
 

 

 

 
 

 
 
 

 أثر اختالف القراءات العشر                
 في                          

 قواعد وأحكام التجويد                   
 

 بحث تكميمي ضمن متطمبات الحصول عمى درجة الماجستير
 القراءاتفي 

 
 إعداد

 عبداهلل سعد عبداهلل القمق
 

 :إشراف                                      

 الدكتور: مجاىد يحي محمد ىادي                          

 جامعة صنعاء -األستاذ المشارك بقسم القرآن وعمومو               

 الجميورية اليمنية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 لمعموم والتقنية جامعة األندلس

 عمادة الدراسات العميا

 كمية اآلداب والعموم اإلنسانية

 سات إسالميةاقسم در 



 ﴾ ٱلرَِحيمِ  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَلِ  ِمۡسِب ﴿

 

 قال تعالى:

هُ  َوقُۡرَءاٗنا ﴿
َ
َٰ  ٱنلَاِس لََعَ  ۥفََرۡقَنَُٰه ِِلَۡقَرأ لََعَ

  ﴾ ١٠٦ َونََزۡلَنَُٰه تزَنِيٗل ُمۡكٖث 
 [601اإلسراء: ]                           

 

 

 

 



 اإلهداء

 

ظيـا -  الً ، وتوسـماىبر ص رةمثل راً إلى والدّي العزيزين، أداًء لبعض حقيما وا 
غبة في أن أحظى بتوفيق ور ، ى منيماضمن الر  زيـد  مصـول عمـى حلم

 .دعائيما
 يرلي خ تي كانتالـثير الجميل وعونيا الكـ ىاصبر يكة حياتي عمى ر إلى ش -

 .أثناء دراستي العميا عينم
 .عيني وأنبتيم نباتا حسًنا رةة جعميم اهلل قربعإلى أوالدي األ  -
 اجياً ر  المتواضع الجيـدم ىذا إلى أىل القرآن خاصة وطـمبة العمـم عامـة أقـد -

 .قريب سميع إنو تو،صوخا موىن أم وفضمو نوـمني بماهلل القبول وأن يجع من
 

 الباحث

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير

إاّل أن أشكر  من باب رد الجميل ألىمو واالعتراف لصاحب الفضل بفضمو ال يسعني
عمى عونو وسائر نعمو ثم أثني بخالص الشكر والتقدير لشيخي اهلل تعالى أواًل 

 وأستاذي العالم الجميل الدكتور: مجاىد يحي محمد ىادي

 جامعة صنعاء -وعمومو الكريم القرآن األستاذ المشارك بقسم

الذي تفضل باإلشراف عمى ىذه الرسالة، وغمرني بفضمو ودماثة خمقو، وأحاطني 
برعايتو وعممو وتوجييو في حب ونزاىة وموضوعية، حتى استقام البحث عمى 

العمماء المخمصين سوقو، فمو مني تقدير وعرفان، ولو من اهلل خير ما يجزي بو 
 اهلل عني كل خير، وأدامو ذخرًا لمعمم وطالبو. وجزاهالعاممين، 

والشكر موصول أيًضا لمعاِلَمين الجميَمين الدكتور مطيع محمد شبالة األستاذ المشارك 
والدكتور حسان شريان أستاذ التفسير  ،بقسم الدراسات اإلسالمية في جامعة صنعاء

بداء المالحظات وعموم القرآن في جامعة إب، الَذيِن تفضال بمناقشة ىذه  الرسالة وا 
التي أسيمت في إثراءىا، وجادا عمى صاحبيا من فيض عمميما وغزير  القيمة

 .فيميما فجزاىما اهلل عني خيرا

وال يفوتني أن أشكر كل من أسيم في إنجاح ىذا البحث ماديًا ومعنويًا وأسأل اهلل أن 
 .يجزي الجميع خير الجزاء

 



 أ
 

 بسـ ا الرحمف الرحيـ

 المقدمة

دُ ﴿ َىح َُُٱۡلح َيُ ّلَِله َُعتحَدهَُُٱَّله ٰ ًَزَلُلََعَ
َ
ُ ُٱمحَكَتَٰبُأ ََُيحَعلُّله َُُقي َٗىا ١َعوََجۜاُُۥَولَهح  ٍ ًحا َايُنه  اَدٗٗدمُو  ََ ٗسااُ

ح
َذَرُةَأ  ٌ َ ّل 

ُ َ َ َوٌَيََُوي بَّش  ؤح حى  َٗيَُُٱل َىن وَنُُٱَّله ٰنََحَٰتَُيعح اُُٱمصه ٌٗ ًرمَُحَس جح
َ
ُأ هح ُلَه  نه

َ
َٰكثَيَُ ٢أ ةَٗدمُُمه

َ
[ 3-1الكوػؼ  ] ﴾فَيٍَُأ

كرسػػكلؾ الموػـ لػؾ الحمػػد كمػغ يلبالػػو لكػوؿ ككوػػؾ ككظػيـ سػػمطغلؾ لالموػـ بػػمو كسػمـ كمػػ  كبػدؾ 
خػػريفل محمػػد بػػف كبػػدا البػػغدؽ المػػيف ككمػػ   لػػن الخيػػغر ل سػػيد الكلػػيف كاآخيرتػػؾ مػػف خمقػػؾك 

 ككميع بحغبتن البرار.

  بعد غأم
فقد ألعـ ا كميلغ بلعمة اإلسوـ كالتكحيدل كاختبلغ سبحغلن بقر لن العظيـ الذم ال يأتين البغطؿ مف 

َاُ ﴿تعغل   قغؿ بيف يدين كال مف خمفنل  ۡلح ًَُزه رَُإًَهاََُنحي  َكح وَنُُۥِإَوًهاَُّلُ ُٱَّل  ُ.[9]الحكر ﴾ مََحٰفَظ 
قػػد بػػدت مظػػغهر هػػذا الحفػػظ لمعيػػغف بمػػغ يسػػرم سػػبحغلن كتعػػغل  مػػف العلغيػػة كاالهتمػػغـ مػػغلـ تعػػرؼ ك 
 -ككيؼ ال كالقر ف كتغب اإللسغلية كمعكزة ديلوغ الخغتـ الخغلػد - بشرية لن مثيو كم  مر التغريخلال

فػػػػو خدمػػػػة كتػػػػغب ربوػػػػـل فقػػػػد تمقػػػػ   لمتكػػػػددة  مػػػػف المسػػػػممكف كدار كوػػػػدهـكبوػػػػذم الحقيقػػػػة الثغبتػػػػة ا
البػػحغبة راػػكاف ا كمػػيوـ القػػر ف الكػػريـ بكميػػع قراهاتػػن كركايغتػػن كػػف اللبػػو بػػم  ا كميػػن كسػػمـ 

 كحفظكم فو قمكبوـ ككككم فو بدكرهـ.
 ف الكريـل كتمقغم كػلوـ كمػع يفيػر مػف التػغبعيف كالتشركا فو بود اإلسوـ يحممكف معوـ قراهات القر 

كػػف اللبػػو بػػم  ا كميػػن كسػػمـل كتفػػرغ الكثيػػر مػػف  فقػػغمكا بػػذلؾ مقػػغـ البػػحغبة الػػذيف تمقػػكا القػػر ف
قغمتوػغ  العممغه إلقراه القر ف لملغسل كككن هؤاله العممغه كلغيتوـ ال  ابط المبػغحؼ فػو بودهػـ كام

راػػو ا  ق(35)ت كبػؿ إلػيوـ فػػو كوػد خوفػة كثمػغف كمػ  مػغ كػغه فػو المبػػحؼ اإلمػغـ الػذم
 كلنل كسمو هذا الرسـ لممبحؼ بغلرسـ العثمغلو.

هػػذم الحركػػػة المتلغميػػة فػػػو القػػػراهة كاإلقػػراه كالتػػػدكيف أبػػػرزت كػػددا مػػػف القػػراه فػػػو كػػػؿ بمػػد مػػػف بػػػود 
كمغ رككا كتلغقمكا كلوـ اإلسوـ ككغلكا أئمة لاليرهـ مف القراهل فأخذ قراه بمدهـ كلوـ القراهة كتلغقمكهغ 

 رسـ مبغحفوـ.



 ب
 

ففو مديلة الرسكؿ بم  ا كمين كسمـ برز اإلمغمغف لغفع المدلو كأبك كعفر يزيد بف القعقغعل 
كفو مكة كبدا بف كثير المكول أمغ الببرة فكغف إمغـ القراهة فيوغ أبك كمرك الببرم كيعقكب 

الككفة برز أربعة أئمة مف أئمة اإلقراه  حمزة الحارمول كفو الشغـ برز كبدا بف كغمرل كفو 
 .(1)ككمو الكسغئو ككغبـ بف أبو اللككد كخمؼ البزار بف حبيب الزيغت

كلٌمغ كغلت القراهات  كقد اتفقت المة كم  اختيغرات هؤاله القراهل فعرفت قراهاتوـ بغلقراهات العشر.
ف غبيقكم ارتبغطوغ بأحكغـ التككيد كذلؾ لحغكتوغ المغسة إلينل فكغف البد مف البحيحة قر لغن العشر 

 .كالتككيد كممو القراهات العوقة بيف
مسغئؿ اختمفكا فيوغ كذلؾ فو البكؿ كالفرشل كقد أدل هذا االختوؼ فو العشرة مقراه كقد كغف ل

ظورت هذم المسغئؿ مبثكثة  كقد لتالير فو بعض قكاكد كأحكغـ التككيدالل  إبعض تمؾ المسغئؿ 
فو كتب القراهات الركائية كالتككيويةل كهو بحغكة ال  كمع كدراسة كذلؾ لبيغف قيمتوغ العممية 

براز أثرهغ فو تالير بعض قكاكد كأحكغـ التككيد هذم الدراسة أف يككف كلكاف  ل البغحثرأ لؾلذ ؛كام
من خغلبغ لككون (  كا أسأؿ أف يكعأثر اختوؼ القراهات العشر فو قكاكد كأحكغـ التككيد ) هك

 لكؿ خير كالحمد  رب العغلميف. والكريـ كأف يكفقل

 :أهمية  البحث

 تكمف أهمية هذا البحث فو المكر التغلية  

 ككمـ التككيد ككلن متعمقغن بألفغظ القر ف الكريـ لتعمقن بعمميف كميميف همغ كمـ القراهات -1
 كشرؼ العمـ يلبع مف شرؼ المعمكـ.

ككلن يسع  إل  بيغف كبغدة يفؿ كلوغ الكثيرل فكمغ أٌف هذم الٌمة متعبدة بغلعمؿ بأحكغـ  -2
 القر ف العممية فوو كذلؾ متعبدة بإقغمة ألفغظ القر ف أم أحكغـ توكتن.

ت لتعمقوغ ألن يحث طوب العمـ الشركو كغمة ل كطوب القر ف خغبةن كم  تعمـ القراها -3
طغلب ال يستكمؿ العمـ بقكاكد التككيد إال بتعمـ مغ يتعمؽ بن مف ؛ فغلالشديد بقكاكد التككيد

 كمـ القراهات.
حثيف مف يقمؿ مف كذلؾ لٌلن ككد مف البغ ؛بيغف أهمية كمكغلة كمـ القراهات ألن يسوـ فو -4

 ل كحغكة اللغس إلين.أهمية هذا العمـ

                                                           

 .ستأتو تركمة مختبرة لوؤاله القراه مع ركاتوـ فو مبحث مستقؿ  (1)



 ج
 

ل فو مكغف كاحد التجويدفي قواعد واحكام القراءات أثر بموضوع تعمؽ أٌلن يكمع مغ ي -5
 .وؿ تلغكلنل كيككف قريبغ مف طغلبنبحيث يس

 :أسباب اختيار موضوع البحث

  مف هذم السبغبك  لالمكاكعهذا هلغؾ كدة أسبغب الختيغر 
كدة المكاكع حيث لـ أكد مف أفردم بغلتبليؼ يير كوـ مبثكث فو كتب القراهات  -1

 .كالتككيد
ل بؿ ال يستطيع كثيره بغلعوقة بيف التككيد كالقراهات كدـ معرفة البعض مف طوب العمـ -2

م  تكايح العوقة ل لغهيؾ كف قدرتن كبيف العمميف ملوـ كربمغ مف حٌفغظ القر ف أف يميز
 .بيلومغ

التككيد كم  كثيرو مف طمبة العمـ  العشر فو قكاكد كأحكغـ خفغه أثر اختوؼ القراهات -3
؛ فأببح  البعض يظف أٌلن بحفظن لمتف ريـالقر ف الكل ككم  بعض مف معممو الشركو

العمـ ل فأراد البغحث أف يبيف فو هذا البحث أٌف قكاكد التككيد كموغالكزرية قد تعمـ 
مدان كاكبغن متبون  قغرئفو اإللمغـ بقكاكد التككيد فمغ يعتبرم  كبيره  أثره لن غختوؼ القراهات ب

 إخفغهن كهكذا. قغرئإظوغران حمقيغن قد يعتبرم  قغرئييرم ليس كذلؾل كمغ يعتبرم  قد يككف كلد
 لفو هذم القكاكد العشر اتال ييستكمؿ العمـ بقكاكد التككيد إاٌل بمعرفة أثر اختوؼ القراه -4

 .يرهغفو البوة كي كأٌلوغ قر فه يقرأ بوغ قراهاتهذم اللٌف أهؿ هذا الفف أكمعكا كم  قبكؿ 
ثـ إف المره  لبغلقراهات البغحث لسبؽ اهتمغـكذلؾ التخبص كالتعمؽ فينل  الريبة فو إتقغف -5

 ميغؿ بطبعن ال  المر الذم ألفن كطغلت معغشرتن لنل كيأمؿ أف يفيد فين أكثر مف ييرم.

 :أهداف البحث

 .ف أككن االتفغؽ كاالختوؼ بيلومغبيف كممو القراهات كالتككيد كبيغ العوقةتكايح   -1
 القراهات العشر فو قكاكد كأحكغـ التككيد. بيغف أثر اختوؼ -2
 .أحكغـ التككيد كلد تعدد القراهاتالكشؼ كٌمغ يلبالو مراكغتن فو  -3
فو أحكغـ  كم  ذلؾ التالغير القرائو مف أثرو  إبراز القيمة العممية تعميون كتككيوغن لمغ يترتب -4

 .الداه
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  :منهج البحث

مف خولن تتبع ظغهرة اختوؼ القراهات التو لوغ  أمغ ملوج هذم الدراسة فوك كبفو استقرائول يتـ
 غتالستلتغج لوذم االختوفاتعمؽ بقكاكد كأحكغـ التككيد كم  امتداد اللص القر لول كمف ثـ التحميؿ ك 

براز أثرهغ فو كمـ التككيد إظوغران كذلؾ     يأتومغ  ذلؾفو البغحث  كقد اتبع للقيمتوغ العمميةل كام

تبعوغ بذكر كأ للمتفؽ كميوغ كلد كميع القراهاالتككيد أحكغـ قكاكد ك  بذكرالبغحث بدأ   -1
تمؾ ن يككتف غبيمع  لكالشكاهد بغلمثمةمبيلغ ذلؾ  لمبتدأن بغلبكؿ ثـ الفرش مكاطف الخوؼ
 .ثـ الكوـ كم  أثر هذا الخوؼ فو الحكـ التككيدم لالقراهات المختمفة

مكتكبة بركاية حفص كف كغبـل كقد التـز رهغ القر لية إل  سك اآيغت  عزكالتـز البغحث ب  -2
ألفغظ القراهات فإلن يكتبوغ مغ كدا  كفو ترقيموغ العد الككفو فو كتغبتوغ الرسـ العثمغلو

 .تيسيرا لفوموغ بغلرسـ اإلموئو
 .البميةإل  مبغدرهغ اللبكية عزك الحغديث ب التـز البغحث  -3
ككتغب اتحغؼ  اكتمد البغحث فو لقمن لمقراهات كم  مغ كغه فو كتغب اللشر كمغ كافقن  -4

 .فاوه البشر
 اإلتيغفكم   هذم الدراسةأسمغئوـ  فو  تردك لكوـ الذيف ا ذكرفو البغحث  اقتبر  -5

كلـ يفتن مف ذلؾ إال القميؿ ممف لـ يعثر لوـ كم  تغريخ تغريخ كفغة العمـ حيث كرد اسمن ب
فو بفحة كاحدة فقد اكتف  البغحث  ذكر العمـ إذا تكرر فو المبغدر المتكفرةل أمغكفغة 

العشرة كركاتوـ فقد تركـ لوـ البغحث أمغ القراه  كلد أكؿ ذكر لن فيوغتغريخ الكفغة  إيرادب
 تركمة مختبرة فو مبحث مستقؿ؛ كذلؾ لكثرة كركد أسمغئوـ فو هذم الدراسة.

بغلرككع إل  كذلؾ  ؛فو البحث إل  قغئميوغ تردك التو كاآراه إسلغد القكاؿ البغحث ب لتـزا  -6
 .مغ تكفر بيف يدين مف المبغدرحسب مبغدرهغ المعتمدة

 .العبغرةتكخ  البغحث سوكلة اللفغظ كسوسة   -7
ل مف حيث  التالغير القرائويككد فيوغ خوؼ لمقراه  المكاككغت التو اليذكر البغحث  ـل  -8

 .ؿ مخغرج الحركؼ كبفغتوغ كيير ذلؾبعمـ التككيد مثبؿ هو خغبة 
 .التـز البغحث فو تكثيؽ معمكمغت المبغدر كالمراكع كلد أكؿ مكاع يرد فين  -9
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  :الدراسات السابقة

هذا ذا المكغؿ كلغكيف مشغبوة لعلكاف كمين مف االبحغث كالدراسغت فو هأكد فيمغ اطمعت  لـ 
قكاكد كأحكغـ التككيد( كلكف هلغؾ دراسغت  قريبة القراهات العشر فو  أثر اختوؼ البحث  كهك )
  القراهات كمف هذم الدراسغت اآتوفو مف هذا العلكاف 

ؽ حمػػكدة لمكذكػػغ( لعبػػد الػػراز أتػػغج العػػركس  القػػراهات القر ليػػة فػػو البػػلغكة المعكميػػة ) أثػػر -1
كلشػػػػػػػرت كػػػػػػػغـ ل مػػػػػػػكافحي  كغمعػػػػػػػة –رسػػػػػػػغلة دكتػػػػػػػكرام فػػػػػػػو كميػػػػػػػة اآداب كهػػػػػػػو لكسػػػػػػػودالقغ

البغحػػػث إلػػػ   غول كقػػػد قسػػػمكخمسػػػة كأربعػػػيف بػػػفحة كتقػػػع فػػػو ثوثمغئػػػةل ـ2212ق/1431
بغلبػكات كفػو البػغب ؛ تحدث فو البػغب الكؿ كػف القػراهات ككوقتوػغ ثوثة أبكاب كخغتمة

ل أمػػغ البػػغب الثغلػػث فقػػد اشػػتمؿ كمػػ  البػػرفية لمكممػػة كأثرهػػغ فػػو البليػػةالثػػغلو ذكػػر القػػراهات 
ل كهػػػذم ر البليػػػةؼ القػػػراهات مػػػف حيػػػث تالييػػػر الػػػدالالت لتالييػػػر البػػػكت كتالٌيػػػداللػػػة اخػػػتو

كػأثر مػف بعػض اللػكاحو التككيػد إال فػو القػراهات  مكاكع أثػر اخػتوؼالدراسة لـ  تتلغكؿ 
 .كأثر اإلبداؿ فو التخفيؼ فو الومز كيير ذلؾاإلديغـ فو التمغثؿ البكتو 

تحػػدث فيػػن كػػف  كقػػدبػػف سػػغلـ محيسػػف  محمػػدالقػػراهات كأثرهػػغ فػػو كمػػـك العربيػػة لمحمػػد بػػف  -2
ل كػػف اللفػػغظ المعربػػة فػػو القػػراهات ل كتحػػدثثرهػػغ فػػو الموكػػغت العربيػػة القديمػػةالقػػراهات كأ
كر ككسػػػر همػػػزة إٌف المشػػػددة كفتحوػػػغل كتلػػػغكؿ الحػػػذؼ كالػػػذكأياػػػغن كالمشػػػتؽل  ككػػػف الكغمػػػد

كتكمػػـ كػػف اللتفػػغت القػػر ف مػػف خػػوؿ أسػػمكب ا ل كأياػػغن بويػػةمكاػػكع تػػذكير الفعػػؿ كتأليثػػن
ـٌ تحػػدث كػػف  لعغمػػؿ اللحػػكم فػػو اخػػتوؼ القػػراهاتأسػػمكب الحمػػؿ فػػو المالػػة العربيػػة كأثػػر ا ثػػ

ل كيقػع فػػو ع الكتػغب فػو أحػػد كشػر بغبػغ كخغتمػػةالبػلغكة اإلكرابيػة فػػو تككيػن القػراهات كيقػػ
 .القراهات بغلمالة العربية أثركزئييف كهك كمغ يظور لـ يوتـ إال ب

كقػػػد قسػػػمن ل ة كأثرهػػػغ فػػػو الرسػػػـ القر لػػػو كالحكػػػغـ الشػػػركية لمحمػػػد حػػػبشالقػػػراهات المتػػػكاتر   -3
البغحث إل  ثوثة أبكاب كخغتمةل تلغكؿ فو البغب الكؿ  فو كمـ القراهات كتحدث كف أثر 

ل ف أثر القراهات فو الرسـ القر لوك ل  ثـ تحدث فو البغب الثغلوغ كتغريخوغالقراهات كيغيتو
ف كشػػكمن كتحسػػيلغت الرسػػـ العثمػػغلول كأثرهػػغ فػػو  لػػو كلقػػط القػػر فػػتكمـ كػػف تػػغريخ الرسػػـ القر 

ل ات المتػػكاترة فػػو الحكػػغـ الشػػركيةفقػػد اشػػتمؿ كمػػ  أثػػر القػػراه ل كأٌمػػغ البػػغب الثغلػػثالقػػراهات
كتحدث فين كف أثر القراهات فو الحكغـ االكتقغدية كفو الحكغـ  الفقوية كلكلن لػـ يتطػرؽ 



 و
 

التككيػد إال بإشػغرات يسػيرة مقتاػبة ال تفػو بػغلالرض فػو هػذا أحكػغـ كمػ  القراهات  أثرإل  
 .المكاكع

دمشؽ الطبعػة  –طبعوغ دار الفكر  كقد لمف كغمعة القر ف الكريـ بغلسكداف كهو رسغلة دكتكرام 
                                            .ق1419الكل  سلة

كرة الفغتحة إل  أخػر سػكرة يػكلس كميػن أثر القراهات العشر كم  الكقؼ كاالبتداه مف أكؿ س -4
كغمعػة اإليمػغف  السوـ  لمبغحث محمد الكائمو كهك بحث تكميمػو لليػؿ دركػة المغكسػتير فػو

ل ثػػػـ  تلػػػغكؿ أثػػػر كػػػف القػػػراهات تعريفوػػػغ كلشػػػأتوغل كقػػػد تحػػػدث فيػػػن ـ2228بػػػلعغه كػػػغـ –
ل كلكلػن مكاػعغ إلػ  لوغيػة سػكرة يػكلس مسػيفاالبتػداهل فػذكر سػبعة كخالقراهات فو الكقؼ ك 
التككيػػػد إاٌل فػػػو مكاػػػكع كاحػػػد مػػػف المكاػػػككغت فػػػو القػػػراهات أثػػػر لػػػـ يتلػػػغكؿ بغلتفبػػػيؿ 

 .عمـ التككيد كهك الكقؼ كاالبتداهالمتعمقة ب

 :وخطة دراسته البحث محتوى

 .تمويد كأربعة فبكؿ كخغتمةمقدمة ك احتكل هذا البحث كم   
المكاكع كأسبغب اختيغرم كالهداؼ التو كاػع مػف أكموػغ كالمػلوج الػذم تحدثت المقدمة كف أهمية 

 اتبع فو هذا البحثل كاستعراض الدراسغت السغبقة كمين كمحتكل خطتن.
 مبغدئػنذكػر كمػـ القػراهات ك تعريػؼ ب ملوػغالكؿ  حػثبالم كيلًػوى  فيتككف مف ثوثػة مبغحػث تمويدال أمغ

كمػػـ أهػػـ المؤلفػػغت فػػو  كػػف لوالثػػغ حػػثبالمكتحػػدث  لالتككيػػدعمػػـ كوقتػػن ببيػػغف ك كأهػػـ مبػػطمحغتن 
حسػب  لقػراه العشػرة كركاتوػـاتركمػة  بغلحػديث كػف ثغلػثال بحػثالمكقػد اخػتص  لكتككيووغ لالقراهات

 ترتيبوـ فو طيبة اللشر.

أثػػر اخػػتوؼ القػػراهات العشػػر فػػو أحكػػغـ ملوػػغ كمػػ   الفبػػؿ الكؿفبػػكؿ الدراسػػة فقػػد احتػػكل أمػػغ ك 
 ملوػغ كػف المبحػث الكؿل تحػدث ثوثػة مبغحػثكقػد كػغه فػو  رقيؽكالتتفخيـ الميـ كالك  اللكف كالتلكيف

ثوثػػة مطغلػػب تحػػدث  كمػػ تكزكػػت التػػو  كالتلػػكيف فػػو أحكػػغـ اللػػكف السػػغكلةأثػػر اخػػتوؼ القػػراهات 
ل كقػػػد اخػػػتص أبػػػكالن كفرشػػػغن  أثػػػر اخػػػتوؼ القػػػراهات فػػػو اإلظوػػػغر الحمقػػػوملوػػػغ كػػػف المطمػػػب الكؿ 
لًػػوى المطمػػب  فيمػػغ لأبػػكالن كفرشػػغن  أثػػر اخػػتوؼ القػػراهات فػػو اإلديػػغـبػػغلكوـ كمػػ  المطمػػب الثػػغلو  كي

أثػر ليبػرز  المبحػث الثػغلوكػغه قػد ك ل أثر اخػتوؼ القػراهات فػو القمػب كاإلخفػغه الثغلث بغلحديث كف
 لمكزكػػغ ذلػػؾ فػو ثوثػػة مطغلػػب المشػددتيف كاللػػكف اخػتوؼ القػػراهات فػو أحكػػغـ المػػيـ السػغكلة كالمػػيـ



 ز
 

 لاإلخفػغه الشػفكم كاإلديػغـ البػاليرأحكغـ أثر اختوؼ القراهات فو ملوغ كف المطمب الكؿ تحدث 
 كػغهثػـ  لاإلظوػغر الشػفكمأحكغـ أثر اختوؼ القراهات فو كف  المطمب الثغلوفو الحديث كقد كغه 

لػػو ل اللػػكف كالمػػيـ المشػػددتيفحكػػـ أثػػر اخػػتوؼ القػػراهات فػػو  ليبػػيفالمطمػػب الثغلػػث  مبحػػث الكقػػد كي
ثوثػة كمػ  تكزكػت فيػن  كالتػو كالترقيؽ أثر اختوؼ القراهات  فو أحكغـ التفخيـغلكوـ كم  ب ثغلثال
ل أثر اختوؼ القراهات فو أحكغـ الحركؼ التو تفخػـ دائمػغ كف ملوغ المطمب الكؿل تحدث غلبمط

أثػػر اخػػتوؼ القػػراهات فػػو أحكػػغـ الحػػرؼ التػػو تفخػػـ فػػو  ثػػـ كػػغه الحػػديث فػػو المطمػػب الثػػغلو كػػف
أثػر اخػتوؼ لمكػوـ كمػ  المطمب الثغلػث كقد خبص ل حغالتل كترقؽ فو حغالتل كأبموغ الترقيؽ

 أبكالن كفرشغن. القراهات فو أحكغـ الراه

كالمتكغلسػيف أثر اختوؼ القراهات العشر فو أحكغـ المثميف كالمتقػغربيف ليبيِّف  الفبؿ الثغلو كغه ثـ
أثػػػر كػػػف  المبحػػػث الكؿتحػػػدث  أربعػػػة مبغحػػػثكمػػػ  هػػػذم المكاػػػككغت  مكزكػػػغن ل كاكفكالومػػػغت السػػػ

لًػػوى كأقسػػغمومغ التػػو تكزكػػت فيػػن كمػػ  مطمبػػيف  اخػػتوؼ القػػراهات فػػو الحػػرفيف المتمػػغثميف المطمػػب  كي
المطمػب الثػغلو تلػغكؿ ل فيمػغ أثر اختوؼ القراهات فو المثميف البػالير كالمطمػؽكف  بغلحديثالكؿ 
 بػغلكوـ كمػ  اخػتصفقػد  الثػغلوالمبحػث أمػغ أبكالن كفرشغنل  توؼ القراهات فو المثميف الكبيرأثر اخ

 لػػػغكؿت فيمطمبػػػكمػػػ  فيػػػن أقسػػػغمومغ التػػػو تكزكػػػت ك  ثػػػر اخػػػتوؼ القػػػراهات فػػػو الحػػػرفيف المتقػػػغربيفلأ
المطمػب ل كتحػدث أبػكالن كفرشػغن  أثػر اخػتوؼ القػراهات فػو المتقػغربيف البػالير ملومغالمطمب الكؿ 

 يبػرزل المبحث الثغلػثقد كغه ك أبكالن كفرشغنل  ؼ القراهات فو المتقغربيف الكبيرأثر اختو كف الثغلو
كأقسػػغمومغ التػػو تكزكػػت فيػػن كمػػ  مطمبػػيف تحػػدث أثػػر اخػػتوؼ القػػراهات فػػو الحػػرفيف المتكغلسػػيف 

أثػر  بيػغفبالمطمػب الثػغلو  الفػردك  لالبالير تكغلسيفأثر اختوؼ القراهات فو المكف المطمب الكؿ 
 المبحػث الرابػعكفػو ختػغـ هػذا الفبػؿ كػغه أبػكالن كفرشػغنل  الكبيػر تكغلسػيفاختوؼ القػراهات فػو الم

تلػػغكؿ  لفيمطمبػػالتػو تكزكػػت فػػو كألككوػػغ  وؼ القػراهات فػػو الومػػغت السػػكاكفأثػػر اخػػت ليتحػدث كػػف
المطمػب ثػـ كػغه الحػديث فػو ل الـ االمػر كالـ الفعػؿأثر اخػتوؼ القػراهات فػو ملومغ المطمب الكؿ 

 .كالـ الحرؼ كالـ االسـ (اؿ)فو الـ أثر اختوؼ القراهات كف  الثغلو

فػو كذلػؾ  اهات العشػر فػو أحكػغـ المػد كالقبػرأثػر اخػتوؼ القػر  يكشؼ كػفل الفبؿ الثغلثثـ كغه 
ل أبػكالن كفرشػغن  بػموالمػد ال أثػر اخػتوؼ القػراهات فػو أحكػغـملومػغ المبحػث الكؿ تلػغكؿ ل فمبحثي

كأقسغمن التو  أثر اختوؼ القراهات فو أحكغـ المد الفركو ث كفيحدبغل المبحث الثغلو فيمغ اختص
أثػػر اخػػتوؼ القػػراهات فػػو أحكػػغـ المػػد كمػػ  خمسػػة مطغلػػب تلػػغكؿ المطمػػب الكؿ ملوػػغ  نتكزكػػت فيػػ



 ح
 

أثػر اخػتوؼ القػراهات فػو أحكػغـ المػد  ليبػرز المطمػب الثػغلوثـ كغه  لأبكالن كفرشغن  الكاكب المتبؿ
أثر اختوؼ  كف  المطمب الثغلثالحديث فو كغف كقد الفرشل ك  كذلؾ فو البكؿ ؛الكغئز الملفبؿ

لًػػوى ك  لأبػػكالن كفرشػػغن  القػػراهات فػػو أحكػػغـ مػػد البػػدؿ أثػػر اخػػتوؼ القػػراهات فػػو ببيػػغف  المطمػػب الرابػػع كي
 ليتحػدث كػػف المطمػب الخػػغمسقػد أتػػ  ك ل كالفػػرشالبػكؿ  ل مػف حيػػثأحكػغـ المػػد العػغرض لمسػػككف

 أبكالن كفرشغن.  أثر اختوؼ القراهات فو أحكغـ المد الوـز

أثر اختوؼ  القراهات العشر فو أحكغـ الكقؼ كالسكت كهمزتو القطع ليبيف الفبؿ الرابع كقد كغه 
اخػػػػتوؼ  أثػػػرملوػػػغ  المبحػػػػث الكؿتلػػػغكؿ  ثػػػػة مبغحػػػثثو مكزكػػػغ هػػػػذم المكاػػػككغت كمػػػ  كالكبػػػؿ

أثر اختوؼ القراهات فػو أحكػغـ  كف المبحث الثغلوتحدث  غمفي القراهات فو احكغـ الكقؼ كاالبتداه
ل مكزكػػػغ هػػػذم المكاػػػككغت فػػػو ثوثػػػة همزتػػػو القطػػػع كالكبػػػؿ كالسػػػكت كالكقػػػؼ كمػػػ  أكاخػػػر الكمػػػـ

 لحػديث كػفبغ المطمػب الثػغلو كيًلوى ل ك أثر اختوؼ القراهات فو السكت المطمب الكؿمطغلب تلغكؿ 
أثػػر بػػغلكوـ كمػػ  المطمػػب الثغلػػث فيمػػغ اخػػتص  لأثػػر اخػػتوؼ القػػراهات فػػو همزتػػو القطػػع كالكبػػؿ

أثر ليبرز  المبحث الثغلث فو ختغـ هذا الفبؿ كغهك  لاختوؼ القراهات فو الكقؼ كم  أكاخر الكمـ
 .لقراهات فو الكقؼ كم  مرسـك الخطاختوؼ ا

التػو تكبػمت إليوػغ الدراسػةل كقػد  أهػـ اللتػغئج كالتكبػيغت كالمقترحػغت تتاػمفك  الخغتمةكأخيرا تأتو 
 الكػػوـك  الحغديػػث اللبكيػػةك ات القر ليػػة قػػراهال  بمكمككػػة مػػف الفوػػغرس لكػػؿو مػػف دراسػػةال ت هػػذمذيمػػ
 .فورس المكاككغت ثـ المبغدر كالمراكعك 
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 التمييد
 تعريف وقضايا( - القراءاتعمم )

 ـا ػدمػف وكػاف   ثػد  لما كػاف ذػذا الث ػث اولػاكؿ ثالدراثػ  لقػر ال ػراقات دػو حكامػد كل كػاـ الو كاػد 
عمػـ ث كمالحوػه  ه كلذػـ مطػطم اوهمثادئػال راقات ك  ولاكؿ الوعراؼ ثعمـا  الث ث ومهاد ثاف ادم ذذا

كلاضان الكالـ ممػ  وػرا ـ  تال راقادو  ا عوو وعد مر الات ث مف لذـ المؤلفا داككف القـ  الو كاد 
 : قالق  مثا ثكذلؾ دو ال راق العشرة كركاوهـ 

 

 .وعالقتو بالتجويدومبادئو وأىم مصطمحاتو  القراءاتاالول: عمم  المبحث

 .لفات في عمم القراءات وتوجييياأىم المؤ  المبحث الثاني:

 .ورواتيمترجمة القراء العشرة  الثالث: المبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

  االول المبحث
 وعالقتو بالتجويدومبادئو وأىم مصطمحاتو  القراءاتعمم 

قة  كذػػو مطػػدر مػػف حػػرل ا ػػرل حػػراقة كحر لػػا  الغػػ :  مػػ  حػػر  ال ػػراقات: القففراءاتالتعريففف بعمففم  / أوالً 
ه  مػ  أللػ ؛لم  معوػه  كثػمو ال ػر ف حر لػا "" حػرلت الشػوق :و المغػ :  مػ   ا ػاؿكمعل  كمم  حرل د

 .كاآلاات كالثكر ثعضها إل  ثعض  دكالكمد كالكما  كاألمر كاللهو  ال طص
ألف داهػػا حػػراقة وثػػما  الشػػوق ثثعضػػه  ؛كذػػك مطػػدر كػػالغفراف كالكفػػراف  كحػػد اطمػػؽ ممػػ  الطػػالة 

ادوعػػاؿ مػػف ال ػػراقة  كحػػد و ػػذؼ الهمػػزة ملػػه  :راقوػػحكا " حػػرل ا ػػرلر كحر لػػا  : كممػػ  ال ػػراقة لفثػػها ا ػػاؿ
 .(ُ)"حر ف :فا دا اؿوخفا

وعرافػات موعػددة لهػا  ثعضػها حراػب مػف ثعػض  كذلػاؾ  ال راقاتالح د د ذكر ممماق طلما دو ا ط
 وعرافات موداخم  كلثرز ذذر الوعرافات ما امو:

 .(ِ)"ممـ اث ث داه مف كافا  اللطؽ ثألفاظ ال ر فذك (: " قْٕٓ)ت / حاؿ لثك  ااف األلدلثوُ
" ال ػػراقات ذػػو اخػػوالؼ للفػػاظ الػػك و المػػذككر دػػو كواثػػ   (:قْٕٗ)ت والزركشػػ / حػػاؿ ثدرالػػدافِ

 .(ّ)" ال ركؼ لك كافاوها مف وخفاؼ كوق اؿ كغارذا
كذػػػذاف الوعرافػػػاف لاثػػػا ث ػػػامعاف لماذاػػػ  ذػػػذا العمػػػـ كمػػػا ذػػػك المػػػراد مػػػف الوعراػػػؼ  دػػػاألكؿ لػػػـ اػػػذكر 

لمػػا اكوفػػ  ثػػ ذكر ممػػـ ال ػػراقات مػػف لا اػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات الػػذم مماػػه مػػدار مثػػائؿ ذػػذا العمػػـ  كا 
  مكضكمه كذك ككله ممـ اث ث مف كاؼ اللطؽ دو الكممات ال ر لا .

لػ  كػكف ممػـ ال ػراقات مممػا مثػو ال  إ و كلػـ اشػر كلما الوعراؼ القالو د د ذكر اخػوالؼ للفػاظ الػك 
 مـ كل كـ.الك و لـ ا دد ذذا الك و لذك ال ر ف لـ الثل  لـ غارذا  كا لمللفاظ  :كلاضا د كله

                                                           

لثػاف العػرب: دار  :ق(ُُٕؿ الػداف افدرا ػو المطػرم )ت( الظر  اثف ملظكر: م مد ثف مكـر ثف ملظػكر  مػاُ)
ثػف مثػدال ادر الػرازم (  زاف الداف الػرازم: م مػد ثػف لثػو ثكػر ُِٖ/ُج)  ق(ُُْْثاركت  ط / القالق  ) -طادر

ـ(  ُٓٗٗ-قُُْٓثاػػػػركت  ط ) –مخوػػػػار الطػػػػ اح: و  اػػػػؽ: م مػػػػكد خػػػػاطر  مكوثػػػػ  لثلػػػػاف  :ق(ٔٔٔ)ت ثعػػػػد
اللهااػ  دػػو غراػب ال ػداث كاألقػػر:    :ق(َٔٔالمثػارؾ ثػف م مػػد ال ػزرم )ت (  اثػف األقاػر: لثػك الثػػعاداتَِِ)ص

 (.ِّٔ/ِـ(  )جُٕٗٗ-قُّٗٗثاركت ) -ل مد الزاكم كم مكد م مد الطلا و  المكوث  العمما  و  اؽ: طاذر
وفثػػار الث ػػر الم ػػاط: دار  :ق(ْٕٓشػػهار ثػػأثو  اػػاف األلدلثػػو )تم مػػد ثػػف اكثػػؼ ال( لثػػك  اػػاف األلدلثػػو: ِ)

 (.ُِ/ُ)ج  ـ( ََُِ -ذػ ُِِْثاركت  ط/ األكل  ) –الكوب العمما  
الثرذاف دو ممـك ال ر ف: و  اؽ: م مد  :ق(ْٕٗثدا ثف ثهادر الزركشو )تلداف م مد ثف مثدر ا( الزركشو: ّ)

 (.ُّٖ/ُ)ج ـ( ُٕٓٗ-قُّٕٔاثراذاـ  دار إ ااق الوراث العرثا  ماث  الثاثو ال مثو كشركائه   ط/ األكل  )
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 .(ُ)المغ  كافمراب  كال ذؼ كافقثات  كالو راؾ كافثكاف  كالفطؿ كا وطاؿ كحاؿ دو وعرافه: /ّ
 كذذا الوعراؼ إلما ذكر ثعض لك ه اخوالؼ ال راقات ك  اخف  ما داه مف مدـ الشمكؿ.

ر ف مخالفا ثػه مذذب اذذب إلاه إماـ مف لئم  ال ال راقة (: " قٕٖٓ)ت كحاؿ لثك ال اثـ اللكارم/ ْ
 .(ِ)غارر دو اللطؽ دو ال ر ف الكراـ م  اوفاؽ الركااات كالطرؽ مله"
  ه مػف ملػد ال ػراق  خػوالؼ المه ػاتكاؤخذ مم  ذذا الوعراؼ لله لمػا كطػؼ اخػوالؼ ال ػراقات ثألػ

ثؿ كحد اثػوغمه ثعػض لمػداق افثػالـ مػف المثوشػرحاف دهـ مف ذلؾ ثأله إ وهاد لإلماـ كذذا  اطح 
كا    للَّها ك و مف الثػماق ذـ لمطعف دو ال راقات ال ر لا  الموكاورة ثكطفها مذاذب ا وهادا كغار 

 المثوعاف.
 :  كواثعػػػه الػػػدكوكر ملػػػاع ال طػػػاف دػػػو كواثػػػه(ّ)(ملاذػػػؿ العردػػػاف)كثمقػػػؿ ذػػػذا الوعراػػػؼ حػػػاؿ طػػػا ب 

ا إلػ  اللثػو طػم  ا دهػو قاثوػ  ثأثػالادذ ) إ  للػه زاد دػو ذػذا الوعراػؼ ()مثا ث دػو ممػكـ ال ػر ف
 .كالفهـ الم ومؿ كزاؿ ثه افشكاؿ ال رج درد  ثهذر الزاادة ذلؾ (ْ)مماه كثمـ(

(: " ذك ممـ اعل  ثكافا  لداق كممات ال ر ف الكػراـ كاخوالدهػا معػزكا قّّٖ)ت / حاؿ اثف ال زرمٓ
 .(ٓ)إل  لاحمه"

 لكقر الموأخراف  كذك مشهكر شهرة حائمه.كذذا الوعراؼ مماه 
 (  اث حػاؿ:قَُّْ)ت ذك وعراؼ الشاخ مثد الفواح ال اضواللفس ماؿ إلاه و/ كالوعراؼ الذم ٔ

" ممـ اعرؼ ثه كافا  اللطؽ ثالكممات ال ر لا   كطرؽ لدائها اوفاحا كاخوالدا  م  مػزك كػؿ ك ػه إلػ  
 .(ُ)" لاحمه

                                                           

 واثو المطرم  لثػك العثػاس  ل مد ثف م مد ثف لث  ثكر ثف مثد الممؾ ال ثطاللو ال ( ال ثطاللو شهاب الداف:ُ)
لطػػائؼ افشػػارات لفلػػكف ال ػػراقات: و  اػػؽ: مػػامر الثػػاد مقمػػاف كمثدالطػػثكر شػػاذاف   ذػػػ(:ِّٗ تشػػهاب الػػداف )

 (.َُٕ/ُ)ج ـ( ُِٕٗ-قُِّٗال اذرة ) -الكواب الثادس كالعشركف
ث  اللشػر دػو ال ػراقات شرح طا :ق(ٕٖٓل اثـ م ب الداف اللكارم )تم مد ثف م مد ثف م مد لثك ا( اللكارم: ِ)

 (.ّ/ُ(  )جـ ََِّ -ذػ  ُِْْثاركت  ط/ األكل  ) –العشر: دار الكوب العمما  
ملاذػؿ العردػاف ممػـك ال ػر ف: مطثعػ  ماثػ  الثػاثو ال مثػو  :ق(ُّٕٔ مد مثدالعظاـ الزرحػالو )تم ( الزرحالو:ّ)

 (.ُِْ/ُ  )جكشركائه  ط/ الطثع  القالق 
  ـ(َََِ -ذػػػ ُُِْمكوثػػ  المعػػارؼ لملشػػر كالوكزاػػ   ط/ القالقػػ  )ممػػـك ال ػػر ف:  ( ملػػاع ال طػػاف: مثا ػػث دػػوْ)

 (.ُُٕ)ص
مل ػد الم ػرئاف  :ق(ّّٖثف م مد ثف اكثؼ ال ػزرم )ت لثك الخار شمس الداف م مد ثف م مد( اثف ال زرم: ٓ)

 (.ٗ  )صـ(ُٗٗٗ-قَُِْكمرشد الطالثاف: دار الكوب العمما   ط/ األكل  )
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 لمثا ػػث  لاضػػا  كاثػػدككذػػك اشػػثه وعراػػؼ اثػػف ال ػػزرم إ  للػػه زاد مماػػه افشػػارة إلػػ  مكاضػػ  ا وفػػاؽ 
 .(ِ)لف ذذا الوعراؼ  ام  مال   دفاه افشارة إل  مكاض  ا وفاؽ كا خوالؼ  كالعزك إل  اللاحؿ

 : كممات ال ر ف مف  اث ل كاؿ اللطؽ ثها ككافا  لدائها.موضوعو / ثانياً 
ف الو راػػؼ اللطػػؽ ثالكممػػات ال ر لاػػ   كطػػاالوها مػػ : العطػػم  مػػف الخطػػأ دػػوثمرتففو وفائدتففو / ثالثففاً 

  رل ثه. اي  رل ثه كما   رل ثه كؿ مف لئم  ال راقة  كالومااز ثاف ما اي كالوغاار  كالعمـ ثما اى 
للػػه مػػف لشػػرؼ العمػػـك الشػػرما   لك ذػػك لشػػردها لشػػدة وعم ػػه ثأشػػرؼ كوػػاب ثػػماكم  فضففمو: / رابعففاً 
 ملزؿ.
 كذك ل د ممـك ال ر ف الكراـ.  لم المغاارر كافدوراؽ : الوثاافنسبتو إلى غيره من العموم / خامساً 
كذذا طثعػا مػف  ( قِْٔ)ت ثف ممر الدكرملئم  ال راقة  كحاؿ لثك ممر  فص  واضعو: / سادساً 

دال راقات الموكاورة  زق مف ال ر ف الكراـ  كلكؿ مف حرل ثهػا   ما مف اللا ا  العمما لاللا ا  اللظرا   
وم   ال ر ف ث راقوه مف  ثراؿ مػف رب العػزة مػز لكؿ مف  ؛ ألله ذكذك اللثو طم  ا مماه كثمـ

 .ك ؿ
 ممـ ال راقات  م  حراقة: ثمعل  ك ه م ركق ثه. اسمو: / سابعاً 
طػم   لػ  اللثػوامف الل ػكؿ الطػ ا   كالموػكاورة مػف مممػاق ال ػراقات المكطػكل   استمداده: / ثامناً 

 ا مماه كثمـ.
 ما كوعماما.: الك كب الكفائو وعمحكم الشارع فيو / تاسعاً 
مػػف اػػاق امامهػػا  مػػزة  مل مثػػ و  ؼو لػػحكامػػدر الكماػػ  كمثػػائمه ال زئاػػ : ك ػػكلهـ: كػػؿ ل مسففائمو: / عاشففراً 

 كالكثائو كخمؼ  كا ممها كرش ثخمؼ مله  ككؿ راق مفوك   لك مضمكم  كحعت ثعد كثرة لطما  
 .(ّ)كذكذا ارح ها كرشااق ثاكل   لك

ِٟ يَۡٮِم  ﴿ كاع كب كخمؼ كالكثائو ـماطكلما مثائمه ال زئا  دك كلهـ: حرل   .[ْالفاو  :] ﴾ ٱّلِي٨ِ َؿ٤َِٰ
 .(ُ)ا لؼ كحرل ال مهكر ث ذدها ثإقثات

                                                                                                                                                                          

الزاذػػرة دػػو ال ػػراقات  الثػػدكر :ق(َُّْمثػػد الفوػػاح ثػػف مثػػد الغلػػو ثػػف م مػػد ال اضػػو )ال اضػػو:  مثػػد الفوػػاح (ُ)
 –دار الكوػػاب العرثػػػو  : بال ػػراقات الشػػاذة كوك اههػػػا مػػف لغػػ  العػػػر  –العشػػر الموػػكاورة مػػػف طراػػؽ الشػػاطثا  كالػػػدرة 

 (.ٕص) ثاركت
مػػارات  ط/ األكلػػ  اف -دار الكاضػػح: اػػ  م ارلػػ دراثػػ  و مامالظػػر   مامػػ  ثػػالـ: ال ػػراقات ركااػػ  كرش ك فػػص   (ِ)
 .(َْ)صـ(  َُِْ-قُّْٓ)
 (.ْصمثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة ) (ّ)
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كذلاؾ مططم ات خاط  ثعمـ ال راقات ملوشرة دو كوثػه ك  ثػد لكػؿ مػف لراد لف اػدرس كاث ػث دػو 
 ما امو: ذلؾمف ك   (ِ)ثها َـّ مً ممـ ال راقات لف اي 

 د األئم  مف ال ػراق العشػرة ممػا ل مػ  مماػه الػركاة ك ػراقة لػاد  كماطػـ ذو ما لثب أل :القراءة/ ُ
 .(ّ)كل كذما

ذو ما لثب لمراكم مف افماـ ال ارئ كركاا  حالكف مف لاد  ك فص مف ماطػـ  كلػك  الرواية:/ ِ
 .(ْ)لخذ مله ثكاثط  شخص لك لكقر

 ا طد ثالطراؽ ل د لمراف: :الطريق /ّ
ف لػػػػػزؿاألكؿ: مػػػػػا لثػػػػػب ل خػػػػػذ مػػػػػف الػػػػػر   مػػػػػف كرش لك ق(َِْ)ت   مقػػػػػؿ طراػػػػػؽ األزرؽ(ٓ)اكم كا 

 كذكذا...  مف  فص ق(ُِٗ)ت الطثاح ثف مف كرش  لك مثاد ق(ِٔٗ)ت األطثهالو
القػػالو: مػػا اطمػػؽ ممػػ  طراػػؽ وم ػػو ال ػػراقات كطراػػؽ الشػػاطثا  كالػػدرة كطراػػؽ طاثػػ  اللشػػر  كذػػذر 

 .(ٔ) الطرؽ ذو الوو وؤخذ ملها ال راقات الموكاورة
  ثػػد لمػػف اعػػرؼ ال ػػراقة لف اعػػرؼ الخػػالؼ الكا ػػب مػػف الخػػالؼ  " (:قُُُٖ)ت لطفاحثػػوحػػاؿ ا

ال ػػائز  كلف اعػػرؼ لاضػػا الفػػرؽ ثػػاف ال ػػراقات كالركااػػات كالطػػرؽ كالفػػرؽ ثالهػػا  دو ػػكؿ مػػقال: إقثػػات 
مػػػف كرش  دهػػػذر  ق(ِٔٗ)ت الثثػػػمم  حػػػراقة المكػػػو  كركااػػػ  حػػػالكف مػػػف لػػػاد   كطراػػػؽ األطػػػثهالو

لخػػؿ دػػال ثػػد لف اػػأوو ال ػػارئ ث ماػػ  ذلػػؾ  كلػػك   كالطػػرؽ ذػػو الخػػالؼ الكا ػػب لركااػػاتكا ال ػػراقات
 .(ٕ)" ركااوهثشوق مله كاف ل طا دو 

                                                                                                                                                                          

الثػػثع  دػػو ق(: ِّْس ثػػف م اذػػد الومامػػو الثغػػدادم)تلثػػكثكر ل مػػد ثػػف مكثػػ  ثػػف العثػػاالظػر  اثػػف م اذػػد:  (ُ)
(  اثػػػػػػف مهػػػػػػراف َُْ/ُ)جق(  ََُْلقالاػػػػػػ  )ط/ ا ال ػػػػػػاذرة  -: و  اػػػػػػؽ: شػػػػػػكحو ضػػػػػػاؼ دار المعػػػػػػارؼال ػػػػػػراقات

و  اػؽ: :  المثثػكط دػو ال ػراقات العشػرق(: ُّٖثػاف ثػف مهػراف اللاثػاثكرم )تلثػك ثكػر ل مػد ثػف ال اللاثاثكرم: 
 (.ٖٔ)صق(  ُُٖٗ)دمشؽ  -  م م  المغ  العرثا ثثا   مزة  اكمو

 كذلؾ خشا  افطال .دو وعراؼ ذذر المططم ات مم  وعرافها ا ططال و   الثا ث ( لحوطرِ)
إو ػػاؼ دضػػالق الثشػػر دػػو ق(: ُُُٕ)ت م مػػد ثػػف مثػػد الغلػػو الػػدمااطو شػػهاب الػػداف ل مػػد ثػػفالػػدمااطو:  (ّ)

 (.ٕ/ُج) ـ( ُٖٗٗ-قُُْٗلثلاف  ط/ األكل  ) -دار الكوب العمما : ال راقات األرثع  مشر
 (.ُّْص( اثف ال زرم: مل د الم رئاف كمرشد الطالثاف )ْ)
ف لػػػػػزؿ (ٓ) (: لم مهمػػػػػا كػػػػػاف لػػػػػاز ن مػػػػػف طث ػػػػػ  الػػػػػركاة مقػػػػػؿ )حػػػػػراقة لػػػػػاد  مػػػػػف ركااػػػػػ  حػػػػػالكف مػػػػػف طراػػػػػؽ لثػػػػػو )كا 

 ق( مف طراؽ الفرضو(ّْْق( مف طراؽ اثف ثكااف)تِٖٓلشاط)ت:
 (.ُْصالظر   مام  ثالـ: ال راقات ركااات كرش ك فص دراث  و ماما  م ارل  ) (ٔ)
غاث اللف  دو ق(: ُُُٖ)تكرم الطفاحثو الم رئ المالكوممو ثف م مد ثف ثالـ لثك ال ثف اللالطفاحثو:  (ٕ)

 (.ِّ/ُج)  ـ(ََِْ -قُِْٓ)  ط/ األكل  دار الكوب العمما   و  اؽ: ل مد م مكد ال افاف: ال راقات الثث 
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ذك ما الثػب  خواػار ال ػارم كاثػم  ثػالخالؼ ال ػائز  كذػك خػالؼ األك ػه الوػو وكػكف  الوجو:/ ْ
اـ كالطػكؿ مم  كالػرـك كافشػمدثأم ك ػه لوػ  ال ػارئ ل ػزلر  كأك ػه الثثػ  مم  ثثاؿ الوخاار كافثا  

 .(ُ)كل كذاكالوكثط كال طر 
 ذك العالـ ثال راقات الوو ركاذا مشاده  مف مقمه كل ازر ثال راقة كافحراق. المقرئ:/ ٓ

ػػحػػاؿ اثػػف ال ػػزرم: " كلػػك  فػػظ الواثػػار مػػقال لػػاس لػػه لف ا ػػرل ثمػػا داػػه إف لػػـ اي  ه ثػػه كدً هه مػػف شيػػادً شى
  و كػػػـ إ  ثالثػػػماع  كلكؿ مػػػف ثػػػمو م رئػػػا ذػػػك مطػػػعب ثػػػف  ألف دػػػو ال ػػػراقات لشػػػااق ؛مثمثػػػال
 اعمػـ األكس كالخػزرج –ثػمـ طػم  ا مماػه ك  – ػاف لرثػمه اللثػو-رضو ا ملػه  -ق(ّ)تممار
 .(ِ)ال ر ف

  مثوػػدئ  كموكثػػط  كملوهػػو  دالمثوػػدئ مػػف لدػػرد إلػػ  قػػالث ركااػػات :ممػػ  قالقػػ  لحثػػاـ القففارئ:/ ٔ
 .(ّ)الملوهو مف مرؼ مف ال راقات لشهرذا كلكقرذاكالموكثط إل  لرث  لك خمس  ك 

كذو ما ركار  م  غفار   امكف وكاطؤذـ مم  الكذب  مف مقمهـ إل  ملوه   القراءة المتواترة:/ ٕ
 .(ْ) الثلد  كذذا اللكع اشمؿ ال راقات العشر الموكاورة

ال راقة الوػو لػـ اطػح ثػلدذا كذو الوو لـ وو  ػؽ داهػا لركػاف ال ػراقة الموػكاورة  كػ :القراءة الشاذة/ ٖ
اخوػػؿ داهػػا ركػػف مػػف  أللػػه ؛العرثاػػ مكاد ػػ  المغػػ  رثػػـ المطػػ ؼ ك  الػػركلاف اآلخػػراف كذمػػا كاد ػػت كلػػك

 .(ٓ) لركاف ال راقة الم ثكل 
 كذو ال راقات الوو ولثب إل  ال راق الثػثع  الػذاف  معهػـ لثػك ثكػر ثػف م اذػد القراءات السبع:/ ٗ
 كمثد ا ثف مامر  كمثد ا ثف كقار المكو  كلثك ممرك الثطرم لاد  المدلو  :(  كذـقِّْ)ت

 كممػو ثػف  مػزة الكثػائو  ك مزة ثف  ثاب الزاات الككدو  كماطـ ثف لثو الل كد الككدو  الشامو
ذػػػذا كاعوثػػػر لثػػػك ثكػػػر ثػػػف م اذػػػد لكؿ مػػػف احوطػػػر ممػػػ  ذػػػؤ ق الثػػػثع  دػػػو كواثػػػه )الثػػػثع  دػػػو   

 ال راقات(.
ث الوو ذو ما و م  ال راقات الثث  الموكاورة الوو ثثؽ ثااف لط اثها كالقال ر:القراءات العش /َُ

ثػػ اؽ إق(  كاع ػػكب ثػػف َُّ)ت  عفػػر ازاػػد ثػػف ال ع ػػاع المػػدلو وثػػلمػػف:  ذػػو حػػراقات كػػؿو ك وماهػػا 
                                                           

 (.ٖص(  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )ِّ/ُ( الظر  الطفاحثو: غاث اللف  )جُ)
 (.ٗصرئاف كمرشد الطالثاف )( الظر  اثف ال زرم: مل د الم ِ)
 (.ٕ/ُ( الدمااطو: او اؼ دضال الثشر )جّ)
افشػػػػػارات لفلػػػػكف ال ػػػػػراقات ال ثػػػػطاللو: لطػػػػائؼ   (ُٓصاثػػػػف ال ػػػػزرم: مل ػػػػػد الم ػػػػرئاف كمرشػػػػد الطػػػػػالثاف ) (ْ)

 .(ٗٔ/ُ)ج
 (.ُٕ/ُالدمااطو: إو اؼ دضالق الثشر )ج (ٓ)
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ق(  كحػػػػد  مػػػػ  ذػػػػذر ِِٗ)ت ق(  كخمػػػػؼ ثػػػػف ذشػػػػاـ الثػػػػزار الكػػػػكدوَِٓ)ت ال ضػػػػرمو الثطػػػػرم
اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر(  قػػـ حػػاـ ثػػلظـ  رم دػػو كوػػاب لثػػمار )ال ػػراقات افمػػاـ م مػػد ثػػف ال ػػز 

 طاث  اللشر دو ال راقات العشر(. ال راقات العشر دو كواثه )
كدرشا لرثػ  حػراقات  كف ال راقات المضثكط  لطك ن الشاذة كقارة  كلكال راقات القراءات الشاذة:  /ُُ

 الازاػػدم ق(  كا اػػ ُِّ)ت كاثػػف م اطػػف ق( َُُ)ت كذػػو الوػػو ركاػػت مػػف ال ثػػف الثطػػرم
 ق(.ُْٖ)ت ق(  كاألممشَِِ)ت
 كذو الوو و م  الثث  كالقالث كاألرث  المذككرة. لقراءات األربع عشر:/ اُِ
كا طػػػد ثهػػػا ال كامػػػد المطػػػردة الوػػػو ولطثػػػؽ ممػػػ  كػػػؿ  زئاػػػات  أصفففول القفففراءات(: األصفففول )/ ُّ

الكلااػ    قلثثػمم   كافدغػاـ الكثاػر  كذػاا ثػوعاذة كا :ال امدة  كالوو اكقر دكرذػا كاو ػد  كمهػا مقػؿ
 .(ُ)...إلخمم  كمف كممواف  كافمال  كالمد كال طر  كالهمزواف مف ك

ذػػػو الكممػػات الوػػػو ا ػػؿ دكرذػػػا كوكرارذػػا دػػػو المطػػ ؼ ك  و كمهػػػا حامػػدة  ك  او ػػػد  الفففرش:/ ُْ
  دها  ك)موػػػاعي )ممػػػؾ  كمالػػػؾ( ثإقثػػػات ا لػػػؼ ك ػػػذ :كوثػػػم  لاضػػػا الفػػػركع مقػػػؿ حكلػػػه وعػػػال    كمهػػػا
 ثالرد  كاللطب. (كمواعى 

ذاف المكضػػػعاف ضػػػمف ل ػػػد لثػػػكاب األطػػػكؿ ثػػػؿ إف ذػػػ  ػػػهالدرادهػػػذا اعػػػد مػػػف دػػػرش ال ػػػركؼ لعػػػدـ 
 اهما دو ثكروو الفاو   كاكلس.كضعى ف مم  مام طكرى 

 :والقراءاتالعالقة بين عممي التجويد 

والدػا مػ  العػزك خال ر لاػ  اوفاحػا كاوثاف مما ثثؽ لف ممـ ال راقات ذك ممـ ثكافاات اللطؽ ثالكممػات 
 : ػػاد الشػػوق ا اػػدر لم لوػػ  ثػػه  اػػدا  كال اػػدلمػػأخكذ مػػف  مغػػ :دهػػك دػػو الالو كاػػد  لمػػاإلػػ  لاحماهػػا  

 .الو ثاف  كالوكماؿ كافو اف :  دهك ثمعل ل اض الردمق  كطاغ  الوفعاؿ مله  كد ا كد و كادان 
طػار  اػدا  كل ػدت الشػوق د ػاد  كالو كاػد  ك اق دو لثاف العرب: ك اد الشوق  ػكدر ك ػكدر لم:

 .(ِ)مقمه
ال ر لاػػ  مػػف  اػػث  ممػػـ اث ػػث دػػو الكممػػات كلمػػا مػػف  اػػث ا طػػطالح داعػػرؼ ممػػـ الو كاػػد ثألػػه :

 .(1)إمطاق ال ركؼ   ها كمثو  ها

                                                           

 -لموػػراث الطػػ اث  دار :ال ػػراقة لطػػكؿ ثاػػاف دػػو اقةافضػػ :ق(َُّٖلػػكر الػػداف ممػػو ثػػف  م مػػد الضػػثاع )ت (ُ)
 (.َُ)ص القالا / ط  طلطا

 (.ُّٓ/ّثف ملظكر: لثاف العرب )جا (ِ)
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مػاف  دهمػا اولػاك ف مكضػكما كا ػدا كذػك مٍ ثػاف العً  الكقا ػ  كمف خالؿ ذذاف الوعرافاف ووضػح العالحػ 
  دعمـ ال راقات اولػاكؿ ملهما اولاكله مف  ه  وخومؼ مف ال ه  األخرل ات ال ر لا  إ  لف كالن الكمم

الكممػات ال ر لاػ  مػػف  اػث كافاػػ  اللطػؽ ثهػػا اوفاحػا كاخوالدنػػام  العػزك إلػػ  لاحامهػا  كلمػػا ممػـ الو كاػػد 
 .اتدهك اهوـ ثالكممات ال ر لا  مف  اث إمطاقذا   ها كمثو  ها مف المخارج كالطف

ف ممػػػـ ال ػػػراقات ملفطػػػؿ مػػػف ممػػػـ الو كاػػػد  ثػػػؿ إف مممػػػاق ال ػػػراقات ال مػػػكف ذػػػذر لكذػػػذا   اعلػػػو 
ػالركااات كاعممكلها طالثهػـ ممػ  كدػؽ الكافاػ  المي   -طػم  ا مماػه كثػمـ -كدة المركاػ  مػف اللثػو ى

ف كالت وركل م كدة. ا مولاقكلكف  ؿ اذومامهـ ذك   ثهذر الركااات كل مها كضثطها كا 
 العالح  ثاف الو كاد كال راقات ذو مالح  ال زق مف الكؿ دالو كاد  زق مف ال راقات كما ثاأوو.د

دال راقات  ثد لها مف الو كاد   كلاضا دعمػـ الو كاػد ا وػاج إلػ  ممػـ   كالعالح  ثالهما لاضا وكامما 
ل ثهػػػا  كلكػػػف  ا ػػػ  ال ػػػراقات  كذلػػػؾ لمعردػػػ  األك ػػػه ال ػػػائزة  كالطػػػرؽ الوػػػو ا ػػػرل ثهػػػا  كالوػػػو   ا ػػػر 

 .اال راقات لمو كاد لمظـ مف  ا وه إلاه
كالعالح  ثالهما لاضا مالح  وأقر كوأقار  داخوالؼ ال راقات له لقر دو حكامد كل كاـ الو كاد  دمقال 
ما اعوثرر حارئ إظهارا حد اككف ملد غارر إدغامػا  كمػا اعوثػرر حػارئ مػدا طثاعاػا حػد اعوثػرر حػارئ  خػر 

 ب اخوالؼ ال راقات.مدا  زما ثثث
 ماف كذلؾ دو األمكر الوالا :مٍ ؿ لك ه ا وفاؽ كا خوالؼ ثاف العً ا مإكامكف 

 أوجو االتفاق: أوالً 

 .الكراـثألفاظ ال ر ف  ك دة المكضكع مف  اث إروثاط كال مف العمماف /ُ
ؿ ال ر ف لزً  كدة الوو لي لف ال راقات ال ر لا  المعزكة للاحماها   امكف حراقوها ملفك  مف الكافا  الم /ِ

 ثها  ثمعل  لف األك ه المل كل  ل مت م كدة.
لػ  إال ثػـ لف ممـ الو كاد اعػد  ػزقا مػف ممػـ ال ػراقات ممػ  اموثػار لف ممػـ ال ػراقات كمػا و ػدـ  /ّ

كلف ممػػـ الو كاػػد دػػو كقاػػر مػػف مثا قػػه اعوثػػر مػػف األطػػكؿ الوػػو ث قهػػا   حثػػماف: األطػػكؿ كالفػػرش
 ال راق.

 
                                                                                                                                                                          

دار   و  اػػؽ: م مػػد طػػادؽ حم ػػاكمالعماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػد:  :ق(ُّٕٔ)ت ثعػػد ثثػػ  المطػػرم ممػػو م مػػكد (ّ)
مثدالعزاز ثف مثدالفواح ال ارم:  ثد العزازم(  الظر: ٕ)صـ(  ََِْ-قُِْٓثكلدرا   ط/ األكل  )اف -الع ادة
 (.ّٗ/ُج) مؤثث  الرثال  :مم  ركاا   فص مف ماطـ ثف لثو الل كد حكامد الو كاد: ال ارم
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 جو االختالف:أو  ثانياً 

 كاخومؼ ممـ الو كاد مف ممـ ال راقات داما امو:
  ثػػاخوالؼ الػػػركاة علىػػدػػإف ممػػـ الو كاػػد   اي   كذػػك األلفػػاظ ال ر لاػػ  :/ مػػف  اػػث ولاكلػػه لممكضػػكعُ

كذك مما   خػالؼ   كمزك الركااات للاحماها ث در ملااوه ث  ائؽ األلفاظ ال ر لا  كو كادذا كو ثالها
 ػػػراق  دػػػإف ال ػػػراق ممكمػػػا موف ػػػكف ممػػػ  مكضػػػكمات مخػػػارج ال ػػػركؼ كالطػػػفات  دػػػو لكقػػػرر ثػػػاف ال

 كال ضااا الكما  لممد كال طر كغار ذلؾ.
 لم لف ممـ ال راقات اهوـ ثمكاض  ا خوالؼ لكقر مف مكاض  ا وفاؽ كالو كاد ثعكس ذلؾ.

وػػب ركااػػ   كوػػب ال ػػراقات كو  دله  الل مػػمػػدػػإف مػػله  كوػػب ال ػػراقات ذػػك ال :مػػف  اػػث المػػله  /ِ
كوػب درااػ  وعومػد ممػ  در ػ  م ػدرة ال ػارئ دػو ذػو  ثػؿالو كاػد دػال وعولػو ثالركااػات  ثخالؼ كوب 

  كحػػد لشػػار افمػػاـ مكػػو ثػػف لثػػو (ُ)كو مامهػػا ككطػػفها  ػػاؿ إدرادذػػا كوركاثهػػامال ظػػ  لطػػكات المغػػ  
ر دػػو ذػػذا كلثػػت لذكػػ " :د ػػاؿإلػػ  مػػا ثػػثؽ مػػف الومااػػز ثػػاف ال ػػراقات كالو كاػػد  (قّْٕ)ت طالػػب

الكواب إ  ما   اخوالؼ داه ثاف لكقر ال ػراق  دا ػب ممػ  كػؿ مػف حػرل ثػأم  ػرؼ كػاف مػف الثػثع  
مطائهػػا   هػػا ممػػ  مػػا ذكر لف اأخػػذ لفثػػه ثو  اػػؽ األلفػػاظ   مػػ  كػػؿ  ػػرؼ مػػف ذػػذا  وػػهكو كاػػدذا  كا 

 .(ِ) الكواب"
كاخػوالدهـ دػو الهمػز  راق" حد و دـ ذكر لطػكؿ ال ػ و كاد الهمز :كملها حكله  اف و دث مف ل كاـ 

ثدالػه كو  ا ػه كغاػر ذلػؾ مػف ل كامػه دػو غاػر ذػذا الكوػاب دػال  ا ػ  للػا دػو ذكػػر  كوماالػه ك ذدػه كا 
لمػا ذػك كوػاب  ممػ    ػائؽ  كحػكؼو كاػد للفػاظ ك ذلؾ  كذلؾ مػا شػاثهه دمػاس ذػذا كوػاب اخػوالؼ  كا 

مطػػػاق المفػػػظ    ػػػه كمعردػػػ  ل كػػػاـ ال ػػػركؼ الوػػػو الشػػػأ الكػػػالـ م لهػػػا ممػػػا   اخػػػوالؼ دػػػو الكػػػالـ كا 
 .(ّ)"لكقرر

                                                           

-قُِِْط/ األكلػػ  )  ممػػاف -دار ممػػارة الظػػر  م مػػد مفمػػح ال ضػػاة كلخػػركف: م ػػدمات دػػو ممػػـ ال ػػراقات: (ُ)
 .(َُٗ-ُٖٖ)ص   ـ(ََُِ

 لثػك م مػد مكػو ثػف لثػو طالػب  مػكش ثػف م مػد ثػف مخوػار ال اثػو ال اركالػو األلدلثػوب: مكو اثف لثو طالػ (ِ)
  ط/ القالقػ  ممػاف -دار ممار  و  اؽ: ل مد  ثف در ات: الرماا  لو كاد ال راقة كو  اؽ لفظ الوالكة: ق(ّْٕ)ت
 .(ِٓ ُٓص)ـ(  ُٔٗٗ-قُُْٕ)
 (.ُِٖص( مر   ثاثؽ )ّ)
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معردػ  ماذاػ  ال ػركؼ كػال هر كا ثػوعالق  كالوفخػاـ كالورحاػؽ   كممـ الو كاػد ذػ لف الغرض مف /ّ
رحػؽ     كمػف الػذم دخػـ كمػف الػذماإلػ  ركاوهػ االؼ كمزكذػـ ال راقات دهك اهػوـ ثمثػائؿ الخػكلما مم

 كمف الذم لظهر كمف الذم لدغـ...إلخ.
مػف ذػذر اللا اػ  الو كاػد كال ػراقات  وق( الفػرؽ ثػاف مممػُُْٓ)ت المرمشػوم مػد كحد ثاف افمػاـ 

" إف حمت ما الفرؽ ثاف مممو الو كاد كال راقات حمت: ممـ ال راقات ممـ اعرؼ داه اخػوالؼ  : ث كله
لئم  األمطار دو لظـ ال ر ف دو لفس  ركده لك دو طفاوه  دإذا ذكر داه شوق مف ماذا  طفات 

كلمػػا ممػػـ الو كاػػد دػػالغرض ملػػه معردػػ  ماذاػػ  طػػفات   وومػػاـ إذ   اوعمػػؽ الغػػرض ثػػهدهػػك ال ػػركؼ 
 .(ُ)" كذلؾ   ؽ دو الرماا   ال ركؼ دإذا ذكر داه شوق مف اخوالؼ األئم  دهك ووماـ

ألف الم طػكد مػف القػالو معردػ   ؛كحػاؿ المرمشػو لاضػا: " اممػـ لف ممػـ ال ػراقة اخػالؼ ممػـ الو كاػد
مػػ  حطػػ  اللظػػر دػػو الخػػالؼ داهػػا مػػقال: اعػػرؼ دػػو ممػػـ الو كاػػد لف   ا ػػ     ػػائؽ طػػفات ال ػػركؼ

عػرؼ دخمهػا دػالف كرح هػا دػالف    اي الوفخاـ كذا  ك  ا   الورحاؽ كػذا  كدػو ال ػراقة: لم ممػـ ال ػراقات
مثا ػػػث طػػػفات ال ػػػركؼ كافدغػػػاـ كافظهػػػار  كالمػػػد كثهػػػذا الػػػدد  مػػػا ا ػػػاؿ ممػػػـ ال ػػػراقة اوضػػػمف 

 .(ِ)الورحاؽ  كذو مثا ث ممـ الو كاد"كال طر  كالوفخاـ ك 
إل   الػػب الوم ػػو دػػ   لٌمػػا ممػػـ ال ػػراقاتكثرااضػػ  الفػػـ  ثػػب ثػػالوم و مػػف الشػػاكخو/ممػػـ الو كاػػد اكْ

 ال راقات. لك لكقر مف كوب باا واج داه إل   فظ كو
  العممػاق /ممـ الو كاد ا واج إلاػه كػؿ مػف ا ػرل ال ػر ف الكػراـ  لمػا ممػـ ال ػراقات دػال ا وػاج إلاػه إٓ

ك  اشػػورط مممػػه  حػػراقة لك ركااػػ  م ثكلػػ    ً ف  داكفػػو لف ا ػػكد الوػػالو كوػػاب ا ممػػ  لاَّػػك الموخططػػ
 ث ما  ال راقات.

 

 

 

                                                           

و  اػػػؽ: لثػػػك :  هػػػد الم ػػػؿ دػػػو و كاػػػد ال ػػػر ف العظػػػاـ :ق(َُُٓو زادر )تمػػػد المرمشػػػو ثػػػا  مم  المرمشػػػو: (ُ)
 .(ُٔ)صـ(  ُٖٗٗ-قُُْٖ  ط/ األكل  )الثعكد ل مد الفخرالو

 لح  ؿ مكث  درح اللاطرم الوكراوو:لثك مثدا غالـ ثف حدكرم ثف  مد ثف طا غالـ حدكرم ال مد: (ِ)
 ( ـََِٕ -قُِْٖ)  األردف  ط/ القالاػػػػػػػػ  مػػػػػػػػافم –دار ممػػػػػػػػار  :الدرثػػػػػػػػات الطػػػػػػػػكوا  ملػػػػػػػػد مممػػػػػػػػاق الو كاػػػػػػػػد

 .ل ال مله (ِِ ُِص)
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 انيالث المبحث
 مؤلفات في عمم القراءات وتوجييياأىم ال

 :وطئةت

و طػم  ا مماػه د ػد وم ػار اللثػ  طدر افثالـ اؤخذ ثالوم و كغارر مف العمػكـ كاف ممـ ال راقات دو
  قـ  -طم  ا مماه كثمـ –كثمـ مف  ثراؿ مف رثلا مز ك ؿ  قـ وم ار الط اث  مف رثكؿ ا 

ػػػػ ف ثعػػػػدذـ مػػػػلهـ  كذكػػػػذا  وػػػػ  كطػػػػؿ إلالػػػػا ال ػػػػر ف ث راقاوػػػػه لخػػػػذ الوػػػػاثعكف مػػػػف الطػػػػ اث   دأخػػػػذ مى
 لزؿ.الط ا   غضا طراا كما لي 

درادذػا ثالوػألاؼ  كوماازذػا مػف كلما اثودل مطر الودكاف كثدل العممػاق ثالوطػلا ؼ دػو ثػائر العمػكـ  كا 
 العمـك الوو لدردت ثالوطلاؼ.غارذا كاف ممـ ال راقات مف لكائؿ ومؾ 

كحد اخومؼ العمماق دو لكؿ مف لدرد ممـ ال راقات ثالوألاؼ  دذذب األكقر إل  لله لثػك مثاػد ال اثػـ  
لكؿ إمػاـ معوثػر  مػ   ذك له" ل ر(اللش دو ) ق(ّّٖ)ت (  كذكر اثف ال زرمقِِْثف ثالـ )ت

  كلكلػػه لم اثػػف ال ػػزرم حػػاؿ دػػو كواثػػه )غااػػ  اللهااػػ ( دػػو ور مػػ  لثػػو  ػػاوـ (ُ)ال ػػراقات دػػو كوػػاب"
 .(ِ)" كل ثثه لكؿ مف طلؼ دو ال راقات" :ق(ِْٖ)ت الوالث ثو

ثػف وأثاس الشاع  لعمـك افثالـ( إل  لله لثػاف  ( دو كواثه )قُّْٓكذذب الثاد  ثف الطدر)ت
 (.قُُْوغمب الككدو)ت

 ف لكؿ مػػػف للػػػؼ دػػػو ممػػػـ ال ػػػراقات ذػػػك ا اػػػ  ثػػػف اعمػػػرؿ الػػػدكوكر مثػػػد الهػػػادم الفضػػػمو: " إكا ػػػك 
ذلػػؾ  ( مػػف ا اػ  ثػف اعمػر: " كللػؼ إقػرقُْٓ)ت ذلػؾ ث ػكؿ اثػف مطاػ ممػ  (  كاثػودؿ قَٗ)ت

 .(ّ)"طثكاثط كواثا دو ال راقات  م  داه ما ركم مف اخوالؼ اللاس داما كادؽ الخ
  (قِّْ)تاعمر إل  زمف اثف م اذدمف زمف اثف  الدكوكر الفضمو ذذر المؤلفات قـ ثرد 
إل  لكقر مف لرثع  كلرثعاف مؤلفا ذكر ملها كوثا ألثاف ثف وغمب الككدو  كم اوؿ ثف  كلكطمها

                                                           

 اللشػر: ق(ّّٖ)ت الخار شمس الداف م مد ثػف م مػد ثػف م مػد ثػف اكثػؼ ال ػزرم لثك: ال زرم اثفالظر   (ُ)
 (.ْٔ/ُج)  المطثع  الو ارا  الكثرل  و  اؽ: ممو م مد الضثاع: العشر ال راقات دو
 .(ُُْ/ُج)  ق(ُُّٓ) ط  مكوث  اثف واما دو طث ات ال راق:   اللهاا غاا : ال زرم اثف (ِ)
-قَُْٓ)  ط/ القالقػػػ  ثاػػػركت  -دار ال مػػػـ :كوعراػػػؼ وػػػاراخ ال ر لاػػػ  ال ػػػراقات: الفضػػػمو مثػػػد الهػػػادمالظػػػر   (ّ)

 .(ِٕص)  ـ(ُٖٓٗ
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(  قُٔٓ)ت ك مزة ثف  ثاب الزاات  (قُْٓثف العالق )تاكلثو ممرك  ( قَُٓثماماف)ت
 .(ُ)(  كغارذـقَِٓ)ت كاع كب ال ضرمو

دػػو ال ػػراقات الثػػث   قػػـ دػػو ال ػػػراقات  كلشػػهرذا المؤلفػػات ذػػـلذكػػر دػػو ذػػذا المطمػػب  ووأاػػكثػػكؼ 
العشر  قـ دو ال راقات األرث  مشر كما زاد مماها  قـ لمرج مم  لشهر كوب ال راقات  كذلػؾ ممػ  

 الل ك الوالو:

 المؤلفات في القراءات السبع: ىمأواًل: أ

ألهػػا لػػـ وموػػـز ثعػػدد معػػاف مػػف ال ػػراقات  دػػأثك مثاػػد ثوماػػزت   للفػػت حثػػؿ اثػػف م اذػػدالكوػػب الوػػو إف 
 :ق(ّّٖ)ت ( للػػؼ كواثػػا دػػو ال ػػراقات ك عمهػػـ كمػػا حػػاؿ اثػػف ال ػػزرمقِِْ)ت ال اثػػـ ثػػف ثػػالـ

 .(ِ) ك عمهـ داما ل ثب خمث  كمشراف حارئا م  ذؤ ق الثثع  ""
 الثغدادم الومامو. كلكؿ مف ثث  الثثع  ذك لثك ثكر ل مد ثف م اذد

 وأشير المؤلفات في القراءات السبع:

/ كواب الثثع  دو ال راقات: للفه اثف م اذد الومامو ثثغداد  م  داه لطكؿ كدرش حراقات ثثع  ُ
الضػثط كافو ػاف كطػكؿ  :حراق اخوارذـ مف ثػاف حػراق األمطػار  ككضػ   خواػارر شػركطا معالػ  ملهػا

اشوهر ذذا الكواب شهرة دائ    كولاحمه طمثػ  العمػـ  ككػاف اثػف م اذػد العمر دو مالزم  ال راقة  كحد 
حطد الوخفاؼ مم  طمث  ال راقات  كو راب ذذا العمـ لهـ  داحوطر مم  ثثع  حراق  كاخوػار راكاػاف 

 .(ّ) مثث  الثثع ( )ثعد ذلؾ ب رئ  كحد مرؼ اثف م اذدمف كؿ حا

اث اف ك فظها  كدو ذذا ا كؿ ومماذر لثك طاذر كحد دعؿ اثف م اذد ذلؾ رغث  دو ضثط حراقات الث
ثأؿ ر ؿ اثف م اذد: لـ   اخوار الشخص للفثه  ردا ا مػؿ مماػه  " (: قّْٗ)ت ثف لثو ذاشـ

ا دو  فظ ما مض  مماه لئمولا  ل كج ملا إل  اخواار  رؼ " ل ف ل كج إل  لف ليعًمؿ للفثل د اؿ:
 .(ْ)"  رل ثه مف ثعدلااى 

                                                           

 (.ّّ-ِٕص): كوعراؼ واراخ ال ر لا  ال راقات: الفضمو الهادم مثد( الظر  ُ)
 (.ُٖٔصمفمح ال ضاة كلخركف: م دمات دو ممـك ال راقات )( الظر  م مد ِ)
معرد  ال ػٌراق : ق(ْٖٕشمس الداف لثك مثدا م مد ثف ل مد ثف مقماف ثف حااماز الذذثو )ت: الذذثوالظر   (ّ)

 ط/ األكلػػػػػ   ثاػػػػػركت –ال  مؤثثػػػػػ  الرثػػػػ  : ثشػػػػػار معػػػػركؼ  ك خػػػػػركفو  اػػػػػؽ: كاألمطػػػػارالكثػػػػار ممػػػػػ  الطث ػػػػػات 
 .(ُِٕ/ُج)  ق(َُْْ)
 (.ُِٕ/ُ( الظر  الذذثو: معرد  ال راق الكثار )جْ)
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 .(قّْٕت) ال اثو طالب ثول ثف الثث : لمكو اقاتال ر  دو الوثطرة/ ِ
( ثدالاػػ  دػػػو قْْْ)ت مقمػػاف ثػػػف ثػػعاد الػػػدالو ك/ الواثػػار دػػو ال ػػػراقات الثػػث : للفػػػه لثػػك ممػػػر ّ

  كمهو األلدلس كالمغرب شهرة مظام   ثؿ كدو العالـ افثالمو داأللدلس  كحد اشوهر ذذا الكواب 
ر ف ثمضمله  كمما زاد دو شهرة الواثار كثهؿ الوشارر كطار الطمث  ا فظكله كارككله كا رؤكف ال 

  ر مه ا حد ضمله دو ملظكموه ) رز األمالو(. (قَٗٓثاف اللاس لف الشاطثو )ت
 الدالو. ممر ثوالثث : أل ال راقات دو الثااف  ام / ْ
 .(ذػْٓٓت) األلطارم خمؼ ثف الثث : فثماماؿ ال راقات دو العلكاف /ٓ
 .(ذػُٔٓت) الث مو اـ الف  ثف: الثث   راقاتال دو الو راد/ ٔ
 .ق(َْٓ)ت األلطارم ممو ثف  مدل  ثف الثث : ال راقات دو حلاعاف/ ٕ
( لظمهػا ثاونػإُُّ: كذػو ملظكمػ  مككلػ  مػف )الوهالو( شاطثا : كاثمها ) رز األمالو كك ه/ الٖ

دػو ذػػذر الملظكمػػ    لمػػدالو ف الشػػاطثو كوػاب الواثػػاراألمػاـ لثػػك ال اثػـ الشػػاطثو ثمطػػر  كحػد ضػػمَّ 
الخالدػػات  كذػػو الكممػػات الوػػو مردػػت دامػػا ثعػػد ثاثػػـ " زاػػادات ال طػػاد" لم مػػا  كلضػػاؼ إلاػػه ثعػػض

 ثار.ال طادة الشاطثا  مم  ما دو الوا زادوه
  ا: ر م  الشاطثوافماـ  ا كؿ ذذا كدو

 الػػػػػػػمٌ مؤ  مله ا ثعكف دأ لت...  اخوطارر تػػػػػػػػرم الوٌاثار اثرذا كدو

 . (ُ) وفضال لف اػػػك هه  ااق دمفت...  دكائد رػػػػػػػػػػػػػػػػػػثلش زادت اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكللفاده

 ال ػػراق ممػػ   لػػلمد  الرمػػكز داػػه اثػػوخدـ ثهػػا  خاطػػ  مطػػطم ات لاظمهػػا لهػػا كضػػ  ال طػػادة كذػػذر
 اف اطػػ  ممػػ  حػػادران  زذػػارمك  كدػػؾ شػػر ها كاعػػرؼ ا فظهػػا مػػف دطػػار إلػػاهـ  ال ػػراقات مػػزك كطرا ػػ 
 العممػػاق ثهػػا امولػػ  د ػػد  ػػدان  كقاػػرة شػػركح كلمشػػاطثا كدرشػػان   لطػػك ن  كركاوهػػـ الثػػثع  ال ػػراق ثػػاخوالؼ

  خر. كوابه  ارزحه لـ ما كال ثكؿ الشهرة مف حتزً كري  دائ   ملاا 
 ال طادة: ذذر شركح لشهر كمف

  .(ذػّْٔت) الثخاكم الداف لعمـ ال طاد: شرح دو الكثاط دوح /ل

                                                           

 األمػػالو  ػػرز  ق(َٗٓ)ت الشػػاطثو خمػػؼ ثػػف ل مػػد الرمالػػو لثػػك م مػػد ثػػف داػػرة ثػػف ال اثػػـ: الشػػاطثو افمػػاـ (ُ)
  مكوثػ  دار الهػدل كدار الغكقػالو لمدراثػات ال ر لاػ   و  اػؽ: م مػد ومػاـ الزمثػو: الثػث  ال ػراقات دػو الوهالو كك ه

 . (ٗٔ ٖٔ)الثات ( رحـَُ)صـ(  ََِٓ-قُِْٔ )  ط/ الراثع 
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 كا ذػك ثػؿ شػر ها مػف لكؿ كذػك"  :وػهمور  دػو( ذػػّّٖت) ال ػزرم اثف حاؿ  الشاطثو ومماذ كذك
 .(ُ)"اآلداؽ دو شهروها ثثب لممـ
لاه    .(ِ)" اشر ها دو  لها ا ا اض " :ه كلث الشاطثو لشار كا 

 .(المعالو كلز)  الكواب كاثـ( ذػٔٓٔت) المكطمو شعم  شرحب/ 
 شػػرح ممػػ  داػػه  ػػرص  (ذػػػٓٔٔت) الم دثػػو شػػام  لثػػك للفػػه األمػػالو  ػػرز مػػف والمعػػال إثػػراز /ج

 رمكزذا. كدؾ معالاها كثااف الشاطثا  لثاات
 .(ذػَُٖت) ال اطح  ثف :الملوهو الم رئ اركوذك المثودم ال ارئ ثراج/ د
  .(ذػُُّٖت) لضثاععمو م مد ال :ال طاد م طكد إل  رادمال إرشاد/ ذػ
  .(ذػَُّْت) ال اضو الفواح لعثد لشاطثا :ا شرح دو الكادو/ ك

 الثث : ال راقات دو المؤلف  الكوب كمف
  .(ذػُُُٖت) الطفاحثو اللكرم ممو لمثاد: الثث  ال راقات دو اللف  غاث/ ٗ

  (.ذػُُُّت) مالووخى المي  م مد ثف لرضكاف الثدكر: الثثع  األئم  حراقة لذكر الطدكر شفاق/ َُ
لما  ال راق ممػ  كوعكاؿ شهروها لزاادة كشرك ها الشاطثا  ملظكم ك  الواثار وابك مف الكالـ ؿطا كا 
  داها. ما

 :لمعشر المكمم  القالث ال راقات دو الكوب كمف لشهر
 ملظكمػػ  كذػػو  ق(ّّٖ)تال ػػزرم اثػػف لألمػػاـ:  المرضػػا  الػػقالث ال ػػراقات دػػو  المضػػا الػػدرة مػػوف
 لثػو مػف كػالن  حػراقات داها ذكر الطكاؿ الث ر مف وكذ  هاكرًكاّْ  الشاطثا  ث ر مم  ثاوان  (َِْ) دو

 كاثػوخدـ  ق(ِِٗ)ت الكػكدو كخمػؼ  ق(َِٓ)ت و ضػرمال كاع ػكب  ق(ُِٖ)ت المػدلو  عفر
 ثػػول كرمػػز كراكااػػه   عفػػر ألثػػو كراكااػػه لػػاد  رمػػز د عػػؿ ال ػػراق لهػػؤ ق كالعػػز  دػػو الشػػاطثا  رمػػكز
 لػاد  حػراقة  عػؿ لف مله ه ككاف كراكااه  مؼلخ كراكااه  مزة كرمز كراكااه  لاع كب كراكااه ممرك
 خمػػؼ  ل ػػراقة لطػػالن   مػػزة كحػػراقة  اع ػػكب ل ػػراقة لطػالن  ممػػرك لثػػو كحػػراقة  عفػػر  لثػػو ل ػػراقة لطػالن 
 ا كؿ: ذذا الخالؼ. كدو ذلؾ ذكر ثك ه ملهما كالن  د رل اخومفا فا  ك  ال راقة اذكر لـ اوف ا دإف
 وأطال حد لطمه م  ـكقالقه .... لاد  كاألكؿ ممرك لثك لقافو 

                                                           

 (.ِْٓ/ُ( اثف ال زرم: غاا  اللهاا  دو طث ات ال راق )جُ)
الثػػخاكم: ممػػو ثػػف م مػػد ثػػف مثػػد الطػػمد الهمػػدالو المطػػرم الشػػادعو  لثػػك ال ثػػف  ممػػـ الػػداف الثػػخاكم )ت  (ِ)

 –ال ؽ مثد الدااـ ثاؼ ال اضو  مؤثث  الكوب الق ادا  دراث  كو  اؽ: مثد  : ماؿ ال راق ككماؿ افحراق: ذػ(ّْٔ
 .(ْٗ/ُ  )جـ( ُٗٗٗ -ذػ  ُُْٗط/ األكل )  ثاركت
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 ( ُ)الذمً دأي  كا   لذكر خالفكا ف.... دإ مهـػػػػػػكأط الركاة قـ كرمزذـ
 كذػػذر (قُِْٗت) الثػػملكدم كشػػرح (هــ ْٖٖت) الزثاػػدم شػػرح ملهػػا: كقاػػرة شػػركح  المضػػا كلمػػدرة

 .ال زرم  ثف الواثار و ثار خالط  ذو الملظكم 

  :العشر القراءات في المؤلفات ىمأ :ثانياً  

 (.قَْٓ)ت / الوثطرة دو حراقة األئم  العشرة: ألثو ال ثف ممو ثف م مد الخااطُ
 (.قْٔٗ)ت الثغدادم ر: ألثو طاذر ل مد ثف ممو ثف ثكار/ المثولار دو ال راقات العشِ
 (.قُِٓ)ت / إرشاد المثودئ كوذكرة الملوهو دو ال راقات العشر: ألثو العز ال اللثوّ
 (.قَْٕ)ت ر: لعثد ا ثف مثد المؤمف الكاثطو/ الكلز دو ال راقات العشْ

 الػدالو ممػرك ألثػو الواثػار كوػاب كذػك  ال ػزرم ثػفا للفػه العشػر: ال ػراقات دػو الواثار و ثار/ ٓ 
ػػ لاكػػكف الػػدرة لظػػـ للػػه ال ػػزرم ثػػفا ثػػاف كحػػد الػػقالث  ال ػػراقات إلاػػه مضػػادان  ق(ْْْ)ت  ظهػػافً  ى  فمى

 مػػرؼ حػػد رحػػرل مػػف لاكػػكف الواثػػار و ثاػػر للػػؼ قػػـ لظمػػان  العشػػر ال ػػراقات  مػػ  حػػد  الشػػاطثا ك فػػظ
 دػو كل عمها العشرة حراقات ثوعراؼ الشاطثا   فاظ لو ؼ لف رلات"  د اؿ: لقران  العشرة ال راق خالؼ
  ثػػػال ثكؿ وم اػػػت كلمػػػا!.. م اػػػب المطػػػؼ مػػػف لثػػػمكب دػػػو د ػػػاقت مخوطػػػرة  ملظكمػػػ ن  ال ػػػرز مػػػوف

 ثػثعوه إلػ  كلضػاؼ  الواثػار كوػاب دػو ذلؾ لدعؿ لف اترل  المأمكؿ غاا  اللف  مف ألذمها ك طؿ
 كوكضػػػاح كوهػػػذاب وطػػػ اح مػػػف إلاػػه لضػػػاؼ مػػػا مػػػ  كػػػالو ثار لػػه اكػػػكف ملػػػكاؿ ل ثػػػف دػػػو القالقػػ 
 كالػػت ك اػػث طػػكاب  لك خطػػأ مػػف غاػػرر إلػػ  ثػػه لمػػدؿ لك الكوػػاب لفػػظ لغاػػر لف غاػػر مػػف كو راػػب
"  ثمفػظ كخوموهػا"  حمػت"  لفػظ مماهػا حػدمت اػرةكق كالػت فكا   ثػال مرة داػه  لل  وهػا اثػارر مماه الزاادة
 .(ِ)" لممـ كا

 ممػػدة اعػػد مظػػاـ  ادػػؿ كوػػاب كذػػك ق( ّّٖ)تال ػػزرم ثػػفا للفػػه العشػػر: ال ػػراقات دػػو اللشػػر/ ٔ
  هػد مػف ثػه حػاـ مػا فكثػاَّ مطكلػ    ثم دمػ  مؤلفػه لػه حػدـ م مػداف  دػو ا   ال راقات  ثعمـ لممشوغماف

 لدع كلػـ مماػه اعومػد كثػفر إلاػه ار ػ  كوػاب دػو( ال ػراقات لم ) عوهػاك م" :  د ػاؿ الكوػاب ذػذا دو
مفػػان  ك    ذكروػػه  إ  ردػػان  األقثػػات الق ػػات ذػػؤ ق ملػػد  ك  ككضػػ وه  ثالوػػه إ  إشػػكا ن  ك  وػػه لقث إ  خي

                                                           

ط/    دار الهػدل   و  اػؽ : م مػد ومػاـ الزمثػو :دو ال راقات القالث الموم  لمعشر  المضا الدرة: ال زرم اثف (ُ)
 .(ٖ ٕ)رحـ الثاواف ( ُٓ)ص  ـ (َََِ-قُُِْ)  القالا 

 -الفرحػػػػػاف دار   و  اػػػػػؽ: ل مػػػػػد م مػػػػػد مفمػػػػػح ال ضػػػػػاة: دػػػػػو ال ػػػػػراقات العشػػػػػر الواثػػػػػار و ثاػػػػػر: ال ػػػػػزرم فاثػػػػػ (ِ)
 .(ّٗص)ـ(   َََِ-ذػ ُُِْ)  ط/ األكل   مماف/األردف
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 ملفػػردان  ثػػه الفػػرد كمػػا كشػػذّْ  مػػلهـ طػػح مػػا ممػػ  ملثهػػان  كروثوػػه   معوػػه إ  مفرحػػان  ك  حرثوػػه  إ  ثعاػػدان 
 إثهػػػػاـ رادعػػػػان    لممواثعػػػػات كالشػػػػكاذد معوثػػػػران  كالوػػػػر اح كالوضػػػػعاؼ كالوطػػػػ اح الو راػػػػر مموزمػػػػان  كدػػػػذّْ 

 كالطػػػادر الػػػكارد دػػػركل كالغػػػرب  الشػػػرؽ ثػػػاف طػػػرؽ  مػػػ   كا ػػػد  ػػػؿ إلػػػ  الم  ػػػؽ ثػػػالعزك الوركاػػػب
 الػذم ألف كالواثػار؛ الشػاطثا  دػو مػا كػؿ ممػ  ملػه  ػزقان  كاشػومؿ كالو رار  ثافو اف كادرد  ثالغرب
 مف داه ما غار و  ا ان  طرا ان  قمالاف  كل ذذا كواثلا ورل كللت طرا ان  مشرة لرث  الثثع  ملد داهما
 .(ُ)و طر ك  و ط    دكائد
 اػػث اخوطػػر كواثػػه اللشػػر دػػو م مػػد لطاػػؼ ذكػػر داػػه خػػالؼ   و راػػب اللشػػر: للفػػه اثػػف ال ػػزرم /ٕ

لم ػػراق كالثػػا قاف  وػػ    الشػػغمكا ثالم ػػدمات الوػػو ال ػػراق دػػو األطػػكؿ كالفػػرش  حاطػػدا و راػػب اللشػػر 
  اقت دو كواب اللشر  ككذا الوعما ات كاألثالاد الوو امكف لف اثوغلو ملها طمث  ال راقات.

