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تؼديم الؽتاب
احلّد هلل افذي اصىٍك مـ صٚء مـ خَِف حلٍظ ـتٚبف ،وجًِٓؿ مـ مجِ ٜأوفٔٚئف وخقاص أحبٚبف ،ووظدهؿ
ظذ تالوتف افهحٔح ٜوافًّؾ بام ؾٔف جزيؾ افثقاب  ،وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ رشيؽ فف صٓٚدة
1

تًٍْْل يقم افًرض واحلسٚب ،وأصٓد أن حمّد ًا ظبداهلل ورشقفف أؾهح مـ ٕىؼ بٚفوٚد مـ افًرب وأظِؿ
مـ ظ َِّؿ م ٚجٚء مـ ادِؽ افقهٚب ،افِٓؿ صؾ وشِؿ ظذ حمّد افذي أدى م ٚإٔز ْف َ ٝظِٔف مـ افُتٚب وظذ
آفف وصحبف ومـ تال ـالمؽ إػ يقم احلسٚب.

أم ٚبًد ،ؾ٘ن ظِؿ افتجقيد مـ أظذ افًِقم رشؾ ً ٚوأظيّٓ ٚأجر ًا وأوػ م ٚتكف إفٔف اهلّؿ وإؾُٚر إذ هق
متًِؼ بُالم اهلل افًزيز افٌٍٚر ،وؿد اهتؿ بف افًِامء ؿدي ًام وحديث ً ٚذم تَْٔحف وتقضٔحف ،وتْسَٔف وتدؿَٔف،
ٍ
وخمتك .وـٚن مـ أـثر هذه افُت ٛؾٚئد ًة "افٍقائد ادُٔ "ٜافذي
وهتذيبف وترتٔبف ،ؾُتبقا ؾٔف م ٚبغ مىقل
أفٍف صٔخ افَراء بٚهلْد مقٕٓ ٚظبد افرمحـ ادُل رمحف اهلل تًٚػ إذ بذل ؾٔف ُجٓده ذم تسٓٔؾ هذا افًِؿ افؼيػ
ٍ
ٍ
فُثر مـ ضِب ٜظِؿ افتجقيد ذم اهلْد وبٚـستٚن وم ٚجٚورمهٚ
واضح ٜحتك صٚر هذا افُتٚب مرجً ًٚ
بًبٚرة
مـ افبالد ،ؽر إٔف إحكت ؾٚئدتف ذم ادِّغ بٚفٌِ ٜإردي ،ٜؾرأيْ ٚترمجتف إػ افٌِ ٜافًربٔ ٜحتك يستٍٔد مْف
ٌّ
ـؾ.

ؾبْٔام ٕحـ ـذفؽ إذ وجدٕ ٚافنٔخ ضٚهر صديؼ إرـٚين – إشتٚذ بجٚمً ٜدار افًِقم ،ـراتق – شبَْ ٚذم
مر ًة أخرى ،ؾراجًْ ٚتِؽ افسمج ٜوصححْٚه – ٚبَدر وشًْ – ٚم ٚرأيْ ٚأن
ترمجتف ؾِؿ ٕر حٚج ٜإػ ترمجتف َّ
ادسجؿ ؿد ج ٕٛٚؾٔٓ ٚافهقاب ،ؾٕٓ ٚحـ َٕدم إفٔؽ أهي ٚافَٚرئ هذه افسمج ٜحمََ ٜومَْح .ٜوؿد أضٍْ ٚإػ
افُتٚب ترمج ٜادٗفػ رمحف اهلل تًٚػ تتّٔ ًام فٍِٚئدة.
 1اؿتبس ٝهذه ادَدم ٜمـ مَدم ٜهداي ٜافَٚري فِنٔخ ظبد افٍتٚح ادرصٍل.
4

واهللَ ٕسٖل أن جيًِٓ ٚخٚفه ٜفقجٓف افُريؿ ،وأن يٍْع هب ٚأهؾ افَرآن ذم ـؾ زمٚن ومُٚن ،وأ جيًِٓ ٚذخرا
فْ ٚوفقافديْ ٚودنٔٚخيْ ٚوجلّٔع ادسِّغ ،إٕف اجلقاد افُريؿ افرؤوف افرحٔؿ.
ـتبف
يًَقب يقشػ ظبد اهلل
ب٘رشاف
ادَرئ حمّد شِٔؿ بـ إشامظٔؾ ؽٔبل
 3حمرم 1436هـ 28 /أـتقبر 2014م
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شقخ الؼراء باهلـد عبد الرمحن ادؽي
اسؿه ولؼبه ومولده-:
هق حمّد ظبد افرمحـ بـ حمّد بنر خٚن ادُل رمحف اهلل ادَِ ٛبٖشتٚذ أشٚتذة اهلْد ،وفد رمحف ذم اهلْد شْٜ
٠٨٨١هـ ،إن وافد افنٔخ ظبد افرمحـ افسٔد حمّد بنر ـٚن مـ ادَٚومغ ضد آشتًامر افزيىٚين ذم اهلْد،
وؽه ٛادستًّرون افيٚدقن مـ مُِف وضٚيَقا ظِٔف وظع أهِف حتك اضىر إػ اهلجرة ؾٓٚجر إػ مُٜ
ادُرم ٜشْ٠٨٨١ ٜهـ بٖهِف وؾٔٓؿ ابْف افنٔخ ظبد افرمحـ.
حقاته العؾؿقة:
بدأ افنٔخ ظبد افرمحـ يتًِؿ ذم مبٚدئ افًِقم ذم مُ ٜادُرم ،ٜؾحٍظ افَرآن وبًض ادتقن ذم افتجقيد ،ومل
يٖخذ ذم ظِؿ افَراءات إٓ بًد أن حٍظ حرز إمٚين ادًروف بٚفنٚضبٔ ،ٜوافدرة ،وافىٔب ،ٜوتًِؿ هذه
افُت ٛمـ أخٔف افُبر ظبد اهلل ادُل وؿرأ ظِٔف افَراءات افسبع وافًؼ مـ ضرق افثالث ٜافنٚضبٔ ٜوافدرة
وافىٔب.ٜ
شقوخه:
 .1ظبد اهلل ادُل :أخذظْف افَٚرئ ظبد افرمحـ ادُل افَراءات افسبع وافًؼ
 .2حمّد ؽٚزي :ؿرأ ظِٔف بًض افَرآن وأخذ ظْف اإلجٚزة.
عودته إىل اهلـد:
ذم افسْ٠١١١ ٜهـ ظٚد إػ اهلْد فْؼ هذا افًِؿ ادبٚرك و أؿٚم ذم ـٍٕٚقر – ؿري ٜذم اهلْد  -و درس ذم جٚمع
افًِقم ثؿ شُـ إفف آبٚد ودرس هب ٚذم مدرش ٜإحٔٚء افًِقم ،وحٔ ٞأن افنٔخ وجد ذم أول أمره ؿِ ٜافذوق
وافرؽب ٜمـ افْٚس ذم ظِؿ افتجقيد وافَراءات ومل جيد إٓ ظددا ؿِٔال مـ افىِب ٜافراؽبغ ذم هذا افٍـ ،تٖشػ
افنٔخ و تٖثرت مهتف اف ًٚفٔ ٜمـ هذه اإلجٚب ٜادٍْٔ ٜحتك ظزم ظذ افرجقع إػ مُ ٜادُرم ٜومل يبَك ظذ
6

مٌٚدرتف إٓ يقم واحد تؼف برؤي ٜمبٚرـ ٜافتل رأي ؾٔٓ ٚشٔدٕ ٚحمّدا صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وهق خيٚضبف
بٚشّف ظبد احلّـ و يٖمره بٚدُ ٞذم اهلْد ويبؼه بٖن اهلل تًٚػ شقف يستخدمف خلدم ٜديْف ،وبًد هذه افرؤيٚ
ترك آشتًداد فِسٍر و بدأ جيتٓد اجتًٓ ٚدا بٚف ًٌ ٚذم ٕؼ ظِؿ افتجقيد وافَراءات.
وجف اهلل تًٚػ ؿِقب افْٚس إفٔف ؾبدأ افْٚس يٖتقٕف مـ أمٚــ ظديدة وبًٔدة فٔستٍٔدوا مْف ،وٓ خيتِػ اثْٚن
ذم أثر جٓقده ذم اهلْد حتك ذم بالد إؾٌٚن وبرم ٚو أخرا درس ذم مدرش ٜصٓرة بّديْ ٜفُْٗ ' اددرشٜ
افًٚفٔ ٜافٍرؿ ' ٜٕٔٚو أؿٚم بخدم ٜظِؿ افَراءات ؾٔٓ ٚددة ظؼيـ شْ ،ٜاشتٍٚد مْف أٓف مـ افىالب و
إتؼوا تالمٔذه ذم مْٚضؼ ظديدة ذم اهلْد وبٚـستٚن.
ومن اشفر تالمذته-:
( )٠افَٚرئ ظبد ادٚفؽ افًع ؽري
( )٨افَٚرئ ظبد اخلٚفؼ
( )١افَٚرئ ادَرئ ضٔٚء افديـ
( )٤افَٚرئ ظبد افقحٔد
( )٥افَٚرئ حٍظ افرمحـ ظبد افنُقر
( )٦افَٚرئ حمّد ٕهر افًْامين
( )٧افَٚرئ حمّد صديؼ ادّٔـ شُْل
( )8افَٚرئ حم ٛافديـ بـ ضٔٚء افديـ
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صػاته:
ٍ
ِ
ظِّل افتجقيد
وـٚن افَٚرئ ظبد افرمحـ رمحف اهلل ذا حٍظ واؾر وذاـرة متْٔ ،ٜؾَد حٍظ ادتقن افُثرة ذم َ
ٍ
بسٓقف ٜوـ ٕٝٚؿراءتف بال تًس ٍ
ٍ
تُِػ ،وـٚن
ػ وٓ
وافَراءة ،ويرسد تٍٚصٔؾ افَراءات وافروايٚت وافىرق
ُّ
ِ
َس شقرة
يهع ذم رموٚن صالة افساويح وحده يرتؾ ؾٔٓ ٚافَران ترتٔالً ،وذم فِٔ ٜمـ فٔٚيل ختؿ افَرآن ٕ َ
ؾِام ُأ ْخ ِز ظـ ذفؽ ؿٚل :إن افَرآن ؽٚف ٛوٓ مٌِقب ،ؾٖظٚد افهالة وؿرأ شقرة اهلّزة.
اهلّزة َّ
وـٚن رمحف اهلل ُيقاط ٛظذ صالة افٍْؾ ـهالة افوحك وافتٓجد وؽره ،ٚو ـٚن خيتؿ ذم هذه افْقاؾؾ ختامت
ـثر ًة مـ ؿراءات خمتٍِ.ٜ
درس ذم
ومل يُـ ح ٟبًد رجقظف إػ اهلْد إٓ مرتغ ،ؾٚصتد اصتٔٚؿف إػ زيٚرة ادديْ ٜادْقرة ،وذم آخره ظّره َّ
اددرش ٜافًٚفٔ ٜافٍرؿ ٜٕٔٚذم فُْٓق حتك تقذم ؾٔٓ ٚيقم افسٚدس مـ مجٚدى إوػ1341هـ 25/ديسّز
1922م.
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سـد شقخي لؾػوائد الـؿؽ ِّقـة

افنٔخ ظبد افرمحـ بـ بنر ادُل

افنٔخ ضٔٚء افديـ اإلٓه آبٚدي

افنٔخ حٍظ افرمحـ افديقبْدي

حم ٛافديـ اإلٓه آبٚدي
افنٔخ ّ

افنٔخ حمّد ظبٚس افدهرمٍقري

افنٔخ إٔٔس أمحد خٚن

افنٔخ أيقب بـ إبراهٔؿ إشحٚق

افنٔخ حمّد شِٔؿ ؽٔبل
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بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ
مؼدمة الؽتاب
احلّد هلل رب افًٚدغ ،وافهالة وافسالم ظذ شٔد ادرشِغ ،شٔدٕ ٚوٕبْٔ ٚوصًٍْٔ ٚومقٕٓ ٚحمّد ،وآفف
وأصحٚبف وأزواجف وذريٚتف أمجًغ.
اظِؿ إٔف جي ٛتالوة افَرآن افُريؿ ِو ْؾ َؼ ؿقاظد افتجقيد ،ويًتز افَٚرئ خٚضئ ً ٚإذا مل يرا ِع ؿقاظد افتجقيد أثْٚء
ٍ
ص حرؾ ً ،ٚأو زاد حرؾ ً ،ٚأو أخىٖ ذم احلرـٚت ،أو جًؾ
افتالوة ،ويُقن ظٚصٔ ً ٚإذا بدَّ ل حرؾ ً ٚبحرف ،أو َٕ ََ َ
َ
وافسٚــ متحرـ ً ،ٚوهذا يسّك حلْ ً ٚجِٔ ًّ.ٚ
ادتحرك شٚـْ ً،ٚ
َ
وادز ِّيَْ ٜؽر ادّٔزة ؾٕ٘ف
ادح ِّسَْ ٜ
وإن ٕىؼ بٚحلرف صحٔح ً ٚمع حرـٚتف وشُقٕف إٓ إٔف مل يراع بًض افهٍٚت َ
خيٚف ظِٔف افًَٚب وافتٓديد بٚفًذاب ،وهذا يسّك حلْ ً ٚخٍ ًّٔ.ٚ

تعريف التجويد :هق أداء ـؾ حرف مـ مـخرجف مع مراظٚة مجٔع صٍٚتف.
موضوع التجويد :احلروف اهلجٚئٔ.ٜ
غاية التجويد :افْىؼ افهحٔح بُؾ حرف.
مستحسـ ،ويُره خمٚفٍ ٜؿقاظد افتجقيد ظْد حتسغ افهقت إذا ـٚن
أم ٚافتالوة بهقت مجٔؾ ؾٖمر زائد
َ
افِحـ خٍٔ ًّ ،ٚو َيـ ْح ُر ُم إذا ـٚن افِحـ جِٔ ًّ ،ٚوـذفؽ حيرم آشتامع إػ مثؾ هذه افتالوة.
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الباب األول
الػصل األول :يف االستعاذة والبسؿؾة
دم ٛآشتًٚذة ظْد افبدء ذم افتالوة ،وـِامت آشتًٚذة هل :أظقذ بٚهلل مـ افنٔىٚن افرجٔؿ ،وؿد ورد ؽر
هذه افُِامت أيو ً ،ٚإٓ أهن ٚأؾوؾ.
دم ٛافبسِّ ٜظْد بداي ٜافسقرة ،شقى شقرة افزاءة ،أم ٚإذا بدأ افتالوة مـ وش ِ
ط افسقرة ؾٕ٘ف حْٔئذ مـخ َّٔ ٌـر
َ َ
بغ اإلتٔٚن بٚفبسِّ ٜوظدم اإلتٔٚن هب.ٚ
وإذا أراد افبدء ذم افتالوة مـ بداي ٜافسقرة مع آشتًٚذة وافبسِّ ٜؾٕ٘ف جيقز ؾٔٓام أربً ٜأوجف:
 .1ؾهؾ افُؾ
 .2وصؾ افُؾ
 .3ؾهؾ إوػ ووصؾ افثٜٕٔٚ
 .4وصؾ إوػ وؾهؾ افثٜٕٔٚ
وإذا ختؿ شقر ًة وبدأ شقر ًة جديد ًة ؾتجقز ؾٔف افقجقه افثالث ٜإوػ دون إخرة ،أي ؾهؾ افُؾ ،وصؾ
افُؾ ،وؾهؾ إوػ ووصؾ افث ،ٜٕٔٚوٓ جيقز وصؾ إوػ وؾهؾ افث.ٜٕٔٚ

