  ،
صلَى اُهللا علَيه وعلَى آله  أَرسلَه ربه شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا إِلَى اِهللا بِإِذْنِه وسراجا منِريا

أَمج حبِهصوعدا بينِ ، أَممِ الدوإِلَى ي انم بِإَحسهبِعن تمو نيع :   ةُ القُرآنالوكرِ تالذ ؛ إِذْ فَإِنَّ أَعظَم

 واِهللا ه كَالمنيالَمالْع بر   لِ اِهللارِ الْكَالمِ كَفَضائلَى سلُ كَالمِ اِهللا عفَضو ،  ِرائلَى سع
وال شك أَنَّ هذَا  ،تالوةَ القُرآن  ذَوِيه لِّميع أَنْ والْقَارِئ الْكَرِميأُوصي نفِسي ن هنا وم الْخلْقِ ، 

، وأَثْناَء فَفَاقد الشيِء ال يعطيه  ؛ أَن يكُونَ عالما بِاَألحكَامِ قَبلَ أَن يعلمها غَيره الْقَارِئِيستلزِم من 
، بِه  عملهسابِقِ عملَ بِالقُرآن مع الْ مهميعلِّ نْعلَيه أََ-بِتوفيقِ اِهللا وعونِه - إِفْهامِ الْأَحكَامِ بِِ الْقَارِئِ قيامِ

با حيويمِ القُرآنعلي تف املُنِري لَفالس برد لَكذَا إِن س الَقَ ، فَقَد ناِهللا اب دبع  ودعسم  " :َانَك 

الرلُج ماذَإِ ان تلَّعم عشر آيلَ اتم ياوِجزهن حىت يرِعف مانِعيهن الْوعهِبِ لَم١ )١("  ن ،  

وا انم كَهنإِ :  يِبِالن ابِصحن أَا منئُقرِي انَن كَا منثَدح  " : يملَالس نِمحالر بدع أَبو وقَالَ

ينَرِئُوقت من راِهللا ولِس  عشر آيفَ اتال يونَذُأخ فاُأل شرِي العخرى حتعلَى يموا ما في هذه ن م

                                                
)١ (أثر حسن . رويرِ  اهي التَّفْسف رِيالطَّب)١/٨٠( .  
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لمِالع والعفَ : واالُقَ لِمعلمنا العلم والعي )١(." لَملََقبِالت لما العمإِنكَّى اُهللا وز ؛ فَلَقَد   َرِيلجِب 

هبِين يسلج   هانحبفَقَالَ س:          

 بِيبِهحالَى لعقَالَ تو ،  :                   

النلَّ وجو زاِهللا ع نيلَقِّي بطَةُ التاسو ذَفَتفَح بِي  بِيكََأَنَّ النو ،  نِ اِهللاآنَ علَقَّى الْقُرت قَد 

 قَاناِإلتاِء وي اَألدف ةولُوغِ الذِّرلَى بع اللَةلدةً ؛ لراشب٢(م( ، نلَى مع بجفَي ِةَ القُرآنلَاوت ادأَر 
قَاننِ نْأََ بِإِتع لَقَاهتي نِنيكَامِ ؛ املُتقبِاَألح نيمالئَال الْعلَّ لضيلَّ أَوضقَد قَالُوا  ، يو:   

  من يأْخذ العلم عن شيخٍ مشافَهةً    يكُن عن الزيغِ والتصحيف في حرمِ
  ومن يكُن آخذًا للعلمِ من صحف    فَعلمه عند أَهلِ العلمِ كَالعدمِ

لرِواية  وفْقاً اختصارا مفيدا في علمِ التجوِيدلْكتاب ا اقَد ضمَنت هذَبِمنة اِهللا وكَرمه وتوفيقه و هذَا

 رِي لِإلمامِ ابنِ الْجز ، من طُرقِ طَيبة النشرِ اِإلمامِ حفْصِ عن عاصمٍ رضي اُهللا تعالَى عنهما

 نا مهداهوبِش كَاماَألح لْتذَيو ، هترهشل هلَيع تهبنو ةبِياطالش ةً طَرِيقنمضتاَألطْفَالِ م فَةحنِ تتم

ةرِيزالْج ةمقَدنِ الْمتما  وورسيالً مهلِ اِهللا سبِفَض ابتاَء الْكي،  فََجعنِبا علِّ دارِ املُخصاالخت 

" أَحكَاما شرعيةً حولَ تالوة وسماعِ اآليات القُرآنِية وسميتها بِالْكتابِ  أَلْحقْت، و والتطوِيلِ املُملِّ

تنِ تحفَة اَألطْفَالِ ومتنِ الْمقَدمة ختمت الْكتاب بِم، ثُم "  اِإلمتاع بِفَتاوى التالوة واالستماعِ

.الْجزرِية ؛ َألهميتهِما 
 ١

   
                                                

)١ (أثر حسن روَأ اهحمد هنَدسي مف )٥/٤١٠) (٢٣٥٢٩ ( ، ِيري التَّفْسف رِيالطَّب)بِ ) ١/٨٠ي شُعف يقهيالْبو ،
) ٢٩٩٢٩(في مصنَّفه  ةَبيي شَبَِأ نابو، ) ٣/١١٩) (٥٠٧٢(، وفي السنَنِ الْكُبرى ) ٢/٣٣٠) (١٩٥٣(اِإليمانِ 

)٦/١١٧ ( كرتَدسي الْمف ماكالْحو ،)١/٧٤٣) (٢٠٤٧ (.   
)٢(  ةِل اآليالنَّم ةوري ِلسالْبِقَاع يرتَفْس انْظُرو) :٦.(  
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 جِها أُوامتخوكْرالش هانحبس لَّهاَء لالثَّنو  ةرفغلِ الْمأَهى وقْولِ التةً ، أَهرظَاهةً وناطمِ ، بعيضِ النفم

كْرالش بِالذِّكْرِ  ، ثُم مهنم صأَخلَفًا ، وخ وا أَولَفًا كَانس ، هتالوت قح هلُونتي ين؛ الَّذ آنلِ الْقُرَأله

يد ، والشيخ محمد ابن محمود عب )١(الشيخ محمد ابن صالحٍ : شيوخي اَألجِالَء ، السادةَ الْعلَماَء 
والْعالمةُ الشيخ ،  )٤( علي محمد ابن، والشيخ شحاته  )٣(غُنِيمي الْباز  ابنوالشيخ عادلُ  ،)٢(

 طَاوِيطَن نيأََم ناب ودمحم ، خيةُ الشالمالْعو وركْتاِلحٍ  الدص نب يدعنِ ا  )٥(ساُهللا ع يضيعِ رملْج

الشيخ الْعالمةُ عامر ابن : عالمينِ الْجليلَينِ كَما أَسأَلُه سبحانه أَنْ يجزِلَ الثَّواب ويحِسن الْمئَاب للْ .

علَيهِما من  -رِئِ الْمصرِية شيخا عمومِ الْمقَا - السيد عثْمان ، والشيخ الْعالمةُ رِزق ابن خليل حبه 

انوضالرو ةمحالر بائحي  اِهللا ساتنسازِينِ حوي مف بتا كَتلَ كُلَّ مجعأَن ي هانبحأًسأَلُ اَهللا سو ،

وهو حسبِي ، بِكُلِ جميلٍ كَفيلٌ إِنه  ؛ وأَنْ يجعلَ هذَا العملَ خالصا لوجهِه الكَرِميِ، ومن علَمونِي 

، وصلِّ اللَّهم وسلِّم وبارِك علَى سيدنا محمد وعلَى آله واحلَمد لله ربِ العالَمني ، ونِعم الوكيلُ 

 نيعمأَج بِهحصو .
١

    
                                                

)١(  اءلَمع نمرالْقةيقبِالشَّر اتاء  اتاءربِالْق هازعِ، َأجبالس  قرِز يدمالْح دبع ناب مدحخُ مى الشيالصغْر
  . ، والشَّيخِ عبد الْفَتَّاحِ الْقَاضي رضي اُهللا عنِ الْجميعِ  عامر بنِ السيد عثْمانعن شَيخَيه الشَّيخِ 

)٢ (نى مرشْرِ الْكُبالْع اءود ، ،  قُرنْجن مسح ناب مدحخُ مى الشيشْرِ الصغْرالع اتاءربِالْق هازَأج 

رِيَل وجِب يماهرِإب ن ابِننَيسخُ حى الشيرشْرِ الْكُبالع اتاءربِالْق هازَأجذَةِل تَالمَأفْضلِّ وَأج نم وهو ، 

من علَماء اَألزهرِ ومدرسيه اآلن ، : الْعالمة الزيات رحمه اُهللا ، وقَد ذَكَره صاحب هداية الْقَارِي فَقَاَل 

جامعةُ اَألزهرِ ،  -لْعربِية كَان زميلَنَا في طَلَبِ الْعلْمِ في قسمِ الْقراءات ، وكُلِّية الدراسات اِإلسالمية وا

 مِ لَهجتَرلَى الْمع ي اَألخْذف وي هقَنبسا ، وعنَا مجتَخَري  -وف نَادلَى ِإسَأع باحاتَ صيخَ الزي الشَّينعي

  .  )١/٦٢٨(رحمه اُهللا من هداية الْقَارِي للشَّيخِ الْمرصفي  هـ.أعصرِه رحمه اُهللا 

)٣ ( اتاءرقْرُِئ بِالْقةُ الْمالمشْرِ الَعالْعمٍ ، وجبِ نريد كَزرقَارِِئ مخُ موشَي ، اءلَمع نم اتاءرالْق

ةيق٤(.بِالشَّر ( اتاءرقْرُِئ بِالْقةُ الْمالمىالَعرشْرِ الْكُبالْع قْرخُ مشَيانٍ ، ويِل حنْزم َأة– ا ، ويهه اءلَمع نم

ةيقبِالشَّر اتاءريعِ  الْقمنِ الْجاُهللا ع يضر ، رِ الشَّرِيفهبِاَألز اتاءرالْق داهعُل بِماَألو جِهوالْمو ،.  

)٥ ( اتاءرقْرُِئ بِالْققُ الْمقحةُ الْمالمشْرِالَعى الْعرالْكُب  ةرِيكَنْدبِاإلس.  
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)١( 

  

  

 

  :قَاَل اُهللا تَعالَى 

                              

      *                                              

  ).٣٠،  ٢٩سورةُ فَاطرٍ (                                                  

 ،وعذَ يبَِأ نر رضاُهللا ي نْعتُلْقُ : " اَلقَ ه اي رَأ اِهللا وَلسوصاَلقَ ين  : ١  

 ُأوصقْتَبِ يكنَِّإفَ اِهللا ىواه ْأرَأالْ سلِّكُ رِمه  ُتُلْق : اي رزِ اِهللا وَلسداَلقَ ين   :  

 لَعيبِ كتالورآنِالقُ ة واِهللا كرِذ عز ولَّج إنَّفه ذلَ كرك يف السماء نُولَ ورك رضِاَأل يف  

 ورِنُبِ بهذْيو بلْقَالْ يتُمي هنَِّإفَ كحلضا ةَرثْكَو اكيِإ  :  اَلقَ يندزِ:   اِهللا وَلسر اي تُلْقُ

   يتمُأ ةُيانبهر هنَِّإفَ ادهجِالْبِ كيلَع   :  اَلقَ يندزِ اِهللا وَلسر اي : تُلْقُ   هجوالْ

 اِهللا وَلسر اي تُلْقُ  مهساِلجو يناكسمالْ بحَأ   : اَلقَ يندزِ اِهللا وَلسر اي : تُلْقُ

 ال نَأ ردجَأ هنَِّإفَ كقَوفَ وه ام ىلَِإ رظُنْتَ الو كتَحتَ وه نم ىلَِإ رظُانْ   : اَلقَ ، يندزِ

  .  ارم انكَ نِإو قَّحالْ ِلقُ   : اَلقَ يندزِ اِهللا وَلسر اي تُلْقُ  كدنْع اِهللا ةَمعن يرِدزتَ
                                                

)١ (رِهِلغَي يححص رواه ابن حانِب يف صحيحه )٢/٧٦) (٣٦١ (لَ ظُلفْالَّوه ، و اهوالْرحاكي  مف
 كرتَدس٢/٦٥٢() ٤١٦٦(الْم ( هي تَارِيخف راكسع نابو ،)ي الشُّ) ٢٣/٢٧٤،٢٧٦ف يقهيالببِ ، وع

) ١٦٥١(، والطَّبراني في الْكَبِيرِ ) ٩/٤) (١٧٤٨٩(، وفي السنَنِ الْكُبرى ) ٣/٢٩١) (٣٥٧٦(
)٢/١٥٧ ( ةلْيي الْحمٍ فيو نُعَأبو ،)ي ) ١/١٦٦فا ، وهفعفَتْ ِلضذح رِهآخو ِلهي َأوةٌ فيقب يثدِللْْحو

غْنا ييحِ محالص يفعرِ الضنَى الْخَبعم حص ِإني و.  
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قراءةُ الْقُرآنِ حقَّ الْقراءة : ولْيعلَم قَارُِئ الْقُرآنِ َأن لَفْظَ التِّالوة لَه معنَيانِ ، الْمعنَى اَألوُل 

ع الْقُرآنِ ؛ يقَاُل تَال فَاتِّبا: ، وَأما الْمعنَى الثَّاني بِتَمهٍل وتَدبرٍ من غَيرِ تَحرِيف وال تَبديٍل 

ا رجَأ مكُلَ ناِئكَ آنرقُا الْذَه نِإ ":   يرِعى األشْوسم وبَأقال  الشَّيء يتْلُوه ِإذَا تَابعه ، كَما

اِئكَون لَعكُيوِ مزبِاتَّا فَرقُوا الْعرآن وبِتَّال يكُنَّعقُالْ مرنَِّإفَ آنه ماتَّ نبقُالْ عرآن هبِ طَبه ى لَع

  ، )١( "النَّارِ  يقَفَاه فَيقْذفُه ف في *خَّز آنرقُالْ هعبتَّا نمو ةنَّجالْ اضِيرِ

ا اَلقَوبن مسعود   : َليس قُالْ ظُفْحبِ آنِرفْحالْ ظحروف لَوكقَِإبِ نامة حدوده )٢(
 ،    

اَلقَو راِهللا وُلس   : َخيمكُر تَ نملَعالقُ مرآن ولَعمه  )٣(
،   

هلَيع هالمساتُ اِهللا ولَوقَاَل صو  : قَ نمَأر ارفًح نم لَفَ اِهللا ابِتَكبِ هه حةٌنَس والحةُنَس 

)٤(  رفٌح يممو رفٌح الموِ رفٌح فٌِلَأ نكلَو رفٌح آلم وُلقَُأ ال اهاِلمثََأ شرِعبِ
 ،١(    

 وهو يهف ععتَتَتَيو رآنالقُ ُأقري يذالَّو ةررالب امِرالك ةرفَالس عم رآنِالقُبِ راهالم  : وقَاَل 

لَعيلَ اقٌشَ هانِجرَِأ ه  )٥(
)٦(  هتُاصخَو اِهللا هُلَأ مه رآنِالقُ هُلَأ   :وقَاَل  ،

 ،  

                                                
)١( َأثَر حسن اهوَأ رو نُبعمٍي يف لْالحة ي)١/٢٥٧ ( ،وارِالدمي  هنَني سف)٢/٥٢٦) (٣٣٢٨ (،  
 وابي شَبِأََ نيخَّ (* ، ) ٧/١٤٢) (٣٤٨٢١(، ) ٦/١٢٦) (٣٠٠١٤( ةَََبيزف ه) قَفَاهفَعَأي د .   
)٢( َأثَر حسن اهور ابن المبارك في الزهد )١/٥٧) (٢٠٣(  .  
)٣( يححص يخَارالب اهور )٤/١٩١٩) (٤٧٣٩( .  
)٤ (يححيِّ صذالتِّرم اهور )٢٩١٠) (٥/١٧٥ ( ِي الْكَبِيرف يانرالطَّبو ،)١٤١) (ي ) ١٨/٧٦فو ،

 ط٣١٤(األوس) (١/١٠١ ( َةبَأبِي شَي نابو ،)٢٩٩٣٣) (٦/١١٨ ( ِبي الشُّعف يقهيالبو ،)١٩٨٣ (
)٣٤٢، ٢/٣٤١ ( ةلْيي الْحمٍ فيو نُعَأبو ،)٦/٢٦٣ ( ماكالحو ،)١/٧٥٥) (٢٠٨٠. (  
)٥( يححص  مسلم اهور اللَّفْظُ لَهو)٧٩٨) (١/٥٤٩ ( خَارِيالْب اهورو ،)٤٦٥٣) (٤/١٨٨٢ (.  
)٦( يححص  دَأحم اهور)٣/٢٤٢) (١٣٥٦٦(، ) ٣/١٢٧) (١٢٣٠١(، ) ١٢٣١٤ ( ماكالحو ،)٢٠٤٦ (
والنَّساِئي في ) ١/٢٨٣) (٢١٢٤(، والطَّياِلسي في مسنَده ) ١/٧٨) (٢١٥(، وابن ماجةَ ) ١/٧٤٣(

 )اِهللا ُلهَأ*( ) ٩/٣٩٦(، ) ٩/٤٠(، ) ٣/٦٣(بو نُعيمٍ في الْحلْية وَأ، ) ٥/١٧) (٨٠٣١(السنَنِ الْكُبرى 
  . امهجرَِأ يمِظعو امهِتايدهو امهورِنُِل نِياوهرالز اتَيمس)  نِياوهرالز( )٧( . هاَؤيِلوَأ يَأ
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 اقْرءوا الْقُرآن فَِإنَّه يْأتى يوم الْقيامة شَفيعا َألصحابِه اقْرءوا الزهراوينِ   :وقَاَل 
)٧(

 

  ما َأو كََأنَّه الْبقَرةَ وسورةَ آِل عمران فَِإنَّهما تَْأتيانِ يوم الْقيامة كََأنَّهما غَمامتَانِ

  

 غَيايتَانِ
)١(

َأو كََأنَّهما فرقَانِ من طَيرٍ صوافَّ  
)٢(

 تُحاجانِ عن َأصحابِهِما 
)٣(

اقْرءوا سورةَ  

 الْبقَرة فَِإن َأخْذَها بركَةٌ وتَركَها حسرةٌ والَ تَستَطيعها الْبطَلَةُ
)٤(

  )٥(
،   

من ِإجالَِل اللَّه ِإكْرام ذى الشَّيبة الْمسلمِ وحامِل الْقُرآنِ غَيرِ الْغَاِلى فيه  ِإن  :  وقَاَل 

ذ امِإكْرو نْهى عافالْجيو طقْسلْطَانِ الْمالس  )١)٦  

قَاَل و  : نْؤمي الْمُأ الَّذقْري آنُل الْقُرمعيو بِه جكَالُْأتْرة
 )٧ (

 ورِيحها طَيب طَعمها

بطَي نْؤمالْمي وُأ لَا الَّذقْري آنُل الْقُرمعيو بِه ةرا كَالتَّمهمطَع بلَا طَيو ا رِيحثَُل لَهمو 

                                                
َأو  ةٌابحس هسْأر قَوفَ اننساِإل لَّظََأ ءيشَ ُلكُ ةُاييالغَو ةُاممالغَ)  كََأنَّهما غَمامتَانِ َأو كََأنَّهما غَيايتَانِ() ١(

 ، ها شَاباَلقَم لَالعماء المرَأ ادثَ نوابهام ْأيغَكَ يتمتَامنِي .  
  حزقَانِ من طَيرٍ صوافَّ تُحاجانِ امهنََّأكَ ىخراُأل ةايوالر يفو)  افوص رٍيطَ نم انٍرقَفُ امهنََّأكَ( ) ٢(

 معج افوص رٍيطَ نم هلُوقَو،  انِتَاعمجو انِيعطقَ امهو داحو اماهعنَم والحزقان انِرقَالفُ ،عن صاحبِهِما
افَّصة وهي مالطُّ نورِي ام يَأ طُبسجنتَحاه يف الهواء  .  
  . ةاعفَالشَّ يف ةغَالَبالم نع ةٌاينَك وهو ةَيانبالزو يمحالج انِعافدتُ يأَََ) تُحاجانِ عن َأصحابِهِما( )٣(
  .ةُ رحالس اهيلحصتَ ىلَع رقدي ال يَأ) الْبطَلَةُ والَ تَستَطيعها() ٤(
)٥ (يححص مسلم اهور )١/٥٥٣) (٨٠٤. (  
)٦ (يححص  داوو دَأب اهور)٤٨٤٣) (٢/٦٧٧ ( دفْربِ الْمي اَألدف خَارِيالْبو ،)٣٥٧) (١/١٣٠ ( نابو ،

، ) ٢/٥٥١) (٢٦٨٦(، ) ٢/٥٥٠) (٢٦٨٥(، والبيهقي في الشُّعبِ ) ٤/٤٤٠) (٢١٩٢٢(َأبِي شَيبةَ 
) ٨/١٦٣) (١٦٤٣٥(وفي الْكُبرى) ٧/٤٦٠) (١٠٩٨٦(، ) ٧/٤٢٦) (١٠٨٤٠(، ) ٦/٤٩١) (٩٠١٧(

، وابن زنُْجويه ) ١/١٣١) (٣٨٩(، ) ١/١٣٠) (٣٨٨(، وابن الْمبارك في الزهد ) ٣٧(، وفي اآلدابِ 
، ) ٥٢،٥٣،٥٤(ي فَضاِئِل الْقُرآنِ ، والْقَاسم ابن سالمٍ ف) ١٩(، والشَّاشي في مسنَده ) ٥٠(في اَألمواِل 

 هنَدسي مالروياني ف١٢(و. (   
، وفي  يخَطِّبِالْ هبِشْي وِلينِ الْملْمسِ نِواللَّ نِسحو ةحاِئالرو مِعالطَّ يبِطِل عامج رمثَ)  األترجة( ) ٧( 

   كاَالتْرج حالَيه مرِيحا وموكَالَ     ُئه الْمرضي قَر مثَالُهوقَارِ:    اإلمام الشَّاطبِييقُوُل  الْقُرآنِ
  . ُلكَْؤتُ ال يتالَّ اءرحالص ارِجشَْأ ارِمث نم عونَواحدةُ حنْظٍَل وهو )  ةُلَظَنْحالْ( ) ٨(
)٩ (يححص  خَارِيالْب اهور)٥/٢٠٧٠) (٥١١١(، ) ٤/١٩١٧) (٤٧٣٢(، ) ٤/١٩٢٨) (٤٧٧٢ (،  
 )٧١٢١) (٦/٢٧٤٨ ( ملسمو ،)٧٩٧) (١/٥٤٩. (  
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قنَافي الْمُأ الَّذقْري آنالْقُر انَةحيا كَالرهرِيح با طَيهمطَعو رثَُل ممو قنَافي الْمُأ لَا الَّذقْري 

آنالْقُر نْظَلَةكَالْح 
)٨(

     )٩(.  مر ورِيحها خَبِيثٌ َأو مر طَعمها

 انََأ ينفُعرِتَ له هبِاحصِل وُلقُي بِاحالشَّ ِلجالركَ ةاميالق موي رآنالقُ يءجِي  : وقَاَل 
  نم موالي كلَ انََأو هتراجت اءرو نم راجِتَ لَّكُ نِإو كراجِوه ىءظمُأو كلَيلَ رسهُِأ نتُكُ يذالَّ
ورفَ رٍاجِتَ لِّكُ اءىعطَي المبِ لكيمينه الخُوبِِ لدشاِلمه ويوضع ىلَع رأستَ هاج ارِقَالو ويىكس 
اِلوداه ال انِتَلَّح قُيلَ ومهلا امداني وام ففَ ايهوالنِقُي اي بانَلَ ىنََّأ ر فَ اذَهلَ اُلقَيهتَبِ اميمِعل لَوكُدام 
 نتَكُ امكَ لترو اتجرالد يف أرقَوِ رأقِإ ةاميالق موي هلَ اُلقَي رآنِالقُ باحص نِإو رآنالقُ

)١(  كعم ةآي رِآخ ندع كلَنزِم نِإفَ انيالد يف ُلترتُ
 .  

 بِيالشَّاط اماإلم وا ههو    قُوُل١: ي  

  ضَِّالـَفـَتـُم ًبا ـَواِھ  اٍءـَنـى َغـَنـَوَأْغ      ٍعـــاِفـُق َشــََأْوث اَب اِهللا ــَتـــَوِإنَّ ِك
  مًُّالـَجـِھ َتــیـِف  ْزَداُدــْرَداُدُه َیــَوَت        َحِدیُثُھ لُّـَمـَال ُی  ٍسـیـِلـُر َجـــْیـَوَخ
  ُمَتَھلًِّال نًا ـَس اُه ـَقـْلـِر َیـبـََن ْالقــِم        فِي ُظُلَماِتِھ اُع ـْرَتـَى یـتـَُث اْلفـْیـَوَح

  یجُتَلى ِفي ِذْرَوِة اْلِعّز ِلِھ ـْن َأْجـَوِم        َوَرْوَضًة  ِقیًالـَم ِھ ـیـِنـْھـَك َیـاِلـَنـُھ
  َوصََّالـِھ ُمـْإَلی ْؤًال ـُس ِھ ـِدْر ِبــَوَأْج         ِبِھـِیـِحبـل  ِھــاِئـي إْرَضـُد فـاِشــَُین
  َبجِّالـَحاٍل ُم لِّـُك يـُھ ِفـال َلـِجـُم          ُمَتَمسًِّكا ِھ ــاِري ِبـَقـا اْلـَھـا َأیُّـَیـَف
  َوالُحْال ِمَن التَّاِج  َواٍر ـُس َأْنــَمَالِب          َعَلْیِھما َداَك ـَواِل ا ـًِریئـا َمـًئـیـِنـَھ

  َالـالَم  َفَوُةـوالصَّ ُل اِهللا ـَك َأْھـُِأولئ           ِھـَزاِئـَد َجـْنـِل ِعـُْكْم بالنَّجـَفما َظنُّ
  َالـصَّـَفـَراُن ُمـَُجاَء اْلق ُحَالُھْم ِبَھا        ُأوُلو اْلِبرِّ َواِإلْحَساِن َوالصَّْبِر َوالتَُّقى

  َأْنَفاِسَھا اْلُعَالـِب َوِبْع َنْفَسَك الدُّْنَیا          ا َما ِعْشَت ِفیَھا ُمَناِفًساـَعَلْیَك ِبَھ  

 َسْلَسَالَعْذًبا َو الُقْرآَن   ُلواــَا َنقـََلن         َعنَّا َأِئمًَّة  ْیَراِتـَِباْلخ َزى اُهللا ـَج
)٢(

  
  
  
  
  
  
  

                                                
)١ ( يححص طسي اَألوف يانرالطَّب اهور)٥٧٦٤) (٦/٥١ ( نَدسي الْمف دمَأحو ،)٢٣٠٠٠) (٥/٣٤٨ ( ،

، وعبد ) ٢/٥٤٣) (٣٣٩١(، والدارِمي ) ٢/١٢٤٢) (٣٧٨١(، وابن ماجةَ ) ٥/٣٥٢) (٢٣٠٢٦(

 هنَّفصي مف اقز٦٠١٤(الر) (٣/٣٧٤ ( هنَّفصي مف بِةَأبِي شَي ابنو ،)٣٠٠٤٥) (٦/١٢٩ ( يقهيالبو ،

.خُطْبةُ الْكتَابِ  -حرز اَألماني ووجه التَّهاني ) ٢( ) .٢/٣٤٤) (١٩٨٩(في الشُّعبِ  



  ١٢ 
 

  
  
  
  
  

وِيدالتَّج لْمع  
رِيفُها :  تَعالحطاصو ، اِإلتْقَانو ينسالتَّح ولُغَةً ه وِيدالتَّج :هِإ وطَعا اءلْحروف وقَقُحاه 

تَورتيبا،ه ورالْ دحرىلَِإ ف خْمجِره َأوصله ، لْتَوطْالنُّ يفُطبِ قه كَ ىلَعاِلم هَئيته مغَ نرِي 

 فلُّكَتَ الو اطرفِْإ الو فسعتَ الو افرسِإ
)١(

 .  

 هكْمح : ةفَايك ضفَر بِه لْمالْع
)٢(

  ١  .، والْعمُل بِه فَرض عينٍ علَى الْمستَطيعِ  

 رِيزالْج ناب امقَاَل اِإلم تمقَدي مف ه:    
  

  آثــم الْـقُـرآن يـجـود  لَــم مــن  الزِم حـتْــم بِالتَّـجـوِيـد واَألخْـذُ
َألنَّــه  بِـــه  الَ اِإللَـــهـكَـذَا  َأنْـــزهو  ـنْـهـنَـا مـــالَ  ِإلَـيصو  
ـوهـا  وـضـلَْـيـةُ َأيح ةــنَـــةُ  الـتِّـالَوزِيو اءاَألد  ةاءـــرالْــقو  
ـوهو ـطَـاءِإع وفـرـا  الْـحقَّـهح  ــنم  ـفَـةـا  صـا لَـهـقَّـهستَحمو  

دركُـــلِّ و ـــداحو ــهـلاللَّـفْـظُ  َألصــي وف  ـرِهـينَـظ  ـثْـلـهكَم  
ـالًمكَم ـنـرِ مــا غَـيم تَكَـلُّـف  ـي بِاللُّطْـفف بِــالَ  النُّطْـق  ـفـستَع  

ـسلَـيو ـنَـهـيب ـنـيبو  ـهكــةُ ِإالَّ  تَـرـاضـــرٍِئ رِيام بِـفَـكِّــه  
  

هوعضوةُ :  ميآناتُ الْقُرمالْكَل.  
 لُهظَمِ : فَضبَِأع هلُّقا ِلتَعلُهَأفْضلُومِ وفُ الْعَأشْر وه الْكَرِيم آنالْقُر وهالْكُتُبِ و.  
هعاضو  : ةاءرةُ الْقَأِئم.  
 تُهنِ : فَاِئديارالد ةادعبِس زالْفَو.  

 هاددمتاس : نَّةالستَابِ والْك نم.  
 اِئلُهسا ِإ: مُل بِهصتَوي يةُ الَّتالْكُلِّي اهايقَضو هداعقَو اتِئيزكَامِ الْجَأح رِفَةعلَى م.  

تُهلَى :  غَايُأ عطْرخَطٌَأ ي خَلٌَل َأو نالَّلحآنِ الْكَرِيمِ ، وي الْقُرنِ فنِ الَّلحانِ عالِّلس نوص
الظَّاهر في الْقراءة ويدرِكُه  جلي وخَفي فََأما الَّلحن الْجلي فَهو الْخَطَُأ: اَأللْفَاظ وهو نَوعانِ 

تَب بِهو امرح نذَا الَّلحهو كَةربِح كَةرح َأو فرحب فريرِ حكَتَغْي مهرغَيو ةاءرالْق اءلَمطُُل ع
                                                

)١ (ي اإلتْقَانِ كَذَا قَاَل السف يوطي )نِ الْكُلِّ  )٢(). ٢٩٣/ ١ع بِه يامقَطَ الْقس ضعالْب بِه ا ِإذَا قَامم وهو
.  
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الَّذي ال يدرِكُه ِإال علَماء الْقراءة  الصالةُ ِإن كَان متَعمدا ، وَأما الَّلحن الْخَفي فَهو الْخَطَُأ
لحن بِما تَلَقَّوه من َأفْواه الْعلَماء كَمد الْمقْصورِ َأو قَصرِ الْممدود َأو ما شَابه ذَِلك وهذَا الَّ

 وهكْريَل مقا وضَأي لُهعف مرحي.  

  

 

 وِيرالتَّدو ، ردالْحيقُ ، وقالتَّحيُل ، وتالتَّر يهةٌ وعبَأر ةاءرالْق باترم.  

ة وهو الْقراءةُ بِتَدبرٍ واطْمْئنَانٍ مع االلْتزامِ بَِأحكَامِ التِّالو :التَّرتيُل : الْمرتَبةُ اُألولَى 

 وفرخَارِجِ الْحمو.  

وهو كَالتَّرتيِل ِإال َأنَّه َأكْثَر منْه اطْمْئنَانًا ، ومرتَبةُ التَّحقيق  :التَّحقيقُ : الْمرتَبةُ الثَّانيةُ 

  .يْأخُذُ بِها في مقَامِ التَّعليمِ 

  .  اِإلسراع في الْقراءة مع االلْتزامِ بَِأحكَامِ التِّالوة وهو  :الْحدر : الْمرتَبةُ الثَّاِلثَةُ 

  .وهو مرتَبةٌ متَوسطَةٌ بين التَّرتيِل والْحدرِ  :التَّدوِير : الْمرتَبةُ الرابِعةُ 

 : ومرتَبةُ التَّرتيِل َأفْضُل الْمراتبِ ِلقَوِله تَعالَى         .  

  )٤سورةُ الْمزمِل آيةُ (
  

  
  

 

 
 اماِإلم وه رمو عَأبفْحا صبن لَسيمان اززاَأل الْبسدكُالْ يوفي ولَ اُلقَيه فْحا صبيبَِأ ن 

دواد  وفَه رِيفنِ التَّعع يغَن فْصح اماِإلمو ، ةرالْهِج نم ينعالتَّس نَةي السف ِلدو ،
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شَمس من شُموسِ الْقراءة واِإلقْراء ، ويكْفيه شَرفًا وفَضالً َأن رِوايتَه ِللْقُرآنِ الْكَرِيمِ 

تَابٍ هظَمِ كبَِأع هماس ناقْتَر قَدةً واءرقةً واعبط يالماِإلس شْرِقانِ الْمي بِلْدةُ فاِئدالس ي

، ِإنَّه اِإلمام الَّذي لَو رَأيتَه لَقَرتْ  عرفَه التَّارِيخُ َأال وهو الْقُرآن الْكَرِيم كَالم اِهللا 

نَاكيع  نْهى عورو اشَ بِالْكُوفَةا ، علْمعا ومفَهعما وربن الصاحِب وعبيا دبن الصاحِب 

وآدا مبِإ يبَِأ ناسٍي ومحما دبن ارٍكَّب غَويرهم  فْصح اماتَ اِإلمم ،  َنَةس بِالْكُوفَة

  . ن عاما َأجزَل اُهللا لَه الثَّّواب ووقََانَا وِإياه سوء الْحسابِ ثَمانين وماَئة عن تسعي

 ةايوي الرف هامِإمعاصا مبالنَّ يبَِأ نجود  يالْكُوف  

وكْرٍ  هو بَأبعاصا مبالنَّ يبَِأ نجالثَّ ود اءالْقُر دَأح ، يالتَّابِع يالْكُوف ةاءررِي الْقِاتتَوم الثَة

دَأ بَِأحتَانِ قَرايرِو لَه ، بِالْكُوفَة اءاِإلقْرو ةاءري الْقةُ فاماِإلم هتْ ِإلَيانْتَه ، ا بِالْكُوفَةمه

، وقَد  سلَيمان  ، وقَرَأ بِِاُألخْرى اِإلمام حفْص ابن عليه اِإلمام شُعبةُ ابن عياشٍ 

 بِه انْتَفَعو ، هلَيَأ عقَرو رِهجي حف فْصى حبفَتَر انملَينِ سفْصِ بح ا ُألمجوز ماصع كَان

عاصمٍ وقد  َأيما انْتفَاعٍ فَكَان بِذَِلك مرجحا علَى شُعبةَ في ضبطه وِإتْقَانه ِلقراءة اِإلمامِ

  ١   :جال اِإلمام الشَّاطبِي هذه الْمنَاقب فَقََاَل 

  ا وقَرنْفُالَشَذً)١( َأذَاعوا فَقَد ضاعتْ            ةٌثَالَـراء منْهم ثَـة الْغَـوبِالْكُوفَ

  برز َأفْضالَـه المـيعبةُ راوِـفَشُ             مهـاصم اسـرٍ وعـفََأما َأبو بكْ

  الَضكان مف قَانِ ـوحفْص وبِاْإلتْ              وذَاك ابن عياشٍ َأبو بكْرٍ الرضا

 نْهاُهللا ع يضر ماصع اماتَ اِإلمموعٍ ةَنَسبس ورِشْعين واَئمة ةاومبِالس َأو بِالْكُوفَة
)٢(

.   

                                                
و ، كَذَا قَاَل الْعلّامةُ َأب ةاءرقلِْل وَأ ةوفَكُلِْل تْاعي ضف يرمالضو اذَالشَّا وهبِ مِلْعالْ ةُحاِئر تْاحفَ يَأ) ١(

 ةبِيالشَّاط نم ينالثَّالثابِعِ والر تيحِ الْبي شَري ، فانعازِ الْمري ِإبةَ فشَام.  
)٢ (وهو موضالْبِ عبادية بيامِالشَّ ن الْوعراق منَ ناحيفُالْ ةرات .  
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نَدفْصٍ  سامِ حاإلم هتايي رِوف  

 نِمحالر دبع يأبِو حبيشٍزِر بنِ  التَّابِعيينِ ىلَع ماصع َأرقَو ، مٍاصع ىلَع صفْح َأرقَ

حابِي الْجليِل رضي اُهللا عنْهما ، فََأما زِِر فَقَد قَرأ علَى الص يملَالس عبد اِهللا بنِ حبِيبٍ

، ودعسنِ ماِهللا ب دبع ووا َأبَأم عبد الرحنِم لَالسمي ةلَى اَألِئمأ عقَر فَقَد ثْعمان نِب فَّعان 

وعلي بٍاِلطَ يبَِأ نِب وزيد ابِثَ نِبت ، منْهاُهللا ع يضا ر دبةُ عابحَأ الصقَرو نِهللا اب

 ديزو يلعو انثْمعو ودعسم منْهاُهللا ع يضوِل اِهللا رسنَا رديلَى سع  وُلسَأ رقَرو ،

  . الْقُرآن عن رب الْعزة والْجالِل  ، وتَلَقَّى جِبرِيٌل  علَى جِبرِيَل  اِهللا 

  طُرقُ رِواية حفْصٍ 

واية حفْصٍ َأربعةُ طُرق رِئيسيةٌ تَفَرعتْ عنْها طُرقٌ ُأخْرى كَثيرةٌ ، فَمجموع الطُّرق ِلرِ

ستَّةٌ وَأربعون طَرِيقًا ، وقَد يحتَوِي الطَّرِيقُ الْواحد علَى وجهينِ َأو َأكْثَر ) ملَخَّصةً(كُلِّها 

فيه ، وقد جاء ذَِلك كُلُه في كتَابِ طَيبة النَّشْرِ ِلِإلمامِ بنِ الْجزرِي رضي اُهللا  فيما اخْتُلفَ

 ةيِئيسةُ الرعبقُ اَألرالطُّر يا ههو ، نْهع:  

١ - يماشطَرِيقُ الْه قُ الشَّاطا طَرينْهم قةُ طُرشْرع نْهع عتَفَريطَرِيقُ ، وو ، ةبِي

  .الشَّاطبِية َأشْهر الطُّرق وهو الَّذي طُبِعتْ علَيه الْمصاحفُ بِمصر والسعوديةَ وغَيرِهما 

  .، ويتَفَرع عنْه عشْرةُ طُرق  طَرِيقُ َأبِي طَاهرٍ - ٢

  .ربعةَ عشَر طَرِيقًا ، ويتَفَرع عنْه َأ طَرِيقُ الْفيِل - ٣

٤ - انعطَرِيقًا  طَرِيقُ زر شَراثنَا ع نْهع عتَفَريو ،.  

خرِ وقَد نَقَلَتُ الْجدوَل الَّذي يبين الطُّرقَ اَألربعةَ الرِئيسيةَ وما اخْتُلفَ عن َأصحابِها في َآ

َأن يلْتَزِم طَرِيقًا فَرعيا في تالوته وال يخْلطُ بين الطُّرق في الْكتَابِ ، وعلَى الْقَارِِئ 

 ينالَمالْع بر ِلله دمالحوُل والْقَب نْهمو يقفبِاِهللا التَّوو ، ةالتِّالو.  
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:  قََاَل اهللاُ تَعالَى 

                 )ةورةُ  سِل اآلي٩٨النَّح.(  

في اآلية ،  رِماَأل رِاهظَبِ اذًخَْأ ، وقيَل واجِبةٌمستَحبةٌ قَبَل قراءة القُرآنِ :  حكمها 

 ماء ، قَاَل اِإلمام الْجصاص رحمه اُهللاوالصحيح َأنَّها مستَحبةٌ وهو قَوُل جمهورِ الْعلَ
)١(

  :

                                                
 اللَّه رضي هريرةَ َأبِي عني حديثَ الْمسيء صالتَه فَيعن) ٢( . )من َأحكَامِ الْقُرآنِ  ١٣ص  ٥ج ) ( ١(

َأن نْهلًا عجخََل رد جِدسوُل الْمسرو لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو اِلسي جف ةينَاح جِدسلَّى الْمفَص ثُم اءج لَّمفَس 
هلَيفَقَاَل ع وُل لَهسا رلَّى للَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو  :كلَيعو لَامالس جِعلِّ ارفَص فَِإنَّك لِّ لَمتُص عجلَّى فَرفَص ثُم 
اءج لَّمفَقَاَل فَس : كلَيعو لَامالس جِعلِّ فَارفَص فَِإنَّك لِّ لَمي فَقَاَل تُصف ةيالثَّان ي َأوف ا يالَّتهدعي:  بنلِّما عي 

 من معك تَيسر بِما اقْرْأ ثُم فَكَبر الْقبلَةَ استَقْبِْل ثُم الْوضوء فََأسبِغْ الصلَاة ِإلَى قُمتَ ِإذَا:  فَقَاَل اللَّه رسوَل
 حتَّى ارفَع ثُم ساجِدا تَطْمِئن حتَّى اسجد ثُم قَاِئما تَستَوِي حتَّى ارفَع ثُم راكعا تَطْمِئن حتَّى اركَع ثُم الْقُرآنِ
ِئنا تَطْماِلسج ثُم دجتَّى اسح ِئنا تَطْماجِدس ثُم فَعتَّى ارح ِئنا تَطْماِلسج ْل ثُمافْع ي ذَِلكف كلَاتا صكُلِّه  .
يححص اهور يخَار٦٢٩٠(، ) ١/٢٦٣) (٧٢٤(، ) ١/٢٧٤) (٧٦٠(، ) ٥/٢٣٠٧) (٥٨٩٧( الب (

)٦/٢٤٥٥ ( ملسمو ،)١/٢٩٨) (٣٩٧. (   
  .كَذَا علَّقَ الشَّيخُ محمود بن َأمين طَنْطَاوِي حفظَه اُهللا (*)    

)٣( يغَةالص هذيثُ بِهدالْح حص يذالتِّرم اهورو )٢٤٢) (٢/٩ ( داوو دَأبو ،)٧٧٥) (١/٢٦٥ ( نابو ،
، وابن حبان ) ١/٢٣٨) (٤٦٧(، وابن خُزيمةَ ) ١/٣١٠) (١٢٣٩(، والدارِمي ) ١/٢٦٥) (٨٠٧(ماجةَ 

)(٢٦٠١(، ) ٥/٧٨) (١٧٧٩ (٦/٣٣٦ ( هنَني سف يقُطْنارالدو ،)٤) (١/٢٩٨ (رالطَّبي الْكَبِيرِ ، وف يان
)١٥٦٩،١٥٧٠) (٢/١٣٤،١٣٥ ( ينيالشَّام نَدسي مفو ،)١٣٤٣) (٢/٢٨١ ( لَىعو يَأبو ،)١١٠٨ (
)٩/٢٥٨) (٥٣٨٠(، ) ٩/١٠) (٥٠٧٧(، ) ٨/٤١١) (٤٩٩٤(، ) ٢/٣٥٨ ( اقزالر دبعو ،)٢٥٨٠ (
) ٢٩١٤٢(، ) ٦/١٧) (٢٩١٢٣(، ) ١/٢١٥) (٢٤٦٠(، ) ١/٢٠٩) (٢٣٩٦(، وابن َأبِي شَيبةَ ) ٢/٨٤(
، والطَّحاوِي في شَرحِ ) ٢/٣٥) (٢١٨٥، ٢١٨٤(، ) ٢/٣٤) (٢١٧٩(، والْبيهقي في الْكُبرى ) ٦/١٩(

 اللَّه رسوَل يا قَالُوا: بِسنَد صحيحٍ وفيه  ) ٦/١٥٦) (٢٥٢٦٦(، وأحمد ) ١/١٩٧) (١٠٧٣(معاني اآلثَارِ 
 فَالشِّعر نَفْثُه وَأما فَالْكبر نَفْخُه وَأما آدم بني تَْأخُذُ الَّتي الْموتَةُ فَهذه همزه َأما :  قَاَل ونَفْثُه ونَفْخُه همزه وما
 .   
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 "اِإلوستلَ ةُاذَعيفَبِ تْسرَأل ضبِالنَّ ني  - َلم يلِّعماَأل اهعابِري حين لَّعمه الةَالص 
)٢(

 
لَوفَ تْانَكَ ورلَ اضم خْيله متَ نعليماه . " امقَاَل اِإلماُهللا  و همحر رِيزالْج ناب :                        

  (*) وقَاَل بعضهم يجِب... واستُحب تَعوذٌ                           

  ظُ االسْتعاذَة  اَألَْفَ        

عوذُ بِاِهللا السميعِ العليمِ من الشَّيطَانِ الرجِيمِ أََ ( )َأو ١ ) َأعوذُ بِاِهللا من الشَّيطَانِ الرجِيمِ ( 

هنَفثو هنَفخو زِهمه نم  (
)٣(

  جِيمِ (َأوطَانِ الرالشَّي نيمِ مظوذُ بِاِهللا العَأع ( َأو  
  

اَألوُل مقَدم ِلورود اآلية  وهنَاك َألْفَاظٌ ُأخْرى ، والَّلفْظُ)  َأعوذُ بِاِهللا من الشَّيطَانِ ( 

 ، اهقْتَضقَ قَاَل بِمبا سي مفو بِيالشَّاط اماإلم  :  

ـِإذَا مهتَ الددتَقـا َأر ـْرُأ فَاسذْـرتَع     ارالَ ا جِهجسطَانِ بِاِهللا مالشَّي نم  

  هالَـمج  لَستَـَا فزِيهـِلربك تَنْ    زِدى ما َأتَى في النَّحِل يسراً وِإن تَـعلَ

  ولَو صح هذَا النَّقُْل لَم يبق مجمالَ    م يزِدـَوِل فَلـروا لَفْظَ الرسـد ذَكَـوقَ

  ستعاذَةبِاال رِهجالْ اتُقَوَأو ارِرساِإل اتُقَوَأ

رسبِاال ّياذَةعتس الْق نْدعةاءر راس ، نْدعو ةاءرالْق قََأ اُءَوَس اخَاِلياالْقَارُِئ  َأررْمَأ س جها ر، 

 ملَويتَدارسون الْقُرءان  الْقَارُِئ وسطَ قَومٍ كَان نِإو ، جهرِيةً كَانَتْ َأو وفي الصالة سريةً

كُين تَدببِ َأالْقَارُِئ الْمةاءرالْق .   

بتَحسيّو رهالْج  اذَةعتِإبِاالسقْرالْقَارُِئ ي ُأذَا كَان رها جكَوان نَهاك متَ نسيم ِإع هي  ،لَيفو

نْدع ةساردالْميمِ ولالتَّع الَةحا متَدبالْقَارُِئ الم كُونَأي  ةاءربِالْق
)١(

 .   
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   .قَد تَكُون واجِبةً ، وقَد تَكُون ممنُوعةً وقَد تَكُون مستَحبةً  البسملَةُ:  حكْمها

  الْوجوب : َأوالً 

  : في موضعينِ من القُرآنِ العظيمِ يجِب قراءتُه نَص قُرآني البسملَةُ

عضووَُّلَألا الم : وهو ي ُل َأوف آية ةحالفَات ةورس.  

  :سورة النَّمِل في قَوِله تَعالَى في : الموضع الثَّاني 

                   )ُةورالنَّ سةُ  ِلم٣٠آي. (   

جِبيبِ و انالْاإلتْيلَةمسا بضرِ َأيواِئِل السي َأوف ةبةَ التَّوورا سدوِل اِهللا  عسا ِلراعاتِّب  يف

  .من الْقُرآنِ الْعظيمِ علَى َأنَّها لَيست آيةً قراءتها وتَبركًا بِتالوتها 

  :  اإلمام الشَّاطبِي قَاَل 

  ير من تَالَسواهاَ وفي اَألجزاء خَ      ي ابتداِئك سورةًوالَ بد منْهاَ ف

  

  الْمنْع : ثانيا 
اءرق حصال يةُ ولَةسمي  البوَّلَأففحصي المف تُكتَب ا لَمَأنَّه ذَِلك ، ةبالتَّو ةورس ِ ى لَع

  .براءةَ نَزلَتْ بِالسيف  ، وقيَل ألن سورةَ عهد رسوِل اِهللا 

  :  اإلمام الشَّاطبِي قَاَل 

  ِلتَنْزِيلهاَ بالسيف لَستَ مبسمالَ    ومهما تَصلْها َأو بدْأتَ براءةً

  

  اِإلستحباب : ثَاِلثًا   

                                                                                                                                                        
، وَأشَار علَيه من اِهللا سحاِئب الرحمة  لْمقَارِِئ الْمصرِيةشَيخُ ا رِزقُ خَليل حبه الشَّيخُ الْعالمةُ قَاَلهكَذَا ) ١( 

  ) .٨ص (ِإلَى ذَِلك الشَّيخُ محمد ابن صادق قَمحاوِي في الْبرهانِِ 
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ابِ قربحتِإلَى اس اءلَمالْع ضعب بذَهالْاء ةبسلَمة س َل َأياخدورة لَوا ب وِلهَأو دعبةٍآي 

واحدٍة وتْانَكَ إن التَّ ورةَسوبة 
)٢(

  .١(   
  
  
   

 

  :  ٍ أََوجه ةُعبرَأ - ةََِبالتَّوا سورةَ داعم - ٍة ورس لِّل كَُّوأََ دنْع ةالبسملَ عم ستعاذَةالوِل

   يعِمجالْ ُعطْقَ : وَُّلَألا ُالْوجه

 ُفقَوتَي َّمثُ ذَةَاتعاالس ُأرقْيفَ ةورالس ِوَّلأََََ نع ةلَمسبالْ ُعقطْو ةلَمسبالْ نع ستعاذَةالا ُعطْقَ يأََ

  . ةورالس َوَّلأَََ ُأرقْي َّمثُُ ُفقَوتَي َّمثُ ةَلَمسبالْ ُأرقْي َّمثُ

   ثاِلالثَّي بِانالثَّ ُلصوو ِوَّلاَأل ُعطْقَ : يانثَّال ُالْوجه

 َّمثُ ذَةَاتعالسا ُأرقْيفَ ةورالس ِوَّلأََََ عم ةلَمسبالْ ُلصو َّمثُ ةلَمسبالْ نع ستعاذَةالا ُعطْقَ يَأ

تَيَّمثُ ُفقَو قْيالْ ُأربسةَلَم ويلُصِوَّلأََا بِه السورة .  

   ثاِلالثَّ عي وقطْانبالثَّ ِوَّلاَأل ُلصو : ثُاِلثَّالْوجه ال

  . ةورالس َوَّلَأ ُأرقْي َّمثُ يتوقفُ َّمثُ ةلَمسبالْبِ ستعاذَةالا ُلوص يَأ

   يعِمجالْ ُلصو : عابِرلْوجه الا

  . ٍفقُوتَ رِِيغَبِ ةورالس ِوَّلأََََ عم ةلَمسبِل الْصمع و ةلَمسبالْبِ ستعاذَةالا ُلصو يَأ

                                                
)٢( يوطيظُ السافِإفَ : قَاَل الْحقَ نَأر  ) َلَةمسالْب (منَثَْأ ناء سورة تُاسحلَ تْبَأ هينَ  اضص لَعيالشَّ هافعي 

فلَقَنَ ايمالْ هعبادقُالْ اَلقَ،  يراء وكََّأتَيد نْعد قراءنَ ةحو  :               ،و     

     ِلذُ امكر ِلي ذَفك بعد االستاذَعة مالْ نشَباعة ِإوامِيه روعِج الضالشَّ ىلَِإ يرِمانِطَي  .

، وقَاَل الشَّيخُ ) ١/٢٦٦(، وانْظُرِ النَّشْر البنِ الْجزرِي ) ١/٣٠٨(اِإلتْْقََانُِ في علُومِ الْقُرآنِ . ِإنْتَهى 

بِيِل الشّاَطا ِلقَوشَارِح اعبخَ(  الض اءزفي اَألجتَالَو نم را:  ) يبِه ادرالْمو اءزا اَألجَأماِئِل  وَأو دعا بم
ى ر الْعراقيين وعلَالسورة ولَو بِكلْمة فَالْقَارُِئ مخَير بين الْبسملَة وتَركها وعلَى اخْتيارِ الْبسملَة جمهو

 ةغَارِبالْم ورهما جهكارِ تَريص. ( اخْت  رِيدالْم شَاد٣٢ِإر  حيبص ةكْتَبةُ معطَب.(  
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   يعِمجالْ ُعطْقَ : وَُّلَألا ُالْوجه

آخر  ُأرقْياُألخْرى فَ ةورالس ِوَّلأََََ نع ةلَمسبالْ ُعقطْو ةلَمسبآخرِ السورة عنِ الْ ُعطْقَ يأََ

  .اُألخْرى  ةورالس َوَّلأَََ ُأرقْي َّمثُُ ُفقَوتَي َّمثُ ةَلَمسبالْ ُأرقْي َّمثُ ُفقَوتَي َّمالسورة ثُ

هجثَّال الْوطْقَ : يانِلاَأل عو ووالثَّ ُلصاِلالثَّي بِانث   

آخر  ُأرقْياُألخْرى فَ ةورالس ِوَّلأََََ عم ةلَمسبالْ ُلصو َّمثُ ةلَمسبآخرِ السورة عنِ الْ ُعطْقَ يأََ

   .اُألخْرى  ةورالس ِوَّلأََبِ اهلُصيو ةَلَمسبالْ ُأرقْي َّمثُ ُفقَوتَي َّمالسورة ثُ

   يعِمجالْ ُلصو : ثُاِلثَّالْوجه ال

  . ٍفقُوتَ رِِيغَاُألخْرى بِ ةورالس ِوَّلأََََ عم ةلَمسبِل الْصمع و ةلَمسبالْآخرِ السورة بِ ُلصو يَأ

  :  اإلمام الشَّاطبِي قَاَل 

يَل بمسبونَّةنِ بِستَيورالس الَ   نمتَحةً ويرهاَ دواٌل نَمرِج  

  وصْل واسكُتَن كُلٌّ جالَياه حصالَ   ووصلُك بين السورتَينِ فَصاحةٌ

 الثَّاِلث قَطْعي والثَّانِل وُل األوصو عتَنميذَا وَأهي و عتَنميرِ ا ُلصبِآخ ةورالْلسبسلَمة  ثُم

ستَامِ فَيتَاحِ ال ِلالخْتلَةَ ِلالفْتمسالْب َألن لَها قَبم نا عقْطُوعى ماُألخْر ةورِل السةُ َأواءرتَثْقَُل ق

  :  اإلمام الشَّاطبِي فعُل هذَا عنْد َأِئمة الْقُراء كَما قَاَل 

مهموةوررِ ساخَأو عا ملْهيهاَ فَتَثْقُالَ        ا تَصف رهالد فَنفَالَ تَق  

 ةبالتَّو ةورس نا عَأمو–  ةاءرُل  - بنِ ، األويهجو دا بَِأحُأ بِهتَدبفُي : اذَةعتةُ االساءرق

وصُل االستعاذَة بَأوِل السورة وَأما عن حاِل سورة : اني وقَطْعها عن َأوِل السورة ، والثَّ

 ةبالتَّو–  ةاءرُل  -باَألو ، هجا ثَالثُ َأويهاَألنْفَاِل فَف ةورا سلَهي قَبالَّت ةوررِ السآخ عم :
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ةورِل سَأو ناَألنْفَاِل ع ةوررِ سآخ قَطْع  ، ةبِل التَّورِ اَألنْفَاِل بَِأوُل آخصي والثَّانو ، ةبالتَّو

  .السكْتُ سكْتَةً لَطيفَةً علَى َآخرِ اَألنْفَاِل ثُم الْوصُل بَِأوِل التَّوبة : والثَّاِلثُ 

  
 
 

 

 

 ون الساكنَةُالنٌّ
)١( 

 : النُّون يه كَةرالْح نةُ مالْخَاِلي
)٢(

 ثَاُل ذَِلكمو ، :  

   ،    ،    ،      َ  ،  ِ  ،       . ١  

التَّنوِين  : كتَبا يم ويهرِ  فبعض الكلماتآخ من ضفََم نِ َأوتْتَيكَس نِ َأوتَينِحتَير ،  

  ثَاُل ذَِلكمو :    ،     ،       ،     ،      ،

    ،       ،     ،      

  .)واِإلخفَاء ، واِإلقالب ، واِإلدغَام ، ار اِإلظه(  :ٌوهي  وَأحكَام النُّونِ الساكنَة والتَّنوِينِ َأربعة

  

 

                                                

)١ (وقْفًا نَحوالً وصا ثَابِتٌ وكُونَهس نَةً َألناكتْ سيمسو  :   ،  .  

)٢ (كَةُ ورالحيةُ همالْأََ الض تْفََوالكَس ةُ َأوةُحرِ ربِالْكَس التَّنْوِين بِالْفَتْحِ َأو التَّنْوِين َأو مبِالض التَّنْوِين َأو ،.  
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 ارلُغَةً اِإلظْه :انيا  الْبالحطاصالتَّنْوِينِ بِالبِ النُّطْقُ :، وو نَةاكنُّونِ الس رِ غُنَّةغَي.  

  : كٍُل منْهما  هذه الحروفُ الستَةُ بعد َأحد اءالتَّنوِين ِإذَا ج ِإظْهارو النُّونِ يجِب ِإظْهارفَ

  :، وِإلَيك اَألمثلَةَ ِلكُلِّ حرف و الخَاء أََ غَينو الْحاء أََو الْعين أََو الْأََ  ءهاو الْأََ همزةٌالْ

  : الْهمزةُ  -١    ،    ،      .  

٢-  اءالْه:     ،      ،     .  

٣-  نيالْع:    َ    ،      ،      .  

٤-  اءالْح:        ،     ،      .  

٥-  نالْغَي:    َ  ،     ،        .  

٦-  الْخَاء:       ،       ،       .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  

  تَبييـنـي فَـخُـذْ َأحـكَـامٍ  َأربـع  وِللتَّنْـوِيـنِ  تَسـكُـن  ِإن ِللـنُّـونِ
  فَلْتَـعـرِف رتِّبـتْ سـتٌّ حلْـقِللْ  َأحـرف قَبـَل  اإلظْهـار  فَـاَألوُل

ـزمه  ـاءفَه  ثُـم  ـنـيع  ــاءلَـتَـانِ  حمهم ثُــم ـنغَـي خَــاء  
  

  
 

 



  ٢٣ 
 

 خَاُل ، : لُغَةً اِإلدغَاما اإلدالحطاصا  قُطْالنُّ :ودشَدي منِ كَالثَّانرفَيبِالحوي النُّونِ  اِإلدغَامف

 يرصثُ ييغَامِ بِحاِإلد وفرح نا ميهلي يالَّذ فري الْحف نَةاكخَاُل النُّونِ السِإد وه نَةاكالس

  .ةً فيه غَير ظَاهرة وهكَذَا التَّنْوِين َأيضا حرفُ اِإلدغَامِ مشَددا وتَصير النُّون الساكنَةُ داخلَ

 حروفالْ في الْحرف الَّذي يجِيء بعد كُلٍّ منْهما منوِإدغَام التَّنوِين  ِإدغَام النُّونِيجِب فَ

تَةال السجموعمة  ةمي كَلف ) لُونرملكن  )يواِإلدغَام  لَهساقا  نِممه:  

)غَامِإد بِغُنَّة غَامِإد و ، رِ غُنَّةبِغَي. (  

 

 وهالتَّنْوِينِ والنُّونِ و نكُلٍّ م غَامي ِإدف نكُلٍّ مةمِلكَل كَوِنَةالم وفرو( :  الحنمي(  َأو  

 ) نومالْغُ) ي عنِمكَتَيرارِ حقْدبِم نَّة
)١(

  فرلَةَ ِلكُلِّ حثاَألم كِإلَيو ،:  

١-  اءالي:*        ،          .  

٢-  النُّون:      ،         .  

٣-  يمالم:      ،        .  

٤- اوالو: *      ،       .  

  
النُّون الساكنَةُ مع الياء َأو مع الواوِ في كَلمة واحدة  -  بِغُنَّة غَامِمن اِإلد -ويستَثنَى هذَا 

،  اراِإلظْه جِبفَيونَح :     ،      ،)   ( ،) . (  

  ١ : قَاَل صاحب التُّحفَة رحمه اُهللا  

                                                
)١ (ينمالز ارقْدالْم يكَةُ هرالْحي  والَّذ يهف متيسب عِ َأوباِإلص ضقَب طُه.  



  ٢٤ 
 

  ثَبتَـتْ  قَـد  عنْدهـم  يرملُـون  في  َأتَــتْ  بِسـتَّـة  ِإدغَــام والثَّـانِ
  علـمـا بِينْـمـو  بِغُـنَّـة فـيـه  يدغَـمـا قـسـم  قسمـانِ لَكنَّهـا

  (*)تَـالَ  صنْـوانٍ ثُـم كَدنْيـا  تُدغَـم  فَـــالَ بِكلْـمـة كَــان ِإذَا ِإالَّ
 

 

 وهالتَّنْوِينِ والنُّونِ و نكُلٍّ م غَامي ِإدف نكُلٍّ ماءالرالالمِ و
)٢(

  :ُل ذَِلكمع ِإلْغَاء الْغُنَّة ، ومثَا

١- نْدالالمِ ع  :     ،         .  

 ٢-  نْدعاءالر :      ،     .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  

  كَررنَّـه ثُـم  والـرا  الـالَّمِ  فـي  ـهغُـنَّ بِغَـيـرِ ِإدغَـام والثَّـانِ
  

 

ا: لُغَةً  اِإلقالبالحطاصو ، هِهجو نع وِيُل الشَّيءتَح : عج، آخَر رفح كَانم رفُل ح  َأي

 اءِإذَا ج خْفَاةيمٍ مالتَّنْوِينِ ِإلَى مو نَةاكالنُّونِ الس نوِيُل كُلٍّ متَحرحاءفُ الب عا بمنْهكُلٍّ م د

مع الْغُنَّة بِمقْدارِ حركَتَينِ
)١(

  ثَاُل ذَِلكمو ،:  
                                                                                                                                                        

)٢ (ةايفْقًا ِلرِِوو ذَِلكو  نم فْصا حَأمو رالطَّرِيقُ اَألشْه وهو ةبِيالشَّاط طَرِيق نمٍ ماصع نفْصٍ عح
ما ستَرى في الطُّرق الْباقية في طَيبة النَّشْرِ فَفي بعضِ الطُّرق يجِب اِإلدغَام بِالْغُنَّة في الالمِ والراء كَ

  .الْمبينَة لَما اخْتُلفَ فَيه عن حفْصٍ في آخرِ الْكتَابِ الْجداوِِل 
  *  * نْدونِ عابِ النا ِلذَهصا نَاقغَامى ِإدمسي اءالْياوِ والْو نْدع غَاماِإلد)اوالْو- اءالْي ( غُنَّة فَةص قَاءبو

يدتَشْد مدظُ عالحيمِ النُّونِ ، وسي الرا فماَل قَ. (*) هبِيالشَّاط اماإلم  :  

  مخَافَةَ ِإشْباه الْمضاعف َأثْقَالَ        َأظْهِر بِكلْمة ِللكُلِّ -الْواو والْياء-وعنْدهما



  ٢٥ 
 

      ،      ،       ،       .  

 فَةالتُّح باحقُوُل صذَا يي هف١  :و  

  اِإلخْـفَـاء مــع بِغُـنَّـة ميمـا  الْـبـاء  عنْـد اِإلقْـالَب  ثَّالـثُوال
 

  
 

 
 لُغَةً اِإلخفَاء :تْرا  السالحطاصالتَّنْوِينِ النُّطقُ : ، وو نَةاكارِ بِالنُّونِ الساِإلظه نيب فَةبِص

بِِمقْدارِ  هِمامع بقََاء الغُنَّة فيوديد ، من التَّشْنَة والتَّنْوِينِ مع تَعرِية النُّونِ الساكواِإلدغَامِ 

  :وذَِلك ِإذَا جاء بعد كُلٍّ منْهما واحد من هذه الْحروف الْخَمسةَ عشَر حركَتَينِ 

  ) ت ، ث ، ج ، د ، ذ ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ف ، ق ، ك( 

 فَةالتُّح باحقُوُل ص١ :ي  

ابِعالرو  اِإلخْفَـاء نْـدـِل  عالْفَاض  ـنم وفـرالح اجِـبـِل  وِللْفَاض(*)  
  )١(ضمنْتُهـا قَـد البيـت  هذَا كلْمِ في  رمزهـا عشْـرٍ  بعد من  خَمسة في

  اِلمـاظَ ضـع  تُقًى  في زِد  طَيبا دم  سما قَد شَخْص  جاد كَم ثَنَا  ذَا صفْ
  

 فرلَةَ ِلكُلِّ حثاَألم كِإلَيو:  

١-  ادالص:    ،        ،        .  

   ،      ،   :الذَّاُل  –٢      .  

                                                
)١ (ينمالز ارقْدالْم يكَةُ هرالْحي  والَّذ يهف متاِإلي ضقَبسب عِ َأوبص طُه.  

  .نَثَر صاحب التُّحفَة الْحروفَ الْخَمسةَ عشَر في َأوِل كُلِّ كَلمة من الْبيت التَّاِلي ذكْره) ١.(جناس تام(*) 



  ٢٦ 
 

٣–  الثَّاء:      ،       ،       .  

  :الكَافُ  –٤   ،       ،       .  

٥–  الجِيم:        ،     ،        .   

٦–  الشِّين:     ،      ،       .  

  :القَافُ  –٧     ،      ،       .  

٨–  ينالس:     ،      ،        .  

   ،    :الداُل  –٩   ،       .  

١٠–  الطَّاء:     ،      ،        .  

١١–  ايالز:     ،       ،        .  

١٢–  الفَاء:      ،      ،       .  

١٣–  التَّاء    ،     ،      .  

١٤–  ادالض:     ،     ،      .  

١٥ -  الظَّاء:     ،      ،      .  

 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَاَل اإلم:   

ـكْـمحـ ونُـونٍ نٍتَنْـوِيـلْـفَـى وي  ـارِإظْـه غَــاماد قَـلْـباخْـفَــا  و  
نْـدفَع  فـرح لْـقالح  َأظْهِـر  ـمغادـي  وا الـالَّمِ فالــرالَ و بِغُـنَّـة لَــزِم  

ـنـمغَأدو  ـي  بِغُـنَّـةف ــنـومِإالَّ  ي ـةـلْـمـا بِكنْـينُــوا كَـدـنْـوع  
القَلْـبو ـنْـدـا عالـب ى  الخْفَـا  كَـذَا بِغُـنَّـةـي  لَـداقب  وفـرــذَاُأ الحخ  

  



  ٢٧ 
 

 

سَأوو الْكَافو الْقَاف نْدع بِهاترنَى مَأدو التَّاءاِل والدو الطَّاء نْدع بِ اِإلخْفَاءاترلَى مطُ َأع
فَي ةياقالْب وفرالْح نْدع بِهاترم اِإلخْفَاء نْدع اةُ ذَِلكاعرم جِب  .  

  
  

 

  : ، ومثَاُل ذَِلك  ِإذَا جاء اِإلخفَاء بِالغُنَّة قَبَل حرف مفَخَّمٍ فُخّمتْ الغُنَّةُ 

      ،     ،       .  

  :ومثَاُل ذَِلك  ،خفَاء بِالغُنَّة قَبَل حرف مرقََّق رقّقَت الغُنَّة وِإذَا جاء اِإل   .  

 ءا شَيهلَيع كتَبنَةَ  ال ياكالس النَّون ظُ َأنالحيو الَةي حفاِإلخفَاء ييققالح ا التَّنوِينَأمو ،
  .ما في اِإلدغَامِ فَعالمتُه متَتَابِعةٌ  كَ

 
 

وجوب الغُنَّة بِِمقْدارِ حركَتَينِ عنْد الْوصِل وعنْد الْوقْف ،  ينِدتَالمشَدّ والنُّونِ حكم الميمِ
 دشَدم رفَ غُنَّةى حمسا يمالهكثَاُل ومو ، ذَِلك:  

  :النُّون المشَددةُ  -١    ،     ،     ،    .  

  :الميم المشَددةُ  -٢   ،      ،      ،    ،   .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص :  

وـا  غُـنيمم ا  نُونًـا  ثُـمدشُــد  ـمسفَ  كُـالً  وـرح  ا  غُنَّـةــدب  
 

  



  ٢٨ 
 

 

 
  :، وهي كَامٍ حروف كَان لَها ثَالثَةُ َأحالْ قَبَل يم الساكنَةُمالْ جاءتِإذَا 

  .لصغير ، واإلظْهار الشَّفَوي اإلخْفَاء الشَّفَهِي مع الْغُنَّة ، وِإدغَام الْمثْلَينِ ا 
 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  

يمالمو ِإن كُنـَل تَجِي  تَسـا قَبالَ  الْهِج َأِلـف  نَـةي لَيـا  ِلــذـجالْح  
  فَـقَـطْ وِإظْهـار ادغَـام ِإخْفَـاء  ضبـطْ ِلـمـن ثَالَثَـةٌ َأحكَامهـا

  

  ١وِي خفَاء الشَّفَاِإل:  وُلَألالحكم ا
 خْفَاةيمٍ مِإلَى م نَةاكيمِ السوِيُل الْمتَح وه الشَّفَوِي غَامِ ؛اِإلخْفَاءاِإلدارِ واِإلظْه نيب الَةي حف 

مع الْغُنَّة بِمقْدارِ حركَتَينِ (*)
 )١( 

 ، بعد الميمِ الساكنَةباء ، وذَِلك عنْدما يْأتي حرفُ الْ

 ثَاُل ذَِلكمو:   

   ،       ،           .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:   

  ِلـلْـقُـراء الشَّـفْـوِي وسـمـه  الْـبـاء عـنْـد اِإلخْفَـاء فَاَألوُل
  

ِإلَى قَاِئٍل  الْمخْفَاةعند النُّطق بِالميمِ تَلَفَ الْقُراء الْمعاصرون في مسَألَة ِإطْباق الشَّفَتَينِ وقَد اخْ
ن الْقُرم ينقِّقحالْم ةامُل عقَو وهاقُ ؛ واِإلطْب اجِحالر يححالصو ، ضٍ لَهافإلَى رو اقبِاِإلطْب اء

و رِييامِ النُّواِإلمو رِيزنِ الْجامِ اباِإلمو بِيامِ الشَّاطاِإلمو يانرٍو الدمَأبِي ع ظافَأبِي كَالْح ظافالْح
ديالس ناب رامخُ عقَاَل الشَّيو ، ينعمَأج منْهاُهللا ع يضر مرِهغَيو يسقْدةَ الْمشَام  يضر انثْمع

ونُسب إِِلَى تلْميذه الشَّيخِ محمود بنِ َأمين  اُهللا عنْه بِالْفُرجة بين الشَّفَتَينِ وتَرك ِإطْباقهِما ،
 ذَِلك فَقَد َأنْكَر طَنْطَاوِي َأنَّه قَاَل بِرجوعِ الشَّيخِ عامرٍ عن ذَِلك قَبَل وفَاته ، ولَيس صحيحا ؛

ِإن بعض : الَّذي قُلْتُه عن شَيخنَا الْكَبِيرِ ، الشَّيخِ عامرِ السيد عثْمان : " الشَّيخُ محمود ، ثُم قَاَل 
 هرقرخُ والشَّي ا قَالَها كَميححص الشَّفَوِى اِإلخْفَاء قُوننْطال ي اءالْقُر ".  