(  اخوطػر داػه و راػب اللشػر دمػـ قِٔٗ)ت / مخوطر و راب اللشر: للفه الشاخ زكراا األلطػارمٖ
 اقات العشر.اثؽ إ  ما  ثد مله لمعرد  لطكؿ كدرش ال ر 

( َُُٓمػاـ اثػف ال ػزرم  كمػدد لثااوهػا)اقات العشر: كذو ملظكم  للفهػا اف/ طاث  اللشر دو ال ر ٗ
ثاوػػػا ضػػػملها كوػػػاب اللشػػػر  ك عمهػػػا ممػػػ  ث ػػػر الر ػػػز  كلكػػػؿ ثاػػػت ركم مثػػػو ؿ  كاثػػػوخدـ رمػػػكز 

ثطرا ػػػ   ف الرمػػػكز دػػػو مػػػزك ال ػػػراقاتالشػػػاطثو دػػػو ملظكموػػػه  كزاد مماهػػػا رمػػػكزان كقاػػػرة  كاثػػػوكقر مػػػ
 و واج إل  شرح كالوثار كودحاؽ.

 كحد امول  ثها العمماق كولاحمكذا  فظا ثالثلد الموطؿ إل  لاظمها  كلها شركح كقارة كملها:
لػػه ق(  كذػػك شػػرح طػػغار لكّٖٓ)ت ال ػػراقات العشػػر: أل مػػد ثػػف اللػػاظـل/ شػػرح طاثػػ  اللشػػر دػػو 

 ثهؿ كاضح العثارة.
(  كذػك شػرح مطػكؿ داػه قٕٖٓ)ت ر: ألثػو ال اثػـ اللػكارمب/ شرح طاث  اللشر دو ال راقات العش

 دكائد كقارة.
ق(  كذػػك شػػرح ُِِْ)ت ج/ الهػػادم شػػرح طاثػػ  اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر: لم مػػد ثػػالـ م اثػػف

 .(ِ) زاققالق  ل دومطكؿ 
ل ػػػراقات مػػػف طراػػػؽ الشػػػاطثا  كالػػػدرة  لك الواثػػػار كالو ثاػػػر مػػػرؼ ملػػػد ال ػػػراق ثاثػػػـ وم ػػػو ا: فائفففدة

لػ  ذػذر ال ػراقات  كوم ػو ال ػراقات الم طكد ثذلؾ حمػ  الطػرؽ المؤداػ  إاقات العشر الطغرل(  ك ال ر )

                                                           

 .(ٕٓ ٔٓ/ُ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )جُ)
 .(ُِٕ-ُٖٔصخركف: م دمات دو ممـ ال راقات ) ( الظر  م مد مفمح ال ضاة ك ِ)
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ال ػػػراقات العشػػػر الكثػػػرل(  كذلػػػؾ لكقػػػرة  ) :مػػػف طراػػػؽ طاثػػػ  اللشػػػر كاللشػػػر مػػػرؼ ملػػػد ال ػػػراق ثاثػػػـ
 الطرؽ الوو  كاذا ذذا الكواب.

 كمف المؤلفات دو ال راقات العشر كذلؾ:
(  كثهػذا العلػكاف قّٖٗف حاثػـ اللشػار)تثػ و ال راقات العشر الموكاورة: لعمرد ر / الثدكر الزاذر َُ

 ( كواثان  كذك لشهر مف األكؿ.قَُّْ)ت للؼ الشاخ مثد الفواح ال اضو

 ما زاد عمييا:فعشر  لكتب المؤلفة في القراءات األربعا ىمثالثًا: أ

 خمث  كمشراف حارئا.(   عمهـ قِِْ)ت / كواب ال راقات: ألثو مثاد ال اثـ ثف ثالـُ
 (.قَْٖ)ت مشر: ألثو الفضؿ الخزامو / الملوه  دو ال راقات الخمسِ
: ألثػػػو ال اثػػػـ اكثػػػؼ ثػػػف ممػػػو ثػػػف  ثػػػارة العشػػػر كاألرثعػػػاف الزائػػػدة مماهػػػا/ الكامػػػؿ دػػػو ال ػػػراقات ّ

 (.قْٓٔ)ت الهذلو

 (.قْٖٗحثو )ت/ إاضاح الرمكز كمفواح الكلكز دو ال راقات األرث  مشر: لم مد ثف خماؿ ال ثاْ

(  كذػػػك دػػػو ال ػػػراقات قِّٗال ػػػراقات: لشػػػهاب الػػػداف ال ثػػػطاللو )ت/ لطػػػائؼ افشػػػارات لفلػػػكف ٓ
 األرث  مشر.

الثشػػػػػػر دػػػػػػو ال ػػػػػػراقات األرثػػػػػػ  مشػػػػػػر: أل مػػػػػػد ثػػػػػػف م مػػػػػػد الػػػػػػدمااطو الثلػػػػػػاق  ق/ إو ػػػػػػاؼ دضػػػػػػالٔ
 (  كذك اخوطار لطائؼ افشارات.قُُُٕ)ت

مفػػردات  :راقة مػػف ال ػراقات الثػػاث   ثمؤلػػؼ مثػو ؿ مقػػؿكحػد للػػؼ العممػػاق كوثػا كخطػػكا كػػؿ ركااػ  كحػػ
(   اػػػث  عػػػؿ لكػػػؿ حػػػارئ مػػػف ال ػػػراق الثػػػثع  كواثػػػا قْْْ)ت ال ػػػراق الثػػػثع : ألثػػػو ممػػػرك الػػػدالو

كوػػاب  :إدػػراد ثعػػض ال ػػراقات  كمقػػؿ( دػػو قْٕٓمثػػو ال  كلاضػػا مؤلفػػات لثػػو  اػػاف األلدلثػػو )ت
  خشػػا  افطالػػ  كلػػك   (ُ)(  كغارذػػاقْْٔألثػػو ممػػو األذػػكازم )ت ق(ُِّ)ت ثػػف م اطػػفاحػػراقة 
 كقارا مف ومؾ الكوب. الثا ث لثرد

ف ال ػراقات الثػث  الوػو  معهػا اثػف م اذػد ذػو األ ػرؼ الثػثع  الوػو  ػاقت كلما شاع ثاف العام  ل
  لك هػا ثػوا  كوقمالهػا لم:  عمهػا قمػافلم  عم :دو ال داث للؼ العممػاق كوثػا دػو وثػداس ال ػراقات

 مها خمثا مقؿ:وخماثها لم:  ع
 

                                                           

 (.ُٕٔ -ُِٕصالظر  م مد مفمح ال ضاة ك خركف: م دمات دو ممـ ال راقات )  (ُ)
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 (.قّٗٗ)ت الوذكرة دو ال راقات القماف: لطاذر ثف غالثكف /ُ
 (.قُْٓ)ت الكفاا  دو ال راقات الثت: لثثط الخااط مثد ا ثف ممو/ِ 
 / مطػػػطمح افشػػػارات دػػػو ال ػػػراقات الثػػػت المركاػػػ  مػػػف الق ػػػات:  ثػػػف ال اطػػػح ممػػػو ثػػػف مقمػػػافّ
 (.قَُٖ)ت

 ك ال مد. اومر ك  ازاؿ الوألاؼ دو ذذا الفف مث

  المؤلفات في توجيو القراءات:

كذػػػك ممػػػـ غااوػػػه ثاػػػاف ك ػػػكر ال ػػػراقات ال ر لاػػػ   كاوفاحهػػػا مػػػ  حكامػػػد الل ػػػك كالمغػػػ   كمعردػػػ  مثػػػولدذا 
مكاد ػػ  المغػ  العرثاػػ  كلػػك ثك ػه(  كمػػا اهػػدؼ ممػـ الوك اػػه إلػػ  رد  )عػػركؼ مالمغػكم و  ا ػػا لمشػرط ال

ردذػػػػػا ثعػػػػػض الل ػػػػػاة كالمغػػػػػكااف كالمفثػػػػػراف ممػػػػػ  ثعػػػػػض ك ػػػػػكر ا موراضػػػػػات كا لو ػػػػػادات الوػػػػػو اك 
 .(ُ)ال راقات

شػكؿ  زئاػات ملوشػرة دػو كوػب  كحػت مثكػر  اػث كالػت مثػائمه وث ػث ممػ ثدل ذذا العمػـ ملػذ كحد  
( مػف لكائػؿ مػف قَُّ)ت  قـ كاف اثف  رار الطثػرم المفثػر ككوب معالو ال ر ف  كالوفثار  المغ 
)  ػام  الثاػاف مػف وأكاػؿ  م ال ػر ف(  :مػف خػالؿ وفثػارركذلؾ لا ك اها كثااكا ال راقات ال ر لا  وووثع

  ملهػػػػا مػػػف  اػػػػث المغػػػػ   ػػػه كػػػػؿ  كثاػػػػاف ك   ر ك ػػػػكر ال ػػػراقات المخومفػػػػ  اػػػث امولػػػػ  ر مػػػه ا ثػػػػذك
كا ثوشػػهاد لهػػا ثمػػا ا ضػػرر مػػف شػػكاذد الشػػعر كاللقػػر  كلكلػػه دػػو لقلػػاق ذلػػؾ وعػػرض لاللو ػػاد كالػػرد 

  كحكامػػد الل ػػك  ك ػػامال مػػا حػػررر الطػػ ا   زاممػػا للهػػا خالفػػت م ػػاااس المغػػ لػػثعض ك ػػكر ال ػػراقات
ألف ال ػراقات  ؛الل اة كالمغكاكف ذك األطؿ الذم و اكـ إلاه ال راقات  ك راػب لف ذػذا خطػأ مله ػو

قثوت لف مػا حػررر راث  المثوفاض  لم  لف الد  كحط  ثط وها   ا كز ردذا ث اؿ  الوو وكاور ل مها
 مف اثواعاب  ما  ما  اق دو لغ  العرب.  كامد حاطرةه الف الل اة م

كػاف اك ػه ال ػراقواف ل االػا  للَّه :كذو و ذلؾ ذل  لخرل دو مكضكع الوك اهثف  رار ر مه ا دك 
دهػو   كاخوار إ داذما مم  األخرل  كال ؽ لف ال ػراقات مػا دامػت قاثوػ  دػو الل ػؿ م طػكع ثطػ وها

                                                           

كلخركف:  خماف  الر مف مثد إثراذاـ  الظر  (َُِص) ال راقات ممـ دو م دمات: ك خركف ال ضاة مفمح م مد (ُ)
 .(ّّٔ/ُ)ج  ـ(ََِِ-قُِّْ)  مطر -الم مس األمم  لمشؤكف افثالما المكثكم  ال ر لا  الموخطط  
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  كاثدك لف مثأل  الوفضػاؿ ذػذر لاثعػ  مػف م اػاس األدشػ  دػو ثعضثعضها مم  معومدة   افضؿ 
 .(ُ)المغ  كاألحاس دو العرثا 

كثعد الطثرم  ػاق كقاػر مػف العممػاق الػذاف امولػكا ثهػذا ال الػب ملااػ  دائ ػ   كلدػردكا لػه كوثػا مثػو م  
 كمف ذذر الكوب:

 (.قَّٕ)ت ال راقات: ألثو ملطكر م مد ثف ل مد ا زذرم معالو/ ُ
( كذػػػػك كوػػػػاب مخوطػػػػر اػػػػكرد كػػػػؿ حػػػػراقة قَّٕ)ت :  ثػػػػف خالكاػػػػهدػػػػو ال ػػػػراقات الثػػػػث ال  ػػػػ   /ِ

 كاك هها ثإا از.
 ذػػوـ(  كالكوػػاب اقّٕٕ)ت ثػػو ممػػو ال ثػػف ثػػف مثػػد الغفػػار الفارثػػوال  ػػ  لم ػػراق الثػػثع : أل /ّ

الكقاػر ثػمكثه ثا ثػوطراد ل ػراقات كك ػكر اخوالدهػا  كاموػاز لثوك اه درش ال ركؼ  دأثاف مػف ممػؿ ا
مػف الكػالـ ممػ  ال ػركؼ كالخػالؼ داػه كا  و ػاج لػه إلػ  وفثػار اآلاػ  داغػكص دهك الو ؿ ثال ػارئ 

دو األمماؽ مثوخر ا مف كلكز المعػالو كدرر ال  ػائؽ مػا الوػزع إم ػاب ال ػارئ ثثػع  مممػه كلفػاذ 
 دكرر.
 اثػػػػف  لػػػػو ثػػػػو الفػػػػوح مقمػػػػافشػػػػكاذ ال ػػػػراقات كافاضػػػػاح ملهػػػػا: أل ب دػػػػو وثاػػػػاف ك ػػػػكر/ الم وًثػػػػْ
  (.قِّٗ)ت
(  كذػػك دػػو م مػػد كثاػػر  كمؤلفػػه قَُْ  )تمىػػل ى ثػػف زى مثػػدالر مف ثػػو زرمػػ  أل :/   ػػ  ال ػػراقاتٓ

 حكاؿ العرب كحكامد المغ .لها كاثوشهد ثالشكاذد الشعرا  كل اك ه حراقات الثثع  كالوطر
(  قّْٕت) كمممهػػا ك   هػا: لمكػػو ثػػف لثػػو طالػػب ال اثػػو/ الكشػؼ مػػف ك ػػكر ال ػػراقات الثػػث  ٔ

لػ  مػف حػرل ثهػا مػف الثػثع  كثاػاف إكمكضكع الكواب الكشؼ مف ك ػكر ال ػراقات مػ  لثػث  كػؿ حػراقة 
الك ػػػه المغػػػكم لك العمػػػ  الل كاػػػ  الوػػػو وو ػػػه إلاهػػػا كػػػؿ حػػػراقة  كالكوػػػاب  عمػػػه المؤلػػػؼ شػػػر ا لكواثػػػه 

 ثطػػرة داشػػر هه ثػػذكر ال ػػراقة كمػػف حػػرل ثهػػا دهػػك اووثػػ  دػػو الكشػػؼ كوػػاب الوداػػالوثطػػرة الػػذم اكوفػػ  
 .ثالوك اه كالوعماؿ

 .(ُ)(قَْْ)ت / شرح الهداا  دو ال راقات الثث : ألثو العثاس ل مد ثف ممار المهدكمٕ

                                                           

( مف ثكرة األلعاـ  اث لـ ا ز حراقة لذؿ الشاـ ثالفطؿ ُّٕكمقاؿ ذلؾ ما ذكرر اثف  رار ملد وفثارر ل ا  ) (ُ)
 ثف ازاد ثف  رار ثف م مدثاف المضاداف ثالرغـ مف ككلها مف ال راقات الثث  الموكاورة  الظر  اثف  رار الطثرم: 

 شاكر  م مد ل مد: و  اؽ: ال ر ف وأكاؿ دو الثااف  ام  (:قَُّت) الطثرم  عفر لثك اآلممو  غالب ثف كقار
(  كامكف لف ايعوىذىر  ثف  رار ثأف ال راقات لـ ُّٖ/ُِ)ج  (ـ َََِ - ذػ َُِْ)األكل / ط الرثال   مؤثث 

؛ ألف زمله مو دـ مم  ذلؾ  .وكف حكامدذا دو زمله حد  معت كضثطت ثهذا الشكؿ الذم ذو مماه الاـك
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 :كمف المؤلفات المعاطرة دو ممـ وك اه ال راقات
 (.قَُّْ)ت مثد الفواح ال اضو/ ال راقات الشاذة كوك اهها مف لغ  العرب: لمشاخ ُ
 (.قَُْٓال راقات العشر: لمشاخ م مد الطادؽ حم اكم )تر دو وك اه / طالئ  الثشٍ ِ
/ حالئػػد الفكػػر دػػو وك اػػه ال ػػراقات العشػػر: وػػألاؼ الشػػاخاف م مػػد الطػػادؽ حم ػػاكم  كحاثػػـ ل مػػد ّ

 الر كم.
 (.قُِِْ)ت / المغلو دو وك اه ال راقات العشر الموكاورة: لمدكوكر م مد ثالـ م اثفْ
 ت العشر الموكاورة: لمدكوكر ذشاـ مثد ال كاد الزذارم./ الدرر الثاذرة دو وك اه ال راقآ

 :كملهاكمف مطادر الوك اه كا  و اج كقار مف كوب الوفثار 
 (.قّٖٓ)ت ل/ الكشاؼ مف ك كر الوأكاؿ كماكف األحاكاؿ: ل ار ا م مكد الزمخشرم

 (.قٕٔٔ)ت ب/ ال ام  أل كاـ ال ر ف: لم رطثو
 (.قْٕٓلدلثو )تج/ الث ر الم اط : ألثو  ااف األ
 (.قٕٔٓ)ت د/ الدر المطكف: لمثماف ال مثو

كذذر الكوب وك ه ال راقات ال ر لاػ  دػو قلااػا الوفثػار ملػد الوعػرض لمكممػ  الوػو داهػا لكقػر مػف حػراقة 
 .(ِ)مم  ل ك ما دعؿ الطثرم  كلكف م  اخوالدات دو المله  كطرا   العرض

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

 (.َِّ-َُِص مد مفمح ال ضاة ك خركف: م دمات دو ممـ ال راقات )( الظر  مُ)
 (.َِْص( الظر  المر   الثاثؽ )ِ)
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 المبحث الثالث
  ة ورواتيمترجمة القراء العشر   

ال ػػػراق العشػػػرة الػػػذاف اشػػػوهرت حػػػراقاوهـ مػػػف دػػػو ذػػػذا المطمػػػب  -ثػػػإذف ا وعػػػال -ثػػػاككف ال ػػػداث 
 ذـ الثا ػثلدػرد حػدلكػؿ كا ػد مػلهـ مػ  راكااػه  ك  مخوطػرة ور مػ  كذلػؾ ثػذكركوم وها األم  ثػال ثكؿ  

كركاوهػـ  كلقػر  ألف مدار ذذا الث ث ذك اخػوالؼ حػراقات ذػؤ ق العشػرة ؛ثالور م  دو مطمب مثو ؿ
ثماؤذـ كووكرر دػو ذػذا الث ػث  كال ػراق الثػثع  ذػـ الػذاف لو كاد  كثورد لذذا ا خوالؼ دو حكامد ا

ق(  كاخوػػار لكػػؿ كا ػػد راكاػػاف م اكلػػ  ملػػه لوثػػهاؿ ذػػذا العمػػـ ِّْاخوػػارذـ لثػػكثكر ثػػف م اذػػد )ت
 ك طر الموكاور المشهكر.

القالقػػ  كضػػمهـ إلػػ  الثػػثع  المػػذككراف دػػو  ق( د مػػ  حػػراقات األئمػػ ّّٖقػػـ  ػػاق اثػػف ال ػػزرم )ت
و ثاػػػر الواثػػػار دػػػو ال ػػػراقات )ق( دػػػو كوػػػاب لثػػػمار ْْْ)ت ألثػػػو ممػػػرك الػػػدالو (الواثػػػار)كوػػػاب 
لما كح  ذذا ا خواار لهؤ ق العشرة دكف غارذـ لعدة لثثاب(العشر  :مف لذمها   كا 

 ال راقة./ اشوهارذـ ثالطدؽ كاألمال  كالكرع كالومثؾ ثالل ؿ الط اح دو ُ
حرائهـ اللاسِ  زملا طكاال. ثها / مالزموهـ ل راقة كا دة كا 
 / مكاد   حراقاوهـ لرثـ المط ؼ.ّ
 .(ُ)/ كقرة اللاحماف ملهـ كوم و األم  حراقاوهـ ثال ثكؿْ

ثػػػذكر اثػػػمه    كذلػػػؾطاثػػػ  اللشػػػرالشػػػاطثا  ك لكػػػؿ كا ػػػد مػػػلهـ  ثػػػب وػػػرواثهـ دػػػو   ور مػػػكثػػػوككف ال
 كذلؾ مم  الل ك الوالو: كوالماذر  كواراخ كداوه كلثثه  كذكر ثعض مشااخه 

 / اإلمام نافع المدني:ٔ

ـ الماقػو اػ: ذك لاد  ثف مثد الر مف ثف لثو لعاـ  كلاوه لثػك مثػد الػر مف كحاػؿ لثػك رك اسمو ونسبو
 .لطثهاف مف لطمه  ك األمالـ الثثع  ال راق كل د ال راقة دو المدال  المدلو إماـ لذؿ مك ذـ

                                                           

ل اثػو ال اركالػو األلدلثػو لثػك م مػد مكػو ثػف لثػو طالػب  مػكش ثػف م مػد ثػف مخوػار ا: طالب لثو ثف مكو (ُ) 
  لهض  مطر لمطث  كاللشر دار  و  اؽ: مثدالفواح إثماماؿ شمثوال راقات:  معالو مف افثال ق(: ّْٕ)ت
 .(ٖٕ-ْٕص)
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األمػػػرج  ذرمػػػز اثػػػف الػػػر مف مثػػػد مػػػلهـ: فوػػػاثعاال مػػػف ثػػػثعاف مػػػف مرضػػػا ال ػػػراقة لخػػػذ: شفففيوخو
 ق(.َُّلطاح)ت ثف كشاث  ( قُِٖ)ت ال ع اع ثف ازاد  عفر كلثو  (قُُٕ)ت

 كرداف ثػػػػػف ماثػػػػػ  مػػػػػ  غفاػػػػػر مػػػػػف اللػػػػػاس مػػػػػلهـ:  كثػػػػػماما مرضػػػػػا ملػػػػػه ال ػػػػػراقة ركل: تالميفففففذه
ثماماؿك   (قُٕٗ)ت للس ثف كمالؾ  ق(َُٔ)ت  .(ُ)لحراله مف كذـ ق( َُٖ)ت عفر ثف ا 

 .(ِ).ذلؾ غار :كحاؿ  (قَُٕ) :كحاؿ  (قُٗٔ) ثل  -وعال  ا ر مه - وكدو: وفاتو
 :نافع راويا

 كمعمػـ زذػرة ثلػو مكل ( مكث  لثك ) الزرحو ماث  ثف كرداف ثف مالا ثف ماث  كاثمه: قالون/ ٔ
 حػرل(  اػد) الػركـ ثمغػ  معلاذػا ألف حراقوػه ةل ػكد( حػالكف ) لػاد  ل ثػه كل كاُّهػا  المدالػ  كحارئ العرثا 
 .مدادة خومات مماه كخوـ  (ذػَُٓ) ثل  لاد  مم 

 . عفر لثو ركاة ل د ق(َُٔ)ت كرداف ثف ماث  ملهـ  خراف مم  لخذ كما: شيوخو
 ازاػػد ثػػف كل مػػد ق( ِْٖ)ت المطػػرم طػػالح ثػػف ل مػػدحػػرل مماػػه مػػدد   ا طػػ  مػػلهـ  : تالميففذه
 .كغارذـق( ِٖٓ)ت ك لشاط م مد ثف إثراذاـ ثف الرثعولث  ق(َِٓ)ت ال مكالو
 .(ّ) الملكرة ثالمدال ( ذػَِِ) ثل  ر مه ا وكدو: وفاتو

 لثااضػػه ( كرشػػا ) لػػاد  ل ثػػه المطػػرم  ثػػعاد لثػػك ا  مثػػد ثػػف ثػػعاد ثػػف مقمػػاف اثػػمه: ورش/ ٕ
   طػػار وػػ   الم ػػب ذػػذا مماػػه كغمػػب ذلػػؾ  غاػػر :كحاػػؿ المػػثف  مػػف اطػػل  لثػػاض شػػوق :كالػػكرش
 إلػ  كر ػؿ( ذػػَُُ) ثػل  ثمطػر كلػد زمالػه  دػو ثمطػر كالم   ػاف ال ػراق شػاخ ذػك  ك ثػه إ  اعرؼ
 (.ذػُٓٓ) ثل  كذلؾ ماتوى خى  مدة ال ر ف مماه دعرض ثالمدال  لاد 

 األزرؽ اع ػكب كلثػك ق( ِِّ)ت طاثػ  لثػو ثػف كداكد: مػلهـ كقاػركف  ال ر ف مماه مرض: تالميذه
 .كغارذـ ق( ِْٖطالح )ت ثف ل مدك   ق(َِْ)ت
 .ثامعه امٌمه   افمراب  كاثاف كاشدد كامدٌ  اهمز حرل إذا الطكت   ثف ال راقة  دو     ق   كاف

 .(ُ)(ذػُٕٗ) ثل  ثمطر ا ر مه كرش وكدو: وفاتو
                                                           

 (.ِّْ ِِْ/ُ( الظر  اثف ال زرم: غاا  اللهاا  دو طث ات ال راق )جُ)
:   دػو ل ػد الر ػاؿالذذثو: مازاف ا موداؿ  (ِّْ ِِْ/ُج)دو طث ات ال راق  اللهاا  غاا : ال زرم اثفالظر   (ِ)

(  لثػك ِِْ/ْ)جـ(  ُٓٗٗ)  ثاػركت - ب العمما دار الكو  و  اؽ: ممو م مد معكض كمادؿ ل مد مثد المك كد
  لػكاهض مػادؿ :و  اػؽ (: الكداػات:قَٖٗ)الخطاػب  ثػف ممػو ثف  ثف ثف ل مد العثاس العثاس اثف الخطاب: لثك

 .(ُّٕ/ُ)ج ( ـُٖٕٗ) اللشر ثل   ال دادة افحام  دار اللاشر  
(  ماػػػزاف ُٓٓ/ُو: معردػػػ  ال ػػػراق الكثػػػار)ج(  الػػػذذثِْٕ/ُاثػػػف ال ػػػزرم: غااػػػ  اللهااػػػ  دػػػو طث ػػػات ال ػػػراق )ج (ّ)

 (. ُٔٔ/ُ(  لثك العثاس ثف الخطاب: الكداات )جِّٕ/ّا موداؿ )ج
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 :كثير المكي ابن /ٕ

 ذػذر كدػو م الػدار  المكػو معثػد لثػك  كقاػر ثػف ممػرك ثػف مثػدا ثػف زاذاف ثف مثدا: ونسبو اسمو
 مػف داراػف ا مػب إلمػا العطػر ألف ؛داراػا العػرب ثػماهو كالعطػار مطارا  كاف لله ملها: لحكاؿ اللثث 

 اطمػػػب ك  دارر اثػػػرح   الػػػذم للػػػه :كملهػػػا الػػػدارم  ومػػػاـ رذػػػط الػػػدار ثلػػػو مػػػف للػػػه كملهػػػا ثػػػالث راف 
 .األكؿ كالطكاب  معاشا
ق(  َٓ)ت األلطػػارم لاػػكب لثػػك: مػػلهـ اث الطػػ  مػػف كقاػػرا كل ػػو  (قْٓ) مػػاـ ثمكػػ  كلػػد: مولففده

  ق(َُّ)ت ثػػر ثػػف م اذػػد ل ػػو كمػػا  ق(ّٗ)ت مالػػؾ ثػػف كللػػس ق( ّٕ)تالزثاػػر ثػػف ا مثػػدك 
 .ذؤ ق مف كركل

   ثػر ثػف كم اذػد  رضػو ا ملػه ق(َٕ)ت الثػائب ثػف ا مثػد مف مرضا ال راقة لخذ: شيوخو
 .كدرثاس
 ثػػػمم  ثػػػف ك ٌمػػػاد ق(ُٓٔ)ت مشػػػكاف ثػػػف معػػػركؼ :خمػػػؽ كقاػػػر مػػػلهـ ملػػػه ال ػػػراقة ركل: تالميفففذه

 .ق(َُٕ)ت ال ثط ا مثد ثف إثماماؿ ق( ُٕٔ)ت
 .(ِ) ثمك ( ذػَُِ)ثل   ا ر مه كقار اثف وكدو: وفاتو

 راويا ابن كثير:

 المثػ د كمػؤذف مكػ  م ػرئ ثػزة  لثػو ثػف لػاد  ثػف ال اثػـ ثػف ا مثػد ثف م مد ثف ل مد: البزي/ ٔ
 (.ذػَُٕ) ثل  كلد ال راـ

 .ق(ُٖٗ)ت ثماماف ثف كمكرم  ق( َُٗ)ت كاضح ثف ككذب لثاه  مم  حرل: شيوخو
 كل مػد  ق(َُّ)ت ال ثػاب ثػف ال ثف  ق(ِْٗ)ت إث اؽ ثف م مد رثاع  لثكمماه  حرل: تالميذه

 .كغارذـ  ق(َّّ)ت درح اثف
 .(ّ)ثل ( َٖ) كله ثمك ( ذػَِٓ) ثل   ا ر مه الثزم وكدو: وفاتو

                                                                                                                                                                          

(  الػذذثو: معردػ  َُٔص(   و ثاػر الواثػار )ِِْ/ُ( الظر  اثف ال ػزرم: غااػ  اللهااػ  دػو طث ػات ال ػراق )جُ)
 (.ُّٓ/ُ(  لثك العثاس ثف الخطاب: الكداات )جُٓٓ-ُِٓ/ُال راق الكثار )ج

(: ثػار ٖٔ/ُالػذذثو: معردػ  ال ػراق الكثػار )ج  (ُٖٗ ُٕٗ/ُج)دو طث ػات ال ػراق  اللهاا  غاا  :ال زرم اثف (ِ)
(  لثػك العثػاس ثػف الخطاػب: الكداػات ُّٖ/ٓ  )جـ(ُٖٓٗ -قَُْٓ) ط/ القالق    مؤثث  الرثال لمالـ اللثالق: 

 .(ُُٖ/ُ)ج
(  الذذثو: معرد  ال راق َُٕصو ثار الواثار)(  ُٓ/ُ ات ال راق )جلهاا  دو طث( الظر  اثف ال زرم: غاا  الّ)

 (.ُْٕ ُّٕ/ُالكثار )ج



 

24 
 

 ال ػػراق شػػاخ المكػػو  ممػػر لثػػك مػػك ذـ  المخزكمػػو خالػػد ثػػف الػػر مف مثػػد ثػػف م مػػد ذػػك: قنبففل/ ٕ
 كلػد ثال لاثمػ   اعردػكف ثمكػ  ثاػت لذؿ مف ألله :لشدوه  كحاؿ كذلؾ؛(حلثؿ ) ل ثه زماله  دو ثال  از

 (.ذػُٓٗ) ثل 
 .الثزم مف كركل  ق(ِْٓ)ت  اللثاؿ مكف ثف م مد ثف ل مد مف مرضا ال راقة لخذ: شيوخو
 ثػػػف كم مػػػد ق( ِْٗ)ت إثػػػ اؽ ثػػػف م مػػػد رثاعػػػ  لثػػػك: مػػػلهـحػػػرل مماػػػه مػػػدد   ا طػػػ  : تالميفففذه
 .كغارذـ  ق(ِّٖ)ت شلثكذ ثف ل مد ثف كم مد  ق(َُّ)ت ال ذاق  مدكف
 كداوػػه حثػػؿ افحػػراق مػػف وكحػػؼ  األحطػػار مػػف إلاػػه اللػػاس كر ػػؿ ثال  ػػاز  افحػػراق رئاثػػ  إلاػػه الوهػػت
 .كشاخ الثفٌ  دو طعف  اث ثلاف  ثثث 
 .(ُ) ثل  كوثعاف ثت مف ا ر مه ثمك  ق(ُِٗ) ثل  وكدو: وفاتو

ق(  َِْ)ت لثػو ال ثػف ال ػكاس ممػ  مثاشرة ثؿ ثكاثػط   د ػرلكلـ ا رل حلثؿ كالثزم مم  اثف كقار 
ممػػ  لثػػو إثػػ اؽ  كذػػب  كحػػرل ق(َُٗ)ت كحػػرل ال ػػكاس ممػػ  لثػػو افخػػراط كذػػب ثػػف كاضػػح المكػػو

مامهػػا دػػو ال ػػراقة لثػػو معثػػد َُٕت) إثػػماماؿ المعػػركؼ ثال ثػػط ق( كحػػرل ال ثػػط ممػػ  شػػاخ مكػػ  كا 
 .(ِ)مثدا ثف كقار

 الم رئ الل كم الثطرم افماـ  م رئ لذؿ الثطرة. :/ أبو عمرو بن العالء المازنيّ

 اف مم  األطح كحاؿ: العرااف  كحاؿ  ا ا   كحاؿ غار ذلؾ.ثَّ : زى اسمو
لعراػػاف  كحاػػؿ: اثػػف العػػالق ثػػف ممػػار ثػػف مثػػد ا ثػػف كذػػك: لثػػك ممػػرك ثػػف العػػالق ثػػف ممػػار ثػػف ا

ال ثػػاف ثػػف ال ػػارث ثػػف  مهمػػه ثػػف خزامػػو ثػػف ذػػازف ثػػف مالػػؾ ثػػف ممػػرك ثػػف ومػػاـ الومامػػو  قػػـ 
 المازلو.
 كالشػػػاكخ  العممػػػاق مػػػف كقاػػػرا كل ػػػو  ق(َٕ)  كحاػػػؿ ثػػػل  ق(ٖٔ) ثػػػل  ثمكػػػ  كلػػػد: وشفففيوخو مولفففده
 ثػعاد ممػ  كحػرل  -مله ا رضو -ق(ّٗ)ت ؾمال ثف كألس الط اث  ثعض مف ثالثماع ك ظو

 .كغارذـ ق( َُّ)ت األمرج حاس ثف ك ماد ق( َُُ)ت الثطرم ال ثفق( ك ٓٗ ثار )ت ثف

                                                           

( ثار َِّ/ُ(  الذذثو: معرد  ال راق الكثار )جَّٓ/ُالظر  اثف ال زرم: غاا  اللهاا  دو طث ات ال راق )ج (ُ)
 الدمشػػ و الزركمػػو دػػارس فثػػ ممػػو ثػػف م مػػد ثػػف م مػػكد ثػػف الػػداف خاػػر (  الزركمػػو:ْٖ ّٖ/ُْلمػػالـ اللػػثالق )ج

(  م مػػد ثػػالـ م اثػػف: َُٗ/ٔ  )جـ( ََِِ) مشػػر الخامثػػ  ط/   لممالاػػاف العمػػـ دار: األمػػالـ  (ذػػػُّٔٗت)
 .(َِٓ/ُ  )جـ(ُِٗٗ -قُُِْط/ األكل  )   ثاركت -دار ال اؿمع ـ  فاظ ال ر ف مثر الواراخ: 

 (.ُُْ/ُ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )جِ)
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 ال عفػػو ممػػو ثػػف  ثػػاف  ق(َِِ)ت الازاػػدم كا اػػ  كثػػماما مرضػػا ملػػه ال ػػراقة : ركلتالميففذه
 كغارذـ.ق(  ُِٔ)ت األطمعو   كمثدالممؾق(َِّ)ت
 .(ُ) ثالككد  ق(ُْٓ) ثل  كداوه كالت  و  كاعممهـ اللاس ا رئ ممرك لثك كث و

 :راويا أبي عمرو البصري 

 إلػػ  لثػػث  كالػػدكرم الل ػػكم  الػػدكرم ممػػر لثػػك العزاػػز  مثػػد ثػػف ممػػر ثػػف  فػػصذػػك : الففدوري/ ٔ
 طمػب دػو ر ػؿ   ضػاثط كثاػر قثػت ق ػ  زمالػه  دػو اللػاس كشاخ ال راقة إماـ ثثغداد  مكض  الدكر 

 .كقارا شائا ذلؾ مف كثم  كثالشكاذ الثثع  ال ركؼ ثثائر كحرل ال راقات
  ق(َُٗ)ت الثمخػػػو لطػػػر لثػػػو ثػػػف كشػػػ اع  ق(َُٖ عفػػػر)تثػػػف  إثػػػماماؿ ممػػػ  حػػػرل :شفففيوخو
 .كذك الكاثط  ثاله كثاف لثو ممرك الثطرم ق(َِِ)ت الازادم كا ا 
دالر مف ثػف مثػدكس مثػق(  ك َِٓ)ت ال مػكالو ازاػد ثف كل مد مله ال راقة كركل مماه حرل: تالميذه

 .ق(َّّ)ت درح اثف كل مد  (وكدو ثل  ثض  كقمالاف كمائواف لمه رة) 
 .ا ر مه  (ِ)(ذػِْٔ) ثل  وكدو: وفاتو

 .الٌرٌحو الثكثو شعاب لثك الرثوثو  ا مثد ثف زااد ثف طالحذك : السوسي/ ٕ
 .ق    م رر  ضاثط  م رئ

 الازاػػدم ا اػػ  مػػف كثػػماما مرضػػا ال ػػراقة خػػذلق(  ك َُٗاالػػ  )تم ثػػف حػػرل ممػػ  ثػػفااف: شففيوخو
 .كغارذما  لط اثه ل ؿٌ  مف كذك  ق( مف لثو ممرك الثطرمَِِ)ت

 الل ػكم  راػر ثػف مكثػ ك   ق(َّّ)ت ال ػادظ اللثػائو شعاب ثف ل مد مله ال راقة ركل: تالميذه
 .كغارذـ ق(َّّ)ت ثعد  المش الئو ثماماف ثف ك عفر ق( ُّٔ)ت

 .(ُ)عافالوث حارب كحد( ذػُِٔ) ثل  لكؿ دو ر مه ا وكدو: وفاتو

                                                           

(  الػػػػػذذثو: معردػػػػػ  ال ػػػػػراق الكثػػػػػار ُِٖ ُِٕ/ُالظػػػػػر  اثػػػػػف ال ػػػػػزرم: غااػػػػػ  اللهااػػػػػ  دػػػػػو طث ػػػػػات ال ػػػػػراق )ج  (ُ)
 افشثامو  األلدلثو الزثادم مذ   ثف ا مثاد ثف ال ثف ثف م مد  م مد ثف ال ثف الزثادم: (َُٓ-ََُ/ُج)

القالاػػ    ط/  المعػػارؼ دار   إثػػراذاـ فضػػؿال لثػػك م مػػد: و  اػػؽ: طث ػػات الل ػػكااف كالمغػػكااف: (ذػػػّٕٗت) ثكػػر لثػػك
(  م مػػد ثػػالـ م اثػػف: مع ػػـ  فػػاظ ال ػػر ف مثػػر ُُّ/ُ(  لثػػك العثػػاس اثػػف الخطاػػب: الكداػػات )جَْ-ّٓ/ُ)ج

ق(   ِٔٔشهاب الداف لثك مثدا ااحكت ثف مثدا الركمػو ال مػكم)ت: ال مكم ااحكت ( ْٓٔ-ُْٔ/ُالواراخ )ج
ط/   ثاػػركت -و  اػػؽ: إ ثػػاف مثػػاس   دار الغػػرب افثػػالمو :الػػ  معردػػ  األداػػب( إرشػػاد األراػػب ) مع ػػـ األدثػػاق

 .(ّْٕ/ُج)  ـ(ُّٗٗ-قُُْْاألكل  )
(  معردػ  ال ػراق ٔٔٓ/ُ(  الػذذثو: ماػزاف ا موػداؿ )جُُِ/ُ( اثف ال زرم: غااػ  اللهااػ  دػو طث ػات ال ػراق )جِ)

 (.ْٖٔ ْٕٔ/ُف مثر الواراخ )ج(  م مد ثالـ م اثف: مع ـ  فاظ ال ر ُِٗ ُُٗ/ُالكثار )ج
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 / عبد اهلل بن عامر الشامي:ٗ

: ذك لثك ممراف مثد ا ثف مامر ثف ازاد ثف وماـ الا طثو  لثػث  إلػ  ا طػب ثػف اسمو ونسبو
دذمػاف ثػػف مػػامر ثػف  ماػػر ثػػف ثػػثأ ثػف اشػػ ب ثػػف اعػرب ثػػف ح طػػاف  إمػػاـ لذػؿ الشػػاـ دػػو ال ػػراقة 

 افحراق ثها. كالذم الوهت إلاه مشاخ 
 لم ادظػػ  واثعػػ  طػػغارة ثمػػدة الاػػكـ كذػػو  (ر ػػاب ) لهػػا ا ػػاؿ ضػػاع  كدػػو ق( ٖكلػػد ثػػل  ): مولففده
 .(ِ)األردف شماؿ دو المفرؽ
 لثػػو ثػػف معاكاػػ   ك ق(ِّ)ت الػػدرداق لثػػك: مػػلهـ كثػػم  مػػامر اثػػف ل ػػاهـ الػػذاف الطػػ اث  لثػػرز كمػػف
 .هـرضو ا مل ق(ْٔ)ت ثشار ثف كاللعماف  ق(َٔ)ت ثفااف
 ثػف كالمغاػرة  ق(ّٓ)ت مثاػد ثػف كدضػال   ق(ِّ)ت الػدرداق لثػو مػف مرضػا ال راقة لخذ :شيوخو

ماما رلثا كطار  ق(ُٗ)ت المخزكمو شهاب لثو  .كافحراق ال راقة دو كا 
 ثػػف ا اػػ  ق( َُّ)ت مالػػؾ لثػػو ثػػف ازاػػد :هـمػػلحػػرل مماػػه مػػدد   ا طػػ  مػػف الوالماػػذ : تالميففذه
 .ق(ُٕٔ)ت العزاز مثد ثف كثعاد ق( ُْٓ)ت الذمارم ال ارث
 كمشػػر مائػػ  ثمػػ  لف ثعػػد  ق(ُُٖ) ثػػل  ماشػػكراق اػػكـ ثدمشػػؽ ا ر مػػه مػػامر اثػػف وػػكدو: وفاتففو
 .(ّ)كلفعلا ثعممه كاثع  ر م  ا كالخار  ر مه كالعطاق ثالعمـ  ادم  كالت ثلكات 

 راويا ابن عامر الشامي:

 لذػػؿ إمػػاـ الدمشػػ و  الثػػممو  الكلاػػد لثػػك ماثػػرة  ثػػف لطػػار ثػػف ممػػار ثػػفكذػػك ذشػػاـ  :ىشففام/ ٕ
 .ق(ُّٓ  كلد )كم ٌدقهـ كمفواهـ كم رئهـ كخطاثهـ  دمشؽ

                                                                                                                                                                          

(  َّٖ/ُِ(  الػػذذثو: ثػػار لمػػالـ اللػػثالق )جُْٕ/ُ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: غااػػ  اللهااػػ  دػػو طث ػػات ال ػػراق )جُ)
 (.ُْٗ/ُ(  لثك العثاس ثف الخطاب: الكداات )جِٔٗ/ُم مد ثالـ م اثف: مع ـ  فاظ ال ر ف مثر الواراخ )ج

 (.َٗصت دو ممـ ال راقات )م مد مفمح ال ضاة ك خركف: م دما (ِ)
(  ُِّٓ/ْ)ج مع ػػػـ األدثػػػػاق (  اػػػاحكت ال مػػػػكم:ُٖٖ/ُاثػػػف ال ػػػزرم: غااػػػػ  اللهااػػػ  دػػػػو طث ػػػات ال ػػػػراق )ج (ّ)

ط/األكلػ     افثػالمو الغػرب دار   معركؼ مٌكاد و  اؽ: ثشار :واراخ ا ثالـ ككداات المشاذار كاألمالـ: الذذثو
 ال كػرم المطػرم الثك ػرم ا مثػد ثػف حما  ثف مغمطاما الثك رم:  مغمطام لثك مثد   (َِٔ/ّج)ـ(  ََِّ)

 الػر مف مثػد و  اػؽ: لثػك :الر ػاؿ لثػماق دػو الكمػاؿ وهػذاب إكمػاؿ  (ذػػِٕٔ ت) الداف مالق ا  مثد لثك ال لفو 
 -   ذػػػػ ُِِْ) األكلػػػ  ط/   كاللشػػػر لمطثامػػػ  ال داقػػػ  الفػػػاركؽ   إثػػػراذاـ ثػػػف لثػػػام  م مػػػد لثػػػك - م مػػػد ثػػػف مػػػادؿ
 .(ٖ/ٖ)جـ(   ََُِ
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  ق(ُٖٗ)ت ومػػاـ ثػػف لاػػكبك   ق(ُْٗالعزاػػز)ت مثػػد ثػػف ثػػكاد مػػف مرضػػا ال ػػراقة لخػػذ: شففيوخو
 .كغارذـ  ق(ََِ)ت حثؿ خالد ثف كمراؾ
  ق(ِِْ)ت ثػالـ ثػف ال اثػـ مثاػد لثػكك  ق(ُٖٔ)ت الفضػؿ ثػف العثاس مله ال راقة ركل: تالميذه
 .كغارذـ  ق(َِٓ)ت ال مكالو ازاد ثف كل مد
 .(ُ)ثدمشؽ( ذػِْٓ) ثل  ا ر مه وكدو: وفاتو

 الفهػرم ال رشػو ممػرك لثػك ذكػكاف  ثػف ثػف ثشػار :كا ػاؿ ثشػر ثػف ل مػد ثػف ا مثد: ذكوان ابن/ ٕ
ماـ ثالشاـ افحراق شاخ الق   الراكم الشهار  األثواذ افماـ الدمش و   .دمشؽ  ام  كا 
 ومػػاـ ثػػف لاػػكب مػػف مرضػػا ال ػػراقة لخػػذك  الشػػاـ  حػػدـ  ػػاف ق(ُٖٗ)ت الكثػػائو ممػػ  حػػرل: شففيوخو

 المثػػػاثو إثػػػ اؽ مػػػف ال ػػػركؼ كركل ثدمشػػػؽ  ثػػػال راقة ال اػػػاـ دػػػو خمفػػػه الػػػذم كذػػػك ق( ُٖٗ)ت
 .لاد  ( مفقَِٔ)ت

 ممػرك ثػف الػر مف مثػد زرمػ  ثػككل  ق(ِّٕ)ت الوغمثو اكثؼ ثف ل مدمله  ال راقة ركل: تالميذه
 .كغارذـ ق(ِِٗ)ت األخفش مكث  ثف كذاركف  ق(ُِٖ)ت الدمش و

 .(ِ)ثدمشؽ( ذػِِْ) ثل  ا ر مه وكدو: وفاتو
كلـ ا رل ذشاـ كاثف ذككاف مم  اثف مامر مثاشرة  ثؿ لخذ اثف ذككاف حراقة ثف مامر مم  لاكب ثف 

مف اثف مامر  كلخذ ذشػاـ  ق( ُْٓ)ت لذمارمق(  مف ا ا  ثف ال ارث اُٖٗ)ت وماـ الومامو
 .(ّ)ق( مف ا ا  الذمارم مف اثف مامرََِ)ت حثؿ  حراقة اثف مامر مف مراؾ ثف خالد المرم

 :الكوفي / عاصم٘

 الكػػكدو مػػك ذـ األثػػدم ثكػػر لثػػك  (اللػػكف ثفػػوح)  ػػكداللَّ  لثػػو -ثهدلػػ   -ثػػف ماطػػـ: ونسففبو اسففمو
 .الثثع  كل د ثالككد  افحراق شاخ ال ٌلاط 
 كلثػو  ق(ِٖ)ت  ثاش ثف زر مف  ك ق(ْٕ)ت الثممو الر مف مثد لثومف  ال راقة لخذ: شيوخو
 .ق( كغارذـٔٗ)ت الشاثالو ممرك

                                                           

دار   و  اػؽ: زكراػا مماػرات:  وػذكرة ال فػاظ  الذذثو: (ّّْ/ُج) دو طث ات ال راق اللهاا  غاا  :ال زرم اثف (ُ)
-ُُٓ/ُ(  معردػ  ال ػراق الكثػار )جَّ ِٗ/ِ)ج  ـ(ُٖٗٗ-قُُْٗ) ط/ األكلػ    لثلاف -الكوب العمما  ثاركت

 .(َُٔ/ُال ر ف مثر الواراخ )ج(  م مد ثالـ م اثف: مع ـ  فاظ ُُٕ
ممػػر ثػػف رضػػ  ثػػف (  ٓٔ/ْ  الزركمػػو: األمػػالـ )ج(ُٕٗ/ُج)دػػو طث ػػات ال ػػراق  اللهااػػ  غااػػ : ال ػػزرم اثػػف (ِ)

 -دار إ ااق الوػراث العرثػو  مكوث  المقل  :مع ـ المؤلفافق(: َُْٖمثدالغلو ك اله الدمش و )ت م مد راغب ثف
 .(ُِ/ٔ)ج ثاركت

 (.َٓ-ْٖ)ص  ثار الواثار( اثف ال زرم: وّ)
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  ق(ُْٖ)ت األممػػش مهػػراف ثػػف كثػػماماف  ق(ُُْ)ت وغمػػب ثػػف لثػػاف ملػػه ال ػػراقة ركل: تالميففذه
  كغارذـ. ق(ُُٕالملذر)ت لثك ثماماف ثف كثالـ
 كددػف الشػاـ اراػد كذػك ثالثػماكة :كحاػؿ ثالككدػ   ذػػ(ُِٕ ) ثػل   خػر ر مػه ا ماطـ وكدو :وفاتو
 .(ُ)ثها

 :راويا عاصم

 .ال ٌلاط األثدم الككدو ثالـ ثف مااش ثف ثكر لثك: شعبة/ ٔ
 كلثػػػمـ  ق(ُّٔ)ت الثػػػائب ثػػػف مطػػػاق كممػػػ  مػػػرات  قػػػالث ماطػػػـ ممػػػ  ال ػػػر ف مػػػرض: شفففيوخو
 .ق(ُِْ)ت المل رم
 كا اػ ق(  َِّكا اػ  ثػف  دـ )ت  ق(ََِ)ت األمشػ  خمافػ  ثػف اع ػكب مماه مرض: تالميذه

 .كغارذـ  ق(ِّْ)ت العمامو م مد ثف
 .ا ر مه  (ِ)ثالككد ( ذػ ُْٗ) ثل  :كحاؿ( ذػ ُّٗ) ثل  وكدو: وفاتو

 اعػرؼ الثػزاز  الغاضػرم الكػكدو األثػدم ممػر لثػك المغاػرة  ثػف ثػماماف ثف : كذك  فصحفص/ ٕ
 ال ػػراقة دػػو ككػاف دذػػرا  اللػاس لحػػرل  لاضػا ثهػػا دػػأحرل ثمكػ  ك ػػاكر ثهػا  دػػأحرل ادثغػد لػػزؿ  ( فػاص)ب
  .ضاثطا  قثوا  ق  

 .(زك وه اثف) رثاثه ككاف  ماطـ مف كوم الا مرضا ال راقة لخذ: شيوخو
 ممػػػرك ثػػػف الطػػػػثاح  ك (ُِٗ)ت الطػػػثاح ثػػػف مثاػػػػد كثػػػماما  مرضػػػا ملػػػه ال ػػػراقة ركل: تالميفففذه

 .كغارذـ  ق(ِّٓ)ت الزذرالو اكدد ثف كثماماف  ق(ُِِ)ت
 .ا ر مه. (ّ)العمر مف الوثعاف لاذز حد ككاف ذلؾ  غار :كحاؿ( ذػَُٖ) ثل  وكدو: وفاتو

 

                                                           

(  َِٔ-ِٔٓ/ٓ(  الػػذذثو: ثػػػار لمػػالـ اللػػػثالق )جُّٓ/ُاثػػف ال ػػزرم: غااػػػ  اللهااػػ  دػػػو طث ػػات ال ػػػراق )ج (ُ)
 لثػػػك العثػػػػاس شػػػمس الػػػداف ل مػػػد ثػػػف م مػػػػد ثػػػف لثػػػك ثكػػػر ثػػػف خمكػػػػاف(  اثػػػف خمكػػػاف: ّٕٓ/ِماػػػزاف ا موػػػداؿ )ج

 .(ٗ/ّ)ج ثاركت – طادر دار  مثاس ؽ: إ ثافو  ا :كداات األمااف كللثاق لثلاق الزماف(: قُٖٔ)ت
لثػكثكر ل مػد ثػف ممػو ثػف قاثػت   الخطاػب الثغػدادم: (ُْْ/ُدػو طث ػات ال ػراق )ج اللهااػ  غاا : ال زرم اثف (ِ)

 – العمما  الكوب دار   و  اؽ: ثشار مكد معركؼ: واراخ ثغدادق(: ّْٔثف مهدم الخطاب الثغدادم )ت ثف ل مد
 .(ِٓٗ ِْٗ/ُ مد ثالـ م اثف: مع ـ  فاظ ال ر ف مثر الواراخ )ج(  مِْٓ/ُٔ)جثاركت  

 لثػك مثػدالر مف الزكو ثف اكثؼ(  لثك ال  اج المزم: ُُُ/ُج)دو طث ات ال راق  اللهاا  غاا : ال زرم اثف (ّ)
 – الرثػػػال  مؤثثػػ   معػػركؼ مػػػكاد ثشػػار و  اػػؽ:دػػو لثػػماق الر ػػػاؿ: وهػػذاب الكمػػػاؿ ق(: ِْٕ)ت المػػزم ال  ػػاج

 .(ِْٔ/ِ(  الزركمو: األمالـ )جَُ/ٕ)ج ـ( َُٖٗ – قََُْط/األكل  )  تثارك 
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 :الكوفي الزيات حبيب بن / حمزةٙ

 الكػػكدو  الزاػات ممػارة ثػػف  ثاػب ثػف  مػػزة ممػارة لثػك ال  ػػ   كال ػادظ العمػـ افمػاـ: ونسففبو اسفمو
 .مك ذـ الوامو
 ك ثػثه ثعضػهـ  رلل اكػكف لف اثػوثعد ك  الطػ اث   مطػر لدرؾ حد داككف ق(َٖ) ثل   مزة كلد
 كػاف أللػه ؛الزاػات ثم ػب  مػزة مػرؼ  ثالككدػ  كلشػأ ثػالخار  لهػا المشػهكد ال ػركف ومػؾ دو ماش لله

 .كال كز ال ثف  مكاف مف كا مب  مكاف  إل  الككد  مف الزات ا مب وا را 

 الطػػادؽ ك عفػػر ق(  ُْٖ)ت األممػػشممػػ   د ػػرل كحرائهػػا  الككدػػ  مممػػاق ممػػ  العمػػـ لخػػذ: شففيوخو
 كغارذـ. ق(ُّّ)ت م ثـ ثف كمغارة ( قُْٖ )ت

 ق( ُُٔ)ت لدذػػـ ثػػف إثػػراذاـ مػػلهـ  ػػدا كقاػػراف كػػالكا د ػػد ملػػه لخػػذكا الػػذاف والماػػذر لمػػا: تالميففذه
 .كغارذـ  ق(َِٕ)ت الفراق زااد ثف كا ا   ق(َِِ)ت الازادم المثارؾ ثف كا ا 
  مػكاف  ثمدالػ   (ذػػُٔٓ)ثػل   مرضػاا  رثػه ل ػو  وػ  اللػاس كاعمػـ ال ػر ف  ا ػرئ  مزة ث و: وفاتو
 .(ُ)ر مه ا كرضو مله العراؽ  ثكاد  خر دو

 راويا حمزة الكوفي:

 دػػػـ) مػػػف لطػػػمه الثغػػػدادم  األثػػػدم م مػػػد لثػػػك الثػػػزار  قعمػػػب ثػػػف ذشػػػاـ ثػػػف : كذػػػك خمػػػؼخمفففف/ ٔ
  ماثػػدا  زاذػػدا  كثاػػرا  ق ػػ  كػػاف ثػػلاف  مشػػر اثػػف كذػػك ال ػػر ف فػػظك ( ذػػػَُٓ) ثػػل  كلػػد (ِ) (الطػػمح
  .مالما

ػ مػف مرضػا ال راقة لخذ: شيوخو  كلثػو كذػك الكاثػط  ثالػه كثػاف  مػزة  ق(ُٖٖ)ت ماثػ  ثػف ماـثي
 ثف إثماماؿ مف ال ركؼ كركل  ق(ُٖٔ)ت الضثو المفضؿ مف ق(ُِٓ)ت لكس ثف ثعاد زاد

ث اؽ  ك ق(َُٖ عفر)ت  .كغارذـ  ق(َِٔ)ت المثاثو ا 
 إثػراذاـ ثف ث اؽكا    ق(َِٓ)ت ال مكالو ازاد ثف ل مد كثماما  مرضا مله ال راقة ركل: تالميذه

دراس  ق(ِٖٔ)ت  .كغارذـ  ق(ِِٗ)ت ال داد الكراـ مثد ثف كا 
 .(ُ)ال هما  مف مخوؼ كذك( ذػِِٗ) ثل  ثثغداد ا ر مه وكدو: وفاتو

                                                           

(  َْٓ/ُج(  اػاحكت ال مػػكم: مع ػـ ا دثػػاق )ِّٔ-ُِٔ/ُ( اثػف ال ػزرم: غااػػ  اللهااػ  دػػو طث ػات ال ػػراق )جُ)
 (.ِِّ-ُّْ/ ٕ)ج م: وهذاب الكماؿ دو لثماق الر اؿلثك ال  اج المز 

(  م مػػد ثػػػف ِٕٔ/ْو العػػػراؽ  الظػػر  اػػػاحكت ال مػػكم: مع ػػـ الثمػػػداف )جدػػ كاثػػط مدالػػػ  دػػكؽ و ػػػ كذػػو ثمػػدة  (ِ)
  ثاػركت - لمق ادػ  لاطػر مؤثثػ    مثػاس إ ثػاف: و  اؽ: األحطار خثر دو المعطار الركضمثدالملعـ ال مارم: 

 .(ّٖٓ/ُ)ج  (ـَُٖٗ) القالا / ط
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. الكػػكدو الطػػاردو مػػك ذـ  الشػػاثالو لثكمثػػدا :حاػػؿماثػػ   ك  لثػػك خالػػد  ثػػف : كذػػك خػػالدخففالد/ ٕ
 .لثواذ  م  ؽ  مارؼ  ق    ال راقة دو إماـ

ػ مػف مرضػا ال راقة لخذ: شيوخو  لضػثط مػف كذػك كذػك الكاثػط  ثالػه كثػاف  مػزة  ق(ُٖٖ)ت اـمى ثي
  ق(ُّٗ)ت ثكػر لثػو مف ق(َِّ)ت ال عفو ممو ثف  ثاف مف ال راقة كركل كل ٌمهـ  لط اثه

 .ماطـ مف لفثه ثكر ثول كمف
  لضػثط لطػ اثه مػف كذػك ق(ِّٔ)ت ال ػكذرم شاذاف ثف م مد مرضا مله ال راقة ركل: تالميذه

 .كغارذـ  ق(ِِٓ)ت الكزاف ازاد ثف كال اثـ  ق(ِِٓ)ت كثماماف ثف مثدالر مف الطم و
 .(ِ)(ذػَِِ) ثل  ا ثالككد  ر مه وكدو: وفاتو

 :عمي بن حمزة الكسائي /ٚ

 الفػرس لك د مػف كذك مك ذـ  األثدم داركز ثف ثهمف ثف ا مثد ثف  مزة ثف ممو: بوونس اسمو
 .ق(َُِ  كلد دو  دكد )داه  ـرلى  كثاق إل  لثث  الكثائو  ال ثف لثك. العراؽ ثكاد مف

 زائػدة مػف ال ػركؼ كركل  مػرات لرثػ  مماػه مػرض  الزاػات  مػزة مػف مرضػا ال ػراقة لخػذ: شيوخو
  ق(ُٖٔ)ت الضػػثو المفضػػؿكركل لاضػػا مػػف   ق(ُْٖ)ت األممػػش مػػف ق(ُُٔ)ت حدامػػ  ثػػف

 .كغارذـ
ممػر ثػف  فػص ق(  ك ِِْ)ت ثػالـ ثػف ال اثػـ مثاػد لثػك كثماما مرضا ال راقة مله لخذ: تالميذه

 كغارذـ.  ق(ِٖٓ)ت كل مد ثف  ثار  ق(َِْ)ت المث دم
 الرشػاد ذػاركف ثطػ ث  ككػاف الػرم  حػرل مف( لرلثكا  ) ث را ( ذػُٖٗ) ثل  ا ر مه وكدو: وفاتو
 لثػػػو طػػػا ب الشػػاثالو ال ثػػػف ثػػف م مػػػد لاضػػػا معػػه كمػػػات خراثػػاف  إلػػػ  موػػك هاف  ق(ُّٗ)ت

                                                                                                                                                                          

-ٕٕٓ/َُثػػار لمػػالـ اللػػثالق )ج الػػذذثو:  (َُِ/ُج)دػػو طث ػػات ال ػػراق  اللهااػػ  غااػػ  :ال ػػزرم اثػػفالظػػر   (ُ)
 مكلػػد وػػاراخق(: ّٕٗ)ت الرثعػػو زثػػر ثػػف ثػػماماف ثػػف ل مػػد ثػػف ا مثػػد ثػػف م مػػد(  م مػػد ثػػف زثػػر الرثعػػو:  َٖٓ

(  ا ثػػف َٔٓ/ِ)ج ق( َُُْ) الراػػاض -العاطػػم  دار   ال مػػد ثػػماماف ل مػػد ا مثػػد و  اػػؽ:: ككداػػاوهـ العممػػاق
ق(: داػكاف ا ثػالـ: و  اػؽ: ثػاد كثػركم ُُٕٔثػف مثػد الػر مف الغػزم )تالغزم: شمس الداف لثك المعػالو م مػد 

 .(َِٖ/ِـ(  )جَُٗٗ-قُُُْثاركت  ط/األكل  ) - ثف  دار الكوب العمما 
(  ُِْ/ُ  الػػذذثو: معردػػ  ال ػػراق الكثػػار )ج(ِْٕ/ُج)دػػو طث ػػات ال ػػراق  اللهااػػ  غااػػ : ال ػػزرم اثػػفالظػػر   (ِ)

 .(ِْٕ/ُالزركمو: األمالـ )ج
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 (َٕ) ثمػ  حػد الكثػائو ككػاف ثالرٌم  كالل ك الف ه ددلا: كحاؿ لذلؾ الرشاد دأثؼ  ق(َُٓ)ت  لاف 
 .(ُ)كداوه ملد

 راويا اإلمام الكسائي:

 .ضاثط   اذؽ  معركؼ ق   ثغدادم ال خالد ثف الماث :الحارث أبو/ ٔ
 األ ػكؿ ال اثـ ثف  مزة مف ال ركؼ كركل لط اثه   م  مف كذك الكثائو  مم  مرض: شيوخو

 .ق(َِِ)ت الازادم كمف  
 كم مد الفراق  طا ب ق(َِٕ)ت ثعد ماطـ ثف ثمم  كثماما  مرضا مله ال راقة ركل: تالميذه

 ق(.َِٗ)ت شاذاف ثف كالفضؿ  ق(ِٖٖ)تالطغار الكثائو ا ا  ثف
 .ا ر مه (ِ) (ذػَِْ) ثل  وكدو: وفاتو

 .ور موه و دمتكحد  الثطرم  ممرك لثو مف الراكم كذك الدكرم  ممر ثف  فص: الدوري/ ٕ
 :القعقاع بن يزيد جعفر / أبوٛ

 وػػاثعو العشػػرة  ال ػػراق ل ػػد ال ػػارئ  المػػدلو  عفػػر لثػػك المخزكمػػو  ال ع ػػاع ثػػف ازاػػد: ونسففبو اسففمو
 .ال در كثار  مشهكر
 مػػرضملهمػػا   ك  كركل  ق(ٖٔ)ت مثػػاس ثػػف ا مثػػدك   ق(ٗٓ)ت ذراػػرة لثػػوحػػرل ممػػ  : شففيوخو
 .ق(َٖ)ت رثاع  لثو ثف مااش ثف ا مثد مك ر مم  ال ر ف

 الر مف كمثد ق( َُٕ)ت ٌماز ثف مثمـ ثف كثماماف  لعاـ لثو ثف لاد  مله ال راقة ركل: تالميذه
 .ق(ُِٖ)ت لثمـ ثف زاد ثف

 .(ّ)  كحاؿ غار ذلؾق(َُّ)ت كالت كداوه ثل : وفاتو

                                                           

طػالح الػداف (  طػالح الػداف الطػفدم: َْٓ-ّٓٓ/ُج)دػو طث ػات ال ػراق  اللهااػ  غاا : ال زرم اثفالظر   (ُ)
دار    و  اػػؽ: ل مػػد األرلػػؤكط كوركػػو مطػػطف : الػػكادو ثالكداػػات ق(:ْٕٔ)تخماػػؿ ثػػف لاثػػاؾ ثػػف مثػػدا الطػػفدم

مثػػد الػػر مف  كمػػاؿ الػػداف ثػػارم: (  لثػػك الثركػػات األلْٖ/ُِ)جـ(  َََِ-قَُِْثاػػركت ) -إ اػاق الوػػراث العرثػػو
و  اػػؽ: : لزذػػ  األلثػػاق دػػو طث ػػات األدثػػاق: (قٕٕٓ  األلطػػارم  لثػػك الثركػػات )تثػػف م مػػد ثػػف ثػػعاد ثػػف مثاػػد ا

 .(ْٔ-ٖٓ/ُ)جـ(  ُٖٓٗ -قَُْٓط/ القالق  )   األردف -مكوث  الملار الزرحاق   اثراذاـ الثمرائو
(  م مػد ثػالـ ُِْ/ُ(  الذذثو: معردػ  ال ػراق الكثػار )جّْ/ِل راق )ج( اثف ال زرم: غاا  اللهاا  دو طث ات اِ)

 (. َْٓ/ُم اثف: مع ـ  فاظ ال ر ف مثر الواراخ )ج
(  لثك ال  اج المػزم: وهػذاب الكمػاؿ دػو لثػماق ْْٔ/ُ( الظر  اثف ال زرم: غاا  اللهاا  دو طث ات ال راق )جّ)

(  م مػػد ثػػالـ م اثػػف: مع ػػـ  فػػػاظ ِٕٓ ِْٕ/ٔف )ج(  اثػػف خمكػػاف: كداػػات األماػػػاَِِ-ََِ/ّّالر ػػاؿ )ج
 (.َُٔ-ُٖٓ/ُال ر ف مثر الواراخ )ج
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 :المدني جعفر أبي راويا

 م  ػػػؽ كراك   ػػػاذؽ م ػػػرئ  إمػػػاـ. ال ػػػذاق ال ػػػارث لثػػػك المػػػدلو  كرداف ثػػػف ماثػػػ : ابفففن وردان/ ٔ
 .ضاثط
 مػػف كذػػك  لػػاد  ممػػ  مػػرض قػػـ  ق(َُّ)ت ثػػف لطػػاح كشػػاث    عفػػر لثػػو ممػػ  مػػرض: شففيوخو
 .افثلاد دو شاركه دكح ك موهـ  لط اثه  حدماق

 ق(َِٕ)ت الكاحػػػدم ممػػػر ثػػػف كم مػػػد  ق(َُٖ)ت  عفػػػر ثػػػف إثػػػماماؿ مماػػػه مػػػرض: تالميفففذه
 .كحالكف
 .ا ر مه. (ُ)(ذػَُٔ) ثل   دكد دو ثالمدال  وكدو: وفاتو

 .ضاثط  ماؿ م رئ .المدلو مك ذـ الزذرم  الرثا  لثك  ٌماز  ثف مثمـ ثف ثماماف: جّماز ابن/ ٕ
  عفػر لثػو ث ػرؼ كلحػرل  لػاد  ممػ  مػرض قػـ ثػف لطػاح  كشػاث   عفػر لثػو ممػ  مػرض: شفيوخو
 .كلاد 

 .ق(ََِ)ت ثعد مهراف ثف كحواث   ق(َُٖ)ت عفر ثف إثماماؿ مماه مرض: تالميذه
 .ا ر مه .(ِ)(ذػَُٕ) ثل  ثعد ثالمدال  وكدو: وفاتو

 الحضرمي: إسحاق بن / يعقوبٜ

 لثػػك الثطػػرم  ال ضػػرمو زاػػد ثػػف إثػػ اؽ ثػػف اع ػػكب الكثاػػر كاألثػػواذ العمػػـ افمػػاـ: ونسففبو اسففمو
مػػامهـ  كم ػػرئهـ الثطػػرة لذػػؿ حػػارئ م مػػد كلثػػك اكثػػؼ   ثػػف ممػػرك لثػػو ثعػػد ث راقوػػه ومثػػككا الػػذم كا 
 كػؿ مػاش لثاػه ك ػد ك ػٌدر لثػار لف المكاد ػات م اػب كمػف ثػل   (ٖٖ)ماش معٌمر حارئ ذك  العالق
 ثل . (ٖٖ) ملهـ

 العطػػػػػاردم األشػػػػهب لثػػػػوممػػػػػ   حػػػػرل كمػػػػا  ق(ُِّ)ت م اطػػػػػف ثػػػػفا ممػػػػ  ال ػػػػػر ف : حػػػػرلشففففيوخو
 .كغارذـق(ُُٕ)ت الطكاؿ ثماماف ثف ثالـ الملذر لثوكمم    ق(ُٓٔ)ت

  ق(ِْٖ)ت الث ثػػوالو  ػػاوـ لثػػك: مػػلهـد ال ػػراقة ملػػه لخػػذكا الػػذاف اع ػػكب والماػػذ كقػػر: تالميففذه
 كغارذـ. المفثر  ثفااف اثف كمثمـ  شاذاف ثف كالملهاؿ

                                                           

(  م مد ثالـ م اثف: مع ػـ  فػاظ ال ػر ف مثػر ِْٕ/ُ( الظر  اثف ال زرم: غاا  اللهاا  دو طث ات ال راق )جُ)
 (.ْٗٔ/ُالواراخ )ج

 مد ثالـ م اثف: مع ـ  فاظ ال ر ف مثر (  مُّٖ/ُ( الظر  اثف ال زرم: غاا  اللهاا   دو طث ات ال راق )جِ)
 (.ُِٔ/ُالواراخ )ج
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 .(ُ)ا ر مه ثل   (ٖٖ) العمر مف كله ق(  َِٓ) ثل  اع كب كدوو: وفاتو
 :الحضرمي يعقوب راويا

   ػػاذؽ م ػػرئ  ثػػركاس المعػػركؼ الثطػػرم  ا مثػػد لثػػك المؤلػػؤم  الموككػػؿ ثػػف م مػػد: رويففس/ ٔ
 . ماؿ مشهكر  ضاثط

 مػػػدة مماػػػه خػػػوـ لطػػػ اثه  ل ػػػذؽ مػػػف كذػػػك  ال ضػػػرمو اع ػػػكب مػػػف مرضػػػا ال ػػػراقة لخػػػذ: شفففيوخو
 .وماتخ

 ثػػف م مػػد  ق(ََّ)ت ثعػػد الشػػادعو الزثاػػرم ل مػػد ثػػف الزثاػػر مرضػػا ملػػه ال ػػراقة ركل: تالميففذه
 .ق(َُّ)ت ثعدالوٌمار ذاركف
 .ا ر مه. (ِ)(ذػِّٖ) ثل  ثالثطرة وكدو: وفاتو

  ق     ماؿ م رئ  الل كم الثطرم مك ذـ  الهذلو ال ثف لثك المؤمف  مثد ثف : كذك ركحروح/ ٕ
 .هكرمش  ضاثط
 كمعػاذ مكثػ   ثػف ل مػد مػف ال ػركؼ كركل لطػ اثه   م  مف كذك اع كب  مم  مرض: شيوخو

 طػالح ثػف م مػد كمػف  ثمػ   ثػف خالػد طػا ب شػعاب ثػف ك مػاد ممػرك  لثػو مػف كذمػا معػاذ  ثف
 .شثؿ طا ب المرم

 الق فػػػو كذػػػب اثػػػف م مػػػد ثكػػػر لثػػػك(  ك قَِٓ)ت ال مػػػكالو ازاػػػد ثػػػف ل مػػػد مماػػػه مػػػرض: تالميفففذه
 معػػركؼ ثػػف ثشػػر ثػف  ثػػاف ال ػػركؼ ملػه كثػػم  كغاػػرذـ  الزثاػرم  ل مػػد ثػػف كالزثاػر  ق(َِٕ)ت

 .ط ا ه دو ق(ِٔٓ)ت الثخارم مله كركل الطثرم 
 .ا ر مه (ّ)(ذػِّٓ) لك (ذػِّْ) ثل  وكدو: وفاتو

 

                                                           

(  م مد ثالـ َّٗ/ٔ(  اثف خمكاف: كداات األمااف )جْْٖ/ُ( اثف ال زرم: غاا  اللهاا  دو طث ات ال راق )جُ)
 (.َّٔ/ُم اثف: مع ـ  فاظ ال ر ف مثر الواراخ )ج

م مد ثالـ م اثف: مع ـ  فاظ ال ػر ف مثػر الوػاراخ (  ّٕٗ/ُ( اثف ال زرم: غاا  اللهاا  دو طث ات ال راق )جِ)
 (.ِْٖ/ُ)ج
  ثػاف ثف ل مد ثف  ثاف ثف م مد  اثف  ثاف: (ُِٓ/ُدو طث ات ال راق )ج اللهاا  غاا : ال زرم اثفالظر   (ّ)

ٍعثػػدى  ثػػف معػػاذ ثػػف     دل مػػ الػػداف شػػرؼ الثػػاد: و  اػػؽ: الق ػػات :(ذػػػّْٓ ت) الثيثػػوو الػػدارمو   ػػاوـ  لثػػك الومامػػو  مى
 لثػػك   ػػر ثػػف ممػػو ثػػف ل مػػد(  اثػػف   ػػر العثػػ اللو: ِْْ/ٖ)ج  (ـُٕٓٗ – قُّٓٗ) األكلػػ / ط : الفكػػر دار

ط/ األكلػػػ     الهلػػػد – اللظاماػػػ  المعػػػارؼ مطثعػػػ  دائػػػرة :وهػػػذاب الوهػػػذاب: ق(ِٖٓ)ت الشػػػادعو العثػػػ اللو الفضػػػؿ
 .(ِٓٓ/ّ)ج  ق(ُِّٔ)
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 / خمف )العاشر(:ٓٔ

كػػراك مػػف افمػػاـ ذػػك ماشػػر ال ػػراق العشػػرة  خمػػؼ ثػػف ذشػػاـ الثػػزار الثغػػدادم  الػػذم و ػػدمت ور موػػه 
 .(ُ)اخوار للفثه حراقة اشوهر ثها   مزة ثف  ثاب الزاات

  :خمف راويا
 كٌراؽ الثغدادم  قـ المركزم اع كب لثك ا  مثد ثف مقماف ثف إثراذاـ ثف كذك إث اؽ: إسحاق/ ٔ

 .ثال راقة حٌاما كاف ق    مله  اخواارر كراكم خمؼ
 .ق(ُٓٗ)ت مثمـ ثف الكلاد مم  كحرل ر ثعد ثه كحاـ اخواارر خمؼ مم  حرل: شيوخو
 م مػدق(  ك َّٓ)ت ثعػد الثرطػاطو مقماف ثف كال ثف ق( ِّٖ)ت شلثكذ اثف مماه حرل: تالميذه

 .ق(ِّٓ)ت اللٌ اش ممر لثو ثف ا مثد ثف
 .ا ر مه (ِ)(ذػ ِٖٔ) ثل  وكدو: وفاتو

 .ق    مو ف  ضاثط إماـ  الثغدادم ال ثف لثك ال داد  الكراـ مثد ثف : كذك إدراسإدريس/ ٕ
 حواثػ  مف خمؼ مم  كحرل الشمكلو   ثاب ثف م مد كمم  كاخواارر  ركااوه خمؼ مم  حرل: شيوخو
 .ق(ََِ)ت ثعد
 كل مػػد ق(ِّٖ)ت شػػلثكذ اثػػف مرضػػاك  ق( ِّْ)ت ثػماما اثػػف م اذػػد ملػػه ال ػػراقة ركل: تالميففذه

 .كغارذـ  ق(ّْٓ)ت م ثـ كاثف   ق(ّْْ)ت ثكااف ثف
 .ا ر مه (ّ)(ذػِِٗ) ثل  األض   اكـ كدوو: وفاتو

 

 

 
 

                                                           

 ( مف ذذا المث ث.ِٗ( الظر ور موه ص)ُ)
(  م مػد ثػالـ م اثػف: مع ػـ  فػاظ ال ػر ف مثػر ٕٔ/ُر  اثف ال زرم: غااػ  اللهااػ  دػو طث ػات ال ػراق )ج( الظِ)

 (.ّٓ/ُالواراخ )ج
(  ْٓ ْْ/ُْ(  الػذذثو: ثػار لمػالـ اللػثالق )جٕٔ/ُ( الظر  اثف ال زرم: غااػ  اللهااػ  دػو طث ػات ال ػراق )جّ)

لـ م اثػػػػػف: مع ػػػػػـ  فػػػػػاظ ال ػػػػػر ف مثػػػػػر الوػػػػػاراخ (  م مػػػػػد ثػػػػػاِّّ/ُاثػػػػػف   ػػػػػر العثػػػػػ اللو: لثػػػػػاف الماػػػػػزاف )ج
 (.ُٓ َٓ/ُ)ج
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  الفصل األول 
 رقيقوالتتفخيم الميم والو  النون والتنوينأثر اختالف القراءات العشر في أحكام   
 
 

 ويشتمل عمى ثالثة مباحث:
 المبحث األول: أثر اختالف القراءات في أحكام النون الساكنة والتنوين

 والنفففون قفففراءات ففففي أحكفففام المفففيم السفففاكنة والمفففيمالمبحفففث الثفففاني: أثفففر اخفففتالف ال
 المشددتين

 والترقيق أثر اختالف القراءات  في أحكام التفخيم المبحث الثالث:
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 األولالمبحث 
 أثر اختالف القراءات في أحكام النون الساكنة والتنوين  

كطال ككحفنا  كوكػكف دػو األثػماق ذو اللكف الخالا  مف ال رك  كالقاثو  لفظنا كخطِّا   اللكف الثاكل :
 كاألدعاؿ كال ركؼ  كوككف موكثط  كموطرد .

  (دػالفمؽ )  كوككف زائدة مف لطؿ الكمم  كثلاوهػا مقػؿ: (للعـ )كوككف لطما  مف ثلا  الكمم  مقؿ: 
 .(ُ)(دىعىؿى )مم  كزف  (دىمىؽى )طؿ الفعؿ: ل

كوفارحػه خطِّػا ككحفنػا كمالموػه: دو وػاف  الولكاف: ذك لكف ثاكل  زائػدة وم ػؽ  خػر ا ثػـ لفظنػا ككطػال
 لك كثرواف لك ضمواف.

رَۡۡحَٗح ٨ِ٦ّ  إِّلٍّ  ﴿ك كمه  ال  الكحؼ: ويثىدَّؿي الفو واف للفنا دائمنا إ  إذا كالوا مم  ذاق وألاث مقؿ: 
 َٟ ِ ّب داكحؼ مماها ثالهاق مف غار ولكاف  كلما الضمواف كالكثرواف دا ذؼ   [ٓ:افثراق ] ﴾ رٍّ
كىأىاّْفٍ  ﴿ اهما ثالثككف إ  دو حكله وعال :اف داهما. كاكحؼ ممالولك   اث كح   [ُْٔ]  ؿ ممراف: ﴾كى

 .(ِ)دإلهـ كوثكر ثاللكف
 ال ركات القالث؛ أللها ثملزل  ال رك  القالا  لمولكاف. إ دلك كد ماـ افحالب م   ؾك  اموثس مما

 وظهر ثالوأمؿ دو وعرافاهما  كذو: كالفرؽ ثاف اللكف الثاكل  كالولكاف اك د دو خمث  لمكر
   المقػاؿ الثػاثؽكاللكف الثاكل   رؼ لطمو مف ل رؼ اله اق  كحد وككف مف ال ركؼ الزكائد  -ُ

 لما الولكاف دال اككف إ  زائد مف ثلا  الكمم .
 لما الولكاف دقاثت دو المفظ دكف الخط.  كف الثاكل  قاثو  دو المفظ كالخطالل -ِ
 كلما الولكاف دقاثت دو الكطؿ دكف الكحؼ.    قاثو  دو الكطؿ كالكحؼف الثاكلاللك  -ّ
 اللكف الثاكل  وك د دو األثماق كاألدعاؿ كال ركؼ  لما الولكاف دال اك د إ  دو األثماق د ط. -ْ

 دو ال ر ف كذما: اوفاحاكاثوقل  مف ذلؾ: لكف الوككاد الخفاف  الوو لـ و   إ  دو مكضعاف 
ِؿِي٨َ ة ٨َِ٦ّ َوََل١َُٮ٩ٗ  ﴿ -ل َٰ٘  .[ِّ:  اكثؼ ] ﴾ٱ٣طٍّ

                                                           

ط/ الراثعػػ   ا ثػػالما   الثشػػائر دار: : ل كػػاـ وػػالكة ال ػػر ف الكػػراـق(ََُْ)ت م مػػكد خماػػؿ ال طػػرمالظػػر   (ُ)
 .(ُِٓ)ص ـ( ُٗٗٗ)
 (.ُِٔ/ِ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )جِ)
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ِ  ﴿ -ب ۢا ث َٕ َٛ ًَحِ ٣َجَۡك ف كالت ُٓ:  العمؽ ] ﴾ ٱنلٍّةِو [  دإلها لكف كلاثت ولكالنا؛  وطالها ثالفعؿ  كا 
 اخومؼ  كذلاؾ مكض  قالث (ُ)غار قاثو  خطِّا ككحفنا كالولكاف  دهو إذف لكف ثاكل  شثاه  ثالولكاف

ة﴿ :داه ال راق كذك حكله وعال  ٪َذ٧ُِٞٮَن  َٚإ٦ٍِّ َٟ َٚإ٩ٍِّة ٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦َّ ِ  مهكر ال ل ر د  [ُْ:  الزخرؼ ] ﴾٩َۡؾ٬َََبٍّ ث
ِ  ﴿ :ركاس مف اع كب ثلكف الوككاد الخفاف  مقؿ لكحر   ثلكف الوككاد الق ام  ۢا ث َٕ َٛ ًَحِ ٣َجَۡك   ﴾ ٱنلٍّةِو

 .(ِ) [ُٓ:  العمؽ ]
 .(ّ)كاف دال اككف إ  موطردناما الولاللكف الثاكل  وككف موكثط  كموطرد   ل -ٓ

افدغػاـ   افظهػار  كذػو كلما ل كاـ اللكف الثاكل  كالولكاف د د ذذب ثعض العمماق إل  للها لرثعػ :
 إمػػػػاـ ال ػػػػراق دػػػػو زمالػػػػه افمػػػػاـ م مػػػػد اثػػػػف ال ػػػػزرم :كممػػػػف حػػػػاؿ ثهػػػػذا ال ػػػػكؿ  افخفػػػػاق  ال مػػػػب  

   كمم  ذذا ال كؿ لكقر الموأخراف داما لممـ. ق(ّّٖ)ت
 اؿ اثف ال زرم:ح

 (ْ)إخفاقإظهار إدغاـ كحمب  ...ك كـ ولكاف كلكف امف  
كافدغػػػػاـ   كالولػػػػكاف قالقػػػػ : كذػػػػو افظهػػػػار  ل الثػػػػاك ل كػػػػاـ اللػػػػكف كذذػػػػب ثعػػػػض العممػػػػاق إلػػػػ  لف

 ق(ٕٖٓ)ت لثػػك ال اثػػـ اللػػكارم :لؾ كػػـ افخفػػاق كممػػف حػػاؿ ثػػذمػػف  قك عمػػكا ال مػػب  ػػز   كافخفػػاق
 قاو ػػاؼ دضػػال)دػػو كواثػػه  ق(ُُُٕ)ت اثعػػه ممػػ  ذلػػؾ افمػػاـ الػػدمااطوكو  (ٓ)ومماػػذ اثػػف ال ػػزرم

رشػػػاد ال ػػػاذماف الغػػػادمافولثاػػػه )دػػػو كواثػػػه  ق(ُُُٖ)ت كلثػػػك ال ثػػػف الطفاحثػػػو  (ٔ)(الثشػػػر   (ٕ)(كا 
 :ككػػػؿ كا ػػػد ملهػػػا ال ثػػػـ إلػػػ  حثػػػماف  كالولػػػكاف قالقػػػ الثػػػاكل  ف ل كػػػاـ اللػػػكف إ :كامكػػػف لف ا ػػػاؿ

ظهػػار مطمػػؽ  كافدغػػاـ ال ثػػـ إلػػ  كامػػؿ كلػػاحص   كافخفػػاق ك   م ػػودافظهػػار ال ثػػـ إلػػ  إظهػػار  ا 
خفػػػاق   ا ػػو كثػػاككف ال ػػداث دػػػو ذػػذا المث ػػث مػػف ذػػػذر األ كػػاـ ممػػ  الل ػػػك  ال ثػػـ إلػػ  حمػػب كا 

 الوالو:

                                                           

 .(ِٓ)صط/ الثاثع    ال اذرة: ممـ الو كادمطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد دو (ُ)
 .(ِّّص) ( اثف ال زرم: و ثار الواثارُ)
 (.ُٔص( الظر  م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كاد )ّ)
( ُُ)  صـ (ََُِ-ق ُِِْط / األكل  )  لملشر كالوكزا  دار المغلو :موف الم دم  ال زرا : اثف ال زرم( ْ)

 .(ٓٔ)الثات  رحـ
 (.ْٓٓ/ُ)ج اللكارم: شرح طاث  اللشرالظر  ( ٓ)
 (.ْٔ/ُ)ج ( الظر  الدمااطو: او اؼ دضال الثشرٔ)
رشاد ال اذماف مف ما ا ػ  لهػـ مػف الخطػأ  ػاؿ والكوهػـ لكوػاب ا المثػافالطفاحثو : الظر   (ٕ) :   ولثاه الغادماف كا 

 .(ََُ/ُج)   مؤثث  مثد الكراـ ثف مثد او  اؽ: م مد الشاذلو اللافر
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 أثر اختالف القراءات في اإلظيار الحمقي  :المطمب األول

 .(ُ)فظهار  لغ : الوثااف كافاضاحوعراف  ا
. (ِ)ال ػرؼ المظهػر دػو: إخػراج كػؿ  ػرؼ مػف مخر ػه مػف غاػر غلػ   ا طػطالحكمف معالاػه دػو 

 ؛امكف اللطؽ ثاللكف الثاكل  كالولكاف لك ثالماـ الثػاكل  ثغاػر غلػ  لله   :كاؤخذ مم  ذذا الوعراؼ
  كحػػد اثػػودرؾ ذػػذا األمػػر إٌ  لٌف اكػػكف المػػراد كمػػاؿ الغلػػ ألٌف الغلػػ  مركثػػ  دػػو  ثػػـ اللػػكف كالمػػاـ 

ٍظهىػر مػػف مخر ػه مػػف غاػر غلػػ  إخػراج ال ػػرؼ اٍلمي  : ذػػك  المراػد دػػو ممػـ الو كاػػد د ػاؿغااػػطػا ب 
 . (ّ)كامم 

دػػو كواثػػه  ق(َُْٖ)ت مػػا ذكػػرر افمػػاـ المرطػػفو كل معهػػا ألحثػػامه كمػػف ل ثػػف وعرافػػات افظهػػار
ذػػك دطػؿ ال ػػرؼ األكؿ مػػف القػػالو  كحػاؿ ثعضػػهـ:" حػػاؿ:  )ذدااػ  ال ػػارم إلػػ  و كاػد كػػالـ الثػػارم (

لك ا ػاؿ: ذػك مثػارة مػف اللطػؽ ثػال رداف  كػؿ كا ػد ملهمػا ممػ  طػكروه  "  (ْ)ف غاػر ثػكت مماػهم
 .(ٓ)مكد  طفوه  مخمطا إل  كماؿ ثلاوه

-الهمزة كالهاق كالعػاف كال ػاق  :: دهو ملد ال مهكر ثو ثاللثث  لملكف الثاكل  كالولكاف كلما  ركده
لخرك ها مله دإذا كح   رؼ  ؛ماة ث ركؼ ال مؽكذو المث -المع مواف–كالغاف كالخاق  -المهممواف

ثػػأف كالػػت   مػػف ذػػذر األ ػػرؼ ثعػػد اللػػكف الثػػاكل  ثػػكاق لكػػاف معهػػا دػػو كممػػ  لـ كػػاف ملفطػػالن ملهػػا
ك ػػػب  -ك  اكػػػكف إ  مػػػف كمموػػػاف-اللػػػكف  خػػػر الكممػػػ  ك ػػػرؼ ال مػػػؽ لكؿ القالاػػػ  لك ثعػػػد الولػػػكاف 

مقمػػ  لملػػكف مػػف كممػػ  كمػػف كمموػػاف كلمولػػكاف مػػ  ذػػذر كدامػػا امػػو األ  كاثػػم  إظهػػاران  م اِّػػا  افظهػػار
 األ رؼ:

  ﴾٨ۡ٦َ َءا٨َ٦َ  ﴿ :ك  قالو لها دو الولزاؿ كل ك  [ِٔ: األلعاـ ] ﴾ۡٮَن  َٔ يَۡن  ﴿دالهمزة: دو كمم  
ٍَٰخ  ﴿  [ُٖ: الوكث  ] ةًٚة  وََصجٍّ َٛ ۡ٣

َ
 .[ُٔ:  اللثأ ] ﴾خ

                                                           

مع ػػػـ المغػػػ   :ق(ُِْْ)ت مثػػػد ال ماػػػد ممػػػر  ل مػػػد مخوػػػار (َِٓ/ْج)لثػػػاف العػػػرب : الظػػػر  اثػػػف ملظػػػكر (ُ)
 .(ُِْْ/ِ(  )جـ ََِٖ - ذػ ُِْٗ) األكل  ط/   الكوب مالـ: العرثا  المعاطرة 

 (.ُٖ( م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كاد )صِ)
 ت م مػكد ثػالـ: دػوح رب الثراػ  شػرح الم دمػ  ال زراػ :  الظر  طػفك (ْٓمطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ص( ّ)

 .(ُٕ  )صـ(ََِّ-قُِْْط/ القالا  )    در  -دار اللكر لممكوثات
ذداا  ال ارم الػ  : ق(َُْٗ)ت مثدالفواح ثف الثاد م مو ثف العثس المرطفو الم رم مثدالفواح المرطفو: (ْ)

 .(َُٔ ُٗٓ/ُج) / القالا ط  المدال  الملكرة -مكوث  طاث  :ال  و كاد كالـ الثارم
 ط/ األكلػػ   الراػػاض -مكوثػػ  المعػػارؼ   و  اػػؽ: ممػػو  ثػػاف الثػػكاب: الومهاػػد دػػو ممػػـ الو كاػػداثػػف ال ػػزرم: ( ٓ)
 .(ٓٓص)ـ(  ُٖٓٗ-قَُْٓ)
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ِ َٝۡٮٍم ٬َةٍد ﴿  [ِْ:لفاؿاأل] ﴾ مؾمىٍف ذى ﴿  [ِٔ: األلعاـ] ﴾َحۡ٪َ٭ۡٮَن ﴿ :كالهاق: ل ك
  ﴾َو٣ُِكّ

 .[ٕ: الرمد]
٥َ  ﴿: : ل ك- المهمم  –كالعاف  َٕ ۡج

َ
ُ خ مىٍاؾى  ﴿[  ٗٔ: اللثاق ] ﴾ ٱّللٍّ  . [ْٖ: الشكرل] ﴾ ًإٍف مى

 .[ْ: دطمت] ﴾َظ١ًٍِم َۡحًِٖؽ ﴿  [ُْٗ: الشعراق] ﴾ َوَتۡ٪ِعُذٮنَ ﴿ :ل ك :لاضان  - المهمم  –كال اق 
  :لزاؿ كل كك  قالو لها دو الو  [ُٓ: افثراق] ﴾ دىثىايٍلًغضيكفى  ﴿دو كمم   :-المع م  –كالغاف 

َ ِإَونٍّ ﴿  [ْٕ: ال  ] ﴾ مٍّ ٨ِۡ٦ّ دَ  ﴿ ٮرٞ  ٱّللٍّ ُٛ ٮٌّ َد ُٛ َٕ  .[ِ: الم ادل ] ﴾٣َ
حُ وَ ﴿دو كمم   :-المع م  –كالخاق  َٞ  :كل ككراـ ك  قالو لها دو ال ر ف ال  [ّ: المائدة] ﴾ ٱل٧ُۡۡ٪َؼ٪ِ

ٍارو ﴿ َ إِنٍّ  ﴿  [ِْ: ال طص ] ﴾ًمٍف خى ٥ًٌِ٤ َػجرِيٞ  ٱّللٍّ   [.ٓ: ال  رات ] ﴾َٔ
ثعد مخر هما مف مخر هف كؿ الثعد إذ  :ذك كك ه إظهار اللكف الثاكل  كالولكاف ملد ذذر األ رؼ

 ؛ك  افخفػاق  لعػدـ ك ػكد ثػثثه ؛كلػـ ا ثػف افدغػاـاخر ف مف ال مػؽ كذمػا مػف طػرؼ المثػاف  ذفٌ 
لما حاؿ   ألله كثام  إل  افخفاق ؛  ال مبألله حراب مله ك  كلهذا وعاف افظهار الذم ذك األطؿ  كا 

لعػػدـ ا واا ػػه إلػػ  ثػػثب  كأللػػه ذػػك األكقػػر دػػو ال ػػركؼ  كألف داػػه إمطػػاق كػػؿ  ػػرؼ  ؛ذػػك األطػػؿ
كألف    ه مف إمراثه ك رك  ثلاوه الوو اثػو  ها  كافدغػاـ موكحػؼ ممػ  ثػثب  كذػك إرادة الوخفاػؼ 

المثاف إذا لفظ ثال رؼ مف مخر ه قـ ماد مرة لخرل لممخرج ثعالػه لػامفظ ث ػرؼ  خػر مقمػه طػعب 
 مماه. 