فائدة :ذه ٛاإلمٚم ظٚصؿ رمحف اهلل تًٚػ (وهق افذي يتِق اجلّٓقر وؾؼ ؿرائتف) إػ أن افبسِّ ٜجزء فُؾ
شقرة مـ افَرآن افُريؿ ،ؾّـ ؿرأ شقرة مـ افَرآن بدون افبسِّ ٜؾٓل ٕٚؿه ٜظْده ،ؾِق تال افَرآن بُٚمِف
بدون افبسِّ ٜؾ٘ن مجٔع شقره تُقن ٕٚؿه.ٜ
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فائدة :إذا تُِؿ أثْٚء افتالوة بام فٔس مـ افَرآن ؾٕ٘ف جي ٛظِٔف أن ئًد آشتًٚذة ،وفق ـٚن هذا افُالم رد ًّا
ظذ افسالم.
فائدة :جي ٛاجلٓر بٓٚشتًٚذة ذم افَراءة اجلٓري ،ٜؾ٘ن أخٍك بٓٚشتًٚذة حٔ ٞاشتًٚذ ذم ؿِبف ؾال بٖس بف (ـام
ذه ٛإفٔف افبًض).
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الػصل الثاين :يف بقان خمارج احلروف
اظِؿ أن ادقاضع افتل خيرج مْٓ ٚاحلرف تسّك خمرج ً ،ٚوهل أربً ٜظؼ:
ادخرج األول :أؿل احلِؼ ،وخترج مْف (ا – ء – هـ).
ادخرج الثاينَ :و َش ُط احلِؼ ،وخترج مْف (ع – ح).
ادخرج الثالث :أدٕك احلِؼ ،وخترج مْف (غ – خ).
ادخرج الرابع :أؿل افِسٚن مع احلْؽ إظذ ،وخترج مْف (ق).
ادخرج اخلامس :أؿل افِسٚن ،وهق أشٍؾ مـ خمرج افَٚف ؿِٔ ً
ال ،وخترج مْف (ك).
ادخرج السادس :وشط افِسٚن ،وخترج مْف (ج – ش -ي).
ادخرج السابع :حٚؾ ٜافِسٚن وأصقل إرضاس ،وخترج مْف (ض).
ادخرج الثامن :حٚؾ ٜافِسٚن وأصقل إشْٚن ،وخترج مْف (ل – ن -ر).
ادخرج التاسع :رأس افِسٚن وأصقل افثْٚي ٚافًِٔ ،ٚوخترج مْف (ط -د -ت).
ادخرج العارش :رأس افِسٚن وأضراف افثْٚي ٚافًِٔ ،ٚوخترج مْف (ظ – ذ -ث).
ادخرج احلادي عرش :رأس افِسٚن وأضراف افثْٚي ٚافسٍذ ظْد تالؿٔٓ ٚمع افثْٚي ٚافًِٔ ،ٚوخترج مْف (ص -ز-
س).
ادخرج الثاين عرش :افنٍ ٜافسٍذ ظْد تالؿٔٓ ٚمع أضراف افثْٚي ٚافًِٔ ،ٚوخترج مْف (ف).
ادخرج الثالث عرش :افنٍتٚن ،وخترج مْٓام (ب -م – و).
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ادخرج الرابع عرش :اخلٔنقم ،وخترج مْف افٌْ ،ٜأي افْقن ادخٍٔ ٜواددؽّ ٜإدؽٚمٕٚ ٚؿه ً.ٚ

فائدة :ادخٚرج ادذـقرة مقاؾَِ ٜد ٚذه ٛإفٔف افٍراء وؽره ،وذه ٛشٔبقيف إػ أن ادخٚرج شت ٜظؼ ،ؾّخرج
(ل) حٚؾ ٜافِسٚن ،ثؿ ذـر خمرج (ن) ،ثؿ خمرج (ر) ،وذه ٛاخلِٔؾ إػ أن ادخٚرج شبً ٜظؼ حٔ ٞإٔف جًؾ
خمٚرج مستٍَِ ٜ
فُؾ مـ (ل -ن -ر) ،وجًؾ اجلقف خمرج حروف افًِ ٜإذا حتقف ٝإػ احلروف اددي.ٜ
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الػصل الثالث :يف بقان الصػات
اجلفر :أي رؾع افهقت بٚحلرف بُؾ ؿقة وصدة ،وضد اجلٓر اهلّس ،وهق افِغ ،وحروف اهلّس ظؼة،
وجمّقظٓ( :ٚؾحثف صخص شُ )ٝأم ٚم ٚظدا هذه احلروف ؾٓل جمٓقرة.
الشديدة :هل ٚثامٕٔ ٜحروف ،جمّقظٓ( :ٚأجد ؿط بُ ،)ٝويتقؿػ افهقت ظْد افسُقن ظِٔٓ.ٚ
ادتوسطة :هل ٚمخس ٜحروف ،وجمّقظٓ( ٚفـ ظّر) ،وٓ يتقؿػ افهقت ؾٔٓـ متٚم ً.ٚ
الرخوة :وحروؾٓ ٚم ٚظدا حروف افنديدة وادتقشى ،ٜويُّـ اشتّرار افهقت ؾٔٓ.ٚ
ٍ
ضٌط ؿظ) وتتهػ هذه احلروف بهٍ ٜآشتًالء ،أي يرتٍع أـثر أجزاء
االستعالء :وحروؾٓ( ٚخص
افِسٚن إػ احلْؽ إظذ ظْد أداء هذه احلروف.
وأم ٚم ٚظداه ٚمـ احلروف ؾ٘هن ٚتتهػ بٓٚشتٍٚل ،أي أن ظْد أدائٓ ٓ ٚيرتٍع افِسٚن إػ احلْؽ إظذ.
(ص ْى َي ْض) ؾًْد أداء هذه احلروف يتهؾ أـثر أجزاء افِسٚن بٚحلْؽ إظذ ،وأم ٚؽرهٚ
اإلصباق :وحروؾف َ
مـ احلروف ؾ٘هن ٚمتهٍ ٜبٍٕٓٚتٚح ،أي ظْد أدائٓ ٓ ٚيتهؾ افِسٚن بٚحلْؽ إظذ.
ثؿ اظِؿ أن افهٍٚت افتل ذـرٕٚه ٚهْ ٚـِٓ ٚمتوٚدة بًوٓ ٚفبًض ،ؾٚجلٓر ضد اهلّس ،وافرخقة ضد افندة،
وآشتًالء ضد آشتٍٚل ،واإلضبٚق ضد إٍٓتٚح ،ؾام مـ حرف إٓ يُقن ُم َّت َهٍ ً ٚب٘حدى هذا افهٍٚت ،أمٚ
افهٍٚت افبٚؿٔ ٜؾال ضد هل.ٚ
َ ٛجد) ،ؾٚفََِِ ٜواجب ٜذم افَٚف ،وأم ٚذم ؽره ٚؾجٚئزة ،ومًْك
افََِِ :ٜوحروؾٓ ٚمخس ،ٜوجمّقظُٓ ( ٚؿ ْى ُ
افََِِ ٜحتريؽ ادخرج وارتًٚصف ،ؾـ (ر) متهٍ ٜبٚفتُرار ،وجي ٛآحساز ظْف م ٚأمُـ ،و (ش) متهٍٜ
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بٚفتٍق ،وهق إتنٚر افهقت ذم افٍؿ ،و(ض) متهٍ ٜبٓٚشتىٚف ،ٜو (ص – ز – س) حروف صٍري ،ٜوأمٚ
(ن  -م) ؾ٘ن افهقت يذه ٛؾٔٓام إػ إٕػ ويسّك ؽْ ،ٜوٓ يقجد حرف ُي َّتهػ هبذه افهٍ ٜؽرمه.ٚ
ثؿ أربع صٍٚت مـ هذه افهٍٚت ادتوٚدة ؿقي ،ٜوهل اجلٓر وافندة وآشتًالء واإلضبٚق ،وافبٚؿٔ ٜضًٍٔ،ٜ
وأم ٚافهٍٚت ؽر ادتوٚدة ؾُِٓ ٚؿقي ،ٜؾٚحلرف يُقن ؿقي ٚحس ٛافهٍٚت افَقي ٜادقجقدة ؾٔف ،ويُقن
ضًٍٔ ٚحس ٛافهٍٚت افؤًٍ ٜادقجقدة ؾٔف.
اعؾم أن احلروف تَْسؿ بٚظتبٚر افَقة وافوًػ إػ مخس ٜأؿسٚم :وهل افَقي ،ٜوإؿقى ،وادتقشى،ٜ
وافؤًٍ ،ٜوإضًػ ،ؾـ (ج – د – ص – غ – ر – ب) ؿقي ،ٜو(ط – ض – ظ – ق) أؿقى ،و (ء – ا – ز
– ت – خ – ذ – ع – ك) متقشى ،ٜو(س – ش – ل – و – ي) ضًٍٔ ،ٜو (ث – ح – ن – م – ف – هـ)
أضًػ.