                                                
هور عنْد علَماء الْقُرآنِ َأنَّها الْمشْ" : كَذَا قَاَل الشَّيخُ محمود ابن أََمِين طَنْطَاوِي حفظَه اُهللا ، قَاَل (*) 

: ويرى علَماء الْعراق َأن الْميم فيها وجهانِ . في الْباء ، هذَا ما علَيه الْعمُل عنْدنَا  -َأيِ الْميم  -تُخْفَى 
     ." اِإلظْهار مع الْغُنَّة وعدمها 

ْإظْهارا  اشْتُهِر في اَألمصارِ وقَرَأ بِه الْكبار والصغَار ، ولَكن ِإظْهار الْميمِ عنْد الْباء هذَاَ هو ما) ١( 
 هِيدي التَّّمالفَ فالْخ رِيزالْج ناب امكَى اإلمح قَدَا ، وضَأي يححا صي النَّشْرِ ) ١/١١٥(شَفَوِيِقَاَلَ فو ،

والْوجهانِ صحيحانِ مْأخُوذٌ بِهِما ِإال َأن اِإلخْفَاء َأولَى ِلِإلجماعِ علَى ِإخْفَاِئها عنْد الْقَلْبِ ) :  ١٦٦/ ١(
  . ، وبِاِهللا التَّوفيقُ  وال يدرِك هذَا ِإال الْقُراء الْمحقِّقُون ، فَاِإلخْفَاء َأولَى ِلَئال يشْتَعَل الْخالفُ: هـ ، قُلْتُ .أ



  ٢٩ 
 

 :  ض     - ١٤    .  

 :  ط     - ١٥      .  

  :   ظ    - ١٦    . 

 :  ع     - ١٧      . 

 :   غ    - ١٨      .  

 :  ف     - ١٩      .  

 :  ق    - ٢٠      .  

 :  ك     - ٢١    . 

خْفَاة ، سواء كَان ذَِلك َأثْنَاء مالْ يمِمى الْلََع نِيتَفَالشَّ زكَ نم، هذَا وقد حذر العلماء 
 نم دلَّوتَي الَئِلالنُّونِ الساكنَة والتَّنْوِينِ ؛  اِإلخْفَاء الشَّفَوِي في الْميمِ الساكنَة َأو َأثْنَاء ِإقْالبِ

 نِيتَفَى الشَّلَع داِئالز طُغْالض زكَالْبِ ودصقْمالْوممدودةٌ ،  ومِشُيخَالْ نم ةٌنَّغُ  نِيتَفَالشَّ زكَ
  . اررمى االحرال ي ثُيحبِ

  مالحظَةٌ
   .ونِ عالمة السكُ غَيرِفي المصحف تَرك الميمِ بِ يوِعالمةُ اِإلخفَاء الشَّفَ 

  ١ غيرصالمثلَينِ الِْإدغَام : الحكم الثَّاني 
 اِإلدغَاموا طْالنُّ كما سبق هدشَدي منِ كَالثَّانرفَيقُ بِالح كْمحاِإلدغَامِو  وه نَةاكيمِ السي المف

ةُ قَبَل الْمتَحركَة فَتُنْطَقُ الْميمانِ كَميمٍ ِإدخَالُها في ميمٍ متَحركَة عنْدما تَْأتي الْميم الساكنَ

واحدة مشَددة مع الْغُنَّة بِمقْدارِ حركَتَينِ 
)١(

  ثَاُل ذَِلكمو ،:  

     ،      ،        .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:   
  فَتَـى يـا صغيـرا  إدغَامـا وسم  َأتَـى  بِمثْلـهـا ِإدغَـام  والثَّـانِ

 
  

 الشَّفَوِي اراِإلظْه والنُّطْقُه نَةاكيمِ السةً بِ بِالمرظَاه رِ غُنَّةنَةُ غَياكالس يمفَتُنْطَقُ الْم ،

  :وِإلَيك اَألمثلَةَ   ، حرف من الحروف ماعدا الباء والميم َأي وقَعتْ قَبَلا ِإذَمظْهرةً 

  :ء   -١       .  

   :  ت  -٢        .  

  :  ث  -٣    .  

   : ج  -٤      .  

   :ح    -٥        .  
                                                

)١ (ينمالز ارقْدالْم يكَةُ هرالْحي  والَّذ يهف متيسب عِ َأوباِإلص ضقَب طُه.  
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   :  خ   - ٦       .  

   :د   -٧      .  

  :  ذ  -٨         .  

  :  ر  -٩      .  

   :ز   -١٠   .  

  :  س   -١١        .  

  .      : ش   -١٢

    :ص   -١٣  .  
 فَةالتُّح باحقَاَل ص:   

  شَفْـوِيـه وسمهـا  َأحـرف مـن  الْبقـيـه في اِإلظْهـار والثَّاِلـثُ
ذَراحى واوٍ لَدفَـا وو  ـيتَ َأنـا  خْتَفبِـهِلقُر  ـادالتِّـحو  ـرِففَـاع(*)  

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص١ :و  

  وَأخْـفـيـن شُــددا  مــا ِإذَا مـيـمٍ  ومــن  نُــونٍ  مـن الغُنَّـةَ وَأظْهِـرِ
ـمـيالْم  ِإن  ـكُـنتَس ى  بِغُـنَّـةلَــد  ـاءلَـى بخْتَـارِ  عالم ـنــِل  ما  َأهاألد  

  تَخْتَـفـي أن وفَــا اوٍو لَـدى واحـذَر  اَألحـرف  بـاقـي عـنْـد وأظْهِرنْهـا
 

 
المِ : الً َأو  كامالــــ(َأح(  

  . اِإلدغَامو ،اِإلظهار  وهما ، فورحالحالَتانِ ِإذَا جاءت قَبَل ) الـ(ِلالمِ 

                                                
  :بٍ َأو مشَوشًا ، والْمعنَى يعني ِلقُربِ الْفَاء واتِّحاد الْواوِ ، وهذَا في علْمِ الْبديعِ يسمى لَفا ونَشْرا غَير مرتَّ(*) 

  .مخْرجِ ؛ فَاحذَرِ اِإلخْفَاء يخْفي الْبعض الْميم الساكنَةَ عنْد الْفَاء ِلتَقَاربِ الْمخْرجينِ ، ويخْفي عنْد الْواوِ التِّحاد الْ 
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  .    : ء  -١

  .     : ب  -٢
 : غ  -٣   .  
 : ح  -٤    .  
 : ج  -٥     .  
 : ك  -٦   .  
 : و  -٧     . 

  :خ  -٨    .  

  :ف  -٩     .  

  :  ع - ١٠   .  

  :ق  - ١١    .  

  .    :ي  - ١٢

  :م  - ١٣   .  

  :هـ  - ١٤    . 

  اراِإلظه: الحالَةُ اُألولَى 
  

:  نَة ِللجملَة اآلتيةقَبَل حرف من الحروف اَألربعةَ عشر المكَو )ـالم الْ(ويكُون ِإذَا جاءت 
)جخَفِْإبغِ حو ك هيمقع( ،َوفُ فرالح ةُ هِيياآلت: ) ، الجِيم ، اءالح ، نالغَي ، اءةُ ، البمزاله

اوالكَافُ ، الو اءاله ، يمالم ، اءالقَافُ ، الي ، نيالع ، الفَاء ، الخَاء ،( ، الالم هذى همتُسو
رِيبِالالمِ القَم ة َألنِلالمِ الالم ككَنُطْق ي النُّطْقف رتُظْه ةمرِالْ( كَللَةَ) قَمثاَألم كِإلَيو فرِلكُلِّ ح:  

  

  

  

  

  

  

   

  
  
  
  

  

   :َل صاحب التُّحفَة قَا
  

 فَلْتَـعـرِف  ِإظْهـارهـا ُأوالَهمـا  اَألحـرف قَبـَل  حـاالَنِ  َأْل  ِلـالَمِ
  عقيمـه وخَـفْ  حجـك ابـغِ  منِ  علْمـه خُـذْ  عشْـرة  مع  اربعٍ  قَبَل

  

  . ف وضع سكُونٍ علَى الالمِالمصح عالمةُ الالمِ القَمرِية في: مالحظَةٌ 
***************************  

  

  اِإلدغَام: الحالَةُ الثَّانيةُ 

 قَ اِإلدغَامبا سا كَمدشَدي منِ كَالثَّانرفَيالنُّطقُ بِالح وه.   غَامِإد جِبـ الْ المِ( فَي(  
  : وِهي الحروفُ اآلتية الْباقية ،ربعةَ عشر من الحروف اَأل واحدقَبَل  ذَا وقَعتِإ
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 : ن  -٨   .  

  .    :د  -٩

  :س  - ١٠   .  

   :ظ  - ١١      

  :ز  - ١٢    .  

  :ش  - ١٣   .  

  :ل  - ١٤    . 

 ) ، الظَّاء ، يناُل ، السالد ، الذَّاُل ، النُّون ، ادالض ، التَّاء ، اءالر ، ادالص ، الثَّاء ، الطَّاء
 الالم ، الشِّين ، ايالز ( ،سبِالالمِ الشَّم الالم هذى همتُسو ةي َألنالالم  كغَامكَإد ي النُّطْقف غَمتُد

  ١ :وِإلَيك اَألمثلَةَ ِلكُلِّ حرف  .)الشَّمسِ (  كَلمة ِلالمِ

  :ط  -١   .  

  :ث  -٢  .  

   :ص  -٣   .    

    .    :ر  -٤

  :ت  -٥    .  

  :ض  -٦    .  

  :ذ  -٧     .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:   

  )١(فَـعِ ورمزهـا َأيضـا وعشْـرة  َأربــعِ فـي ِإدغَامهـا ثَانيهِمـا
بط  ْل  ثُما  صمحر  فْ  تَفُزذَا  ض  نمع  عد وءس ظَـن رشَرِيفًـا ز مِللْكَر  

الالَّمـا االُولَـى وهمس ـهـرِيقَم  الالَّمى وـا االُخْـرهمس ـهيسشَم  
  

  َأحكام  المِ الفعِل : ثَانياً 
 ادرالمنَا وِلهعطَ الفسَأو َأو رآخ ي تَقَعنَةُ الَّتاكالس الالم  .  

ْل ، حبْل وهِل ، وعانِ وِلالمِ الفا كْممه ، : اراِإلظْهو غَاماِإلد.  
  اِإلدغَام:  وُلحكْم اَألالْ

 قَ اِإلدغَامبا سا كَمدشَدي منِ كَالثَّانرفَيالنُّطقُ بِالح وه غَامِإد جِبا  المِ، فَيِل ِإذعتْالفقَعو 
  : اَألمثلَةَ  وِإلَيك ، )الراء وِالالم َأ(  : قَبل َأي حرف من الْحرفَينِ

١-  الالم:      ،     ،      ،     .  

                                                
 )١ (ةَ ععبوفَ األررالْح فَةالتُّح باحص نَثَر هكْرالتَّاِلي ذ تيالْب نم ةمِل كُلِّ كَلي َأوف شَر.  
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٢-  اءالر:      ،       ،        .  
  

  اِإلظْهار: حكْم الثَّاني الْ
 ارِإظْه جِبِل الْ مِاليعا فتِْإذقَعو  اءالرو ا الالمداعم ةيدجاَألب وفرالح نم فرح ل َأيقَب ،

كِإلَيلَةَ  وثاَألم:  

     ،        ،         ،       ،  

         ،     ،           ،        

،   

          ،      ،      ،       ،  

      ،         ،     ،       ،  

        ،       ،        ،        ،  

         ،       ،       ،     ،      

 ،       ،       يالالمِ ف ارِإظْه نيتَعيْل: (، وه (و)ْلب ( نم نْدع

  .الْموضعينِ الشَّهِيرينِ بِالْمطَفِّفين والْقيامة سكَتَ علَيهِما في 
 فَةالتُّح باح١  :قَاَل ص  

نوأظْهِـر ـٍل  الَمـعطْلَـقَـا في  موِ فقُْل نَح ـمقُلْنَـا نَعالْتَقَـى وو(*)  
  
  

امه تَنْبِيه  
  

                                                
يلْتَقي ؛ ِليشْمَل َأنْواع : كَان اَألولََى أَََن يقُوُل : " قال الشَّيخُ محمود ابن َأمين طَنْطَاوِي حفظَه اُهللا (*) 

ي واضالْمرِ واَألم ، اِل الثَّالثَةارِعِ اَألفْعضخُنَا د .هـ . أ  "الْماُهللا .قَاَل شَي ظَهفاِلحٍ حص نب يدعس :
" لُهمِ قَولَى النَّاظذَ عطْلَقًا"ُأخم "اءالري الالمِ وف غَمتُد الالم ِإذ"-  انُهيقَ ببا سخُنَا  -كَم؛ قال شَي :
سوي قُل ربِ ويجعل لَّك وقُل ... ظْهِرن الم فعٍل نَحو قُْل نَعم وقُلْنَا َأ:  وكَان من اَألولَى َأن يقُوَل "

  ١" .   الَّ 
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شَدالمٍ م فرلَى حقَفَ الْقَارُِئ عيعِ ِإذَا ومي جكَذَا فهو ، يددالتْش ظْهِري َأن هلَيع جِبفَي د
 عنْد الْحروف الْمشَددة ِإذَا جاء واحد منْها في آخرِ الْكَلمة ، ولْيحذَرِ الْغُنَّةَ فيها ؛ ِإذْ ال غُنَّةَ

  .ون الْوقْف علَى الْمشَدد ِإال الْميم والنُّ

  
  

 ابنِبيسانتَجالمنِ ويتَقَارِبالمنِ وثْلَيكَامِ المأح      
 

 

  :وِللْمثْلَينِ ثَالثُةُ َأقْسامٍ  ،المثْالنِ هما الحرفَانِ المتَفقَانِ مخْرجا وصفَةً كَالباءينِ والتَّاءينِ 

  غيرصال الْمثْالنِ :   وُلالقَسم  اَأل
،  في الثَّاني وِلِإدغَام اَأل بجِفَحينَِئذ يساكنًا والثَّاني متَحرِكًا  وُلِإذَا كَان الحرفُ اَألوهو ما 

 ونَح :      ،         ،     .  

  كَبِيرالْمثْالنِ الْ: اني القسم الثَّ

  :، نَحو  ِإظْهار الحرفَينِ بجِفَحينَِئذ يُل والثَّاني متَحرِكَينِ وِإذا كَان الحرفُ اَألوهو ما 

      ،        ،       .  

  مطْلَقُالْمثْالنِ الْ: القسم الثَّاِلثُ 

ِإظْهار الحرفَينِ  بجِفَحينَِئذ يمتَحرِكاً والثَّاني ساكناً  ُلوِإذا كَان الحرفُ اَألوهو ما 

   :، نَحو   المتَماثلَينِ      ،        ،        .  

******************************************  
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د ، ( ،  )د ، س ( :  المتَقَارِبانِ هما الحرفَانِ اللَذَانِ تَقَاربا مخْرجاً واخْتَلَفَا صفَة مثُْل  
، َأو تَقَاربا صفَةً ) ل ، ر ( ،  )ذ ، ز: (، َأو تَقَاربا مخْرجا وصفَةً مثُْل  )ق ، ك ( ، ) ظ 

:وِللْمتَقَارِبينِ ثَالثَةُ َأقْسامٍ ، ) ل ، ي(،  )س،  ش(،  )ج ،ذ : (تَلَفَا مخْرجا مثُْل واخْ 
اَألو مسانِ الْ: ُل القتَقَارِبالمصيرغ  

ِإظْهار  بجِفَحينَِئذ ي ، ُل ساكناً وكَان الحرفُ الثَّاني متَحرِكاًِإذا كَان الحرفُ اَألو وهو ما
ياَألوالثَّانِل و   ونَح:  

     ،        ،      ،       .  

 ةدالقَاع هذه نتَثْنَي مسيالَتَانِ و١: ح  

 :نَحو الساكنَةَ الالممت أدغاء المتَحرِكَة الرَقَبَل الالمِ الساكنَة ِإذَا وقَعتْ  -أ      )١(
.  

 : قَولُه تَعالَى -ب      ) ُةورالتسسرةُ  الْمي  )٢٠آيف غَامِ الْقَافُأ بِِإدا تُقْرفَِإنَّه ،

٢((*) الْكَاف(.  
  

                                                

( : وَأما قَولُه تَعالَى  )١(    ( ) ُةورسةُ الْمآي ين١٤طَفِّف(  ةاءرق هجي َأوالً ففَصا ميهف ي الْكَالمْأتيفَس

تَاب حرِ الْكي آخفْصٍ ف.  

ويسمى   -اَألوُل الْمذْكُور عاِليا  -فيها وجهانِ : " قَاَل الشَّيخُ محمود بن َأمين طَنْطَاوِي حفظَه اُهللا  (*) 
 هفَتصو فرابِ الْحهِلذ ذَِلكالً ؛ وا كَامغَامي . ِإدالثَّان هجالْوى : ومسيو ، ي الْكَافف  الْقَاف غَامِإد

 رِيزالْج ناب امقَاَل اِإلم ، الْقَاف فَةص قَاءا ؛ ِلبصا نَاقغَامِإد : وُل بِهمعم يححا صمالهكو." 

( التسرمالْ ةوري سف هلُوا قَمَأو  :قَاَل اِإلمام َأبو شَامةَ  )٢(     (َفمجمع ى ِإلَعغَدامه 

) ِإ: انْظُربرالْ ازمعقَمِ ي انر تيحِ الْبي شَر١٣٤، ف (و ، اعبخُ الضقََاَل الشَّي  : ِلَأه ورهمج بذَه
ذَها وضحا مغَامِإد نْهم ي الْكَافف غَامِ الْقَافِإلَى ِإد اءاَألد قَاءِإب عم يهف هغَامِإلَى ِإد انرهم نابو يكم ب

رحالْم ها ذَكَرنَا ، فَكُلُّ مقطُر نفْصٍ مح نع انرهم نابو يكم سلَيو ، الْقَاف الءعتاس فَةص نم ونر
 لَمعفَلْي ، هِإلَي ياعانْ(التَّفْرِيعِ ال د اعِ : ظُربفْصٍ ِللضح نا عيهف خْتَلَفالْم اتمي الْكَلالنَّصِ ف رِيحص

)٩٧ ( لَه رِيدالْم شَادِإر ،)٤٠ (( يانرٍو الدمو عَأب امقَاَل اِإلمالْفَ: ، ومجمع لَعيه من نَ امِغَاالدحقَ وِلوه 

)   .()انْظُر  : يانِللد فاحصالْم ي نَقْطف كَمحنِ . ))١/٧٩(الْمامِ ابَل اِإلمقَو َأن نيتَبذَا يبِِهو

 رِيزالخُـلْـفُ: (الْجو بِنَخْلُقْـكُـم قَــعا قَاَل )  وى كَمُأخْر اتاينِ رِوْل عفْصٍ بح ةايرِو نع سلَي

  ) . سـامـي  الْـخـالَفُ ـيـنٍضن وفــي: ( 
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  كَبِيرالْ  متَقَارِبانِالْ: القسم الثَّاني 
ِإظْهار الحرفَينِ  بجِ، فَحينَِئذ ي ُل والثَّاني متَحرِكَينِذَا كَان الحرفَانِ اَألوِإ وهو ما

  :،  نَحو  المتَقَارِبينِ     ،      ،      ،  

      .  

  الْمطْلَقُ انِ متَقَارِبالْ: القسم الثَّاِلثُ 
ـ فَحينَِئـذ ي متَحرِكاً والثَّاني ساكناً  ُلِإذَا كَان الحرفُ اَألو وهو ما ِإظْهـار الحـرفَينِ    بجِ

     ،   :،  نَحو  المُتَقَارِبينِ     .   

******************************************  

     
 

  ١  : المتَجانسانِ هما الحرفَانِ اللَّذَانِ اتَّفَقَا مخْرجا واخْتَلَفَا صفَةً مثُْل

   :وِللْمتَجانسينِ ثَالثَةُ َأقْسامٍ ،  )ت ، ط ( ، ) ث ، ذ ( ، ) ذ ، ظ(، ) ت ، د ( 

اَألو مسانِ الْ: ُل القسانتَجالمصيرغ  

اوم وه فُ اَألورالح رِكًًا ِإذَا كَانتَحي مالثَّاننًا واكُل سي ينَِئذجِفَحب اَألو غَامي ِإدي الثَّانِل ف.  

 ونَح  ، :        ،        ،       ،  

         ،        ،        )١(
،        .  

 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَاَل اإلم:   
  وَأبِــن  الَ  وبــْل  رب كَـقُـْل  َأدغـم  سـكَـن إن وجِـنْـسٍ مـثْـٍل  وَأولَى

  فَلْتَـقُـم قُـلُـوب تُــزِغْ الَ سبـحـه  نَعـم  وقُـْل  وهـم  قَالُـوا ـعم  يومِ في
  

المعغَامِةُ ونِ ِإديتَقَارِبالْم نيرِ  كُلٍّ مغيرِالصغنِ الصثَلَيالْميرِ  وغنِ الصيسانتَجالْمي وف
اَألو فرالح رِيدتَج فحصكُونِ المالس ني ِل مالثَّان يدتَشْدو.  

                                                
  .كتَابِ فيها وجهانِ وسيْأتي الْكَالم فيها مفَصالً في الْجداوِِل الْمبينَة ِللطُّرق واَألوجه في آخرِ الْ) ١(



  ٣٧ 
 

 ) .٥٦اآليةُ  رِمالزسورةُ (

  

  كَبِيرالْمتَجانسانِ الْ: ثَّاني القسم ال
ِإظْهار الحرفَينِ المتَجانسينِ  بجِفَحينَِئذ يُل والثَّاني متَحرِكَينِ ذَا كَان الحرفَانِ اَألووهو ما ِإ

 ونَح  ،:         ،         ،  

      .  

  الْمطْلَقُمتَجانسانِ الْ: القسم الثَّاِلثُ 

ِإظْهار الحرفَينِ  بجِفَحينَِئذ يُل متَحرِكًا والثَّاني ساكنًا ِإذَا كَان الحرفُ اَألووهو ما 

   :،  نَحو المتَجانسينِ      ،       ،        .  

 فَةالتُّح باحنِِ قَاَل صيسانتَجالْمنِ ويتَقَارِبالْمنِ وثْلَيي الْمفو:  
  

ي  ِإنف  فَاتخَـارِجِ الصالمفَـانِ  اتَّفَـقْ  ورثْـالَنِ حـا  فَالْميهِمـقْ  فَأح  
ِإنكُونَـا وخْ يـامجـا ـربـي  تَقَـارفو فَـاتـا اخْتَلَفَـا الصلَقَّـبي  

  حقِّقَـا الصفَـات دون مخْـرجٍ في  اتَّـفَـقَـا يكُونَـا َأو متَقَارِبـيـنِ
  سمـيـن  فَالصغـيـر  كُــلٍّ َأوُل  سـكَـن ِإن ثُـم بِالْمتَجانسـيـنِ

َأو كرفَانِ حري الحكُـلٌّ  فَقُـْل كُـلٍّ ف  كَبِيـر ـنْـهمـثُـْل وافْهبِالْم  
  

  :وَأضافَ بعض الْعلَماء فَقَاَل 
ـَانيأو حـرك اَألوُل وسـكَـن الثَّاني      ـَي ـِب ـَقًا وخُـذْ ب ـَسـم مـطْـل   ف
  

  تَتمةٌ هامةٌ
 ٍلمكْتَسم ريغَ اامغَدِإ التَّاء يف اءالطَّ تمغدُأة الْمتَحركَ اءالتَّقَبَل  الساكنَةُ اءالطَّ وقَعت اذَِإ
يىقَب معتَ هضخيم الطَّاء واستالُؤعقُِل؛  اهوالطَّ ةاء وضعالتَّ فاء  يآنِ هي الْقرف هعاضومو:  

 : قَوِله تَعالَى  -أ    ) ُةورالنَّسةُ ا ِلم٢٢آلي (.  

   :قَولُه تَعالَى  -ب           ) ُةورالْساِئمدةُ  ة٢٨اآلي( .  

    :قَولُه تَعالَى  -جـ            )َفوسةُ يورس  ُة٨٠اآلي(.   

   :قَولُه تَعالَى  -د                       



  ٣٨ 
 

  

 

 دا : لُغَةً الْمالحطاصةُ ، واديالز:  توِإطَالَةُ الص نم رفالثَّالثَةبِح هوفرح 
)١(

  ،يهو:  

  . قَبلَهاما  مضمومالْ مديةُالْواو الْ -٢ . قَبلَهاما  مفْتُوحالْ مديةُاَألِلفُ الْ -١

قَبلَهاما  مكْسورالْ مديةُالْياء الْ -٣
)٢(

 .  

 ةمي كَلا فكُلُّه دوفُ الْمرتْ حقَعو قَدو :     .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  
  

وفُـهـرـا ثَـالَثَـةٌ حـيـهفَع  نم ايٍ لَفْظو  يهـي وـا  فيهنُوح  
رالكَسَل وا قَبَل  الْيقَبالْواوِ  و  ـمطٌ  ضشَر فَتْـحـَل وقَب َألْـف ملْتَـزي  

 

 
 

 الْفَرعي الْمد، و اَألصلي الْمد :هما ينْقَسم الْمدُ ِإلَى قسمينِ 
)٣(

.  

 

دالْم يلاَألص وه  توِإطَالَةُ الص نم رفبِحوفرح دالْم  نِ الثَّالثَةكَتَيرارِ حقْدبِم
)٤(

  ِإذَا لَم

قَعي  كُونال سو زمهثاَألم كِإلَيو ، دالْم فرح دعب فرلَةَ ِلكُلِّ ح:  

   :اَألِلفُ  -١    ،        ،      .  

                                                
  .  تَعالَى وهذَا بِالطَّبعِ بِاستثْنَاء مد الِّلينِ كَما ستَرى ِإن شَاء اُهللا) ١(
  .حروفُ الْمد الثَّالثَةُ مهملَةٌ من التَّشْكيِل ) ٢(
   . وهنَاك َأنْواع ُأخْرى ِللْمد تُعتَبر تَابِعةً لَهما ذَكَرتُها عقَب ذكْرِهما) ٣(
)٤ (ينمالز ارقْدالْم يكَةُ هرالْحي  والَّذ يهف متقَيسب عِ َأوباِإلص ضب طُه.  



  ٣٩ 
 

٢-  اوالْو:       ،       ،      .  

٣-  اءالْي:     ،    ،     .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  

ـدالْمو  ـيلَأص و  ـيعفَر  لَــه  سوالً ــمـا  َأوـيـــو  طَبِيعهو  
  تُجتَـلَـب  الحـروفُ بِدونـه وال  سبـب علَـى لَـه تَوقُّـفٌ  الَ ما
  يكُـون  فَالطَّبِيعـي  مـد بعـد جا  سكُون َأو همزٍ  غَير حرف َأي بْل

  
 وِل نَحصال أََِلفُ الْوو دفُ الْمرنْطَقُ حِل فَال يصالْو َل َأِلفقَب دفُ الْمرح اءِإذَا ج:  

         ،       ،     ،    .  

 

 دمتُ ةيدم فِلَأبِ - هيلَع فقْوالْ عنْد - وبِصنْمالْ ينِوِنْالتَّ نع يضوِعالتَّ وهمد الْعوضِ 

  . ال مَأ ً ةومسرم الْمديةُ فُُِلاَأل تْانَكَ اءوس كِلذَو،  نِيتَكَرحبِمقْدارِ 
    ،   :ِلَألِلف غَيرِ الْمرسومة  وِإلَيك اَألمثلَةَ   ،    .   

 ةومسرالْم لَةَ ِلَألِلفثاَألم كِإلَيو ،:       ،      ،       ،    .  

يكُون كَالْوقْف علَى الْهاء ا هَيْْلََعََََفَالْوقْفُ  نَةً منْصوبةًمنَوَ وقَعتْا ذَِإ التَّاء الْمربوطَةُ وَأما

 نَةاكالسونَح :      ،    ،      .  

**********************  

 



  ٤٠ 
 

يعالْفَر دالْم  توِإطَالَةُ الص وهنم رفبِح وفرح دالْم  قِّفًاالثَّالثَةتَوم كُونيزٍ  وملَى هع

  :، كَما قَاَل صاحب التُّحفَة  َأو سكُونٍ

اآلخَرو ـيعقُوفٌ الْفَرولَـى مع  ببـزٍ سمكَه  كُـونٍ َأوـال سجسم  
  

  :، فَثَالثََةُ َأنْواعٍ بِسببِ الْهمزِ وهي   عٍنْواَأ خَمسةوينْقَسم الْمد الْفَرعي ِإلَى  

)ُل ، تَّالْمصُل ، ونْفَصالْمُلودا ) الْبمهكُونِ وبِ السبانِ بِسعنَوو ،:  

)الالزِم كُونِ، وِللْس ارِضيِل  )الْعبِالتَّفْص يعالْفَر دالْم امَأقْس كِإلَيو ،:  

)١(  
  

 توِإطَالَةُ الص وه نم رفبِحوفرح دطَ الْمبِشَر نِ ،الثَّالثَةي  

  ،في كَلمة واحدة َأن يقَع حرفُ الْمد : َأوالً 

  . لْكَلمةفي نَفْسِ ا بعد حرف الْمد همزةٌتَقَع ن أََ: ثَانيا  

 دميو دفُ الْمرارِ حقْدسِبِمخَم عِ َأوبسَِأرخَم عِ َأوبَأر
)٢(

حركَات َأو ستِّ 
)٣(

  قْفالْو نْدعِل وصالْو نْدع ،

  :وِإلَيك اَألمثلَةَ    ،        ،    ،    ،   

     ،   .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  
  

ـدِللْم ـكَـامثَـالَثَـةٌ َأح ومتَـد  يهو وبجالْو ازوالْجو  وماللُّـزو  
اجِبفَو  ِإن اءج ـزمه  ـدعب ـدـي  مف  ـةلْمذَا  كـٍل  وتَّصبِم  ـدـعي  

  

 رِيزالْج نةُ ابالمقَاَل الْع١ :و  

                                                
وا في مقْدارِ سمي الْمتَّصُل واجِبا ؛ ِإلجماعِ الْقُراء علَى مده زِيادةً عنِ الْمد الطَّبِيعي ، وِإن تَفَاوتُ) ١(

 ةاديالز هذه.  
هما ِلحفْصٍ من طَرِيق الشَّاطبِية ، ويجوز لَه ) س حركَات َأربع حركَات َأو خَم(وهذانِ الْوجهانِ ) ٢( 

 دالْم-  كَاترتَّ حس َأى-  ونَح فتَطَرزِ الْمملَى الْهع قْفالْو نْدع :   .  



  ٤١ 
 

اجِــبوو إن ـاءـَل  جقَـب  ةـزـمـالً  هـتَّـصم  ـا ِإنـعـمج ـةـلْـمبِـك  
  

 

)٤( 
  

 توِإطَالَةُ الص وه نم رفبِحوفرح دنِ الْمتَيمكَل نيب الثَّالثَة وتَا مبكُت اءوس نِ َأوولَتَيص

  ، اُألولَى كَلمةالْ آخرِ فيَأن يقَع حرفُ الْمد : َأوالً  ينِ ،بِشَرطَ مفْصولَتَينِ

بِمقْدارِ حركَتَينِ حرفُ الْمد ويمد ،  َأوُل الْكَلمة الثَّانيةفي  همزةٌتَقَع ن أََ: ثَانيا  
)١(

  ، َأو

الث حركَات ثَ
)٢(

  َأو ،كَاترعِ حبَأركَاترعِ حبَأر 
)٣(

 ، كَاترسِ حخَم َأوكَاترسِ حخَم َأو 
)٤(

   . عنْد الْوصِل 

  : مثلَةُاَأل١     ،        ،      )٥(
 ،      )٦(

 

.  
 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  

اِئـزجو ـدم ـرقَصو ْل ِإنكُـلٌّ  فُص ـةلْمـذَ بِكهـْل اونْفَـصالم  
  

 رِيزالْج نةُ ابالمقَاَل الْعو:  

ـائــزجـالَ َأتَــى ِإذَا  وـنْـفَـصم  ضـرع َأو كُـونقْـفًـا السـالَ  وـجسم  
  

                                                                                                                                                        
ارُِئ ، وسوفَ تَرى الْمخْتَلَفَ فيه في الْجداوِِل وذَِلك حسب ما يقْتَضيه الطَّرِيقُ الَّذي يقْرُأ بِه الْقَ) ٣( 

  .الْمبينَة ِللطُّرق واَألوجه في آخرِ الْكتَابِ 
ال  ِإسمي الْمنْفَصُل جاِئزا وكَذَِلك الْعارِض ِللسكُونِ والْبدِل ؛ وذَِلك ِلجوازِ قَصرِها ومدها ِلحفْصٍ) ٤( 

 اةوونِ الرد نةً معٍ خَاصنَاف نشٍ عرو ةايي رِوف هدمو هرقَص اِئزج َل ؛ فَِإنَّهدالْب  .  
.  لْتَوسطُوهو ما يسمى بِا) ٣.(وهو ما يسمى بِفُويقُ الْقَصرِ ) ٢.( الْمحض الْقَصروهو ما يسمى بِ) ١(
)٤ (طسقُ التَّويى بِفُومسا يم وهلَى  وِل عنْفَصي الْمف نُصفْصٍ يح نع قالطُّر رَأشْه ةبِيطَرِيقُ الشَّاطو

  . الْوجهينِ التَّوسط َأوِ فُويقَ التَّوسط وَأما باقى الطُّرق فَفي الْجداوِِل في آخرِ الْكتَابِ 
)٥ (ألن الََأصا  : هها َأيي) .٦ (لَ ألناَأصه :  )ا ُأوالءِل) ٧( .)  هتَصالْم دالْم كْسع والً  فَهدب يمسو

 نامَل ءَأص زِ فَِإنمالْه نم دالْم فراِل حدإلب ) : نةُ ) َأْأمزمالْه لَتدنِ فَُأبتَيزمجِنْسِ بِه نا مدةُ ميالثَّان
بِهمزتَينِ فَُأبدلَت الْهمزةُ الثَّانيةُ مدا من جِنْسِ حركَة ما قَبلَها، ) ِإْئمانًا : ( حركَة ما قَبلَها ، وَأصُل ِإيمانًا 

  .زةُ الثَّانيةُ مدا من جِنْسِ حركَة ما قَبلَها بِهمزتَينِ فَُأبدلَت الْهم )ُأْؤتُوا : ( وَأصُل ُأوتُوا 



  ٤٢ 
 

 

توِإطَالَةُ الص وه  نم رفبِحوفرح دالْم  الثَّالثَة زمه قَعي َأن طالً بِشَردبم َل ِإذَا كَانقَب

 دالْم فرح
)٧(

 ، و دَأيِ الْم رالْقَص هكْمنِحكَتَيرارِ حقْدبِم .   

  : مثلَةُاَأل  ،   ،    ،   ،  ،   .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  

َأو مقُـد ـزملَى  الْهع  ـدذَا المْل  وـدـنُـوا  بـانًـا كَآمِإيمخُـذَا  و  
  :كَان من اَألولَى َأن يقُوَل : "  سعيد بن صاِلحٍ حفظَه اُهللا.قَاَل شَيخُنَا د

مَل الْهدُأب َأودفَ مرح ذَا   زْل.......     وـدـنُـوا بـانًـا كَآمِإيمخُـذَا  و"  

 والً نَحدبم سلَيا ويلَأص هزمه كُونا يم اتمالْكَل نم نَاكه ِلَأنَّه :         اكَم

هذي هي فاْتي  :  

دم نَاكه  نالً مدبم سلَي ةزمالْه دعب يهعِ فاقالْو دفُ الْمرح ا كَانم وهِل ودالْب دم شْبِهي

 ونَح يلَأص وْل هب ةزمه :    ،    ،      ، كْمح هكْمحو

  .الْقَصر وصالً وَأما وقْفًا فَيْأخُذُ حكْم الْعارِضِ ِللسكُونِ  الْمد الطَّبِيعي من حيثُ
مد هذَا ، ويالحظُ َأن الْهمز يكْتَب في بعضِ الْكَلمات قَبَل األِلف الْمدية بِقَليٍل وهذَا يوجِب الْ

ونِ نَحكَتَيرارِ حقْدبِم  :     ، ًشْكُولَةةَ ألفًا ميدَأ األِلفَ الْمِلَئال تَقْر هفَتَنَب.  

 



  ٤٣ 
 

 توِإطَالَةُ الص وه نم رفبِحوفرح دالْم الثَّالثَة 
)١(

  قَعفُِإذَا ورح دكُونٍ  الْمَل سقَب

 يلَأص،  دالْم وملُز هكْمحتِّبِوارِ سقْدم  كَاترح
)٢(

  ١ :ه ، قَاَل صاحب التُّحفَة ويْأثَم تَارِكُ 

الَزِمِإنِ و  ـكُـونـالَ الـسـالً  ُأصصقْفًـا ووو ـدعب ـدالَ مطُو  
  

و هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَاَل اإلم:   

فَـالَزِم  ِإن ـاءج ـدعب فـرح ــدم  ـنـاكـنِ سالَـيبِالـطُّ حـوِلو ـدـمي  
  

 ةعبِإلَى َأر الالزِم دالْم منْقَسياعٍ وَأنْو:   
  

 

 

 توِإطَالَةُ الص وه نم رفبِحوفرح دالْم ارِ سقْدبِم طَ تِّالثَّالثَةبِشَر كَاترنِحالً  يَأو : َأن
 دفُ الْمرح قَعي ةداحو ةمي كَلا فيأََ: ، ثَان ن قَعفُيرح دالْم  يلكُونٍ َأصَل سغَمٍقَبدي  مف

 ونَح ةمنَفْسِ الْكَل:     ،     ،    ،       .  

 ةمي كَلف دفَ الْمري حلي يالَّذ فرلَى الْحع ةشَد عضثَقَِّل وي الْملْمالْك دةُ الْمالمعوةداحو.  

 

 توِإطَالَةُ الص وه نم رفبِحوفرح دتِّالثَّال الْمارِ سقْدبِم طَ ثَةبِشَر كَاترنِ ،حي  

                                                
بِاِإلضافَة ِإلَى  وهذَا بالطَّبعِ بِاستثْنَاء الْمد الْحرفي الْمثَقَِّل فَِإن حروفَ مده هي الثَّالثَةُ الْمعروفَةُ) ١(

كَما ) سنَقُص علْمك: (وحِ ما قَبلَها وكُُل ذَِلك في الْحروف الْمكَونَة ِللْجملَة الْياء اللَّينَة الساكنَة الْمفْتُ
  . وهو ما يسمى بِاِإلشْباعِ َأوِ الْمد َأوِ الطُّوِل) ٢. (سيْأتي 



  ٤٤ 
 

قَبَل سكُونٍ َأصلي  الْمد حرفُيقَع ن أََ: ، ثَانيا في كَلمة واحدة َأن يقَع حرفُ الْمد : َأوالً  

 : لْكَرِيمِ ومثَالُه الْوحيد بِالْقُرآنِ ا في نَفْسِ الْكَلمة ، مدغَمٍغَيرِ  َ     ِنيعضوي مف

ونُسي ةورس نم -  -  ِنتَيي اآلي٩١،  ٥١( ف (  .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  
  

ـامالَزِمٍ  َأقْـس  ـهِـميلَد  ـهـعبَأر  لْكتو  ـيلْمك  ـيفـرحو  ـهـعم  
  صـُلتُـفَـ  َأربـعــةٌ فَـهــذه  مـثَـقَّـُل مـخَـفَّـفٌ  كالَهمـا

فَِإن  ـةلْمبِك  ـكُـونس ـعتَـماج  عم فرح  دم ـوفَه  ـيلْمك قَـعو  
  

)١( 
  

توِإطَالَةُ الص وا هجه فري حقَطَّعِ فالْم فربِالْح دعب يهف قَعِإذَا و فرَأح ةلَى ثَالثع ُؤه

حرف الْمد سكُون ثَابِتٌ وصالً ووقْفًا وُأدغم هذَا الساكن فيما بعده ، وحكْمه اِإلشْباع َأيِ 

 دتِّالْمارِ سقْدبِم كَاترح  ونَح :      ،     الي ، ويُل فتَّفْص :     َأن

 نم يمالَم(الْم(  نيمِ مي الْمتْ فمغُأد)ي  )ميما فَأمنِ ، وكَتَيرارِ حقْدبِم الْغُنَّة عم:  

      نم النُّون ين(فَِإنس(  نيمِ مي الْمتْ فمغُأد)يمم(  الْغُنَّة عمرارِ حقْدنِبِمكَتَي.  

 
توِإطَالَةُ الص وه  دعب يهف قَعِإذَا و فرَأح ةلَى ثَالثع اُؤهجه فري حقَطَّعِ فالْم فربِالْح

ذَا السه غَمدي لَمقْفًا ووالً وصثَابِتٌ و كُونس دالْم فرح اعاإلشْب هكْمحو ، هدعا بيمف ناك

 دتَِّأيِ الْمارِ سقْدبِم كَاترح ونَح :     ،     ،   ،   .  

 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  

                                                
)١ (حِ الساتي فَوِإال ف قَعال ي هيعبِنَو يفرالْح درِالْمب و ةوءدبقَالْمالْم وفرطَّالْحةع  دالْم جخْرال يو ،

وفرالْح هذه نع هيعبِنَو يفرالْح لَةمنَةُ ِللْجكَوالْم :   ) لُكُمسع نَقَص ( َأو)كلْمع نَقُصس ( َأو)ٍل نَقصسع كَم.(  



  ٤٥ 
 

ي َأوف ـيثُالَث وفـرا الحجِـدو  ـدالمو  طُـهسو ـيفـرا فَحــدب  
  يدغَـمـا لَــم ِإذَا  كُـلٌّ  فَّـفٌمخَ  ُأدغـمـا ِإن مثَـقَّـٌل كالَهـمـا

 
  :عشَر حرفًا ، جمعتْ في حروف هذه الْجملَة َأربعةَ هي بِفَواتحِ السورِعة طَّالْحروف الْمقَ  
  :وهي من حيثُ الْمد ثَالثَةُ َأقْسامٍ  )صلْه سحيرا من قَطَعك(َأو ) ه سرنَص حكيم قَاطع لَ( 

   : وهي الْحروفُ الْمكَونَةُ ِللْجملَةحروفٌ تُمد بِمقْدارِ ست حركَات : الْقسم األوُل 

 ) لُكُمسع نَقَص( 
)١(

 . ١(   
  ). طَهر حي(  : في قَوِلك مجموعةٌوهي حروفٌ تُمد بِمقْدارِ حركَتَينِ : اني الْقسم الثَّ

  .وِإنَّما ينْطَقُ كََأِلف الْقَطْعِ  مدي ال هومعلُوم َأنَّحرفُ األِلف الْمقَطَّعِ ، : القسم الثالث 
 فَةالتُّح باحقَاَل ص:  

  

الالَّزِمو ـيفرَل  الْحَأو رـوالـس  هـودجـي  وفـانٍ وثَم  ـرـصانْح  
  َأخَـص والطُّوُل وجهينِ ذُو  وعين  نَقَـص  عسـْل  كَم  حروفُ  يجمعها

  ُأِلــفْ  طَبِيعـيـا  مـدا فَـمـده  َأِلـفْ  الَ  الثُّالَثي  الحرف  سوى  وما
ذَاكا  وضـي َأيـحِ فاتفَو  رـوي  السلَ ففْظ  يـرٍ  حطَاه قَـد ـرصانْح  

ـعمجيو ـحاتالْفَو عباَألر شَـرع  لْها صريحس نم كذَا قَطَع ـراشْتَه  

 

                                                

) (ِل الشُّورى في َأوو، )  ( ِل سورة مريمفي َأو )عينِ( ياءفي خْتَلَفَ الْعلََماء ا) ١( 

ضعفَقَاَل ب اءلَمب الْعسالْتَوط عبَأر َأي  كَاتربِالطُّوِلح مهضعقَاَل بتُّ وس َأي كَاترح  مهضعقَاَل بو

سنِ التَّويهجبِالْو زِهري حالطُّوَل فَقَاَل ف حجرو ، بِيالشَّاطالطُّوِل كو ط :  

شْبِعحِ ماتالْفَو نْدع لَه دمنٍ     اويفي عالَ والطُّوُل فُضانِ وهجالْو  

 رِ ونِ الْقَصيهجبِالْو مهضعقَاَل برِ وبِالْقَص اءلَمالْع ضعقَاَل بو هجالْو يهقْتَضا يم بسذَا حهو طسالتَّو

 وَقَاَل الشَّيخُ.ابِالَّذي يقْرُأ بِه الْقَارُِئ ، وسوفَ تَرى الْمخْتَلَفَ فيه في جداوِِل الْمبينَة الطُّرق في آخرِ الْكتَ

بِاَألوجه الثَّالثَة علَى تَوسط الْمدينِ عنْد عدمِ السكْت وعلَى  -ياء عين – وتَجوز قراءتُها: "  رحمه اُهللا برانقُ

تَّصالْم دم نْدِإال ع لَى الْغُنَّةفَقَطْ ع طسالتَّوبِالطُّوِل وو ، مِ الْغُنَّةدع نْدا عسا خَممهدم طسبِالتَّوا ، وسِل خَم

 علَى قَصرِ قَصرِ ال غَير علَى ِإشْباعِ الْمتَّصِل عنْد تَرك الْغُنَّة والسكْت والتَّكْبِيرِ ، وبِالتًَّوسط وحدهوالْ

اَألو ةيقلَى بع هدحرِ وبِالْقَصو امالْع كْتلَى السعِل،وتَّصالْم طستَو عِل منْفَصالْمهج- قالطُّر-.  



  ٤٦ 
 

ى الْكَلمات من ِإخْفَاء وما شَابه ذَِلك ، الْحروفُ الْمقَطَّعةُ يجرِي علَيها ما يجرِي علَ -١

 :ِإذَا تَوافَرتْ شُروطُ هذه األحكَامِ ، فَمثَال قَولُه تَعالَى     ني النُّونِ مف تَجِد

)نيع (َالْق كَذَِلكا ، وهدعب ادالص جِيء؛ ِلم ةفَخَّمم بِغُنَّة اِإلخْفَاء ناِل مي الدلْقَلَةُ ف)ادص ( ،

  .وهكَذَا 

٢-  فررِ الْحآخ ينكتَس جِبا ، يهدعا برِ بِمواِئِل السي َأوف ةقَطَّعالْم وفرِل الْحصو نْدع

 ةيعِ اآلتاضوالْم ثْنَاءتيرِ ، بِِاسقَطَّعِ اَألخالْم :  

فَِإن الْميم الْمقَطَّعةَ تُفْتَح حاَل وصلها بِما بعدها ؛ اللْتقَاء . عمران  َأوُل سورة آِل -١

  ١ .، وفي الْميمِ عنْد الْوصِل بِما بعدها وجهانِ اِإلشْباع والْقَصر  (*) الساكنَينِ

 ورِيزمةُ الْجالّماُهللا -قَاَل الْع همحر -  ي كَنْزِهف:  

  ومد لَه عـنْد الَْفَواتـحِ مشْبِـعا     وِإن طَـرَأ التَّحرِيك فَاقْصر وطَوال       

  ِلكُلِّ وذَا في  آِل عمـران قَد َأتَى     وورشٌ فَـقَطْ في الْعنْكَبوت لَه كال             

٢-  ةورُل سُل ) سي(َأوِل ، األوصالْو نْدانِ عهجا ويهف درو فَقَد : نالنُّونِ م ارِإظْه

  .ِإدغَامها : والثَّاني ) سين(

٣-  ةورُل سالْقَلَمِ(َأو(
)١(

  ةورِل سانِ كََأوهجا الْويهف درو يس(فَقَد. (  

 

                                                
 (*) ودمحخُ ماُهللا اقَاَل الشَّي ظَهفح ين طَنْطَاوِيَأم نةُ : " بدالْقَاعا ، وهنَا بِفَتْحيمِ هالْم رِيكتَحو

اكنَينِ ، يكُون بِالْْكَسرِ ، وِإنََّما ِللتَّخَلُّصِ منِ الْتقَاء الس؛ ِإن التَّحرِيك يكُون بِكَسرِ الْميمِ : الْنَحوِيةُ تَقُوُل 
 اللَةالْج يمِ لَفْظلَى تَفْخافَظَةً عحنَا مه يمتْ الْمحخُنَا د"فُتاُهللا .، قَاَل شَي ظَهفاِلحٍ حص نب يدعا : " سِإنَّم
: لْبصرِي من كَسرِ ميمِ الْجمعِ كَما في قَوِله تَعالَى فُتحت الْميم هنَا ِلَئال تَلْتَبِس بِمذْهبِ َأبِي عمرٍو ا

 ذَِلك ها َأشْبمتَاُل ، وهِمِ الْقلَيع ، ابببِهِمِ األس." 
 )١ ( ني كُلٍّ مِل فصالْو نْدواإلظهار ع)رِ) ن(، و ) يس قطُر رَأشْه وهو ةبِيطَرِيقُ الشَّاط قَاَل بِه ةايو

 ني كُلٍّ مالً ففَصم ي الْكَالمْأتيسفْصٍ ، وتَابِ) ن(، و ) يس(حرِ الْكي آخف هجاَألوو قاوِِل الطُّردَي جف.  



  ٤٧ 
 

 توِإطَالَةُ الص وه نم رفبِحوفرح دالْم الثَّالثَة  دالْم فرح قَعَل ِإذَا وكُونٍَأوِ اللِّينِ قَبس 

ركَتَينِ بِمقْدارِ ححكْمه الْقَصر َأوِ التَّوسطُ َأوِ اِإلشْباع ؛ َأيِ الْمد بِسببِ الْوقْف ، و عارِضٍ

، بِاستثْنَاء اللِّينِ فَفيه اَألوجه السابِقَة ، والْوقْفُ حركَات عنْد الْوقْف فَقَطْ  َأو ست َأو َأربعِ

  .مع الرومِ بِشُروطه بِغَيرِ مد مطْلَقًا 

 : َأمثلَةٌ عامةٌ   ،      ،    ،    ،   

       ،  .  

    ،     ، : َأمثلَةٌ ِللِّينِ      ،    .  

 هتمقَدي مف رِيزالْج نةُ ابالمقَاَل الْع:  

ـائــزجـالَ َأتَــى ذَاِإ  وـنْـفَـصم  ضـرع َأو كُـونقْـفًـا السـالَ  وـجسم  
  

 فَةالتُّح باحقَاَل صو:  

اِئـزجو ـدم ـرقَصو ْل ِإنكُـلٌّ  فُص ـةلْمـذَا بِكهـْل ونْفَـصالم  
  نَستَـعـيـن  كَتَعلَـمـون  وقْـفًـا  السـكُـون عرض ِإن ذَا ومثْـُل

 
 

نَاككُونِ  -خَطٌَأ  هارِضِ ِللسالْع دي الْمثُ فدحا يا ميركَث-  نيرٍ مكَث نْدعاءالْقُر ، 
  ارِضالْع وندمي ثَال ، ثُمارِضِ مرِ الْعبِقَص ونءقْري مَأنَّه وهو ، الةالص َأثْنَاء هِمتالوي تف

ا قَبعبَأر ا َأوتةٌ ساجِبو دي الْمةُ فوِيالتَّس ؛ ِإذ حصذَا ال يهكُوعِ ، وَل تَكْبِيرِ الر . نم منْهمو

 نا ممتًا كََأنَّهس ا َأوعبَأر ضوَأوِ الْع يالطَّبِيع دمي هفَتَجِد ، يبِالطَّبِيع ارِضطُ الْعخْلبِ يرض

وارِضِ نَحالْع  :          َأو      .  

 



  ٤٨ 
 

 
 توِإطَالَةُ الص وه نم فربِحح دالْم فَيو ، ي(ر ( ِيرمالض اءه دعب) يالَّت ةنَايالْك اءه

.  بين حرفَينِ متَحرِكَينِ الْكنَايةهاء  ، بِشَرط َأن تَقَع) عنِ الضميرِ الْمفْرد الْغَاِئبِيكَنَّي بِها 

، تُوصُل بِواوٍ ا مضمومةً فَِإنَّه وكَانَتْ الْهاء فَِإن كَان الْحرفُ الَّذي بعد الْهاء لَيس همزةً 

الْياء بِمقْدارِ حركَتَينِ  وكَذَِلكتُوصُل بِياء ، وتُمد هذه الواو فَِإنَّها  انَتْ مكْسورةًِإن كَوَأما 

والْياء ياء ، وتُسمى الواو واو الصلَة وال وجود َألحدهما عنْد الْوقْف ، عنْد الْوصِل ، 

 لَةفُالصرعيو ،  دذَا الْمه األ كِإلَيلَةََ،  وثم لَه :  

       ،        ،           .  

لصلَة وياء الصلَة عند واوِ ا ، فَال بد من مد همزة وقَعتْ هاء الضميرِ قَبَلِإذَا وَأما 

َأربع َأو خَمس حركَاتَأربع َأو خَمس حركَات ثَالثَ َأو حركَتَينِ َأو ِلمنْفَصالْ دمكَالْ الْوصِل
)١(

 ١-  هجالْو بسح

ُأ بِهقْري يفُ - الَّذرعي دذَا الْمهو األ كِإلَيلَةََ، وثم  لَه:  

         ،            ،     

    ،              .  

فَِإنَّها ال تُمد  ساكنٍ َأوِ الْعكْسك وهاء الضميرِ بين ساكنَينِ َأو بين متَحرِ وَأما ِإن وقَعتْ

 وا نَحدَأب :         ،          ،      .  

                                                
و في َأصله هفَ؛  بعض هذه اَألنْواعِ منْدرِجةٌ تَحتَ َأقْسامٍ مشْهورة ساِلفَة الذِّكْرِ ، كَمد الْفَرق مثَالً) *(

 يلْمك الزِم دم. 
 )١ ( نَص ةبِيطَرِيقُ الشَّاط قيَأوِ فُو كََاترح عبَأر َأي طسِل التَّونْفَصي الْمنِ فيهجازِ وولَى جع

 كََاترح سخَم َأي ِطسالْتَّو.  



  ٤٩ 
 

  : ويستَثْنَى من هذه الْقَاعدة قَولُه تَعالَى    ) ُةورقَانسةُ  الْفُر٦٩آي(  ،ِإنف 

حركَتَينِ بِمقْدارِ تُمد هنَا  هاء الضميرِ
(*)
.  

 :  قَولُه تَعالَىكَذَا            ) ُةرِ اآليمةُ الزور٧س(  نتْ ميتُثْناس

  . اعدة الصلَة رغْم وقُوعِ الْهاء بين متَحركَينِقَ
  :مد الصلَة بِقسميه هذه الْمواضع ؛ ِإذ الْهاء فيها تُقْرُأ ساكنَةً ِلحفْصٍ نَى من ويستَثْ

 :  قَولُه تَعالَى  -١                    
  ).١١١سورةُ اَألعراف آيةُ( 

 :    عالَىقَولُه تَ -٢                    
  ).٣٦سورةُ الشُّعراء اآليةُ ( 

 :   قَولُه تَعالَى -٣                ) ُةِل ٢٨اآليالنَّم ةورس نم.(  

 

ه توِإطَالَةُ الص اوِ بِونِ َأالْونَتَياكالس اءالْيا وم فْتُوحا، الْمملَهقَب  َأن طبِشَر قْفالْو نْدع

 ةمي الْكَليرِ فَل اَألخفُ الِّلينِ قَبرح كُوني . دالْم هكْمحتَ وس َأو عبَأر نِ َأوكَتَيرارِ حقْدبِم

ح كَاتضِ رحكُونِ الْمالس عمقْفالْو نْدطْلَقًا عم درِ مبِغَي هوطمِ بِشُروالر عقْفُ مأََوِ الْو ،  ،

  . ، وَأما عنْد الْوصِل فَال يجوز الْمدُُ مطْلَقًا وذَِلك في كُلِّ الطُّرق عن حفْصٍ 

  : مثلَةُاَأل    ،     ،      ،     .  

 فَةالتُّح باح١: قَاَل ص  
  

  

                                                
 (*) ودمحخُ مَأاقَاَل الشَّي ناُهللا ب ظَهفح ين طَنْطَاوِيم " : ةايوالر طَرِيق نم اءالْه هذي هف دالْمو

  .حركَتَينِبِمقْدارِ ، يعني َأن حفْصا خَالَفَ قَاعدتَه ، ومعلُوم َأن ابن كَثيرٍ يمدها َأيضا " ِلحفْصٍ 

اللِّيـنـا ونْها  مالْي  اووكِّـنَـا  وِإنِ  س تَـاحـَل انْفـنَـا  كُـلٍّ  قَبلُأع  



  ٥٠ 
 

 

 

 
ذي هف داعِ الْمِإشْب عِل مصالْو ةزماُل هدِإب وه عِ الثَّالثَةاضوالْم ه:  

 :  قَولُه تَعالَى -أ     )١(
   .)١٤٤،  ١٤٣آيةُ ( في موضعينِ من سورة اَألنْعامِ 

 :  تَعالَىقَوِله  -ب     ِنيعضوي مةُ ( ،) ٥٩ُسوَرُة النَّْمِل آَیُة ( فآي ونُسةُ يور٥٩س(.  

 : قَولُه تَعالَى   -جـ      ونُسي ةورس ننِ ميعضوي مةُ (  فةُ ، ٥١آي٩١ آي ( .   

  
، ومقْداره ستُّ حركَات ، وحكْمه الْوجوب ؛ فَهو من قَبِيِل الْمد الالزِمِ الْكلْمي ، وِإنَّما 

ي ذَا ؛ َألنَّهبِه يمامِ سفْهتاالسرِ والْخَب نيب قُ بِهفَر.  

 وزتَجذَا ، وه ةيالثَََََََّان ةزمهِيِل الْهةُ بِتَساءرالْق-  نيب نيب
)٢()،  درِ مبِغَي

)٣(
، في  

 ابِقَةعِ الساضو١. الْم  

 
  

                                                
)١ (الْمو عضوذَا الْمابِ هتْ بِبيمةُ سالتَّاِلي عاضنِ : " ويآلذَّكَر. " )٢( ومنَعَأ اهتُ نسا َلهملْهةُز بنَياه 

وبيا نلْحرالَّ فىذ نْمه حتُكَرِإفَ . اهتْانَكَ ن مضمةًوم ستْلَه بيالْ نهمزة الْوَأ،  اوِوو تُفْمفَ ةًوحبين 

، كَذَا قَاَل اِإلمام الزركَشي في الْبرهانِ ، ونَبه علَيه  اءيالْو ةزمهالْ نيبفَ ةًورسكْم وَأ،  فِلاَألو ةزمهالْ

ية ، وهو َأشْهر طُرق رِواية وقَد قَاَل بِِالْوجهينِ طَرِيقُ الشَّاطبِ) ٣(.  الْعلَّامةُ رِزقُ حبه رضي اُهللا عنْهما

  .حفْصٍ ، وسوفَ تَرى الْمخْتَلَفَ فيه في جداوِِل الطُّرق واَألوجه في آخرِ الْكتَابِ 



  ٥١ 
 

 

  ،   : لْياء الْمدية الْمسبوقَة بِياء مكْسورة ، نَحو هو ِإطَالَةُ الصوت بِا

  

     .  اهدعب قَعِإذَا و ةيدالْم اءبِالْي توِإطَالَةُ الص بَِأنََّه اءلَمالْع ضعب فَهرعو

   :سقَاطُ َأوِ اِإلدغَام ، نَحو ياء متَحركَةٌ ؛ ِلَئال يحدثَ اِإل     اوالْو كََذََِلكو ،

 وكََةٌ  ، نَحرتَحم اوا وهدعب قَعةُ ِإذَا ويدالْم :     .  دم لَى كُلٍّ ، فَِإنعو

 رالْقَص هكْمينِ حكبِ - التَّم دَأيِ الْم ِإال ِإن يلاَألص دقََبِيِل الْم نم ونِ ؛ فَهكَتَيرارِ حقْدم

 ونَح ، زمه هدعب قَعو:          . ) ٢٦سورة البقرة اآلية  ( دم وفَه ،

 الَةالْح هذي هٌل فنْفَصم.  

 

  :  قَوِله تَعالَى النَّافية ؛ تَعظيما في) ال(ـ هو ِإطَالَةُ الصوت بِ        يف

 :  تَعالَى هوقَوِلكُلِّ الْقُرآنِ ،                اءاألنْبِي ةوربِس

 ةالَى  ،) ٨٧(بِاآليتَع ِلهقَوو:          طَه ةوربِسة١٤( بِاآلي ( ةوربِسو ،

 اءاَألنْبِيةالَى ) ٢٥( بِاآليتَع ِلهقَوو ، :               دمحم ةوربِس

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصة١٩( بِاآلي (،  كَاترح عبَأر دالْم ارقْدمو نم عْذَا النَّوه سلَيو  ،

 طَرِيق الشَّاطبِية ، وِإنَّما هو من بعضِ طُرق طَيبة النَّشْرِ
)١(

  رِيزالْج ناب هبتَحاسو ،

عنْد الْقراءة  ويلَاحظُ َأن مد التَّعظيمِ ال يتََأتَّى ِإال ،" مستَحب ، وبِه َأعمُل " : فَقَاَل 



  ٥٢ 
 

 بِقَصرِ الْمنْفَصِل وِإشْباعِ الْمتَّصِل ، مع ِإبقَاء غُنَّة النُّونِ الساكنَة والتَّنْوِينِ عنْد الَّالمِ

   ١.والراء في ساِئرِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ 

  

 
 

 

١-  َأكْثَر ضارِإذَا تَع نمدي  معٍ فضومداحى واَألقْو دُل بِالْممالْع مقُد ،  يبتتَر كِإلَيو

  :الْمدود من حيثُ الْقُوةُ تَنَازِليا 

  دالَّالزِمِالْم ُل والطَّبِيعيدالْب ُل ثُمنْفَصالْم كُونِ ثُمِللس ارِضالْع ُل ثُمتَصالْم ثُم   ونَكدو ،

  : َ مثلَةَاَأل

 : كَلمةُ -أ    ىااَألقْو مثَقَِّل ؛ فَقُدالْم يلْمالَّالزِمِ الْك دالْم عِل مدالْب دا ميهف عتَمج.  

  : كَلمةُ - ب     الْا نْدكُونِ عِللس ارِضالْع دا الْميهف عتَمالَّالزِمِ ج دالْم عم قْفو

   .الْكلْمي الْمثَقَِّل ؛ فَقُدم اَألقْوى 

 :كَلمتَا -جـ      ،    ا عِل مدالْب دا ميهِمف عتَمىاْلَمدِّ اْلُمَتِصِل ؛ َفُقدَِّم جاَألقْو.  

  
                                                

١(١ ( تَابِهي كا فذَِلي كَمالْه َأ بِهقَر هجذَا الْوِل : " هالْكَام "ودي الْجف رذُك قَدو ، يِل ثُمالْف طَرِيق نِل م

َأ بِهقَر نيعِ ، فَممنِ الْجاُهللا ع يضلِّي ، رتَوالْمو يرِيماَألز هررحِل ، والْكَام ني ماممالْح بجو هجذَا الْو

 .علَيه الْتزامه كَامالً 



  ٥٣ 
 

  : قَولُه تَعالَى  -د          ا يهف عتَمج دالْم عِل مصالْو نْدع يالطَّبِيع دالْم

  :وقَد َأشَار الْعالمةُ السمنُّودي إِِِلََى تَرتيبِ الْمدود بِقَوِله  . الْمنْفَصِل ؛ فَقُدم اَألقْوى 

  صْل    فَعارِض  فَذُو انْفصاٍل فَبدْلَأقْوى الْمدود الزِم فَما اتَّ                 

ـَِإن َأقْوى السببينِ انْفَردا                  ـَبا مـد ِإذَا مـا وجِدا    ف   وسب

٢-  وزجال ي ِإنَّه ؛ َأي ةالتِّالو َأثْنَاء دةُ الْموِيتَس جِبثَالً  -يم- ف ةمةُ كَلاءرق دا ميه

 ةي نَفْسِ التِّالوف كَاترح تس سِ َأوخَما بهثْلى مُأخْر ةمةُ كَلاءرق ثُم كَاترعِ حبٌل بَِأرتَصم

  رِيزالْج نا قَاَل ابيطُ ، كَمالتَّخْل ُحصال ي ودداعِ الْميعِ َأنْومي جكَذَا فهو ، :                       

  . كَمـثْـلـه  نَـظـيـرِه  فــي واللَّـفْـظُ

 

، وإتْقَان  معرِفَةُ الْوقْف واالبتداء الصحيحينِ وكَيفيتهِما وأسبابِهِما: َأهميةُ هذَا الْبابِ 

 زِيدابِ يذّا الْبا ، الْقَارِِئ ِلهيححا صمفَه عتَمسالْم بكْسيا ووحضي وانعالْموَأن ذْكَري  اماِإلم

علاي - رضاُهللا ي نْعه - َلِئس عن مقَ ىنَعِلوتَ هىالَع :         

     . وفقُوالْ ةُفَرِعمو وفرحالْ يدوِجتَ يُلترالتَّ :  اَلقَفَ) ٤سورةُ الْمزمِل اآليةُ (

  :وهناك مصطَلَحاتٌ ال بد َأن تُعلَم قَبَل الْمضي في هذَا الْبابِ 

  ًا : لُغَةالحطاصلَى  :الْكَفُّ ، وع توالص الْقَطْعةيبِن يهِف تَنَفَّسناً يمز ةمكَل 

 ةاءرالْق ْئنَافتا اسيمال فو ةمالْكَل طسي وف كُونال يا وهاطسَأووسِ اآليِ وءي رف كُونيو

  .اتَّصَل رسما 



  ٥٤ 
 

  ًا : لُغَةالحطاصو ، نَاعتناً :اِإلممز توالص رِ  قَطْعغَي نةً مادع قْفنِ الْومز وند

 نَفُّسٍ مع قَصد الْقراءة وهو مقَيد بِما ثَبتَ بِه النَّقُْل وصحتْ بِه الروايةُ ويكُون في وسطتَ

  . الْكَلمة وفيما اتَّصَل رسما 

  ًا : لُغَةالحطاصانَةُ ، وبِالْ: اِإلب ةاءرالَةُ الْقِإز ُل َأواٍل فَصا ِإلَى حنْهقَاُل عاالنْتة وِكُلِّي

تَْأنَفَةسالْم ةاءرِللْق هدعاذَةُ بعتاالس بتَحسيوسِ اآليِ وءلَى رِإال ع الْقَطْع كُونال يى وُأخْر  .  

 فََأقُوُل ِإن قْفِللْو ودَأعقْفَوالْو منْقَسي  ببثُ السيح نى لََإِِم ةامامٍ عَأقْس ةعبَأر:  

 ١-  ارِيرطقْفُ االضالْو . يقبِ ضببِس ةالتِّالو َأثْنَاء ةمكَل لَى َأيفَ الْقَارُِئ عقي َأن وهو

كَلمة الْموقُوف علَيها نَفَسٍ َأو سعاٍل َأو ما شَابه ذَِلك فَال بْأس بِذَِلك مع وجوبِ االبتداء بِالْ

 اءدتاالب نَى بِذَِلكعالْم حص ا ِإنلَها قَببِم َأو .  

٢-  ظَارِيقْفُ االنْتالْو . هعمج نْدا عهرا غَيهلََيفَ عطعِلي ةملَى الْكَلفَ الْقَارُِئ عقي َأن وهو

  .نَاء قراءته ِللْقراءات الخْتالف الروايات َأثْ

٣-  ارِيبِقْفُ االخْتالْو . قْفالْو ةيفانِ كَييا ِلبارباخْت ةملَى الْكَلوقَفَ الْقَارُِئ عي َأن وهو

وِهنَحو ذُوفحالْمو الثَّابِتوِل وصوالْمقْطُوعِ وكَالْم ةملَى الْكَليحِ عحالص .  

٤-  ُارِييقْفُ االخْتابِ . الْوباَألس نبٍ مبرِ سا ِلغَيدمتَعم ةملَى الْكَلوقَفَ الْقَارُِئ عي َأن وهو

السابِقَة ، وينْقَسم الْوقْفُ االخْتيارِيُ إِِلََى َأربعة َأقْسامٍ
)١(

  يهو ، :الْحي والْكَافو التَّام نس

 الْقَبِيحو .  

 

                                                
)١ (رِيزالْج ناب اماِإلم همةٌ  كَذَا قَسيادهتى اجاتٌ ُأخْريمتَقْس نَاكهو ، يانرٍو الدمو عظُ َأبافالْحو ،

 تَابِهي كاُهللا ف همحر رِيصخِ الْحيمِ الشَّيكَتَقْس " اءدتاِلمِ االهعةَ " مسخَم ابِقَةالس ةعبافَ ِإلَى األرَأض قَدو ،

يامٍ ، هقْفُ  َأقْسكَذَا و ، نَّةقْفُ السوو انَقَةعقْفُ الْموو اِئزقْفُ الْجالْوو اِلحقْفُ الصالْوو قْفُ الالزِمالْو

(الْوقْف علَى : نَحو  -اَألشْموني الْعقَاِئدي        ( ُةامِ اآلياَألنْع ةورِل سي َأو٣ف -  ،

  .وستَرى بعضها في عالمات الْوقْف ، وال حاجةَ ِلِإلطَالَة بِذكْرِها تَفْصيال 



  ٥٥ 
 

وهو الْوقْفُ علَى ما تَم معنَاه ، ولَم يتَعلَّقْ بِما بعده ال لَفْظًا وال معنًى فَيحسن الْوقْفُ 

في َأواخرِ اآليات كَما في قَوِله علَيه واالبتداء بِما بعده ، وكَثيرا ما يكُون ذَِلك الْوقْفُ 

  :تَعالَى 

                       

 : يوقَفُ هنَا وقْفًا تَاما ثُم يبتَدُأ بِقَوِله تَعالَى        ،  

الْو كُوني قَدالَى وتَع ِلهي قَوا فكَم ةطَ اآليسو  قْفُ التَّام :         

           الَىتَع ِلهُأ بِقَوتَدبي ا ثُمقْفًا تَامنَا ووقَفُ هي:  

           ا كُوني قَدو ، اءهانْت دعب  قْفُ التَّاملْو

  : اآلية بِكَلمة كَقَوِله تَعالَى 

                .  

  :  بِقَوِله تَعالَىيوقَفُ هنَا وقْفًا تَاما ثُم يبتَدُأ      .  

  ).١٣٨،١٣٧لصافَّات اآليتَانِ سورةُ ا(

 

 
 هلَيقْفُ عالْو نسحنًى ، فَيعم هدعا بلَّقَ بِمتَعلَفْظًا و هي نَفْسف ا تَملَى مقْفُ عالْو وهو

  .ا الْوقْفُ علَى رءوسِ اآليِ وفي وسطها واالبتداء بِما بعده  ، ويكُون هذَ

  مثَاٌل ِللْوقْف الْكَافي علَى رءوسِ اآليِ 



  ٥٦ 
 

 : الْوقْفُ وقْفًا كَافيا علَى قَوِله تَعالَى                

        ، الَىتَع ِلهُأ بِقَوتَدبي ثُم :           .  