 :لظهكر اللكف الثاكل  كالولكاف ملد مالحاوهما ث رؼ مف ذذر األ رؼ. كثمو  م اِّا :كثمو إظهاران 
 .(ُ)الوثااف :ده مف ال مؽ كثمار ثعضهـلخركج  رك 

ا مػػف غاػػر غلػػ  كاممػػ اللكف الثػػاكل  لك الولػػكاثػػ ك  ا ػ  افظهػػار لف ولطػػؽ قػػـ ولطػػؽ   ف لط نػػا كاضػ ن
 .(ِ)ث رؼ افظهار مف غار دطؿ ك  ثىٍكت ثالهما

 :مراوثه
 :كمراوب افظهار قالث

 مماا  ملد الهمزة كالهاق. -ُ
 كثط   ملد العاف كال اق. -ِ
 .(ُ)دلاا  ملد الغاف كالخاق -ّ

                                                           

 (.ُُٔ/ُالمرطفو: ذداا  ال ارم إل  و كاد كالـ الثارم )ج (ُ)
 (.ٔٓص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ِ)
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إلػػػ  افظهػػػار  (و فػػػ  األطفػػػاؿ)دػػػو مػػػوف  ق(ُُٖٗ)ت ثعػػػد  كحػػػد لشػػػار الشػػػاخ ثػػػماماف ال مػػػزكرم
 ال م و د اؿ:

وّْثىٍت دموىٍعًرؼً  ؿي افظهاري حثؿى ل رًؼ ... لم مًؽ ثتّّ ري  داألكَّ
مواًف قـ غاػػػػػػفه  ػػػػػػػذمزه دهاقه قـ ما  (ِ)اقػػػػػػفه خػػػػػػاقي ... ميٍهمى

 :القراءات في اإلظيار الحمقي اختالف

هػكر إلػ  للهػا ثػو  دذذب ال م  دو ال ركؼ الوو وظهر ملدذا اللكف الثاكل  كالولكاف ال راق اخومؼ
كاثػػػوقل  لػػػه ثعػػػض مممػػػاق  ملػػػد  ردػػػو الغػػػاف كالخػػػاق  ثافخفػػػاقلثػػػك  عفػػػر المػػػدلو  لكمػػػا و ػػػدـ  كحػػػر 

ألثػػػػو  عفػػػػر ثافظهػػػػار  كافخفػػػػاق  كالك هػػػػاف طػػػػ ا اف   و ػػػػرلل ػػػػراقات مػػػػف ذلػػػػؾ قػػػػالث كممػػػػات دا
 ذو:كالكممات القالث 

ٍكحيكذىةي  ﴿مف حكله وعال :  ( الملخل   ) – ُ ًل ى ي كىاٍلمى  .[ّ: المائدة ] ﴾ ... كىاٍلميٍلخى

ؤيثىهيـٍ  ﴿مف حكله وعال :  ) دثالغضكف( – ِ كفى ًإلىٍاؾى ري  .[ُٓ: افثراق ] ﴾...دىثىايٍلًغضي

ًلاِّا لىٍك دىً اران دىالمَّ  ﴿مف حكله وعال :  (غلاا اكف ) – ّ  .(ّ)[ُّٓ: اللثاق ] ﴾ هي لىٍكل  ًثًهماًإٍف اىكيٍف غى
حػرب الغػاف  :ك ه حػراقة لثػو  عفػر ذػكلف افظهار ذك األطؿ  ك  :الوك اه: ك ه حراقة ال مهكر ذك

كالخاق مف المثاف الذم اخرج مله اللكف إذ لٌف الغاف كالخاق اخر اف مف لدلػ  ال مػؽ لم لحرثػه إلػ  
كك ػػه الخػػالؼ دػػو الغػػاف كالخػػاق "  :ق(ٕٖٓ)ت رمحػػاؿ اللػػكا  المثػػاف ثخػػالؼ ثػػاحو  ػػركؼ ال مػػؽ

 .(ْ)" ب افظهار لك   داك ب افخفاق ذؿ حرثهما مومكف ث اث اك 
لف المكضعاف األكلاف ذما مػف  :المكاض  القالق  الثاث   ألثو  عفر ملد الثعض ذك اثوقلاقكك ه 

٪ِ  ﴿ظهارذما  كلما المكض  القالث كذككمم  كا دة دا ثف إ َٗ ْوىل ثِِ٭٧ةإِْن يَُس٨ْ 
َ
ُ أ ْو َِٚٞرياً َٚةّللٍّ

َ
  ﴾ًًّة أ

  ك و    ا وم  مالؿ كذك  ذؼ الكاك ثثثب الشرطا دك هه لٌف دو كمم  اكف إ  [ُّٓ:  اللثاق]
خفػاق اللػكف  كك ػه حػراقة مػف لػـ اثػوقف ذػذر المكاضػ  القالقػ   دو الكمم  إمال ف كذك  ذؼ الكاك كا 

لخػاق ثعػد اللػكف ف غارذا مف المكاض  الوو وػأوو داهػا الغػاف كا  درؽ ثالها كثا هللٌ  :ذكألثو  عفر 
                                                                                                                                                                          

 (.ُٗص(  م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد )ٔٓصر: غاا  المراد )( مطا  حاثؿ لطُ)
( ُ)ص و ف  األطفاؿ كالغمماف دو و كاػد ال ػر ف: ق(ُُٖٗثماماف ثف م مد ال مزكرم )ت ثعد ال مزكرم :  (ِ)

 .(ٖ  ٕ) افثاورحـ ال
-قُُْٕ/ األكلػػػػ  )ط   ثاػػػػركت –دار ال اػػػػؿ  :م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػف : الهػػػػادم شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػرالظػػػػر    (ّ)

 .(ِْٖ/ ُج)  ـ(ُٕٗٗ
 (. ٓٓٓ/ُ( اللكارم: شرح طاث  اللشر )جْ)
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 اف  كا ثػػوقلاق لشػػهر كمدمػػه كالك هػػاف طػػ ا " :ق(ّّٖ)ت   حػػاؿ اثػػف ال ػػزرمالثػػاكل  كالولػػكاف
 .(ُ)"لحاس

كرش ثل ػؿ  لكحػر   ال مهػكر    هػاالثػاكل  كالولػكاف داللػكف  الهمز الكاحػ  ثعػدخومؼ ال راق لاضان دو اك 
 .كولكالان لك غارذمال ال  الثاكف حثمها ثكاقن كاف ذذا الثاكف لكلإ ة رك  الهمز 

ثو راػػؾ كػػؿ  ػػرؼ ثػػاكف كحػػ   خػػر الكممػػ  الوػػو ذػػك داهػػا ككػػاف طػػ ا ا ثشػػكؿ الهمػػز الػػذم  دا ػػرئ
ثػػكاق كالػػت ومػػؾ ال ركػػ  دو ػػ  لك ضػػم  لك كثػػرة  مػػ   ػػذؼ الهمػػز ثعػػد ل ػػؿ  -لم ث ركوػػه-ثعػػدر 

  ؿ  رك  الهمزة إل  الثاكف حثمها إٌ  ثقالق  شركط كذو: ركوه إل  الثاكف حثمه  ككرش   ال
 األكؿ: لف اككف ال رؼ المل كؿ إلاه  رك  الهمز ثاكلا.

 القالو: لف اككف الثاكف  خر الكمم   كالهمز لكؿ الكمم  الوو وماها.
 اككف  رؼ مد.  القالث: لف اككف ذذا ال رؼ الثاكف ط ا ا ثأف 

دإف كرشا ال ؿ  رك  الهمز إل  الثاكف حثمه كا ذؼ الهمز داطار  دإذا و   ت الشركط القالق ؛
ال رؼ الثاكف مضمكما إف كالت  رك  الهمز ضم   كاطار مفوك ا إف كالت  رك  الهمز دو    

ٌٓ إََِلَٰ ِظيٖ ﴿ثكاق كاف ذذا الثاكف ولكالا ل ك:   كاطار مكثكرا إف كالت  رك  الهمزة كثرة  ﴾َو٦ََتَٰ
يِّ ﴿  [ُُُ: األلثااق]

َ
٤َۡخ  ِِل ّصِ

ُ
َظُؽۢ ﴿  [ُِ: المرثالت] ﴾يَۡٮٍم أ

َ
ًٮا أ ُٛ لـ كاف [ ْ: افخالص] ﴾٠ُ

ۡؽٍن  َربٍَّ٪ة﴿  [ٗٗ:  ؿ ممراف] ﴾٨ۡ٦َ َءا٨َ٦َ ﴿ :ل كلكلا  َٔ َِٰخ  ۡدِػ٤ُۡ٭٥ۡ َصجٍّ
َ
ؽتٍُّ٭٥ۡ َو٨٦َ َو٤ََط ٨ۡ٦ِ  ٱ٣ٍِّت َوأ َٔ َو

 
َ
َٰذِِ٭٥ۡ َءاثَةٓنِِ٭٥ۡ َوأ َِٰصِ٭٥ۡ َوُذّرِيٍّ ـَ وِِتَ ﴿  [ٖ: ادرغ] ﴾ ۡز

ُ
٤ََۡٚط  َٝؽۡ ﴿ :مقؿ  لك غارذما  [ٕ: افلش اؽ] ﴾٨ۡ٦َ أ َ

أ
وىَلَٰ ََإِنٍّ نَلَة ٣ٓأَۡلِػَؿةَ وَ  ﴿  [ُ :المؤملكف] ﴾ ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮنَ 

ُ
ل ؿ  :  كالذم اهملا ذلا ذك(ِ)[ُّ: الماؿ] ﴾ ٱِۡل

مم  ركاا   ر ثاكلافاللكف الثاكل  لك الولكاف حثمه داطثح اللكف لك الولكاف غاالهمز إل   رك  
  كافهـ مف الشركط الثاث   لٌف كرشا     و رم مماهما ل كاـ اللكف الثاكل  كالولكاف ك الئذو   كرش

مف شركط  ألف ؛[ِٔ: األلعاـ] ﴾ۡٮَن  َٔ يَۡن ﴿ال ؿ  رك  الهمز إل  اللكف الثاكل  الوو حثمه دو كمم  
و كمم  كا دة كما و دـ  كحد لشار افماـ الل ؿ ملدر لٌ  ا وم  الهمز م  الثاكف الذم حثمه د

 إل  الل ؿ لكرش كشركطه د اؿ: ق(َٗٓ)ت الشاطثو
 (ّ)ك ٌرؾ لكرش كٌؿ ثاكف  خر ... ط اح ثشكؿ الهمز كا ذده مثهال

                                                           

 (.ِِ/ِ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )جُ)
الشػػاطثا   دػػػو  الػػػكادو دػػو شػػػرحمثػػد الفوػػػاح ال اضػػو: (  ُْٕ َْٕ/ُالظػػر  اللػػكارم: شػػػرح طاثػػ  اللشػػػر )ج (ِ)

 .(َُْص)  ـ(ُِٗٗ-قُُِْط/ الراثع  )  مكوث  الثكادم لموكزا   ال راقات الثث 
 (.ِِٔ( رحـ الثات )ُٗص) كك ه الوهالو افماـ الشاطثو:  رز األمالو (ّ)
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 :كله خالفه دو لمرافككادؽ  مزة كرشا دو ل ؿ  رك  الهمزة إل  الثاكف حثمها ل
الثػػاكف  خػػر الكممػػ  كالهمػػز لكؿ الكممػػ  الوالاػػ  كمػػا  ف  مػػزة   اشػػورط دػػو الل ػػؿ لف اكػػكفل: األكؿ

  لك الػراق دػو كممػ  (ۡٮَن  َٔ  يَۡن )  لهمز إلػ  اللػكف الثػاكل  دػو كممػ دهك ال ؿ  رك  ا كرش اشورط ذلؾ
 شثه ذلؾ.لكما  (ر فال ي ) 
 ػاؿ القالو: لف  مػزة   ا ػرل لػه ثالل ػؿ إ  دػو  الػ  الكحػؼ ممػ  الكممػ  الوػو داهػا الهمػز كلمػا دػو  

كطػؿ الكممػ  الوػو كحػ  داهػا الهمػػز ثمػا ثعػدذا دإٌلػه اثػكت ممػ  الثػػاكف الػذم حثػؿ الهمػز كذػذا ل ػػد 
الل ػػػؿ دػػػو  ػػػالوو الكطػػػؿ كلمػػػا كرش دإلػػػه ا ػػػرل ث  (ُ)كالك ػػػه القػػػالو مػػػدـ الثػػػكت كػػػال مهكر  ك هاػػػه
 .كالكحؼ

 مشارا إل  حراقة  مزة: -ر مه ا- ق(َٗٓ)ت ا كؿ الشاطثو
 (ِ) موثٌكلا ... كلث طه  ٌو  ار   الٌمفظ لثهالك ٌرؾ ثه ما حثمه 

 ك ػه الل ػؿلف األطؿ دو ال ركؼ الو  اؽ ثما دو ذلؾ الهمػز  ك  :: ك ه حراقة ال مهكر ذكالتوجيو
لد لػ  كا ومػاع كلـ اثهؿ لككف الثاثؽ غار مػد  كلػـ ا ػذؼ رلثػا؛ لعػدـ ا  حطد وخفاؼ الهمز :ذك

و ػرؾ مػا حثمهػا[   قػـ  ػذدها دثػكلت ك  ] ركوها إل  ما حثمهػال ذدها ثل ؿ    دوكطؿ الثاكلاف ]غالثا[
 ؛ لد ل   ركوها مماها  كلمف الو اق الثاكلاف.مخفف 

كحاؿ: ل مت دثكلت  كو رؾ ما حثمها د مثها  ]قـ  ػذدها[ مخففػ  لثػككلها كثػككف مػا حثمهػا لطػال لك 
 ثعدذا غالثا.

 .ق(َّْ)ت لممهدكملق ؿ  خالدا ألله     الفاق دوكك ه وخطاص الملفطؿ: مال ظ  لطمه 
كخػػػص الطػػ اح كالمػػػاف دكف   خالدػػػا لػػه[ كك ػػه وخطػػاص الثػػػاكف: مػػدـ حثػػػكؿ المو ػػرؾ ال ركػػ  ]

 .(ّ) ركؼ المد؛ لوعذر و راؾ األلؼ  كزكاؿ مد لخواه
طمػػػب الوخفاػػػؼ دػػػو الهمػػػز  دمػػػف طػػػفات الهمػػػز ال هػػػر كالشػػػدة كذمػػػا طػػػفوا   :كك ػػػه حػػػراقة  مػػػزة

لفس  كالشدة و ثس الطكت  دا وم  دو الهمز ال ثاثػاف دػأرادكا وخفاػؼ ال ثاس  دال هر ا ثس ال
ذذا ا ل ثاس الذم اؤدم إل  ق ؿ اللطؽ ثالهمز  دهـ اخففكله وارة ثافثداؿ كوارة ثال ذؼ مطم ا لك 

                                                           

 شػرح طاثػػ  اللشػر دػو ال ػػراقات: ق(ّٖٓ مػد ثػف م مػػد ثػف م مػد ثػػف ال ػزرم )تالظػر  ل مػد ثػف ال ػػزرم: ل (ُ)
: (  م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػفَُُ)ص ( ـ َََِ - ذػػػػػ َُِْ) القالاػػػػ  ط/  ثاػػػػركت – العمماػػػػ  الكوػػػػب دار العشػػػػر:

 .(ِِٓ ُِٓ/ُالهادم شرح طاث  اللشر )ج
 (.ِّٕ( رحـ الثات )ُٗالشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالو ص) ( افماـِ)
 (.ُْٕ/ُ( اللكارم: شرح طاث  اللشر )جّ)
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دػػػألف  ؛ث ذدػػه كل ػػؿ  ركوػػه إلػػ  الثػػاكف حثمػػه  كلمػػػا وخطػػاص  مػػزة ذلػػؾ دػػو الكحػػؼ دكف الكطػػؿ
 .للطؽ  اؿ الكحؼ ملها دو  ال  الكطؿالهمزة وككف لق ؿ دو ا

دو مدـ اوفاؽ ال راق مم  إظهار  داظهركلما لقر اخوالؼ ال راقات دو  ركؼ افظهار : األثر
لما اوف كا مم  إظهارذما ملد قالق  ل رؼ  اللكف الثاكل  كالولكاف ملد كؿ  ركؼ ال مؽ الثو   كا 

كاظهر لقر   الهمزة  كالغاف  كالخاق الثاحا  كذو:اخومفكا دو القالق    ك الهاق  كالعاف  كال اق :كذو
لكاف الو  اللكف الثاكل  ك  وككفا رل لكرش ثالل ؿ د الئذ    ما إذا كاف ال ارئذذا ا خوالؼ  ماا دا

كدو ذذا وخفاؼ مم  ال ارئ كذلؾ لق ؿ الهمز كما   كا ذؼ الهمزملد الهمز ثؿ وو رؾ ث ركوه 
كلما حراقة لثو  عفر   دو لذف المثوم  اشكحه إل  ثماع ما ثعدر   كلم راقة ثالل ؿ كح  خاصو دـ

ُخ وَِظًٗؽا  ذَۡرِن ﴿ :دإله ثاخفو اللكف الثاكل  لك الولكاف دو مقؿ ۡٞ   [ُُ: المدقر ] ﴾َو٨ۡ٦َ َػ٤َ
َل ﴿ ِي٨َ َذَجؽٍّ ٧َُ٤ٮاْ َٝۡٮًّل َدرۡيَ  ٱَّلٍّ ِيَّ طكوو كاضح إذ  كذذا ا خفاق له لقر  [ٗٓ: الث رة] ﴾ ر٢ًَِ لَُ٭٥ ٱَّلٍّ

داهما  كزاادة الغل  ثافخفاق وكثب لف ا خفاق دو اللكف لك الولكاف اعلو زاادة الغل  مف ا ظهار 
 .رئ  ثلا دغل  افخفاق وزادر  ثلاالوالكة  ما  زائدا خاط  إذا كاف طكت ال ا

 ػرؼ مػف ألف كػؿ  ؛ذكرذػا العممػاق قمػالو مشػرة طػكرة: لف طػكر افظهػار ال م ػو الوػو والخالصة
ال ػػركؼ الثػػو  إمػػا لف ا ػػ  مػػ  اللػػكف الثػػاكل  دػػو كممػػ  لك دػػو كمموػػاف لك ا ػػ  ثعػػد الولػػكاف  دمكػػؿ 

 .(ُ) رؼ قالث طكر  كالقالث دو ثو  ثقمالو مشرة طكرة
دالموفؽ مماه مف ذذر الطكر وث   كذو طكر ال ركؼ القالق  الموفؽ مماها  كالمخومػؼ داهػا وثػ  

مف    كما ذكر  المخومؼ داها  كحد ثثؽ ال داث ملها كمف لمقموهالاضا كذو طكر ال ركؼ القالق
 ق.اا خوالؼ لم راق دو ا ظهار ال م و ادكر دو لطكؿ ذؤ ق ال ر 

ممػا لدل إلػ  وغاػر  ركػ  اللػكف لك  كػـ اللػكف  قاكذلاؾ مكاض  دو درش ال ركؼ اخومؼ داهػا ال ػر 
 :  إل  مدة لثثاب ملهاكار   اخوالؼ ال راق دو ومؾ المكاض الثاكل  كالولكاف

 :كمف األمقم  مم  ذلؾ :تحريك النون الساكنة أو إسكانياالقراءات في  اختالف  -ٔ
٨ِ  َٔ ََيۡؿ٦َِ٪ٍُّس٥ۡ َمَن  َّل وَ  ﴿ :مف حكله وعال  شلئاف(كمم  ) - ل َٔ وُم٥ۡ  ن َوؽَّ

َ
 ٱۡۡلََؿامِ  ٱل٧َۡۡكِضؽِ ةُن َٝۡٮٍم أ

  ْ َذُؽوا ٕۡ ن َت
َ
ْ  َٔ ََيۡؿ٦َِ٪ٍُّس٥ۡ َمَن َوَّل ﴿: كلهكح  [ِ]المائدة:  ﴾ َ أ ِؽلُٮا ٕۡ ّلٍّ َت

َ
أ خ  [ٖالمائدة:] ﴾ ةُن َٝۡٮٍم ٰىََلَ

                                                           

 (ُٖصم مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد )( ُ)
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كحرل اثف مامر كشعث  مف  دو المكضعاف  ثو راؾ اللكف األكل  اف(ئى لى شى )حرل ال مهكر: القراءات
 دركل الهاشمو   كاخومؼ مف اثف  ماز:هماماطـ كاثف كرداف مف لثو  عفر ثإثكاف اللكف دا

 .(ُ)كركل ثائر الركاة مله الفوح كالثاحاف  ر مله افثكافكغار  ق(ُِٗ)ت
 .: الػثغض معلػار   كالشػلنف (الطاػراف )مقؿ:  (شلأ )لٌله مطدرال مهكر ثالفوح ك ه حراقة : التوجيو

اف كالوثػك ( شػلأ )مطػدر كحاػؿ: إلػه  (مطشػاف  كثػكراف)ذك لله طػف   مقػؿ: كك ه حراقة افثكاف 
 .(ِ)تلموخفاؼ لظرا لوكالو ال ركا

ذر الكمم  داظهر مف خالؿ ا خوالؼ دو اللكف ثاف الو راؾ خوالؼ ال راقات دو ذكلما لقر ا: األثر
ثػػاككف ال كػػـ ملػػدر إظهػػارا  م اػػا دحػػرل ثإثػػكاف اللػػكف  دمػػف كافثػػكاف وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا 

ف حػػرل ثو راػػؾ مػػ  ك ال م ػػو كالهمػػز مػػف  ػػركؼ افظهػػار  وثعػػه الهمػػز (شػػلئاف) دػػاللكف الثػػاكف دػػو 
ملػػدذـ ثػػاكل  ك  و ػػرم مماهػػا ل كػػاـ اللػػكف الثػػاكل  كذلػػؾ  اللػػكف وكػػكف فال مهػػكر دمػػكذػػـ  اللػػكف

 الذم ذك شرط ف راق األ كاـ مماها.لو ركها كالوفاق ثككلها 
٧ًِّٗة ﴿ب/ كمم  ) لدله( دو ثكرة الكهؼ دو حكله وعال :  ُ٪ِؾَر  َر ٫ۡ٩ُ َّلِ ُ ٗقة َمِؽيٗؽا ٨ِ٦ّ لٍّ

ۡ
 .[ِ:الكهؼ ]﴾ثَأ

ثػػكاف اللػػكف كضػػـ الهػػاقث (لػػهي لدي  )حػػرل ال مهػػكر : القففراءات ثإثػػكاف الػػداؿ كحػػرل شػػعث    ضػػـ الػػداؿ كا 
شمامها شائا مف الضـ  .(ّ)اللكف كالهاق كاطؿ الهاق ثااقكثكثر  كا 

 (ملػد)ظػرؼ غاػر مػومكف ثمعلػ   (لػدف )للها مم  األطؿ دكممػ   ذك ك ه حراقة ال مهكر: التوجيو
 (لدف )ؾ اللكف ذك طمب الوخفاؼ  كلطمها ك ه حراقة إشماـ الداؿ كو راك   الثككف كذك مثلو مم 

دخففت ثإثكاف الكثط  كلشار إل  الضػـ ثافشػماـ ولثاهػا ممػ  للػه  (مضد)مقؿ:  (ؿعي دى  )مم  كزف 
ككثػػرت  (لمػػس )ٌمص مػػف الو ػػاق الثػػاكلاف  كمػػا دػػو األطػػؿ  ككثػػرت اللػػكف ممػػ  األطػػؿ دػػو الػػوخ

الطػم  اػاق م الثػ  ل ركػ  مػا كثر مػا حثمهػا  ككطػمت لكحكمهػا ثػاف م ػركاف  ككالػت الهاق اوثاما ل
 .(ْ)حثمها
ذر الكمم  داوثاف مف خالؿ ا خوالؼ دو اللكف ثاف الو راػؾ خوالؼ ال راقات دو ذكلما لقر ا: األثر

 م اػػا ارا ثػػاككف ال كػػـ ملػػدر إظهػػدحػػرل ثإثػػكاف اللػػكف  دمػػف كافثػػكاف وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا 
                                                           

 (.ِّٖ/ِ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )جِ)
المفػردات : ق(َِٓ)ت ثك ال اثـ ال ثاف ثف م مد المعركؼ ثالراغب ا طػفهالوالظر  الراغب األطفهالو: ل (ِ)

م مػد ثػالـ م اثػف: الهػادم شػرح (  ِٕٔ)صلثلػاف  -المعردػ  دار  كااللػو ثػاد م مػد و  اػؽ: :دو غراػب ال ػر ف
 .(ُٕٔ/ِج) طاث  اللشر

 (.ِْْص): و ثار الواثار ( الظر  اثف ال زرمّ)
 (.ٕ/ّ)ج ( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرْ)
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مػف حػرل   ك ال م ػو مػف  ػركؼ افظهػار كذلؾ لم وق الهاق ثعد اللػكف الثػاكل  دػو كممػ  لدلػه كالهػاق
ملػػدذـ ثػػاكل  ك  و ػػرم مماهػػا ل كػػاـ اللػػكف الثػػاكل   اللػػكف وكػػكف فال مهػػكر دمػػكذػػـ  اللػػكفثو راػػؾ 

 الذم ذك شرط ف راق األ كاـ مماها.كذلؾ لو ركها كالوفاق ثككلها 
كمػف األمقمػ  ممػ  : بين التحقيق والنقفل النون الساكنةت في اليمز الواقع بعد القراءااختالف  -ِ

 ذلؾ:
أءِي٢َ  ٨٦ِۡ  ﴿ /ل َٰ ثَِِنٓ إِۡقَر َٟ ٠ََذۡبَ٪ة ٰىََلَ ِ َٰل ۡص٢ِ َذ

َ
 .[ِّ:المائدة  ] ﴾أ
ثػك  عفػر ثكثػر ل كحػرل  ثثػككف اللػكف كو  اػؽ الهمػز كدو ػه (ذلػؾ ؿً ٍ ػف لى ًمػ) حرل ال مهكر: القراءات
ذا كحػػؼ ممػػ   الثػػاكل ذدػػه كل ػػؿ  ركوػػه إلػػ  اللػػكف الهمػػز ك  اثوػػدل ثهمػػزة  ( ػػؿ) لكاثوػػدل ب  (مػػف) كا 

 .(ُ)حط  مكثكرة
معلػ   اػؽ الهمػز كاكػكفاللػكف كو   دػو إثػكافاألطػؿ  للها مم  ذك: ك ه حراقر ال مهكر: التوجيو
مػف )لػ  كمع ثو  عفػر ذػك طمػب الوخفاػؼ ثالل ػؿل ةكثثب ذلؾ  كك ه حراق اقٌ مف  ر  :ذلؾمف ل ؿ 

لغوػػاف  إٌ  لف الكثػػر  ( ػػؿ) لكالكثػػر كالفػػوح دػػو ذمػػزة   ك راروػػه : لم مػػف  لااػػ  ذلػػؾ (ذلػػؾ ا ػػؿ
 ػػػػػػػاق دػػػػػػػو  (ِ)كذمػػػػػػػا مو ارثػػػػػػػاف دػػػػػػػو المعلػػػػػػػ  (كثػػػػػػػثب  ػػػػػػػرٌ ) :كالفػػػػػػػوح ثمعلػػػػػػػ  ( لااػػػػػػػ ) ثمعلػػػػػػػ : 
 لااػػػػ   كلػػػػاس (  ػػػػؿ) ل لااػػػػ  الوػػػػو اخػػػػاؼ ملهػػػػا   ػػػػال  دكػػػػؿٌ ثثػػػػككف ال ػػػػاـ  ال ( ػػػػؿاأل)المفػػػػردات:

 .(ّ)( ال() لا  لا)كؿ
مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو  وثػػافدا ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  خػػوالؼالموروػػب ممػػ  اقػػر األكلمػػا : األثففر

ثػػاككف و  اػػؽ ال إثػػكاف اللػػكف وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو الهمػػز ثػػاف الو  اػػؽ كالل ػػؿ  دعمػػ  حػػراقة
 ككفو  الل ؿ م  حراقة   كمالثاكل ثعد اللكف الم  ؽ لم وق الهمز كذلؾ  ر؛ظهااف اللكف ذك كـ 
 ثاكل  ك  و رم مماها ل كاـ اللكف الثاكل ؛ كذلؾ لو ركها ثالل ؿ. اللكف
ٖقٖۚ وََصَِن  يَ  ٦ُِٔذٍِّك  ﴿ب/  ةٓنُِ٪َ٭ة ٨ۡ٦ِ إِۡقتَۡۡبَ َُ َٰ ُُٚؿِۢش َب  .[ْٓ:الر مف ] ﴾َداٖن  ٱۡۡلَ٪ٍّتَۡيِ ٰىََلَ

                                                           

 (.ِٖٓ/ِ(  اللكارم: شرح طاث  اللشر )جُِٗص( الظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر )ُ)
 (.ُُٕ/ِ( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر)جِ)
 (.ُِص ف )( الظر  الراغب األطفهالو: المفردات دو غراب ال ر ّ)
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الهمػػػز ككرش ممػػػ  حامدوػػػه دػػػو الل ػػػؿ مػػػف إثػػوثرؽ ثإثػػػكاف اللػػػكف كو  اػػػؽ  حػػػرل ال مهػػػكر: القفففراءات
كحػػرل ركاػػس مػػف اع ػػكب ثالل ػػؿ مقػػؿ كرش دػػو ذػػذا المكضػػ    ك مػػزة دػػو الكحػػؼ د ػػط  كطػػالن ككحفػػان 

 .(ُ)د ط
 اػػؽ الهمػػز ك  اعػػدؿ مػػف لٌلهػػا ممػػ  األطػػؿ ثثػػككف اللػػكف كو  :ذػػكال مهػػكر  ةك ػػه حػػراق: التوجيففو

لق مهػا دػو اللطػؽ كحػد  ةاػؼ ثل ػؿ الهمػز حطػد الوخف :ثثب لك ضركرة  كك ه حػراقة ركاػسل األطؿ إ 
 .ثثؽ دو وك اه الل ؿ ملد كرش

مػػف خػالؿ ا خػػوالؼ دػو إثػػكاف اللػػكف داظهػر  ال ػراقات دػػو ذػذا المكضػػ  خػػوالؼاكلمػػا لقػر : األثفر
ثاككف دو  اؽ الهمز كذـ ال مهكر ثحرل وثعا  خوالؼ ال راقات دو الهمز ثاف الو  اؽ كالل ؿ  دمف 

اللػػكف  كػػكفومػػف دثالل ػػؿ   كمػػف حػػرل الثػػاكل ثعػػد اللػػكف الم  ػػؽ لم ػػوق الهمػػز  ال كػػـ ملػػدذـ إظهػػاران 
 ملدر ثاكل  ك  و رم مماها ل كاـ اللكف الثاكل   كذلؾ لو ركها ثالل ؿ.

بين كونو من حروف الحمق في الحرف الواقع بعد النون الساكنة أو التنوين القراءات  اختالف/ ّ
 :ذلؾ كمقاؿ :أو من غيرىا

ْ ِػ  ﴿ال : حكله وع َول٥َۡ يَِكرُيوا
َ
ۡرِض أ

َ
َِجُح  ٱِۡل َٰٞ َٙ ََكَن َع ًۡ ٠َ ْ ُؿوا ُْ ٪ًَ ِي٨َ َذ َمؽٍّ  ٱَّلٍّ

َ
ْ ٥ۡ٬ُ أ ْ ٨٦ِ َرۡج٤ِِ٭٥ۡۚۡ ََك٩ُٮا ََك٩ُٮا

 .[ُِغادر:  ] ﴾ ...٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ ُٝٮٍّٗة 
ثضػػػػمار الغػػػػائثاف ككػػػػذلؾ دػػػػو لم:  -ثهػػػػاق ثعػػػػد اللػػػػكف -(  ةمػػػػلهـ حػػػػك  )حػػػػرل ال مهػػػػكر: القففففراءات 

 .(ِ)مط فهـ ككذلؾ دو ( ملكـ حكة   كحرل اثف مامر ثالكاؼ ثد  مف الهاق)هـمطا ف
 الغػائثاف؛ ألف الكػالـ للهػـ كػالكا لشػد حػكة مػف المػذككراف ]ذػك ثالهػاق؛  حراقة ال مهػكر ك ه: التوجيو
ك ه حػراقة اثػف مػامر للهػـ كػالكا لشػد حػكة ك   دأثلد إل  غارذـ -م  حط  اللظر مف غارذـ -] معهـ
ب ممػ  الغاثػ  ل كوػه  كلاضػا لكلـ اثػاركا كمػف المخػاطثاف؛ دغمػب الخطػا دوغائثاف المذككراف مف ال
 ثمكب الوفات مف الغاث  إل  الخطاب لمد ل  مم  األذما   كلاضا أللها رثمت ثالكاؼ لدهذا 

 .(ّ)ملكـ( دو المط ؼ الشامو )
اخػػوالؼ  كػـ اللػكف الثػػاكل  اوضػح مػف خػالؿ خػػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا المكضػػ  دلمػا لقػر ا: األثفر

مف حػرل د ثثثب اخوالؼ ال راقات دو ال رؼ الذم ثعدذا ثاف ككله مف  ركؼ ال مؽ لك مف غارذا 

                                                           

(  اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط دػػو ال ػػراقات َْٗ/ُ)ج ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
 (.َُٗصالعشر )

 (. ٗٔٓ/ُ(  اثف م اذد: الثثع  دو ال راقات )جَّٔص( الظر  ل مد ثف ال زرم: شرح طاث  اللشر )ِ)
 (. ِْٓ/ِ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )جّ)
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   ألف الهػػاق مػػف  ػػركؼ افظهػػاركذلػػؾ ثالهػػاق كذػػـ ال مهػػكر دثػػاككف ال كػػـ ملػػدذـ إظهػػارا  م اػػان؛ 
ألف الكػػاؼ مػػف  ػػركؼ كذلػػؾ    ا اػان؛ كذػػك اثػػف مػامر ثػػاككف ال كػػـ ملػػدر إخفػػاقن  مػػلكـ( مػف حػػرل )ك 

 .افخفاق
 :بين كونو لمقطع أو لموصفلالواقع بعد النون الساكنة أو التنوين  اليمزفي القراءات اختالف / ٗ

 كمف األمقم  مم  ذلؾ:
صۡ  َٝةَل  ﴿: / حاؿ وعال  مم  لثاف ذم ال رلافل

َ
ٍة أ ٮٍّ ُٞ ِ ِخً٪ُٮِن ث

َ
ِّنِ ذ٫ًِِ َرّّبِ َػرۡيٞ َٚأ ٢ۡ ثَۡحَ٪ُس٥ۡ ٦َة ١٦ٍَّ َٕ

 .[ٔٗ ٓٗ: الكهؼ ] ﴾ ِؽيؽِ  ٱۡلَۡ  ُزَبؿَ  َءادُٮِن  ٩٥َوَبۡحَ٪ُ٭٥ۡ َرۡد٦ًة 
 طمه لكمدة ثعدذا دو ال الاف ككرش مم  ردمان قاوكلو( ث ط  الهمزة  ال مهكر) لحر : القراءات

ثػػػاب ف كذمػػػزة ثػػػاكل  ثعػػػدر مػػػف شػػػثع  ثكثػػػر الولػػػكا لالولػػػكاف حثمهػػػا(  كحػػػر  الػػػ  ركػػػ  الهمػػػزة ؿ  ػػػلا )
 .(ُ)ثدؿ الهمزة الثاكل  ثعدذا ااقلالكطؿ ك كاذا اثودل كثر ذمزة  قالم و

داثػػوق مكا  ( واػػكلو)لمطػػكلو كاألطػػؿ  لف المعلػػ  :ثهمػػزة ال طػػ  ذػػك ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر: التوجيففو
مػف حػرل الضم  مم  الااق د ذدكذا دالو   ثػاكلاف الػكاك كالاػاق د ػذدكا الاػاق  لو ػاق الثػاكلاف  كك ػه 

لواوه لم  ئوه كالعرب و كؿ خػذ ثالخطػاـ  :لٌله  عمه مف افوااف لم  ائكلو ا اؿ :الهمز ذك ثكطؿ
أللػػه كمفهػػػـ  ؛(دػػػأمالكلو) و لشػػثه ث كلػػه لألف إاوػػػك  (ردمػػػا ااوػػكلو)  :وػػػه دػػو حكلػػهكخػػذ الخطػػاـ ك  

  معكلػ  إاوكلو معلار  ائكلو ثما ذك :د كله  المعكل  مم  ممؿ الثد كلـ ا ثؿ الخرج الذم ثذلكر له
مػراف ال ػرلاف لراد األ ثػأف ذا كامكػف ال مػ  ثػاف ال ػرائواف (ِ) (دأمالكلو ث ػكة: )مم  ما افهـ مف حكله

 .م وقمطاق كالاف :معا
مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو  ظهػػردا ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  خػػوالؼالموروػػب ممػػ  اقػػر األكلمػػا : األثففر

لكاحػػ  ثعػػدر ثػػاف ككلػػه لم طػػ  لك لمكطػػؿ  دعمػػ  إثػػكاف الولػػكاف وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو الهمػػز ا
ر  ثعػػدالم  ػػؽ لم ػػوق الهمػػز كذلػػؾ  ؛رظهػػااف الولػػكاف ذػػكثػػاككف  كػػـ ثهمػػزة حطػػ   ال مهػػكر حػػراقة

لاف ك  و رم مماه ل كاـ لو اق الثاكثاككف الولكاف مو ركا لموخمص مف اكمم  حراقة ذمزة الكطؿ 
 ق األ كاـ مماه.كذلؾ لزكاؿ ثككله الذم اشورط ف را الولكاف؛

                                                           

الواثػػار دػػو : ق(ْْْ)ت مقمػػاف ثػػف ثػػعاد ثػػف مقمػػاف ثػػف ممػػر لثػػك ممػػرك الػػدالولثػػك ممػػرك الػػدالو: الظػػر   (ُ)
  اثػف ال ػزرم: اللشػر (ََُص)  ـ(ُْٖٗ-قَُْْط/ القالاػ  )   ثاػركت –دار الكوػاب العرثػو  :ال راقات الثث 

 (.ُّٓ/ِدو ال راقات العشر )ج
و  اػػؽ: ثػػعاد :   ػػ  ال ػػراقات :ق(َّْد ثػػف زل مػػ   لثػػك زرمػػ  )تمثػػدالر مف  ثػػف م مػػاثػػف زل مػػ : الظػػر   (ِ)

 (.ّْْص)  ـ(ُِٖٗ-قَُِْط/ القالا  )  ثاركت –مؤثث  الرثال    األدغالو



 

48 
 

ۡۡسِ ثَِِٕجةدِٓي  ﴿/ حاؿ وعال  ب
َ
ۡن أ

َ
 .[ِٓ: الشعراق  ], [ٕٕ: طه  ] ﴾أ

اًف كذمػا لػاد  كلثػك كحػرل المػدلا   ط  الهمػزة مفوك ػ لف لثر( دو مكضعاها ث  مهكر)حرل ال: القراءات
كف ثكثػر لمثػاكلىاف كطػال كاثوػدئ (لىفٍ ) لػكف مػفال ر ثكطػؿ الهمػز كاكثػركفااثف كقكمعهما  عفر  
 .(ُ) الهمزة

ِٜ ﴿ :لله مف لثرل الرثامو مقؿ :ذكك ه حراقة ال مهكر ثهمزة ال ط  : التوجيو ٣ۡ
َ
ۡن خ

َ
 ﴾أ

ِن ﴿ :مقؿ (ِ)لٌله مف ثرل القالقو :ثهمزة الكطؿ ذك ل  كك ه مف حر [ُُٕ:األمراؼ]
َ
 ﴾ٱۡۡضِبأ

ِيٓ  ۡجَد٨ََٰ قُ ﴿ :حاؿ ا وعال   كذما لغواف دطا واف لزؿ ثهما ال ر ف  [ّٔ:الشعراق] ىَٰ  ٱَّلٍّ ۡۡسَ
َ
أ

 ِ ۡجِؽه َٕ ِ ٢ِۡ وَ  ﴿: ثث اله كحاؿ  [ُ :افثراق] ﴾ۦث ثرات كلثرات إذا  :ا اؿ  [ْ: الف ر ] ﴾ إَِذا يَۡۡسِ  ٱَلٍّ
 .(ْ)"كذما ثمعل  كا د  (ّ)ثرت لاال

مف خالؿ ا خوالؼ دو إثكاف اللكف   وضحال راقات دو ذذاف المكضعاف دالما لقر اخوالؼ : األثر
 ال مهػػكر  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو الهمػػز الكاحػػ  ثعػػدذا ثػػاف ككلػػه لم طػػ  لك لمكطػػؿ  دعمػػ  حػػراقةوثعػػا 

ذا  كمم  ال راقة ثهمزة ثعدالم  ؽ لم وق الهمز كذلؾ  ؛رظهااف اللكف ذكثاككف  كـ ثهمزة حط  
و ػػرم مماهػػا ل كػػاـ اللػػكف  لو ػػاق الثػػاكلاف ك كذلػػؾ لمػػوخمص مػػف ا  كف اللػػكف مو ركػػ الكطػػؿ ثػػوك

 كذلؾ لزكاؿ ثككلها الذم اشورط ف راق األ كاـ مماها. لثاكل ؛ا
 ذلؾ:مم  مقم  األكمف ، في تشديد النون وتخفيفيا القراءات ختالف/ ا٘

نٍّ  ﴿ ل/ حكله وعال :
َ
ٮهُ  َفََٰؾا ِوَسَِِٰط ُمۡكَذ٧ًِٗٞة َٚ  َوأ ُٕ ْ  ٱدٍّجِ ٮا ُٕ ُج٢َ َوَّل دَتٍّجِ ٨ َقب٫ِ٤ًِِ  ٱلكَّ َٔ َق ثُِس٥ۡ  ؿٍّ َٛ  ۚۦۡ َذَذ

َُٰس٥ ث٫ِِ  ى ٣َُِٰس٥ۡ َووٍّ ٮَن  ۦَذ ُٞ ٤ٍُّس٥ۡ َتذٍّ َٕ   .[ُّٓ: األلعاـ ]﴾  ٣١٥٣َ
 ذذا( ثوشداد اللكف إ  للهـ اخومفكا دو الهمز  د رل  مزة كالكثائو  كلفَّ  حرل ال مهكر): القراءات

ثكالهاك كخمؼ ثكثر الهمز  كالثاحكف ثفو ها   .(ٓ)حرل اثف مامر كاع كب ثوخفاؼ اللكف كا 
الػػخ   ... ػػدار الػػالـ  لم كألٌف ذػػذاللػػه ممػػ  و :ذػػكفػػوح الهمػػز كوشػػداد اللػػكف ث مػػف حػػرلك ػػه : التوجيففو

 طف . (مثو اما )خثرذا  ك (طراطو )ك (لفٌ  )اثـ  (ذذا)ك
                                                           

 (.َِٗ/ِالظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )ج ( ُ)
 (.ّْٖ/ِ(  الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )جِ)
 (.ّْٕصقات )الظر  اثف زل م :     ال را  (ّ)
 .(ٖٔ/ُْ(  األلكثو: ركح المعالو )جِّْ /ُٓ  الطثرم:  ام  الثااف دو وأكاؿ ال ر ف )جالظر  (ْ)
ثػػػػك م مػػػػد مثػػػػد ا ثػػػػف مثػػػػد المػػػػؤمف اثػػػػف الك اػػػػه الوػػػػا ر الكاثػػػػطو الم ػػػػرئ ل لثػػػػك م مػػػػد الكاثػػػػطو:الظػػػػر   (ٓ)

 ط/األكلػػ   ال ػػاذرة – الدالاػػ  الق ادػػ  مكوثػػ    المشػػهدالو خالػػد. و  اػػؽ: د :الكلػػز دػػو ال ػػراقات العشػػر: ق(ُْٕ)ت
 . (ْٕٔ/ِج) ( ـ ََِْ - ذػ ُِْٓ)
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 (إفٌ )اثػـ  (ذػذا)كثػر الهمػزة ممػ  ا ثػوئلاؼ  ك لف  :ذػك ثكثػر الهمػزة كوشػداد اللػكفكك ه مف حرل 
مخففػ  مػف الق امػ   كاثػمها  هاللٌ  :ذك الوخفاؼث ك ه مف حرل  ك طف  (مثو اما)خثرذا  ك (طراطو)ك

 المثوػدلخثػر  كال ممػ  مػف  (طػراطو)مثوػدل  ك (ذذا) ـ م درة  ك (لف)ف م ذكؼ  كحثؿ ضمار الشأ
 .(ُ) (لف)كالخثر خثر

ظهػػر مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ اللػػكف وثعػػا المكضػػ  دا ذاكلمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػ: األثففر
اللػكف  كػـ ثػاككف درل ثالوشػداد كذػـ ال مهػكر مػف حػقات داها ثاف الوشداد كالوخفاؼ  د خوالؼ ال را

لم اػ   ؛إظهػارا  م اػان  ثػاككف ال كػـ ملػدر  كمػف حػرل ثػالوخفاؼ أللها مشددة ؛مراوثها لمم  الغل  دو
 .الثاكل  كالهاق مف  ركؼ افظهار رؼ الهاق ثعد اللكف 

َت  َوٱ٣َۡذ٧ََِٰكحَ  ﴿ /ب ٌَ َٗ نٍّ 
َ
ِ أ ًَۡ٭ةٓ إِن ََكَن ٨َ٦ِ  ٱّللٍّ َ٤ َِٰؽرِيَ َٔ    .[ٗ: اللكر ]﴾  ٱ٣طٍّ

لػػػاد   لكحػػػر   داد اللػػػكف كدػػػوح ضػػػاد )غضػػػب( كلطػػػثها( ثوشػػػا لٌف غضػػػب )ال مهػػػكر لحػػػر : القفففراءات
ل اع ػػكب كثػػر الضػػاد كدػػوح الثػػاق دػػو كممػػ  )غضػػب( كردػػ  ا ثػػـ الكػػراـ  كحػػر ك ثوخفاػػؼ لػػكف )لٌف(

كدػػوح الضػػاد كردػػ  الثػػاق دػػو كممػػ  )غضػػب( ك ػػر ا ثػػـ الكػػراـ  )لٌف(ثوخفاػػؼ اللػػكف دػػو وال ضػػرم
 .(ِ)ثعدذا

كلطػب  ثفػوح الضػاد (غضػب)لٌلها مم  األطؿ ثوشػداد اللػكف  ك :ذك حراقة ال مهكر هك : التوجيو
 المشػددة. (لفٌ )دػو م ػٌؿ ردػ  خثػر (مماهػا)ثالخفض مضاؼ إلاػه  ك (ا)المشددة  ك (لفٌ )الثاق اثـ 

للهػػػا مخففػػػ  مػػػف الق امػػػ   كاثػػػمها ضػػػمار الشػػػأف م ػػػذكؼ  ك  :ذػػػك اللػػػكف ل ثوخفاػػػؼحػػػر  مػػػف كك ػػػه
مػف الفعػؿ ثكثػر الضػاد  كدػوح الثػاق  دعػؿ مػاض  ك لفػظ ال اللػ  ثػالرد  دامػؿ  كال ممػ  « غضب»

ف لٌلهػا مخففػ  مػ :ذػك ثوخفاػؼ اللػكف اع ػكب  اقةكك ػه حػر المخففػ .  (لف)كالفامؿ دو م ػؿ ردػ  خثػر
الكػػراـ ثػػالخفض  ا ثػػـكردػػ  الثػػاق مثوػػدل  ك  ثفػػوح الضػػاد )غضػػب(  كالق امػػ   كاثػػمها ضػػمار الشػػأف

 )لف(دو م ؿ رد  خثرر كالخث المثودل  كال مم  مف المثودلدو م ؿ رد  خثر  (مماها)مضاؼ إلاه ك
 (ّ)المخفف .
وثػػاف مػػػف خػػػالؿ اخػػوالؼ  كػػػـ اللػػػكف وثعػػػا المكضػػػ  دا ذاكلمػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػراقات دػػػو ذػػػ: األثفففر

 اللػػكف الغلػػ  دػػو كػػـ الوشػػداد ثػػاككف ات داهػػا ثػػاف الوشػػداد كالوخفاػػؼ  دعمػػ  حػػراقة  خػػوالؼ ال ػػراق

                                                           

 (.ِِٓ/ِ( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح  طاث  اللشر )جُ)
(  مثػدالفواح ال اضػو: ِٖٓص) (  ل مد ثػف ال ػزرم: شػرح طاثػ  اللشػرّْٕ/ِ( اللكارم: شرح طاث  اللشر )جِ)

 (.ِِِصالثدكر الزاذرة )
 (.ٖٓ/ّلظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر )ج( اّ)
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لم اػػ   ػػرؼ  ؛إظهػػارا  م اػػان  اللػػكف كػػـ  ثػػاككفالوخفاػػؼ  كممػػ  حػػراقة  أللهػػا مشػػددة ؛مراوثهػػا لممػػ 
 .مف  ركؼ افظهار كالغافالثاكل  ثعد اللكف  الغاف

 األمقم  مم  ذلؾ:كمف  :/ اختالف القراءات في إثبات التنوين وعدموٙ
َٟ ََكَن َقّحُِب٫ُ  ﴿حاؿ وعال : / ل ِ َٰل َٟ ١ۡ٦َُؿو٬ٗة  ۥُُكَّ َذ ِ   .[ّٖ: افثراق ]﴾ ِٔ٪َؽ َرّب

( ثضػـ الهمػزة ) كػاف ثػائه  كف كذػـ ماطػـ ك مػزة كالكثػائو كخمػؼحرل اثػف مػامر كالككداػ القراءات:
ع ػكب ثفػوح الهمػز كذػاق الوألاػث  عفر كاثف كقار كلثػك ممػرك كا   كحرل لاد  كلثككالهاق مم  الوذكار

 .(ُ)م  الولكاف
أللها  ؛مكركذ  :كلك لراد الثائ  ل اؿ (مكركذا: ) ذك حكله كالوذكار ثافضاد  مف حرلك ه  التوجيو:

ا وضو  (كؿ)لفظ  :دإف حاؿ (كؿ ذلؾ كاف ثائاوه ملد رثؾ)دلامه لله دو حراقة لثو   لحرب مف ذلؾ
ف لو  ثمفظ الكا د دمف لو  ثعدر   ما ثعدر ثمعل  ال م  :دمـ لـ اؤت ثعدر ث م  د ؿ ال م  كا 

للهـ ذك:   كك ه حراقة الوألاث م  الولكاف ثالكا د دعم  لفظهثال م  دعم  معلار كمف لو  ثعدر 
 ؿ مله ثا  مكركر لاس داه كدلامهـ لف كؿ ما له  ا مز ك    عمكذا كا دة مف الثائات

ْ  نَ َوَءاَػُؿو﴿: وعال ل كله   مثو ثف ْ َخ٧َ  ٱۡخََتَُٚٮا ٮا ُُ ﴾ ٗٗل َص٤َِٰٗعة َوَءاَػَؿ َقّحًِبةثُِؾ٩ُٮبِ٭٥ِۡ َػ٤َ
 .(ِ)ضد الطالح :دالثا  [َُِ:الوكث ]

ر اآلاػػ  داوثػػاف مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو الولػػكاف ك ػػكدا كلمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذ األثففر:
ف ثػاككف ال كػـ حػرل ثػالولكا كػه  دمػفكمدما وثعا  خوالؼ ال ػراقات دػو اآلاػ  ثػاف إقثػات الولػكاف كور 

مػف ك مف  ركؼ افظهار ال م ػو   كالعافثعد الولكاف كذلؾ لم ا   رؼ العاف  ؛ملدر إظهارا  م اا
لعػػدـ ك ػػكد الولػػكاف الػػذم مماػػه مػػدار ال كػػـ ثػػؿ  ا؛ إظهػػار ال كػػـ ولػػكاف دمػػف اكػػكف ملػػدر ال ثوػػرؾحػػرل 

 كما ثاأوو. مو ركافا  ثاف لم وق ذاق الكلا ؛ثاككف ال كـ ملدر ذك مد طم  طغرل

ْ  ﴿حاؿ وعال : ب/  ٮا ًُ َؿ ۡٔ َ
٢ًَۡ  َٚأ ًِۡ٭٥ۡ َق َ٤ َٔ رَۡق٤َۡ٪ة 

َ
ؿِمِ َٚأ َٕ ٍٖ  ٱ٣ۡ ُز٢ٍ ََخۡ

ُ
ًِۡ٭٥ۡ َص٪ٍّتَۡيِ َذَواََتۡ أ ٣َۡجَُٰ٭٥ ِِبَ٪ٍّتَ َوَبؽٍّ

ءٖ ٨ِ٦ّ ِقۡؽرٖ ٢ًِٖ٤َٝ  ز٢ٖۡ وَََشۡ
َ
    .[ُٔ: ثثأ ]﴾  ١٦َوخ

                                                           

 (. َِٓص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةّْٕص) اثف ال زرم: و ثار الواثار (ُ)
    :ال  ػػػ  دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث  :ق(َّٕال ثػػػاف  ثػػػف ل مػػػد ثػػػف خالكاػػػه   لثػػػك مثػػػدا )تالظػػػر  اثػػػف خالكاػػػه:  (ِ)

 .(ُِٕص)ق(  َُُْ) ط/ الراثع   ثاركت –ـ  دار الشركؽ و  اؽ: مثدالعاؿ ثالـ مكر 
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 -لثك ممرك كاع ػكب -اافالثطر  لحر ثضـ الكاؼ م  الولكاف  ك  ( لكؿ خمط )حرل ال مهكر القراءات:
 .(ُ)لاد  كاثف كقار ثإثكاف الكاؼ كولكاف الالـ ثضـ الكاؼ كورؾ الولكاف  كحرل

مطػؼ ثاػاف  ((ِ)خمػط)لله م طكع مف افضاد   كذلؾ ممػ  لٌف  :ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو: 
 إذ لـ ا ز لف اككف  (خمط)الذذا الش ر كذك مف (القمر )كذك (األكؿ )دثاف لف  (لكؿ )مم  
ضػاد  لػـ اكػف داػه غاػر ممػ  مػا ثػثؽ ذكػرر  كلمػا مػدؿ ثػه مػف اف (لكؿ) لػ ثد   ك  لعوا (خمط) ال

لف لطػمه ذكاوػو  كك ػه مػف لػكف"  ق(:ّٖٓ)ت كحػاؿ الزمخشػرمأللػه ثاػاف لمػا حثمػه   ؛مطؼ الثااف
: ذكاوػو لك كطؼ األكؿ ثػالخمط كألػه حاػؿ  هلكؿ خمط . د ذؼ المضاؼ كلحاـ المضاؼ إلاه م ام

مػػف إضػػاد   (خمػػط)إلػػ   (لكػػؿ)للػػه ممػػ  إضػػاد   :  كك ػػه حػػراقة لثػػو ممػػرك كاع ػػكب(ّ)"لكػػؿ ثشػػ 
 دػو حػكؿ  (الخمػط)ك (القمػر)كاألكؿ: ال ل   كذك  (خزٌ )لم مف  (قكب خزٌ )الشوق إل   لثه ل ك: 

 (لكػؿ)ثد  مػف  (خمطال)ا ثف لف اككف   كلٌما لـ (ْ)"كؿ ش رة ذات شكؾ" : (ذػَِٗت)ةدلثو مثا
لعػت اثػـ شػ ر دهػك   ا (خمػطال)ألف  ؛ألله لاس األكؿ  ك  ذػك ثعضػه  كلػـ ا ثػف لف اكػكف لعوػا

  .(ٓ)لم مف ثاج (ثاب ثاج)ل ك:  (مف )مف الش ر لضاؼ مم  و دار (ال ل )ثه  ككاف 
ا خػوالؼ دػو الولػكاف ك ػكدا داوثػاف مػف خػالؿ  المكضػ  كلمػا لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا األثر:

ف ثػاككف ال كػـ حػرل ثػالولكا كمدما وثعا  خوالؼ ال ػراقات دػو اآلاػ  ثػاف إقثػات الولػكاف كوركػه  دمػف
 ثوػػرؾمػػف حػػرل ك مػػف  ػػركؼ افظهػػار ال م ػػو   كالخػػاقثعػػد الولػػكاف  لم اػػ  الخػػاق ؛ملػػدر إظهػػارا  م اػػا

 .مماه ال كـالذم ادكر لعدـ ك كد الولكاف  ؛دال إظهار ملدرولكاف ال
َ إِنٍّ  ﴿ حكله وعال :ج/  ِ  ٱّللٍّ ۡمؿِه

َ
ُٖ أ    .[ّ الطالؽ: ]﴾  ۚۦۡ َب٤َِٰ

ثوػػػرؾ    كحػػرل  فػػػص مػػف ماطػػـ (لمػػرر)كلطػػػب  (ثػػال ))ثػػػال  لمػػرر( ثولػػكاف حػػرل ال مهكر: القففراءات
 .(ٔ)(لمرر) كخفض ( ثال )الولكاف دو 

                                                           

 (.ُٔٓص( الظر  اثف ال زرم: و ثار الواثار )ُ)
 (.ّّٖ ِّٖ/َِ( الخمط: ذك األراؾ  الظر  اثف  رار الطثرم:  ام  الثااف دو وأكاؿ ال ر ف )جِ)
الكشػاؼ مػف   ػائؽ : ق(ّٖٓلثك ال اثـ م مكد ثف ممرك ثف ل مػد الزمخشػرم  ػار ا)ت( الظر  الزمخشرم: ّ)

 .(ٖٔٓ/ّ)ج  ق(َُْٕط/ القالق  )  ثاركت –دار الكواب العرثو   الولزاؿ كماكف األحاكاؿ دو ك كر الوأكاؿ
 -ق(  م ػاز ال ػر ف و  اػؽ: م مػد دػؤاد  مكوثػ  الخػال وَِٗلثك مثاػدة: معمػر ثػف المقلػ  الوامػو الثطػرم )ت (ْ)

 .(ُْٕ/ِق(  )ُُّٖال اذرة ط/)
دػوح ال ػدار ال ػام  ثػاف دلػو  :ق(َُِٓلشػككالو: م مػد ثػف ممػو  ثػف م مػد ثػف مثػدا الشػككالو )تالظر  ا (ٓ)

ق( ُُْْط/ األكلػػػػ  )  دمشػػػػؽ  ثاػػػػركت  –دار ثػػػػف كقاػػػػر   دار الكمػػػػـ الطاػػػػب :الركااػػػػ  كالدراػػػػ  دػػػػو ممػػػػـ الوفثػػػػار
 .(ُٔٓ/ّج)   م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر (ّٖٔ/ْج)
 (.ْٔٓ/ُو اؼ دضالق الثشر )ج( الدمااطو: أ)
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الفامػؿ دامػا ثعػدر  كالولػكاف افاػد لله مم  األطؿ دو إمماؿ اثـ ذك:  ك ه حراقة ال مهكر: التوجيو
لـ اكاألطػؿ داػه لف اعمػؿ ممػؿ دعمػه مػ (ثػال )أللػه مفعػكؿ  ثػـ الفامػؿ كذػك (لمػرر)القثات  كلطػب 

 ؼ.ااض
: " ثػال  لمػرر: لم ثػاثم  لمػرر دامػا اراػدر دػاكـ  دهػذا ذػك األطػؿ ق(ّٕٕ)ت حاؿ لثك ممو الفارثو 

 .(ُ)"كذذا  كاا   اؿ
لمػا (ِ)مف إضاد  الفامؿ إل  مفعكله ذلؾ لف ذك: لكافورؾ الوث مف حرلك ه كلما    كذك  ػائز لغػ   كا 

مردػػكع كذػػك  )إف(للػػه خثػػر  (ثػػال )طمثػػا لموخفاػػؼ  كثهػػذا اكػػكف إمػػراب اضػػاؼ الفامػػؿ إلػػ  مفعكلػػه 
 مضاؼ إلاه م ركر ثالمضاؼ. (لمرر) مضاؼ ك

الؼ دػو الولػكاف ك ػكدا داوثػاف مػف خػالؿ ا خػو المكضػ  كلمػا لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا: األثر
ف ثػاككف حػرل ثػالولكا كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقات دو اآلا  ثاف إقثػات الولػكاف كمدمػه  دمػف كمدما

ألله  اق ثعد الولكاف ذمز كالهمز مف  ركؼ افظهػار ال م ػو  كلمػا مػف  ؛ال كـ ملدر إظهارا  م اا
 . مدار ال كـالذم ذك لعدـ ك كد الولكاف  ؛دال إظهار ملدرحرل ثدكف ولكاف 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ال  ػػ  لم ػػراق   ق(ّٕٕثػػك ممػػو )تل مػػد ثػػف مثػػد الغفػػار الفارثػػو األطػػؿ ال ثػػف ثػػف لالفارثػػو : لثػػك ممػػو  (ُ)
 ُُّْ ) القالاػ  ط/  ثاػركت/  دمشػؽ - لموػراث المػأمكف دار   كا ػاثو ثشار   حهك و الداف ثدر: و  اؽ: الثثع 

 .(ََّ/ٔج)(  ـُّٗٗ - ذػ
مكوثػ  الكماػات  :ال ػراقات كلقرذػا دػو ممػـك العرثاػ م مػد ثػالـ م اثػف: (  ُِٕ :     ال ػراقات )صاثف زل م (ِ)

 .(َِّ/ِج)  ـ(ُْٖٗ-قَُْْ) ط/ األكل    ال اذرة -األزذرا 
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 أثر اختالف القراءات في اإلدغام :المطمب الثاني

لدغػػـ الم ػػاـ  دػػو دػػـ الداثػػ  كلدغػػـ  :مػػف معػػالو افدغػػاـ دػػو المغػػ : إدخػػاؿ الشػػوق دػػو الشػػوق  ا ػػاؿ
  .(ُ)لدغـ الفرس الم اـ :و ال رؼ كا اؿال رؼ د

 اػػث اطػػاراف  ردػػا كا ػػدا الو ػػاق  ػػرؼ ثػػاكف ث ػػرؼ مو ػػرؾ ث ال ػػراق: ذػػك اطػػطالحكافدغػػاـ دػػو 
إدخػػػاؿ  ػػػرؼ ثػػػاكف دػػػو  ػػػرؼ  كحاػػػؿ: .(ِ) اف ملػػػد اللطػػػؽ ثهمػػػا اروفامػػػ  كا ػػػدةمشػػػددا اروفػػػ  المثػػػ

المفػػظ " ث كلػػه:  ق(ّّٖ)ت كحػػد مردػػه اثػػف ال ػػزرم .(ّ)مو ػػرؾ ث اػػث اطػػاراف  ردنػػا كا ػػدنا مشػػددنا
 .(ْ)"   رداف  ردنا كالقالو مشددناث

المقلػاة  -الاػاق  :كذػو  (ٔ)"ارممػكف " (ٓ)حػكؿ طػا ب الو فػ  ك ركده دو ذذا الثاب ثو  م مكم  دػو
كاللػػكف. دػػإذا كحػػ   ػػرؼ مػػف ذػػذر األ ػػرؼ الثػػو  ثعػػد اللػػكف   كالػػكاك  كالػػالـ  كالمػػاـ  كالػػراق -و ػػت

لك ثعػد الولػكاف ك  اكػكف   ممػ  كل ػد ذػذر األ ػرؼ لكؿ القالاػ الثاكل  ثشرط لف وككف اللكف  خر الك
ف كاثم  ل د  ركؼ كوثم  اللكف الثاكل  كالولكاف مدغمان ثفوح الغا مهاإدغاإ  مف كممواف ك ب 

 :كال ثـ ذذا افدغاـ إل  حثماف  (ٕ)مدغمان داه "ارممكف "

 : إدغاـ ثغل .األكؿ
 .: إدغاـ ثغار غل القالو

                                                           

و  اػػؽ:  :الطػػ اح دػػو المغػػ  :ق(ّّٗ)ت   ال ػػكذرم: لثػػك لطػػر إثػػماماؿ ثػػف  مػػاد ال ػػكذرم الفػػاراثوالظػػر (ُ)
  إثػػػػراذاـ (َُِٗ/ٓج) ـ( ُٕٖٗ-قَُْٕط/الراثعػػػػ  )  ثاػػػػركت -دار العمػػػػـ لممالاػػػػاف :ل مػػػػد مثػػػػدالغفكر مطػػػػار

 .(ِٖٖ/ُجم م  المغ  العرثا   دار الدمكة ) :و  اؽ :المع ـ الكثاطمططف  كلخركف: 
 (.ُِص) م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد (ِ)
 (.ٕٓص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ّ)
 (.ِْٕ/ُج) دو ال راقات العشر ( اثف ال زرم: اللشرْ)
 (.ٗ) ( رحـ الثاتّ( الظر  ال مزكرم: و ف  األطفاؿ ص)ٓ)
ارممكف ثمعل  اثرمكف اي اؿ: رىمؿ الٌر ؿ اىٍرمؿ رىماللا  إذا لثرع دو مشاه. كحاؿ ذك دكؽ المشػو كدكف العػدك.  (ٔ)
و  اػػؽ:  :دػػو غراػػب ال ػػداث الػػد ئؿ :ق(َِّ)ت ثػػك م مػػدلحاثػػـ ثػػف قاثػػت ثػػف  ػػـز العػػكدو الثرحطػػطو   لظػػرا

األزذػػػرم:  ( ُْٓ/ُج)  ـ(ََُِ -ُِِْط/ األكلػػ  )  الراػػػاض –مكوثػػػ  العثاكػػاف   م مػػد ثػػف مثػػػد ا ال لػػاص
ط/   ثاركت –دار إ ااق الوراث العرثو  :وهذاب المغ  :ق(َّٕثك ملطكر )تل مد ثف األزذرم الهركم لم مد ثف 
الم كػـ  :ق(ْٖٓك ال ثف ممو ثػف اثػماماؿ ثػف ثػادر المرثػو )تثلاثف ثادر:   (َُٓ/ُٓج)  ـ(ََُِاألكل  )

 .(ِٕٓ/َُجـ(  )َََِثاركت ) -مثد ال ماد ذلداكم  دار الكوب العمما   :و  اؽ :كالم اط األمظـ
 (.ُِٔ/ُج) ( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمٕ)
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 :داما امو اأوو وكضا هكلكؿ وفطاؿ  
 ثعػض" م مكم  دو حػكؿ ممكفار  : اخوص ذذا افدغاـ ثأرثع  ل رؼ مف  ركؼ "اإلدغام بغنة /ٔ

كذػذا ملػد ال مهػكر دػإذا   كاللػكف كالمػاـ كالػكاك -المقلػاة و ػت-الاػاق  :كذو "المك "دو لفظ  العمماق:
كح   رؼ مف ذذر األ رؼ األرثع  ثعد اللكف الثاكل  ثشرط الفطاله ملها كما و دـ لك ثعد الولكاف 

الشثاه  ثالولكاف ك ب افدغاـ كاثم  إدغامان  لك ثعد لكف الوككاد الخفاف  الموطم  ثالفعؿ المضارع
لاؾ لمقم  ال  (ُ)ثغل   :ما  م  ذذر األ رؼكا 
ٮلُٮَن إِّلٍّ ٠َِؾٗثة  إِ  ﴿ :ل ك   دالااق ُٞ ًِِّٚ٭٥ُ  ﴿  [ٓالكهؼ :  ] ﴾ن َح ُ يَۡٮ٦َهِٖؾ يَُٮ  [.ِٓاللكر :  ] ﴾ ٱّللٍّ
ٍف ٨ جٍّ ٔ ﴿ :ل ك   كاللكف  [.ِْٔ]الث رة :  ﴾َؾَٰذ٢ِۡ َم٤ِٗٗك ٩َّ  ﴿  [ُِّ :الث رة] ﴾ ْٛ
٭ِٖي  ﴿ :ل ك   كالماـ ةٓءٖ مٍّ جِيٖ ِػ ٠َِتَٰٖت  ﴿  [ٖالث دة :  ] ﴾٨ِ٦ّ ٦ٍّ  [.ٗٓاأللعاـ :  ] ﴾ ٦َّ

ِؿِي٨َ َوََل١َُٮ٩ٗة ٨َِ٦ّ  ﴿: ف الوككاد الخفاف  دو حكله وعال كثعد لك  َٰ٘ [ ك  قالو لها ِّاكثؼ :  ] ﴾ ٱ٣طٍّ
 دو الولزاؿ ثاللثث  لإلدغاـ.

ٖ َوَّل َواٖق   ﴿ :ل ك   الكاكك   [. ّٕالرمد :  ] ﴾٨٦ِ َوىِلّ
 :كثػػػمو ثغلػػػ   ثشػػػرطه المػػػذككر  لفػػػان  "المػػػك "فدغػػػاـ اللػػػكف كالولػػػكاف دػػػو  ػػػركؼ  :كثػػػمو إدغامػػػان 

 لمطا ث  الغل  له ثكاق لكالت لممدغـ لـ لممدغـ داه.
كا ب   امول  افدغاـلما إذا ا ومعت اللكف الثاكل  م   رؼ مف  ركؼ المك دو كمم  كا دة د

افظهار اوفاحان كاثم  إظهاران مطم ا  كلـ ا وم  م  اللكف الثاكل  مف  ركؼ المك دو كمم  كا دة 
ٓ ﴿ :دالااق دو كمموو  إ  الااق كالكاك ًَة ۡج [  اث  اقوا ُِ]الكهؼ:  ﴾ ُبۡ٪َحَٰٗ٪ة﴿  [َِ]ال داد:  ﴾ ٱلَّ

لما ك ب ْ]الرمد:  ﴾ِوۡ٪َٮاٞن ﴿  [ٗٗلعاـ: ]األ ﴾ِٝۡ٪َٮانٞ ﴿ :دو الولزاؿ. كالكاك دو كمموو [. كا 
دمك لدغمت اللكف  اف كرمافكَّ لئال اشوثه ثالمضامؼ كذك ما وكرر ل د لطكله كطً  ؛افظهار ذلا

الداا كطكاف داموثس األمر ثاف ما لطمه اللكف دأدغمت لكله كثاف ما  :اؿى  ً دو الااق لك دو الكاك لى 
 .(ِ)كؼ ا لوثاسدمذا لظهرت اللكف خ لطمه الوضعاؼ

 :إل  افظهار المطمؽ كمموه ث كله ق(َٗٓ)ت كحد لشار افماـ الشاطثو

                                                           

ط/ الثػاثع     طػلعاق -مكوثػ  ال اػؿ ال داػد  و ممػـ الو كاػد: الع د الفراػد دػال اضو مثدالدائـ مثدال ؽالظر   (ُ)
 . (ُٔص) ـ( َُِْ-قُّْٓ)
 ماػػ  : (  ر ػػاب م مػػد مفاػػد شػػ  ؤُّ ُِٔ/ُجالظػػر  المرطػػفو: ذدااػػ  ال ػػارم الػػ  و كاػػد كػػالـ الثػػارم )  (ِ)

    .(َُٔط/ القامل  )ص  مدف -دار الفكر :الوالكة دو و كاد ال ر ف
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 (ُ)كملدذما لمكٌؿ لظهر ثكمم  ... مخاد  لشثار المضامؼ لق ال
 ؛كممػػ   كاثػػم  مطم ػػا دػػوظهػػكر اللػػكف الثػػاكل  ملػػد مالحػػاة الاػػاق كالػػكاك  :كك ػػه وثػػماوه إظهػػارا ذػػك

 .(ِ)حمرم و اادر ث م و  لك شفكم  لكلعدـ 
المك ثعد إث اط  ركؼ  "ارممكف "دغاـ ال رداف الثاحااف مف ل رؼ كلهذا اف/ اإلدغام بغير غنة: ِ

دإذا كح   رؼ ملهما ثعد اللكف الثاكل  ثشرط الفطاله ملها كما و دـ   المو دم  كذما الالـ كالراق
كاثم  إدغامان ثغار غل  لك ثعد الولكاف ك  اككف إ  مف كممواف كما ذك معركؼ ك ب إدغامهما 

كراق ملد الراق   ق  دوثدؿ اللكف الثاكل  ككذلؾ الولكاف  مان ملد الالـاكذذا ذك المشهكر لدل ال ر 
ُؿوَن ﴿ :ل ككودغـ الالـ دو الالـ كالراق دو الراق إدغامان واٌمان  ُٕ        [ُِ]الث رة:  ﴾َوَؾَِٰس٨ ّلٍّ يَۡن

ْ ٨٦ِ ّرِۡزِق َرّبُِس٥ۡ وَ ﴿  [ِ]الث رة:  ﴾ ٬ُٗؽى ٧ُ٤ِۡ٣ّذٍِّٞيَ ﴿ ْ ُُكُٮا َربٍُّس٥ۡ  إِنٍّ ﴿  [ُٓ]ثثأ:  ﴾ۥَلُ  ٱۡم١ُُؿوا
  .(ّ) [ٕ]الل ؿ:  ﴾ لََؿُءوٞف رٍِّظ٥ًٞ 

كا لفوػػاح ثاللثػػث  لمػػكاك  دػػو ال هػػر كا ثػػوفاؿ : الوماقػػؿ ثاللثػػث  لملػػكف كالو ػػالس كك ػػه افدغػػاـ ثغلػػ
 الخمس ثاللثث  لمماـ. كالو الس دو الغل  كدو ثائر الطفات  كالااق

 كالو ػالس ممػ  مػذذب الفػراق  : الو ػارب دػو المخػرج ممػ  مػذذب ال مهػكر كك ه افدغاـ ثغار غلػ
كك ه  ذؼ الغلػ    اق اخر ف مف مخرج كا د مم  مذذثهإذ اللكف كالالـ كالر   كمكاد اه ق(َِٕ)ت

ٍف حر  ألف دو ث ائها ثعض مف ؛ذلا المثالغ  دو الوخفاؼ  .(ْ)دو الموكاورثه  ئالق ؿ كا 
 للكاع افدغاـ مف  اث الكماؿ لك الل طاف دهما لكماف: كلما
 إدغاـ لاحص. -ِإدغاـ كامؿ.  -ُ

 واإلدغام الكامل:
: كضػ    كمالموػهالوشػداد داهمػا ال رؼ كطفوه معنا  كاككف ملد الػالـ كالػراق لكمػاؿ ذك ذذاب ذات

 الشَّدة مم  المدغـ داه.
 واإلدغام الناقص:

ث ػػاق طػػفوه كذػػو الغلػػ  الوػػو وكػػكف مالعػػ  مػػف كمػػاؿ الوشػػداد؛ كذلػػؾ ملػػد ذػػك ذذػػاب ذ ات ال ػػرؼ كا 
 ."ل طت "ع  الثاحا   اث وشثه افطثاؽ دو ال ركؼ األرث

                                                           

 (.ِٖٖ( رحـ الثات )ِْص)كك ه الوهالو رز األمالو ( افماـ الشاطثو:  ُ)
 (.ِْص) ( م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كادِ)
 (.ُِٔص) :  ما  الوالكة دو و كاد ال ر فش  و ( الظر  ر ابّ)
 (.ُٓٔ ُْٔ/ُج( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم )ْ)
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  كا ػو  لطػ اب (ُ)كحاؿ: افدغاـ الكامػؿ اكػكف ملػد لرثعػ  ل ػرؼ  كذػو الػالـ كالػراق كاللػكف كالمػاـ
لمػػا ذػػذا الػػرلم ثػػأف الغلػػ  المك ػػكدة ملػػد مالحػػاة ال لػػكف كالمػػاـ لاثػػت غلػػ  اللػػكف الثػػاكل  لك الولػػكاف كا 

   حػػػػاؿ افمػػػػاـ المرطػػػػفو(ِ)ذػػػػو غلػػػػ  اللػػػػكف كالمػػػػاـ المػػػػدغـ داهمػػػػا؛ ألف الغلػػػػ  طػػػػف  مالزمػػػػ  لهمػػػػا
: ذػػػك إدغامهمػػػا دػػػو الػػػالـ كالػػػراق ككػػػذلؾ دػػػو اللػػػكف كالمػػػاـ ممػػػ  الطػػػ اح كالكامػػػؿ :ق(َُْٖ)ت

ألله مثوكمؿ الوشداد  لعػداـ المػدغـ ذاوػان  ؛مالن كثمو كا "لرمؿ "الضثط دو  ركؼ ك معها ممماق 
ةِل ﴿  [ِٖٓ: ]الث ػرة ﴾ۦ ٨ِ٦ّ رَُّق٫ِ٤ِ ﴿ :كطف . دفو إدغاـ ل ك زاؿ لقػر المػدغـ   [ّّ]اللػكر:  ﴾٨ِ٦ّ ٦ٍّ

ٮلُ  ٮَن إِّلٍّ  ﴿ :كاضػػح مػػف اللطػػؽ ثخػػالؼ ل ػػكملػػد الػػراق كمامػػان ملػػد المػػاـ كمػػا ذػػك  ثإثدالػػه راق ُٞ إِن َح
  دػإف طػف  المػدغـ   وػزاؿ مك ػكدة كذػو الغلػ   [ُُ]الرمػد:  ﴾٦ِ ٨ َواٍل ﴿  [ٓ:  ]الكهػؼ ﴾٠َِؾٗثة 

ذا كالت لممدغـ داه دافدغاـ كامؿ"  .(ّ)كمف قـ اؤخذ لف الغل  إذا كالت لممدغـ دافدغاـ لاحص كا 
ا ؼ ثكضػ  شػدَّة ممػ  ذػذر ال ػركؼ األرثعػ   كوىٍعًراىػً  الػكاك كمم  ذذا  رل العمؿ دو ضػثط المطػ

اق ملهػػا  كحػػد اوفػػؽ العممػػاق ممػػ  لف غلػػ  افدغػػاـ دػػو الػػكاك كالاػػاق ذػػو غلػػ  المػػدغـ كذػػك اللػػكف كالاػػ
الثػػاكل  كالولػػكاف  كغلػػ  افدغػػاـ دػػو اللػػكف ذػػو غلػػ  المػػدغـ داػػه كلمػػا دػػو المػػاـ د ػػد اخومفػػكا  دػػذذب 

 ػدـ؛ ثعضهـ إل  للها غل  المدغـ  كذذب ال مهكر إلػ  للهػا غلػ  المػدغـ داػه  كذػك الطػ اح كمػا و
  .(ْ)ألف اللكف الثاكل  كالولكاف ا مثاف مامان ملد إدغامهما دو الماـ

 فائدُة اإلدغاِم:
 لما دائدة افدغاـ دهو: الوخفاؼ؛ ألف المدغـ كالمدغـ داه الطؽ ثهما  ردنا كا دنا مشددنا.

ف كاف ال رداف موماقماف لدغـ األكؿ دو القالو ك  زاادة مم  ذلؾ مقؿ:  ٧َ ﴿كا  ٕۡ  [ّٓ]الل ؿ: ﴾حٖ ٨ِ٦ّ ّجِ
ف كالا مو ارثاف لك مو الثاف حيًمبى األكؿ  ردنا مماقال لمقالو قـ لدغـ داه  كأف و مب اللكف مامنا  كا 

٭ِٖي  ﴿قـ ودغـ دو الماـ ثعدذا دو مقؿ:  ةٓءٖ مٍّ   ككأف و مب اللكف  منا قـ ودغـ [ٖالث دة:  ] ﴾٨ِ٦ّ ٦ٍّ
٩ۡ  ٨ِ٦ّ ﴿دو الالـ ثعدذا دو مقؿ:  ُ  .(ٓ)كما حاؿ دو اللكف ا اؿ دو الولكاف [ِ: الكهؼ ] ﴾٫ُ لٍّ

ل       ث كله:ف دو الو ق(ُُٖٗ)ت ثعد  زكرمكـ افدغاـ كلحثامه اشار ال مكا 
 اـه ثثو و لىوىٍت ... دو اىٍرميميكف ملدذـ حد قىثىوىتٍ ػػػػػػكالقاًف إدغ

                                                           

 (.ِٓص) ممـ الو كاد( الظر  م مكد ممو ثث : العماد دو ُ)
 (.َٔص) ( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المرادِ)
 (.ُٔٔ/ُج( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم )ّ)
 (.َٔص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ْ)
 (.ُٔ)ص (  مطا  حاثؿ لطر: غاا  المرادُٕٓص( الظر  م مكد ال طرم : ل كاـ حراقة ال ر ف الكراـ )ٓ)
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اًف حثـه ايٍدغىمىا ... دا اػػػػمً ػػػػػميك مي ػػػػػػػػلػًه ًثغيلَّ و ًثاى ػػػػػػػػػػػلكلَّها ًحٍثمى  مى
ـٍ كديٍلاىا قـ طػػػػػػػػالىا ًثكً ػػى إ  إذا ك  كىافو وىالػػػػٍ لػػػػػػً ٍمم و دال ... ويٍدًغ

لَّهٍ ػػػػػى رَّا قيَـّ كػػػػػػػـ كالالَّ ػػػػػػػػػكالقاًف إدغاـه ثغاًر غيلٍَّ  ... دو ال رى رّْ
(ُ) 

  :تنوين عند حروف "يرممون"اختالف القراءات في إدغام النون الساكنة وال

ال ػػراق ممػػ  إدغػػاـ اللػػكف الثػػاكل  لك الولػػكاف إذا  ػػاق ثعػػدذما ل ػػد  ػػركؼ "ارممػػكف"  اوفػػؽ القففراءات:
  عػػض ال ػػركؼملػػه كمػػا و ػػدـ  كلكػػلهـ اخومفػػكا دػػو كمػػاؿ افدغػػاـ كل طػػاله ملػػد ث الفطػػالهماثشػػرط 
الػكاك كالاػاق   للكف الثاكل  كالولكاف ثغل  دػوال مهكر ثإدغاـ ا لكاك كالااق كالالـ كالراق ( د ر ال كذو )

مػف دكرم  مؼخمؼ مف  مزة  ثإدغاـ اللكف الثاكل  لك الولكاف ثال غل  دو الكاك كالااق   كاخوي  لكحر 
 عفر ثف  ككركل لثمله  ذدها   ق(َُّ)تالااق  دركل لثك مقماف الضرار الكثائو دو الغل  ملد

 . (ِ)(المثه  )ك هاف طا ب ه قثكوها كلطمؽ له المل ق(َّٕ)ت م مد
 ه حراقة ال مهكر ذك لٌف األدطح ث اق الطكت كذلؾ ممقالن دو ث ػاق الغلػ  مػ  افدغػاـ  ك التوجيو: 

كك ػه حػػراقة افدغػاـ ثػػال غلػ  ملػػد الػػكاك كالاػاق لخمػػؼ مػف  مػػزة  لك ملػػد الاػاق د ػػط دػو ل ػػد ك هػػو 
كػكف افدغػاـ كػامالن؛ ألٌف ث ػاق الغلػ  مػ  ألٌف األطػؿ لٌف ا ؛(ّ)الث اق مم  األطؿ دكرم الكثائو ذك

  افدغاـ اعلو ل طان داه.
كلما الالـ كالراق دا ب إدغاـ اللكف الثاكل  كالولكاف داهما ثال غل  ملد ال مهكر  كمماه العمؿ ملد 
لئم  األمطار  كذذب كقار مف لذؿ األداق إل  افدغاـ م  ث اق الغل   كرككر مف لكقر لئم  

كاثف كقار كلث  ممرك كاثف مامر ك فص  ق(ِٔٗ)تطراؽ األطثهالولكف ككرش مف ك ا( ْ)ال راق
م ٌاد  (الالـ)  دو مف ماطـ كلث   عفر كاع كب  كالك هاف ط ا اف. إٌ  لف افدغاـ ثغلٌ 

َٟ ﴿ثالملفطؿ رثما ل ك:  ِ َٰل طؿ رثما   لٌما المو]ِ :الث رة[  ﴾ َّل َرۡيَتَۛ ذ٫ًِِِۛ ٬ُٗؽى ٧ُ٤ِۡ٣ّذٍِّٞيَ  ٱ١ِۡ٣َتَُٰت  َذ

                                                           

 (.ُِ-ٗت )اثا(  رحـ األّرم: و ف  األطفاؿ ص)( ال مزك ُ)
  (ٖٓٓ/ُج) (  اللػػػكارم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرِٓ ِْ/ِج) ( الظػػػر  اثػػػف ال ػػػزرم: اللشػػػر دػػػو ال ػػػراقات العشػػػرِ)

ق(  شػاخ افحػرل ُْٓ)الخااط ثثثط المعركؼ م مد  لثك الثغدادم  ل مد ثف ممو ثف ا مثدكطا ب المثه  ذك: 
(  ُّٗ/ُ)المػثهح( م ال ػراقات  الظػر  اثػف ال ػزرم: غااػ  اللهااػ  دػو طث ػات ال ػراق)ج دو مطرر  كاشػوهر ثكواثػه

 .(َُٓ/ْالزركمو: األمالـ )
 (.ٖٓٓ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرّ)
 (.ٕٓٓ/ُج) الظر  المر   الثاثؽ (ْ)
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ِٔٗؽا ل ك: ﴿ ۡٮ ٢َ ٣َُس٥ ٦ٍّ َٕ ۡ ٨ٍّ٣ َّنٍّ
َ
دال غل  داه ل ما  ال راق اوثاما   ]ْٖ :الكهؼ[ ﴾ث٢َۡ زََخ٧ُۡذ٥ۡ خ

 . (ُ)لمرثـ
حد كردت الغل  كط ت مف طػرؽ كواثلػا مػف لذػؿ ال  ػاز  كالشػاـ   : ق(ّّٖ)ت حاؿ اثف ال زرم
 .(ِ)كالثطرة  ك مص

الوخفاػؼ كاوثػاع الطػف   ودػلػ  دػو الػالـ كالػراق ذػك المثالغػ   ك ه حراقة ال مهكر كذك افدغاـ ثػال غ
 ملزل  المقماف اللائب ل دذما ملاب اآلخر. -لشدة الملاثث  -المكطكؼ  لك ولزلهما

 .(ّ)ثث اق الغل  ملد الالـ كالراق ذك لف األطح ث اق طكت المدغـ لمف حر كك ه 
ثوػرؾ الغلػػ  ملػػد الػػالـ  لر دػػو لٌف مػػف حػػر داظهػلمػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػو  ػػركؼ افدغػػاـ  األثففر:

كخمؼ ثػوككف  ػركؼ افدغػاـ الكامػؿ ملػدذـ لرثعػ    كالكثائو  ك مزة  كالراق حك ن كا دان كذـ شعث 
مامػػدا خمػػؼ مػػف  مػػزة دإٌلػػه اػػدغـ اللػػكف الثػػاكل  كالولػػكاف دػػو  كالػػراق(  كالػػالـ  كالمػػاـ  كذػػو )اللػػكف

  ما  ال ركؼ إدغامان كامالن كما ثاأوو. 
ك فػص   كاثػف مػامر  كلثػك ممػرك  كاثػف كقاػر  ثإقثػات الغلػ  ملػد الػالـ كالػراق كذػـ لػاد  للما مػف حػر 

 الماـ كاللكف. :دثوككف  ركؼ افدغاـ الكامؿ ملدذـ  رداف د ط كذما
 "ارممػكف "كممػ  ذػذا دػإٌف  ماػ   ػركؼ   كالاػاقثػدكف غلػ  ملػد الػكاك  لكلما خمؼ مف  مزة دإٌله ا ػر 

داهػػػا إدغامػػػان كػػػامالن   دػػػال اك ػػػد إدغػػػاـ لػػػاحص ملػػػد خمػػػؼ ثاللثػػػث  لملػػػكف الثػػػاكل  ثػػػاككف افدغػػػاـ 
دغػػاـ داهمػػا افكلمػػا  ردػػا المػػاـ كاللػػكف د  كالاػػاقألٌلػػه اػػدغـ ثػػال غلػػ  دػػو الػػالـ كالػػراق كالػػكاك  ؛كالولػػكاف

 ألٌف الغل  داهما ذو لم رؼ المدغـ داه كما ثثؽ. ؛كامؿ لم ما 
  كممػػ  ذػػذا الك ػػه وكػػكف  ػػركؼ ثػػال غلػػ  ملػػد الاػػاق دػػو ل ػػد ك هاػػه لكلمػػا دكرم الكثػػائو دهػػك ا ػػر 

افدغػػاـ الكامػػؿ ملػػدر خمثػػ  كذػػو  ػػركؼ ارممػػكف مامػػدا الػػكاك  كممػػ  الك ػػه القػػالو وكػػكف  ػػركؼ 
 ال ركؼ الثو  مامدا الكاك كالااق.  :افدغاـ الكامؿ ملدر لرثع  كال مهكر كذو

ممػ  إدغػاـ اللػكف الثػاكل  كالولػكاف دػو اللػكف كالمػاـ دػو ذػذا لٌف  ماػ  ال ػراق اوف ػكا خالط  ال ػكؿ ك 
إدغامػػان كػػامالن ممػػ  اموثػػار لٌف الغلػػ  ذػػو لممػػدغـ داػػه كلػػاس لممػػدغـ ممػػ  ال ػػكؿ الػػرا ح  كلمػػا ث اػػ  

 د د اخومؼ ال راق داها كما ثثؽ. "ارممكف " ركؼ 

                                                           

 (.ِٖٔ/ُج( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر )ُ)
 (.ِْ/ِج) اللشر دو ال راقات العشر ( اثف ال زرم:ِ)
 (.ٕٓٓ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرّ)
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  ئاػ ج و وها ل كاـ  ز كذذا داما اوعمؽ ثاخوالؼ ال راقات دو األطكؿ كذو ال كامد الكما  الوو ولدر 
ل ػر ف اكلما اخوالؼ ال راقات دو درش ال ركؼ كذو األ كاـ ال زئا  الم طػكرة ممػ  مكاضػعها دػو 

 دار   اخوالؼ ال راق داها ال  مدة لثثاب ملها:
بفين يفاء  الواقع بعد النفون السفاكنة والتنفوينالمضارعة حرف القراءات في السبب األول: اختالف 

 كمف األمقم  مم  ذلؾ:  بالغيبة وتاء الخطا
َذة  ََكَن ٣َُس٥ۡ َءايَحٞ ِػ َِٚبتَۡيِ  َٝؽۡ  ﴿حكله وعػال :  ل/ َٞ ِ َِٚبحٞ دَُؾَٰذ٢ُِ ِػ َق ب٢ًِِ  ٱۡۡلَ ۡػ َؿىَٰ ََكِٚ َؿةٞ يَ َؿۡوَجُ٭٥  ٱّللٍّ

ُ
َوأ

َي 
ۡ
ًِۡ٭٥ۡ َرأ ٖۚ ٦ِّۡس٤َ ۡيِ َٕ  .[ُّ ؿ ممراف: ]﴾  ...ٱ٣ۡ
 .(ُ)لثك  عفر كلاد  كاع كب ثواق الخطاب للغاث   كحر اركلهـ( ثااق ا ال مهكر ) لر ح القراءات:

مك كذك حكله وعال : )مقماهـ( د ملاثث  ذذر ال راقة لما ثعدذا :ك ه حراقة ال مهكر ذك :توجيوال
مف حرل ثالواق دإله ذذب إل  الاهكد كمف حرل  : "ق(َِٕ)ت حاؿ الفراق  (ِ)كالت وركلهـ لكالت مقماكـ
أ إَِذا ٠ُ٪ُذ٥ۡ ِػ  ﴿ :ثالااق دعؿ ذلؾ كما حاؿ ِٟ َظتٍّ ٤ۡ ُٛ دإف شئت  عمت   [ِِ: اكلس ]﴾ وََصَؿۡي٨َ ثِِ٭٥  ٱ٣ۡ

حرل ثواق مف لم ارل المثممكف المشركاف مقماهـ  كك ه   (ّ)اركلهـ مف المثمماف دكف الاهكد
 لٌله مم  مخاطث  الاهكد ك  وهـ لف الكالـ حثؿ ذلؾ  رل ثمخاطث  الاهكد كذك حكله :الخطاب ذك

 :كمعل  الكالـ  دإل اؽ ذذا لاضا ثما و دـ لكل  .[ُّ ؿ ممراف:  ]﴾ ََكَن ٣َُس٥ۡ َءايَحٞ  َٝؽۡ  ﴿ عال :و
حد كاف اا معشر الاهكد  ا  دو دئواف الو وا دئ  و اوؿ دو ثثاؿ ا كذـ رثكؿ ا طم  ا مماه 

مقمو الفئ  الوو و اوؿ دو  كلخرل كادرة كذـ مشرككف وركلهـ للوـ لاها الاهكد  كثمـ كلط اثه ثثدر
 .(ْ)ثثاؿ ا
الولػكاف كذلػؾ ثثػثب اخوالؼ  كػـ  مف خالؿ داوثافكلما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا   األثر:

ثاػػػاق الغاثػػػ  كذػػػـ ل دمػػػف حػػػر ثػػػاف اػػػاق الغاثػػػ  كوػػػاق الخطػػػاب  دػػػو ال ػػػرؼ الػػػذم ثعػػػدر  الوغػػػاار ال رائػػػو
اػػػاق مػػػف  ػػػركؼ ق الولػػػكاف كثعػػػدر  ػػػرؼ الاػػػاق كاللم ػػػو ؛ثػػػاككف ال كػػػـ ملػػػدذـ إدغامػػػان دال مهػػػكر 