فائدة :اهلّزة صديدة فقجقد صٍٚت افندة واجلٓر ؾٔٓ ،ٚإٓ إٔف جي ٛآحساز ظـ تنديده ٚبحْٔ َ ٞهت َتـ ُّز
افرسةٕ ،ن افرسة ٓ ظالؿ ٜهل ٚبٖداء احلروف.
ُّ َّ
فائدة( :ف – هـ) مـ أضًػ احلروف ،فذفؽ يْىؼ هبام بُؾ فغ ِ
ور ْؾؼ.
فائدة :جي ٛآحساز ظـ خْؼ افرؿب ٜظْد أداء (ع – ح) بؾ جي ٛأداؤمه ٚمـ وشط احلِؼ مع ـؾ فىػ وفغ،
وبدون ـٍِ.ٜ
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الػصل الرابع :يف بقان الصػات الالزمة لؽل حرف عذ االكػراد
ا – جمٓقرةُ ،م َر ْخ َق ٌة ،مستٍِ ،ٜمٍْتحَ ،ٜمدةَّ ،
مٍخّ ٜأو ُمر َّؿَ.ٜ
ب – جمٓقرة ،صديدة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜمََِِ.ٜ
ت – مّٓقش ،ٜصديدة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح.ٜ
ث – مّٓقش ،ٜمرخقة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح.ٜ
ج – جمٓقرة ،صديدة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜمََِِ.ٜ
ح – مّٓقش ،ٜمرخقة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح.ٜ
خ – مّٓقش ،ٜمرخقة ،مستًِٔ ،ٜمٍْتح ،ٜمٍخّ.ٜ
د – جمٓقرة ،صديدة  ،مستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜمََِِ.ٜ
ذ – جمٓقرة ،مرخقة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح.ٜ
ر – جمٓقرة ،متقشى ،ٜمستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜمُررة ،مٍخّ ٜأو ُمر َّؿَ.ٜ
ز – جمٓقرةُ ،م َر ْخ َقةٌ ،مستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜصٍري.ٜ
س – مّٓقشُ ،ٜم َر ْخ َقةٌ ،مستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜصٍري.ٜ
ش – مّٓقشُ ،ٜم َر ْخ َقةٌ ،مستٍِ ،ٜمٍْتحِّ ،ٜ
متٍنٔ.ٜ
ص – مّٓقشُ ،ٜم َر ْخ َقةٌ ،مستًِٔ ،ٜمىبَ ،ٜصٍري ،ٜمٍخّ.ٜ
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ض – جمٓقرةُ ،م َر ْخ َقةٌ ،مستًِٔ ،ٜمىبَ ،ٜمٍخّ.ٜ
ط – جمٓقرة ،صديدة ،مستًِٔ ،ٜمىبَ ،ٜمَََِِّ ،ٜ
مٍخّ.ٜ
ظ – جمٓقرة ،مرخقة ،مستًِٔ ،ٜمىبََّ ،ٜ
مٍخّ.ٜ
ع – جمٓقرة ،متقشى ،ٜمستٍِ ،ٜمٍْتح.ٜ
غ – جمٓقرة ،مرخقة ،مستًِٔ ،ٜمٍْتحَّ ،ٜ
مٍخّ.ٜ
ف – مّٓقش ،ٜمرخقة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح.ٜ
ق – جمٓقرة ،صديدة ،مستًِٔ ،ٜمٍْتح ،ٜمََِِ ،ٜمٍخّ.ٜ
ك – مّٓقش ،ٜصديدة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح.ٜ
ل – جمٓقرة ،متقشى ،ٜمستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜمرؿَ ٜأو مٍخّ.ٜ
م – جمٓقرة ،متقشى ،ٜمستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜمٌَّْ.ٜ
ن – جمٓقرة ،متقشى ،ٜمستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜمٌْ.ٜ
و – جمٓقرة ،مرخقة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜمع ادد أو افِغ.
هـ – مّٓقش ،ٜمرخقة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح.ٜ
ء – جمٓقرة ،صديدة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح.ٜ
ي  -جمٓقرة ،مرخقة ،مستٍِ ،ٜمٍْتح ،ٜمع ادد أو افِغ.
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الػصل اخلامس :يف بقان الصػات ادؿقزة
اظِؿ أن احلروف إذا ـ ٕٝٚمنسـ ٜذم افهٍٚت افالزم ٜؾ٘هن ٚمتتٚز بًوٓ ٚظـ افبًض بٚدخٚرج ،وإذا ـٕٝٚ
متحدة ذم ادخٚرج ؾ٘هن ٚمتتٚز ظـ ؽره ٚبٚفهٍٚت افالزم ٜادٍْردة ،ؾٚفتل متتٚز بٚدخٚرج ٓ داظل فذـرهٚ
هْٓ ،ٚأم ٚاحلروف افتل تتحد ذم ادخٚرج ؾْذـره ٚهْ ،ٚؾَْقل:
(ا – ء – هـ) إفػ متتٚز ظـ ؽره ٚبٚدد ،واهلّزة متتٚز ظـ اهلٚء بٚجلٓر وافندة ،أم ٚبٚفْسب ٜإػ افهٍٚت
إخرى ؾٓام متحدتٚن ؾٔٓ.ٚ
(ع – ح) احلٚء تتهػ بٚهلّس وافرخقة ،وافًغ بٚجلٓر وافتقشط ،أم ٚبٚفْسب ٜإػ افهٍٚت إخرى ؾٓام
متحدتٚن ؾٔٓ.ٚ
(غ – خ) اخلٚء تتهػ بٚجلٓر ،وذم افهٍٚت افبٚؿٔ ٜمتحدتٚن.
(ج – ش – ي) اجلٔؿ تتهػ بٚفندة ،وافنغ بٚهلّس وافتٍق ،وأم ٚبٚفْسب ٜإػ آشتٍٚل وإٍٓتٚح ؾ٘ن
هذه احلروف متهٍ ٜهبام ،ثؿ (ج – ي) متسٚويتٚن ذم اجلٓر و(ش – ي) متسٚويتٚن ذم افرخقة.
(ط – د – ت) هذه احلروف افثالث ٜتتهػ بٚفندة ،و(ط – د) متسٚويتٚن ذم اجلٓر ،و(ت – د) متسٚويتٚن ذم
آشتٍٚل وإٍٓتٚح ،ثؿ (ط) متهٍ ٜبٚإلضبٚق وآشتًالء ،و(ت) متهٍ ٜبٚهلّس.
(ظ – ذ – ث) هذه احلروف افثالث ٜمتسٚوي ٜذم افرخقة إٓ أن (ظ – ذ) متسٚويتٚن ذم اجلٓر .و(ذ – ث)
متسٚوتٚن ذم إٍٓتٚح وآشتٍٚل ،و(ظ) متهٍ ٜبهٍٓ ٜزم ٜممٔزة وهل آشتًالء مع اإلضبٚق ،و(ذ – ث)
متهٍتٚن بهٍتٚن ٓزمتٚن ممٔزتٚن ،ومه ٚاجلٓر مع اهلّس.
(ص – ز – س) هذه احلروف افثالث ٜتتهػ بهٍ ٜافهٍر ،ثؿ تتهػ (ص – س) بٚهلّس ،و(ز – س)
بٓٚشتٍٚل وإٍٓتٚح ،و(ص) بٓٚشتًالء واإلضبٚق ،و(ز – س) بٚجلٓر واهلّس.
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(ل – ن – ر) هذه احلروف افثالث ٜمنسـ ٜذم اجلٓر وافتقشط وآشتٍٚل وإٍٓتٚح ،و(ل – ر) ذم
دون هل ٚشٔبقيف واخلِٔؾ خمٚرج مٍْهِ ٜمرتب ،ٜأم ٚافٍراء
إٓحراف ،وافتّٔٔز بْٔٓ ٚبٚظتبٚر ادخٚرج ،فذفؽ َّ
ؾَد ذـر فِجّٔع خمرج ً ٚواحد ًا رظٚي ٜفَرهب ٚذم افْىؼ ،ثؿ اظِؿ أن (ن) تتهػ بٚفٌْ ،ٜو(ر) بٚفتُرار.
(و – ب – م) بٚجلٓر وآشتٍٚل وإٍٓتٚح ،وأن (و) متتٚز ظـ زمٔالهت ٚبٚفْير إػ بَٚء بًض إٍٓتٚح ذم
افنٍتغ ظْد أدائٓ ٚدون ؽره ٚمـ احلروف ،ؾٚفتّٔٔز ؾٔٓ ٚأيو ً ٚبٚظتبٚر ادخرج ،و(ب) تتهػ بٚفندة
وافََِِ ،ٜو(م) بٚفتقشط وافٌْ ٜادّٔزة.
(ض – ظ) متهٍتٚن بٚجلٓر وافرخقة وآشتًالء واإلضبٚق ،و(ض) تتهػ بٓٚشتىٚف ٜومتتٚز ظـ (ظ)
بٚدخرج ،وفُـ يه ًَ ٛظذ اإلٕسٚن افًٚدي افتّٔٔز بْٔٓام ٓصساـٓام ذم افهٍٚت افالزم ،ٜأم ٚافبٚرظغ ذم
افتجقيد ؾِٔس احلٚل ـذفؽ بٚفْسب ٜإفٔٓؿ ،وفُـ ٓ يدرك مثؾ هذا افتّٔٔز افدؿٔؼ إٓ أصحٚب افٍـ.
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الباب الثاين
الػصل األول :يف بقان التػخقم والرتققق
اظِؿ أن احلروف ادستًِٔ ٜتٍخؿ دائ ًام ،واحلروف ادستٍِ ٜترؿؼ دائ ًام ،إٓ أن إفػ ،وٓم فٍظ اجلالف( ٜاهلل)،
وافراء تٍخؿ أحٔ ًٚ ٕٚوأحٔ ًٚ ٕٚترؿؼ.
ؾٕٚفػ تٍخؿ إذا ـٚن ؿبِٓ ٚحرف مٍخؿ ،وترؿؼ إذا ـٚن ؿبِٓ ٚحرف مرؿؼ.
(واهلل – َاهلل – يرؾً ُف اهلل) وإذا
أمٓ ٚم فٍظ اجلالف( ٜاهلل) ؾ٘هن ٚتٍخؿ إدا ـٚن م ٚؿبِٓ ٚمٍتقح ً ٚأو موّقم ًٕ ،ٚحق َ
ـٚن م ٚؿبِٓ ٚمُسقر ًا ؾ٘هن ٚترؿؼٕ ،حق (فِـ ِّٰ ِف).
أم ٚافراء ؾٓل إم ٚتُقن متحرـ ٜوإم ٚشٚـْ ،ٜؾ٘ن ـ ٕٝٚمتحرـ ٜؾ٘هن ٚتٍخؿ إذا ـ ٕٝٚمٍتقح ٜأو موّقم،ٜ
(ر ْظدٌ – ُر ِز ُؿقا – ِر ْز ًؿ.)ٚ
وترؿؼ إذا ـ ٕٝٚمُسقرةٕ ،حق َ
أم ٚإذا ـ ٕٝٚافراء شٚـْ ٜؾ٘ن ـٚن م ٚؿبِٓ ٚمتحرـ ٜؾ٘ن افراء تٍخؿ إذا ـٚن م ٚؿبِٓ ٚمٍتقح ً ٚأو موّقم ً،ٚ
ِ
رش َظ.)ٜ
وتُقن مرؿَ ٜإذا ـٚن م ٚؿبِٓ ٚمُسقر ًإ ،حق ( ُي ْر َزؿقن – َب ْر ٌق – ْ
(ر ِّب ْار ِج ًُ ْقن) أو ـ ٕٝٚافُرس ُة ظٚرض ً،ٜ
أم ٚإذا ـ ٕٝٚافُرسة ظذ ـِّ ٜمٍْهِ ٜمـ افراء افسٚـْٕ ،ٜحق َ
ٕحق ( َأ ِم ْارتَُ ٚبقا – إِ ِن ْار َت ْبتُ ْؿ) أو وؿع حرف مـ حروف آشتًالء ذم افُِّ ٜافتل ؾٔٓ ٚراء شٚـْ ،ٜؾ٘ن افراء
ِ
ٚس – ؾِ ْر َؿ .)ٜأم( ٚؾِ ْر ٍق) ؾٍٔف اخلِػ (أي جيقز ؾٔف ـال إمريـ:
تٍخؿ ذم هذه احلٓٚت ـِٕٓ ،ٚحق( :ؿ ْر َض ٌ
افتٍخٔؿ وافسؿٔؼ).
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ثؿ افراء افتل وؿػ ظِٔٓ ٚمع اإلشُٚن أو اإلصامم إذا ـٚن م ٚؿبِٓ ٚأي افراء حرؾ ً ٚشٚـْ ً ٚؽر افٔٚء ،ؾْْٕٕ٘ ٚير
إػ م ٚؿبؾ افسٚــ ،ؾ٘ن ـٚن مٍتقح ً ٚأو موّقم ً ٚؾٚفراء تٍخؿٕ ،حق ( َؿدْ ٌر – ُأ ُم ْق ٌر) وإن ـٚن مُسقر ًا ؾٚفراء
ترؿؼٕ ،حق ِ
(ح ْج ٌر).
(خر
وإن ـٚم م ٚؿبؾ افراء افسٚـْ ٜافتل وؿػ ظِٔٓ ٚمع اإلشُٚن أو اإلصامم يً ٚء شٚـْ ً ،ٜؾ٘ن افراء ترؿؼٕ ،حق
ٌ
ؿدير).
خبر – ٌ
– َض ْ ٌر – ٌ
ثؿ افراء ادرام ٜأي افتل وؿػ ظِٔٓ ٚمع افروم ؾٓل ُت َْ َر ُأ حس ٛحرـتٓ ،ٚوافراء ادامف ٜتُقن مرؿَٕ ،ٜحق
(جمْرهي.)ٚ
فائدة :افراء ادنددة تًتز راء واحدة ،وتْىؼ حس ٛحرـتٓ ،ٚوإُوػ تُقن تٚبً ٜفِث.ٜٕٔٚ
فائدة :جي ٛآحساز ظـ افتٌٚيل ذم تٍخٔؿ احلروف ادٍخّ ٜبحٔ ٞييْٓ ٚافسٚمع حروؾ ًُ ٚمنددة ،أو تُنٚبف
أفػ.
افُرس ُة افٍتح ،ٜأو تُنٚبف افٍتح ُ ٜافوّ ،ٜأو ُينٚبف احلرف ادٍخؿ واو ًا إذا ـٚن بًده ٌ
ثؿ اظِؿ أن فِتٍخٔؿ مرات ٛخمتٍِ ،ٜومـ أظذ مراتبٓ ٚتٍخٔؿ احلرف ادُ ٍَ َّخؿ افذي يَع بًد أفػٕ ،حق ضٚل،
ثؿ تٍخٔؿ احلرف ادٍخؿ ادٍتقح افذي ٓ تقجد بًده أفػٕ ،حق اِ ْٕ َىِِ َُقا ،ثؿ تٍخٔؿ احلرف ادوّقمٕ ،حق
م ِ
ـحْٔ ٌط ،ثؿ تٍخٔؿ احلرف ادُسقرٕ ،حق طِـؾ – ِؿ ْرضٚس .واحلرف ادٍخؿ افسٚــ يُقن تٚبً ً ٚحلرـ ٜمٚ
ُ
ؿبِفٕ ،حق َي َْ َى ًُ ْق َن – ُي ْر َز ُؿ ْق َن – ِم ْرص ًَ ٚدا.
وهبذا ظرؾْ ٚأن تٍِظ ؾتح ٜاحلرف ادٍخؿ مثؾ افوّ ٜخالف إصؾ ،وـذفؽ تٍِظ إفػ افتل بًد احلرف
ادٍخؿ مثؾ افقاو خالف إصؾ ،وـذفؽ افتٌٚيل ذم ترؿٔؼ احلرف ادرؿؼ بحٔ ٞينٚبف اإلمٚف ٜافهٌرى يًتز
خمٚف ٜفَِٚظدة ،وـالم افًرب ٍ
خٚل ظـ مثؾ هذا اإلؾراط وافتٍريط ،بؾ هق مـ صْٔع افًجؿ.
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الػصل الثاين :يف بقان الـون الساكـة والتـوين
اظِؿ أن افْقن افسٚـْ ٜوافتْقيـ ؾٓام أربع حٓٚت :اإلطٓٚر ،واإلدؽؿ ،وافَِ ،ٛواإلخٍٚء.
ِ
اب َأف ِ ْٔ ٌؿ).
ويُقن اإلطٓٚر إذا وؿع حرف حَِل بًد افْقن افسٚـْ ٜأو افتْقيـٕ ،حق ( َيًْْ ُؼ – َظ َذ ٌ
ويُقن اإلدؽٚم إذا وؿع حرف مـ حروف ( َي ْرم ُِ ْق َن) بًد افْقن افسٚـْ ٜأو افتْقيـ ،إٓ أن اإلدؽٚم ذم افالم
وافراء يُقن بال ؽْ.ٜ
ثؿ اظِؿ إٔف ثب ٝاإلدؽٚم مع افٌْ ٜبٚفْقن افسٚـْ ٜوافتْقيـ ،بؼط أن تُقن افْقن مَىقظ ،ٜأي مرشقم ٜذم
افًبٚرة ،أم ٚإذا ـ ٕٝٚمقصقف ً ٜأي مل تُـ مرشقم ٜذم افًبٚرة ،ؾال دمقز افٌْ ٜؾٔٓ ،ٚأم ٚم ٚظداه ٚمـ احلروف
ؾ٘ن اإلدؽٚم ؾٔٓ ٚيُقن بٚفٌْٕ ،ٜحق( :م ْـ َي َُ ْق ُل – ِم ْـ َّو ٍ
ال – ُهدً ى فِّتَغ – ِم ْـ َّر ِّهبِؿ).
َ
ٚن – ِصْ َْق ٌ
ان – ُبْْ َٔ ٌ
ثؿ اظِؿ أن هذه افُِامت إربع ( ُد ْٕ َِٔ – ٚؿْ َْق ٌ
ان) ٓ إدؽٚم ؾٔٓ ،ٚإٕام افًّؾ ظذ اإلطٓٚر.
افْقن افسٚـْ ُ ٜوافتْقيـ ؾ٘هنام تَِبٚن مٔ ًام ،ثؿ يًّؾ ؾٔٓام ظذ اإلخٍٚء مع افٌْٕ ،ٜحق ِ
ُ
(م ْـ
وإذا وؿً ٝبًد افبٚء
ُ
َب ًْد – ص ٌّؿ ُبُ ٌْؿ) ،أم ٚاحلروف اخلّس ٜظؼ افبٚؿٔ ٜؾ٘ن افًّؾ ؾٔٓ ٚظذ اإلخٍٚء مع افٌْٕ ،ٜحق ( ُتْْ ٍِ َُ ْق َن –
َإْٔد َاد ًا).