  مثَاٌل ِللْوقْف الْكَافي في وسط اآليِ
  

  :الْوقْفُ وقْفًا كَافيا علَى قَوِله تَعالَى               

  : ى ثُم يبتَدُأ بِقَوِله تَعالَ             .  

 

 

وهو الْوقْفُ علَى ما تَم في ذَاته وتَعلَّقَ بِما بعده معنًى ال لَفْظًا ، علَى ما رجحه الشَّيخُ 

لْحصرِي رحمه اُهللا من تَعرِيف الْوقْف الْحسنِ ، وعلَيه يحسن الْوقْفُ علَى الْكَلمة ا

  .الْموافقَة لَه ثُم االبتداء بِما بعدها  

 وحجررِيفُ الْمالتَّعو-  هيُل ِإلَيَأمو ا آخُذُ بِهم وهالْ - و َأن وي هنعي نسقْفَ الْحو

الْوقْفَ علَى ما تَم في ذَاته وتَعلَّقَ بِما بعده لَفْظًا ، ويجوز الْوقْفُ علَيه ِلتَمامه ، وال 

وقْفُ علَى رْأسِ يجوز االبتداء بِما بعده ِلتَعلُّقه بِما قََبلَه لَفْظًا ومعنًى ، إَِال َأن يكُون الْ

 امقَاَل اِإلم ، ةآي رِيزالْج ناُهللا اب همحر:  

ـَام وكَــاف ِإن بِمعـنًى علِّـقَا   فَاللَّفْــــــظُ ِإن تَــم وال تَعلُّقَـا       تـ

  يِ يسنقفْ وابتَدْئ وِإن بِلَفْظ فَحسن      فَقفْ وال تَبدا سوى اآل

  مثَاٌل ِللْوقْف الْحسنِ في َأواسط اآليات وفْقًا ِللتَّعرِيف الراجِحِ



  ٥٧ 
 

  ةملَى كَلقْفُ عالْو :    الَىتَع ِلهي قَوف :        

       َلَةمالْج َأن ذَِلكو  يها وهدعب:  

                          تَْأنَفَةٌ السم

موضع لَها من اإلعرابِ وقَعتْ جوابا عن سَؤاٍل نَشََأ من الْجملَة السابِقَة كََأن ساِئال قَاَل 

صا يالَى فَمتَع ِلهبِقَو ةُ ؟ فَُأجِيبالشِّد لْكت متْهابِإذَا َأص وننَع:  

                      .  

  مثَاٌل ِللْوقْف الْحسنِ في َأواسط اآليات وفْقًا ِللتَّعرِيف الْمرجوحِ 

الَىيتَع لُهلَى قَوقْفُ عالْو نسح  :      ، ابِم لُهصوقَ وبا سبِم اءدتاالب ثُم

 : بعده هكَذَا    0    .   

جرالْم رِيففْقًا ِللتَّعو اترِ اآلياخي َأونِ فسالْح قْفثَاٌل ِللْووحِم  

 :  قَولُه تَعالَى      ،كَذّاه ةالتَّاِلي ةباآلي اءدتاالب نَا ثُمقْفُ هالْو نسحي :  

       .  

 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَاَل اإلم:   

ـدـعبو  كـدـوِيتَـج  وفـرِللْـح  ــدالَب ــنم  ـرِفَـةعقُ  مالْـوــوف  

اءــدـتاالبو ــيهو ـمتُـقْـس ثَـالَثَـةً  ِإذَن  تَــام كَـــافو  ــنـسحو  

ـيهـا وِلم  تَـم فَــإن لَـم ـدـوجـلُـقٌ  يتَع َأو كَــان ـنَـىعـتَـدي مفَاب  

ـي فَالتَّـاملَفْـظًـا فَالْكَـافو  ـننَعِإالَّ  فَام ُؤوسـ  اآليِ رجزــو ـنـسفَالْـح  



  ٥٨ 
 

 

 

 وهلَى وقْفُ عا  الْونًى معملَفْظًا ، و هدعا ببِم هلُّقِلتَع نَاهعم متي لََمقْفكَالْو  ِلهلَى قَوالَىعتَع 

:        ةاآلي نم  :           قْفالْو نمو ،

  :ر الْمعنَى كَالَوقْف علَى قَوِله تَعالَى علَى ما يغَي الْوقْفُالْقَبِيحِ َأيضا 

                ) ُةاآلي اءةُ النِّسور٤٣س.(  

  :هكَذَا  بِالْوصِل بْل يجِب علَيه َأن يكْمَل التِّالوةَ حتَّى يفيد الْمعنَى الْمراد فَيقْرُأ

                            .  

 ذَا وظًهقتَيم كُوني َأن هتالواَل تِللْقَارِِئ ح بتَحساي تَفَهِملَى  امفُ عقُأ ، فَال يقْرا يِلم

ما يغَير موضعٍ ال يفيد الْمعنَى ، وال يصُل ِإذَا رَآى تََغْيِيراً ِللْمعنَى ، وال يبتَدُأ التِّالوةَ بِ

   : الْمعنَى كََأن يبدُأ فَيقُوُل       قُوُلُأ فَيدبي َأو ، :   

               ، خْتَاري َأن جِبارِياً فَيرطاض هنَفَس فَِإذَا انْقَطَع

  :مثَالً علَى قَوِله تَعالَى  وقْفاً معقُوالً ؛ فَال يقفُ     ،  لَىفُ عقْل يب   

      َأو        ؛ دعب ةالتَّالو ْئنَافتاس نْدعو ، رِيال تَج نَّاتالْج َألن

  . م الْمعنَى الْمرادبَل انْقطَاعِ النَّفَسِ ؛ ِليفْهِقُصورِ النَّفَسِ يستَحب االبتداء بِالرجوعِ ِإلَى ما قَ



  ٥٩ 
 

 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَاَل اإلم:    

ـرغَـيـا  وم  تَـم  ـحقَبِـي  لَــهقْـفُ  وا ألْـوـطَـرضا  مـدـبيو ـلَـهقَب  
سلَيي  وآنِ  فالْقُر  ـنم  قْـفو  ـبجالَ  وو امـرح ـرــا غَيم  لَــه ـبـبس  

  

 نيرٍ مي كَثفَشَا ف لَى خَطٍَأ قَدنَا عا هه هَأنَب َأن بُأحذَا وهاءالْقُر  ةورقْفُ بِسالْو وهو ،

: الْفَاتحة علَى قَوِله تَعالَى             ، ، ذَِلك دعا بةُ مالوت ثُم

  :وال يجوز هذَا عنْد حفْصٍ ، وِإنَّما الصحيح وصُل اَآلية كُلِّها هكَذَا 

                       .  

منْقَسيقْفُ  وثُالْويح نم  ةمالْكَل ِِراعٍ لَََإِِآخَأنْو ةسى خَم:  

١- ضحالْم كُونالس. ةمالضو ةرالْكَسو ةي الفَتْحف كُونيو   

 : قَولَه تَعالَى  نَحو الْوقْف علَى       نَةاكالس اءوقَفَ بِالْهي .  

٢- موا. الراِإلتْي وهوكَةرضِ الْحعبِب ن – ابِثُلُثه -  كُونيالْقَارِِئ و نم الْقَرِيب هعمسيو

:  جرورة نَحو الْم، َأو َأواخرِ الْكَلمات     : رفُوعة نَحو الْم َأواخرِ الْكَلماتفي 

     ،  اكَمي هف موالر وزجيرِ يمالض اء ونَح :     ،     ،

     ةمي كَلمِ ِإال فالْكَل طسي وف موال رو ، :    .  



  ٦٠ 
 

  تَتمةٌ هامةٌ

٣- اماِإلشْم .نةُ مما الْكَلتْ بِهمي خُتالَّت ةمالض كَةرنِ ِإلَى حةُ بِِالشَّفَتَياِإلشَار وهرِ  وغَي

 توفَص عمسال يى وري واتِّ ،ه نم دال بكَانِ ونِ بِاِإلسالشَّفَتَي ماِل ضص،  كُوناإلشمام يو

    : نَحو   الْمضمومِ فَقَطْالْمرفُوعِ وفي    ،      ،  

      .    

كَما في روم واِإلشْمام في الْمفْتُوحِ وميمِ الْجَمعِ وهاء التَّْأنيث وعارِضِ الشَّكِْل ويمتَنع ال

   : اآلتية مثلَةُِاَأل   ،       ،          ،  

        ،      .  

  : ِإلَى َأِلف مدية عنْد الْوقْف نَحوالْمنْصوبِ  تَحوِيُل التَّنْوِينِ وهو. اِإلبداُل -٤

      ،       .ِكُني ا لَملَى  مع التَّنْوِيناءتَّال هيثفَ ْأن ال ِإنَّهُل يدب

   : نَحو وال ِإشْمامٍ رومٍغَيرِ بِبِِالسكُونِ  ى الْهاءويوقَفُ علَ

      ،           .  

 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَاَل اإلم:   

  حـركَــه  فَـبـعـض رمــتَ ِإذَا  ِإالَّ  الحـركَـه بِـكُـلِّ الْـوقْـفَ  وحـاذرِ
  وضــم رفْــعٍ فـي الضـمبِ ِإشَـارةً  وَأشــم  بِـنَـصـبٍ َأو بِـفَـتْـحٍ  ِإالَّ

     

 ِإذَا وقَع سكُون عارِض ِللْوقْف بعد حرف الْمد َأو حرف اللّينِ سمي الْمد حينَِئذ مدا عارِضا
 انُهيقَ ببس قَدكُونِ وِللس.  



  ٦١ 
 

كَان آخر الْكَلمة مهموزا فَِإما َأن يكُون منْصوبا َأو مجرورا َأو مرفُوعا فَِإن كَان  وِإذَا

 وا نَحوبنْصم :      يهو هجثَالثَةُ َأو يهتَ : فَفس َأو سخَم َأو عبَأر هدم

كُُونِ الْمبِالس كَاترح وا نَحوررجم كَان ِإنضِ وح :       هجتَّةُ َأوس يهفَف

 يهو : ، ةبالطَّي قا ِلطُرعمذَا جه كُونيمِ ، ووالر عا مثْلُهموبِ ونْصي الْمي فالثَّالثَةُ الَّت
جةُ َأوسفَخَم ةبِيا طَرِيقُ الشَّاطَأمِل وصالْو الَةثُْل حم موالر فَقَطْ ؛ َألن ا . هفُوعرم كَان ِإنو

 ونَح:  

       يهو هجةُ َأوعست يها : فَفثْلُهممِ ووالر عا مثْلُهموبِ ونْصي الْمي فالثَّالثَةُ الَّت

عمذَا جه كُونيامِ ، واِإلشْم عفَقَطْ ، م هجةُ َأويانفَثَم ةبِيا طَرِيقُ الشَّاطَأمو ، ةبالطَّي قا ِلطُر
  . َألن الروم مثُْل حالَة الْوصِل 

ن كَان وَأما ِإذَا كَان آخر الْكَلمة بِال همزٍ فَِإما َأن يكُون منْصوبا َأو مجرورا َأو مرفُوعا فَِإ

 وا نَحوبنْصم :      يهو هجثَالثَةُ َأو يهتًا : فَفس ا ، َأوعبَأر نِ ، َأوكَتَيرح هدم

 وا نَحوررجم كَان ِإنامٍ ، وال ِإشْممٍ وورِ رضِ بِغَيحكُونِ الْمالس عم :      

يهفَف  يهو هجةُ َأوعبَأر : ِإذَا كَانرِ ، ولَى الْقَصع موالر ادزيوبِ ونْصي الْمي فالثَّالثَةُ الَّت

 وا نَحفُوعرم       يهو هجةُ َأوعبس يهفَف : ادزيورِ ورجي الْمي فةُ الَّتعباألر

من الْقَصرِ والتَّوسط واإلشْباعِ ، وَأما ِإذَا كَان الْعارِض ِللسكُونِ حرفَ  اإلشْمام علَى كُلٍّ

 وِلينٍ نَح :     ،      . طْلَقًا َألنم دمِ الْمدلَى عع كُوني موالر فَِإن

ع قَدِل ، وصالْو الَةثُْل حم موطْلَقًا الرِل مصالْو نْدع دمال ي اللِّين تَ َأنم١(. ل(  

  : نَحو عنْد الْوقْف التَّنْوِينِ في الْمرفُوعِ والْمجرورِ ذْفُوهو حَ. الْحذْفُ -٥

       ،       )١(
  .  

                                                
)١ ( نْهفَا اُهللا عع نيسحم اِلمنِ سب دمحكْتُورِ مِللد رِيدالْم دشرتَابِ مك نم فربِتَص.  
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******************************  

 

  :   (    )يدا  تُفالالزِمِ ، كَم قْفى بِالْومسا يم وها وهدعا ببِم ءدالْب وملُزو قْفالْو وملُز

  :في قَوِله تَعالَى                       .  

 (     )  : قْفالْو نع يالنَّه يداتُفهدعا ببِم ءدنِ الْبع يالنَّها وهعضوي مي فا فكَم ،  

   :قَوِله تَعالَى                   .   

  : تُفيد بَِأن الْوصَل َأولَى مع جوازِ الْوقْف ، كَما في قَوِله تَعالَى ) :         (

                    .  

 )       : (قْفَ َأوالْو بَِأن يدالَىتُفتَع ِلهي قَوا فِل ، كَمصازِ الْووج علَى م:  

                           .  

  :تُفيد جواز الْوقْف ، كَما في قَوِله تَعالَى ) :   ج    ( 

                             .  

 تُفيد جواز الْوقْف بَِأحد الْموضعينِ ، ولَيس في كلَيهِما ، وهو ما يسمى) :             ( 

 : بِوقْف الْمعانَقَة ، نَحو قَوِله تَعالَى                   .  

 )      : ( لَةثاَألم هذي ها فطْلَقًا ، كَمم بِه مِ النُّطْقدعو فرالْح ةادلَى زِيع اللَةِللد:  
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.  

    

          ،            )١(
 ،      .  

)      : ( ِلهي قَوا فِل فَقْطْ ، كَمصالْو ينح بِه مِ النُّطْقدعو فرالْح ةادلَى زِيع اللَةِللد

 : تَعالَى       (*)
. ١  

 : ِللداللَة علَى التَّسهِيِل ، كَما في قَوِله تَعالَى ) :        (          .  

  :ِللداللَة علَى سكُونِ الْحرف ووجوبِ النُّطْق بِه ، كَما في قَوِله تَعالَى ) :         ( 

                            .  

   :ِللداللَة علَى وجود اِإلقْالبِ ، كَما في قَوِله تَعالَى)        (    .  

  :ِللداللَة علَى ِإظْهارِ التَّنْوِينِِ بِالْفَتْحِ َأو بِالْكَسرِ ، كَما في قَوِله تَعالَى ) :      ( 

                 .  

          :ِللداللَة علَى ِإظْهارِ التَّنْوِينِِ بِالْضم ، كَما في قَوِله تَعالَى (      ) : 

             .  

  :ه تَعالَى ِللداللَة علَى اإلدغام أو اإلخفاء ، كَما في قَوِل) :       ( 

                  .   

   (      ) ، (       ) ، : (         )ةً فَهِييرغكَذَا صوفُ هرالْح هذتْ هقَعِإذَا و  

                                                

 كَلمةُ ) ١(   -  قْفًاو– ف را الْقَصمهو ةبِيالشَّاط طََرِيق نانِ مهجا ويه)دال م َأي ( دالْمو ،

  . ، وَأما الطُّرقُ اُألخْرى فَسوفَ تَراها في الْجداوِِل الْمبينَة ِللطُّرق واَألوجه في آخرِ الْكتَابِ) حركَتَينِ(
وهو الداِئرةُ خَاِليةُ الْوسط الْمستَطيلَةُ ، كَما في : " محمود بن َأمين طَنْطَاوِي حفظَه اُهللا  قَاَل الشَّيخُ  (*)

شَبذْكُورِ وثَاِل الْمالْم هِه. "  
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ةٌ فَيا كَبِيرا كََأنَّهبِه وبِ النُّطْقجلَى وع اللَةِللد يلُهتَشْك يهقْتَضا يم بسا حنْهفُ مرنْطَقُ الْح

يةداوِ الْمي الْوف ثَاُل ذَِلكمو ، الُهمِإه َأو :     ،  

 يةدالْم اءي الْيف ثَاُل ذَِلكمو :      ،  

 كَةرتَحالْم اءي الْيف ثَاُل ذَِلكمو :       ،  

 دالْم ي َأِلفف ثَاُل ذَِلكمو :           .  

 : (      ) ثَاُل ذَِلكما ، وبِه وبِ النُّطْقجلَى وع لَّ ذَِلكةً ديرغةً صدفْرم النُّون تقَعِإذَا و

 : قَولُه تَعالَى            .  ) ُةاآلي اءةُ اَألنْبِيور٨٨س .(  

ِإذَا وقَعت السين َأعلَى الصاد فَهِي ِللداللَة علَى وجوبِ النُّطْق بِالسينِ ، كَما في ) :   س (

 : هذَينِ الْمثَالَينِ          ،             ،   

 ةبِيالشَّاط طَرِيق نذَا مه ، ادفَالنُّطْقُ بِالص ادفََل الصَأس ينتْ السعضا ِإذَا وَأمو
)١(

كَما في  

 : هذَينِ الْمثَالَينِ             ،       )١(.  )٢  

(  

  :ِللداللَة علَى الْمد ، كَما في قَوِله تَعالَى ) :       ( 

                      .  

                                                
. لطُّرق واَألوجه في آخرِ الْكتَابِوَأما الطُّرقُ اُألخْرى عن حفْصٍ ، فَستَراها في الْجداوِِل الْمبينَة ِل)١(
)٢ ( ةبِيالشَّاط طَرِيق نانِ مهجا الْويهف.  
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 )       : (ا فامِ ، كَملَى اِإلشْمع اللَةِللد فَهِي فرقَ الْحةُ فَوالمالْع هذتْ هقَعِإذَا و ِلهي قَو

  : تَعالَى                    .  

 )       : ( ِلهقَو ونَح ، الَةلَى اِإلمع اللَةِللد فَهِي فرفََل الْحةُ َأسالمالْع هذتْ هقَعِإذَا و

  : تَعالَى                      .  

)       : ( ِوبجةُ ومكَلو ، ودجعِ سضولَى مع اللَةِللد ا تَكُونهها شَابم ةُ َأوالمالْع هذه

  :وِله تَعالَى السجود وضع فَوقَها خَطٌ ، كَما في قَ

                       

   )     : (لَىع اللَةِللد ِل  َأِلفصيالْواألِلفُ الَّت يهال تُ ، وو ِل  نْطَقُتُكْتَبصالْو نْدع

  : ، كَما في قَوِله تَعالَى قَطْعِ الَّتي يكْتَب علَيها همزةٌ وتُنْطَقُ وصالً ووقفًا بِخالف َأِلف الْْ

          .  

***********************************  

 

 بَِأِلف اءدتاالب نْدع ، ةوركْسم َأو ةفْتُوحم َأو ةوممضقَطْعٍ م ا ِإلَى َأِلفوِيلُهتَح جِبِل يصالْو

  :نُطْقًا ال كتَابةً ، وِإلَيك َأحوالَها الثَّالثَةَ 

  التَّحوِيُل ِإلَى َأِلف قَطْعٍ مضمومة: َأوال 

* ي فِل فصةُ الْوزمتْ هقَعرٍ ثَاِلثُةُ ِإذَا وِل َأمعوممضم ّماضلَةُ ا الزِمثوَأم ، ذَِلك :  
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       ،     ،       ،     ،     ،    .  

 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَاَل اإلم:   
  يـضـم ـعـِلالف  مـن ثَاِلـثٌ  كَـان  نِإ  بِضـم  فعـٍل  مـن الْوصـِل  بِهمزِ وابدْأ

  :كَان من اَألولَى َأن يقُوَل : "  سعيد بن صاِلحٍ حفظَه اُهللا.قَاَل شَيخُنَا د
  "يـضـم   ِلعلَى الَْأص ثَاِلـثُه كَـان نِإبِضـم        فعـٍل  مـن الْوصـِل  بِهمزِ وابدْأ

  

  التَّحوِيُل ِإلَى َأِلف قَطْعٍ مفْتُوحة: ثَانيا 

*  وبَِأْل ، نَح فرعي الْمِل فصةُ الْوزمتْ هقَعِإذَا و :  

          .  

  التَّحوِيُل ِإلَى َأِلف قَطْعٍ مكْسورة: ثََاِلثًا 
١- قَعلَةُِإذَا وثوَأم ، فْتُوحم َأو وركْسرٍ ثَاِلثُةُ مِل َأمعي فِل فصةُ الْوزمتْ ه ذَِلك : 

      ،       ،       .  

الْكَسرِ فَيبدُأ بِ. عارِضا  اضمّ مضمومِإذَا وقَعتْ همزةُ الْوصِل في فعِل َأمرٍ ، ثَاِلثُةُ  -٢

 ، هلا َألصنَظْر لَةُ ذَِلكثَأمو:      ،     ،      .  

اتمالْكَل هذَل هَأص نِ ، اقْضِ   : بِِِِِِِاِإلْفَراِد ِعْنَد اَألْمِر فَِإنشِ ، ابام
(*)

 .  
فعِل الْخُماسي َأو السداسي َأو َأمرِهما َأو ِإذَا وقَعتْ همزةُ الْوصِل في ماضي الْ -٣

  ١ .مصدرِهما 

 ياسرِ الْخُمدصمرِ وَأمي واضي ملَةٌ فثَأم :      ،       ،    .  

                                                
" امشيوا ، " : امشوا " َأصُل : قَاَل الْعلَماء : " قَاَل الشَّيخُ محمود بن َأمين طَنْطَاوِي حفظَه اُهللا (*) 
امشِ ، اقْضِ ، وِإذَا : ايتيوا ؛ َألنَّك ِإذَا َأمرتَ الْمخَاطَب الْواحد قُلْتَ " :  ايتوا" ابنيوا ، " : ابنوا 

   .امشيوا ، وهكَذَا : امشيا  ؛ َألنَّك ِإذَا َأمرتَ الْجمع قُلْتَ : َأمرتَ االثْنَينِ قُلْتَ 
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 ياسدرِ السدصمرِ وَأمي واضلَةٌ ِلمثَأم :      ،       ،   .  

وذَِلك في سبعة َألْفَاظ في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ، . ِإذَا وقَعتْ همزةُ الْوصِل في االسمِ الْمنَكَّرِ -٤
 يهو:  

 : نَحو ) . ابنِ( -١         .  

٢- )نَتاب . ( ونَح :          ،        .  

 : نَحو ). امرِئ( -٣      ،          ،    .  

  : نَحو ). اثْنَينِ( -٤            .  

 : و نَح). امرَأة( -٥     ،           .  

      ، : نَحو ). اسم( -٦     .  

 : نَحو ) اثْنَتَينِ( -٧          ،       .  

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

هراكْسـاَل وـرِ  حالْفَتْـحِ  الْكَسـي وفو  مالسـاء  ـرـا الـالَّمِ غَيهرــي كَسفو  
  اثْنَـتَـيـنِ  مـــع  واســمٍ  وامــرأة  واثْنَـيـنِ امـرٍِئ ابـنَـة مـع ابـنٍ

  

 

 *ِل فصالْو ةزمبِه ُأ بِالالمِ َأودبي ةمي كَل       الَىتَع ِلهقَو نم:  
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                ) ُةآي  اترجةُ الْحورةُ )١١سمكَذَا كَل،

)   ( )ُةورس اءرةُ  الشُّعة١٧٦ُآيورةُ  ص ، سالْبِ) ١٣آي نْدالنَّقُْل ع نيتَعيبِاللّامِ ، و ءد

  . سعيد بن صاِلحٍ حفظَه اُهللا.قَاَل شَيخُنَا دكَذَا ) لَيكَة(هكَذَا 

 : كَلمةُ *        الَىتَع ِلهي قَوف :                   

مع مد كُلٍّ من الْياءينِ مدا طَبِيعيا ) ِإيتُوني: (داء بِها هكَذَا تُقْرُأ ابت )٤سورةُ اَألحقَاف َآيةُ ( 

  .بِمقْدارِ حركَتَينِ 

 : كَلمةُ *      الَىتَع ِلهي قَوف :               

  )قَرةُ الْبورةُ سَآي ٢٨٣ة(  كَذَاا هبِه اءدتُأ ابتُقْر) :نا ) ُأوتُميا طَبِيعداوِ مالْو دم عم

 . بِمقْدارِ حركَتَينِ 
قُ ِإذَا وقَعت الْواو وقَد رسمتْ فَوقَها َأِلفٌ صغيرةٌ فَحينَِئذ تُنْطَقُ اَألِلفُ الْمديةُ وال تَُنْطَ* 

 ونَح ، اوالْو :     ،       .  

بِمقْدارِ وتُفيد جواز السكْت من غَيرِ تَنَفُسٍ ،  اللَّطيفَة السكْتَةِللداللَة علَى  ) :   س   ( 

بِما فيها  -طُرق حفْصٍ ويجوز ِلجميعِ . علَى الْحرف الْذي يحمُل السين  حركَتَينِ
ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه :  وجهان وصالًِ ، في قَوِله تَعالََى  -الشَّاطبِيةُ 
ِإدغَام الْمثْلَينِ الصغير ، َأي ِإدغَام : السكْتُ علَى الْهاء اُألولَى ، والثَّاني :  ، اَألوُل 
في بابِ َأوجه الْبسملَة بين  - ولَى في الثَّانية مع تَشْديد الثَّانية  ، وقَد سبقَالْهاء اُأل

، ما يجوز ِلحفْصٍ من السكْت علَى آخرِ اَألنْفَاِل ثُم الْوصُل بَِأوِل التَّوبة  -السورتَينِ 
الر كْتالس عم وزجيا وهجو شَرةَ عسخَم لْكفَت اماِإلشْمو مخُنَا دكَذَا وقَاَل شَي. نب يدعس

  . صاِلحٍ حفظَه اُهللا

  ةعِ التَّاِلياضوي الْمالً فصا وداحا وهجو كْتبِالس اخْتُص فَقَد ةبِيا طَرِيقُ الشَّاطَأمو
)١(

:  
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   :ى قَولُه تَعالَ -أ            )ُةوركَالْ سهةُ  ف٢،  ١آي( .   

   :قَولُه تَعالَى  -ب                     

  .) ٥٢سورةُ يس آيةُ ( 

 (   - جـ        ) ( ُةآي ةاميةُ الْقور٢٧س(.  

    :قَولُه تَعالَى  -د                 (*)  

  .)١٤سورةُ الْمطَفِّفين آيةُ (

 

 

 ةبالطَّي قضِ طُرعي بف اءزِ ، جمَل الْهنِ قَباكلَى السكْتُ عالس وهو ، كْتِللس آخَر عنَو

  )١( .السكْتُ الْعام والْسكْتُ الْخَاص : وفيه نَوعانِ 

 

                                                
رِيق الشَّاطبِية ، وَأما الطَّيبةُ فَفيها خُلْفٌ بين اِإلدراجِ والسكْت ، هذه الْمواضع ِلرِواية حفْصٍ من طَ) ١(

  . كَما ستَرى في الْجداوِِل الْمبينَة ِللطُّرق واَألوجه في آخرِ الْكتَابِ 

المعنى المراد ؛ لذا وجب السكت  الوصل يوهم خالف: بخالف تواتر الرواية قيل في توجيه هذه السكتات (*) 

الوصل يوهم أن هذا اسم اإلشارة ) : مرقدنا هذا(، ) قيما(الوصل يوهم أن عوجا صفة لـ ) : قيما عوجا(، 

من شيء من غير  الخروج الوصل يوهم مراق من المروق) : من راق(يعود على المرقد ال من رد المالئكة ، 

  . الوصل يوهم أنها تثنية لكلمة بر ) : بل ران(الهروب ، وتقال في  مدخله
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 : كَالسكْت علَيها في كَلمة) ْلَأ(وهو السكْتُ علَى الالمِ الساكنَة قَبَل الْهمزِ في   

  ةمي كَلف َأو ، :       ةمي كَلزِ فمَل الْهقَب نَةاكالس اءلَى الْيع ِكْتالسو ،:  

  ٍ  ُةمكَل وهوبِ ونْصي الْمفورِ ، ورجالْما ونْهفُوعِ مري الْمف  :     ،

  : في قَوِله     : والسكْت علَى الْمفْصوِل كَالسكْت علَى النُّونِ الساكنَة في 

    ةمي كَلف نَةاكيمِ السلَى الْمع كْتَأوِ الس ، :        ِلهي قَوف : 

         

، والسكْت علَى الْموصوِل غَيرِ الْمد الْمتَّصِل والْمنْفَصِل كَالسكْت علَى الراء الساكنَة في 

 ِلهقَو :       ِلهقَو نم نَةاكنِ السيلَى السع كْتالس َأو ، :      .  

السكْتُ من ثَالثَة طُرق ورد عن َأبِي طَاهرٍ من روضة الْماِلكي ومن كتَابِ وقَد ورد هذَا 
 الفا بِاخْتضتَابِ التِّذْكَارِ َأيك نم انعرز نع دروو الفنِ بِاخْتيهجالتِّذْكَارِ بِالْو.  

  

 

ي وزِ فمَل الْهقَب نَةاكلَى الالمِ السكْتُ عالس وَأْل(ه (ةمي كَلا فهلَيع كْتكَالس:    

 ةمي كَلف َأو ، :       ةمي كَلزِ فمَل الْهقَب نَةاكالس اءلَى الْيع كْتالسو ،:  
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  ٍ   ُفري الْمةُ فمكَل وهوبِ ونْصي الْمفورِ ، ورجالْما ونْهوعِ م :    

  : في قَوِله     : ، والسكْت علَى الْمفْصوِل كَالسكْت علَى النُّونِ الساكنَة في 

   ةمي كَلف نَةاكيمِ السلَى الْمع كْتَأوِ الس ،  :         ِلهي قَوف : 

        نع يطَرِيقُ الْفَارِس وهفَقَطْ و داحو طَرِيق نكْتُ مذَا السه درو قَدو  ،

 رِيدتَابِ التَّجك نرٍ مَأبِي طَاه.  
  

 

بدا ويشْتَرطُ في السكْت الْعامِ اِإلشْباع في الْمتَّصِل َأيِ الْمد لَم يرِد السَكْتُ مع الْقَصرِ َأ
 كَاترتِّ حارِ سقْدا بِمدَأب اءالري الالمِ وف الْغُنَّة عكْتُ مالس عتَمجال يو ،.  

  

 
 ن بِغَيكَتَيرارِ حقْدبِم كُونكْتُ يالس اءالْقُر نيرٍ مكَث نْدع ا شَاعا مَأمو ، رِ تَنَفُّسٍِ بِاتِّفَاق  
  
  

فَهو حرام عنْد َأهِل  -ويسمونَه سرقَةَ النَّفَسِ  -من السكْت السرِيعِ مع َأخْذ النَّفَسِ 
 اءلَمالْعو ةاَألِئم نم اءي ذَ، اَألدف بييفُ ، ال رقالتَّو ةاءري الْقَل فاَألص ؛  َألن  ِلك

لَم يثْبتْ بِسنَد صحيحٍ َأو سقيمٍ عن رسوِل اِهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  الْفعُل الْغَرِيب وهذَا
 را ذُكم يححا الثَّابِتُ الصِإنَّمو ،الْحو ، لَماُهللا َأعو ، ينالَمالْع بر ِلله دم.   

  
 

الْبدء الشَّدةُ علَى َأوِل الْكَلمة تَعنى النُّطْقَ بِالْحرف مشَددا عنْد اتِّصاِله بِما قَبلَه وال تَعني * 
  :بِه مشَددا ، نَحو قَوِله تَعالَى 
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          *           .  

 -غَاِلبا  -يكْسرهذَا الْحرفَ  فَِإنَ همز الْوصِل في اسمٍ أو فعٍل بعد حرف ساكنٍ وقَعِإذَا  *
  : عنْد الْوصِل ِلالْتقَاء الساكنَينِ كَقَوِله تَعالَى 

        ،               ،          . 

: (هذَا بِخالف ميمِ الْجمعِ فَِإنَّها تُحرك بِالضم كَقَوِله تَعالَى       . (  

(فََِإنَّها تُحرك بِالضم َأيضا كَقَوِله تَعالَى  )ِعْمَجى اْلَلَع ُةاَلالدَّ یِناللَّ اُوَو(، َكَذا        .(  

 (: كَقَوِله تَعالَى  فَِإنَّها تُحرك بِالْفَتْحِ الجارة )ْنِم(َوَأمَّا  . (  

  : الْحركَة الْمرسومة علَى آخرِها ِإلَى سكُونٍ نَحوعنْد الْوقْف علَى َأي كَلمة يجِب تَحوِيُل *

            ،            ،       .  

 ةياِل اآلتواَألح ثْْنَاءتذَا بِاسه:  
١-  دفَ مرح ةمالْكَل رآخ كُوني َأن وا ، نَحيا طَبِيعدم دمي فَِإنَّه:  

      ،      ،   .  

وهو ما يسمى  -ِإن كَان آخر الْكَلمة واوا غَير مشْكُولَة ، ووقَع بعدها واو مشَددةٌ  َوَأمَّا
  :نَحو . فَِإن الْواو اُألولَى يوقَفُ علَيها بِالسكُونِ  - بِِإدغَامِ الْمثْلَينِ الصغيرِ 

        .  

ِإن كَان آخر الْكَلمة ياءا مفْتُوحةً َأو واو مفْتُوحةً وسبِقَا بِمتَحرك ، فَالْوقْفُ علَيهِما  -٢

 : نَحو . بِيعيا يكُون بِمدهما مدا طَ       ،     .  

  :نَحو . ِإن كَان آخر الْكَلمة تَنْوِينًا منْصوبا فَِإنَّه يْأخُذُ حكْمه من مد الْعوضِ  -٣

       ،     ،      ،     ،      ،     .  
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٤-  ونَح نَةاكس اءُل ِإلَى هوا تُحوطَةً فَِإنَّهبرم تَاء ةمَالْكَل ًرآخ كَان ِإن:  

       ،     .  

حصمِ الْمسي رف ا كَانَتْ كَذَِلكثُميح ينِ التَّاءكا بِتَسهلَيوقَفُ عةُ فَيفْتُوحالم ا التَّاءَأموف  

 ونَح ، :        ،     .  

 
 

  مذَاهب الْعلَماء في الْوقْف علَى رءوسِ اآليِ                  
آليِ ، واالبتداء بِما بعدها مطْلَقًا مهما اشْتَد جواز الْوقْف علَى رءوسِ ا: الْمذْهب اَألوُل 

  :  كَالْوقْف علَى قَوِله تَعالَى. تَعلُّقُ ما بعدها بِها       ، اءدتاالبو

  .) ٥، ٤لْماعون اآليةُ سورةُ ا(       :  بِقَوِله تَعالَى

ِإن الْوقْفَ علَى رءوسِ اآليِ سنَّةٌ يثَاب الْقَارُِئ علَى فعلها ، : وقَاَل َأصحاب هذَا الْمذْهبِ  

 جِ النَّبِيوز ةلَمس ِل ُأمبِ بِقَوذْهذَا الْمَل ِلهتُداسو  انْهاُهللا ع يضر " :كَان وُلرس اللَّه 

  :آيةً آيةً  قراءتَه يقَطِّعِإذَا قَرَأ  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

           *        *  
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     )١)١

  .ثَرِ َأهِل اَألداء وهذَا الْمذْهب هو اَألشْهر عنْد َأكْ" . 

جواز الْوقْف علَى رءوسِ اآليِ ، واالبتداء بِما بعدها إِِن لَم يكُنِ ارتباطٌ : الْمذْهب الثَّاني 
بِم اءدتا َأوِ االبهلَيع قْفي الْوف كُني لَم ا ، َأوهدعا بم نيبا ونَهيب يلَفْظ اما ِإيههدعا ب

 جِعري لَى اُألولَى ، ثُمقَفَ عنِ وتَياآلي نيب ياطٌ لَفْظبتار نَاكه كَان فَِإن ، ادرالْم الفخ

 ةيالثَّان ةاُألولَى بِاآلي ةاآلي رُل آخصالَى. فَيتَع ِلهلَى قَوع قْفكَالْو  :        .

  :وبعدها اآلية        ) ُةاآلي ينطَفِّفةُ الْمورا ، ) ٥، ٤سضذَا َأيُل الْقَارُِئ هفْعيو

 موهي هدعا ببِم اءدتاالب نلَكًئا ، وشَي موها ال ييححص ةْأسِ اآليلَى رقْفُ عالْو ِإذَا كَان

  :اسدا كَالْوقْف علَى قَوِله تَعالَى معنًى فَ             ءدالْبو

 :  هكَذَا      . ) ُةاآلي افَّاتةُ الصور١٥٢، ١٥١س.(  

فَويل : وقْف علَى قَوِله تَعالَى وَأما ِإذَا كَان الْوقْفُ علَى رْأسِ اآلية يوهم معنًى فَاسدا كَالْ
فَال يجوز الْوقْفُ حينَِئذ بْل يتَعين الْوصُل بِما بعده دفْعا ِلتَوهمِ الْمعنَى الْفَاسد . للمصلين 

 ودقْصنَى الْمعانِ الْميةً ِإلَى بعارسمو.  
السكْت بِال تَنَفُّسٍ علَى رْأسِ كُلِّ آية وقَد حمَل َأصحاب هذَا الْمذْهبِ جواز : الْمذْهب الثَّاِلثُ 

علَى السكْت ، وهذَا خالفُ الظَّاهرِ وهذَا  -رضي اُهللا عنْها  –الْوقْفَ فَي حديث َأم سلَمةَ 
 ةامع نْدع فعالض ةي غَايف بذْهالْم اءِل اَألدَأهو اءالْقُر.  

 ابِعالر بذْهْأسِ : الْمبِر سا لَيما مرِهلَى غَيع هكْمكَح اتوسِ اآليءلَى رع قْفالْو كْمح َأن
 همدعلُّقُ وثُ التَّعيح نم ةْأسِ اآلير دعا بِإلَى م نْظَري ينَِئذفَح ، ةلُّقُ فَِإ. آيتَع لَه كَان ن

  ز لَفْظي بِرْأسِ اآلية فَال يجوز الْوقْفُ علَى رْأسِ اآلية ، وِإن لَم يكُن لَه بِه تَعلُّقٌ لَفْظي جا
  

                                                
)١ ( يقُطْنارالد اهور يححص َأثَر)١/٣٧) (١/٣١٢ ( ماكالْحو ،)٢٩٠٩) (٢٩١٠(، ) ٢/٢٥٢ (
)٢/٢٥٢ ) ( يذمالتِّرو)٥/١٨٥ ( دمَأحو ،)٦/٣٠٢ ( داوو دَأبو ،)٢/٤٣٣) (٤٠٠١ ( يانرالطَّبو ،

) ٢/٥٢٠) (٢٥٨٧(، ) ٢/٤٣٥) (٢٣١٩(، والْبيهقي في الشُّعبِ ) ٢٣/٢٧٨) (٦٠٣(في الكبير 
  ).    ٤/١٠٣) (١٨٧٢(، وابن راهويه في مسنَده ) ٢/٤٤) (٢٢١٢(وفي الْكُبرى 
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ووضع َأصحاب . عكْس ومعلُوم َأن التَّعلُّقَ اللَّفْظي يلْزمه التَّعلَّقُ الْمعنَوِي ال الْ. الْوقْفُ 
 ةبِآي سا لَيما مرِهقَ غَيفَووسِ اآليِ وءقَ رفَةَ فَوخْتَلالْم قْفالْو اتالمبِ عذْهذَا الْمه .

ومن . خْرى وقَد منَعوا الْوقْفَ علَى رْأسِ بعضِ اآليات بِالنِّسبة ِلقراءة وَأجازوه بِالنِّسبة ُأل

 ذَِلك لَةثَأم : ةملَى كَلع قْفازِ الْووج مدع :   ِ    تَعالَى ِلهفَيِ قَو  :  

         *                   

           ) . ِتَانةُ النُّورِ اآليورَأ ) ٣٧،٣٦سقَر نم ةاءري قف ،

)حبسي ( َلَفْظ ا فَِإنهدعا ببِم ياللَّفْظ لِّقا ِللتَّعنَظَر اءرِ الْببِكَس) :اٌلرِج ( ، حبسي ِلهٌل ِلقَوفَاع
ذَا بِخهو اءا بِفَتْحِ الْبَأهقَر نم الف . ةملَى كَلع قْفازِ الْووج مدا عضَأي لَةثاَألم نمو:  

     ِ الَىتَع ِلهقَو نم  :          *       

           ) يماهرةُ ِإبورس  ِتَان٢،١اآلي ( ، نم نْدع ذَِلكو

لْقراءة قَرَأ لَفْظَ الْجاللَة بِجر الْهاء نَظَرا ِللتَّعلُّق اللَّفْظي ، وهو َأن لَفْظَ الْجاللَة علَى هذه ا

، لَه انيب زِيزِ َأوالْع لَفْظ نٌل مدب  اءفْعِ الْهنَا بِره اللَةَأ لَفْظَ الْجقَر نم الفذَا بِخهو
)١(

 .  

  ١الْمواضع السبعةُ الَّتي يمتَنع الَوصُل فيها بِما سبقَها 

ِإذَا وقَع _  ىذالَّو،  ينذالَّ:  نمجميع ما في الْقُرآنِ : قَاَل اِإلمام الزركَشي في الْبرهانِ 

دَأح  اترِ اآليدي صنِ فاللَّفْظَي - يجوز فالْ يهوبِ ُلصقَ املَبنَ هلَ اتًعه طْقَالْوع نََّأ ىلَعخَ هبر 

متَبالِإ ٍأد ىف سبعة مواضِإفَ عن االبتدبِ اءاه هالْ وتَمعين  :  

                                                
)1 ( فراُهللا بِتَص همحرِي رصخِ الْحِللشَّي اءدتاِلمِ االهعتَابِ مك نم.  
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عضواَأل الْمُلو  :                   

           ) ُةاآلي ةقَرةُ الْبور٢٧٥س.(  

عضوالثَّ الْمىان  :                    

  ).١٢١سورةُ الْبقَرة اآليةُ (             

عضوثُاِلالثَّ الْم  :                   

 ).١٤٦سورةُ الْبقَرة اآليةُ (

عضوالْم ابِالرع  :                      
  ).٢٠سورةُ االَنْعامِ اآليةُ (

عضوخَالْ الْمامس  :                

              )ةُ ساآلي ةبةُ التَّو٢٠ور.(  

عضوالْم السادس  :               

  ).٣٤اآليةُ  انِقَرفُالْسورةُ (

عضوالْم ابِالسع  :             )رٍ اآليةُ غَافور٧ةُ س.(  

  ويستَبشَع وصُل الْبسملَة بَِأوِل سورة محمد : "  سعيد بن صاِلحٍ حفظَه اُهللا.دقَاَل 
."  

  )نَعم(الْوقْفُ علَى 
 ما فَِإ: نَعلَها قَبم الفا بِاخْتنَاهعفُ مخْتَليو لَهقَب كَالم ابِ بِهجابٍ يوفُ جرا حم كَان ن

 ةً فَِإنرِيلَةً خَبما جلَهقَب)ملَةً ) نَعما جلَها قَبم كَان ا ِإنَأميقَ ، ودالتَّص يدتُف ينَِئذح

 ةً  فَِإنِإنْشَاِئي)منَع (م كَان ا ِإنَأمو ، طْلُوبِهم يققالطََّاِلبِ بِتَح دعو يدتُف ينَِئذا حلَها قَب

 ا فَِإنامفْهتاس)منَع ( ْتقَعنَى وعذَا الْمبِهامِ وفْهتابِ االسوبِج الماِإلع يدتُف ينَِئذح)مي ) نَعف

  :الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ، وِإلَيك مواضعها اَألرَبعةَ 
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عضواَأل الْمُلو  :                    

                               

             ) ُةآي افرةُ اَألعور٤٤س.(  

عضوالثَّ الْمىان  :                 

    *               

  ).١١٤، ١١٣سورةُ اَألعراف آيةُ (

عضوثُاِلالثَّ الْم  :                      

    *                 

 ).٤٢، ٤١آيةُ  الشُّعراء سورةُ( 

عضوالْم ابِالرع  :         ) ُةآي افَّاتةُ الصور١٨س.(  

  .ِإال بِموضعٍ واحد وهو اَألوُل ) نَعم(يصح الْوقْفُ علَى وال 
  )بلَى(الْوقْفُ علَى 

حرفُ جوابٍ يجابِ بِها عن كَالمٍ قَبلَها ، وتَخْتَص بِالنَّفْيِ فَال تَقَع ِإال بعد كَالمٍ : بلَى 
في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ في ) بلَى(بلَها وتُقَرر نَقيضه ، وقَد وقَعتْ منْفيٍ وتُفيد ِإبطَاَل النَّفْيِ قَ

  : اثْنَينِ وعشْرِين موضعا ، وهي ثَالثَةُ َأقْسامٍ 
اخْتُل مسقا ، وهلَيقْفُ عالْو يهف وزجال ي مسقا ، وهلَيقْفُ عالْو يهف وزجي مسي قفَ ف

 نْعالْم اجِحالرا وهلَيع قْفازِ الْووج.  
، َألنَّها جواب ِلما قَبلَها غَير متَعلِّقَة بِما ) بلَى(يجوز الْوقْفُ فيه علَى :  الْقسم اَألوُل

 يهو ، عاضوم ةشْري عف ذَِلكا ، وهدعب:  

اَألو عضوُل الْم :                    .   

  ). ٨١، ٨٠سورةُ الْبقَرة آيةُ (
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   : الْموضع الثَّاني             .  

  ). ١١١،١١٢سورةُ الْبقَرة آيةُ (

 :  الْموضع الثَّاِلثُ                     .  

 ).٧٥،٧٦سورةُ آِل عمران آيةُ (

 ابِعالر عضوالْم :                    .  

 ).١٢٤،١٢٥سورةُ آِل عمران آيةُ (

عضوالْم  سالْخَام :                  .  

  ).١٧٢سورةُ اَألعراف آيةُ ( 

 سادالس عضوالْم :            . ) ُةورِلسةُ  النَّح٢٨آي . (  

 ابِعالس عضوالْم :                    

          . ) ُةةُ يس آيور٨١س.(  

 نالثَّام عضوالْم :                  .  

  ).٥٠آيةُ  سورةُ غَافرٍ(

 عالتَّاس عضوالْم :                     

                       . ) ُةآي قَافةُ اَألحور٣٣س.(  

راشالْع عضوالْم:             ) ُةآي قَاقةُ اإلنْشور١٥، ١٤س.(  

  
ِلتَعلُّق ما بعدها بِها وبِما قَبلَها وذَِلك ) بلَى(ال يجوز الْوقْفُ فيه علَى :  الْقسم الثَّاني

 يهو ، عاضوم ةعبي سف:  

  



  ٧٩ 
 

   :الْموضع اَألوُل             ) ُةامِ آيةُ األنْعور٣٠س.(  

  : الْموضع الثَّاني                      

                   ) ُةِل آيةُ النَّحور٣٨س.(  

  : الْموضع الثَّاِلثُ                 

       . ) ُةٍأ  آيبةُ سور٣س.(  

 ابِعالر عضوالْم :                       

      . ) ُةرِ آيمةُ الزور٥٩س.(  

 سالْخَام عضوالْم :                  

    . ) ُةآي قَافةُ اَألحور٣٤س.(  

 عضوالْم سادالس :                      .   

  ).٧سورةُ التَّغَابنِ آيةُ (

 ابِعالس عضوقَ: الْملُوالَى  هتَع:                  .  

  ). ٤مة آيةُ سورةُ الْقيا( 
، والراجِح الْمنْع َألن ما بعدها ) بلَى(اخْتُلفَ في الْوقْف فيه علَى :  الْقسم الثَّاِلثُ

 يهو ، عاضوةُ مسي خَمف ذَِلكا ، ولَها قَببِما ، وٌل بِهتَّصم:  

   :الْموضع اَألوُل                  .  

  ). ٢٦٠سورةُ الْبقَرة آيةُ (
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   : الْموضع الثَّاني                 .  

  ). ٧١سورةُ الزمرِ آيةُ (

  : الْموضع الثَّاِلثُ                     

       . ) ُةآي فخْرةُ الزور٨٠س .(  

 ابِعالر عضوالْم :                  

     . ) ُةآي يددةُ الْحور١٤س.(  

 سالْخَام عضوالْم :              . ) ُةآي لْكةُ الْمور٩س.(  

  )كَال(الْوقْفُ علَى 

زجرٍ والثَّاني حرفٌ اخْتُلفَ في معنَاه ِإلَى خَمسة َأقْواٍل ، اَألوُل ِإنَّه حرفُ ردعٍ و: كَال 

 ةثَابابٍ بِموفُ جرا حالثَّاِلثُ ِإنَّهقًا ، ونَى حعا بِمِإيِ(ِإنَّه (و)ماةُ ) نَعا َأدِإنَّه ابِعَالرو

 نْزِلَةفْتَاحٍ بِمتاس)ةيفْتَاحتَأال االس ( نَىعي بِما تَْأتسِ ِإنَّهالْخَامو ،)ةيال النَّاف ( قَدو ،

  .في بعضِ الْمواضعِ محتَملَةً معنَيينِ َأو َأكْثَر من هذه الْمعاني ) كَال(تُستَعمُل 

في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ في ثَالثَة وثَالثين موضعا كُلُّها في النِّصف الثَّاني ) كَال(وقَد وقََعتْ 

آنِ ، والْقُر نم يهقْفُ فالْو نسحمٍ يسامٍ ، قَأقْس ةعبقْفُ ِإلَى َأرثُ الْويح نم متَنْقَس يه

، علَيها ويجوز االبتداء بِما بعدها ، وقسمٍ ال يحسًن الْوقْفُ فيه علَيها ولَكن يبتَدُأ بِها 

فيه علَيها وال يحسن االبتداء بِها ، وقسمٍ يحسن الْوقْفُ فيه  وقسمٍ ال يحسن الْوقْفُ

  :علَيها وال يجوز االبتداء بِها ، وِإلَيك التَّفْصيُل 

نْكَارِ ِلما علَى َأنَّها بِمعنَى النَّفْيِ واِإل) كَال(يحسن الْوقْفُ فيه علَى : الْقسم اَألوُل 

وذَِلك في ) َأال االستفْتَاحية(َأو ) حقًا(تَقَدمها ويجوز االبتداء بِما بعدهاَ علَى َأنَّها بِمعنَى 

 يها ، وعضوم شَرع دَأح : 



  ٨١ 
 

 : الْموضع اَألوُل                      .  

  ). ٧٩،٧٨سورةُ مريم آيةُ (

 : الْموضع الثَّاني                        .  

  ). ٨٢،٨١سورةُ مريم آيةُ (

 : الْموضع الثَّاِلثُ               .  

  ). ١٠٠سورةُ الْمْؤمنُون آيةُ (

 ابِعالر عضوالْم :                  .    

  ). ٢٧سورةُ سبٍأ آيةُ (

 سالْخَام عضوالْم :               .  

  ). ١٥،١٤سورةُ الْمعارِجِِ آيةُ ( 

 سادالس عضوالْم :                     
  ). ٣٩،٣٨سورةُ الْمعارِجِ آيةُ (

 ابِعالس عضوالْم :              . )ةُ سرِ آيثدةُ الْم١٦،١٥ور .(  

 نالثَّام عضوالْم :                    .  

  ). ٥٣،٥٢سورةُ الْمدثرِ آيةُ (

 عالتَّاس عضوالْم :                       .  

  ). ١٤،١٣سورةُ الْمطَفِّفين آيةُ (

 راشالْع عضوالْم :                       

    . ) ُةرِ آيةُ الْفَجور١٧،١٦س .(  

ي عادالْح عضوالْم شَر :              . ) ُةآي ةزمةُ الْهور٤،٣س.(  
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، ولَكن يبتَدُأ بِها علَى َأنَّها بِمعنَى ) كَال(ال يحسًن الْوقْفُ فيه علَى :  الْقسم الثَّاني

  :ر موضعا وهي وذَِلك في ثَمانيةَ عشَ) َأال(َأو ) حقًا(

  : الْموضع اَألوُل      . ) ُةرِ آيثدةُ الْمور٣٢س.(  

   : الْموضع الثَّاني      . ) ُةرِ آيثدةُ الْمور٥٤س.(  

   : الْموضع الثَّاِلثُ     . )يةُ الْقورةُ سآي ة١١ام.(  

 ابِعالر عضوالْم :          . ) ُةآي ةاميةُ الْقور٢٠س.(  

 سالْخَام عضوالْم :         . ) ُةآي ةاميةُ الْقور٢٦س.(  

 سادالس عضوالْم :     . ) ُةِأ آيةُ النَّبور٤س.(  

 ابِعالس عضوالْم :        . ) ُةآي سبةُ عور١١س.(  

 نالثَّام عضوالْم :          . ) ُةآي سبةُ عور٢٣س.(  

 عالتَّاس عضوالْم :          . ) ُةطَارِ آيةُ االنْفور٩س.(  

 راشالْع عضوالْم :              . ) ُةآي ينطَفِّفةُ الْمور٧س.(  

 شَري عادالْح عضوالْم :             .  

  ).١٥سورةُ الْمطَفِّفين آيةُ (
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 شَري عالثَّان عضوالْم :            .  

  ). ١٨سورةُ الْمطَفِّفين آيةُ (

 شَرالثَّاِلثَ ع عضوالْم :             .   

  ). ٢١يةُ سورةُ الْفَجرِ آ(

 شَرع ابِعالر عضوالْم :           .) ُةآي لَقةُ الْعور٦س.(  

 شَرع سالْخَام عضوالْم :             .  

  ). ١٥سورةُ الْعلَق آيةُ (

ع سادالس عضوالْم شَر :             . ) ُةآي لَقةُ الْعور١٩س .(  

 شَرع ابِعالس عضوالْم :           .) ُةةُ التَّكَاثُرِ آيور٣س .(  

 شَرع نالثَّام عضوالْم :             . ) ُةةُ التَّكَاثُرِ آيور٥س .(  

وال يحسن االبتداء بِها بَل تَكُون ) كَال(ال يحسن الْوقْفُ فيه علَى :  الْقسم الثَّاِلثُ

  :موصولَةً بِما قَبلَها وبِما بعدها وذَِلك في موضعينِ وهما 

 : الْموضع اَألوُل         .) ُةِأ آيةُ النَّبور٥س .(  

    : الْموضع الثَّاني      .) ُةةُ التَّكَاثُرِ آيور٤س .(  

 ابِعالر مسلَى : الْقع يهقْفُ فالْو نسحُل ) كَال(يْل تُوصا ببِه اءدتاالب وزجال يا ولَها قَببِم

  :، وذَِلك في موضعينِ هما 
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     : الْموضع اَألوُل              .  

ِ)اءرةُ الشُّعورةُ  س١٥آي.(  

     : الْموضع الثَّاني           .)اءرةُ الشُّعورةُ  س٦٢آي.(  

  )ذَِلك(الْوقْفُ علَى 
 ذَِلك : ةصق نمو ، نًى ِإلَى آخَرعم نمشَْأنٍ ِإلَى شَْأنٍ ، و نقَاِل مي االنْتُل فمتَعسلَفْظٌ ي

خَبرا ِلمبتَدٍأ ) ذَِلك(فَقَد تَكُون ِإلَى ُأخْرى ، وتَكُون ِإشَارةً ِلمعنًى متَعلِّق بِما قَبلَها ، 

 يرالتَّقْدو ، ذُوفحم : َأو ، ذَِلك قِّكُمي حف اجِبالْو : َأن َأو ذَِلك مهكْرلَفَ ذس نم اءزج

 تَكُون)ذَِلك ( يرالتَّقْدرِ ، وذُوفَ الْخَبحًأ متَدبم :ج كَذَا َأو كْمح ذَِلك تَكُون َأن كَذَا َأو اءز

)ذَِلك ( يرالتَّقْدو ،  ذُوفحٍل معِلف وال بِهفْعال : مذَا وه ، وا ذَِلكموا َأوِ الْزلُوا َأوِ اتَّبِعماع

  :ِإال في َأربعة مواضع في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ، وهي ) ذَِلك(يصح الْوقْفُ علَى 

 : لْموضع اَألوُل ا                 

  *                   .  

  ). ٣٠،٢٩سورةُ الْحج آيةُ (

  :  الْموضع الثَّاني                    

           *            

        .) ُةآي جةُ الْحور٣٢،٣١س.(  

 عضوالثَّاِلثُ الْم :                   *

                         .  

  ). ٦٠،٥٩سورةُ الْحج آيةُ ( 



  ٨٥ 
 

 ابِعالر عضوالْم :               

                           

    . ) دمحةُ مورس  ُة٤آي.(  

  

  )كَذَِلك(الْوقْفُ علَى 
نْدلَى  عع قْفالْو)كَذَِلك ( را خَبلَى َأنَّهفْعٍ ععِ رضوي ما فيهالْكَافُ ف تَكُون ُل َأنتَمحي

 يرالتَّقْدو ، ذُوفحٍأ متَدبِلم : قَدو ، كَذَِلك رَأوِ اَألم نَاهصقَصو نَاهكَيا حكَم كَذَا كَذَِلك رَأم
بِمعنَى مثَْل في موضعِ رفْعٍ َأو نَصبٍ َأو جرٍ َأي مثَْل ما سبقَ َأن وصفْنَاه ، تَْأتي الْكَافُ 

 دعي بلَةُ الَّتمالْج ذَا تَكُونبِهو)ال ) كَذَِلكذَا وابِ ، هراِإلع نا ملَه عضوتَْأنَفَةً ال مسم
  : ال في َأربعة مواضع في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ، وهي ِإ) كَذَِلك(يصح الْوقْفُ علَى 

 : الْموضع اَألوُل                        

           *               .  

  ). ٩١،٩٠سورةُ الْكَهف آيةُ (

 : الْموضع الثَّاني          *       * 

              .ِ)اءرةُ الشُّعورةُ  س٥٩،٥٨،٥٧آي.(  

 : الْموضع الثَّاِلثُ                

                       .) ُةرٍ آيةُ فَاطور٢٨س.(  

 ابِعالر عضوالْم :         *         * 

          *               .  

  ).٢٨،٢٧،٢٦،٢٥سورةُ الدخَانِ آيةُ (
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  )هذَا(الْوقْفُ علََى 
خَبرا ِلمبتَدٍأ ) هذا( اسم ِإشَارة ِللْقَرِيبِ وعنْد الْوقْف علَيها يحتَمُل َأن يكُون: هذَا 

 كُوني ُل َأنتَمحيو ، انُهيقَ ببي سذَا الَّذكَذَا ه رَأم يرالتَّقْدو ، ذُوفحذَا(مه ( هرًأ خَبتَدبم
 يرالتَّقْدذُوفٌ ، وحُل: متَمحيكَذَا ، و شَْأن َأو اءزج انُهيقَ ببي سذَا الَّذه  كُوني ذَا(َأنه (

 يرالتَّقْدو ، ذُوفحٍل معِلف وال بِهفْعذَا : موا هلَملَى . اعقْفُ عالْو حصال يذَا(وي ) هِإال ف
 يهآنِ الْكَرِيمِ ، وي الْقُرف عاضوم ثَالثَة :  

 : الْموضع اَألوُل              *        

      .) ُةورةُ س٥٥،٥٤ص اآلي.(  

: الْموضع الثَّاني              *         

     . ) ُةةُ ص اآليور٥٧،٥٦س.(  

  :الْموضع الثَّاِلثُ                      

        . ) ُةةُ يس اآليوراُهللا  )٥٢س همحرِي رصخُ الْحالشَّي كَانو ،

بعد ذَِلك خَشْيةَ ِإيهامِ ) ما(داء بِـ في هذَا الْموضعِ واالبت) هذَا(ال يحب الْوقْفَ علَى 
 عِ َأناما(السم ( لَىع قْفي الْواتٌ فجِيهعِ تَوضوذَا الْمي هف اءلَمِللْعةً ، وينَاف)ذَاه (

  .واالبتداء بِما بعدها 
  والْبدء بِها) لَكن(الْوقْفُ علَى ما قَبَل 

 درتْ و)نآنِ الْكَرِيمِ ) لَكالْقُر نم عاضوم تَّةي سالنُّونِ ف يدرِ تَشْدبِغَيةً ودفْركَذَا مه .
يستَحب الْوقْفُ علَى ما قَبلَها والْبِدء بِها في جميعِ الْمواضعِ علَى مذْهبِ الْوقْف علَى 

ُؤوسِ اآليِ ، ِإال ِإنَّهتْ  رسلَي ، داحعٍ وضوي ما فهدعا بما ولَها قَبا بِملُهصو بتَحسي

)نالَى ) لَكتَع لُهقَو وهو ، ةْأسِ آير يهف :                 

             .)ةُ سةُ وراآلي مير٣٨م( .    

  والْبدء بِها) وَلَكن(الْوقْفُ علَى ما قَبَل 
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  في أََربعةَ عشَر وماَئة موضع من الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ، مع الْواوِهكَذَا ) ولَكن(وردتْ   

وقْفُ علَى ما قَبلَها والْبِدء بِها في جميعِ هو أنه ال يصح الْ: وفيها مذْهبانِ ، اَألوُل 

  : فيه رْأس آية ، وهو قَولُه تَعالَى ) ولَكن(واحد ،  موضعٍالْمواضعِ ِإال في 

       . ) ُةورةُ ساآلي ةاميُل  )٣٢الْقمالْع هلَيا عم وهنَا  ، ونْدع.  

  :قَوِله تَعالَى  يصح الْوقْفُ علَى ما قَبلَها والْبِدء بِها في جميعِ الْمواضعِ ، نَحو: الثَّاني 

                    - ) ونُسةُ يورس

الص هلَيعالمالسةُ  الةُ وا  - )٤٤اآليعضوم شْرِينعةً وعبإِِال س . يهو : عاضوةُ معبَأر

 اتبِاآلي ، ةقَرالْب ةور٢٦٠،  ٢٣٥،  ١١٢،  ١٣بِس  . عاضوثَالثَةُ م انرمآِل ع ةوربِسو

 ات١١٧،  ٧٩،  ٦٧بِاآلي وم اءالنِّس ةوربِسو ، ةبِاآلي داحو عامِ   ١٥٧ضاَألنْع ةوربِسو ،

 ة٦٩بِاآلي  ةاآليب افراَألع ةوربِس١٤٣، و  ةاآلياألنفال ب ةوربِسن( ١٧، ولَكةُ ، ) ويالثَّان

براهيم باآلية ، وبِسورة إ ١٠١، وبِسورة هود باآلية  ٥٦،  ٤٢وبِسورة التوبة باآليتَينِ 

١١  ةاآليالنحل ب ةوربِس٣٨، و  ةاآليالحج ب ةوربِسالروم  ٤٦،  ٣٧،  ٢، و ةوربِسو ،

،  ٧٦، وبِسورة الزخرف باآلية  ٧١، وبِسورة الزمر باآلية  ٥٦،   ٣٠باآليتَينِ 

 ةاآليالحجرات ب ةوربِس١٤و ق ب ةوربِسو ، ة٢٧اآلي  ةاآليالواقعة ب ةوربِس٨٥، و  ،

 ةاآليالحديد ب ةوربِسلَى  ١٤وا عقْفُ بِهالْو حصي فَِإنَّه ، عاضوي الْماقا بَأمن(، ولَكو ( ،

  .وهذَا هو مذْهب علَماء الْوقْف بِالْمغْرِبِ 

  والْبِدء بِها) َأن(الْوقْفُ علَى ما قَبَل 
 دال تُع ةآنِ الْكَرِيمِ بِكَثْري الْقُرفُ فرذَا الْحه رَل . تَكَرا قَبلَى مقْفُ عا الْوهيعمي جف حصال ي

)ا ) َأنبِه ءالْبِدو -  اتَل اآلياخالَى  -دتَع لُهقَو وهو ، داحعٍ وضوي مإِِال ف:  
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    . ) ُةورساآلي افر١٧٢ةُ اَألع(.  

  والْبِدء بِها) ِإال(الْوقْفُ علَى ما قَبَل 
    ثْنَاءتاةُ االستْ َأدرإال(تَكَر ( دال تُع ةآنِ الْكَرِيمِ بِكَثْري الْقُرف.  

انِ وعنَو ثْنَاءتاالس : عنْقَطمٌل ، وتَّصُالْ. م يهف كُوني يالَّذ وُل هتَّصالْم نتَثْنَى مسم

 نْهتَثْنَى مسرِ جِنْسِ . جِنْسِ الْمغَي نتَثْنَى مسالْم يهف كُوني يالَّذ وفَه عنْقَطا الْمَأمو

 نْهتَثْنَى مسالْم . والً ، نَحتَّصم ثْنَاءتاالس كَان ِإن نْهتَثْنَى مسلَى الْمقْفُ عالْو حصفَال ي

  :وِله تَعالَى قَ             ) ُةاآلي ، ةقَرةُ الْبور٢٤٩س .(  

الْجواز مطْلَقًا : وَأما ِإن كَان االستثْنَاء منْقَطعا ، فَفي الْوقْف علَيه ثَالثَةُ مذَاهب ؛ اَألوُل 

  .مبتَدٍأ حذفَ خَبره ِللداللَة علَيه  ؛ َألنَّه في معنَى

  .الْمنْع مطْلَقًا ؛ الحتياجِه ِإلَى ما قَبلَه لَفْظًا ومعنًى ، وهو ما علَيه الْعمُل عنْدنَا: والثَّاني

الْجملَة واستغْنَاِئها عما قَبلَها ،  التَّفْصيُل ، فَِإن صرح بِالْخَبرِ جاز الستقْالِل: والثَّاِلثُ 

   : كَما في قَوِله تَعالَى                     

      ) ُةاآلي ، ةقَرةُ الْبوربِالْ )٣٤س حرصي لَم ا ِإنَأمقْفُ ؛ ، والْو حصرِ فَال يخَب

      :الفْتقَارِ الْجملَة ِإلَى ما قَبلَها ، كَما في قَوِله تَعالَى    

         ) ُةاآلي ، ةقَرةُ الْبور٧٨س ( يباَألكَاذ ياناَألمو ،.  
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والْبِدءً بِها     -منْقَطعا كَان َأم متَّصالً  –ويصح الْوقْفُ علَى ما قَبَل َأداة االستثْنَاء هذَا     

 ةآي أستْ رقَعالَى  -إِِذََا وتَع ِلهقَو وُؤوسِ اآليِ ، نَحلَى رع قْفابِ الْوبحتبِ اسذْهلَى مع:  

              .) ُةاآلي افَّاتةُ الصور١٦٠س. (  

  والْبِدء بِها) ما(الْوقْفُ علَى ما قَبَل 
ال يصح . تَكَررتْ في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ بِكَثْرة ال تُعد ) الَّذي(الْموصولَةُ الَّتي هي بِمعنَى ) ما(

وقْفُ علَى ما قَبلَها والْبِدء بِها ، سواء كَانَتْ مفْردةً َأو مرتَبِطَةً بِحرف آخَر ، في جميعها الْ

 وا(نَحي مف ( اعِ بَِأنَّهتَمسامٍ ِللْمِإيه نم ي ذَِلكا ف؛ ِلم)ام ( ةُ َأويالنَّاف)اةُ ، ) ميامفْهتاالس

 ونَح:  

                ) ُةاآلي ةقَرةُ الْبور٢٧س(  

 ونَح َأو :                       ) ُةرِ اآليمةُ الزور٣س.(  

  تَتمةٌ هامةٌ 
  يهف عتَنمةُ يا النِّقَاطُ التَّاِليارِيرطاض النَّفَس لَِئنِ انْقَطَعُؤوسِ اآليِ ، ور ثْنَاءتقْفُ بِِاسا الْو

 لُومعم وا هكَم هدعا ببِم لُهصونُوعِ ، ومالْم قْفالْو عضوقَ مبا سم ةالوت نم دفَال ب  .  

١-  وند افضلَى الْمقْفُ عالْو وزجال ي هِإلَي افضالْم .ونَح :           

 :نَحو. يجوز الْوقْفُ علَى الْفَاعِل دون الْمفْعوِل ال-٢            .  

 : نَحو . ال يجوز الْوقْفُ علَى الْفعِل دون الْفَاعِل  -٣          .  

 : نَحو . ال يجوز الْوقْفُ علَى الْمبتَدِأ دون الْخَبرِ  -٤         .  
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 : نَحو . ال يجوز الْوقْفُ علَى كَان وَأخْواتها  -٥         .  

٦- الْو وزجا ال يهاتَأخَوو لَى ِإنقْفُ ع . ونَح :        .  

٧ -  وتنْعالْم وند تلَى النَّعقْفُ عالْو وزجال ي . ونَح :             .  

   :نَحو . وف ال يجوز الْوقْفُ علَى الْعطْف علَيه دون الْمعطُ -٨

            .  

٩-  ابِهوج ونمِ دلَى الْقَسقْفُ عالْو وزجال ي . ونَح :           .  

 : نَحو ) . المِ التَّعليِل(ال يجوز الْوقْفُ علََى ما قَبَل  - ١٠         .   

 :نَحو ) . كََي(ال يجوز الْوقْفُ علََى ما قَبَل  - ١١          .  

 .، وِإن َأفَادت التَّرجي َأو معنًى آخَر ) لَعلَّ(َأو ) عسى(ال يجوز الْوقْفُ علََى ما قَبَل  - ١٢

 ونَح :             ،                 .  

  :نَحو . هكَذَا مفْردةً ) لَوال(ال يجوز الْوقْفُ علََى ما قَبَل  - ١٣

                  .  

١٤ - جال يهقَاِئل نِل عُل الْقَوفَص وز . ونَح :           

.  
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١٥ -  رالْج وفرلَى حقْفُ عالْو وزجال ي . ونَح :         .   

  : نَحو ) . ِإذْ: (ال يجوز الْوقْفُ علَى  - ١٦             

            .   

  .، وبِاِهللا التَّوفيقُ هذَا ولَوال عموم الْبلْوى في كَثيرٍ من الْقُراء ما ذَكَرتُ هذه التَّتمةَ 

 
  

  

 
 

َأنَّه يجوز ِللْقَارِِئ َأن يقفَ علَى َأحد الْكَلمتَينِ الْمقْطُوعتَينِ : فَاِئدةُ معرِفَة هذَا الْبابِ 

ونِ الْمتَيمالْكَل نم ةيراألخ ةملَى الْكَلفَ عقي َأن هلَيع جِبيو ، بِاتِّفَاق نِ بِاتِّفَاقولَتَيص

وَأما ِإن كَان خالفٌ في الْقَطْعِ َأوِ الْوصِل فَيجوز الْوقْفُ علَى كلْتَا الْكَلمتَينِ ، . َأيضا 

  .كَما يجوز الْوقْفُ علَى الْكَلمة األخيرة َأيضا 

١-  تُقْطَع)َأن ( نع)ال (عاضوم ةشْري عف  . يهو :  

 ةبالتَّو ةوربِس عضوم :                   .  