 كالواق لم وق الواق ثعد الولكافكذلؾ  ؛إخفاقن   ا اان  دثاككف ال كـ ملدرثواق ل افدغاـ  كلما مف حر 

                                                           

(  اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط دػػو ال ػػراقات ِّٖ/ِج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
 (.ُُٔص) العشر

 (.ُْٓص( الظر  اثف زل م :     ال راقات )ِ)
دار المطرا   :معالو ال ر ف :ق(َِٕا  ثف زااد ثف مثد ا ثف ملظكر الداممو الفراق )تثك زكراا ا ل الفراق: (ّ)

 .(ُٓٗ/ُجط/األكل  )  مطر –لموألاؼ كالور م  
 .(ِّّ/ٔ)ج  ام  الثااف دو وأكاؿ ال ر ف   الطثرم:(ُْٓص( الظر  اثف زل م :     ال راقات )ْ)
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 .مف  ركؼ افخفاق ال  ا و 
ُۗ وَ  ﴿: حكله وعال ب/  ُؿوهُ َٛ ٤ُٮاْ ٨ۡ٦ِ َػرۡيٖ ٨َ٤َٚ يُۡس َٕ ۡٛ ُ َو٦َة َح ِ  ٱّللٍّ ٥ًُِ٤ۢ ث  .[ُُٓ] ؿ ممراف:  ﴾ ِٞيَ ٱل٧ُۡذٍّ َٔ

ركااػػ  مػػف ( ثالوػػاق داهمػػا  كحػػرل  مػػزة كالكثػػائو  كماطػػـ  وكفػػركر -وفعمػػكا حػػرل ال مهػػكر) :القففراءات  
 .(ُ) فص كخمؼ ثالااق داهما

طم  ا مماه  -لف الخطاب دو اآلا  لممؤملاف مف لم  م مد :ذك ك ه حراقة ال مهكر :التوجيو
ِ  ٠ُ٪ُذ٥ۡ  ﴿ :حثمهاك    ذذا ال كؿ حكله  -كثمـ ُمُؿوَن ث

ۡ
ۡػؿَِصۡخ ل٤ِ٪ٍّةِس دَأ

ُ
ٍح أ ٍّ٦

ُ
ُؿوِف َػرۡيَ أ ٕۡ ٨ِ  ٱل٧َۡ َٔ َوَتۡ٪َ٭ۡٮَن 

ِ  ٱل٧ُۡ٪١َؿِ  ِ َودُۡؤ٦ُِ٪ٮَن ث لاها المخاطثكف ثهذا -كما وفعمكا مف خار دمف وكفركر   [َُُ] ؿ ممراف:  ﴾ٱّللٍّ
لذؿ الكواب ك    اولاكؿ المؤملاف مف  لف الكالـ دو اآلا  :ذك  ثااق الغاث كك ه مف حرل -الخطاب
٢ِ٬ۡ  ﴿: حثمهاذلؾ حكله 

َ
حٞ َٝةٓن٧َِحٞ َحۡذ٤ُٮَن َءاَيَِٰخ  ٱ١ِ٣َۡتَٰتِ ٨ِۡ٦ّ أ ٍّ٦

ُ
ِ أ ٢ِۡ َءا٩َةَٓء  ٱّللٍّ   ﴾و٥ۡ٬َُ يَۡكُضُؽوَن  ٱَلٍّ

 .(ِ)المذككركف كثائر الخمؽ داخؿ معهـذؤ ق  :ككذلؾ كما افعمكا مف خار لم  [ُُّ] ؿ ممراف: 
دػػػو اخػػػوالؼ  كػػػـ اللػػػكف الثػػػاكل  وثعػػػان  داظهػػػركلمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر اآلاػػػ   ر:األثففف

ثػػاككف دثالاػػاق ل دمػػف حػػر  ثػػاف اػػاق الغاثػػ  كوػػاق الخطػػاب رؼ الػػذم ثعػػدذا خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ال ػػ
 لم وق الااق ثعد اللػكف الثػاكل  كالاػاق مػف  ػركؼ افدغػاـ كاكػكف إدغامػان كذلؾ إدغامان  ال كـ ملدر

ثالوػػاق كذػػـ  لا و ػػدـ  كلمػػا مػػف حػػر لاحطػػان مامػػدا خمػػؼ دإلػػه اػػدغـ اللػػكف الثػػاكل  دػػو الاػػاق ثػػال غلػػ  كمػػ
 . ركؼ افخفاق كما ثاأوو ألٌف الواق مف ؛ال مهكر دثاككف ال كـ ملدذـ إخفاقن   ا اان 

  اليفاءبين النون و  الواقع بعد النون الساكنةالمضارعة حرف القراءات في : اختالف ثانيالسبب ال
 كمف األمقم  مم  ذلؾ:

٦ِ٪ُذ٥ۡ  ﴿ حاؿ وعػال : /ل
َ
َٚأ

َ
َٙ ثُِس٥ۡ َصة٩َِت  أ ن ََيِۡك

َ
ِ أ ًُۡس٥ۡ َظةِوٗجة ُث ٥ٍّ َّل َجِ ُؽواْ ٣َُس ٥ۡ  ٱ٣َۡۡبّ َ٤ َٔ ۡو يُۡؿِق٢َ 

َ
أ

مۡ  ٦٨ َومًًِٗل 
َ
ة ٦ِّ  أ ٗٛ ًُۡس٥ۡ َٝةِو   َ٤ َٔ ۡػَؿىَٰ َذرُيِۡق٢َ 

ُ
ن يًَُِٕؽُز٥ۡ ذ٫ًِِ دَةَرةً أ

َ
٦ِ٪ُذ٥ۡ أ

َ
٘ۡ ؿَُِٝس٥ ث٧َِ ة  ٱل ّؿِيطِ ٨َ أ ًُ َذ

ًَۡ٪ة ث٫ِِ  َ٤ َٔ ۡؿُت٥ۡ ُث٥ٍّ َّل َجُِؽواْ ٣َُس٥ۡ  َٛ ة  ۦَز ٕٗ  .[ٗٔ ٖٔ :افثراق ]﴾ دَبًِ

ؿ  اعاػػدكـ  دارثػػؿ  اخثػػؼ  ارثػػ ): ال مهػػكر ثالاػػاق دػػو ذػػذر األدعػػاؿ الخمثػػ  كذػػو لحػػر ال ػػراقات: 
( ثالوػػاق ممػػ  دوغػػرحكـ عفػػر كركاػػس ) لكف داهػػا  كحػػرل لثػػكلثػػك ممػػرك كاثػػف كقاػػر ثػػال لكحػػر   داغػػرحكـ(
 .(ّ)مف اثف كرداف ق(ّٖٖ)ت كشدد الراق الشطكم الوألاث

                                                           

 (.ِّٔصالظر  اثف ال زرم : و ثار الواثار) (ُ)
 (.ُُٕص( اثف زل م :     ال راقات )ِ)
 (.ّْٗ ّْٖص) اثف ال زرم: و ثار الواثار (ّ)
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لف الكالـ اثودئ ثه  :ك  وهـ  إخثارا مف الٌله  :لما ك ه حراقة ال مهكر ثالااق دهك التوجيو:
ِي ﴿: ثالخثر مف ا ثمفظ الوك اد د اؿ َٟ يُـِِۡج ٣َُس٥ُ  ٱَّلٍّ ٤ۡ ُٛ ٢ٍّ ٨٦َ ﴿ :كحاؿ  [ٔٔ: افثراق] ﴾ ٱ٣ۡ ًَ

ٓ إِيٍّةهُ   ٮَن إِّلٍّ ُٔ ألف ال ط   ؛الـ  اراا مم  معلارد عمكا ما لو  م اثه مف الك  [ٕٔ: افثراق] ﴾دَۡؽ
معظم  دو األدعاؿ اللكف ل لفٌ ذك:  مف حرل ثاللكفكك ه   (ُ)كا دة كالكالـ اوث  ثعضه ثعضا

ألف ثااؽ اآلاات مم  الغاث  إذ حثمها حكله  ؛  ا لوفات مف الغاث  إل  الوكمـكذلؾ مم  الخمث 
ُس٥ُ  ِإَوَذا﴿: وعال  َّ َمكٍّ َُٰس٥ۡ إََِل  ٱۡۡلَۡعؿِ ِػ  ٱلّضَّ ة ََّنٍّى ٓ إِيٍّةهُ  ٧َ٤ٍَّٚ ٮَن إِّلٍّ ُٔ ٢ٍّ ٨٦َ دَۡؽ ًَ ِ َۡبّ

ُذ٥ۡ  ٱ٣ۡ ًۡ َؿ ۡٔ َ
  ﴾ أ

ُث٥ٍّ َّل َجُِؽواْ ﴿ :حكلهكمف ال    لهذر ال راقة دهك إخثار مف ا  ؿ كمز مف لفثه   [ٕٔ: افثراق]
ًَۡ٪ة ث٫ِِ  َ٤ َٔ ة ۦ٣َُس٥ۡ  ٕٗ كأله لما لو  الكالـ م اثه ثمفظ ال م   عؿ ما حثمه مم    [ٗٔ :افثراق] ﴾ دَبًِ

 لفظه لاأومؼ لظاـ الكالـ مم  لفظ كا د  كك ه حراقة لثو  عفر كركاس ثالوألاث دو 
 .(ِ)كذو مؤلق  ( الراح)لف الفعؿ مثلد إل  ضمار  :وغرحكـ()د

لػػكع إدغػػاـ اللػػكف اخػػوالؼ  مػػف خػػالؿ داظهػػركلمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػاواف اآلاوػػاف  األثففر:
 لدمف حر ثاف اللكف كالااق  ثعد اللكف الثاكل  المضارم  الكاح   رؼ دو  لموغاار ال رائو الثاكل  وثعا

كألف   لػػكف المو ركػػ اللػػكف الثػػاكل  دػػو الكذلػػؾ فدغػػاـ  ؛إدغامػػان كػػامالن  ملػػدرثػػاككف ال كػػـ دثػػاللكف 
ثالاػػاق كذػػـ ال مهػػكر دثػػاككف ال كػػـ ملػػدذـ  لغلػػ  ذػػو لممػػدغـ داػػه دػػو ذػػذر الطػػكرة  كلمػػا مػػف حػػر ال

 اإٌ  لٌف خمفػػ اللػػاحص  لم ػػوق الاػػاق ثعػػد اللػػكف الثػػاكل  كالاػػاق مػػف  ػػركؼ افدغػػاـ ؛إدغامػػان لاحطػػان 
ككػذلؾ دكرم الكثػائو دػو   اػر غلػ ثغ اللػكف دػو الاػاق ألٌله اػدغـ ؛اككف ال كـ ملدر إدغامان كامالن ث

 ل د ك هاه كما مر.
٥َ٤َٚۡ  ﴿: حكله وعال ب/ 

َ
ُ٭٥ ٨َِ٦ّ  أ َٛ يِۡؽيِ٭٥ۡ َو٦َة َػ٤ۡ

َ
٧َةٓءِ يََؿۡواْ إََِلَٰ ٦َة َبۡيَ خ ۡرِضٖۚ وَ  ٱلكٍّ

َ
ٙۡ ثِِ٭ ٥ُ  ٱِۡل  َخِۡك 

ۡ
ٍَّن أ إِن ن

ۡرَض 
َ
ة ٨َِ٦ّ  ٱِۡل ٗٛ ًِۡ٭٥ۡ ٠َِك َ٤ َٔ  ٍۡ ۡو نُۡكِٞ

َ
ٖۚ أ ٧َةٓءِ ٪ًِتٖ إِنٍّ  ٱلكٍّ ِ َخۡجٖؽ ٦َّ

َٟ ٓأَليَٗح ٣ُِّكّ ِ َٰل   .[ٗ: ثثأ ]﴾  ِػ َذ
 مػػزة كالكثػػائو  ل  كحػػر ثػػاللكف دػػو األدعػػاؿ القالقػػ  لشػػاق  لخثػػؼ  لثػػ ط( ال مهػػكر) لحػػر  القففراءات:

 .(ّ)كخمؼ دو اخواارر ثالااق دو األدعاؿ القالق 
وعال  مف ذاوه  ك  وهـ دو للهـ  عمكر مف إخثار ا  :ك ه حراقة ال مهكر ثاللكف ذك التوجيو:

ۡؽ َءادَۡحَ٪ة َداوُ  ﴿ :لف الكالـ لو  م اثه ثمفظ ال م  كذك حكله :ذلؾ َٞ ٗٗل  ۥدَ َو٣َ ٌۡ   [َُ: ثثأ ] ﴾ ٦ِ٪ٍّة َٚ

                                                           

 (.َْٕ َْٔص:     ال راقات )زل م ( اثف ُ)
 (.ِٕٔ/ُج) ( م مد ثالـ  م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرِ)
 (.ُٓٓ ُْٓص) الظر  اثف ال زرم: و ثار الواثار (ّ)
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 :وعال د عؿ ما حثمه ثمفظه إذ كاف دو ثااحه لاأومؼ الكالـ مم  لظاـ كا د كا كم اللكف حكله 
َ٪ة﴿ ۡٛ ِ  ۦث٫ِِ  ََٚؼَك ۡرَوبَِؽارِه

َ
لله  عمه مف إخثار  :  كك ه مف حرل ثالااق ذك[ُٖ: ال طص ] ﴾ َض ٱِۡل

لف الكالـ لو  م اب الخثر مف  :ك  وهـ دو ذلؾ   (ُ)اللثو طم  ا مماه كثمـ مف رثه مز ك ؿ
ۡذََتَىَٰ  ﴿ :ا دو حكله

َ
ِ ٰىََلَ  أ  .(ِ)دكذلؾ إف اشأ ا إذ كاف دو ثااحه  [ٖ: ثثأ ] ﴾٠َِؾثًة  ٱّللٍّ

المشػػػػائ   مػػػػز ك ػػػػؿ دػػػػو  ألفٌ  ؛ثػػػػاافالاػػػػاق كاللػػػػكف دػػػػو المعلػػػػ  " : ق(َّٕ)تلطػػػػكرحػػػػاؿ لثػػػػك م
 .(ّ)"وافال راق
اللكف الثػاكل   لكع إدغاـاخوالؼ  مف خالؿ ضحالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  داوكلما لقر اخو األثر:

 لدمػػف حػػر   ثػػاف اللػػكف كالاػػاقثعػػد اللػػكف الثػػاكل  المضػػارم  الكاحػػ  وثعػػان  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو  ػػرؼ 
كذلػؾ فدغػاـ اللػكف الثػاكل  دػو اللػػكف ؛ ثػاككف ال كػـ ملػدذـ إدغامػػان كػامالن دثػاللكف كذػـ ال مهػكر 

 دثاككف ال كـ ملدرثالااق  لمف حر ك   الطكرة كما و دـكألف الغل  ذو لممدغـ داه دو ذذر  ؛المو رك 
ٌلمػػػا اللػػػاحص دغػػػاـلم ػػػوق الاػػػاق ثعػػػد اللػػػكف الثػػػاكل  كالاػػػاق مػػػف  ػػػركؼ اف ؛إدغامػػػان لاحطػػػان   كػػػاف  كا 
  إٌ  لٌف كذو اللكف الثػاكل  كمػا ثػثؽ ألٌف الغل  دو ذذر الطكرة ذو لم رؼ المدغـ ؛إدغامان لاحطان 

ككػذلؾ دكرم الكثػائو   ثغار غلػ  اللكف دو الااق ألٌله ادغـ ؛اككف ال كـ ملدر إدغامان كامالن ث اخمف
 دو ل د ك هاه كما مر.

األمقمػ   كمػف ،تشفديدىا وتخفيفيفاأو اءات في إسكان النون وتحريكيفا : اختالف القر الثالثالسبب 
 مم  ذلؾ:

ۡوَدَُٰت  َو٩َةَدىأ  ﴿ حاؿ وعػال : /ل
َ
ۡوَدََٰت  ٱۡۡلَ٪ٍّحِ أ

َ
ة  ٱنلٍّةرِ أ ة َذَ٭٢ۡ وََصؽد٥َّ ٦ٍّ ّٗٞ َؽ٩َة َربََّ٪ة َظ َٔ ن َٝۡؽ وََصۡؽ٩َة ٦َة َو

َ
أ

ذٍّ 
َ
٥ۡۚۡ َٚأ َٕ ة  َٝةلُٮاْ َج ّٗٞ َؽ َربَُّس٥ۡ َظ َٔ َ٪ُح َو ٕۡ ن ٣ٍّ

َ
ِ َن ُمَؤّذُِنۢ ثَۡحَ٪ُ٭٥ۡ أ ٧ِِ٤َٰيَ ٰىََلَ  ٱّللٍّ    .[ْْاألمراؼ: ] ﴾ ٱ٣غٍّ

  كحػػرل لػػاد  كلثػػك ممػػرك كاع ػػكب كلطػػب الوػػاق( ثوشػػداد اللػػكف حػػرل ال مهػػكر)لٌف لعلػػ ى المَّػػهً  القففراءات: اؿ
 .(ْ)كماطـ كحلثؿ مف اثف كقار ثخمؼ مله ثوخفاؼ اللكف كرد  الواق

مضػػاؼ  (ا )لفػػظ ال اللػػ  المشػػددة  ك  (لفٌ  )اثػػـ  (لعلػػ  )لٌف  :ه حػػراقة ال مهػػكر ذػػكك ػػ :التوجيففو
لف(  المشددة  كك ه حراقة وخفاؼ ) (لفٌ  )دو م ٌؿ رد  خثرموعمؽ ثم ذكؼ  (مم  الظمماف)إلاه  ك

                                                           

 (.ِِٗصاقات الثث  )( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال ر ُ)
 (.ّٖٓص( الظر  اثف زل م :     ال راقات )ِ)
مركػز الث ػكث دػو   :معػالو ال ػراقات  :ق(َّٕثػك ملطػكر )تل مد ثف األزذػرم الهػركم لاألزذرم: م مد ثف  (ّ)

 (.ِٖٖ/ِج)ـ(  ُُٗٗ-ق ُُِْط/ األكل  )    امع  الممؾ ثعكد المممك  العرثا  الثعكدا  –كما  اآلداب 
 (.ِٗٔ/ِج) لظر اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر( اْ)
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مثوػػدل   لعلػػ ي( )مخففػػ  مػػف الق امػػ   كاثػػمها ضػػمار الشػػأف م ػػذكؼ  ك  (لف )لعلػػ ي( ذػػك لٌف  كردػػ  )
  كال ممػػ  مػػف المثوػػدلموعمػػؽ ثم ػػذكؼ خثػػر  (ممػػ  الظػػالماف)مضػػاؼ إلاػػه  ك  (ا)  فػػظ ال اللػػ لك 

 .(ُ)لمخفف ا لف( )كخثرر خثر  المثودل
 خػوالؼ  وثعػااخػوالؼ  كػـ اللػكف  لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  مػف خػالؿ اظهػر ك األثر:

لثػػككف  ؛إدغامػػان  دثػػاككف ال كػػـ ملػػدر لوخفاؼثػػا لدأٌمػػا مػػف حػػر   ثػػاف الوشػػداد كالوخفاػػؼ ال ػػراقات داهػػا
ثوشػداد اللػكف كذػـ ال مهػكر دمػف  ل  كلمػا مػف حػر ـ مف  ػركؼ افدغػاـكالال  اللكف كم وق الالـ ثعدر

لو ػػػرؾ اللػػػكف ثثػػثب وشػػػدادذا كالوفػػاق ثػػػككلها الػػذم ذػػػك شػػػرط كذلػػؾ  ؛املػػدذـ إدغامػػػال كػػػـ اكػػكف 
 .غلوهاغل  مشدد ا ب إظهار ثؿ ثاككف  كمها للها  رؼ    رااف األ كاـ مماها

َظَؽُز٥ُ  ﴿حاؿ وعال : ب/ 
َ
َِتَ أ

ۡ
ن يَأ

َ
َٝۡجَُٰس٥ ٨ِ٦ّ َرۡج٢ِ أ ة َرَز ٮاْ ٨٦ِ ٦ٍّ ُٞ ِٛ٩

َ
ػٍّ ۡؿدَِِنٓ  ٱل٧َۡۡٮُت َوأ

َ
ٮَل َرّبِ لَۡٮَّلٓ أ ُٞ ًَ َذ

ُز٨ ٨َِ٦ّ 
َ
َق َوأ ؽٍّ وٍّ

َ
َص٢ٖ َٝؿِيٖت َٚأ

َ
٤َِِٰعيَ إََِلأ أ   .[َُ: الملاد كف]﴾ ٱ٣طٍّ
ػمً  كلكفٍ  ال مهكر ث ذؼ الكاك ك ـز اللكف ) لحر  القراءات:   لثػك ممػرك الثطػرم لكحػر   ( ال افى ف الطَّ

 .(ِ)مف الطال اف( كلككفى  كو راؾ اللكف ثاللطب ) الكاك ثإقثات
  الوملػواللكف مطفا مم  م ؿ دأٌطػٌدؽ؛ أللػه  ػكاب  كا زم ـلٌلهذك: ك ه حراقة ال مهكر  :التوجيو

لٌلػػه  :ف دهػػكلاف  كلٌمػػا ك ػػه حػػراقة لثػػو ممػػرك ثإقثػػات الػػكاك كلطػػب اللػػك الػػكاك[ لمثػػاك كمماػػه دوثػػ ط ]
  .(ّ)كمماه وقثت الكاك لو راؾ اللكف مطؼ مم  لفظ دأٌطٌدؽ

اخػوالؼ  كػـ اللػكف ثثػثب  كذلػؾ دػوكلمػا لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  داظهػر  ماػان  األثر:
 ـز كذػػـ ال مهػػكر دثػػاككف ال كػػـ ملػػدذـ مػػف حػػرل ثػػالد  اخػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا ثػػاف ال ػػـز كاللطػػب

  ـ الكامػؿ ممػ  الطػ احلثككف اللػكف كم ػوق المػاـ ثعػدر كالمػاـ مػف  ػركؼ افدغػا ؛إدغامان كامالن 
لو ػػرؾ اللػػكف ثاللطػػب كالوفػػاق كذلػػؾ  ؛ملػػدر إدغامػػان  كػػـ اللػػكف ثلطػػب اللػػكف دمػػف اكػػكف  لمػػف حػػر ك 

 .ثككلها الذم ذك شرط ف راق األ كاـ مماها
 

                                                           

 (  الػػػػػدمااطو: إو ػػػػػاؼ دضػػػػػالق الثشػػػػػرِّٓ/ِج)شػػػػػرح طاثػػػػػ  اللشػػػػػر ( الظػػػػػر م مػػػػػد ثػػػػػالـ م اثػػػػػف : الهػػػػػادمُ)
 (.ِّٖ/ُج)
 (  لثػػػػك م مػػػػد الكاثػػػػطو: الكلػػػػز دػػػػو ال ػػػػراقات العشػػػػرّٕٔ/ُج( الظػػػػر  اثػػػػف م اذػػػػد: الثػػػػثع  دػػػػو ال ػػػػراقات )ِ)
 (.ْٖٔ/ِج)
 (.ِٕ/ّج(  األزذرم : معالو ال راقات )ٖٖٓ/ِج)   اللكارم: شرح طاث  اللشر( الظرّ)
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 بين إثباتو وتركو:: اختالف القراءات في التنوين رابعالالسبب 
كالػػثعض     كقاػػرا مػػا ا ػػد الثا ػػث لٌف ال ػػراق اخومفػػكف دػػو ولػػكاف كممػػ  مػػا  دثعضػػهـ ا رلذػػا ثػػالولكاف

 كاألمقم  مم  ذلؾ كقارة كملها:  الولكاف اقثت
٤ُٮَؿَٰٞخۚۡ َذ٨٧َ ََٚؿَض ذًِِ٭٨ٍّ  ٱۡۡلَشَّ ﴿: حاؿ وعػال  /ل ٕۡ ۡمُ٭ٞؿ ٦ٍّ

َ
ُۗ ََٚٗل َرََٚر َوَّل ُُٚكٮَق َوَّل ِص َؽاَل ِػ  ٱۡۡلَشٍّ أ  ٱۡۡلَ ّشِ

 ٫ُ٧َۡ٤ ٕۡ ٤ُٮاْ ٨ۡ٦ِ َػرۡيٖ َح َٕ ۡٛ ُۗ َو٦َة َت ُ    .[ُٕٗ: الث رة]﴾ ... ٱّللٍّ
  كحػرل كوػرؾ الولػكاف داهمػا كدػوح ال ػاؼثفػوح القػاق  )ك  دثػكؽ(  دال ردػث ( ال مهكر ) لحر  القراءات:

قثات ال هما عفر ثردع لثكاثف كقار كلثك ممرك كاع كب ك   .(ُ) ولكاف داهماكا 
لٌلػػػه لثمػػػ  لممعلػػػ   إ  ممػػػؿ )إٌف( لاداػػػ  لم ػػػلس وعمػػػؿ لٌف ) ( :ك ػػػه حػػػراقة ال مهػػػكر ذػػػك :التوجيفففو

د ػػد  (  راػػب داػػه) :كمػػا للػػه إذا حػػاؿ  الم طػػكد ل  وػػرل للػػه إذا دػػوح د ػػد لفػػ   ماػػ  الردػػث كالفثػػكؽ
 ا ثـمامم  ممؿ )لاس( كذو ورد   لٌف ) (:   كالولكاف ذكلف   ما  ذذا ال لس  كك ه حراقة الرد

ال  ػػ   ق(: "َّٕ)ت   حػػاؿ اثػػف خالكاػػه(ِ)كولطػػب الخثػػر لك لٌف ) ( مهممػػ  كمػػا ثعػػدذا معطػػكؼ
كال    لمف   ال دو القالق  دثل  ا ثـ م  ال رؼ دزاؿ الولكاف لمثلاقلله حطد الوثرئ  ث :لمف لطب
للهمػػا حػػد اككلػػاف دػػو  ػػاؿ مػػف :  –كذػػك الخػػركج مػػف ال ػػد  -ثػػكؽ كالف -كذػػك ال مػػاع -ردػػ  الردػػث

 .(ّ)"  داهما (لاس)ثمعل   ( )ل كاؿ ال   د عؿ 
كمدمػه  دػو إقثػات افدغػاـ خػوالؼمػف خػالؿ ا لقر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  كاظهر  األثر:

حػرل ثػالرد  كالولػكاف إقثػات الولػكاف كمدمػه  دمػف  ثػاف ال راقات دو ذذا المكض  اخوالؼ كذلؾ ثثثب
مف  ركؼ  لك كد الولكاف كثعدر  رؼ الكاك  كالكاك ؛إدغامان  دثاككف ال كـ ملدردو ذاواف الكممواف 
دال اك ػد ملػدذـ  خر ذاواف الكممواف كورؾ الولكاف داهما كذـ ال مهكراثفوح لك  لافدغاـ  كلٌما مف حر 

 .د الولكاف الذم ادكر ال كـ مماهلعدـ ك ك  ؛إدغاـ لطالن 
َٟ  ﴿ حاؿ وعػال : /ب َٰ َٝۡٮ٫٦ِِ  َود٤ِۡ ًَۡجََٰ٭ةٓ إِثَۡس٥ًَِ٬َٰ ٰىََلَ ُذَ٪ةٓ َءاَت َٟ َظ١ِ ٥ًٌ  ۚۦۡ ُظضٍّ ُۗ إِنٍّ َربٍّ  ٍَّن ةُٓء ٨ ن ُٓ َدَرَجَٰٖخ ٦ٍّ ٩َۡؿَذ

 ٥ًِٞ٤   ﴿  [ّٖاأللعػاـ:  ] ﴾َٔ
َ
ِػ٫ًِ ُث٥ٍّ  َذَجَؽأ

َ
ًَذِِ٭٥ۡ َرۡج٢َ وََِعٓءِ أ وِۡخ

َ
  ٱۡقَذۡؼؿََصَ٭ةثِأ

َ
َٟ ٠ِ ۡؽ٩َة ٨٦ِ وََِعٓءِ أ ِ ِػ٫ًِٖۚ ٠ََزَٰل

                                                           

 (.ٖٓص( الظرمثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )ُ) 
 (.ُٓٓ/ِج) ( الظر اللكارم: شرح طاث  اللشرِ) 
ر مف ثػف (  كالظر لثك شػام : لثػك ال اثػـ شػهاب الػداف مثػد الػْٗصاثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  ) (ّ) 

    :إثػػراز المعػػالو مػػف  ػػرز األمػػالو دػػو ال ػػراقات الثػػث  :ذػػػ(ٓٔٔ)ت إثػػماماؿ ثػػف إثػػراذاـ المعػػركؼ ثػػػ : لثػػو شػػام 
 (ُْٖ/ُجثاركت ) -دار الكوب العمما 
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َػةهُ ِػ دِي٨ِ 
َ
ُػَؾ أ

ۡ
َٙ  ٦َة ََكَن َِلَأ ِٟ َِلُٮُق ن يََنةَٓء  ٱل٤٧َِۡ

َ
ٓ أ ۚۡ إِّلٍّ ُ ِ ذِي ٱّللٍّ

ُۗ َوَٚۡٮَق ُُكّ ٍَّنةُٓء ٨ ن ُٓ َدَرَجَٰٖخ ٦ٍّ  ٤ِۡٔ مٍ  ٩َۡؿَذ
  ٥ًِٞ٤  .[ٕٔاكثؼ:  ] ﴾َٔ

ػػ  ػػاتً رى دى  امر)لػػاد  كلثػػك  عفػػر كاثػػف كقاػػر كلثػػك ممػػرك كاثػػف مػػ لحػػر   القففراءات: ف( ثغاػػر ولػػكاف دػػو مى
ماطػػـ ك مػػزة  :  كحػػرل الككداػػكف كذػػـككاد هػػـ اع ػػكب دػػو ثػػكرة اكثػػؼ د ػػط  ثػػكروو األلعػػاـ كاكثػػؼ

 .(ُ)ككاد هـ اع كب دو ثكرة األلعاـ  كالكثائو كخمؼ ثإقثات الولكاف دو المكضعاف الثاث اف
( لقثت الولكاف دو )مف  ك ه :التوجيو دكأٌله حاؿ: لرد  مف لشػاق    داـ كالوأخارلٌله لكل الو :در اتو
إمػا مفعػك  قالاػا   :داككف )مف( دو مكض  لطب. كدر ات ملطكث  مم  ل د لرثع  لك ػه  در ات

ٌما وماازا  كك ه  ما  ا   كا  ما ثد   كا  لٌلػه لضػاؼ در ػات إلػ  مػا ثعػدذا  :ورؾ الولكاف ذكث لحر مف كا 
للػه  :كال  ػ  لمػف لضػاؼ"  :ق(َّٕ)تؿ اثػف خالكاػه   حػا)مف لشاق( كافضػاد  وملػ  الولػكافكذك 

الولكاف لإلضػاد    ك ذؼفضاد   دخفضه ثا )مف(لكح  الفعؿ مم  )در ات( دلطثها كلضادها إل  
 .كك ه حراقة اع كب ذك ال م  ثاف ال راقواف (ِ) ")مف(طم  ؿ  (لشاق)ك

دػػػو ك ػػػكد  خػػػوالؼؿ ا وثػػػاف مػػػف خػػػالذاف المكضػػػعاف داذػػػكلمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو  األثفففر:
دمػف حػرل ثػالولكاف دػو   دغاـ كمدمه وثعا  خوالؼ ال ػراقات دػو اآلاوػاف ثػاف إقثػات الولػكاف كوركػهاف
المػاـ   كالمػاـ مػف  لك ػكد الولػكاف كثعػدر  ػرؼ كذلػؾ ؛إدغامان  دثاككف ال كـ ملدرذاف المكضعاف ذ

لعػدـ ك ػكد  ؛إدغػاـ لطػالن   ػد ملػدردػال اك ثغاػر ولػكاف دػو المكضػعاف  ل ركؼ افدغػاـ  كلٌمػا مػف حػر 
 الولكاف الذم مماه مدار ال كـ.

َ٭ة ﴿ حػاؿ وعػال : /ج حَّ
َ
د ِي٨َ  َيأ ٩َىةَر  ٱَّلٍّ

َ
ِ َءا٦َُ٪ٮاْ ٠ُٮ٩ُٓٮاْ أ ِٔ  ٱّللٍّ ٨َ ٦َ ٨ۡ  َۧم ۡؿَي٥َ ل٤َِۡع َٮارِّيِ  ٱۡب ٨ُ  حىس٧َ٠َة َٝةَل 

٩َىةرِٓي إََِل 
َ
ِ  أ ٩َى  ٱۡۡلََٮارِيَّٮنَ َٝةَل  ٱّللٍّ

َ
ِ  ةُر ََن٨ُۡ أ   .[ُْالطؼ:  ] ﴾... ٱّللٍّ

 ممرك كاع كب كاثف كقار)للطاران ( ثإقثات الولكاف دو كمم   لثكك   عفر حرل لاد  كلثك القراءات:
  )للطار( كزاادة الالـ دو لكؿ اثـ ا وعال   كحرل اثف مامر كماطـ ك مزة كالكثائو كخمؼ

  كمف لكف كحؼ ثاأللؼ  ـ دو لكؿ لفظ ال الل زاادة الال ا( ثورؾ ولكاف)للطار( كمدـ للطار)

                                                           

الوضػػػػماف الل ػػػػكم دػػػػو ال ػػػػر ف الكػػػػراـ             :(  م مػػػػد لػػػػداـ داضػػػػؿُْٔصالظػػػػر اثػػػػف ال ػػػػزرم: و ثاػػػػر الواثػػػػار ) (ُ)
 .(ّٗٔ/ُجـ(  ) ََِٓ -ذػ  ُِْٔط/ األكل   )  المممك  العرثا  الثعكدا  -اف  المدال  الملكرة دار الزم  
 (.ُْْص( اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  )ِ)
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 . (ُ)كاثودل ثالـ ال ر  كمف لضاؼ كحؼ ثثككف الراق كاثودل ثهمزة الكطؿ
لمر لـ  دولله لمرذـ لف ادخمكا  :إقثات الولكاف ك ر اثـ ا وعال  ثالـ  ذكث لحر مف ك ه  :التوجيو

 :دهك راقة ورؾ الولكاف كافضاد  كورؾ الالـكلما ك ه ح ادعمكا ذلؾ داما وثو ثمكف : لماككلكا مماه  
َسََٰط  ٱ٬ِۡؽ٩َة﴿ ك كله:  ذلؾ دهـ للطار ا حثؿ لله لمرذـ ثالدكاـ مم    [ٔالفاو  :] ﴾ ٱل٧ُۡۡكَذ٥ًَِٞ  ٱلّىِ

 .(ِ) ] للوـ للطار ا [ :ق(ِّ)ت كحد كالكا مهوداف  كادؿ مم  ذذا حراقة اثف مثعكد
ك ػػكدا  دػػو افدغػػاـ خػػوالؼ اظهػػر مػػف خػػالؿ ات دػػو ذػػذر اآلاػػ  داكلمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراق األثففر: 

إقثات الولكاف كمدمه  دمف حرل ثالولكاف كزاادة الالـ  ثاف ال راقات دو ذذر اآلا  وثعا  خوالؼكمدما 
  الزائػدلك كد الولكاف كثعػدر  ػرؼ الػالـ  ؛إدغامان  دثاككف ال كـ ملدرا دو ذذر اآلا   اثـدو لكؿ 

عػدـ كذلػؾ ل ؛دغػاـ لطػالن  كػـ اف دال اك د ملػدرثغار ولكاف  ل ركؼ افدغاـ  كلٌما مف حر كالالـ مف 
 د الولكاف الذم مماه مدار ال كـ.ك ك 

بففين اإلظيففار  بففين السففكت وعدمففو أوفففي بعففض المواضففع القففراءات  اخففتالف: الخففامسالسففبب 
 :واإلدغام

وعمػػػؽ اػػػر ذػػذر ال ػػركؼ ممػػػا لػػه كذػػذا ا خػػوالؼ اك ػػػد دػػو ال ػػػركؼ الم طعػػ  مػػف دػػػكاوح الثػػكر كغ
 :مف األمقم  مم  ذلؾثافدغاـ ك 

 .]ُل طص: ا [ [ُالشعراق: ]﴾  َٓك٥ٓ ﴿ حاؿ وعال : /ل
  )طثػـ( دػو لكؿ الشػعراق كال طػص :ال ال مهكر ثإدغاـ اللكف دو المػاـ دػو حكلػه وعػ لحر  القراءات:

ثػػػكت ممػػػ   ماػػػ  ر ثال عفػػػ لثػػػك لكحػػػر  لػػػد المػػػاـ دػػػو ذػػػذاف المكضػػػعاف  مػػػزة ثإظهػػػار اللػػػكف مل كحػػػر 
 .(ّ)كاوح الثكر كملها ذذاف المكضعافدال ركؼ الم طع  دو 

كحاؿ   لله ل رار مم  لطؿ ما ا ب دو افدغاـ ملد ا وطاؿ ذك: ثافدغاـمف حرل ك ه  :التوجيو
ُ   ١ ال٥ٓٓ  ﴿ :لف ذمزة الكطؿ حد كطمت كلـ و ط  دو حكله :ٌف ك ه افدغاـ ذكإ ٫ََٰ إِّلٍّ  ٱّللٍّ  ٬َُٮ َّلٓ إَِؾ

ًَّٮُم  ٱ٣َۡحَّ  َٞ دمما ث طت ذمزة الكطؿ كذو   وث ط إ  دو الدرج م  ذذر  [ِ ُ:  ؿ ممراف] ﴾ٱ٣ۡ

                                                           

ثػػماماؿ ثػػف خمػػؼ ثػػف إثػػك طػػاذر ل(  اثػػف خمػػؼ الم ػػرئ: ّّْصالظػػر مثػػد الفوػػاح ال اضػػو: الثػػدكر الزاذػػرة ) (ُ)
و  اػػػؽ: د. زذاػػػر زاذػػػر   د. خماػػػؿ  :العلػػػكاف دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث  :ق(ْٓٓطػػػدم )تثػػػعاد الم ػػػرئ األلطػػػار الثرح

 .(ّّصق(  )َُْٓثاركت ) –مالـ الكوب   العطا 
 (.ٕٖٓ ٖٔٓ/ِج) ( الظر اللكارم: شرح طاث  اللشرِ) 
 (.ْٕٖصالمر   الثاثؽ )  ( الظرّ)
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لف  ركؼ الوه و  ذك: كك ه حراقة افظهار ل مزة  (ُ)دكذلؾ   ووثاف اللكف ملد الماـ ال ركؼ
كألٌف   (ِ)مثلا  مم  حط  ثعضها مف ثعض دكأف اللاطؽ ثها كاحؼ ملد وماـ كؿ  رؼ ملها

لو ت االـ  طثـ( كاللكف الثاكل  إذا ) معت لخذت  كـ الكمم  الكا دة مقؿال ركؼ الم طع  إذا ا و
لما ك  دلاا  كطلكاف(  كمها اككف إظهاران مطم ان مقؿ) دو كمم  كا دة دإفٌ  "ارممكف"  م  ل د  ركؼ

 : دا اؿ داه ما حاؿ دو المقاؿ الثاثؽ.ك ه حراقة لثو  عفر
 ماان دو اخوالؼ  كـ اللػكف الثػاكل   ال راقات دو ذذاف المكضعاف داظهراخوالؼ  لقركلما  األثر:

 لدمف حر  ثاف افظهار كافدغاـ لك ثاف الثكت كمدمه  وثعان  خوالؼ ال راقات دو ذذاف المكضعااف
ثافظهػار  لاللػكف الثػاكل  دػو المػاـ  كمػف حػر كذػك إدغػاـ اـ دثاككف ال كـ ملدر مم  األطػؿ ثافدغ

كالمػػاـ لػػاس مػػف  ػػركؼ   خػػالؼ األطػػؿ كذػػك إظهػػار اللػػكف ملػػد المػػاـممػػ  ثػػاككف ال كػػـ ملػػدر د
 لكلمػػا مػػف حػػر  ؛ركااػػ  كالل ػػؿ الطػػ احكالعمػػدة دػػو ذلػػؾ كمػػه ممػػ  ال  إظهػػار اللػػكف الثػػاكل  كالولػػكاف

ٌلمػػا ثػػاككف   ألٌف الثػػكت اولػػاد  مػػ   افدغػػاـ ؛ثالثػػكت كذػػك لثػػك  عفػػر دمػػف اكػػكف ملػػدر إدغامػػان  كا 
  كػـ ممػ  ذػػذر ال ػراقة  كمػػا  داػدان كذػػك الثػكت ممػػ  ذػذر ال ػػركؼ ثػكو  لطافػػ  مػف دكف وػػلفسال 

 كامـز مله افظهار.
ۡؿَءانِ وَ  ١ يٓف ﴿حاؿ وعال : ب/  ُٞ ٥َ٤ِ وَ  ٓنۚۡ ﴿  [ِ ُ: اس] ﴾ ٱۡۡل٥ً١َِِ  ٱ٣ۡ َٞ ُؿوَن  ٱ٣ۡ ُُ   .[ُال مـ: ] ﴾َو٦َة يَۡك

ممػػرك  لثػػك لكحػر   كال ػػر ف( )اس( دػو كاكلػػكف)الكثػائو كخمػػؼ كاع ػكب كذشػػاـ ثإدغػاـ  لحػػر  القفراءات:
 :مػػػلهـ الك هػػػاف ك مػػػزة كحلثػػػؿ ثافظهػػػار  كاخومػػػؼ مػػػف اثػػػف ذكػػػكاف كماطػػػـ كلػػػاد  كالثػػػزم دركاػػػا

ف ):الكثػائو كخمػؼ كاع ػكب كذشػاـ ثإدغػاـ اللػكف دػو الػكاك مػف حكلػه وعػال  لكحر   افظهار كافدغاـ
هػػػار  كاخومػػػؼ مػػػف اثػػػف ذكػػػكاف كماطػػػـ ككرش ممػػػرك ك مػػػزة كحلثػػؿ ثافظ حػػػالكف كلثػػػك لكحػػػر   كال مػػـ(

 عفػػر ثالثػػكت ممػػ   ماػػ  ال ػػركؼ  لثػػك ل  كحػػر (ّ)افظهػػار كافدغػػاـ :كالثػػزم دركاػػا مػػلهـ الك هػػاف
كمػػػدد ذػػػذر   كملهػػػا ذػػػذاف المكضػػػعاف  (ْ)الم طعػػػ  مػػػف دػػػكاوح الثػػػكر ثػػػكو  لطافػػػ  مػػػف دكف وػػػلفس
  .(ٓ)"ث اران مف حطعؾ طمه ": ال ركؼ لرثع  مشر  ردان م مكم  دو حكؿ طا ب الو ف 

                                                           

 (.ُٕٓ ُٔٓصاثف زل م :     ال راقات )  ( الظرُ)
 (.ِٕٔصكا  : ال    دو ال راقات الثث  )اثف خال  الظر (ِ)
 (. ُٓٓ َٓٓ/ُج) اللكارم: شرح طاث  اللشر  ( الظرّ) 
 (.ِِٖص) اثف ال زرم: و ثار الواثار  ( الظرْ) 
 (ٖاألطفاؿ ص ) ( ال مزكرم: و ف ٓ) 
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لفطاؿ ال كمو؛ ألف اللػكف داهمػا ا مراماة ذك  :ذاف المكضعافدو ذ ك ه حراقة افظهار :التوجيو
ف اوطمت ثمػا ثعػدذا لفظنػا ػا كا  اػس  ف"   كذلػؾ ألف كػال مػف "  دػو  الػ  الكطػؿ دهػو ملفطػم   كمن

مػا كػاف كػذلؾ د  ػه الفطػؿ اثـ لمثكرة الوو ثدئت ثها  كاللكف داهما  ػرؼ ذ ػاق    ػرؼ مثلػ   ك 
  (ِ)ذك الث اق مم  األطػؿ :كك ه حراقة افدغاـ  (ُ)مما ثعدر داظهر دو الكطؿ كظهكرر دو الكحؼ

 :لػكف كال مػـ( دهػك ) كلظهػر اس( لٌما ك ه مف لدغـ اللكف مف )  ذك إدغاـ اللكف الثاكل  دو الكاكك 
للػه  :كك ه حػراقة لثػو  عفػر ثالثػكت  كلثهؿ دو المفظ دو )ف( لخؼ مف الكاكمف )اس( ااق ألف ال

ف اوطػػمت  كات لألثػػماق كاألدعػػاؿ  ثػػؿ مفطػػكل كػػاألد لممعػػالواثػػاف ثػػه لف ال ػػركؼ كمهػػا لاثػػت  كا 
اثوأقر ا وعال  ثعممػه  كلكردت  كؿ كا د ملها ثر مف لثرار ا الذل رثما  كلاثت مؤومف   كد 
  اقلػاف  كا ػد ] :دت مف غار مامػؿ  دو ػكؿد إذا لكر [ األمدا كما ثكلت مفردة ثال مامؿ؛ دثكلت ]

 .(ّ)[ قالق  ذكذا
 ماان دو اخوالؼ  كـ اللػكف الثػاكل   ال راقات دو ذذاف المكضعاف داظهراخوالؼ  كلما لقر األثر:

ثػاف افظهػار كافدغػاـ لك ثػاف ثاف افظهار كافدغاـ وثعان  خوالؼ ال راقات دو ذػذاف المكضػعااف 
كذػك إدغػاـ اللػكف الثػاكل  دػو ملػدر ممػ  األطػؿ  افدغػاـ دثػاككف ال كػـث لدمػف حػر   الثكت كمدمػه
مػػ  لف   كف ملػػد الػكاكإظهػار اللػكذػػك ثافظهػار دثػػاككف ال كػـ ملػدر خػػالؼ األطػؿ  لالػكاك  كمػف حػػر 

كااػ  كالعمػدة دػو ذلػؾ كمػه ممػ  الر   ملػكف الثػاكل  كالولػكافل ثاللثػث الكاك لػاس مػف  ػركؼ افظهػار 
وكثػع  ممػ  ال ػراق  ثالك هاف دا ػكز ملػدر افدغػاـ كافظهػار كدػو ذػذا لا مف حر كلمٌ   كالل ؿ الط اح
ألٌف  ؛ثالثػػكت كذػػك لثػػك  عفػػر دمػػف اكػػكف ملػػدر إدغامػػان  لكلمػػا مػػف حػػر    ػػد الػػك هافلكذلػػؾ ثاخواػػار 

ٌلمػػػا ثػػػاككف ال كػػػـ ممػػػ  ذػػػذر ال ػػػراقة  كمػػػا  داػػػدان كذػػػك الثػػػكت ممػػػ  ذػػػذر   الثػػػكت اولػػػاد  معػػػه كا 
كامػػػػػػػـز مػػػػػػػف ذػػػػػػػذا الثػػػػػػػكت افظهػػػػػػػار كمػػػػػػػا حالػػػػػػػه اثػػػػػػػف   فػػػػػػػ  مػػػػػػػف دكف وػػػػػػػلفسال ػػػػػػػركؼ ثػػػػػػػكو  لطا

 .(ْ)ق(ّّٖ)تال زرم
  .[ِٕال اام : ]﴾ َور٢ًَِ ٨٦َۜۡۡ َراٖق  ﴿حاؿ وعال :  /ج

                                                           

 (.ٖٓص) ( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المرادُ) 
 (.ِٕٗص( الظر اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  )ِ) 
 (.ْٖٓ/ُج) طاث  اللشر ( الظر اللكارم: شرحّ) 
 (.ِِٓص) ( اثف ال زرم: و ثار الواثارْ)
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ػ ):ممػ  األطػؿ مػف حكلػه وعػال ل مهػكر ثإدغػاـ اللػكف دػو الػراق ا لحر : القراءات  لكحػر   ف راؽ(كحاػؿ مى
 .(ُ) آلا  فص ثخمؼ مله ثالثكت مم  اللكف دو ذذر ا

  كف الثػاكل  دػو الػراق ل رثهػا ملهػاللها مم  األطؿ دو إدغاـ اللػ :ذك ك ه حراقة ال مهكر: التوجيو
لٌلػػػه حطػػػد افمػػػالـ ثػػػأف )مػػػف( ملفطػػػم  مػػػف )الػػػراق( كالمعلػػػ  ذػػػؿ مػػػف  :ذػػػك مػػػف حػػػرل ثالثػػػكتكك ػػػه 
 . (ِ)مداك
ل  وثعػان ؼ  كػـ اللػكف الثػاكاخػوال مػف خػالؿ وثػافالؼ ال راقات دو ذػذر اآلاػ  دااخو كلما لقر األثر:

كذػـ ال مهػكر دػال كـ ثغاػر ثػكت  ل  دمػف حػر المكض  ثاف الثكت كمدمػه ا خوالؼ ال راقات دو ذذ
 لكلمػػػا مػػػف حػػػر  ؛ؼ افدغػػػاـ ثاللثػػػث  لملػػػكف الثػػػاكل ألٌف الػػػراق مػػػف  ػػػرك  ؛ملػػػدذـ إدغػػػاـ ممػػػ  األطػػػؿ

ٌلمػػا ثػػاككف  امولػػ ألٌف الثػػكت  ؛ثالثػػكت كذػػك  فػػص دمػػف اكػػكف ال كػػـ ملػػدر إدغامػػان  مػػ  افدغػػاـ كا 
  ال كػػـ ممػػ  ذػػذر ال ػػراقة ذػػك الفطػػؿ ثػػاف اللػػكف كالػػراق دػػو ذػػذر اآلاػػ  ثثػػكو  لطافػػ  مػػف دكف وػػلفس

 كامـز مله افظهار كما ثثؽ.

أثر اختالف القراءات في القمب واإلخفاء :المطمب الثالث  

 :(القمب ) أوالً 
ٍلوىػػهي مػػف و كاػػؿي الشػػوق مػػف ك هػػه كمعلػػار:  ال مػػب لغػػ : مطػػدر حمػػب   و ػػكؿ: حمثػػت الشػػوق لم  كَّ

 .(ّ) ك هه
 .(ْ):  عؿ ثاطلها ظهرذاا اؿ حمب الكرح 

ا: حمب اللكف الثاكل  لك الولكاف   .(ٓ) مامنا مخفاة ثغلملد الثاق كاططال ن

                                                           

ثراذاـ ثف إ(  لثك ممو األذكازم: ال ثف ثف ممو ثف ْْٖ/ُج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر  الظر (ُ)
و  اػؽ: دراػد  ثػف ل مػد   دار  :مطػارالك از دو شرح حراقات ال راق القمالا  لئم  األ :ق(ْْٔازداد األذكازم )ت
 .(.ّٖٔ/ُجـ(  ) ََِِ)  ط/  األكل    ثاركت –الغرب افثالم  

 (.ّٕٕصاثف زل م :     ال راقات )  ( الظرِ)
ثػػك الفػػاض المم ػػب ثالمروضػػ  الزثاػػدم لالظػػر  المروضػػ  الزثاػػدم: م مػػد ثػػف م مػػد ثػػف مثػػد الػػرزاؽ ال ثػػالو  (ّ) 

 .(ِٕٖ/ُجدار الهداا  )  و  اؽ : م مكم  مف الم   اف :اذر ال امكسواج العركس مف  ك  :ق(َُِٓ)ت
مع ػـ الطػكاب المغػكم كدلاػؿ المق ػؼ  :(ُْٕٖ/ّجل مد مخوار ممر: مع ـ المغ  العرثا  المعاطرة )  الظر (ْ) 

 (.ُِّ/ُجـ(  ) ََِٖ -ذػ  ُِْٗط/ األكل  )  مالـ الكوب  ال اذرة  :العرثو
المرطػفو : ذدااػػ  ال ػارم إلػػ  (  ّٕص) دػوح رب الثراػػ  شػرح الم دمػػ  ال زراػ  :ـطػفكت م مػػكد ثػال  ( الظػرٓ) 

 (.ُٓٔص) و كاد كالـ الثارم
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م  لك مف   دإذا كحعت الثاق ثعد اللكف الثاكل  ثكاق مف كم"الثاق" كال مب له  رؼ كا د كذك: 
    ثالولكاف كذو دو حكله لك ثعد لكف مم -ك  اككف إ  مف كممواف –الولكاف كممواف  لك ثعد

ِ  لََكٍّ  ﴿ وعال : ۢا ث َٕ َٛ ًَحِ ٣َه٨ِ ٥ٍّۡ٣ يَجَذ٫ِ ٣َجَۡك كى ىبى ال مب  لم: حمب اللكف الثاكل    [ُٓ: العمؽ ] ﴾ ٱنلٍّةِو
ا قـ إخفاق ذذر الماـ م  الغل .  لك الولكاف مامن

 د مف قالق  لمكر وفهـ مف الوعراؼ:كلكو او  ؽ ال مب دال ث
 األكؿ: حمب اللكف الثاكل  لك الولكاف مامنا خالط  لفظنا   خطِّا.

 القالو: إخفاق ذذر الماـ ملد الثاق.
القالػػث: إظهػػار الغلػػ  مػػ  افخفػػاق  كذػػو طػػف  المػػاـ الم مكثػػ    طػػف  اللػػكف كالولػػكاف كمالمويػػهي دػػو 

 .(ُ)اللكف لك الولكاف لمدّْ ل  مماه" دكؽ اٍلميٍط ىؼ: كض  ماـ حائم  ذكذا "ـ 
 كطكرر قالث د ط  كلمقموها كما ام :

ۡق٧َةٓنِِ٭٥ۡ  َيأ َٔةَدمُ  َٝةَل ﴿: كمم  دوالثاق م  اللكف الثاكل  
َ
ۢنجِۡبُ٭٥ ثِأ

َ
  :  كد  كممواف[ّّ: الث رة] ﴾ أ

ِؽ ﴿ ٕۡ  .(ِ)[ٕ: ؽ] ﴾َزۡوِۢج ثَِ٭ًٖش ﴿ :  كثعد الولكاف[ْ: الثال ] ﴾٨ۢ٦ِ َب
ٍز ملد الوَّمفُّظ ثال مب مف كىزّْ الشفواف ممػ  المػاـ الم مكثػ  ثػؿ امػـز وثػكالها ثومطػؼ مػف غاػر   كٍلايٍ وىرى

 .(ّ)ك  وعثُّؼ  ق ؿ
 َوْجُو اإِلْقالِب:

  افظهػػار كافدغػػاـ؛ لق ػػؿ دػػو اللطػػؽلٌف اللػػكف الثػػاكل  كالولػػكاف ملػػد مالحاوهمػػا ل ػػرؼ الثػػاق اوعػػذر 
فخفػػاق؛ ألف داػػه ولػػكاف كثػػاف الثػػاق مػػف اخػػوالؼ دػػو المخػػرج  كمػػا اطػػعب اكذلػػؾ لمػػا ثػػاف اللػػكف كال

ا ؿ إلاػه ث مػب اللػكف   ثعض الق ؿ لاضن ػا؛ لما ثاف المخر اف مف مدـ الولاثب  دويكطّْ لك الولػكاف مامن
  كا لفوػػػاح  كا ثػػػوفاؿ  كذلػػػؾ لمشػػػاركوها لمثػػػاق دػػػو المخػػػرج كدػػػو طػػػفات ال هػػػر  لاثػػػهؿ افخفػػػاق
لم دػػو   كافذ ؽ  فوػػاحكا ل  كا ثػػوفاؿ  كالوكثػػط  كال هػػر  كوها لملػػكف دػػو الغلػػ كافذ ؽ  كمشػػار 
 ال   كـ ال مب ث كله:ق( ُُٖٗ)ت ثعد كحد لشار الشاخ ال مزكرم . (ْ) ما  الطفات

                                                           

: ذدااػػػػػ  ال ػػػػػارم إلػػػػػ  و كاػػػػػد كػػػػػالـ الثػػػػػارم المرطػػػػػفو  ( كالظػػػػػرّٔص) غااػػػػػ  المراػػػػػد :( مطاػػػػػ  حاثػػػػػؿ لطػػػػػرُ) 
 (.ُٕٔ/ُج)
 (.ِٔص)دو ممـ الو كاد م مكد ممو ثث : العماد (ِ) 
(   المرطػػفو: ذدااػػ  ال ػػارم إلػػ  و كاػػد كػػالـ الثػػارم ِْص)  مػػد مكػػو لطػػر: لهااػػ  ال ػػكؿ المفاػػدم  الظػػر (ّ) 
 (.ُٖٔ/ُج)
 (.ْٔص) ( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المرادْ) 
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ا ًثغيلَّ و م  افخفاقً  كالقَّالثي افحالبي ملد الثاًق ... مامن
(ُ) 

 :القمبحكم اختالف القراءات في 
  لٌف ا خػػوالؼ داػػه حماػػؿك ػػد الثا ػػث  لث ػػث كالووثػػ   خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا ال كػػـمػػف خػػالؿ ا

 لطػكؿاك ػد اخػوالؼ دػو  إذ لٌلػه    كذو مف اخوالؼ ال راقات دو الفرش  ل  مدة لثثابإكار   
 كمف ذذر األثثاب ما امو:  ال راقات داما اوعمؽ ثهذا ال كـ

 :د وتخفيفياالتوكي / اختالف القراءات في تشديد نونٔ
ة﴿ :حكله وعال  ذلؾكمقاله   ٪َذ٧ُِٞٮَن  َٚإ٦ٍِّ َٟ َٚإ٩ٍِّة ٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦َّ ِ  .[ُْ: الزخرؼ]﴾ ٩َۡؾ٬َََبٍّ ث

ثوخفاػػػؼ لػػػكف  ركاػػػس مػػػف اع ػػػكب لثوشػػػداد اللػػػكف كدو هػػػا  كحػػػر  لػػػذذثٌف( ) ال مهػػػكر لحػػػر القفففراءات : 
ۢ ﴿ :مقؿ (ِ)الوككاد كطالن كالكحؼ مماها ثألؼ مكضان ملها َٕ َٛ ِ ٣َجَۡك ًَحِ ا ث  .[ُٓ: العمؽ] ﴾ ٱنلٍّةِو

لٌف اللػػكف ذػػو لػػكف الوككاػػد الق امػػ  ك  هػػا الوشػػداد  كك ػػه حػػراقة  :ذػػك ال مهػػكر ةك ػػه حػػراق : والتوجيفف
لٌف اللػػكف ذػػو لػػكف الوككاػػد الخفافػػ   كاكػػكف الكحػػؼ مماهػػا ثػػاأللؼ كمػػا ذػػك األطػػؿ دػػو  :ذػػكركاػػس 

 .(ّ)الكحؼ مم  لكف الوككاد الخفاف 
اخػػوالؼ  كػػـ اللػػكف ثثػػثب ظهػػر مػػف خػػالؿ دػػو ذػػذر اآلاػػ  دا ال ػػراقات  لقػػر اخػػوالؼكلٌمػػا  األثففر :

ثوشػػداد اللػػكف كذػػـ ال مهػػكر ثػػاككف  كػػـ اللػػػكف  لداهػػا وشػػدادان كوخفافػػان  دمػػف حػػػر  اخػػوالؼ ال ػػراقات
ثػكالها كذػك ركاػس دثػاككف  ل  كمف حر أللها مشددة ؛الغل  دو لمم  طكرذاملدذـ  ثوخفاؼ اللػكف كا 

 در حمثها مامان مخفاةن مم  حامدة ال مب. كـ اللكف مل
 :السبب الثاني: اختالف القراءات في إثبات التنوين وتركو

 كمف األمقم  مم  ذلؾ ما امو :
ٍۡ ثِ ٫ِ  َذ١َ٧ََر  ﴿حاؿ وعال : / ل َظُُخ ث٧َِة لَ ٥ۡ ُحِ 

َ
ةَل أ َٞ َٟ ٦ِ ٨ َق َجإِ ثِجََج إٖ يَِٞ ٍي  ۦَدرۡيَ ثًَِٕٖؽ َذ ﴾ وَِصۡبُذ 

  .[ِِاللمؿ:]

                                                           

 (.ُّ( رحـ الثات )ّ( ال مزكرم: و ف  األطفاؿ ص)ُ)
 خوالؼا  :ق(ْٕٔدلثو )تثك مثد ا م مد ثف شراح الرمالو افشثامو األللالظر  اثف شراح الرمالو:  (ِ)
ثػػػ اؽ ال ضػػػرمو دػػػو ركااػػػ  ركاػػػس كركح ملػػػه كثػػػاف لػػػاد  دػػػو ركااػػػ  كرش ملػػػه  المثػػػم  إثػػػو لثػػػاف اع ػػػكب ثػػػف  

كماػػ   –مػػداد الثا ػػث : مهػػدم ثػػف دذامػػر رثػػال  ما ثػػوار مػػف ال امعػػ   افثػػالما  إاخوطػػار ب )مفػػردة اع ػػكب( 
 (  م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػف: الهػػػػادم: شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػرَُٗصق(  )ُِْٖال ػػػػر ف الكػػػػراـ كالدراثػػػػات األثػػػػالما  )

 (.ُّٓ ُّْ/ِج)
 (.ُِِ/ِجم مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا  )  ( الظرّ)
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ثفوح الهمزة دكف ولكالها  ثثإو ( ثكثر الهمز كولكاله  كحرل لثك ممرك كالثزم  ال مهكر)ل حر القراءات: 
 .(ُ) كحرل حلثؿ ثوثكاف الهمزة

لٌلػه مطػركؼ فرادة ال ػ    الثمػد  كالعمماػ     :ك ه حػراقة ال مهػكر ثالكثػر كالولػكاف ذػك التوجيو:
  .(ِ)وثو ؿ

كك ه حراقة افثكاف   (ّ)مدال  لٌله غار مطركؼ اثـ لرض لك :ذككك ه حراقة لثو ممرك كالثزم 
كذك مؤلث كذك لق ؿ مف   [ِٗٓ: الث رة ] ﴾يَتََك٪٫ٍّۡ   ﴿ :مقؿلٌله  مؿه لمكطؿ مم  الكحؼ  :ل لثؿ

 دمما ا وم  دو ا ثـ ما ذكر  كمهمكز كذك لق ؿ مف المرثؿ  كمعرد  كذك لق ؿ مف اللكرة  المذكر
 .(ْ)ثكافمف الق ؿ خفؼ ثاف

الو كاػد ال كػـ دػو  خػوالؼ امػف خػالؿ داظهػر دػو ذػذا المكضػ  لٌمػا لقػر اخػوالؼ ال ػراقات  األثر:
وثعان  خوالؼ ال راقات دو اآلا  ثػاف إقثػات الولػكاف كوركػه   دأٌمػا مػف كػاف ا ػرل ثكثػر ك كدا كمدما 

اق الغل ؛ كذلؾ لم وق الثاق الهمز كثالولكاف دثاككف ال كـ ملدر ذك حمب الولكاف مامان مخفاةن م  ث 
 ثػالفوح كوػرؾ الولػكاف لر ال مػب كمػا و ػدـ   كلٌمػا مػف حػر كما كاف كذلؾ د كـ الولكاف ملػد  ثعد الولكاف

لعػدـ ك ػكد الولػكاف  ؛لك ثإثكاف الهمز كذك حلثػؿ دمػف اكػكف ملػدذـ لٌم  كػـو   كذك لثك ممرك كالثزم
 الذم ادكر ال كـ مماه. 

َ  ۡؾد٥ُإِج٧ٍَّ  ة  َوَٝ  ةَل  ﴿حػػاؿ وعػػال :  /ب ِ ٦ِّ  ٨ ُدوِن  ٱَّتٍّ ةَ ثَۡح  ٪ُِس٥ۡ ِػ  ٱّللٍّ ۡوَثَٰٗ٪  ة ٦ٍّ  َٮدٍّ
َ
ةِ أ ًَ  ٮَٰ ًَ  ة   ٱۡۡلَ ۡج ﴾   ٱلَّ

  .[ِٓ:]العلكثكت

                                                           

 مػػػد ثػػػف ال ثػػػف المعػػػركؼ ثػػػاثف ال اطػػػح العػػػذرم لثػػػك ال اثػػػـ ممػػػو ثػػػف مقمػػػاف ثػػػف م مػػػد ثػػػف لاثػػػف ال اطػػػح:  (ُ)
 –مطثعػػػ  مطػػطف  الثػػػاثو ال مثػػػو  :لمثوػػدم كوػػػذكار الم ػػػرئ الملوهػػوثػػراج ال ػػػارئ ا :ق(َُٖالثغػػدادم الم ػػػرئ )ت

(  لثػػك  فػػص اللشػػار: ممػػر ثػػف حاثػػـ ثػػف م مػػد ثػػف ممػػو ُِّ/ُجـ(  ) ُْٓٗ -ذػػػ  ُّّٕ) مطػػر  ط/القالقػػ 
و  اػػؽ :  :المكػػرر دػو مػػا وػػكاور مػف ال ػػراقات الثػث  كو ػػرر :ق(ّٖٗثػػك  فػص ثػػراج الػػداف اللشػار )تلاأللطػارم 

ـ(  ََُِ -ذػػػػػ ُِِْ) ط/األكلػػػػ   ثاػػػركت –دار الكوػػػب العمماػػػػ    الثػػػػما  الشػػػادعو ال فاػػػػاف ل مػػػد م مػػػػكد مثػػػد
 .(ِٓٗ/ُج)
 (.ْٖٗ/ِج( الظر اللكارم: شرح طاث  اللشر )ِ)
 (.ِٓٓص( اثف زل م  :     ال راقة )ّ)
 (.ْٖٖ/ِج) ( اللكارم: شرح طاث  اللشرَِٕصاثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  ) الظر (ْ)



 

73 
 

 ()ثاػػػلكـ ( ثػػػالرد  مػػػف غاػػػر ولػػػكاف)مػػػكدة حػػػرل اثػػػف كقاػػػر كلثػػػك ممػػػرك كالكثػػػائو كركاػػػس القفففراءات:
 الثػاحكف كحػرل ( ثػالخفض )ثاػلكـ افمػف غاػر ولػك ثاللطػب  ()مكدة ك مزة  فص كركحكحرل   ثالخفض
 .(ُ)ثالفوح (ثالكـ)( ثاللطب كالولكاف ك)مكدة

 (إلمػػػا)لف ا عػػػؿ  :ل ػػػدذما :فاك هػػػ ذلػػػؾ  لٌف دػػػوذػػػك ك ػػػه حػػػراقة الردػػػ  مػػػف غاػػػر ولػػػكاف  التوجيفففو:
 .م ػػذكؼ (اوخػذوـ)كمفعػكؿ  (إف)خثػر (مػػكدة  )ك (إف)كذػك اثػـ  (الػذم)ثمعلػػ   (مػا)كمموػاف كاكػكف

خثرذػػا  (دػو ال اػػاة الػػدلاا )لف وردعهػػا ثا ثوػػداق ك  :كالقػػالو  ذم اوخػػذومكر مػػكدة ثاػلكـإف الػػ :المعلػ ك 
: لممفعػػػػكؿ لػػػػه   مػػػػكدة() لف :ذػػػػك  كك ػػػػه حػػػػراقة اللطػػػػب (ِ)كادػػػػ  ممػػػػ  ذػػػػذا الك ػػػػه (مػػػػا)كو عػػػػؿ 
 (ثاػلكـ)كك ػه الولػكاف: األطػؿ  كلطػب   : لكقالػا مػكدةلمأل ؿ المػكدة  لك مفعػكؿ قػاف  ؛اوخذومكذا
 .(ّ) ) مكدة(لك طف   ؼمم  الظر 

وثعػػان ك ػػكد ال مػػب كمدمػػه دػػو اخػػوالؼ  وثػػافلٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  دا األثففر:
قثػػات الولػػكاف   دأٌمػػا مػػف كػػاف ت الولػػكاف كوركػػه خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاػػ  ثػػاف إقثػػا حػػرل ثاللطػػب كا 

 ؛ كذلؾ لم وق الثاق ثعد الولكاف كما ذك حمب الولكاف مامان مخفاةن م  ث اق الغل دثاككف ال كـ ملدر
ثػالرد  كوػرؾ الولػكاف لك ثاللطػب مػف غاػر  ل  كمػف حػر لكاف ملػدر ال مػب كمػا و ػدـكاف كذلؾ د كـ الو

 لعدـ ك كد الولكاف الذم ادكر ال كـ مماه. ؛ولكاف لاضان كذـ ال مهكر دمف اككف ملدذـ لٌم  كـو 
 :ثانيًا: اإلخفاء

 .(ْ)ؿ: لخفات الشوق إذا ثوروهافخفاق لغ ن: الثّْور  ا ا
ا: اللطؽ ثػال رؼ ثطػف  ثػاف افظهػار كافدغػاـ مارانػا مػف الوشػداد مػ  ث ػاق الغلػ  دػو  (ٓ) كاططال ن

 .(ٔ)ال رؼ األكؿ
 افخفاق   او  ؽ إ  ثقالق  لمكر كما اظهر مف الوعراؼ  كذ :ك 

                                                           

 (.ِٖٔصمثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )  الظر (ُ)
 (.َٓٓصاثف زل م :     ال راقات )  ( الظرِ)
 (.َُٓ/ِج) ( اللكارم : شرح طاث  اللشرّ)
و  اػػؽ : ممػػو  : مهػػرة لشػػعار العػػرب :ق(َُٕالظػػر  اثػػف دراػػد: لثػػك زاػػد م مػػد ثػػف لثػػو الخطػػاب ال رشػػو )ت (ْ)

و  اػؽ : زذاػر مثػد الم ثػف  :(  اثػف دػارس: م مػؿ المغػ ّٗ/ِجكالوكزاػ  ) م مد الث ادم   لهض  مطر لمطثام 
 .(ِٕٗ/ُجـ(  )ُٖٔٗ -قَُْٔ) ط/ القالا    ثاركت -ثمطاف  مؤثث  الرثال 

 .(ٔٔص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ٓ)
 ََُِ -ذػػػ  ُِِْ)  ط/ األكلػػ    دمشػػؽ –دار ال مػػـ   :مع ػػـ ممػػـك ال ػػر ف : ثػػراذاـ م مػػد ال رمػػوإ  الظػػر (ٔ)

 (.ُٔـ(  )ص
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ثطف  ثاف افظهػار  الشفكمخفاق اف دو  كثالماـ ال  ا وافخفاق  دواللطؽ ثاللكف  لك الولكاف  -ُ
 كافدغاـ.

 مار مف الوشداد. -ِ
 .(ُ)اث ام ظ ما ثعد الغل  ملها لفثهاغل  مف  لس ال رؼ الكاح  ثعدر  ث  -ّ
ؼ افظهػػار كافدغػػاـ  ػػركؼ افخفػػاق خمثػػ  مشػػر  ردنػػا كذػػو الثاحاػػ  مػػف ل ػػرؼ اله ػػاق ثعػػد ل ػػر ك 
 دو لكائؿ ذذا الثات: ق(ُُٖٗ)ت ثعد كحد  معها الشاخ ال مزكرم ال مب ك 

ٍ  ظىاًلمنا ـٍ طىاّْثنا ًزٍد دو وي نو ضى ادى شىٍخصه حىٍد ثىمىا ... دي ـٍ  ى ًطٍؼ ذا قىلىا كى
(ِ) 

دإذا كح   رؼ مف ذذر األ ػرؼ الخمثػ  مشػر ثعػد اللػكف الثػاكل  مػف كممػ  لك مػف كمموػاف لك ثعػد 
همػػػا لكقػػػر مػػػف غارذمػػػا  ك وفػػػاؽ الولػػػكاف ك ػػػب افخفػػػاق  كاثػػػم  إخفػػػاق   ا اِّػػػا؛ لو  ػػػؽ افخفػػػاق دا

 .(ّ)العمماق مم  وثماوه كذلؾ
 طكرر كلمقموها:

ألف لكؿ  رؼ مػف  ركدػه الخمثػ  مشػر قػالث  ؛خمس كلرثعكف ال  ا وكمم  ذذا دطكر افخفاق 
  .قموهػػا مروثػػ  ثورواػػب الثاػػت الثػػاثؽكدامػػا امػػ  لم  خمثػػ  مشػػر ثخمػػس كلرثعػػاف دػػوطػػكر  كالػػقالث 

لاؾ األمقم  لملكف   كلمولكاف م  ذذر ال ركؼ :الثاكل  مف كمم  كمف كممواف كا 
ونَ  ﴿ :: ل ك -المهمم -دالطاد  وُم٥ۡ  ﴿  [ٖٔ]الث رة :  ﴾ َوَّل ٥ۡ٬ُ يُ٪ََصُ ن َوؽَّ

َ
  [ِ]المائدة :  ﴾أ

ا ﴿ ََصٗ  [.ُٗال مر :  ] ﴾رِيٗعة ََصۡ
ُ٪ِؾَر  ﴿ :: ل ك -المع م –كالذاؿ     [ُّ:  ال  رات] ﴾٨ِ٦ّ َذ٠ٍَؿ  ﴿  [ُِ]األ  اؼ :  ﴾ َّلِ

﴿  َٟ ِ َٰل ۚۡ َذ اَٗع  [.ْْؽ :  ] ﴾ِۡسَ
٪ُسٮٗرا  ﴿ :: ل ك -المقمق –كالقاق  َٟ  ﴿  [ِّ: لفرحافا ] ﴾٦ٍّ ن زَبٍّۡذَجَٰ

َ
َٰ ﴿  [ْٕافثراق :  ] ﴾أ ـَ ۡز

َ
ٗصة َۡ أ

ََٰسٗح  ـَ  [.ٕ]الكاحع  :  ﴾زَ
٩َسةّٗل ﴿ :كالكاؼ : ل ك

َ
ِ  ﴿  [ُِ]المزمؿ :  ﴾أ   ﴾َورِۡزٞق ٠َؿِي٥ٞ ﴿  [ِٕ: افلثاف] ﴾ ٨٦ِ ُُكّ

 [.ِٔ: اللكر]

                                                           

 (.ِٗص( م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد )ُ)
 (.ُٔ( رحـ الثات )ّال مزكرم: و ف  األطفاؿ ص) (ِ)
 (.َّص( م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد )ٔ)
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ًَۡج٫َُٰ ﴿ :ل ك :كال اـ َّنَ
َ
  ﴾َٝۡٮ٦ٗة َصجٍّةرِي٨َ  ﴿  [ُْٖ: ألمراؼ]ا ﴾ ٪ٍّح٨ صِ ٦ِ ﴿  [ْٔ: مراؼ]األ ﴾ َٚأ

 [.ِِ]المائدة : 
   [ِٗ:  افلثاف ] ﴾َذ٨٧َ َمةَٓء  ﴿  [ُّافثراق :  ] ﴾ ٦َجُنٮًرا ﴿ :ل ك : -المع م -كالشاف 

ُ وَ  ﴿ َٰ  ٱّللٍّ ءٖ َمِ٭ًٌؽ ٰىََلَ ِ ََشۡ
 [.ٗالثركج :  ] ﴾  ُُكّ

ُؾونَ  ﴿ :: ل ككال اؼ َٞ ٥ًِٞ٤ َِٝؽيٞؿ  ٫َ إ٩ٍِّ  ﴿  [ٕٔ: غادر ] ﴾ ٨٦ِ َرج٢ْ﴿  [ّْاس :  ] ﴾ يُ٪ َٔ﴾  
 [.َٓ: شكرل]ال

   [ُِٕالث رة :  ] ﴾ ةدُِس٥ۡ  َٔ ٨ِ٦ّ َقّيِ  ﴿  [َُٔالث رة :  ] ﴾٦َة ٩َجَكغ  ﴿ :: ل ك -المهمم –كالثاف 
 [.ِٗالزمر :  ] ﴾ رَُصٗٗل َق٧َٗ٤ةوَ  ﴿

   [ٕٗ] ؿ ممراف :  ﴾ ۥَو٨٦َ َدَػ٫َ٤ُ ﴿  [َُْ: ث رة]ال ﴾ِٔ٪َؽهُ ﴿ :: ل ك -المهمم –كالداؿ 
ۡكَذًِٖٞم دِيٗ٪ة ﴿   [.ُُٔ]األلعاـ :  ﴾٦َّ

ْ  ﴿: ل ك  - ممالمه-كالطاق  ٓٮا ُٞ ِ٤ َُ َ٭ة  ﴿  [َّ ِٗالمرثالت :  ] ﴾ ٱ٩ َٞ ٍّ٤ ََ   [َِّالث رة :  ] ﴾َٚإِن 
ًِّٗجة  ﴿ ََ  [.ّْ{ ]اللثاق : َوًِٕٗؽا 

َل  ﴿ :كالزام : ل ك ـَ ٩
َ
ٗؿا﴿  [ْْ: إثراذاـ] ﴾٨ِ٦ّ َزَواٖل ﴿  [ْ: ث رة]ال ﴾ أ ََ    ﴾ َزوٍّۡصَج١َََٰ٭ة َو

 [.ّٕ: األ زاب]
ٮنَ  ﴿ :كالفاق : ل ك ُٞ ةٞ  ﴿  [ٔٓ: غادر ] ﴾إِن ِػ ُوُؽور٥ِۡ٬ِ  ﴿  [ّ: الث رة ] ﴾ يُ٪ِٛ ؿٖ َِٕٚؽٍّ َٛ   ﴾َق

 [.ُٖٓ ُْٖ: الث رة]
َزرَٗۡع  ﴿  [ُُ:  كث ]الو ﴾ ٮاةثُ دَ  إِنٚ ﴿  [ُٗ]المائدة :  ﴾٪َذُ٭ٮنَ ٦َّ ﴿ :: ل ك -المقلاة دكؽ-كالواق 

ُز٢ُ 
ۡ
 [.ِٕالث دة :  ] ﴾دَأ

ٮٖد ﴿ :: ل ك -المع م –كالضاد  ٌُ ٪ ٖ ﴿  [ِٖ]ذكد :  ﴾٦ٍّ   ﴿  [ٕٓ]المؤملكف :  ﴾٨ِ٦ّ ُۡضّ
َوُّكّٗ

ۡبَ٪ة   [.ّٗحاف : الفر  ] ﴾َۡضَ
ؿۡ َٚ ﴿ :: ل ك -المشال –كالظاق  ُْ ٪ٍّةٓ  ﴿  [ِٗٓ:  ث رة]ال ﴾ ٱ٩ َّ ٤ًًِٗل ﴿  [َِّ]الث رة :  ﴾إِن  َّ  

ٗ
ّٗل ِّ﴾ 

  .(ُ)[ٕٓاللثاق : ]
 
 

                                                           

 (.ُُٕ-ُٗٔ/ُج( المرطفو: ذداا  ال ارم إل  و كاد كالـ الثارم )ُ)



 

76 
 

 سبب اإلخفاء الحقيقي:
لف اللػػػكف الثػػػاكل  كالولػػػكاف لػػػـ ا ػػػرب مخر همػػػا مػػػف مخػػػرج ال ػػػركؼ  :اممػػػـ لف ثػػػثب افخفػػػاق ذػػػك

رج  ػػركؼ افدغػػاـ داػػدغما  كلػػـ اثعػػد مخر همػػا مػػف مخػػرج ذػػذر األ ػػرؼ المػػذككرة ك رثػػه مػػف مخػػ
ػػػدـ ال ػػػرب المك ػػػب لإلدغػػػاـ كالثعػػػد المك ػػػب (ُ)اثعػػػدر مػػػف مخػػػرج  ػػػركؼ افظهػػػار داظهػػػر ك   دممػػػا مي

ليٍمًطاىا  كمنا موكثطنا ثاف افظهار كافدغاـ كذك افخفػاق  كلػاعمـ للػه   ممػؿ لمثػاف  الػ   لإلظهار
 .(ِ)كالولكاف اخر اف  الئذو مف الخاشكـ افخفاق؛ ألف اللكف

ػا  :كافا  افخفاق ػا  ك  مػدغماف إدغامن لف الطؽ ثاللكف الثاكل  كالولكاف غار مظهػراف إظهػارنا م ضن
ا  .(ّ)مف الوشداد م  ث اق الغل  داهما ثؿ ث ال  موكثط  ثاف افظهار كافدغاـ  مارااف  م ضن

عماا ملد إخفػاق اللػكف  كطراػؽ الخػالص مػف ذلػؾ ذػك ثيٍعػدي كلا ورز مف إلطاؽ المثاف دكؽ القلااا ال
 .(ْ)خفاقالمثاف حماال مف القلااا العماا ملد اللطؽ ثاف

:  كالفرؽي ثافى افخفاق كافدغاـً
 لك : لف افخفاق   وشداد معه مطم نا ثخالؼ افدغاـ دفاه وشداد.

 دو غارر.قالانا: لف إخفاق ال رؼ اككف ملد غارر كلما إدغامه داككف 
 قالقنا: لف افخفاق اأوو مف كمم  كمف كممواف  كلما افدغاـ دال اككف إ  مف كممواف كما ثثؽ.

 :افخفاق مراوب
ػا. لمػػا مراوػب  ػػركؼ افخفػػاق   ػركؼ افخفػػاق ممػ  قػػالث مراوػب  كافخفػػاق ممػػ  قػالث مراوػػب لاضن

 دهو:
ا إل  اللكف قالق  ل رؼ كذو: الطاق كالداؿ -ُ  كالواق. لحرثها مخر ن
ا مف اللكف  رداف كذما: ال اؼ كالكاؼ. -ِ  لثعدذا مخر ن
 .لكثطها ملد األ رؼ العشرة الثاحا  دهو موكثط  دو ال رب كالثعد  -ّ

ا:  كلما مراوب افخفاق دهو قالث لاضن
داكػػكف افخفػػاق   لمالذػػا ملػػد الطػػاق كالػػداؿ كالوػػاق؛ ل ػػرب مخػػرج اللػػكف مػػف مخػػرج ذػػذر ال ػػركؼ -ُ

 افدغاـ.حراثنا مف 

                                                           

 (.ّٓصدو دو كافا  ورواؿ ال ر ف الكراـ )ل مد ال فااف: الكا  ( الظرُ)
 (.ٕٔصمطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد ) (ِ)
 (.ُٖٔصم مكد خماؿ ال طرم: ل كاـ حراقة ال ر ف الكراـ )  الظر (ّ)
 (. ْٖ/ُجالدمااطو: إو اؼ دضالق الثشر)  الظر (ْ)
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داككف افخفاق حراثنا مف   لدلاذا ملد ال اؼ كالكاؼ؛ لثعد مخرج اللكف مف مخرج ذذاف ال رداف -ِ
 افظهار.

داكػكف افخفػاق   الكثطها ملد األ رؼ العشرة الثاحا ؛ لعدـ حرثها ملها  دِّا  ك  ثعدذا ملها  دِّ  -ّ
  .(ُ)موكثطنا ثالهما

  :إل  مراوب ذذر ال ركؼ د اؿ ق(ُِْٗالعالم  الثملكدم )ت كحد لشار
 كحارب افظهار ملد لكل  ... كـ حر كافدغاـ دكمنا ومكط 

  (ِ)... ظؿ  ماال ضؼ شرافنا ذا دلِّاككثط طدؽ ثما زار قلا 

 :اإلخفاء الحقيقي واألثر المترتب عميو حكم اختالف القراءات في
 ركدهمػػػا الوػػػو و ػػػدـ ذكرذػػػا ك  اك ػػػد ال ػػػراق ممػػػ  إخفػػػاق اللػػػكف الثػػػاكل  كالولػػػكاف ملػػػد  ماػػػ   اوفػػػؽ

اخوالؼ دػو لطػكؿ ال ػراقات دامػا اوعمػؽ ثافخفػاق ال  ا ػو ثػكل اخػوالدهـ دػو اخفائهمػا ملػد الغػاف 
كمػػ   (ّ)كالخػػاق كحػػد و ػػدـ ال ػػداث مػػف ذلػػؾ ملػػد الكػػالـ ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو افظهػػار ال م ػػو

كا دػو ثعػض المكاضػ    إٌ  للهػـ اخومفػ ركدهمػاكف الثػاكل  كالولػكاف ملػد اوفاؽ ال راق مم  إخفاق الل
 :مف لذمها   كذلاؾ لثثاب موعددة لهذا ا خوالؼ الفرشودو درش ال ركؼ

 كمف األمقم  مم  ذلؾ: :القراءات في إثبات التنوين وتركواختالف  /ٔ
يٍّة٦ٗة ﴿: حػاؿ وعػال  /ل

َ
َٛ  خ َٰ َق ۡو ٰىََلَ

َ
ة أ ًٌ ؿِي ُؽوَدَٰٖتٖۚ َذ٨٧َ ََكَن ٦ِ٪ُس٥ ٦ٍّ ٕۡ ۚۡ َوٰىََلَ ٦ٍّ َػ َؿ

ُ
يٍّةٍم أ

َ
ةٞ ٨ِۡ٦ّ خ ِي ٨َ ؿٖ َِٕٚؽٍّ  ٱَّلٍّ

ٮ٫َ٩ُ  ُٞ ً ُِ ةُم ِمۡك١ِٖي   ۥيُ َٕ ََ   .[ُْٖ: الث رة ]﴾  ِٚۡؽيَحٞ 
ـي  ال مهػػػكر) لحػػػر : القفففراءات لػػػاد  كاثػػػف ذكػػػكاف كلثػػػك  عفػػػر ل ( ثػػػالولكاف كردػػػ  المػػػاـ  كحػػػر  دداػػػ ه طعػػػا

 .(ْ)(ثافضاد  كخفض )طعاـً 
ألٌف الطعاـ ذك الفداػ   ؛(ٓ)لف ددا  مثودل كطعاـ ثدؿ ملها :كر ثالولكاف ذكك ه حراقة ال مهالوك اه: 

الوو لك ثها ا مم  المفطر الذم رخص له دو الفطر ك عؿ إطعاـ المثكاف  زاق إدطػارر كالشػوق 
                                                           

 (.ُِٓصم مد مكو لطر: لهاا  ال كؿ المفاد )  ( الظرُ)
 ( رحػـ الثاػتٔ)ص ق(: الو ف  الثملكدا  دػو و كاػد الكممػات ال ر لاػ ُِْٗ)ت  اوه الثملكدمإثراذاـ  ممو ش (ِ)
(ُُٕ ُُٖ.) 
 .( مف ذذا الث ثَْ( الظر  ص)ّ)
(  لثػػػك ممػػػرك الػػػدالو:  ػػػام  الثاػػػاف دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث    ٔٓصالظػػػر  مثػػػد الفوػػػاح ال اضػػػو: الثػػػدكر الزاذػػػرة ) (ْ)

 .(َُٗ/ِج) ـ( ََِٕ-قُِْٖ  )ط/ األكل  افمارات - امع  الشارح 
 (.ّٗص) اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث   ( الظرٓ)
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لف الفداػ  غاػر الطعػاـ كلف ذػك:  افضاد ث لحر مف   كك ه ضاؼ إل  لفثه إلما اضاؼ إل  غارر  ا
اـك ددات طكـ ذذا ال :كالفدا  ذو مطدر مف ال ائؿ -  الفدا -ذك المفدل ثه الطـك  الطعاـ إلما

 .(ُ)ثطعاـ مثكاف لدداه ددا 
ال كػػـ دػػو ك ػػكد خػػوالؼ  ا ظهػػر مػػف خػػالؿداا المكضػػ  لٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذ األثففر:
حػػراقة ال مهػػكر ثػػالولكاف دعمػػ    و اآلاػػ  ثػػاف إقثػػات الولػػكاف كوركػػهوثعػػان  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػكمدمػػه 

كما  الطاق مف  ركؼ افخفاقك ؛ كذلؾ لم وق الطاق ثعد الولكاف اككف ال كـ ملدذـ إخفاقن   ا اان ث
 لعدـ ك كد الولكاف الذم ذك م ؿ ال كـ.كذلؾ  ؛اككف إخفاق كمكاد اه  لاد  كمم  حراقة   و دـ
ِي٨َ  إِّلٍّ  ﴿: حاؿ وعػال  /ب ن  يَِى٤ُٮَن إََِلَٰ َٝۡٮِۢم ٱَّلٍّ

َ
ۡو َص ةُٓءوُم٥ۡ َظَِصَ ۡت ُو ُؽور٥ۡ٬ُُ أ

َ
ٌٜ أ ثَۡحَ٪ُس٥ۡ َوَبۡحَ٪ُ٭٥ ٦ًَِّثَٰ

ۡو يَُؾَٰذ٤ُِٮاْ َٝۡٮَمُ٭٥ۡۚۡ 
َ
 .[َٗ: اللثاق ]﴾ يَُؾَٰذ٤ُِٮُم٥ۡ أ
ثلطػب  اع ػكب لوألاػث الثػاكل  كا فػكف ثهػا  كحػر ال مهكر ) طػرت طػدكرذـ ( ثوػاق ال لحر  القراءات:

 .(ِ)مم  لطمهواق الوألاث ملكل  كا ؼ ثالهاق 
دعؿ ماض  كال مم  مف الفعؿ كالفامؿ دو مكضػ   لف ) طرت( :ذك ك ه حراقة ال مهكر التوجيو:

ممػػػػػ  ال ػػػػػاؿ  كمعلػػػػػ    ثك طػػػػػلم(   طػػػػػرةه  )لف  :ذػػػػػك لطػػػػػب ممػػػػػ  ال ػػػػػاؿ  كك ػػػػػه حػػػػػراقة اع ػػػػػكب
: لك  ػػػػاقككـ  الػػػػ  كػػػػكف طػػػػدكرذـ ضػػػػا   مػػػػف ال ػػػػثف : ضػػػػا    ك الئػػػػذ اكػػػػكف المعلػػػػ ( طػػػػرت)

 .(ّ) دهـ   لكـ  ك  مماكـ   ك  اهكف مماهـ لاضا حواؿ حكمهـ معكـ  إذان مثغضاف حوالكـ
ك ػكدا كمػدما اخػوالؼ ال كػـ مػف خػالؿ  لٌمػا لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا المكضػ  داظهػر األثفر:

قثات الولكاف كذك و اآلا  ثاف إقثات الولكاف كوركهوثعان  خوالؼ ال راقات د   دأٌما مف حرل ثاللطب كا 
؛ كذلػؾ لم ػػوق الطػاد ثعػد الولػكاف كمػا كػاف كػذلؾ د كػػـ ثػاككف ال كػـ ملػدر إخفػاقن   ا اػان ب داع ػك 

المفوك ػ  ثغاػر  قثالوػا  لمف حػر ك   ف  ركؼ افخفاق ال  ا و كما و دـالولكاف ملدر افخفاق دالطاد م
 ولكاف كذـ ال مهكر دمف اككف ملدذـ إخفاق لعدـ ك كد الولكاف الذم ادكر ال كـ مماه.