23

الػصل الثالث :يف بقان ادقم الساكـة
فِّٔؿ افسٚـْ ٜثالث حٓٚت :اإلدؽٚم ،واإلخٍٚء ،واإلطٓٚر.
إذا وؿً ٝمٔؿ بًد ادٔؿ افسٚـْ ٜؾ٘ن ادٔؿ إوػ تدؽؿ ذم ادٔؿ افثٕ ،ٜٕٔٚحق (أ ْم َّم ْـ).
أيو ٚبؼط أن ٓ تُقن هذه
وإذا وؿً ٝبٌ ٚء بًد ادٔؿ افسٚـْ ٜؾ٘ن افًّؾ ؾٔٓ ٚظذ اإلخٍٚء ،وجيقز اإلطٓٚر ً
ِ
غ)
(و َمُ ٚه ْؿ بِ ُّ ْٗ ِمْ ِ َ
ادٔؿ مبدف ٌ ٜبْقن شٚـْ ٜأو تْقيـٕ ،حق َ
افوٚفغ َ -ـ ْٔدَ ُه ْؿ ِذم
(ظ َِ ْٔ ِٓ ْؿ َو َٓ َّ
أم ٚؽر ادٔؿ وافبٚء مـ احلروف ؾ٘ن افًّؾ ذم مجًٔٓ ٚظذ اإلطٓٚرٕ ،حق َ
َت ْؤِِؾ).
ف بغ افْٚس ،أي إذا وؿً ٝافبٚء بًد افْقن افسٚـْ ٜؾ٘ن افًّؾ ؾٔٓ ٚظذ
فائدة :إن م ٚاصتٓر مـ ؿٚظدة اف ُب ْق ْ
اإلخٍٚء ،وإذا وؿً ٝافقاو أو افٍٚء بًد ادٔؿ افسٚـْ ٜؾ٘ن اإلطٓٚر ؾٔٓام يُقن بحٔ ٞتيٓر رائح ٜاحلرـ ٜذم
شُقن ادٔؿ ،ؾٓذا اإلطٓٚر ٓ أصؾ فف ،بؾ جي ٛإشُٚن ادٔؿ شُقٕ ً ٚتٚم ً ٚبحٔ ٓ ٞتقجد ؾٔف رائح ٜاحلرـ.ٜ
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الػصل الرابع :يف بقان حرف الغـة
افْقن وادٔؿ إذا ـٕٚت ٚمنددتغ ؾٕ٘ف جي ٛؾٔٓام افٌْ ،ٜومثِٓام افْقن افسٚـْ ٜوافتْقيـ إذا وؿع بًدمه ٚحرف
ؽر احلروف احلَِٔ ٜوافالم وافراء ،ؾٕ٘ف جي ٛؾٔٓام افٌْ ،ٜوـذفؽ إذا وؿً ٝافبٚء بًد ادٔؿ افسٚـْ ٜؾ٘ن افًّؾ
ؾٔٓام ظذ افٌْ ٜذم حٚف ٜاإلخٍٚء ،وافٌْ ٜتُقن بَدر إفػ.
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الػصل اخلامس :يف بقان هاء الضؿر
هٚء افوّر تُقن مُسقرة إذا شبَتٓ ٚـرسة أو يٚء شٚـْٕ ،ٜحق (بِ ِف  -إِ َف ْٔ ِف) إٓ أهن ٚتُقن موّقم ٜذم
مقضًغ ،ومه( ٚوم ٚإٔسُ ْٔ ِٕٚف) ذم شقرة افُٓػ ،و(ظِٔ ُف اهللُ) ذم شقرة افٍتح .وتُقن شٚـْ ٜذم مقضًغ،
ومهَ ( ٚأ ْر ِج ْف) و (ؾ َٖ ْف َِ ْف) .وتُقن موّقم ٜإذا مل يسبَٓ ٚـرسة أو يٚء شٚـْٕ ،ٜحقَ ( :ف ُف – رشق ُف ُف – مْْ ُف – َأ َخُ ٚه
 ر َأي ُتّقه) إٓ أن ذم (وي َّت َْ ِف َؾ ُٖ ِوفئ َؽ) تُقن مُسقرة.
ََ
َ ْ ُ ُ
ٍ
حْٔئذ ظذ أصبٚع حرـ ٜهٚء افوّر ،أي
وإذا ـٚن م ٚؿبؾ هٚء افوّر متحرـ ً ٚوـذفؽ م ٚبًده ،ٚؾ٘ن افًّؾ
بقاو شٚـْ ٜزائدة إذا ـ ٕٝٚهٚء افوّر موّقمٖٕ ،ٜيت ٍ
ٕٖيت ٍ
بقاو شٚـْ ٜزائدة إذا ـ ٕٝٚهٚء افوّر مُسقرة،
ٍ
ِ
(وإِ ْن َت ْن ُُ ُروا
ٕحق (مـ َّر ِّبف وادٗمْقن ،ورشق ُف ُف أحؼ) ،إٓ إٔف ٓ يًّؾ بٚإلصبٚع ذم مقضع واحد ،وهق َ
َي ْر َض ُف َف ُُ ْؿ) ؾٓذه افوّ ٜتْىؼ ؽر مقصقف ٜبام بًده.ٚ
وإذا ـٚن م ٚؿبؾ اهلٚء افسٚـْ ٜأو م ٚبًده ٚيٚء شٚـْ ،ٜؾال إصبٚع ؾٕٔٓ ،ٚحق (مْْ ُفَ ،و ُي ًَ ِِّّ ُف افُت )ٛإٓ إٔف ينبع
ذم (ؾِ ِٔٓ ْل ُم َٓ )ًٕٚ ٚذم شقرة افٍرؿٚن.
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الػصل السادس :يف بقان اإلدغام
اظِؿ أن اإلدؽٚم ظذ ثالث ٜإٔقاعٍ :مثِغ ،متَٚربغ ،متجٕٚسغ.
 ،)ٛوإذا وؿع اإلدؽٚم بغ حرؾغ
إذا وؿع اإلدؽٚم بغ حرؾغ متُرريـ ؾٕ٘ف يسّك إدؽٚم مثِغٕ ،حق (إ ْذ َّذ َه َ
يًتز خمرجٓام واحد ًا ؾٕ٘ف يسّك إدؽٚم متجٕٚسغٕ ،حق ( َؿَ ٚف َّْ ٝضآ ِئ ٍَ ٌ ،)ٜوإذا وؿع اإلدؽٚم بغ حرؾغ فٔسٚ
متجٕٚسغ وٓ مثِغ ؾٕ٘ف يسّك اإلدؽٚم متَٚربغٕ ،حق ( َأ َمل ْ ٕ ْ
َخ ُِ َْ ُُّ ْؿ).
ثؿ اظِؿ أن إدؽٚم ادتجٕٚسغ وادتَٚربغ ظذ ٕقظغ :افْٚؿص وافتٚم .ؾ٘ن وؿع اإلدؽٚم بغ حرؾغ بحُٔ ٞبدِّ َل
ظؿ).
احلرف إول بٚفثٚين ،ؾٕ٘ف يسّك إدؽٚم ً ٚتًّ ٚمٕ ،ٚحق (ؿؾ رب) و (ؿٚف ٝضٚئٍَّ - ٜ
أم ٚإن بَٔ ٝصٍ ٜمـ صٍٚت احلرف إول ؾٕ٘ف يسّك إدؽٚمٕٚ ٚؿه ًٕ ،ٚحق (مـ يَقل  -مـ ٍ
وال) وذم
ً
( َب َس ْى َ - ٝأح ْى ُ.)ٝ
واج ٛؾٔٓامٕ ،حقَ ( :أ ِن ْ ِ
ارض ْب ِّبًهٚك
ثؿ ادثالن وادتجٕٚسٚن إذا ـٚن احلرف إول مْٓام شٚـْ ً ٚؾٚإلدؽٚم
ٌ
وؿٚفَّ ٝضٚئٍ ٌَ – ٜظ َبدْ ُّت ْؿ  -إ ْذ َّطِّقا  -إ ْذ َذه - ٛؿد تبغ  -ؿد دخِقا ْ -
ؿؾ َّر ِّّب ْ -بؾ َّرؾًف) وؿد
احلجر -
ْ
ثب ٝاإلطٓٚر ذم (يِٓ ٞذفؽ  -ي ُبْ ََّل ارـ ٛمًْ.)ٚ
وإذا امجً ٝواوان أو يٚئٚن وإوػ مْٓام مـ حروف ادد ،مثؾ (ؿٚفقا وهؿ  -ذم يق ٍم) ؾال إدؽٚم بْٔٓام،
وـذفؽ ٓ يدؽؿ احلرف احلَِل ذم ؽر احلَِلٕ ،حق (ٓ تزغ ؿِقبْ ،)ٚوٓ يدؽؿ احلرف احلَِل ذم حرف
جمٕٚس ففٕ ،حق ( َؾْ ٚص ٍَ ْح َظْْ ُٓؿ) ،أم ٚحرف ممٚثؾ فف ؾٕ٘ف يدؽؿ ؾٔفٕ ،حق ( يقجٓف  -مٚفٔف هِؽ) وـذفؽ ٓ
تدؽؿ افالم ذم افْقنٕ ،حق ( ُؿِْ.)ٚ
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فائدةٓ :م افتًريػ إذا وؿً ٝذم بداي ٜاحلروف أتٔ( ٜوهل أربً ٜظؼ حرؾ ً )ٚؾٚفًّؾ ؾٔٓ ٚظذ إطٓٚر افالم،
وهل( :ابغ حجؽ وخػ ظَّٔف) ويَٚل هل ٚحروف ؿّريٕ ،ٜحق (أن – افبخؾ – اف ٌُرور – احلسْ– ٜ
بٚجلْقد – افُقثر – افقاؿً – ٜاخلٚئبغ – افٍٚئزون – افًع – افَٕٚتغ – افٔقم – ادحسْٚت ِ -
اهلدَ اي.)ٜ
وتدؽؿ ذم احلروف افبٚؿٔ ،ٜوظدده ٚأربً ٜظؼ ،ويَٚل هل ٚحروف صّسٕٔ ،ٜحق (وافهٚؾٚت – وافذاريٚت –
افثٚؿ – ٛافداظل – افتٚئبقن – افزاين – افسٚفُغ – افرمحـ – افنّس  -وٓ افوٚفغ – افىٚرق – افيٚدغ –
اهلل  -افْجؿ).
فائدة :تدؽؿ افْقن افسٚـْ ٜوافتْقيـ ذم افٔٚء وافقاو إدؽٚم ًٕٚ ٚؿه ً ،ٚوـذفؽ تدؽؿ افىٚء ذم افتٚء إدؽٚم ًٕٚ ٚؿه ً،ٚ
وذم ( َأ َمل ْ ٕ ْ
َخ ُِ َْ ُُّ ْؿ) جيقز اإلدؽٚم افْٚؿص ،واإلدؽٚم افتٚم أويل ؾٔٓ ،ٚوجي ٛاإلطٓٚر ذم (ن وافَِؿ) و (يس
وافَرآن) ،وؿد ثب ٝؾٔٓام اإلدؽٚم أيو ً.ٚ
فائدة :يًّؾ بٚإلطٓٚر ذم ِ
(ظ َق ًجَ ٚؿ ِّٔ ًام) ذم شقرة افُٓػ ،و( َم ْـ َر ٍاق) ذم شقرة افَٔٚم ،ٜو( َب ْؾ َر َ
ان) ذم شقرة
ادىٍٍغ ،وذفؽ رظٚي ٜفِسُت ٜؾٔٓ ،ٚوهْٚك شُت ٜأخرى ضِب ًَ ٚفرواي ٜحٍص ،وهل ِ
(م ْـ َم ْر َؿ ِدَٕ )ٚذم شقرة
ْ
وؿػ فذا ُتبدَّ ُل تْقيـ ِ
يس ،ثؿ ٕير ًا إػ أن افسُتٕ ٜقع ٍ
(ظ َقج ً )ٚبٖفػ ،وؿد ثب ٝترك افسُت ٜذم هذه ادقاضع
َ
ظذ م ٚرواه اإلمٚم حٍص رمحف اهلل تًٚػ ،ؾًّٔؾ بٚإلخٍٚء ذم ادقضع إول ،وبٚإلدؽٚم ذم ادقضًغ
إخريـ.
فائدة :ادَدار ذم احلروف ادنددة يُقن بَدر حرؾغ.
ٍ
ٍ
واحد مْٓام إطٓٚر ًا تّ ٚم ًٕ ،ٚحق
حْٔئذ إطٓٚر ـؾ
فائدة :إذا مل يدؽؿ حرؾٚن مثِٔٚن بًوٓام ذم بًض ؾٕ٘ف جيٛ
ِ ِ
رشـِ ُُ ْؿُ ،يـ ْح ِٔ ْلَ ،د ُاوود) ،وـذفؽ احلرؾٚن ادتَٚربٚن ذم ادخرج إذا وؿً ٚمتهِغ أو متَٚربغ ،وٓ
( َأ ْظ َُْْْٔ ،ٚ
ٍ
ؾحْٔئذ جي ٛإطٓٚرمه ٚإطٓٚر ًا تًّ ٚمٕ ،ٚحق (ؿد جٚء  -ؿدْ َض ُِّ ْقا  -إِ ْذ َت َُ ْق ُل  -إِ ْذ َز َّي َـ).
إدؽٚم بْٔٓام،
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وـذفؽ جي ٛاإلطٓٚر بٚحلرف إطٓٚر ًا تٚم ٚإذا اجتّع حرؾٚن ضًٍٔٚن ذم ـِّ ٜواحدةٕ ،حق ِ
ٚه ُٓ ْؿ) ،أو
(ج َب ُ
ًّ
وؿع حرف ضًٔػ ؿريب ً ٚمـ حرف ؿقيٕ ،حق( :اِ ْه ِدَٕ ،)ٚأو وؿع حرؾٚن مٍخامن متهِغ أو ؿريبغٕ ،حق
( ُم ْو َى ٌّر َ -ص ِْ َهٚل) ،أو وؿع حرؾٚن منددان ؿريبغ أو متهِغ مع بًضٕ ،حقُ ( :ذ ِّر َّيتف – ُم َّى َّٓ ِر ْي َـ ِ -م ْـ
ِ
ـجل َّي ٌْ ٰن ُف َ -و َظ ٰذ ُأ َم ٍؿ ِمم َّ ْـ َّم ًَ َؽ) ،أو اجتّع حرؾٚن متنٚهبٚن ذم افهقتٕ ،حق (صٚد -
َّمْل ُي ّْْٰك ُ -ف ِّ
شغ) (ط  -ت) (ض – ظ  -ذ) (ق  -ك) .ؾٍل مجٔع هذه افهقر جي ٛاإلطٓٚر بٚحلرف إطٓٚرا تٚم ٚواضح ًٚ
مع مراظٚة ـٚمؾ صٍٚتف.
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الػصل السابع :يف بقان اهلؿزة
ٍ
واحد ،ؾٕ٘ف جي ٛأداؤمه ٚبُؾ وضقح ،إٓ إٔف جيٛ
إذا اجتًّ ٝمهزتٚن متحرـتٚن ؿىًٔتٚن ذم مقضع
افتسٓٔؾ بٚهلّزة افث ٜٕٔٚذم ؿقفف تًٚػَ ( :ء َأ ْظ َج ِّ ٌّل) ذم شقرة حؿ افسجدة.
وإذا ـ ٕٝٚاهلّزة إوػ اشتٍٓٚمٔ ٜوافث ٜٕٔٚوصِٔ ٜمٍتقح ،ٜؾٕ٘ف جيقز ؾٔٓ ٚافتسٓٔؾ بٚهلّزة افث ٜٕٔٚأو اإلبدال،
إٓ أن اإلبدال أرجح ،وؿد وؿع ذفؽ ذم شت ٜمقاضع مـ افَرآن افُريؿ ،وهل:
(آ ْف ٰئ َـ) ذم مقضًغ مـ شقرة يقٕس.
(آ َّ
افذـ ََر ْي ِـ) ذم مقضًغ مـ شقرة إًٕٚم.
(آهلل) ذم مقضًغ مـ شقريت يقٕس وافّْؾ.
سى َظ ٰذ
وإذا ـ ٕٝٚاهلّزة إوػ اشتٍٓٚمٔ ٜوافث ٜٕٔٚوصِٔ ٜؽر مٍتقح ،ٜؾٕ٘ف حتذف اهلّزة افثٕ ،ٜٕٔٚحق ( َا ْؾ َ َ
ِ
ت) ،وشب ٛظدم حذف اهلّزة ذم حٚف ٜـقهن ٚمٍتقح ٜهق احلذر مـ آفتبٚس
ْز َ
اهللِ َ -ا ْص َى ٍَك ا ْف َبَْٚت َ -ا ْش َتُ َ ْ
بغ اإلٕنٚء واخلز ،ومٓام أن اهلّزة افقصِٔ ٜحتذف إذا وؿً ٝذم وشط افُالم ،فذفؽ تٌُر ،وافتٌٔر أوػ،
ٕن ؾٔف تٌٔرا تٚم ٚبخالف افتسٓٔؾ.
وإذا اجتًّ ٝمهزتٚن وإوػ مْٓام متحرـ ٜوافث ٜٕٔٚشٚـْ ٜؾٕ٘ف جي ٛتٌٔر اهلّزة افسٚـْ ٜبحرف يقاؾؼ حرـٜ
اهلّزة إوػ (ادتحرـٕ ،)ٜحق ( ٰامُْقا  -إِيامٕ ًُ – ٚأ ْؤ ُمتِـ  -اِي ِ
.)ٝ
َ ْ
َ ْ
َْ
وإذا ـ ٕٝٚاهلّزة إوػ وصِٔ ٜؾ٘هنُ ٚت َبدَّ ُل بٚهلّزة افسٚـْ ٜإذا ابتدأ افُالم هب ،ٚوٓ جيري ؾٔٓ ٚاإلبدال ظْدمٚ
ِ
ِ
افس ّٰ ٰقتِـ اِ ْيت ُْق ِ ْين  -ؾِ ْر َظ ْق ُن ا ْئت ُْق ِ ْين).
حتذف اهلّزة افقصِٕٔ ،ٜحق ( َا َّفذ ْي ْاؤ ُمت َـ ْ ِ -ذم َّ
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وإن ِز ْيدَ ـِّ ٌ ٜذم بداي ٜاهلّزة افقصِٔ ٜؾ٘هن ٚحتذف ،وٓ يهح ترـٓ ،ٚوإذا ابتدأ افُالم هب ٚؾ٘هن ٓ ٚحتذف ،وإذا
ـ ٕٝٚاهلّزة مع ٓم افتًريػ ؾ٘هن ٚتُقن مٍتقح ،ٜوإن ـ ٕٝٚاهلّزة جزء ًا مـ اشؿ ؾ٘هن ٚتُقن مُسقرة ،وإن
ـ ٕٝٚجزء ًا مـ افًٍؾ ؾ٘هن ٚتُقن موّقم ٜإذا ـ ٕٝٚضّ ٜاحلرف افثٚف ٝأصِٔ ،ٜوإٓ مُسقرةًٕ ،حق:
( َا َّف ِذ ْي َـ  -اِ ْش ٌؿ  -اِ ْب ٌـ  -إِْتِ ٌََ ٚم – ُا ْج ُت َّث ْ - ٝاِ ْ ِ
رض ْب  -اِ ْٕ ٍَ َج َر ْت  -اِ ْؾت َْح) وذم (اِ ْم ُنقا – اِ َّت َُ ْقا  -اِ ْئت ُْقا) تُقن
اهلّزة مُسقرة ٕن افوّ ٜفٔس ٝبٖصِٔ.ٜ
فائدة :إذا اجتًّ ٝاهلّزة مع افًغ أو احلٚء ،أو اجتًّ ٝحرف ادد مع افًغ أو احلٚء ،أو اجتًّ ٝاهلّزة
ٍ
حْٔئذ جي ٛافْىؼ واضح ً ٚبُؾ حرف
مع (ع  -هـ) أو مع (ع  -ح  -هـ) أو تُررت مع (ع  -ح  -هـ) ؾٕ٘ف
غ – َيدَّ ُظ ْق َن – َد ًّظَ – ٚش َّب َح ُف َ -ظ ٰذ
مـ هذه احلروفٕ ،حق (إِ َّن اهللَ َظ ِٓدَ َ -ؾ َّ ْـ ُز ْح ِز َح َظ ِـ افْ َِّٚر – َؾِ ٚظِِ ْ َ
َأ ْظ ََٚبُِ ُْؿ َ -أ ْح َس َـ ا ْف ََ َه ِ
َٚح َظ َِ ُْٔ ُْؿ – َم ْب ًُ ْق ُث ْق َن – ٰيْ ُْق ُح ْاهبِ ْط َ -و َمَ ٚؿدَ ُروا اهللَ َح َّؼ َؿدْ ِر ِه َ -ف ٍِ ْل
ص ُ َٓ -جْ َ
ٚه ُٓ ْؿ).
ِظ ِِّ ِّٔ ْ َ
ـغ ِ -ج َب ُ
فائدة :إذا وؿً ٝاهلّزة بًد احلرف افسٚــ ؾٕ٘ف جي ٛآهتامم بٖداء افسٚــ شُقٕ ً ٚتٚم ،ٚوافْىؼ بٚهلّزة
واضح ً ،ٚوجي ٛاحلذر مـ إشَٚط اهلّزة وحتريؽ م ٚؿبِٓ ٚحلرـتٓ ،ٚـام َيـ ْحدُ ُ
ث ـثر ًا ،وأحٔ ًٚ ٕٚيتحقل ذفؽ
افسٚــ إػ مندد ٕحق ( َؿدْ َأ ْؾ َِ َح  -إِ َّن ْ ِ
اإلٕ َْس َ
ٚن) ،فذفؽ ذه ٛاإلمٚم حٍص رمحف اهلل تًٚػ ذم بًض ُضرؿف إػ
فٔتؿ أداء افسٚــ واضح ً ،ٚشقاء ـٚن احلرف افسٚــ واهلّزة ذم مقضع واحد أو
افًّؾ بٚفسُت ٜظذ افسٚــَّ ،
ذم مقضًغ.
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الػصل الثامن :يف بقان أداء احلركات
جي ٛافْىؼ بٚفٍتح ٜمع إٍتٚح افٍؿ وافهقت مً ً ،ٚوجي ٛافْىؼ بٚفُرسة مع إخٍٚض افٍؿ وافهقت مً ً،ٚ
وجي ٛافْىؼ بٚفوّ ٜمع ضؿ افنٍتغ بًوٓام ببًض .ؾِق ُوجد إٓخٍٚض ؿِٔ ً
ال ذم افٍتح ٜفنٚهب ٝافٍتحٜ
افُرسة ،وـذفؽ فق وجد إوامم افٍؿ ؿِٔ ً
ال ذم افٍتح ٜفنٚهب ٝافٍتح ٜافوّ ،ٜوـذفؽ ذم افُرسة إذا مل
يقجد إخٍٚض ـٚمؾ ،بؾ ُوجد إٍتٚح ؿِٔؾ فنٚهب ٝافُرسة افٍتح ،ٜوـذفؽ إذا وجد إٓوامم ذم افُرسة
ؾ٘هنُ ٚتنٚبف افوّ ،ٜوـذفؽ ذم افوّ ٜإذا مل يقجد إوامم ـٚمؾ بؾ وجد بًض إٓخٍٚض ؾ٘هن ٚتنٚبف
افُرسة ،وإن وجد بًض إٍٓتٚح ؾ٘هن ٚتنٚبف افٍتح.ٜ
فائدة :جي ٛاحلذر مـ اإلصبٚع ذم ـؾ مـ افٍتح ٜإذا مل تقجد بًده ٚافػ ،وافوّ ٜافتل ٓ تقجد بًده ٚواو
شٚـْ ،ٜوافُرسة افتل ٓ تقجد بًده ٚيٚء شٚـْ ،ٜوإذا مل جيتْ ٛمـ اإلصبٚع ذم مثؾ هذه ادقاضع ؾ٘ن هذه
احلرـٚت تَِْ ٛإػ هذه احلروف افثالث.ٜ
(ظدُ ٌّو
وـذفؽ جي ٛاحلذر مـ اإلصبٚع إذا وؿً ٝافقاو ادنددة بًد افوّ ،ٜوافٔٚء ادنددة بًد افُرسةٕ ،حق َ
ـجل) ؾٍل مثؾ هذه ادقاضع جي ٛاحلذر مـ اإلصبٚع ،خٚص ٜذم حٚف ٜافقؿػ ،وإٓ إَِ ٛاحلرف
– شقي ًُّ - ٚف ِّ
ادندد إػ مـ َخ ٍَّ ٍ
ػ.
ُ
فائدة :وجي ٛاافًّؾ بٚإلصبٚع إذا وؿً ٝإفػ بًد افٍتح ،ٜوافقاو افسٚـْ ٜبًد افوّ ،ٜوافٔٚء افسٚـْ ٜبًد
ٍ
ؾحْٔئذ
افُرسة ،وإٓ ٓ يُقن أداء هذه احلروف صحٔح ً ،ٚخٚص ٜإذا اجتّع ظدد مـ حروف ادد متَٚرب،ٜ
جي ٛآهتامم بٚإلصبٚع أـثر ،وظْد افتٌٚؾؾ ظْٓ ٚحيدث خِؾ ذم إداء ،ؾًّٔؾ بٚإلصبٚع ذم افبًض ،وٓ يًّؾ
بف ذم افبًض أخر.
(جم ْ َر َاه )ٚبٍتح افراء وبًده ٚأفػ،
(جم ْ ِر ْ َهي )ٚذم شقرة هقد هُذا ،وهق ذم إصؾ َ
فائدة :جٚء ذم ؿقفف تًٚػ َ
وٕير ًا إػ إٔف جي ٛهْ ٚافًّؾ بٚإلمٚف ٜؾال يْىؼ بٚفٍتح ٜاخلٚفه ٜوٓ بٕٚفػ اخلٚفه ،ٜوٓ بٚفُرسة اخلٚفهٜ
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وٓ بٚفٔٚء اخلٚفه ،ٜبؾ يْىؼ بٚفٍتح ٜمٚئِ ٜإػ افُرسة ،وبٕٚفػ مٚئِ ٜإػ افٔٚء ،ؾتنٚبف افٍتح ٜبٚفُرسة
ادجٓقف ،ٜثؿ بًده ٚيٌ ٚء جمٓقف ،ٜوٓ إمٚف ٜذم افَرآن افُريؿ ؽر هذا ادقضع.
فائدة :تًتز افُرسة وافوّ ٜمـ احلرـٚت ادًروؾ ٜذم فٌ ٜافًرب ،وفٔس ٝبّجٓقف ،ٜوضريَ ٜأدائٓام أن
يْىؼ بٚفُرسة بهقت رؿٔؼ ومع إخٍٚض ـٚمؾ ،ويْىؼ بٚفوّ ٜبهقت رؿٔؼ مع إوامم افنٍتغ.
فائدة :جي ٛافْىؼ بٚحلرـٚت بُؾ وضقح حتك ٓ تسٚبف افسُقن ،وـذفؽ جي ٛذم افسُقن اإلشُٚن افتٚم
بحٔ ٓ ٞينٚبف احلرـ ،ٜوضريَ ٜاحلذر مْٓ ٚأن يتقؿػ صقت احلرف افسٚــ ذم ادخرج ظْد إداء ،ثؿ خيرج
مْف حرف آخر ،ؾِق حترك ادخرج ؿبؾ طٓقر احلرف افثٚين ؾال صؽ أن هذا اإلشُٚن ينٚبف احلرـ ،ٜإٓ أن
آرتًٚش حيدث ذم خمٚرج حروف افََِِ ٜوافُٚف وافتٚء ،وافٍرق بْٔٓام أن آرتًٚش يُقن بَقة ذم حروف
افََِِ ،ٜأم ٚافُٚف وافتٚء ؾٓٚرتًٚش ؾٔٓام يُقن خٍٍٔ ً.ٚ
فائدة :جي ٛافتَٔظ مـ وجقد رائح ٜاهلٚء أو افسغ أو افثٚء ذم آرتًٚش افذي حيدث ظْد أداء افُٚف وافتٚء.
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الباب الثالث
الػصل األول :يف بقان اجتامع الساكـني
اجتام ع افسٚـْغ ظذ وجٓغ ،األول :أن يُقن افسٚـْٚن ظذ َحدِّ ه ،والثاين :أن يُقن ظذ َحدِّ ؽره.
ؾٚجتامع افسٚـْغ ظذ حده :هق أن يُقن احلرف افسٚــ إول حرف مد ،وأن يُقن احلرؾٚن افسٚـْٚن ذم
ـِّ ٜواحدةٕ ،حقَ ( :دآ َّب ٌ ،ٜآ ْفئٰ َـ) ومثؾ هذا اجلتامع فِسٚـْغ جٚئز.
أم ٚاجتامع افسٚـْغ ظذ حد ؽره وهق :أن ٓ يُقن احلرف افسٚــ إول حرف مد ،أو أن ٓ يُقن احلرؾٚن
افسٚـْٚن ذم ـِّ ٜواحدة ،ومثؾ هذا آجتام فِسٚـْغ ؽر جٚئز ،ؾِق ـٚن احلرف افسٚــ إول حرف مد
ِ
اظ ِد ُف ْقا َ -و َؿُ ٚف ْقا ْأ َن ْ ِ -ذم ْإَ ْر ِ
ض ْ َ -حتتِ َْٓ ٚإَ ْهنَ ُٚر -
افه ِٰق َة َ -ظ ٰذ َأ ْن َٓ َت ًْ ِد ُف ْقا ْ
ؾٕٕ٘ ٚحذؾفٕ ،حقَ ( :أؿ ْٔ ُّقا َّ
ـح ّْدُ هللِ َ -ذا َؿَّ ٚ
افن َج َرةَ.
ٚب َ -و َؿ َ ٓٚا ْف َ
اش َت َب ََ ٚا ْف َب َ
َو ْ
ِ
ِ
َّٚس
وإن مل يُـ احلرف افسٚــ إول حرف مد ؾ٘ن هذا افسٚــ ُي َبدَّ ُل بٚفُرسةٕ ،حق( :إِن ْار َت ْبت ُْؿ َ -و َإْٔذ ِر افْ َ
 ِممَ ٚمل ي ْذـ َِر اشؿ اهللِ  -بِ ْئس ِ(ظ َِ ُْٔ ُُؿ
آ ْش ِؿ ا ْف ٍُ ُس ْق ُق) إٓ إذا ـٚن افسٚــ إول مٔؿ اجلّع ؾٕ٘ف يوؿٕ ،حقَ :
َ
َّ ْ ُ
ْ ُ
افه َُٔ ٚم َ -ظ َِ ْٔ ِٓ ُؿ ا ْف َِت ََٚل).
ِّ
ِ
تؿ
وإذا جٚء حرف شٚــ بًد (مـ) اجلٚرة ،ؾ٘ن افْقن تُقن مٍتقحٕ ،ٜحق( :م َـ اهللِ) وـذفؽ ادٔؿ إذا َّ
ـؿ اهلل).
وصِٓ ٚبام بًده ٚؾ٘هن ٚتُقن مٍتقحٕ ،ٜحق( :اف َّ
فائدة :جٚء ؿقفف تًٚػ ذم شقرة احلجرات (بِ ْئس ِ
آ ْش ُؿ ا ْف ٍُ ُس ْق ُق) وؾٔٓ ٚبًد بئس ٓم مُسقرة ثؿ شغ شٚـْ،ٜ
َ
واهلّزة وصِٔ ٜؿبؾ افالم وبًده ،ٚفذفؽ حتذف هذه اهلّزة ،وأم ٚـرسة افالم ؾالجتامع افسٚـْغ.
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ادْقٕ ،ٜوافُِّ ٜادْقٕ ٜهل ـؾ ـِّ ٜيقجد ذم آخره ٚؾتحتٚن أو
فائدة :يْىؼ بْقن شٚـْ ٜذم هنٚي ٜافُِّّ ٜ
ضّتٚن أو ـرستٚن ،وٓ يُت ٛهذه افْقن ،ويَٚل هلٕ ٚقن افتْقيـ ،وهل حتذف ظْد افقؿػ ،وٓ حتذف إذا
ـ ٕٝٚؾتحتٚن بؾ ُت َبدَّ ُل بٕٚفػَ ( ،ؿ ِد ْي ٌر – بِ َر ُش ْق ٍل َ -ب ِه ْر ًا).
وذم حٚف ٜافقصؾ إذا وؿً ٝبًده ٚمهزة وصِٔ ٜؾ٘هن ٚحتذف ،وهذا افتْقيـ يْىؼ مُسقر ًا ٓجتامع افسٚـْغ
ظذ حد ؽره ،وذم ـثر مـ ادقاضع تُتٕ ٛقن صٌرة ،وهذا خيٚفػ افَٚظدةٕ ،حق (بِ ِز ْيْ َِ ٜا ْفُ ََقاـِ ِ
َ - ٛخ ْ ًرا
ِن