 ).١١٨ التَّوبةُ اآليةُ سورةُ( 

 وده ةورانِ بِسعضومو ،-  - الَىتَع لُهقَو وا همهدَأح :               

)ورةُ ةُساآلي ودا ِللْنَظْمِ  ) .١٤ هاعبيٍل ؛ تقَل دعي بْأتيي فَسالثَّان عضوا الْمَأمو.  
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 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  
  َأتَـى  قَـد فيمـا  اِإلمـامِ مصحـف  فـي  وتَـا  وموصـوٍل  ِلمقْطُـوعٍ  واعـرِفْ

ـشْـرِ فَاقْطَـعبِـع ـاتـمكَـل  ال أن  ـــعــٍإ مـلْـجالَ مو ِإالَّ ِإلَــــه  
  

  : وموضع بِسورة يس وهو قَولُه تَعالَى 

                      ) ُةةُ يس اآليور٦٠س.(   

  :هو قَولُه تَعالَى  رة هود والْموضع الثَّاني من سو

                           

  .بِخالفه في َأوِل السورة فَِإنَّه موصوٌل هنَاِلك  )  ٢٦هود اآليةُ  سورةُ(

نَةتَحمالْم ةوربِس عضومالَى  وتَع لُهقَو وهو :                

             . )ُةورةُ  ساآلي نَةتَحم١٢الْم.(  

  : وموضع بِسورة الْحج وهو قَولُه تَعالَى           

          . )ُةورةُ  ساآلي ِج٢٦الْح .(  

 : وموضع بِسورة الْقَلَمِ وهو قَولُه تَعالَى                .   

  ). ٢٥الْقَلَمِ اآليةُ  سورةُ(

ومالَى وتَع لُهقَو وهخَانِ والد ةوربِس عض :            .   
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  ). ١٩الدخَانِ اآليةُ  سورةُ(

  :وموضعانِ بِسورة األعراف وهما 

                  .)ُةوراآل س افرةُ األع١٠٥ي (  و ،

                            .  

  .) ١٦٩األعراف اآليةُ  سورةُ(
 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  علَـى تَعلُـوا  يدخُلْـن تُشْـرِك يشْرِكْـن  الَ  هـود  ثَانـي  نياسـيـ وتَعـبـدوا

قُـولُـوا ال  َأنَأقُـــوَل الَ ي ــا ِإنم  ـدعبِالر فْتُـوحالمـْل وص ـنعــا وم  
  

قَولُه  في موضعٍ واحد وهو بِسورة األنْبِياء وهو) ال(عن ) َأن(، واخْتُلفَ في قَطْعِ 

 : تَعالَى                     

فَكُتبتْ بِبعضِ الْمصاحف موصولَةً وكُتبتْ بِبعضها مقْطُوعةً ، )  ٨٧سورةُ األنْبِياء اآليةُ (
 ووٌل اتِّفَاقًا نَحصوقَ مبا سا مدا عمُل ، ومالْع هلَيا عم وهو:  

             )  ُةمِ اآليالنَّج ةور٣٨س . (    

: بِكَسرِ الْهمزِ فَهِي موصولَةٌ اتِّفَاقًا في جميعِ الْمصحف كَما في قَوِله تَعالَى ) ِإال(وَأما 

                  ) ُةةُ اَألنْفَاِل اآليور٧٣س.(  

٢-  تُقْطَع)ِإن ( نع)ام (فحصالْم نم داحعٍ وضوي مالَى  ، فتَع لُهقَو وهو:  

                   .) ُةاآلي  دعةُ الرور٤٠س(  ،

مو ووٌل نَحصوفَم اهدا ع :              .     

   ).٤٦سورةُ يونُس اآليةُ (

  :بِفَتْحِ الْهمزة فََموصولَةٌ في جميعِ الْقُرآنِ نَحو ) َأما(وَأما 
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                  .  ) ُةامِ اآليةُ اَألنْعور١٤٣س.(  

٣-  تُقْطَع)نع ( نع)االَى ) متَع لُهقَو وهو داحعٍ وضوي مف :          

             .)اآلي افرةُ اَألعور١٦٦ةُ س (،  

  ووٌل نَحصوفَم اهدا عمو :            ) ُةِل اآليةُ النَّمور٦٣س.(  

٤-  تُقْطَع)نم ( نع)اا ) ممنِ فَقَطْ هيعضوي مف :        

           . )ةُ الرورةُ س٢٨ومِ اآلي(  و ، :      

                ) ُةاآلي اءةُ النِّسور٢٥س.(   

في موضعٍ واحد بِسورة الْمنَافقُون ، وهو قَولُه تَعالَى ) ما(عن ) من(واخْتُلفَ في قَطْعِ 

 :             ) ُةاآلي قُوننَافةُ الْمورضِ  )١٠سعتْ بِببفَكُت  ،

 ا ذَِلكدا عمُل ، ومالْع هلَيا عم وهةً وقْطُوعا مهضعتْ بِببكُتولَةً وصوم فاحصالْم

 ووٌل نَحصوفَم :          . ) ُةاآلي ةقَرةُ الْبور٣س.(  

٥-  تُقْطَع)َأم ( نع)نم ( يهو عاضوم ةعبي َأرف :       ....  
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   ،  )١٠٩سورةُ التَّوبة اآليةُ (       . ) ُةلَتْ اآليةُ فُصور٤٠س(   ،  

         . ) ُةاآلي اءةُ النِّسور١٠٩س(  ،        

  : ، وما عدا ذَِلك فَموصوٌل نَحو   )١١سورةُ الصافَّات اآليةُ (  .      

       .  ) ُةِل اآليالنَّم ةور٦٢س . (  

  :في موضعينِ بِسورة الْبقَرة ، وهما ) ما(عن ) حيثُ(طَع تُقْ -٦

                          

         .) ةقَرةُ الْبورةُ  س١٤٤اآلي( ،  

                       

) ةقَرةُ الْبورةُ س١٥٠اآلي.(  

٧-  تُقْطَع)َأن ( نع)ا ) لَممهنِ ويعضوي مف :          

              . ) ُةامِ اآليةُ األنْعور١٣١س( ،  

             ) ُةاآلي لَدةُ الْبور٧س( .   

٨-  تُقْطَع)ِإن ( نع)االَى ) متَع لُهقَو وهو داحعٍ وضوي مف:  

            ورامِ بِساألنْع ةُ (ة١٣٤اآلي. (  
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 : في موضعٍ واحد وهو ) ما(عن ) إن(اخْتُلفَ في قَطْعِ            

             ِلالنَّح  ةورةُ (بِسِل ،  )٩٥اآليصلَى الْوُل عمالْعو ،

 : موصوٌل نَحو وما عدا ذَِلك فَ            طه ةورةُ (بِس٩٨اآلي. (   

٩-  تُقْطَع)أن ( نع)اا ) ممهنِ ويعضوي مف :         

       جالْح ةورةُ  (بِس٦٢اآلي( ،                

 انلُقْم ةورةُ  (بِس٣٠اآلي. (  

  :في موضعٍ واحد ، وهو قَولُه تَعالَى ) ما(عن ) أن(اخْتُلفَ في قَطْعِ 

                األنْفَاِل ةورةُ  (بِسِل  )٤١اآليصلَى الْوُل عمالْعو ، .  

و ووٌل اتِّفَاقًا نَحصوفَم ا ذَِلكدا عم :                   

  ةاِئدالْم ةورةُ  (بِس٩٢اآلي.(  

١٠ -  كُّل(تُقْطَع ( نع)االَى ) متَع لُهقَو وهو داحعٍ وضوي مف :    

          يماهرِإب ةورةُ  (بِس٣٤اآلي. (   
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 : في َأربعة مواضع وهي ) ما(عن ) كُّل(واخْتُلفَ في قَطْعِ            

        اءالنِّس ةورةُ  (بِس٩١اآلي(  ،               

 نُونْؤمالْم ةورةُ  (بِسلَى الْقَطْعِ ،  )٤٤اآلييهِما عُل فمالْعو ،  

              افراألع ةورةُ  (بِس٣٨اآلي(  ،        

           لْكالْم ةورةُ  (بِسا  ، )٨اآليدا عمِل ، وصلَى الْوا عيهِمُل فمالْعو

 ووٌل اتِّفَاقًا نَحصوفَم ذَِلك :         ةقَرالْب ةورةُ  (بِس٢٥اآلي. (  

  :في موضعينِ وهما ) ما(مع ) بِْئس(تُوصُل  - ١١          ةوربِس

 افرةُ (األع١٥٠اآلي  (،                 ةقَرالْب ةورةُ(بِس٩٠اآلي(  ،  

  : في موضعٍ واحد وهو قَولُه تَعالَى ) ما(مع ) بِْئس(واخْتُلفَ في قَطْعِ    

                 ةقَرالْب ةورةُ (بِسُل  )٩٣اآليمالْعو ،

واتِّفَاقًا نَح قْطُوعفَم ا ذَِلكدا عمِل ، وصلَى الْوع يهف :          

  .) ٦٢سورةُ الْماِئدة اآليةُ (
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 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

قُـولُـوا ال  َأنَأقُـــوَل الَ ي ــا ِإنم  ـدعبِالر فْتُـوحالمـْل وص ـنعــا وم  
  َأسـسـا  مــن  َأم  المنَافقـيـن خُـلْـفُ  والنِّسـا  بِرومٍ مـا مـن  اقْطَعـوا  نُهوا

  مــا ِإن  ـسـركَ المفْـتُـوح لَـمِ  وَأن  مـا  حـيـثُ وذبـحٍ  النِّسـا  فُصلَـتْ
  وقَـعـا ونَـحـٍل االنْـفَـاِل  وخُـلْـفُ  مـعـا يدعـون والمفْـتُـوح النْعـامِ
  صـفْ والْوصـُل  بِْئسمـا قُـْل كَذَا ردوا  واخْـتُـلـفْ سـَألْتُـمـوه  مـا  وكُـلِّ

  مـعـا يبلُـوا اشْتَهـتْ َأفَضتُـم وحـيُأ  اقْطَعـا مـا فـي واشْتَـروا خَلَفْتُموني
  

١٢ -  ي(تُقْطَعف ( نع)ام ( يهو عاضوم ةشْري عف :  

            ِاماألنْع ةورةُ  (بِس١٤٥اآلي(  ،         ِالنُّورِ ب ةورس

 ، ) ١٤اآليةُ  (         اءاألنْبِي ةورةُ  (بِس١٠٢اآلي(  ،       

     ةاِئدالْم ةورةُ  (بِس٤٨اآلي ( ، ِاماألنْع ةوربِسو)  ُة١٦٥اآلي(  ،      

           ةقَرالْب ةورةُ  (بِس٢٤٠اآلي(  ،          

 ةعاقالْو ةورةُ  (بِس٦١اآلي(  ،           ِومالر ةورةُ (بِس٢٨اآلي(  ،   

         ِرمالز ةورةُ (بِس٣اآلي(  ،            

  ) .٤٦اآليةُ (بِسورة الزمرِ 

  :في موضعٍ واحد وهو ) ما(عن ) في(واخْتُلفَ في قَطْعِ 
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                )ُةاآلي اءرالشُّع ةورلَى ) ١٤٦سع يهُل فمالْعو ،

  .قَطْعِالْ

 : في موضعينِ وهما ) ما(مع ) َأين(تُوصُل  - ١٣            

 ،  )٧٦اآليةُ  (بِسورة النَّحِل             ةقَرالْب ةورةُ (بِس١١٥اآلي(  ،

  . وع وما عداهما فَمقْطُ

  :في ثَالثَة مواضع ، وهي ) ما(عن ) َأين(واخْتُلفَ في قَطْعِ 

              ) ُةاآلي اءةُ النِّسورلَى  )٧٨سع يهُل فمالْعو ،

  الْوصِل ،          )ُّةُ الشورةُ ساآلي اءر٩٢ع(  ،         

    ) ُةابِ اآليزةُ األحورلَى الْقَطْعِ  )٦١سا عيهِمُل فمالْعو ،  .  

  :اتِّفَاقًا في موضعٍ واحد وهو ) لَم(مع ) ِإن(تُوصلُُ  - ١٤

           ه ةوربِس ةُ(ود١٤اآلي(  ونَح قْطُوعفَم اهدا عمو ،:  

         ) ُةاآلي ةقَرةُ الْبور٢٤س.(  

  : في موضعينِ وهما ) لَن(مع ) َأن(تُوصُل  - ١٥           
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 فالْكَه ةورةُ  (بِس٤٨اآلي ( ،         ةاميالْق ةورةُ (بِسا  )٣اآليمو ،

 قْطُوعا فَمماهدع.  

  : في َأربعة مواضع من الْقُرآنِ وهي ) ال(مع ) كي(تُوصُل  - ١٦  

       انرمآِل ع ةورةُ (بِس١٥٣اآلي( ،           

 يددالْح ةورةُ (بِس٢٣اآلي(  ،             جالْح ةورةُ (بِس٥اآلي (

 ،            ِابزاَألح ةورةُ (بِس٥٠اآلي(  ا ذَِلكدا عمو ،قْطُوعفَم.  

١٧ -  تُقْطَع)نع ( نع)نا ) ممهنِ ويعضوي مف :        

   ،   )٤٣اآليةُ (بِسورة النُّورِ          ِمالنَّج ةورةُ (بِس٢٩اآلي. (  

١٨ -  تُقْطَع)موي ( نع)مه (ضوي ما فمهنِ ويع :           ٍرغَاف ةوربِس

  ، ١٦اآليةُ              اتالذَّارِي ةورةُ (بِس١٣اآلي.  (  

١٩ –  اِل(تُقْطَعم ( نع)ذَاه ( ،)ينالَّذ ( ،)ُؤالءه (يهو ، عاضوم ةعبي َأرف :  
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           فالْكَه ةورةُ (بِس٤٩اآلي(  ،       

 ،   )٧اآليةُ (بِسورة الْفُرقَانِ        ِارِجعالْم ةورةُ (بِس٣٦اآلي( ،  

            ِّالن ةوربِس اءةُ (س٧٨اآلي.(   

٢٠ -  تُقْطَعالتَ(و ( نع)ينح ( وهو ، داحعٍ وضوي مف:  

          ص ةورةُ (بِسال ،  )٣اآلي النُّطْق نْدعةً وتَابِل كصيَل بِالْوقو

 يصح الْوقْفُ علَى التَّاء    ذَا الْمفَ هعضو، بذْه  حصولكنه ال ي

 لَى َأِلفقْفُ عالْو) ( ةمنَفْسِ الْكَل نم.  

٢١ -  نُل كُلٌّ موصيكالوا) (وزنوا(و ( عم)الَى ) همتَع لهقَو نم :      

         ينطَفِّفالْم ةورةُ (بِس٣اآلي.(  

٢٢ - وصي نا(، ) اْل(ُل كُلٌّ ما(، ) هي ( ونَح هدعا ببِم:       .  

 ،       ،      .  
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 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  مـعـا يبلُـوا اشْتَهـتْ َأفَضتُـم ُأوحـي  اقْطَعـا مـا فـي واشْتَـروا خَلَفْتُموني
  صــالَ ذي وغَـيـر شُعـراء ـُلتَنْزِي  كـالَ روم وقَـعـتْ فَعـلْـن ثَـانـي
  وصـفْ  والنِّسـا  اَألحـزابِ الشُّعرا  في  مخْتَـلـفْ و  صـْل كَالنَّـحـِل  فََأينَمـا
  عـلَـى تَْأسـوا تَحزنُـوا كَيـالَ نَجمـع  نَجـعـالَ  َألَّــن  هـود فَِإلَّـم  وصـْل
ــجح ـكلَـيع جـرح ـمـهقَطْـعو  نع  ـنم شَـاءي ـنلَّـى  متَو  مـوي ـمه  

  ووهــالَ صـْل  اإلمـامِ  فـي حيـن  تَ  هــُؤالَ  والَّـذيــن  هــذَا  ومــاِل
زووــمنُـوه ـمكَـالُـوهــِل وكَـذَا  ص ـنـا اْل مهـا ويـِل  الَ وتَفْـص  

  

٢٣ -  تُقْطَع)َأن ( نع)لَو (عاضوم ي ثَالثَةف  :              

 افراألع ةورةُ (بِس١٠٠اآلي(  ،          دعالر ةورةُ (بِس٣١اآلي( ،     

          ٍأبس ةورةُ (بِس١٤اآلي.  (   

  :في موضعٍ واحد وهو قَولُه تَعالَى ) لَو(عن ) َأن(واخْتُلفَ في قَطْعِ 

            الْجِن ةورةُ (بِسِل  )١٦اآليصلَى الْوُل عمالْعو ،.  

٢٤ - ولَةً هصوم ةالتَّاِلي اتمالْكَل هذتْ كُلُّ هبكُت قَدذَا و :  

    اءتَيِ النِّسورةُ (بِس٥٨اآلي ( ةقَرالْبو ،) ُة٢٧١اآلي(  ،        افراألع ةوربِس

  ، )١٣٢اآليةُ (        هود ةورةُ (بِس٢٨اآلي ( ،        ِرجالْح ةوربِس



  ١٠٣ 
 

  ، ) ٢اآليةُ (    طه ةورةُ (بِس٩٤اآلي(  ،       ،      

     ،  ، )٨٢اآليةُ (بِسورة الْقَصصِ      ،      ،

   .  

 

يصح الْوقْفُ علَى جزء من كَلمة كُتبتْ موصولَةً َأوِ االبتداء بِجزء من كَلمة كُتبتْ ال 

 وولَةً نَحصوم :       ،       ،     ،   ،      

،  

        ،      ،      ،     ،     اكَم ،

بِسورة الصافَّات      : من قَوِله تَعالَى     َأنَّه ال يصح الْوقْفُ علَى 

(، َوَھَذا ِبِخَلاِف َكِلَمِة  )١٣٠اآليةُ (  (ِوي نَحا فهلَيقْفُ عالْو حصي فَِإنَّه  :      

   .  
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جواز الْوقْف علَى هاء التَّْأنيث الَّتي كُتبتْ تَاء مفْتُوحةً مع التَّلَفُّظ بِها : فَاِئدةُ هذَا الْبابِ 

ينَةً حاكس ثُ َأتَتْ تَاء .  

  : وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في سبعة مواضع ، وهي ) رحمتْ(كَلمةُ * 

  

           ،               

 فخْرالز ةورةُ (بِس٣٢اآلي(   ،  

                افراَألع ةورةُ (بِس٥٦اآلي(  ،  
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             ِومالر ةورةُ (بِس٥٠اآلي(  ،  

                 وده ةورةُ (بِس٧٣اآلي(  ،  

              ميرم ةورةُ (بِس٢اآلي( ،  

         ةقَرالْب ةورةُ (بِس٢١٨اآلي  . (   

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  الْبـقَـره كَــاف هـود  رومٍ العـراف  زبـره ـابِالـتَّ  الـزخْـرف ورحمـتُ
    

  :وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في َأحد عشَر موضعا وهي ) نعمتَ(كَلمةُ * 

              ةقَرالْب ةورةُ(بِس٢٣١اآلي(  ،     

      ِلالنَّح ةورةُ ا(بِس٧٢آلي(  ،            

 ،) ٨٣اآليةُ (بِسورة النَّحِل          ِلالنَّح ةورةُ (بِس١١٤اآلي( ،  
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                    يماهرِإب ةورةُ (بِس٢٨اآلي(  ،   

           يماهرِإب ةورةُ (بِس٣٤اآلي(  ،       

        ةاِئدالْم ةورةُ (بِس١١اآلي ( ،          

       انلُقْم ةورةُ (بِس٣١اآلي (،             

      ٍرفَاط ةورةُ (بِس٣اآلي(   ،              

 ، )٢٩اآليةُ (بِسورة الطُّورِ            انرمآِل ع ةورةُ (بِس١٠٣اآلي.(  

  :وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في موضعينِ ، وهما ) لَعنَتَ(كَلمةُ * 

             انرمآِل ع ةورةُ (بِس٦١اآلي( ،  

              ِالنُّور ةورةُ (بِس٧اآلي.(  

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  هــم الـثَّـانِ عقُـود َأخَيـراتٌ معـا  إبـرهــم نَـحـٍل ثَـالثُ نعمتُـهـا
ـانلُقْـم  ــ ثُـمفَـاطكَـالـطُّـورِ  ر  انـرـمـنَـتَ عـا لَعالـنُّــورِ بِـهو  

  

  :وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في سبعة مواضع ، وهي ) امرَأت(كَلمةُ * 
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          َفوسي ةورةُ (بِس٣٠اآلي( ،       

  َفوسي ةورةُ (بِس٥١اآلي( ،         انرمآِل ع ةورةُ (بِس٣٥اآلي( 

،  

        ِصالْقَص ةورةُ (بِس٩اآلي(  ،         

    ِرِيمالتَّح ةورةُ (بِس١٠اآلي(،       ورِيمِ بِسالتَّح ةةُ (ر١١اآلي.(  

  :وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في موضعينِ ، وهما ) معصيت(كَلمةُ * 

                 لَةادجالْم ةورةُ (بِس٨اآلي(  ،

               لَةادجالْم ةورةُ (بِس٩اآلي.(  

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  يخَـص سمـع بِقَـد معصيـتْ  تَحرِيـم  الْقَصـص  عمـران  يوسـفَ وامـرَأتٌ
  

  :مفْتُوحة في موضعٍ واحد ، وهو وقَعتْ بِالتَّاء الْ) شَجرتَ(كَلمةُ * 

          ِخَانالد ةورةُ (بِس٤٣اآلي . (  

  :وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في خَمسة مواضع ، وهي ) سنَّت(كَلمةُ * 
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        ٍرفَاط ةورةُ (بِس٤٣اآلي  ( ،          

    اَألنْفَاِل ةورةُ (بِس٣٨اآلي  ( ،                 

  ).٨٥اآليةُ (رة غَافرٍ بِسو
  

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  غَـافـرِ  وحــرفَ واالنْـفَـاَل كُــالً  فَـاطـرِ سـنَّـتْ  الدخَـانِ  شَـجـرتَ
  

  :وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) قُرتَ(كَلمةُ * 

  

             ِصالْقَص ةورةُ (بِس٩اآلي. (  

  :وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) جنَّتُ(كَلمةُ * 

           ةعاقالْو ةورةُ (بِس٨٩اآلي.(  

  : الْمفْتُوحة في موضعٍ واحد ، وهو  وقَعتْ بِالتَّاء) فطْرتَ(كَلمةُ * 

       ِومالر ةورةُ (بِس٣٠اآلي .  (  

  :وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) بقيتُ(كَلمةُ * 
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              وده ةورةُ (بِس٨٦اآلي(  .  

  :وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) ابنَتَ(كَلمةُ * 

         التحريم ةورةُ (بِس١٢اآلي. (  

  :وقَعتْ بِالتَّاء الْمفْتُوحة في موضعٍ واحد ، وهو ) كَلمتُ(كَلمةُ * 

             افراَألع ةورةُ (بِس١٣٧اآلي.(  

  :واخْتُلفَ في كتَابة التَّاء مفْتُوحةً في موضعينِ ، وهما 

                  ونُسي ةورةُ (بِس٩٦اآلي( 

 ،                      ٍرغَاف ةورةُ (بِس٦اآلي(   ،

 ةفْتُوحالْم مِ بِالتَّاءسلَى الرا عيهِمُل فمالْعو.  

فْتُوحالْم قُرَِأ بِالتَّاء اداِإلفْرعِ ومنِ بِالْجتَياءربِالْق درا وكُلُّ موة  

 ونَح :         َفوسي ةورةُ (بِس٧اآلي(   ،       ةوربِس

 ،   )١٠اآليةُ (يوسفَ        وتنْكَبالْع ةورةُ (بِس٥٠اآلي(  ،  
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         ٍأبس ةورةُ (بِس٣٧اآلي(   ،       ٍرفَاط ةورةُ (بِس٤٠اآلي(  

 ،            ْلَتفُص ةورةُ (بِس٤٧اآلي(   ،       

 التسرالْم ةورةُ (بِس٣٣اآلي.(   

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  وكَلـمـتْ ـتْوابـنَ بقـيـتْ فطْـرتْ  وقَـعـتْ فـي  جـنَّـتٌ عيـنٍ  قُـرتُ
  عــرِفْ بِالـتَّـاء  فيـه  وفَـردا  جمعـا  اخْتُلـفْ مـا وكُلُّ اَالعـراف  َأوسـطَ

  

 يهو ، ةفْتُوحالْم تْ بِالتَّاءمستٌّ راتٌ سمكَل نَاكهذَا ، وه:  

     نُونْؤمالْم ةورةُ (بِس٣٦اآلي(  ،       ِلالنَّم ةوربِس

 ،   )٦٠اآليةُ (      ، ِآني الْقُرتْ فقَعثُ ويح        ص ةوربِس

،  )٣اآليةُ (     ةقَرالْب ةورةُ  (بِسةُ ٢٠٧اآلي٢٦٥ ، اآلي  ( اءالنِّس ةوربِس ،

 ، ) ١اآليةُ (، بِسورة التَّحرِيمِ )  ١١٤اآليةُ (     ِمالنَّج ةورةُ (بِس١٩اآلي.  (  
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سم  في آخرِ الْكَلمة مع وجوبِ جواز الْوقْف علَى حرف الْمد ِإذَا ر: فَاِئدةُ هذَا الْبابِ 

َأمو دفُ الْمرتَ حذَا َإذَا ثَبنِ هكَتَيرارِ حقْدا بِميا طَبِيعدم هدم عقْفًا مو بِه ا ِإذَا التَّلَفُّظ

  .  كُلٌّ بِشُروطه  حذفَ فَال وقْفَ ِإال بِالسكُونِ َأو ما تَابعه من رومٍ َأو ِإشْمامٍ

 

١-  وقْفًا نَحوا ومسا ثَابِتَةٌ رنِ فَِإنَّهنَياكالس قَاءِل اللْتصي الْواألِلفُ ف فَتذِإذَا ح:  

     ،       ،       ،       .  

 ٢-        لَىال ع اءلَى الْها عيهوقَفُ في عاضوم ي ثَالثَةآنِ ِإال فيعِ الْقُرمي جف

 يه عاضوالْمو األِلف :         ِالنُّور ةورةُ (بِس٣١اآلي(   ،   

   ةوربِس  فخْرةُ (الز٤٩اآلي( ،         ِنمحالر ةورةُ (بِس٣١اآلي.(  

٣-        ةقَرالْب ةورةُ (بِس٦١اآلي(   ،       

 ، ) ٣٢اآليةُ (بِسورة يوسفَ       ِب لَقالْع ةورةُ (س١٥اآلي.  (  

 : الْمنَونَةُ نَحو ) ِإذًا( -٤       ،        ذَِلك ها َأشْبمو ،.  
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٥-         فالْكَه ةورةُ (بِس٣٨اآلي(  ،        ،      ،

     ،     ِابزاألح ةورةُ (  بِس٦٧اآلي(   ،        اُألولَى

 ، وَأما ) ١٥اآليةُ (بِسورة اإلنْسانِ      ُطَرِيق نَصا ، ويهفَ فاخْتُل فَقَد

 دالْمرِ ونِ الْقَصيهجلَى الْوع ةبِي١. (*)الشَّاط    

 

       ُةيانِ الثَّاناإلنْس ةورةُ (بِس١٦اآلي(   ،       كَذَا بِاَألِلفتْ همسِإذَا ر

 وده ةورةُ (بِس٦٨اآلي ( ِقَانالْفُر ةوربِسو ،) ُة٣٨اآلي (الْع ةوربِسو ، وتنْكَب) ُة٣٨اآلي ( ،

  ).٥١اآليةُ (وبِسورة النَّجمِ 

 

 وقْفًا نَحوا ومسا ثَابِتَةٌ رنِ فَِإنَّهنَياكالس قَاءِل اللْتصي الْوف اوالْو فَتذِإذَا ح:  

       دعالر ةورةُ ( بِس٣٩اآلي(  ،      ،  

       ،         ،       ، امو

 يهقْفًا ، ووالً وصوا ومسا ريهذُوفَةٌ فحم فَهِي عاضوم تَّةي سِإال ف ذَِلك هَأشْب:  

                                                
َأنَّه قَد ورد : " رحمهما اُهللا  برانقُملَخَّص الْكَالمِ فيها كَما قَاَل الشَّيخُ رِزقُ حبة ، والشَّيخُ *) (

مهدم نْدعو ، كْتمِ السدع عنِ ميدالْم طستَو نْدا عهذْفحو اَألِلف اتا بِِإثْبهلَيقْفُ عمِ الْودع عا مسا خَم
ةيقب نْدع هدحو ذْفبِالْحِل ، وتَّصاعِ الْمِإشْب عم الْغُنَّة نْدع هدحو اتبِاِإلثْبو ، الْغُنَّة  قي " الطُّرْأتيسو ،

جاَألوو قِللطُّر نَةيباوِِل الْمدي الْجالً ففَصا ميهف تَابِ الْكَالمرِ الْكي آخف ه. 
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        اءراِإلس ةورةُ (بِس١١اآلي(   ،        ةوربِس

 ،  )٦اآليةُ (الْقَمرِ      لَقالْع ةورةُ (بِس١٨اآلي(  ،     

     ىالشُّور ةورةُ (بِس٢٤اآلي(  ،       ىالشُّور ةوربِس) ُة٣٤اآلي ( 

 ،         ِرِيمالتَّح ةورةُ (بِس٤اآلي. (    

 

            ص ةورةُ (بِس٤٥اآلي(   ،       ،  

        ،       ةوربِس  ةقَرةُ (الْب١٥٠اآلي( ،    

        ،        ،         ،  

            ،       افراَألع ةورةُ (بِس١٧٨اآلي  ( ،  

    ِمِ بالنَّج ةورةُ (س٢٦اآلي  ( لَةادجالْم ةوربِس ،) ُة١٧اآلي ( انرمآِل ع ةوربِسو ،

  ).١٩اآليةُ (، وبِسورة اَألنْفَاِل ) ١١٦، اآليةُ ١٠اآليةُ (

       َفوسي ةورةُ (بِس١٠٨اآلي(  ،       ِإب ةوربِس يماهةُ (ر٣٦اآلي(  
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        ِلاللَّي ةورةُ (بِس١٨اآلي(  ،       ،      

   ةقَرالْب ةورانِ بِسعضوةُ (الْمةُ ٢٤٧اآلي٢٦٩، اآلي. (  

  

*************************  

 

             ةُ (بسورة ص١٧اآلي(   ،      هود ةورةُ (بِس٣اآلي (

   ،) ٢٠اآليةُ (، وبِسورة الْماِئدة ) ١٤٦اآليةُ (، )  ٤٠اآليةُ (، وبِسورة النِّساء الْموضعانِ 

     انرمآِل ع ةورةُ ( بِس٢٠اآلي( ،  

 ،        ِنتَيبِاآلي ةاِئدالْم ةورةُ (بِسةُ ( ،) ٣اآلي٤٤اآلي( ،       

ةوربِس ونُسةُ ( ي١٠٣اآلي(  ،      ةوربِس  ةبةُ (التَّو١٤اآلي( ،    

      بِسةةُ (طه  ور١٢اآلي(   ،ةوربِس  اتالنَّازِع) ُة١٦اآلي( ،        

ةورِل بِسةُ ( النَّم١٨اآلي(  ،          ةورصِبِسةُ ( الْقَص٣٠اآلي(   ،   

      ِنمحالر ةورةُ (بِس٢٤اآلي( ،          ِالتَّكْوِير ةورةُ (بِس١٦اآلي  (
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 ،         جالْح ةورةُ (بِس٥٤اآلي(  ،        ِومالر ةوربِس

، وبِسورة غَافر )  ٣٣ اآليةُ(، ) ٧اآليةُ (الْموضعانِ بِسورة الرعد    ، ، ) ٥٣اآليةُ (

   ، ) ٢٣اآليةُ (، وبِسورة الزمرِ ) ٣٣اآليةُ (     افَّاتالص ةورةُ (بِس١٦٣اآلي(  

 ،     ِرالْقَم ةورةُ (بِس٥اآلي ( ةبالتَّو ةوربِسو ،) ُة٢٥اآلي ( يس ةوربِسو ،) ُة٢٣اآلي ( ،

        رِ اُألولَىمالز ةورةُ (بِس١٠اآلي (،          

   ، ) ٢٣اآليةُ (بِسورة يس      ق ةورةُ (بِس٤١اآلي(  ،     ةوربِس

 اءرةُ (الشُّع٧٨اآلي( ،     اءرالشُّع ةورةُ (بِس٦٢اآلي (،  افَّاتالص ةوربِسو) ُة٩٩اآلي (

 فخْرالز ةوربِسةُ (، و٢٧اآلي( ،     َفوسي ةورةُ (بِس٦٦اآلي. (  

      اءالنِّس ةورةُ (بِسعِ فَبِا )١٣٠اآليضوذَا الْما هوا سمو ، اءلْي.  

     فخْرالز ةورةُ (بِس٧٧اآلي(  ،      سبع ةورةُ (بِسا  )٢٣اآليمو ،

 اءنِ فَبِالْييعضونِ الْمذَيه وند.  
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 : وَأما قَولُه تَعالَى        ِلالنَّم ةورةُ (بِس٣٦اآلي( جا الْويهذْفُ فَفانِ الْحه

؛ فَيوقَفُ علَيها بِتَسكينِ النُّونِ َأو ِإثْبات الْياء مع   -من طَرِيق الشَّاطبِية  –واإلثْباتُ 

  . مدها مدا طَبِيعيا 

ِإثْباتها وحذْفها علَى أََنَّه قَد ورد الْوقْفُ علَى الْياء بِ: وملَخَّص الطُّرق اُألخْرى ِلحفْصٍ 

مِ الْغُنَّةدع نْدا ععبَأر ِل ثَالثًا َأونْفَصالْم دم عِل متَّصاعِ الْملَى ِإشْبعو ، امالْع كْتالس 

 مِ الْغُنَّةدع عا مسنِ خَميعالنَّو دلَى معالتَّكْبِيرِ ، وو ، كْتالسو– ف َأي اءالري اللّام و- 

 رِهلَى غَيع ذْفبِالْحو ، الْخَاص كْتلَى السع هدحو اتَبِاِإلثْبو ،.  

بِِإذْنِ وأََما تَفْصِيلُها فَسياْتي بيانُه في الْجداوِِل الْمبينَة ِللطُّرق واَألوجه ، في آخرِ الْكتَابِ 

  .نَه ، والْحمد ِلله رب الْعالَمين اِهللا سبحا

  

  

)١( 

 

 ةيِئيسامٍ رَأقْس ةسي خَمةٌ فوعمججاً مخْرم شَرةُ ععبس وفرالْح خَارِجم ، يهو:  

    )١ الْحروفُ الْجوفيةُ  : ُل والْقسم اَأل

                                                
)١ ( هلبَِأكْم ابذَا الْباُهللاه همحر ةرِيصقَارِِئ الْمخِ الْمان شَيثْمد عير بن السامخِ عةَِ الشَّيالمعِ  ِللْعاتالْم تَابِهك نم

ادخِ الصانِ ِللشَّيهرتَابِ الْبكو ، آنتْلَى الْقُرفَ يكَي افَاتاِإلضو فرضِ التَّصعب عاوِي محقَم ق .  
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 فوالْج نم جتَخْر يهو ، لْقالْحالْفَمِ و خَالء وهالثَّالثَةُ ، و دالْم ينِ َأووفُ اللرح يهو :
روفُ الثَّالثَةُ جمعتْ والْح ، اَألِلفُ ، والْواو الساكنَةُ بعد ضمٍ ، والْياء الساكنَةُ بعد كَسرٍ 

ةمي كَلف :        .  

 هتمقَدي مف رِيزالْج ناب امقَاَل اإلم:   

خَـارِجم وفـرـةَ الحـعبس ـشَـرلَـى  عي عالَّـذ  هخْتَـارــنِ يم ـراخْتَـب  
  تَنْـتَـهِـي للْـهـواء  مــد  حــروفُ  وهــي وُأخْتَـاهـا الـجـوف ـفُفََأِل

  

  الْحروفُ الْحلْقيةُ  : الْقسم الثَّاني  
الْهمزةُ والْهاء وتَخْرجانِ من َأقْصى الْحلْق والْعين ، والْحاء الْمهملَتَانِ من : وهي ستَةٌ  

وتَخْرجانِ من َأدنَى الْحلْق ، قِ ، والْغَين والْخَاء الْمنْقُوطَتَانِ النَّقْط وتَخْرجانِ من وسط الْحلْ
  .َأي َأقْربه ِإلَى الْفَمِ 

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

ـى ثُـمَألقْص ـلْـقالح ـزـمه ـاءه  ثُــم ـهـطسِلـو  ـنـيفَـع ـــاءح  
نَــاهَأد ـنـا غَـيـى  والْـقَـافُ خَـاُؤهـا  َأقْصقُ نِاللِّسفَـو الْـكَـافُ ثُــم  

  

  حروفُ اللِّسانِ   : الْقسم الثَّاِلثُ 
  :ومخَارِجها كَالتَّاِلي 

  .َأقْصى اللِّسانِ مع ما فَوقَه من الْحنَك اَألعلَى ويخْرج منْه الْقَافُ  -١
ويخْرج منْه ، للِّسانِ مع ما فَوقَه من الْحنَك اَألعلَى َأسفَُل من مخْرجِ الْقَاف َأقْصى ا -٢

 فُ الْكَافرةً ِإلَى ، حبسنِ نيوِينِ لَهفَيرانِ حيمسالْكَافُ يالْقَافُُ وواللَّهاة  ، ءزالْج يهو

نِلي متَدالْخَلْفِّي الْم  ِلْقالْح قْف١. س(    

                                                
  . وقيَل خُروجها من الْحافَّة الْيمنَى َأمكَن عكْس الضاد) ٢. ( )َأي الْمتَحرِكَة َأو الساكنَة بعد فَتْحٍ ( )١(
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٣- اءالْيو نالشِّيو الْجِيم نْهم جخْريلَى واَألع نَكالْح نم يهلا يم عانِ مطُ اللِّسسو  رغَي

ةيدالْم
)١(

هو ما اتَّسع و ، الْفَمِ جرِِشَوتُسمى هذه الْحروفُ الْحروفَ الشَّجرِيةََ نسبةً إِِلَى ،  

نْهم .    

وهذَا ، َأدنَى ِإحدى حافَّتَي اللِّسانِ مع ما يليها من اَألضراسِ العلْيا من الْجِهة الْيسرى  -٤

هو مخْرج و، وهو اَألقَلُّ في االستعماِل ، هو الْكَثير في االستعماِل ومن الْجِهة الْيمنَى 

 نْقُوطَةالْم ادالض.  

َأدنَى حافَّتَي الَِلسانِ ِإلَى منْتَهاها بعد مخْرجِ الضاد مع ما يحاذيها من لَِثَة اَألسنَانِ  -٥

الْعلْيا ، وهو مخْرج الالمِ 
)٢(

حكمخْرج الالمِ فُويقُ الضا: ، وقَاَل سيبويه  
)٣(

واألنْيابِ  

 الرباعية والثَّنَايا
)٤(

 .  

وهو مخْرج النُّونِ ، تَحتَ مخْرجِ الالمِ  ، طَرفُ اللِّسانِ مع ما فَوقَه من الْحنَك اَألعلَى -٦
 رِكَةتَحالْمو ةرظْه١ .الْم  

٧- م عم هري ظَهلا يمانِ مفُ اللِّسلَىطَراَألع نَكالْح نم قَها فَو ،  ، اءالر جخْرم وهو

، الالم والنُّون والراء حروفَ ذَلَقيةَ نسبةً ِإلَى طَرف اللِّسانِ : وتُسمى الْحروفُ الثَّالثَةُ 

 ذَلَقَه ءلِّ شَيفُ كطَرو.  

٨- يهِلا يم عانِ مفُ اللِّسا طَرلْيا الْعوِل الثَّنَايُأص نم ،  التَّاءاِل والدو الطَّاء جخْرم وهو

 قفَو نم ثَنَاةالْم ،وفَ نرى حمتُسطْوياةَ عجِهخْرم ةراوجِلم طْنلَى عالْغَارِ اَألع ،  وهو

قْفُهآثَ س ى بِهري يالَّذ كَانالْم وهوزِ، وزكَالْح ار .  

وتُسمى َأيضا ، وهو مخْرج حروف الصفيرِ ، طَرفُ اللِّسانِ وفُويقُ الثَّنَايا السفْلَى  -٩

  . وهي طَرفُه ومستَدقُه ، نسبةً ِإلَى َأسلَة اللِّسانِ  َأسليةَحروفَ 

ييرِ ثَالثَةٌ هفوفُ الصرحو  ادالصو ينالسو ايالز ،يرفالصو وفرالْح هذِله الزِمتٌ موص.  

  : مثلَةُاَأل   ،     ،     .  

                                                
  .األسنَان اَألماميةُ ) ٤. (ضرس خَلْفَ النَّابِ ) ٣(
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وتُسمى  ، وهو مخْرج الظَّاء والذَّاِل والثَّاء، طَرفُ اللِّسانِ وَأطْرافُ الثَّنَايا الْعلْيا  -٩

  .اَألسنَانِ  ِلثَةالْحروفُ اللثَوِية نسبةً ِإلَى 

 ابِعالر مسةُ   : الْقوفُ الشَّفَهِير١الُح(    
نَوع يخْرج من بطْنِِ الشَّفَة السفْلَى مع َأطْراف الثَّنَايا : نسبةً ِإلَى الشَّفَة وهي نَوعانِ  

لْينِ الْعالشَّفَتَي نم جخْري عنَوو ، الْفَاء جخْرم وهاوِ ، ا والْويمِ والْمو اءالْب جخْرم وهو

 ةيدرِ الْمفَتْحٍ ( غَي دعب نَةاكالسو رِكَةتَحالْم َأي.(  

 سالْخَام مسالْق :وحشُومِ رفُ الْخَي  
 شُوملَى الْخَيةُ َأعدَشَدالْم يمالْمةُ ودَشَدالْم النُّون يه وفُهرحالْغُنََّةُ ، و جتَخْر نْهمو ، اَألنْف

 والْميم الْمخْفَاةُ والنُّون الْمخْفَاةُ
)١(

 .  

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

خَـارِجم وفـرـةَ الحـعبس ـشَـرلَـى  عي عالَّـذ  هخْتَـارــنِ يم ـراخْتَـب  
  تَنْـتَـهِـي للْـهـواء  مــد  حــروفُ  وهــي وُأخْتَـاهـا الـجـوف فََأِلـفُ

ـى ثُـمَألقْص ـلْـقالح ـزـمه ـاءه  ثُــم ـهـطسِلـو  ـنـيفَـع ـــاءح  
نَــاهَأد ـنـا غَـيـى  والْـقَـافُ خَـاُؤهـانِ  َأقْصقُ اللِّسفَـو الْـكَـافُ ثُــم  
  وِلـيــا ِإذْ حافَـتـه مــن والـضـاد  يـا الشِّـيـن فَجِيـم والْوسـطُ َأسفَـُل

اسرالض  ـنم  ـرـسَأي  ـا  َأونَـاهمي  الـــالَّمــا  ونَــاهـا َأدـاهنْـتَـهِلم  
النُّونو ـنم ـهفـتُ طَرـلُـوا تَحعا  اجالــرـي  وانديـرٍ  ـهخَـلُـوا  ِلظَـهَأد  

الطَّـاءاُل  والـدتَـا وو  ـنْـهم ـنمـا  ولْيـا عالثَّنَـاي ـرـيفوالص ـنتَـكسم  

نْهم ـنمو قـاالثَّنَـ فَـوفْـلَـى  ايالس  الـظَّـاءالــذَّاُل وثَــا  وـا وـلْـيِللْع  

ـنـا  مهِمفَيطَر ـنمـطْـنِ  وب فَالْفَـا  الشَّفَه  ـعم ـا اطْـرافالثَّنَاي شْرِفَـهالم  

                                                
)١ ( تْ ذَِلكازي َأجالَّت قفْقًا ِللطُّرا وضَأي تَانِ بِالْغُنَّةمغدالم اءوالر الالمو.  
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  الخَـيـشُـوم مخْـرجـهـا وغُـنَّــةٌ  مـيــم بــاء الْــواو  ِللشَّفَتَـيـنِ
  

 

يهو  يها وهكْرمِ ذتَقَدالْم اءالْهِج وفرضِ حعب نع عي تَتَفَرالَّت :  

 : الْهمزةُ الْمسهلَةُ مثُْل قَوِله تَعالَى  -١         ،  

 ةً وفْتُوحِإذَا كَانَتْ م اَألِلفو ةزمالْه نيُأ بتُقْر.   

 : مثُْل قَوِله تَعالََى بين اَألِلف والْياء الْممالَةَ اِألِلفُ  -٢      

  ةرالْكَس ةينَاح الَةمالْم ةفْتُوحالْم ُأ بِاَألِلفتُقْر.  

٣-  قََّقَةرالالمِ الْم عفَر يهو هطبِشَر اللَةالْج ةُ كَلَفْظفَخَّمالْم الالموالََى نَحتَع ِلهقَو :  

             . ١(    

النُّون الساكنَةُ والتَّنْوِين حالَي اِإلخْفَاء ، واِإلدغَامِ وقَد سبقَتْ فيهِما َأمثلَةٌ كَثيرةٌ  -٤
)١(

.  

 

  ،لَه ، وقسمٍ ال ضد قسمٍ لَه ضد: علَى قسمينِ  ِللْحروف سبع عشْرةَ صفَةًاتُ الْعامةُ الصفَ

 

١-  رهالْج )دضوسمالْه ه(  
                                                

  .وهنَاك حروفٌ ُأخْرى ولَكنَّها ِلرِوايات ُأخْرى غَيرِ رِواية حفْصٍ ، فَال داعي ِلذكْرِها ) ١(



  ١٢١ 
 

يانِ النَّفَسِ مع الْحرف ِلقُوة االعتماد علَيه منْع جر :اإلعالن ، واصطالحا : الْجهر لُغَةً 

دضو ةالْقُو فَاتص نم وهوسمالْه ه سمالْها : لُغَةً  ، والحطاصو ، اإلخْفَاء:   نفَةٌ مص

ماد علَيه وعدد حروفه صفَات الضعف ومعنَاه جريان النَّفَسِ مع الْحرف ِلضعف االعتَ

 وفري حةٌ فوعمجةٌ مشَركَتَ(عس شَخْص ثَّهةَ ، ) فَحعالتِّس اءوفُ الْهِجرح ذَا تَكُونوِبِه

  .عشْر الباقيةُ هي الْحروفُ الْمجهورةُ 

  )ها الشِّدةُ والتَّوسطُوضد(الرخَاوةُ  -٢

وهي من صفَات ، جريان الصوت مع الْحرف ِلضعفه  :اللِّين ، واصطالحا : اوةُ لُغَةً الرخَ

دضو فعطُ ، فَالضسالتَّوةُ وا الشِّدا هةَُأما : لُغَةً  الشِّدالحطاصةُ ، وانِ  :فَالْقُويرج نَاعتام

الْح عم توالص هتِلقُو في، رةٌ فوعمجةٌ ميانةُ ثَميدوفُ الشَّدرالْحو  ِلكقَو:  

  )قَط كَتْ  أجِدانِ  )بيرالْج نتُ موالص نَعمي بَِأن التَّاءو ي الْكَافف ةاةُ الشِّداعرم جِبيو ،

  : كَما قَاَل النَّاظم  معهما مع ِإثْباتهِما في محلِّهِما ،

  فـتْـنَـتَـا  وتَـتَـوفَّـى  كَشـركـكُـم  وبِـتَـا بِــكَــاف شـــدةً وراعِ
  

ا وطَُأمسا : لُغَةً  التَّوالحطاصاُل ودتفَاالع :تواُل الصدتاع  ، ةالشِّدو ةخَاوالر نيب

، وبِهذا يكُون )  ِلن عمر(  :مجموعةٌ في قَوِل النّّاظمِ وهي ، ةُ خَمسةٌ والْحروفُ الْمتَوسطَ

  .الستَةُ عشر حرفاً الْباقيةُ الْحروفَ الرخَوةَ 

٣- فَاُل االتيقُ(سقالتَّر ()دضو االهالءعتس )يمالتَّفْخ((  

انْخفَاض اللِّسانِ عنِ الْحنَك األعلَى ِإلَى قَاعِ الْفَمِ : خفَاض ، واصطالحا االنْ: لُغَةً  االستفَاُل

من صفَات عنْد النُّطْق بِالْحرف وحروفُه هي ما بقي من حروف االستعالء ، واالستفَاُل 

فعقَّ الضرا مفَاِل كُلُّهتوفُ االسرحقَةٌ ،، و  

نُحوٌل يدخُُل علَى صوت الْحرف فَال يمتَلُئ الْفَم : التَّخْفيفُ ، واصطالحا : والتَّرقيقُ لُغَةً  

، اهدبِص دضفَاِل وتاال االس الءعتلُغَةً س وهو : فَاعتاالر.  



  ١٢٢ 
 

صفَات  مناألعلَى عنْد النُّطْق بِالْحرف واالستعالء  ارتفَاع اللِّسانِ ِإلَى الْحنَك: واصطالحا 

 ةالْقُووفُ، ورح يهةٌ فوعمجةٌ معبمِ  سِل النّّاظظْ (  :قَوق غْطض وفُ  ، )خُصرحو

  .كُلُّها مفَخَّمةٌ  ستعالءاال

 ويملُغَةً  التَّفْخ :طاصو ، ينما التَّستَّى : الحح فرالْح تولَى صخُُل عدلَظٌ يغ َأو نمس

 اهدبِص َئ الْفَمتَلمي االتى حَأقْويمِوا  التَّفْخمنْداعفْتُوحم وفرالْح هذه دَأح قَعَأِلفٌ  ي هدعبو

 ونَح : هدعب سلَيو فْتُوحالْم ثُم ، ينطَاِئع وَأِلفٌ نَح : ونَح وممضالْم ثُم ، ربص : ، رِبفَض

 ونَح ناكالس ثُم : ونَح وركْسالْم انَةً : فَاقْضِ ثُميخ.   

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  والْعـصـا  قَـاَل  نَحـو َأقْـوى الطْبـاقَ  خْصصـاوا  فَخِّـم  االستعـالَء  وحـرفَ
  

الْحروف الْمضادة ِلحروف التَّفْخيمِ السبعة وبِذَِلك  وبِذَِلك يتَبين َأن حروفَ التَّرقيق هي كُلُّ

 يققالتَّر وفرح ددع كُوننِيفاً اثْنَيرح شْرِينعو ، اٍل ووي َأحف فَخَّما يهضعب نلَكقَّقُ وري

 اءالراٍل كَالالمِ ووي َأحف
)١(

 فَهِي ةيدا ، كَذَا األِلفُ الْملَها قَبم عتَتْب ،  وفرح دعب فَتُفَخَّم

بتُدَأ بِها ِإذَا ا) قَطْعا كَانَتْ َأو وصالً(وكَذَِلك الْهمزةُ ، وتُرقََّقُ بعد حروف التَّرقيق  ، التَّفْخيمِ

  ١. فَِإنَّها تُرقَّقُ داِئما 

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

قِّـقَـنـالً  فَرتَـفسم  ـنم  فــرَأح  نرــاذحو  ـيـمتَفْخ  لَـفْـظ  اَألِلــف  

  لَــنَــا  ِلـلَّــه الَمِ ثُـــم ألـلَّــه  ـدنَـاِإه َأعــوذُ  َألْحـمـد كَهـمـزِ

  مـرض  ومـن  مخْمصـة  مـن  والْميـمِ  الـض والَ الـلَّـه وعلَـى ولْيتَلَطَّـفْ

ـاءبو قــرـٍل  بـاطب  ي  بِـهِـمبِـذ  رِصاحلَـى وع ةـرِ الشِّـدهالجي والَّـذ  
  الْفَـجـرِ  وحــج  اجتُـثَّـتْ  وربــوة  الصـبـرِ  كَحـب  الْجِيـمِ  وفـي  فيهـا

ـنَـنـيبـقَـلْـقَـالً وم ـكَنَـا ِإنس  ِإنو كُـنـي يف قْـفالْو ـنَـا كَــانيَأب  

                                                
خَشْيةَ ازدحامِ الْكَالمِ وتَشَعبِه  ؛ لراء والالمِ تَفْخيما وتَرقيقاً في آخرِ الصفَاتوقَد َأفْردتُ َأحواَل ا) ١(

  .وبِاِهللا التَّوفيق  ، علَى الْقَارِِئ



  ١٢٣ 
 

ـاءحو ـصحصـطـتُّ حـقُّ َأحالْح  ـيـنسـيـمِ وتَقسـطُـو مسـقُـو يسي  
  

٤-  تَاحنْفاال )هدضاقُطْاإل وب (  
تَجافي كُلٍّ من طََرف اللِّسانِ والْحنَك األعلَى من : االفْتراقُ ، واصطالحا : االنْفتَاح لُغَةً  

، فربِالْح النُّطْق نْدا عهِمنيب نم يحالر جخْرتَّى يرِ حاآلخ وتَاحاالنْف  فعالض فَاتص نم ،

اإللصاقُ ، : ، اإلطْباقُ لُغَةً  طْباقُاإلوهو  ه هي ما بقي من حروف ضده ،وحروفُ

تَالصقُ ما يحاذي اللِّسان من الْحنَك األعلَى ِللِّسانِ عنْد النُّطْق بِالْحروف ، : واصطالحا 

  )ض ، ط ، ظ ص ، (  : أََربعةٌ هي طْباقوحروفُ اإل

علَى وهي َأقْوى الْحروف تَفْخيماً وَأقْواها ، فيها ينْطَبِقُ اللِّسان علَى الْحنَك اَألعلَى 

 اإلطْالق الطَّاء ُا الظَّاءفُهعَأضو ،.  

وهي خَمسةُ طْباق ، ِلحروف اإل الْحروف الْمضادة هي كُلُّ وبِذَِلك يتَبين َأن حروفَ االنْفتَاحِ

  .وعشْرون حرفاً 

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  والْعـصـا  قَـاَل  نَحـو َأقْـوى الطْبـاقَ  واخْصصـا  فَخِّـم  االستعـالَء  وحـرفَ
  وقَــع  بِنَخْلُقْـكُـم والخُـلْـفُ  بسطـتَّ  مـع َأحـطـتُّ  مـن  بـاقَاِإلطْ وبيـنِ

  

ويجِب علَى الْقَارِِئ َأن يراعي ِإظْهار السكُونِ في الْحرْف الساكنِ وَأن يخَلِّص الْحروفَ 

زالْج ناب ما قَاَل النَّاظابِ ، كَموالفَ الصخ ما فَتُوههضبِبِع خَارِجطَ الْمِلَئال تَخْتَل رِي :  

رِصاحلَـى وكُـونِ  عـي السلْنَـا  فعـتَ  جمـوبِ َأنْعغْضالمو ــعلَلْـنَـا مض  
  عـصـى  بِمحظُـورا  اشْتباهـه خَـوفَ  عـسـى  مـحـذُورا انْفتَـاح وخَلِّصِ

  

٥  
  )ه اِإلذْالقُوضد( اإلصماتُ  -٥



  ١٢٤ 
 

كَلمة ُأصولُها َأربعةٌ َأو خَمسةُ َأحرف  تَركيبِ امتنَاع: منْع ، واصطالحا الْ: لُغَةً  اِإلصماتُ

تَةمصالْم وفرالْح نم ،  ذْلَقَةالْم وفرالْح نم َأكْثَر فٌ َأورا حيهف دوجي َأن دْل ال بب. 

دضاِإلذْالقُ ، و ها : غَةً لُاِإلذْالقُ والحطاصانِ ، وةُ اللِّسدح : فربِالْح ةُ النُّطْقعرس

 اءالْبو نِ كَالْفَاءالشَّفَتَي نم ضعالْبالنُّونِ ، وو اءالرانِ كَالالمِ واللِّس فطَر نم وجِهِلخُر

  ،)  من لُب رفَ(  :قَوِل النّّاظمِ  يوالْحروفُ الْمذْلَقَةُ ستَةٌ مجموعةٌ ف،  والْميمِ

 ثَالثَةٌوهي ِلِإلذْالق ،  الْحروف الْمضادة ِلحروف هي كُلُّاالصمات وبِذَِلك يتَبين َأن حروفَ 

  .وعشْرون حرفاً 

    . روفَ قُوةً وال ضعفاًال تُعطيانِ الْح االصماتُ واِإلذْالقُ وهاتَانِ الصفَتَانِ

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

  قُـــْل والـضـد مصمـتَـةٌ منْفَـتـح  مستَـفـْل ورِخْــو جـهـر صفَاتُهـا
  )بـكَـتْ  قَــط  َأجِــد(  لَفْـظُ شَديدهـا  )سـكَـتْ  شَخْـص فَحثَّـه(  مهموسهـا

ـنيبرِخْـوٍ و  يـدالشَّدو ) ِلـن ـرمع(  عبسلْوٍ وع  )خُص غْـطـظْ  ضق(  ـرصح  
ـادصو  ـادض طَـاء  ظَـاء  ـقَـهطْبم  و )ـرف ـنم لُـب(  وفـرالح ذْلَقَـهالم  

 
١-  يرفالص  

فلُغَةً الص ا : يرالحطاصتَ الطَّاِئرِ ، ووص شْبِهتٌ يوتٌ :صونِ صالشَّفَتَي نم جخْري اِئدز 
 باحصوفَيرح الثَّالثَةَ ،ه و ادالصو ينالسو ايالز يه ادا الصاهَأقْوو.  

  : مثلَةُاَأل   ،     ،     .   

  الْقَلْقَلَةُ  -٢
شدةُ الصوت وتَحرِيك مخْرجِ الْحرف  : االضطراب والتَّحرِيك ، واصطالحا : لُغَةً  لْقَلْقَلَةُا

وحروفُها لْكَسرِ ، منْه ِإلَى اَأقْرب إِِلَى الْفَتْحِ الْقَلْقَلَةُ و،  قَوِيةٌ الساكنِ حتَّى يسمع لَه نَبرةٌ

 ِلكي قَوف ناكوةُ سسخَم )دج قُطْب ( ،  هِيف:  

والْقَلْقَلَةُ في الساكنِ الْمتَطَرِف في الْوقْف ، )  اُلدوال،  يمجِوالْ ، اءبوالْ،  اءطَّوال،  افُقَالْ( 

طستَونِ الْماكي السف نْهى ميعِ  ، َأقْومالْج نى مَأقُو دشَدي الْمفو.  



  ١٢٥ 
 

   : مثلَةُاَأل    ،     ،      ،      ،   ،  

      ،      ،      ،      ،     .  

٣- ّالل ين 
اخْراج الْحرف من مخْرجِه في ِلينٍ بِغَيرِ تَكَلُّف ، : الْخُشُونَة ، واصطالحا ضد : اللِّين لُغَةً 

ووفُهرفَتْحٍ اثْنَانِ ح دعنَتَانِ باكالس اءالْيو اوال ، الْو دي مف هةُ ِإلَيقَتْ اِإلشَاربس قْدينِ لِّو.  

 نْحرافُ اال -٤
ميُل الْحرف بعد خُروجِه ِإلَى طَرف اللِّسانِ : الْميُل والْعدوُل ، واصطالحا : لُغَةً  االنْحرافُ

 ،اءالرو ا الالممه فَاهرحا.  ويمسا  ومرِهجِ غَيخْرا ِإلَى مجِهِمخْرم نا عهِمافرالنْح بِذَِلك ،

  .والراء تَميُل ِإلَى ظَهرِ اللِّسانِ ، مخْرجِ النُّونِ فَالالم تَميُل ِإلَى 

٥- التَّكْرِير  
عنْد النُّطْق  ارتعاد طَرف اللِّسانِ: ِإعادةُ الشَّيء مرةً بعد مرة  ، واصطالحا : التَّكْرِير لُغَةً 

فربِالْح اءِللر الزِمم التَّكْرِيرةً   ، وخَاص رِيزالْج نا قََاَل ابكَم ، :دا ِإذَا تُشَدتَكْرِير َأخْفو .
 اءلَمالْع ضعقَاَل ب :، تَنَبفُ ِلتُجرفَةُ تُعالص هذه  ، اءةٌ ِللريفَةٌ ذَاتص التَّكْرِير ألن حصلَا يو

  :سعيد بن صاِلحٍ السكَنْدرِي حفظَه اُهللا .يخُنَا دقَاَل شَوهي بِخلَاف التِّكْرارِ ، 
  )ِلتَكْمالُ(تَكْرِيرا ال تكْرارا وذَا بياني ... َألْزِمنِ الرا قَرع اللّسانِ 

 هرا ميهف اناللِّس دتَعِإذَا ار ... هرم را غَييهف كُونال يالَ(ومِلتَج(  

  تَّفَشِّي ال -٦
، وهي صفَةٌ في الْفَمِ  لريحِانْتشَار ا :االنْتشَار واالتِّساع ، واصطالحا : التَّفَشِّي لُغَةً 

 داحو فرةٌ ِلحالزِمالشِّينِ م فرح وه.  

  اِإلستطَالَةُ  -٧
اد الصوت من َأوِل حافَّتَيِ اللِّسانِ ِإلَى آخرِها، امتد: االمتداد ، واصطالحا : لُغَةً   ستطَالَةُاال

داحو فرةٌ ِلحالزِمفَةٌ مص يهو  ،ادالض وه  ا ظَاءنُطْقَه ذَرفَاح.  

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

ـادالـضـطَـالَ  وتبِسجِ  ـةـخْـرمو  ـزيم ـنم  ـا الـظَّـاءكُلُّـهتَـجِـي و  
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اء وَأما عنْد ِلقَاء الضاد بِالظَّاء فَيجِب ِإظْهارهما ، كَذَا عنْد ِلقَاء َأحدهما بِحرف آخَر كَالطَّ

 ةمقَدي الْمف رِيزالْج نا قَاَل ابكَم ، َأوِ التَّاء:  

ِإنــا وتَـالَقَـي ــانــيالـب  الَزِم  َأنْـقَـض  كـرظَـه  ـضـعالظَّـاِل  يـم  
طُّـراضو  ـعظْتَ معو ـعم  ـتُـمــفِّ  َأفَضصــا  وـم  هـهاهجِب  ـهِـملَـيع  

  

 ةمقَدي الْمف رِيزالْج ناب امقُوُل اِإلما يلَه دي ال ضالَّت فَاتي الصفو:  

  والـلِّـيـن  (*))دـب جـقُطْ(  قَلْقَـلَـةٌ    سـيــن وزاي  صــاد صفيـرهـا
اوو ـاءيـكَـنَـا وـا  سانْـفَـتَـحـا   وـملَهافُ  قَبــراالنْـحـا وـحـحص  

  استُـطـْل ضــادا الشِّـيـن وللتَّفَشِّـي  ْلجـعـ وبِتَكْرِيـرٍ  والـرا الالًَّمِ فـي
 رِيزالْج نةُ ابالما الْعهي ذَكَرالَّت شَرةَ ععبفَاتُ السذَا تَنْتَهِي الصبِهو.  


١
 

  والْخَيشُوم َأعلَى األنْف ،  شُومِخَيالْ يف جميٌل تٌوص: فَهِي التَّرنُّم ، واصطالحا :  الْغُنَّةُ لُغَةً

  . الخَـيـشُـوم مخْـرجـهـا  وغُـنَّــةٌ :اَل ابن الْجزرِي في الْمقَدمة كَما قَ

  ، قَاَل صاحب التُّحفَة  الْمشَدَدتَانِوالْميم  النُّونوِللْغُنَّة حرفَانِ هما 

غُـنـا ويمم ا ـانُونً ثُـمدشُــد  ـمسفَ كُـالً وـرح ا غُنَّـةــدب  
  

الْغُنَّة باترم  

الْغُنَّة باترم  خْفَى ثُمالْم ثُم غَمدالْم ثُم دشَدا الْماهأقْو ، اءلَمورِ الْعهمج نْدع سخَم

رم ِإلَى َأن بِيالشَّاط اماِإلم نَحجو ، كرتَحالْم  ثُم رظْهالْم ناكثَالثٌ ،الس الْغُنَّة بات  

                                                

  " .مله َأي رجٌل صاِلح جد في ع: " قَاَل الشَّيخُ محمود بن َأمين طَنْطَاوِي حفظَه اُهللا (*) 
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 . أقْواها الْمشَدد ثُم الْمدغَم ثُم الْمخْفَى
  

 

 

 

  .  الراء مضمومةً وقَعتِإذَا  -١

  : مثلَةُاَأل    ،      ،       .  

  . مضموم حرفٌ قَبلَهاوقَع الراء ساكنَةً سكُونًا أََصليا و وقَعتِإذَا  -٢

  : مثلَةُاَأل   ،      ،     .  

  .َأِلفُ مد َأو واو مد قَبلَهاوقَع و عارِضا ِللْوقْفالراء ساكنَةً سكُونًا  وقَعتِإذَا  -٣

    ،   ،      ،   .  

  . تُفَخَّم ِإال في حالَة اِإلمالَة فَتُرقَّقُ  الراء مفْتُوحةً وقَعتِإذَا  -٤

  : ِللتَّفْخيمِ َأمثلَةٌ    ،    ،    .  

 الَةاِإلم الَةي حف يققثَاٌل ِللتَّرم :     .  

  . مفْتُوححرفٌ قَبلَها وقَع و الراء ساكنَةً سكُونًا أََصليا وقَعتِإذَا  -٥
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   ،    ،   : مثلَةُاَأل    .  

  . استعالء مفْتُوحٍِ فرقَبَل حالراء ساكنَةً سكُونًا أََصليا  وقَعتِإذَا  -٦

    ،  :  مثلَةُاَأل      ،     .     

الْكَسرِ ووقَع بينَها وبين  -في آخرِ الْكَلمة  -عارِضا الراء ساكنَةً سكُونًا  وقَعتِإذَا  -٧

 وومٍ نَحمضم فْتُوحٍ َأوم نٍ َأواكس الءعتفُ اسرح مَأوِ الْفَتْحِ َأوِ الض :      ،  

     ،       َمةإال كَل :     ،  َةمكَلو :       ايهِمف وزجفَي

 يمالتَّفْخيقُ وقالتَّر (*).  

ووقَع بينَها وبين الْفَتْحِ َأوِ  -في آخرِ الْكَلمة  -عارِضا الراء ساكنَةً سكُونًا  وقَعتِإذَا  -٨

 : استعالء مكْسورٍ نَحو١الضم َأي حرف ما لَم يكُن حرفَ     ،      ، 

       َةمإال كَل :     ِرالْفَج ةورةَ  ، بِسمكَلو :      ، ْتقَعثُ ويح

  ١.فَفيهِما التَّرقيقُ 

٩-  يمالتَّفْخ بجِل وعِل الْفي َأوِل فصالْو َأِلف دعنَةً باكس اءالر تقَعِإذَا و.  
                                                

  (*) ودمحخُ ماُهللا اقَاَل الشَّي ظَهفح ين طَنْطَاوِيَأم نب " : نْهاُهللا ع يضر رِيزالْج ناب اماِإلم نلَكو
، وعمالً بِاَألصِل ، التَّرقيقَ ؛ نَظَرا فيهِما ِلحاِل الْوصِل " الْقطْرِ " التَّفْخيم ، وفي " مصر " اخْتَار في 

مكْسور مرقَّقٌ ، وهو الْمعوُل " الْقطْرِ " مفْتُوح مفَخَّم في الْوصِل ، وفي " مصر " يعني َأن الراء في 
  :علَيه ، وقَد نَظَم ذَِلك شَيخُنَا الْمتَولِّي فَقَاَل 

            ي َأن يراخْتِل وصثُْل الْوِل ...  وقَفَ ما ذَا الْفَضطْرِ يالْق رصم اءي رهـ.أ" . ف.  
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 : مثلَةُاَأل      ،       ،       ،       ،      

.  

 

   . الراء مكْسورةً نُطقَتْ مرقََّقَةً وقَعتِإذَا  -١

  : مثلَةُاَأل     ،     ،       .  

ال بِشَرط َأن كَسرا َأصليا،  قَبلَها مكْسوروقَع اكنَةً سكُونًا أََصليا والراء س وقَعتِإذَا  -٢

  .في نَفْسِ الْكَلمة كَما سبقَ  استعالء مفْتُوحٍ فُرح الراء قَحيلْ

  : مثلَةُاَأل      ،    ،     ،      ،   

      ،       .  

عارِضا ووقَع بينَها وبين الْكَسرِ َأي حرف ساكنٍ ما لَم الراء ساكنَةً سكُونًا  وقَعتِإذَا  -٣

 ونَح الءعتفَ اسرح كُني:     .  

وجب التَّرقيقُ ِللْوقْف  نَة َأو ياء مداكس ٍاءبعد يالْكَلمة  الراء في آخرِ وقَعتِإذََا  -٤

  ونَح ارِضالْع :      ،       ،        ،     .  

َأو منَونَةً بِالضمِ  نَتْ مضمومةًوتَْأخُذُ الراء حركَتَها اْألصليةَ عنْد الْوصِل فَتُفَخَّم ِإن كَاهذّا 

  . َأو مفْتُوحةً َأو منَونَةً بِالْفَتْحِ وتُرقََّقُ ِإن كَانَتْ مكْسورةً َأو منَونَةً بِالْكَسرِ

 : ِللتَّفْخيمِ  َأمثلَةٌٌ       ،         ،       ،  
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     ،            .  

   : ِللتَّرقيق  َأمثلَةٌ     ،          ،     .  

  

 ةياآلت االتي الْحا فيقُهقتَرو اءالر يمتَفْخ وزجيو :  

  :نَحو .  كَسرٍ ووقَع بعدها حرفُ استعالء مكْسورٍ بعد ةًنَاكسالراء  وقَعتِإذََا  -١

  

  )١(.   

صاد َأو  الْكَسرِ بينو نَهابي فَصَلكَسرٍ و بعدسكُونًا عارِضا  ةًنَاكسالراء  وقَعتِإذََا  -٢

 طَاءو يمالتَّفْخ حص  قْفالْو نْديقُ عقالتَّرونَح :     ،      .١  

صح ا يفًتَخْفمن الْكَلمة  الْياء فَتْذحو ، بعد ضمٍسكُونًا عارِضا  ةًنَاكسالراء  وقَعتِإذََا  -٣

 نْديقُ عقالتَّرو يمالتَّفْخ قْفالْو.  ونَح :         )ا ولُه٢( ) يرِذُنَُأص( .  

 ةمقَدالْم باحقَاَل ص:  

قِّــقرو اءـا ِإذَا  الــرتْ  مـركُـس  كَـذَاك  ـدعـرِ بـثُ  الْكَسيكَـنَـتْ حس  

ِإن  لَم تَكُـن نـِل مقَب  فـرح تـالَاسع  َأو  ةُ كَانَـتـرـتْ  الكَسـســالَ  لَيَأص  

  تُـشَــدد  ِإذَا تَـكْـرِيـرا  وَأخْـــف  يوجـد ِلكَسـرٍ فـرق فـي والْخُلْـفُ
                                                

  :قَاَل اِإلمام  -فَفيها الْوجهانِ : " قَاَل الشَّيخُ محمود بن َأمين طَنْطَاوِي حفظَه اُهللا ) ١(
  دوجرٍ يِلكَس قري فالْخُلْفُ فو".  
والتَّرقيقُ مقَدم ومعموٌل بِه ؛ نَظَرا ِلحذْف : "  شَّيخُ محمود بن َأمين طَنْطَاوِي حفظَه اُهللاقَاَل ال) ٢(

 - ، وكُررتْ هذه الْكَلمةُ ستَّ مرات في هذه السورة"ونُذُرِي " الْياء الَّتي بعد الراء ؛ َألن اَألصَل 
 التسري الْمنعةُ -يما كَلِل" بِالنُّذُرِ : " ، َأمصالْو الَةي حيقُ فقالتَّرا ، وداحالً وقْفًا قََوو يما التَّفْخيهفَف.  