أ  ﴿حػاؿ وعػال :  /ج ۡمُؿ٩َة َوَٚةَر  َظتٍّ
َ
ٖ َزوَۡصۡيِ  ٱۡۡح٢ِۡ ٤َُۡٝ٪ة  ٱۡلٍّ٪َّٮرُ إَِذا َصةَٓء أ

َٟ إِّلٍّ ٦َ ٨  ٱزۡجَۡيِ ذًَِ٭ة ٨٦ِ ُُكّ َ٤٬ۡ
َ
َوأ

 ِ٫ًۡ َ٤ َٔ  َٜ ۡٮُل َقَج َٞ ٓ  ﴿  [َْ: ذكد ]﴾  َو٨ۡ٦َ َءا٨َ٦َۚۡ  ٱ٣ۡ ًَۡ٪ة وَۡظ
َ
ِن  َٚأ

َ
ِٓ إََِل٫ِۡ أ َٟ  ٱۡوَ٪ ٤ۡ ُٛ ِ  ٱ٣ۡ ًُج ۡخ

َ
َ٪ة َووَۡظًَِ٪ة َٚإَِذا َصةَٓء ثِأ

ۡمُؿ٩َة َوَٚةَر 
َ
ٟۡ َٚ  ٱۡلٍّ٪َّٮرُ أ ٖ َزوَۡصۡيِ  ٱۡق٤ُ

٫ًِۡ  ٱزۡجَۡيِ ذًَِ٭ة ٨٦ِ ُُكّ َ٤ َٔ  َٜ َٟ إِّلٍّ ٨٦َ َقَج َ٤٬ۡ
َ
ۡٮُل َوأ َٞ  ﴾ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ   ٱ٣ۡ

 .[ِٕ: المؤملكف]
                                                           

 (.ُِٓ ُِْصاثف زل م :     ال راقات )  ( الظرُ)
 (.ُّْص) اثف ال زرم: و ثار الواثار  ( الظرِ)
 (.ُٔٓ/ِج) م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر   الظر (ّ) 
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 .(ُ)ثولكاف الالـف  فص دو المكضعاا لثغار ولكاف  كحر ) مف كؿ زك اف ( ال مهكر لحر  القراءات:
  دا مؿ اقلاف مف كؿ زكج :المعل   ك ثهلله مفعكؿ  :ك ه حراقة ال مهكر ثافضاد  ذك التوجيو:

 ﴾ وِۡصَ٭ٌح  َو٣ُِكّٖ  ﴿ :لٌله لراد مف كؿ شوق د ذؼ كما  ذؼ مف حكله :الولكاف ذك لحر مف ك ه ك 
  ا ا وضااف مضادا إلاهماكال ك ثعضألف  ؛لم كلكؿ طا ب مم  حثم  ذك مكلاها [ُْٖ: الث رة ]
حملا ا مؿ داها  :كاقلاف كطؼ له كو دار الكالـ  مم  ذذر ال راقة مفعكؿ ثه (زك اف)  :حكلهك 

 .(ِ)ؿ شوق لم مف كؿ  لس كمف كؿ  اكافزك اف اقلاف مف ك
ك كدا كمدما لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذاف المكضعااف داظهر  ماان دو اخوالؼ ال كـ  األثر:
ثإقثػػات الولػػكاف كذػػك  لاآلاوػػاف ثػػاف إقثػػات الولػػكاف كوركػػه  دمػػف حػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ثثػػثب  كذلػؾ

؛ كذلػؾ لم ػوق الػزام ثعػد الولػكاف كذػذر طػكرة مػف طػكر ثػاككف ال كػـ ملػدر إخفػاقن   ا اػان  فص د
ثوػػرؾ الولػػكاف كذػػـ ال مهػػكر دمػػف اكػػكف  لالػػزام مػػف  ػػركؼ افخفػػاق  كمػػف حػػر  ألفٌ  ؛افخفػػاق ال  ا ػػو

 لعدـ ك كد الولكاف الذم ا   مماه ال كـ. ؛ملدذـ إخفاقال كـ 
بففين  اخففتالف القففراءات فففي الحففروف اليجائيففة الواقعففة فففي فففوات  السففور وغيففر ىففذه الحففروف /ِ

 كمف األمقم  مم  ذلؾ:، السكت وعدمو
ٕٓٓه ﴿حاؿ وعال :  ل/ َٟ َءاَيَُٰخ  َٓفۚۡ ﴿ حاؿ وعال :ك   [ُ ]مراـ:﴾  ٠ٓ٭ً ۡؿَءانِ د٤ِۡ ُٞ جِيٍ  ٱ٣ۡ  ﴾  َومَِذةٖب ٦َّ
ٜٓ  ١ ظ٥ٓ ﴿حاؿ وعال : و ,[ُاللمؿ: ] ٓك    .[ِ ُالشكرل: ]﴾ ٔٓ
ثػكت  ئؿ الثكر ثكطؿ ثعضها ثثعض مف غاػر االوه و الكاحع  لك حرل ال مهكر  ركؼ  القراءات: 

كثػائر  ػركؼ الوه ػو مػف لكائػؿ الثػكر ثثػكو  اثػارة افطػؿ ثعضػها ذػذر المكاضػ  كحرل لثػك  عفػر 
 .(ّ)اق كالت مم   رؼ كا د لك لكقر مف ذلؾ  كثك ثعض مف

حد و دـ ك ه ذذر ال راقة ملد الكالـ مم  اخوالؼ ال راقات دو  كـ افدغاـ ثما لغل  مف  التوجيو:
 .(ْ)إمادوه ذلا

                                                           

 (.ُُٕصضو: الثدكر الزاذرة )مثد الفواح ال ا  ( الظرُ)
ثػػك الث ػػاق مثػػد ا ثػػف ال ثػػاف ثػػف مثػػد ا العكثػػرم ل(  العكثػػرم: ّّٗصاثػػف زل مػػ :   ػػ  ال ػػراقات )  الظػػر (ِ)

و  اػػؽ : ممػػو م مػػد الث ػػاكم ماثػػ  الثػػاثو ال مثػػو  :الوثاػػاف دػػو امػػراب ال ػػر ف :ق(ُٔٔالثغػػدادم م ػػب الػػداف )ت
 (ٖٗٔ ٕٗٔ/ِجكشركار )

 مػػد ثػػالـ م اثػػف: الل ػػـك الزاذػػرة دػػو ال ػػراقات العشػػر الموػػكاورة كوك اههػػا مػػف طراػػؽ الشػػاطثا  كالػػدرة   م  الظػػر (ّ)
 .(ّْـ(  )صُٗٗٗ-قَُِْ)
 ( مف ذذا الث ث.ٔٔالظر  ص ) (ْ)
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 كػـ اللػكف الثػاكل  اخػوالؼ  وثػاف مػف خػالؿكلٌما لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المكاضػ  دا األثر:
ثكطػؿ ذػذر ال ػركؼ  ل  دأٌمػا مػف حػر كت كوركهثاف الثال ركؼ الم طع  دو  وثعان  خوالؼ ال راقات

؛ كذلؾ فخفاق لكف )مػاف( ملػد  ػرؼ اككف ال كـ ملدذـ إخفاقن   ا اان ثغار ثكت كذـ ال مهكر دث
الطاد دو ثكرة مراـ  كلكف )ثاف( ملد الواق دو ثكرة اللمؿ كلكف )ماف( ملد الثاف كلكف )ثػاف( 

 ( ذػو مػف  ػركؼالطػاد  الوػاق  الثػاف   ال ػاؼالشػكرل كذػذر ال ػركؼ كذػو )ملد ال ػاؼ دػو ثػكرة 
ملػػدر ثالفطػؿ ثػاف ذػذر ال ػركؼ ثالثػكت كذػك لثػك  عفػر دمػف اكػكف  لافخفػاق ال  ا ػو  كلٌمػا مػف حػر 
كذلؾ لك كد الثكت المال  ملػه ثػؿ ثػاككف ال كػـ ممػ  ذػذر ال ػراقة  ؛ كـ افخفاق دو ذذر المكاض 
كامػػـز مػػف ذػػذا الثػػكت  مػػف ذػػذر ال ػػركؼ ثػػكو  لطافػػ  مػػف دكف وػػلفس ذػػك الثػػكت ممػػ  كػػؿ  ػػرؼ

 .افظهار
ِ  ٱۡۡل٧َۡؽُ  ﴿: حػاؿ وعػال  /ب ِيٓ ّلِلٍّ َٰ َخۡجِؽهِ  ٱَّلٍّ َل ٰىََلَ ـَ ٩

َ
ُ  ٱ١ِ٣َۡتََٰت أ ٢َٕ لٍّ ٧ًِّٗ ة ١ِٔٮََصةۜۡ  ۥَول٥َۡ ََيۡ ٗق ة  َر

ۡ
ُ٪ ِؾَر ثَأ َّلِ

 ٫ُۡ٩ ُ   .[ِ ُ: الكهؼ]﴾ َمِؽيٗؽا ٨ِ٦ّ لٍّ
ثالثػػكت ممػػ  األلػػؼ  (ُ)ثغاػػر ثػػكت  كحػػرل  فػػص ثخمػػؼ ملػػه امػػا( ػػا حى كى ال مهكر)مً  لحػػر  القففراءات:

 كذلؾ دو الكطؿ. (ِ)المثدل  مف الولكاف ثكو  اثارة مف غار ولفس
ممػ  األطػؿ دػو إخفػاق الولػكاف كذلػؾ لكطػؿ اآلاػ  ثمػا ذلػؾ  لفٌ  :ذػك ك ػه حػراقة ال مهػكر التوجيو:

ثعدر لاس موطال ثمػا ثعػدر  (حاما )ا(: حطد ثااف لف )مك  دوثعدذا مف غار ثكت  كك ه الثكت 
  (ّ)[للزلػه ] دػو  دهك  ػاؿ مػف الهػاق (للزله حاما)ا ثفعؿ مضمر و دارر: افمراب  داككف ملطكث دو

 .(ْ)(ًحاما)ث كله:  (ًمكى ان )لله لراد زكاؿ المثس الكاح  ملد اوطاؿ حكله:  :كحاؿ ك ه الثكت
دػو ك ػكد خػوالؼ ا  كذلؾ مف خػالؿت دو ذذا المكض  داظهر  ماان لٌما لقر اخوالؼ ال راقا األثر:
ثالكطػؿ مػف غاػر  لثػاف الثػكت كمدمػه  دأٌمػا مػف حػر  اآلاػ ال راقات دػو وثعان  خوالؼ كمدمه ال كـ 

؛ كذلػؾ لك ػػكد الولػكاف كثعػدر  ػرؼ ال ػػاؼ لػدذـ إخفػاقن   ا اػان ثػكت كذػـ ال مهػكر دثػاككف ال كػػـ م
 ل  كلٌمػػا مػػف حػػر ا ػػو؛ إذ لٍف الكطػػؿ دػػو ذػػذا المكضػػ  امػػـز ملػػه الولػػكافكذػػك مػػف  ػػركؼ افخفػػاق ال  

                                                           

 (.ََُص) ل مد اثف ال زرم : شرح طاث  اللشر  ( الظرُ)
 (.ّٖٔ/ُج) الطفاحثو: غاث اللف   الظر (ِ)
 (.ْٖٔ/ُجشرح طاث  اللشر ) اللكارم:  ( الظرّ)
 ط/ األكلػػػػ   دمشػػػػؽ –دار الغكقػػػػال   :مثدالثػػػػدا  اللارثػػػػالو: ال كالػػػػب الطػػػػكوا  دػػػػو كوػػػػب األ و ػػػػاج لم ػػػػراقات (ْ)
 .(ِِٖصـ(  )ََِٔ -ذػ ُِْٕ)
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المػػال  مػػف الولػػكاف  لك ػػكد الثػػكت ؛ثالثػػكت ممػػ  األلػػؼ كذػػك  فػػص دمػػف اكػػكف ال كػػـ ملػػدر إخفػػاقن 
 .الذم ادكر مماه ال كـ ك كدا كمدما

 كمف األمقم  مم  ذلؾ:، قراءات في إسكان النون وتحريكيا/ اختالف الٖ
يَۡخ  ِإَوَذا ﴿ : / حػاؿ وعػالل

َ
ِي٨َ َرخ ِ  ٱَّلٍّ ًُ ٮاْ ِػ َظ ِؽيٍر َد رۡيِه َٰ ََيُٮ ؿِۡض َخۡ٪ُ٭٥ۡ َظتٍّ ۡٔ َ

ٮَن ِػٓ َءاَيَٰذَِ٪ة َٚأ ًُ  ۚۦۡ ََيُٮ
 َٟ ة يُجِكحَ٪ٍّ ًَۡع٨َُٰ ِإَو٦ٍّ َؽ  ٱلنٍّ ٕۡ ۡؽ َب ُٕ ۡٞ َٓ  ٱَّّل٠َِۡؿىَٰ ََٚٗل َت ۡٮمِ ٦َ َٞ ٧ِِ٤َٰيَ  ٱ٣ۡ  .[ٖٔ]األلعاـ:  ﴾ ٱ٣غٍّ

اثف مامر الشامو ثفوح اللػكف  لكحر   ثإثكاف اللكف كوخفاؼ الثاف ؾ(لَّ اى ثً لٍ اي  ) كرال مه لحر  القراءات:
 .(ُ)كوشداد الثاف

٫َُٰ  ﴿ وعال : لٌله مف للثالو غارم ك  وهـ حكلهذك: ك ه حراقة ال مهكر ثالوخفاؼ  التوجيو: نَكى
َ
َٚأ

ًَۡع٨َُٰ  لٌله مف حكؿ ذك: داد دلثار  كك ه حراقة اثف مامر ثالوش :كلـ ا ؿ  [ِْ: اكثؼ ] ﴾ٱلنٍّ
ثئثما  << (ِ)ك  وه ما  اق دو ال داث  لثات الشوق كللثالو غارم كلثالو لاضا :الر ؿ

 . (ّ)>>أل دذـ ا كؿ لثات  ا  كات ككات ثؿ ذك لثو
رؾ م الثػػ  الخائضػػاف دػػو كالمفعػػكؿ القػػالو ممػػ  ال ػػراقواف م ػػذكؼ  كالو ػػدار: مػػا لمػػرت ثػػه مػػف وػػ

 .(ْ) اات ا

دػو خػوالؼ ا  مػف خػالؿقات دػو ذػذر اآلاػ  دهػك ظػاذر ثكضػكح كذلػؾ لقر اخػوالؼ ال ػرالٌما : األثر
ثػاف إثػكاف اللػكف كو راكهػا  دأٌمػا مػف ذػذا المكضػ   خوالؼ ال راقات دو  وثعان  كمدمهال كـ ك كد 

ثإثكاف اللكف كذػـ ال مهػكر دثػاككف ال كػـ ملػدذـ ذػك إخفػاق اللػكف الثػاكل  ملػد الثػاف الكاحعػ   لحر 
ثو راػؾ اللػكف كذػك اثػف مػامر الشػامو  لؼ افخفاق ال  ا و  كلٌما مف حػر ألٌف الثاف مف  رك  ؛ثعدذا

  اث الوف  ثككلها الذم ذك شرط فخفائها. ؛دال إخفاق ملدر لملكف دو ذذا المكض 

٧ِّۡؿهُ ُجَ٪١ِّۡك٫ُ ِػ   ﴿حاؿ وعال :  /ب َٕ ٖۚ َو٨٦َ جَّ ِٜ ٤ُِٞٮَن  ٱۡۡل٤َۡ ٕۡ ََٚٗل َح
َ
  .[ٖٔ: اس ]﴾ أ

ثكاف ال مهكر) لحر  القراءات: ماطػـ  ل  كحػر الا  كضػـ الكػاؼ مخففػ الق لىٍلكيثه( ثفوح اللكف األكل  كا 
 .(ُ)ثضـ اللكف األكل  كدوح القالا  ككثر الكاؼ كوشدادذاك مزة 

                                                           

 (.ُُٖصمثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة ) ( ِٗٓاثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )  ( الظرُ)
 (ِٔٓص:     ال راقات )م ( اثف زل ِ)
المثػػلد المخوطػػر : ق(ُِٔ)ت الظػر  مثػػمـ اثػػف ال  ػػاج: مثػػمـ ثػػف ال  ػػاج لثػػك ال ثػػاف ال شػػارم اللاثػػاثكرم (ّ)

 -و  اػػؽ: م مػػد دػؤاد مثػػدالثاحو   دار إ اػاق الوػػراث العرثػػو :ثل ػؿ العػػدؿ مػف العػػدؿ إلػػ  رثػكؿ ا )طػػ اح مثػمـ(
 .(َٕٗ( رحـ ال داث )ْْٓ/ُج) ـ( ُٕٖٗ-قَُْٕ) ط/ القالق   ثاركت

 (.ُٕٗ/ ِج) م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر  ( الظرْ)
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كمػػف لطػػؿ ممػػرر لػػردر مػػف حػػكة  كالمعلػػ :  لٌلػػه ثوخفاػػؼ المضػػارعذػػك ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر  التوجيففو:
  (ِ)داػػه حػػكار  وػػ  اعػػدـ افدراؾ الػػذل وخوػػؿ ضػػعؼ الهػػـر  كذػػك لرذؿ العمػػر وه إلػػ الشػػثاب كلضػػار 

 لموكقار؛ ولثاها مم  وعدد الرد مف الشػثاب إلػ « لٌكس »لٌله مضارع  :كك ه حراقة  مزة كماطـ ذك
 .(ّ)الكهكل  إل  الشاخكخ  إل  الهـر

ال كػػـ دػػو ك ػػكد الؼ خػػوا  مػػف خػػالؿ داوضػػحا المكضػػ  لٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذ األثففر:
اككف ثػدعمػ  حػراقة افثػكاف وثعان  خػوالؼ ال ػراقات دػو اآلاػ  ثػاف إثػكاف اللػكف كو راكهػا   كمدمه

؛ كذلػػؾ لم ػػوق الكػػاؼ ثعػػد اللػػكف الثػػاكل  دػػو كممػػ  كا ػػدة كذػػو إ ػػدل طػػكر اال كػػـ إخفػػاقن   ا انػػ
لوفػاق ثػككلها الػذم   ؛ملػكفإخفػاق لذلػاؾ اكػكف    كممػ  حػراقة الو راػؾ  كمػا و ػدـافخفاق ال  ا و 

 .إ راق األ كاـ مماهاذك شرط 
 :ر بدليلى بدل أو غإختالف القراءات في إثبات النون الساكنة وحذفيا ا /ٗ

د ػػد اخومػػؼ ال ػػراق دػػو اللػػكف ثػػاف إقثاوهػػا ك ػػذدها  داثػػثب ذػػذا ا خػػوالؼ اخوالدػػٌا دػػو افخفػػاق الػػذم 
   مم  ذلؾ:ادكر مم  اللكف الثاكل  كالولكاف  كمف األمقم

أ  ﴿: حاؿ وعال  ل/ ٍَّنةُٓء  َوَّل يُ َؿدَّ  ٱلؿَُّق٢ُ  َف  َٔ ٱۡقَذۡي إَِذا  َظتٍّ َ ٨٦َ ن ٩َة َذُ٪ّّجِ ُ٭٥ۡ َٝۡؽ ٠ُِؾثُٮاْ َصةَٓء٥ۡ٬ُ ٩ََۡصُ جٍّ
َ
٪َّٓٮاْ خ َّ َو

 ٨ِ َٔ ُقَ٪ة 
ۡ
ۡٮمِ ثَأ َٞ   .[َُُاكثؼ: ]﴾  ٱل٧ُۡۡضؿ٦ِِيَ  ٱ٣ۡ

ثػػكاف الاػػاق  كحػػر كل  اف القالاػػ  ثػػا ػػو( ثلػػكللٍ لي دى  ال مهػػكر ) لحػػر  القففراءات: ماطػػـ  لكوخفاػػؼ ال ػػاـ كا 
 . (ْ)ثلكف كا دة كوشداد ال اـ كدوح الااق كاثف مامر كاع كب

دػاللكف األكلػ  لممضػارم   كضػمت  (لل ػ )لٌلهػـ  عمػكر مضػارع  :ذػك حػراقة ال مهػكرك ه  التوجيو:
مػػف حػػرل ثلػػكف مضػػم  مماهػػا  كك ػه   كالقالاػ  دػػاق الفعػػؿ  كثػػكلت الاػاق اثػػوق ا  لالرثػػامو ممػ  حاػػاس

  كثػػممت الاػػاق؛  لكثػػار مػػا حثمهػػا؛ دظهػػرت (ل ػػ ) عمػػكر ماضػػاا  مثلاػػا لممفعػػكؿ مػػف  لٌلهػػـ :كا ػػدة
 .(ٓ)الفو   داها

دػػو ك ػػكد خػػوالؼ ا  مػػف خػػالؿكذلػػؾ  لٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  داظهػػر  ماػػان  األثففر:
ثإقثات  لالثاكل  ك ذدها  دأٌما مف حر ف اآلا  ثاف إقثات اللك  وثعان  خوالؼ ال راقات دو كمدمهال كـ 

                                                                                                                                                                          

 (.ِٓٓص) اثف ال زرم: و ثار الواثار  الظر (ُ)
 (.ََّصاثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  )  ( الظرِ)
 (.ِٓٓ/ِج: شرح طاث  اللشر )( اللكارمّ)
(  اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط دػػو ال ػػراقات ِٔٗ/ِج) اقات العشػػراثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػر   ( الظػػرْ)

 (.ِْٖص) العشر
 (ّٕٗ/ِج) اللكارم: شرح طاث  اللشر  ( الظرٓ)
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اللكف الثاكل  كذـ ال مهكر دثاككف ال كـ ملدذـ ذك إخفاق اللكف الثاكل  ملػد ال ػاـ الكاحعػ  معهػا 
 ػركؼ افخفػاق  كلٌمػا مػف دو لفس الكمم  كذذر إ دل طكر افخفاق ال  ا و ألٌف ال ػاـ  ػرؼ مػف 

 لطالن لعدـ ك كد اللكف الثاكل  الوو ذو م ؿ ال كـ. دال إخفاق ملدر  ث ذؼ اللكف الثاكل لحر 
َُٰت  دََسةدُ  ﴿: حاؿ وعال  /ب َفََٰق َّٜ  ٱلكٍّ ۡؿَن ٦ِۡ٪٫ُ َودَجَن  ٍُّ َٛ ۡرُض َحَذ

َ
َج ةُل َوََّتِ ؿَّ  ٱِۡل ا  ٱۡۡلِ   [َٗمػراـ: ]﴾ ٬َ ؽًّ

َُٰت  دََسةدُ  ﴿ كحػاؿ وعػال : َفََٰق ۚۡ وَ  ٱلكٍّ ۡؿَن ٨٦ِ َٚۡٮِِٝ٭٨ٍّ ٍُّ َٛ ُِٛؿوَن ل٧َِ ٨  ٱل٧ََۡلأه١َِحُ َحَذ ۡ٘ يَُكّجُِعٮَن ِِب٧َِۡؽ َرّبِِ٭٥ۡ َويَۡكَذ
ۡرِض  ِػ 

َ
َّلٓ إِنٍّ  ٱِۡل

َ
َ خ ٮرُ ٬َُٮ  ٱّللٍّ ُٛ َ٘   .[ٓالشكرل: ]﴾  ٱلؿٍِّظ٥ًُ  ٱ٣ۡ
 قدػػو المكضػػعاف  ثوػػا (اوفطٌػػرف ) كاثػػف كقاػػر  كلثػػك  عفػػر  كالكثػػائو  فػػص  كلػػاد   لحػػر  القففراءات:

 اثػف مػامر  ك مػػزة  كخمػؼ العاشػر مكضػػ   كحػرل  لاػػاق مػ  دػوح الطػاق كوشػػدادذا دكحاػ  مفوك ػ  ثعػد ا
دػػػػو  مػػػػرك  كشػػػػعث   كاع ػػػػكبلثػػػػك م الاػػػػاق مػػػػ  كثػػػػر الطػػػػاق مخففػػػػ   كحػػػػرل ثلػػػػكف ثػػػػاكل  ثعػػػػد  مػػػػراـ

 .(ُ)(مراـ )مكض  دو كمف معه  اثف مامر قؿ حراقة م (طرففى لٍ اى  ) المكضعاف
كذما لغواف  فٌطرمف وفٌطرت الثماق وو لله مأخكذ :ثالواق ذك ك ه حراقة ال مهكر التوجيو:

٢ۡ٬َ ﴿دطا واف  معلاذما: الوش ؽ. كمله حكلهـ: وفٌطر الش ر: إذا وشٌ ؽ لاكرؽ  كمله حكله وعال : 
ٮرٖ  ُُ له ل :ك    ذلؾلٌله مضارع مف )الفطر(  :ذكثاللكف  لحر مف [  كك ه ّ:  الممؾ] ﴾دََؿىَٰ ٨ِ٦ ُذ

َؿۡت  ٧َةٓءُ ٱلكٍّ  إَِذا ﴿مأخكذ مف حكله:  َُ َٛ ٧َةٓءُ ﴿حكله: لاضا [  كدلامه ُ:  افلفطار] ﴾ ٱ٩ ُؿۢ ث٫ِِ  ٱلكٍّ ُِ َٛ  ﴾ۦ٦ُ٪
 .(ِ)[ُٖ: المزمؿ]

دو ك كد افخفاق خوالؼ داوثاف مف خالؿ ا لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذاف المكضعاف األثر: 
لػػ  ثػػدؿ إل  كثػػاف  ػػذدها اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاوػػاف ثػػاف إقثػػات اللػػكف الثػػاككمدمػػه كذلػػؾ ثثػػثب 

دثػػاككف لك دػػو ل ػػدذما اللػػكف الثػػاكل  دػػو المكضػػعاف  ثإقثػػات لكذػػك  ػػرؼ الوػػاق  دأٌمػػا مػػف كػػاف ا ػػر 
لكحكمهػا معهػا دػو لفػس الكممػ  كذػذر إ ػدل طػكر  ؛ذػك إخفػاق اللػكف الثػاكل  ملػد الفػاق ال كـ ملػدر

اللػػكف الثػػاكل  ك عػػؿ الوػػاق  ث ػػذؼ لفػػاق مػػف  ػػركؼ افخفػػاق  كلٌمػػا مػػف حػػر ألٌف ال ؛افخفػػاق ال  ا ػػو
 لعدـ ك كد اللكف الثاكل  الوو ذو م ؿ ال كـ. كذلؾ؛ لطالن  إخفاق ملدر مكالها دال

 :النون الساكنة والتنوين عدالواقع باختالف القراءات في تغيير الحرف  /ٓ
ؾ خػػر كثػػثب ذلػػ حػػد اخومػػؼ ال ػػراق دػػو وغااػػر ال ػػرؼ الكاحػػ  ثعػػد اللػػكف الثػػاكل  لك الولػػكاف ث ػػرؼو 

لك ثثػػثب اخػػػوالدهـ دػػو الفعػػؿ المضػػػارع ثػػاف الغاثػػػ    اخػػوالدهـ دػػو وػػػذكار الفعػػؿ المضػػارع كوألاقػػػه
                                                           

اثػػف خمػػؼ الم ػػرئ: العلػػكاف دػػو ال ػػراقات الثػػث  (  ُّٗ/ِج) اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر  الظػػر (ُ)
 (.َُٕ ُِٕص)
 (.ِّٗص  دو ال راقات الثث  )الظر  اثف خالكاه: ال   (ِ)
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الفعػػؿ الػػذم ثعػػد اللػػكف الثػػاكل  ثػػاف الماضػػو  لك اكػػكف الثػػثب ذػػك اخػػوالدهـ دػػو وغااػػر  كالخطػػاب
 ال ػػرؼ كالمضػارع  داػػؤدم ذػذا ا خػػوالؼ إلػ  اخػػوالؼ  كػـ اللػػكف الثػاكل  لك الولػػكاف ثثػثب وغاػػر

 الذم ثعدذما  كمف األمقم  مم  ذلؾ:
ْ ٤َُۡٝ٪ة  ِإَوذۡ ﴿ :لػو إثػرائاؿل/ حاؿ وعال  مخاطثػان ث ۡؿَي حَ َفَِٰؾهِ  ٱۡدُػ٤ُٮا َٞ َٗ ٗؽا  ٱ٣ۡ ًۡ ُر ِم ۡمُذ٥ۡ َر َُُٚكُ ٮاْ ٦ِۡ٪َ٭ ة َظ

ْ وَ  ِٛۡؿ ٣َُس٥ۡ َػَعََٰحَُٰس٥ۡۚۡ وََق َزِيُؽ  ٱۡۡلَةَب  ٱۡدُػ٤ُٮا ۡ٘ حٞ جٍّ ٍُّ ٗؽا َوُٝٮلُٮاْ ِظ  ِإَوذۡ ﴿  [ٖٓ: الث ػرة]﴾  ۡعِك جِيَ ٱل٧ُۡ ُقضٍّ
ْ ر٢ًَِ لَُ٭٥ُ  ۡؿَيحَ َفَِٰؾهِ  ٱۡق١ُُ٪ٮا َٞ حٞ وَ  ٱ٣ۡ ٍُّ ًُۡر ِمۡمُذ٥ۡ َوُٝٮلُٮاْ ِظ ْ َوُُكُٮاْ ٦ِۡ٪َ٭ة َظ ِٛ ۡؿ ٣َُس ٥ۡ  ٱۡۡلَ ةَب  ٱۡدُػ٤ُٮا ۡ٘ ٗؽا جٍّ ُق ضٍّ

ًَٰٔٓـذُِس٥ۡۚۡ َقَزِيُؽ  ُِ   .[ُُٔ: األمراؼ]﴾  ٱل٧ُۡۡعِكجِيَ َػ
  ( َػَعََٰحَُٰس٥ۡ  )ك   ككثر الفاق  كلمفودو الثكرواف ثاللكف ا (رفً غٍ لى  )ل مهكرا لحر  القراءات:

ًَٰٔٓـذُِس٥ۡ  ) ُِ مكم   ثاػاق الوػذكار المضػ دو ثػكرة الث ػرة  (رفى غٍ اي  )كلثك  عفر  لاد   لكحر   ثاللطب ( َػ
  ( ُس٥ۡ َػَعَٰ   َحَٰ  )كردػػػ   الوألاػػػث المضػػػمكم   كدػػػوح الفػػػاق  ثوػػػاق ثػػػكرة األمػػػراؼ كدػػػوح الفػػػاق. كدػػػو 

ًٓ   َٰٔـذُِس٥ۡ  ُِ   دػػػوح الفػػػاقدػػػو المكضػػػعاف ثوػػػاق الوألاػػػث المضػػػمكم  ك  (رفىػػػغٍ وي ) اثػػػف مػػػامر    كحػػػرل ( َػ
ًَٰٔٓـذُِس٥ۡ  ) ( َػَعََٰحَُٰس٥ۡ )ك ُِ ثػاللكف المفوك ػ   ككثػر  (رغفً لى  )الث رة مكض   اع كب كحرل  ثالرد   ( َػ

لمضػػمكم   كدػػوح الفػػاق  مقػػؿ لوألاػػث اثوػػاق ا (رغفىػػوي  )مكضػػ  األمػػراؼ  -اع ػػكب  لم  -كحػػرل الفػػاق 
 .(ُ)لاد   كلثو  عفر  كاثف مامر حراقة 

  كـاااػػطى )خى  كلطػػب (ِ)الفعػػؿ لمفامػػؿ ممػ  ك ػػه الوعظػػاـ  لٌلػه ثلػػ :ذػػكثػػاللكف مػف حػػرل ك ػػه التوجيففو: 
ك  وهـ دو ذلؾ لف لغفر ثاف ك مف إخثار ا وعال  مله لفثه مم  لٌلهما مفعكؿ ثه كذ كـ(وً اائى طً خى 

ْ ٤َُۡٝ٪ة  ِإَوذۡ  : )اف مف لخثار ا مف لفثه حد لخر ا ثاللكف كذلؾ حكلػهخثر  ۡؿَي حَ َفَِٰؾهِ  ٱۡدُػ٤ُٮا َٞ دخػرج  ( ٱ٣ۡ
ذ حاػػؿ) :ذلػػؾ ثػػاللكف كلػػـ ا ػػؿ كلػػـ  (كثػػلزاد الم ثػػلاف) :كاآلخػػر حكلػػه ( وغفػػر ك اغفػػر ): دا ػػاؿ  (كا 

لممفعػكؿ: إمػا لمعمػـ الفعػؿ   ه ثلػلٌلػ :ذػكثالوػذكار كالضػـ  مػف حػرل  كك ػه (ّ)(كثازاد الم ثػلكف) :ا ؿ
الل ػػك  كك ػػه الوػػذكار  دػػوثالفامػػؿ؛ إذ حػػد وعػػاف مػػز ك ػػؿ ثغفػػراف الػػذلكب  لك وعظامػػا لػػه كمػػا و ػػرر 

لك م ػػازل ا ػػكز وػػذكارر    ا ػػو مػػ  مكثػػر مػػذكر لك مؤلػػث لف الفعػػؿ المثػػلد إلػػ   :ذػػككالوألاػػث 

                                                           

 (.ُِٓ ِّص) (  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِٓٗ/ُجاثف م اذد: الثثع  دو ال راقات )  الظر (ُ)
 (ُُٔ/ِج) اللكارم: شرح طاث  اللشر (ِ)
 (.ٖٗص    ال راقات ) اثف زل م :  الظر (ّ)
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فعػػػؿ كداممػػػه ثفاطػػػؿو كممػػػ  ذػػػاواف   كوألاقػػػه ثاموثػػػار  مامػػػ   ثػػػاما إذا دطػػػؿ ثػػػاف الثو ػػػدار  مػػػ 
 .(ُ)  خطائوكـ( مم  لٌلهما لائثاف لمفامؿااكـاال راقواف رد  )خط

وثعان  الولكاف اخوالؼ  كـ مف خالؿ  ظهرؼ ال راقات دو ذذاف المكضعااف دالٌما لقر اخوال األثر:
ق الوػػذكار كلػػكف  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاوػػاف دػػو ال ػػرؼ الكاحػػ  ثعػػد الولػػكاف ثػػاف وػػاق الوألاػػث كاػػا

؛ كذلؾ لم ػوق اللػكف اككف ال كـ ملدذـ إدغامان كامالن ثاللكف كذـ ال مهكر دث ل  دأٌما مف حر العظم 
دػو مكضػ  ثػكرة الث ػرة د ػط  ثالاػاق لفدغػاـ الكامػؿ  كلٌمػا مػف حػر ثعد الولكاف كذذر طكرة مػف طػكر ا

افدغػػػاـ ذػػػو طػػػكرة مػػػف طػػػكر لم ػػػوق الاػػػاق ثعػػػد الولػػػكاف  ك  ؛إدغامػػػان لاحطػػػان  ملػػػدردثػػػاككف ال كػػػـ 
 ؛إخفػػاقن   ا اػػان  دثػػاككف ال كػػـ ملػػدرلك ل ػػدذما ثالوػػاق دػػو المكضػػعااف  لاللػػاحص  كلمػػا مػػف كػػاف ا ػػر 

   كالواق مف  ركؼ افخفاق ال  ا و.لم وق الواق ثعد الولكافكذلؾ 

ا َٚإِنٍّ ﴿: حػاؿ وعػال  ب/ َع َػرۡيٗ ٮٍّ َُ َ َو٨٦َ َت ٥ًٌِ٤  ٱّللٍّ َٔ ا َذُ٭ َٮ ﴿  [ُٖٓ: الث ػرة]﴾ َمة٠ٌِؿ  َع َػ رۡيٗ ٮٍّ َُ َذ٨٧َ َت
 ُ ن دَُىٮُمٮاْ َػرۡيٞ ٣ٍُّس٥ۡ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ  ۚۥۡ َػرۡيٞ لٍّ

َ
٧َُ٤ٮَن  َوأ ٕۡ  .[ُْٖ: الث رة]﴾ َت
ف ) كمى   مزة كالكثائو كخمؼ لثالواق كوخفاؼ الطاق كدوح العاف  كحر  (كعى طى وى  ال مهكر) لحر : القراءات

 .(ِ)كاد هـ اع كب دو األكؿك د الطاق ك ـز العاف ( دو المكضعاف ثالااق كوشدا كعٍ طَّ اى 
ألف  ؛ضػاا ممػ  ثلائػه دػو مكضػ  ا ثػػو ثاؿللهػـ  عمػكر دعػال ما :ك ػه حػراقة ال مهػكر ذػك التوجيفو:

  دهك دإٌف ا شاكره مماـ : )وعال  الفاق دو حكله :الماضو ا كـ م اـ المثو ثؿ دو الشرط. كال كاب
هػا دػو الطػاق  كث ٌػ  كلدغم الوػاق دأثػكف  ( اوطػٌكع ) دلرا للػه :ذػكمف حرل ثالمضارع خار له(  كك ه 

 .(ّ)الااق لادؿ ثها مم  ا ثو ثاؿ  ك زمه ث رؼ الشرط
اللػكف الثػاكل  اخوالؼ  كػـ  وضح مف خالؿ اخوالؼ ال راقات دو ذاواف اآلاواف دا كلٌما لقر األثر:
 لثػػاف الوػػاق كالاػػاق  دأٌمػػا مػػف حػػر  ثػػاكل ال ػػرؼ الكاحػػ  ثعػػد اللػػكف ال ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػوكذلػػؾ 

  ؾ لم ػػوق الوػػاق ثعػػد اللػػكف الثػػاكل ؛ كذلػػ  ا اػػان  ثالوػػاق كذػػـ ال مهػػكر دثػػاككف ال كػػـ ملػػدذـ إخفػػاقن 
لك ل ػدذما ثالاػاق دػو المكضػعااف  ا ػرلركؼ افخفػاق ال  ا ػو كمػا و ػدـ  كمػف كػاف كالواق ذك ل د  ػ
كالاػػػاق مػػػف  ػػػركؼ   وق الاػػػاق ثعػػػد اللػػػكف الثػػػاكل لم ػػػكذلػػػؾ  ؛إدغامػػػا لاحطػػػان  ملػػػدردثػػػاككف ال كػػػـ 

لولػػكاف دػػو الػػكاك ألٌلػػه اػػدغـ اللػػكف الثػػاكل  كا ؛ر إدغامػػان كػػامالن ثػػاعوثر  ان افدغػػاـ اللػػاحص إٌ  لف خمفػػ
   كاكاد ه دكرم الكثائو دو الااق دو ل د ك هاه كما ثثؽ.كالااق ثغار غل 

                                                           

 (.ُُٔ/ِج) اللكارم: شرح طاث  اللشر  ( الظرُ)
 (.ٕٕص(  لثكممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث  )ْٓ-ّْص) واح ال اضو: الثدكر الزاذرةمثد الف (ِ)
 .(َٗصاثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث  )  الظر (ّ)
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َٟ ٨ۢ٦ِ ثَِِنٓ  ِإَوذۡ ﴿حػاؿ وعػال :  /ج َػَؾ َربَّ
َ
لَۡك ُخ  أ

َ
ِك ِ٭٥ۡ خ ُٛ ٩

َ
أ أ ۡم َ٭َؽ٥ۡ٬ُ ٰىََلَ

َ
ُ٭ ٮر٥ِۡ٬ِ ُذّرِيٍّ َذُ٭٥ۡ َوأ ُّ َءاَدَم ٦ِ ٨ 

ٮلُٮاْ يَۡٮَم  ُٞ ن َت
َ
ٓۚۡ أ ٤َِِي  ٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِ ثَِؿّبُِس٥ۡ  َٝةلُٮاْ ثَََلَٰ َمِ٭ۡؽ٩َة َٰٛ    .[ُِٕاألمراؼ: ] ﴾إ٩ٍِّة ٠ُ٪ٍّة َخ٨ۡ َفََٰؾا َغ

 .(ُ)ثااق الغاث  لثك ممرك الثطرم لالخطاب  كحر ( ثواق لف و كلكاال مهكر ) لحر  القراءات:
لَۡكُخ ﴿ :ك  وهـ حكله  لٌلهـ ردكا الكالـ مم  المخاطث  :ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو:

َ
خ

  كك ه حراقة لثو لئال و كلكا اكـ ال اام  :كالمعل   د رل ما ثعدر مم  لفظه كثااحه ﴾ثَِؿّبُِس٥ۡ 
ألف الكالـ اثوداؤر ثالخثر  ؛ما و دمه مف الخثر مف الذرا الكالـ مم  لفظ  لل ر لله  :ممرك ذك

٨٦ِ  ﴿ :كوطدا ه حكله .ملهـ دما كاف دو ثااحه دهك  ار مم  لفظه كمعلار دكؿ ذذا خثر ملهـ
ُ٭ٮر٥ِ٬ِۡ  ۡمَ٭َؽ٥٬ُۡ  ُّ

َ
َٟ ﴿ لاضاكثعدذا  [ُِٕ]األمراؼ: ﴾ُذّرِيٍَّذُ٭٥ۡ َوأ ِ ٢ُ  َوَمَزَٰل ّىِ َٛ ٤ٍُّ٭٥ۡ  ٱٓأۡلَيَِٰخ ُج َٕ  َو٣َ

ُٕٮنَ   .(ِ)[ُْٕاألمراؼ: ] ﴾يَؿِۡص
 اللػكف الثػاكل  كػـ  اخػوالؼمػف خػالؿ داظهػر ا المكضػ  كلٌمػا لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذ: األثر
 لحػر  مػف  دكاػاق الخطػابوػاق الغاثػ   ال رؼ الكاح  ثعد اللكف الثاكل  ثػاف دو خوالؼ ال راقاتوثعا  

كذلػػؾ لم ػػوق الوػػاق ثعػػد اللػػكف الثػػاكل   ؛ا اػػان ثػػاككف ال كػػـ ملػػدذـ إخفػػاق   ثالوػػاق كذػػـ ال مهػػكر د
 ؛اككف ال كػـ ملػدر إدغامػان لاحطػان ثالاػاق دثػ لكمموػاف كذػو إ ػدل طػكر افخفػاق  كمػف حػر  كذلؾ دو 

ألٌف الااق مف  ػركؼ  ؛لم وق الااق ثعد اللكف الثاكل  كذو طكرة مف طكر افدغاـ اللاحصكذلؾ 
 افدغاـ كما ذك معمكـ. 

 :مكان كممة أو حذفيا في تغيير كممة/اختالف القراءات ٔ
  ثػؿ  ػرؼ مكػاف  ػرؼ لك  ركػ  مكػاف  ركػ  إٌف ا خوالؼ دو ال راقات لاس م طكران دػو وغااػر 

حػػد اكػػكف ا خػػوالؼ ثوغااػػر كممػػ  مكػػاف كممػػ  ث اػػث وكػػكف اللػػكف الثػػاكل   ردػػان مػػف  ػػركؼ إ ػػدل 
ثب ال ػرؼ الػذم ثعػدذا  ك  اك ػد الكممواف ك  وك د دو األخرل داككف لملكف  كمها دو كمموها ث 

ذذا ال كـ دو الكمم  الوو لاثت اللكف  ردان مف  ركدها كحد اككف ا خوالؼ ثػاف ال ػراق ثػاف إقثػات 
 كمف األمقم  مم  ذلؾ:الكمم  ك ذدها 

ٮنَ  ﴿/ حاؿ وعال : ل ُٞ َٰجِ لُٮنَ  َوٱ٣صٍّ وٍّ
َ
٩َىةرِ وَ  ٱل٧َُۡكَِٰضؿِي٨َ ٨َ٦ِ  ٱِۡل

َ
ِي٨َ وَ  ٱِۡل ُٕ  ٱَّلٍّ َج ُ بِإِۡظَص٨َٰٖ رٍِِّضَ  ٮ٥٬ُٱتٍّ َخۡ٪ُ٭٥ۡ  ٱّللٍّ

َٰٖخ َجۡؿِي َحَۡذَ٭ة  ؽٍّ لَُ٭٥ۡ َصجٍّ َٔ َ
ٮاْ َخۡ٪٫ُ َوأ ًُ ٩َۡكَٰؿُ َوَر

َ
َٟ  ٱِۡل ِ َٰل ثَٗؽاۚۡ َذ

َ
ۡٮزُ َخَِِٰلِي٨َ ذًَِ٭ةٓ خ َٛ ً ٱ٣ۡ ِْ َٕ   ﴾٥ُ ٱ٣ۡ

 [ََُ]الوكث : 
                                                           

العلػػكاف دػػو ال ػػراقات الثػػث  (  اثػػف خمػػؼ الم ػػرئ: ِّٕ/ِج) اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر  ( الظػػرُ)
  (.ٖٗص)
  ( .َِّصثف زل م :     ال راقات )ا  ( الظرِ)
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  هػا(مػف كممػ  )و وى  القػالوكدوح الوػاق  مف( ( ثدكف  رؼ ال ر)و رم و وها ال مهكر) لحر : القراءات
 .(ُ)( كخفض الواقفٍ ثزاادة  رؼ )مً  مف و وها( اثف كقار) لكحر 

مم  المفعػكؿ داػه   و وها[ كالوطب ] للهـ ذذثكا ثها مذذب الظركؼ :ك ه حراقة ال مهكر: التوجيو
كك ه حراقة اثػف كقاػر     كذك مرثكـ ذكذا دو  ما  المطا ؼ مدا المط ؼ المكومكماممه و ر 

 .(ِ)  كمماه الرثـ دو المط ؼ المكوم(و ر )لها  ثوداق الغاا  موعم   بل :ادة )مف( ذكثزا
ك ػكدان كمػدمان ال كػـ  دػو خػوالؼمػف خػالؿ ا  لمكضػ ا القر اخوالؼ ال راقات دو ذذ اوثافك : األثر

ثػف كذك ا )مف( اتثإقثحرل    دمف رؼ ال ر)مف( ك ذدهثاف إقثات  اآلا  وثعان  خوالؼ ال راقات دو
كذلؾ لم وق اللكف الثاكل  مم  ذذر ال راقة كثعدذا  ػرؼ  ؛دثاككف ال كـ ملدر إخفاق   ا اان كقار 

كذػـ ال مهػػكر  )مػػف( ثوػرؾ لحػػر    كمػفالوػاق  كالوػاق  ػػرؼ مػف  ػػركؼ افخفػاق ال  ا ػػو كمػا   اخفػػ 
الثاكل  مم   اللكف لعدـ ك كد الكمم  الوو داها ؛دمف اككف ملدذـ لم  كـ مف ل كاـ اللكف الثاكل 

 ذذر ال راقة.
ِي ٬ُٮَ  ﴿: حاؿ وعال  /ب ُُز٥ۡ ِػ  ٱَّلٍّ ِ يَُكرّيِ    .[ِِاكلس:  ]﴾   ٱۡۡلَۡعؿِ  وَ  ٱ٣َۡۡبّ

ركـ دػو الثػر لشيػ) اى  اثف مامر كلثػك  عفػر لثاار  كحر اركـ( ثالثاف مف الوثى اي  ال مهكر) لحر  القراءات:
 .(ّ)كالث ر ( ثاللكف الثاكل  كالشاف مف اللشر

كامكلكـ مله  كمله  ا ممكـ مم  الثار :لم  الوثاار مفلله  :ك ه حراقة ال مهكر ذك جيو:التو 
ۡرِض ٢ُۡٝ ِقرُيواْ ِػ  ﴿: حكله وعال 

َ
ْ َٚ  ٱِۡل ُؿوا ُْ َِجُح  ٱ٩ َٰٞ َٙ ََكَن َع ًۡ  . [ٗٔ: اللمؿ ] ﴾ ٱل٧ُۡۡضؿ٦ِِيَ ٠َ

  لث ر  كما حاؿ وعال :لف المعل  الذم اثقكـ كافرحكـ دو الثر كا :الشركـ( ذك ) مف حرلكك ه 
ًَِخ  ﴿ ٌِ ةُ َٚإِذَا ُٝ ٤َٮَٰ ْ َٚ  ٱلىٍّ وا ۡرِض ِػ  ٱ٩تَِِشُ

َ
ْ وَ  ٱِۡل ٮا ُ٘ ٢ِ  ٱۡبَذ ٌۡ َوبَرٍّ  ﴿ :كحاؿ وعال   [َُ:  ال مع  ] ﴾٨٦ِ َٚ

ِ َدٓاثٍّحٖ  ذًَِ٭ة ٨٦ِ
للها مرثكم  ذكذا ثاللكف كالشاف  :  لهذر ال راقة كمف ال  (ْ) [ُْٔ: الث رة ] ﴾ُُكّ

: كدو اكلس دو -ق(ْْْ)ت ألثو ممرك الدالو – اق دو الم ٌل   لذؿ الشاـ  دو مطا ؼ

                                                           

 (.ُْٓص(  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )َِٖ/ِج) الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ُ)
  لثػػػػك ممػػػػرك الػػػػدالو: الم لػػػػ  دػػػػو رثػػػػـ مطػػػػا ؼ األمطػػػػار (ّّٔ/ِج) الظػػػػر  اللػػػػكارم: شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػر (ِ)
 (.ُُْص)
  (.ّٖٗص) (  و ثار الواثارِِٖ/ِجدو ال راقات العشر )الظر  اثف ال زرم: اللشر  (ّ)
 (.ِٓٗ/ِج)شرح طاث  اللشر( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم ِ)
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 كدو ثائر المطا ؼ   ثاللكف كالشاف (ـ دو الثر كالث رذك الذم الشرك) مطا ؼ لذؿ الشاـ
 .(ُ)ثالثاف كالااق" (اثاركـ)

 ان كذلػػػؾ ك ػػكدل كمػػدمكلٌمػػا لقػػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػػو ذػػذر اآلاػػ  داوثػػػاف دػػو اخػػوالؼ ال كػػػـ  األثففر:
 لشػػػركـ(ا ) لمػػػ  مكػػػاف كممػػػ  لخػػػرل  دمػػػف حػػػر وغااػػػر كمث ذػػػذا المكضػػػ ثثػػػثب اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو 

كذػو إ ػػدل   كذلػؾ لم ػوق الشػػاف ثعػد اللػكف الثػاكل  دػػو كممػ  ؛دثػاككف ال كػـ ملػدر إخفػػاق   ا اػان 
ـ مػف اثػاركـ( كذػـ ال مهػكر دمػف اكػكف ملػدذـ لم  كػ ) لمػف حػر   ك طكر افخفاق ال  ا و كما و دـ

 لعدـ ك كدذا دو ذذر الكمم  مم  ذذر ال راقة. ؛ل كاـ اللكف الثاكل 
ْ  ﴿حػاؿ وعػال :  /ج ٤ُٮا َٕ ِي٨َ  ٱل٧ََۡلأه١َِحَ  وََص َِٔبَُٰؽ  ٱَّلٍّ ِنَٰمۡح٥ۡ٬ُ  ُ٭ ٥ۡۚۡ َق ُذ١َۡذُت َم َكََٰؽُتُ٭٥ۡ  ٱلؿٍّ َٞ َم ِ٭ُؽواْ َػ٤ۡ

َ
ۚۡ أ إَِنًَٰسة

  .[ُٗالزخرؼ:  ]﴾  ٤ُٮنَ  َٔ َويُۡس 
وك ػ  كللػؼ ثثػاق مك ػدة مف ثك ممػرك كماطػـ ك مػزة كالكثػائو كخمػؼ )مثػاد الػر مف(ل لحر القراءات: 

( ثػػػاللكف ر كاثػػػف مػػامر كاع ػػكب )ملػػػد الػػر مفلػػػاد  كاثػػف كقاػػر كلثػػػك  عفػػ لثعػػدذا كضػػـ الػػػداؿ  كحػػر 
 .(ِ)ثاكل  كدوح الداؿال

ِٔ  ﴿ وعال : ك  وهـ حكله  لله  م  مثد :ثالثاق ذك (دمثا) لك ه مف حر : التوجيو ١َۡؿُمٮَن ث٢َۡ   ﴾جَةدٞ ٦َّ
ف المالئك  إلاقا زممهـ ل دو معرض الرد مم  المشركاف دو اآلا كحد  اقت    (ّ)[ْٔ: األلثااق ]

مۡ  ﴿ :كما حاؿ وعال 
َ
٪َة  أ ۡٞ د ثالثاق د راقة مثا  [َُٓ: الطادات ] ﴾إَِنَٰٗسة َو٥ۡ٬ُ َشَِٰ٭ُؽوَن  ٱل٧ََۡلأه١َِحَ َػ٤َ

للهـ  عمكذا ظرؼ مكاف كدو ذذا د ل   :ثاللكف (ملد) لحر ولاثب الرد مم  وكذاثهـ  كك ه مف 
ُبٮنَ  ٱل٧ََۡلأه١َِحُ َوَّل  ﴿ وعال : مم  رد  الملزل  كالو راب كما حاؿ ؿٍّ َٞ كمما اؤاد   [ُِٕ: اللثاق ] ﴾ ٱل٧ُۡ

ِي٨َ  إِنٍّ  ﴿ :ذذر ال راقة حكله وعال  َٟ  ٱَّلٍّ ِ  .(ْ)[َِٔ:  األمراؼ ] ﴾ِٔ٪َؽ َرّب
قر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  مػف خػالؿ ا خػوالؼ دػو ك ػكد : كاظهر األاألثر

وغااػر كممػ  مكػاف كممػ  لخػرل  دمػف كذلػؾ ث ذػذا المكضػ وثعان  خػوالؼ ال ػراقات دػو ال كـ كمدمه 
كثعػدذا  ػرؼ لم ػوق اللػكف الثػاكل   ؛دثاككف ال كـ ملػدر إخفػاق   ا اػان ( ثاللكف ملدكالت حراقوه )

                                                           

 -مكوث  الكماات األزذرا   و  اؽ: م مد طادؽ حم اكم :الم ل  دو رثـ  مطا ؼ األمطارلثكممرك الدالو: ( ّ)
 (َُٖ)صال اذرة 

  (.ُِّص(  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )ّٖٔ/ِج راقات العشر )( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو الِ)
 (.ْٕٔصاثف زل م :     ال راقات )( ّ)
 (ُِِ/ّج)شرح طاث  اللشر الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم (ْ)
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لم  دمػف اكػكف ملػدر( ثالثاق مثاد) ل ر ؿ مف  ركؼ افخفاق كما ذك معركؼ  كمف كاف ا  كالداالداؿ
 لعدـ ك كدذا دو ذذر الكمم  مم  ذذر ال راقة. ؛ كـ مف ل كاـ اللكف الثاكل 

سكانيا وبين تأخيرىا محركًة بين تقديميا النون  / اختالف القراءات فيٚ   ،في الفعل المضارعوا 
 -كمف األمقم  مم  ذلؾ:

ل٥َۡ  ﴿حػاؿ وعػال :  ل/
َ
ِي٨َ دََؿ إََِل  خ ٨ِ  ٱَّلٍّ َٔ ُٕ ٮُدوَن ل٧َِ ة ُجُ٭ ٮاْ َخۡ٪ ٫ُ َوَيَذَجََٰض ۡٮَن ثِ  ٱنلٍّۡض َٮىَٰ ُجُ٭ٮاْ  ز٥ِۡ ُث ٥ٍّ َح  ٱۡۡلِ

َٰنِ وَ  ـَ ۡؽ ُٕ ًَِخ  ٱ٣ۡ ِى ٕۡ    .[ٖالم ادل :  ]﴾  ٱلؿٍُّقٮِل  َو٦َ
 لكللػؼ ثعػد اللػكف كدػوح ال ػاـ  كحػر  اللػكفثوػاق مفوك ػ  ثػاف الاػاق ك  اولػا كف( ال مهػكر) لحػر : القراءات

 .(ُ)) كالو كف ( ثلكف ثاكل  ثعد الااق كضـ ال اـ مزة كركاس 
ألف الوفامؿ  ؛اوفاممكف مم  كزف لٌلها :ذكمهكر ثو داـ الواق مم  اللكف ك ه حراقة ال : التوجيو

ثوشاكؿ الكالـ كذك األشثه   كالمفامم    اككف إ  مف اقلاف دطامدا دكذلؾ الملا اة ثاف  مام 
ًُۡذ٥ۡ  ﴿ :حاؿ ا  ؿ كمز ثعدذا .المكض دو ذذا  ِ  ﴿: كحاؿ  ﴾إَِذا دََجََٰض ْ ث ِ َودََجََٰضۡٮا ِۡبّ

َٮىَٰ  وَ  ٱ٣ۡ ۡٞ  ﴾  ٱۡلٍّ
ثكالها  كك ه (ِ)دكح  الخط دو ذذاف المكضعاف مم  شوق اشاكؿ اولا كف  مف حرل ثو داـ اللكف كا 

كالدمكل  كلطمه: الو اكف  دل مت ضم   (الل كل )ف : ادوعمكا  م(الو كا )مه مضارع  ع لٌله :ذك
له: افوعكف  [ إل  ال اـ اثوق ا   قـ  ذدت لثككلها كثككف الكاك  دطار كز  الااق المقلاة الو وا  ]

 .(ّ)(اخوطمكف  كاوخاطمكفكػ) كذك ثمعل  اولا كف 
وثعػان  ك ػكدان كمػدمان   كػـاخػوالؼ ال ظهر مف خالؿالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  داكلٌما لقر اخو: األثر

وأخارذػا مػ  و راكهػا  دمػف ثػكالها كثػاف إثػاف و ػداـ اللػكف مػ   ذػذا المكضػ ات دػو  خوالؼ ال ػراق
ثػػكالها دثػػاككف ال  لكػاف ا ػػر  لػػؾ لثػػككف اللػػكف كذ ؛إخفػاق   ا اػػان  كػػـ ملػػدرثو ػػداـ اللػػكف ممػػ  الوػاق كا 

ثوػأخار اللػكف مػف ما مػف كالػت حراقوػه  ركؼ افخفاق كما و رر  كل   كالواق مفاكم وق الواق ثعدذ
ثػككلها  اقفػ لو ؛كو راكها كذػـ ال مهػكر دمػف اكػكف ملػدذـ لم  كػـ مػف ل كػاـ اللػكف الثػاكل  الواق

 .مماها  كاـف راق األ الذم ذك شرط
َ٭ة ﴿ حػاؿ وعػال : ب/ حَّ

َ
د ِي٨َ  َيأ ًُۡذ٥ۡ ََٚٗل َتَذَجََٰضۡٮاْ ثِ  ٱَّلٍّ زۡ َءا٦َُ٪ٓٮاْ إَِذا دََجََٰض َٰنِ وَ  ٥ِ ٱۡۡلِ ـَ ُٕ ۡؽ ًَِخ  ٱ٣ۡ ِى  ٕۡ  ٱلؿٍُّق ٮلِ َو٦َ

 ِ ِ َودََجََٰضۡٮاْ ث َٮىَٰ  وَ  ٱ٣ِۡۡبّ ۡٞ ْ وَ  ٱۡلٍّ ٮا ُٞ َ  ٱتٍّ ِيٓ  ٱّللٍّ ونَ  ٱَّلٍّ   .[ٗالم ادل : ]﴾  إََِل٫ِۡ ُحَِۡشُ

                                                           

 .(ٖٕٓ ٕٕٓص) اثف ال زرم: و ثار الواثار (ُ)
 .(َْٕصالظر  اثف زل م :     ال راقات ) (ِ)
 (.ُٖٓ/ِجشرح طاث  اللشر )اللكارم:  (ّ)



 

91 
 

كللػػؼ ثعػػد اللػػكف كدػػوح ال ػػاـ  ال مهػػكر)دال وولػػا كا( ثوػػاق مفوك ػػ  ثعػػد وػػاق المضػػارم   لحػػر : القففراءات
لػػؼ  ممػػ  كزف لاف كضػػـ ال ػػاـ ثػػال كل  ثػػاف الوػػاقولوهػػكا( ثلػػكف ثػػا): ولو ػػكا( مقػػؿ)دػػال  ركاػػس لكحػػر 

 .(ُ)الل كل كذو الثروفوعكا كذك مشوؽ مف 
 .المقاؿ الثاثؽ حاؿ دو ما ه ال راقوافا اؿ دو وك ا الوك اه:
 ال كػػـ دػػو ك ػػكد خػػوالؼا  مػػف خػػالؿداوضػػح  لمكضػػ ا اؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذكلٌمػػا لقػػر اخػػوال: األثففر
وأخارذػػا مػػ  و راكهػػا  وثعػػان  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاػػ  ثػػاف و ػػداـ اللػػكف مػػ  إثػػكالها كثػػاف  مػػهكمد

ثػػكالهاثو ػػداـ ا لدمػػف كػػاف ا ػػر  ؾ لثػػككف كذلػػ ؛ادثػػاككف ال كػػـ ملػػدر إخفػػاق   ا انػػ للػػكف ممػػ  الوػػاق كا 
 ت حراقوػها   اخفػ   كلمػا مػف كالػ  كالواق مف  ركؼ افخفاق ال  ا و كمػاللكف كم وق الواق ثعدذا

ثػػاكل  ك  و ػػرم مماهػػا ملػػدذـ اللػػكف كػػكف والوػػاق كو راكهػػا كذػػـ ال مهػػكر دمػػف ثوػػأخار اللػػكف مػػف 
 .مماها  كامهااأل ف راقثككلها الذم ذك شرط  اقف لوكذلؾ  ؛الخاط  ثها األ كاـ

 -كمف األمقم  مم  ذلؾ ما امو :، قراءات في تشديد النون وتخفيفيا/ اختالف الٛ

٤َُّت  َّل  ﴿: حػاؿ وعػال  ل/ َٞ َٟ َت ٍّ٩ ؿٍّ ُ٘ ِي٨َ َح ُؿواْ ِػ  ٱَّلٍّ َٛ َٰؽِ َز ـَ أ  ﴿  [ُٔٗ ؿ ممػراف: ]﴾  ٱۡۡلِ َٰ  َظتٍّ دَۡٮاْ ٰىََلَ
َ
إَِذآ خ

َ٭ ة  ٱنل٢٧ٍِّۡ َوادِ  حَّ
َ
د ْ  ٱنل٧ٍّۡ ٢ُ َٝة٣َۡخ َج٤٧َۡحٞ َيأ ًَۡف٨َُٰ وَُصُ٪ ٮُدهُ  ٱۡدُػ٤ُ ٮا ٧َ ٪ٍُّس٥ۡ ُق ٤َ ُِ َو٬ُ ٥ۡ َّل  ۥ٦ََصَٰ ١َِ٪ُس٥ۡ َّل َحۡ

ُؿونَ  ُٕ ٔۡ َؽ  ٱۡوِۡبۡ َٚ ﴿  [ُٖاللمػؿ:  ]﴾ يَۡن ِ إِنٍّ َو َٟ  ٱّللٍّ ٍّ٪ ٍّٛ ٞ  َوَّل يَۡك َذِؼ ّٜ ِي ٨َ َظ  ] الػركـ: ﴾ َّل يُٮُِٝ٪ ٮَن  ٱَّلٍّ
وۡ   ﴿  [َٔ

َ
َٟ  أ ِي٩ُؿَِي٪ٍّ َذِؽُروَن  ٱَّلٍّ ۡٞ ًِۡ٭٥ ٦َّ َ٤ َٔ ۡؽَنَُٰ٭٥ۡ َٚإ٩ٍِّة  َٔ  .[ِْالزخرؼ:  ]﴾ َو
لك  –  ا طمػٌلكـ  –ف دو ذذر المكاض  األرثع  كذو )  اغرٌلؾ ثوشداد اللك  ال مهكر لحر : القراءات
 .(ِ)ركاس مف اع كب ثوخفاؼ اللكف دو ذذر المكاض  ل اثوخفٌلؾ (  كحر  -لراٌلؾ 
؛ (ّ)للهػـ  عمكذػا لػكف الوككاػد الق امػ  :ك ه حراقة ال مهكر ثالوشداد دو الكممػات األرثػ  ذػك: التوجيو

ثاموثػػار للهػػا لػػكف الوككاػػد  :ككاػػد  كك ػػه حػػراقة ركاػػس ثػػالوخفاؼ ذػػككذلػػؾ ل طػػد المثالغػػ  كزاػػادة الو
 .(ْ)كذلؾ ل طد الوخفاؼ ك طكؿ الغرض مف الوككاد ثال  ا   ؛الخفاف 

                                                           

 .(ّّٔ/ِج(  اللكارم: شرح طاث  اللشر )ّٖٓ/ِج) الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ُ)
اثػػػف مهػػػراف اللاثػػػاثكرم: المثثػػػكط دػػػو (  ِْٕ ِْٔ/ِج) الظػػػر  اثػػػف ال ػػػزرم: اللشػػػر دػػػو ال ػػػراقات العشػػػر (ِ)

 (ُّٕصال راقات العشر )
-قَُْٖط/القالقػ  )  ثاػركت –دار ال اػؿ  :المغلػو دػو وك اػه ال ػراقات العشػر ف :م مد ثالـ م اث  الظر   (ّ)

 .(ّّٗ/ُج) ـ( ُٖٗٗ
 .(ِٗٓ/ِجاللكارم: شرح طاث  اللشر ) الظر  (ْ)



 

91 
 

 مف خالؿ اخوالؼ  كـ اللكفاخوالؼ ال راقات دو ذذر المكاض  الموروب مم  قر األ : كاوثافاألثر
شداد اللكف كوخفافها  دمف كالت حراقوه ثوخفاؼ اآلاات ثاف وكذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقات دو ذذر 

لثػككف اللػكف كم ػوق الكػاؼ ثعػدر  كذػك  ؛دثاككف ال كـ ملدر إخفاقن   ا اان  دو ذذر الكممات اللكف
ثػاككف  كػـ دػو ذػذر الكممػات كذػـ ال مهػكر  مػف كالػت حراقوػه ثوشػداد اللػكف  ك مف  ػركؼ افخفػاق

 .داها دو لمم  المراوبكوككف الغل   ذك لٌلها  رؼ غل  مشدداللكف 
َف٤ََُٰ٭٥ۡۚۡ إ٫ٍّ٩ُِ  ِإَونٍّ  ﴿حاؿ وعال :  ب/ ۡٔ َ

َٟ أ ًَ٪ٍُّ٭٥ۡ َربَّ ة ََلُٮَّذِ ٍّ٧ٍّ  ل
٤٧َُٮَن َػجرِيٞ  ۥلَُكّٗ ٕۡ  .[ُُُ]ذكد:  ﴾ث٧َِة َح

ٌف كال( ال مهكر) لحر : القراءات  لػاد  كاثػف كقاػر كشػعث  ثوخفاػؼ اللػكف لثوشداد اللكف كدو ها  كحػر  كا 
ثكالها  .(ُ)كا 
ممالهػػػا دامػػػا ا  دػػػو وشػػػدادذا ك للهػػػا ممػػػ  األطػػػؿ  :إف( ذػػػك ك ػػػه حػػػراقة ال مهػػػكر ثوشػػػداد ): التوجيفففو
  كك ػه (ِ)خثػر (لما لاكدالهـ رثؾ لممػالهـ )ذو المز م    ك مم   (الالـ)مها  كاث (كاٌل  )  ك ثعدذا
مخففػػه  (فإ)لٌلػػه اثػػوق ؿ الوضػػعاؼ دخفػػؼ ك ػػذؼ اللػػكف القالاػػ  كلممػػؿ  :ذػػك إٌف( ثوخفاػػؼ ) لمػػف حػػر 

كمم  ذذا دإمراب ال مم  ثعػد  (ّ)غار م ذكؼكذك اؾ( م ذكؼ مممه  لها مق مه كما اممؿ )اممكإ
ٌلمػا ا ػؿ إممػاؿ   ال ػراقواف وػاألٌلهمػا مامموػاف ممػ  كم ؛ةمخفف  ذك لفس إمراثها ثعػد المشػددال (إف) كا 
 :ق(ِٕٔ)تداما ثعدما إذا خففت  حاؿ اثف مالؾ (إف)

 (ْ)  ؿ العمؿ ... كومـز الالـ إذا ما وهمؿت إٌف دػػػػػػػػػكخٌفف
وثعػان  خػوالؼ  اللػكف  كػـداظهػر  ماػان دػو وغاػر  ا المكضػ ذلٌما لقر اخوالؼ ال راقات دػو ذػ: األثر

 دثػػاككف ال كػػـ ملػػدرثوخفاػػؼ اللػػكف  للػػكف كوخفافهػػا  دمػػف كػػاف ا ػػر ال ػػراقات دػػو اآلاػػ  ثػػاف وشػػداد ال
مػػف كالػػت   كالكػػاؼ مػػف  ػػركؼ افخفػػاق  ك ق الكػػاؼ ثعػػدرلثػػككف اللػػكف كم ػػوكذلػػؾ  ؛إخفػػاقن   ا اػػان 

كلكػف   لزكاؿ شرطه كذػك الثػككف ؛دذـ إخفاقحراقوه ثوشداد اللكف كذـ ال مهكر دمف اككف ال كـ مل
 .كوككف الغل  داه دو لمم  مراوثها خر كذك لٌلها  رؼ غل  مشدد ثاككف لملكف  كـه 

  

                                                           

 (.ِّٓصالظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر ) (ُ)
 .(ُّٖ/ِج) م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر (ِ)
و  اؽ: م او الداف رمضاف    :الكشؼ مف ك كر ال راقات الثث  كمممها ك   هاثو طالب : الظر  مكو اثف ل (ّ)

 .(ّٕٓ/ُج)ـ (  ُْٖٗ-قَُْْط/القالق  )  ثاركت –مؤثث  الرثال  
         ق(  الفاػ  ثػف مالػؾِٕٔم مد ثف مثد ا ثػف مالػؾ الطػائو ال اػالو لثػك مثػد ا  مػاؿ الػداف )ت اثف مالؾ:( ِ)

 (.ِِ)ص اكفدار الوع
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 المبحث الثالث
 الساكنة والميم والنون المشددتينالميم ام أحكاختالف القراءات في  أثر  

 

ِ رَّبِ  ٱۡۡل٧َۡؽُ ﴿ :ل ك (ُ)الوو ثككلها قاثت دو الكطؿ كالكحؼ :الماـ الثاكل  ذو   ﴾ ٱ٣َۡػ٧َِ٤َٰيَ ّلِلٍّ
ِ َُٚكۡجَد٨ََٰ ﴿  [ِ]الفاو  :  : ] ﴾٧ُۡكٮَن وَِظَي دُۡىجُِعٮَن ِظَي تُ  ٱّللٍّ  "الماـ الثاكل  ": عثارةد  [ُٕالرـك

٩َخ ﴿ :ل كالماـ المو رك  مطم ان  اج ثهخر 
َ
ٓ أ َٟ ث٧َِۡضُ٪ٮٖن ٦َة ِ ٧َحِ َرّب ٕۡ ِ ككذلؾ الماـ   [ِ]ال مـ:  ﴾ثِ٪

٤َۡج٫َُٰ جُ ﴿ :المشددة ل ك َٕ ١ِيٖ ُث٥ٍّ َص ٗح ِػ ََٝؿارٖ ٦ٍّ َٛ ۚۡ  ۦٓ َذَذ٥ٍّ ٦ًَِؾَُٰخ َرّب٫ِِ ﴿  [ُّ]المؤملكف:  ﴾ُۡ ۡرَبَِٕي ََل٤َۡٗح
َ
 ﴾أ

ال داث ملها ثعد الكالـ مم  ل كاـ الماـ الثاكل  دو ذذا المث ث إف كثاأوو   [ُِْ]األمراؼ: 
 شاق ا.

٥ُِٝ  ﴿ :ما كاف قاثوان كزاؿ لموخمص مف الو اق الثاكلاف ل ك االوو ثككلها قاثت" خرج ثه " :مثارةك 
 ٢َۡ ِم  ﴿  [ِ]المزمؿ:  ﴾ّلٍّ ٤ًَِٝٗٗل إِ  ٱَلٍّ

َ
ْ أ  [.َٓ]اللكر:  ﴾ ٱۡردَةثُٓٮا

الثككف العارض كثككف الماـ الموطرد  دو الكحؼ كما لك  اكطؿ كالكحؼ" خرج ثهدو ال " مثارةك 
٥ًِٞ٤ ﴿ :كحؼ مم  ل ك َٔ  [.ُِٖ]األلعاـ:  ﴾َظ٥ًٌ١ِ 

َلُ ﴿ :ذذا كو   الماـ الثاكل  الم طكدة دو ذذا الثاب موكثط  كموطرد  كوككف دو ا ثـ ل ك
وىَلَٰ ِػ  ٱۡۡل٧َۡؽُ 

ُ
كلغار ال م  ، [ٔ]المائدة :  ﴾ُر٧ُۡذ٥ۡ ﴿ :كدو الفعؿ ل ك  [َٕ: ال طص] ﴾ٱٓأۡلِػَؿةِ وَ  ٱِۡل

 مقم  الثاث  .دو األ  اقكما 
 ػػركؼ المػػد القالقػػ  دػػال و ػػ  المػػاـ حثػػؿ كاطػػح كحكمهػػا ثػػاكل  حثػػؿ ال ػػركؼ اله ائاػػ  ممكمػػان إ   

اـ كلممػاـ الثػاكل  ل كػ  (ِ)كذك مػا اعثػر اللطػؽ ثػه كمػا ذػك م ػرر الثاكلاف  رؼ ملها خشا  الو اق
 قالق  كذو :

 .(ّ)افخفاق الشفكم  كافدغاـ الطغار  كافظهار الشفكم
 كػػـ المػػاـ  مػػ م اػػأوو الكػػالـدػػو ذػػذا المث ػػث مػػف ذػػذر األ كػػاـ ثهػػذا الورواػػب قػػـ  اككف ال ػػداثكثػػ

 وو:األ كاـ كذلؾ مم  الل ك اآل ومؾكاللكف المشددواف كلقر اخوالؼ ال راقات دو 

                                                           

 (.ُُٗ/ُج) المرطفو: ذداا  ال ارم  إل  و كاد كالـ الثارم (ُ)
 (.ّٕص) م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد  الظر (ِ)
 (.ُْٗ-ُُٗ/ُج) المرطفو: ذداا  ال ارم  إل  و كاد كالـ الثارم  الظر (ّ)
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 واإلدغام الصغير اإلخفاء الشفويأحكام قراءات في أثر اختالف ال  :المطمب األول
 :االخفاء الشفوي:أواًل 

 .(ُ)لما وعراؼ ا خفاق د د و دـ ملد الكالـ مم  ا خفاق ال  ا و دو المث ث الثاثؽ
دػو ك  اكػكف ذلػؾ إ   -الثػاق" دػإذا كحعػت ثعػد المػاـ الثػاكل   خفاق الشفكم له  رؼ كا د كذك "كاف

 .(ِ)فاق كاثم  إخفاق شفكاِّا ك  ثد معه مف الغل لـز افخ -كممواف
 :كمف لمقموه

ِ  ﴿ ل/ حاؿ وعال : َذِى٥ ث ٕۡ ِ َو٨٦َ َح ۡكَذًِٖٞم  ٱّللٍّ ۡؽ ٬ُِؽَي إََِلَٰ ِوَسَٰٖط ٦َّ َٞ   .[َُُ ؿ ممراف:  ]﴾ َذ
ِي  ٨َ ﴿ب/ حػػاؿ وعػػال :  َٔ  ٨ َق  ب٢ًِِ  ٱَّلٍّ وَن  ِ يَُى  ؽَّ ِٔٮَٗص  ة َو٬ُ  ٥ ثِ   ٱّللٍّ ٮَجَ٭  ة  ُ٘ ِ  ُؿوَن  ِػَؿةِ ٱٓأۡلَوَيۡج َٰٛ ﴾ َؽ

   .[ْٓاألمراؼ:]
ِي٨َ  إِنٍّ  ﴿ج/ حاؿ وعال :  ِ  ٱَّلٍّ ًۡتِ ََيَۡنۡٮَن َربٍُّ٭٥ ث َ٘ ۡصٞؿ ٠َجرِيٞ  ٱ٣ۡ

َ
َِٛؿةٞ َوأ ۡ٘    .[ُِ]الممؾ: ﴾ لَُ٭٥ ٦ٍّ

:  وجُو تسميِتِو باإلخفاِء الشفويِّ
الذم ثالهما  اث اوً دىاف دو الماـ الثاكل  ملد مالحاوها لمثاق؛ لمو الس  ؛ دإلخفاقلما وثماوه إخفاقن 

 المخرج كاشوركاف دو لغمب الطفات. كافخفاق دو ذذر ال ال  اؤدم إل  ثهكل  اللطؽ.
كلما وثماوه شػفكاِّا؛ دػألف المػاـ كالثػاق اخر ػاف مػف الشػفواف  كذػذا ال كػـ ممػ  ال ػكؿ المخوػار ألذػؿ 

المخوػػػار كمماػػػه لذػػػؿ األداق كافخفػػػاق مػػػ  الغلػػػ  ذػػػك  " :ق(َُْٖ)ت األداق  حػػػاؿ الشػػػاخ المرطػػػفو
  ق(ْْْ)تكاخوػػارر لكقػػر الم   ػػاف كال ػػادظ لثػػو ممػػرك الػػدالو   ثمطػػر كالشػػاـ كاأللػػدلس كغارذػػا

 .(ّ)كغارذـ" ق(ِّْ)ت كاثف م اذد  ق(ّّٖ)ت كاثف ال زرم
 .(ْ)كذذب  مام  إل  افظهار  كلكله خالؼ األكل  كذلؾ لإل ماع مم  إخفائها ملد ال مب

 فائدة:
خفاق  رؼاممـ لف افخفاق مم" لهاا  ال كؿ المفاد: حاؿ دو  دإخفاق  ؛  حثماف: إخفاق  رك   كا 

َ۬م٪ٍّة ﴿ال رك  ثمعل  وثعاضها كما دو حكله وعال : 
ۡ
.  اث اركل داها مف افماـ [ُُ: اكثؼ ] ﴾دَأ

ـي:  كـي: كذك افوااف ثقمقو ال رك   كالقالا  افٍشمىا الشفواف ثعد  كذك ضـ فص ركااواف: األيكل  الرَّ
 كافشارة ذلا إل  الركاا  األكل   كذو الرـك الذم اعثر مله ثعضهـ ثا خوالس. إثكاف ال رؼ 

                                                           

 .( مف ذذا الث ثّٕالظر  ص) (ُ)
 (.ُٖص) إثراذاـ ال رمو: مع ـ ممـك ال ر ف (  ّٕص) دو ممـ الو كاد( الظر م مكد ممو الثث : العماد ِ)
 (.ُٓٗ/ُج) ( المرطفو: ذداا  ال ارم إل  و كاد كالـ الثارمّ)
 .(ٕٓ ْٕصالظر مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد ) (ْ)
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 كلما إخفاقي ال رًؼ دعم  لكماًف:
ل ػدذما: وثعػػاض ال ػرؼ كثػػور ذاوػه دػػو ال ممػ  كمػػا دػو المػػاـ الثػاكل  حثػػؿ الثػاق لطػػما ن لك م مكثػػ ن 

 مف اللكف الثاكل  لك الولكاف.
ث ػػاق طػػفوه الوػػو ذػػو الغلػػ   كذلػػؾ دػػو إخفػػاق اللػػكف الثػػاكل  قالاهمػػ ا: إمػػداـ ذات ال ػػرؼ ثالكماػػ  كا 

 .(ُ)كالولكاف ملد ال ركؼ الخمث  مشر المو دم 
 :الشفكم م وطران مماه ث كله داها كحد لشار طا ب الو ف  إل  افخفاق

ًه الشَّفكمَّ لم يرَّاقً   (ِ)داألكؿي افخفاقي ملد الثاًق... كثمّْ
 :  ال زرا  مخواران له ث كله داهاما لشار إلاه لاضان ال ادظ اثف ال زرم دو الم دمك

 كلٍخفىاىف ... .... .... ...... ... ... ... ... ... ... ... 
ـى إٍف وثكيٍف ثغيلَّ  لدىل... ثاقو مم  الميٍخوار ًمٍف لٍذًؿ   (ّ)األداقالما

 :االختالف مترتب عمى ذلكاختالف القراءات في االخفاء الشفوي واألثر ال

دال   اوفؽ ال راق مم  اخفاق الماـ الثاكل  ملد  رؼ الثاق كما ثثؽ كلكف الماـ الثاكل  حد وككف
َجرُِيۢ  ﴿  [ُٔ: غادر ] ﴾ يَۡٮَم ٥٬ُ َبَٰؿُِزونَ  ﴿ :مم  ال م  مقؿ حكله وعال    ﴾إِنٍّ َربٍُّ٭٥ ثِِ٭٥ۡ يَۡٮ٦َهِٖؾ ۡلٍّ

م ثَِغَِٰ٭ؿٖ ٨َِ٦ّ  ﴿ :دال  مم  ال م  ك كله وعال  كحد   وككف  [ُُ: العاداات]
َ
ۡٮِل أ َٞ  [ّّ: الرمد] ﴾ٱ٣ۡ

﴿ ِ َذِى٥ ث ٕۡ ِ َو٨٦َ َح ۡكذًَِٖٞم  ٱّللٍّ ۡؽ ٬ُِؽَي إََِلَٰ ِوَسَٰٖط ٦َّ َٞ كحد اخومؼ ال راق دو ماـ  [ َُُ:  ؿ ممراف] ﴾َذ
ال مهكر  لد ر  ثكالها كثاف ضمها م  الطم .إللظر مف ما ثعدذا مف ال ركؼ ثاف ال م  ثغض ا

  كلثك  عفر  اثف كقار لحر ك   حثؿ مو رؾ كالفطمت مف ما ثعدذا ثإثكاف ماـ ال م  إذا كحعت
 كاشورط لذلؾ شرطاف:  كحالكف ثخمؼ مله  ثضـ ماـ ال م  م  طموها ثكاك

ِي٨َ  ِوَسََٰط ﴿ :لف و   ماـ ال م  حثؿ مو رؾ مقؿ -ُ ًِۡ٭٥ۡ َدرۡيِ  ٱَّلٍّ َ٤ َٔ ٧َۡخ  َٕ ۡج
َ
ٮِب خ ٌُ ۡ٘ ًِۡ٭٥ۡ َوَّل َٔ  ٱل٧َۡ َ٤

ٓا٣ِّيَ  ٌٍّ ًُۡس٥ُ ﴿ :ثاكف مقؿ   لما اذا  اق ثعدذا  رؼه [ٕ: الفاو  ] ﴾ ٱل َ٤ ًَةمُ َٔ : الث رة] ﴾ ٱلّىِ
٩ُذ٥ُ ﴿  [ُّٖ

َ
٤َۡٮنَ َوأ ۡٔ َ

[ دإف  ما  ال راق موف كف مم  ضمها ثدكف ُّٗ:  ؿ ممراف ] ﴾ ٱِۡل
 طم  دو ذذر ال ال .

                                                           

 (.ُِٕص( م مد مكو لطر: لهاا  ال كؿ المفاد )ُ)
  (ُٗرحـ الثات) (ْ)ص ( ال مزكرم: و ف  األطفاؿِ)
 (ّٔرحـ الثات) (ُٔ)ص( اثف ال زرم: الم دم  ال زرا  ّ)



 

95 
 

لف وككف ماـ ال م  دو لخر الكمم   :ثمعل الفطاؿ ماـ ال م  مف ال رؼ الذم ثعدذا  -ِ
دإذا اوطمت ماـ ال م  ثما ثعدذا   كال رؼ الذم ثعدذا دو لكؿ الكمم  الوالا  كاألمقم  الثاث  

  ﴾َٚإِذَا َدَػ٤ُۡذ٧ُٮهُ  ﴿ :كذلؾ ك كله وعال   دو كمم  كا دة دإف  ما  ال راق اضمكلها م  الطم 
٤ُ٩ۡـ١٦ُُِ ﴿ :كحكله  [ِّ: المائدة]

َ
ككادؽ كرش اثف كقار كمف معه دو ضـ   [ِٖ: ذكد] ﴾٧ُٮ٬َة خ

ِي٨َ  إِنٍّ ﴿: ماـ ال م  كطموها ثكاك ثشرط لف اككف ال رؼ الذم ثعدذا ذمزة حط  مقؿ  ٱَّلٍّ
 َ ۡم ل

َ
٩َؾۡرَتُ٭٥ۡ أ

َ
ًِۡ٭٥ۡ َءأ َ٤ َٔ ْ َقَٮآٌء  ُؿوا َٛ [ دإف لـ اأت ثعدذا ذمزة ٔ: الث رة] ﴾٥ۡ دُ٪ِؾر٥ۡ٬ُۡ َّل يُۡؤ٦ُِ٪ٮنَ َز

ٮَن ﴿ :ط  مقؿح ُٞ َٝۡجَُٰ٭٥ۡ يُ٪ِٛ ة َرَز   (1)[ دإف كرشا اثكف الماـ كال مهكرّ: الث رة] ﴾َوِم٧ٍّ
كا خوالؼ دو طم  ماـ ال م  كثككلها إلما ذك دو  اؿ كطؿ الماـ ثما ثعدذا. كلما إذا 

 .(2)كحؼ مماها د د ل معكا مم  ثككلها
 :ق(َٗٓ) حاؿ افماـ الشاطثو

 الكف ثوخاارر  الػػػػػػدراكا كح  م  حثؿ م ٌرؾ ... ـٌ ماـ الػػػػػػػػكطؿ ض 
 (3)كمف حثؿ ذمز ال ط  طمها لكرشهـ ... كلثكلها الثاحكف ثعد لوكمال

 ر:دو طاث  اللش ق(ّّٖ)ت كحاؿ اثف ال زرم
 كضـ ماـ ال م  طؿ قثت درا ... حثؿ م رؾ كثالخمؼ ثرا 

  (ْ).. .............كحثؿ ذمز ال ط  كرش .. ... ........
 : وعال  حكله الشفكم ثافخفاق اوعمؽ داما ال م  ماـ لمقم  كمف
ِي٨َ  ﴿ -ج ٨ َقب٢ًِِ  ٱَّلٍّ َٔ وَن  ِ يَُىؽَّ ِ  ٱّللٍّ ِٔٮَٗصة َو٥٬ُ ث ٮَجَ٭ة  ُ٘ ُِؿوَن  ٱٓأۡلِػَؿةِ َوَيۡج َٰٛ  .[ْٓ: األمراؼ] ﴾َؽ
ِ  إِذۡ  ﴿ -د ٩ُذ٥ ث

َ
ِ أ ۡؽَوة ُٕ ًَة ٱ٣ۡ ۡج ِ  ٱلَّ ِ َو٥٬ُ ث ۡؽَوة ُٕ ۡىَٮىَٰ  ٱ٣ۡ ُٞ ٠ُۡت وَ  ٱ٣ۡ ٢َ ٦ِ٪ُس٥ۡ  ٱلؿٍّ َٛ ۡق

َ
 .[ِْ: األلفاؿ] ﴾ أ

ِ  ﴿ -ب ٫ًِۡ ث ٍٞ ذَِراَخ  .[ُٖ: الكهؼ] ﴾ٱلۡٮَِوًِؽ َوَُكُۡجُ٭٥ َبَِٰك
َجرُِيۢ  إِنٍّ َربٍُّ٭٥ ﴿  -ل  .[ُُ: العاداات] ﴾ ثِِ٭٥ۡ يَۡٮ٦َهِٖؾ ۡلٍّ

المػػثس  لكقػػرة دكرذػػا مػػ  لمػػف كذلػػؾ حطػػد الوخفاػػؼ؛  :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثافثػػكاف ذػػك التوجيففو:
كال  ػ  لمػف "  ق(:َّٕ)ت حاؿ اثف خالكاه  ثكاف إ دل المغواف دو الماـافكلاضا د  كمماه الرثـ

                                                           

 (ّٓصالظر ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر ) (ُ)
 .(ِٓصالكادو دو شرح الشاطثا  )الظر مثد الفواح ال اضو:  (ِ)
 (.ُُِ ُُُ) افرحـ الثاو (َُ ٗ)ص كك ه الوهالو افماـ الشاطثو:  رز األمالو (ّ)
 ط/ األكلػػػ     ػػدر -و  اػػؽ م مػػد ومػػاـ الزمثػػو  دار الهػػدل: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر طاثػػ اثػػف ال ػػزرم:  (ْ)
 .(َُِ ُُٗ) اف( رحـ الثاوّٗ)صـ(  ُْٗٗ-قُُْْ)
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لف الػػكاك لمػػا كحعػػت طردػػا كحثمهػػا  ركػػ   ػػذدها اذ لػػـ امكلػػه حمثهػػا كلاثػػت المػػاـ  :لثػػكلها ك ػػذؼ الػػكاك
 .(ُ)"مماهمك :ك كلؾ  حامكا :أللها زائدة كلاس حكلؾ ؛ملها

كلاضػػا دمذذثػػه الل ػػؿ  كلػػك    قػػر المػػد كرشػػان  لف :ذػػكلػػد ذمػػز ال طػػ  دكف غارذػػا طػػم  المػػاـ مكك ػػه 
كك ػه حػراقة الضػـ مػ     د ركها ث ركوها األطما  كذػو الضػـ ثالقالثال ركات ل مت ل ركت الماـ 

: المائػدة] ﴾َٚ إَِذا َدَػ٤ُۡذ٧ُ ٮهُ ﴿ :ل ػككلهذا ل م  مماه ملػد اوطػاؿ الضػمار  ؛لله األطؿ :ذكالطم  
 :حػػػاؿ اثػػػف خالكاػػػه  (ِ)الكحػػػؼ؛ أللػػػه م ػػػؿ وخفاػػػؼ ومولػػػ  دػػػكااكادػػػؽ الرثػػػـ كحفػػػا لك و ػػػدارا  ك   [ِّ
 .(ّ) "لله  عؿ الكاك ممما لم م  كما كالت األلؼ ممما لموقلا  :كال    لمف ضـ الماـ كلل  ها الكاك"

 :ق(ُْ)ت كالطم  ثالكاك ك كؿ لثاد لله  م  ثاف المغواف كذما افثكاف :ذك  الكفالوخاار لكك ه 
 (ْ).... .... .... ... كذـ دكارثها كذـ  ٌكامها

افخفػػاق  دػػو ك ػػكدخػػوالؼ مػػف خػػالؿ ا داوػػثف  مثػػأل لمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر ال األثففر:
  دمف كػاف ا ػرل ثإثػكاف ماـ ال م  ثاف افثكاف كالطم وثعا  خوالؼ ال راقات دو الشفكم كمدمه  

كذلػؾ لم ػوق  ػرؼ الثػاق ثعػد المػاـ ؛ ال كػـ ملػدذـ اخفػاق شػفكاا ماـ ال مػ  كذػـ ال مهػكر دثػاككف
خفػاق الشػفكم كمػا ذػػك معمػكـ  كمػف كػاف ا ػػرل ثضػـ مػاـ ال مػ  كطػػموها الثػاكل  كذػذر ذػو طػػكرة اف
 كذلؾ لو ركها كالوفاق ثككلها الذم ذك شرطه فخفائها.؛ خفاق شفكاادمف اككف  كـ الماـ ملدر إ

 ثانيًا اإلدغام الصغير:
 .(ٓ) دـ وعراؼ افدغاـ ملد الكالـ مم  افدغاـ دو المث ث الثاثؽحد و
الماـ" دإذا كح  ثعد الماـ الثاكل  ثكاق كاف معهػا دػو كممػ   " :افدغاـ الطغار له  رؼ كا د كذكك 

لـ كػاف دػػو كمموػاف ك ػػب إدغػػاـ المػاـ الثػػاكل  دػو المػػاـ المو ركػػ  كاثػم  إدغػػاـ مقمػاف طػػغاران مػػ  
 الغل .

 [.ُ]األمراؼ:  ﴾ ال٧ٓٓٓه ﴿  [ُ]الث رة:  ﴾ ال٥ٓٓ ﴿ :كمم  ل كدالذم مف 
ة ٠ََكۡبُذ٥ۡ ﴿ :كالذم مف كممواف ل ك [ ِْٗالث رة:] ﴾َز٥ ٨ِ٦ّ ِٚبَحٖ ﴿  [ُْ  ُّْالث رة :] ﴾ َو٣َُس٥ ٦ٍّ

﴿  ٓ َ٪ة ۡٞ ٨ۡ َػ٤َ م ٦ٍّ
َ
  :[ كمله إدغاـ اللكف الثاكل  كالولكاف دو الماـ ل كُُ]الطادات :  ﴾ أ

                                                           

 .(ّٔصاثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ) (ُ)
 (.ُّْصاللكارم: شرح طاث  اللشر )  الظر (ِ)
 .(ّٔصاثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ) (ّ)
 (.ْٕ/ِج(  ال كذرم: الط اح )ِْٓ/ٖجاثف ملظكر: لثاف العرب)  الظر (ْ)
 .( مف ذذا الث ثّٓالظر  ص ) (ٓ)
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ةلِ ﴿ جِيٖ ﴿  [ّّ: اللكر] ﴾ ٨ِ٦ّ ٦ٍّ كذلؾ ل مب المدغـ مف  لس المدغـ داه  ؛[ٗٓ: األلعاـ] ﴾ ٠َِتَٰٖت ٦َّ
 .(ُ) ككذلؾ اطمؽ مم  كؿ ماـ مشددة

َؿ ﴿ :كاطمؽ ذلؾ دو كؿ ماـ مشددة ل ك : "رحاؿ دو اللش  ؿٖ ﴿  [َُ]ال واؿ: ﴾َد٦ٍّ ٍّ٧ َٕ ُؿ ٨ِ٦ ٦َّ ٍّ٧ َٕ  ﴾ ُح
َف ﴿  [ِْاكثؼ:] ﴾َو٥٬ٍَّ ثَِ٭ة ﴿  [ْالمثد:] ﴾َۡحٍّة٣ََح ﴿  [ُُداطر:] قٍّ

َ
٨ۡ أ م ٦ٍّ

َ
 .(ِ)[َُٗ: ]الوكث  ﴾أ

مف لف افدغاـ الطغار ذلا   اككف إ  دو كممواف كمف  :: حد الوف  ما حاله ثعض الم دقافكثهذا 
دو مقمها   اككف إ  مف ذكر لف إدغاـ الماـ  طا ب العماد دو ممـ الو كاد  اثال ائماف ثهذا 

ۡؤ٦ِ٪ِيَ  ﴿ :له حكله وعال كمقا  كممواف د د اوضح مما و دـ لله  (ّ)[ُّٗ:  ؿ ممراف] ﴾ إِن ٠ُ٪ُذ٥ ٦َّ
 اككف دو كمم  لاضان.