ِ
ِ ِ
.)ٛ
اجتُ َّث ُْ - ٝض ًقى ا ْذ َه ْ
ا ْف َقص ََّٔ - ٜخبِ ْٔ َثْ ٜ
ِن

ِن

فائدة ٓ :يهح آبتداء بٚفتْقيـ أو اإلظٚدة مْف.
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ِن

الػصل الثاين :يف بقان الـؿـد
ادد يَْسؿ إػ ؿسّغ ،إصع وافٍرظل ،ؾٚدد إصع هق ادد افذي ٓ يقجد ؾٔف بًد حروف ادد شٚــ وٓ
مهزة ،وادد افٍرظل هق ادد افذي يقجد ؾٔف بًد حرف ادد شٚــ أو مهزة.
ثؿ ادد افٍرظل يَْسؿ إػ أربً ٜأؿسٚم :ادتهؾ وادٍْهؾ وافالزم وافًٚرض.
تعريف ادد ادتصل :إذا وؿً ٝاهلّزة بًد حرف ادد ذم ـِّ ٜواحدة يَٚل فف مد ًّا متهالًٕ ،حق( :جآء ِ -جٔ َئ
 ُشق َء).تعريف ادد ادـػصل :إذا وؿً ٝاهلّزة بًد حرف ادد ذم ـِّ ٜمٍْهِ ٜيَٚل فف مد ًّا مٍْهالًٕ ،حقِ ( :ذم
َأ ْٕ ٍُ ِس ُُؿ َ -ؿُ ٚفقا ٰأ َمَّْ - ٚمآ َأ ْٕـ َز َل).
(رحٔؿ –
تعريف ادد العارض :إذا ـٚن افقؿػ بًد حرف ادد وؿٍ ً ٚشُقٕ ًّٔ ٚؾٕ٘ف يَٚل فف مد ًّا ظٚرض ًٕ ،ٚحق:
ٌ
َتً َِّق َن ُ -تُ َِّذب ِ
ٚن) وجيقز ؾٔف احلٓٚت افثالث ٜفِّد ،وهل افىقل وافتقشط وافَك.
َ
ْ ُْ
تعريف ادد الالزم :إذا ـٚن افسُقن بًد حرف ادد بحٔ ٓ ٞيٍْهؾ ظـ حرف ادد بٖي حٚل ،ؾٕ٘ف يَٚل فف
مد ًا ٓزم ً.ٚ
ثؿ ادد افالزم يَْسؿ إػ أربً ٜأؿسٚم ،وهل :إن ـٚن حرف ادد مـ حروف ادَىًٚت ؾٕ٘ف يَٚل فف مد ًا حرؾٔ ًّ،ٚ
وإن مل حرف اددّ مـ حروف ادًَ ِّىًٚت ؾٕ٘ف يَٚل فف مدًّ ا ـِّ ًّٔ ،ٚثؿ ـؾ واحد مـ احلرذم وافُِّل يَْسؿ إػ
ؿسّغ ،ادثَؾ وادخٍػ ،إن ـٚن بًد ادد حرؾ ً ٚمندد ًّا يَٚل فف مثَالً ،وإن ـٚن بًد حرف ادد مـجرد شُ ٍ
قن
ُ َ َّ َ
ؾٕ٘ف يَٚل فف مـخ ٍَّ ًٍ.ٚ
ـٓـ ٰٔـًص ٰ -حؿ *
أمثِ ٜادد افالزم احلرذم ادثَؾ وادد افالزم احلرذم ادخٍػ( :افـؿ  -اف ٰـر  -افـّ ٰـر  -ـ ٰ
ظسؼ ٰ -ضس ٰ -ضسؿ  -ن  -ص  -ق).
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ومثٚل ادد افالزم افُِّل ادثَؾَ ( :دآ َّب ٌ.)ٜ
ومثٚل ادد افالزم افُِّل ادخٍػ( :آ ْف ٰئ َـ).
وإذا ـٚن ؿبؾ افقاو افسٚـْ ٜأو افٔٚء افسٚـْ ٜؾتح ٜوبًده ٚحرف شٚــ ؾٕ٘ف يسّك مد ًّا ف ِ ْْٔ ً ،ٚوجيقز ؾٔف
صقرى ،وافىقل
احلٓٚت افثالث ٜفِّد ،وهل افَك وافىقل وافتقشط ،وافَك ضًٔػ ذم ظغ مريؿ ،وظغ ٰ
أوػ وأرجح.
ـؿ اهلل) مـ شقرة آل ظّران تُقن ادٔؿ مٍتقح ٜذم حٚف ٜافقصؾ بام بًده ،ٚوذفؽ
فائدة :ذم ؿقفف تًٚػ (اف َّ
ٓجتامع افسٚـْغ مع ادٔؿ افسٚـْ ٜاجتامظ ً ٚظذ ؽر َحدِّ ه ،وٓ ُيْ َىؼ هبّزة فٍظ اجلالف( ٜاهلل) ،وادـد ذم ادٔؿ
مد ٓزم ،فذفؽ جيقز ؾٔف افىقل أو افَك ذم حٚف ٜافقصؾ.
فائدة :إذا ـٚن حرف ادد مقؿقؾ ً ٚؾحْٔئذ جي ٛؾٔف مالحي ٜأمريـ:
األول :أن ٓ يّد أـثر مـ مَدار أفػ.
الثاين :أن ٓ تُقن بًد حرف ادد هٚء أو مهزة زائدةٕ ،حقَ ( :ؿُ ٚف ْقا – ِ ْذم َ -م ،)ًٓٚويَع افَٚرئ ذم خمٚفٍ ٜمٚ
ذـرٕ ٚإذ ا مل يُـ متٔ َِّي ً.ٚ
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الػصل الثالث :يف بقان مؼدار ادد وأوجه ادد
جيقز افىقل وافَك وافتقشط ذم ادد افًٚرض وادد افًٚرض افِغ ،وافٍرق بْٔٓام أن ذم ادد افًٚرض افىقل
أوػ ثؿ افتقشط ثؿ افَك ،بخالف ادد افًٚرض افِغ حٔ ٞأن ؾٔف افَك أوػ ثؿ افتقشط ثؿ افىقل.
وم ٚهل حََٔ ٜافىقل؟ حََٔ ٜافىقل هل مد احلرف بَدر ثالث أفٍٚت ،وؿدر افتقشط أفٍٚن ،وؿٔؾ :إن
مَدار افىقل مخس أفٍٚن ،ومَدار افتقشط ثالث أفٍٚت ،ومَدار افَك أفػ واحدة ذم مجٔع إؿقال.
فائدة :يُقن افىقل ظذ افتسٚوي ذم إٕقاع إربً ٜفِّد افالزم ،وؿٔؾ :ادد ذم ادثَؾ أـثر ،وؿٔؾ ذم ادخٍػ
أـثر ،إٓ أن ظْد اجلّٓقر ظذ افتسٚوي ذم اجلّٔع.
(ظَ ٚف ِ
ِ
ادقؿقف ادٍتقحِ
غ َ َٓ -ض ْ َر) ؾِف ثالثٜ
فائدة :إذا ـٚن ؿبؾ احلرف
ُ
ـّ ْ َ
حرف مد أو حرف فغٕ ،حقَ :
وجقه ذم حٚف ٜافقؿػ:
 .1ضقل مع اإلشُٚن.
 .2تقشط مع اإلشُٚن.
 .3ؿك مع اإلشُٚن.
أم ٚإذا ـٚن احلرف ادقؿقف مُسقر ًا ؾ٘ن فف شت ٜوجقه ظَِٔ ،ٜأربً ٜمْٓ ٚجٚئزة ،وهل افىقل وافتقشط
افرومٕ ،ن ادد ٓ يُقن ّإٓ إذا وجد
افروم ،وٓ جيقز افىقل وافتقشط مع َّ
وافَك مع اإلشُٚن وافَك مع َّ
افسُقن بًد حرف ادد ،وذم حٚف ٜافروم ٓ يقجد افسُقن ،بؾ احلرف يُقن متحرـ ً ٚؾٔٓ.ٚ
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غ) ؾٍٔف تسً ٜوجقه ظَِٔ :ٜافىقل وافتقشط وافَك مع
وإذا ـٚن احلرف ادقؿقف موّقم ًٕ ،ٚحقَْ ٕ( :ست ًَِ ْ ُ
اإلشُٚن ،افىقل وافتقشط وافَك مع اإلصامم ،وافَك مع افروم ،وهذه افقجقه افسبً ٜـِٓ ٚجٚئزة ،وٓ
جيقز افىقل وافتقشط مع افروم ،ـام شبؼ بٕٔٚف.
فائدة :إذا وؿع ادد افًٚرض أو افِغ ذم مقاضع ظديدة ،ؾٕ٘ف جي ٛؾٔٓ ٚآهتامم بٚفتسٚوي وافتقاؾؼ ،أي إذا
ظّؾ ذم مقضع واحد ظذ افىقل ذم ادد افًٚرض ؾُذفؽ جي ٛأن يًّؾ ظذ افىقل ذم ادقضع افثٚين ،وإن
ظّؾ ظذ افتقشط ذم مقضع ؾٔج ٛأن يًّؾ ظذ افتقشط ذم اجلّٔع ،وإن ظّؾ بٚفَك ؾٚفَك ذم اجلّٔع.
وـذفؽ ادد افًٚرض افِغ إذا وؿع ذم مقاضع ظديدة ،جي ٛؾٔٓ ٚافتسٚوي وافتقاؾؼ ،ؾُام جي ٛافتقاؾؼ ذم
افىقل وافتقشط ـذفؽ جي ٛافتقاؾؼ ذم مَدار افىقل وافتقشط ،ؾّثال( :أظقذ بٚهلل مـ افنٔ ٰىـ افرجٔؿ *
بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ * احلّد هلل رب افًٚدغ) إذا ـٚن افًّؾ ؾٔٓ ٚظذ ؾهؾ افُؾ ؾٚفقجقه افرضبٔ ٜهلٚ
ثامٕٔ ٜوأربًقن وجٓ ً ،ٚبحٔ ٞفق رضبْ ٚإوجف افثالث ٜفِـ ( َر ِج ْٔؿ) مع اإلشُٚن وافَك مع افروم بٚددود
افثالث ٜفِـ ( َر ِح ْٔؿ) ،وافَك مع افروم ،فىِع شت ٜظؼ وجٓ ً ،ٚثؿ فق رضبْٚه ٚبٕٚوجف افثالث ٜف ِـ (اف ًِّٰغ)
فىِع ثامٕٔ ٜوأربًقن وجٓ ً.ٚ
ؾٖربً ٜمْٓ ٚجٚئزة ظْد اجلّٔع ،وهل( :رجٔؿ رحٔؿ اف ًِّٰغ) حٔ ٞجيقز ؾٔٓ ٚافىقل مع اإلشُٚن ،وافتقشط
مع اإلشُٚن ،وافَك مع اإلشُٚن ،وذم (رجٔؿ رحٔؿ) افَك مع افروم ،وذم (افًٚدغ) افَك مع
اإلشُٚن ،وؿٔؾ :جيقز افتقشط وافىقل ذم (اف ًِّٰغ) إذا ـٚن (رجٔؿ رحٔؿ) ذم حٚف ٜافَك مع افروم ،أمٚ
بٚؿل افقجقه وهل اثْٚن وأربًقن وجٓ ً ،ٚؾٓل ؽر جٚئزة ظْد اجلّٔع.
إول وؾهؾ ِ
َ
افثٚين ؾٕ٘ف حْٔئذ خيرج اثْ ٚظؼ وجٓ ً ٚظَِٔ ً ،ٚوذفؽ ْٕٕ ٚفق رضبْ ٚاددود افثالثٜ
وأم ٚإذا وصؾ
َ
وافَك مع افروم ذم (رجٔؿ) ظذ إوجف افثالث ٜفِـ (اف ًِّٰغ) ،خلرج اثْ ٚظؼ وجٓ ً ،ٚأربً ٜمْٓ ٚجٚئزة ظْد
اجلّٔع ،وهل افىقل بٚفىقل مع اإلشُٚن ،وافتقشط بٚفتقشط مع اإلشُٚن ،افَك بٚفَك مع اإلشُٚن،
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افَك بٚفروم مع افَك بٚإلشُٚن ،أم ٚافَك بٚفروم مع افتقشط بٚإلشُٚن ،وافَك بٚفروم مع افىقل
بٚإلشُٚن ،ؾٓام خمتِػ ؾٔٓام ،وافقجقه افبٚؿٔ ٜجٚئزة بٚإلمجٚع.
وـذفؽ خيرج اثْ ٚظؼ وجٓ ً ٚظَِٔ ً ٚإذا وصؾ إول وؾهؾ افثٚين ،أربً ٜمْٓ ٚصحٔح ،ٜواثْٚن خمتِػ ؾٔٓام،
ؾٚفهقر افتل خترج ذم هذا افقجف ُتنٚبِ ُف افهقر افتل خترج ذم افٍهؾ إول وافثٚين ،فذفؽ ترـْ ٚذـرهٰ ٚهْٓ،ٚ
و(فِ ًِّٰغ) ثالث ٜمدود ظْد وصؾ افُؾ ،ؾبٚختهٚر إن افقجقه افهحٔح ٜذم افبسِّ ٜوآشتًٚذة مخس ٜظؼ
أو واحد وظؼون.
فائدة :افقجقه افتل ذـرٕٚه ٚهْٓ ٚـِٓ ٚإذا وؿػ ظذ (اف ًِّٰغ) أم ٚفق وؿػ ظذ (افرمحـ افرحٔؿ) أو ظذ
(يقم افديـ – أو ٕ -ستًغ) ،أو وصؾ ذم بًض ادقاضع ووؿػ ذم افبًض َ
أخر ؾٕ٘ف حْٔئذ تهدر ظدد آخر
مـ افقجقه افًَِٔ ،ٜوهل ـثرة ،وضريَ ٜمًرؾ ٜافقجف افهحٔح هق أن يرى :هؾ يرجح افؤًػ ظذ
افَقي ،أو ٓ يتسٚوى افقجٓٚن ،أو ختتِط افقجقه ادختٍِ ٜبًوٓ ٚببًض ،ؾٍل هذه ادقاؿع ـِٓ ٚيًتز افقجف
خٚضئ ً ٚوإٓ صحٔح ً.ٚ
فائدة :إذا اجتّع ادد افًٚرض مع ادد افِغ افًٚرض ؾ٘ن افقجقه افًَِٔ ٜاحلٚصِ ٜمْف تهؾ إػ تسً ،ٜؾِق
تَدم ادد افًٚرض ظذ ادد افِغٕ ،حق ( ِمـ جق ٍع  -و ِمـ َخ ٍ
قف) ؾٕ٘ف جيقز ؾٔف شت ٜأوجف ،أي افىقل مع
َ ْ
ْ ُ
افىقل ،وافىقل مع افتقشط ،وافىقل مع افَك ،وافتقشط مع افتقشط ،وافتقشط مع افَك ،وافَك مع
افَك ،وثالث ٜوجقه ؽر جٚئزة ،وهل افتقشط مع افىقل ،وافَك مع افتقشط ،وافَك مع افىقل.
هدى فِّتَغ) ؾ٘ن افقجقه افًَِٔ ٜتهؾ إػ
وفق تَدم ادد افِغ ظذ ادد افًٚرض ـام ذم ٓ( :ري - ٛؾٔف
ً
تسً ،ٜشت ٜمْٓ ٚجٚئزة ،وهل افَك مع افَك ،وافَك مع افتقشط ،وافَك مع افىقل ،وافتقشط مع
افىقل ،وافتقشط مع افتقشط ،وافىقل مع افىقل ،وثالث ٜوجقه ؽر جٚئزة ،وهل :افىقل مع افتقشط،
ٌ
وأصؾ ذم
ؿقي
وافىقل مع افَك ،وافتقشط مع افَك ،وشب ٛظدم جقاز هذه افهقر افثالث ٜأن ادد ٌّ
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حروف ادد ،أم ٚادد افذي يقجد ذم حروف افِغ ؾٓق فِتَ َنُ ٚبفٕ( ،ن حروف افِغ فٔس ٝبحروف ادد بٚظتبٚر
إصؾ) ؾٚدد ضًٔػ ذم حروف افِغ ،وذم هذه افقجقه افتل ذـرٕٚه ٚيِزم مْٓ ٚترجٔح افؤًػ ظذ
افَقي ،وهذا ٓ جيقز.