  .وجه الطُّرقَ الَْعالمةُ برانقُ رحمه اُهللا في تَعليقَاته علَى الْمصحف ، ويعني بِاَأل كَذَا قَاَل) ٣(
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 تَجوز الْقراءةُ بِالتَّفْخيمِ وبِالتَّرِقيق علَى تَوسط الْمدينِ مع عدمِ السكْت ، وعلَى مدهما    

مع تَرك الْغُنَّة ، وتَتَعين الْقراءةُ بِتَرقيقها علَى السكْت الْخَاص ، وبِتَفْخيمها علَى خَمسا 

 هجاَألو ةي٣(بِق( .  

 

 الِلةالْج اٌل  )(*)اُهللا ( ِلالمِ لَفْظوةٌَأحسخَم :  

 

١- اللَةالْج َأ بِلَفْظتُدِإذَا اب.  

 : اَألمثلَةُ        ،              ،  

             .  

  .فَتْحٍ نُطقَتْ مفَخَّمةً  الالم بعد وقَعتِإذَا -٢

  :اَألمثلَةُ       ،        ٥،      .  

  ١.  الالم بعد ضم وقَعتِإذَا -٣

                                                

اجتنَابا ِلِإلهانَة في ؛ اسم الْجاللَة : لَفْظ الْجاللَة ، وِإنَّما يقُولُون : يتَحرج بعض اِإلخْوة عن قَوِل (*) 
 ةمكَل "لَفْظ "  ِلهِمقَو دلَى حاللَّع ؛ ِإذ ونمعزا يكَم راَألم سلَيو ، نم اناللِّس تَلَفََّظُها يِلكُلِّ م فْظُ جِنْس

 رذُكو ، مالْكَلةَ ومالْكَلو ُل الْكَالمشْم؛ فَي اتماِهللا " الْكَل مبِيرِ " اسبِتَع وِيدي التَّجنَا فه " لَفْظ " ؛ َألن
َأمو ، التَّلَفُّظُ ال النَّظَر لُّهحم وِيدا التَّج " ما " اِإلسَأما ، وذَا لُغَوِيه ، يومِ اللَّفْظمذَا الْعِله وصخُص وفَه

 اِلكم نةُ ابالما قَاَل الْعيزِ كَميالتَّم نم دا فَال بوِينَح:  
 متَقكَاس يدفنَا لَفْظٌ مكَالم ...مفٌ الْكَلرح ٌل ثُمعفو ماسو  
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   : اَألمثلَةُ    ،       ،      .  

ةمقَدالْم باحقَاَل ص :  

  الـلَّـه  كَعـبـد  ضــم أو فَتْـحِ عـن  الـلَّـه  اســمِ مــنِ الــالَّم وفَخِّـمِ
 

 

  .الالم بعد كَسرٍ نُطقَتْ مرقََّقَةً  وقَعتِإذَا  -١

  : اَألمثلَةُ       ،     ،        .  

  :نَحو قَوِله تَعالَى نُطقَتْ مرقََّقَةً  تَنْوِينٍالالم بعد  وقَعتِإذَا  -٢

                .  

  
  
  

  
  
  
  

                                                                                                                                                        

  .ِإطْالقَاً ، واُهللا َأعلَم " لَفْظ الْجاللَة : " فَال حرج في قَوِل  
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حرفُ 
اءالْهِج  

 هجخْرفَا  مصيهف ةتُ الْقُو  يهف فعفَاتُ الضفَاتٌ ال   صص
 قُوةَ فيها

  ضعفَ وال

 ددع
فَاتالص  

١ -
  الْهمزةُ

لْقى الْحةُ  َأقْصالشِّدو رهالْج  تَاحاالنْففَاُل وتاتُ  اِإلسم٥  اِإلص  

٢ - 
اءالْب  

الْجهر والشِّدةُ   قهِماالشَّفَتَانِ مع انْطبا
  والْقَلْقَلَةُ

تَاحاالنْففَاُل وت٦  الذَّالقَةُ  اِإلس  

٣ - 
التَّاء  

وُأصوُل الثَّنَايا اللِّسانِ طَرفُ 
  الْعلْيا

اِإلستفَاُل واالنْفتَاح   الشِّدةُ
سمالْهو  

  ٥  اِإلصماتُ

٤ - 
الثَّاء  

نَايا وَأطْرافُ الثَّ اللِّسانِطَرفُ 
  الْعلْيا

  الْهمس والرخَاوةُ   
  واالنْفتَاح واالستفَاُل

  ٥  اِإلصماتُ

٥ - 
الْجِيم  

مع ما فَوقَه من  اللِّسانِوسطُ 
  الْحنَك اَألعلَى 

الْجهر والشِّدةُ 
  والْقَلْقَلَةُ

تَاحاالنْففَاُل وتاتُ  اِإلسم٦  اِإلص  

٦ - 
 اءالْح  

لْقطُ الْحسةُ     وخَاوالرو سمالْه  
تَاحاالنْففَاُل وتاالسو  

  ٥  اِإلصماتُ

٧ - 
الْخَاء  

لْقنَى الْحَأد  الءعتةُ   اِإلسخَاوالرو سمالْه  
 تَاحاالنْفو  

  ٥  اِإلصماتُ

٨ - 
  الداُل  

وُأصوُل الثَّنَايا  اللِّسانِطَرفُ 
  لْعلْياا

الْجهر والشِّدةُ 
  والْقَلْقَلَةُ

تَاحاالنْففَاُل وتاتُ  االسم٦  اِإلص  

٩ - 
  الذَّاُل

وَأطْرافُ الثَّنَايا  اللِّسانِطَرفُ 
  الْعلْيا

رهفَاُل   الْجتاالسةُ وخَاوالر
تَاحاالنْفو  

  ٥  اِإلصماتُ

١٠- 
اءالر  

واالنْحرافُ الْجهر   مما يلي ظَهره اللِّسانِطَرفُ 
 التَّكْرِيرو  

 ةخَاوالر نيطُ بسالتَّو
والشِّدة واالستفَاُل 

تَاحاالنْفو  

  ٧  الذَّالقَةُ

١١- 
ايالز  

وَأطْرافُ الثَّنَايا  اللِّسانِطَرفُ 
  السفْلَى

رهالْج يرفالصةُ  وخَاوفَاُل الرتاالساتُ  وم٦  اِإلص  

١٢- 
ينالس  

  الْهمس والرخَاوةُ   الصفير  مثُْل الزايِ
تَاحاالنْففَاُل وتاالسو  

  ٦  اِإلصماتُ
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١٣- 
الشِّين  

مع ما فَوقَه من  اللِّسانِوسطُ 
  الْحنَك اَألعلَى

  الْهمس والرخَاوةُ   التَّفَشي
تَاحاالنْففَاُل وتاالسو  

  ٦  اِإلصماتُ

١٤- 
ادالص  

اِإلستعالء   مثُْل الزايِ
  واالطْباقُ 
يرفالصو  

  رخَاوةُ الْهمس وال
  

  ٦  اِإلصماتُ

١٥- 
 ادالض  

 افَّتَينَى حانَِأدا  اللِّسم عم
  لْعلْيايليها من اَألضراسِ ا

 و رهالْج
 الءعتاِإلس
واالطْباقُ 

واستطَالَةُ الْجهرِ 
  والشِّدةُ

  ٦  اِإلصماتُ  الرخَاوةُ

١٦- 
الطَّاء  

ثُْل التَّاءةُ  مالشِّدورهالْج 
 الءعتاِإلسو

  والْقَلْقَلَةُ واالطْباقُ

  ٦  اِإلصماتُ  
من َأقْوى 
وفرالْح  

١٧- 
الظَّاء   

الْجهر واِإلستعالء   مثُْل الذَّاِل
  واالطْباقُ 

  ٥  اِإلصماتُ  الرخَاوةُ

١٨- 
نيالْع  

لْقطُ الْحسو  رهالْج   ةخَاوالر نيطُ بسالتَّو
والشِّدة واالستفَاُل 

تَاحاالنْفو  

  ٥  اِإلصماتُ

١٩- 
نالْغَي  

 نم لْقنَى الْحانَِأداللِّس  رهالْج الءعتاِإلسو  تَاحاالنْفةُ وخَاوالرو  
  

  ٥  اِإلصماتُ

٢٠- 
الْفَاء  

 افَأطْر عفْلَي مالس الشَّفَة طْنب
  الثَّنَايا الْعلْيا

  الْهمس والرخَاوةُ   
تَاحاالنْففَاُل وتاالسو  

ها لُّكُ ٥  اِإلصماتُ
صفَاتُ 
فعض  

٢١- 
  الْقَافُ

مع ما فَوقَه من  اللِّسانِقْصى َأ
  الْحنَك اَألعلَى

الْجهر والشِّدةُ 
 الءعتاِإلسو

  والْقَلْقَلَةُ

تَاحاتُ  االنْفم٦  اِإلص  

٢٢- 
  الْكَافُ

مع ما فَوقَه من  اللِّسانَِأقْصى 
الْحنَك اَألعلَى تَحتَ مخْرجِ 

 الْقَاف  

  الْهمس واالستفَاُل  الشِّدةُ
 تَاحاالنْفو  

  ٥  اِإلصماتُ

٢٣- 
الْالم  

 افَّتَينَى حانَِأدى  اللِّسنْتَهِإلَى م
 اسرقَابُِل اَألضا يمم هفطَر

الصواحك واَألنْياب والرباعيةَ 
  والثَّنَايا

التَّوسطُ بين الرخَاوة   الْجهر واالنْحرافُ
والشِّدة واالستفَاُل 

تَاحاالنْفو  

  ٦  الذَّالقَةُ

٢٤- 
يمالْم  

الشَّفَتَانِ ِإذَا كَانَتْ مظْهرةً 
 خْفَاةً َأوِإذَا كَانَتْ م شُومالْخَيو

  مدغَمةً 

رهالْج   ةخَاوالر نيطُ بسالتَّو
والشِّدة واالستفَاُل 

  واالنْفتَاح والْغُنَّةُ

  ٦  الذَّالقَةُ

٢٥- 
النُّون  

مع ما يليه من  اللِّسانِطَرفُ 
ُأصوِل الثَّنَايا الْعلْيا تَحتَ 

مخْرجِ الالمِ ِإذَا كَانَتْ مظْهرةً 
 خْفَاةً َأوِإذَا كَانَتْ م شُومالْخَيو

  مدغَمة

رهخَ  الْجالر نيطُ بسالتَّو ةاو
والشِّدة واالستفَاُل 

  واالنْفتَاح والْغُنَّةُ

  ٦  الذَّالقَةُ

٢٦- لْقى الْحَأقْص  رهةُ  الْجخَاوالرو سماتُ   الْهم٥  اِإلص  
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اءالْه  
٢٧- 

اوالْو  
١ - فوالْج نةُ ميدالْم اوالْو  
٢ -  نم ةيدالْم رغَي اوالْو

  الشَّفَتَينِ 

رهفَاُل  الْجتاالسةُ وخَاوالر  
 ينوالل تَاحاالنْفو  
  

  ٦  اِإلصماتُ

٢٨- 
  اَألِلفُ 

 جتَخْر ةً  ويدِإال م ال تَكُون
فوالْج نم  

رهفَاُل  الْجتاالسةُ وخَاوالر  
 تَاحاالنْفو  

  ٥  اِإلصماتُ

٢٩- 
اءالْي  

  من الْجوف الْياء الْمديةُ - ١
٢ -  طسو نم ةيدالْم رغَي اءالْي

مع ما فََوقَه من الْحنَك  اللِّسانِ
  اَألعلَى

رهفَاُل  الْجتاالسةُ وخَاوالر  
 يناللو تَاحاالنْفو  
  

  ٦  اِإلصماتُ
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  رسم تَوضيحي ِلمخَارِجِ الْحروف نَقْالً عن موقعِ طَرِيق الْقُرآنِ  

    www.quranway.net.الْقَاِئمين علَيه خَيرا جزى اُهللا 
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  : قَاَل تَعالَى                        

                    ) ُةاآلي اءرةُ اِإلسور١١١س.(  

 اءلَمالْع ضعلَّ بتَداسةاآلي هذتَ  بِها ثَبم عم ، ةوركُلِّ س ةمخَات نْدالتَّكْبِيرِ ع ةحلَى صع

اهوا ري التَّكْبِيرِ مُل فاَألصو ، نَّةي السف ابيبَِأ ن بةَز  ، َاَلق : " سمتُع رِكْعةَم بن 

لَسيمان قَ:  وُلقُيتُْأر ِإ ىلَعسميَلاع نِب عباِهللا د قُ نِبنْطَسلَفَ ينٍطام تُغْلَب الضاَلقَ ىح 

 تُغْلَب املَفَ يرٍثكَ نِب اِهللا دبع ىلَع تُْأرقَ ينِِّإفَ متخْتَ ىتَّح ةورس لِّكُ ةماتخَ دنْع ربكَ:  يِل

الضكَ:  يِل اَلقَ ىحبر خْتَ ىتَّحتم  ،خَْأوبرين عباِهللا د بكَ ننََّأ يرٍثقَ هَأر ىلَع مجاهد 

 هربخَْأو،  كِلذَبِ هرمَأ -ا رضي اُهللا عنْهم - اسٍبع ناب نَأ داهجم هربخَْأو،  كِلذَبِ هرمَأفَ

ابن علَىنََّأ اسٍبَأ عقَر ُأ هبي كَ نِببٍع   هربذلكفَاَم  ،خَْأوبرُأ هبَأ يبِالنَّ ني  َأمره 

"  كِلذَبِ
)١(

. ١  

 ةَزب يبَِأ نِب مِاسقَالْ نِب دمحم نِب دمحَأومدار خالف الْعلَماء في صحة هذَا الْحديث علَى 

لَه رِوايةٌ ،  ةَكَّمبِ اءرقْاِإل ةُخَيشْم هيلَِإ تْهتَانْ ، وهو اِإلمام الْقَارُِئ الْملَقَّبِ بِالْبزي

كِّييرٍ الْمنِ كَثامِ اباِإلم نآنِ الْكَرِيمِ عةٌ ِللْقُرراتتَوم ، ا َأجهتحصا ووِلهلَى قَبةُ عاُألم تعم  

 ،اَلقَو يهف اماإلم ابالْ نجرِزاُهللا  ي همحُأ " :راذٌتَس محقٌق طٌابِض تْمقن  "
)٢(

 ،  

                                                
) ٣/٣٤٤) (٥٣٢٥(والْحاكم وصححه  ، )٢/٣٧٠،٣٧١) (٢٠٧٧،٢٠٧٩(رواه الْبيهقي في الشُّعبِ ) ١(

  ) .٤/٤٢٠) (١٦٨٤، وانْظُر١٦٨٥(والْفَاكهِي في َأخْبارِ مكَّةَ 
  .  )١/٢٠٤(اَألعالم ِللزركَلي ()٢(
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 مِاسقَالْ نِب دمحم نب دمحَأ: " ووثَّقَه ابن حبان في الثِّقَات ، ولَم يذْكُره بِضعف فَقَاَل  

ىبَِأ نِب بةَز ذَِّؤمن مجِسالْ دحامِر يىوِر عن نِب عيةَنَي حانَثَد نْعالْ هِلويد بن نَببِ انواسط 

"
)١( 

   . هـ. أ 

وعن مىوس نِب هارالْ يِل اَلقَ : " اَلقَ ونبيِل اَلقَ يز محمد بِإ نرِدالشَّ يسافعإِِ : " ين 

 اذَهو"  : يرٍثكَ نب ينِالد ادمع ظُافحالْ اَلقَ،  " "كيبِنَ نِنَس نم ةًنَّس فَقَد تَركْتَ يربِكْالتَّ تَكْرتَ

تَقْيتَ يضصحيحلِْل هحديث  "
)٢(

.   

رازِي من علَماء الْجرحِ والتَّعديِل فَمع شدته في وَأما من وصفَه بِالضعف كََأبِي حاتمِ ال

التَّكْبِير بِالْقَبوِل  علَماء الْقُراءهذَا الْعلْمِ لَم يقُْل بَِأن الْبزي كَذَّاب َأو وضاع ، وقَد تَلَقَّى 

  .صحته  قَديما وحديثًا فََال داعي ِللتَّشْكيك في

 ةبالطَّي قضِ طُرعب نم درا وِإنَّمو ، ةبِيالشَّاط طَرِيق نم التَّكْبِير رِدي لَمانِ ، وعنَو وهو

 :امعو ، خَاص .  

 

رحِ وما بعدها ِإلَى َأوِل سورة النَّاسِ التَّكْبِير من َأوِل سورة الشَّ: وفيه مذْهبانِ ، اَألوُل 

 ةي الْغَايف الءو الْعَأب ها ذَكَرم وهِل ، ونْفَصرِ الْمقَص عُل متَّصاعِ الْمبِِإشْب خْتَصيو ،

 اءَالري الالمِ وف الْغُنَّة كتَرا وعبَأر ثَالثًا َأو هدم١.و  

التَّكْبِير من آخرِ الضحى وما بعدها ِإلَى آخرِ النَّاسِ ، وهو ما ذَكَره الْهذَلِّي في : اني الثَّ

ويْأتي علَى تَوسط الْمتَّصِل مع قَصرِ  .الْكَامِل ، وَأبو الْكَرمِ الشَهزورِي في الْمصباحِ 

طستَوِل ونْفَصالْم ه . اءالري الالمِ وف الْغُنَّة عِل متَّصاعِ الْملَى ِإشْبعو.  

 

 س؛ ِإذْ لَي ةبى التَّووآنِ سرِ الْقُرِإلَى آخ ةحالْفَات نم َأي ، ةورِل كُلِّ سَأو نم التَّكْبِير  
                                                

)١(  انبنِ حالثِّقَاتُ الب)٢( . )٨/٣٧(  اِإلتْقَان)١/٣٢٤( . 



  ١٣٩ 
 

  

  .تَّكْبِير ذَكَره الْهذَِلي في كَامله ، وَأبو الْعالء في غَايته َألوِلها بسملَةٌ ، وهذَا ال

  :وفي الْمذَاهبِ الثَّالثَة قَاَل الْعالمةُ الضباع رحمه اُهللا 

     ِل انْـمَأو ـنـشم ا َأوهاحثْ ـردفَح ـخُ ...  ن فْصٍ قَدلْفُ  تَكْبِيرٍ ِلحدرو  

ـَعـضــهـم كَبـر في غَـيـرِ برا      ى...  وبرورِ جهمالْج كُهتََرو ، ةء
 )١(

 ١  

 ، لَةمسَل الْبلُّ التَّكْبِيرِ قَبحمولَفْظُ التَّكْبِيرِ و: راُهللا أكْب  .و هعم يدمال تَحيَل ولال تَه نْدع

جازه بعض الْمتََأخِّرِين ِللتَّعظيمِ ، ولَيس صحيحا ؛ ِإذْ ال مجاَل ِلالجتهاد َأصالً ، وَأحفْصٍ 

 ةي التِّالوف . لَةمسبِالْب لُهصوو لَى التَّكْبِيرقْفُ عالْو وزجيِإال . و هلَيقْفُ عالْو وزجال يو

 نهرِ الْخَتْمِ ، ووي سى": فحالضآنِ " ورِ الْقُرا ِإلَى آخهدعا بمُل . وصو وزجكَذَا ال يو

وعنْد وصِل َآواخرِ السورِ بِالتَّكْبِيرِ . آخرِ التَّكْبِيرِ مع وصله بِالْبسملَة موقُوفًا علَيها 

وِإن . عليم اُهللا َأكْبر ، فَحدث اُهللا َأكْبر : ا ، نَحو كُسرتْ ما كَان آخرهن ساكنًا َأو منَونً

 وِل ، نَحصةُ الْوزمفَتْ هذحو اِلهلَى حع كْتَهكًا تَررحم كَان : ، راُهللا َأكْب الِّينال الضو

ذَا كَان آخر السورة حرفَ مد وجب حذْفُه ، علْم الْكتَابِ اُهللا َأكْبر ، اَألبتَر اُهللا َأكْبر ، وِإ

 ونَح : وتْ ، نَحمعٍ ضمج يمم كَان ِإنو ، رى اُهللا َأكْبضرِإذَا : يو ، راُهللا َأكْب ثَالَكُمَأم

 وا ، نََحلَتُهتْ صتَنَعيرٍ اممض اءه كَان : ره اُهللا َأكْببر .و وا نَحوركْسم كَان أَْولُوا : ِإن

وسواء في التَّكْبِيرِ في  )٢(. األلْبابِ اُهللا َأكْبر ، تَعين تَرقيقُ المِ لَفْظ الْجاللَة كَما مضى 

الةا  الصرِهي غَيفو.  

  مالحظَةٌ هامةٌ

التَّكْبِيرِ ، سواء كَان الَّتي نَصتْ علَى مع طُرق  لْهمزِيمتَنع السكْتُ علَى الساكنِ قَبَل ا

اما عخَاص ا َأو . 
  

                                                
وانْظُر ، )١/٥٨٨،٥٨٦(بِتَصرف من هداية الْقَارِي ِللْعالمة الشَّيخِ عبد الْفَتَّاحِ الْمرصفي رحمه اُهللا ) ١(

 ٢() ١/٣٢٤(اِإلتْقَان(  فحصلَى الْمع ةيوِيده التَّجيقَاتلي تَعاُهللا ف همحةَ ربقُ حانرةُ بالمكَذَا قَاَل الَْع.  



  ١٤٠ 
 

 
 

 

لتَّلْفيق ، وال يلْتَبِس علَيه مذْهب بِآخَر جاءتْ هذه الْجداوُِل اَألربعةُ ِليتم ِللْقَارِِئ اَألمن من ا

 اعبالض امةُ اِإلمالما الْعهنَظَّما وهعمج قَدو ، هتمحرِل اِهللا والً  (*)بِفَضودا جيهف عضوو ،

، وقَد بينَتْ ) الْهاشمي ، وَأبِي طَاهرٍ ، والْفيِل ، وزرعان(ربعة ِلكُلِّ طَرِيق من الطُّرق اَأل

 نم هْآخَذلَى ما ععزوم هجاَألو نم الفالْخ اتمي كَلف داحِلكُلِّ و وزجا ياوُِل مدالْج هذه

عضوا ، ونْهم يري اخْتالْكُتُبِ الَّت اءمَأسنِ ، وماَألي الطُّوِلي ودمي الْعف الفاتُ الْخمتْ كَل

 ، هْأخَذمِ متَ اسا تَحهكْمح ةمكُلِّ كَل اءبِِإز كُونا ؛ ِليلْيالْع ةيضرالْع ي الْخَانَاتالْكُتُبِ ف

 فرمِ التَّكْبِيرِ بِحدع هجِإلَى و يرُأشال(و(  فرامِ بِحالتَّكْبِيرِ الْع هجِإلَى وو ،)ِإلَى ) عو ،

 فرورِ الْخَتْمِ بِحاِئِل سالتَّكْبِيرِ َألو هجص(و ( فرا بِحرِهاخالتَّكْبِيرِ َألو هجِإلَى وو ،)خ ( ،

داء عن كُلٍّ من اَألربعة ، وِإلَيك وقَد وضع في نهاية كُلِّ جدوٍل ما اتَّفَقَ علَيه َأهُل اَأل

  ١: الْجداوَِل 

  

  

  

  

                                                
 "  (*) النَّص رِيحاُهللا " ص همحر ةرِيصقَارِِئ الْمومِ الْممخِ عاعِ ، شَيبخِ الضِللشَّي. 
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يماشالْه نع يهفَ فا اخْتُلُل مودج   

  

  كَلماتُ   

   الفالْخ  

  

  الطرق ومذاهبهم
شاطبية

ال
  

  

ستنير
الم

الغاية    
الجامع    
المبهج    
سير    

التي
التذكرة    
ص    

التلخي
  

  

  الكامل

الملنجي
ي  

الخباز
  

  ال ع خ  ال ع خ  ال  ال  ال  ال  ال  ع ص ال  ال  ال  التكبير

  المد المنفصل
توسط أو 

  خمس
  خمس  خمس  خمس  خمس  خمس  توسط  توسط  توسط  توسط

  المد المتصل
توسط أو 

  خمس
  طول  طول  خمس  خمس  خمس  طول  طول  طول  طول

  غنة  غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  النونان مع ل ر

  سين  سين  سين  صاد  سين  سين  سين  ينس  سين  سين  ويبصط ، وبصطة

  سين  سين  صاد  صاد  سين  سين  سين  سين  سين  وجهان  المصيطرون

  سين  سين  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  بمصيطر

  وجهان  وجهان  إبدال  إبدال  وجهان  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  وجهان  باب آلذكرين

  إظهار  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  غامإد  يلهث ذلك

  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إظهار  إدغام  إدغام  إدغام  اركب معنا

  إشمام  إشمام  إشمام  إشمام  وجهان  إشمام  إشمام  إشمام  إشمام  وجهان  ال تأمنا

  إدراج  إدراج  سكت  سكت  سكت  إدراج  إدراج  سكت  إدراج  سكت  عوجا

  إدراج  إدراج  سكت  سكت  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  اجإدر  سكت  مرقدنا

  إدراج  إدراج  سكت  سكت  سكت  سكت  إدراج  سكت  سكت  سكت  من راق،وبل ران

  توسط وطول  توسط وطول  توسط  توسط  توسط  قصر  قصر  قصر  قصر  توسط وطول  عين

  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  وجهان  فرق

  حذف  حذف  إثبات  إثبات  وجهان  إثبات  حذف  حذف  حذف  نوجها  وقفا: فما آتان 

  فتح  فتح  فتح  ضم  وجهان  فتح  فتح  فتح  فتح  وجهان  ضعف ، وضعفا

  مد  مد  مد  مد  وجهان  قصر  قصر  قصر  قصر  وجهان  وقفا: سالسال 

                                      رْأظْهزِ ، ومَل الْهنِ قَباكلَى السع يماشالْه كُتسي لَميس(و ( و)ا ) نداحال وقَو. 



  ١٤٢ 
 

   جدوُل ما اخْتُلفَ فيه عن َأبِي طَاهرٍ

  كَلماتُ

الفالْخ  

  

  

  الطرق ومذاهبهم
ت

س
كفاية ال

ضة  
الرو

شاد  
اإلر

صباح  
الم

التذكار  
  

الجامع  التجريد
الكامل  
الكفاية  
  

  ياطالخ  الفارسي

  ال  ال ع خ  ال  ال  ال  ال  ال خ  ال  ال  ال  التكبير

  خمس  خمس  توسط  توسط  توسط  توسط  توسط  توسط  توسط  توسط  المد المنفصل

  طول  طول  طول  توسط  توسط  طول  توسط  طول  طول  توسط  المد المتصل

الساكن قبل 

  الهمز
  قتحقي

سكت 

  عام
  تحقيق  تحقيق

تحقيق ، 

سكت 

  عام

سكت 

  خاص
  تحقيق  تحقيق  تحقيق  تحقيق

  ال غنة  غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  النونان مع ل ر

  صاد  سين  سين  سين  سين  سين  صاد  سين  سين  سين  ويبصط ، وبصطة

  صاد  سين  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  بمصيطر

  إبدال  وجهان  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  دالإب  إبدال  باب آلذكرين

  إدغام  إدغام  إدغام  وجهان  وجهان  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  يلهث ذلك

  إدغام  إظهار  إظهار  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  اركب معنا

  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  عوجا

  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  جإدرا  إدراج  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  مرقدنا

  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  إدراج  سكت  سكت  إدراج  سكت  من راق،وبل ران

  قصر  قصر  قصر  توسط  توسط  قصر  توسط  قصر  عين
توسط 

  وطول
  قصر وتوسط

  تفخيم  تفخيم  تفخيم  ترقيق  ترقيق  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  فرق

  حذف  حذف  حذف  حذف  إثبات  حذف  حذف  حذف  إثبات  إثبات  وقفا: فما آتان 

  قصر  مد  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  وقفا: سالسال 

بِيوسفَ ، وفَتَح ضاد ) ال تأمنا(قََوالً واحدا ، وال خالفَ عنْه في ِإشْمامِ ) ن(و ) يس(وَأظْهر َأبو طَاهرٍ 

)فضع (ا وعم)فًاضع (ِومى  بِالرورو ،)ونرطيسالْم ( الفي الطُّورِ بِال خف.  
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  الطرق ومذاهبهم  

  كَلماتُ

الفالْخ  

  

 الجامع  الكامل  المصباح  المستنير
  

الكفاية
  

ضة 
رو

 المعدل
ضة

 الرو
  

 الغاية
  

 المبهج
  

 التذكار
  

 الوجيز
  

ي
الحمام

  

ي
الطبر

ي  
الحمام

ابن خليع  
ي  

الحمام
ي  

الطبر
  

  ال  ال  ال  الع ص  ال  ال  ال  ال  ال ع خ  ال ع خ  ال خ  ال خ  ال  ال  التكبير

  المد المنفصل
  توسط  قصر  توسط  قصر

قصر أو 

  ثالث
  قصر  قصر  قصر  قصر  توسط

قصر أو 

  ثالث
  خمس  ثالث  ثالث

  خمس  طول  طول  طول  طول  طول  طول  طول  طول  طول  توسط  توسط  طول  طول  المد المتصل

  النونان مع ل ر

  
  غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  غنة  غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة  ال غنة

ويبصط ، 

  وبصطة
  سين  سين  سين  سين  سين  سين  صاد  صاد  صاد  سين  صاد  صاد  سين

  يبسط

  بصطة

  صاد  سين  سين  سين  صاد  سين  سين  سين  سين  سين  سين  سين  صاد  سين  المصيطرون

  سين  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  صاد  ادص  سين  صاد  صاد  صاد  بمصيطر

  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  إبدال  وجهان  وجهان  وجهان  إبدال  إبدال  إبدال  باب آلذكرين

  إظهار  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إظهار  إظهار  إظهار  إدغام  إدغام  إظهار  إدغام  اركب معنا

  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  سكت  إدراج  إدراج  عوجا

  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  سكت  إدراج  إدراج  مرقدنا

  من راق، 

  وبل ران
  سكت  إدراج  سكت  سكت  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  سكت  سكت  سكت

  عين
  توسط  توسط  قصر  قصر

توسط 

  وطول

توسط 

  وطول
  صرق

قصر 

  وتوسط
  قصر  توسط  قصر  قصر  توسط  قصر

فما 

  وقفا:آتان
  حذف  حذف  إثبات  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف

ضعف ، 

  وضعفا
  وجهان  فتح  فتح  فتح  ضم  فتح  ضم  فتح  فتح  فتح  فتح  فتح  فتح  فتح

  مد  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  مد  مد  قصر  قصر  قصر  قصر  وقفا:سالسال

 غَمَأدزِ ، ومَل الْهنِ قَباكلَى السيُل عالْف كُتسي لَمو)ث ذَِلكلْهي ( رَأظْهو ،)يس ( و)ن ( اءر فَخَّمو ،

)قرف ( َأشَمو ،)نَّاال تَْأم ( الفبِال خ.   

 جدوُل ما اخْتُلفَ فيه عنِ الْفيِل
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  الطرق ومذاهبهم  

  كَلماتُ

الفالْخ  

  

ضة المعدل  الجامع  الروضة
 رو

 
ستنير

الم
  

ا
 لغاية
  

صباح
 الم

  
 التجريد

  
 التذكار
  

ق الداني
 طري

  
 الكفاية
ي  

الحمام
ي  
سنْجرد

سو
ال

  

ي
الحمام

صاحفي  
الم

  
  ال  ال  ال  ال  ال  الع ص  ال  ال  ال  ال  ال  ال  التكبير

 توسط  توسط  قصر  توسط  قصر  توسط  قصر  المد المنفصل
  

 خمس  خمس توسط  توسط  توسط
  

  طول  خمس  طول       طتوس  توسط  طول  طول  طول  طول  طول  طول  طول  المد المتصل

  تحقيق  تحقيق  سكت عامتحقيق،  تحقيق  تحقيق  تحقيق  تحقيق  تحقيق  تحقيق  تحقيق  تحقيق  تحقيق  الساكن قبل الهمز

  سين  صاد  صاد  سين  سين  صاد  سين  صاد  صاد  صاد  سين  سين  ويبصط ، وبصطة

  سين  صاد    سين      سين  وجهان  صاد  سين  سين  سين  سين  سين  سين  بمصيطر

  إدغام  إدغام  إدغام  وجهان  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  يلهث ذلك

  إدغام  إظهار  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إظهار  إظهار  إدغام  إدغام  اركب معنا

  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إظهار  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  إدغام  و ن يس

  إشمام  وجهان  إشمام       إشمام  إشمام  إشمام  إشمام  إشمام  إشمام  إشمام  إشمام  إشمام  ال تأمنا

  إدراج  سكت   إدراج       سكت  سكت  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  سكت  عوجا

  إدراج  سكت   إدراج  سكت  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  إدراج  مرقدنا

  إدراج  سكت   إدراج  إدراج  سكت  سكت  سكت  إدراج  إدراج  إدراج  سكت  سكت  من راق،وبل ران

توسط   توسط  قصر  توسط  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  توسط  توسط  عين

  وطول

قصر 

  وتوسط

  تفخيم  وجهان  تفخيم       ترقيق  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  تفخيم  فرق

  حذف  إثبات  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  حذف  فحذ  حذف  وقفا: فما آتان 

  ضم  ضم  ضم  ضم  فتح  ضم  ضم  ضم  ضم  ضم  فتح  ضم  ضعف ، وضعفًا

  قصر  مد  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  قصر  وقفا: سالسال 

السين ) رونالْمصيط(ولَم يبق زرعان غُنَّةَ النُّونِ الساكنَة والتَّنْوِينِ عنْد الالمِ والراء ، ولَه في 

  . اإلبداُل ال غَير ) ءالذَّكَرينِ(فَقَطْ ، وفي بابِ 

انعرز نع يهفَ فا اخْتُلُل مودج 



  ١٤٥ 
 

 

اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي ِبِنْعَمِتِھ َتِتمُّ الصَّاِلَحاُت ، َوَما َكاَن ِمْن َتْوِفیٍق ِفَمَن اِهللا َوْحَدُه 
َن الشَّْیَطاِن ، َواُهللا َوَرُسوُلُھ ، َوَما َكاَن ِمْن َسْھٍو َأْو َخَطٍأ َأْو ِنْسَیاٍن ِفِمنِّي َوِم

  .ِمْنُھ َبَراٌء 

              ،                ، 

                   ،       

   ، ُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِھ َوُذرِّیَِّتِھ ، َكَما َصلَّْیَت  َسیِِّدَنا اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى
ُمَحمٍَّد  َسیِِّدَنا ِإْبَراِھیَم ، َوَباِرْك َعَلى َسیِِّدَنا آِل َوَعَلى  ِإْبَراِھیَم َسیِِّدَنا  َعَلى

 َسیِِّدَنا آِل َوَعَلى  ِإْبَراِھیَم َسیِِّدَنا َوُذرِّیَِّتِھ ، َكَما َباَرْكَت َعَلىَوَأْزَواِجِھ 
  .. ِإْبَراِھیَم ، ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد

ِلرِواية اِإلمامِ  وفْقاً"  اْلُمْخَتَصِر اْلُمِفیِد ِفي ِعْلِم التَّْجِویِد"  َتمَّ ِبَفْضِل اِهللا َوْحَدُه ِكَتاُب
تَّاسع ال لْخَميسِفي ا  - من طُرق طَيبة النَّشْرِ  عنْهما رضي اُهللا تَعالَىرضي اُهللا تَعالَىعن عاصمٍ  حفْصِ
شَربِيعِ اَألو عر نَّم نَةعٍِل ِلسست عبَأرو شْرِينعبِيبِ والْح ةرجه نم ألْفو اَئةم  قافوالْم

نِ وَألْفَي نَةِلسثَمةيياً ،  انيالدي، "  اِإلْمَتاُع ِبَفَتاَوى التِّالَوِة َواالْسِتَماِع" ويليه مليو  ذَِلك
:  
  ،  تَعالَىرحمه اُهللا  ِّالجمزورِيِللشَّيخِ سلَيمانِ َمْتُن ُتْحَفِة اَألْطَفاِل ِفي َتْجِویِد اْلُقْرَءاِن  
  . تَعالَىرحمه اُهللا  ِلِإلمامِ ابِنِ الْجزرِيِة ِباْلُمَقدَِّمِة  ََمْتُن اْلَجْزِرَیِة اْلَمْوُسوَمو
  

  ِللَالز نم اومصعم تُسلَ امرٌؤ ينِِّإ...  يِل كبسبِ ْلجعتَ الفَ ابيع قَلْتَ نِإ
  

ِإوجِتَ ند عيفَ ابساللَخَالْ د  ...وَلج مال ن فيه عيب والع  
  

           

  ِإْبَراِھیَم الشَّْرَقاِوّي ْبُنِإْسَماِعیُل ا:  الْمصنِّفُ
  ٠١٢٠٤٢٦١٠٥: هاتفٌ محموٌل  –الْقَاهرةُ 

Elsharkawe1427@hotmail.com    
  



  ١٤٦ 
 

اِإلْمَتاُع ِبَفَتاَوى التِّالَوِة 

  َواالْسِتَماِع
ِعیٌَّة َحْوَل ِتالَوِة َوَسَماِع َفَتاَوى َوَأْحَكاٌم َشْر

  اآلَیاِت الُقْرآِنیَِّة
  

  َجَمَعُھ َوَأَضاَف َعَلْیِھ َوَحقََّقُھ 
  ِإْبَراِھیَم الشَّْرَقاِوّي ْبُنا ِإْسَماِعیُل

  َوُكُتِب السنِة َوالشریعِةُمَجاٌز ِباْلِقَراَءاِت اْلَعْشِر
  لشَِّریِفاْلُقْرآِن اْلَكِریِم ِباَألْزَھِر ا ُأْسَتاُذَو 

  َوَمْعَھِد الدَّْعَوِة َوالدَِّراَساِت اِإلْسَلاِمیَِّة
  
  

  
  ِحیِمحَمِن الرَِّبسِم اِهللا الرَّ

  ا

  اِإلْمَتاُع ِبَفَتاَوى التِّالَوِة َواالْسِتَماِع



  ١٤٧ 
 

)ةيآنالقُر اتاعِ اآليمسو ةالوَل توةٌ حيعشَر كَامَأحى وفَتَاو(  
  

  

١  
١ - كْما حه ؟ ماعمتآنِ َأوِ اسالْقُر ةالوت ِل َأثْنَاءايالتَّم  

  : قََاَل اُهللا تَعالَى                      

                      ) ُةةُ اَألنْفَاِل اآليور٢س.(  

 انَهحبقَاَل سو :                     

                       

           . ) ُةرِ اآليمةُ الزور٢٣س. (  

  :قَاَل الشَّيخُ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا  ،

 آنِرقُالْ نم اتآي اعِمس دنْع همسجِ كرحتَ دقَ مهريغَو ةابحالص ضعب ونكُي نَأ عانم ال" 

" هابِصعَأو هاندجوِ ىلَع ةوقُبِ رثَِّؤتُ           " ، ونْعد 

 رقي ال المساِإلفَ كِلذَ عمو،  ةكَرح ةيَأبِ التضعالْو ابِصعاَأل ىلَع رثََأ رهظْي دلْجِالْ ةيررِعشْقَ

 ةاعالطَّ دنْعو اِهللا رِكْذ دنْع اءيالر رقي ال امكَ ، ةامركَالْو ةولَجالرو ابِاآلد عم ىافَنَتَي اًئيشَ

"  امع هجوبِ
)١(

  ١ .هـ .أ. 

                                                
  

  ) . ١٠/٢٥٥( فَتَاوى اَألزهرِِ) ١(

  .من سورة اَألعراف  ١٧١في تَفْسيرِ اآلية ) ٥/٤٨٧(الْبحر الْمحيطُ ) ٢(



  ١٤٨ 
 

ايا التَّمَأمو ، يهف ءيالً ال شَيِل قَلايآنِ بِالتَّمالْقُر عقُ ماداُل الصعالَغُ فَاالنْفبالْمُل وفْتَعُل الْم

ه فيه فَهو تَشَبه بِالْيهود ولَيس من دينِ اِإلسالمِ في شَيء ، قَاَل َأبو حيان في تَفْسيرِه ِلقَوِل

  : تَعالَى                " :كَذَور الزرِشَخْمي  :انَه نْعد رِكْذ 

السنََّأ بِبلَ هشَنَ امر مىوس لَعيه السلْاَأل المواح وفايه تَكتَ اِهللا ابلَ ىالَعم يشَ قَبجر الو 

جٌلب الو حجالِإ ر تَاهَفَ زِلذَلتَ ال كىر يهاًودي قْيالتَّ ُأروالِّإ اةَر تَاهز غَنَْأولَ ضاه ْأرسه  .

 يف ماهرتَ رصم ارِيدبِ تُيَأر ايمف ينملسمالْ الدوَأ ىلَِإ ةُعزالنَّ هذه تَرس دقَو ، ىهتَانْ

 بِرِغْمالْو سِلُدنْاَألبِ انَالدبِ يف امَأو،  مهوسُؤر ونكُرحيو ونزتَهي آنرقُالْ رُأواقَ اذَِإ بِتَكْمالْ

 هبِشْتُفَ كرحتَتَ ال هلَ اَلقَو،  بِتَكْمالْ بدَؤم هبدَأ آنِرقُالْ ةاءرق دنْع يرغص كرحتَ ولَفَ ،

"  ةاسرالد يف ودهيالْ
)٢(

 لَماُهللا َأعو ،.   

  فَة بِالْقراءة اللَّيثية ؟ ما حكْم القراءة الْجماعية الْمعرو - ٢
  :قَاَل الشَّيخُ على محفُوظْ رحمه اُهللا 

 "يةٌ باِئرد يهو ، ةيثاللَّي ةاءربِالْق مهنْداةُ عمسةً الْماعمآنِ جةُ الْقُراءرعِ قالْبِد نمو ن
 فَقَد ، ةاهالْكَرو ةمرقَاَل الْحو اكحا الضهَأنْكَر : ةابحالص نا مدتُ َأحعمال ستُ وَأيا رم

َأرَأيتَ الْقَوم يجتَمعون فَيقْرءون : قُلْتُ ِلماِلك رحمه اُهللا تَعالَى  ": يفْعلُها ، وقَاَل ابن وهبٍ 
لَيس هكَذَا كَان يصنَع : " تموها ؟ فََأنْكَر ذَِلك وعابه وقَاَل جميعا سورةً واحدةً حتَّى يخْ

 هرِضعُل ِإلَى اآلخَرِ يجُأ الرقْري ا كَانى . "" النَّاُس ِإنَّمةُ ِإلَى . انْتَهاءرالْق هذي هتَُؤد قَدو
َأحدهم فَيتَنَفَّس فَيجِد َأصحابه قَد سبقُوه فَيتْرك بقيةَ  تَقْطيعِ الْحروف واآليات النْقطَاعِ نَفَسِ

اِئها ، اآلية َأوِ الْكَلمة ويلْحقُهم فيما هم فيه فَيشَارِكُهم تَارةً في ابتداء اآلية وتَارةً في َأثْنَ
يرِ تَرتيبِه الَّذي ُأنْزَِل علَيه ، وفيه ما فيه من التَّخْليط في كتَابِ وبِذَِلك يقْرُأ الْقُرآن علَى غَ

و ةبِآي دعةُ وآييٍ ، ونَه ةرٍ بِآيةُ َأمآيذَابٍ ، وع ةبِآي ةمحةُ رطُ آيتَخْتَل الَى ، فَقَداِهللا تَع يدع
ِإلَى هذَا َأنَّهم يتَصنَّعون بِحنَاجِِرِهم َأصواتًا مخْتَلفَةً تَقْشَعر منْها ، ِإلَى غَيرِ ذَِلك ، َأضفْ 

 ينملساعِ الْممبِِإج امرح كُلُّ ذَِلكو ، ينلالْغَاف ا نُفُوسلَه بتَطْرو ، يننْؤمالْم لُودج "
)١ (

.  

  ١حروف الْمقَطَّعة في بعضِ اَألوراد الصوفية ؟ ما حكْم ِإدراجِ بعضِ الْ -٣

                                                
)١ ( اعداِإلب)٣٠٢ص(  .  



  ١٤٩ 
 

د رَأيتُ في بعضِ اَألوراد الصوفية بعض الْحروف الْمقَطَّعة ممزوجةً بِما يقَاُل في بعضِ اَألورا
ا فم نالنَّظَرِ ع ذَا بِغَضه وزجال يو ، ةيوفاالصيمٍ ، ِلمقس يحٍ َأوحكَالمٍ ص نم ادراَألو هذي ه 

في ذَِلك من تَالعبٍ بِالْقُرآنِ ، وال فَاِئدةَ مطْلَقًا من وضعها في هذه اَألوراد ؛ فَهذه الْحروفُ 
تَّجوِيد ، وقَد جمعها بعض الْعلَماء في جملَة مرتَبِطَةً بِسورِها ، وال يستَشْهد بِها ِإال في علْمِ ال

 يه ) : رس لَه عقَاط يمكح نَص ( لَماُهللا َأعو ، .  

  َأم َأنَّهما من الْحروف الْمقَطَّعة ؟ من َأسماء سيدنَا محمد " يس"، " طه"هْل * 

ِإال بِما سمى   ، وال يحلُّ ِلمسلمٍ َأن يسمي النَّبِي(*) حروف الْمقَطَّعة من الْ" يس"، " طه"  

  : َ بِه نَفْسه َأو سماه بِه ربه سبحانَه ، وقَد قَال

 ِلي ِإن اءمَأنَا،  َأس دمحَأنَا،  مو دمَأنَا،  َأحي واحالْم و يالَّذحمي اللَّه بِي َأنَـا ،  الْكُفْرو 

راشي الْحالَّذ شَرحي لَى النَّاسي عمَأنَا ، قَدب واقالْع  )٢(
 .   

وي رِفوايقَاَل  ة :  

  َأنَا دمحَأنَا،  مو دمَأح  ،بِا نَنََأوي الرحمة ، بِنَوالتَّ يوبة  ،ا الْنََأوي فَّقَم ،ا الْنََأوحاشر  ،

بِنَوالْ يممِالح  )١(
 علَي يقُْل من: فَهو الْقَاِئُل  َأال فَلْيحذَرِ الْكَاذبون علَى رسوِل اِهللا  .

 النَّارِ من مقْعده فَلْيتَبوْأ َأقُْل لَم ما
)٢(

  لَماُهللا َأعو ، .  
  ١ءة الْفَاتحة في الصالة ِلِإلمامِ وِللْمْأمومِ ؟ ما حكْم قرا - ٤

                                                                                                                                                        

  :جمع فواتح السور شيخنا المحقق العالمة الدكتور سعيد بن صالح زعيمة حفظه اهللا  في البيت التالي (*) 

  هْل ِإذَا تَوعد وَأمر علَّالَ....  بِرِ َأقْسم َأثْنَا هجا ندا َأخْ
فافتتح بالقسم خمس عشرة سورة ، وبالثناء أربع عشرة سورة ، وبحروف الهجاء تسع وعشرون سورة ، 

سبع سور ، ) إذا(وبالنداء عشر سور ، وباإلخبار ثالث وعشرون سورة ، وباالستفهام ست سور ، وبـ 
  .سور ، وبالتعليل سورة واحدة  وبالتوعد ثالث سور ، وباألمر ست

 )٢( اهور يححالْ صارِخَبي )(٣٣٣٩(، ) ٤/١٨٥٨) (٤٦١٤ (٣/١٢٩٩ ( ، ومسلم )٢٣٥٤) (٤/١٨٢٨ (نع 
   . اءيبِنْاَأل نم دحَأ هدعب سيي لَذالَّ)  باقعالْ(  " . رحيما رءوفًا اللَّه سماه وقَد: " قَاَل  مطْعمٍ بنِ جبيرِ

)١( حسن روالتِّ اهرمذي  ةيدمحاِئِل الْمي الشَّمف)٣٦٨) (١/٣٠٦ ( دمَأحو ،)٢٣٤٩٢) (ذَا ) ٥/٤٠٥بِه
 اهورو َأاللَّفْظحما  دضيحٍَأيحص نَدبِس  بِلَفْظ: ] ةملْحالم نَبي  [يعتَنالق الي نَبِي  .}  نَدس١٩٦٣٧(الْم (

)٤/٤٠٤ (، {  انبن حاب اهورو ،)٦٣١٤) (١٤/٢٢٠ ( طسي األوف يانرالطَّبو ،)٢٧١٦) (٣/١٣٥  (
 هو:  شَمر فَقَاَل)  الْمقَفِّي(  وَأما .) ١/٤٧٩) (٣٣٢٢( ، وابن الْجعد) ١٣/١٧٦) (٧٢٤٤(وأبو يعلَى 

 ، اتَّبعته ِإذَا ُأقَفِّيه وقَفَّيته ، َأقْفُوه قَفَوته:  يقَاُل.  ِللَْأنْبِياء الْمتَّبِع هو:  الَْأعرابِي ابن وقَاَل ، لْعاقبا بِمعنَى
   . آخره شَيء كُّل وقَافيةُ

)٢ ( خَارِيالْب اهور يححص)١/٥٢) (١٠٩( .  
)٣( الْب اهور يححص خَارِي)٧٢٣) (١/٢٦٣ ( ملسمو ،)٣٩٤) (١/٢٩٥. (  



  ١٥٠ 
 

 الْكتَابِ بِفَاتحة يقْرْأ لَم ِلمن صلَاةَ لَا : قَاَل رسوُل اِهللا 
)٣(

  .  

 يثدي تَْأوِيِل الْحف اءلَمومِ  - اخْتَلَفَ الْعْأمالْمامِ ولَى اِإلماٍل  -عِإلَى َأقْو:  

  امِمِإلِلو درِفََنْملِْل ةبسنالْبِ قراءةُ الْفَاتحة: أوال 

 اذَِإ: يندمالْ يومزخْمالْ نِمحالر دبع نب ةُيرغمالْو ةرصبالْ ِلهَأ رثَكَْأو يرِصبالْ نسحالْ اَلقَ 

 َأرِقُ دقََ ةٌالص اهنََّأل ؛ ةٌادعِإ هيلَع نكُتَ ملَو،  هَأزجَأ الةالص يف ةًداحو ةًرم آنِرقُالْ مُأبِ َأرقَ

فُأبِ ايهقُالْ مآنِر ،  

 الْوجوبِ مع َأنَّها قَاعدتهِم علَى بنَوا لَكن الصلَاة في الْفَاتحة قراءة بِوجوب الْحنَفيةُ وقَاَل

 ِإلَّا الصلَاةُ تَتم لَا واَلَّذي ، بِالسنَّة ثَبتَ ِإنَّما وجوبها ِلَأن ؛ اَلصلَاة صحة في اشَرطً لَيستْ

بِه ضض ، فَرالْفَرو مهنْدتُ لَا عثْبا يبِم زِيدلَى يآنِ عالْقُر ، قَدالَى قَاَل وتَع :   

         ) ُةِل اآليمزةُ الْمورض ؛ )٢٠سة فَالْفَراءرا قم رسين ، تَييتَعو 

ةحا الْفَاتتَ ِإنَّمثَب يثدبِالْح كُونا فَياجِبو ْأثَمي نم كُهتْرزُِئ يتُجلَاة والص هونبِد ، قَطَوَأس 

اءرةُ قينَفالْحةحةَ الْفَات نومِ عْأمطْلَقًا الْملُّوا متَداسو  

يثدبِح  "نلَّى مام خَلْفَ صة ِإماءرامِ فَقالِْإم ة لَهاءرق  "نَّهيثٌ لَكديفٌ حعض نْدع فَّاظالْح ، 

قَدو بعتَوسا قَهطُر لَّلَهعو يقُطْنارره الدغَيو ،  

 ولَفَ ، الةالص ةحصِل اهنْم دَب ال ةحاتفَالْ ةُاءرق:  دمحَأو ىعافالشَّو كاِلم ةُالثَالثَّ ةُماألَئاَل وقَ

 ملَّع امكَ ةعكْر لِّكُ ىف ةٌوضرفْم ةحاتفَالْ ةُاءرقو ، الةُالص طَلَتب اهضعب كرِتُ وَأ اهلُّكُ تْكَرِتُ

 َأمره َأن بعد"  كُلّها صلَاتك في ذَِلك وافْعْل: "  هالتصِل يءسمالْ ملَّسو هيلَع اُهللا ىلَّص يبِالنَّ

ةاءري ، بِالْقفو ةايرِو دمنِ ِلَأحابو انبح  "ْل ثُمفْعا ي ذَِلكة كُلِّ فكْعر " ، كَوام رواه 

  . ةعكْر لِّكُ يف اهُؤرقْي انكَ ملَّسو هيلَع اُهللا ىلَّص يبِِالنَّ نَأ يارِخَبالْ

اونَِإذَا  َأمسالْ يمىلِّص قرتَاءاه طَلَتْب التُصه نْعالشَّ دافعية الْولَابِنَحَأ ،ةالْ اماِلمكواالُقَفَ ةُي  :

 اتايورِ كِلذَ يففَ ةياعبر وَأ ةيالثثُ يف انكَ نِإو ، طَلَتْب ةياِئنَثُ الةص يف انيسالنِّ انكَ نِإ

عن اِلمرِ ، كوالْبِ ةٌايالنِطْب ، رِووبِ ةٌايالصحة مع سجود السوِه ، رِووِإبِ ةٌايعادة كْالرعة 

  . المِالس دعب وِهالس ودجس عم ةَحاتفَالْ ايهف ىسنَ يتالَّ

  قراءةُ الْفَاتحة بِالنِّسبة ِللْمْأمومِ: ثَانيا 



  ١٥١ 
 

 قَاَل النَّبِي : نَِّإام جاِإل َلعمِل امتَْؤيبِ مكَ اذَِإفَََ؛  هبكَفَ ربوار قَ اذَِإونَْأفَ َأراوتُص 
)١(

 .١  

دلََّة اخْتَلَفَ الْعلَماء في قراءة الْمْأمومِ الْفَاتحةَ الخْتالفهِم في فَهمِ الْحديث وما يماثلُه من َأ

وقَاَل  ، ةِيرِهجلْاو ةيَرِِّالس الةالص يف يمٍرِحتَ ةَاهركَ ةٌوهركْم ةحاتفَالْ ةُاءرق : ةُيفنَحالْفَقَاَل 

 ىلَع ةٌباجِو :، وقَاَل الشَّافعيةُ  ةيرِهجالْ يف ةٌوهركْم،  ةيرالس يف ةٌوبدنْم: الْماِلكيةُ 

 اتتَكَس يفو ةيرلسا يف ةٌبحتَسم اهنَِّإ:  ةُلَابِنَحالْ اَلقَو ، ةِيرِهجالْو ةيَرِِّالسفي  ومِمْأمالْ

، قَاَل الْحافظُ ابن حجر  ةيرِهجالْ الةالص يف امِماِإل ةاءرق اَلح هرِكَو ، ةيرِهجالْ نم امِماِإل

 ِلَئلَّا الْمْأموم ِليقْرأ ةالْجهرِي في السكُوت الِْإمامِ علَى فَيتَعين هذَا وعلَى :بِعد ِإيراده الْخالفَ 

هعوقي يكَابِ فتريِ اثُ النَّهيتُ لَا حنْصَأ ِإذَا يام قَرالِْإم ، قَدتَ وثَب الِْإذْن ةاءرومِ بِقْأمالْم 

 واَلتِّرمذي"  الْقراءة جزء"  يف الْبخَارِي َأخْرجه فيما وذَِلك ، قَيد بِغَيرِ الْجهرِية في الْفَاتحةَ

 - النَّبِي َأن"  عبادة عن الربِيع بن محمود عن مكْحول رِواية من وغَيرهما حبان وابن

 تَقْرءون لَعلَّكُم:  قَاَل فَرغَ فَلَما ، الْفَجرِ في الْقراءةُ علَيه ثَقُلَتْ - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 يقْرْأ لَم ِلمن صلَاةَ لَا فَِإنَّه ، الْكتَابِ بِفَاتحة ِإلَّا تَفْعلُوا فَلَا:  قَاَل.  نَعم:  قُلْنَا ؟ ِإمامكُم خَلْفَ

 َأعلَم واَللَّه - سببه هذَا وكَان هذَا من مخْتَصر ..)ال صالةَ ِلمن( حديثَ َأن والظَّاهر"  بِها

-  .لَهو دشَاه نم يثدة َأبِي حقَتَاد نْدَأبِي ع داود اِئيالنَّسو ، نمو يثدَأنَس ح نْدنِ عبا 

انبح
)١(

الرزاق عبد وروى ،  
)٢(

 نيد ععن سر بيبلَا:  قَاَل ج دب نم آنِالْ ُأمقُر ، نلَكو 

نى مضم كَان امكُتُ الِْإمسة ياعس را قَدُأ مقْروم يْأمالْم آنِ بُِأمالْقُر  خْتََارُل الْمذَا الْقَوهو ،

 لَماُهللا َأعو ، لَماَألس وهى ، وَأقْو لَّتُه١. فََأد  

                                                
)١) ( دمَأح اهور يححص)(٨٨٧٦(، ) ٢/٤٢٠) (٩٤٢٨ (٢/٣٧٦ ( ملسمو ،)٤٠٤) (١/٣٠٣ (،  

، وَأبو داود ) ٢/١٤٢) (٩٢٢(، ) ٢/١٤١) (٩٢١(، والنَّساِئي ) ١/٢٧٦) (٨٤٦(وابن ماجةَ 
)٦٠٤) (١/٢٢٠ ( ، يقُطْنارالدو)١٢،١١،١٠،١٦) (١/٣٢٧،٣٢٨،٣٢٩،٣٣٠ ( ناب اممهو ،

 هيفَتحي صف هنَب٤٣(م) (١/٣٨ ( هاِئدي فَوف دعس نثُ اباللَّيو ،)٨) (نَةَ ) ١/٦٧ييع ناب انفْيسو ،
 ِئهزي ج٦(ف) (١/٥٨ (ي الْفَوف ازِيالر امتَمو ، اِئد)٩٧٢) (ي ) ٢/٥ف ياقرظُ الْعافالْحو ،
 ينعب٣٥(اَألر) (١/٢١٤ ( اِليهوي عةَ فامَأبِي ُأس نارِثُ ابالْحو ،)١) (١/١٤.(.  

)١ ( يقُطْنارالد اهوةَ رادبيثُ عدنٍحسح نَدبِس  هنَني سف)يثُ َأنَسٍ) ١/٣٢٠) (١٢دا حأمو ،  يححفَص
 هيححي صف انبح ناب اهوَأنَسٍ ) ٥/١٦٢) (١٨٥٢(ر نلَّى : عص لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوَل اِهللا صسر َأن

  :بَِأصحابِه فَلَما قَضى صالتَه َأقْبَل علَيهِم بِوجهِه فَقَاَل 

  خَلْفَ اِإل كُمالتي صف ُؤونُأ َأتَقْرقْري اماِإلمامِ وم  قَاِئلُون فَقَاَل قَاِئٌل َأو اترا ثَالثَ مكَتُوا قَالَه؟ فَس :

 . فَال تَفْعلُوا ولْيقْرْأ َأحدكُم بِفَاتحة الْكتَابِ في نَفْسه  : ِإنَّا لَنَفْعُل قَاَل 



  ١٥٢ 
 

٥ -  يعتَطسال ي نم الةص كْما ح؟م آنَأ الْقُرقْري َأن  

 الْكتَابِ بِفَاتحة يقْرْأ لَم ِلمن صلَاةَ لَا:  قَاَل رسوُل اِهللا 
)٣(

  .  

تَلْزِمسيثَ يدذَا الْحه ِإن اءلَمقَاَل الْع وبجلُّمِ وتَع ةحالْفَات ا ِلَأنلَا م متي اجِبإلَّا الْو بِه اجِبو 

، ولَكن ِإذَا لَم يتَيسر تَعلُّمها ، َأو وجِد مانع كَََأن كَان الْمصلِّي حديثَ  الُْأصوِل في تَقَرر ماكَ

  : عهد بِِإسالمٍ ، فَقَد قَاَل اُهللا تَعالَى                ) ةقَرةُ الْبورس

قَاَل ،  )٢٨٦ةُ اآليَوُل اِهللا وسر ِْلليءسم لَاتَهص  : فَِإن ك كَانعم آنْأ  قُرِإلَّافَاقْرو دمفَاح 

اللَّه هركَبلِّلْه وهيثُ ...  ودالْح)٤(
  .  

  : َلفَقَا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي لَىِإ جاء رجلًا َأن وثَبتَ

   :  فَقَاَل ؛ صلَاتي في يجزُِئني ما فَعلِّمني شَيًئا الْقُرآنِ من آخُذَ َأن َأستَطيع لَا إنِّي 

  قُْل انحبس اللَّه دمالْحو لَا ِللَّهو إلَّا إلَه اللَّه اَللَّهو رلَا َأكْبَل وولَا حةَ وإلَّا قُو بِاَللَّه )١(
 .  

َأ اَلقَووب حةَيفَن واِلمال ك لْيزمكْالذِّ هر 
)٢(

 .  

  ١ما حكْم ِإطَالَة الْقراءة في الصالة ؟  - ٦
  :قَاَل اَألحنَافُ والشَّافعيةُ 

                                                                                                                                                        
)٢ (يححص َأثَر اقزالر دبع اهور  نَّفصي الْمف)٢/١٣٤) (٢٧٨٩. (  
)٣ ( خَارِيالْب اهور يححص)٧٢٣) (١/٢٦٣ ( ملسمو ،)٣٩٤) (١/٢٩٥. (  
) ٥٤٥(، وابن خزيمة ) ١/٢٨٩) (٨٦١(، أبو داود ) ٢/١٠٠) (٣٠٢(صحيح رواه الترمذي ) ٤(
، ) ٢/٣٨٠) (٣٧٨٩(، والبيهقي في السنن الكبرى ) ١/١٩٦) (١٣٧٢(، والطيالسي )  ١/٢٧٤(

  ) .١/٢٣٢) (١٢٩٠(، والطحاوي في شرح معاني اآلثار ) ١/٥٠٧) (١٦٣١(والنساني في الكبرى 
)١( نسح  طسي اَألوف يانرالطَّب اهور ،)٣٠٢٥) (٣/٢٣٧ ( داوو دَأبو ،)٨٣٢) (١/٢٨٠ ( اِئيالنَّسو ،

) ٤/٣٥٦) (١٩١٦١(، ) ٤/٣٥٣) (١٩١٣٣(، وَأحمد ) ١/٣٢١) (٩٩٦(، وفي الْكُبرى ) ٢/١٤٣) (٩٢٤(

 انبح ناب١٨١٠(، و) (٥/١١٦ ( يقُطْنارالدو ،)٢،٣) (١/٣١٤ ( اقزالر دبعو ،)٢٧٤٧) (٢/١٢١ ( ،

) ٥٢٤(عبد ابن حميد ، و) ٧/١١٣(، وَأبو نُعيمٍ في الْحلْية ) ٢/٣٨١) (٣٧٩١(والْبيهقي في الْكُبرى 

)١/١٨٦ ( الْبِطَاقَة ءزي جف ينَانمِ الْكو الْقَاسَأبو ،)٦) (١/٤٥ ( ةْؤيي الرقَّاقُ فالدو ،)٩٣٥) (١/٤٠٤. (  

)٢(  زِيونِ الْجالب الفالْخ يثادي َأحيقُ فقالتَّح)ي )٣( ) .١/٣٧٤ادي َأحيقُ فقالتَّح زِيونِ الْجالب الفالْخ ث

  ) .١/٣٠٥(، وانْظُرِ الْفقْه علَى الْمذَاهبِ اَألربعة ِللْجزِيرِي ) ١/٣٧٣(



  ١٥٣ 
 

 ةاءرقالْ يف امهنَيب ىوس نِإفَ ةيانالثَّ ىلَع الةص لِّكُ نم ىولَاُأل ةعكْالر يف ةاءرقالْ ةُالَطَِإ 

 هلَ نسيفَ ةعمجالْ الةص يف الِإ كِلذَ هلَ هرِكُ ىولَاُأل ىلَع ةَيانالثَّ اَلطََأ نِإو،  ةُنَّالس هتْاتَفَ دقْفَ

 رثَكَْأ اتآيبِ يتْأي نَأ ىولَاُأل ةعكْالر يف ةالَطَاِإل ىنَعمو،  ىولَاُأل ىلَع ايهف ةَيانالثَّ يَلطي نَأ

نْماه يف كْالرعالثَّ ةانيالِإ ة يف صالْ الةجمعة الْوعيدنِي  ،ويف اِلح الزنَِّإفَ امِحه يسَيُلوِطْتَ ن 

  . ىولَاُأل نِع ةيانالثَّ يف ةاءرقالْ

الْحةُ وياِلكقَاَل الْمنَابِلَةُ و:  

نْيدقْتَ بصير كْالرعالثَّ ةانية نِع كْالرعىولَاُأل ة يف الزنِم لَوقَ وبِ َأرثَكَْأ اهر مىولَاُأل ن 

 فَالَخَ دقَفَ ىولَاُأل ىلَع ةَيانالثَّ اَلطََأ وَأ امهنَيب ىوس نِإفَ،  اهرِيغَو ةعمجالْ نيب قرفَ وندبِ

  . ةًاصخَ رِجفَالْ يطيُل في الركْعة اُألولَى من:  ةَيفَنح وبَأ اِإلمام  اَلقَو ، ىلَواَأل

 زِيوالْج ناب امقَاَل اِإلمو: يتَسحَأ بن يالْ يَلطقرةَاء يف كْالرعىولَاُأل ة ملِّكُ ن صالة  ،

اَلقَو اِإلمالشَّ امافعال ي ييُلط لِّكُالْ يف 
)٣(

   عن ،  وهو اَألحقُّ واَألدقُّ واَألوفَقُ ِلما ثَبتَ 

  بِنَا يطَوُل مما الصلَاةَ ُأدرِك َأكَاد لَا اللَّه رسوَل يا رجٌل قَاَل : " قَاَل الَْأنْصارِي مسعود يبِِأََ

ا فُلَانتُ فَمَأير النَّبِي لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عي صف ظَةعوم ا َأشَدبغَض نم ِئذموفَقَاَل ي :  

  اهَأي النَّاس وننَفِّرم ِإنَّكُم نلَّى فَمخَفِّفْ بِالنَّاسِ صفَلْي فَِإن يهِمف رِيضيفَ الْمعالضذَا وو 

ةاجالْح  ")١(
 .١  

دبع ناب ابِرقَاَل ج ، نْهاُهللا ع يضٍل ربج ناذَ بعم كَان ينَِئذح اماِإلم تْ َأنذَكَر ةايي رِوفو 

 معاذُ يا فَقَاَل معاذ علَى وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل فََأقْبَل: اِهللا رضي اُهللا عنْهما 

                                                
)١ (يححص  خَارِيالْب اهور ،)٥٧٥٩(، ) ١/٢٤٩) (٦٧٢(، )  ١/٢٤٨) (٦٧٠(، ) ١/٤٦) (٩٠ (

)٦٧٤٠(، )  ٥/٢٢٦٥) (٢() . ٦/٢٦١٧( يححص ور  ، ملسم اه)٤٦٥) (١/٣٣٩. (  

)٣ (يححص َأثَر  يقُطْنارالد اهور ،)١/٣٧) (١/٣١٢ ( ماكالْحو ،)٢٩٠٩) (٢٩١٠(، ) ٢/٢٥٢ (

)٢/٢٥٢ ) ( يذمالتِّرو)٥/١٨٥ ( دمَأحو ،)٦/٣٠٢ ( داوو دَأبو ،)ي ) ٢/٤٣٣) (٤٠٠١ف يانرالطَّبو ،

وفي ) ٢/٥٢٠) (٢٥٨٧(، ) ٢/٤٣٥) (٢٣١٩(، والْبيهقي في الشُّعبِ ) ٢٣/٢٧٨) (٦٠٣(الْكَبِيرِ 

رواه الْحاكم  صحيح) ٤( ).٤/١٠٣) (١٨٧٢(، وابن راهويه في مسنَده ) ٢/٤٤) (٢٢١٢(الْكُبرى 

)٧٥٠) (١/٣٢٦ ( يقْطْنارالدو ،)٦) (١/٣٠٣ (ارالطَّبي الْكَبِيرِ ، وف ين)١٠٦٥١) (١٠/٢٧٧ ( ،

)١١٤٤٢) (١١/١٨٥ ( طسي اَألوفو ،)٣٥) (١/١٥ ( ،ىري الْكُبف يقهيالْبو )٢٢٢٧) (٢/٤٧. (    



  ١٥٤ 
 

ْأ َأنْتَ َأفَتَّانْأ بِكَذَا اقْراقْرابِ قَاَل،  بِكَذَا وج ْأ قَاَل :رسِ اقْرالشَّما واهحضى وحالضِل واللَّيو 

الَْأعلَى ربك اسم وسبح يغْشَى ِإذَا
 )٢(

  .  

  ما حكْم الْجهرِ بِالْبسملََة في الصالة ؟ - ٧
كَرتُ َأن الْبسملَةَ آيةٌ من الْفَاتحة ، وقَد اخْتَلَفَ الْعلَماء في الْجهرِ بِها في سبقَ َأن ذَ

ِإن الْبسملَةَ آيةٌ من الْفَاتحة ؛ ِلذَا يجِب الْجهر بِها ، : الصالة علَى ثَالثَة َأقْواٍل ، اَألوُل 

ابحلَّ َأصتَداسو  جِ النَّبِيوز ةلَمس يث ُأمدبِ بِحذْهذَا المه  انْهاُهللا ع يضر :كَان 

 : آيةً آيةً  قراءتَه يقَطِّعِإذَا قَرَأ  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل       

  *        *      )٣(
 .   

ونِع نِاب عا  اسٍبمنْهاُهللا ع يضكَ:  اَلقَران راِهللا وُلس اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسم يجهبِبِ رمِس 

 يمِحالر نِمحالر اِهللا
)٤(

 ع ةايي رِوفنِ، و نِاب عنْ اسٍباُهللا ع يضر النَّبِِي ا َأنمهاُهللا ىلَّص  

لَعيه ولَّسلَ مم يْلز يجهر يف الستَورنِي
)١(

ضبِقُ ىتَّح يمِحالر نِمحالر اِهللا مِسبِبِ 
)٢(

  .  

 اهتُاءرقو ،رِوالس نيب ِلصفَالْو كربلتَِّل تْلَزنَ ةٌلَّقتَسم ةٌآي ِإن الْبسملَةَ :وَأما الْقَوُل الثَّاني 

فَالْ يفاتحة اِئجةٌز ْلب متَسحلَ ، ةٌبنَّكغَ اهير اجِوب؛  ةتَوصح بِ الةُالصدوناه ، والْ اذَهذْمهب 

ال:  وُلقُي يجهالْبِ ربسلَمة ، لَوكاُلقَتُ ن سا ،  ارلُّوا بِمتَداسواهور َأنَس نب اِلكم   قَاَل:  

 عنْهم اللَّه رضي وعثْمان وعمر بكْرٍ وَأبِي وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل خَلْفَ صلَّيتُ

فَلَم عما َأسدَأح منْهم رهجمِ يبِبِس نِ اللَّهمحيمِ الرحالر
)٣( 

دد بعضهم فَقَاَل بِبِدعية وشَ، 

 اهوا رم مِليلُهدا ؛ ورِ بِههالْجزِييد بن عباِهللا د نِب ا ٍلفَّغَممنْهاُهللا ع يضاَلقَ ر :  

  "سمعَأنَا يبَِأ ينُأ وَأقْر :            *     

    ، افَ فَلَمرا : قَاَل انْصي نَيب اكثَ ِإيدالْحي ولَامِ فتُ فَِإنِّي ؛ الِْإسلَّيخَلْفَ ص 

 تَعالَى اللَّه رضي وعثْمان عمر وخَلْفَ بكْرٍ َأبِى وخَلْفَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل



  ١٥٥ 
 

منْهلَا كَانُوافَ ع ونحتَفْتسةَ ياءرمِ الْقبِبِس نِ اللَّهمحيمِ الرحالر  ،لَمو لًا َأرجقَطُّ ر غَضَأب 

هثُ ِإلَيدالْح نْهم
 ) "٤(

 .١  

ا ، ويسن ِإخْفَاُؤها ، ويجوز الْجهر بِه، ِإن الْبسملَةَ آيةٌ من الْفَاتحة : وَأما الْقَوُل الثَّاِلثُ ، 

نْهاُهللا ع يضةَ رريرو هَأب قَاَل بِه قَداِإلشْكَاُل ، والفُ ووُل الْخزي بِهاِل واَألقْو رخَي وهو    

 ١ : قَاَل  الْمجمرِ نُعيمٍ عنفَ

 "لَّصتُي وريبَِأ اء هريةَر  نْهاُهللا ع يضقَفَرَأر         َلَفام غَلَب 

              َاَلق آمالنَّ اَلقَفَ يناس آمثُ ينم اذَِإ وُلقُي 

لَّسَأ مام الَّوفْنَ يذبِ يسيدشَْأل ينِِّإ هبكُهم بِ الةًصراِهللا وِلس اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسم
)١(

 .  