لكػػكف المػػدغـ كالمػػدغـ داػػه  ؛فدغػػاـ المػػاـ الثػػاكل  دػػو المو ركػػ . كثػػمو ثػػالمقماف ؛كثػػمو إدغامػػان 
لكػػكف  ؛. كثػػمو طػػغاران أوومؤلفػػاف مػػف  ػػرداف او ػػدا مخر ػػان كطػػف  لك او ػػدا اثػػمان كرثػػمان كمػػا ثػػا

لككف  ؛غار ذلؾ. كثمو ثالغل  كحاؿ  لك ل م  ممؿ المدغـ  المقماف ثاكلان كالقالو مو ركان األكؿ مف 
 .(ْ) كذو ذلا غل  المدغـ ثاف ماع  الغل  مطا ث  له
 الو ف  إل   كـ افدغاـ الطغار ث كله: كحد لشار طا ب

ْـّ إدٍ  غاران اىا دو كالقَّاف إٍدغاـ ثمٍقًمهىا لو ... كثى  .(ٓ)غىامان طى

 اختالف القراءات في اإلدغام الصغير واألثر المترتب عمى ذلك:
اوفؽ ال راق مم  إدغاـ المػاـ الثػاكل  دػو المػاـ المو ركػ  كذلػؾ ممػ  حامػدوهـ دػو إدغػاـ المقمػاف ك  

 مػا ثػثؽ اك ػد خػالؼ ثػاف ال ػراق دػو األطػكؿ دػو مػا اوعمػؽ ثإدغػاـ المػاـ الثػاكل  دػو المو ركػ  إ 
ثػػكالها  مػػف ا خػػوالؼ دػػو طػػم   كحػػد و ػػدـ ال ػػداث مػػف ذػػذر المثػػأل  ثالوفطػػاؿ ملػػد مػػاـ ال مػػ  كا 

 :الموعم   ثالمقماف الطغار كملهااألمقم  كاكفو دو ذلؾ ذكر  (ٔ)الكالـ مم  افخفاق الشفكم
َٟ  ﴿حاؿ وعال :  /ل ة ٠َ  د٤ِۡ حٞ َٝۡؽ َػ٤َۡخ  لََ٭ة ٦َة ٠ََكَجۡخ َو٣َُس٥ ٦ٍّ ٍّ٦

ُ
٤٧َُٮَن  َٔ َكۡبُذ٥ۡ  َوَّل تُۡس أ ٕۡ ة ََك٩ُٮاْ َح ﴾ ٤ُٮَن َخ٧ٍّ

   .[ُّْ: الث رة]
                                                           

 (.ُٕٗ/ُجالمرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم ) (ُ)
 (.َِٓ/ُج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ِ)
 .(ّٖصالظر م مكد ممو  ثث : العماد دو ممـ الو كاد ) (ّ)
 (.ُٖٗ/ُج( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم )ْ)
 (. ُِ)الثاترحـ ( ْ)ص ( ال مزكرم: و ف  األطفاؿٓ)
 . ( مف ذذا الث ثْٗالظر  ص ) (ٔ)
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ِ  ٨٦َ ﴿حاؿ وعال :  ب/ ٖع يَۡٮ٦َهٍِؾ َءا٦ُِ٪ٮَن  ۥ٫َ٤َُٚ  ٱۡۡلََكَ٪حِ َصةَٓء ث ـَ   .[ٖٗ: اللمؿ]﴾ َػرۡيٞ ٦ِّۡ٪َ٭ة َو٥٬ُ ٨ِ٦ّ َٚ
ِي٨َ إِنٍّ  ﴿حاؿ وعال :  ج/ ًَحِ َرّبِِ٭٥ ٱَّلٍّ ٮَن  ٥٬ُ ٨ِۡ٦ّ َػۡن ُٞ ۡنِٛ   .[ٕٓ: المؤملكف]﴾ ٦َّ

 ك ػكد دػو خوالؼا  مف خالؿداظهر  ماان ك ذلؾ  لمثأل لما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر ا األثر:
  دمف كاف ا رل ثإثكاف مػاـ ال مػ  ثاف افثكاف كالطم  هاوثعا  خوالؼ ال راقات دا افدغاـ كمدمه

كذلػػؾ لم ػػوق  ػػرؼ المػػاـ المو ػػرؾ ثعػػد المػػاـ  ؛كذػػـ ال مهػػكر دثػػاككف ال كػػـ ملػػدذـ إدغػػاـ طػػغاران 
طػموها دمػف الطغار كما و دـ  كمف حرل ثضـ مػاـ ال مػ  ك  الثاكل  كذذر ذو إ دل طكروو افدغاـ

 كذلؾ لو ركها كالوفاق ثككلها الذم ذك شرط فدغامها. ؛إدغامان  اككف  كـ الماـ ملدر
دغػاـ الطػغار دػو ثعػض المكاضػ  كار ػ  كلما ما اوعمؽ ثفرش ال ػركؼ  د ػد اخومػؼ ال ػراق دػو اف 

 ثثب اخوالدهـ دو ومؾ المكاض  إل  مدة لمكر ملها:

 :كمف األمقم  مم  ذلؾ ،وتخفيفيابين تشديدىا  الميمءات في اختالف القرا /ُ
٤َۡ٪ة ﴿حاؿ وعال : / ل َٕ ْ  َوََك٩ُٮاْ أَِب وََص وا ة َوَۡبُ ۡمؿ٩َِة ل٧ٍَّ

َ
ٗح َحۡ٭ُؽوَن ثِأ ن٧ٍِّ

َ
 .[ِْ: الث دة ]﴾ ذَِ٪ة يُٮُِٝ٪ٮَن َيَٰ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ أ

ف  مػػزة كالكثػػائو كركاػػس مػػ ل( ثفػػوح الػػالـ كوشػػداد المػػاـ  كحػػر لٌمػػا طػػثركا ال مهػػكر ) لحػػر  القففراءات:
 (ُ)اع كب ثكثر الالـ كوخفاؼ الماـ

لٌلها كمم  كا ػدة وضػملت معلػ  الم ػازاة  :ثفوح الالـ كوشداد الماـ ذك ك ه حراقة ال مهكر التوجيو:
لم  عملػػػاذـ لئمػػػ   ػػػاف  -لك ظرداػػػ   - ...لم لمػػػا طػػػثركا  عملػػػاذـ -وػػػو و وضػػػو  كاثػػػا كذػػػو ال
 ػػارة معممػػ  موعم ػػ  ث عػػؿ  (الػػالـ)لٌف  :ثكثػػر الػػالـ مػػ  وخفاػػؼ المػػاـ ذػػك لحػػر كك ػػه مػػف   ...طػػثركا

 .(ِ) عملاذـ لئم  ذاداف لطثرذـ :مطدرا  لم (ما)ك
اخػوالؼ  كػـ المػاـ وثعػا  خػوالؼ  ف مػف خػالؿالما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلاػ  داوثػ األثر:

  دمف كػاف ا ػرل ثفػوح الػالـ كوشػداد المػاـ كذػـ ال مهػكر دثػاككف ا ثاف الوشداد كالوخفاؼهال راقات دا
كلطػػػمه مامػػػاف األكلػػػ  ثػػػاكل  كالقالاػػػ    كذلػػػؾ لم ػػػوق المػػػاـ المشػػػددة ؛ال كػػػـ ملػػػدذـ إدغػػػاـ طػػػغاران 

ـ الطغار ذلا ذك مف دافدغا  مف ذذا افدغاـ ماـه مشدده  مو رك  دأدغمت األكل  دو القالا  كوكلد
مػػف كػػاف ا ػػرل ثكثػػر الػػالـ كوخفاػػؼ كروو افدغػػاـ الطػػغار كمػػا و ػػدـ  ك ذػػو إ ػػدل طػػكممػػ  كا ػػدة ك 

                                                           

( اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط  دػػو ال ػػراقات ّْٕ/ِج) الظػػر اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر (ُ)
 (. ّْٖ/ُج) العشر

ق(  إمػراب ال ػر ف      ّّٖ)ت الل اس: لثك  عفر ل مد ثف م مد ثف إثماماؿ الل ػكم المعػركؼ ثالل ػاسالظر   (ِ)
  الػػػػدمااطو:  (ِٕٗ/ّجق(  )ُُِْط/ األكلػػػ  )  ثاػػػركت –دار الكوػػػػب العمماػػػ   :ملشػػػكرات م مػػػد ممػػػو ثاضػػػكف

 .(َْٓ/ُج)إو اؼ دضالق الثشر دو ال راقات األرثع  مشر 
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كاأل كاـ إٌلما ذو لمماـ   ألٌف الماـ مم  ذذر ال راقة ماـه كا دة مو رك ؛ إدغاـ دمف اككف ملدرالماـ 
 .الثاكل 

٨ۡ  ﴿: حػاؿ وعػال  ب/ ٍّ٦
َ
َٰ٪ٌِخ َءا٩َةَٓء  أ ٢ِۡ ٬َُٮ َؼ ُٝ ٢ۡ ٬َ ٢ۡ  ۗۦُ َوَيؿُۡص ٮاْ رَۡۡحَ َح َرّبِ ٫ِ  ٱٓأۡلِػَؿةَ َقةِصٗؽا َوَٝةٓن٧ِٗة َحَۡؾُر  ٱَلٍّ

ِي٨َ يَۡكَذٮِي  ٧َُ٤ٮَن وَ  ٱَّلٍّ ٕۡ ِي٨َ َح ْولُٮاْ  ٱَّلٍّ
ُ
ُؿ أ ٧َة َحَذَؾ٠ٍّ ٧َُ٤ٮَنُۗ إِجٍّ ٕۡ ٣َۡبَِٰت َّل َح

َ
  .[ٗ: الزمر]﴾ ٱِۡل

 .(ُ)ر ك مزة ثوخفاؼ الماـالاد  كاثف كق لحر   ك الماـ لٌمف( ثوشداد ال مهكر) لر ح: القراءات
 قـ لدغمػت (لـ )مكطكل   دخمت مماها  (مف )لف  :ك ه حراقة ال مهكر ثوشداد الماـ  ذك: التوجيو

لـ مػػف ذػػك حالػػت  لػػاق   معػػادؿ حثمهػػا  كالو ػػدار: العاطػػكف رثهػػـ خاػػرا (لـػ)لػػ المػػاـ دػػو المػػاـ  كلضػػمر
٢ُۡٝ  ﴿ ال  المعادل   كدؿ مم  ذذا الم ػذكؼ حكلػه وعػال : (لـ ) كدؿ مم  ذذا ال ذؼ  ا    اؿالم

ِي٨َ ٢ۡ٬َ يَۡكَذٮِي  ٧َُ٤ٮَن وَ  ٱَّلٍّ ٕۡ ِي ٨َ َح ٧َُ٤ ٮنَ  ٱَّلٍّ ٕۡ مػف( مكطػكل   لف ) :  كك ػه حػراقة الوخفاػؼ ذػك(ِ)﴾ َّل َح
 ...لم لمػػف ذػػك حالػػت (اثػػوكمذػػؿ )كا ػػدر معػػادؿ دؿ مماػػه   دخمػػت مماهػػا ذمػػزة ا ثػػوفهاـ الو راػػرم

للػػه لحػػاـ ا لػػؼ م ػػاـ  :كال  ػػ  لمػػف خفػػؼ ": ق(َّٕ)ت   حػػاؿ اثػػف خالكاػػه(ّ)كمػػف  عػػؿ  للػػدادا
أللهػا ولثػه الملػادل ثخمػس  ؛كذػك مشػهكر دػو كػالـ العػرب  اا مف ذك حالت : رؼ اللداق دكأله حاؿ

 .(ْ)"كلزاد  كلم زاد  كذاا زاد  كلاا زاد  اا زاد :لدكات كذف
لما لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  داظهػر  ماػان دػو اخػوالؼ  كػـ المػاـ وثعػا  خػوالؼ  ألثر:ا

ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ   دمػػف كػػاف ا ػػرل ثوشػػداد المػػاـ كذػػـ ال مهػػكر دثػػاككف ال كػػـ ملػػدذـ إدغػػاـ 
رك  كذو كالقالا  مو  لـ( كذلؾ لم وق الماـ المشدد كلطمه ماماف األكل  ثاكل  كذو ماـ) ؛طغاران 

دغػاـ الطػغار ذلػا ذػك داف  دأدغمت األكل  دو القالا  كوكلد مف ذذا افدغاـ ماـه مشػددهة ماـ )مف(
  كمف كاف ا رل ثوخفاػؼ المػاـ دمػف اكػكف ذو إ دل طكروو افدغاـ الطغار كما ثثؽمف كممواف ك 

األ كاـ إٌلما ك   ة مو رك ألٌف الماـ مم  ذذر ال راقة ماـه كا د ؛ك  غارر مف ل كاـ الماـ اإدغام ملدر
 ذو لمماـ الثاكل .

 

 

                                                           

 .(ّْٓصال زرم: و ثار الواثار )الظر  اثف  (ُ)
 (. ِٖٔ ِٖٓ/ِجالظر  م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا  ) (ِ)
 (.َْٖ/ُج) الظر  الدمااطو: إو اؼ دضالق الثشر (ّ)
 (.َّٗصاثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  ) (ْ)
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  :في فوات  السور بين السكت وعدمو /اختالف القراءات في حروف التيجي الواقعةٕ
ملػػد الكػػالـ ممػػ   حػػد و ػػدـ ال ػػداث مػػف اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػأل  كك ػػه ذلػػؾ ا خػػوالؼ 

 (ُ)اخوالؼ ال راقات دو إدغاـ اللكف الثاكل  كالولكاف
 كفو دو ذلؾ ذكر ثعض األمقم  الموعم   ثافدغاـ الطغار دو ذذر المثأل  كملها:كا 

 .[ٓ:  الرمد] ﴾ ال٧ٓٓؿ﴿  [ُ:  الث رة] ﴾ ال٥ٓٓ ﴿حكله وعال : 
ذلػؾ دػو اخػوالؼ ك  كلظائرذػا داوثػاف ثكضػكح كضػعافالم افلقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذلما : األثر

ثكطػػؿ ذػػذر  لدمػػف حػػر   الوه ػػو ثػػاف الثػػكت كمدمػػه  ػػركؼوثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو  كػػـ المػػاـ 
ال ركؼ مػف غاػر ثػكت كذػـ ال مهػكر دثػاككف ال كػـ ملػدذـ إدغامػان طػغاران ؛ كذلػؾ فدغػاـ المػاـ 

كذلػؾ  ؛دافدغػاـ الطػغار ذلػا ذػك مػف كممػ  كا ػدة مػاـ(  ـ( دو الماـ المو رك  مػف) الثاكل  مف )
ثالفطػؿ ثػاف  لدة  ػاؿ ا ومامهػا كمػا ثػثؽ  كمػف حػر مػ  الكا ػألٌف ال ركؼ الم طع   كمها  كػـ الكم

؛ كذلػػؾ لك ػػكد الفطػػؿ ثالثػػكت ثػػاف المػػدغـ مػػف اكػػكف ال كػػـ ملػػدر إدغامػػاد ثالثػػكت ذػػذر ال ػػركؼ
كامػػـز مػػف ثػػكت  " :ق(ٕٖٓ)ت حػػاؿ افمػػاـ اللػػكارم  كالمػػدغـ داػػه  ثػػؿ إٌف الثػػكت لحػػرب لإلظهػػار

 .(ِ)" إظهار المدغـ داها

 اإلظيار الشفويأحكام ف القراءات في أثر اختال :المطمب الثاني

دػػال  ا ػػ  لإلمػػادة  (ّ)لمػا وعراػػؼ افظهػػار د ػد و ػػدـ ملػػد الكػػالـ ممػ  ل كػػاـ اللػػكف الثػػاكل  كالولػكاف
 ذلا.

ك ركؼ افظهار الشفكم ثو  كمشركف  ردنا الثاحا  مف ل رؼ اله اق ثعد إث اط  رؼ الثػاق الػذم 
كاأللؼ المال  الوو  الذم و دـ ذكرر دو افدغاـ الطغار  ك رؼ الماـ  و دـ ذكرر دو افخفاق الشفكم

دإذا كح   رؼ مف ذذر ال ركؼ ثعد الماـ الثاكل  دػو كممػ  لك دػو    وككف الماـ حثمها إ  مو رك 
كممواف ك ب افظهار كاثم  إظهارنا شفكاِّا
(ْ). 

 

                                                           

 .( مف ذذا الث ثٔٔالظر  ص ) (ُ)
 (.ْٖٓ/ُج) شراللكارم: شرح طاث  الل (ِ)
 .( مف ذذا الث ثّٖالظر  ص ) (ّ)
  دو و كاد ال ر ف  و:  ما  الوالكةر اب ش  ( ُٗٗ/ُج) الظر المرطفو: ذداا  ال ارم إل  و كاد كالـ الثارم (ْ)
 (.ُٕٔص)
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:  وجُو تسميِتِو باإلظياِر الشفويِّ
 الثاكل  ملد مالحاوها لم ركؼ الثو  كالعشراف. لما وثماوه إظهارنا دإلظهار الماـ

لمػػػا لثػػػب  كلمػػػا وثػػػماوه شػػػفكاِّا؛ دػػػألف المػػػاـ الثػػػاكل  كذػػػو ال ػػػرؼ المظهػػػر وخػػػرج مػػػف الشَّػػػفىواف  كا 
افظهػػار إلاهػػا كلػػـ الثػػب إلػػ  مخػػرج ال ػػركؼ الثػػو  كالعشػػراف الوػػو وظهػػر المػػاـ ملػػدذا؛ أللهػػا لػػـ 

دثعضها اخرج مف ال مؽ  كثعضها مف المثاف    اهول طر دو مخرج معاف  و  الثب افظهار إل
 .(ُ)كثعضها مف الشَّفىواف  كمف ل ؿ ذذا لثب إل  مخرج ال رؼ المظهر لضثطه كال طارر

كذذا ثخالؼ افظهار ال م و دإله لثب إل  مخرج ال ركؼ الوو وظهر ملدذا اللكف كالولكاف؛ لظرنا 
 .(ِ) ل طارذا دو مخرج معاف كذك ال مؽ

:سبُب اإل  ظياِر الشفويِّ
ثػػثب إظهػػار المػػاـ ملػػد مالحاوهػػا لمثػػو  كالعشػػراف  ردنػػا ذػػك ثيٍعػػدي مخػػرج المػػاـ مػػف مخػػرج لكقػػر ذػػذر 

 .(ّ)ال ركؼ
كاال ظ ملد كحكع الكاك لك الفاق ثعد الماـ الثاكل  ك كب إظهار الماـ إظهارنا شػفكاِّا شػدادنا  وػ    

 ؾ  و اد مخر ها م  الكاك كحرب مخر ها مفكذل ؛فاؤذا ملدذما كما وخف  ملد الثاقاوكذـ إخ
 دو الويٍ فى  ث كله:ق( ُُٖٗ)ت ثعد كمف ذلؾ ا ذر الشاخ ال مزكرم (ْ)الفاق 

كاٍ ذىٍر لىدىل كىاكو كدىا لٍف وىٍخوىفو ... ًل يٍرًثها كا وّْ اًد داٍمًرؼً 
(ٓ) 

 صوره وأمثمتيا:
 ك ركؼ افظهار الشفكم مم  حثماف:

 كممواف د ط كمددذا قمالا  ل رؼ. حثـ ا   ثعد الماـ مف -ُ
 .(ٔ)حثـ ا   ثعدذا مف كمم  كمف كممواف كمددذا قمالا  مشر  ردا  -ِ

ألف  ركده الثو  كالعشراف ملها قمالا  مشر  ردا و   ثعد  ؛لرث  كلرثعكف طكرة :كمم  ذذا دطكرر
  ل رؼ   و   ثعد كمم   كد  كممواف  دالو  ذلؾ ثوا كقالقاف طكرة  كملها قمالا دوالماـ الثاكل  

                                                           

 (.ٕٕص) مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد  الظر (ُ)
 (.ُّٖص) م مكد خماؿ ال طرم : ل كاـ حراقة ال ر ف  ( الظرِ)
 (.ٕٕص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ّ)
 (.َّص( طفكت م مكد ثالـ: دوح رب الثرا  شرح الم دم  ال زرا  )ْ)
 (.ِِرحـ الثات ) (ْ)ص( ال مزكرم: و ف  األطفاؿ ٓ)
 (.ٖٕ ٕٕص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ٔ)
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" طؿ ذا غراـ داؾ حثؿ  لكله  لكائؿ كممات الثات: دوكممواف د ط كذ  المرمكز إلاها  دوالماـ إ  
" خطمو  .(ُ)ظمـك

 لرثعا كلرثعاف كما و دـ. الشفكمطكر  كثذلؾ اككف م مكع طكر افظهار  قمالودالو  مف ذلؾ 
 -كداما ام  لمقموها:

 :الوو وأوو م  الماـ مف كممواف د ط لمقم  ال ثـ األكؿ كذو ال ركؼ
٢َٕ ٣ٍّسُ  َوُي٧ِۡؽۡدُز٥﴿ -ُ َٰٖل َوَبجَِي َوَيۡض ٦َۡق

َ
َٰ ثِأ ٩َۡكَٰٗؿا ٥ۡ َصجٍّ

َ
٢َٕ ٣ٍُّس٥ۡ خ   .[ُِ: لكح ]﴾ ٖخ َوَيۡض

ِ ػَ  ٥ۡ ٠ُ٪ذُ ﴿ -ِ ُمُؿوَن ث
ۡ
ۡػؿَِصۡخ ل٤ِ٪ٍّةِس دَأ

ُ
ٍح أ ٍّ٦

ُ
ُؿوِف رۡيَ أ ٕۡ ٨ِ  ٱل٧َۡ َٔ ِ َودُؤۡ  ٱل٧ُۡ٪١َؿِ َوَتۡ٪َ٭ۡٮَن  ُِۗ ٦ُِ٪ٮَن ث  ﴾  ٱّللٍّ

  .[َُُممراف:  ] ؿ
ِي٨َ   ﴿ -ّ ذۡ َءا٦َُ٪ٮاْ وَ  َوٱَّلٍّ َٕ َج ٖۚ ُُكَّ ُذّرِ  ُ٭٥ۡ ٱتٍّ ءٖ َۡلَۡجَُٰ٭٥ ٨ِۡ٦ّ َخ٤٧َِِ٭٥ ٦ِّ ٨ ََشۡ

َ
َ٪ة ثِِ٭٥ۡ ُذّرِيٍَّذُ٭٥ۡ َو٦َةٓ خ ۡٞ ۡۡلَ

َ
يٍُّذُ٭٥ بِإِيَف٨ٍَٰ خ

  .[ُِ: الطكر]﴾ ث٧َِة ٠ََكَت ر٬َِٞي  ٱۡمؿِِٕۢي
دُٮاْ بُِكٮَرةٖ ٨ِ٦ّ ٦ِّۡس٫ِ٤ِ ٥ۡ ِػ ٠ُ٪ذُ  نِإَو ﴿ -ْ

ۡ
َٰ َخۡجِؽ٩َة َٚد نۡلَة ٰىََلَ ٍـّ ة ٩َ ْ وَ  ۦَرۡيٖت ّم٧ٍِّ ٮا ُٔ ِ ُمَ٭َؽآَءُز٥ ٨ِ٦ّ ُدوِن  ٱۡد  ٱّللٍّ

   .[ِّ: الث رة]﴾ ِؽرَِي ُذ٥ۡ َصَٰ إِن ٠ُ٪
ۡرَبَِٕي ََل٤َۡٗح ُث٥ٍّ  ﴿ -ٓ

َ
ۡؽ٩َة ُمٮََسأ أ َٔ َٰ ـَ َۡؾُت٥ُ ِإَوۡذ  ِ  ٢َ ٱ٣ِٕۡضۡ  ٱَّتٍّ ِؽه ٕۡ   ۦ٨ۢ٦ِ َب

َ
   .[ُٓ: الث رة]﴾ ٧ُِ٤ٮَن ٩ُذ٥ۡ َظَٰ َوأ

يَۡفَٰ  ﴿ -ٔ
َ
ۡو ٦َة َم١ََ٤ۡخ خ

َ
َِٰصِ٭٥ۡ أ ـَ ۡز

َ
أ أ    .[َّ: المعارج]﴾  َم٤ُٮ٦َِي ٥ۡ َدرۡيُ ُ٪ُ٭٥ۡ َٚإِجٍّ٭ُ إِّلٍّ ٰىََلَ

ِي٢ُۡٝ ٬َُٮ  ﴿ -ٕ زُ  ٱَّلٍّ
َ
ۡرِض  ٥ۡ ِػ َذَرأ

َ
وَن  ٱِۡل    .[ِْ: الممؾ]﴾ ِإَوََل٫ِۡ ُحَِۡشُ

ٖ- ﴿  َٜ ٨ۡ َػ٤َ ٍّ٦
َ
َٰتِ أ َفََٰق ۡرَض وَ  ٱلكٍّ

َ
َل ٣َُس٥ ٨َِ٦ّ  ٱِۡل ـَ ٩

َ
٧َةٓءِ َوأ ۢنَجۡتَ٪ة ث٫ِِ  ٱلكٍّ

َ
ة ََكَن  ۦ٦َةٗٓء َٚأ َٜ َذاَت َبۡ٭َضحٖ ٦ٍّ ِ َظَؽآن

 َٓ ءَِؾ٫َٰٞ ٦ٍّ
َ
ُۗ أ ٓ ن دُۢنجُِذٮاْ َمَضَؿ٬َة

َ
ِۚۡ ٣َُس٥ۡ أ ِؽلُٮَن ٥ۡ٬ُ َٝٮۡ ث٢َۡ  ٱّللٍّ ٕۡ    .[َٔ: اللمؿ]﴾ مٞ َح

 :لمقم   ال ثـ القالو كذو ال ركؼ الوو وأوو م  الماـ مف كمم  كمف كمموافك 
ِي٨َ وَ  ﴿ -ُ حٖ َحَۡكُج٫ُ  ٱَّلٍّ َٕ اِب ثًِِٞ َف٤َُُٰ٭٥ۡ ٠ََۡسَ ۡٔ َ

ُؿٓواْ أ َٛ ۡم ٱ٣َز أ إَِذا َصةَٓءهُ  نُ ة َٔ ٍّْ ة َووََصَؽ  ٔٗ ل٥َۡ ََيِۡؽهُ َمۡي  ۥ٦َةًٓء َظتٍّ
 َ ٫َُٰ ِظَكة ۥِٔ٪َؽهُ  ٱّللٍّ ٍّٚى ُ وَ  ۗۥُ ث٫َُ ََٚٮ ُٓ  ٱّللٍّ   .[ّٗ: اللكر]﴾  ٱۡۡلَِكةِب َۡسِي
خۡ  ﴿ -ِ

َ
ل٥َۡ أ

َ
ُجُؽواْ ٭َ خ ٕۡ ن ّلٍّ َت

َ
ًَۡع٨ََٰ  ۡؽ إََِلُۡس٥ۡ َيََٰجِِنٓ َءاَدَم أ    .[َٔ: اس] ﴾ ٱلنٍّ

َٟ ث٧َِة ََك٩ُٮاْ ذ٫ًِِ  ﴿ -ّ    .[ّٔ: ال  ر]﴾ وَن َح٧ََۡتُ َٝةلُٮاْ ث٢َۡ ِصۡبَجَٰ
ن دَُىٮُمٮاْ َػرۡيٞ  ﴿ -ْ

َ
ٕۡ  ٣ٍُّس٥ۡ إِن ٠ُ٪ذُ َوأ    .[ُْٖ: الث رة]﴾ ٧َُ٤ٮَن ٥ۡ َت

ُم٥ۡ ُث٥ٍّ َّل يَسُ   ﴿ -ٓ ْ ِإَون َتَذَٮ٣ٍّۡٮاْ يَۡكتَۡجِؽۡل َٝۡٮ٦ًة َدرۡيَ ٦َۡثَٰ  ٮ٩ُٓٮا
َ
   .[ّٖ: م مد]﴾ ٤َُس٥ أ

                                                           

 (.ّٗص( م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد )ُ)
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ٮاْ ِػ َدارِمُ  ﴿ -ٔ ُٕ ةَل َت٧َذٍّ َٞ ُؿو٬َة َذ َٞ َٕ َٰ َذ ـَ ٌؽ َدرۡيُ ٥ۡ زَ ۡٔ َٟ َو ِ َٰل يٍّةمٖ  َذ
َ
   .[ٓٔ: ذكد]﴾ ١ۡ٦َُؾوٖب  َسَح خ

ُ ُٜ ٧ۡعَ حَ  ﴿ -ٕ ْ  ٱّللٍّ ا َِٰخ  َوُيۡؿِّب  ٱلّؿَِبٮَٰ َؽَؼ ُ وَ  ٱلىٍّ ثًٍِم  ٱّللٍّ
َ
ةٍر أ ٍّٛ    .[ِٕٔ: الث رة]﴾ َّل ُحِتَّ ُُكٍّ ٠َ

ۡم ظَ  ﴿ -ٖ
َ
ن دَۡؽُػ٤ُٮاْ كِ أ

َ
َس٢ُ  ٱۡۡلَ٪ٍّحَ ۡبُذ٥ۡ أ دُِس٥ ٦ٍّ

ۡ
ة يَأ ِي٨َ َول٧ٍَّ    .[ُِْ: الث رة]﴾  َػ٤َۡٮاْ ٨٦ِ َرۡج٤ُِس٥   ٱَّلٍّ

٩َۡكَٰٗؿا  ۡدُز٥َوُي٧ۡؽِ  ﴿ -ٗ
َ
٢َٕ ٣ٍُّس٥ۡ خ َٰٖخ َوَيۡض ٢َٕ ٣ٍُّس٥ۡ َصجٍّ َٰٖل َوَبجَِي َوَيۡض ٦َۡق

َ
   .[ُِ: لكح]﴾ ثِأ

   .[ٔ: الكادركف]﴾ ُ٪ُس٥ۡ َوىِلَ دِي٨ِ ٥ۡ دِي٣َسُ  ﴿ -َُ
ّب٫ِِ  ۥَذ٨٧َ َصةَٓءهُ  ﴿ -ُُ حٞ ٨ِ٦ّ رٍّ َْ ِٔ َٙ ٦َ  ۥ٫َ٤َُٚ  ٱ٩َذَهَٰ َٚ  ۦَمۡٮ ۡمُؿهُ ة َق٤َ

َ
ِ  إََِل  ۥٓ َوأ    .[ِٕٓ: الث رة]﴾  ٱّللٍّ

٧َٰٗة  َولَ٭ُ  ﴿ -ُِ ـَ ًٮا إِّلٍّ َق ۡ٘ ٮَن ذًَِ٭ة ٣َ ُٕ ة ٥ۡ رِزۡ ّلٍّ يَۡك٧َ ًّٗ ِن َٔ    .[ِٔ: مراـ]﴾ ُرُ٭٥ۡ ذًَِ٭ة ثُۡسَؿٗة َو
٢ََٕرّبِ  َٝةَل  ﴿ -ُّ ّلٍّ دَُس٥َِ٤ّ  ٱۡص

َ
َٟ خ ٓ َءايَٗح  َٝةَل َءاَحُذ يٍّةٍم إِّلٍّ  ٱنلٍّةَس َّلِ

َ
ََٰسَح خ ـَ اُۗ زَ ـٗ    .[ُْ] ؿ ممراف:  ﴾ َرۡم

يَّسُ  ﴿ -ُْ
َ
ٮُل خ ُٞ ٨ َح ٩ـ٣َِۡخ ُقٮَرةٞ ٧َِٚۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ

ُ
ِ ٥ۡ َزاِإَوَذا ٦َةٓ أ ۚۡ  ۦٓ َدد٫ُۡ َفَِٰؾه    .[ُِْ: الوكث ]﴾ إِيَفَٰٗ٪ة

ِخ  ﴿ -ُٓ َٕ ۡوَٮاُت وََػَن
َ
ُٓ إِّلٍّ  ٱِۡل ِنَٰمۡح ََٚٗل تَۡك٧َ    .[َُٖ :طه]﴾ ة ٧ۡ٬َٗك ل٤ِؿٍّ

٤َۡ٪ة ٩َۡٮ٦َسُ  ﴿ -ُٔ َٕ    .[ٗ: اللثأ]﴾ ةٗتة ٥ۡ ُقجَ وََص
َ٪ة  ﴿ -ُٕ ۡٞ نَص٨ََٰ إ٩ٍِّة َػ٤َ ٍح  ٱۡۡلِ َٛ ُۡ ۡمنَ ٨٦ِ جَّ

َ
ۢا ثَِىرًياأ َٕ ٤َۡج٫َُٰ َق٧ًِ َٕ    .[ِ: افلثاف]﴾ ةٖج ٩ٍّۡبَذ٫ًِ٤ِ ََٚض

ۡؽ ِصبۡ  ﴿ -ُٖ َٞ ا  ة ًٔ ۡي ُذ٥ۡ مَ ٣ٍّ    .[ٖٗ: مراـ]﴾ إِّدٗ
ُٗ- ﴿  ِ ۡۡسِ ث

َ
ٖٓ ٨َِ٦ّ َٚأ ُۡ َٟ ثِِٞ ِ٤٬ۡ

َ
٢ِۡ أ ٓۡ وَ  ٱَلٍّ َظٞؽ  ٱدٍّجِ

َ
ۡدَبََٰؿ٥ۡ٬ُ َوَّل ي٤ََۡذِٛۡخ ٦ِ٪ُس٥ۡ أ

َ
ٌُ وَ أ ْ ٱۡم ًُۡر دُ ۡؤَمُؿوَن  ٮا ﴾ َظ

   .[ٓٔ: ال  ر]
ۡحَذ٭ُ ﴿ -َِ

َ
َٟ إِۡذ َرخ َٕ ًَ َٝةَل َيََٰكَُٰؿوُن ٦َة ٦ََ٪    .[ِٗ: طه]﴾ ٤َّٓٮاْ ٥ۡ 

ًۡ٭ِ ﴿ -ُِ َ٤ َٔ رَۡق٤َۡ٪ة 
َ
ٮاْ َٚأ ًُ َؿ ۡٔ َ

٢ًَۡ َٚأ ؿِمِ ٥ۡ َق َٕ ُز٢ٍ  ٱ٣ۡ
ُ
ًِۡ٭٥ۡ َص٪ٍّتَۡيِ َذَواََتۡ أ ٣َۡجَُٰ٭٥ ِِبَ٪ٍّتَ ٍٖ َوَبؽٍّ ءٖ  ََخۡ  زۡ ٢ٖ وَََشۡ

َ
َوخ

   .[ُٔ: ثثأ ]﴾ ٨ِ٦ّ ِقۡؽرٖ ٢ًِٖ٤َٝ 
ۡۡسِ ثَِِٕجةدِي َٚ ﴿ -ِِ

َ
ۡن أ

َ
ًَۡ٪ةٓ إََِلَٰ ُمٮََسأ أ وَۡظ

َ
ۡؽ أ َٞ َ  ٱۡۡضِۡب َو٣َ ؿِ ل ََ ة ِػ ُ٭٥ۡ  ٗٞ ُٙ َدَرَٗك َوَّل  يَبَٗك ة ٱۡۡلَۡعؿِ ي ّلٍّ دََذَٰ 

   .[ٕٕ: طه ]﴾ ََّتََۡشَٰ 
َٓ  ٱنلٍّةرِ ٨ۡ٧َ٠َ ٬َُٮ َخَِِٰلٞ ِػ ﴿ -ِّ ٍُّ َٞ ٮاْ ٦َةًٓء َۡح٧ًِٗة َذ ُٞ َٕ  وَُق ٦ۡ

َ
   .[ُٓ: م مد]﴾ ةَٓء٥ۡ٬ُ  أ

ِْ- ﴿  ًۡ َ٤ َٔ ۡسَ٪ة  َٕ َُٰ٭٧َة َب و٣َى
ُ
ُؽ أ ۡٔ ِٔجَ َٚإَِذا َصةَٓء َو ٖس َم ؽِ ُس٥ۡ 

ۡ
ْوىِل ثَأ

ُ
َةٓ أ َٰ ٢َ ةٗدا نلٍّ ـَ ٖۚ يٖؽ ََٚضةُق ٮاْ ِػ َوََكَن  ٱّلِيَ ةرِ

ٮّٗل  ُٕ ۡٛ ٗؽا ٦ٍّ ۡٔ    .[ٓ: افثراق]﴾  َو
ِٓ- ﴿  ُٓ َٛ ة ٦َة يَ٪ ٍّ٦

َ
ۡرِضٖۚ ِػ ُر ١٧ًَُۡ ذَ  ٱنلٍّةَس َوأ

َ
  .[ُٕ: الرمد]﴾  ٱِۡل
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 ِٔ- ﴿ 
َ
٤َۡجَُٰ٭٥ۡ أ َٕ َكُ٭٥ۡ ََٚض ُٛ ٩

َ
ْ أ ٧َُ٤ٓٮا َّ ةر٩َِة َو َٛ ۡق

َ
ِۡؽ َبۡيَ أ ْ َربٍَّ٪ة َبَٰٕ ةلُٮا َٞ َٝۡجَٰ َظةدِيَر َذ ٍـّ ٍقٖۚ ُ٭٥ۡ ُُكٍّ َوَم ٍـّ ﴾ ... ُم٧َ

   .[ُٗ: ثثأ]
ۡمَِل  ﴿ -ِٕ

ُ
ًِۡؽي ٦َذٌِي َوأ    .[ْٓ: ال مـ]﴾  لَُ٭٥ۡۚۡ إِنٍّ ٠َ

جٍّ  ﴿ -ِٖ
َ
ٍُّ٭٥ۡ ٠َد ٧َ٤ِۡٗةٞن ل ًِۡ٭٥ۡ  َ٤ َٔ ٮُف  ُُ ١ُۡ٪ٮٞن ُ٭٥ۡ لُؤۡ َوَي    .[ِْ: الطكر]﴾ لُٞؤ ٦ٍّ

ِِنّٖ  ﴿ -ِٗ ٗح ٨ِ٦ّ ٦ٍّ َٛ ُۡ ُٟ ُج ل٥َۡ يَ
َ
   .[ّٕ: ال اام ]﴾  ُح٧َِۡنَٰ  خ

َّ- ﴿  ٢ُ٬ۡ
َ
٨َ٦ِ أ

َ
َٚأ

َ
َؿىأ أ ُٞ ُقَ٪ة ثََحَٰٗذة َو٬ُ  ٱ٣ۡ

ۡ
ًَُ٭٥ ثَأ تِ

ۡ
ن يَأ

َ
ِ أ    .[ٕٗ: األمراؼ]﴾ ٧ُٮَن ٥ۡ ٩َةٓن

ُؿهُ  ﴿ -ُّ ۡٛ ٫ًِۡ ُز َ٤ َٕ َؿ َذ َٛ ِكِ٭٥ۡ  ۥ  ٨٦َ َز ُٛ ٩
َ
٢َ٧ِ َص٤َِٰٗعة َِِٚل َٔ    .[ْْ: الركـ ]﴾ وَن َح٧َۡ٭ؽُ َو٨ۡ٦َ 

مۡ  ﴿ -ِّ
َ
ٍء  أ ٮاْ ٨ۡ٦ِ َدرۡيِ ََشۡ ُٞ ۡم ٬ُ ُػ٤ِ

َ
ٮنَ ٥ُ أ ُٞ    .[ّٓ: الطكر]﴾  ٱ٣َۡذ٤َِٰ

ّّ- ﴿  ِ ِ دُۡؤ٦ُِ٪ٮَن ث ِ َودَُخَِٰ٭ُؽوَن ِػ َقب٢ًِِ  ۦَورَُقٮِلِ  ٱّللٍّ َٰ  ٱّللٍّ ٦َۡق
َ
ِكُس٥ۡۚۡ ثِأ ُٛ ٩

َ
   .[ُُ: الطؼ ]﴾ ٣ُِس٥ۡ َوأ

وۡ  ﴿ -ّْ
َ
ًَۡ٪ة  أ َ٤ َٔ ٩ـَِل 

ُ
ةٓ أ جٍّ

َ
ٮلُٮاْ لَۡٮ خ ُٞ ّبُِس  ُت ٱ١ِ٣َۡتَٰ َت ۡؽ َصةَٓءُز٥ ثَّحَِ٪حٞ ٨ِ٦ّ رٍّ َٞ ٬َۡؽىَٰ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡۚۡ َذ

َ
ٗؽى ٥ۡ َو٬ُ ١َُ٣٪ٍّةٓ أ

 ۡۚ    .[ُٕٓ: األلعاـ ]﴾ َورَۡۡحَحٞ
ّٓ- ﴿  ۢ ٮَن   ُخۡمٞ ثُۡس٥ٌ  ُو٥َّ ُٕ    .[ُٖ: الث رة]﴾ َذُ٭٥ۡ َّل يَؿِۡص
ّٔ- ﴿  ٢ُ ّىِ َٛ َٟ ُج ِ ٤ٍّ  ٱٓأۡلَيَِٰخ َوَمَزَٰل َٕ ٮَن ُ٭٥ۡ يَؿۡ َو٣َ ُٕ    .[ُْٕ: مراؼاأل]﴾ ِص

  :اختالف القراءات في اإلظيار الشفوي وأثر ذلك االختالف
لواف ألفػان  كلكػلهـ اخومفػكا دػو مثػ ق مم  إظهار الماـ الثاكل  ملد  ما   ركدها المػذككرة ااوفؽ ال ر 

 :مف مثائؿ األطكؿ كذما
 ػداث مػف ذػذر كحػد و ػدـ ال أواًل: اختالفيم ففي مفيم الجمفع بفين إسفكانيا وبفين ضفميا مفع الصفمة،

ذكػر لمقمػ  كاكفػو دػو ذلػؾ ذلػا  ثمػا لغلػ  مػف افمػادة  (1)ل  ملد الكالـ مم  افخفاق الشػفكمأالمث
لمػػاـ ال مػػ  المخومػػؼ داهػػا كالوػػو كحػػ  ثعػػدذا  ػػرؼ مػػف  ػػركؼ افظهػػار الشػػفكم كذلػػؾ لاظهػػر لقػػر 

 :له وعال حك  افظهار الشفكم  كمف األمقم  مم  ذلؾ ذذر المثأل  مم  اخوالؼ ال راقات دو
ِي٨َ  ِوَسََٰط  ﴿ -ل ًِۡ٭٥ۡ َدرۡيِ  ٱَّلٍّ َ٤ َٔ ٧َۡخ  َٕ ۡج

َ
ٮِب خ ٌُ ۡ٘ ًِۡ٭٥ۡ َوَّل  ٱل٧َۡ َ٤ ٓا٣َِّي َٔ ٌٍّ   .[ٕ: الفاو   ]﴾ ٱل

ِٔ٪َؽ  ﴿ -ب ُِۗ ٥ۡ٬ُ َدَرَجٌَٰخ  ُ وَ  ٱّللٍّ ٤٧َُٮنَ  ٱّللٍّ ٕۡ   .[ُّٔ:  ؿ ممراف ]﴾  ثَِىرُيۢ ث٧َِة َح
َ٭ة ﴿-ج حَّ

َ
د يِۡؽيُس٥ ٨َِ٦ّ ٢ُٝ ل٨٧َِّ  ٱنلٍِّبَّ  َيأ

َ
ىأ ِػٓ خ ۡۡسَ

َ
٥َِ٤  ٱِۡل ٕۡ ُ إِن َح ةٓ  ٱّللٍّ ا ّم٧ٍِّ ا يُۡؤدُِس٥ۡ َػرۡيٗ ِػ ٤ُُٝٮبُِس٥ۡ َػرۡيٗ

ِٛۡؿ ٣َُس٥ۡۚۡ وَ  ۡ٘ ِػَؾ ٦ِ٪ُس٥ۡ َوَي
ُ
ُ أ ٮرٞ رٍِّظ٥ًٞ  ٱّللٍّ ُٛ   .[َٕ: األلفاؿ ]﴾ َد

                                                           

 .ف ذذا الث ث( مْٗالظر  ص )( ٔ)
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ة ََك٩ُ  َٔ لَُ٭٥ۡ َقّيِ  َوَبَؽا ﴿-د ُـِءوَن  ۦٮاْ ث٫ِِ ةُت ٦َة ٠ََكُجٮاْ وََظةَق ثِِ٭٥ ٦ٍّ   .[ْٖ: الزمر]﴾ يَۡكَذۡ٭
دػػو  خػػوالؼكذلػػؾ مػػف خػػالؿ ا داومقػػؿ ثكضػػكح  لمثػػأل لمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر ا األثففر:

  دمػػف مػػاـ ال مػػ  ثػػاف افثػػكاف كالطػػم وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو  افظهػػار الشػػفكم ك ػػكدا كمػػدما
كذلػػػؾ لم ػػػوق  ؛ف ال كػػػـ ملػػػدذـ إظهػػػاران شػػػفكااكػػػاف ا ػػػرل ثإثػػػكاف مػػػاـ ال مػػػ  كذػػػـ ال مهػػػكر دثػػػاكك 

)الػػداؿ( دػػػو ك دػػو المقػػػاؿ األكؿ  ػػركؼ افظهػػار الشػػػفكم ثعػػد المػػػاـ الثػػاكل  كذػػػو )الغػػاف   الػػػكاك(
المقاؿ القالو ك)الخاق( دو المقاؿ القالث ك)الثاف( دو المقاؿ الراث  كذػذر ال ػركؼ ذػو مػف  ػركؼ 

ذػا  كمػػف كػاف ا ػػرل ثضػػـ مػاـ ال مػػ  كطػموها كذػػـ اثػػف افظهػار الشػػفكم الثػو  كالعشػػراف المو ػػدـ ذكر 
كذلػؾ لو ركهػا  ؛كقار كلثك  عفر كحالكف دو ل ػد ك هاػه دمػف اكػكف  كػـ المػاـ ملػدذـ إظهػاران شػفكاا

 كالوفاق ثككلها الذم ذك شرط ف راق األ كاـ مماها.

 لنقل:وا ز الواقع بعد الساكن الصحي  بين التحقيقفي اليم ءاتثانيًا : اختالف القرا
 اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ثشػػػوق مػػػف الوفطػػػاؿ ملػػػد الكػػػالـ ممػػػ  مػػػف ذػػػذر المثػػػأل  حػػػد و ػػػدـ ال ػػػداث
كاكفػػػو دػػػو ذلػػػؾ ذكػػػر ثعػػػض األمقمػػػ  الموعم ػػػ   دػػػال  ا ػػػ  فمادوػػػه مػػػرة لخػػػرل (1)افظهػػػار ال م ػػػو

 :ثافظهار الشفكم دو ذذر المثأل  كملها
مۡ  ﴿ :حكلػه ثػث اله)لـ لملػوـ( مػف 

َ
٨ ِػ  أ ٦ِ٪ُذ٥ ٦ٍّ

َ
٧َةٓءِ  أ َٙ  ٱلكٍّ  ًۡ ٧َُ٤ٮَن ٠َ ٕۡ ًُۡس٥ۡ َظةِوٗجة  ََٚك َذ َ٤ َٔ ن يُۡؿِق٢َ 

َ
أ

٫ًَۡ  َول٥َۡ  ﴿ :حكله وعال   ك [ُٕ: الممؾ ]﴾ ٩َِؾيؿِ  ۡدرِ ٦َة ِظَكةبِ
َ
 .[ِٔ: ال اح  ]﴾ أ

دػػو ك ػكد افظهػػار خػوالؼ مػف خػػالؿ ا داظهػػر  ثػأل لمػػا لقػر اخػػوالؼ ال ػراقات دػو ذػػذر الم األثفر:
  دمف الهمز الكاح  ثعد الثاكف ثاف الو  اؽ كالل ؿ اخوالؼ ال راقات دو ذلؾ ثثثبالشفكم كمدمه ك 

كذلػػؾ ؛ ثػػاككف ال كػػـ ملػػدذـ إظهػػاران شػػفكااكذػػـ ال مهػػكر د كػػاف ا ػػرل ثإثػػكاف المػػاـ كو  اػػؽ الهمػػز
الهمػػػز مػػػف  ػػػركؼ افظهػػػار كذػػػذر إ ػػػدل طػػػكر ك   ز ثعػػػد المػػػاـ الثػػػاكل  مػػػف كمموػػػافلم ػػػوق الهمػػػ

اف مػػػف حػػرل ثل ػػػؿ  ركػػػ  الهمػػزة إلػػػ  الثػػاكف حثمهػػػا كذػػػك المػػاـ دػػػو ذػػػذ  ك مػػا ثػػػثؽافظهػػار الشػػػفكم ك
كذلػؾ لو ركهػا ثالل ػػؿ  ؛إظهػاران ك  غاػرر مػػف ل كامهػا كػكف  كػػـ المػاـ ملػدرادمػف المقػالاف كلظائرذمػا 

 كزكاؿ ثككلها الذم ذك شرط ف راق األ كاـ مماها.
ظهػػار الشػػفكم كذلػػؾ دػػو ثعػػض المكاضػػ  مػػا مػػا اوعمػػؽ ثفػػرش ال ػػركؼ د ػػد اخومػػؼ ال ػػراق دػػو افلك 

الموفرحػػ  دػػو ثػػكر ال ػػر ف الكػػراـ كار ػػ  الثػػثب دػػو اخػػوالدهـ دػػو ومػػؾ المكاضػػ  إلػػ  ثعػػض األمػػكر 
 .ملها

                                                           

 .( مف ذذا الث ثَْالظر  ص )( ٔ)
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  :كمف األمقم  مم  ذلؾ، وتحريكيا يابين إسكانفي الميم قراءات اختالف ال 
٫ُ ﴿ حاؿ وعال : ل/ ُٕ ِ ٦َّذ

ُ
َؿ َٚأ َٛ هُ ٤ًَِٝٗٗل ُث٥ٍّ  ۥَٝةَل َو٨٦َ َز ؿَّ َُ ًۡ َ

َؾاِب  ۥٓ أ َٔ  ﴾ ل٧َِۡىرُي ٱَوبِۡمَف  ٱنلٍّةرِ  إََِلَٰ 
  .[ُِٔ: الث رة]

وىٍشػػداد الوَّػػاق دأموعػػه()حػػرل ال مهػػكر القففراءات: كحػػرل اثػػف مػػامر ك ػػدر ثإثػػكاف المػػاـ   ثو راػػؾ اٍلًمػػاـ كى
 . (1)كوخفاؼ الواق

 حاؿ اثف خالكاه  وضعاؼلله مضارع مو  المعدل ثال :ك ه حراقة ال مهكر ثالوشداد ذك التوجيو:
َجَُٰ٭٥ۡ إََِلَٰ ِظٖي  ﴿ :كدلامه حكله  وكرار الفعؿ ك مداكموه :كال    لمف شدد"  ق(:َّٕ)ت ٕۡ   ﴾َو٦َذٍّ
الموعدم ثالهمزة  كمف  (لمو )لله مضارع  :ذك حراقة اثف مامر ثالوخفاؼ كك ه  (2)[ ٖٗ: اكلس ]

ثالوخفاؼ  ( وً لمٍ )كاف  (حماؿ )دمما  اق معه ب     ذذر ال راقة لف وكرار الفعؿ   اككف معه حماال
لكرمت  :اأوااف دو الكالـ ثمعل  كا د ك كلؾ (لدعؿ كدعؿ)ثالوشداد مم  لف  ( وٌ لمى )لكل  ثه مف 

 .(3)ككرمت
دػو  خػوالؼا  مػف خػالؿالمكضػ   داوثػاف ثكضػكح كذلػؾ  المػا لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذاألثر: 

ف   دمػف كػػاالمػاـ ثػاف إثػػكالها كو راكهػاعػا  خػوالؼ ال ػػراقات دػو وث ك ػكد افظهػار الشػفكم كمدمػػه
لم وق الواق ثعد الماـ الثاكل  مف كمم  كذلؾ  ؛ثاككف ال كـ ملدر إظهارا شفكاان د ا رل ثإثكاف الماـ

مف كاف ا ػرل ثو راػؾ المػاـ كذػـ ال مهػكر ك ثثؽ  كا دة كذذر طكرة مف طكر افظهار الشفكم كما 
كذلؾ لو ركها كالوفاق ثككلها الذم ذك شرط ف ػراق األ كػاـ  ؛ذـ إظهارا شفكاااككف ال كـ ملددمف 

 مماها.

ِي٨َ ﴿حاؿ وعال :  ب/ ِ  َوٱَّلٍّ ١ُٮَن ث َٝةُمٮاْ  ٱ١ِ٣َۡتَٰتِ ُح٧َّكِ
َ
ةَ َوأ ٤َٮَٰ ۡصَؿ  ٱلىٍّ

َ
ُٓ أ ً ٌِ  ﴾  ٱل٧ُۡۡى٤ِِعيَ إ٩ٍِّة َّل ٩ُ

  .[ِٓ: األمراؼ]
ثإثػكاف المػػاـ كوخفاػػؼ المػػاـ كوشػداد الثػػاف  كحػرل شػػعث   امٌثػػككف( ثو راػؾ حػػرل ال مهػكر): القفراءات
 .(4)الثاف

 (ومثؾ)مضعؼ العاف  ثمعل :  (ؾمثٌ )لله مضارع  :ك ه حراقة ال مهكر ثالوشداد: التوجيو
الوأكاد  كذك مف مثؾ  :دالوشداد مم  الوكقار  كالوكرار لمومثؾ ثكواب ا وعال   كداه معل 

                                                           

 (.َُٕ/ُج(  اثف م اذد: الثثع  دو ال راقات )ِِِ/ِجالظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر ) (ٔ)
 (.ٕٖص: ال    دو ال راقات الثث  )اثف خالكا  (ٕ)
 (.ُِٗ/ُجالثشر )(  الدمااطو: او اؼ دضالق ٕٖص: ال    دو ال راقات الثث  )اثف خالكا  (ٖ)
 (.ْٕٖ/ِج) (  الكاثطو: الكلز دو ال راقات العشرِّٗص( الظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر)ْ)
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. (1)زم  كالوكرار  دالوشداد ادؿ مماها كالداف ا واج ال  المال مر  لم لزمه  دالومثؾ ثكواباأل
الثاق كحالكا دإذا خففكا لـ ادخمكا   كت ثالشوقمث :إلما ا اؿ :كمف ال    لهذر ال راقة للهـ حالكا

 (لمثؾ)لله مضارع  :كك ه حراقة شعث  ثالوخفاؼ ذك  لمثكت ثالشوق :ك  ا اؿ  ثكت الشوقلم
َٟ  ﴿ :كمله حكله وعال  َٟ َزوَۡص ًۡ َ٤ َٔ  ٟۡ ۡمِك

َ
اٗرا ﴿ :كحكله وعال   [ّٕ: األ زاب] ﴾أ َوَّل ُت٧ِۡك١ُٮ٨٬ٍُّ ِۡضَ

 ْ َذُؽوا ٕۡ َ ًۡٗ٪ة﴿كواب ا كدو   اد الثاقكالعرب وز   [ُِّ: الث رة] ﴾ّۡلِ َِٔجةُد  َخ ِ يَِۡشَُب ثَِ٭ة   ﴾ ٱّللٍّ
 .(2)لمثكت الشوق :معلار  لشوقلمثكت ثا :دكذلؾ و كؿ  لم اشرثها كالثاق زائدة  [ٔ: افلثاف]

دػػو خػػوالؼ ا  مػػف خػػالؿالمكضػػ    ااخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذالموروػػب ممػػ  قػػر األ كاظهػػر األثففر:
حػػرل    دمػػفالمػػاـ ثػػاف إثػػكالها كو راكهػػاوثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو  افظهػػار الشػػفكم ك ػػكدا كمػػدما

ثعػد المػاـ الثػاكل  مػف كممػ   ثػافاللم ػوق كذلػؾ  ؛ثاككف ال كػـ ملػدر إظهػارا شػفكاان دثإثكاف الماـ 
 الماـ حرل ثو راؾ الماـ دمف اككف  كـ مفك   و دـكا دة كذذر طكرة مف طكر افظهار الشفكم كما 

 كذلؾ لو ركها كالوفاق ثككلها الذم ذك شرط ف راق األ كاـ مماها. ؛ملدر إظهارا شفكاا

َذُذَفَُٰؿو٫َ٩ُ  ﴿حاؿ وعال :  ج/
َ
َٰ ٦َة يََؿىَٰ  ۥأ   .[ُِ: الل ـ]﴾ ٰىََلَ

ركله ( ثضـ الواق كدوح الماـ كللؼ ثعدذا  كحػرل  مػزة كالكثػائو كخمػؼ اال مهكر) لدوم لحر : القراءات
ثكاف الماـ  .(ّ)كاع كب ثفوح الواق كا 

اذا  ادله  كالمعل : لدو ادلكله داما  (مارل امارم )لله مضارع  :ك ه حراقة ال مهكر ذك: التوجيو
َٟ  ﴿ :كر ر  كما حاؿ وعال  مممه ِّٜ ِػ  يَُخَِٰؽلُٮ٩َ َ  ٱۡۡلَ َؽ ٦َة دَبَيٍّ ٕۡ كك ه حراقة  مزة   [ٔ: األلفاؿ ]﴾ َب

اذا   د  كالمعل : لدو  دكله مم  ما ارل اذ كاف شأف  (مرل امرم )لله مضارع  :كمف معه ذك
 د مؿ مم  ذلؾ. -طم  ا مماه كثمـ -م مد كاف ال  كد لما اأواهـ ثه اللثو المشر 
 ثطػػػاؿ شػػػوق د ػػػد   ػػػدر  كمػػػف   ػػػد شػػػائا  ػػػادؿ دػػػوإف مػػػف  ػػػادؿ دػػػو أل ؛موػػػداخمواف وػػػافقكال را

 .(ْ)ثطالهإ
دػو ك ػكد افظهػار خػوالؼ ا  مػف خػالؿ داظهػرالمكضػ    اقر اخوالؼ ال راقات دو ذذلما ل األثر:

 ف ا رل ثإثػكاف المػاـ  دمف كاالماـ ثاف إثكالها كو راكهاوثعا  خوالؼ ال راقات دو  الشفكم كمدمه
لم ػػوق الػػراق ثعػػد المػػاـ الثػػاكل  مػػف كممػػ  كا ػػدة كذػػو كذلػػؾ  ؛ثػػاككف ال كػػـ ملػػدر إظهػػارا شػػفكاان د

                                                           

 (.ْٖٓ( الظر  م مد ثالـ م اثف: ال راقات كاقرذا دو ممـك العرثا  )ُ)
 (.َُّص( الظر  اثف زل م :     ال راقات )ِ)
 (.ٕٔٓص) الظر  اثف ال زرم: و ثار الواثار (ٖ)
 (.ْٔٓ ْٓٓ/ُجم مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا  ) (ٗ)
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اػؾ المػاـ كذػـ ال مهػكر دمػف اكػكف مػف كػاف ا ػرل ثو ر ك   الشفكم كما ذك م رر إ دل طكر افظهار
كذلػػػؾ لو ركهػػػا كالوفػػػاق ثػػػككلها الػػػذم ذػػػك شػػػرط ف ػػػراق األ كػػػاـ  ؛ملػػػدذـ إظهػػػارا شػػػفكاا المػػػاـ  كػػػـ
 ماها.م

 النون والميم المشددتينحكم أثر اختالف القراءات في  :المطمب الثالث

 الرثـ. دو: ذما المضثكطواف ثكض  شدة مماهما النون والميم المشددتان
 .(1)[ِ]العطر:  ﴾ًإفَّ  ﴿  [ٗالض  : ] ﴾دىأىمَّا ﴿

ال ػػػرؼ  داػػػدغـ  كالقػػػالو مو ػػػرؾ  كال ػػػرؼ المشػػػدد لطػػػمه مكػػػكف مػػػف  ػػػرداف: األكؿ ملهمػػػا ثػػػاكف
 الثاكف دو ال رؼ المو رؾ ث اث اطاراف  ردنا كا دنا كالقالو مشددنا.

 ﴾ إ٩ٍُِّس٥ۡ  ﴿  [ْ: المثد] ﴾ َۡحٍّة٣َحَ  ﴿ :موكثطواف مقؿ إما لف اككلا :كاللكف كالماـ المشددواف
٨ِّ ﴿ :لك موطردواف مقؿ  [ٖٗ: األلثااق] ٍّْ ما لف اك  [ُ: اللثأ ] ﴾ َخ٥ٍّ ﴿ [ ُِ:ال  رات] ﴾ ٱ٣ كلا كا 

ّمِ  ﴿ :مقؿدو اثـ 
ُ
٨ٍّ ﴿ :[ لك دعؿ مقؿَُ: اللمؿ] ﴾َصةّٓنٞ ﴿  [ْ:  الزخرؼ] ﴾ ٱ١ِ٣َۡتَٰتِ أ َّ﴾ 

ة  إ٩ٍِّة ﴿ :[ لك  رؼ مقؿِٓ: األ  اؼ] ﴾ دَُؽ٦ِّؿُ  ﴿  [ُْ: افلش اؽ]  ﴾إِنٍّ  ﴿  [ُُ: ال اح ] ﴾ل٧ٍَّ
 .[ِ: العطر]

داهمػػا  ػػاؿ اللطػػؽ ثهمػػا كذػػذا ذػػك اممػػ  الكدػػإذا كحعػػت اللػػكف كالمػػاـ مشػػددواف  ك ػػب إظهػػار الغلػػ  
 .(2) كمهما كاثم  كؿ ملهما  رؼ غل  مشددنا  لك  ردنا لىغىف مشددان 

ك رؼ الغل  المشدد حثماف: موطؿ كملفطؿ  دالموطؿ ذك مثارة مف اللػكف كالمػاـ المشػددواف مػ  
 كمم  كا دة   امكف دطمها مف ثعضها  دطكرر ثت كذ : دودو    لك كثرة  لك ضم  

 .[ٔ]الث رة: ﴾ ًإفَّ  ﴿:ل ك  كمم  دو( اللكف المشددة المفوك   ُ)
 .[َّ]الث رة:  ﴾ًإلّْو ﴿ :ل ك  كمم  دو( اللكف المشددة المكثكرة ِ)
 .[ُُ: اللثاق] ﴾ دىأًليمّْهً  ﴿: ل ك  كمم  دوالماـ المشددة المكثكرة ( ّ)
افّّ  ﴿ :ل ك  كمم  دو( اللكف المشددة المضمكم  ْ)  [.َُ:اللمؿ] ﴾  ى
 .[ُٗ]الث دة: ﴾ لىمَّا ﴿ :ل ك  كمم  دوالمفوك    ( الماـ المشددةٓ)

                                                           

 -ذػ  ُِْْط/ القالق   )  الملطكرة  –دار الكداق   مم  ا اثف ممو لثك الكدا: ال كؿ الثداد دو ممـ الو كاد (ٔ)
 (ٕٗ)ص ـ(  ََِّ

حكامػػد الو كاػػد ممػػ  ركااػػ   فػػص مػػف  (  الظػػر  مثػػد العزاػػز ال ػػارم:ُٕصمطاػػ  حاثػػؿ لطػػر: غااػػ  المراػػد ) (ٕ)
 (.ِٗ/ُج) ماطـ ثف لثو الل كد
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 .[ٗ: ال ارم ] ﴾ هي أيمُّ د ﴿: ل ك  كمم  دو( الماـ المشددة المضمكم  ٔ)
ذا  كلمػػا  ػػرؼ الغلػػ  المشػػدد الملفطػػؿ دهػػك مػػا كػػاف مػػف كمموػػاف إذا ا ومعوػػا ك ػػد الوشػػداد كالغلػػ . كا 

 كطكرر ثت لاضا  كذ :ادورحوا ذذب الوشداد  كالغل   
  كالماـ اللاو   مف إدغاـ اللكف الثاكل  كالولكاف دو الماـ كاللكفطكر افدغاـ ثغل  الكامؿ األرث  

ة ٠ََكبۡذ٥ُۡ ﴿ :ل ك  ثعدذا ماـ الووالثاكل   ثعدذا  الوو. ك ـ الوعراؼ [ُّْ:  الث رة] ﴾ َو٣َُس٥ ٦ٍّ
 .(1)[ُ: اللاس] ﴾ ٱنلٍّةِس  ﴿:ل ك  لكف

 :طا ب الو ف  إل   كـ اللكف كالماـ المشددواف ث كله كحد لشار
ن كي  كثْـّ   ...دا دّْ كلا شي ػيػػل َـّ ماما قي  فَّ ػػػكغ  (2)ثدا غل و  رؼى ػػػػػػػ  الَّ

ألف الغلػػ  مػػف طػػفات ال ػػركؼ  ؛كلمػػا الكػػالـ مػػف الغلػػ  كمثػػائمها دهػػك ممػػا   اعلػػ  ثػػه ذػػذا الث ػػث
 الوو   اك د داها اخوالؼ ثاف ال راق.

 الف القراءات في النون والميم المشددتين:اخت
كلكلهـ اخومفكا دو ثعػض   اوفؽ ال راق مم  افوااف ثالغل  لكمؿ ما وككف دو اللكف كالماـ المشددواف

دػاخومؼ  كػـ الغلػ  داهمػا وثعػا لهػذا ا خػوالؼ   المكاض  دو ال راف الكراـ ثاف وشػدادذما كوخفافهمػا
 :ما امو دو ال راقات كمف األمقم  مم  ذلؾ

 :أمثمة النون المشددة /ٔ
ِ  ٱ٣ِۡۡبٍّ َوَؾَِٰس٨ٍّ ﴿: حػاؿ وعػال  ل/ ِ ٨ۡ٦َ َءا٨َ٦َ ث  ٱتٍّ َ َٰ  ٨ِ٦َ  ٱ٣ِۡۡبٍّ َوَؾَِٰس٨ٍّ ﴿  [ُٕٕ: الث ػرة] ﴾ ٱٓأۡلِػؿِ  ٱَۡلَۡٮمِ وَ  ٱّللٍّ

دُٮاْ 
ۡ
ًُٮَت َوخ ۚۡ  ٱۡۡلُ َٰثَِ٭ة ثَۡق

َ
  .[ُٖٗ: الث رة] ﴾٨ۡ٦ِ خ

اثػػف مػػامر كحػػرل لػػاد  ك  ( الثػػر)راق  ( ثفػػوح اللػػكف مشػػددة كلطػػبرَّ الثًػػ كلكػػفَّ  حػػرل ال مهػػكر) القففراءات:
 .(3)ثوخفاؼ اللكف ككثرذا كرد  الثر

مشػددة اللػكف دولطػب ا ثػـ  (لفَّ  )لكػف( ممػؿ  إممػاؿ) :ك ه حراقة ال مهػكر ثالوشػداد ذػك التوجيو:
 :(ق ِٕٔت) حاؿ اثف مالؾ   (ْ)كورد  الخثر

 (ٓ)لكاف مف ممؿفف لف لات لكف لعؿ ... كأف مكس ما 

                                                           

 (.ّّص( م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد )ُ)
 .(ُٕرحـ الثات ) (ْ)صال مزكرم: و ف  األطفاؿ  (ٕ)
 (.ٓٓص( الظر  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )ٖ)
 (.ُّٔ/ِجرثا  )ال راقات كلقرذا دو الع :( الظر  م مد ثالـ م اثفْ)
 .(ُْٕرحـ الثات ) (ُِ)صاثف مالؾ: األلفا  ( ٓ)
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لله لو  ثمفظ ال رؼ مم  لطمه كالمعل   :كال    لمف شدد كلطب "ق(: َّٕ)ت حاؿ اثف خالكا 
 . (ُ)"ا ثودراؾ ثعد اللفو :-شدد لك خفؼ - داه

كل ػؿ مػف اػكلس ثػف   خففػ    ممػؿ لهػا  كذػو  ػرؼ اثوػداقم (لكػف )لف  :كك ه حػراقة الوخفاػؼ ذػك
 (لكػف ) ػكاز لممػاؿ (ذػػُِٓت)المعػركؼ ثػاألخفش األكثػط  كثعاد ثف مثعدة ( ذػُِٖت)  ثاب

مػا لٌ إكلخكاوهػا  (لكػف)لف  :كال    لمف خفؼ كردػ  " :حاؿ اثف خالكا   (ِ)اذا خففت  كالط اح المل 
لف لكػف اذا خففػت  :كالدلاؿ مم  ذلػؾ  داذا زاؿ المفظ زاؿ العمؿ  كمعل  مممف لشثههف ثالفعؿ لفظان 

 .(ّ)"رؼ كاف كذلؾ اثودئ ما ثعدرككؿ    كلاها ا ثـ كالفعؿ
  كػػـمػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  اآلاوػػافكاوضػػح األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػاواف  األثففر:
ف ثػػػاف وشػػػداد اللػػػكف كوخفافهػػػا  دمػػػف كػػػاف ا ػػػرل ذػػػذاف المكضػػػعاوثعػػػا  خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو  اللػػػكف

ك ػػكد كذلػػؾ ل ؛لػػ  الكاممػػ  داهػػاك ػػكب إظهػػار الغثالوشػػداد كذػػـ ال مهػػكر دثػػاككف  كػػـ اللػػكف ملػػدذـ 
كمػاؿ الغلػ   ملػدر   كمػف حػرل ثػالوخفاؼ دمػف اكػكف  كػـ اللػكفداهػاكمػاؿ الغلػ  الوشداد الذم ا وضػو 

 كذلؾ لوخفاؼ اللكف ثؿ ثاث   داه لطمها كلما كمالها داككف م  الوشداد. ؛داها
َؽ٬َة ََٚٗل دُ  َٝةَل  ﴿ :حاؿ وعال  /ب ٕۡ ءِ َب ٨ ََشۡ َٔ  َٟ ۡۡلُ

َ
ۡؾٗرا إِن َقد ُٔ ّّنِ  ُ َخ ٨٦ِ لٍّ ۡ٘  ﴾ َطَِٰعۡجِِن  َٝۡؽ ث٤ََ

  .[ٕٔ: الكهؼ]
لاد  كلثك  :كحرل المدلااف كذما  و( ثإشثاع ضم  الداؿ كوشداد اللكفلٌ مف لدي  حرل ال مهكر ) القراءات:

كلما شػعث  داثػكف ضػم    إ  لف المدلااف اشثعاف ضم  الداؿ  كمعهما شعث  ثوخفاؼ اللكف   عفر
 .(ْ)الضم  مها كاخومسالداؿ كاش
لٌف األطؿ لدف ثإثكاف اللكف دإذا لضفوها إل  لفثؾ  :ال مهكر ثالوشداد ذك ةك ه حراق التوجيو:

 :دوثكف اللكف قـ وضاؼ إل  لفثؾ دو كؿ  لدف زاد :زدت لكلا لاثمـ ثككف اللكف األكل  و كؿ
اثوق اؿ ا وماع اللكلاف  :كالوخفاؼ ذث لحر مف كك ه   ملو: دغـ اللكف دو اللكف كما و كؿلدلو دو

                                                           

 (.ٖٔصاثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  ) (ٔ)
 :ق(ُٕٔثك م مد  ماؿ الداف اثف ذشاـ )تل مد ثف مثد ا لثف ذشاـ: مثد ا ثف اكثؼ ثف ، االظر (ِ)

       ثاػػػػػركت – مػػػػػد ممػػػػػو  مػػػػػدا   دار الفكػػػػػر و  اػػػػػؽ : د.مػػػػػازف المثػػػػػارؾ كم: مغلػػػػو المثاػػػػػب مػػػػػف كوػػػػػب األماراػػػػػب
 .(ُّٓـ(  )صُٖٓٗط/الثادث  )

 (.ٖٔص( اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  )ّ)
(  لثػػػك ممػػػرك الػػػدالو: الواثػػػار دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث  ِٗٔص) ( الظػػػر  ل مػػػد اثػػػف ال ػػػزرم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرٗ)
 (.ََُص)
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ٓ ﴿ :مف حكلهأللها زائدة كما  ذؼ  ؛د ذؼ كا دة كذو القالا  ُمُؿٓوّنِ
ۡ
[ ككما  ذدت ْٔ: الزمر] ﴾دَأ

ٓٮّنِ ِػ ﴿حكله:  مف ضَّ دَُحأ
َ
ِ خ  .(ُ) [َٖ: األلعاـ] ﴾ ٱّللٍّ

ثثػثب اخػوالؼ  كذلػؾداومقؿ دو اخوالؼ  كـ اللػكف  ر اآلا قر اخوالؼ ال راقات دو ذذلما ل األثر:
ثاف وشداد اللكف كوخفافها  دمف حػرل ثالوشػداد كذػـ ال مهػكر دثػاككف  كػـ  ذذا المكض ال راقات دو 

كمػاؿ الغلػ  ك ػكد الوشػداد الػذم ا وضػو كذلػؾ ل ؛ك ػكب إظهػار الغلػ  الكاممػ  داهػااللكف ملدذـ ذػك 
ؾ لوخفاؼ اللكف ثؿ ثاث   كذل ؛  كمف حرل ثالوخفاؼ دمف اككف  كـ اللكف ملدر كماؿ الغل  داهاداها

 الوشداد.كلما كمالها داككف م    لطمها

َٕ  ٢ۡ ثَۡح  َ٪ُس٥ۡ َوَبۡح  َ٪ُ٭٥ۡ َرۡد٦ً  ة  َٝ  ةَل ﴿حػاؿ وعػال :  /ج ۡص
َ
ٍة أ ُٞ  ٮٍّ ِ ِخًُ٪ٮِن ث

َ
﴾ ٦َ  ة ١٦ٍَّ  ِّنِ ذًِ  ٫ِ َرّّبِ َػ  رۡيٞ َٚ  أ

 .[ٓٗ:الكهؼ]
 دػو ذػو ككػذلؾ  قاػر ك ػدر ثلػكلافكحػرل اثػف ك  و( ثوشػداد اللػكف مػدغماحرل ال مهػكر )مكلّْػ القراءات:

 .(2)مطا ؼ لذؿ مىكَّ 
 (الػػذم)مػػا( ثمعلػػ   )إرادة الوخفاػػؼ كافا ػػاز  ك عػػؿ :ذػػكك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثالوشػػداد : التوجيففو

 :ألف اللػكف األكلػػ  ؛ثػػه ممػ  األطػػؿللػه لوػ   :ذػػك )خاػر( خثرذػا  كك ػػه حػراقة الوخفاػػؼ كافظهػارك
 .(ّ)ثلا  الفعؿ مم  الفوح  كالااق اثـ المفعكؿ ثه لوثمـ  زائدة : ـ الفعؿ  كالقالا 

كذلػؾ مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ  اآلاػ ب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر وػكاوضح األقر المور : األثر
ثػػػاف وشػػػداد اللػػػكف مػػػدغما كثػػػاف دػػػؾ افدغػػػاـ مػػػ  دػػػو ذػػػذا المكضػػػ  اللػػػكف وثعػػػا  خػػػوالؼ ال ػػػراقات 

ك ػػكب إظهػػار الغلػػ  كر دثػػاككف  كػػـ اللػػكف ملػػدذـ الوخفاػػؼ  دمػػف كػػاف ا ػػرل ثالوشػػداد كذػػـ ال مهػػ
المشػددة  كمػف حػرل ثػالوخفاؼ  كماؿ الغل  ملػد اللػكفلك كد الوشداد الذم ا وضو كذلؾ  ؛الكامم  داها

كذلػؾ لوخفاػؼ اللػكف كدػؾ إدغامهػا ثػؿ  ؛ثف كقار دمف اككف  كػـ اللػكف ملػدر كمػاؿ الغلػ  داهػااكذك 
 مالها داككف م  الوشداد.كلما كثاث   دو كؿ مف اللكلاف لطمها 

 :أمثمة الميم المشددة/ ٕ
ةَ َوِۡل٤٧ِ١ُُۡٮاْ ﴿حاؿ وعال :  ل/   .[ُٖٓ: الث رة]﴾  ٱ٣ِٕۡؽٍّ

 .(1)كحرل لثكثكر كاع كب مق ال ثوشداد الماـ  ( ثالوخفاؼمكامً كٍ وي كلً حرل ال مهكر ) القراءات:

                                                           

 (.َّّ َِّ/ِج) (  لثك  عفر الل اس: إمراب ال ر فِْٓصالظر  اثف زل مه:     ال راقات ) (ٔ)
 (.ََْ( اثف م اذد : الثثع  دو ال راقات )ٕ)
 (.َُٖ/ِجف ) مراب ال ر إ(  العكثرم: الوثااف دو ِْٓصالظر  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  ) (ٖ)
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ۡز٤٧َُۡخ  ٱَۡلَۡٮمَ ﴿ :ك  وهـ حكله  لٌله مف لكمؿ اكمؿ :ك ه حراقة ال مهكر )ثالوخفاؼ( ذك التوجيو:
َ
أ

لله  عؿ م د  :مف خفؼكال    ل" : ق(َّٕ)ت  حاؿ اثف خالكاه[ّ: المائدة]﴾ ٣َُس٥ۡ دِيَ٪ُس٥ۡ 
حاؿ   لله مف كمؿ اكمؿ المعدل ثالوضعاؼ :  كك ه حراقة الوشداد ذك(ِ)"رمضاف م دا كا د شهر

. كذما لغواف (ّ)"دو الشهر إل  إوماـ مدوهوكرار دعؿ الطااـ  :ال    لمف شٌددك "  :اثف خالكاه
٦َۡ٪ة ثَِِنٓ َءاَدَم ﴿ :حاؿ ا  كلكرمت كرمت :مقؿ ۡؽ ٠َؿٍّ َٞ   :كحاؿ  [َٕ: افثراق]﴾ َو٣َ
﴿ ٫َُٰ ۡزؿِِِم ٦َۡسَٮى

َ
ككقاران ما اثوعمؿ " : ق(ّٕٕ)ت حاؿ لثك ممو الفارثو  (ْ) [ُِ: اكثؼ]﴾ أ

 .(ٓ)"ل دذما مكض  اآلخر
داظهر  ماا كذلؾ مف خالؿ اخوالؼ  كـ المػاـ وثعػا  اآلا خوالؼ ال راقات دو ذذر لما لقر ا األثر:

ثػػاف وشػػداد المػػاـ ك وخفافهػػا  دمػػف حػػرل ثالوشػػداد دثػػاككف  كػػـ  دػػو ذػػذا المكضػػ   خػػوالؼ ال ػػراقات
 دػوالغلػ   لك كد الوشداد الػذم ا وضػو كمػاؿكذلؾ  ك كب إظهار الغل  الكامم  داها؛الماـ ملدر ذك 

كذلػؾ ؛ ملدذـ كماؿ الغل  داها لمشددة  كمف حرل ثالوخفاؼ كذـ ال مهكر دمف اككف  كـ الماـالماـ ا
لك    أللها مخفف  كمالها م  الوشداد. اككف ماا 

وَن  و َإِن﴿حاؿ وعال :  ب/ ۡحَ٪ة ُُمَّۡضُ َ ٓٞ لٍّ ة ََجًِ ٍّ٧ٍّ ٞ ل ًَۡ٭ ة  ﴿ كحػاؿ:  [ِّ: اػس ]﴾ ُُكّ َ٤ َٔ ة  ٍّ٧ٍّ ٖف ل ۡٛ إِن ُُكَّ َج
 ِٞ  .[ْ: الطارؽ]﴾  َظةِٚ

كحػرل اثػف مػامر كماطػـ ك مػزة ك اثػف   لمػا( ثوخفاػؼ المػاـ دػو المكضػعاف حرل ال مهكر ) القراءات:
 .(6)كحرل اثف كرداف ثوشداد الماـ دو المكض  القالو   ماز ثوشداد الماـ دو المكضعاف

  طػم  مؤكػدة (امػ ) ك عػؿ  خفافػ  مػف الق امػ  (إف)للػه  عػؿ  :ثػالوخفاؼ ذػك لحػر  مػف ك ػه التوجيو:
ف كؿ ل ماػ  لػدالا م ضػركف كالو دار:   :الوشػداد ذػكث لحػر  مػف . كك ػهإف كػٌؿ لفػس لعماهػا  ػادظ  كا 
مػػا كػػؿ إ  ك  كالو ػػدار:  لمو  اػػؽ (إ ٌ  )ثمعلػػ   (لٌمػػا )ال ا ػػدة  ك عػػؿ  (مػػا)إف( ثمعلػػ   للػػه  عػػؿ )

  .(ٕ)ما كؿ لفس إٌ  مماها  ادظ مف ا وعال     ما  لدالا م ضركف
                                                                                                                                                                          

شػػرح حػػراقات ال ػػراق القمالاػػ   (  لثػػك ممػػو األذػػكازم: الػػك از دػػوَِّصاثػػف ال ػػزرم: و ثاػػر الواثػػار)  ( الظػػرٔ)
 (.ُّٕ/ُج)
 (.ّٗص( اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  )ٕ)
 (.ّٗص) ( المر   الثاثؽٖ)
 (.ُِٔص( اثف زل م :     ال راقات )ٗ)
 (.ِٕٓ/ِجالفارثو: ال    لم راق الثثع  )لثك ممو ( ٘)
 (.َْٖص( اثف ال زرم: و ثار الواثار )ٙ)
 (.ٕٗٓصاثف زل م :     ال راقات )  (ّٖٔصدو ال راقات الثث  ) ( اثف خالكاه: ال   ٚ)
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مػػػف خػػػالؿ اخػػػوالؼ  كػػػـ المػػػاـ وثعػػػا  ؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذاف المكضػػػعافاوثػػػاف لقػػػر اخػػػوالك  األثفففر:
دثػػاككف  كػػـ المػػاـ  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاوػػاف ثػػاف وشػػداد المػػاـ ك وخفافهػػا  دمػػف حػػرل ثالوشػػداد 

مػاـ ال دػوكمػاؿ الغلػ  لك كد الوشداد الذم ا وضػو كذلؾ ك كب إظهار الغل  الكامم  داها؛ ذك  درمل
كذلػػؾ  ؛المشػػددة  كمػػف حػػرل ثػػالوخفاؼ كذػػـ ال مهػػكر دمػػف اكػػكف  كػػـ المػػاـ ملػػدذـ كمػػاؿ الغلػػ  داهػػا

 اككف م  الوشداد.إله لوخفافها مم  ذذر ال راقة كلما كمالها د
ِي ﴿حاؿ وعال : / ج َدهُ  ٱَّلٍّ ؽٍّ َٔ َٓ ٦َةّٗل َو   .[ِ: الهمزة] ﴾ۥ ََجَ

مَّػ ى ) اخواػاررلكثػائو كخمػؼ دػو حرل لثك  عفر كاثف مػامر ك مػزة كا القراءات: مشػددة المػاـ  كحػرل   ( ى
 .(1)اثف كقار كلاد  كلثك ممرك كماطـ كاع كب خفاف  الماـ

؛ كذا ذلا ألله  معه مف ذا ذلا؛ وكرار الفعؿ الوشداد ادؿ مم  لف :ذكالوشداد  ةك ه حراق التوجيو:
لله لو   :لخرل كذو  ك    ثلوافك  شهراف ك  ثل  ك    ك  اكماف ك  شهر  لـ ا معه دو اكـ

مَّ ( لوشداد م اثه دعؿ مشدد دشدد الماـ إذ لو  دو ثااحه لاأومؼ الكالـ مم  لظاـ كا د دشدد ) 
إ ماع ال ما   :ك  وهـ  لٌله مف  معت  معا :ذك   كك ه حراقة الوخفاؼ(مدر) )مدَّدر( إذ لـ ا ؿ

ُٕٮنَ ٬ُ ﴿ :وعال دو حكله  ة ََي٧َۡ كال    " : ق(َّٕ)تحاؿ اثف خالكاه (ِ)[ٖٓ: اكلس] ﴾ َٮ َػرۡيٞ ّم٧ٍِّ
 .(ّ)"راد  معا كا دا لماؿ كا دلاله  :لمف خفؼ

ثثػػثب ؛ كذلػػؾ اخػػوالؼ  كػػـ المػػاـ مػػف خػػالؿاخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ   لقػػركاوضػػح  األثففر:
 مػاـ ملػدردثػاككف  كػـ ال  دمػف كالػت حرلوػه ثالوشػداد ؼوخفاػالك وشداد الثاف دثها اخوالؼ ال راقات 
ثالوخفاؼ دمف اككف كالت حراقوه   كمف لك كد الوشداد الذم ا وضو ذلؾكذلؾ  ؛ذك كماؿ الغل  داها

 اككف م  الوشداد. الغل  إلما كماؿ كألف  كذلؾ لوخفافها ؛كماؿ الغل  داها  كـ الماـ ملدر
 
 
 
 

 
                                                           

اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط دػػو ال ػػراقات   (َّْ/ِجاثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر )  ( الظػػرُ)
 (.ْٕٕصالعشر )

 (.ِٕٕصاثف زل م :     ال راقات )  ( الظرٕ)
 (.ّٕٓص( اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  )ٖ)
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 المبحث الثالث
  والترقيق أثر اختالف القراءات  في أحكام التفخيم 

مظػاـ ال ػدر  كمػف  :ر ػؿ دخػـ لم :لغ  : مطدر دنٌخـ  كمف معالاه الوعظاـ كالوث اػؿ  ا ػاؿ اـالوفخ
وم ػػؽ ال ػػرؼ ملػػد   لمٍ كاطػػطال ا:  الػػ  مػػف ال ػػكة كالثّْػػ .(ُ)الوغمػػاظ كالوثػػماف :األلفػػاظ المراددػػ  لػػه

 .(ِ)اللطؽ ثه داموم  الفـ ثطدار
. كاطػطال ا:  الػ  مػف الرحػ  كالل ادػ  (ّ)غماظكلما الورحاؽ: دهك لغ : الول اؼ  كذك ضد القخاف كال

 .(ْ)وم ؽ ال رؼ ملد اللطؽ ثه دال اموم  الفـ ثطدار
 كول ثـ ال ركؼ اله ائا  مف  اث الوفخاـ كالورحاؽ إل  قالق  لحثاـ:

. مرحػػؽ دػػ  ثعضػػها اآلخػػرك حثػػـ مفخػػـ دائمػػا  كحثػػـ مفخػػـ دػػ  ثعػػض األ ػػكاؿ ك حثػػـ مرحػػؽ دائمػػا  
 اـ ث ثب ذذا الورواب.حثالمث ث مف ذذر األكثاككف ال داث دو ذذا 

ال ركؼ الوو ورحؽ دائما دهو  ركؼ ا ثوفاؿ كذو ث ا  ال ركؼ اله ائاػ  ال ثـ األكؿ: كذو دأٌما 
لػػالـ كالػػراق  اككػػذلؾ األلػػؼ ك   الم مكمػػ  دػػو حػػكلهـ: )خػػص ضػػغط حػػظ( عالقمػػا مػػدا  ػػركؼ ا ثػػو

ك  اك ػد دػو ذلػؾ خػالؼ   ال ا كز وفخامها ث ػاؿ ركؼ ا ثوفاؿ ثاثوقلاق ما ذكر مرح   اوفاحا  دد
ث دػو ذػذا المث ػػث  ثػاف ال ػراق  كلٌمػا ال ثػػـ القػالو كالقالػث مػف ال ػػركؼ  دهػو الوػو ثاشػممها ال ػػدا

 -كذلؾ كما امو:

 

 

                                                           

إثماماؿ ثف مثاد اثف العثػاس لثػك ال اثػـ (  الطا ب اثف مثاد: ْْٗ/ُِج) الظر  اثف ملظكر: لثاف العرب (ُ)
 .(ّٖٔ/ُج) الم اط دو المغ  :ق(ّٖٓالطال الو المشهكر ثالطا ب ثف مثاد )ت

 كاػػد ال ػػر ف(  الظػػر  ر ػػاب شػػ  و:  ماػػ  الػػوالكة دػػو و ُِّص) م مػػكد ممػػو ثثػػ : العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػد (ِ)
 (.ِّّص)
 (.ّّٓ/ِٓجالظر  المروض  الزثادم: واج العركس ) (ّ)
(  طػػفكت م مػػكد ثػػالـ: دػػوح رب الثراػػ  شػػرح الم دمػػ  ُِّ/ُج) م مػػكد ممػػو ثثػػ : العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػد (ْ)

ثػػػػراذاـ مثػػػػد الػػػػر مف خمافػػػػ  إ(  ُٔٗ-ُِٗص)   إثػػػػراذاـ ال رمػػػػو: مع ػػػػـ ممػػػـك ال ػػػػر ف(  الظػػػػرُُص) ال زراػػػ 
 (.ِّٕ/ُج) ركف: المكثكم  ال ر لا  الموخطط كلخ
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 أثر اختالف القراءات في أحكام الحروف التي تفخم دائما  المطمب األول

خص ضغط "و ثوعالق الثثع  الم مكم  دا  ال ركؼ المفخم  دائما: ذ  مثارة مف ل رؼ
 .(ُ)"حظ

كثما لف ال ركؼ اله ائا  ووفاكت حكة كضعفا وثعا ل كة ما ووطؼ ثه مف الطفات ال كا  لك 
ف ك ب وفخامها  ماعا دإلها موفاكو  د  ذذا الوفخاـ حكة   الضعاف   دإف  ركؼ ا ثوعالق كا 

 داه كمها. شورؾالذم وضاد  إل  اثوعالئها كضعفا وثعا ل كة ما ووطؼ ثه مف الطفات كضعفه ثاف
ألف افطثػاؽ لحػكل مػف  ؛كلذا و ػد ل ػرؼ افطثػاؽ لحػكل مػف غارذػا مػف  ػركؼ ا ثػوعالق الملفو ػ 

 : ق(ّّٖ)ت ا لفواح  حاؿ اثف ال زرم
 . (ِ)ك رؼ ا ثوعالق دٌخـ كخططا... ا طثاؽ لحكل ل ك حاؿ كالعطا

كاف لك ملفو ا مروثوه الخاطػ  ثػه الوػو   اشػاركه داهػا  كلكؿ  رؼ مف ذذر ال ركؼ الثثع  مطث ا
 غارر مف ذذر ال ركؼ.

 رؼ ا ثوعالق الثثع  ثػث  مراوػب: لحكاذػا الطػاق الم م مػ   قػـ الضػاد المثػوطام   قػـ األكمم  ذذا د
الطاد الطفارا   قـ الظاق  قـ ال اؼ  قـ الغاف  قـ الخاق. كا معها  ثػب ورواثهػا ممػ  ذػذا الك ػه 

 ئؿ كمـ الثات اآلوو:لكا
 .(ّ)ثث  ا ثوعالق -طب ضافلا طدرا ظالؿ حكالا ... غكث خف 

لما كالت الطاق لحكاذا  ماعا   شػدادة  لما ووطؼ ثه ثافضاد  إلػ  ا ثػوعالق مػف ككلهػا  هراػ  ؛كا 
 م م م   كذذر كمها طفات حكا    وك د م ومع  د  غارذا مف ال ركؼ.  مطث  

لما اموثرت الضاد د    لما ووطؼ ثػه ثافضػاد  إلػ  ا ثػوعالق مػف ككلهػا  هراػ ن  ؛المروث  القالا  كا 
مثوطام   كذك ما   اك د دامػا ث ػ  مػف ل ػرؼ ا ثػوعالق م ومعػا دػ  لل  ػرؼ ملهػا  قػـ   مطث  

 إلها لاثت م م م  ك  شدادة م  ذلؾ  و  وككف د  مروث  الطاق مف الوفخاـ.

                                                           

 (  مم  ا لثك الكدا: ال كؿ الثداد دو ممـ الو كاػدُٕٓص) ( الظر  مطا  حاثؿ لطر: العماد دو ممـ الو كادُ)
 (.ُٔٗص)
لثػك ا ػو زاػف الػداف زكراػا (  الظػر  زكراػا األلطػارم: ْٓ(  رحػـ الثاػت)ُّ)صاثف ال زرم: الم دم  ال زرا   (ِ)
ط/ األكلػػػػػ   :طػػػػػلعاق -مكوثػػػػػ  افرشػػػػػاد :ق(  الػػػػػدحائؽ الم كمػػػػػ  دػػػػػو شػػػػػرح الم دمػػػػػ ِٔٗ)ت لطػػػػػارم الشػػػػػادعواأل
 .(ّٔ  )صـ(ََِٗ-قَُّْ)
 (.ُِْص) ( م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كادّ)



 

116 
 

لما اموثرت الطاد د  المروث  ال   لما ووطؼ ثػه ثافضػاد  إلػ  ا ثػوعالق مػف ككلهػا مطث ػ  ؛قالق كا 
ك  وك داف داما ث   ثعػدذا مػف ل ػرؼ   كمظهرواف له  كذما طفواف معالواف مم  الوفخاـ  طفارا 

 لعػػػداـ  ؛ا ثػػوعالق  كذػػ  لضػػعؼ مػػف الطػػاق  لعػػداـ ال هػػر  كالشػػدة  كال م مػػ  داهػػا  كمػػف الضػػاد
 ال هر كا ثوطال  داها.

لمػا ووطػؼ ثػه ثافضػاد  إلػ  ا ثػوعالق مػف ككلهػا مطث ػ   ؛لما اموثرت الظاق دػ  المروثػ  الراثعػ كا  
أللهػػػػا غاػػػػر شػػػػدادة  ك  م م مػػػػ   ؛كذػػػػ  لضػػػػعؼ مػػػػف القالقػػػػ  الثػػػػاث    دكف ال ػػػػركؼ القالقػػػػ  الثاحاػػػػ 

 كالطاق  ك  مثوطام  كالضاد  ك  طفارا  كالطاد.

لف الهمػس  :هػر دػ  األكلػ  كالهمػس دػ  القالاػ   كال ػكابلم  ؛إف الظػاق لحػكل مػف الطػاد :كحد ا اؿ
مما اؤدل إل  اموالق الفـ ثطدل الطػاد   مامداف مم   رااف اللفس ثطكت طفار الطفار اث  م

 ملد اللطؽ ثها لكقر مف الظاق.
لما اموثرت ال اؼ د  المروث  الخامث    لما ووطؼ ثه ثافضاد  إل  ا ثوعالق مف ككلها  هرا  ؛كا 

كلكلهػػا لاثػػت   كذػػ  طػػفات   وك ػػد دػػ  الغػػاف كالخػػاق الموػػأخراف ملهػػا دػػ  المروثػػ   م م مػػ   شػػدادة
 كلذلؾ كالت لضعؼ مف ال ركؼ األرثع  الثاث  . ؛مطث  

لما اموثرت الغاف د  المروث  الثادثػ  لمػا ووطػؼ ثػه ثافضػاد  إلػ  ا ثػوعالق مػف ال هػر الػذل  ؛كا 
كؿ  ك  شدادة كأللها لاثت مطث   كال ركؼ األرث  األي  ؛مروث ال   اك د د  الخاق الموأخرة ملها د 

 ك  م م م  كال اؼ.
لما اموثػرت الخػاق دػ  المروثػ  األخاػرة لعػدـ اوطػادها ثطػف  حكاػ  مػف الطػفات الوػ  اوطػفت ثهػا  ؛كا 
 .(ُ)ال ركؼ الثو  الثاث   غار ا ثوعالق

 العمماء في عددىا، وتحديدىا: المراتب الخاصة بكل من الحروف المفخمة في ذاتو، واختالف
خمس  ه  كثككله  ك رك  ما حثمه إف كافقـ إف لكؿ  رؼ مف ذذر ال ركؼ د  ذاوه ثاموثار  ركو

 مراوب  كوثم  مراوثه الخاط  ثه  كلكف اخومؼ د  و دادذا.
  [ْْ]األلثاػاق: ﴾ ةَل ََ ﴿ :ل ػك  لف لحكاذا المفوكح الذل ثعدر للؼ  اقمػا كػاف طػاق :دارل ال مهكر

ُٙ ﴿ :ل ػك  لك ضػادا ِٔ   لك ظػاق [ ِّالث ػرة: ]﴾ و ةدِرِيَ ﴿ :ل ػك    لك طػادا[ُِٔالث ػرة: ]﴾ يٌُة
  ﴾اغًِٚٗل ﴿ :ل ك    لك غالا[ٕٔ]اللثاق:﴾ يُٞةد٤ُِٮنَ ﴿ :ل ك    لك حادا[ِٗ]غادر:﴾ ّة٬ِؿِي٨َ ﴿ :ل ك

                                                           

 اػد(  م مكد ممو ثثه: العماد دػو ممػـ الو ك َُْ/ُج) ( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمُ)
 (.ُِٓ ُِْص)
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 .[ُِٖالث رة: ] ﴾ػةَف ﴿ :ل ك    لك خاق[ِْإثراذاـ: ]
٤َج ةً ﴿ :ل ػك  ر للػؼ  اقمػا كػاف طػاققـ المفوكح الػذل لػاس ثعػد  :ل ػك    لك ضػادا[ُْ]الكهػؼ: ﴾ ََ

٧َُ٤  ٮا﴿ :ل ػػك    لك ظػػاق[ُِٔ]األمػػراؼ: ﴾ اًَََو  َۡب ﴿ :ل ػػك    لك طػػادا[ِٔ]الث ػػرة: ﴾ًَ  ٢ٍّ ﴿ َّ ﴾ 
٧َؿَ ﴿ :ل ك    لك حادا[ٗٓ]الث رة: َٞ ًًّة﴿ :ل ػك    لك غالػا[ٕٕ]األلعػاـ: ﴾ ا٣ْ ِ٪     لك خػاق[ٔ]اللثػاق: ﴾َٗ
ِٜ ػَ ﴿ :ل ك  .[ِٗ]الث رة: ﴾ ٤ْ

َٓ ﴿ :ل ػػػك  قػػػـ المضػػػمـك  اقمػػػا كػػػػاف طػػػاق جِ     ٌُ    ٮدٍ ﴿: ل ػػػك    لك ضػػػػادا[ٕٖ:الوكثػػػ ] ﴾ َُ ْ٪٦َ﴾ 
ٮراً ﴿ :ل ك    لك ظاق[ّّ:افثراق] ﴾ ٦َ٪ُْىٮراً ﴿ :ل ك    لك طادا[ِٗ:الكاحع ] ُْ  ﴾ َُمْ
٤ََج ْخ ﴿ :ل ػك    لك غالػا[ُٕ:مثس] ﴾٢َ ذِ ُٝ ﴿ :ل ك    لك حادا[َِ:افثراق]     لك خػاق[ِ:الػركـ] ﴾ُٗ

ٮا﴿ :ل ك ُٞ  .[ّٓ:الطكر] ﴾ ُػ٤ِ
ُٓ ﴿: ل ػك  قـ الثاكف  اقما كاف طاق َج ُْ   [ُٕ:الرمػد] ﴾يَّْضِ ب﴿ :ل ػك    لك ضػادا[ٗٓ:الػركـ] ﴾َح

٤ِ  ٥ُ ﴿ :ل ػػك    لك ظػػاق[َُ:المزمػػؿ] ﴾اْو  ِۡبْ و﴿ :ل ػػك  لك طػادا ْْ  :ل ػػك    لك حادػػا[َْ:اللثػػاق] ﴾َح
﴿ 

ْ
٤ِْْ٘ت ﴿ :ل ك  لا  لك غا[ُْ:افثراق] ﴾ اَْٝؿأ ُٜ ﴿ :ل ك    لك خاق[ْٕ:اللثاق] ﴾ َح  ﴾ََي٤ُْ

 .[ٖٔ:ال طص]
َؿتْ ﴿ :ل ك  قـ المكثكر  اقما كاف طاق  ُِ ٕةٚةً ﴿ :ل ك    لك ضادا[ٖٓ:ال طص] ﴾ ثَ ًِ ﴾ 
  [ُْ:المرثػالت] ﴾ ِّ ٗللٍ  ﴿ :ل ػك    لك ظاق[ٕ:الفاو  ] ﴾َِصاط ﴿ :ل ك    لك طادا[ٗ:اللثاق]

 :ل ػك    لك خػاق[ْٕ:ال  ػر] ﴾ِٗ ٢ّ ﴿ :ل ػك    لك غالػا[ُِٕ: ؿ ممػراف] ﴾ ةلٍ ِٝذ﴿ :ل ػك  لك حادػا
 .[ُّ:إثراذاـ] ﴾ِػٗلٌل ﴿

  (ُ)(الومهاػػد)دػػو كواثػػه  ق(ّّٖ)ت كذػػذا الػػرلم دػػو و داػػد المراوػػب  ذػػك الػػذم اخوػػارر اثػػف ال ػػزرم
لما كاف المفوكح الذل ثعدر للؼ لحػكل المراوػب شػثامها ثػال رؼ ا ؛كا  لم ػالس لهػا ألف ك ػكد الفو ػ  كا 

 كذك األلؼ ا عالف الفـ اموم  ثطدل ال رؼ ملد اللطؽ ثه لكقر مف غارر د  المراوب الوالا .
لما كاف المفوكح الذل لاس ثعدر للؼ د  المروثػ  القالاػ  ألف الفػوح امػأل الفػـ ثطػدل ال ػرؼ ملػد  ؛كا 

 لعػداـ األلػؼ الوػ  وزاػد  ؛اللطؽ ثه لكقر مف غارر د  المراوب الوالا   لكله لحؿ مف المروثػ  الثػاث  
 مف ظهكر وفخاـ ال رؼ كاموالق الفـ ثطدار.