ػ ظِٔف إذا جٚز ؾٔف افروم واإلصامم إلختالف احلرـٚت ،تتٍرع مْٓ ٚوجقه
ثؿ اظِؿ أن احلرف افذي ُيق َؿ ُ
(مـ جق ٍع  -و ِمـ َخ ٍ
ِ
قف).
َ ْ
أخرى إضٚؾ ّٔ ،ٜوجي ٛؾٔٓ ٚرظٚي ٜافسجٔح وافتسٚويٕ ،حق ْ ُ
فائدة :ذه ٛأهؾ افًِؿ ذم مَدار ادد ادتّهؾ وادٍْهؾ إػ ظدّ ة أؿقال ،ؾَٔؾ بَدر أفٍغ ،وؿٔؾ بَدر أفٍغ
بٖي هذه إؿقال
وٕهػ إفػ ،وؿٔؾ أربع أفٍٚت ،وجيقز افَك ذم ادد ادٍْهؾ ،وجيقز فَِٚرئ أن يًّؾ ّ
صٚء ،وجي ٛظِٔف أن يالحظ بٖن ادد ادتهؾ إذا وؿع ذم مقاضع ظديدة واختٚر ذم ادقضع إول وجٓ ٚمـ
وافسّآ َء بَِْآ ًء ) يقجد ؾٔف
افقجقه افتل ذـرٕٚه ٚؾٕ٘ف يًّؾ هبذا افقجف ذم ادقاضع ـِٓ ،ٚؾّثالً ؿقفف تًٚػَّ ( :
تسً ٜوجقه ظَِٔ ٜإذا رضبْ ٚبًوٓ ٚببًض ،ؾٍٔٓ ٚثالث ٜوجقه فِتسٚوي ومجًٔٓ ٚصحٔح ،ٜوشت ٜوجقه
أخرى ومجًٔٓ ٚؽر صحٔح.ٜ
وـذفؽ إذا اجتّع ظد ٌد مـ اددود ادٍْهِ ٜذم مقاضع ظديدة ؾال يـخِط إؿقال بًوٓ ٚببًض ،ؾّثالً ؿقفف
إن ٕ َِّسْٔآ َأ ْو َأ ْخ َى َْٖٕ )ٚحٔ ٓ ٞيًّؾ ؾٔف ظذ ٍ
تًٚػ َٓ( :ت َُٗ ِخ َذٕآ ْ
ؿقل ذم مقضعٍ ،ويًّؾ بآخر ذم مقضع آخر،
بؾ يراظل افتسٚوي بغ افقجقه ـِٓ.ٚ
فائدة :إذا اجتّع ادد ادٍْهؾ مع ادد ادتّهؾ ،وتَدم ادٍْهؾ ظذ ادتهؾ ،مثالً (هٗ ِ
ٔء) ؾحْٔئذ جيقز
ٰ ُ
ؿدر أفٍغ ،وـذفؽ جيقز ذم ادد ادتهؾ مدّ ه بَّدار أفٍغ أو بَّدار أفٍغ
افَك ذم ادد ادٍْهؾ وـذفؽ مده َ
وٕهػ إفػ أو أربع أفٍٚت ،وإذا مد ادٍْهؾ بَدر أفٍغ وٕهػ إفػ ؾٕ٘ف جيقز فف أن يّد ادتهؾ ؿدر
أفٍغ وٕهػ إفػ أو أربع أفٍٚت ،وٓجيقز مده ؿدر أفٍغ ،وذفؽ ٕن ادتّهؾ أؿقى مـ ادٍْهؾ وٓ جيقز
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ترجٔح افؤًػ ظذ افَقي ،وفق مدّ ادٍْهؾ ؿدر أربع أفٍٚت ؾٕ٘ف َي ُّدّ ادتّهؾ ؿدر أربع أفٍٚت ،ؾال جيقز
مدّ ه ؿدر أفٍغ أو أفٍغ وٕهػ إفػ ،وافسب ٛهق فزوم ترجٔح افؤًػ ظذ افَقي.
وإذا تَدم ادد ادتهؾ ظذ ادد ادٍْهؾ ،مث ً
ال ( َو َجآ ُءوا َأب َُ ٚه ْؿ) و َمدَّ ذم ادتّهؾ ؿدر أربع أفٍٚت ،ؾٔجقز ذم
ادٍْهؾ مده بَّدار أربع أفٍٚت أو أفٍغ وٕهػ إفػ ،أو أفٍغ أو افَك ،وإذا َمدَّ ذم ادتهؾ بَّدار أفٍغ
وٕهػ إفػ ،ؾٕ٘ف يّد ذم ادٍْهؾ مَدار أفٍغ وافْهػ ،أو أفٍغ أو افَك ،وٓ جيقز بَدر أربع أفٍٚت،
مَدار أفٍغ ؾٕ٘ف يّد ذم ادٍْهؾ مَدار أفٍغ أو افَك ،وٓ جيقز مَدار أفٍغ
وـذفؽ فق َمدَّ ذم ادتّهؾ
َ
وٕهػ إفػ ،أو مَدار أربع أفٍٚت.
ِ
ِ
ِ
ٔس ظذ م ٚشبؼ
فائدة :إذا اجتّع ظدد مـ اددود ادتهِ ٜوادٍْهِ ،ٜمثالً (بِ َٖ ْش َّآء ٰه ُٗٔء) ؾٕ٘ف حْٔئذ َيَ ُ
ذـره ذم تـخري ٟافقجقه افهحٔح ٜمـ ؽره.ٚ
فائدة :إذا وؿً ٝمهزة ادد ادتهؾ ذم هنٚي ٜافُِّ ،ٜوت ََّؿ افقؿػ ظِٔٓ ٚمع اإلشُٚن أو اإلصاممٕ ،حق ( َي َنآء -
ُؿ ُروء َِ ٕ -سئ) ؾٕ٘ف جيقز ؾٔٓ ٚافىقيؾ ،وٓ جيقز افَك فقجقد افسُقن ،وذفؽ ٕٕف يِزم مْف اظتبٚر افًٚرض
ّقشط ؾَط ٓ ؽر.
وإفٌٚء افسب ٛإصع ،وهق ٓ جيقز ،أم ٚإذا ت ََّؿ افقؿػ ظِٔٓ ٚمع افروم ؾٕ٘ف جيقز ؾٔٓ ٚافت ّ
فائدةُ :يستُْر افَراءة ظذ مجٔع افقجقه افتك خترج ظذ خالف اجلٚئز ،بؾ ئٍُف افَراءة ظذ وجف واحد مـ
هذه افقجقه ،إّٓ إٔف ٓ يستُْر مجع هذه افقجقه ـِٓ ٚذم مقضع واحد ظذ وجف افتًِٔؿ واإلؾٚدة.
فائدة :ـؾ م ٚذـرٕ ٚذم هذا افٍهؾ مـ ـِّ (( ٜؽر جٚئز)) أو ((ؽر صحٔح)) ؾٚدراد مْٓام خالف إَ ْوػ،
وإٔف ظٔ ٛظذ افبٚرع ذم افتجقيد وافَراءة.
فائدة ٓ :جيقز اخلِط ذم إختالف ادرت ،ٛأي إذا ـٚن إختالف ٍ
فٍظ مقؿقؾ ً ٚظذ آخر ،مث ً
ال ( َؾ َت َِ َّٰك آ َد ُم ِم ْـ
ٍ
ٍ
وهُذا ظُسف ،ؾٍل مثؾ هذه ادقاؿع
َر ِّبف ـَِِ َامت) ؾِق ؿرأ (آ َد ُم) مرؾقظ ً ٚفقج ٛأن يَرأ (ـِامت) مْهقب ًٰ ،ٚ
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حيرم اخلِط ظذ اإلضالق ،وإن واط ٛظذ رواي ٜمًْٔ ٜثؿ خِط ؾٔٓ ٚبًو ً ٚمـ رواي ٜأخرى ،يِزم مْف افُذب
ذم افرواي.ٜ
واظِؿ إف جيقز اخلِط ظذ حس ٛافتالوة ،مث ً
ال ُروي ظـ اإلمٚم حٍص رمحف اهلل تًٚػ ضريَٚن ،ضريؼ بروايٜ
صح ٚظـ اإلمٚم حٍص
اإلمٚم افنٚضبل ،وضريؼ برواي ٜاإلمٚم اجلزري ٓ ،بٖس بٚخلِط بْٔٓام ب٘ظتبٚر أهنام ّ
رمحف اهلل تًٚػ ،خٚص ً ٜإذا اصتٓر ضريؼ بغ افْٚس ،وضريؼ آخر اصتٓر بغ افَراء إٓ إٔف أصبح مسوـً ٚبغ
افًٚم ،ٜؾٍل مثؾ هذه ادقاؿع جي ٛتًِٔؿ افىريؼ افثٚين وتً ِّّف وـتٚبتف ،وٓ حرج ذم اخلِط بغ أؿقال
ادتٖخريـ وآرائٓؿ.
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الػصل الرابع :يف بقان أحؽام الوقف
معـى الوقف :ظدم اشتّرار افَْ ٍَ ِ
بّ ْر َت َب َى ٍ ٜبام بًده ،ٚؾ٘ن ـٚن بًد افقؿػ آي ٌٜ
س ظْد افُِّ ٜإخرة افتل فٔس ُ
وؿػ آخر مـ إوؿٚف ادًتزة ،يـج ٛأن ُي ًِٔد افَراءة مـ أي ٜأو افقؿػ ،وإٓ ئًد افَراءة مـ افُِّٜ
أو
ٌ
افتل وؿػ ظِٔٓ.ٚ
اظِؿ إٔف ٓ جيقز افقؿػ أثْٚء افتالوة ظذ وشط افُِّ ،ٜوٓ ظذ افُِّ ٜافتل هل ٚصِ ٜبٚفُِّ ٜافتل تٖيت
بًده ،ٚوـام أن افقؿػ ٓ جيقز ظذ م ٚذـرٕ ٚـذفؽ ٓ جيقز آبتداء مْٓ ٚوٓ اإلظٚدة مْٓ.ٚ
ثؿ اظِؿ أن افُِّ ٜافتل أراد افَٚري أن يَػ ظِٔٓ ٚإن ـ ٕٝٚشٚـْ ٜؿبؾ افقؿػ ،ؾٚفقؿػ ظِٔٓ ٚبَىع افٍْس
ؾَط ،وإن ـ ٕٝٚمتحرـ ٜبحرـ ٜظٚرض ٜبحٔ ٞأهن ٚـ ٕٝٚشٚـْ ٜذم إصؾ ،ؾُذفؽ افقؿػ ظِٔٓ ٚبَىع
ِ
افٍْس ٕحق ( َظ َِ ْٔ ِٓ ُؿ ِّ
َّٚس).
افذ ّف ُ - ٜو َإْٔذ ِر افْ َ
وإن ـ ٕٝٚمتحرـ ٜبحرـ ٜأصِٔ ٜوـ ٕٝٚذم آخره ٚتٚء مدورة هبٔئ ٜاهلٚء أم ٓ ،ؾ٘ن ـ ٕٝٚافتٚء مقجقدة ؾ٘هنٚ
مح ٌ ،)ٌٜ َّ ًْ ِٕ - ٜوإن مل تُـ تٚء مدورة ـ ٕٝٚذم آخره ٚؾتحتٚن مع
(ر ْ َ
ُتـ َح َّقل إػ اهلٚء افسٚـْ ٜظْد افقؿػٕ ،حق َ
(ش َقا ًء ُ -هدَ ًى).
افتْقيـ أم ٓ ،ؾ٘ن ـٕٚت ٚؾ٘ن افتْقيـ ُيبدل بٕٚفػٕ ،حق َ
وإن ـٚن احلرف افذي يَػ ظِٔف مٍتقح ٚبٍتح ٜواحدة ،ؾٚفقؿػ يُقن مع اإلشُٚنٕ ،حق (يًِّقن).
بوّ ٜواحدة أو بوّتغ ،مثؾ ( َو َب ْر ٌق َ -ي ٍْ ًَ ُؾ) يـجقز ؾٔف ُـ ٌّؾ مـ
وإن ـٚن احلرف افذي يَػ ظِٔف موّقمّ ٚ
وافروم واإلصامم.
افقؿػ َّ
افوّ ،ٜومًْك افروم :أداء احلرـ ٜبهقت مْخٍض
ومًْك اإلصامم :إشُٚن احلرف ثؿ اإلصٚرة بٚفنٍتغ إػ
ّ
خٍل.
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ِ
افس َام ِء)
وإن ـٚن احلرف افذي يتؿ افقؿػ ظِٔف مُسقرا بُرسة واحدة أو بُرستغٕ ،حق ( ُذو إْت ٍََ ٚم َ -وَٓ ذم َّ
جيقز ؾٔف افقؿػ مع اإلشُٚن أو افروم.
فائدة ٓ :يُقن افًّؾ بٚإلصامم وافروم إٓ ظذ احلرـ ٜإصِٔ ،ٜأم ٚاحلرـ ٜافًٚرض ٜؾال َروم وٓ إصامم ؾٔٓ،ٚ
ِ ِ
افهُٔ ٚم).
يـ َ -ظ َِ ُْٔ ُُؿ ّ
ٕحق ( َإْٔذ ِر ا َّفذ َ
فائدةُ :يـ ْح َذف افتْقيـ ظْد افقؿػ بٚفروم مثِام ُحتذف صِ ٜهٚء افوّر ظْد افقؿػ بٚفروم وافقؿػ
بٚإلشُٚنٕ ،حق (بِ ِف َ -ف ُف).
فائدةُ :يْ َىؼ بٕٚفػ ظْد افقؿػ وٓ ُيْىؼ هب ٚظْد افقصؾ ذم ٍ
و(افسبِٔالَ) ذم
و(افر ُشقَٓ)
ـؾ مـ( :اف َّيْقٕ)ٚ
َّ
َّ
شقرة إحزاب.
(و َؿ َق ِار ْي َرا) إول ذم شقرة افدهر.
َ
و ( َإ َ )ٚضّر افرؾع ادٍْهؾ.
و (فَُِّْ )ٚذم شقرة افُٓػ.
(شال ِشالَ) ذم شقرة افدهر ؾٔجقز ؾٔٓ ٚحذف إفػ وظدم حذؾٓ ٚظْد افقؿػ.
أمَ ٚ
فائدةُ :يستحسـ أن يَػ افَٚرئ ظذ هنٚي ٜأيٚت ،ثؿ ظذ ادقضع افذي ُوضع ظِٔف ظالم( ٜم) مٔؿ صٌرة،
ثؿ ظذ ادقضع افذي ؾٔف ظالم( ٜط) ،ثؿ ظذ ادقضع افذي ؾٔف ظالم( ٜج) ثؿ ظذ ادقضع افذي ؾٔف ظالمٜ
(ز) ،وٓ يستحسـ ترجٔح ادرجقح ظذ افراجح ؾٔام ذـرٕ ،ٚأي أن يَػ ظذ ؽر آي ،ٜأو يهؾ ظْد ظالم( ٜم)
ويَػ ظْد ظالم( ٜط) ،بؾ حيٚول افَٚرئ أن يَىع تٍسف ظْد رأس أي ٜثؿ ظْد ظالم( ٜم) ثؿ ظالم( ٜط).
ذه ٛبًض افَراء إػ أن افقصؾ أوػ ؾٔام إذا ـ ٕٝٚأي ٜمرتبى ٜبام بًده ٚارتبٚض ٚفٍئ.ٚ
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ثؿ اظِؿ أن ادًْك ٓيتٌر إذا وؿػ ؾٔام جي ٛؾٔف افقصؾ ،أو وصؾ ؾٔام جي ٛؾٔف افقؿػ ،ؾٓذا ٓ ذٕ ٛؾٔف وٓ
يِزم مْف افٍُر ،إٓ إٔف يًتز خمٚفٍ ٜفَِقاظد ادًروؾ[ ٜظْد افَراء] افتل جي ٛمتٚبًتٓ ٚظْد افتالوة ،فئال يِزم
مْف إهبٚم مًْك ؽر مىِقب ،وـذفؽ دم ٛمراظٚة هذه افَقاظد ظْد إظٚدة افتالوة بًد افقؿػ ،ؾُام أن
افقؿػ ؿد يُقن حسْ ٚوأحسـ ،ؿبٔح ٚوأؿبح ،ؾٕ٘ف ؿد تُقن اإلظٚدة ـذفؽ ظذ هذه إؿسٚم إربً ،ٜؾِ ًُٔد
افَٚرئ مـ ادقضع افذي تُقن اإلظٚدة مْف حسْ ً ٜأو أحسـ ٓ ،مـ ادقضع افذي تُقن اإلظٚدة مْف ؿبٔح،ٜ
ال اإلظٚدة حسْ ٜمـ ( َؿُ ٚفقا َّ
مث ً
إن اهلل َؾ َِ ٌر) ،وؿبٔح ٜمـ (إِ َّن اهلل).
فائدةٓ :يستحسـ أن يَىع افَٚرئ افَْ ٍَ َس ظذ إوؿٚف ـِٓ ٚمع اشتىٚظتف مـ آشتّرار ،ؾٚفَٚرئ بّثٚبٜ
ادسٚؾر وإوؿٚف بّثٚب ٜادْٚزل ،ؾُام أن افْزول ذم ـؾ مْزل بدون حٚج ٜيًتز تؤًٔ ٚفِقؿ ٝـذفؽ افقؿػ
ذم ـؾ مقؿػ ظب ،ٞبؾ يُّْف تالوة بًض افُِامت ذم افقؿ ٝافذي يَػ ؾٔف ،وجي ٛافقؿػ ظذ ادقاضع