                                                
)١(  نِ َأيتَيورةَالسحي الْفَاتاَلَّتا وهدعب ) .٢(  نسح َأثَر يقُطْنارالد اهور)١/٣٠٤) (٩ ( .  

)٣ (يححص  ملسم اهور)٣٩٩) (١/٢٩٩ ( ىغْري الصف اِئيالنَّسو ،)٩٠٧) (٢/١٣٥ ( ىري الْكُبفو ،)٩٧٩ (
)١/٣١٥ ( دمَأحو ،)١٣٩٤٣(، ) ٣/٢٢٣) (١٣٣٦١(، ) ٣/١١١) (١٢١٠٥(، ) ٣/١٧٩) (١٢٨٦٨ (
، وابن حبان ) ١/٢٥٠) (٤٩٦(، ) ١/٢٤٩) (٤٩٥(، وابن خُزيمةَ ) ٣/٢٧٨) (١٣٩٨٩(، ) ٣/٢٧٥(
)١٧٩٩) (٥/١٠٣ ( يقُطْنَارالدو ،)١) (٣،٥(، ) ١/٣١٤) (٨(، ) ١/٣١٥) (١/٣١٦ ( ياِلسالطَّيو ،)١٩٧٥ (
)١/٢٦٦ ( طسي اَألوف يانرالطَّبو ،)(٧٢٣٤(، ) ٢/١٦) (١٠٨٠ (٧/١٨٧ ( لَىعو يَأبو ،)٣٠٠٥) (٥/٣٦٠ (
، )٤١٥٩(، ) ٦/١٨(، ) ٣٢٤٥) (٧/١٨٠ ( اقزالر دبعو ،)٢٧١١) (٢/١١٣ ( َةبَأبِي شَي نابو ،)٤١٤٤ (
، والطَّحاوِي في شَرحِ معاني ) ٢/٥٢) (٢٢٤٧،٢٢٤٨(، ) ٢/٥١) (٢٢٤٣(، والْبيهقي في الْكُبرى) ١/٣٦١(

) ١/٣٥٩) (١١٩١(، وعبد ابن حميد ) ٨/٥١(، ) ٧/٣١٦(يمٍ في الْحلْية ، وَأبو نُع) ١/٢٠٢) (١٠٩٩(اآلثَارِ 
 دعالْج ناب(١٩٨٦(، ) ١/١٤٦) (٩٢٢(، و (١/٢٩٣ ( نْتَقَىي الْمف ودارج نابو ،)١٨١،١٨٢،١٨٣) (١/٥٥ (

 هيثدي حي فلْسابةُ  اَألطْرثَمخَي١/٧٢(، و (َو الْقَأبو ، غَوِيمِ الْباس)١/٣٨) (١١. (   
)٤( نسح َأثَر  دمَأح اهور)١٦٨٣٣) (٤/٨٥ ( اقزالر دبعو ،)٢٦٠٠) (٢/٨٨ ( َةاجم نابو ،)٨١٥ (
)١/٢٦٧ ( يذمالتِّرو ،)٢٤٤) (٢/١٢ ( اِئيالنَّسو ،)٩٠٨) (٢/١٣٥ ( ىري الْكُبف اهورو ،)٩٨٠) (١/٣١٥ (

  ) .٢/٥٢) (٢٢٤٨(، والْبيهقي في الْكُبرى ) ١/٣٥٩) (٤١٢٨(، وابن َأبِي شَيبةَ 
)١ ( انبح ناب اهور يححص)(١٨٠١(، ) ٥/١٠٠) (١٧٩٧ (٥/١٠٤ ( اِئيالنَّسو ،)٩٠٥) (٢/١٣٤ ( ،

) ١٤(، والدارقُطْني ) ١/٣٥٧) (٨٤٩( ، والْحاكم) ١/٣٤٢) (٦٨٨(، ) ١/٢٥١) (٤٩٩(وابن خُزيمةَ 

، والطَّحاوِي في شَرحِ معاني ) ٢/٥٨) (٢٢٨٢(، ) ٢/٤٦) (٢٢٢٣(، والْبيهقي في الْكُبرى ) ١/٣٠٥(

  ) .١/٥٦) (١٨٤(، وابن جارود في الْمنْتَقَى ) ١/١٩٩) (١٠٨٦(اآلثَارِ 

  



  ١٥٦ 
 

 نعَأبِيو نةَ عريره لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسقَاَل و  : نلَّى ملَاةً صص ْأ لَمقْرا ييهف 

آنِ بُِأمالْقُر فَهِي اجدثَلَاثًا خ رامٍ غَييَل تَمةَ ِلَأبِي فَقريرنَ ِإنَّا هكُون اءرامِ وْأ فَقَاَل الِْإما اقْربِه 

 : ى تَعالَ اللَّه قَاَل :  يقُوُل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل سمعتُ فَِإنِّي نَفْسك في

 : الْعبد اَلقَ فَِإذَا سَأَل ما وِلعبدي نصفَينِ عبدي وبين بيني الصلَاةَ قَسمتُ"   

     قَاَل الَى اللَّهي:  تَعندمي حدبِإذَا ، عقَاَل و  :     

 قَاَل الَى اللَّهَأثْنَى : تَع لَيي عدبِإذَا ، عقَاَل و  :       قَاَل  :

دجيمي ندبقَاَل، عةً ورم : ضفَو ي ِإلَيدبقَاَلا فَِإذَ ، ع:      

    ذَا : قَاَلي هنيب نيبي ودبي عدبِلعا وَأَل مقَاَل فَِإذَا،  س  :    

       *                      

    ذَا : قَاَلي هدبي ِلعدبِلعا وَأَل مس
 "   )١(

 .  

  ١: وقَاَل الشَّيخُ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا 

ويمكَأ نن ِإ:  اَلقَيبِالنَّ ني اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسكَ مان يجهبِ رَأ اهحاانًي ، ويسبِ رَأ اهحاانًي 

  . ىٍْأر يَأل بصعالتَّ وزجي الفَ ايالفخ رماَأل امد امو ، ىرخُْأ

                                                
)١( يححص ملسم اهور )١/٢٩٦) (٥٩٥. (  

 اِهللا مِسبِ يف الفتاالخْ نم اءملَعالْ نيب ايمف افَصنْاِإلوانْظُر ) . ٨/٤٦١،٤٨٩(فََتَاوى اَألزهرِِ  )٢(
الرحنِم الريمِح  رالْب دبنِ عالب.  
)٣ (يححص  خَارِيالْب اهور)(٧٤١(، ) ٦/٢٦٨٦) (٦٩٤٠ (١/٢٦٨ ( ، ملسمو)٨١٣) (١/٥٥٧. (  

  



  ١٥٧ 
 

أََوَأ ىراِإلتْ نيبِ اناه فَنْيع الو يضر، َأون عدتْاإلِِ مبِ انِيال اه يبُلط الةَالص
)٢(

،  لَماُهللا َأعو

.   

ما حكْم اخْتيارِ سور َأو آيات وقراءتُها بِغَيرِ تَرتيبِها علَى الركَعات فِي  - ٨

  الصالة ؟ 
ناِئشَةَ عع َأن لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسثَ وعلًا بجلَى رع ةرِيس كَانقْ وُأير ابِهحي ِلَأصف 

هِملَاتص مخْتبِقُْل فَي وه اللَّه دا َأحوا فَلَمعجوا رذَكَر ذَِلك لَّى ِللنَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسفَقَاَل و 

لُوهس ِلَأي ءشَي نَعصي ذَِلك َألُوها فَقَاَل فَسفَةُ ِلَأنَّهنِ صمحَأنَ الراو بُأح َأ َأنا َأقْرفَقَاَل بِه 

لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو وهَأخْبِر َأن اللَّه هبحي
)٣(

  .  

وبعد ، فَانْطالقًا من هذا الْحديث َأجاز الْعلَماء قراءةَ سورتَين في ركْعة َأو ركْعتَينِ بِغَيرِ 

مِ تَرتيبِ الْمصحف ، وكَذَلك َأجازوا قراءةَ آيات في سورة في الركْعةِ اُألولَى ، ثُم الْتزا

 لَماُهللا َأعو ، ةيالثَّان ةكْعَي الرى فُأخْر ةورس نى مُأخْر اتةُ آياءرق.  
 يف ُأرقْي دقَو ، آنِرقُالْ نم ةراثنَتَم اتآيبِ يحاوِرالتَّ ونلُّصي ةمَئاَأل ضعب ىرنَ - ٩

كْالرعىولَاُأل ة آيات من رِآخ السورة ، والثَّ ىفانية آيات مَأ نِلوَأ ا،هو من سورة 

قَتَمدمة ىلََع السورفَ ى،ولَاُأل ةْله يسىم نْتَ اذَهكايس وام كْحم؟ ه  
  ١: قَاَل الشَّيخُ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا 

ورد يف الصَأ يحِحن ةَفََيذَح بِالنَّ فَلْخَ ىلَّصي اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسلَ اتَذَ ملَية   

 فَقَرَأها عمران آَل افْتَتَح ثُم فَقَرَأها اءالنِّس افْتَتَح ثُم ، ةَرقَبالْ ىولَاُأل ةعكْالر يف َأرقَ هعمسفَ

  . )١/٥٣٦( )٧٢٢( ملسم اهور ... عكَر مثُ ،

   : اضيع ياضقَالْ اَلقَ 

يب ِإنتر تَروالس ساجِبٍ لَيي بِوة فتَابلَا الْكي ولَاة فلَا الصي وس فرلَا الدي وين فالتَّلْق 

 تَحرم حد ولَا ، نَص ذَِلك في وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي من يكُن لَم وَأنَّه ، والتَّعليم

 الَّتي قَبل سورة الثَّانية الركْعة في يقْرأ َأن ِللْمصلِّي يجوز َأنَّه خلَافَ ولَا:  قَاَل ، ، مخَالَفَته

                                                
  ) .٢/٢٥٢(ي انكَولشَِّل ارِطَواَأل َلينَ، وانْظُر ) ٦/٦٢(شَرح النَّووي علَى صحيحِ مسلمٍ  )١(

  ).٨/٤٩٩(فَتَاوى اَألزهرِ ) ٣) . (٥/٢٤١(النِّهايةُ في غَرِيبِ الْحديث واَألثَرِ ) ٢(



  ١٥٨ 
 

اقَري َأها ، الُْأولَى فِإنَّمه وكْري ي ذَِلكة فكْعر نِلمتْلُو وي ير فلَاة غَيقَاَل ، ص  :قَدو هاحَأب 

ضهمعتَْأوِيل بي ولَف نَهالس نة عاءرآن قا الْقُرنْكُوسلَى مع نأ مقْري نر مة آخورِإلَى الس 

 هي ما علَى تَعالَى اللَّه من بِتَوقيف سورة كُّل آيات تَرتيب َأن خلَاف ولَا : قَاَل.  َأولها

هلَيي الْآن عف فحصكَذَا ، الْمهو ة نَقَلَتْهالُْأم نا عهلَّى نَبِياللَّه ص هلَيع لَّمسهـ .أ.  و
)١(

.   

بِواذَه يلَعَأ من تَ ةَفَالَخَمالْ يبِتَرمصحف يف قراءة السلَ رِويتْس محرةًم ، ْلب هي كْمرةٌوه 

  . اهيلَع ةَذَاخََؤم ال اهنََّأ ىنَعمبِ ، ةمرحالْ نم لُّقََأ ةٌبتَرم ةُاهركَالْو ، طْقَفَ

 وه امنَِّإ دارِوالْ ِلب ، ايهف  يبِالنَّ نِع ايثًدح رَأ ملَفَ اتاآلي ةاءرق يف يبِترالتَّ ةُفَالَخَم امَأ

نِع لََالسف  .قَود جاء يف نهاية اَأل نِابيرِث - مكَنَ ةُادس - :ويف حديث نِاب مسعود  ]يَلق 

 آخرِ نم َأيبد نَأ وه:  يَلق]  قَلْبِالْ وسمنْكُ كِلذَ:  اَلقَفَ امنْكُوس آنرقُالْ يقْرُأ افُالنً إن:  هلَ

ورالسة ىتَّح قْرَأهَأ ىلَِإ ايِلواه  .ويَلق  :هَأ ون دبَأي مرِ نقُالْ آخفَ آنِرقْيَأر روثُ السم رتَيفع 

ةرقَبالْ ىلَِإ
)٢(

هنْع يهِنْمالْ وه ُلواَألو ، مٍرحمبِ سيلَ يانالثَّ نَأ تَملع دقَو انْتَهى،. 
)٣(

.  

  امماِإل ُأرقْي امدنْع"  اِهللابِ تُنْعتَاس"  ومِمْأمالْ ما حكْم قَوِل -١٠    

       ا ؟منْدعو قْياِإل ُأرمام سينِالتِّ ةَور ويف رِآخاه   

         َفوُلقُي بعالْ ضْأممومين  "ىلَب  "ْله اذَه يبُلط ؟ الةَالص  

  ١  : قَاَل الشَّيخُ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا

                                                
 )١ (قُوفًا وويفٌ معض داوو دَأب اهوا ، رفُوعرم)٨٨٧) (١/٢٩٧ ( يذمالتِّرو ،)٣٣٤٧) (٥/٤٤٣ ( ،

، والْحميدي في مسنَده ) ٢/٣١٠) (٣٥٠٨(، وفي الْكُبرى ) ٢/٣٧٧) (٢٠٩٧(والْبيهقي في الشُّعبِ 

)٢/٤٣٧) (٩٩٥ ( يموقد س ، مسي لَم نم يهفو  ، كرتَدسي الْمف ماكالْح اهوا رعِ كَمسا الْيأب)٣٨٨٢ (

ولَكن َأبا الْيسع مجهوُل الْحاِل ، وقَد صح الْحديثُ ) ٢/٣٧٦) (٢٠٩٦(، والْبيهقي في الشُّعبِ ) ٢/٥٤٤(

  : قَاَل عاِئشَةَ َأبِي بنِ موسى عنالْوارِد في آخرِ سورة الْقيامة ، فَ



  ١٥٩ 
 

رالتِّ ىورمذى عيبِِأََ ن هريةَر رضي اللّه نْعاَلقَ ه  "نَأ مقَر  

         َأفَقَر             

الشَّاهدين من ذَِلك علَى وَأنَا بلَى : فَلْيقُْل
)١(

 . كَوان على وابن عاسٍب فْيِلذَ النِعك .  
اذَه جِارِخَ يف الصَأ الةام فقَفَ ايهقَفُالْ قَفَاتَّ دهاء َأ ىلَعن كْذر اللّه يف الصتَ ال الةبِ ُلطُبه 
يِ بِالنَّ ىلَع الةالصبِ كِلذَِل افُنَحاَأل َلمثَّو ، اللّه رِكْذِل ٌلحم اهلُّكُ الةُالص نَأل ، ركْالذَِّ دصقُ اذَِإ

 نْعد رِكْذه ، قَوِلو  "لَّج اللُجه  "نْعد رِكْذ مِاس اللَّه ، قَوِلو  "صقَد الْ اللَّهعظيم  "نْعد 
 َلوح ال" اَلقَفَ الةالص يف وهو ٍئيس رٍبخَبِ ربخَْأ ولَ ام مثْلُهو.  ةاءرقالْ نم ِئارِقَالْ اغِرفَ
قُ الواِهللابِ الِإ ةَو  "ام دام قْيصد مجررِكْالذِّ د والدعاء ، ِلذَكَواَلقَ ك بققَفُالْ ةُيهاء ، وجاء 
َأ يفملَثالشَّ ةافعيقَ ةالْ ُلوْأمومِم  :تَاسبِ انَّعاللَّه ، نْعد قراءاِإل ةِإ{  امِمينَ اكعبد ِإوياك 
  . اءعالد دصقْي امد ام}  ينعتَسنَ

ولَعيِإفَ هقَ نالْ َلوْأمومِم  "ىلَب  "نْعقَ داِإل ِلوامِم           ال 

يبُلط الةَالص كَولةُم  "تُ"  ىلَبفثْاِإل يداتَب بعيِفْالنَّ د ، وهى ثِْإ انَهَأ اتُبن َأ اللَّهكَحم 

   . ينماكحالْ

وجاء يف قْفالْ هذَماَأل بِاهربعطَ"  ةبوِ عزاراَأل ةقَوالْ افمرِصية  "خُ امتُالصه :  

 نَأكَ ، هرِكْذ دنْع ىالَعتَ اللَّه ىلَع ىنَثَْأ وَأ يٍللهتَ وَأ يحٍبِستَبِ ىلِّصمالْ ملَّكَتَ اذَِإ:  ةُيفنَحالْ اَلقَ 

 اللَّه قَدص اَلقَ وَأ ، هرِكْذ دنْع ملَّسو هيلَع اُهللا ىلَّص يبِالنَّ ىلَع ىلَّص وَأ ، هاللُج لَّج:  اَلقَ

 هبِ دصقَ نِإفَ ، كِلذَ وحنَو نِذَِّؤمالْ ِلوقَ َلثْم اَلقَ وَأ ةاءرقالْ نم ِئارِقَالْ اغِرفَ دنْع يمظعالْ

 ةالوالتِّ وَِأ رِكْالذِّو اءنَالثَّ درجم دصقَ اذَِإ امَأ ، هالتُص تْلَطَب ورِماُأل نم رٍمَأ ىلَع ابوجالْ

  . ُلطُبتَ ال هالتَص نِإفَ

الْ اَلقَواِلمكِإ:  ةُين تَ ال الةَالصالتَّبِ ُلطُبلتَّا وَِأ يحِبِسهَأ يِللقَ وال ِلو حَلو قُ الوبِ الِإ ةََواللَّه ، 

لَ ىتَّحكَ وِلذَ انِإ كجَأل ةًًابحَأل ، دن لَّكُ الةَالصاه ملَ ٌلحاه .  

                                                                                                                                                        

 "ٌل كَانجلِّي رصقَ يفَو هتيب كَانأ ِإذَا وقَر َ                 قَاَل 

انَكحبس ىلَفَب َألُوهفَس نع فَقَاَل ذَِلك تُهعمس نوِل مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو  . "يححو  صَأب اهور

 داو٨٨٤(د) (١/٢٩٦ ( ىرنَنِ الْكُبي السف يقهيالْبو ،)٣٥٠٧) (٢/٣١٠  . (  
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الْ اَلقَوتَ ال:  ةُلَابِنَحُلطُب التَّبِ الةُالصالتَّ وَِأ يحِبِسهغَِل رِكْالذِّ وَِأ يِللضٍر مغْاَأل نكَ ، اضِرام 

 اللَّهبِ الِإ ةَوقُ الو َلوح ال:  اَلقَفَ ةٌيبصم هتْابصَأ وَأ ، اللَّه انحبس:  اَلقَفَ هبجِعي ام ىَأر اذَِإ

  .ريغَ ال هركْي امنَِّإو ، هبِ ُلطُبتَ ال هالتَص نِإفَ ، كِلذَ وحنََو ، اللَّه مِسبِ:  اَلقَفَ ملََأ هابصَأ وَأ ،

الشَّ اَلقَوافعاَلقَ اذَِإ:  ةُي  :صقَد الْ اللَّهعظيم نْعد ساعِم آيَأ ، ةال:  اَلقَ و حَلو قُ الوالِإ ةَو 

 ىلَع اءنَالثَّ ىوس يهف سيلَ ذَْإ ، اقًلَطْم هبِ ُلطُبتَ ال هالتَص نِإفَ وءس رِبخَ اعِمس دنْع اِهللابِ

تَ اللَّهىالَع ، اذَِإو سمالْ عْأممِإ وممامه ِإ"  وُلقُيينَ اكعبد ِإوينَ اكتَسعالْ اَلقَفَ"  ينْأمموم لَثْمه 

ملَ اةًاكَحَأ ، هاَلقَ و  :تَاسبِ انَّعَأ ، اللَّهنََََ وتَسعاللَّبِ ينه ، تْلَطَب التُصِإ هلَ نم قْيصتَ دةًالو 

الو دعاء ، َأبِ الِإوقَ نصالتِّ دوَِأ ةََالو الدعتَ الفَ اءُلطُب ، تْاِإلويبِ انبِ اهدةٌع هِنْمي نْعاه .  

من نَ اذَهَأ ىرقَ نالْ َلوْأمومِم  :تَاساِهللابِ انَّع ام دام قْيصبِ ده كْذر وَِأ اللّه الدعِإفَ اءن 

التَصتَ ال هفَاتِّبِ ُلطُبِئاَأل اقمَأ ، ةلَ اذَِإ امم قْيصكْالذِّ در الو الدعفَ اءالتُصه بةٌلَاط نْعد 

بعهِضم ، وقَياس ىلَع اذَه ام ولُقُيالَْ هْأممومون حين قاِإل امِينُقُالْبِ امِموت ، َلثْم آمين ، 

 رفاغْ مهاللَّ:  ةحاتفَالْ ةاءرق نم امِماِإل اءهتنْا بقْع ينوممْأمالْ ِلوقَو اللَّه اي ، اقًًح ، دهشَْأ

  ) .يعني التَّأمين( يمظع كِلذَ ابوثَو ، امِماِإل ينِمْأتَِل اقًافوم هدعب هينُمْأتَ ونكُيِل  ، يِل

وجاء يف لنَِّل"  ارِكَذْاَأل"  ابِتَكوونََّأ يه يسلِّكُِل ن مقَ نَأر ِيف الصَأ الةغَ ورِياذَِإ اه ََمبِ رآية 

رحمَأ ةن يَلَأس تَ اللَّهىالَع مفَ نضله ، اذَِإو مبِ رآية َأ ابٍذَعن يتَسبِ يذَعه مارِالنَّ ن ومن 

  . كِلذَ وحنَ وَأ ةَيافعالْ كلَُأسَأ ينِِّإ مهاللَّ:  وَلقُي وَأ ، وهركْمالْ نم وَأ رِالشَّ نم وَأ ابِذَعالْ

اذَِإو مبِ رآيزِنْتَ ةِل يهلّه سبانَحه تَونَ ىالَعَزاَلقَفَ ه  :سبانَحه تَوَأ ، ىالَعتَ وبارك اللَّه رب 

  . كِلذَ وحنَ وَأ انَبر ةُمظَع تْلَّج وَأ ينمالَعالْ

  : قَاَل حذَيفَةَ عن مٍلسم يثدحبِ كِلذَ ىلَع يَلِلالد اقَس مثُ

 ثُم الْماَئة عنْد يركَع فَقُلْتُ الْبقَرةَ فَافْتَتَح لَيلَة ذَاتَ وسلَّم لَيهع اللَّه صلَّى النَّبِي مع صلَّيتُ

 افْتَتَح ثُم فَقَرَأها النِّساء افْتَتَح ثُم بِها يركَع فَقُلْتُ فَمضى ركْعة في بِها يصلِّي فَقُلْتُ مضى

 مر وِإذَا سَأَل بِسَؤاٍل مر وِإذَا سبح تَسبِيح فيها بِآية مر ِإذَا متَرسلًا قْرُأي فَقَرَأها عمران آَل

ذوذَ بِتَعوَأ اَلقَ.  تَعصحالشَّ - انَابافعةُي - يتَسحب التَّ اذَهبِسيح واُلَؤالس واالستاذَعة 

 ينِمْأالتَّكَ يهف واوتَاسفَ اءعد هنََّأل درِفَنْمالْو ومِمْأمالْو امِمِإلِْلو ، اهرِيغَو الةالص يف ِئارِقَلِْل

 ]تَ يفعيقَلات عالنٍ نِاب نْعد رِكْذ الصاَلقَ الة  :سفَ تْانَكَ واءرَأ اضالًفْنَ و ، لِْل االفًخاِلمكية   
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الْونَحفيثُ]  ةالنَّ اَلقَ موِوي  :ويتَسحِل بمقَ نَأر           َأن 

وَلقُي  :ىلَب انََأو ِلذَ ىلَعك مالشَّ ناهدين ، قَ اذَِإوَأ ر          

          - َاَلق  :شَْأ ىلَبهد  .قَ اذَِإوَأر              

     اَلقَ اذَِإو ، اللّهبِ تُنْمآ : اَلقَ    َاَلق  :سبحان رباَأل ىىلَع   

 .ووُلقُي لَّكُ اذَهه يف الصالة غَورِياه ، قَود بَأ تُنْيتَلَّده يف تِّال"  ابِتَكبانِي يف ابِآد حلَمة 

 دهشْتَ ىهو ىذمرالتِّو داود ىبَِأ نع ةٌيوِرم ةُلَّداَأل : هِلوقَبِ عالنٍ نِاب قُلِّعي مثُ" .  آنِرقُالْ

   هلُثْمو ، ملَعَأ اللَّهو،  ةاميقالْو ينِالتِّ يِتَورس نم لِّكُ رِآخ دنْع اُلقَي امم فُنِّصمالْ هالَقَ امِل

 :  ىالَعتَ هلُوقَ         ) ُةرِ اآليمةُ الزور٣٦س . (  

١١- تَ ْلهجوز قرقُالْ ةُاءآنِر تَمرجام يف الص؟ الة   
طخُ عالشَّي اباُهللا َأج همحقْر رةُ صي:  

 مالْ نمَأ وملُعن قرشَ ةَاءيء مقُالْ نآنِر يف الصالة كْرن مْأََ نكَرانتَ ال اهصبِ حدونه ، قَود 

حدد جمهقَفُالْ ورهاء اذَه كْالربِ نقراءفَالْ ةاتحة ؛ ِلعدنُ ةوصٍص نْمقَ اهلُوه اُهللا ىلَّص لَعيه 

ولَّسال" م ِل الةَصملَ نم قْيفَبِ ْأراتحالْ ةابِتَك  "روالْ اهجمةُاع ، قَولُوه  "من ىلَّص لَ الةًصم 

قْيْأر فُأبِ ايهقُالْ مآنِر  - ورِ يفوايفَبِ ةاتحالْ ةهِفَ - ابِتَكي ِاخدج ، هي خدغَ اجيتَ رامٍم  "

رواه مسل١/٢٩٦) (٣٩٥( م( .  

جِ ىلَِإوارِو اذَه تُ نِكْالرسالْ نقرِل ةُاءتَ اميسر مقُالْ نآنِر بعفَالْ داتحة يف كْالرتَعنِي 

 نِإفَ ، اهيلَع ردقَ نمِل ةيبِرعالْ ةغَاللُّبِ ةُاءرقالْ ونكُتَ نَأ دب ال:  اءملَعالْ اَلقَو ، نِييولََاُأل

عجز الْ نِعقراءغَاللُّبِ ةالْ ةعبِريالفَ ة يجَأ وزن قَيَأراه تَمرجغُلُبِ ةًمخُْأ ةلَفَ ى،رفَ وِلذَ َلعك 

طََلَتْب التُصه نْعد جمقُفُالْ ورِههاء ، النَّ ُلوقُيوِوي الْ" ي فمجتَ : " " وعِمرجقُالْ ةُمآنِر 

 نََأ يف فُاِلخَي دحَأ سيلَفَ ، فٌلُّكَتَ اهلَ يِلِلدالتَّ ةُلَاوحمو ، ينملسمالْ اعِمجِإبِ اآنًرقُ تْسيلَ

 اذَه يف فَالَخَ نمو ا،آنًرقُ هبِ ظَفَلَ ام سيلَو ، اآنًرقُ سيلَ ةيدنْهِالْبِ آنِرقُالْ ىنَعمبِ ملِّكَتَمالْ

 ونكُي آنِرقُالْ يرسفْتَ فَيكَفَ ، هرِعشبِ سيلَ سِيقَالْ ِئرِام رِعش يرسفْتَو ، اداحج اماغرم انكَ

  ).١٢٩/ ٧( رِهزاَأل ةُلَجم ، ةٌزجِعم ةُمجرلتَّا تسيلَو ،زجِعم آنرقُالْ نَأ يف الفَخ الو ؟ اآنًرقُ
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وَلنُق عىبَِأ ن حةَيفَن جوالْ ازقراءالتَّبِ ةرجمة يف الصِل الةمكَ نقَ انادار الْ ىلَعقراءة 

 ياعد الو ، ىعدمالْ يف صانَ تْسيلَ اتآي ضِعببِ الًدتَسم. رٍادقَ ريغَ وَأ ةيبِرعالْ ةغَاللُّبِ

 ونُؤرقْي واانُكَفَ ةيسارِفَالْبِ - ةَحاتفَالْ - سِرفُالْ ِلهَأل بتَكَ يسارِفَالْ انملْس نَأبِو ، اهرِكْذِْل

 هيلَع اُهللا ىلَّص يبِالنَّ ىلَع هضرع كِلذَ مهلَ بتَكَ امدعبو،  ةيبِرعلِْل مهتُنَسلَْأ تْالنَ ىتَّح اهبِ

ولَّسقََأفَ مره ووجكَ واهىبَِأ الم حَأبِ ةَيفَنالْ نقرارِفَالْبِ ةَاءسيِل ةمن يحسالْ نعبِرلِْل ةَيخْرصة، 

ِلومال ن يحنُسلِْل اهرِذْع، لَوكاِإل نمامنِي محماد َأواب يال فَوس جِيالْ انِيزقربِ ةَاءاه يف 

الصلِْل الِإ الةمَأل ، طْقَفَ ورِذُعقُالْ نرآن مجِعفْاللَّبِ زظ الْومقَ اذَِإفَ ، ىنَعدر لَعهِيال ام َأتَيىد 

 نِع زجع نمكَ ىنَعمالْ وهو هيلَع ردقْي امبِ ىتََأ مِظْالنَّ نِع زجع نِإو ، امهرِيغَبِ باجِوالْ

وعِكُالر والسجود ياِإلبِ ىلِّصيماء .  

الْ اَلقَومقُقِّحَأ:  ونَأ ناب حةَيفَن رجع عن ْأريلَفَ ، هم الْ زِجِيقرغَبِ ةَاءالْ رِيعبِريِل الِإ ، ةمن 

عجز نْعاه  .وممَلقَنَ ن رجوعَأ هوب رٍكْب َيازِالر نُووح بن مريم وعلى بالْ نجعد  .اَلقَو 

 اكنَه نَأو ، هتيمهَأ عم يثدحالْ اِلجرِ اربك هرجخَي ملَ هنََّأبِ ونعطْم انملْس ربخَ نِإ:  اضيَأ

  وند وعِمجمالْ يف هركَذَ يوِوالنَّ نَأل ، صِقْالنَّو ةاديالزبِ هاتايورِ ضِعب يف االفًتاخْ

 قراءهِتالتَّبِ مرجمة يف الصالة .  

وىلَع الفَ اذَه كُيون نْعاَأل دنَحقَ الِإ افٌلو واحد، وهو جواز قراءقُالْ ةغَبِ آنِرالْ رِيعبِرية 

  . اءهقُفُالْ اقفَاتِّبِ هلَ وزجي الفَ اهيلَع رادقَالْ امَأ ، ةيبِرعالْ نِع زِاجِعلِْل الةالص يف

الشَّ وُلقُيخُي محمَأ ودوب ديقَقِإ:  ةِئاَأل ناَأل ةَمربواقُفَاتَّ ةَع َأ ىلَعقَالْ نادر الْ ىلَععبِرياذَِإ ة 

 ةًصق انكَ ام اهرِيغَبِ َأرقَ اذَِإ اهنْع زاجِعالْ نَأ ىلَعو ، هالتُص تْدسفَ الةالص يف اهرِيغَبِ َأرقَ

 دسفْيفَ اسِالنَّ مِالكَ نم وهو اآنًرقًُ سيلَ هبِ ىتََأ ام نَأل ، هالتُص تْدسفَ ايهنَ وَأ ارمَأ وَأ

الةَالص ، لَوم تَخْيالِإ وافُل فكَ اذَِإ ايمالْ انقْمروء كْذَأ ارزِنْتَ وِئاَألفَ ايهفَبِ واالُقَ ةُالثَالثََّّ ةُمساد 

الصالة ، َأووب حةَيفَن َأوصحاببِ واالُقَ هجازِو الصَأل ، الةالْ ناجِعز الْ نِععبِرية كْحمه كْحم 

 همكْح يف انكَ نم كِلذَكَفَ ، هالتُص دسفْتَ ال ةغَلُ يَأبِ رٍكْذبِ ىتََأ اذَِإو ، هيلَع ةَاءرق الفَ يماُأل

"ماَأل ةُلَّجزالْ-رِهملَّج٣٤ ص ثُاِلالثَّ د "
)١(

  .١  

                                                
  ).٩/٣٦(فَتَاوى اَألزهرِ ) ١( 

 )٢ ( ماكالْح اهور يححص)(٥٤١(، ) ٤/١٢٠) (٧٠٨٣ (١/٢٥٣ ( ََةميخُز نابو ،)٢٠٨) (١/١٠٤ ( ،
) ٢٦٥(، والنَّساِئي في السنَنِ الصغْرى ) ١/٢٧٣) (١٤٦(، والتِّرمذي ) ٣/٢٤٨(والدارقُطْني في الْعلَِل 

) ٢٢٩(، وَأبو داود ) ١/١٩٥) (٥٩٤(، وابن ماجةَ ) ١/١٢١) (٢٦١(، وفي الْكُبرى ) ١/١٤٤(



  ١٦٣ 
 

  منْهِي عن قراءة الْقُرآنِ فيها ؟ما هي الْمواطن الْ -١٢
 ةنِ التَّاِلياطوي الْمآنِ فةُ الْقُرالوت مرتَح:  

١-  ةنَابالْج الَةي ح٢٧٢/.ف(  

 يلقَاَل ع  النَّبِي كَان ال يجِحبه  - ورباَلقَ ام  :الو يجِحزه - عن قراءقُالْ ةآنِر 

ةُابنَجالْ الِإ وَأ -  ةابنَجالْ ىوس ءيشَ
)٢(

  .  

ظُ اَلقَوافَأ الْحبو عمر بن عبالْ دبر : رينَوا من وجوه صَأ احٍحن عباِهللا د بن روةَاح    

ى لَشَمى َألَِإ ةًلَيملَ ةالَنَفَ ها فَهتَْأره امتََأرفَ هتْالمفَ هجحدِإ:  تْالَقَا فَهتَنْكُ ن صاقْا فَقًادِأر   

  : اَلقَفَ،  آنرقُالْ ُأرقْال ي بنُجالْ نِإفَ لْقْرآن ؛ا

  انَرِيافكَى الْوثْم ارالنَّ نَأو...  قٌّح اِهللا دعو نَأبِ تُّدهِشَ

َأوالْ نعفَََ شَرالْ قَومقٌّ اءح  ...فَوالْ قَوعشِر رالْ بالَعاينَم  

تَوحلُمه ةًكَالِئم كرام  ...َأوملََِإلا الكه مسواينَم  

وال تَقْرُؤه آنرقُالْ ظُفَحال تَ تْانَكَي ونيع تُبذَّكَو اُهللا قَدص : هتَُأرام تْالَقَفَ
)١(

 .   

وعن يماهرِإب يالنَّخَع  َكَ:  اَلقان عمر كْيرَأ هو نْيَأ ىهن قْيالْ َأرنُجب الْواِئحض
)٢(

  .  

وعيبَِأ ن ٍلاِئو  َكَ:  اَلقان ال اُلقَي قْيالْ ُأرنُجب الْ الواِئحض الو قْيُأر الْ يفحامِم  ،

وال االنِح كَذْيالْ رعبد يهِفاَهللا ام نْعخَالْ دالء ونْعجِالْ دالِإ اعِم َأن الرَأ ىتََأ اذَِإ َلجلَهه بأََد 

 اَهللاى مسفَ
)٣(

 .  

 يارِخَبالْ بهذَو،  انِيرِاهالظَّ مٍزح نابو ، داودورخَّص في قراءة الْقُرآنِ ِللْجنُبِ عموما 

الطَّورِبِلذَ ىلَِإ يالْ اَلقَ ، كارِخَبال:  ي ْأبَأ سقْتَ نالْ َأراِئحض ةَاآلي ، لَوم ير ابن عاسٍب 

 وبَأ بهذَو،  اٍلح لِّكُ ىلَع اَهللا ركُذْي وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى يبِالنَّ انكَو ، اسْأب بِنُجلِْل ةاءرقالْبِ

حىلَِإ ةَيفَن قراءة ام دون اآلية لَماُهللا َأعو ، ابوالص وهرِيمِ وِإلَى التَّح ورهمالْج بذَهو ،.  

                                                                                                                                                        
)١/١٠٨ ( دمَأحو ،)١/١٢٤) (١٠١١(، ) ١/١٠٧) (٨٤٠(، ) ١/٨٤() ٦٣٩ ( انبح نابو ،)٧٩٩ (
)٣/٧٩ ( ياِلسالطَّيو ،)١٠١) (١/١٧ ( طسي اَألوف يانرالطَّبو ،)٦٦٩٧) (٧٠٣٩(، ) ٧/٩ (
)٧/١٢١ ( هنَدسي ملَى فعو يَأبو ،)١/٣٢٧) (٤٠٨(، ) ١/٣٢٦) (٤٠٦(، ) ١/٢٤٧) (٢٨٧ ( ،
، وابن ) ١/٨٨) (٤١٨(، وفي الْكُبرى ) ٢/٣٧٩) (٢١٠٩(، والْبيهقي في الشُّعبِ ) ١/٤٣٦( )٥٧٩(

 هنَدسي مف دع٥٩(الْج) (١/٢٥ ( نْتَقَىفشي الْم ودارج نابو ،)٩٤) (١/٣٤. (  



  ١٦٤ 
 

  ١. التِّالوةُ َأثْنَاء قراءة اِإلمامِ جهرا ِإال الْفَاتحةَ  -٢

نةَ َأبِي عريره  نْهاُهللا ع يضروَل َأنسر لَّى اللَّهص اللَّه لَيعه لَّمسو 
)٤(

 من انْصرفَ 

لَاةص رها جيهف ةاءرْل فَقَاَل بِالْقَأ هقَر يعم دَأح نْكُمفًا مٌل فَقَاَل آنجر ما نَعوَل يسر قَاَل اللَّه   

 اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل مع ةالْقراء عن النَّاس فَانْتَهى قَاَل! ؟ الْقُرآن ُأنَازع ماِلي َأقُوُل ِإنِّي
هلَيع لَّمسا ويمف رهج يهف لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو ةاءربِالْق نم اتلَوالص ينوا حعمس 
ذَِلك نوِل مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو  .  

و رِيهيمِ قَاَل الزي الْقَدف يعالشَّافو نْهع ةايي رِوف دمَأحو اِلكمو هيواهر ناقُ بحِإس  
 الو ةَحاتفَالْ ال امماِإل يهف رهج ايمف ةٌاءرق ةيرِهجالْ الةالص يف هيلَع بجِي ال وممْأمالْ نِإ: 
 ةفَاِئطَ ُلوقَ وهو،  امِماِإل اتتَكَس يف طْقَفَ ةَحاتفَالْ ُأرقْي:  يددجالْ يف افعيالشَّ اَلقَو،  اهريغَ
من الصحابة ابِالتَّوعفَ ينمن بعدهم  ،َأ اَلقَووب حةَيفَن َأوحمد بن نْحال:  ٍلب جِيب ىلَع 

 ةيرِهجالْ الو ةيرالس يف الًصَأ ةٌاءرق ومِمْأمالْ
)١(

 .  

٣-  ن؛ فَع ودجكُوعِ َأوِ السي الرفيلع نطَاِلبٍ َأبِي ب   قَاَل:  

ساجِد َأو راكع وَأنَا الْقُرآنِ قراءة عن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل نَهاني
)٢(

 .  

قَد امتَنَع عن  الء واَألماكنِ الْقَذرة ِإجالالً وتَعظيما ِللْقُرآنِ ، وِإذَا كَان النَّبِي في الْخَ -٤

رد السالمِ وهو يبوُل
)٣(

  ١. فَاالمتنَاع عنِ الْقراءة من بابِ َأولَى  

                                                
)١ ( انْظُراالستيعاب )١/٢٧٢ (ا فينَأبِي الد ناب اهوراِل ، ويي الْع)ي ) ٢/٧٧٢) (٥٧٢ف راكسع نابو ،

  .كَما في الْموضعينِ السابِقَينِ ) طَافَ(، وتُروى ) ٢٨/١١٢،١١٤،١١٥(التَّارِيخِ 

)٢ ( يارِمالد اهور يححص َأثَر)٩٩٢) (١/٢٥٢ ( َةبَأبِي شَي نابو ،)١٠٨٠) (١/٩٧ (يقهيالْبي  ، وف

     ) . ١/٨٩) (٤٢٣(الْكُبرى 

)٣ (يارِمالد اهور يححص )١/٢٥٣) (٩٩٨. (  
)٤ ( داوو دَأب اهور يححص)٨٢٦) (١/٢٧٨ ( يذمالتِّرو ،)٣١٢) (٢/١١٨ ( اِئيالنَّسو ،)٩١٩ (
، ) ٢/٢٨٤) (٧٨٠٦(، ) ٢/٢٤٠) (٧٢٦٨(، وَأحمد ) ١/٢٧٦) (٨٤٨(، وابن ماجةَ ) ٢/١٤٠(
)٥/٣٤٥) (٢٢٩٧٢(، ) ٢/٤٨٧) (١٠٣٢٣(، ) ٢/٣٠١) (٧٩٩٤(، ) ٢/٢٨٥) (٧٨٢٠ ( نابو ،

 انب٥/١٦١) (١٨٥١(، ) ٥/١٥٩) (١٨٥٠(، ) ٥/١٥٧) (١٨٤٩(، ) ٥/١٥١) (١٨٤٣(ح ( ،
 هنَني سف يقُطْنارالد١٢(و) (١/٣٢٠ ( طسي اَألوف يانرالطَّبو ،)٧٢٥١) (ي ) ٧/١٩٤لَى فعو يَأبو ،

 هنَدس٥٨٦١(م) (١٠/٢٥٢ ( ارزالْبو ،)٢٣١٣) (٦/٢٩٢ ( اقزالر دبعو ،)٢٧٩٥،٢٧٩٦) (٢/١٣٥ (
) ٢٧١٦،٢٧١٧،٢٧١٩،٢٧١٨(، والْبيهقي في الْكُبرى ) ١/٣٣٠) (٣٧٧٦(، وابن َأبِي شَيبةَ 

) ١١٨٨(، والطَّحاوِي في شَرحِ معاني اآلثَارِ ) ١/٣١٩) (٩٩١(ي في الْكُبرى ، والنَّساِئ) ٢/١٥٧(
)١/٢١٧ ( ةلْيي الْحمٍ فيو نُعَأبو ،)٩/٣٢٠ ( هنَدسي مف يديمالْحو ،)٢/٤٢٣) (٩٥٣. (  



  ١٦٥ 
 

وءضالْو ةُ َأثْنَاءالتِّالو هتُكْرذَا ، ووِل اِهللا  هسر نلَّى؛ فَالثَّابِتُ عص اللَّه هلَيع لَّمسو  كَان َأنَّه

قَبَل الْوضوء وال يتَكَلَّم َأثْنَاَئه يسمى اَهللا 
)٤(

 .  
١٣- كْما حم آنالْقُر َأةرالْم ةاءرق  يهوةَوفَشُكْم ؟  سِْأالر  

  : صقْر رحمه اُهللا  قَاَل الشَّيخُ عطيةُ

قرقُالْ ةُاءآنِر اِئجةٌز وْأرالْ سمَأرة َأ وفٌشُكْمبِ تْنَاَكَ والْ سِالبِمبيت ام دال ام يوجَأ دبِنَجي 

يرا،اه ِإوكَ ناَأل انال ُلفضتْركَالْ سَلام الطَّوهةَار واسقْتالْ اَلبقلَب؛ ة ِلذَوزِِل كياداَأل ةرِِج 
)١(

.  

١٤- سيتَ ةٌددرس الدين الْ يفمسِارِد ، تُوطَضىلَِإ ر قراءة آيات مقُالْ نآنِر 

  ؟ زاِئج اذَه ْلهفَ ةيرِهالشَّ اهتادع يف يهو يمِرِكَالْ

  :  قَاَل الشَّيخُ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا

 ، ىوصقُالْ ةوررضلِْل الِإ اهازوج ىرَأ الو ، ةٌٌيوِقَ بِنُجلِْل ةاءرقالْ نم عِنْمالْ ةَلَّدَأ نِإ

 بتَّرتَي انٍحتام ةيدْأتَِل هتاءرقكَو ،الًثَم اشِقَالنِّ اِلجم يف ىٍْأر ىلَع آنِرقُالْ نم الِلدتاالسكَ

ىلَع عالْ مِدقراءة فيه ضرر ، النِّبِوسبِل ةام جاء يف َأ اِلَؤالسَأ ىرتَ نتَعذالْ رمدرةُس عن 

عالْ مِدقراءة َؤتُولُجاه طْتَ ىتَّحهَأ رغَ فَلِّكَتُ ويرالْبِ اهقراءة .  

                                                                                                                                                        
)١ (افراَألع ةوريرِ سي تَفْسيرٍ فنِ كَثب يرتَفْس ةُ  انْظُر٢٠٤اآلي )٢/٢٦٩ (ِطَارَل اَألونَيو ،)٢/٢٣٦ . (

)٢ ( ملسم اهور يححص)١/٣٤٧) (٤٨٠. (  

)٣ (نِع نِب عما رمنْهاُهللا ع يضاَلقَ ر  :مر رٌلج بِالنَّ ىلَعلَّى يص اللَّه هلَيع و لَّمسوهو يفَ وُلبلَّسم 
لَعيلَفَ هم يرد لَعيه السى .  المتَبجي الْمف اِئيالنَّس اهور يحح١/٣٥) (٣٧(ص ( ىري الْكُبفو  ،)٣٧ (
)١/٧١ ( داوو دَأبو ،)١٦) (١/٥١ ( يذمالتِّرو ،)٢٧٢٠) (٥/٧١ ( َةاجم نابو ،)٣٥١) (١/١٢٦ ( ،

 يارِمالد٢٦٤١(و) (٢/٣٦٠ (نابةَ  ، وميخُز)٧٣) (١/٤٠ ( نَدسي الْمف يعالشَّافو ،)٣٠،٣١ (
)١/١١،١٢ ( طسي اَألوف يانرالطَّبو ،)٧/٣٥٣) (٧٧٠٦(، ) ٥/٣١٠) (٥٤٠٢(، ) ٤/٧٢) (٣٦٤١ (

  ) . ١/٨٥) (٥١١(، والطَّحاوِي في شَرحِ معاني اآلثَارِ ) ٢/٤٤٩) (٢٣٦٧(، والْبيهقي في الشُّعبِ 
)٤ (ناجِرِ عهنِ الْمب قُنْفُذ  نْهاُهللا ع يضرَأنَّه لَّملَى سع لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو وهُأ وضتَوي فَلَم دري 

هلَيتَّى عَأ حضي اآلثَارِ.  تَوانعحِ مي شَرف اوِيالطَّح اهور يححي ) ١/٢٧) (١٠٥( صف اِئيالنَّسو ،
، وَأحمد ) ١/١٢٦) (٣٥٠(، وابن ماجةَ ) ١/٧١) (٣٧(، وفي الْكُبرى ) ١/٣٧) (٣٨(الصغْرى 

)(٢٠٧٨١(، ) ٤/٣٤٥) (١٩٠٥٦ (٥/٨٠ ( يارِمالدو ،)٢٦٤١) (٢/٣٦٠ ( َةميخُز نابو ،)٢٠٦ (
)١/١٠٣ ( انبح نابو ،)٨٠٣) (٣/٨٢ ( ماكالْحو ،)٥٩٢) (١/٢٧٢ ( ِي الْكَبِيرف يانرالطَّبو ،)٧٨٠ (
  .) ٢/٩) (٦٧٣(، وابن عمرٍو الشَّيباني في اآلحاد والْمثَاني ) ٢٠/٣٢٩(

رواه  صحيح.  هيلَع ىالَعتَ اِهللا ماس رِكُذْي ملَ نمِل وءضو وَأما التَّسميةُ فَقَد قَاَل صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم ال
 داوو د١٠١(َأب) (١/٧٣ ( يذمالتِّرو ،)٢٥) (١/٣٧ ( َةاجم نابو ،)٣٩٧) (١/١٣٩ ( مهرغَيو ،.  



  ١٦٦ 
 

اذَه قَود جاء يف قْفالْ هاذَماَأل بِهربعشْنَ - ةَأ رقَواف مصر- ام ْأي١ : يت  

 نِصحالتَّ دصقَبِ هَأرقَو ايرسي انكَ اذَِإ الِإ نِآرقُالْ ةُاءرق بِنُجلِْل وزجي ال:  واالُقَ ةُيكاِلمالْ- ١

 اءوس.  مِالد وِلزنُ اَلح آنِرقُالْ ةُاءرق اهلَ وزجي هنَِّإفَ اءسفَالنُّو ضاِئحالْ امَأ ، الِلدتاالس وَِأ

 اِلستاالغْ َلبقَ ةُاءرقالْ وزجي ال هنَِّإفَ مِالد اعِطَقانْ دعب امَأ ال، مَأ َلبقَ نم ةٌابنَج اهيلَع تْانَكَ

سوتْانَكَ اء لَعياه نَجَأ ةٌابال و الْ ىلَعمتَعمد ، ِلذَونََّأل كاه صتْار تَمةًنَكِّم ماالغْ نتالفَ ِلاس 

  . طْقَفَ يمِلعالتَّ وَأ مِلُّعلتَِّل اهلَ وزجي هنَِّإفَ هتابِتَك وَأ فحصمالْ سم امَأ.  هلَبقَ ةُاءرقالْ اهلَ لُّحتَ

ِلذَكَوال ك يجلِْل وزبِنُج الْ وُلخُدمسجال د كْثِلم فيه الْ الومورِر من ىلَِإ ابٍب آخَ ابٍبر .  

٢ - الْونَحفواالُقَ ةُي  :يحرم الْ ىلَعبِنُج تقُالْ ةُالوكَ اذًٍإ الٍإ نِآران ملِّعنَِّإفَ ا،مه يجلَ وزَأ هن 

قِّلَيالْ نتَملِّعكََ ملكَ ةًملبِ ،ةًمحثُي فْيُلص بنَيهام ، َأون تَفْيتا حراذَ أم التَّبِ اٍلبسمية ، َأون 

قْيَأر قَالْ ةَاآليصقَبِ ةَيرصد الدعنَالثَّ وَِأ اءاء ، والْ ُلثَمبِنُج ِلذَ يفالْ كاِئحض فَالنُّوسَأ ، اءام 

الْ وُلخُدمجِسفَ ديحرِل الِإ ملضرورة .  

٣-الشَّوافعواالُقَ ةُي  :يحرم الْ ىلَعبِنُج قرقُالْ ةُاءنِآر لَوو حافًر واحِإ ادكَ نقَ اناصاد 
تالوتَأ ، هقَ اذَِإ امصكْالذِّ دالفَ ر يحرم الرحيم الرحمن اللّه بسم"  ُلثْم  "نْعَأ ، ِلكْاَأل دام 
 طرشَبِ ددرتَ الو يهف ثكْم رِيغَ نم اءسفَالنُّو ضِاِئحالْو بِنُجلِْل وزجيفَ دجِسمالْبِ ورِرمالْ
  . ةوررلضِل الِإ يهف ثُكْمالْ وزجي الو ، دجِسمالْ ثولَتَ مِدع نِمَأ

٤ - الْوواالُقَ ةُلَابِنَح  :يبلِْل احَأ بِنُجن قْيَأر ام دون اآليقَالْ ةصيرة دون ام زاد ِلذَ ىلَعك 
لَوكْالذِّ هبِ رَأ ، هالْ امثُكْم الْ يفمجِسفَ ديجالْبِ وزوضوء لَوبِ وونِد ضرورَأ.  ةالْ اماِئحض 
  . واُهللا َأعلَم. هـ . أ . مالد عطَقَانْ اذَِإ الِإ وءضوالْبِ ثُكْمالْ اهلَ وزجي الفَ اءسفَالنُّ وَأ

  ما حكْم الْجهرِ بِالتِّالوة في الصلَوات السريَة ؟ -١٥

نع دبع نِ اللَّهةَ َأبِي بقَتَاد نع قَاَل َأبِيه : كَان لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيلَّ عسوُأ مقْري يف 

َأحيانًا الْآيةَ ويسمعنَا سورة وسورة الْكتَابِ بِفَاتحة والْعصرِ الظُّهرِ من الركْعتَينِ
)١(

 .  
ونةَ عنِ طَلْحب دبع نِ اللَّهب فوتُ قَاَل علَّينِ خَلْفَ صاسٍ اببع يضر ا اللَّهمنْهع  

سنَّةٌ َأنَّها ِليعلَموا قَاَل الْكتَابِ بِفَاتحة فَقَرَأ جنَازة علَى
)٢ (

.  

 يمِ َأول؛ ِللتََّع ةيرالس اتلَوي الصف ةبِالتِّالو رهالْج وزجي َأنَّه نيتَبقَ يبا سممِلوبالْ انِيجازِو 

  .  واُهللا َأعلَم .  رِبدالتَّ يف اقرغْتالسِل ؛ دصقَ رِيغَبِ وَأ

                                                
  ) .٨/٤١٩(فَتَاوى اَألزهرِ ) ١(
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١٦- ةييقوسالْم اتقَامبِالْم ةاءرالْق كْما ح١ ؟  م
  

َأن تَحسين الصوت بِالْقُرآنِ مسـتَحب ؛  : يجِب َأوالً َأن ُأنَبه علَى َأمرينِ ؛ األَُمر اَألوُل    

قَاَل ر وُل اِهللا فَقَدس  رِيى اَألشْعوسَألبِي م:  

  َأ اياب مقَلَ ىوسُأ ديتَوت مزماار من مزآِل يرِام داود  )٣(
.  

  : عياض رحمه اِهللا ياضقَالْ َلاقَ
ـ َأ اَلقَ،  " اهليترتَو ةاءرقالْبِ توالص ينِسحتَ ابِبحتاس ىلَع اءملَعالْ عمجَأ"   وب عـ ب يد  :
"اَألوحالْ يثُادارِوةُد ِلذَ يفك محةٌولَم التَّ ىلَعينِزِح وِشْالتَّوهـ . أ " .  يق.  

  : َأجمع علَماء السلَف علَى حرمة الْموسيقَى تَعلُّما وتَعليما ؛ لقوله : اَألمر الثَّاني 

 َلونَكُين مُأ نمقَْأ يتوام يتَسلُّحالْ ونحنَا  – رلزا - الْورِحير خَالْومر الْومفَازِع  )١.) ١  

َأنَّه قَاَل  ِلفَّغَمالْ نِب اِهللا دبع نع ةرقُ نِب ةَياوِعم نعوَأما عن الْقراءة بِاَأللْحانِ فَقَد ثَبتَ 

:  "َأرتُي راِهللا وَلس  يوحِتْفَالْ م اقَنَ ىلَعلَ ةه قْيُأر سَأ حِتْفَالْ ةَورو من سورحِتْفَالْ ة 

 نَأ الولَ:  اَلقَو،  ِلفَّغَم نِاب ةَاءرق يكحي ةُياوِعم َأرقَ مثُ:  اَلقَ،  ايهف عجرفَ : اَلقَ، 

                                                
)١(  يححص َأثَر . خَارِيالْب اهور)١/٢٦٤) (٧٢٨(، ) ١/٢٦٤) (٧٢٥(، ) ١/٢٦٩) (٧٤٣ ( ،
)٧٤٥،٧٤٦) (١/٢٧٠ ( ملسمو ،)٤٥١) (١/٣٣٣. (  
)٢ ( يححص َأثَر . خَارِيالْب اهور)١/٤٤٨) (١٢٧٠. (  
)٣ ( يححيثٌ صدح.  خَارِيالْب اهور)٤٧٦١) (٤/١٩٢٥ ( ملسمو ،)٢٣٦) (١/٥٤٦ ( لَفْظُهلَ: "  ، وو 
َأرتَيين َأ انََأوتَسمِل عقراءتالْ كارِبقَلَ،  ةَحُأ دتَوتي مزماار من مزآِل يرِام داود  " ، لُهقَو)َأ انََأوتَسمع  (

الواو فلِْل يهاِلح  ،وجولَ ابو مَأ وفٌذُحَأل يعجبِلذَ كك  .وسو مفَقَاَل َأب ةايي رِوفى و " :اي راِهللا وَلس 
، والْحاكم ) ١٦/١٦٩) (٧١٩٧(رواه ابن حبانِ . َأثَر صحيح " .  ايربِحتَ كلَ تُربحلَ كانَكَم تُملع ولَ
، وابن َأبِي ) ٢/٤٨٥) (٤١٧٨(، وعبد الرزاق ) ١٣/٢١٣) (٧٢٧٩(، وَأبو يعلَى ) ٣/٥٢٩) (٥٩٦٦(
، وفي ) ٢/٥٢٥) ((٢٦٠٤(، ) ٢/٣٨٩) (٢١٤٩(، والْبيهقي في الشَُّعبِ ) ٦/١١٩) (٢٩٩٤٧(يبةَ شَ

، ) ٥/٢٣) (٨٠٥٨(، والنَّساِئي في الْكُبرى ) ١٠/٢٣٠) (٢٠٨٤٣(، ) ٣/١٢) (٤٤٨٤(السنَنِ الْكُبرى 
 ةلْيي الْحمٍ فيو نُعَأب٨/٣٠٢(، ) ١/٢٥٨(و (و ، دعالْج ناب)١/٤٩٦) (٣٤٥٨. (  

)١ ( يححيثٌ صدح . خَارِِيالب اهور)٥/٢١٢٣) (٥٢٦٨ ( يدانبَِأس لَهصومِ ، وزالْج يغَةلَّقً بِصعم
 جِهتَخْرسي مف ييلاعماحٍ اِإلسحكَصام ٥٦/  ١٠" (  حِتْفَالْ"  يف  (غْالتَّ"  ولنِ"  يقرٍ البجح  )٥  /

١٩  (  ييلاعماِإلس طَرِيق نى مرنَنِ الْكُبي السف يقهيالْبو ،)٥٨٩٥(، ) ١٠/٢٢١) (٢٠٧٧٧ (
)٣/٢٧٢ ( هنَني سف داوو دَأبو ،)٢/٤٤٣) (٤٠٣٩ ( هيححي صف انبح نابو ،)٦٧٥٤ (
)١٥/١٥٤ (عي الْمف يانرالطَّبمِ الْكَبِيرِ ، وج)٣/٢٨٢) (٣٤١٧ ( يينمالشَّا نَدسي مفو ،)٥٨٨ (
)١/٣٣٤. (  

)٢ ( يححيثٌ صدح. خَارِِيالب اهور )4747( ، ) ٤/١٥٦٠) (٤٠٣١(، ) ٦/٢٧٤٢) (٧٠١٠٢ (
)٤٥٥٥(، ) ٤/١٩٢١) (٤/١٨٣٠(  ،)4760 ()٤/١٩٢٥ ( ملسم اهورو ،)٧٩٤) (١/٥٤٧. (  
)٣ (و الَتَهرِس انِ " انْظُرآنِ الْكَرِيمِ بِاَأللْحالْقُر ةاءركْمِ قِلح انيالْب " ةابحارِ الصةُ دعطَب. 
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يتَجمالنَّ عاس لَعكُيلَ مرجكَ تُعام رجع ابن ٍلفَّغَم يحبِالنَّ يكي اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسم  .

  )٢(" اترم الثَثَ آ آ آ : اَلقَ ؟ هيعجِرتَ انكَ فَيكَ:  ةَياوِعمِل تُلْقُفَ
 امع اهوجِرخُِل ورهمجالْو كاِلم اههرِكَفَ،  انِحلْاَألبِ ةاءرقالْ يف وافُلَتَاخْو : "الْقَاضي  اَلقَ
جقُالْ اءرلَ آنه موعِشُخُالْ ن فَالتَّومِه ، َأوباحَأ اهوب حةَيفَن وجمةٌاع من لَالسهـ .أ ." ف.  
 التَّوجِرتَ يعرديد الصوت الْ يفلْحق  ماللَّ عنِح مِغَالنَّو  .وقَ يفِلولَ: "  هَأ الون يتَجمع 

  . اءغَصاِإل ىلَِإ وسفُالنُّو وبلُقُالْ يُلمتَسي امم كِلذَ نَأ ىلَِإ ةٌارشَِإ"  إلخ...  مكُيلَع اسالنَّ
لْموسيقيةَ من غَيرِ َأن يخُوض ، ومما مضى يتَبين َأنَّه يجوز لِِلْقَارِِئ َأن يتَعلَّم الْمقَامات ا

، ثُم  في الْموسيقَى وآالتها ، وذَِلك بِالتَّلَقِّي والتَّقْليد ِللتِّالوات الَّتي يشيع فيها هذه الْمقَاماتُ
الوة ومخَارِجِ الْحروف َأثْنَاء التِّالوة ، يقْرُأ بِهذه الْمقَامات بِشَرط االلْتزامِ الْكَامِل بَِأحكَامِ التِّ

 ييقوسقَامِ الْملَى الْمع ويدالتَّج كْمح مقُد وِيدكَامِ التَّجَأح نكْمٍ مح عم قَامم ضارِإذَا تَعا  وكَم

قَاَل الشَّيخُ َأيمن رشْدي سويد حفظَه اُهللا
)٣(

 .جِبيو  هتالوي تخْشَى اَهللا في لَى الْقَارِِئ  َأنع
مبِطٌ ِللْعحم بِ فَِإنَّهجالْع نم هنَفْس نصحي َأنو ، اِئي النَّاسرِهللا فَال ي لَهمع صخْلي َأنِل ، و

  .واُهللا َأعلَم . وفيقُ ،َ ْأسَأُل اَهللا َأن يجنِّبنَا الْخَطََأ والزلََل ، وبِاِهللا التَّ

  ما حكْم التَّكْرِيرِ في التِّالوة ؟  -١٧

ِإذَا َأعاد الْقَارُِئ اآليةَ َأو جزء منْها فَال بْأس بِذَِلك ، ِإن كَان ذَِلك ِلعلَّة كَتَحرِيك القَلْبِ 

 تَ َأنثَب قَدو ، رِِ ذَِلكغَي آنِ َأوبِالْقُر النََّبِِي  َلالَّلي بِقَامآية يردداه َأ ىتَّحصبةُ  حاآليو ،

  : هي قَولُه تَعالَى                   

  )١(
 لَماُهللا َأعو ،.  

١٨- ةالوت كْما حنُبِ ؟ مِللْج هسمآنِ و١ الْقُر  

                                                
) ٢١٣٦٦(، وَأحمد ) ٢/١٧٧) (١٠١٠(، والنَّساِئي ) ١/٤٢٩) (١٣٥٠(صحيح رواه ابن ماجةَ ) ١(

، ) ٢/٢٢٤) (٨٣٦٨(، وابن َأبِي شَيبةَ ) ١/٣٦٧) (٨٧٩(حاكم ، والْ) ٥/١٥٦) (٢١٤٢٥(، ) ٥/١٤٩(

، وفي ) ٣/١٤) (٤٤٩٤(، ) ٣/١٣) (٤٤٩٣(والْبيهقي في السنَنِ الْكُبرى ، ) ٦/٣٢٣) (٣١٧٦٧(
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 نِب رِكْب يبَِأ يثدحبِ َأجمع الْفُقَهاء علَى حرمة تالوة الْقُرآنِ ومسه ِللْجنُبِ ، واستَدلُوا

محمد نِب عورِم نِب حمٍز عبَِأ نيه عن جدَأ هبِالنَّ ني اُهللا ىلَص لَعيه ولَّستَكَ مَأ ىلَِإ بِله 

" راهطَ الِإ آنرقُالْ سمي ال: "  يهفو اابتَك نِميالْ
)٢(

 .  

 يلقَاَل عو  النَّبِي كَان ال يجِحبه   - ورباَلقَ ام  :الو يجِحزه  - عن قراءقُالْ ةآنِر 

 ةُابنَجالْ الِإ وَأ -  ةابنَجالْ ىوس ءيشَ
)١(

  .  

  ما حكْم مس الْمصحف ِللْمحدث ؟ -١٩

 ، غَرثُ اَألصدالْح هابَأص نِلم فحصالْم سي مف اءلَماَلقََفََاخْتَلَفَ الْع مالْقَاس َأكْثَرو اءالْفُقَه 

امالِْإمى ويحلَا:  ي وزجلُّوا ، يتَداسالَى  وتَع ِلهبِقَو :             

  ) ٧٩سورةُ الْواقعة اآليةُ ( 

 ،وبذَه ناسٍ اببع بِيالشَّعو اكحالضو ديزو نب يلع دَؤيالْمو ةُ بِاَللَّهوِيادالْهي وقَاضو 

اةد الْقُضاودَأنَّ إلَى وه وزجي لَه سم فحصالِئكَةُ ؛  الْمالْم مه ةي اآليف رينطَهالْم َأن ذَِلكو

 ، وَأن لَفْظَ اآلية خَبر خَرج مخْرج الطَّلَبِ ِللْحاِئضِ والْجنُبِ ؛ وذَِلك ِلقَوِله تَعالَى   

                                                                                                                                                        
، ) ١/٣٤٦) (١٠٨٣(، والنَّساِئي في الْكُبرى ) ٢/٣٥٩) (٢٠٣٧،٢٠٣٨(، ) ١/٤٨٢) (٧٥٥( الشُّعبِ

  ) .١/٣٤٧) (١٨٨٨(، والطَّحاوِي في شَرحِ معاني اآلثَارِ ) ٦/٣٣٩) (١١١٦١(

)٢ ( يححصرواه الدطْقُارني )٢٢٢) (٢/٢٨٥ ( ىرنَنِ الْكُبي السف يقهيالْبو ،)١٣٧٤) (١/٣٠٩ ( ،

) ٦٠٥١(، ) ١/٥٢٢) (١٤٤٧( ، والْحاكم) ٢/٣٨٠) (٢١١١(، وفي الشُّعبِ ) ٤/٨٩) (٧٠٤٧(

)٣/٥٢٢ ( انبح نابو ،)٦٥٥٩) (١٤٥٠١ ( هِيالْفَاكو ،)٢٨٥٥ ( يارِمالدو ،)٢٢٦٦) (٢/٢١٤ ( ،

 اِلكم٤٦٩(و) (١/١٩٩ ( ِي الْكَبِيرف يانرالطَّبو ،)٣١٣٥) (٣/٢٠٥ ( طسي اَألوفو ،)٣٣٠١ (

)٣/٣٢٦ ( نَدبِس اهوريرِ ، وغي الصا فتَابالً ال كا قَوفُوعرم رمنِ عنِ بيحٍ عحص)٢/٢٧٧) (١١٦٢ ( ،

  ) .١/٨٨) (٤١٤(والْبيهقي في السنَنِ الْكُبرى 
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        ١ )ةُ ساآلي ةاِئدةُ الْم٦ور(  ؛ َألن هيُل ِإلَيَأمو ا َأقُوُل بِهذَا مهو ،

 ، سنْجال ي رطَاه نْؤما قَاَلالْملَّى كَمص اللَّه هلَيع لَّمسةَ ِلَأبِي وريره  : ِإالْ نمسللَا م 

سنْجي  )٢ (
  : تَعالَى اللَّه اَلقَو،            ينكتَم مرح؛ فَي  

 آنإِِذَا اخْتَلَطَ الْقُر نلَكو ، فحصالْم سم نرِ مالْكَافرِهالفَ بِغَي مرحي هسلَم كَكُتُبِ بِِإطْالق   

 إلَى بعثَ بِكتَابٍ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّىبِي النَّ َأنَ وغَيرِها ؛ فَقَد ثَبتَ في الصحيحينِ التَّفْسير

 ِإلَى ورسوِله اللَّه عبد محمد من الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ :ونَصه  الرومِ عظيمِ هرقَْل

 ، الِْإسلَامِ بِدعاية َأدعوك فَِإنِّي بعد اَأم ، الْهدى اتَّبع من علَى سلَام ، الرومِ عظيمِ هرقَْل

ملَأس لَمتَس كْؤتي اللَّه كرنِ َأجتَيرم  ،تَ فَِإنلَّيتَو فَِإن كلَيع ِإثْم ينيالَْأرِيس   

 ،و                               

                            

             ) ُةاآلي ََانرمةُ آِل عور٦٤س( 
)١(

  ، لَماُهللا َأعو.   

  ١ هي َأفْضُل الطُّرق ِلحفْظ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ؟ما  -٢٠

                                                
)١ ( ماكالْح اهور يححص)(٥٤١(، ) ٤/١٢٠) (٧٠٨٣ (١/٢٥٣ ( ََةميخُز نابو ،)٢٠٨) (١/١٠٤ ( ،

ارالدلَِل وي الْعف ي٣/٢٤٨(قُطْن ( يذمالتِّرو ،)١/٢٧٣) (١٤٦ ( ىغْرنَنِ الصي السف اِئيالنَّسو ،)٢٦٥ (
) ٢٢٩(، وَأبو داود ) ١/١٩٥) (٥٩٤(، وابن ماجةَ ) ١/١٢١) (٢٦١(، وفي الْكُبرى ) ١/١٤٤(
)١/١٠٨ ( دمَأحو ،)١/١٢٤) (١٠١١(، ) ١/١٠٧) (٨٤٠(، ) ١/٨٤) (٦٣٩ ( انبح نابو ،)٧٩٩ (
)٣/٧٩ ( ياِلسالطَّيو ،)١٠١) (١/١٧ ( طسي اَألوف يانرالطَّبو ،)٦٦٩٧) (٧٠٣٩(، ) ٧/٩ (
)٧/١٢١ ( هنَدسي ملَى فعو يَأبو ،)١/٣٢٧) (٤٠٨(، ) ١/٣٢٦) (٤٠٦(، ) ١/٢٤٧) (٢٨٧ ( ،
)٥٧٩) (١/٤٣٦ (يالْببِ وي الشُّعف يقه)٢١٠٩) (٢/٣٧٩ ( ىري الْكُبفو ،)٤١٨) (١/٨٨  ( نابو

 هنَدسي مف دع٥٩(الْج) (١/٢٥ ( نْتَقَىي الْمف ودارج نابو)٩٤) (١/٣٤. (   
)٢(  خَارِيالْب اهور يححص)٢٧٩،٢٨١) (١/١٠٩ ( ملسمو ،)٣٧١،٣٧٢) (١/٢٨٢( .  
)١ (حص خَارِيالْب اهور يح)٤/١٦٥٧) (٤٢٧٨(، ) ٣/١٠٧٤) (٢٧٨٢(، ) ١/٧) (٧ ( ملسمو ،
)٣/١٣٩٣) (١٧٧٣( .  
)٢ ( خَارِيالْب اهور يححص)٤٧٤٦) (٤/١٩٢١ ( ملسمو ،)٧٩٠) (ي ) ١/٥٤٤اُل : التَّفصصاالنْف

  . الْحبل وهو عقَاٍل جمعوالتَّفَلُّتُ ، 
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  :هنَاك طُرقٌ شَتَّى ِلحفْظ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ، وَأشْهرها الطُّرقُ التَّاِليةُ 

  .تَّى الْحفْظ وتَكُون بِكتَابة اآليات آيةً آيةً مع تكْرارِ ذَِلك ح: الطَّرِيقَةُ التَّحرِيرِيةُ  -١

وتَكُون بِحفْظ آية بِتكْرارِها نُطْقًا حتَّى الْحفْظ ، ثُم حفْظُ آية ُأخْرى : الطَّرِيقَةُ الشَّفَوِيةُ  -٢

  .ا ، ثُم الْعودةُ بِتَسميعِ اآليتَينِ ، ثُم حفْظُ آية ثَاِلثَة ثُم تَسميع الْجميعِ ، وهكَذَ

وتَكُون بِحفْظ اآليات بِكَثْرة تَكْرِيرِها علَى اُألذُنِ آيةً آيةً َأو سورةً : الطَّرِيقَةُ السمعيةُ  -٣

 وِ ذَِلكنَح جِيٍل َأوتَس نع ةً َأوشَافَهخٍ مشَي نذَا عه كَان واءةً ، سورس .  