                                                           

 ( الظػػػر  المرطػػػفو: ذدااػػػ  ال ػػػارم الػػػ  و كاػػػد كػػػالـ الثػػػارمُُٓص) ( اثػػػف ال ػػػزرم: الومهاػػػد دػػػو ممػػػـ الو كاػػػدُ)
 (.ِّٖ ِّٕص) دو و كاد ال ر ف(  ر اب ش  و:  ما  الوالكة َُٕ-َُٓ/ُج)
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لما كاف المضمكـ د  المروث  القالق  ألف الضـ ا وض  و كاؼ الفـ كاموالئه ثطدل ال رؼ مله  ؛كا 
 لعداـ الفو   كاأللؼ ملد اللطؽ ثه كذك ما   اك د  ؛د  المروث   كلكله لحؿ مف المروثواف األكلااف

مػػف الثػػاكف كالمكثػػكر الموػػأخراف داػػه  كذمػػا األمػػراف المػػذاف ا وضػػ  ا ومامهمػػا لك ك ػػكد  دػػ  غاػػرر
الطالؽ الطكت ثال رؼ ملد اللطؽ ثه  وػ  امومػ  الفػـ ثطػدار لكقػر مػف المضػمكـ لخفػ   :ل دذما
 كاأللؼ الو  و الثها د  اللطؽ ثاللثث  إل  الضم .  الفو  

لمػػا كػػاف الثػػاكف دػػ  المروثػػ  الراثعػػ   ؛كلضػػعؼ مػػف المفوػػكح كالمضػػمكـ  لػػه لحػػكل مػػف المكثػػكرأل ؛كا 
لظرا إل  اثو رار ال رؼ ملد اللطؽ ثه ثاكلا د  مخر ه اثو رارا واما لكقر مف المكثػكر الػذل ذػك 

إ  لف اللطػػؽ ثهمػػا لػػه طػػكت   المػػذاف ذمػػا لحػػكل ملػػه  كمػػف المفوػػكح كالمضػػمكـ لاضػػان   لضػػعؼ ملػػه
 امأل طدار الفـ لكقر مف الثاكف.

لم إل  اموالق الفـ  مؼ ال رؼ المكثكر إل   ال    وؤدلضع ؛ا كاف المكثكر د  المروث  األخارةكا 
 .(ُ)ثطدار كالمفوكح كالمضمكـ  ك  إل  اثو رار واـ د  مخر ه كالثاكف

المفوػػكح الػذل ثعػدر للػػؼ  قػـ المفوػكح الػػذل  :لف لحكاذػا :كاػرل ثعػض العممػػاق دػ  و داػد ذػػذر المراوػب
ـ المضػػػمـك كالثػػػاكف الػػػذل حثمػػػه دػػوح لك ضػػػـ  قػػػـ الثػػػاكف الػػػذل حثمػػػه كثػػػر  قػػػـ لػػاس ثعػػػدر للػػػؼ  قػػػ

للهـ ام  كف الثاكف الذل حثمه دوح لك ضـ ثالمضمـك دػ  مروثوػه  كا ممػكف الثػاكف  :المكثكر  لل
إف  ػػرؼ الوفخػػاـ الثػػاكف الكاحػػ  إقػػر دػػوح اكػػكف دػػو  . كحاػػؿ:(ِ)الػػذل حثمػػه كثػػر دػػ  مروثػػ  خاطػػ 

فوكح الػػذم لػػاس ثعػػدر الػػؼ دػػو المروثػػ  القالاػػ  الوػػو ثػػثؽ الكػػالـ مماهػػا. كال ػػرؼ الوفخػػاـ مم  ػػان ثػػالم
الثاكف الكاح  إقر ضـ اككف دو الوفخاـ مم  ان ثالمضمكـ دو المروث  القالق . كال رؼ الثاكف الكاح  
إقػػػػر كثػػػػر اكػػػػكف دػػػػو الوفخػػػػاـ مم  ػػػػان ثالمكثػػػػكر دػػػػو المروثػػػػ  الخامثػػػػ   كحػػػػد طػػػػرح ثػػػػذلؾ العالمػػػػ  

 دو الثاكف ممكمان ث كله ر مه ا : ق(ُُّّ)تالموكلو
 .(ّ)دما لوى  مف حثمًه مف  ركىٍه... دادرٍضهي مشكالن ثومؾ ال رك 

المفوػكح  :" لحكاذػا:   د اؿو دـكارل طا ب العماد لف لكؿ  رؼ د  ذاوه ثت مراوب   خمثا كما 
كف الػذل حثمػه دػوح لك ضػـ  الذل ثعدر للؼ  قـ المفوكح الذل لاس ثعدر للػؼ  قػـ المضػمـك  قػـ الثػا

اق المثػػثكحواف كالغػػاف كالخػػ مطث ػػا لك حادػػا  قػػـ المكثػػكر مطم ػػاقػػـ الثػػاكف الػػذل حثمػػه كثػػر إف كػػاف 
                                                           

 (.ُِٕ ُِٔص) ( م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كادُ)
 (.ُِٕص) ( المر   الثاثؽِ)
(  طفكت م مكد ثالـ: دوح رب الثرا  شػرح َُٕ/ُج) ( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمّ)

 (.ِْص) الم دم  ال زرا 
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كذلػؾ ألف اللطػؽ دػ  الكاحػ  اولػاد  مػ  رلل ال مهػكر مػف  اػث كػكف الثػاكف  ؛ثكثر لك اػاق ثػاكل 
ْوَجُعٮا ﴿الذل حثمه دوح لك ضـ ل ك

َ
الثػاكف المطثػؽ الػذل حثمػه كثػر د  مروث  [ ُْ:الطؼ] ﴾  َٚأ

  كاولػاد  مػ  رلل مػف حػاؿ: إف الثػاكف الػذل حثمػه دػوح لك ضػـ كمػا [َُ:المزمػؿ]  ﴾ اْوِۡبْ و﴿ل ػك 
ذكػذا  وػ  وطػؿ إلػ  [ ْٕ:األمػراؼ]﴾ َُصَِٚ ْخ ﴿ :ل ػك  د  المقالاف الثاث اف دػ  مروثػ  المضػمكـ

مػف  اػث لف الغػاف كالخػاق   كال الرلاافدوككف د  المروث  العاشرة  كما اولاد  م    الضاد المكثكرة
ٮا﴿  [َِٓ:الث رة] ﴿لىٍدًرٍغ﴾: ل ك  الثاكلواف ثعد كثر لك ااق ثاكل  ُٛ   [ِّٓ:الث رة] ﴾ َو٣ِس٨ِ اْػَذ٤َ

﴿ ٌٖ د  مروثػ  غارذمػا مػف  ػركؼ ا ثػوعالق الثػاكل   [ِّ:ال طص] ﴾َمًْغٌ ﴿  [ٕ: ؿ ممراف] ﴾ َزيْ
  كمػا مماػؾ إ  [ُِاأللعػاـ:] ﴾َُمِ ًٍه ﴿ [ّٔ:الشػعراق] ﴾ اْۡضِْب ﴿ :ل ػك  ثعد كثر  لك اػاق ثػاكل 

  لف و ارف ثالهما د  اللطؽ.
رب مدد مراوب كؿ  رؼ د  كمم  ذذا دمراوب كؿ  رؼ ثت  كال ركؼ المثوعما  ثثع   دإذا ضي 

 مدد ال ركؼ للو  اقلواف كلرثعاف مروث   كذ  مراوب الوفخاـ ثالوفطاؿ.
 رؼ غار الطاق ذ  الوالا  لممروث  األخارة مف ال ػرؼ الثػاثؽ مماػه وعوثر المروث  األكل  د  كؿ ك 

 .(ُ) مم  ل ك ما و دـ وماما"
 فائدتان:

حُ ﴿ :ل ك  ال رؼ المفخـ إف كاف مشددااألكل :  ة٦ٍّ ٍُّ دإله لحكل مػف غاػر المشػدد  [ّْ:اللازمات] ﴾ا٣
َُٚةَل  ﴿ :ل ك  الذل ذك د  مروثوه

َ
رداف  األمػر الػذل ا عػؿ ألف المشدد مككف مف   ؛[ٖٔ:طه] ﴾أ

 .(ِ)المككف مف  رؼ كا دغارر وفخامه لظهر مف 

  ﴾ّل دُـِْغ ٤ُُٝٮَب٪ة﴿ :ل ك  إف الغاف الثاكل  المثثكح  ثكثر لطم  كثعدذا  رؼ مثوعؿ القالا :
٤ًَْ٪ة﴿ :ل ك    لك مثوفؿ[ٖ: ؿ ممراف] َٔ ْٚؿِْغ 

َ
  لك كثر مارض ك  اككف ما ثعدذا [َِٓ:الث رة] ﴾أ

 :ل ػػك    ككػػذلؾ الخػػاق الثػػاكل  ثعػػد كثػػر لطػػم [ِْٗ:الث ػػرة] ﴾٦َ  ٨ِ اْد  ََتََف ﴿: ل ػػك  فالإ  مثػػو
ٮا﴿ :ل ك    لك مارض[ْٕ:ال  ر] ﴾إِْػٮا٩ةً ﴿ ُٛ ﴾  ك  اككف ما ثعدذا دػ  ال ػالواف إ  َو٣ِس٨ِ اْػَذ٤َ

ٌٖ ﴿ :ل ػك  مثوفال  ككذا الغاف كالخاق الثػاكلواف لمكحػؼ ثعػد اػاق ثػاكل  دػ  مروثػ   ﴾ َم ًْغٌ ﴿﴾  َزيْ 
 :كذػػك مػػا اثػػم  ثػػالوفخاـ اللثػػث   كلكػػف   ا ػػاؿ داهمػػا دػػ  ذػػذر األ ػػكاؿ كمهػػا  ضػػعاف  مػػف الوفخػػاـ

                                                           

 (.ُِٗ ُِٖص) ( الظر  م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كادُ)
 (.ُِٗص) ( الظر  المر   الثاثؽِ)
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إلمػا اوفػػاكت وفخامهػػا حػكة كضػػعفا  ثػػب مروثػػ    ألف ل ػػرؼ ا ثػوعالق   ورحػػؽ لثػػدا ؛إلهمػا مرح وػػاف
  كشكمه مم  ما و دـ.  كؿ ملها

لخػػػاق الثػػػاكلواف كحثمهمػػػا كثػػػر لك اػػػاق ثػػػاكل  ثػػػالغاف كادػػػو حرائوػػػه كممػػػ  ذػػػذا داخطػػػ  مػػػف الطػػػؽ 
 مفخمواف وفخاما حكاا  إذ اخر هما ثذلؾ مف مروثواهما ال  ا اواف.

 اػث كحعػت  [ٕٕاأللعػاـ:] ﴾ إِْػؿاجُ ﴿ :كاثوقل  مف ذلؾ الخاق الثاكل  المكثكر ما حثمها دػ  كممػ 
لكحػكع راق  ؛وفخامػا حكاػادإلػه ا ػب اللطػؽ ثهػا مفخمػ    دػ  ال ػر ف مردكمػ   لك ملطػكث   لك م ػركرة
 داو الثاف كاثهؿ اللطؽ ثهما.  مفخم  ثعدذا   و  وولاثب معها د  الوفخاـ

 :ق(ُُّّ)ت كد  ذلؾ ا كؿ الشاخ م مد الموكلو

 (ُ)كخاق إخراج ثوفخاـ لوت ... مف ل ؿ راق ثعدذا حد دخمت

 ﴾ َوٝة٣َ  ِخ اْػ  ُؿجْ ﴿ دػػ  وفخامهػػا ال ػػكل  كثػػثثه الخػػاق دػػ : [ُِٕالث ػػرة:]﴾  إِْػ  ؿاجُ ﴿ :كمقػػؿ خػػاق
ف لذمؿ ذك [ُّ:اكثؼ]  رذا لكقر الثا قاف د  ذذا العمـ.كا 

  :اختالف القراءات في أحكام حروف التفخيم، واألثر المترتب عمى ذلك االختالف

 أواًل األصول:

اوفؽ ال راق مم  ك كب وفخاـ  ركؼ ا ثوعالق مم  مراوثهػا الوػو ثػثؽ ذكرذػا  كلكػلهـ اخومفػكا دػو 
 ئؿ األطكؿ كالفرش الوو لها وعمؽ ث ركؼ الوفخاـ  دمف المثائؿ األطكلا  دو ذلؾ:ثعض مثا

 :/ اختالف القراءات في األلف المنقمبة عن ياء، بين الفت  أو اإلمالة أو التقميلٔ

الفػوح الموكثػط   :  دػوح ال ػرؼ  كالمػراد ثػه  دوح الفـ ثاأللؼ كما حثمها دو ا مثػو اما :المراد ثالفوح
ثػػػاف الفػػػوح الشػػػداد  كافمالػػػ  الموكثػػػط     الفػػػوح الشػػػداد الػػػذم ذػػػك الػػػو ٌ ـ  كمػػػا اػػػومفظ ثػػػه كذػػػك مػػػا 

 .(ِ)الع ـ  دإف ذلؾ   و كز ال راقة ثه  كا اؿ له: الوفخاـ
 .(ُ)كافمال  لغ : ا ل راؼ  كالعدكؿ مف الشوق لك افحثاؿ مماه

                                                           

 ( ل ػػال ملػػه  م مػػكد ممػػو ثثػػه: العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػدٖٗص) الظػػر  اثػػراذاـ ال رمػػو: مع ػػـ ممػػـك ال ػػر ف (ُ)
 (.َُّ ُِٗص)
 (  م مػػػد ثػػػالـ م اثػػػف: الهػػػادم شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرُُٓص) الظػػػر  ل مػػػد ثػػػف ال ػػػزرم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػر (ِ)
 (.ِّٗ/ُج)
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 كاططال ا: ول ثـ إل  حثماف: كثرل  كطغرل:
ب الفو ػػ  مػػف الكثػػرة  كاأللػػؼ مػػف الاػػاق  مػػف غاػػر حمػػب خػػالص  ك  إشػػثاع مثػػال  رّْ دػػالكثرل: لف وي ػػ

 داه  كذو افمال  الم ض   كا اؿ لها: افض اع  كالثطح  كذو المرادة ملد افطالؽ.
كالطػػغرل: ذػػو مػػا ثػػاف الفػػوح كافمالػػ  الكثػػرل  كا ػػاؿ لهػػا: الوكثػػط  كالو ماػػؿ  كثػػاف المفظػػاف  كثػػاف 

 .(ِ)وح كافمال  الكثرلثاف: لم ثاف الف
 ك  امكف لإللثاف لف ا ثف اللطؽ ثافمال  ثكاق كالت كثرل  لك طغرل  إ  ثالوم و كالمشاده .

إمالػػ  األلػػؼ المل مثػػ  مػػف اػػاق الكاحعػػ  ثعػػد ل ػػد  :كالػػذم اوعمػػؽ ث ػػركؼ الوفخػػاـ مػػف ذػػذر المثػػأل  ذػػك
  ركؼ الوفخاـ.

دػػو األثػػماق كاألدعػػاؿ  د ػػرل ال مهػػكر ثفو هػػا  ثػػكاق كحػػد اخومػػؼ ال ػػراق دػػو األلػػؼ المل مثػػ  مػػف اػػاق 
 اػث كحعػت  (ااق)لؼ مل مث  مف كالت رلس  ا  لك لـ وكف  كحرل  مزة كالكثائو كخمؼ ثإمال  كؿ ل

 .(دعؿ)لك  (اثـ)دو 
 داألثماق مقؿ:

ِيٓ  ُقۡجَد٨ََٰ  ﴿: / األحط   مف حكله وعال ُ ِ  ٱَّلٍّ ۡجِؽه َٕ ِ ىَٰ ث ۡۡسَ
َ
 ٱل٧َۡۡك ِضؽِ إََِل  ٱۡۡلَ َؿامِ  ِضؽِ ٱل٧َۡۡك ََلۡٗٗل ٨َِ٦ّ  ۦأ

َٝۡىة َ
ِي ٱِۡل ٓۚۡ إ٫ٍّ٩ُِ  ۥ٣ُُِنَِي٫ُ  ۥَبََٰؿۡمَ٪ة َظۡٮَلُ  ٱَّلٍّ ُٓ ٬َُٮ  ۥ٨ۡ٦ِ َءاَيَٰذَِ٪ة ً٧ِ  [.ُ: افثراق﴾ ]ٱۡۡلَِىرُي  ٱلكٍّ
ۡمَ   َوَيَذَض٪ٍُّجَ٭ة ﴿: / األش    مف حكله وعال ِ

َ
 [.ُُ: األمم ﴾ ] ٱِۡل

 كمف األدعاؿ مقؿ:

ِ  ﴿: ف حكلػه وعػال حض ( مػ) /ُ ٓ إِيٍّةهُ َوب ُجُؽٓواْ إِّلٍّ ٕۡ ّلٍّ َت
َ
َٟ خ ي٨ِۡ َوَََٝضَٰ َربَّ َِٰلَ ِٔ٪ َؽَك  ٱ٣َۡق  ٍّ٨ َ٘ ۚۡ إ٦ٍِّ ة َح ۡج٤ُ إِۡظَصًَٰ٪ة

ٍُّ٭٧َة َٝۡٮّٗل ٠َؿِي٧ٗة ٱ١ِ٣َۡۡبَ  ّفٖ َوَّل َتۡ٪َ٭ۡؿ٧َ٬ُة َو٢ُٝ ل
ُ
ٍُّ٭٧َةٓ أ ٢ ل ُٞ ٧َ٬ُة ََٚٗل َت ۡو لَِكَ

َ
َظُؽ٧َ٬ُةٓ أ

َ
 [.ِّ: قافثرا﴾ ] أ

ىَٰ وَ  ﴿: / )لمط   او  ( مف حكله وعال ِ َُ ۡخ
َ
ة ٨ۡ٦َ أ ٍّ٦

َ
َ َٰ َٚأ  [.ٓ: الماؿ﴾ ] ٱتٍّ

  لك مػا  مػؿ مماهػا مػف ذكات الػكاك  ئو كخمػؼ ذكات الاػاق مػف رؤكس اآلمكمما لماله  مزة كالكثػا
 :كد ػػا ألطػػكؿ افمالػػػ  كلثػػثاثها  كذلػػػؾ دػػو إ ػػػدل مشػػرة ثػػػكرة  كذػػو: ثػػػكرة طػػه مقػػػؿ حكلػػه وعػػػال 

                                                                                                                                                                          

د و  اػػؽ: مثػػد الثػػالـ م مػػ :مع ػػـ م ػػاااس المغػػ (  اثػػف دػػارس: ّٓٔ/ُُج) الظػر  اثػػف ملظػػكر: لثػػاف العػػرب (ُ)
الفاكمو: ل مد اثػف م مػد ثػف ممػو الفاػكمو ال مػكم لثػك  ( َِٗ/ٓج  )ـ(ُٕٗٗ -ذػ ُّٗٗدار الفكر ط)  ذاركف

 .ثاركت –المكوث  العمما    المطثاح الملار دو غراب الشرح الكثار :ق(َٕٕالعثاس )ت
 و شػػػرح الشػػػاطثا (  مثػػػدالفواح ال اضػػػو: الػػػكادو دػػػَّ/ِج) الظػػػر  اثػػػف ال ػػػزرم: اللشػػػر دػػػو ال ػػػراقات العشػػػر (ِ)
 (.ِّٗ/ُج) (  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرَُْص)
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َٟ  ُق َورِزۡ ﴿ ِ بۡ  َػرۡيٞ  َرّب
َ
ْ  إِجٍُّ٭٥ۡ  ﴿ :  ك الل ـ مقؿ حكله وعػال [ُُّ]طه: ﴾ َ َٰ َوخ ّۡ  ٥٬ُۡ  ََك٩ُٮا

َ
َۡ  ٤َ ٥َ أ َ

 ﴾ َغَٰ َوأ
َْ  ىَٰ  ﴿:   كالمعػػارج مقػػؿ حكلػػه وعػػال [ِٓالػػل ـ: ] ٓ  إِجٍَّ٭  ة ٣َ   كال اامػػ  مقػػؿ حكلػػه [ُٓالمعػػارج: ] ﴾لََكٍّ

٤٬ِۡ  ُث٥ٍّ ﴿ :وعال 
َ
ىأ  ۦ٫ِ َذ٬ََت إََِلأ أ ٍُّ ََصَٰ  ﴿:   كاللازمات ك كله وعػال [ّّال اام  : ] ﴾َحَذ٧َ َٔ َب َو  ﴾١ََٚؾٍّ

أ  َٔ   بََف ﴿:   كمػػػثس ك كلػػػه وعػػػال [ُِاللازمػػػات:] : ك كلػػػه وعػػػال    كاألممػػػ [ُ]مػػػثس:  ﴾َودَ   َٮىلٍّ
ۡمَ   َوَيَذَض٪ٍُّجَ٭ة﴿

َ
َر إِذِ  ﴿:   كالشمس ك كلػه وعػال [ُُاألمم :  ] ﴾ ٱِۡل َٕ َٞ  ٱۢنَج ۡم

َ
ََٰ٭ة أ   [ُِالشػمس: ]﴾ى

ٍّْ ىَٰ  ﴿: ك كلػه وعػال  كالماػؿ ٩ َؾۡردُُس٥ۡ ٩َ ةٗرا د٤ََ
َ
 َولََك ۡٮَف ﴿ :  كالضػ   ك كلػه وعػال [ُْالماػؿ:] ﴾َٚأ

َٟ َذََتَِۡضأ  َٟ َربَّ ً ُِ ٕۡ ٓ إِنٍّ  ﴿: ك كله وعال    كالعمؽ[ٓالض  :] ﴾ُح نَص٨ََٰ لََكٍّ َغأ  ٱۡۡلِ ُۡ  .[ٔالعمؽ:] ﴾ََلَ
 ق(َِْ)ت ماػػػؿ دػػػو رؤكس اآلم ثخمػػػؼ ملػػػه  كحػػػرل كرش مػػػف طراػػػؽ األزرؽكحػػػرل لثػػػك ممػػػرك ثالو 

  كالفػػوح  الو ماػؿ :مػػف ذكات الاػاق دمػه داهػا الك هػاف كمػا ثػكاذا  ثالو ماػؿ دػو رؤكس اآلم حػك  كا ػدا
 .(ُ)إٌ  ذكات الراق دمه داها الو ماؿ حك  كا دا

 ثػػرٌد الفعػػؿ إلاػػؾ  دػػإف ظهػػرت داػػه  اؿدػػو األثػػماق ثالوقلاػػ   كدػػو األدعػػ (الاػػاق)كوعػػرؼ ذكات  :فائففدة
ممـ للها لطؿ األلؼ الوو دو المفرد دومػاؿ: دو ػكؿ دػو ل ػك: األشػ    األشػ ااف كدػو ل ػك:  (الااق)

   حضات.حض 
ف ظهػػرت داػػه   (طػػفا) :دو ػػكؿ دػػو ل ػػك ممػػـ للهػػا لطػػؿ األلػػؼ الوػػو دػػو المفػػرد دمػػـ ومػػؿ: (الػػكاك )كا 

 .(ِ)(دمكت) (دما )كدو ل ك:  (طفكاف)

لٌله لغ  لذؿ ال  از الوو لزؿ ال ر ف ثها  كالفوح لثاف كلكضح دػو  :: ك ه مف حرل ثالفوح ذكتوجيوال
كذلؾ لٌف المثاف اروف  ثػالفوح  ؛لٌلها لحرب ال  ثهكل  المفظ :اللطؽ ثطكت األلؼ  كك ه افمال  ذك

 .(ّ)كال در ثافمال   كا ل دار لخؼ مماه مف ا روفاع

ؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػأل  داظهػػر مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ مروثػػ  الوفخػػاـ وثعػػا لٌمػػا لقػػر اخػػوال األثففر:
 خوالؼ ال راقات دو األلؼ الكاح  ثعد  رؼ الوفخاـ ثاف الفوح كافمالػ   دعمػ  حػراقة الفػوح ثػاككف 

اككف  ػػػرؼ ألٌلػػه  ػػػرؼ مفوػػكح ثعػػػد للػػؼ  كممػػػ  حػػراقة افمالػػػ  ثػػ ؛دػػػو لممػػ  مراوثػػػه ػػرؼ الوفخػػاـ 

                                                           

ال اطػح: ثػراج ال ػارم المثوػدئ كوػذكار الم ػرئ (  اثػف ّْ/ِج) ال راقات العشر( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ُ)
 (.َُّ/ُج(  الدمااطو: او اؼ دضالق الثشر )َُّ/ُج) الملوهو

 (.ِٓٗ/ُج) الهادم شرح طاث  اللشر( الظر  م مد ثالـ م اثف: ِ)
 (.ٓٔٓ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرّ)



 

123 
 

كذلؾ ألٌف افمال  و رب الفو   مػف الكثػرة كاأللػؼ مػف الاػاق  دطػار  ػرؼ  ؛مراوثهالوفخاـ دو لدل  
 الوفخاـ الكاح  حثؿ افمال  مقؿ ال رؼ الذم ثعدر كثر لك ااق مدا .

 :أللف التي ىي عين لمفعل الماضي الثالثي بين الفت  واإلمالةفي ا/ اختالف القراءات ٕ

 كذػو: الا مف الفعؿ الماضو القالقو  كذلؾ دو مشػرة لدعػاؿاخومؼ ال راق دو إمال  األلؼ الكاحع  م
الوفخػػاـ مػػف كالػػذم اوعمػػؽ ث ػػركؼ     ػػاؽ  زاغ  زاد  شػػاق   ػػاق  راف(طاثػػا  ضػػاؽ  خػػاؼ  خػػاب )

 كذو: ذذر األدعاؿ لرثع 
ْو إِز٧ْةً  ﴿ ل ك حكله وعال : (خاؼ) - ُ

َ
 .[ُِٖ:الث رة ]﴾  َذ٨ْ٧َ ػةَف ٨ْ٦ِ ُمٮٍص َصَ٪ٛةً أ

 .[ّ:اللثاق ]﴾  َٚة٩ِْسُعٮا ٦ة َةَب ٣َُس٥ْ ٨َ٦ِ ا٣ّجِكةءِ  ﴿ مف حكله وعال : (طاب ) – ِ
ةً َِسَء ثِِ٭٥ْ َوًةَق ثِِ٭٥ْ َذرَْعً  ﴿ ل ك حكله وعال : (ضاؽ) – ّ ة صةَءْت رُُق٤ُ٪ة لَُٮ   .[ٕٕ :ذكد ]﴾  َول٧ٍَّ
٪ِ ﴿ ل ك حكله وعال :  (خاب) – ْ َٔ َذُعٮا وَػةَب ُُكَّ َصجٍّةٍر  ْٛ  .[ُٓ :إثراذاـ ]﴾  ًؽٍ َواْقَذ

إمال  األلؼ مف ذذر األدعاؿ  ككاد ػه اثػف ل  مزة ثحرل ال مهكر ثالفوح دو ذذر األدعاؿ  كحر  القراءات:
 .(ُ)مامر ثخمؼ مله دو إمال  األلؼ مف الفعؿ )خاب(

كذلػؾ لف اللطػؽ ثػا لؼ الممػاؿ  ؛لٌف الفػوح لكضػح كلثػاف لممعلػ  :ك ػه حػراقة ال مهػكر ذػك التوجيو:
لػ  ممػ  الد  :مال  ذكاف  كك ه مف حرل ثكلاثت كذلؾ  درثما اوكذـ الثام  للها ااق  ثه مف الااقا ر 

شػعارا ثكثػر الفػاق مػ  الضػمار؛   لطؿ الااقات ك رك  الػكاك كلمػا اػؤكؿ إلاػه ملػد الثلػاق لممفعػكؿ  كا 
زاغَ ﴿ ﴾ٝ  ةَل ﴿دمػػذلؾ لػػـ امػػؿ ل ػػك: 

َ
مكاد ػػ  اثػػف [  كك ػػه ُِْالث ػػرة:  ] ﴾ويَن  ةءُ ﴿[ ٓالطػػؼ: ] ﴾أ

خمكذػػػا مػػػف شػػػثه  المػػػال   كال مػػػ  ثػػػاف المغوػػػاف؛ إذ الثاحاػػػ  داهػػػا طػػػكرة ذػػػك ﴾ ػ   ةَب ﴿مػػػامر دػػػ  
 .(ِ)المال 

كاوثػػاف األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػأل  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ مروثػػ    األثففر:
لمفعؿ الماضو ثاف الفوح  خوالؼ ال راقات دو األلؼ الكاحع  مالا  وثعا ؛الوفخاـ دو ال رؼ المفخـ

 ػرؼ دػػو لممػ  مراوػب الوفخػاـ  كذػو المفوػكح كثعػدر للػػؼ  الكافمالػ   دعمػ  حػراقة ال مهػكر ثػاككف 

                                                           

 (  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشػرَٔ ٗٓ/ِج) (  الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
 (.ُّٗ-ُّٕ/ُج)
 (.ُْٔ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)



 

124 
 

كمم  حراقة افمال  ثالزؿ ال رؼ الػ  لدلػ  مراوػب الوفخػاـ  كذلػؾ ثثػثب افمالػ  الوػو و ػرب األلػؼ 
 حثمها. مف الااق المدا  مف غار حمب خالص  ك  الاثثها إٌ  كثر ما

 ثانيًا الفرش:

لٌمػػا مثػػائؿ دػػرش ال ػػػركؼ الموعم ػػ  ث ػػركؼ الوفخػػاـ د ػػػد كحػػ  الخػػالؼ ثػػاف ال ػػػراق دػػو ثعػػض ذػػػذر 
 المثائؿ  كار   اخوالؼ ال راق دو ذلؾ ال  مدة لمكر مف لذمها:

 :/ اختالف القراءات في تغيير حرف التفخيم بحرف مرققٔ

٨ ﴿ :كمقػاؿ ذلػؾ حكلػه وعػال  ِيَذا  ٦ٍّ ؿُِض حُ  ٱَّلٍّ ۡٞ َ ٫ُ  ٱّللٍّ َٛ ًَُظَٰ ِٕ ة َظَك ٗ٪ة َذ ًً ۚۡ وَ  ۥٓ َلُ  ۥَٝۡؿ ةٗذة ٠َسِ رَيٗة َٕ  ًۡ َ
ُ أ  ٱّللٍّ

ٮَن  ُٕ ٍُ ِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص ُ
جُِي َوَيۡجىۜۡ ۡٞ ْ وَ  ﴿كحكله وعػال :    [ِْٓ: الث رة﴾ ]َح َٛ ةَٓء ٦ِ ٨ۢ  ٱۡذ٠ُُؿٓوا ٤َُس ٥ۡ ُػ٤َ َٕ إِۡذ َص

ِؽ َٝۡٮِم ٩ُٮٖح َوَزاَدُز٥ۡ ِػ  ٕۡ ِٜ َب حٗ ثَ  ٱۡۡل٤َۡ َُ ۡ
 .[ٗٔ: األمراؼ﴾ ] ىۜۡ

 ( ثالطاد  كحػرل الػدكرم طى طٍ ثى ط  طي ثٍ : حرل لاد  كالثزم كشعث  كالكثائو كلثك  عفر كركح )اى القراءات
ط ( ثالثػػاف  كحػػرل ٍثػػثى ط  ثيػػثٍ مػػف لثػػو ممػػرك كخمػػؼ مػػف  مػػزة كذشػػاـ كركاػػس كخمػػؼ دػػو اخواػػارر )اى 

 .(ُ)كالطاد فص كخالد كحلثؿ كاثف ذككاف كالثكثو ثالك هاف ثالثاف 
الو ػؿ مػف األطػؿ إلػ  مػا لػاس    :كحػالكا  لٌف الثاف ذك األطؿ :مف حرل ثالثاف ذك: ك ه التوجيو
كألف الطػاد ذػو   (ِ)مكاد   رثـ المط ؼ   اث رثمت ثالطػاد :كك ه مف حرل ثالطاد ذك ثأطؿ 

 ؛لت مػف الٌثػافٌف الطػاد لثػدإ  كحاػؿ: لاككف المثاف مػف  هػ  كا ػدة ؛لخت الطاق د مثكا الثاف طادا
ألف الثػػػاف مهمكثػػػ  كالطػػػاق  ؛لٌطػػػفار  كوػػػؤاخو الطػػػاق دػػػو افطثػػػاؽلوػػػؤاخو الٌثػػػاف دػػػو الهمػػػس كا

 .(ّ) م هكرة
اخػػوالؼ و ذػػاواف اآلاوػػاف  داوضػػح مػػف خػػالؿ كلٌمػػا األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػ األثففر:

وػػاف ثػػاف الثػػاف كالطػػاد دعمػػ    وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػاواف الكممورحا ػػاك   كػػـ ال ػػرؼ وفخامػػا
  كممػػ  حػػراقة الطػػاد ا ػػب وفخامػػه  ألٌلػػه مػػف  ػػركؼ الوفخػػاـ الوػػو   ا ػػكز ورحا هػػا ث ػػاؿ كمػػا و ػػدـ

 ألٌلها مف  ركؼ ا ثوفاؿ الكا ب ورحا ها اوفاحا.  ؛حراقة الثاف امـز الورحاؽ

                                                           

 (.ُّّص) (  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِِٖ/ِج) لشر دو ال راقات العشر( الظر  اثف ال زرم: الُ)
و  اػؽ: م مػد : المطا ؼ :ق(ُّٔو )تمثد ا ثف ثماماف األشعث األزدم الث ثوالاثف لثو داكد:   الظر (ِ)

 .(ُِٔص)ـ(  ََُِ-قُِّْط/ األكل  )  مطر/ ال اذرة -الفاركؽ ال داق    ثف مثدة
 (.ِٔص) (  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ُّٗص) ثف زل م :     ال راقاتا  ( الظرّ)
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 :/ اختالف القراءات في األلف الواقع بعد حرف التفخيم بين إثباتو وحذفوٕ

ِٔ٪َؽ  ﴿: كمقاؿ ذلؾ حكلػه وعػال  ََٰذ٤ُٮُم٥ۡ َٚ  ٱۡۡلََؿامِ  ٱل٧َۡۡكِضؽِ َوَّل دَُؾَٰذ٤ُِٮ٥ۡ٬ُ  َٰ يَُؾَٰذ٤ُِٮُم٥ۡ ذ٫ًِِ  َٚإِن َؼ  ٱۡرُذ٤ُٮ٥ۡ٬ُُۗ َظتٍّ
آُء  ـَ َٟ َص ِ ِؿِي٨َ ٱ٣ۡ ٠ََزَٰل َٰٛ   [.ُُٗ: الث رة﴾ ] َؿ

داهػا   ثعػد ال ػاؼ ( ثإقثػات األلػؼ ككـمي وى امككـ  دػإف حىػاوً  ىػكذـ   وػ  اي مي اوً  ى ك  وي  حرل ال مهكر)  القراءات:
مػػ  ضػػـ وػػاق األكؿ كاػػاق القػػالو  كدػػوح ال ػػاؼ داهمػػا مػػ  كثػػر واقاهمػػا  كحػػرل  مػػزة كالكثػػائو كخمػػؼ 

ثػػكاف ال ػػاؼ داهمػػا  كضػػـ الوػػاق ثعػػدذ ا  ك ػػذؼ األلػػؼ مػػف الكممػػات ثفػػوح وػػاق األكؿ كاػػاق القػػالو كا 
 .(ُ)القالث

لٌف المعل    و ارثكذـ  و  ا ارثككـ دإف  ارثككـ  :ذك ك ه حراقة ال مهكر ثاأللؼ التوجيو:
ْ ﴿  :حكله :ك  وهـ  داحومكذـ َٰذ٤ُِٮا ِ ِػ َقب٢ًِِ  َوَؼ ِي٨َ  ٱّللٍّ َٰذ٤ُِٮ٥٬ُۡ ﴿   [َُٗ: الث رة ]﴾ يَُؾَٰذ٤ُِٮ٩َُس٥ۡ  ٱَّلٍّ  َوَؼ

َٰ َّل دَُسٮَن ِٚۡذَ٪حٞ  دأما   ه األ ااقلف ال واؿ إلما اؤمر ث :ك    لخرل كذو  [ُّٗ: الث رة ] ﴾َظتٍّ
ذا حرئ  الم وكلكف دإلهـ   ا اومكف داؤمركا ثه  (مككـ داهوي  ٍ كذـ ملد المث د ال راـ  و  اى مي وي  ٍ ك  وى ) :كا 
كك ه مف حرل ثغار للؼ   (ِ)مم  ظاذرر ؿى مً كذلؾ م اؿ إذا  ي   كاف ظاذرر لمرا لمم وكؿ ث وؿ ال اوماف

ك   :كلف معل  ذلؾ  م  دو المدح كالقلاق مماهـلف كطؼ المؤملاف ثال وؿ دو ثثاؿ ا لث :ذك
 ق(َِٕ)ت ك ك  الفراق  و ومكذـ ملد المث د ال راـ  و  ا ومكا ثعضكـ دإف حومكا ثعضكـ داحومكذـ

لما حومكا ثعضهـ  لا ثلو دالفحومٍ  :مف العرب للهـ ا كلكف لف المعل  داه  :ك    لخرل كذو  (ّ)كا 
 .(ْ)ه دإف ثدؤككـ ثال وؿ داحومكذـك  وثدؤكذـ ثال وؿ  و  اثدؤككـ ث

كلٌمػا األقػر الموروػب ممػػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػػ   داوثػاف مػف خػالؿ اخػوالؼ مروثػػ   األثفر:
الوفخاـ دو ال رؼ  كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقات دو ذذر األدعاؿ ثػاف إقثػات األلػؼ كمدمػه  دعمػ  

مراوػب الوفخػاـ  لم ػوق األلػؼ ثعػدر  كذلػؾ حػراقة ال مهػكر ثإقثػات األلػؼ ثػاككف ال ػرؼ دػو لممػ  
لزاادة طكت األلؼ الػذم مكلػه مػف الوفخػاـ لكقػر مػف غاػرر  كممػ  ال ػراقة ثغاػر للػؼ ثػاككف  ػرؼ 

                                                           

 (  مثػػد الفوػػاح ال اضػػو: الثػػدكر الزاذػػرةُْٓص) ( الظػػر  اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
 (.ٖٓص)
 (.ِْٖ/ِج) ثع (  لثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثُِٖص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتِ)
 (.ُُٔ/ُج) ( الظر  الفراق: معالو ال ر فّ)
 (.ُِٖص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتْ)
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الوفخػػػاـ دػػػو المروثػػػ  الراثعػػػ  كذػػػو الثػػػاكف ممكمػػػا  كذلػػػؾ دػػػو الفعمػػػاف األكلاػػػاف  كلٌمػػػا الفعػػػؿ القالػػػث 
 و المفوكح مف غار للؼ كما و دـ.دثاككف  رؼ الوفخاـ داه دو المروث  القالا  كذ

  كمػػف / اخففتالف القففراءات فففي أول الفعففل الففذي لففم يسففم فاعمففو بففين االشففمام والكسففرة الخالصففةٖ
 األمقم  مم  ذلؾ: 

ۡرُض  َور٢ًَِ ﴿: ل/ حػاؿ وعػال 
َ
أ ٤ِِۡٝع وَِدًَي  ٱث٤َِۡع َيأ َ

ۡم ؿُ   َوَُِٝضَ  ٱل٧َۡ ةٓءُ ٦َةَٓءِك َوَيََٰك٧َةُٓء أ
َ
ٰىََلَ  ٱۡق َذٮَۡت وَ  ٱِۡل

ۡٮِم  ٱۡۡلُٮدِّيِ   َٞ ٗؽا ٤ِۡ٣ّ ٕۡ ٧ِِ٤َٰيَ َور٢ًَِ ُب  [.ْْ: ذكد﴾ ] ٱ٣غٍّ

ائو كذشػػػاـ   كحػػػرل الكثػػػف( ثكثػػػرة خالطػػػ  دػػػو ال ػػػاؼ كالغػػػااضى ًغػػػاػػػؿ  كى حػػػرل ال مهػػػكر) حً  القفففراءات:
  ككافا  ذلؾ لف و رؾ ال اؼ ث رك  مركث  مف  ركواف ضم  ككثرة (ُ)اضمكركاس ثإشماـ الكثرة 

 .(ِ)  م دـ كاماه  زق الكثرة زق الضمك 
داثػوق مت  (غػاض)ك (حػكؿ)لف األطؿ دػو ذلػؾ  :ك ه حراقة ال مهكر ثالكثر الخالص ذك التوجيو:

الضم  مم  داق الفعؿ كثعدذا كاك مكثكرة كااق مكثكرة دل مت الكثرة ملهما إل  دػاق الفعػؿ ك حمثػت 
للػه  :كك ه مف حرل ثافشػماـ ذػك ( غاض حاؿ )دو ذلؾ  رئتر ما حثمها د لثككلها كالكثا ؛الكاك ااق

لمػا كػاف األطػػؿ دػو كػؿ ذلػػؾ ديًعػؿى ثضػػـ الفػاق الوػو اػػدؿ ضػمها ممػػ  وػرؾ وثػما  الفامػػؿ لشػار دػػو 
 .(ّ)لكائمهف إل  الضـ لوث   ثذلؾ د ل  مم  معل  ما لـ اثـ داممه كلف ال اؼ كالت مضمكم 

ؿ اخوالؼ در   الوفخاـ دو ال رؼ وثعػا كاظهر لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  مف خال األثر:
ثاف افشماـ كثاف الكثر الخالص  دعم  حراقة افشماـ ثػاككف  ؼ ال راقات دو ذذاف الفعماف خوال

 ػػرؼ الوفخػػاـ دػػو المروثػػ  القالقػػ   كذلػػؾ لك ػػكد افشػػماـ الػػذم ذػػك إشػػارة طػػكوا  إلػػ  الضػػـ دأشػػثه 
ثػاككف  ػرؼ الوفخػاـ دػو لدلػ  مراوثػه  كذلػؾ  رؼ الوفخاـ المضمـك  كمم  حراقة الكثر الخػالص 

 لم وق الااق المدا  ثعدر.

 

 

                                                           

 (.ُُٕص) مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة ( ِّٕ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
 (.ٓٓ/ُج( الظر  الطفاحثو: غاث اللف  )ِ)
 (.َٗص)    ال راقات( الظر  اثف زل م :  ّ)
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 المطمب الثاني

أثر اختالف القراءات في أحكام األحرف التي تفخم في حاالت، وترقق في حاالت، 
 وأصميا الترقيق

كالػػراق ممػػ  خػػالؼ دػػو لطػػمها   -كالػػالـ المو ركػػ  خاطػػ  -األلػػؼ المداػػ   -كذػػذر األ ػػرؼ قالقػػ  
 ػػركؼ ا ثػػوفاؿ كثػػاككف ال ػػداث دػػو ذػػذا المطمػػب مػػف  ردػػو األلػػؼ كالػػالـ  لٌمػػا الكػػالـ  كذػػف مػػف

لكقػػرة ك  الؼ دػػو لطػػمهاوخػػك ػػكد ا ممػػ  ل كػػاـ الػػراق دثػػاأوو دػػو مطمػػب مثػػو ؿ ثعػػد ذػػذا  كذلػػؾ ل
 األ كاـ الموعم   ثها:

 :أواًل: الكالم عمى األلف المدية وأحكاميا

[ دػال وكطػؼ ثوفخػاـ ك  ُِْ﴾ ]األمػراؼ : َوَٝ ةَل ﴿[ ُّْؼ : ﴾ ]األمػراَصٓاءَ لما األلؼ المدا  كػ﴿
ةَق ﴿ :ثورحاؽ ثؿ واثع  لما حثمها وفخامان كورحا ان : دإف كحعت ثعد مفخـ دخمت ل ك   [ٕٕكد: ﴾ ]ذػًَ

ةَل ﴿ َِٰمُؽونَ ﴿  [ ْْأللثاػاق : ا﴾ ]ََ ف كحعػت ُِ﴾ ]المائػدة : َوَٝةَل اّلل﴿  [ٕ﴾ ]ال  ػرات : ٱ٣سٍّ [. كا 
ِ  ِمۡسِب ﴿  [ ِٓٓ﴾ ]الث ػػرة : َم  ٓاءَ ﴿  [ ّٔ﴾ ]الزخػػرؼ : َص  ٓاءَ ﴿ :ت مقػػؿثعػػد مرحػػؽ رح ػػ ِنَٰمۡح ٱّللٍّ  ٱل  ؿٍّ

 كمػػػا إلػػػ  ذلػػػؾ كذػػػذا ذػػػك المعلػػػ  المػػػراد مػػػف حػػػكؿ ال ػػػادظ اثػػػف ال ػػػزرم  [َِ:]اللمػػػؿ ﴾ ٱل   ؿٍِّظ٥ًِ 
  دو الم دم  ال زرا  : ق(ّّٖ)ت

اذرف وفخاـ لفظ األلؼً   (ُ)... ... ... ... ك ى

لمػػػا إذا  ػػػاكرت  ردػػػان مثػػػوعماان دػػػاألمر ممػػػ    وفخامهػػػا إذا  ػػػاكرت  ردػػػان مثػػػوفالن مػػػف  دأكػػػد الو ػػػذار
 .(ِ)العكس

 :ثانيًا: الكالم عمى الالم المتحركة وأحكاميا

ٌما مو رك   دالالـ الثاكل  ادكر  ال كـ داهػا ثػاف افظهػار الالـ الكاردة دو ال ر ف الكراـ إٌما ثاكل  كا 
 .كافدغاـ

                                                           

 (.ّْ) ( رحـ الثاتُِ)ص ( اثف ال زرم: الم دم  ال زرا ُ)
(  طػػفكت م مػػكد ثػػالـ: دػػوح رب الثراػػ  ٖٓص) الظػػر  زكراػػا األلطػػارم: الػػدحائؽ الم كمػػ  دػػو شػػرح الم دمػػ  (ِ)

 (.ّٓص) شرح الم دم  ال زرا 
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لاؾ ثااف ذلؾ:كلٌما الالـ المو   رك  دال كـ داها دائر ثاف الوفخاـ كالورحاؽ كا 
 ﴾٣َُس   ٥ ﴿ :؛ ألٌلهػػػا مػػػف  ػػػركؼ ا ثػػػوفاؿ  ثػػػكاقن كالػػػت مفوك ػػػ  مقػػػؿاألطػػػؿ دػػػو الػػػالـ الورحاػػػؽ

َٟ   لك مكثكرة مقؿ: ﴿[ٔ:  الكادركف] ِ َٰل   [ٕ: الث رة ] ﴾٤ُُٝٮبِِ٭٥ۡ ﴿ :  لك مضمكم  مقؿ[ِ: الث رة ] ﴾َذ
 ل   كذلؾ دو قالث  ا ت:كوفخـ دو لفظ ال ال

ِ  رَُق     ٮَل ﴿ [ ُِ]المائػػػػػدة:  ﴾ َوَٝ     ةَل اّلل﴿ :األكلػػػػػ : إذا كحعػػػػػت ثعػػػػػد دػػػػػوح خػػػػػالص مقػػػػػؿ  ﴾ٱّللٍّ
 .[ُٕٓ]اللثاق:

ِ  ؽُ َخۡج ﴿ :القالا : إذا كحعت ثعػد ضػـ مقػؿ ْ  ِإَوذۡ ﴿  [َّ: مػراـ ] ﴾ ٱّللٍّ  [ِّ: األلفػاؿ] ﴾ ٱل٤ٍُّ٭ ٥ٍّ  َٝ ةلُٮا
ل  ذلؾ اشار افماـ اثف ال ز   ث كله: ق(ّّٖ)ت رمكا 

 .(ُ)كادخـ الالـ مف اثـ ا...مف دوح لك ضـ كعثدا

ُ ﴿: دق ثمفػػظ ال اللػػ   ك ػػب وفخػػاـ الػػالـ  مقػػؿ حكلػػه وعػػال القالقػػ : إذا اثويػػ  َحَّ ٱ٣ۡ   ٬ُ  ٮَ  إِّلٍّ  إَِؾَٰ  ٫َ  َّلٓ  ٱّللٍّ
ًَّٮمُ ٱ٣ۡ  ثػكاق كالػت الكثػرة لٌما إذا كحعػت ثعػد كثػر خػالص د كمهػا الورحاػؽ مطم ػا   [ِٓٓ:الث رة[  ﴾َٞ

ُ ﴿: موطػػػػػم  ثهػػػػػا لك ملفطػػػػػم  ملهػػػػػا  كثػػػػػكاق كالػػػػػت لطػػػػػما  لك مارضػػػػػ  مقػػػػػؿ ِ  ِمۡسِب﴿ ﴾  ٱّللٍّ  ﴾ ٱّللٍّ
َظٌؽ  ﴿  [ِٔ:  ؿ ممراف] ﴾ ٱل٤ٍُّ٭٥ٍّ  ٢ُِٝ  ﴿  [َّ:اللمؿ]

َ
ُ  ١أ ٧َؽُ  ٱّللٍّ  .(ِ) [ِ-ُ: افخالص] ﴾ ٱلىٍّ

الخالطػػ  داهمػػا ا وػػرازان مػػف  ـ ال اللػػ  كو ااػػد الفو ػػ  دػػو شػػرط الوفخػػاـ كالكثػػرة دػػو شػػرط الورحاػػؽ ث
 :الكاحعػػ  ثعػػد الػػراق الممالػػ  دػػو ل ػػد ال ػػكلاف دػػو ركااػػ  الثكثػػو مػػف لثػػو ممػػرك الثطػػرم دػػو ل ػػك

ى اّلل َخ٤٧ََُس ٥ْ َورَُق ٮُلُ ﴿  [ٓٓالث ػرة:  ﴾ ] ٩ََؿى اّلل﴿ [ دإلػه ا ػكز  الئػذ ْٗالوكثػ :  ] ﴾ وََق رَيَ
لعػػػدـ ك ػػػكد الكثػػػرة الخالطػػػ  حثمهػػػا  ؛كوفخامهػػػا  لطػػػ  حثمهػػػالعػػػدـ ك ػػػكد الفو ػػػ  الخا ؛ورحاػػػؽ الػػػالـ

 .(ّ)كذلؾ
ل  ذذر األ كاـ اشار افماـ الشاطثو  :ق( ث كلهَٗٓ)ت كا 

  ها  ٌو  اركؽ مرٌوالػػػػػػػككٌؿ لدل اثـ ا مف ثعد كثرة ... ارحٌ 

                                                           

 (.ْْ) ( رحـ الثاتُّ)ص ( اثف ال زرم: الم دم  ال زرا ُ)
 (  مثػػػدال ؽ ال اضػػػو: الع ػػػد الفراػػػد دػػػو ممػػػـ الو كاػػػدُٗٓ َُٔصر  مطاػػػ  حاثػػػؿ لطػػػر: غااػػػ  المراػػػد )( الظػػػِ)
 (.ٖٓ ٕٓص) (  طفكت م مكد ثالـ: دوح رب الثرا  شرح الم دم  ال زرا ُٕٔص)
 (.َُِ ُُِ/ُج) ( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمّ)
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ـٌ لظاـ الٌشمؿ كطال كداطال كما دٌخمكر ثعد دوح كضٌم  ... دو
(ُ). 

 دو طاث  اللشر: ق(ّّٖ)ت كحاؿ اثف ال زرم

 ...... كاثـ ا كٌؿ دٌخمػا..........................      

 .(ِ)ػؼ ... ثعد ممػػػاؿ   مرٌحؽ كطؼمػػف ثعد دو   كضـٌ كاخومػػ

 :اختالف القراءات في أحكام الالم، وأثر ذلك االختالف

 لثػػثب  لكػػلهـ اخومفػػكا دػػو ثعػػض اوفػػؽ ال ػػراق ممػػ  لٌف األطػػؿ دػػو الػػالـ ذػػك الورحاػػؽ  ك  افخػػـ إ ٌ 
مثائؿ األطكؿ كالفرش الموعم   ث كـ الالـ ورحا ا كوفخاما  كمف مثائؿ األطػكؿ دػو ذلػؾ اخػوالؼ 
ال ػػػراقات دػػػو الػػػالـ المفوك ػػػ  الكاحعػػػ  ثعػػػد ل ػػػد  ػػػركؼ افطثػػػاؽ ثػػػكل  ػػػرؼ الضػػػاد ثػػػاف الورحاػػػؽ 

 كمػا و ػػدـ  كحػرل كرش مػف طراػػؽ األزرؽكالوفخػاـ  د ػرل ال مهػكر ثورحا هػػا مطم ػا إٌ  دػو لفػػظ ال اللػ  
إذا كػػاف  (الطػػاد  لك الطػػاق  لك الظػػاق )الػػت مفوك ػػ  ككحعػػت ثعػػد إذا ك (الػػالـ)ثوغمػػاظ  ق(َِْ)ت

 ذلؾ ال رؼ ثاكلا  لك مفوك ا  ل ك:
ْو٤َطَ  ﴿ ل ك حكله وعال : (لطمح) – ُ

َ
٫٧ِْ٤ِ َوأ ُّ ِْٕؽ   .[ّٗ:المائدة]﴾  َذ٨ْ٧َ دةَب ٨ْ٦ِ َب

ْضؿِ ﴿ حكله وعال :مف  (مطم ) – ِ َٛ ِٓ ا٣ْ َ٤ ُْ  .[ٓ:ال در]﴾  َقٗلٌم ِِهَ َظتٍّ ٦َ
ْن يُْؾ٠ََؿ ذًَِ٭ة اْق٫٧ُُ ﴿ ل ك حكله وعال : (لظمـ)  - ّ

َ
ِ أ َٓ َمكةِصَؽ اّللٍّ ٪َ٨ْ ٦َ ٥َُ٤ ِم٧ٍّ ّْ َ

 ﴾  َو٨ْ٦َ أ
 .[ُُْ:الث رة ]
ًِْت َويُ ﴿ ل ك حكله وعال : (الطالة) - ْ َ٘ ِي٨َ يُْؤ٦ُِ٪ٮَن ثِة٣ْ ٗلةَ اَّلٍّ  .[ّ:الث رة] ﴾ ٧ًُِٞٮَن الىٍّ
ٗلَق ﴿ ل ك حكله وعال :( الطالؽ) - ٓ ٍُّ ُمٮا ا٣ ـَ َٔ  .[ِِٕ:الث رة]﴾ ِإَوْن 
َك٫ُ ﴿ ل ك حكله وعال : (ظمـ) – ٔ ْٛ ٥ََ٤ َج َّ ْؽ  َٞ َٟ َذ ِ ٢ْ ذل َٕ ْٛ  .(ّ) [ُِّ:الث رة] ﴾ َو٨ْ٦َ َح

 آلوا :دو وغماظ الالـ دو األ كاؿ القالق  ا إٌ  لله اخومؼ مف األزرؽ
 ل ك: (للؼ) ( الالـ) اف ل د ذذر ال ركؼ القالق  كثافاألكؿ: إذا  اؿ ث

رادا ِٚىةًّل َخ٨ْ دَؿاٍض ٦ِ٪ُْ٭٧ة﴿ مف حكله وعال : (دطا ) – ُ
َ
 .[ِّّ:الث رة ]﴾  َٚإِْن أ

                                                           

 (.ّْٔ ّّٔ) ( رحـ الثاوافَّ)ص ك ه الوهالو( افماـ الشاطثو:  رز األمالو ك ُ)
 (.ّْٗ َّٓ) ( رحـ الثاوافٓٓ)ص اثف ال زرم: طاث  اللشر (ِ)
(  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات ُُِ ُُُ/ِج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرّ)

 (.َٓص) الثث 
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٧ُؿُ ﴿ مف حكله وعال : (طاؿ) – ِ ُٕ ٤ًَِْ٭٥ُ ا٣ْ َٔ ْٕ٪ة ٬ُؤّلءِ َوٓاثةَء٥ْ٬ُ َظتٍّ َةَل  لػـ ك  [ْْ:األلثاػاق]﴾  ث٢َْ ٦َذٍّ
 .(الظاق )ا   دو ال ر ف الكراـ مقاؿ ؿ

ثخمػؼ ملػه  مذذثػه افمالػ  الطػغرل الـ كلـ وكف رلس  ا   كمعركؼ لف األزرؽالقالو: إذا لمامت ال
   ل ك:دو ذذر المثأل 

٤ْ٪ة َلُ َصَ٭٪٥ٍَّ يَْىٗل٬ة﴿: مف حكله وعال  (اطمها)  - ُ َٕ  .[ُٖ:افثراق]﴾  ُث٥ٍّ َص
 [.ُِ:لش اؽ]اف ﴾ َوَيْىَل َقِٕرياً ﴿ ل ك حكله وعال : (اطم )  - ِ

َُٚ  ةَل ﴿ حكلػػه وعػػال : مػػف (طػػاؿ)القالػػث: إذا كالػػت الػػالـ طردػػا كثػػكلت لمكحػػؼ  ل ػػك الكحػػؼ ممػػ  
َ
أ

ْ٭ؽُ  َٕ ٤ًَُْس٥ُ ا٣ْ  .[ٖٔ :طه] ﴾ َٔ
 .(ُ)كالك هاف ط ا اف دو كؿ ذلؾ

الطػػػاق  لك  ) لمفوك ػػػ  إذا كحعػػػت ثعػػػدا (الػػػالـ )الخػػػالؼ دػػػو وغمػػػاظ  ق(َِْ)ت األزرؽ ككرد مػػػف
 ككرد الخالؼ مفثشرطاهما  كحد ثثؽ الومقاؿ لذلؾ  إٌ  لف الوغماظ لر ح دو ذذر المثأل    (الظاق
لف الوغمػػاظ   اكػػكف إٌ  إذا لمامػػت ككالػػت رلس  اػػ . كممػػا ا ػػب معردوػػه  (الػػالـ)دػػو وغمػػاظ  األزرؽ

ذػذر ال الػ  الورحاػؽ  كالك هػاف طػ ا اف   مقػػاؿ    لم مػدـ الو ماػؿ  كاألر ػح دػو(الفػوح) ممػ  ك ػه
َق َوّل َو َلٍّ ﴿: مػف حكلػه وعػال  (طػم )ذلؾ:  لػ  الوػر اح دػو ذػاواف  (ِ)[ُّ:ال اامػ ] ﴾َٚ ٗل َو ؽٍّ كا 

  دو الطاث  ث كله: ق(ّّٖ)ت المثألواف اشار اثف ال زرم

 .(ّ)الظا كاألطح ...وفخامها كالعكس دو اآلم ر حكحاؿ ملد الطاق ك 

للهػػـ ل ػػركا الػػالـ ممػػ  لطػػمها  كلػػـ اكػػف الوفخػػاـ داهػػا  :: ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثػػالورحاؽ ذػػكوالتوجيفف
  كك ه مف (ْ)ملدذـ حكاا م  م اكرة ال ركؼ الوو لك ب كرش ثها الوفخاـ  إذ الالـ لطمها الورحاؽ

ه  للػػه لمػػا و ػػدـ الػػالـ  ػػرؼ مفخػػـ مطثػػؽ مثػػوعؿ  لراد لف ا ػػرب الػػالـ ل ػػك لفظػػ :حػػرل ثػػالوفخاـ ذػػك
  ا رثػػكف لػػؾذب العػػرب دػػو مقػػؿ ذامػػذامعظػػـ  ممػػ داعمػػؿ المثػػاف دػػو الوفخػػاـ ممػػال كا ػػدا. كذػػذا 

ال ػرؼ مػف ال ػرؼ  لاعمػػؿ المثػاف ممػال كا ػػدا  كا رثػكف ال ركػ  مػف ال ركػػ   لاعمػؿ المثػاف ممػػال 
                                                           

(  ِّٗ ِّٖ/ُج) (  الكاثطو: الكلز دو ال راقات العشرّٔ/ِج) ( الظر  اللكارم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
 (.ِّٓ/ُج) م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر

 (  م مػػػد ثػػػالـ م اثػػػف: الهػػػادم شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرَُْص) ( الظػػػر  ل مػػػد ثػػػف ال ػػػزرم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرِ)
 (.ِّٓ ّّٓ/ُج)
 (.ّْٖ( رحـ الثات )ْٖ)ص ( اثف ال زرم: طاث  اللشرّ)
 (.َُٕص) مثدالثدا  اللارثالو: ال كالب الطكوا  دو كوب ا  و اج لم راقات لظر ( اْ)
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لمػػػا دي ك كا ػػػدا   مػػػف كأللهػػػا   ألف الفو ػػػ  مؤاخاػػػ  لموفخػػػاـ ؛الػػػالـ إذا كالػػػت مفوك ػػػ  دكف غارذػػػا تخمػػػا 
األلػؼ  ػرؼ اخػرج األلؼ  كألف الفو   مثوعما  دو المخرج ك ركؼ ا ثوعالق  أللها مف األلػؼ  ك 

 . (ُ) الالـ ثالوفخاـ م  الفوح  ك رؼ افطثاؽ حثمه  لاعمؿ المثاف ممال كا دا يًرلى مف ذكاق الفـ  د

كػػػـ الػػػالـ وثعػػػا : لٌمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر المثػػػأل   داوثػػػاف مػػػف خػػػالؿ اخػػػوالؼ  األثفففر
 ق(َِْ)ت  خػوالؼ ال ػػراقات داهػا ثػػاف الورحاػؽ كالوغمػػاظ  دمػف كػػاف ا ػرل لػػكرش مػف طراػػؽ األزرؽ

ثاككف  كـ الػالـ ملػدر ذػك الوغمػاظ  إذا وػكدرت داهػا الشػركط كالضػكاثط الوػو و ػدـ ذكرذػا  كمػ  لٌف 
الط ا   دو ذلؾ مله  كمم  األطؿ دو الالـ ذك الورحاؽ؛ إٌ  لٌله  ثد مف وغماظها مكاد   لمركاا  

 حراقة ال مهكر ثاككف  كـ الالـ ذك الورحاؽ مطم ا إٌ  دو لفظ ال الل  ثشركطه كما و دـ.

لٌما مثائؿ درش ال ركؼ الموعم   ثأ كاـ الالـ  د د اخومؼ ال راق دو ثعض ومؾ المثػائؿ كلٌدل ذػذا 
 دهـ دو ذلؾ ال  مدة لمكر ملها:ا خوالؼ ال  وغار ل كاـ الالـ وفخاما كورحا ا  كار   اخوال

 :/ اختالف القراءات في حرف الجر قبل لفظ الجاللة بين إثباتو وحذفؤ

ٮنَ ﴿: كمقاؿ ذلؾ حكله وعال  ُٞ ََٚٗل َتذٍّ
َ
ِۚۡ ٢ُۡٝ أ ٮلُٮَن ّلِلٍّ ُٞ ًَ ٮلُٮَن  ﴿ :كحاؿ وعػال   [ٕٖ: المؤملكف﴾ ] َق ُٞ ًَ َق

َٰ تُۡكَعُؿونَ  ّنٍّ
َ
ِۚۡ ٢ُۡٝ َٚد  [.ٖٗ: فالمؤملك ﴾ ] ّلِلٍّ
حرل ال مهكر) ًلمًَّه( ث ذؼ ذمزة الكطؿ كثالـ مكثكرة ك ـ مفوك   مرح   كخفض الهاق  القراءات:

  كحرل لثك ممرك (ِ)ككذلؾ رثما دو مطا ؼ ال  از كالعراؽ كالشاـ  مف لفظ ال الل  داهما
  خالؼ ثالهـ كطؿ كدوح الالـ كوفخامه كرد  الهاق مف لفظ ال الل  داهما  ك كاع كب ثزاادة ذمزة 
ٮلُٮنَ ﴿دو األكؿ  كذك:  ُٞ ًَ ُؿونَ  َق ََٚٗل دََؾ٠ٍّ

َ
ِۚۡ ٢ُۡٝ أ لله ثالـ مكثكرة كلخرل  [ ٖٓ :المؤملكف] ﴾ ّلِلٍّ

 .(ّ) ككذلؾ رثما دو مطا ؼ الثطرااف  مفوك   رحا   م  خفض الهاق
مالػؾ ذػذر  مػف :لٌلػه ممػ  المعلػ  كذلػؾ للػه إذا حػاؿ :ذػك ث ػرؼ ال ػر ك ه حراقة ال مهػكر :والتوجي
كالذم ا وضاه مف مالؾ   د د ل اثه مم  المعل  دكف ما ا وضاه المفظ  لزاد :د اؿ دو  كاثه  الدار

ذا حػاؿ  زاػد :ذذر الػدار لف ا ػاؿ دػو  كاثػه لمػا اثػو اـ ذػذا  د ػد  ممػه ممػ  المعلػ   لزاػد :كا  ألف  ؛كا 
  كوارة مم  المعلػ     المفظدمذلؾ  ممت وارة مم  معل  مف مالؾ ذذر الدار ك لمف ذذر الدار كا د

                                                           

 (.ُِٗ َِِ/ُج) ( الظر  مكو اثف لثو طالب: الكشؼ مف ك كر ال راقاتُ)
 (.ِٗص) ( الظر  لثك ممرك الدالو: الم ل  دو رثـ مطا ؼ األمطارِ)
(  ِّٗ/ِج) ف ال ػزرم: اللشػر دػو ال ػراقات العشػر(  الظػر  اثػِّْص) ( مثد الفواح ال اضػو: الثػدكر الزاذػرةّ)

 (.ُّّٗ/ّج) لثك ممرك الدالو:  ام  الثااف دو ال راقات الثث 
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لكػاف  كاثػػا   زاػد :دأ ثػت  مػف طػا ب ذػػذر الػدار :أللػؾ إذا حمػت ؛ذػك الك ػػهكال ػكاب ممػ  المفػظ  
 ب ألف معلػ  مػف طػا ؛ل ػاز  لزاػد :كلك حمت دو  كاب مػف طػا ب ذػذر الػدار  مم  لفظ الثؤاؿ

مم   ػكاب لفػظ الثػؤاؿ إذ  لٌله :ذك ثغار  رؼ ال ر  كك ه مف حرل ذذر الدار معل  لمف ذذر الدار
 .(ُ)ت الثث   دال كاب امها مف رب الثمكاحاؿ حث

اخػوالؼ كلٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دػو ذػذاف المكضػعاف داظهػر مػف خػالؿ  األثر: 
  وثعا  خػوالؼ ال ػراقات دػو  ػرؼ ال ػر ثػاف إقثاوػه ك ذدػه  دعمػ  حػراقة  كـ الالـ مف لفظ ال الل 

ثػػػاككف ال كػػػـ ذػػػك وفخػػػاـ الػػػالـ مػػػف لفػػػظ ال اللػػػ   كذلػػػؾ  لفوػػػاح مػػػا حثمػػػه كطػػػال  لك   ػػػذؼ الػػػالـ
لإلثوػػداق ثػػه  كمػػا و ػػدـ  كممػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثإقثػػات الػػالـ ثػػاككف  كػػـ الػػالـ ذػػك الورحاػػؽ  كذلػػؾ 

 لكحكمها ثعد  رؼ ال ر المثلو مم  الكثر.

 :بين الرفع والخفض / اختالف القراءات في حركة الحرف الواقع قبل لفظ الجاللةٕ

َ٭ة ﴿: كمقاؿ ذلؾ حكله وعػال  حَّ
َ
د ْ  ٱنلٍّةُس  َيأ ٧ََخ  ٱۡذ٠ُُؿوا ٕۡ ِ ٩ ِ ٍٜ َدرۡيُ  ٱّللٍّ ًُۡس٥ۡۚۡ ٢ۡ٬َ ٨ۡ٦ِ َخ٤َِٰ َ٤ َٔ ِ يَۡؿُزُُٝس٥  ٱّللٍّ

٧َةٓءِ ٨َِ٦ّ  ۡرِضٖۚ وَ  ٱلكٍّ
َ
َٰ دُۡؤ١َُٚٮَن  ٱِۡل ّنٍّ

َ
٫ََٰ إِّلٍّ ٬َُٮ  َٚد  [.ّ: داطر ﴾ ]َّلٓ إَِؾ

( حرل القراءات:  .(ِ)هامزة كالكثائو كخمؼ ثخفض ق  كحىرىلى لىثك  عفر ك الرا ثرد  ال مهكر)غاري
لك ا عمه لعوا لخالؽ حثؿ دخكؿ   لله لراد ذؿ غار ا مف خالؽ :ك ه مف حرل ثالرد  ذك التوجيو:

٫ٍَٰ  ٦َة ٣َُس٥ ٨ِ٦ّۡ  ﴿ :إ ( ك كله ثمعل  )ألٌلها مؤكدة  لك ا عؿ )ذؿ( ثمعل  )ما( ك)غار(  ؛ًمف( ) إَِؾ
ذؿ مف خالؽ  :لله  عمه لعوا لخالؽ لراد :ذك ثالخفض   كك ه مف حرل[ِّ: المؤملكف﴾ ]ۥٓ َدرۡيُهُ 

 .(ّ) غار ا ارزحكـ
كاوثاف لقر اخوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ الػالـ مػف لفػظ ال اللػ    األثر:

ثاف الرد  كالخفض  دعم  حراقة ال مهكر  كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقات دو  رك  ال رؼ الذم حثمه
  كممػ   ثالرد  ثاككف  كـ الالـ مف لفظ ال اللػ  ذػك الوفخػاـ  كذلػؾ لكحكمهػا  ثعػد الػراق المضػمكم

 الورحاؽ  كذلؾ لم اها ثعد الراق المكثكرة. الخفض ثاككف  كـ الالـ ذكحراقة 

 
                                                           

 (.ِٖٓص) (  اثف خالكثه: ال    دو ال راقات الثث َْٗ ُْٗص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتُ)
 الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث  (  لثػػك ممػػركُّٓ/ِج) الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر (ِ)
 (.ُُٗص)
 (.ِٗٓص(  اثف زل م :     ال راقات )ِٔٗص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ّ)
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 ر:بين الفت  والكس/ اختالف القراءات في ىاء الضمير الواقع قبل لفظ الجاللة ٖ

٫ًُۡ  ﴿: كمقاؿ ذلؾ حكله وعال  َ٤ َٔ ََٰ٭َؽ  ۡوََفَٰ ث٧َِة َع
َ
َ َو٨ۡ٦َ أ ٧ًٗة  ٱّللٍّ ِْ َٔ ۡصًؿا 

َ
ًُۡؤت٫ًِِ أ  [.َُ: الفوح﴾ ]ََٚك

 .(ُ)حرل ال مهكر)مماه ا( ثكثر ذاق الكلاا   كحرل  فص مف ماطـ ثضمها  القراءات:
 ثالضػـ لحػر  مػف رة ذاق الضمار لمااق الثػاكل   كك ػهم اك  :ك ه حراقة ال مهكر ثالكثر ذك التوجيو:

 .(ِ)الضـالثلاق مم  ٌف األطؿ دو ذاق الضمار ذك إذ ل مرماة األطؿ  :ذك
كاوضػح األقػر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ الػالـ  األثر:

ثاف الضـ كالكثػر  دعمػ  حػراقة حثمه  الكاح مف لفظ ال الل  وثعا  خوالؼ ال راقات دو ذاق الضمار 
لكحكمهػا ثعػد ذػاق الضػمار المضػمكـ  كممػ   ؛ثاككف  كـ الالـ مػف لفػظ ال اللػ  ذػك الوفخػاـ الضـ

 كذلؾ لكحكمها ثعد الكثر دو ذاق الضمار. ؛كر ثاككف  كـ الالـ ذك الورحاؽحراقة ال مه

 اختالف القراءات في أحكام الراء أثر  :المطمب الثالث

 ث كله: ق(َٗٓ)ت دو الراق الوفخاـ كما لشار ال  ذلؾ افماـ الشاطثواألطؿ 

 (ّ)كداما مدا ذذا الذم حد كطفوه ... مم  األطؿ ثالوفخاـ كف موعمال

 دو شر ه مم  الشاطثا  ملد ذذا الثات: ق(ُُّٖ)ت حاؿ العالم  الشاخ: ممو م مد الضثاع
مػا و ػرر لػؾ دػو ذػذا الثػاب مػف األثػثاب  لم كف مامال مم  األطؿ الذم ذػك الوفخػاـ دامػا ثػكل" 

ٌلمػػا حاػػؿ(ْ)"المك ثػػ  لمورحاػػؽ؛ ألف الورحاػػؽ خػػالؼ األطػػؿ  ؛األطػػؿ داهػػا الوفخػػاـ ملػػد ال مهػػكر :  كا 
لمػا اعػرض لهػا ذلػؾ   فخػاـ ك  ورحاػؽولاس لها لطؿ دػو  :  كحاؿ  خركفلومكلها مف ظهر المثاف كا 

 .(ٓ)ث ثب  ركوها لك م اكرذا
ال ػػر ف الكػػراـ مهمػػا اخومفػػت ل كالهػػا كوعػػددت طػػكرذا   وخػػرج مػػف لرثعػػ  لحثػػاـ  كالػػراق الػػكاردة دػػ  

 كذ :
 الراق المرح   اوفاحا. - ُ

                                                           

(  َّٓ/ُج) لظػر  اثػف ال ػزرم: اللشػر دػو ال ػراقات العشػرا(  ِّّص) ( مثد الفواح ال اضػو: الثػدكر الزاذػرةُ)
 (.َّٔ/ُج) اثف م اذد: الثثع  دو ال راقات

 (.ِٕٔص) (  اثف زل م :     ال راقاتُّٕ/ُجاللكارم: شرح طاث  اللشر ) لظر ا( ِ)
 (.ّٖٓ) ( رحـ الثاتِٗ)ص ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالوّ)
 (ُّْ)ص طلطا –دار الط اث  لموراث  :الظر  ممو م مد الضثاع: إرشاد المراد ال  م طكد ال طاد (ْ)
 (.ُِٓ/ُجالدمااطو: او اؼ دضالق الثشر )( الظر  ٓ)
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 الراق الو  ا كز ورحا ها  كوفخامها  كالورحاؽ لكل . - ِ
 الراق الو  ا كز وفخامها  كورحا ها  كالوفخاـ لكل . - ّ
 الراق المفخم  اوفاحا. - ْ
لاؾ ثاالها داما ا   مو:كا 

 القسم األول: الراء المرققة اتفاقا وأحواليا:

 :والمرح   اوفاحا قمالا  ل كاؿ  كذلمراق 

الراق الممال : كذلؾ ملد مف ا رل ثها كثػاأوو ال ػداث ملهػا ملػد الكػالـ ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات  (ُ)
 .(ُ)دو ل كاـ الراق

 ﴾َمؿِيب ةً ﴿: ل ػك    لك دػ  كثػطها[ ُِّ: طػه] ﴾ رِزْٝةً ﴿: ( الراق المكثكرة د  لكؿ الكمم  ل ػكِ)
َٞ ْؽرِ ﴿: ل ػك    لك د   خرذا ك  اككف ذلؾ إ  د   ال  الكطػؿ[ ْ: اللثاق]   [ُ: ال ػدر] ﴾ ََل٤َْحِ ا٣ْ

  مو رك  كاف ما حثمها لك ثاكلا ط ا ا  لك  رؼ مد.
  :ل ك  ( الراق الثاكل  كثط الكمم  ثشرط لف اككف حثمها كثر لطم  كثعدذا  رؼ مثوفؿّ)
 .[َُٕ: الكهؼ] ﴾ اٍلًفٍردىٍكس﴿
 :ل ػػك  ( الػػراق الثػػاكل  ثػػككلا لطػػماا كطػػال ككحفػػا دػػ   خػػر الكممػػ  كحثمهػػا كثػػر كثعػػدذا مثػػوفؿْ)
ِْْٗٛؿ َِل ﴿ ك ﴿: ل ك  لك مثوعؿ [ ُُٓ: األمراؼ] ﴾ ا ِْؿ َػؽٍّ ّٕ  .[ُٖ: ل ماف] ﴾ َوّل دَُى
 واق ثػػاكل  مداػػ  لك لالػػ   كذػػ  دػػد اػػ( الػػراق الثػػاكل  ثػػككلا مارضػػا دػػ   خػػر الكممػػ  لمكحػػؼ ثعػػٓ)

رْيَ  ﴿ :  كل ك[ ِٖ: اكثؼ] ﴾َوا٣ِْٕرَي ا٣ٍِّت ﴿ :ل ك  الكطؿ مفوك   ٍُّ   [ ٕٗ: األلثااق] ﴾ يَُكّجِْع٨َ َوا٣
  لك [ ُٕٗ]الث ػػرة:  ﴾ ٦ِ  ٨ْ َػ  رْيٍ ﴿ :  كل ػػك[ ُٔ: المائػػدة] ﴾ ٦ِ  ٨ْ بَِن  ريٍ ﴿: ل ػػك  لك مكثػػكرة
َٟ ﴿ :  كل ك[ ّٕ: داطر] ﴾ صةَءُز٥ُ انلٍِّؾيؿُ ﴿ :ل ك  مضمكم  ِ  .[ِٔ: األمراؼ] ﴾َػرْيٌ  ذل

 :ل ػك  ( الراق الثاكل  ثككلا مارضا دػ   خػر الكممػ  لكحػؼ ثعػد كثػر كذػ  دػ  الكطػؿ مفوك ػ ٔ)
٧ًِّ  ةً َِلُ٪ْ  ِؾر﴿ : ل ػػك    لك مضػػمكم [ ُُ: ال مػػر] ﴾٦ُ٪َْ٭٧ِ  ؿٍ ﴿ :ل ػػك    لك مكثػػكرة[ ِ: الكهػػؼ] ﴾ى َر
 .[ٕ: ال مر] ﴾ ٦ُ٪ْتَِِشٌ ﴿
 ودػػ وؼ كحثمهػػا ثػػاكف مثػػوفؿ حثمػػه كثػػر كذػػ( الػػراق الثػػاكل  ثػػككلا مارضػػا دػػ   خػػر الكممػػ  لمكحػػٕ)

ْٕؿَ ﴿ :ل ك  الكطؿ مفوك   ٧ٍّْ٤٪ةهُ الّنِ َٔ ٤َحٍ ﴿ :ل ك    لك مكثكرة[ٗٔ: اس ] ﴾ َو٦ة  ٍُّ َٕ  ﴾َوبِْْئٍ ٦ُ
                                                           

 .( مف ذذا الث ثُّٗالظر  ص ) (ُ)
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 .[ٔٓ: غادر] ﴾ إِّلٍّ ٠ِْۡبٌ ﴿ :ل ك    لك مضمكم [ْٓ: ال  ]
مارضا د   خر الكمم  إذا كالت د  الكحؼ مفخم   كد  الكطؿ مكثكرة  ككحؼ ( الراق الثاكل  ٖ)

ٮرِ ﴿ :ل ك  مماها ثالركـ ككاف حثمها  رؼ مد َْصِ ﴿:ل ك  لك   [ ٖٔ: الزمر] ﴾ َو٩َُِٛغ ِػ الىَّ َٕ  ﴾َوا٣ْ
كـ كالكطؿ ؛[ُ: العطر]  .(ُ)ألف الرَّ

 رقيق أولى:القسم الثاني: الراء التى يجوز ترقيقيا، وتفخيميا، والت

 لمراق الو  ا كز ورحا ها  كوفخامها  كالورحاؽ لكل  لرث   ا ت  كذ :
( الراق الثاكل  ثػككلا مارضػا دػ   خػر الكممػ  لمكحػؼ كثعػدذا اػاق م ذكدػ  لموخفاػؼ كلػـ وػرد دػ  ُ)

ًإذا المٍَّاػًؿ ك ﴿ وثػو  مكاضػ  ثػال مر  كدػ والكاك كذػالمثػثكح  ثػ[  ُٔال مػر:]﴾  َو٩ُ ُؾرِ ال ر ف إ  دػ  ﴿
كل ػػػرل الكحػػػؼ   اػػػؼكذػػػك الاػػػاق الم ذكدػػػ  لموخف    دمػػػف رح هػػػا لظػػػر إلػػػ  األطػػػؿ[ْ: الف ػػػر] ﴾اىٍثػػػرً 

ك  إلػ    المفظػاف مرح ػ  ملػد كطػمها  كمػف دخمهػا لػـ الظػر إلػ  األطػؿ ود وم رل الكطؿ  إذ ذ
رذمػا  غا﴾ اىٍثػرً  ﴿  ﴾ َو٩ُ ُؾرِ  ﴿ كذك الكحؼ ك ذؼ الااق. ك  ا ػاس ممػ   الكطؿ  كامود ثالعارض

ف لشثههما د   ذؼ الااق الو  كالت ثعد الراق لموخفاؼ  كلكػف [ ِْ: الر مف] ﴾ اْۡلَٮارِ مفظ ﴿د   كا 
 .(ِ)لـ الص مماه كما لص مماهما  كالوفخاـ كالورحاؽ مثلااف مم  اللص   مم  ال ااس

وككف إ  د : ( الراق الثاكل  ثككلا مارضا د   خر الكمم  لمكحؼ كثعدذا ااق م ذكد  لمثلاق ك  ِ)
ْۡسِ ﴿

َ
ْن أ

َ
ْۡسِ   ﴿[ِٓ: الشػػعراق ] [ٕٕ: طػػه] ﴾  أ

َ
 [ ٓٔ: ال  ػػر]  [ِّ: الػػدخاف]  [ُٖ: ذػػكد] ﴾ َٚ  أ

د ط  دػإف ذػذا الفعػؿ الػذل  خػرر راق مثلػ  ممػ   ػذؼ  ػرؼ العمػ  كذػك الاػاق  دمػف رح هػا لظػر إلػ  
     ملد كطمها.مرح وق  كل رل الكحؼ م رل الكطؿ  إذ ذالااق الم ذكد  لمثلا :األطؿ كذك

 الكحؼ ك ذؼ الااق. :كمف دخمها لـ الظر إل  األطؿ ك  إل  الكطؿ  كامود ثالعارض كذك

                                                           

(  طػػػفكت م مػػػكد ثػػػالـ: دػػػوح رب الثراػػػ  شػػػرح ُّّص) ( الظػػػر  م مػػػكد ممػػػو ثثػػػه: العماػػػد دػػػو ممػػػـ الو كاػػػدُ)
 (.ٔٓص) الم دم  ال زرا 

 لػ  و كاػد كػالـ الثػارمإرم (  المرطػفو: ذدااػ  ال ػاُّْص) ( الظر م مكد ممو ثثػه: العماػد دػو ممػـ الو كاػدِ)
 (.ُِّ/ُج)
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ْدرِ  لفػظ ﴿ :ك  ا اس ممػ  ذلػؾ
َ
ف لشػثههما دػ   ػذؼ الاػاق  لكػف لم ػـز   [ ِٔ: ال احػ  ] ﴾ َول٥َْ أ كا 

دْ ﴿   كلاضػا دإلػه لػـ اػلٌص ممػ واق لطػملمثلاق كال ـز مارض كالثل
َ
ْن كمػا لػص ممػ  ﴿  ﴾ رِ َولَ ٥ْ أ

َ
أ

ْۡسِ 
َ
ْۡسِ  ﴾  ﴿ أ

َ
 .(ُ)﴾ َٚأ

ثػاكف مثػوعؿ  كحثػؿ الثػاكف كثػر  ( الراق الثاكل  ثككلا مارضا د   خر الكممػ  لمكحػؼ كحثمهػا ّ)
ؿِ ﴿ :مكضػ  كا ػد كذػك وال ر ف إ  د والكطؿ مكثكرة كلـ ورد د ود وكذ ُْ   [ُِ: ثػثأ] ﴾َخْيَ ا٣ِْٞ

لػ  لف مػا حثػؿ الثػاكف المثػوعم  كثػر مك ػب لورحاػؽ دمف رح ها لظػر إلػ  ورحا هػا كطػال  ثاوفػاؽ  كا 
ثطػػرؼ اللظػػر مػػف الثػػاكف الموكثػػط ثالهمػػا  كمػػف دخمهػػا لػػـ الظػػر إلػػ   الوهػػا دػػ  الكطػػؿ    الػػراق

كاموػػد ثالعػػارض كذػػك الكحػػؼ  كاموثػػر الثػػاكف الفاطػػؿ ثالهػػا كثػػاف الكثػػر  ػػا زا  طػػالا مالعػػا مػػف 
 .(ِ)وأقارر د  الراق

ثاكل  كثط الكمم  ثعد كثر لطم  كثعػدذا  ػرؼ اثػوعالق مكثػكر  كلػـ وػرد دػ  ال ػر ف ( الراق الْ)
. دمػػف دخمهػػا لظػػر إلػػ   ػػرؼ ا ثػػوعالق [ّٔ: الشػػعراق ] ﴾ًدػػٍرؽو  ﴿ إ  دػػ  مكضػػ  كا ػػد كذػػك لفػػظ

 المفخـ الكاح  ثعدذا  و  اولاثب معه وفخاـ الراق كلـ الظر إل  الكثر الكاح  حثمها.
لكثػر الكاحػػ  كلػـ الظػػر إلػ   ػرؼ ا ثػػوعالق الكاحػ  ثعػدذا لككلػػه مكثػكرا دػػ  كمػف رح هػا لظػػر إلػ  ا

 .(ّ)مروث  ضعاف  مف الوفخاـ اككف معه ورحاؽ الراق ملاثثا
ل  ور اح الو  الثااف ث كله:  آللرحاؽ دو ذذر الكممات اشار طا ب كا 

 ... كرؽ درؽ لمم ........   ..................

 .(ْ)ر م  لذر مكس مطركرؽ را اثر ل رل... كال ط

 دػػػػػػػو اللشػػػػػػػر دػػػػػػػو كمموػػػػػػػو -ر مػػػػػػػه ا  - ق(ّّٖ)ت كذػػػػػػػذا مػػػػػػػا خوػػػػػػػارر افمػػػػػػػاـ اثػػػػػػػف ال ػػػػػػػزرم
 . (ُ)كال طر( )مطر

                                                           

 لػػػػػ  و كاػػػػػد كػػػػػالـ الثػػػػػارمإ(  المرطػػػػػفو: ذدااػػػػػ  ال ػػػػػارم ُّٔص)( الظػػػػػر  مطاػػػػػ  حاثػػػػػؿ لطػػػػػر: غااػػػػػ  المراػػػػػد ُ)
 (.ُِّ/ُج)
(  مطاػػػػػػػ  حاثػػػػػػػؿ لطػػػػػػػر: غااػػػػػػػ  المراػػػػػػػد ُّْص) ( الظػػػػػػػر  م مػػػػػػػكد ممػػػػػػػو ثثػػػػػػػه: العماػػػػػػػد دػػػػػػػو ممػػػػػػػـ الو كاػػػػػػػدِ)
 (.َُٔص) و ل كاـ و كاد ال ر ف(  دلاير زكراا العثد: المازاف دُْٔ ُّٔص)
 (  زكراػا األلطػارم: الػدحائؽ الم كمػ  شػرح الم دمػ َُّ/ِج) الظر  اثف ال زرم: اللشر دػو ال ػراقات العشػر (ّ)

ط/ الثػػاثع    طػػلعاق -مكوثػػ  ال اػػؿ ال داػػد :الع ػػد الفراػػد دػػو ممػػـ الو كاػػد :مثػػدال ؽ مثدالػػدائـ ال اضػػو(  ِٔ)ص
 . (َُٕ  )صـ(َُِْ-قُّْٓ)
 ( ل ال مله.ُْٔصالظر  مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد ) (ْ)
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 القسم الثالث: الراء التى يجوز تفخيميا، وترقيقيا، والتفخيم أولى.

 :ما  كذلمراق الو  ا كز وفخامها  كورحا ها  كالوفخاـ لكل   الواف
ف كثػر  ثككلا مارضا د   خر الكمم  لمكحؼ  كحثمها ثاكف مثػوعؿ  كحثػؿ الثػاك( الراق الثاكل  ُ)

غاػػر  [  ]الث ػػرة: ﴾ِمَْصَ  ﴿ :الكطػػؿ مفوك ػػ   كلػػـ وػػرد دػػ  ال ػػر ف إ  دػػ  لفػػظ كا ػػد كذػػك ودػػ وكذػػ
ثطػرؼ اللظػر    الوها د  الكطؿ  اث وككف مفوك ػ  كا ثػ  الوفخػاـال  الملكف  دمف دخمها لظر 

الفاطػػؿ  كثػػاف الػػراق  كاموثػػرر  ػػا زا  طػػالا كمالعػػا مػػف  وؿ الثػػاكف المثػػوعمالكثػػر الكاحػػ  حثػػمػػف 
 وأقارر د  الراق.

كمػػف رح هػػا لػػـ الظػػر إلػػ   الوهػػا دػػ  الكطػػؿ كاموػػد ثالعػػارض كذػػك الكحػػؼ كاموثػػر الكثػػر الملفطػػؿ 
 ا ز  طاف داطؿ وفات إل  لف  رؼ ا ثوعالق لدكف افمك ثا لورحا ها  ؛ملها ث رؼ ا ثوعالق

 ث كله: ق(ُُّّ)ت   ذلؾ اشار العالم  الموكلولا    ك (ِ)الراق كالكثر ثاف

 (ّ)كاخوار لف اكحؼ مقؿ الكطؿ ... د  راق مطر ال طر اا ذا الفضؿ

المكحكؼ مماه ثالثككف كحثمها دوح لك ضـ لك ثاكف مثثكؽ ثفوح لك ضـ كذو دو ( الراق ِ)
كالذم  [ِٗ: المدقر] ﴾لمثىشىرً  ﴿ :مقؿ  دوحال ر ف دالذم حثمه دو كذذا اللكع كقار   الكطؿ مكثكرة

ِ ﴿ :مقؿ  حثمه ضـ  ﴾كالعىٍطرً ﴿ :مقؿ  كالذم حثمه ثاكف مثثكؽ ثفوح  [ِّ: ال مر] ﴾ٱنلَُّؾرِ ث
ْضؿِ ﴿   [ُ: العطر] َٛ   [ٓ: الشرح] ﴾ العيٍثرً ﴿ :مقؿ    كالثاكف المثثكؽ ثضـ[ُ: الف ر] ﴾َوا٣ْ

ل  الثككف العارض كامود ثه  اث   اك د ؿ لظر إث  لظر ال   الوها دو الكطؿدمف دخمها لـ ا
لككلها مكثكرة  ؛ل  ك كب ورحا ها دو  ال  الكطؿاثوك ب الورحاؽ  كمف رح ها لظر إ حثمه ما

ل  ذذا اشار العالم  الموكلدأ رل الكحؼ م رل الكطؿ    ث كله:  وكا 

 .(ْ)كالرا ح الوفخاـ دو لمثشر... كالف ر لاضا ككذا ثاللذر

 
                                                                                                                                                                          

 (.َُٔ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر( الظر  ُ)
 (  ل مػػد ال فاػػاف : الػػكادو دػػو كافاػػ  ورواػػؿ ال ػػر فُّٓص) ( الظػػر  م مػػكد ممػػو ثثػػه: العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػدِ)
 (.ُْٕص) (  ر اب ش  و:  ما  الوالكة دو و كاد ال ر فُّْص)
 ( ل ال مله.َِِص) ( مم  ا لثك الكدا: ال كؿ الثداد دو ممـ الو كادّ)
 ( ل ػػػال ملػػػه  م مػػػكد ممػػػو ثثػػػه: العماػػػد دػػػو ممػػػـ الو كاػػػدُٔٔص( الظػػػر  مطاػػػ  حاثػػػؿ لطػػػر: غااػػػ  المراػػػد )ْ)
 (.ُّٓص)
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 رابع: الراء المفخمة اتفاقا:القسم ال

  دػػ  إ ػػدل مشػػرة   كول طػػرلمػػا الػػراق المفخمػػ  اوفاحػػا  دهػػ  غاػػر مػػا ذكػػر مػػف ل ػػكاؿ الػػراق الثػػاث  
  ال   كذ :

َ ﴿ :ل ك  ( الراق المفوك   د  لكؿ الكمم ُ)  ﴾ دَجةَركَ ﴿: ل ػك    لك د  كثػطها [ِٖٓالث رة: ] ﴾َرّّبِ
  مو ركػا [ِٗ: داطر] ﴾ ٨َْ٣ َتُجٮرَ ﴿ :ل ك  ؾ إ  د  الكطؿ  ك  اككف ذللك د   خرذا  [ُ: الممؾ]

 كاف ما حثمها  لك ثاكلا ط ا ا  لك  رؼ مد.
: ل ػػػك    لك دػػػ  كثػػػطها[ ِٓ: الث ػػػرة] ﴾ُرزُِٝ   ٮا ﴿ :ل ػػػك  ( الػػػراق المضػػػمكم  دػػػ  لكؿ الكممػػػ ِ)
ُؿونَ ﴿ ُْ ٧َ ؿُ ﴿ :ل ػك  لك د   خرذػا  ك  اكػكف ذلػؾ إ  دػ  الكطػؿ  [َٓ: الث رة]﴾  َت٪ْ َٞ ٍّٜ ا٣ْ  ﴾ َوانَْن 
 مو ركا كاف ما حثمها  لك ثاكلا ط ا ا  لك  رؼ مد. [ ُ: ال مر]
 .[ٖٗ: األلثااق] ﴾ ّل دََؾْرِن َْٚؿداً ﴿ : ل ك  ( الراق الثاكل  كثط الكمم  كحثمها دوحّ)
 .[ِٖ: الزمر] ﴾ ُْٝؿٓا٩ةً ﴿: ل ك  ( الراق الثاكل  كثط الكمم  كحثمها ضـْ)
  ك  اكػكف [ ِٖ: األلثاػاق] ﴾ ل٨ِ٧َِ اْردََض﴿: ل ػك    كثط الكمم  ثعد كثر مارض( الراق الثاكلٓ)

 ما ثعدذا إ  مثوفال.
 ﴾ِمؿْوةداً ﴿ :ل ػك  حثؿ  رؼ اثوعالق غار مكثػكر واكل  كثط الكمم  ثعد كثر لطم( الراق الثٔ)
﴾ د ػػد و ػػدـ  ِٚ  ْؿقٍ . لمػػا الكاحعػػ  ثعػػد كثػػر لطػػم  حثػػؿ  ػرؼ اثػػوعالق مكثػػكر دػػ  لفػػظ ﴿[ُِ: اللثػأ]

  كمها.
  :ل ك  ( الراق الثاكل  ثككلا لطماا كطال ككحفا د   خر الكمم   كحثمها دوح كثعدذا مثوعؿٕ)
ٍر ًإفَّ ﴾: ل ك    لك مثوفؿ[ُُ: ال  رات] ﴾ّل يَْكَؼْؿ َٝٮٌْم ﴿  .[ّ-ِ: الككقر] ﴿كىاٍل ى
 : ل ك  ضـ كثعدذا مثوعؿ( الراق الثاكل  ثككلا لطماا كطال ككحفا د   خر الكمم   كحثمها ٖ)
﴿ َٟ ُمْؿ َْٝٮَم

ْ
ٮِت  ﴿ :ل ك    لك مثوفؿ[ُْٓ: األمراؼ] ﴾ َوأ ُٗ ة ٍُّ ْؿ ثِة٣ ُٛ  .[ِٔٓ: الث رة] ﴾َذ٨ْ٧َ يَْس
الكطػػؿ مفوك ػػ  إذا كػػاف حثمهػػا  ودػػ وا مارضػػا لمكحػػؼ دػػ   خػػر الكممػػ   كذػػ( الػػراق الثػػاكل  ثػػككلٗ)

ذ ةً ﴿ :ل ػك    لك ضػـ[َْ: اللمػؿ] ﴾ َو٦َ ٨ْ َم ١َؿَ ﴿ :ل ك  دوح ْٞ   لك ثػاكف [ّ: الطػؼ] ﴾ ٠َ ُۡبَ ٦َ
ِ  ﴿: ل ك  مثوعؿ كحثمه دوح ّل إِنٍّ ٩ََْصَ اّللٍّ

َ
 : ل ك    لك ثاكف مثوفؿ كحثمه دوح[ُِْ: الث رة] ﴾أ

ْم  ؿَ  ﴿
َ
    لك األلػػؼ[ُٖٓ: الث ػػرة] ﴾ثُِس  ٥ُ ا٣ْحُْۡسَ  ﴿: ل ػػك    لك ضػػـ[ُْٓ:  ؿ ممػػراف ] ﴾ إِنٍّ اِْل

ٮا انلٍّ ﴿ :ل ك ُٞ ْن ٨َْ٣ َحُٮرَ ﴿: ل ك    لك كاك مدا [ِْ: الث رة] ﴾ ةرَ َٚةتٍّ
َ
 .[ُْ: افلش اؽ]﴾  أ
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الكطػؿ مضػمكم  إذا كػاف حثمهػا  ودػ ولا مارضا لمكحؼ د   خر الكمم  كذػالراق الثاكل  ثكك  (َُ)
ؿٌ ﴿: ل ػك  دػوح َُ ْ٘ ٨ِ انلَّ ُؾُر ﴿   ل ػك:  لك ضػـ[ّٓ: ال مػر] ﴾ ُمْكَذ   لك ثػاكف [ٓ: ال مػر]﴾ ٧َٚ ة ُت
﴾ ُق ٪ُؽٍس ُػّْض ﴿ :ل ك    لك ضـ[ ُِْ: الث رة] ﴿مىو  لىٍطري المًَّه ﴾: ل ك  وعؿ مثثكؽ ثفوحمث
 :ل ػػك    لك ضػػـ[ْ: الػػركـ] ﴾ًلمَّػػًه اأٍلىٍمػػري  ﴿: ل ػػك    لك ثػػاكف مثػػوفؿ مثػػثكؽ ثفػػوح[ُِ: افلثػػاف]

ٍفره  ثًػٍئسى اٍل ىػراري ﴾: ل ك    لك للؼ[ّّ: المرثالت] ﴾﴿ً مالىته طي  :ل ػك    لك كاك[ِٗ: إثػراذاـ] ﴿كى
﴿ ﴾ ثكثػر الهمػز  (اًفطػري ) ل ر ف ثعػد ثػاكف مثػوعؿ حثمػه كثػر ؾ. كلـ ورد د  ا[ُٔ: الممؾ] وىميكري

 كضـ الراق.
( الػػراق الثػػاكل  ثػػككلا مارضػػا دػػ   خػػر الكممػػ  إذا كالػػت دػػ  الكطػػؿ مضػػمكم   كدػػ  الكحػػؼ ُُ)

َٟ ٠َ ﴿ :ل ػك  مرح    ككحؼ مماها ثالرـك  ككاف حثمهػا مػد     لك لػاف[ٓٔ: اكثػؼ ] ﴾ ًْ ٢ٌ يَِك ريٌ ذلِ 
ٍاره ﴿ :ل ك ِػؿُ ﴿ :ل ك    لك   مد حثمها ك  لاف[ِٔ: األمراؼ] ﴾ذًلؾى خى ٌْ ُل َوا وٍّ

َ
 [ ّ:ال داػد] ﴾ ٬َُٮ اِْل

كمػا  ق(َِْ)تكاخالفهـ كرش مػف طراػؽ األزرؽ    كذذا ال كـ ذك لم مهكر(ُ)ألف الركـ كالكطؿ
 ثاأوو.