افتل افقؿػ ؾٔٓٓ ٚزم مىَِ ،ٚويستحسـ إذا ـ ٕٝٚأي ٜمرتبى ٜبام بًده ٚارتبٚض ٚؽر فٍئ ،ٚوأم ٚاإلشُٚن
ظذ افُِّ ٜبدون حٚج ،ٜأو افًّؾ بَقاظد افقؿػ بدون ؿىع افَْ ٍَس ٓ يًتز وؿٍ ،ٚبؾ يًتز خىئ ٚؾٚحن.ٚ
فائدة  :جي ٛآحساز ظـ افتَىٔع وافسُتٚت ذم افُِامت ،وخٚص ٜظذ افسٚــ ،إٓ ادقضع افذي ثب ٝؾٔف
افتَىٔع وافسُتٚت ،وهل أربً ٜمقاضع ،ـام شبؼ ذـره ،ٚوٓ حرج ذم افسُت ٜظذ هنٚي ٜأيٚت ،وم ٚاصتٓر
بغ افًٚم ٜبٖن ذم شقرة افٍٚحت ٜشبع شُتٚت وجي ٛافًّؾ ظذ مجًٔٓ ٚوإٓ ؾ٘هن ٚتُقن بٚشؿ افنٔىٚن ،ؾٓذا
فٔس بهحٔح ،وادقاضع افسبع هلُ ( :دف ِ ْؾ – ِه َر ْب – ـِ َٔ ْق َ -ـْ َْع – َـْ َْس – َت ًَ َؾ  -بِ ًَ َؾ) وـذفؽ إذا حهؾ
رصح بف
ظذ مج ٍع مـ افُِامت بقصؾ هنٚي ٜـِّ ٜببداي ٜـِّ ٜأخرى ؾٕ٘ف يْنٖ بف ظدد ـبر مـ افسُتٚت ،ـام ّ
ا ُد ّ
ال ظع افَٚرئ رمحف اهلل تًٚػ ذم رشح ادَدم ٜاجلزري ،ٜؾَٚل:
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"وم ٚاصتٓر ظذ فسٚن بًض اجلِٓ ٜمـ افَرآن ذم شقرة افٍٚحت ٜفِنٔىٚن ـذا مـ إشامء ذم مثؾ هذه
ال (احلّد) ،و َـ ِ
افساـٔ ٛمـ افبْٚء ؾخىٖ ؾٚحش وإضالق ؿبٔح ،ثؿ ش ُْتُٓؿ ظذ ٕحق َد ِ
ٚف (إِ َّي َ
ٚك) ،وأمثٚهلٚ
َ
ؽِط رصيح".
فائدة :افْقن افسٚـْ ٜذم ( َـ َٖ ِّي ْـ) هل ٕقن افتْقيـ وهل مقجقدة ذم افتحرير ،وٓ يقجد ذم ادهحػ افًثامين
حمرر ؽره ،وـٚن مـ ادٍروض أن حيذف هذا افتْقيـ ذم حٚف ٜافقؿػ ،إٓ إٔف مل حيدف هْٕٕ ،ٚف ثبٝ
تْقيـ َّ
هُذا ذم افرشؿ افًثامين ،وافقؿػ تٚبع فِرشؿ ،ؾال حيذف افتْقيـ.
فائدة :حرف افًِ ٜذم هنٚي ٜافُِّ ٜإذا مل يُـ مقجقدا ذم افتحرير ؾٕ٘ف ٓ يُقن مقجقدا ظْد افقؿػ أيو،ٚ
في ِ
ِ
ٗت اهلل) ذم شقرة افْسٚء ،و( ُْٕ ِْ ٟا ْفـ ُّ ْٗ ِمِْغ) ذم شقرة افرظد.
ٕحق ( َؾ ْٚر َه ُبقن َ -و َش ْق َ ُ
(و َيدْ ُع ْ ِ
اإلٕ َْس ُ
(و َي ّْ ُح اهلل اف َبٚضِ ِؾ) ذم افنقرىَ ( ،يدْ ُع افدَّ اعِ) ذم افَّر،
ٚن) ذم اإلءرءَ ،
وـذفؽ ؿقفف تًٚػ َ
ُقن) ذم افْقرَ ( ،أيف افس ِ
افز َب )َٜ َٔ ِٕٚذم افًِؼَ ( ،أ ُّي َف ا ْفـ ُّ ْٗ ِمْ َ
ٚح ُر) ذم افزخرفَ ( ،أ ُّي َف افثَّ ََ َالن) ذم افرمحـ.
(شَْدْ ُع َّ
ُّ َ َّ
َ
وإن ـٚن حرف افًِ ٜمقجقدا ذم افتحرير ؾٕ٘ف يبَك ذم حٚف ٜافقؿػ أيوٕ ،ٚحق ِ
افه َِق َة ْ َ -حتتِ َٓٚ
ّٔقا َّ
َ
(واؿ ُ
ْإَ ْهنَ َٚر  َٓ -ت َْس َِك ا ْفـ َح ْر َ
ث).
وأم ٚافٔٚء افتل ذم شقرة افّْؾ ( َؾ َام ٰات ِٰـ ے اهلل) مع أهن ٚؽر مقجقدة ذم افتحرير إٓ إٔف جيقز حذؾٓ ٚأوظدم
حذؾٓ ٚذم حٚف ٜافقؿػ ،وذفؽ ٕن اإلمٚم حٍص رمحف اهلل تًٚػ يَرأه ٚمٍتقح ٜظْد افقصؾ.
(حي ِل
أم ٚإذا مل يُـ حرف افًِ ٜمقجقدا ذم افتحرير بسب ٛافتامثؾ ذم افرشؿ ؾٕ٘ف يًقد ذم حٚف ٜافقؿػ ،ومثٚفف ُ ْ
– ويستَح ِل  -وإن َت ِْقا – وفِتَستَقا – جآء – مآء  -شقآء  -تَرآء ا ْفـجًّ ِ
ٚن).
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ُ َ ْ ُ
َ
ََ ْ ْ
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ػ﴾ ـٚن ذم إصؾ (َٓ َت ْٖ َمُْـَْٕ )ٚقٕٚن ،إوػ موّقم ٜوافث ٜٕٔٚمٍتقح،ٜ
قش َ
فائدة :ؿقفف تًٚػ ﴿َٓ تَٖ َمََّْ ٚظذ ُي َ
و(ٓ) ٕٚؾٔ ،ٜؾال جيقز ؾٔف جمرد إطٓٚر أو جمرد إدؽٚم ،بؾ جي ٛؾٔف اإلصامم مع اإلدؽٚم ،وذم حٚف ٜاإلطٓٚر جيٛ
افًّؾ بٚفروم.
فائدة :جي ٛآهتامم بٖداء احلرف ادبدوء وادقؿقف أدا ًء ـٚمالً ،خٚص ٜإذا جٚءت اهلّزة او افًغ ادقؿقؾتٚن
قع) ،وـثرا م ٓ ٚيتؿ افْىؼ بٚحلرف ٕىَ ٚتٚم ٚأو يُقن ٕىَٚ
(ش ٌء – ُشق ٌء ُ -ج ٌ
بًد حرف شٚــٕ ،حق َ ْ
ٕٚؿه ،ٚوذفؽ ظْد ظدم آهتامم بام ذـرٕ.ٚ
فائدة :تقجد افْقن اخلٍٍٔ ٜذم مقضًغ مـ افَرآن افُريؿ ،إول ذم ؿقفف تًٚػ (وفُُِٔق ًِٕ ٚمـ افه ِ
ٚؽ ِر ِ
يـ) ذم
َ َّ
َ َ
شقرة يقشػ ،وافثٚين ( َفْ َْس ٍَ ًً )ٚذم شقرة اؿرأ ،ؾٓذه افْقن تتحقل إػ إفػ ذم حٚف ٜافقؿػ ،وذفؽ ٕهنٚ
تُُت ٛمع إفػ ضِبؼ افرشؿ افًثامين.
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اخلامتة
الػصل األول
اظِؿ إٔف جي ٛظذ افَٚرئ مًرؾ ٜأربً ٜظِقم ،وهل:
األول :ظِؿ افتجقيد ،أي مًرؾ ٜخمٚرج احلروف وصٍٚهت.ٚ
الثاين :ظِؿ إوؿٚف ،أي مًرؾ ٜضريَ ٜافقؿػ ظذ افُِّ ٜوظدم افقؿػ ظِٔٓ ،ٚوأيـ ُيستحسـ افقؿػ
أـثر مسٚئؾ افتجقيد،
بٚظتبٚر ادًْك ،وأيـ ُيستَبح،
ِّ
وبٖي مقؿع يِزم افقؿػ وبٖي ٓ ،فَد ذـرٕ ٚؾٔام شبؼ َ
وـذفؽ ذـرٕ ٚإوؿٚف افتل مـ ؿبٔؾ إداء ،أم ٚإوؿٚف افتل مـ ؿبٔؾ ادًْك ؾَد ذـرٕٚه ٚمِخه ً ٜمع بٔٚن
رمقزه ٚافداف ٜظذ ادًٚين ،وفق ذـرٕٚه ٚمٍهِ ٜفىٚل افُتٚب ،واهلدف هق افتِخٔص ٓ افتىقيؾ.
أيو ،ٚأي مًرؾ ٜضريَ ٜـتٚب ٜـؾ ـِّ ٜظذ حدة ،وذفؽ ٕن افرشؿ ؿد
الثالث :افرشؿ افًثامين ،جي ٛمًرؾتف ً
ُ
افرشؿ ،ؾٕ٘ف يِزم مْف
افتٍِظ
يىٚبؼ افتٍِظ وؿد ٓ يىٚبَف ،ؾِق تٍِظ بٚفَُِّ ٜضب ًَ ٚفِرشؿ ذم مقضع خيٚفػ
َ
خىٖ ـبر ،مثالً ُيُت( ٛرحـ ّٰـ) بدون أفػ ،و(بِ َٖئـ ٍد) ذم شقرة افذريٚت تُُت ٛبٔٚئغَ ،
و(ٓ إِػ اهلل
ؼ َ
ون َ َٓ -أ ْو َض ًُقا َ َٓ -أ ْذ َب َحَّْف َ َٓ -ا ْٕتُؿ) ذم هذه ادقاضع إربً ٜافالم فِتٖـٔد ،وتُت ٛافالم مع
ُتـ ْح َ ُ
إفػ ،ؾِق ؿرأ ذم هذه ادقاضع مىٚبَ ٚفِرشؿ ،فزم مْف حتقيؾ افُالم ادقج ٛإػ افْٚذم ،وحتقيؾ افٍِظ ادٍٔد
إػ ادّٓؾ ،ؾٚفرشؿ افًثامين تقؿٍٔل شامظل ،وٓ جيقز خمٚفٍتف ذم افتحرير ،وذفؽ ٕن افَرآن افُريؿ ظْد
ٍ
ٍ
خمتٍِ ٜفدهيؿ ،وؿد مجع افَرآن
وجقه
ٕزوفف ظذ رشقل اهلل  ـٚن يُتبف ظد ٌد مـ افهحٚب ،ٜوـٚن مُتقب ٚظذ
أبق بُر  ذم مقضع واحد ذم ظٓده ،وؿد اظتْك ظثامن  هبذا إمر ذم ظٓده افرصٔد ظْٚي ٜبٚفٌ ،ٜوأمر
ب٘ظداد ٍ
ٕسخ ظديدة مـ افَرآن افُريؿ و َب ًَ َث َٓ ٚإػ إؿٚفٔؿ ،وأمجع ظِٔف افهحٚب ٜريض اهلل ظْٓؿ ،وافٍرق بغ
افس َقر أيو ً ،ٚوؿد َؾ َّق َض أبق بُر
اجلًّغ أن اجلّع إول مل يُـ مرت ًب ،ٚأم ٚأجلّع افثٚين ؾَد َص َّ َؾ ترتُّٔ ٛ
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وظثامن ريض اهلل ظْٓام هذا إمر إػ زيد بـ ثٚب ، ٝوذفؽ ٕٕف ـٚن مـ ـٚتبل افقحل ذم ظٓد رشقل اهلل
 ،وؿد صٚهد افًرض إخر مع جزيؾ  ،وؿرأ ظذ رشقل اهلل ِ و ْؾ َؼ هذا افًرض ،ؾٓق مع ـقٕف
حٚؾي ٚؿقي ٚفَِرآن مع ؾّٓف افدؿٔؼ فألحرف افسبع إٓ إٔف ـٚن يراظل ج ٕٛٚاحلٔى ٜواحلذر ،ؾُٚن يٖمر
افهحٚب ٜب٘حوٚر م ٚفدهيؿ مـ ادهحػ مع صٚهديـ ظذ إٔف ـت ٛهبذا افنُؾ بغ يدي رشقل اهلل  وـام
أن افهحٚب ٜـتبقا افَرآن بغ يدي رشقل اهلل  ،ـذفؽ أمر أبق بُر وظثامن بُتٚب ٜادهحػ ظذ ؽرار مٚ
ِ
 ٛظْده  ،بؾ ذه ٛبًض ظِامء افتجقيد إػ أن هذا افرشؿ افًثامين ؾد ثب ٝبٖمره وإمالءه ظِٔف افهالة
ـُت َ
وافسالم ،وهُذا ت ََّؿ حترير هذا ادهحػ افؼيػ ب٘مجٚع افهحٚب ٜهبذا افرشؿ اخلٚص بدون ضبط احلرـٚت
وافَْط ،ثؿ ذم افَرن افثٚين اهلجري ُاضٔػ إفٔف افتنُٔؾ بٚحلرـٚت مع افَْٚط ،ؾًِؿ مـ هذا أن هذا افرشؿ
تقؿٍٔل ،وإٓ َف َت ٌَـ َّٔـ َر هذا افرشؿ ـام أضٔػ إفٔف افتنُٔؾ بٚحلرـٚت وافَْٚط ،وذفؽ فُٔقن افرشؿ مقاؾَٚ
فِتٍِظ ،ويستبًد مـ أمثٚل اّب بُر وظثامن وؽرمه ٚمـ أجِ ٜافهحٚب ٜأن يالحيقا ظدم مىٚبَ ٜافرشؿ
فِتٍِظ وافًدد افزائد مـ احلروف ،ثؿ ٓ يٖمروا بتٌٔره ٚأو حذؾٓ ،ٚخٚص ٜإذا ـٚن إمر متًَِ ٚبُتٚب اهلل
تًٚػ ،فذفؽ واؾؼ ظذ هذا افرشؿ مجٔع اخلٍِٚء وافهحٚب ٜوافتٚبًقن ومـ تبًٓؿ وإئّ ٜإربً ،ٜومل
يسّحقا بخالؾف ذم مقضًف.
ورمقزا هلذا افرشؿ ،وخالص ٜم ٚؿٚفق أن هذا افرشؿ بّْزف ٜحروف
أءرارا
وؿد ّبغ بًض أهؾ افُنػ
ً
ً
قن آمَّْ ٚبِ ِف ـ ُُّؾ مـ ِظ ِ
ِ
ادَىًٚت وأيٚت ادتنٚهبٚت (وم ٚيً َِؿ َت ْٖ ِوي َِف إِ َّٓ اهلل وافر ِ
اش ُخ َ
ْد َر ِّبَْ)ٚ
ِّ ْ
ُ
قن ِذم ا ْفً ِْ ِؿ ِي َُق ُف َ َ
َ َّ
َ َ َْ ُ
والرابع :ظِؿ افَراءات ،وهق ظِؿ ينر إػ اختالف ـِامت افقحل ،وافَراءة تَْسؿ إػ ؿسّغ ،األوىل :هل
افَراءات افتل يهح افْىؼ َو ْؾ ََ َٓ ،ٚويِزم اإليامن بُقهن ٚؿرإٓ ،ٚوجحقده ٚواشتٓزاءه ٚمًهٔ ٜوـٍر ،وهل
افَراءة افتل ثبت ٝظـ افَراء افًؼة بٚفتقاتر وافنٓرة.
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والثاكقة :هل افَراءات افتل مل تثب ٝظْٓؿ بٚفتقاتر وافنٓرة ،أو ُروي ٝظـ ؽرهؿ ،ؾٓل صٚذة ،وحُّٓ :ٚإٔف
إن ـٚن يَرأه ٚطْ ٚمْف بٖهن ٚؿرآن ،أو ختٔٔؾ افسٚمع بٖهن ٚؿرآن ؾٓل حرام.
وؿد فقحظ مـ افْٚس أهنؿ يسخرون مـ افذي يتِق افَرآن ِو ْؾ َؼ إحدى افروايٚت ادتقاترة ادنٓقرة،
وحيُّقن ظِٔٓ ٚبٖهن ٚؿرأءة ؾٔٓ ٚظقج وتٍرد ،وبًض احلٍٚظ يَرءون مـ افَراءات افتل اختِػ ؾٔٓ ٚأهؾ
اظتِ ِٓؿ ذم افَراءة وافتجقيد ،وٓ يًِّقن أي ؿراءة هذه؟ وهؾ هل صحٔح ٜأم ٓ؟
افًِؿ ،وذفؽ إلطٓٚر َب َر َ
وهؾ هل صٚذة أم متقاترة؟ ومم ٚذـرٕ ٚؾٔام مُ ٙيًِؿ حُؿ افٍريَغ أهنؿ شٚء م ٚيًٍِقن.