  . رِيقَةُ الشَّفَوِيةُ ، واُهللا َأعلَم وَأفْضُل الطُّرق عنْدي الطَّ

  هي َأفْضُل الطُّرق ِلتَثْبِيت حفْظ الْقُرآنِ الْكَريمِ ؟ما  -٢١
نى َأبِي عوسم رِيالَْأشْع نع لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسوا : قَاَل وداهتَع آنفََ الْقُري والَّذ   

ينَفْس هدبِي ولَه ا َأشَديتَفَص ني الِْإبِِل ما فهقُلع 
)٢(

 . وننِ عاب رمع يضر ا اللَّهمنْهع   

وَل َأنسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسقَاَل و :  

   َأطْلَقَها وِإن َأمسكَها علَيها عاهد ِإن ةالْمعقَّلَ الِْإبِِل صاحبِ كَمثَِل الْقُرآنِ صاحبِ مثَُل ِإنَّما 

 ذَهبتْ
)١(

  .  

   فََينْبغي ِلحافظ الْقُرآنِ َأن يبذَُل ما يستَطيع من وقْته وجهده في مراجعة الْقُرآنِ الْكَرِيمِ

رَأ الْحافظُ بِما يحفَظُ في صالته ؛ فَقَد ثَبتَ َأن ، ومن َأفْضِل الطُّرق ِللْمراجعة َأن يقْ 

 نمٍ علسيحِ محي صا فذَا كََمه لُونفْعةَ كَانُوا يابحالصدبع نِ اللَّهرِو بمنِ عاصِ بالْع يضر 

ا اللَّهمنْهكُنْتُ:  قَاَل ع ومَأص رهُأ الدَأقْرو الْقُركُلَّ آن لَةا قَاَل لَيتُ فَِإمرذُك لَّى ِللنَّبِيص اللَّه 

هلَيع لَّمسا وِإمَل وسَأر ؛ ِإلَي تُهِلي فَقَاَل فََأتَي : َألَم رُأخْب َأنَّك ومتَص رهُأ الدتَقْرو آنكُلَّ الْقُر 

لَةلَى فَقُلْتُ لَيا بي اللَّ نَبِيه لَمو ُأرِد ِإلَّا بِذَِلك رقَاَل الْخَي فَِإن بِكسبِح َأن ومتَص نرٍ كُلِّ مشَه 

،  حقا علَيك ِلزوجِك فَِإن : قَاَل ذَِلك من َأفْضَل ُأطيقُ ِإنِّي اللَّه نَبِي يا قُلْتُ َأيامٍ ثَلَاثَةَ

رِكوِلزو كلَيا عقح ، كدسِلجو كلَيا عققَاَل ح : مفَص موص داود نَبِي لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع 

لَّمس؛  وفَِإنَّه كَان دبا:  قُلْتُ قَاَل النَّاسِ َأعي نَبِي ا اللَّهمو موص داوقَاَل ؟ د : كَان ومصي 

 ُأطيقُ ِإنِّي اللَّه نَبِي يا:  قُلْتُ قَاَل،  شَهرٍ كُلِّ في الْقُرآن واقْرْأ:  اَلقَ ، يوما ويفْطر يوما

 من َأفْضَل ُأطيقُ ِإنِّي اللَّه نَبِي يا : قُلْتُ قَاَل عشْرِين كُلِّ في فَاقْرْأه : قَاَل ، ذَِلك من َأفْضَل

قَاَل ، ذَِلك : ْأهي فَاقْرشْرٍ كُلِّ فا : قُلْتُ قَاَل،  عي نَبِي يقُ ِإنِّي اللَّهَل ُأطَأفْض نم قَاَل ، ذَِلك : 
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ْأهي فَاقْرعٍ كُلِّ فبلَا،  سو لَى تَزِدع ؛ ذَِلك فَِإن جِكوِلز كلَيا عقح  ،رِكوِلزو كلَيا عقح ، 

كدسِلجو كلَيا عقتُ : اَلقَ ، حدفَشَد دفَشُد لَيقَاَل : قَاَل ، عِلي و لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع 

لَّمسو : رِي لَا ِإنَّكتَد لَّكطُوُل لَعي بِك رمتُ : قَاَل ، عري ِإلَى فَصِلي قَاَل الَّذ لَّى النَّبِيص 

اللَّه هلَيع لَّمسا ، وتُكَ فَلَمتُ بِرددةَ قَبِلْتُ كُنْتُ َأنِّي وخْصر نَبِي اللَّه  )٢(
 .  

ونةَ َأبِي عدرب  ١:  قَاَل   

 وبعثَ:  قَاَل الْيمنِ ِإلَى جبٍل بن ومعاذَ موسى َأبا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل بعثَ

مخْلَاف علَى منْهما واحد كُلَّ
)٣(

،  تُعسرا ولَا يسرا:  قَاَل ثُم،  مخْلَافَانِ والْيمن:  قَاَل ، 

 في سار ِإذَا منْهما واحد كُلُّ وكَان ، عمله ِإلَى منْهما واحد كُلُّ فَانْطَلَقَ ، تُنَفِّرا ولَا وبشِّرا

هضَأر ا كَانقَرِيب من بِهاحثَ صدَأح ا بِهدهع لَّمفَس هلَيع  ،اراذٌ فَسعي مف هضا َأرقَرِيب نم 

بِهاحى َأبِي صوسم ، اءفَج يرسلَى يع هغْلَتتَّى بى حانْتَه هِإذَا ِإلَيو وه اِلسج  ،قَدو عتَماج 

هِإلَي ِإذَا،  النَّاسٌل وجر هنْدع تْ قَدعمج اهدِإلَى ي هنُقفَقَاَل ، ع اذٌ لَهعا:  مي دبع اللَّه نب 

 ِإنَّما:  قَاَل ، يقْتََل حتَّى َأنْزُِل لَا : قَاَل ، ِإسلَامه بعد كَفَر رجٌل هذَا : قَاَل ؟ هذَا َأيم قَيسٍ

جِيء بِه ا : قَاَل فَانْزِْل ، ِلذَِلكتَّى َأنْزُِل مقْتََل حي ، رفََأم َل بِهفَقُت ، َل ثُما : فَقَاَل نَزي دبع 

فَ اللَّهُأ كَيتَقْر آنقَاَل ؟ الْقُر : قُهقًا َأتَفَوتَفَو
)١(

 : قَاَل؟  معاذُ يا َأنْتَ تَقْرُأ فَكَيفَ : قَاَل،  

َل َأنَامِل َأوفَ اللَّيَأقُوم قَدتُ ويِئي قَضزج نمِ مُأ؛  النَّوا فََأقْرم كَتَب ِلي اللَّه ، بتَسفََأح 

قَومتي َأحتَسب كَما نَومتي
)٢(

 .  

  ١ما معنَى الطٍُّواِل والْمثَاني والْمفَصِل والْمِئين ؟  -٢٢

                                                
)١ ( خَارِيالْب اهور يححص)٤٧٤٣) (٤/١٩٢٠ ( ملسمو ،)٧٨٩) (١/٥٤٣. (  
)٢ ( ملسم اهور يححص)١١٥٩) (٢/٨١٢ ( خَارِيوالْب ، اللَّفْظُ لَهو ،)٤٧٦٥) (١٨٧٥(، ) ٤/١٩٢٦ (
)٥/٢٢٧٢)(٥٧٨٣(، ) ٣/١٢٥٦) (٣٢٣٦(، ) ٢/٦٩٨) (١٨٧٨(، ) ٢/٦٩٨) (١٨٧٧(، ) ٢/٦٩٧.(  

)٣ ( )خْمقِْإ)  الفلكَفَ يمان ماذٌع  جِلِْلهالْ ةلْعىلَِإ اي صبِو عنٍد َأووب مىوس  جِلٍْلهة يلَفْالس .  
)١ (ته ُألَازِم َأياءرلًا قا لَيارنَهًئا ود شَيعء بينًا شَيحد وعين بْأخُوذ:  حم ناق مالنَّاقَة فَو ووه لَب َأنتُح 

ك ثُمة تُتْراعتَّى سح رتَد لَب ثُمكَذَا تُحا هاِئمد .   
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  :  قَاَل رسوُل اِهللا 

 يِلجِنْاِإل انكَم يتُطُعُأ و،  الْمِئين الزبورِ انكَم يتُطُعُأو،  عبالس اةروالتَّ انكَم يتُطُعُأ

ِلصفَمالْبِ تُلْضفُو،  يانثَمالْ
)٣(

  .  

ثَةً ، ودتَحستْ مسلَي اماَألقْس هذه َأن نيبيثُ يدذَا الْحَأفَهنِآرقُالْ يفَِلْأتَ ن وذٌخُْأم بِالنَّ نِعي 

 )٤(
  اماألََنْعةُ واِئدالْمو اءالنِّسو انرمآُل عةُ وقَراُل الْبالطِّو عبالس فَهِي عبا السفََأم ،

، وَأما  ةًداحو ةًروس ةَاءربو اَلفَنْاَأل وندعي واانُكَ مهنَّواَألعرافُ واَألنْفَاُل والتَّوبةُ ؛ َأل

 ي فَهِيثَانا الْمَأمو ، تَزِيد َأو اَئةالْم نا مهاتآي ددع قْتَرِبي يالَّت روالس فَهِي ُئونالْمام ِلوى 

  :  ىالَعتَ هلُوقَ هنْمو ي ؛انثَم اهلُكُ آنِرقُالْ ورس ىمستُ دقَو،  ينِئمالْ

            ،               

نَِّإوام سمقُالْ يرلُّكُ آنه ثَمانَأل ينْاَأل نباء قَالْوصىنَّثَتُ ص فيه  ،وِإ اُلقَيالْ نثَماني ِقَ يفِلوه 

  : ىالَعتَ              هي اتُآي سورالْ ةحمد سمااه ثَماني 

؛  ةآي ةاَئم نم لُّقََأ اهآي يتالَّ روالس يه الْمثَاني: "  اءرفَالْ اَلقَو،  ةعكْر لِّكُي ف ىنَّثَتُ اهألنََّ

وَأما الْمفَصُل فَهو لَفْظٌ يطْلَقُ علَى .  ونُئمالْو اُلوالطِّ ىنَّثَتُ امم رثَكَْأ رركَتُ يَأ ىنَّثَتُ اهنََّأل

 اترجةُ الْحورس لَهَأو يَل ِإنقو ، فحصرِ الْمق ِإلَى آخ ةورس نا مءدرِ بوالسوسمي 

 ىمسي اذَهِلو؛  هنْم وخِسنْمالْ ةلَّقِل يَلقو،  ةلَمسبالْبِ هرِوس نيب ِلصفَالْ ةرثْكَِل ِلصفَمالْبِ

  ١:  قَاَل  جبيرٍ بنِ سعيد عن يارِخَبالْ ىور امكَ اضيَأ مكَحمالْ
                                                                                                                                                        

)٢ ( خَارِيالْب اهور يححص)٤/١٥٧٩) (٤٠٨٨(، ) ٤/١٥٧٨) (٤٠٨٦ (ملسمو ، )١٧٣٣ (
)٣/١٤٥٤. (  
) ١٨٧(، ) ٢٢/٧٥) (١٨٦(، ) ٨/٢٥٨) (٨٠٠٣(حديثٌ حسن رواه الطَّبراني في الْكَبِيرِِ ) ٣(
)٢٢/٧٦ ( ينيالشّّام نَدسي مفو  ،)٢٧٣٤) (٤/٦٢،٦٣ ( دمَأحو ،)١٧٠٢٣) (٤/١٠٧ ( ياِلسالطَّيو ،

 هنَدسي م١/١٣٦) (١٠١٢(ف. (  
  ) .١/٧٢(انْظُُر َأسرار تَرتيبِ الْقُرآنِ ِللسيوطي ) ٤(

  
  ) .٤/١٩٢٢) (٤٧٤٨(ي صحيح الْبخَارِ) ١(



  ١٧٤ 
 

 "ي ِإنالَّذ ونَهعَل تَدفَصالْم وه كَمحالْم "
)١(

  ،الْوفَمقْأَْ ةُالثَثَ ُلصامٍس طاٌلو َأوواطٌس 

وقصفَ،  ارطالُوه مَأ نالْ ِلوحجرىلَِإ ات سورالْ ةبوجِر  ،َأوواطُسه من سورارِالطَّ ةىلَِإ ق 

سورة  ، نَةيالْبوقصاره من سوراذَِإ ة ىلَِإ تْلَزِلْز قُالْ رِآخآنِر
)٢(

 هى ، ومسا يم نَاك

  .، واُهللا َأعلَم ) حم(بِالْحواميمِ ، وهي السور الَّتي تَبدُأ بِـ 

  هْل يجوز الْحلفُ بالْقُرآنِ وما حكْم الْحلف علَى الْمصحف ؟ -٢٣

  :رحمه اُهللا  وفلُخْم دمحم نِينَسح قَاَل الشَّيخُ 

 يمِظعالْ اللّهو هِلوقَبِ فلحالْ َلثْم مهِانميَأ يف اسالنَّ هفَارعتَ دقَ يمِظعالْ آنِرقُالْبِ فَلحالْ نِإ

  : اَلقَو ٍلاتقَم نب دمحم كِلذَ ىلَِإ بِهذَ نممو،  ىالَعتَ اللّه المكَ آنرقُالْ نَأل اينًمي ونكُيفَ

 "بِوالْ ذَخََأ هجمهور  ،َاَلقَو فَتَالْ يفنْهِالْ ىاودية  " :بِوذُخَُأنَ ه  ".  

تَاخْواركَالْ هاُلم بالْ نهالْ امِمنَحفى قَالْ حتْفَ يفكَ( يرِدام يف الدر وحاشية نِاب عابدين  ( ،

اِإل اَلقَومام ابقُ ندالْ ةَامنْحبلى الْ يفغْمىن :  

 ودعسم ناب اَلقَ اذَهبِو،  ايهف ثنْحالْبِ ةُارفَّكَالْ بجِتَ ةٌدقعنْم ينمي آنِرقُالْبِ فَلحالْ نِإ" 

الْوحسن تَقَوةُاد واِلمك الشَّوافعى َأووب عبيةَد وعَأ ةُُامالْ ِلهمِلْع متَسلِّدَأبِ ينقُالْ نركَ آنالم 

اللّه وةٌفَص من فَصذَ اتاتنْتَفَ؛  هعقالْ ديمبِ ينكَ هلَ اماَلقَ و : والِلج اللّه وظَعمته. (  

ِلذَكَوتَ كعالنَّ فَاراس خَوةًاص يف هذاَأل هزالْ انِمحالْبِ فُلمصحَأ فو وضالْ عيد لَعيه 

قَولُوهم وقِّح اذَه  ،قَوالْ اَلقَ دعالْ ةُالمعيني مالْ ننَحفينََّإِِ: "  ةه يمين  " ،قََأوره صاحب 

  ." ُ هينُمي تْدقَعانْ فحصمالْبِ فَلَح نِإو: "  ةَامدقُ ناب اَلقَو،  رِهالنَّ

كَوتَقَ انةُاد يحالْبِ فُلمصحف  ،لَوم كْيرِلذَ هِإ كمانَام )يعَأ ىنحمد بن نْحٍلب (ِإوسَأل قُحن 

 فحصمالْ يِتَفَّد نيب هنَِّإفَ آنرقُالْ وهو يهف وبِتُكْمالْ فلحالْبِ دصقَ امنَِّإ فحصمالْبِ فَاِلحالْ

، واُهللا َأعلَم  ىهتَانْ.  ينملسمالْ عِامجِإبِ
)١(

 . ١  

  ما هي َأفْضُل مدة ِلخَتْمِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ؟  -٢٤

                                                                                                                                                        
  ) .١/٢٤٣،٢٤٤(، منَاهَل الْعرفَانِ ِللزرقَاني )  ١/٢٤٤(انْظُر الْبرهان ِللزركَشي ) ٢(

  ) .٧/٢٩٦(فَتَاوى اَألزهرِ ) ١(



  ١٧٥ 
 

  آنالْقُـر مخْتي نالنَّاسِ م نفَم ، ي قُلُوبِهِمانِ فيرِ اِإليمقَادم الفالنَّاسِ بِاخْت اِئمزفُ عتَخْتَل

ي كُلِّ شَهي كُـلِّ  فف همخْتي نم منْهما ، ويموآنِ الْكَرِيمِ يالْقُر نم داحو ءزج ةاءرةً بِقررٍ م

 ةعبي كُلِّ سف همخْتي نم منْهما ، ويمونِ يَأيزج ةاءربِق ذَِلكةً ، ورا مموي شَرةَ عسامٍ خَمَأي

  كَما كَان يفْعُل  الصحابةُ رِضوان اِهللا علَيهِم ، مرةً

 علَى قَدمنَا:  قَاَل ، حذَيفَةَ بن َأوسِ جده عن ، الثَّقَفي َأوسٍ بن اللَّه عبد بن عثْمان عنفَ

 من ِإخْوانُنَا فَنَزَل ، لَه قُبة في علَيه نْزِلْنَافَُأ ، ثَقيف وفْد وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل

الفلَى اَألحع ةيرغةَ بن الْمبشُع ، وُل فَكَانسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسينَا وْأتي دعب 

شَاءثُنَا الْعدحفَي ، كَانو َأكْثَر هيثدةَ حيتَشْك شٍقُرقُوُل ، ييال:  وو اءوكَّةَ كُنَّا سبِم تَذَلَّينسم 

ينفعتَضسا ، منَا فَلَمينَةَ َأتَيدالْم كَانَت براال الْحجنَا سلَيلَنَا عطََأ ونَا فََأبلَيذَاتَ ع لَةلَي ، 

 ، الْقُرآنِ من حزبِي علَي طَرَأ ِإنَّه:  فَقَاَل ، ْأتََأبطَ لَقَد!  اللَّه رسوَل يا:  فَقُلْنَا ، فََأطْوَل

 كَيفَ:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل َأصحاب فَسَألْنَا ، َأقْضيه حتَّى َأخْرج َأن فَكَرِهتُ

وُل كَانسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو بزحي آنفَقَالُوا ؟ الْقُر  :كَان هبزحا ، ثَالثًا يسخَمو 

 الْمفَصِل وحزب ، عشْرةَ وثَالثَ ، عشْرةَ وِإحدى ، وتسعا ، وسبعا ،
)١(

 . ١  

ءة خَمسة َأجزاء يوميا كَما ومن النَّاسِ من يخْتم الْقُرآن في كُلِّ ستَّة َأيامٍ مرةً ، وذَِلك بِقرا

 مهضعةً ، : قَاَل برامٍ مَأي ي كُلِّ ثَالثَةف آنالْقُر مخْتي نم ممنْهو ، نْسي ا لَمسَأ خَمقَر نم

الص ضعب لُهفْعي كَان قَدا ، ويموي اءزَأج ةشَرع ةاءربِق ذَِلكانًا ، ويَأح ةابح  

 انضمر يفو ، ةعمجالْ ىلَِإ ةعمجالْ نم آنرقُالْ ُأرقْي انكَ هنََّأ:  ودعسم نِب اِهللا دبع نعفَ

خْيمته ثَ لِّكُ يفالث 
)٢(

 .  

                                                
، ) ١/١٥١( )١١٠٨(، والطَّياِلسي ) ١/٢٢٠) (٥٩٩(حديثٌ حسن رواه الطَّبراني في الْكَبِيرِ ) ١(

 دمَأح(١٩٠٤٣(، ) ٤/٩) (١٦٢١١(و (٤/٣٤٣  ( َةاجم نابو ،)١٣٤٥) (١/٤٢٧ ( داوو دَأبو ،
  ) .٢/٢٤٢) (٨٥٨٣(، وابن َأبِي شَيبةَ ) ١/٤٤٣) (١٣٩٣(
  ) .٧/١٦٦(حلْية وَأبو نُعيمٍ في الْ) ٢/٤١٥) (٢٢٥١(َأثَر حسن رواه الْبيهقي في الشُّعبِ ) ٢(
 )٣ ( يذمالتِّر اهور يححص)٢٩٤٩) (٥/١٩٨ ( َةاجم نابو)١٣٤٧) (١/٤٢٨ ( دمَأحو)٦٧٧٥ (
) ٢٢٧٥(، والطَّياِلسي ) ٣/٣٥) (٧٥٨(، وابن حبان ) ١/٤١٨) (١٤٩٣(، والدارِمي ) ٢/١٨٩(
)١/٣٠٠ ( ارزالْبو ،)٢٤٣٠) (٦/٤٠٦ ( ، ِبي الشُّعي فقهيالْبو)٢١٦٨) (ي ) ٢/٣٩٤ف اِئيالنَّسو ،

  ) .٥/٢٥) (٨٠٦٧(الْكُبرى 



  ١٧٦ 
 

)دمحةُ مورس   ُة٢٤اآلي.( 

 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ِلهِلقَو ءشَي ذَِلك دعب سلَيلَ :، وم قَفْيه مقَ نقُالْ َأررآن لِّقََأ يف من 

 الثثَ
)٣(

 .  

وَأما ما صح عن بعضِ السلَف َأنَّهم كَانُوا يخْتمون في َأقَلِّ من ثَالث لَياٍل فَلَعلَّ هذَا 

 لَماُهللا َأعو ، ملُغْهبي يثَ لَمدالْح .  

  ضُل الْقراءةُ الْبطيَئةُ مع التَّدبرِ َأمِ الْقراءةُ السرِيعةُ لَتَكْثيرِ اَألجرِ ؟َأيهما َأفْ -٢٥

ُل ِلقَورِ َأفْضبالتَّد عطْيٍء مةَ بِباءرالْق َأن اجِحالرو ، َألَةسالْم هذي هف اءلَماخْتَلَفَ الْع ِله

 : تَعالَى                            

  ).٢٩سورةُ ص اآليةُ (

  : وقَاَل اُهللا عز وجلَّ                  

  : وقَاَل اُهللا 

                          

   ) ُةاآلي اءةُ النِّسور٨٢س.(   

قُل الْيصحيَأقْفَاُل الْقُلُوبِ ، و رتُكْس بِهتَابِ ، واِل الْكلَّةُ ِإنْزع ربالتَّد َأن نيالَّمِ فَببِكَالمِ ع ين

  ١:  قَالَالْغُيوبِ ، وعن َأبِي واِئٍل 

                                                
)١ ( خَارِيالْب اهور يححص َأثَر)٤/١٩٢٤) (٤٧٥٦(، ) ٤/١٩١١) (٤٧١٠(، ) ١/٢٦٩) (٧٤٢. ( 
 ءيالشَّ عطْقَ : ذُّهالْ، ) ٢/٣٦٠(ي في الشُّعبِ ، والْبيهق) ٢/٢٥٦(َأثَر صحيح رواه ابن َأبِي شَيبةَ ) ٢(
الْوقربِ ةُاءسرعال،  ةِلقَد  :الردالْ يءابِيس مالتَّ نرِم  ،الْومرَأ ادَئارِقَالْ ن يركَبِ يملمقُالْ اتآنِر مغَ نرِي 
ْؤرية َأتَوكَ ٍلمام تَيطُاقَس ُلقَالد مالْ نذْعاذَِإ ق زه.  
   .)١/٢٩(الْمنَار الْمنيفُ ) ٣(
)٤ ( ةادعارِ السد فْتَاحم)١/١٨٧ .( ِانسرِ الْحاهوالْج  يرِهي تَفْسا فضَأي اِلبِيالثَّع قََالََهَو)١/١٠. (  



  ١٧٧ 
 

 "اءٌل ججنِ ِإلَى راب ودعسْأتُ فَقَاَل مَل قَرفَصلَةَ الْمي اللَّيف ةكْعا: "  فَقَاَل رذذِّ هرِ كَهالشِّع 

فْتُ لَقَدرع ي النَّظَاِئرالَّت كَان لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو نقْري ننَهيب فَذَكَر شْرِينةً عورس 

نِل مفَصنِ الْمتَيوري سكُلِّ ف ةكْعر  " "
)١(

  .  

 َلقاَو عباِهللا د  ودعسم ناب  " :تَ القُالْ واذُهركَ آنالشِّ ذِّهرِع  ،ثُنْتَ الورثْنَ وهر ِلقَالد  ،

ووافُق نْعد عبِاِئجه  ،وحبِ واكُرلُقُالْ هوب  "
)٢(

 .  

 اهيلَع بِلْقَالْ عِمجو مٍهفَتَو ةفَرِعمو رٍبدتَب ةورس ةُاءرق: قََََاَل اِإلمام ابن الْقَيمِ رحمه اُهللا 

 ةاءرقالْ هذه ابوثَ رثُكَ نِإو اذَهو ، ادرس ةمتْخَ ةاءرق نم ىالَعتَ اِهللا ىلَِإ بحَأ
)٣(

.   

  : وقَاَل رحمه اُهللا 

قرةُاء آيرٍكُّفَتَبِ ة فَتَوخَ مٍهير من قراءتْخَ ةمغَبِ ةتَ رِيدرٍب فَتَومٍه ، فَنَْأوبِلْقَلِْل ع ، َأودلىِإ ىع 

حاِإل وِلصانِيم  ،ذَووق حالوقُالْ ةآنِر  ،وهتْانَكَ هذ عةُاد لَالسف  ،يردَأ دحدهاآل مىلَِإ ةَي 

الصاحِب 
)٤(

  .  

٢٦-  ناذَا عمةً ، وابتَجسةً موعآنِ الْكَرِيمِ دخَتْمِ الْقُر نْدِللْقَارِِئ ع َأن حْل صه

   ؟ دعاء خَتْمِ الْقُرآنِ

َأن ِللْقَارِِئ عنْد خَتْمِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ دعوةً مستَجابةً ، ولَكـنِ   لَم يصح عن رسوِل اِهللا 

ا فاِل ، كَمماِلحِ اَألعِل ِإلَى اِهللا بِصسابِ التَّوب نآنِ مخَتْمِ الْقُر دعى بجتُر اءعةُ الدابجتي اس

صق نْهاُهللا ع يضر وِيالنَّو امابِ الْغَارِ ، قَاَل اِإلمحَأص ١ : ة  

 "صح عن بابِالتَّ ضِععكُالْ ينوفينََّأ ينهواانُكَ م يبِصحون صيالْ ااميالَّ وميذ خْيتمون فيه ، 

اَلقَو  نْهاُهللا ع يضر  :يتَسحب حضور مجِل مِتْخَالْ سِلمن قْيُأر ِلومال ن يحسالْ نقرةَاء ، 

ـ  ينملسمالْ ةَوعدو ريخَالْ ضالحيَ اءسالنِّ دهِشَ امكَ يوالْ مع يـد  .ورـ  ىو ابـ َأ ن  داود يبِ
                                                

)١ (رواه ابيبَِأ ن داود يف ابِتَكالْ همصاحف ، الْ اَلقَوحظُاف  :اذَه موفٌقُو صحتُفُالْ. .  يحاتُوح 
الربان٢٤٤/  ٣( ةُي ( وِيِللنَّو انْظُرِ اَألذْكَارو ،)١/١٤١( .  
)٢ (يححص نَنِ  َأثَري السف يارِمالد اهور)٢/٥٦٠ ( ِي الْكَبِيرف يانرالطَّب اهورو ،)الْ).١/٢٤٢و يقهيب

  ) .٢/٣٦٨(في الشُّعبِ 
)٣(  يارِمالد  اهور يححص َأثَر)٢/٥٦١) (٣٤٣٢ (  َةبَأبِي شَي نابو ،)بِ ) ٦/١٢٨ي الشُّعف يقهيالْبو ،
)٢/٣٦٨. (  

  



  ١٧٨ 
 

 سنََأ انكَ:  اَلقَ هنْع اُهللا يضر سٍنََأ احبِص يِللجالْ يعابِالتَّ ةَادتَقَ نع نِييححص نِيادنَسِإبِ

بن اِلمك رضاُهللا ي نْعَإ هتَخَ اذقُالْ مرآن جمَأ علَهه وداع  .ورِإبِ ىونَساده الصـ  يحِح عن 

جماهواانُكَ:  اَلقَ د يتَجمعون نْعقُالْ مِتْخَ دآنِر ولُقُيُلزِنْتَ:  ون الرحةُم
 )١(

  . هـ .أ . 

 مهلَ اعدفَ هتيب َلهَأو هدلَو عمج آنرقُالْ متَخَ اذََإ سنََأ انكَ :وعن ثَابِت قَاَل 
)٢(

 .  

 الدعاء َأن بلَغَنَا هوِإنَّ الْقُرآن نَخْتم َأن َأردنَا َأنَّا دعونَاك ِإنَّما:  قَاَل داهجم نعوعنِ الْحكَمِ 

ابتَجسي نْدآنِ خَتْمِ عا:  قَاَل الْقُروعفَد اتوعبِد 
)٣(

 .  

ويف بضِع الروايات الصحيحة  :نََّأوكَ هان ِإ:  اُلقَين الرحُلزِنْتَ ةَم نْعخَ داتمـ الْ ة .  آنِرقُ

 لَماُهللا َأعو.  

  من حقِّ الْولَد علَى واِلده َأن يعلِّمه الْقُرآن ؟ هْل -٢٧

  :قَاَل اُهللا تَعالَى 

                             

  ) ٦سورةُ التَّحرِيمِ اآليةُ (

 راعٍ الِْإمام رعيته عن مسُئوٌل وكُلُّكُم راعٍ كُلُّكُم:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُلوقَاَل 

 في راعيةٌ والْمرَأةُ رعيته عن مسُئوٌل وهو َأهله في راعٍ والرجُل رعيته عن ومسُئوٌل

تيا بجِهوز ُئولَةٌوسم نا عهتيعر
)١(

  .  الْحديثُ...  

 هلِّمعبٍ يَؤدبِم لَه أتِإال فَلْيو ، كَنَأم ِإن هبِنَفْس آنالْقُر هلَدو لِّمعي َأن اِلدلَى الْوفَع كَان قَدو ، 

ِلك ، قَاَل عتْبةُ بن َأبِي سفْيان ِلعبـد الصـمد   السلَفُ الصاِلح رِضوان اِهللا علَيهِم يفْعلُون ذَ

 هلَدبِ وَؤدِل: مكُيَل نأو تَ امببِ ُأده مِإ نصالحك نبِإ يالحنَفْ صسِإفَ ؛ كن َأعنَيهم مـ ع  ةٌودقُ

  ، تَحبقْتَاس ام مهدنْع يحبِقَالْو ، تَنْسحتَاس ام مهدعنْ سنحالْفَ ، كنيعبِ

 وعهلِّمم تَكاِهللا اب ، تُكْ الوهرِهم لَعيفَ هميلُّوه ، تْتَ الوركْهم نْمفَ هيهرجثُ ، وهم رهوم من 

رِالشِّع فَّهَأع ، ومالْ نحدفَ يثَأشْره ، الو هتُخْرِجم ملْمٍ نغَ ىلَِإ عرِيه ىتَّح يحكمِإفَ ، وهن 

ازدحالمِكَالْ ام يف ملَّةٌ عِالسضفَلِْل ممِه ،  
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، تَوههدديبِ م َأوهبدم وني،د كُولَ نهالَّ يبِالطَّبِكَ مال يذ عُليبِ جوالداء رِفَةعَل مقَب الداء ، 

وجمهنِّب محالنِّ ةَثَادساء  ،ومهور ريالْ سكَحم١  اء  

وزِتَاسدزِبِ ينيادتِإ كياهزَِأ مدك   .ِإويَأ اكتَّتَ نَلك ىلَع رٍذْع لَ ينِّمقَفَ كتُلْكَاتَّ د ىلَع فَكاية 

نْمك ، زِود ْأتَ يفهِيبِدزَِأ مدك بِ يفِإ يرشَ ناء الَى  اللَّهتَع
)٢(

.  

  ما حكْم قراءة الْمرَأة علَى شَيخٍ عاِلمٍ بِالتَّجوِيد يصحح لَها تالوتَها ؟  -٢٨
 ال شَك َأن الْمرَأةَ قَد ُأمرتْ بِالستْرِ والْعفَاف ، ونُهِيتْ عن الْظُهورِ والْخُضوعِ ، ولَكِّن ِإذَا

عتَلَقِّى د ا َأوتَهالويحِ تح؛ ِلتَص دعب نع ةً َأوشَافَهخٍ ملَى شَيَأ عتَقْر ةً َأنملسةُ موررالض ت
من اِإلجازة عنْه فَال بْأس بِذَِلك ِإذَا ُأمنَت الْفتْنَةُ ، وغَابت الْخُلْوةُ ، وصانَت الْمرَأةُ صوتَها 

خُضوعِ ، وهكَذَا يكُون الْحكْم َأيضا في قراءة الرجِل علَى امرَأة عاِلمة بِالتَّجوِيد ؛ وَذََِلك الْ
يقَالنسالْع رجنِ حب ظافنِ الْحتَ عثَبو ، يننْؤمالْم اتهُأم نم ةابحلُّمِ الصتَع نتَ ما ثَبِلم 

حاُهللا ر ها منْهع لْمْأخُذُ الْعخَةٌٌ يشَي كَانَتْ لَه اِل . َأنَّهجالر نم يرَأ الْكَثذَا  قَررِنَا هصي عفو
 خَةلَى الشَّيع اءالنِّسو : اتاءربِالْق اتاِلمالْع نكَانَتْ مو ، دعالس ا اُهللا ُأمهمحر.  ِإذَا كَانو

  .واُهللا َأعلَم . هنَاك نسوةٌ عاِلماتٌ بِالتَّجوِيد فَذهاب النّساء ِإلَيهِن َأحقُّ ، وتَرتيلُهن علَيهِن َأفْضُل
  - ١ حكْم اِإلمامة بِالْمصحف في صالة قيامِ اللَّيِل ؟ما  -٢٩

لَّى مص نم امِ َأوِلِإلم وزجتَ يا ثَبِل ؛ ِلمامِ اللَّييق الةي صف فحصي الْمف نْظُري ا َأننْفَرِد

عن ةَشَاِئع زبِالنَّ جِوي  انْهاُهللا ع يضنََّأ" :  ركَ اهان ُؤيمغُ اهالمكْذَ اهوان الْ يفمصحف 

يف رمضان 
)١(

  ."رُل الْقاَألفْض كَان ِإنى ورَأح يالً ؛ فَِإنَّهقَل كَان ِإنو ءرفَظُ الْمحا يةُ بِماء

                                                
)١ ( خَارِيالْب اهور يححص)٢٤١٩(، ) ٢/٩٠١) (٢٤١٦(، ) ٢/٨٤٨) (٢٢٧٨(، ) ١/٣٠٤) (٨٥٣ (
)٦٧١٩(، ) ٥/١٩٩٦) (٤٩٠٤(، ) ٥/١٩٨٨) (٤٨٩٢(، ) ٣/١٠١٠) (٢٦٠٠(، ) ٢/٩٠٢ (

)٦/٢٦١١ ( ملسمو)قَاَل  .) ٣/١٤٥٩) (١٨٢٩و  : يعول من يضيع أن إثما بالمرء كفى   .
والْحميدي  ،) ٤/٥٤٥) (٨٥٢٦(، والْحاكم ) ٥/٣٧٤) (٩١٧٦(صحيح رواه النَّساِئي في الْكُبرى 

  ) .٢/٣٠٤)(١٤١٣(، والْقُضاعي في الشِّهابِ ) ٢/٢٧٣) (٥٩٩(
)٢ ( ظاحِللْج ينيالتَّبو انيالْب)١/٢٤٩. (  
،  ) ٢/١٢٣) (٧٢١٧(، وابن َأبِي شَيبةَ ) ٢/٢٥٣) (٣١٨٣(َأثَر صحيح رواه الْبيهقي في الْكُبرى ) ١(

لَّقَهعيحِ  وحي الصف خَارِي١/٢٤٥(الْب ( هذَكَر لَى ثُموالْمو دبالْع ةامِإم ابقَاَل ب.  
)٢ ( فاحصي الْمدَ فاوَأبِي د ناب اهور يححص َأثَر)٦٥٨(  .  
)٣ ( خَارِيالْب اهور يححص)٥/٢١٦٦) (٥٤٠٥ (.  
)٤ (اب اهور يححص َأثَر هنَّفصي مةَ فبَأبِي شَي ن)٤/٣٤٠) (٢٠٨٣٣ ( خَارِيالْب لَّقَهعو ،)٢/٧٩٥ (.  
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 نرِ فَعبِللتَّد مَأقْوِللْخُشُوعِ ، وسعيد الْ نِبمسِأَل بِيس نِ أََنَّهع الرِلج ييلِّص يف رمضان 

"  هبِ ْأرقْيلْفَ هتَلَيلَ هبِ ُأرقْي ام هعم انكَ اذَِإ " : اَلقَ فحصمالْ يفَ ُأرقْيفَ
)٢(

  لَماُهللا َأعو ،.  

  حكْم اتِّخَاذ الْماِل علَى تَعليمِ الْقُرآنِ ؟ما  -٣٠

  : بِي يجوز ِلمعلِّمِ الْقُرآنِ َأن يْأخُذَ ماالً من الْمستَطيعِ علَى تَعليمه الْقُرآن ؛ فَقَد قَاَل النَّ

  ُّقا َأحم َأخَذْتُم هلَيا عرَأج تَابك اللَّه  )٣(
  .  

 ةُل اَإلِئمقَو وهواِلمك الشَّوافعى َأوحمد ثَ يبَِأورٍو الْ رِثَكَْأولَعماء .  
 يمِ ؛ فَقَدلطًا ِللتَّعاُل شَرالْم كُونال ي ي َأنغنْبيذَا وـذَا  هه اءلَى َأدرٍ عقَاد رغَي الطَّاِلب كُوني

فَلْيقْبلْه شَيًئا ُأعطي وِإن الْمعلِّم يشْتَرِطُ ال : الشَّعبِي قَاَلالْماِل ِلمعلِّمِ الْقُرآنِ ، 
)٤(

 .   
 : هجوَأ ةالثَثَ ىلَع يملعالتَّ: َأنَّه قَاَل السمرقَنْدي  ثليالَّونَقََل الْعلّامةُ السيوطي عن َأبِي 

 ملِّعي نَأ:  ثُاِلالثَّو.  ةرجاُألبِ ملِّعي نَأ:  يانالثَّو. ضاًوع هبِ ذُخُْأي الو ، ةبسحلِْل : اهدحَأ
 ،يهف فٌلَتَخْم يانالثَّو ،اءيبِنْاَأل ُلمع هيلَعو ورجْأم ُلواَألفَ ،َلبِقَ هيلَِإ ىدهُأ اذَِإفَ ، طرشَ رِيغَبِ
اَألورجالْ حجواز، ثُاِلالثَّو يجِإ وزجَأل اعاًمبِالنَّ ني اُهللا ىلَّص لَعيه ولَّسكَ مان معلْخَلِْل ماًلق 

كَوان قْيالْ ُلبهدةَي
)١(

  -١. ِإنْتَهى  . 
نْبيو ناب رمقَاَل ع نَفْسٍ فَقْد افال ِإشْرو َألَةسرِ مغَي ناَل مذَا الْمْأخُذَ هي لِّمِ َأنعي ِللْمغ

 هو من َأعطه فََأقُوُل الْعطَاء يعطيني وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل كَان الْخَطَّابِ 

َأفْقَر هنِّي ِإلَيفَقَاَل م ِإذَا خُذْه كاءج نذَا ماِل هالْم ءَأنْتَ شَيو رغَي شْرِفلَا ماِئٍل وس فَخُذْه 

نَفْسك تُتْبِعه فَلَا لَا وما
)٢(

 نم يهخَأ نع وفٌرعم هغَلَب نم «:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّىوقَاَل . 

سٍفْنَ افرشِْإ الو ةلََأسم رِيغَ
)٣(

 » هيلَِإ اُهللا هاقَس قٌزرِ وه امنَِّإفَ ، هدري الو ، هلْبقْيلْفَ 
)٤(

.  

  :قَاَل الشَّيخُ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا 
                                                

  . )٣٠٠/ ١( قَاَل السيوطي في اإلتْقَانِ  كَذَا) ١(
)٢ (يححص  خَارِيالْب اهور)(٦٧٤٤(، ) ٢/٥٣٦) (١٤٠٤ (٦/٢٦٢٠ ( ملسمو ،)١٠٤٥) (٢/٧٢٣ (.  

 )وال ام ( َأي الَّولَ يذم ْأيتك ىلَع هذه فَالصة )فَلَا هتُتْبِع كنَفْس( اتْفَ َأيكْره تَتَ الوفْنَ قْلَّعسبِ ككَذَا قَاَل  ه
  . ءيالشَّ يِلصحتَ ىلَع يددالشَّ صرحالْو علُّطَالتَّو ةُفَلهالَّ:  افُرشْاِإل) ٣(الدكْتُور مصطَفَى الْبغَا ، 

، والْحاكم ) ١١/٥٠٩) (٥١٠٨(، ) ٨/١٩٥) (٣٤٠٤(صحيح رواه ابن حبان في صحيحه ) ٤(
)٢٣٦٣) (٢/٧١ ( دمَأحو)١٧٩٦٥) (٤/٢٢٠ ( ِي الْكَبِيرف يانرالطَّبو ،)٤١٢٤) (٥٢٤١(، ) ٤/١٩٦ (
)٥/٢٤٨  ( هنَدسي ملَى فعو يَأبو ،)٩٢٥) (٢/٢٢٦ ( ِبي الشُّعف يقهيالْبو ،)٣٥٥١) (٣/٢٨١ ( ،

 هنَدسي مارِثُ فالْح٣٠٩(و) (١/٤٠٣ ( يثَانالْمو ادي اآلحف يانبرٍو الشَّيمع نابو ،)٢٥٦٣) (٥/٢٦. (  
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وام دالْ امجمهقَ ورَأ دجاُأل ذَخَْأ ازجرة تَ ىلَععقُالْ يمِلآنِر ، اخَبِوصبِ تْانَكَ اذَِإ ةخَساء 

 هيلَع يددالشَّ صِرحالْ مِدعبِ ةيصوالْ عم ، ِلابِقَمالْ اذَه ذخَِْأ نم عانم الفَ ةَيدهالْ هبِشْتُ سٍفْنَ

يثَِإوثَ ارابِو اللّه َأ ىلَعرِج نْالدا،ي اذَه قَود جاء فْتَ يفقُالْ يرِسبِطُرقَِل ىِلوتَ هىالَع  :   

            ) ُةاآلي ةقَرةُ الْبور٤١س  . (  

 تْانَكَ نِإو ةُاآلي هذهو:  اَلقَ مثُ ، كِلذَ نع واهنُفَ ةرجاُألبِ مهينَد ونملِّعي اانوكَ اربحاَأل نَأ ،

 وَأ قٍّح يرِيغْتَ ىلَع ةًوشْرِ ذَخََأ نمفَ ، مهلَعف َلعفَ نم ُلاونَتَتَ يهِفَ يَلاِئرسِإ ينببِ ةًاصخَ

 هيلَع ذَخُْأي ىتَّح هيلَع نيعتَ دقَو هملِّع ام اءدَأ وَأ هيلَع بجو ام يمِلعتَ نم عنَتَام وَِأ هاِلطَبِإ

قَاَل  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى يبِالنَّ نَأ داود وبَأ ىور دقَو ، ةياآل ىضتَقْم يف َلخَد دقَفَ ارجَأ

 :نم لَّما تَعلْما عمتَغَى مبي بِه هجو اللَّه زلَّ عجلَا و هلَّمتَعِإلَّا ي يبصِلي ا بِهضرع نا منْيالد 

لَم جِدفَ يرع نَّةالْج موي ةاميي الْقنعا يهرِيح 
)١(

 
)٢(

 .  

  ١:  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّىوقَاَل 

نِئَل مس نلْمٍ عع هلَمعي هفَكَتَم ُألْجِم موي ةاميامٍ الْقجبِل ننَارٍ م 
)٣(

 . لَماُهللا َأعو.  

  حكْم طَلَبِ الْماِل علَى اِإلجازة ؟ما  -٣١

  :قَاَل الْحافظُ السيوطي رحمه اُهللا 

ام تَاعادكَ هثير من شَمقُالْ خِايراء من امنَتهِاعم ماِإل نازِجخَْأبِ الِإ ةذ اٍلم يف ابِقَملال اه 

يجِإ وزجاعاً،م ِإ ْلبن علَأ مهلتَيه وجب لَعياِإل هجَأ ةُازو عدماه حرم لَعيه ، لَويست 

 اهيلَع ةُرجاُأل الو اهنْع هذُخَْأ وزجي الفَ ِلاَالمبِ ُلابقَي امم ةُازجاِإل
)٤(

  لَماُهللا َأعو ،.  

  ١ في الصالة ؟حكْم اِإلمامة بِالْقراءات ما  -٣٢

                                                
)١ (يححص  داوو دَأب اهور)٣٦٦٤) (٢/٣٤٦ ( دمَأحو ،)٨٤٣٨) (٢/٣٣٨ (ي ، وف يادغْدالْب يبالْخَط

  .) ٧/٤٥٨(فَتَاوى اَألزهرِِ  )٢() . ١/٦٥) (١٠٢(اقْتضاء الْعلْمِ الْعمَل 
)٣ ( يححص دمَأح اهور)٨٠٣٥(، ) ٢/٣٤٤) (٨٥١٤(، ) ٢/٣٥٣) (٨٦٢٣(، ) ٢/٤٩٥) (١٠٤٢٥ (
)(٧٥٦١(، ) ٢/٢٩٦) (٧٩٣٠(، ) ٢/٣٠٥ (٢/٢٦٣ (اوو دَأبو ، د)٣٦٥٨) (٢/٣٤٥ ( يذمالتِّرو ،



  ١٨٢ 
 

 ةايرِو ورٍ َأوشْهرِ مغَي هجبِو هالتي صَأ ففَقَر يننتْقالْم اءالْقُر نٌل مجر النَّاس ِإذَا َأم

 نًئا عشَي ونلَمعال ي خَلْفَه نم كَان ِإنو ، بِذَِلك ْأسفَال ب هلَدومِ بمةَ عايتُخَاِلفُ رِو هذه

 َأن حا صِلم ةايوالررمع نالْخَطَّابِ ب يضر اللَّه نْهقَاَل  ع:  

 اللَّه رسوُل وكَان َأقْرُؤها ما غَيرِ علَى الْفُرقَانِ سورةَ يقْرُأ حزامٍ بنِ حكيمِ بن هشَام سمعتُ

 لَببتُـه  ثُـم  انْصرفَ حتَّى َأمهلْتُه ثُم علَيه َأعجَل َأن وكدتُ رَأنيهاَأقْ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

اِئهفَجِْئتُ بِرِد وَل بِهسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمستُ ِإنِّي فَقُلْتُ وعمذَا سُأ هقْرلَى يرِ عا غَيم 

 فَقَاَل فَقَرْأتُ اقْرْأ ِلي قَاَل ثُم ُأنْزِلَتْ هكَذَا قَاَل فَقَرَأ اقْرْأ لَه قَاَل ثُم َأرسلْه يِل فَقَاَل َأقْرْأتَنيها

تَيسر ما منْه فَاقْرءوا َأحرف سبعة علَى ُأنْزَِل الْقُرآن ِإن ُأنْزِلَتْ هكَذَا
)١(

  .١  

  يرِ ِإجازة ؟حكْم الْقراءة بِغَما  -٣٣

  :قَاَل الْعلّامةُ السيوطي رحمه اُهللا 

ـ  ملع نمفَ ، ةادفَاِإلو ِلِإلقْراء يدصالتَّ ازِوج يف طرشَ ريغَ خِيالشَّ نم ةُازجاِإل مـ فْنَ ن سه 

ـ و ونلُواَأل فُلَالس كِلذَ ىلَعو ، دحَأ هزجِي ملَ نِإو كِلذَ هلَ ازج ةَيلهاَأل الصدـ  ر اِلالصح، 

ِلذَكَوك لِّكُ يف مٍلْع وقْاِإل يفراء تَفْاِإلواء ِل الفاًخام تَيوهمبِغْاَأل هياء نِم اعـ ت ـ نوكَ ادقَ اه 

ـ  باًاِلغَ اهملَعي ال صِخْالشَّ ةَيلهَأ نَأل ةازجاِإل ىلَع اسالنَّ حلَطَاص امنَِّإو طاً،رشَ من رِي يـد 

 ذخْاَأل َلبقَ ةيلهاَأل نِع ثُحبالْو كِلذَ نع مهِامقَم ورِصقُِل مهوِحنَو ينِئدتَبمالْ نم هنْع ذُخْاَأل

 ةيلهاَألبِ ازِجملِْل خِيالشَّ نم ةادهالشَّكَ ةُازجاِإل تلَعجفَ ، طٌرشَ
)٢(

  . لَماُهللا َأعو.  
                                                                                                                                                        

، ) ١/١٨١) (٣٤٤(، والْحاكم ) ١/٩٨) (٢٦٦(، ) ١/٩٧) (٢٦٤(، وابن ماجةَ ) ٥/٢٩) (٢٦٤٩(
) ١١٣١٠(، ) ١٠/١٠٢) (١٠٠٨٩(، ) ٨/٣٤٤) (٨٢٥١(، والطَّبراني في الْكَبِيرِ ) ١/١٨٢) (٣٤٥(
)١١/١٤٥ ( طسي اَألوفو ،)٣٩٢١(، ) ٤/٢٩) (٣٥٢٩(، ) ٣/٣٣٥) (٣٣٢٢(، ) ٢/٣٨٢( )٢٢٩٠ (
) ٤٥٢(، ) ١/١٩٨) (٣١٥(، ) ١/١١٢) (١٦٠(، وفي الصغيرِ ) ٥/١٨٦) (٥٠٢٧(، ) ٤/١٨٣(
)١/٢٧٥ ( هنَدسي ملَى فعو يَأبو ،)٢٥٨٥) (٤/٤٥٨ ( ِبي الشُّعف يقهيالْبو ،)١٧٤٣) (٢/٢٧٥ ( ،
، وابن الْمبارك ) ١/٢٦٧) (٤٣٣(، ) ١/٢٦٦) (٤٣٢(والقُضاعي في الشِّهابِ ، ) ٢/٢٧٦) (١٧٤٥(

 دهي الز٣٩٩(ف) (١/١١٩ ( هاديثي َأحي فوخالشَّامو ،)٣٤) (١/٥٢ ( ازِيالر اممتو ،)١٥٥٧ (
)٢/٢١٣ (.  
  . )٢٩٩/ ١( اإلتْقَانِ ) ٤(

)١ (يححص   خَـارِيالْب اهور)٤/١٩٢٣) (٤٧٥٤(، ) ٤/١٩٠٩) (٤٧٠٦(، ) ٢/٨٥١) (٢٢٨٧ ( ،
)(٧١١١(، ) ٦/٢٥٤١) (٦٥٣٧ (٦/٢٧٤٤ ( ملسمو ،)٨١٨) (١/٥٦٠( .  
  . )٢٩٩/ ١( اإلتْقَانِ ) ٢(



  ١٨٣ 
 

  حكْم الْعالجِ بِالْقُرآنِ الْكَرِيمِ ؟ما  -٣٤

 : الْقُرآن شفَاء كَما قَاَل اُهللا تَعالَى             

                  ) ونُسةُ يورس  ُة٥٧اآلي .(

 : ولَكن شفَاء الْقُرآنِ الْكَرِيمِ خَاص بِالْمْؤمنين وحدهم كَما قَاَل تَعالَى      

                             

  ). ٨٢سورةُ االسراء اآليةُ (
  : وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِيوقَاَل 

 اقَاَل م دبِإذَا قَطُّ ع هابَأص مه نزحو مِإنِّي اللَّه كدبع ناب كدبع ناب كتي َأمتينَاص كدبِي 

 في َأنْزلْتَه َأو نَفْسك بِه سميتَ لَك هو اسمٍ بِكُلِّ َأسَألُك قَضاُؤك في عدٌل كْمكح في ماضٍ

تَابِكك َأو تَهلَّما عدَأح نم كخَلْق تَ َأوتَْأثَراس ي بِهلْمِ فبِ عالْغَي كنْدع َل َأنعتَج آنالْقُر بِيعر 

 مكَان وَأبدلَه همه وجلَّ عز اللَّه َأذْهب ِإلَّا همي وذَهاب حزني وجِلَاء بصرِي نُورو قَلْبِي

هنزا ححا قَالُوا فَروَل يسر ي اللَّهغنْبلَنَا ي َأن لَّمنَتَع ُؤلَاءه اتمْل قَاَل الْكَلي َأجغنْبي نِلم 

هعمسن َأن نهلَّمتَعي  )١ . ( 
  عنْه اللَّه رضي الْخُدرِي سعيد َأبِي عنو

ا َأننَاس نابِ محَأص لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسا ولَى َأتَوع يح نم اءيبِ َأحرالْع فَلَم 

موهقْرا ينَميفَب مه غَ ِإذْ كَذَِلكلُد ديس ْل فَقَالُوا ُأولَِئكه كُمعم نم اءود َأو اقفَقَالُوا ر ِإنَّكُم لَم 

 الْقُرآنِ بُِأم يقْرُأ فَجعَل الشَّاء من قَطيعا لَهم فَجعلُوا جعلًا لَنَا تَجعلُوا حتَّى نَفْعُل ولَا تَقْرونَا

عمجيو اقَهزُل بتْفيَأ ورا فَبفََأتَو لَا فَقَالُوا بِالشَّاء تَّى نَْأخُذُهَأَل حنَس لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع 

لَّمسو َألُوهفَس كحقَاَل فَضا ومو اكرا َأدةٌ َأنَّهقْيا روا خُذُوهرِباضمٍ ِلي وه٢(.  بِس(  

  ١:  قَاَل رضي اُهللا عنْهما الَْأشْجعي ماِلك بنِ عوف عنو

                                                
)١ (يححص  انبح ناب اهور)٩٧٢) (٣/٢٥٣ ( ماكالْحو ،)١٨٧٧)(١/٦٩٠ ( دمَأحو ،)٣٧١٢ (
) ٥٢٩٧(، وَأبو يعلَى ) ١٠/١٦٩)(١٠٣٥٢(،والطَّبراني في الْكَبِيرِ ) ١/٤٥٢)(٤٣١٨(، ) ١/٣٩١(
)٩/١٩٨ ( ارزالْبو ،)١٩٩٤) (٥/٣٦٢ ( َةبَأبِي شَي نابو ،)٢٩٣١٨) (٦/٤٠ ( هنَدسي مارِثُ فالْحو ،



  ١٨٤ 
 

 لَا رقَاكُم علَي اعرِضوا فَقَاَل ذَِلك في تَرى كَيفَ اللَّه رسوَل يا فَقُلْنَا الْجاهلية في نَرقي كُنَّا

ْأسقَى با بِالرم لَم كُني يهف كر٣(.  ش (  

نَّص وَأما قراءةُ الْقُرآنِ علَى الْماء ثُم تَجرعه فَقَد قَاَل بِه بعض الْعلَماء هذَا ما ورد بِه ال

 بِذَِلك ةارِداآلثَارِ الْو فعازِ ِلضوالْج مدع ابوالصو.  

اءوا َألدهنيعرٍ بوس َأو اتيصِ آيتَخْص نم ا شَاعا مَأملَـى اِهللا    والتََّألِّي ع نذَا ما فَههنيبِع

 لَماُهللا َأعو ، قَابِهعْأسِ اِهللا وب نم ُؤالءه ذَرحلْمٍ َأالَ فَلْيرِ عبِغَي هلَيِل عالْقَوو.  

  ١ما حكْم االقْتباسِ من الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ؟  -٣٥
  

بجَأع الْكَرِيم آنالْقُر  جِيدالْم كَالم وا ؛ فَها نَظْمهظَمَأعاالً ، وما جهفَرَأوا ، وبالْكُتُبِ َأد
ني وتَنْزِيُل الْحكيمِ الْحميد ، الْكتَاب الَّذي َأدهشَ َأعداَئه قَبَل َأن يْأسر قُراَئه ، والْقُرآن غَ

ثَاِل فَالصكْرِ الْمذ نع هاتمِ آيلَى فَهِليٌل عآنِ دالْقُر نم اسباالقْتقَاِل ، والْم ني عةُ تُغْنور
بِه وِإدراك دالالته ، فَاالقْتباس منْه جاِئز ال بْأس بِه ما وافَقَ الْمعنَى الْمطْلُوب ، ولَم يتَخَطَّ 

  قَاَل َأنَسٍ عنيقتبس من القرآن في دعائه فَ النبي  صاحبه الْحدود ، ولهذا كان

كَان َأكْثَر اءعد لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو منَا اللَّهبنَا ري آتا فنْينَةً الدسي حفو ةرالْآخ 

النَّارِ عذَاب وقنَا حسنَةً
)١(

  .  

                                                                                                                                                        
)١٠٥٧) (٢/٩٥٧ ( دعجِ بي الْفَرا فنْيَأبِي الد نابو ، ةالشِّد)٥٢)(مِ ) ١/٨٠وِل الْيمي عنِّي فالس نابو ،

 لَةاللَّي٢/١٤٦)(٣٣٩(و. (  
)٢ (يححص  خَارِيالْب اهور)٥/٢١٦٩) (٥٤١٧(، ) ٢/٧٩٥) (٢١٥٦(، ) ٥/٢١٦٦) (٥٤٠٤ ( ،

 ملسم٤/١٧٢٧) (٢٢٠١(و . (  
)٣ (يححص   ملسم اهور)٤/١٧٢٧) (٢٢٠٠. (   
)١ (يححص  خَارِيالْب اهور)٦٠٢٦) (٥/٢٣٤٧ ( ملسمو)٢٦٩٠) (٤/٢٠٧٠. (  

)٢ ( يححص ماكالْح اهور)١٨٦٢) (١/٦٨٤ ( يذمالتِّرو ،)٣٥٠٥) (٥/٥٢٩ ( دمأحو ،

)١٤٦٢)(١/١٧٠ ( ارزالْبو ،)١١٨٦) (٤/٢٥ ( ِبي الشُّعف يقهيالْبو ،)١٠٢٢٤(، ) ١/٤٣٢() ٦٢٠ (

، والنَّساِئي في ) ١/١٨١) (١٥٨(، وفي الدعوات الْكَبِيرِ ) ٣/٤٢) (٧٦٢(، وفي اآلدابِ ) ٧/٢٥٦(

) ٢٥٨(، وفي الْمعجمِ ) ٢/١١٠) (٧٢٢(، وَأبو يعلَى في السنَنِ ) ٦/١٦٨) (١٠٤٩٢(الْكُبرى 

) ٩٩٣(، والْخَراِئطي في مكَارِمِ اَألخْالق ) ١/١٣٣) (١١٥(دعاء ، والطَّبراني في ال) ١/٢٧٥(

)٣/٧٤ ( لَةاللَّيمِ ووِل الْيمي عنِّي فالس نابو ،)١/٤١٦) (٦٥٦(  .(*)  ، قَازِيقبِالز نَةارِ السَأنْص ِئيسر

  .وَأحد مَؤسسيها 



  ١٨٥ 
 

 ينِِّإ كانَحبس تَنَْأ الِإ هلَِإ ال وتحالْ نِطْب يف وهو اعد ذِْإ ونِالنُّ يذ ةُوعد   : وقَاَل 

اهبِ هلَ اُهللا ابجتَاس الِإ طُّقَ ءيشَ يف ملسم اهبِ عدي ملَ هنَِّإ،  ينماِلالظَّ نم تُنْكُ
  )٢(

  .  

بارك اُهللا في عمرِِه وضاعفَ لَه  – (*)يم كَامَل مصطَفَىولَقَد سمعتُ شَيخي الْكَبِير الْكَرِ
 وراُألج-  امقَاَل اإلِِميمِ ، وظآنِ الْعالْقُر نم قْتَبِسا ييراَألكَثصمعي : بنَيوفُطَُأ انََأ ام 

 ؟ ينبِلُطْتَ نم ارِبجالْ ةَمَأ اي تُلْقُفَ ؛ اهلَ يرٍعب ىلَع اهدحو يشمتَ ةيابِرعَأبِ انََأ اذَِإ ةيادبالْبِ
 تْلَّضَأ دقَ اهنََّأ تُملعفَ : اَلقَ ، هلَ ياده الفَ ِللضي نمو هلَ َلضم الفَ اُهللا دهي نم:  تْالَقَفَ
 انَيآتَ الًكُو انميلَس ااهنَمهفَفَ : تْالَقَ ؟ كابحصَأ تلْلَضَأ دقَ كنََّأكَ : اهلَ تُلْقُفَ؛  اهابَحصَأ
كْحام ولْعلَ تُلْقُفَ،  اماه : اي هذه ، مَأ نينَْأ نالً :  تْالَقَ ؟ تلَي هدبى بِعري َأسالَّذ انحبس

ى الَّذاَألقْص جِدسامِ ِإلَى الْمرالْح جِدسالْم نملَهوكْنَا حارفَ ، ي بعلنََّأ تُماه قْمدسلَ تُلْقُفَ ةٌياه 
  : يابِحصَأ ضعب اَلقَفَ ، ما يلْفظُ من قَوٍل ِإالَّ لَديه رقيب عتيد:  تْالَقَفَ ؟ ينملَّكَتَتَ ال فَيكَ :
 نْيبَأ يغكُتَ نون هذه مخَالْ نتْالَقَفَ،  جِارِو :  عمالس ِإن لْمع بِه لَك سا لَيال تَقْفُ مو

 ميخو اببق انَلَ تْعفر ذِْإ ايهاشمنُ نحنَ امنَيبفَ ، والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئك كَان عنْه مسُئوالً

؟  ينوِلقُتَ ام:  تُلْقُفَ اهِلوقَِل نطفَْأ ملَفَ : اَلقَ ، وعالمات وبِالنَّجمِ هم يهتَدون:  تْالَقَفَ ؛

:  تْالَقَفَ ؟ ينوِلقُتَ ام تُلْقُفَ اهِلوقَِل نطفَْأ ملَفَ : اَلقَ، وعالمات وبِالنَّجمِ هم يهتَدون :  تْالَقَفَ

لَى دفََأد مهارِدلُوا وسةٌ فََأراريتْ ساءجوذَا غُالمى هشْرا بقَاَل ي هبِ:  تُلْقُ  ؟ لْومُأ نصتُو 

بِومَأ ندتْالَقَفَ ؟ وع : ةبِقُو تَابى خُذْ الْكيحا يي ،  كشِّرا ِإنَّا نُبكَرِيا زِإنَّا ،  ي وداوا دي

 ةبعكَالْ برو انَمُأ واالُقَفَ ، ءىِآلِلالْكَ ةوخِْإ ةالثَثَبِ نحنَ اذَِإفَ اَلقَ ، جعلْنَاك خَليفَةً في اَألرضِ

، الْحمد ِللَّه الَّذي َأذْهب عنَّا الْحزن ِإن ربنَا لَغَفُور شَكُور  : تْالَقَفَ ؛ الثثَ ذُنْم ااهنَلْلَضَأ

َأحدكُم بِورِقكُم هذه ِإلَى الْمدينَة فَلْينظُر َأيها َأزكَى فَابعثُوا  : تْالَقَفَ مهدحَأ ىلَِإ تَْأموَأفَ

نْهم قبِرِز كُمْأتاماً فَلْينَِّإ:  تُلْقُفَ ، طَعَأ اهمتْرهَأ من يزووا ، اونَداءخُبِ فَجزٍب كَوعتُلْقُفَ ك : 

 ذُنْم تْملَّكَتَ ام ، انَمُأ هذه:  واالُقَ ؟ مكُنْم هذه نم : ةيتْفلِْل تُلْقُفَ ، كِلذَ يف انَلَ ةَاجح ال

،  ينصوَأ اِهللا ةَمَأ اي : تُلْقُفَ اهنْم تُونَدفَ،  بِذكَالْ ةَافَخَم اِهللا ابِتَك نم الِإ ةًنَس ينعبرَأ

تُفْرصانْفَ ةٌييعش اهنََّأ تُملعفَ ؛ الَّ الْمودةَ في الْقُربىال َأسَألُكُم علَيه َأجراً ِإ : تْالَقَفَ
)١(

  .  
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  ١ حكْم ِإهداء ثَوابِ قراءة الْقُرآنِ ِلَألموات ؟ما  -٣٦
  اخْتَلَفَ الْعلَماء في هذه الْمسَألَة بينِ مبِيحٍ ومستَحب ومحرمٍ ، 

ممو وِيالنَّو اماِإلم ابِ ذَِلكبحتقَالُوا بِاس ن
)٢(

:  َأنَّه قَاَل اُهللا همحر يعافالشَّ ، ونَقََل عنِ 

ويتَسحَأ بن قْيَأر نْعدشَ هيء مقُالْ نآنِر  ،ِإوتَخَ نقُالْ وامرلَّكُ آنكَ هان حانًس،  امقَاَل اِإلمو

ني ابةَ فامي  قُدغْنوال :الْم ْأبالْبِ سقراءة نْعقَالْ درِب
)٣(

  . َأنَّه دمامِ َأحنِ اِإلمَل عنُقو ،

 ، نْهع عجر ةٌ ثُمعبِدرِكَوه اِلمك َأووب حالْ ةَيفَنقرةَاء نْعقَالْ درِب حلَ ثُيرِتَ مبِ داه نَّالسة
)٤(

   

 دعاتَ بواَألم نْفَعا يا ميهتَ فثَب قَدي وغْنا يم ةيححالص نَّةي السفاِئغٌ والفٌ سذَا خهو

رِيُأج َأو هِمتوَل ما قَبهوري َأجالَّت ةارِيالْج قَةدالصو ملَه اءعالدغْفَارِ وتكَاالس هِمتوممتْ لَه  

 اِلحِبالص لَدالْوو هِمتوَل مقَب ماهنْيي دف وهمي قَدعِ الَّذلْمِ النَّافالْعو اِلهِمبِم هِمتوم دا قَاَل عكَم 

 لَّمسو هلَيلَى اُهللا عص اتَ ِإذَا: النَّبِيم انالِْإنْس انْقَطَع نْهع لُهمِإلَّا ع نم ِإلَّا ثَلَاثَة نم قَةدص 

ةارِيج لْمٍ َأوع نْتَفَعي بِه َأو لَداِلحٍ وو صعدي لَه 
)١(

  .  لَماُهللا َأعو .  

٣٧-  اتبنَاسي الْمف َأو اتواحِ اَألموا َألرهتالوبِت ةحيصِ الْفَاتتَخْص كْما حم

  ١ َأو ما شَابه ذَِلك ؟ كَالْخُطْبة َأو ركُوبِ الدوابِ

م لَم يرِد نَص من الْكتَابِ َأوِ السنَّة بِفعِل هذَا ، ولَيس هذَا طَعنًا في فَضِل الْفَاتحةِ فَهِي َأعظَ

ي ُأوتالَّذ يمظالْع آنالْقُري وثَانالْم عبالسآنِ والْقُر َأمآنِ ورِ الْقُرووُل اِهللا سسر لَّىيهص اللَّه 

هلَيع لَّمسال  وو نْهتَ عا ثَبمو ، لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص ةبِ الشَّرِيعاحص اعاتِّب جِبي نلَكو ،

فَاتحة ِلذَِلك الشَّْأنِ بِِِدعةٌ ، َأصحابِه َأنَّهم فَعلُوا ذَِلك ولَو مرةً واحدةً ، فَال شَك َأن قراءةَ الْ

ومن الْبِدعِ الْغَرِيبة َأيضا ما يسمى بِعدية يس ، فَكُُل هذه الْمحدثَات مردودةٌ ، وقَد قَاَل 

 لَّمسو هلَيلَى اُهللا عص النَّبِي :نَل مملًا عمع سلَي هلَينَا عرَأم وفَه در  .
)٢(

  لَماُهللا َأعو.  

                                                
)١ (ف انبح ناب اهور قَالءالْع ةضوي ر)٢() . ١/٤٩(  يناِلحالص اضرِي انْظُر) اب١٦١الْب (

  .) ٢/٤٢٣(فَتَاوى اَألزهرِ  )٤() . ٢/٤٢٣(الْمغْني  )٣( .) ١/١٢١٧(

)١ ( ملسم َاهور يححص)(٣/١٢٥٥) (١٦٣١  . (٢ ( ملسم اهور يححص)١٧١٨) (٣/١٣٤٣ ( ،
  .َأي ال يقْبُل ويكُون مردودا علَى صاحبِه  رد، و) ٢/٩٥٩) (٢٥٥٠(ارِي والْبخَ
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حكْم الْمبالَغَة في االنْفعاِل مع الْقُرآنِ بِرفْعِ اَألصوات بِالتَّكْبِيرِ والثَّنَاء ما  -٣٨ 

  َأو نَحوِ ذَِلك ؟

و اتواَألص لُوع دوجآنِ الْمي الْقُرعتَمسم نيرٍ مكَث نْدع شَاع ةالَواِل تما ؛ ِلجهفَاعَتار

َؤدي ذَِلك ألنو ، ةاءرالْق نَقوبِر بذْها ي؛ ِلم الَغَاتبالُْم لْكت ةمري حف ال شَكي  الْقَارِِئ ، و

و ، رَأكْب اجِدسي الْمف ةُ ذَِلكمرحو ، ينتنْصلَى الْمالَى ِإلَى التَّشْوِيشِ عقَاَل اُهللا تَع قَد:  

                     امع رذَا َأمهو ،

بِيرِ والذِّكْرِ في االستماعِ واِإلنْصات عنْد تالوة الْقُرآنِ ، وال بْأس بِاالنْفعاِل مع التِّالوة بِالتَّكْ

:  اَلقََأنَّه  هنْع اُهللا يضر رٍابِج نعبِصوت منْخَفضٍ ال يثير التَّشْوِيشَ علَى َأحد ؛ ِلما ثَبتَ 

جوُل خَرسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسلَى وع ابِهحَأ َأصفَقَر هِملَيةَ عورنِ سمحالر ما نِلهَأو 

 كُنْتُ منْكُم مردودا َأحسن فَكَانُوا الْجِن لَيلَةَ الْجِن علَى قَرْأتُها لَقَد فَقَاَل فَسكَتُوا آخرِها ِإلَى

  :  قَوِله علَى َأتَيتُ كُلَّما          .  

 الْحمد فَلَك نُكَذِّب ربنَا نعمك من بِشَيء لَا قَالُوا
)١(

  . لَماُهللا َأعو.  

  بِقراءتها علَى اَألموات ؟) يس(حكْم تَخْصيصِ سورة ما  -٣٩ 

 ةورس ةاءري قف اءلَمالْ) يس(اخْتَلَفَ الْع ةحي صف هِمالفذَا الخْتهرِِ ؛ وتَضحالْم نْدرِ عخَب

 ةورس ةاءري ِإلَى قاعلَى ) يس(الدا عهتاءرِإلَى ق رِيالطَّب بحالْم بفَذَه ، اتولَى اَألمع

 وهرِ ، وتَضحلَى الْما عهتاءريرٍ ِإلَى قكَث نابو ماكالْحو انَبح ناب بذَهو ، اتواَألم

 ِإن ابورِ الصآنِ بِغَيومِ الْقُرمع نرِ متَضحالْم نْدةََ عاءرلَى الْقاَألو كَان ِإنيثُ ، ودالْح حص

 مفَّهتَحةُ ومحالر متَغْشَاهينَةُ ، وكالس رِيناضلَى الْحَل عتَّى تَتَنَزح نَةيعم ةوريصِ ستَخْص

كُرهم اُهللا الْمالِئكَةُ ، ويذْ
)٢(

 . لَماُهللا َأعَو .  

  ماحكْم قَوِل الْقَارِِئ صدقَ اُهللا الْعظيم عقْب انْتهاء التِّالوة ؟ -٤٠



  ١٨٨ 
 

   ١:قَاَل الْعالمةُ الْفَقيه الشَّيخُ عطيةُ صقْر رحمه اُهللا 
 "ذَّحكَ تُرثاير مالتَّ نعِلج طِْإ يفالق وصبِالْ فدعة َأ ىلَعي علَ ٍلمم كُين َأ يفبِالنَّ امِيي 
اُهللا ىلَص لَعيه ولَّسم الو يف عهيعِرِشْالتَّ د .  
 قَوُلو "صالْ اُهللا قَدعظيم  "مَأ ِئارِقَالْ نو من السعِام بعاالنْ دتهاء مالْ نقراءَأ ، ةو نْعد 
ساعِم آية مقُالْ نلَ اَنِريبِ سدةًع ذْممَأ ، ةًومنََّأل : الًوِل هم رِينَ دهى نْعخُبِ اهصوصا،ه 
ثَواننََّأل : اياه كْذِل رله كْالذِّور ْأممبِ وركَ هثاير ، َأ : اثًاِلثَوالْ نلَعمتَ اءحواثُد عِلذَ نك داعين 
  نَأ اعابِرو ا،هلُطبي ال الةالص يف كِلذَ َلوقَ نَأ واررقَو ، آنِرقُالْ ةاءرق ابِآد نم بٍدَأكَ هيلَِإ
 هذه َأ ةُيغَالصرِقَ وايب نْماه وراَأل دمبِ راه قُالْ يفآنِر ، رِقُونََّأ راه مقَ نالْ ِلوْؤممنين نْعد 
  ١ : ىالَعتَ اَلقَ ، اِلتَقالْ

               )١(
  : اَلقَو ، )٩٥سورةُ آِل عمران اآليةُ (

                                

      )ُةابِ اآليزةُ اَألحور٢٢ س( ، كَذَوقُالْ ربِطُرى يف قَمدمفْتَ ةيرِسَأ هالْ نحكيم 

 نم اءهتاالنْ دنْع وَلقُي نَأ اهنْم َلعجو،  يمِرِكَالْ اَنِرقُالْ ةالوت ابِآد نع ثَدحتَ ىَذمرالتِّ

 : هتاربع صنَو ، ىنَعمالْ اذَه يدَؤتُ ةاربع ةَيَأ وَأ يمظعالْ اُهللا قَدص:  ةاءرقالْ
)٢(  

" ومن حرمتتَانْ اذَِإ هتْه قرتُاءَأ هن يصقَد ربه ، وشْيهالْبِ دِل الغِبروِلسه اُهللا ىلَّص لَعيه 
ولَّسم ]َأ َلثْمن وَلقُي  :صالْ اُهللا قَدعظيم وغَلَّب رولُسرِكَالْ هيم  [وشْيهد ِلذَ ىلَعنََّأ كه قٌح ،   
  .هـ . أ . " اتوعدبِ وعدي مثُ ، طسقالْبِ ينماِئقَالْ قِّحالْ اءدهشُ نم انَلْعاج مهاللَّ 

                                                
)١ ( نسيثٌ حدح . يذمالتِّر اهور)٣٢٩١) (٥/٣٩٩ ( ماكالْحو)٣٧٦٦) (٢/٥١٥ ( ،َأوالشَّ وبخِي يف 
، ورواه في ) ٤/١٠١) (٤٤١٧(، ) ٢/٤٨٩) (٢٤٩٣(الشُّعبِ  يف يقهيبالْو، ) ٥/١٦٦٦( ةمظَعالْ

، وابن َأبِي الدنْيا في  ) ٧٢/  ٢٧( ، وابن جرِيرٍ ) ٢/١٠٨) (٥٣٣(، ) ٢/١٠٧) (٥٣٢(الدالِئِل 
) ٢٦٤(هان ، وابن حيان اَألصبهاني في طَبقَات الْمحدثين بَِأصب) ١/٢٧) (٦٩) (١/٢٦) (٦٨(الشُّكْرِ 

) ٤/٣٠١) (٢٠٨٠(، والْخَطيب في تَارِيخِ بغْداد  ) ٢٢٢ - ٢٢١ ص( ، والْبزار في زواِئده ) ٣/٩٠(
 شْقمي تَارِيخِ دف راكسع نابمٍ ) ١٩/١١٧(، ) ٦/٣٦٨(، ) ٦/٧٢(، ) ٥/٣٨٠) (١٦٠(، ويو نُعَأبو ،

  ) .٢/٤٧٣) (٦٣٠(صبهان اَألصبهاني في َأخْبارِ َأ
 ) .٨/٣١٥(، ) ٨/٣٠٢(انْظُر فَتَاوى اَألزهرِ ) ٢(
وآيةُ آِل عمران تَحمُل َأمرا عاما مطْلَقًا بِالتَّصديق ، ولَم يخَصصه َأو يقَيده نَص بِوقْت : " قُلْتُ ) ١(

، وِإنَّما هو جاِئز ، ويرجى الثَّواب علَيه  آنِرقُالْ ةاءرق نم اءهتاالنْ دعبلتَّصديق معينٍ ، وال قَاِئَل بِِسنِّية ا
 هلًيع ملسالْم اظَبو ةً ِإنعبِد كُونيقُ يدإذَا فَالتَّص ، ةّنِّيبِالس اءعاد َأو ةاظَبورِ مغَيَأنَّب مزعَأو نَّةٌ َأوس ه

 لَماُهللا َأعو ، بتَحس٢( ".م ( طُبِيالْقُر يرتَفْس)٣. ( )١/٣٩،٣٨ ( ِرهى اَألزفَتَاو)٨/٨٦. (  
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وجاء يف قْفالْ هذَماَأل بِاهربعشْنَ ، ةَأ رقَواف مصَأ ، رالْ ننَحفلَ:  واالُقَ ةَيلَّكَتَ والْ ممىلِّص 
 دصقَ اذَِإ هالتُص ُلطُبتَ ال ةاءرقالْ نم ِئارِقَالْ اغَرفَ دنْع يمظعالْ اللّه قَدص.  َلثْم يحٍبِستَبِ
مجرنَالثَّ داء َأ رِكْالذِّوالتِّ والوة ، َأوالشَّ نافعتَ ال:  واالُقَ ةَيُلطُب بِ اقًلَطْمقَالْ اذَهكَفَ ، ِلوفَي 
يجَأ ُؤرحد يف هذاَأل هامِي َأ ىلَعن ِإ:  وَلقُيقَ نَلو :  

صالْ اُهللا قَدعظيم ، بعاالنْ دتهاء من قراءقُلْا ةبِ آنِردكَُأ ؟ ةٌعرالتَّ رحذير مالتَّ نعِلج يف 
  : وُلقُي ىالَعتَو هانَحبس اُهللاو ، اهتحص نم دكَُّأالتَّ َلبقَ ةيهِقْف امٍكَحَأ ارِدصِإ

                                 

                          .  

) ١١٦سورةُ النَّحِل اآليةُ (
)٣(

    

  ما حكْم قراءة الْقُرآنِ في الْمآتمِ ؟ -٤١
باَألرمِ وآتي الْمآنِ فةُ الْقُراءرق ينَفالْح زأََبِي الْع نةُ ابالمةٌ ، قَاَل الْعمرحةٌ معبِد ينَاتع :  

َأوَام اسْئتجقَ ارمٍو قْيرءقُالْ ونرآن ويهونَدلِْل هميفَ! !  تلَ اذَهم فْيلْعَأ هحد من لَالسف ،   
َأ الومبِ رَأ هحد مِئَأ نمة ينِالد ، الو خَّرص فيه ، واالسْئتجار التِّ سِفْنَ ىلَعالوغَ ةير 
البِ زٍاِئج خالف ، نَِّإووافُلَتَاخْ ام يف جازِو االسْئتارِج التَّ ىلَععيمِل نَووِحه مام فيه فَنْمةٌع 
وَأما اجتماع الرجاِل في الْمآتمِ : " ى محفُوظْ رحمه اُهللا ، وقَاَل الشَّيخُ عل رِيغَالْ ىلَِإ ُلصتَ

 النَّفَقَات نةً مادع اعمتذَا االجه هتَلْزِمسا يا مضَأي لُومعفَم ، تيلَى الْمنِ عزالْح ةياعِلد
ِإعداد محِل االجتماعِ وِإحضارِ الْبسط والْكَراسي الطَّاِئلَة ِلغَرضِ الْمباهاة والرياء بِ

الْمذَهبة ونَحوِها ، وال شَك في حرمة ذَِلك ِلما فيه من ِإضاعة الْماِل ِلغَيرِ غَرضٍ صحيحٍ 
هللَى َأهع ةاربِالْخَس ودعيًئا وتَ شَييالْم يدفال يا  وفَم ، رقَاص ثَةري الْوف كُني ذَا ِإذَا لَمه

خَطس نوذُ بِاِهللا ما نَعبالر ضِ بِطَرِيقبِالْقَر ذَِلك تَكَلَّفُوني قَدو ، رقَاص يهِمف ِإذَا كَان الُكب ه
َأو ثَالثًا مثَالً ال نزاع في َأنَّه بِدعةٌ ، ولَم ، وَأن ما يقَع بعد الدفْنِ من عمِل الْمآتمِ لَيلَةً 

 ، هِمتزِيِإلَى تَع النَّاس بتَذْه َأن دوا بِقَصلَسج مَأنَّه لَفنِ السال عنِ الشَّارِعِ وتْ عثْبي
من َأصحابِه وينْصرِفُ كُلٌّ ِإلَى وكَانَتْ سنَّتُه صلَى اُهللا علَيه وسلَّم َأن يدفَن الرجُل 

   ١ :مصاِلحه ، هذه كَانَتْ سنَّتُه وهذه كَانَتْ طَرِيقَتُه ، واُهللا تَعالَى يقُوُل 

                                                
١(١(  اعداِإلب)٢٣٣،٢٣٤ ( ِامصتارِ اِإلعةُ دعطَب. )ي  )٢ف لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عوُل اِهللا صسكَذَا قَاَل ره

ديحِالْححالص يث  انبح ناب اهوي ر١١/٣١٢(الَّذ ( يقُطْنارالد اهورو ،)٣/٧ ( دعالْج نابو ،)١/٤٧٩( .  
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هـ . أ . " نَتََأس بِه فيما تَرك كَما نََتََأسى بِه فيما فَعَل فَلْ
)١(

 ،  

 نَهثَم مرًئا حشَي مراَهللا ِإذََا ح فَِإن هلَيعو
)٢(

  ينالَّذ اءلَى الْقُرفَع هلَيع ينعا يكُلَّ م مرحو
 في َأنْفُسهِم ويتُوبوا ِإلَى اِهللا من هذه الْبِِدعة الْمنْكَرة ، واُهللا أعلَم يفْعلُون ذَِلك َأن يتَّقُوا اَهللا

َقْوًال َوَعَمًال ، َظاِھًرا   َوفََّقَنا اُهللا َألْن َنُكوَن ِمْن َأْتَباِع َرُسوِل اِهللا . 
  َوَباِطًنا ،

یِِّدَنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِھ َوَصْحِبِھ َأْجَمِعیَن ، َوَصلِّ اللَُّھمَّ َوَسلِّْم َوَباِرْك َعَلى َس
.  

        .  

  

 َمْتُن ُتْحَفِة اَألْطَفاِل ِللشَِّیِخ ُسَلْیَماِن الَجْمـُزوِريِّ  َرِحَمُھ اُهللا َتَعاَلى
  

  مقَدمةٌ
  الجمـزوري  هـو سلَيمـان دومـا  الْغَـفُـورِ رحمـة اجِـير  يقُـوُل  ١
٢  ـدمالْح  ـا لـلَّـهلِّـيصـلَـى مع  ـدـمحم آلــهو  ــنمتَــالَ و  
٣  ـدعبــذَا وه النَّـظْـم ـرِيـدـي  ِللْموالتَّنْوِيـنِ  النُّـونِ  ف ودـدالْمو  
٤  مسـتُـهي  ـفَـةاَألطْـفَــاِل  بِتُح  ننَـا  عخشَي يهِـىي  الْمالْكَمـاِل  ذ  
  والثَّـوابـا والْقَـبـوَل واَألجــر  الطُّـالَّبـا ينْـفَـع  َأن بِـه  َأرجـو  ٥

  َأحكَام النُّونِ الساكنَة والتَّنْوينِ
  تَبييـنـي فَـخُـذْ َأحـكَـامٍ َأربـع  لتَّنْـوِيـنِوِل  تَسـكُـن ِإن ِللـنُّـونِ  ٦
  فَلْتَـعـرِف  رتِّبـتْ  سـتٌّ  ِللْحلْـق  َأحـرف  قَبـَل اإلظْهـار فَـاَألوُل  ٧
٨  ـزمه  ـاءفَه  ثُـم  ـنـيع  ــاءلَـتَـانِ  حمهم ثُــم ـنغَـي خَــاء  
  ثَبتَـتْ  قَـد  عنْدهـم  يرملُـون  في  َأتَــتْ  بِسـتَّـة  ـامِإدغَـ والثَّـانِ  ٩
  علـمـا  بِينْـمـو بِغُـنَّـة  فـيـه  يدغَـمـا قـسـم قسمـانِ لَكنَّهـا  ١٠
  تَـالَ صنْـوانٍ  ثُـم  كَدنْيـا  تُدغَـم  فَـــالَ  بِكلْـمـة كَــان  ِإذَا  ِإالَّ  ١١
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  هكَررنَّـ  ثُـم  والـرا  الـالَّمِ  فـي   غُـنَّـه  بِغَـيـرِ  ِإدغَـام  والثَّـانِ  ١٢
  اِإلخْـفَـاء  مــع بِغُـنَّـة  ميمـا  الْـبـاء  عنْـد اِإلقْـالَب والثَّالـثُ  ١٣
١٤  ابِعالرو  اِإلخْفَـاء نْـدـِل عالْفَاض   ـنم وفـرالح اجِـبـِل وِللْفَاض  
  ضمنْتُهـا قَـد  البيـت هذَا  كلْمِ في  رمزهـا عشْـرٍ بعد  من خَمسة في  ١٥
  ظَاِلمـا ضـع تُقًى  في  زِد  طَيبا  دم  سما قَد  شَخْص  جاد  كَم  ثَنَا ذَا صفْ  ١٦

  َأحكَام النُّونِ والميمِ المشَددتَينِ
  بــدا غُنَّـة حـرفَ كُـالً وسـم  شُــددا نُونًـا ثُـم ميمـا ـنوغُ  ١٧

نَةاكيمِ السالم َكَامَأح  
١٨  يمالمو ِإن كُنـَل تَجِي تَسـا  قَبالَ  الْهِج  َأِلـف  نَـةي لَيـا ِلــذـجالْح  
  فَـقَـطْ وِإظْهـار ادغَـام ِإخْفَـاء  ضبـطْ ِلـمـن ثَالَثَـةٌ َأحكَامهـا  ١٩
  ِلـلْـقُـراء  الشَّـفْـوِي وسـمـه  الْـبـاء  عـنْـد اِإلخْفَـاء فَاَألوُل  ٢٠
  فَتَـى يـا  صغيـرا إدغَامـا وسم   َأتَـى  بِمثْلـهـا  ِإدغَـام  والثَّـانِ  ٢١
  شَفْـوِيـه وسمهـا َأحـرف  مـن  الْبقـيـه يف اِإلظْهـار والثَّاِلـثُ  ٢٢
٢٣  ذَراحى واوٍ لَدفَـا  وو  ـي َأنـا   تَخْتَفبِـهِلقُر ـادالتِّـحو  ـرِففَـاع  

  حكْم المِِ أْل والمِ الْفعِل
  فَلْتَـعـرِف ِإظْهـارهـا ُأوالَهمـا  اَألحـرف قَبـَل  حـاالَنِ َأْل ِلـالَمِ  ٢٤
  عقيمـه  وخَـفْ كحجـ ابـغِ  منِ  علْمـه خُـذْ عشْـرة مع اربعٍ قَبَل  ٢٥
  فَـعِ ورمزهـا َأيضـا  وعشْـرة  َأربــعِ فـي ِإدغَامهـا  ثَانيهِمـا  ٢٦
٢٧  بط  ْل  ثُما  صمحر  فْ  تَفُزذَا  ض  معن  عد وءس ظَـن  رشَرِيفًـا  ز مِللْكَر  
٢٨  الالَّمـا االُولَـى  وهمس  ـهـرِيقَم  وى  الالَّمـا االُخْـرهمس ـهيسشَم  
٢٩  نوأظْهِـر  ـٍل الَمـعطْلَـقَـا في  موِ فقُْل نَح ـمقُلْنَـا نَعالْتَقَـى وو  

  في المثْلَينِ والمتَقَارِبينِ والمتَجانسينِ
٣٠  ي ِإنف فَاتخَـارِجِ الصالمفَـانِ  اتَّفَـقْ ورثْـالَنِفَالْ  حـا ميهِمـقْ فَأح  
٣١  ِإنكُونَـا وـا يجخْـرـا  مبـي  تَقَـارفو  فَـاتـا  اخْتَلَفَـا  الصلَقَّـبي  
  حقِّقَـا الصفَـات دون مخْـرجٍ في  اتَّـفَـقَـا  يكُونَـا َأو متَقَارِبـيـنِ  ٣٢
  سمـيـن فَالصغـيـر كُــلٍّ َأوُل  سـكَـن ِإن ثُـم بِالْمتَجانسـيـنِ  ٣٣
٣٤  َأو  كرفَانِ  حري الحكُـلٌّ  فَقُـْل  كُـلٍّ  ف كَبِيـر  ـنْـهمـثُـْل  وافْهبِالْم  

دالم امأقْس  
  وهـــو طَبِيعـيـا  َأوالً وســم  لَــه  فَرعـي و َأصلـي دوالْمـ  ٣٥
  تُجتَـلَـب  الحـروفُ  بِدونـه وال  سبـب علَـى لَـه تَوقُّـفٌ الَ ما  ٣٦
  يكُـون فَالطَّبِيعـي  مـد بعـد  جا  سكُون َأو همزٍ  غَير حرف َأي بْل  ٣٧
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٣٨  اآلخَرو  ـيعقُوفٌ الْفَرولَـى مع  ببـزٍ  سمكَه كُـونٍ َأوـال سجسم  
٣٩  وفُـهـرـا ثَـالَثَـةٌ  حـيـهفَع  نم  ايٍ لَفْظو  يهـي  وـا  فيهنُوح  
٤٠  رالكَسَل وا  قَبَل الْيقَبالْواوِ و ـمطٌ  ضشَر فَتْـحـَل وقَب َألْـف ملْتَـزي  
٤١  اللِّيـنـا ونْها مالْي  اووكِّـنَـا وِإنِ  س  تَـاحـَل  انْفـنَـا  كُـلٍّ  قَبلُأع  

دالم َكَامَأح  
٤٢  ـدِللْم ـكَـامثَـالَثَـةٌ َأح ومتَـد  يهو  وبجالْو  ازوالْجو  وماللُّـزو  
٤٣  اجِبفَو ِإن  اءج ـزمه ـدعب  ـدـي  مف ـةلْمذَا  كـٍل وتَّصبِم ـدـعي  
٤٤  اِئـزجو ـدم  ـرقَصو  ْل  ِإنكُـلٌّ  فُص ـةلْمـذَا بِكهـْل ونْفَـصالم  
  نَستَـعـيـن  كَتَعلَـمـون  وقْـفًـا  السـكُـون عرض ِإن ذَا ومثْـُل  ٤٥
٤٦  َأو  مقُـد  ـزملَى  الْهال  عـدذَا  مْل  وـدـنُـوا بـانًـا كَآمِإيمخُـذَا و  
٤٧  الَزِمِإنِ  و  ـكُـونـالَ  الـسـالً  ُأصصقْفًـا ووو ـدعب ـدالَ مطُو  

  أقْسام المد الَّالزِمِ
٤٨  ـامالَزِمٍ َأقْـس ـهِـميلَد ـهـعبَأر  لْكتو  ـيلْمك  ـيفـرحو  ـهـعم  
  ـصـُلتُـفَ  َأربـعــةٌ فَـهــذه  مـثَـقَّـُل  مـخَـفَّـفٌ  كالَهمـا  ٤٩
٥٠  فَِإن  ـةلْمبِك  ـكُـونس  ـعتَـماج  عم  فرح  دم  ـوفَه  ـيلْمك  قَـعو  
٥١  ي  َأوف ـيثُالَث  وفـرا  الحجِـدو  ـدالمو طُـهسو ـيفـرا فَحــدب  
  يدغَـمـا ـملَـ  ِإذَا كُـلٌّ مخَفَّـفٌ  ُأدغـمـا ِإن  مثَـقَّـٌل كالَهـمـا  ٥٢
٥٣  الالَّزِمو  ـيفرَل  الْحَأو رـوالـس  هـودجـي وفـانٍ وثَم ـرـصانْح  
  َأخَـص  والطُّوُل  وجهينِ ذُو  وعين  نَقَـص  عسـْل كَم  حروفُ  يجمعها  ٥٤
  ُأِلــفْ طَبِيعـيـا  امـد فَـمـده  َأِلـفْ  الَ الثُّالَثي  الحرف سوى وما  ٥٥
٥٦  ذَاكا وضـي َأيـحِ فاتفَو رـوي  السف لَفْظ يـرٍ حطَاه  قَـد ـرصانْح  
٥٧  ـعمجيو ـحاتالْفَو عباَألر شَـرع  لْها صريحس نم كذَا  قَطَع  ـراشْتَه  

  خَاتمةٌ
٥٨  تَـمذَا  و  النَّـظْـم  ـدـمبِح  لَـى  اللَّهع ـهـامـي بِــالَ تَمتَنَـاه  
٥٩  اتُـهيَأب  ـداَ نَـدب  ـى  ِلــذـا  النُّـهى تَارِيخُهشْـرب ـنـا ِلمنُـهتْقي  
٦٠  ـالَةُ  ثُـمالص  ـالَمالـسا  وــدلَـى  َأبتَـامِ عخ ـاءا اَألنْبِـيـدـمَأح  
  سـامـعِ  وكُـلِّ  قَــارٍِئ  وكُـلِّ  تَـابِـعِ وكُـلِّ  والصحـبِ واآلِل  ٦١
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  َتَعاَلى َرِحَمُھ اُهللا َمْتُن اْلَجْزِرَیِة ِلِإلَماِم اِبِن اْلَجَزِريِّ
  ١الْمقَدمةُ      

  )الشَّافـعـي الْـجـزرِي بـن محـمـد(  سـامـعِ رب عـفْـوِ  راجِــي يقُـوُل  ١
٢  )ـدـمالْح  ـلَّـى )لـلَّـهصو ـلَــى  الـلَّــهع ــهنَـبِـي  ـطَـفَـاهـصمو  
٣  )ـدـمـحم( آِلــهو  ـبِــهـحصـقْـرِِئ  ومآنِ  والْـقُـر ــعم ـهـبـحم  
٤  )ــدـعبو( ِإن هـــذه  ـقَـدمــهم

)١(
  يعـلَـمـه  َأن قَـارِِئـه ىعـلَـ فيـمـا  

  يعـلَـمـوا  َأن َأوالً الـشُّـروعِ  قَـبـَل  مـحـتَّــم  علَـيـهِـم  واجِــب  إذْ  ٥
٦  ـخَـارِجم وفـرالْـح الـصوـظُـوا  ـفَـاتلْـفـحِ  ِليبِـَأفْـص  الـلُّـغَــات  
  المصـاحـف  فـي رسـم الَّـذي  ومـا  والمـواقـف التَّـجـوِيـد مـحـررِي  ٧
٨  ـنقْطُـوعٍ  كُـلِّ  موٍل  مصومـا وبِـه  تَـاءُأنْثَـى و لَـم تَكُـن ـا تُكْـتَـبـهب  

وفرخَارِجِ الْحم ابب  
٩  خَـارِجم وفـرـةَ الحـعبس ـشَـرلَـى  عي عخْتَـا  الَّـذيهــنِ رم ـراخْتَـب  
  تَنْـتَـهِـي للْـهـواء  مــد  حــروفُ  وهــي وُأخْتَـاهـا الـجـوف فََأِلـفُ  ١٠
١١  ـى ثُـمَألقْص ـلْـقالح ـزـمه ـاءه  ثُــم ـهـطسِلـو  ـنـيفَـع ـــاءح  
١٢  نَــاهَأد ـنـا غَـيوالْـقَـافُ خَـاُؤه  ـانِ  ـىَأقْصقُ اللِّسفَـو الْـكَـافُ ثُــم  
  وِلـيــا ِإذْ حافَـتـه مــن والـضـاد  يـا الشِّـيـن فَجِيـم والْوسـطُ َأسفَـُل  ١٣
١٤  اسرالض  ـنَأ  مـرـسي  ـا  َأونَـاهمي  الـــالَّمــا  ونَــاهـا َأدـاهنْـتَـهِلم  
١٥  النُّونو ـنم ـهفـتُ طَرـلُـوا تَحعا  اجالــرو  ـيـهاندـرٍ  يخَـلُـوا  ِلظَـهَأد  
١٦  الطَّـاءاُل  والـدتَـا وو  ـنْـهم ـنمـا  ولْيـا عالثَّنَـاي ـرـيفوالص ـنتَـكسم  
١٧  نْهم ـنمو قـا فَـوفْـلَـى  الثَّنَـايالس  الـظَّـاءالــذَّ وثَــا  اُلوـا وـلْـيِللْع  
١٨  ـنـا  مهِمفَيطَر ـنمـطْـنِ  وب فَالْفَـا  الشَّفَه  ـعم ـا اطْـرافالثَّنَاي شْرِفَـهالم  
  الخَـيـشُـوم مخْـرجـهـا وغُـنَّــةٌ  مـيــم بــاء الْــواو  ِللشَّفَتَـيـنِ  ١٩

فَاتالص ابب  
  قُـــْل والـضـد مصمـتَـةٌ منْفَـتـح  مستَـفـْل ورِخْــو جـهـر صفَاتُهـا  ٢٠
  )بـكَـتْ  قَــط  َأجِــد(  لَفْـظُ شَديدهـا  )سـكَـتْ  شَخْـص فَحثَّـه(  مهموسهـا  ٢١
٢٢  ـنيبرِخْـوٍ و  يـدالشَّدو ) ِلـن ـرمع(  عبسلْوٍ وع  )خُص ضـظْ  غْـطق(  ـرصح  
٢٣  ـادصو  ـادض طَـاء  ظَـاء  ـقَـهطْبم  و )ـرف

)٢(
 ـنم لُـب( وفـرالح  ذْلَقَـهالم  

  والـلِّـيـن  )دــب جـطْـقُ(  قَلْقَـلَـةٌ  نسـيــ وزاي  صــاد صفيـرهـا  ٢٤
٢٥  اوو ـاءيـكَـنَـا وـا  سانْـفَـتَـحـا  وـملَهافُ قَبــراالنْـحـا  وـحـحص  

                                                
  . لُـب مـنوفَر : ويصح َأن يقَاَل ) ٢. ( مقَدمه: ويصح َأن يقَاَل ) ١(
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  استُـطـْل ضــادا الشِّـيـن وللتَّفَشِّـي  جـعـْل وبِتَكْرِيـرٍ  والـرا الالًَّمِ فـي  ٢٦
وِيدالتَّج ابب  

  آثــم الْـقُـرآن يـجـود  لَــم مــن  الزِم حـتْــم بِالتَّـجـوِيـد واَألخْـذُ  ٢٧
٢٨  َألنَّــه  بِـــه  الَ اِإللَـــهـكَـذَا  َأنْـــزهو  ـنْـهـنَـا مـــالَ  ِإلَـيصو  
٢٩  ـوهـا  وـضـلَْـيـةُ َأيح ةــنَـــةُ  الـتِّـالَوزِيو اءاَألد  ةاءـــرالْــقو  
٣٠  ـوهو ـطَـاءِإع وفـرـا  الْـحقَّـهح  ــنم  ـفَـةـا  صـا لَـهـقَّـهستَحمو  
٣١  دركُـــلِّ و ـــداحو ــهـلاللَّـفْـظُ  َألصــي وف  ـرِهـينَـظ  ـثْـلـهكَم  
  تَعـسـف  بِــالَ  النُّطْـق فـي بِاللُّطْـف  تَكَـلُّـف امــ غَـيـرِ مـن مكَمـالً  ٣٢
٣٣  ـسلَـيو ـنَـهـيب ـنـيبو  ـهكــةُ ِإالَّ  تَـرـاضـــرٍِئ رِيام بِـفَـكِّــه  

يققالتَّريمِ والتَّفْخ ابب  
٣٤  قِّـقَـنـالً  فَرتَـفسم  ـنم  فــرَأح  نرــاذحو  ـيـمتَفْخ  لَـفْـظ  اَألِلــف  
  لَــنَــا  ِلـلَّــه الَمِ ــمثُـ ألـلَّــه  ِإهـدنَـا َأعــوذُ  َألْحـمـد كَهـمـزِ  ٣٥
  مـرض  ومـن  مخْمصـة  مـن  والْميـمِ  الـض والَ الـلَّـه وعلَـى ولْيتَلَطَّـفْ  ٣٦
٣٧  ـاءبو قــرـ  بـاطٍلب  ي  بِـهِـمبِـذ  رِصاحلَـى وع ةـرِ الشِّـدهالجي والَّـذ  
  الْفَـجـرِ  وحــج  اجتُـثَّـتْ  وربــوة  الصـبـرِ  كَحـب  الْجِيـمِ  وفـي  فيهـا  ٣٨
٣٩  ـنَـنـيبـقَـلْـقَـالً وم ـكَنَـا ِإنس  ِإنو كُـنـي يف قْـفالْو ـنَـا كَــانيَأب  
٤٠  ـاءحو ـصحصـطـتُّ حـقُّ َأحالْح  ـيـنسـيـمِ وتَقسـطُـو مسـقُـو يسي  

اتاءالر ابب  
٤١  قِّــقرو اءـا ِإذَا  الــرتْ  مـركُـس  كَـذَاك  ـدعـرِ بـثُ  الْكَسيكَـنَـتْ حس  
٤٢  ِإن  لَم تَكُـن نـِل مقَب  فـرـالَا حعتس  َأو  ةُ كَانَـتـرـتْ  الكَسـســالَ  لَيَأص  
  تُـشَــدد  ِإذَا تَـكْـرِيـرا  وَأخْـــف  يوجـد ِلكَسـرٍ فـرق فـي والْخُلْـفُ  ٤٣

اتالالم ابب  
  الـلَّـه  كَعـبـد  ضــم أو فَتْـحِ عـن  الـلَّـه  اســمِ مــنِ الــالَّم وفَخِّـمِ  ٤٤
  والْعـصـا  اَلقَـ  نَحـو َأقْـوى الطْبـاقَ  واخْصصـا  فَخِّـم  االستعـالَء  وحـرفَ  ٤٥
  وقَــع  بِنَخْلُقْـكُـم والخُـلْـفُ  بسطـتَّ  مـع َأحـطـتُّ  مـن  اِإلطْبـاقَ وبيـنِ  ٤٦
٤٧  رِصاحلَـى وكُـونِ  عـي السلْنَ  فعـتَ  ـاجمـوبِ َأنْعغْضالمو ــعلَلْـنَـا مض  
  عـصـى  بِمحظُـورا  اشْتباهـه خَـوفَ  عـسـى  مـحـذُورا انْفتَـاح وخَلِّصِ  ٤٨
  فـتْـنَـتَـا  وتَـتَـوفَّـى  كَشـركـكُـم  وبِـتَـا بِــكَــاف شـــدةً وراعِ  ٤٩
  وَأبِــن  الَ  وبــْل  رب كَـقُـْل  َأدغـم  سـكَـن إن وجِـنْـسٍ مـثْـٍل  وَأولَى  ٥٠
  فَلْتَـقُـم قُـلُـوب تُــزِغْ الَ سبـحـه  نَعـم  وقُـْل  وهـم  قَالُـوا مـع  يومِ في  ٥١

الظَّاءو ادالض ابب  
٥٢  ـادالـضابِ  وـطَـالَـةتجِ  سـخْـرمو  ـزيم ـنم  ـا الـظَّـاءكُلُّـهتَـجِـي و  
  اللَّـفْـظ  ظَـهـرِ  عظْـمِ وأنْظُـر  قـظْأي  الْحفْـظ عظْمِ الظُهـرِ ظـلَّ الظَّعنِ في  ٥٣
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٥٤  ـراظُ  لَظَـى  ظَاهـا  كَـظْـمٍ شُـواُغْلُـظْ  ظَلَم  ظُفُـرٍ ظَـالم ـرـا انْتَـظظَـم  
٥٥  ـا َأظْفَـرـفَكَ ظَنـا يـظْ  جعى ووس  يـنضـُل ظَـلَّ عالنَّح فخْـرى زـوس  
  نَـظَـلُّ  شُـعـرا ظَـلَّـتْ  كَالْحـجـرِ  ظَـلُّـوا  وبِـرومٍ  ظَلْـتُـم  وظَـلْـتُ  ٥٦
٥٧  ظْلَلْـنا يـظُـورحم  ـعـرِ متَـظحكُـنْـتَ  المـا وـعِ فَـظـيمجالـنَّـظَـرِ و  
  ـاصـرهقَ وهــود الرعـد الَ والْغَيـظ  نَـاضـره  وُأولَـى هـْل بِـويـٌل ِإالَّ  ٥٨
  سـامـي الْـخـالَفُ ضنـيـنٍ وفــي  الطَّعـامِ عـلَـى الْحـض الَ والْحـظُّ  ٥٩

اتيرذالتَّح ابب  
٦٠  ِإنــا وتَـالَقَـي ــانــيالـب  الَزِم  َأنْـقَـض  كـرظَـه  ـضـعي  الظَّـاِلـم  
٦١  طُّـراضو  ـعظْتَ معو ـعم  ـتُـمــفِّ  َأفَضصــا  وـم  هـهاهجِب  ـهِـملَـيع  

نَةاكيمِ السالْمنِ وتَيدشَدالنُّونِ الْميمِ والْم ابب  
  وَأخْـفـيـن شُــددا  مــا ِإذَا مـيـمٍ  ومــن  ـونٍنُـ  مـن الغُنَّـةَ وَأظْهِـرِ  ٦٢
٦٣  ـمـيالْم  ِإن  ـكُـنتَس ى  بِغُـنَّـةلَــد  ـاءلَـى بخْتَـارِ  عالم ـنــِل  ما  َأهاألد  
  تَخْتَـفـي أن وفَــا واوٍ لَـدى واحـذَر  اَألحـرف  بـاقـي عـنْـد وأظْهِرنْهـا  ٦٤

  ساكنَةباب حكْمِ التَّنْوِينِ والنُّونِ ال
٦٥  ـكْـمحـنٍ ونُـونٍ تَنْـوِيـلْـفَـى وي  ـارِإظْـه غَــاماد قَـلْـباخْـفَــا  و  
٦٦  نْـدفَع  فـرح لْـقالح  َأظْهِـر  ـمغادـي  وا الـالَّمِ فالــرالَ و بِغُـنَّـة لَــزِم  
٦٧  ـنـمغَأدو  ـي  بِغُـنَّـةف ــنـومِإالَّ  ي ـةـلْـمـا بِكنْـينُــو كَـدـنْـواع  
٦٨  القَلْـبو ـنْـدـا عالـب ى  الخْفَـا  كَـذَا بِغُـنَّـةـي  لَـداقب  وفـرــذَا الحُأخ  

  باب الْمد والْقَصرِ
٦٩  ــدالـمو الَزِم اجِـــبوــىَأتَ  و  ـاِئـزجو ــوهو  ــرقَـصـتَـا  وثَـب  
٧٠  فَـالَزِم  ِإن ـاءج ـدعب فـرح ــدم  ـنـاكـنِ سالَـيبِالـطُّـوِل حو ـدـمي  
٧١  اجِــبوو إن ـاءـَل  جقَـب  ةـزـمـالً  هـتَّـصم  ـا ِإنـعـمج ـةـلْـمبِـك  
٧٢  ـائــزجـالَ َأتَــى ذَاِإ  وـنْـفَـصم  ضـرع َأو كُـونقْـفًـا السـالَ  وـجسم  

قُوفالْو رِفَةعم ابب  
٧٣  ـدـعبو  كـدـوِيتَـج  وفـرِللْـح  ــدالَب ــنم  ـرِفَـةعم  قُــوفالْـو  
٧٤  اءــدـتاالبو ــيهو ـمتُـقْـس ثَـالَثَـةً  ِإذَن  تَــام كَـــافو  ــنـسحو  
٧٥  ـيهـا وِلم  تَـم فَــإن لَـم ـدـوجـلُـقٌ  يتَع َأو كَــان ـنَـىعـتَـدي مفَاب  
٧٦  ـي فَالتَّـاملَفْـظًـا فَالْكَـافو  ـننَعِإالَّ  فَام ُؤوساآليِ ر  زـــوج ـنـسفَالْـح  
٧٧  ـرغَـيـا  وم  تَـم  ـحقَبِـي  لَــهقْـفُ  وا ألْـوـطَـرضا  مـدـبيو ـلَـهقَب  
٧٨  سلَيي  وآنِ  فالْقُر  ـنم  قْـفو  ـبجالَ  وو امـرح ـرــا غَيم  لَــه ـبـبس  

التَّاء كْمحوِل وصوالْمقْطُوعِ والْم ابب  
  َأتَـى  قَـد فيمـا  اِإلمـامِ مصحـف  فـي  وتَـا  ٍلوموصـو  ِلمقْطُـوعٍ  واعـرِفْ  ٧٩
٨٠  ـشْـرِ فَاقْطَـعبِـع ـاتـمكَـل  ال أن  ـــعــٍإ مـلْـجالَ مو ِإالَّ ِإلَــــه  
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  علَـى تَعلُـوا  يدخُلْـن تُشْـرِك يشْرِكْـن  الَ  هـود  ثَانـي  ياسـيـن وتَعـبـدوا  ٨١
  مــا وعـن صـْل والمفْتُـوح بِالرعـد  مــا ِإن َأقُـــوَل الَ يقُـولُـوا ال  نَأ  ٨٢
  َأسـسـا  مــن  َأم  المنَافقـيـن خُـلْـفُ  والنِّسـا  بِرومٍ مـا مـن  اقْطَعـوا  نُهوا  ٨٣
  مــا ِإن  كَـسـر المفْـتُـوح لَـمِ  وَأن  مـا  حـيـثُ وذبـحٍ  النِّسـا  فُصلَـتْ  ٨٤
  وقَـعـا ونَـحـٍل  االنْـفَـاِل ـفُوخُـلْ   مـعـا يدعـون والمفْـتُـوح النْعـامِ  ٨٥
  صـفْ والْوصـُل  بِْئسمـا قُـْل كَذَا ردوا  واخْـتُـلـفْ سـَألْتُـمـوه  مـا  وكُـلِّ  ٨٦
  مـعـا يبلُـوا اشْتَهـتْ َأفَضتُـم ُأوحـي  اقْطَعـا مـا فـي شْتَـرواوا خَلَفْتُموني  ٨٧
  صــالَ ذي وغَـيـر شُعـراء تَنْزِيـُل  كـالَ روم وقَـعـتْ فَعـلْـن ثَـانـي  ٨٨
الشُّعرا  في  مخْتَـلـفْ و  صـْل كَالنَّـحـِل  فََأينَمـا  ٨٩

)١(
  وصـفْ  والنِّسـا  حـزابِاالَ

  عـلَـى تَْأسـوا نُـواتَحز كَيـالَ نَجمـع  نَجـعـالَ  َألَّــن  هـود فَِإلَّـم  وصـْل  ٩٠
٩١  ــجح ـكلَـيع جـرح ـمـهقَطْـعو  نع  ـنم شَـاءي ـنلَّـى  متَو  مـوي ـمه  
  ووهــالَ صـْل  اإلمـامِ فـي تَحيـن    ُؤالَهــ  والَّـذيــن  هــذَا  ومــاِل  ٩٢
٩٣  ــمنُـوهزوو ـمكَـالُـوهــِل وكَـذَا   ص ـنـا  اْل  مهـا ويـِل الَ  وتَفْـص  

       اتالتَّاء اب١ب  
  الْبـقَـره كَــاف هـود  رومٍ العـراف  زبـره بِالـتَّـا  الـزخْـرف ورحمـتُ  ٩٤
  هــم ـثَّـانِال عقُـود َأخَيـراتٌ معـا  إبـرهــم نَـحـٍل ثَـالثُ نعمتُـهـا  ٩٥
٩٦  ـانلُقْـم  ثُـم ــركَـالـطُّـورِ  فَـاط  انـرـمـنَـتَ عـا لَعالـنُّــورِ بِـهو  
  يخَـص سمـع بِقَـد معصيـتْ  تَحرِيـم  الْقَصـص  عمـران  يوسـفَ وامـرَأتٌ  ٩٧
  غَـافـرِ  وحــرفَ واالنْـفَـاَل ـالًكُـ  فَـاطـرِ سـنَّـتْ  الدخَـانِ  شَـجـرتَ  ٩٨
  وكَلـمـتْ وابـنَـتْ بقـيـتْ فطْـرتْ  وقَـعـتْ فـي  جـنَّـتٌ عيـنٍ  قُـرتُ  ٩٩
  عــرِفْ بِالـتَّـاء  فيـه  وفَـردا  جمعـا  اخْتُلـفْ مـا كُلُّو اَالعـراف  َأوسـطَ  ١٠٠

  باب همزِ الْوصِل
  يـضـم الفـعـِل  مـن ثَاِلـثٌ  كَـان  إن  بِضـم  فعـٍل  مـن الْوصـِل  بِهمزِ وابدْأ  ١٠١
١٠٢  هراكْسـاَل وـرِ  حالْفَتْـحِ  الْكَسـي وفو  ـاءمالس  ـرـا الـالَّمِ غَيهرــي كَسفو  
  اثْنَـتَـيـنِ  مـــع  واســمٍ  وامــرأة  واثْنَـيـنِ امـرٍِئ ابـنَـة مـع ابـنٍ  ١٠٣
  حـركَــه  فَـبـعـض رمــتَ ِإذَا  ِإالَّ  الحـركَـه بِـكُـلِّ الْـوقْـفَ  وحـاذرِ  ١٠٤
  وضــم رفْــعٍ فـي بِالضـم ِإشَـارةً  وَأشــم  بِـنَـصـبٍ َأو ـحٍبِـفَـتْ  ِإالَّ  ١٠٥

  الْخَاتمةُ
١٠٦  قَـدـى وتَقَـض ـينَظْـم ـهمقَـدـنِّـي  المآنِ  ِلـقَـارِِئ مالـقُـر  ـهمتَـقْـد  
١٠٧  )ـدـمالـحـا )ِهللا ولَـه  ــتَــامخ  ـالَةُ ثُــمالـص  ــدـعب ــالَمالـسو  
  مـنْـواِلــه وتَـابِـعـي وصـحـبِـه  وآِلـه المصطَـفَـى  النَّـبِـي عـلَـى  ١٠٨

                                                
   .والنِّسا وصفْ  حـزابِاالَ في الظُّلَة: وفي بعضِ النُّسخِ ) ١(



  ١٩٧ 
 

  بِالرشَـد يظْفَـر التَّجوِيـد يحسـنِ مـن  الْـعـدد  فـي وزاى قَــافٌ  َأبياتُهـا  ١٠٩
  
  

                                 

             ،            

        .  

 َسیِِّدَنا ْیَت َعَلى آِلُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِھ َوُذرِّیَِّتِھ ، َكَما َصلَّ َسیِِّدَنا اللَُّھمَّ َصلِّ َعَلى
ُمَحمٍَّد َوَأْزَواِجِھ َوُذرِّیَِّتِھ ، َكَما َباَرْكَت َعَلى  َسیِِّدَنا ِإْبَراِھیَم ، َوَباِرْك َعَلى
  .ِإْبَراِھیَم ، ِإنََّك َحِمیٌد َمِجیٌد َسیِِّدَنا آِل

                                                        وعضوةُ                    الْمفْحالص  
٤.............................................................................................. تقريظ   
  ٥..............................................................................................  مقَدمةٌ 

 بعفَ ضِلاِئض هفْظحالقُرآنِ الكَرِيمِ و ةالو٨..........................................................   ت  
 وِيدالتَّج لْم١٢........................................................................................ ع  

١٣ ..... ..................................................................ِكَرِيم مراتب قراءة الْقُرآنِ الْ  
 نْهاُهللا ع يضر انملَينِ سفْصِ بامِ حنِ اِإلمةٌ عمتَقْد  ..................................................

١٣ 
 ةايوي الرف هامِإم :عاصا مبالنَّ يبَِأ نجود نْهاُهللا ع يضر ي١٤..................................... الْكُوف  

  هتايي رِوف نْهاُهللا ع يضفْصٍ رامِ حاإلم نَدس
.........................................................١٤  

نْهاُهللا ع يضفْصٍ رح ةايقُ رِو١٥................................................................... طُر  
باب اِإلستعاذَةُ                                                                                    -١
١٦ 

............................................ ................ستعاذَة بِاال رِهجالْ اتُقَوَأو ارِراِإلس اتُقَوَأ
١٧ 
١٧                                                                                     باب البسملَةُ - ٢  

١٧.......... ...........................................................................الْوجوب : َأوالً   
١٨....................................................................................... الْمنْع  : ثانيا    
١٨................................................................................... اِإلستحباب : ثَاِلثًا   
٣ - َأو ابًب عم اذَةعتاالس هلَجمسالبرِ                                                  ةواِئِل السَأو نْدع
١٩  
  ١٩باب َأوجه الْبسملَة بين السورتَينِ                                                                  - ٤
                                                                     21النُّونِ الساكنَة والتَّنوِينِ   باب َأحكَامِ - ٥
اِإلظْ: الً َأو ار٢١..................................................................................... ه  

٢٢............................................................................ ..........اِإلدغَام : ثَانيا   
...................................................................................... اِإلقْالب : ثَاِلثًا 
٢٤ 



  ١٩٨ 
 

.................................................. ...........................اِإلخْفَاء الحقيقي : رابِعا 
٢٤ 
                                                                باب َأحكَامِ الميمِ والنُّونِ المشَددتَينِ - ٦
٢٧ 
٧ -                                           نَةاكيمِ السالم َأحكَام ابب                                
٢٧                               

٢٧...................................................................... وِي خفَاء الشَّفَاِإل:  وُلالحكم اَأل  
٢٨............................................... ................. غيرصالمثلَينِ الِْإدغَام : الحكم الثَّاني   

٢٨.....................................................................  فَوِيشَّالظهار اِْإل: م الثَّاِلثُ حكْالْ  
                        مِ                                                         باب َأحكامِ  الال - ٨
٣٠ 
المِ : الً َو  كام٣٠) ......................................................................  الــــ(َأح  

٣٠............................................................................. اِإلظهار: الحالَةُ اُألولَى   
ةُ الحي٣١..... ......................................................................... اِإلدغَام: الَةُ الثَّان  

٣٢............................................................................. َأحكام  المِ الفعِل : ثَانياً   
٣٢.............................................................................. دغَام اِإل:  وُلحكْم اَألالْ  
٣٢............................................................................. اِإلظْهار : حكْم الثَّاني الْ  
٩ - يتَقَارِبالمنِ وثْلَيالم كَامأح ابنِ                                                       بيسانتَجالمنِ و
٣٣    
ثْالنِ : الً َأو٣٣...................................................................................... الم  

٣٣....................................................................................المتَقَارِبانِ : ثَانياً   
٣٥.................................................................................. المتَجانسانِ : ثَاِلثاً   

٣٦.......................... ................................................................تَتمةٌ هامةٌ   
١٠ -                                                                               دكَامِ  الْمَأح َابب
٣٧    

١١ - الً َأو : يلاَألص دالْم ابب ) ي٣٧        )                                                  الْطَبِيع   
٣٨) ......................................................... الطَّبِيعي  فَرع عنِ الْمدوهو ( مد الْعوضِ   

باب الْمدِّ الْفَرعي                                                                        : ثَانيا  - ١٢
٣٨    
) يسمى واجِبا(صُل الْمد الْمتَّ - ١

......................................................................٣٩  
٣٩...................................................................) يسمى جاِئزا(  الْمد المنْفَصُل - ٢  
٣ -  دِل مدا(  الْباِئزى جمس٤٠.... ..................................................................) ي  

٤١...........................................................................................تَتمةٌ هامةٌ   
  ٤١......................................................................................الزِم الْمد الَّ - ٤

عالنَّو الْ: ُل اَألو يلْمِثَقَّالْك٤١......................................................................... ُلم  
عي  النَّوالْ: الثَّان  يلْمِخَفَّالْك٤٢...................................................................... فُم  
عالْ: الثَّاِلثُ  النَّويفرثَقَّالْ ح٤٢........................................................................ ُلم  
 عالنَّو  ابِعالْ: الريفرخَفَّالْ ح٤٢..................................................................... فُم  

الْحروفُ الْمقَطَّعةُ 
....................................................................................٤٣  

٤٤...........................................................................................تَتمةٌ هامةٌ   
٤٥....) ........................................................يسمى جاِئزا( الْمد الْعارِض ِللْسكُونِ - ٥  

 دى ِللْمُأخْر اع٤٦ِ...................................................................................َأنْو  
 لَةالص د٤٦...........................................................................................م  

٤٧............................................................................................. ينِمد اللِِّ  
قالْفَر دينِ  – مكالتَّم د٤٨..............................................................................م  



  ١٩٩ 
 

٤٩..........................................................................................مد التَّعظيمِ   
                                                                     االبتداء     و  باب الْوقْف - ١٣
٥١ 

٥١............................................................................، السكْتُ ، الْقَطْع  الْوقْفُ  
٥١........................................................................................أنواع الوقف   

٥٢..............................................................................أقسام الوقف االختياري   
١ -   قْفُ التَّام٥٢....................................................................................الْو  
٥٣................................................................................... فيكَاالْ وقْفُالْ - ٢  
  ٥٤................................................................................... حسنالْ وقْفُالْ - ٣
٥٥.................................................................................... الْقَبِيحفُ لْوقْا - ٤  

من حيثُ آخِِر الْكَلمة  الْوقْفأقسام 
....................................................................٥٧  

١ - ضحالْم كُون٥٧.................................................................................الس  
٢ - مو٥٧............................................................................................الر  
٣ - ام٥٧..........................................................................................اِإلشْم  
٥٧...........................................................................................اِإلبداُل - ٤  

١٤ -                                   الشَّرِيف فحصبِالْم طبالض اتطَلَحصمو قْفالْو اتالمع اب٥٩ب  

٦٢همزِ  الْوصِل                                                                    باب االبتداء بِ - ١٥  

٦٦باب السكْت علَى الساكنِ قَبَل الْهمزِ                                                             - ١٦  
٦٨..........................................................  ..............................تَتمةٌ هامةٌ    

١٧ - اءدتاالبو قْفِإلَى الْو اءالْقُر شَادِإر اب٦٩                                                         ب  
............................................  ............مذَاهب الْعلَماء في الْوقْف علَى رءوسِ اآليِ 

٦٩ 
................................................... الْمواضع السبعةُ الَّتي يمتَنع الَوصُل فيها بِما سبقَها 

٧١ 
٧٢...................................) ................................................نَعم(الْوقْفُ علَى   
٧٣) ...................................................................................بلَى(الْوقْفُ علَى   
٧٦................................................................................... )كَال(الْوقْفُ علَى   
٨٠................................................................................... )ذَِلك(الْوقْفُ علَى   
 )كَذَِلك(الْوقْفُ علَى 

..................................................................................٨١  
٨٢...................................................................................) هذَا(الْوقْفُ علََى   

٨٢.................................................................والْبدء بِها ) لَكن(الْوقْفُ علَى ما قَبَل   
٨٢................................................................بِها والْبدء ) ولَكن(الْوقْفُ علَى ما قَبَل   
٨٣...................................................................والْبِدء بِها) َأن(الْوقْفُ علَى ما قَبَل   
٨٤..................................................................والْبِدء بِها ) ِإال(الْوقْفُ علَى ما قَبَل   
٨٥...................................................................والْبِدء بِها ) ما(الْوقْفُ علَى ما قَبَل   

                                   باب الْمقْطُوعِ والْموصوِل                                    - ١٨
٨٧  
١ -  تُقْطَع)َأن ( نع)٨٧............................................................................ ) ال  
٢ -  تُقْطَع)ِإن ( نع)ا٨٩ ............................................................................) م  
٣ -  تُقْطَع)نع ( نع)ا٩٠............................................................................) م  
٤ -  تُقْطَع)نم ( نع)ا٩٠) ............................................................................م  
٥ -  تُقْطَع)َأم ( نع)نم( 

.............................................................................٩٠  
٦ -  ثُ(تُقْطَعيح ( نع)ام (



  ٢٠٠ 
 

...........................................................................٩١  
٧ -  تُقْطَع)َأن ( نع)٩١............................................................................. )لَم  
٨ -  تُقْطَع)ِإن ( نع)ا٩١.............................................................................) م  
٩ -  تُقْطَع)أن ( نع)ا٩٢.............................................................................) م  

١٠-  كُّل(تُقْطَع ( نع)ا٩٢...........................................................................) م  
) ما(مع ) بِْئس(تُوصُل  -١١

.........................................................................٩٣  
١٢-  ي(تُقْطَعف (نع )ا٩٤...........................................................................) م  
) ما(مع ) َأين(تُوصُل  -١٣

..........................................................................٩٥  
) لَم(مع ) ِإن(تُوصلُُ  -١٤

...........................................................................٩٥  
٩٥..........................................................................) لَن(مع ) َأن(تُوصُل  -١٥  
٩٦..........................................................................) ال(مع ) كي(تُوصُل  -١٦  
١٧-  تُقْطَع)نع ( نع)ن٩٦.........................................................................) م  
١٨-  تُقْطَع)موي ( نع)م٩٦..........................................................................) ه  
١٩ –  اِل(تُقْطَعم (ع ن)ذَاه ( ،)ينالَّذ ( ،)ُؤالءه (

....................................................٩٦  
٢٠-  تُقْطَعالتَ(و ( نع)ين٩٧......................................................................) ح  
٢١-  نُل كُلٌّ موصيكالوا) (وزنوا(و ( عم)٩٧......................................................) هم  
٢٢-  نُل كُلٌّ موصا(، ) آل(يا(، ) هي ( هدعا ب٩٧.....................................................بِم  
٢٣-  تُقْطَع)َأن ( نع)٩٨...........................................................................) لَو  
٩٨.........................................................................كلمات كتبت موصولة  -٢٤  

٩٩.......................................................................................... تَتمةٌ هامةٌ   
لتَّْأنيث الَّتي كُتبتْ تَاء مفْتُوحةً                                                       باب هاء ا - ١٩
١٠٠  

١٠٠................................................................................. ) رحمتْ(كَلمةُ *   
................................................................. ..................) نعمتَ(كَلمةُ * 

١٠١ 
 ................................................................... )امرَأت(كَلمةُ  ،) لَعنَتَ(كَلمةُ * 

١٠٢ 
١٠٢.................................................................................) معصيت(كَلمةُ *   
١٠٣..................................................................................) شَجرتَ(كَلمةُ *   
١٠٣....................................................................................) سنَّت(كَلمةُ *   
١٠٣....................................................................................) قُرتَ(كَلمةُ *   
١٠٤....................................................................................) جنَّتُ(كَلمةُ *   
١٠٤.....................................) كَلمتُ(، كَلمةُ ) ابنَتَ(، كَلمةُ ) بقيتُ( ، كَلمةُ) فطْرتَ(كَلمةُ *   

 ةفْتُوحالْم قُرَِأ بِالتَّاء اداِإلفْرعِ ومنِ بِالْجتَياءربِالْق درا وكُلُّ م١٠٥.........................................و  
٢٠ - الْح ابب                                                                         اتاِإلثْبو ذْف
١٠٦ 

١٠٦.................................................................................األِلفَاتُ الثَّابِتَةُ وقْفًا   
ا األِلفَاتُ الْمحذُوفَةُ وصالً ووقْفً

......................................................................١٠٧  
١٠٨................................................................................الْواواتُ الثَّابِتَةُ وقفًا   
١٠٨..................................................................................الواوات المحذوفة   

١٠٨.................................................................................الْياءاتُ الثَّابِتَة وقْفًا   
الْياءاتُ الْمحذُوفَةُ وقْفًا 

..............................................................................١٠٩  
باب فيِ مخَارِجِ الْحروف  وصفَاتُها                                                           - ٢١



  ٢٠١ 
 

١١٢  
اَألو مسةُ : ُل الْقيفووفُ الْجر١١٢....................................................................الْح  

١١٢...................................................................الْحروفُ الْحلْقيةُ  : الْقسم الثَّاني    
١١٢....................................................................حروفُ اللِّسانِ   : الْقسم الثَّاِلثُ   

١١٤..................................................................الُحروفُ الشَّفَهِيةُ   : ع الْقسم الرابِ  
 سالْخَام مسالْق :وحشُومِ ر١١٤...................................................................فُ الْخَي  

١١٥...................................................................... حروفُ الْهِجاء الْفَرعيةُ) ب(   
 ة الْمشْهورةصفَاتُ الْحروف الْعام)  ج( 

............................................................١١٥  
                                                                                     ١١٦  اَصفَاتُ لَه 

 دض 
١ -  رهالْج )دضوسمالْه ه (

........................................................................١١٦  
١١٦...................) ...........................................ها الشِّدةُ والتَّوسطُوضد(الرخَاوةُ  - ٢  
٣ - فَاُل االتيقُ(سقالتَّر) (دضو االهالءعتس  :يم١١٦) ................................................التَّفْخ  
٤ -  تَاحاقُ(اِإلنْفاِلإطْب هدض١١٨....) ..................................................................و  
) ه اِإلذْالقُوضد( اإلصماتُ  - ٥

....................................................................١١٩  
١١٩صفات ال ضد لها                                                                                     

١ -  يرفالص
........................................................................................١١٩  

١١٩.........................................................................................الْقَلْقَلَةُ  - ٢  
٣ - ّالل ١٢٠..........................................................................................ين  
١٢٠.....................................................................................نْحرافُ اال - ٤  
٥ -  التَّكْرِير

........................................................................................١٢٠  
١٢٠........................................................................................فَشِّي التَّ - ٦  
اِإلستطَالَةُ  - ٧

......................................................................................١٢٠  
التَّريمِ وي التَّفْخف اءاُل الروَأح يق١٢٢...................................................................ق  

 اللَةالْج اُل المِ لَفْظو١٢٦.............................................................................َأح  
جدول لبيان حروف الهجاء مخرجا وصفة 

..........................................................١٢٨  
١٣٠...................................................................رسم توضيحي لمخارج الحروف   

باب التَّكْبِيرِ                                                                                  – ٢٢
١٣١ 
ٍل تُبين ما اخْتُلفَ فيه عنِ الطُّرق األربعة الرِئيسية ِلرِواية حفْصٍ                   باب جداوِ - ٢٣

١٣٤ 
١٣٥..................................................................جدوُل ما اخْتُلفَ فيه عن الْهاشمي   

١٣٦................................................................فيه عن أبِي طَاهر  جدوُل ما اخْتُلفَ  
جدوُل ما اخْتُلفَ فيه عن الفيِل 

......................................................................١٣٧  
 انعرز نع يهفَ فا اخْتُلُل مود١٣٨...................................................................ج  

 
اِإلْمَتاُع ِبَفَتاَوى التِّالَوِة َواالْسِتَماِع                                       

١٤١........................ .......................ما حكْم التَّمايِل َأثْنَاء تالوة الْقُرآنِ َأوِ استماعه ؟  - ١  
١٤٢........................................... ما حكْم القراءة الْجماعية الْمعروفَة بِالْقراءة اللَّيثية ؟  - ٢  
٣ - يوفالص ادرضِ اَألوعي بف ةقَطَّعالْم وفرضِ الْحعاجِ برِإد كْما ح؟ م ة

............................١٤٣  
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 ؟   من َأسماء سيدنَا محمد" يس"، و " طه"هْل  * 
..............................................١٤٣  

١٤٤.............................................ما حكْم قراءة الْفَاتحة في الصالة ِلِإلمامِ وِللْمْأمومِ ؟  - ٤  
١٤٦.................................................ما حكْم صالة من ال يستَطيع َأن يقْرَأ الْقُرآن ؟  - ٥  
ما حكْم ِإطَالَة الْقراءة في الصالة ؟  - ٦

.............................................................١٤٧  
١٤٨...........................................................ما حكْم الْجهرِ بِالْبسملََة في الصالة ؟  - ٧  
ما حكْم اخْتيارِ سور َأو آيات وقراءتُها بِغَيرِ تَرتيبِها علَى الركَعات فِي الصالة ؟  - ٨

.................١٥١  
 ؟ سؤال حول اختيار اآليات في الصالة وما هو التنكيس  - ٩

.......................................١٥٢  
١٥٣.................. ؟ الةَالص ُلطبي اذَه ْله، و"  ىلَب"  ، و"  اِهللابِ تُنْعتَاس"  ومِمْأمالْ ما حكْم قَوِل -١٠  
١١- تَ ْلهجوز قرقُالْ ةُاءآنِر تَمرجام يف الص١٥٥................................................. ؟ الة  
١٥٧..............................................ما هي الْمواطن الْمنْهِي عن قراءة الْقُرآنِ فيها ؟  -١٢  
١٣- كْما حم اءرقآنالْقُر َأةرالْم ة  يهوةَوفَشُكْم ١٦٠.......................................... ؟  سِْأالر  
١٤-  ةاءرقينِ والد رِيسقُالْتَديمِرِكَالْ آنِر  ةادالْع الشََّأثْنَاءرِهي١٦٠..................................... ؟ ة  
١٥- كْما ح؟  م ةَيرالس اتلَوي الصف ةرِ بِالتِّالوه١٦١................................................الْج  
١٦١.......................................................ما حكْم الْقراءة بِالْمقَامات الْموسيقية  ؟  -١٦  
١٦٣................................................................. كْرِيرِ في التِّالوة ؟ما حكْم التَّ -١٧  
١٦٣.......................................................... ما حكْم تالوة الْقُرآنِ ومسه ِللْجنُبِ ؟ -١٨  
١٩- ِللْم فحصالْم سم كْما ح؟ م ثدح

.............................................................١٦٤  
ما هي َأفْضُل الطُّرق ِلحفْظ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ؟  -٢٠

...................................................١٦٥  
الْكَريمِ ؟  ما هي َأفْضُل الطُّرق ِلتَثْبِيت حفْظ الْقُرآنِ -٢١

.............................................١٦٥  
١٦٧................................................ما معنَى الطٍُّواِل والْمثَاني والْمفَصِل والْمِئين ؟  -٢٢  
١٦٨...................................ى الْمصحف ؟ هْل يجوز الْحلفُ بالْقُرآنِ وما حكْم الْحلف علَ -٢٣  
١٦٩.......................................................ما هي َأفْضُل مدة ِلخَتْمِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ؟  -٢٤  
١٧٠.....................................................َأيهما أفْضُل الْقراءةُ السرِيعةُ َأمِ الْبطيَئة ؟  -٢٥  
١٧٢..................................هْل صح َأن ِللْقَارِِئ عنْد خَتْمِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ دعوةً مستَجابةً ؟  -٢٦  
١٧٢............................................... هْل من حقِّ الْولَد علَى واِلده َأن يعلِّمه الْقُرآن ؟ -٢٧  
١٧٣...........................ما حكْم قراءة الْمرَأة علَى شَيخٍ عاِلمٍ بِالتَّجوِيد يصحح لَها تالوتَها ؟   -٢٨  
٢٩- امِ اللَّييق الةي صف فحصبِالْم ةاماِإلم كْما حِل ؟م 

..............................................١٧٤  
ما حكْم اتِّخَاذ الْماِل علَى تَعليمِ الْقُرآنِ ؟  -٣٠

.......................................................١٧٤  
١٧٦............. .............................................ما حكْم طَلَبِ الْماِل علَى اِإلجازة ؟  -٣١  
...................................................... ما حكْم اِإلمامة بِالْقراءات في الصالة ؟  -٣٢

١٧٦ 
١٧٧.............. ..................................................ما حكْم الْقراءة بِغَيرِ ِإجازة ؟  -٣٣  
١٧٧............................................................. ما حكْم الْعالجِ بِالْقُرآنِ الْكَرِيمِ ؟  -٣٤  
١٧٩.........................................................ما حكْم االقْتباسِ من الْقُرآنِ الْكَرِيمِ ؟  -٣٥  
١٨٠.................................................. ما حكْم ِإهداء ثَوابِ قراءة الْقُرآنِ ِلَألموات ؟ -٣٦  
وابِ َأو دما حكْم تَخْصيصِ الْفَاتحة بِتالوتها َألرواحِ اَألموات َأو في الْمنَاسبات كَالْخُطْبة َأو ركُوبِ ال -٣٧

١٨١.....................................................................................ما شَابه ذَِلك ؟   
٣٨- وِ ذَِلكنَح َأو الثَّنَاءبِالتَّكْبِيرِ و اتوفْعِ اَألصآنِ بِرالْقُر عاِل معي االنْفف الَغَةبالْم كْما ح؟ م 

..........١٨١  
٣٩-  ةوريصِ ستَخْص كْما ح؟ ) يس(م اتولَى اَألما عهتاءر١٨٢......................................بِق  



  ٢٠٣ 
 

١٨٢....................................ماحكْم قَوِل الْقَارِِئ صدقَ اُهللا الْعظيم عقْب انْتهاء التِّالوة ؟  -٤٠  
١٨٣.............................................................ما حكْم قراءة الْقُرآنِ في الْمآتمِ ؟  -٤١  

١٨٥.......      ...........        ...........          ........متن تحفَة اَألطْفَالِ     
نتم      ةرِيز١٨٧...........        ............         ...........  .......     الْج  

   رِسه١٩٢....................................................................الْف  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  َأَھمُّ َمَراِجِع اْلُمْخَتَصِر اْلُمِفیِد َواإلْمَتاِع
  .اْلــُقْرآُن اْلَكِریُم * 
  .بريوت / دار الكتب العلمية -قراءات العشر البن اجلزريالنشر يف ال - ١
  .أحكام تالوة القرآن للشيخ عامر بن السيد عثمان  - ٢
  .مصر  –مكتبة السنة  –معامل االهتداء يف الوقف واالبتداء  – ٣
  .مصر  –طَبعةُ مكْتبة أَوالد الشيخِ للتراث  -صريح النص للضباع  - ٤
  .مصر  –مكتبة القاهرة  –ريد للدكتور حممد سامل حميسن إرشاد امل - ٥
  .بيروت  –صحيح الْبخارِي طَبعةُ دارِ ابنِ كَثريٍ ، الْيمامةَ  - ٦
  .بيروت -طَبعةُ دارِ إِحياِء التراث الْعربِي   -صحيح مسلم  - ٧
  . الرياض –لرشد مكْتبةُ ا ةَبيي شبِأَن ابمصنف  - ٨
  القاهرة –مسند اإلمام أمحد مؤسسة قرطبة  - ٩

  بريوت –مؤسسة الرسالة  -صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  -١٠
  .دار الكتاب العريب ببريوت -حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب نعيم  األصبهاين -١١
 .بريوت  –الكتب العلمية دار  -املستدرك على الصحيحني للحاكم النيسابوري -١٢
١٣-  يوطيللس قَاناإلت- يثدارِ الْحةُ دعطَب .  
  . طَبعةُ دارِ إِحياِء التراث الْعربِي - أَحكَامِ الْقُرآن البن العريب  -١٤



  ٢٠٤ 
 

  .بيروت  –طَبعةُ دارِ الْعلْمِ للْماليِنيِ  -اَألعالم للزركَلي  -١٥
  .طَبعةُ دارِ الْفكْرِ  - الثِّقَات البنِ حبانَ  -  ١٦
١٧-  طُبِيالْقُر فِْسريت-  يثدارِ الْحةُ دعةُ  –طَبرالْقَاه.  

١٨  -  رِيفِْسري الطَّبَت - مؤسسة الرالَسةُ  - ةرالْقََاه.  
١٩-  يقهيبِ الْ -شعب اإلميان للبالْكُت ارد ةيلْمع–  وتريب.  
  .الدمام  –دارِ ابنِ الْقَيم  - الْعيالُ البن أَبِي الدنِيا  -٢٠
٢١-  انِيبيرٍو الشمنِ عثَاين  البالْمو ادالرياض  –طبعة دار الراية  -اآلح.  
  .القاهرة  -أسرار ترتيب القرآن للسيوطي  دار االعتصام  -٢٢
  .بريوت  –برهانَ للزركَشي طبعة دار املعرفة الْ -٢٣
  .بريوت  - مناهلِ الْعرفَان للزرقَانِي  طبعة دار الفكر   -٢٤
٢٥-  ةيلْمبِ الْعارِ الْكُتةُ دعانَ  طَببنِ حقَالِء  البالْع ةضور– وتريب .  
  . بريوت –طبعة دار الفكر التارِيخ لَابن عساكر في   -  ٢٦
٢٧-  راشطَارِ النلُ اَألوين ، يثدارِ الْحةُ دعريٍ طَبنِ كَثب فِْسريت : ةنِريِيالْم ةاعةُ الطِّبارإِد.  
  .بيروت  –طَبعةُ دارِ الْفكْرِ  -الْمغنِي البن قدامة املقدسي  -٢٨
٢٩- ةُ دعطَب  اعدامِ اِإلبصتارِ اِإلع . الَةسالر ةسسؤةُ معانَ طَببح ناب–  وتريب.  
٣٠-  رِفَةعارِ الْمةُ دعطَب  قُطْنِيارالد–  وتريب .  
٣١-  دعنِ الْجرٍ  -مسند ابادن ةسسؤةُ معطَب– وتريب  
  . دمشق –الْمأْمونَ للتراث السنن أليب يعلَى طَبعةُ دارِ  -٣٢

  