51

الػصل الثاين
اختِػ أهؾ افًِؿ ذم افَراءة افَرآن مع إحلٚن وافٌّْ ،ٜؾَٔؾ حمرم ،ٜوؿٔؾ مُروه ،ٜوؿٔؾ مبٚح ،ٜوؿٔؾ
مستحب.ٜ
ثؿ اختٍِقا ذم اجلقاز مىَِ ٚأو مَٔدا ،وافراجح مـ إؿقال إٔف إن تٌرت ؿقاظد افتجقيد فراظٔتف ؿقاظد
ادقشَٔ ٚؾٓل مُروه ٜأو حرام وإٓ ؾّبٚح ٜأو مستحب.ٜ
أم ٚؿراءة افَرآن يهقت مجٔؾ مع مراظٚة ؿقاظد افتجقيد ؾّستحب ٜومستحسْ ،ٜـام يًٍِف ظٚم ٜافًرب ،حٔٞ
أهنؿ يَرءون افَرآن بىريؼ ضبًٔل ظٚدي مع مراظٚة إحلٚن ،مع أهنؿ ؽر ُم ّىًِغ ظذ ؿقاظد ادقشَٔ،ٚ
ؾَرءون افَرآن بِحـ مجٔؾ جدا ،وهذه إحلٚن ضبًٔٔ ٓ ٜدخؾ ؾٔٓ ٚفَِقاظد ،فذفؽ تُالحظ ؾٔٓؿ اختالف
إشٚفٔ ،ٛؾُؾ واحد مْٓؿ يَرأه بٖشِقبف اخلٚص ادّتٚز ظـ ؽره ،وب٘مُٕٚف أن يَرأ هبذا إشِقب متك
تتُقن إٓ ؾٔٓ ،ٚوٓ تتىٔ ٛإٓ هب ،ٚوهبذا ُيًِؿ افٍرق
صٚء ،بخالف إٌٕٚم حٔ ٞأن هل ٚحٓٚت مًْٔ ،ٜؾال ّ
بغ افٌّْ ٜوافِٓج ،ٜؾٕٚشِقب افىبًٔل يسّك هلج ٜبخالف افٌّْ.ٜ
ثؿ اظِؿ أن ـِّ( ٜإٌٕٚم) تىِؼ ظذ رظٚي ٜافَقاظد افتل ُوضً ٝفتحسغ افهقت ،أي افتخٍٔض ذم بًض
ادقاضـ وافتُثٔػ ذم افبًض أخر ،وـذفؽ اإلءراع ذم افبًض وافتبٚضٗ ذم افبًض أخر ،ورؾع افهقت
ذم بًوٓ ٚوخٍوف ذم افبًض أخر ،افرؾؼ بٚفُِّ ٜذم افبًض وافتنديد ذم افبًض أخر ،افتبٚـل ذم
افبًض وضده ذم بًض أخر ،يبغ ـؾ م ٚيًِّف ،إٓ أن افبٚرظغ ذم افتجقيد يَقفقن بٖٕف ٓ خيِق صقت ممٚ
ذـر ،يقجد ؾٔف بًض ؿقاظد ادقشَٔ ،ٚخٚص ٜإذا ؿرأ افَٚرئ بُؾ َحـامس ورؽب ،ٜؾٓق ؿد ٓ يُقن م ّىًِ ٚظذ
ؿٚظدة مـ ؿقاظد ادقشَٔ ٚإٓ أن أحلٕٚف تُقن مقاؾَ ً ٜإلحدى افٌْامت ادىرب ،ٜوفق مل يرده ،ٚفذفؽ يسًك
بًض افَراء إػ تالوة افَرآن بَراءة خٚفٔ ٜظـ إحلٚن واف َّى ْر ِ
ب ،وذفؽ ٕن دمّٔؾ افهقت ٓيُّـ بدون
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افٌّْ ،ٜواحلذر مْٓ ٚرضوري ،وبًض أهؾ احلذر يَقفقن ظـ افًرب بٖهنؿ يتِقن افَرآن افُريؿ مع إحلٚن،
ؾٓذا افتجّٔؾ فٔس بّّْقع ،وٓ َم ٍَ َّر مْف.
ؾبٚختهٚر َٕقل :إن افَٚرئ يتِق افَرآن افُريؿ مع افتجقيد ودمّٔؾ افهقت مـ حٔ ٞافًّقم ،وٓ يراظل
ؾٔٓ ٚؿقاظد ادقشَٔ ،ٚبؾ يراظل صح ٜاحلروف وادًٚين ،وإن ـٚن ٓيٍٓؿ ادًٚين َؾ ِْ َْٔ ِْق بٖٕف يتِق ـالم اهلل تًٚػ،
وإٕف ظز وجؾ شّٔع فُالمف ،وأم ٚآداب افتالوة ؾًّروؾ.ٜ

تـّ ٝبٚفـخـٔـر
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