 :الراء واألثر المترتب عمى ذلك االختالف اختالف القراءات في أحكام

 ألصول:ا /أوالً 

وفؽ ال راق مم  وفخاـ الراق دو  ا ت م ػددة  كممػ  ورحا هػا دػو  ػا ت كحػد ثػثؽ ذكػر ذلػؾ كمػه  ا
كلكػػلهـ اخومفػػكا دػػو ثعػػض مثػػائؿ األطػػكؿ كالفػػرش الوػػو ووعمػػؽ ثأ كػػاـ الػػراق  ككػػاف لهػػذا ا خػػوالؼ 

 راق ورحا ا كوفخاما  كمف مثائؿ األطكؿ دو ذلؾ:لقرر الكاضح دو وغار ل كاـ ال

 : / اختالف القراءات في األلف التي بعد الراء بين الفت  و اإلمالة أو التقميلٔ

اخومػػػؼ ال ػػػراق دػػػو إمالػػػ  األلػػػؼ الكاحعػػػ  ثعػػػد الػػػراق  د ػػػرل ال مهػػػكر ثػػػالفوح  كحػػػرل  مػػػزة  كالكثػػػائو   
 المل مثػػ  مػػف الاػػاق افمالػػ  دػػو  ماػػ  األلفػػاتككاد هػػـ لثػػك ممػػرك  كاثػػف ذكػػكاف ثخمػػؼ ملػػه ث  كخمػػؼ

 الكاحع  ثعد الراق  ل ك:

                                                           

ثػو لثػد ا ثػف خالػد ثػف مخالػد األزذػرم:  الظػر   (ُّٖ ُّٕص) م مكد ممو ثثػه: العماػد دػو ممػـ الو كاػد (ُ)
(  م مػد خماػؿ ال طػرم: ل كػاـ حػراقة ُٓ ُْص)ثكر األزذرم  ال كاشو األزذرا  دو  ؿ للفػاظ الم دمػ  ال زراػ  

 –كزارة األمػػػالـ   الثاػػػاف دػػػو ل كػػػاـ و كاػػػد ال ػػػر ف : ثػػػاـ الػػػداف ثػػػماـ الكااللػػػو(  ُْٔ -ُٓٓص) ف الكػػػراـ ال ػػػر 
 .كماثعدذا( ُِِ)ص ـ( ُٗٗٗثكراا)
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َ إِنٍّ  ﴿حكله وعال :  – ُ َٰلَُ٭٥  ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ِيَ ٨َ٦ِ  ٱۡمََتَىَٰ  ٱّللٍّ ٦َۡق
َ
َكُ٭٥ۡ َوأ ُٛ ٩

َ
 .[ُُُ: الوكث ] ﴾أ

َؽ ﴿كحكله وعال :  – ِ ٕۡ ۡؽ َب ُٕ ۡٞ َٓ  ٱَّّل٠َِۡؿىَٰ ََٚٗل َت ۡٮمِ ٦َ َٞ ٧ِِ٤َٰيَ  ٱ٣ۡ  .[ٖٔ: األلعاـ]﴾  ٱ٣غٍّ

ِي٨َ إِنٍّ  ﴿كحكله وعال :  – ّ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ وَ  ٱَّلٍّ َِٰب وَ  ٱنلٍَّطََٰؿىَٰ ٬َةُدواْ وَ  ٱَّلٍّ  .[ِٔ: الث رة]﴾  يَ  ِٔٱ٣طٍّ

ْ َوَٝةَل ﴿: ككاد هـ  فص دو إمال  األلؼ ثعد الراق مف حكله وعال  ِ ذًَِ٭ة ِمۡسِب  ٱۡر٠َُجٮا ََٰ٭ة  ٱّللٍّ ََمٜۡرى
 ٓ ََٰ٭ة ُ ٢ُٝ ٣ٍّۡٮ َمةَٓء ﴿ :مال إشعث   ما  المماماف مم   ككادؽ  [ُْ:ذكد] ﴾ َوُمۡؿَقى ًُۡس٥ۡ  ۥ٦َة د٤ََۡٮد٫ُُ  ٱّللٍّ َ٤ َٔ

َُٰس٥ ث٫ِِ  ۡدَرى
َ
  راـ كذك دو ثكرة اكلس حك  كا داالمكض  األكؿ دو ال ر ف الك [ ُٔ: اكلس ] ﴾ۦ َوَّلٓ أ

ألكؿ ثخمؼ مله  مقػاؿ ذلػؾ دو غار المكض  ا (لدرل )مم  إمال   ما  المماماف  شعث  كما كادؽ 
 حكله وعال :

َٟ ٦َة ﴿ - ُ َٰ ۡدَرى
َ
ٍّٝحُ َو٦َةٓ أ  .[ّ: ال اح ]﴾  ٱۡۡلَٓا

ُؿ وَ ﴿ - ِ َٞ َٟ ٦َة َق َٰ ۡدَرى
َ
 .[ِٕ: المدقر]﴾ ٦َةٓ أ

 .كالمل مث  مف ااق ثو ماؿ األلؼ الموطرد  الكاحع  ثعد الراق ق(َِْ)ت كحرل كرش مف طراؽ األزرؽ
ِن  ٤ُْذ٥ْ ﴿ مػػف حكلػػه وعػػال : (لراكهػػـ )كممػػ   كمػػا لف األزرؽ حمػػؿ ثػػالخالؼ َٛ را٠َُ٭  ٥ْ ٠َسِ  رياً ٣َ

َ
 ﴾ َولَ  ْٮ أ

 .(ُ)م  ككله رائاا [ّْ :لفاؿ]األ
لٌف ذلؾ ذك األطؿ دو األلؼ مم  لغ  ال  ازااف  كك ه مف حػرل ثافمالػ   :: ك ه الفوح ذكالتوجيو

لل لػػاس لهػػا دػػ  رى  الػػراق لمعػػرب دػػ  كثػػر" للػػه حػػاؿ:  مػػف الكثػػائ  ق(َِٕ)ت مػػا  كػػار الفػػراق :ذػػك
ل لفو ػ  الوػ  حثمهػا؛ كذلػؾ لف األلػؼ الممالػ  وثػومـز إمالػ  ا ؛ما دعمكا ذلؾ؛ وشػكحا إلػ  ورحا هػاغارر  كا 

ال مػػ  ثػػاف  :كك ػػه مػػف حػػرل ثالو ماػػؿ ذػػك (ِ)"دوعطػػ   كػػـ الكثػػرة دػػ  ثػػل  الورحاػػؽ  دوطػػار كالكثػػرة
 لغوو الفوح كافمال  . 

  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المثػأل   داوثػاف مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ : لٌما األقػر الموروػب ممػاألثر
الراق وثعا  خوالؼ ال راقات دو األلؼ ثعدذا ثاف الفوح كافمال  لك الو ماؿ  دعم  ال راقة ثافمال  لك 

 كذلػػؾ ألٌف افمالػػ  وثػػوك ب ورحاػػؽ الػػراق  حػػاؿ اثػػف ال ػػزرم ؛ ماػػؿ ثػػاككف  كػػـ الػػراق ذػػك الورحاػػؽالو
 دو طاث  اللشر: ق(ّّٖ)ت

                                                           

(  م مد ثالـ م اثػف: الهػادم شػرح طاثػ  اللشػر ُِِ-َُِص) د اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر( الظر  ل مُ)
 (.َّٖ -َّٔ/ُج)
 (.ٖٗٓ/ُج( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )ِ)
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 (ُ)الراق إف ومؿ لك وكثر...........كرحؽ  
" ا ب ورحاؽ الراق الممال  كطال ككحفا   :دو شر ه لهذا الثات ق(ٕٖٓ)ت حاؿ افماـ اللكارم

﴾ ذ٠َِۡؿىَٰ ﴿: ثكاق كالت مكثكرة لك مفوك    كثكاق كالت افمال  م ض  لك ثاف ثاف  ل ك
ىَٰ [ ﴿ٗٔ]األلعاـ: [  ككؿ راق ممال  ا ب ورحا ها َٖة: ]المائد﴾  دََؿىَٰ ﴿  [ٕٗ ﴾ ]الث رة:َوبُِۡشَ

  كمم  حراقة الفوح ثاككف  كـ الراق ذك الوفخاـ كذلؾ  وفاؽ ال راق مم  وفخامها (ِ)"ل ما  ال راق
 إذا كالت مفوك   كما و دـ.

 :رأى( / اختالف القراءات في إمالة حرفي )ٕ

همػز( مػف الفعػؿ الماضػو رلل م ػردا لك موطػال ثضػمار  الػراق  ال ) :اخومؼ ال راق دػو إمالػ   ردػو
 كخمؼ العاشر  كذشاـحرل اثف ذككاف  كشعث   ك مزة  كالكثائو  رل ال مهكر ثالفوح دو ال رداف  ك د 

 اقمػا كحعػت ككاػؼ لوػت  إذا  (للر  ) :إمالػ  م ضػ  مػف كممػ  (الػراق  كالهمػزة )ثإمالػ   ثخمؼ مله 
 لـ اكف ثعدذا ثاكف مقؿ:

ةمف حكله وعال : ﴿ (كككثا )رلل – ُ ٍّ٫ًِۡ  ٧َ٤َٚ َ٤ َٔ ٢ُۡ َص٨ٍّ     .[ٕٔ: األلعاـ] ﴾ رََءا ٠َۡٮ٠َٗجة ٱَلٍّ
ۚۡ َٝةلُٮاْ مف حكله وعال : ﴿ (لاداهـ )رلل – ِ ٗح َٛ وَۡصَف ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ ِػً

َ
يِۡؽَحُ٭٥ۡ َّل دَِى٢ُ إََِل٫ِۡ ٩َِسؿ٥ۡ٬َُ َوأ

َ
ة رََءآ خ ٍّ٧َ٤َٚ

 
ُ
ةٓ أ ٙۡ إِجٍّ  .[َٕ: ذكد] ﴾ََلَٰ َٝۡٮِم لُٮٖط رِۡق٤َۡ٪ةٓ إِ َّل ََّتَ

ِٔ٪َؽهُ مف حكله وعال : ﴿ )رلر( – ّ ا  ة رََءاهُ ُمۡكَذِٞؿًّ ٢ِ  ۥ٧َ٤ٍَّٚ ٌۡ  .[َْ: اللمؿ] ﴾َٝةَل َفََٰؾا ٨٦ِ َٚ
َٰ مف حكله وعال : ﴿ )رلذا( – ْ َ٭ة َصةّٓنٞ َوىلٍّ جٍّ

َ
ة رََءا٬َة َتۡ٭ََتَّ ٠َد ِۡت ٧َ٤ٍَّٚ ّٞ َٕ   .[َُ: اللمؿ]﴾   ٦ُۡؽثِٗؿا َول٥َۡ ُح

 دػػو غاػػر األكلػػ   كذػػو الوػػو دػػو ثػػكرة األلعػػاـ:رلل(  )ككرد الخػػالؼ مػػف شػػعث  دػػو إمالػػ   ردػػو: 
ة﴿ ٍّ٫ًِۡ  ٧َ٤َٚ َ٤ َٔ ٢ُۡ َص٨ٍّ   .[ٕٔ]األلعاـ:  ﴾ رََءا ٠َۡٮ٠َٗجة ٱَلٍّ

 دإله اماؿ الراق  كالهمزة حك  كا دا. األكل رلل(  )لٌما 
إذا لػـ اكػف ثعػدذا ثػاكف )رلل( مػف كممػ   )الػراق( لٌما لثك ممرك الثطرم دأماؿ الهمػزة ك ػدذا  كدػوح

  اقما كحعت  ككاؼ لوت.
الوػو ثعػدذا ضػمار  اقمػا كحعػت  ككاػؼ لوػت رلل(  )كاخومؼ مػف اثػف ذكػكاف دػو إمالػ  الهمػزة مػف 

 ل ك حكله وعال :
ثّْو ﴾ - ُ    .[َْ: اللمؿ] ﴿دىمىمَّا رى ري ميٍثوىً رِّا ًمٍلدىري حاؿى ذذا ًمٍف دىٍضًؿ رى

                                                           

 (.ّْْ) (  رحـ الثاتٓٓ( اثف ال زرم: طاث  اللشر ص)ُ)
 (.ُّ/ِج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
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ـٍ ايعى ٍّْب ﴾   - ِ لى لَّ  ميٍدًثران كى افّّ كى   .[َُ: اللمؿ]﴿دىمىمَّا رى ذا وىٍهوىزُّ كىأىلَّها  ى
الوػو ثعػدذا  رلل( )دػو   ثػف ذكػكافمعػا  ك الئػذ اكػكف  (الػراق  كالهمػزة )كما اخومؼ ملػه دػو إمالػ  

 ضمار قالق  لك ه:
 األكؿ: إمال  الهمزة د ط.

 معا.القالو: إمال  الراق  كالهمزة 
 القالث: دو هما معا.

رلل( )معػػػا حػػػك  كا ػػػدا دػػػو كممػػػ   (الػػػراق  كالهمػػػزة)ثو ماػػػؿ  ق(َِْ)ت كحػػػرل كرش مػػػف طراػػػؽ األزرؽ
  اقما كحعت  ككاؼ لوت  إذا لـ اكف ثعدذا ثاكف.

 إذا كح  ثعدذا ثاكف ل ك:رلل(  )مف كمم   (الراق )كحرل شعث   كخمؼ العاشر  ك مزة ثإمال  

ة رََءا ﴿ :حكله وعال   - ُ ٧َؿَ ٧َ٤ٍَّٚ َٞ  .[ٕٕ: األلعاـ] ﴾ ثَةزاِٗغ َٝةَل َفََٰؾا َرّّبِ  ٱ٣ۡ
ٮ٬َة  ٱنلٍّةرَ  ٱل٧ُۡۡضؿُِمٮنَ َورََءا  ﴿ :حكله وعال  - ِ ُٕ ِ َٮاٝ جٍُّ٭٥ ٦َّ

َ
٪َّٓٮاْ خ َْ  .[ّٓ: الكهؼ] ﴾َذ

ذا كحؼ ال ػارئ ممػ  كممػ   ل لهػـ دػو الوػو ثعػدذا ثػاكف  دإلػه ا ػرل ل ماػ  ال ػراق مقػؿ مػا ا ػر رلل(  )كا 
 .(ُ)إذ  ما  ال راق كردت ملهـ ال راقة ثذلؾ (كككثارلل  )كمم  

ألف الااق  ؛لو  ثالمفظ  مم  لطؿ ما ك ب لها لله :ذك : ك ه مف حرل ثالفوح دو ال ردافالتوجيو
لما كوثت دو المطا ؼ ااق لمفرؽ ثاف ذكات الكاك كالاا ق  كك ه مف حرل حد ال مثت ثال رك  للفا. كا 

طمثا لموخفاؼ  دأماؿ الااق دو المفظ قـ ل ا  ؛لله لممؿ المثاف مف ك ه كا د :لهمز ذكثإمال  ا
ألف افمال  كا ث  لها دو األطؿ كما كثرت الماـ دو    إل  الهمزة  دأمالها لمم اكرة ثالكثرة 
َ َوَؾَِٰس٨ٍّ ﴿وعال : حكله   [ ِّ: افثراق] ﴾َٟ َوَََٝضَٰ َربَّ كالضاد مف حكله: ﴿[  ُٕ: األلفاؿ] ﴾َرَِمَٰ  ٱّللٍّ

لله مدؿ ثاف المفظاف  كلخذ ثأكثط المغواف  كك ه مف  :ل رثهما مف الااق. كك ه مف حرل ثالو ماؿ ذك
للَّه لوث  ثعض ال ركؼ ثعضا ثافمال   ككثر الااق ثكا ب افمال    :لماؿ الهمزة كالراق حثمها ذك

ن ﴿مزة كما دو حكله: لم اكرة اله ؛لم اكرة الااق  ككثر الراق ؛ككثر الهمزة
َ
ٓ أ ٓي إِّلٍّ ٨ ّلٍّ يَِ٭ّؽِ ٍّ٦

َ
أ

لله كثر الٌراق  :ماؿ الراق حثؿ ثاكف ذكللكثر الهاق كالااق معا. كك ه مف   [ّٓ: اكلس ] ﴾ُحۡ٭َؽىَٰ 
 .(ِ)لادؿ مم  لف لطؿ الكمم  مماؿ ؛كدوح الهمزة

                                                           

(  م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػف: الهػػػػادم شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػر َُٔ-ٕٗٓ/ُجطاثػػػػ  اللشػػػػر )( الظػػػػر  اللػػػػكارم: شػػػػرح ُ)
 (.َُّ-ُِّ/ُج)
 (.َُٔ/ُج(  اللكارم: شرح طاث  اللشر)ُِْ ُّْص( الظر   اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث )ِ)
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خالؿ اخوالؼ  كػـ الػراق كاظهر األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذذر المثأل   مف  األثر:
الو ماػػػؿ  دعمػػػ  ال ػػػراقة  رلل( ثػػػاف الفػػػوح كافمالػػػ  لك ) الػػػراق مػػػف كممػػػ  وثعػػػا  خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو

رحاؽ الموفؽ مماها لوكذلؾ ألٌف افمال  مف لثثاب ا ؛ ماؿ ثاككف  كـ الراق ذك الورحاؽثافمال  لك الو
ككف  كػػـ الػػراق ذػػك الوفخػػاـ كذلػػؾ  وفػػاؽ ال ػػراق ملػػد ال ػػراق ل رثهػػا مػػف الكثػػرة  كممػػ  حػػراقة الفػػوح ثػػا

 مم  وفخامها إذا كالت مفوك   كما و دـ.

 :/ اختالف القراءات في األلف الواقع قبل الراء المتطرف بالكسر بين الفت  و اإلمالة أو التقميلٖ

مػرك  كالػدكرم م ثكحرل ال مهكر ثالفوح دو األلؼ الكاح  حثؿ الراق الموطرد  ثالكثر  كحرل ل القراءات:
   ل ك:وهامالمف الكثائو  كاثف ذككاف ثخمؼ مله  ثإ

ُ َػَذ٥َ ﴿ ل ك حكله وعال : (لثطارذـ) – ُ أ  ٱّللٍّ َٰ َق٧ِِٕۡ٭٥ۡ  َوٰىََلَ َٰ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ۡ َوٰىََلَ ٞ ٰىََلَ َِٗضََٰٮة ثَۡطَٰؿ٥ِۡ٬ِ 
َ
﴾   خ

 .[ٕ: الث رة]
ؿۡ وَ ﴿ مف حكله وعال : (ارؾ م) – ِ ُْ  .[ِٗٓ:  رةالث]﴾ إََِلَٰ ِۡحَةرَِك  ٱ٩
َب ﴿ مف حكله وعال : (الدار) – ّ ۡٞ ٥َ ُخ ٕۡ ِ ُت٥ۡۚۡ َٚ٪ ًُۡس٥ ث٧َِة َوَۡبۡ َ٤ َٔ  ٥ٌَٰ ـَ ارِ َق   .[ِْ: الرمد]﴾  ٱلٍّ

ةرِ إِۡذ ٧َ٬ُة ِػ  ﴿ مف حكله وعال : (الغار)لكثائو ثالفوح كافمال  دو كمم  كحرل الدكرم مف ا َ٘  ﴾ ٱ٣ۡ
لثو ممرك  لثو ممرك ثخمؼ مله لم الدكرم مف  كحرل الدكرم مف الكثائو  كمف  [َْ: الوكث ]

ۡؿَّبَٰ ذِي  ٱۡۡلَةرِ وَ  ﴿ مف حكله وعال : (كال ار)د ط ثإمال   ُٞ  .[ّٔ: اللثاق] ﴾ ٱۡۡلُُ٪تِ  ٱۡۡلَةرِ وَ  ٱ٣ۡ
لؼ الكاحع  حثؿ كحرل شعث   كلثك ممرك  كالكثائو  كحالكف  كاثف ذككاف ثخمؼ ملهما  ثإمال  األ

 .[َُٗ: الوكث ] ﴾ ُصُؿٍف ٬َةرٖ ﴿ ال :مف حكله وع (ذار) الراق مف
 كحرل لثك ممرك  كالكثائو  كخمؼ العاشر  ثإمال  األلؼ الكاحع  حثؿ راق مكثكرة مكررة ل ك:

َٓ ﴿ ل ك حكله وعال : (األثرار) – ُ َ٪ة ٦َ ثَۡؿارِ َودَٮَذٍّ
َ
 .[ُّٗ:  ؿ ممراف] ﴾ ٱِۡل

٥٬ُ ٨َِ٦ّ َوَٝةلُٮاْ ٦َة نَلَة َّل ﴿ مف حكله وعال : (األشرار) – ِ ؽَّ ُٕ ارِ  ٩ََؿىَٰ رَِصةّٗل ٠ُ٪ٍّة َج ۡۡشَ
َ
 .[ِٔ: ص]﴾  ٱِۡل

َؿارِ ِِهَ َداُر  ٱٓأۡلِػَؿةَ ِإَونٍّ  ﴿ مف حكله وعال : (ال رار) - ّ َٞ  .[ّٗ: غادر] ﴾ ٱ٣ۡ
ثو ماؿ األلفات الكاحع  حثؿ الراق المكثكرة  الموطرد   ثكاق  ق(َِْ)ت كحرل كرش مف طراؽ األزرؽ

 دو و ماؿ كممواف كذما: - األزرؽ لم مف -كررة  ثكل لله اخومؼ ملهغار مكالت مكررة لـ 
ۡؿَّبَٰ ذِي  ٱۡۡلَةرِ وَ ﴿ مف حكله وعال : (ال ار) – ُ ُٞ  .[ّٔ: اللثاق] ﴾ٱۡۡلُُ٪ِت  ٱۡۡلَةرِ وَ  ٱ٣ۡ
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َٝۡٮ٦ٗة َصجٍّةرِي٨َ ﴿ مف حكله وعال : ( ٌثاراف) – ِ  كحكله وعال :  [ِِ: المائدة] ﴾َٝةلُٮاْ َي٧َُٰٮََسأ إِنٍّ ذًَِ٭ة 
نۡ ﴿ َُ ۡنُذ٥ۡ َصجٍّةرِي٨َ ِإَوَذا َب َُ  .[َُّ:الشعراق] ﴾ُذ٥ َب

 كحرل خمؼ مف  مزة كخالد ثخمؼ مله ثو ماؿ األلفات الكاحع  حثؿ الراق المكثكرة الموطرد  المكررة.
ررة كخالط  ما ركم ل مزة ذك لٌف لخالد مله دو األلفات الكاحع  حثؿ الػراق المكثػكرة الموطردػ  المكػ

 قالق  لك ه: افمال  الم ض   كالو ماؿ ثٌاف ثاف  كالفوح.

 .(ُ)مف  مزة له دو ذذر األلفات ك هاف: افمال  كالو ماؿ خمفا كلف
كك ه   الٌف ذلؾ ذك األطؿ دو األلؼ  ك  الاثثها إٌ  دوح ما حثمه :: ك ه مف حرل ثالفوح ذكالتوجيو
األلؼ إل  الكثرة ثملزل  اللازؿ مف ممك إل  ذثػكط د رثػكا لف الو اؿ المثاف مف  :ذكمال  افمف حرل ث

  كك ػػػه الو ماػػػؿ:  طػػػكؿ (ِ)األلػػؼ مػػػف الكثػػػر ثإمػػػالوهـ إااذػػػا لاكػػػكف ممػػػؿ المثػػاف مػػػف  هػػػ  كا ػػػدة
 .(ّ)الغرض ثمطمؽ افمال  كمراماة األطؿ

ذلػػؾ كلٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػأل   داوضػػح مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ الػػراق ك  األثففر:
   -لم الو ماػؿ –ثثثب اخوالؼ ال راقات دو األلػؼ الكاحعػ  حثمهػا ثػاف الفػوح كافمالػ  كثػاف المفظػاف 

دمف حرل ثالفوح دو األلؼ ثاككف  كـ الراق ذك الوفخػاـ كحفػا  كذلػؾ لكحكمهػا ثػاكل  ثعػد الفػوح  كلٌمػا 
الورحاػؽ  كذلػػؾ ألٌف  ثالكطػؿ دث ثػب  ركوهػا  كمػػف حػرل ثافمالػ  مطم ػػا ثػاككف  كػـ الػراق ملػػدر ذػك

افمالػػ  ل ػػد األثػػثاب األرثعػػ  لورحاػػؽ الػػراق المكحػػػكؼ مماهػػا ثالثػػككف  كالوػػو لخطػػها اثػػف ال ػػػزرم 
 ث كله:

 .     كدو ثككف الكحؼ دٌخـ كالطر........................

 .(ْ)ما لـ وكف مف ثعد اا ثاكل  ... لك كثر لك ورحاؽ اك إمالػػػػػ 

 :لراء الواقعة بعد ياء ساكنة أو كسر بين التفخيم والترقيق/اختالف القراءات في اٗ

اخومؼ ال راق دو الػراق الكاحعػ  ثعػد اػاق ثػاكل  لك كثػر لطػمو كذلػؾ دػو كممػ  كا ػدة  د ػرل ال مهػكر 
ثورحاػػػؽ الػػػراق إذا كالػػػت ثعػػػد اػػػاق ثػػػاكل   لك  ق( َِْ)ت ثػػػالوفخاـ  كحػػػرل كرش مػػػف طراػػػؽ األزرؽ

                                                           

رح (  الظػػر  ل مػػد ثػػف ال ػػزرم : شػػُّْ-ُِّ/ُج( الظػػر  م مػػد ثػػالـ م اثػػف: الهػػادم شػػرح طاثػػ  اللشػػر )ُ)
 ( .ُِٓ ُِْصطاث  اللشر )

 (.ٕٖص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتِ)
 (.ّٗٓ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرّ)
 (.ّْْ ّْٓ) ( رحـ الثاوافٓٓ( اثف ال زرم: طاث  اللشر ص)ْ)
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دة  ثكاق كالت الراق مفوك   لك مضػمكم  كثػكاق كالػت كثػطا  لك كثرة  كذو م  كٌؿ دو كمم  كا 
 طردا  ل ك:

ِ وعال : ﴿حكله  مف (اآلخرة) -ُ ِ َوب   .[ْ: الث رة﴾ ] ٥ۡ٬ُ يُٮُِٝ٪ٮنَ  ٱٓأۡلِػَؿة
٧َُ٤ٮَن حكله وعال : ﴿ مف (خار)-ِ ٕۡ ن دَُىٮُمٮاْ َػرۡيٞ ٣ٍُّس٥ۡ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ َت

َ
 .[ُْٖ: الث رة﴾ ]َوأ

ۡرِض ٢ُۡٝ ِقرُيواْ ِػ ﴿ حكله وعال : مف (ثاركا)  -ّ
َ
 .[ُُ: األلعاـ] ﴾ ٱِۡل

ُِٛؿ حكله وعال : ﴿ مف  )اغفر( -ْ ۡ٘ ُ َح  .[ِٗ﴾ ]اكثؼ:  ٣َُس٥ۡ  ٱّللٍّ
ْ وَ ﴿ حكله وعال : مف (الخار) – ٓ ٤ُٮا َٕ ٤ُِعٮَن  ٱۡۡلَرۡيَ  ٱۡذ ۡٛ ٤ٍُّس٥ۡ ُت َٕ   .[ٕٕ: ال  ]﴾ ٣َ
َٟ حكله وعال : ﴿ مف (لاغفر)-ٔ  َ َِٛؿ ل ۡ٘ َ ُ  َّلِ َؿ  ٱّللٍّ ػٍّ

َ
َٟ َو٦َة دَأ َم ٨ِ٦ َذۢنجِ ؽٍّ َٞ  .[ِ: الفوح] ﴾٦َة َت

ًَۡسٌَٰت ِظَكةٞن ﴿ حكله وعال : مف (خارات) -ٕ  .[َٕ: الر مف] ﴾ذًِِ٭٨ٍّ َػ
َ٭ة  ٢ُۡٝ ﴿حكله وعال :  مف  (الكادركف ) -ٖ حَّ

َ
ُِؿونَ َيأد َٰٛ  .[ُ﴾  ]الكادركف:  ٱ٣َۡؿ
 لف   اككف ثعد الراق الموكثط   رؼ اثوعالق. :ماكذذا الورحاؽ   اككف إٌ  ثشرطاف: ل دذ

 كاآلخر: لف   وككف الراق مكررة.
 دإف كاف ثعدذا  رؼ اثوعالق دال خالؼ دو وفخامها  كحد كح  دو كممواف كذما:

ۡكَذ٥ًِٞٞ كاؼ  اق  ل ك حكله وعال : ﴿ (طراط ) – ُ  .[ُٓ:  ؿ ممراف]﴾ َفََٰؾا ِوَسَٰٞط ٦َّ
َٟ َٝةَل َفَٰ مف حكله وعال : ﴿ (لكهؼ  كال اام ا)دو ثكروو  (دراؽ) – ِ ِ   ﴾ َؾا َِٚؿاُق ثَۡحِِن َوَبحۡ٪
٫ٍُّ٩ ﴿ كحكله وعال :   [ٖٕ: الكهؼ]

َ
٨ٍّ خ َّ  .[ِٖ: ال اام ] ﴾ ٱ٣َِۡٛؿاُق َو

ف وكررت الراق المفوك   ثعد كثر  دال خالؼ دو وفخامها لاضا ل ك:  كا 
ْ ٮ٬ُ َوَّل ُت٧ِۡك١ُ ﴿ حكله وعال : مف (ضرارا) – ُ َذُؽوا ٕۡ َ اٗرا ّۡلِ  .[ُِّ: الث رة]﴾  ٨ٍّ ِۡضَ
َُٕس٥ُ ﴿ مف حكله وعال : (الفرار) – ِ َٛ وِ  ٱل٧َۡٮۡتِ إِن ََٚؿۡرد٥ُ ٨َِ٦ّ  ٱ٣َِۡٛؿارُ ٢ُٝ ٨ٍّ٣ يَ٪

َ
ۡذ٢ِ أ َٞ ﴾ ٱ٣ۡ

 .[ُٔ:األ زاب]
الراق المفوك   الوو حثمها كثرة موطم  ثهػا كلػك  ػاؿ ثػاف الكثػرة   (قَِْت)  األزرؽ ككذلؾ ارحؽ

 ل ك:  الها  ائؿ ثاكفكث
 .[ِٔٓ: الث رة]﴾ ٱّلِي٨ِ َّلٓ إ٠َِۡؿاهَ ِػ ﴿ مف حكله وعال : (إكرار ) – ُ
ۡيُذ٫ُۥ٢ُۡٝ إِِن ﴿ مف حكله وعال : (إ رامو ) – ِ ََلٍّ إِۡصَؿاِِم  ٱۡذََتَ َٕ  .[ّٓ: ذكد]﴾ َذ
وْ ﴿ حكله وعال : مف ( مثرة ) – ّ

ُ
ِٔۡۡبَةٞ ِّلِ ۡؽ ََكَن ِػ ََٝىِىِ٭٥ۡ  َٞ ٣َۡبَٰتِ ىِل ٣َ

َ
  .[ُُُ: اكثؼ ]﴾  ٱِۡل

 كف  ردا مف ذذر ال ركؼ القالق : كالراق لف   اك شورط دو الثاكف الفاطؿ ثاف الكثرإٌ  لله ا
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دػػإف كػاف  ردػػا مػػف ال ػػركؼ القالقػػ   دػإف األزرؽ افخػػـ الػػراق  الئػػذ كذػػذر  (الطػاق  كالطػػاد  كال ػػاؼ)
 لمقم  لذلؾ:

ٗؿا  َءادُٮِنٓ  َٝةَل ﴿ مف حكله وعال : (حطرا ) – ُ ُۡ ِٝ ِ٫ًۡ َ٤ َٔ ٚۡؿِۡغ  ُ
  .[ٔٗ: الكهؼ] ﴾أ

ا ٧َ٠َة َۡح٤ََۡذ٫ُ ﴿: مف حكله وعال  (إطرا) – ِ ًَۡ٪ةٓ إَِۡصٗ َ٤ َٔ ِي٨َ ٰىََلَ  ۥَربٍَّ٪ة َوَّل َح٢ۡ٧ِۡ   ﴾ ٨٦ِ َرۡج٤َِ٪ة ٱَّلٍّ
 .[ِٖٔ: الث رة] 
َِٰخ َٚ ﴿ ل ك حكله وعال : ( كحرا ) – ّ ـَ ٝۡٗؿا  ٱ٣َۡد٧َِٰ

 .[ِ: الذاراات]﴾ وِ
 رؼ اثوعالق  دإف كح  ثعدذا  رؼ اثوعالق دٌخمػت الػراق   (الراق)كما لله اشورط لف   اككف ثعد 

 ل ك:
ةٌ ََإِِن  ﴿ مف حكله وعال : (إمراضا) – ُ

َ
ة  ٱۡمَؿأ ًٗ َؿا ۡٔ ۡو إِ

َ
٤َِ٭ة نُُنٮًزا أ ٕۡ  .[ُِٖ: اللثاق]﴾ َػةَٚۡخ ٨ۢ٦ِ َب

 ماا  دإف كاف لم ماا دٌخمت الراق  ل ك:كما اشورط دو ورحاؽ الراق لف   اككف ا ثـ لم 
ٗح ﴿ حكله وعال : مف (إثراذاـ) – ُ ٍّ٦

ُ
 .[َُِ: الل ؿ]﴾ إِنٍّ إِثَۡس٥ًَِ٬َٰ ََكَن أ

٧َۡسََٰن  ٱۡبَ٪َخ َوَمۡؿَي٥َ ﴿ حكله وعال : مف (ممراف) – ِ  .[ُِ: الو راـ]﴾ ِٔ
أءِي٢َ ﴿ حكله وعال : مف (ثرائاؿإ) – ّ ْ َيََٰجِِنٓ إِۡقَر ٧َِتَ  ٱۡذ٠ُُؿوا ٕۡ ِ ًُۡس٥ۡ  ٱ٣ٍِّتٓ ٩ َ٤ َٔ ٧ُۡخ  َٕ ۡج

َ
 .[َْ: الث رة] ﴾خ

حػؼ  كالكطػؿ  كذلػؾ دػو الك  (ثشػرر )داق إلػ  ورحاػؽ الػراق األكلػ  مػف كذذب األكقػركف مػف لذػؿ األ
رٖ ٠َ  ﴿ مف حكله وعال : َ٭ة دَۡؿِِم بَِِشَ َۡص إِجٍّ َٞ عػدذا  كورحا هػا أل ػؿ الكثػرة الوػو ث  [ِّ: المرثالت]﴾ ٱ٣ۡ

 .(ُ)كالك هاف ط ا اف  م رؤ ثهما  مف األطؿ المو دـكذك خارج 
  الولاثب لمااق كالكثرة :األطؿ ملد مف ا كؿ ثذلؾ  كك ه الورحاؽ ذك :: ك ه الوفخاـ ذكالتوجيو

كثمعت مف العرب مفخم  كمرح   كرثمها كا د  كك ه اموثار لزكـ الكثرة كالااق: الو كا  لهما  
ثأخوها ل ثف  مف لف ملاثث  الراق  :ذك ق  كك ه وفخاـ المكررة الث  الااكثككلهما؛ لاومكف مف م

شعارا كرمم  الطاغ  المل كل   اث لـ اعرثالم ادظ   :  كك ه وفخاـ األم م ملاثثوها ثغارذا   كا 
رٖ [  ك ه ورحاؽ ﴿ٕٗ﴾ ]الث رة: ٣ِّ ِضۡۡبِي٢َ ﴿و اش د  األم ما ؛ كلذلؾ لـ اطرد دثل مه  كذك د ﴾ بَِِشَ
مم اكرة  دهك ورحاؽ لورحاؽ كافمال  لإلمال   كلاثت لمكثرة الثاث   لولاثب ذك ال [:ِّ]المرثالت: 

لمعركض كدطؿ المو رؾ  كك ه الورحاؽ د  الكحؼ: الولثاه مم  مذذب افوثاع  كرح ت القالا ؛ 
 .(ِ)لم اكرة األكل 

                                                           

 (.ّّٗ-ّّٕ/ُج) (  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرْٗ ّٗ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشرُ)
 (.ُْ ُٔ/ِج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
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اخػوالؼ  كػـ الػراق : كاوثاف األقر الموروب مم  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المثػأل  مػف خػالؿ األثر
وثعا  خوالؼ ال ػراقات دػو الػراق الكاحعػ  ثعػد اػاق ثػاكل  لك كثػر موطػؿ ثهػا ثػاف الورحاػؽ كالوفخػاـ  

كذلػؾ  ؛ف  كـ ذذر الراق ملدر ذػك الورحاػؽدثاكك  ق(َِْ)ت دمف كاف ا رل لكرش مف طراؽ األزرؽ
ثر ثغض اللظر مػف  ركوهػا  كألٌله اعود ثما حثمها مف ااق ثاكل  لك ك ؛لط   الركاا  مله دو ذلؾ

كمم  حراقة ال مهكر ثاككف  كـ الراق ث ثب  ركوها كذك الوفخاـ إف كالت مفوك ػ  لك مضػمكم   
 كالورحاؽ إف كالت مكثكرة .

 .مثائؿ األطكؿ الموعم   ثالراقات دهذر المثائؿ مف
 الفرش: /ثانياً 
الكراـ مما لػه وعمػؽ ثأ كػاـ الػراق   ف ال راق دو ثعض المكاض  دو ال ر  مثائؿ الفرش د د اخومؼ المٌ 

 كار   اخوالدهـ دو ومؾ المكاض  إل  مدة لمكر مف لذمها:
/ اختالف القراءات في حركة الراء بين الضم أو الفت  وبين الكسر، سواء كانت في أول الكممفة ٔ

   كمف األمقم  مم  ذلؾ:أو وسطيا، أو أخرىا

ِي٨َ  ﴿: ل/ حاؿ وعػال  ْ لَِّلٍّ ۡٮا َٞ َٰٞخ َجۡؿِي ٨٦ِ َحۡذَِ٭ة ِٔ٪ ٱتٍّ ٩َۡكَٰ ؿُ َؽ َرّبِِ٭٥ۡ َصجٍّ
َ
٭ٍّ َؿةٞ  ٱِۡل َُ َٰٞج ٦َّ ـَ ۡز

َ
َخَِِٰلِي ٨َ ذًَِ٭ ة َوأ

َٰٞن ٨َِ٦ّ  َق ًۡ ُِۗ َورِ ُ وَ  ٱّللٍّ ِ  ٱّللٍّ  [.ُٓ:  ؿ ممراف﴾ ] ٱ٣َِٕۡجةدِ ثَِىرُيۢ ث

ضػمها إٌ  رضكاف(  اػث كحعػت دػو ال ػر ف الكػراـ ثكثػر الػراق  كحػرل شػثع  ث حرل ال مهكر) القراءات:
ُ ثِ ٫ِ  َحۡ٭ ِؽي﴿: حكلػه وعػال  ة كذػكالمكضػ  القػالو مػف ثػكرة المائػددػو  َٓ ٦َ ٨ِ  ٱّللٍّ َج  ٫َ٩َُٰ  ٱتٍّ ًۡ َق ُق ُج٢َ  ۥرِ

 ِ٥َٰ ـَ  .(ُ)دمه داه الك هاف [ُٔ:  ؿ ممراف﴾ ]ٱلكٍّ

ض    رً رضً ضو اى رى  :ا اؿ  لغواف معركدواف الكثر كالضـ لف :ذك : ك ه حراقة ال مهكرالتوجيو
ردالا مردوه مً  :عالف د كلهدأما دً   عالفعالف كدي ريضكالا  كالمطادر وأوو مم  دً ضكالا ك كمرضاة كرً 
ؽ رافلراد الولله  :  كك ه مف حرل ثالضـ ذك(ِ)فرالؾفرالؾ   كي غي  :عالف د كلهـكلما دي   ثثالاك ثثوه  ً 

ف لكقر لٌف الضـٌ دو المطادر م  زاادة األلؼ كاللك  :  ك    لخرل ذوثاف ا ثـ كالمطدر
٫ًِِ  ََٚٗل ﴿: وعال  ك كله  كلشهر ٕۡ َؿاَن لَِك ۡٛ ٧ُۡف ﴿  [ْٗ: األلثااق﴾ ]ۦُز ٧َؿُ وَ  ٱلنٍّ َٞ ﴾ ِِبُۡكَجةنٖ  ٱ٣ۡ

                                                           

 (  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث ِّٖ/ِج) اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر الظػػر  ( ُ)
 (.ٖٔص)
 األزذرم: وهذاب المغ (  ِّّ/ُْ  اثف ملظكر: لثاف العرب )ج(ُٕٓصالظر  اثف زل م :     ال راقات ) ( ِ)
 .(ْٔ/ُِج)
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ُ ث٫ِِ  َحۡ٭ِؽي﴿دإف حاؿ: دإف مف حرل ثالٌضـ ذاذلا حرل ثالكثر دو حكله:   [ٓ: الر مف] َٓ ٨ِ٦َ  ٱّللٍّ  ٱتٍّجَ
 ُ٫َ٩َٰ َق ًۡ ٥َِٰ ُقُج٢َ  ۥرِ ـَ  .(ُ)إلما لو  ثالمغواف لاعممؾ  كازذما د ؿ: [ُٔ:  ؿ ممراف﴾ ] ٱلكٍّ
كاظهر لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر الكممػ  مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ الػراق  وثعػا  خػوالؼ  :األثر

 ؛مهػػكر ثػػاككف  كػػـ الػػراق ذػػك الورحاػػؽال ػػراقات دػػو الكممػػ  ثػػاف كثػػر الػػراق كضػػمها  دعمػػ  حػػراقة ال 
شػعث  ثػاككف  كػـ الػراق المكثػكرة مرح ػ  اوفاحػا  كممػ  حػراقة كذلؾ ألٌلهـ ا رؤكف ثكثر الراق  كالػراق 

 ضـ دو ذذر الكمم . الث ذاكذلؾ ألٌله ا رؤ  ؛ذك الوفخاـ
ُ يُؿِدِ  َذ٨٧َ ﴿: ب/ حػاؿ وعػال  ن َحۡ٭ِؽي٫َُ  ٱّللٍّ

َ
ۡح َوۡؽَرهُ  ۥأ ٫ٍّ٤ُ  ۥيَِۡشَ ٌِ ن يُ

َ
٥َِٰ  َو٨٦َ يُؿِۡد أ ـَ ۡق َٕ ٢ۡ َو ۡؽَرهُ  ۥلِۡۡلِ  ۥََيۡ

ة َظؿَصٗ  ًٞ ِ ًّ ُؽ ِػ ًَ ٍّٕ ٧َة يَىٍّ جٍّ
َ
٧َةٓءِ ة ٠َد  [.ُِٓ: األلعاـ﴾ ]ٱلكٍّ

ان( ثفوح الراق  كحرل لاد  كلثك  عفر كشعث  ثكثرذا القراءات:  .(ِ)حرل ال مهكر ) ر ى
ٍر  )طؼ ثه  كحاؿ: الفوح مم  لله  م  لله مطدر ك  :ك ه حراقة ال مهكر ثالفوح ذك التوجيو:  ( ى

ػرىج) (: "الوػاج)ا الوػؼ مػف الشػ ر   ػاق دػو   كذػك مػثفوح ال اق  كثككف الػراق م ركػ ن: المكػاف  (ال ى
  حػػاؿ اثػػف (ْ)كمعلػار الضػػاؽ ( ػػذر)ل ػػك:  (ضػػا ا)للػػه طػف   :  كك ػػه مػػف حػرل ثالكثػػر ذػػك(ّ)الضػاّْؽ
 .(ٓ)"الدلىؼ كالدًلؼ :ح كالكثر لغواف مقؿفوكذما لم ال" : ق(َّْ)ت زل م 
المكض  مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ الػراق  وثعػا  خػوالؼ كاوثاف لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذا  األثر:

راق ذػػػك ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر الكممػػػ   ثػػػاف كثػػػر الػػػراق كدو هػػػا  دعمػػػ  حػػػراقة ال مهػػػكر ثػػػاككف  كػػػـ الػػػ
كذلؾ  وفاؽ ال راق  ؛لكثر ثاككف  كـ الراق ذك الورحاؽكذلؾ لو ركها ثالفوح  كمم  حراقة ا ؛الوفخاـ

 ـ.مم  ورحاؽ الراق المكثكرة كما و د
 [.ِِ: الكاحع  ﴾ ]وَُظٮٌر ِخٞي  ﴿: ج/ حاؿ وعال 

                                                           

 (.ُٕٓص(  اثف زل م :     ال راقات )َُٔص) ( الظر  اثف خالكا  : ال    دو ال راقاتُ)
 (  اثػػف خمػػؼ الم ػػرئ: العلػػكاف دػػو ال ػػراقات الثػػث ِِٔ/ِج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرِ)
 (.ُْص)
 (.ُّٗٓ/ُج) ( الظر  المروض  الزثادم: واج العركسّ)
 (.ِْٓ ّْٓ/ُج) مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا ( الظر  م ْ)
رَّكى ن : اٍلمىرىضي اٍلميالىًزـي كما دو الطّْ اًح كالعيثىػاًب كحاػؿ ُِٕص) الظر  اثف زل م :     ال راقات (ٓ) (  الدَّلىؼي مي ى

. الظر  المروض  الزثادم اًمري كحاؿ : ذك المرضي ما كافى (  ال ػكذرم: ِٖٓٓ/ُج) : واج العركس: ذك الاٌلزـي الميخى
الطاغالو رضو الداف ال ثف ثف م مػد ثػف ال ثػف العػدكم ال رشػو الطػاغالو (  الطاغالو: ُِٓ/ُج) الط اح

 .(ُِْ/ُج)العثاب الزاخر كالمثاب الفاخر :ق(َٓٔ)ت
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( ثالرد  داهما  كحرل لثك  عفر ك مزة كالكثائو ثخفضهما  القراءات:  .(ُ)حرل ال مهكر )ك كره مافه
ٌلما اطاؼ ثالخمر دردعكر مم   :ك ه حراقة ال مهكر ثالرد  ذك التوجيو: لٌف ال كر   اطاؼ ثهف كا 
  .ا ثوداق

 كحاؿ لثك إث اؽ الز اج  (ِ)"كملدذـ  كر ماف :الرد  مم  حكلؾ"ق(:َِٕ)تالفراق حاؿ
َٟ ﴿ : ممه مم  حكله هلل :ذك   كك ه مف حرل ثال ر(ّ)"كلهـ  كر ماف": ق(ُُِ)ت ِ ه ْوَلأ

ُ
ُبٮنَ أ ؿٍّ َٞ  ٱل٧ُۡ

َِٰخ  ِػ  ١١ ٥ًِِ َصجٍّ ر لكلئؾ الم رثكف دو  لات اللعاـ كدو  ك  :الو دارك  [.ُِ-ُُ: الكاحع ﴾ ] ٱنلٍّٕ
 .(ْ)د ذؼ المضاؼ -لم دو م ارل   كر ماف لك مثاشرة  كر ماف -ماف 
 كػػـ الػػراق  وثعػػا  اخػػوالؼ : كلٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  داظهػػر مػػف خػػالؿاألثففر

لردػػػ  ثػػػاككف  كػػػـ الػػػراق ذػػػك  خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر اآلاػػػ  ثػػػاف الخفػػػض كالردػػػ   دعمػػػ  حػػػراقة ا
 ؛ثػاككف  كػـ الػػراق ذػك الورحاػؽ كطػػالكم  كطػال  كممػ  حػػراقة الخفػض كذلػؾ ألٌلهػا مضػػم ؛الوفخػاـ

 كذلؾ لو ركها ثالكثر.

كمػف األمقمػ  ، / اختالف القراءات في حركة الحرف الواقع قبل الفراء السفاكنة بفين الففت  والكسفرٕ
 مم  ذلؾ:

ۡۡل٧ُُٮ٥٬ُۡ  ِإَوذِ  ﴿: ل/ حاؿ وعػال  ُجُؽوَن إِّلٍّ  ٱۡخََتَ ٕۡ َ َو٦َة َح   ٱّللٍّ
ۡ
ْ وُ َٚأ ا ِٙ إََِل  ۥٓ  ۦ٣َُس٥ۡ َربَُّس٥ ٨ِ٦ّ رٍّۡۡحَذ٫ِِ يَجُِشَ  ٱ١َ٣ۡۡ٭

ًِّۡئ ٣َُس٥ ة  َوُيَ٭ ٗٞ ۡمؿُِم٥ ٦ِّۡؿَٚ
َ
 [.ُٔ: الكهؼ﴾ ]٨ِۡ٦ّ أ

حرل ال مهكر) ًمردى ا( ثكثر المػاـ كدػوح الفػاق  كحػرل لػاد  لثػك  عفػر كاثػف مػامر ثفػوح المػاـ  القراءات:
 .(ٓ)ككثر الفاق
 لله  عمه مف  :ذك ه  عمه مف ا روفاؽ. كك ه مف دوحلل :ذك كثر الماـك ه مف حرل ث التوجيو:

 .(ُ)المث د كالمطثخ :ذما اثماف مقؿك ذما لغواف دطا واف   درؽ ثالهما   :)الاد(. كحاؿ
                                                           

 دػػو ال ػػػراقات(  اثػػف م اذػػد: الثػػثع  ِْٔص) ( الظػػر  اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط دػػو ال ػػػراقات العشػػرُ)
 (.ِِٔ/ُج)
 (.ُْ/ُج) ( الظر  الفراق: معالو ال ر فِ)
مراثه: ق(ُُّالز اج )ت إث اؽ   لثكالثرم ثف ثهؿثف  الز اج: إثراذاـ( الظر  3)  و  اؽ: :معالو ال ر ف كا 

 (.ُُُ/ٓج)  ـ(ُٖٖٗ-قَُْٖط/ األكل  )  ثاركت –مالـ الكواب   مثدال ماؿ شمثو
 (.ْٗٔص) ال راقات ( الظر  اثف زل م :    4)
 (  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث َُّ/ِج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرٓ)
 (.ٖٗص)
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: كاظهػػر لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر الكممػػ  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ الػػراق  كذلػػؾ ثثػػثب األثففر
مهػكر  رؼ الكاح  حثؿ الراق الثاكف ثاف الفوح كالكثر  دعمػ  حػراقة ال اخوالؼ ال راقات دو  رك  ال
فوح  ثاككف  كـ الراق كذلؾ لكحكمها ثاكل  ثعد كثر  كمم  حراقة ال ؛ثاككف  كـ الراق ذك الورحاؽ

 كذلؾ لثككلها كالفواح ما حثمها. ؛ذك الوفخاـ
ًُٮدُِس٨ٍّ َوَّل َتَۡبٍّصۡ  َوَٝۡؿنَ  ﴿: ب/ حكله وعال  َج ِػ ُب ًٍّحِ ٨َ َتَۡبَّ وىَلَٰ  ٱ٣َۡخَِٰ٭٤ِ

ُ
 [.ّّ: األ زاب﴾ ]ٱِۡل

 .(ِ)كًحرف( ثكثر ال اؼ  كحرل لاد  كلثك  عر كماطـ ثفو ها حرل ال مهكر)  القراءات:
حىاًر  :ك ه حراقة ال مهكر ثالكثر ذك  التوجيو: حىػرى اىً ػري دػو المكػاف لٌله مف الكى كاطػمح لف   و ػكؿ: كى

ٍرتي دو ال الػراًق األكلػ   دالكثػر مػف  مػف " كاٍحػًرٍرفى " ثكثػر دا ػذؼ ممػ  للػه  مكاًف لىًحػٌرراككف مف حىرى
 لٌلػػه مػػف حىػػًرٍرتي  :الكحػػار  كمػػف للػػه مػػف ال ػػرار  ماعػػان  كك ػػه مػػف حػػرل ثػػالفوح ذػػك مػػف للػػه مػػف : هوػػاف

. دالمٍعلى  ٍرف :ًثالمكىاًف لحىرُّ حىػٍرفى   كاحرى ًففىٍت طارت كى وضػعاؼ دػو الػراق  لق ػؿ ال ؛ ػذدت األلػؼ  دإذا خي
 .(ّ)كلل ات  ركوها مم  ال اؼ

: كلٌمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر الكممػػػ  داوثػػػاف مػػػف خػػػالؿ اخػػػوالؼ  كػػػـ الػػػراق  وثعػػػا األثفففر
 خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو  ركػػػ  ال ػػػرؼ الكاحػػػ  حثػػػؿ الػػػراق الثػػػاكف ثػػػاف الفػػػوح كالكثػػػر  دعمػػػ  حػػػراقة 

فػوح  ثػاككف حكمها ثاكل  ثعد كثر  كممػ  حػراقة الكذلؾ لك  ؛مهكر ثاككف  كـ الراق ذك الورحاؽال 
 كذلؾ لثككلها كالفواح ما حثمها. ؛ كـ الراق ذك الوفخاـ

 كمف األمقم  مم  ذلؾ:، / اختالف القراءات في حرف الراء بين إسكانو وتحريكو بالكسرٖ

٤َۡ٪ةوَ  َربٍَّ٪ة ﴿: ل/ حػاؿ وعػال  َٕ   ٱۡص
ُ
َٟ َو٨٦ِ ُذّرِيٍّتَِ٪ةٓ أ َ ٓ  ُمۡك٧َِ٤ۡيِ ل ًَۡ٪ ة َ٤ َٔ ر٩َِة ٦ََ٪ةِق ١ََ٪ة َودُ ۡت 

َ
َٟ َوأ ۡك٧َِ٤ٗح ٣ٍّ ٗح ٦َّ ٍّ٦

٩َخ 
َ
َٟ أ اُب إ٩ٍِّ  [.ُِٖ: الث رة﴾ ] ٱلؿٍِّظ٥ًُ  ٱۡلٍّٮٍّ

                                                                                                                                                                          

 (  لثػػػػػك ممػػػػػو الفارثػػػػػو: ال  ػػػػػ  لم ػػػػػراق الثػػػػػثع ِِْص) ( الظػػػػػر  اثػػػػػف خالكاػػػػػ : ال  ػػػػػ  دػػػػػو ال ػػػػػراقات الثػػػػػث ُ)
 (.ُُّ/ٓج)
 (  اثػػف خمػػؼ الم ػػرئ: العلػػكاف دػػو ال ػػراقات الثػػث ّْٖ/ِج) ال ػػراقات العشػػر( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ِ)
 (.ِٖص)
مراثػػه (ّ) (  لثػػك َِٗص) (  اثػػف خالكاػػه: ال  ػػ  دػػو ال ػػراقات الثػػث ِِٓ/ْج) الظػػر  الز ػػاج: معػػالو ال ػػر ف كا 

 (.ْٕٓ/ٓج) ممو الفارثو: ال    لم راق الثثع 
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 اث كحعت دو ال ر ف الكراـ ثكثر الراق  كحرل اثف كقار  لًرلا  لرلو( حرل ال مهكر)  :القراءات
ف كشعث  دو مكض  دطمت  كذك حكله اثف ذككاد هما ذشاـ ثخمؼ مله  ك اكاع كب ثإثكاف الراق  كك 

ِي٨َ  َوَٝةَل ﴿: عال و ر٩َِة  ٱَّلٍّ
َ
ُؿواْ َربٍَّ٪ةٓ أ َٛ ي٨ِۡ َز َ ٩َة ٨َ٦ِ  ٱَّلٍّ ٗلٍّ ًَ َ

٨ِّ أ نِف وَ  ٱۡۡلِ  كألثو  [ِٗ: دطمت﴾ ] ٱۡۡلِ
 .(ِ)كافثكاف دو ال ما   (ُ)ا خوالس :ممرك ك هاف 

الػػا( ممػػ  كزف  طػػؿ دػػو ذػػذا الفعػػؿ )لفَّ األ :ذػػك ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثالكثػػر التوجيففو:  (لكرملػػا)لرا 
 .(ّ)لألمر ؛دل مت كثرة الهمزة إل  الراق  ك ذدت الهمزة وخفافا لمكمم   كث طت الااق

د ذدت  (لكرملا)مم  كزف  (لرئالا)كلطمها   لف الراق دو األطؿ ثاكل  :ذك حرل ثافثكافكك ه مف 
كاأل ػكد لف   كث ات الااق م ذكد  كما كالػت  كورلقـ وركت الهمزة كما وركت دو ارل   الااق لم ـز

 .(ْ)لكقرة ال ركات ؛ل ملا  رك  الهمزة إل  الراق قـ  ذدلا :و كؿ
خوالؼ   وثعامف خالؿ اخوالؼ  كـ الراق   كاظهر لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر الكمم  األثر:

والس ثاككف اقة الكثر لك ا خال راقات داها ثاف افثكاف كالو راؾ ثالكثر لك ا خوالس  دعم  حر 
اث   مف ال رك   اؿ ا خوالس لكقر مما  كألٌف ما ؛كذلؾ لو ركها ثالكثر ؛ كـ الراق ذك الورحاؽ

كذلؾ لثككلها كالفواح ما  ؛ثكاف ثاككف  كـ الراق ذك الوفخاـاذذب كما و دـ  كمم  حراقة اف
 حثمها.

ِ  ﴿: ب/ حػاؿ وعػال  ٥َُ٤ ث ۡٔ َ
ْ ٧َة َۡلِۡثُذ٥ۡ َٚ َٝةلُٮاْ َربَُّس٥ۡ أ ُسٓٮا َٕ ِ  ٱۡب َظَؽُز٥ ثَِٮرُِِٝس٥ۡ َفَِٰؾه

َ
ُْ ۡؿ  ٱل٧َِۡؽيَ٪ حِ إََِل  ۦٓ أ ٪ًَ ٤َۡٚ

َظًؽا 
َ
ٙۡ َوَّل يُۡنَِٕؿنٍّ ثُِس٥ۡ أ ٍُّ دُِس٥ ثِؿِۡزٖق ٦ِّۡ٪٫ُ َوَۡلََذ٤َ

ۡ
ًَأ ة٦ٗة ٤َۡٚ َٕ ََ ۡزََكَٰ 

َ
َ٭ةٓ أ حَّ

َ
 [.ُٗ: الكهؼ﴾ ]خ

ق  كحػرل لثػك ممػرك كشػعث  ك مػزة كخمػؼ كركح ثافثػكاف ثكثػر الػرا (ثػكرحكـ )حػرل ال مهػكر القراءات:
 .(ٓ) داها

                                                           

ا ثمػا حػد خطػه الػلص ملهػا كالل ػؿ الموػكاور الطػ اح  ك   ا وػه ذك إخفاق ال ركات ثػل ص ومطاطهػ :( ا خوالسُ)
ثػػراذاـ إف ال ركػػ  لكقػػر مػػف الم ػػذكؼ ملهػػا  ذػػك افواػػاف ثقمقػػو  ركػػ  ال ػػرؼ  ث اػػث اكػػكف الملطػػكؽ ثػػه مػػ :العمماػػ 

الػدمااطو: او ػاؼ دضػالق  ( ُْٕ/ُج) (  الظػر: اللػكارم: شػرح طاثػ  اللشػرُٓص) ال رمو: مع ػـ ممػـك ال ػر ف
 (.ِِٔ/ْج) (  م مد اثراذاـ ثالـ: درادة الدذر دو  م  كوأطاؿ ال راقاتُّٓ/ُجالثشر )

 (.َُٕ/ُج(  اثف م اذد: الثثع  دو ال راقات )ِِِ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر( الظر  ِ)
 (.ٖٕص) الظر  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  (ّ)
 (.ُُْص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتْ)
 (.ُُِص) (  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةَُّ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرٓ)
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 ثػكفكذػو لغػ  ال  ػازااف. كك ػه مػف ل  ممػ  لطػمه هـ لوػكا ثػهللَّ  : ه حراقة ال مهكر ذكك  التوجيو:
 .(ُ)لله اثوق ؿ وكالو الكثرات دو الراق  كال اؼ  لموكرار الذم داهما  كذو لغ  وماـ :ذك

ب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر الكممػ  مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ الػػراق كاوثػاف األقػر الموروػ األثفر:
 كػـ الػراق ثاف افثكاف كالو راؾ ثالكثر  دعم  حراقة ال مهكر ثػاككف  وثعا  خوالؼ ال راقات داها

كذلػػؾ  ؛ثػػكاف ثػػاككف  كػػـ الػػراق ذػػك الوفخػػاـكذلػػؾ لو ركهػػا ثالكثػػر  كممػػ  حػػراقة اف ؛ذػػك الورحاػػؽ
 .وحدلم ائها ثاكل  ثعد 

 :/ اختالف القراءات في الفعل المضارع بين الجزم والرفعٗ

٪ُس٥ ٨ِ٦ّ َقّيِ  ﴿: كمقاؿ ذلؾ حكله وعال  َٔ ُِؿ  ّٛ  [.ُِٕ: الث رة﴾ ] ةدُِس٥ۡ  َٔ َوُيَس
اع ػكب كشػعث  ثػاللكف ك ليكىفٍّْر( ثاللكف ك ـز الراق. كحرل اثف كقار كلثػك ممػرك  حرل ال مهكر) القراءات:
 .(ِ)ر ك فص ثالااق كالرد كحرل اثف مامكالرد   
كك ه مف حرل إل  ا وعال  مم  ك ه الوعظاـ   الفعؿ إثلاد :ذك اللكفث مف حرل ك ه  التوجيو:
َ َٚإِنٍّ ﴿: إثلادر إل  ضمار ال الل  مف حكله وعال  :ثالااق ذك ٫٧َُ٤ُ  ٱّللٍّ ٕۡ لك إل    [َِٕ]الث رة:﴾ ۥ َح

ٮ٬َة َودُۡؤدُٮ٬َة َُّتۡ ﴿ :لك افاواق المفهكماف مف  ضمار افخفاق [  لل: اكفر ا افخفاق ُِٕ]الث رة: ﴾ُٛ
للها  مم  مثوألف   كالكاك لعطؼ  مم  مم  لخرل  كك ه مف  :  كك ه مف حرل ثالرد  ذك(ّ) كافاواق

 .(ْ) [ُِٕالث رة: ﴾ ] َذُ٭َٮ َػرۡيٞ ٣ٍُّس٥ۡ  ﴿لفَّ الفعؿ معطكؼ مم  م ؿ  :حرل ثال ـز ذك
والؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر الكممػػ  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ الػػراق  كذلػػؾ ثثػػثب لقػػر اخػػ : كاظهػػراألثففر

اق ذػػك اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو الفعػػؿ المضػػارع ثػػاف الردػػ  كال ػػـز  دعمػػ  حػػراقة الردػػ  ثػػاككف  كػػـ الػػر 
 ؛ثػػاككف  كػػـ الػػراق ذػػك الورحاػػؽ كطػػالكذلػػؾ لو ركهػػا ثالضػػـ  كممػػ  حػػراقة ال ػػـز  ؛الوفخػػاـ كطػػال

أللهػػا وكػػكف  الئػػذو  ؛ك كمهػػا دػػو الكحػػؼ ذػػك الورحاػػؽ ممػػ  كموػػا ال ػػرائواف كذلػػؾ لثػػككلها ثعػػد كثػػر 
   ك  وظهر  ركوها إٌ  دو  اؿ الكطؿ.ثعد كثر ثاكل 

 
 

                                                           

 (.ِْٗ/ِج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرِِِص) ( الظر  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ُ)
 (. ٕٔصفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )(  مثد الِّٔ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرِ)
 (.ِِّ/ِج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرّ)
( الظر  مكو اثف لثو طالب: الكشؼ مف ك كر ال راقات الثث  كمممها  م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذػا دػو ْ)

 (.َِْ/ِجممـك العرثا  )
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 الفصل الثاني
ين والمتجانسين والالمات أثر اختالف القراءات العشر في أحكام المثمين والمتقارب 

 السواكن
 

 :وفيو أربعة مباحث
 

 .ختالف القراءات في الحرفين المتماثمينالمبحث األول : أثر ا

 .المبحث الثاني : أثر اختالف القراءات في الحرفين المتقاربين

 .المبحث الثالث : أثر اختالف القراءات في الحرفين المتجانسين

 المبحث الرابع : أثر اختالف القراءات في الالمات السواكن.
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 :توطئة

ََٕىةَك  ٱۡۡضِب﴿ :مقؿ  ن الموالحااف خطان كلفظاال رداف  ِ  ۥإ٫ٍّ٩ُِ ﴿ مقؿ:  لك خطان د ط  [ّٔ:الشعراق﴾ ]ّب
و إما لف اككلا موماقماف لك مو ارثاف لك مو الثاف لك موثامداف  كحد امو ااف د  [ّٕ﴾ ]الث رة:٬َُٮ 
َٓ  َٝؽۡ ﴿: لك دو كممواف مقؿ  [ِْ:المدقر﴾ ] َق١ََ٤ُس٥ۡ ﴿مقؿ:   كمم  كلكؿ حثـ   [ُ:الم ادل ﴾ ]َق٧ِ
دإذا ثكف ال رؼ األكؿ كو رؾ القالو  .كمطمؽ  ككثار  طغار :ذذر األحثاـ قالق  للكاع كذومف 

ذا و رؾ ال رداف ثمو كثاران  ا ملها ثمو طغار  ذا و رؾ ا  كا    ألكؿ كثكف القالو ثمو مطم ان كا 
 ث دو ذذا الفطؿ مف ذذر األحثاـ ثألكامها كاخوالؼ ال راقات داها كاألقر الموروبا داككف الثك 

مف  كـ الالمات الثكاكف كاخوالؼ ال راقات دو  كـ  -إف شاق ا-قـ اككف ال داث   مم  ذلؾ
 :كذلؾ مم  الل ك الوالو  ثعضها

 المبحث األول
 المتماثمينأثر اختالف القراءات في الحرفين   

ا كطف ذما ال رداف المذاف ا :الموماقالف َػ٤ُٮاْ  َوَٝؽ﴿ مقؿ:دو   وف ا اثمنا كمخر ن    [ُٔ:المائدة﴾ ]دٍّ
ِٟ  ٱلؿٍِّظ٥ًِ ﴿ َٟ ُن وَ ﴿  [ِ-ُ:الفاو  ﴾ ]َؿ٤َِٰ ِ ك الموماقالف قالق   (ُ) [ٖٖ:األلثااق﴾ ]ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي ِّج  َۨمَزَٰل

 لحثاـ كذو:
 طغار. -ُ
 كثار. -ِ
 مطمؽ.  -ّ
 كف ال داث ملها مم  الل ك الوالوكثاك

 راءات في المثمين الصغير والمطمقأثر اختالف الق :المطمب األول

 واًل المثالن الصغير:أ
 . [ُِٕ:اللمؿ﴾ ]ثِِّسَتَِٰب  ٱۡذ٬َت﴿ مقؿ:  هما ثاكلنا كالقالو مو ركناكذك لف اككف ال رؼ األكؿ مل 

                                                           
 (.ُُٕص(  مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ّٕص( الظر  م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد )ُ) 
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 اث   اككف داه إ  ممؿ كا د كذك إدغاـ األكؿ دو   ل م  العمؿ داه  ال  افدغاـ ؛كثمو طغاران 
  دو مثألواف:ك كميهي: ك كب افدغاـ إ  (ُ)القالو داما طح داه ذلؾ

٧َُ٤ٮَن ﴿مقؿ:   األكل : لف اككف ال رؼ األكؿ ملهما  رؼ مدالمثأل   ٕۡ ًَۡخ َٝۡٮِِم َح ﴾ َٝةَل َي٤ََٰ
ْ ﴿  [ِٔ:اس] ٤٧ُِٮا َٔ ْ َو ٤ََِٰدَِٰخ َءا٦َُ٪ٮا دمقؿ ذلؾ  كمه ك كب افظهار؛ لئال   [ّ:العطر﴾ ]ٱ٣طٍّ

 رؼ المد الذم لك لدغـ لزاؿ  كذذا   كالمراد افث اق مم  -لم ثثثثه - (ِ)اذذب المد ثافدغاـ
الااق المدّْا  وخرج مف كثط المثاف  كالكاك المدا  وخرج مف الشَّفواف  مم  مذذب الذاف ا عمكف

 ؛كالمو ركواف  كلما مم  مذذب ال مهكر الذم اعوثر مخر هما ال كؼ دال وماقؿ ثالهما إطالحنا
ْ ﴿ ل ك:  دإف الفوح ما حثؿ الكاك (ّ)مخر اهما خوالؼ  ََك٩ُٮا ْ وٍّ َىٮا     لك الااق [ٖٕ:المائدة﴾ ]َٔ

يٍّ  ﴿ل ك:  ْ َلَ ألف الكاك كالااق المَّاّْلواف  ؛(ْ)ك ب إدغامها ملد  ما  ال راق [ِٖ:ؽ ﴾ ]َّل ََّتَۡذِى٧ُٮا
 اخر اف مف مخرج المو ركواف.
َٟ ٬َ  ٦َةَِل٫َۜۡۡ ﴿ كذلؾ دو:  رؼ األكؿ ملهما ذاق ثكتالمثأل  القالا : لف اككف ال  َ٤ ﴾ 

دا كز داها لم مهكر ك هاف: افظهار كافدغاـ  كافظهار   اوأو  إ  م    [ِٗ-ِٖ:ال اح ]
 كذذا ملد مف اقثت ذاق الثكت كذـ األكقركف.  (ٓ)كذك األر ح  الثكت

 إل   كـ المقماف الطغار ث كله: ق(َٗٓ)ت كحد لشار افماـ الشاطثو

 (ٔ)ه مومقالػػػػإدغام دالثد مف  ... كما لكؿ المقماف داه مثكف

الوخفاػػؼ  :كدائدوػػه  كالو ػػالس  كالو ػػارب  الوماقػػؿ :كلثػػثاب افدغػػاـ ثشػػكؿ مػػاـ قالقػػ  لثػػثاب كذػػو
 إذ اللطؽ ث رؼ كا د داه خف  كثهكل  مف اللطؽ ث رداف.  كالوثهاؿ دو اللطؽ

 قـ إل  كامؿ كلاحص.  كممول   ك ائز  كا ب :كال ثـ افدغاـ مف  اث  كمه ال 

                                                           
(  مثد ال ػؽ ال اضػو: الع ػد الفراػد دػو ممػـ ُِٖ/ُج( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم إل  و كاد كالـ الثارم )ُ) 

 (.ُٕٓص) الو كاد
(  طفكة م مػكد ثػالـ : دػوح رب الثراػ  ُُُصلهاا  ال كؿ المفاد دو ممـ الو كاد ) ( الظر  م مد مكو لطر:ِ)
 (.َٔصح الم دم  ال زرا  )شر 
 (.ُٗصم مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد ) (ّ)
 (.ُِٕصلهاا  ال كؿ المفاد دو ممـ الو كاد ) ( م مد مكو لطر:ْ)
 (. ُِٕص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ٓ)
 (.ِٕٔثات )رحـ ال( ِّ)كك ه الوهالو ص الشاطثو:  رز األمالو  (ٔ)
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كالمثػائؿ الموفػؽ   إدغاـ المومػاقماف الطػغار :: ذك ما ك ب إدغامه ملد كؿ ال راق  مقؿواجبفال -
 مم  إدغامها دو المو ارثاف كالمو الثاف.

 :مقؿ  امولاع إدغاـ  رؼ المد داما ثعدر :ذك ما امول  إدغامه ملد ال راق اوفاحان  مقؿ :والممتنع -
٤٧ُِٮاْ ﴿حكله وعال :  َٔ كغار ذلؾ مف المثائؿ   [ٔٗ:الشعراق﴾ ]َٝةلُٮاْ َو٥ۡ٬ُ ﴿كحكله وعال :  ﴾ َءا٦َُ٪ٮاْ َو

 الوو ل م  ال راق مم  مدـ إدغامها.
ظهارر :والجائز -  مثائؿ المقماف الكثار. :مقؿ -لم ما اخومفكا دو  كمه - ذك ما  از إدغامه كا 
ثذلؾ اطار المدغـ ك   ذك ث كط المدغـ ذاوان كطف  ثإدغامه دو المدغـ داه :اإلدغام الكامل -

ّّنِ ﴿ :ل ك  كالمدغـ داه  ردان كا دان مشددان  ُ  ثوكماؿ  ؛كثمو إدغامان كامالن   [ٕٔ]الكهؼ :  ﴾ ٨٦ِ لٍّ
 الوشداد.

كثذلؾ اطار المدغـ   ذك ث كط المدغـ ذاوان   طف  ثإدغامه دو المدغـ داه :واإلدغام الناقص -
ألله  ؛[ كثمو ثذلؾٔٓ]الزمر : ﴾ َٚؿٍَُّخ ﴿ :ل ك  طان لاحكالمدغـ داه  ردان كا دان مشددان وشدادان 

 .(ُ)غار مثوكمؿ الوشداد

 اختالف القراءات في المثمين الصغير:

كلكػػلهـ حػػد   اوفػػؽ ال ػػراق ممػػ  إدغػػاـ المقمػػاف الطػػغار ثػػكاق كػػاف دػػو كممػػ  لك دػػو كمموػػاف كمػػا ثػػثؽ
األثػػثاب الوػػو لدت إلػػ  كمػػف   اخومفػػكف دػػو اثػػداؿ ل ػػد ال ػػرداف ممػػا اػػؤدم إلػػ  اخػػوالؼ  كمهمػػا

 راقات دو المقماف الطغار ما امو:اخوالؼ ال 

 ،و حرف مفد مفن جفنس حركفة مفا قبمفوبدالاختالف القراءات في اليمز الساكن بين تحقيقو وا   -ٔ
 كمف األمقم  مم  ذلؾ:

َ٭ة  ﴿: حاؿ وعال  ل/ حَّ
َ
د  َيأ

ُ
ۡذُذٮِن ِػ رُۡءَيََٰى إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ ل٤ِؿَّۡءيَة تَ  ٱل٧ََِۡل

َ
وَن  أ ُۡبُ   .[ّْ:  اكثؼ ﴾ ]ٕۡ

ثإثػداؿ الهمػزة مطم ػان كحػرل الثكثػو   (ِ)ال مهكر كمم  )رؤاا( كافما لوػت ثو  اػؽ الهمػز لحر : القراءات
كاآلخر كأثو   كلثدؿ م  افدغاـ لثك  عفر  كل مزة كحفا ك هاف: ل دذما كالثكثو  إدغاـمف غار 

   . عفر

                                                           

 (.ِّٔ ِّٓ/ُجاا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم )المرطفو: ذدالظر   (ُ)
 (.َِٕصال اضو: الثدكر الزاذرة ) مثد الفواح  (َٗص( الظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر )ِ)
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 ( رلل)كذلؾ للها مطدر لمفعؿ  ؛للها مم  األطؿ :ذك زك ه حراقة ال مهكر ثو  اؽ الهم: التوجيو
قػػـ  (الػػكاك)للػػه لثػػدؿ الهمػػزة  ػػرؼ مػػد مػػف  ػػلس  ركػػت مػػا حثمهػػا كذػػك  :كك ػػه حػػراقة لثػػو  عفػػر ذػػك

 .(ُ)إ راق لمعارض م رل األطمو  لموماقؿ ثالهما ؛دأدغمت دو الااق الوو ثعدذا  ااق (الكاك)حمثت 
 كػػـ وثعػػان الؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر الكممػػ  داومقػػؿ دػػو اخػػوالؼ اللمػػا األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػو: األثففر

ك مػػػزة كحفػػػان  دػػػو ال ػػػالاف   دمػػػف حػػػرل ثافثػػػداؿ مػػػ  افدغػػػاـ كذمػػػا لثػػػك  عفػػػر خػػوالؼ ال ػػػراقات داهػػػا
  كمػػػف حػػػرل ثو  اػػػؽ الهمػػػز كذػػػـ اقة مػػػف ثػػػاب إدغػػػاـ المقمػػػاف الطػػػغاردثػػػاككف ال كػػػـ ممػػػ  ذػػػذر ال ػػػر 

 كذلؾ  لوفاق الوماقؿ.  ؛إدغامان ال مهكر دمف اككف ال كـ ملدذـ 

َثَٰٗسة َورِۡءٗية َوَم٥ۡ ﴿وعال : حاؿ ب/ 
َ
ۡظَك٨ُ أ

َ
١َۡ٤٬َۡ٪ة َرۡج٤َُ٭٥ ٨ِ٦ّ َٝۡؿٍن ٥ۡ٬ُ أ

َ
 .[ْٕ:  مراـ﴾ ] أ

مػػػ   لثػػػك  عفػػػر كحػػػالكف كاثػػػف ذكػػػكاف ثافثػػػداؿ لكحػػػر   رئاػػػا(  ثو  اػػػؽ الهمػػػز ال مهػػػكر) لحػػػر : القفففراءات
 .(ّ)كافدغاـ  افظهار :  لف له دو الااقإ  كاد هـ  مزة كحفاك   (ِ)افدغاـ
  مف رلات -لم ملظرا-لف المعل  ذـ ل ثف مواما كرئاا  :ك ه حراقة ال مهكر ثالهمز ذك: التوجيو

لف اككف لراد الهمز دورؾ كما  :إ داذما :واف  دو ذلؾ له  لله :ذك مف حرل ثإثداؿ الهمزك ه ك 
 (ذاب)  :مقؿ  كاألطؿ رئاا ثالهمز قـ وركت الهمزة دطارت ااق [ٕ: الثال  ﴾ ]ٱ٣َۡۡبِيٍّح َػرۡيُ  ﴿ :حرلكا

  مشددا دهذا مقؿ األكؿ دو الوفثار (اراٌ )إذا وركت الهمزة قـ لدغمت الااق دو الااق دطارت 
كأف اللعاـ  -لم لف ملظرذـ مروك مف اللعم  -اموالق الشثاب  :كذك لف وأخذر مف الرم :كالقالا 

 . (ْ)داهـ فه ثاّْ 
لما األقر الموروب مم  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا المكضػ   داومقػؿ دػو اخػوالؼ ال كػـ وثعػان : األثر
مػف ثػاب إدغػاـ  دثػاككف ال كػـ ملػدرثافثداؿ م  افدغاـ  راقوه  دمف كالت حؼ ال راقات داه خوال

دغامهػا دامػػا ثعػػدذا كذلػػؾ فثػداؿ ؛المقمػاف الطػػغار ف اكػػكف دمػػ  كمػف حػػرل ثو  اػػؽ الهمػز الهمػػزة اػػاق كا 
 ق الوماقؿ الذم ذك ثثب افدغاـ.كذلؾ  لوفا ؛إدغامان  ال كـ ملدر

 

                                                           

 (.َٗص( ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر )ُ)
 (.ْْٓ/ُجاللكارم: شرح طاث  اللشر ) (ِ)
 (.ٓٗ/ُجالدمااطو: او اؼ دضالق الثشر ) (ّ)
 (.ْْٕ ْْٔصالظر  اثف زل م :     ال راقات ) (ْ)
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كمػف األمقمػ   ،اختالف القراءات في اليمزة بين تحقيقيا وبين إبداليا حرفا من جنس ما قبميا -ِ
 مم  ذلؾ:

ٗح ٨َِ٦ّ ﴿وعػال : حاؿ ل/  َٕ ۡرَب
َ
رۡيِ ٝةَل َُٚؼۡؾ أ ٍُّ َٟ ُث٥ٍّ  ٱ٣ ٢ۡ ََُٚص٨٬ٍُّۡ إََِلۡ َٕ ٗـۡءا ثُ  ٱۡص ِ َصَج٢ٖ ٦ِّۡ٪ُ٭٨ٍّ ُص

َٰ ُُكّ  ٱۡدُخُ٭٨ٍّ  ٥ٍّ ٰىََلَ
ۚۡ وَ  ة ًٗ ٕۡ َٟ َق دِحَ٪

ۡ
٥َ٤ۡ يَأ ۡٔ نٍّ  ٱ

َ
َ أ ـٌ َظ٥ًٞ١ِ  ٱّللٍّ ـِي  .[َِٔ:  الث رة﴾ ]َٔ

ثوشداد الزام  ( ٌزا) كحرل لثك  عفر  ؼ الزام م  الهمزال مهكر ) زقا( ثإثكاف كوخفا لحر  القراءات:
ـۡءٞ ٦ٍّ ﴿ :ككذلؾمف غار ذمز   ُكٮٌم ُص ْ ﴿  [ْْال  ر: ] ﴾ٞۡ ٤ُٮا َٕ ِ  ۥَلُ  وََص َِٔجةدِه ًـۡءا ۦ٨ۡ٦ِ   ﴾ ُص

 .(ُ)كركار لثك ثكر ثضـٌ الزام كثالهمز  [ُٓالزخرؼ:]
 زق الشوق ما  " :الراغب حاؿ  لله مف  زق الشوق :ك ه حراقة ال مهكر ثإثكاف الزام ذك: التوجيو

ُك ٮٌم ﴿اؿ وعػال : حػ   ػزاق الثاػتل كـ ثه  مموه  كأ زاق الثفال   ك او ۡٞ ـۡءٞ ٦ٍّ م ل -[ْْال  ػر: ] ﴾ُص 
 .(ِ)كذلؾ  زق مف الشوق" -لطاب

ك ػػه حػػراقة لثػػو  عفػػر   ك لثػػ  ضػػـ ال ػػاـ  كذػػو لغػػ  ال  ػػازاافم ا :كك ػػه حػػراقة شػػعث  ثالضػػـ ذػػك
كذلػؾ ممػ  ا طػؿ دػو المومػاقماف    ـ الػزام دػو الػزامدغػلك  (زاق)ؿ الهمػزة لله لثد :ذك ثوشداد الزام

 .(ّ)كلثد  وماـ :كذك لغ 
  قػػـ ضػػعفها  قػػـ ل ػػرل الكطػػؿ الػػزاملػػه لمػػا  ػػذؼ الهمػػزة كحػػؼ ممػػ  إ " :ق(ٕٖٓ)ت حػػاؿ اللػػكارم
 .(ْ)م رل الكحؼ"

كاظهػػػر األقػػػر الموروػػػب ممػػػ  اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر الكممػػػ  دػػػو اخػػػوالؼ ال كػػػـ وثعػػػان : األثفففر
فثػػداؿ مػػ  افدغػػاـ دثػػاككف ال كػػـ حػػرل ثا   دمػػفثػػاف إثػػداؿ الهمػػزة كو  ا هػػا خػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا 

دغػػاـ الػػزام األكؿ داهػػا  كمػػف حػػرل  ؛ملػػدر مػػف ثػػاب إدغػػاـ المقمػػاف الطػػغار كذلػػؾ فثػػداؿ الهمػػزة زااػػان كا 
كذلؾ لث ػاق الهمػزة ممػ  لطػمها كالوفػاق  ؛ثو  اؽ الهمز كذـ ال مهكر دمف اككف ال كـ ملدذـ إدغامان 

 الوماقؿ ثاف ال رداف. 

                                                           

: الكلز دو ال ػراقات ق(ُْٕالكاثطو الم رئ )تثك م مد مثد ا ثف مثد المؤمف اثف الك اه الوا ر ل( الظر   ِ)
(  ـ ََِْ -ذػػػػػػ  ُِْٓ ) ط/األكلػػػػػ    ال ػػػػػاذرة –مكوثػػػػػ  الق ادػػػػػ  الدالاػػػػ    و  اػػػػػؽ: د. خالػػػػػد المشػػػػهدالو :العشػػػػر

 (.ٓٔصمثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة ) ( ِْٗ/ِج)
 (ّٗص)المفردات دو غراب ال ر ف  :الراغب ا طفهالو( الظر  ِ)
 .(ُُْ/ُجال راقات كلقرذا دو المغ  العرثا  )الظر  م مد ثالـ م اثف:  (ّ)
 (ْٕٔ/ُجشرح طاث  اللشر )الظر  اللكارم:  (ْ)
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ّّنِ َٝۡؽ ِصۡبُذُس٥ أَِب ٮًّل َورَقُ ﴿وعػال : حػاؿ  ب/
َ
أءِي٢َ خ ُٜ ٣َُس ٥ ٦ِّ ٨َ إََِلَٰ ثَِِنٓ إِۡقَر ۡػ٤ُ 

َ
ٓ أ ّّنِ

َ
ّبُِس ٥ۡ خ يَحٖ ٦ِّ ٨ رٍّ

يِ  ِ ُّ رۡيِ حِ  َٔ ٠ََ٭ۡي  ٱ٣ ٍُّ ۢا بِإِۡذِن  ٱ٣ رۡيَ ََ ١ًَُٮُن  ُغ ذ٫ًِِ َذ ُٛ ٩
َ
ِ  َٚأ   .[ْٗ:   ؿ ممراف﴾ ]  ٱّللٍّ

دغػاـ كحػرل لثػك     (ائىػهى كى  ممػ  )ال مهكر ثو  اػؽ الهمػز دػو ك لحر : القراءات عفػر ثإثػداؿ الهمػزة اػاق كا 
 .(ُ)الل ؿ كافدغاـ :اق حثمها داها  كداه ل مزة كحفااال

ذائػػ  مطػػدر ذىػػاقى اىهىػػاقي كذلػػؾ لف  ؛للهػػا ممػػ  األطػػؿ :ذػػك و  اؽك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثػػال: التوجيففو
قػػـ لدغػػـ   كذلػػؾ طمثػان لموخفاػػؼ ؛زة اػػاقللػػه لثػػدؿ الهمػ :ثافدغػػاـ ذػككك ػػه حػػراقة لثػو  عفػػر   (ِ)ذٍائىػ ن 

 كذلؾ لموماقؿ ثالهما. ؛الااق األطما  دو الااق المثدل  مف الهمز
كلمػػا األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر الكممػػ  داظهػػر  ماػػان دػػو اخػػوالؼ ال كػػـ : األثففر

ؿ م  افدغاـ كذك لثك  عفر   دمف حرل ثافثداثاف إثداؿ الهمزة كو  ا ها وثعان  خوالؼ ال راقات داها
دغػػاـ الاػػاق الوػػو  ؛دثػػاككف ال كػػـ ملػػدر مػػف ثػػاب إدغػػاـ المقمػػاف الطػػغار كذلػػؾ فثػػداؿ الهمػػزة اػػاق كا 

كذلػؾ لث ػاق الهمػزة  ؛حثمها داها  كمف حرل ثو  اؽ الهمز كذـ ال مهكر دمف اككف ال كـ ملػدذـ إدغامػان 
 ا كالوفاق الوماقؿ ثاف ال رداف. مم  لطمه

كمػػف األمقمػػ  ممػػ   ،ف األول مففن المثمففين بففين اإلسففكان والتحريففكالقففراءات فففي الحففر  اخففتالف -ٖ
 ذلؾ:

نِ  ﴿حاؿ وعػال : ل/ 
َ
ِٝۡؾذ٫ًِِ  أ ِٝۡؾذ٫ًِِ َٚ  ٱۡلٍّةثُٮتِ ِػ  ٱ ٫ِٞ٤ًُِۡ  ٱَۡل٥َِّ ِػ  ٱ ِ  ٱَۡل٥ََّ ٤َۡٚ ةِظ٢ِ ث ُ  ٱلكٍّ ُؽّوٞ لٍّ َٔ ُؽّوٞ َّلِ َو َٔ ُػۡؾهُ 

ۡ
 ۚۥۡ يَأ

َٟ َُمَ  ًۡ َ٤ َٔ ًُۡخ  َٞ ٣ۡ
َ
ًِِۡنٓ َوخ َٰ َخ َٓ ٰىََلَ   .[ّٗ:  طه] ﴾جٍّٗح ٦ِِّّنِ َوِۡلُۡىَ٪

 .(ّ)كحرل لثك  عفر ثإثكاف الالـ كال ـز  ( ثكثر الالـ كاللطب ى طلى وي كلً  حرل ال مهكر ): القراءات
كك ػه حػراقة لثػو   لف الالـ  ـ كو  كالفعؿ ملطكب ثػأف مضػمرة :ك ه حراقة ال مهكر ذك: التوجيو

دػػو مػػػاف  (كلوطػػػل  )دغػػػاـ مػػاف إ  كالفعػػؿ م ػػػزـك ثهػػا  ك الئػػػذ ا ػػب ألمػػػرالػػالـ ل لف : عفػػر ذػػػك
 .مو رؾ كالقالو  ألف لكؿ المقماف ثاكف (؛ مم)

 .(ْ)اا مكث  مم  رمااوو ك فظو لؾ  لورث :لم (كلوطل  مم  مالو )كمعل  
                                                           

 (.ٕٔصال اضو: الثدكر الزاذرة ) الظر  (ُ)
 (.ٔٓ/ُج( الظر  الطاغالو: العثاب الزاخر )ِ)
 (.ِِّص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةْٖٓصالظر  اثف ال زرم: و ثار الواثار ) (ّ)
كذثػػػػ  ثػػػف مطػػػػطف  الز امػػػو:  (ُٓٔ/ِجم مػػػد ثػػػػالـ م اثػػػف: ال ػػػػراقات كلقرذػػػا دػػػػو المغػػػ  العرثاػػػػ  ) الظػػػر   (ْ)

 ( قُُْٖ) القالاػػػ    ط/دمشػػػؽ – المعاطػػػر الفكػػػر دار  الشػػػراع  كالمػػػله الملاػػػر دػػػو الع اػػػدة ك  الوفثػػػار :الز امػػػو
 .(َِٕ/ُٔ)ج
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وثعػان  لما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذا المكض  داظهر  ماا دو اخوالؼ لػكع المقمػاف ك كمػه: األثر
ثػاككف دمف حػرل ثػال ـز كذػك لثػك  عفػر لكؿ المقماف ثاف الو راؾ كافثكاف  د  خوالؼ ال راقات دو

 كذلؾ لثككف لكؿ المقماف كو رؾ القالو  كمم  حراقة اللطب ؛ال كـ ملدر مف ثاب المقماف الطغار
ذػذا اللػكع افظهػار  ك كـ  كذلؾ لو رؾ ال رداف الموماقماف ؛ثاب المقماف الكثارال رداف مف ثاككف 

  .إ  ملد لثو ممرك كاع كب كما ثاأوو
ِيٓ  َتَجةَركَ  ﴿حاؿ وعػال : ب/  َٰٖخ َجۡؿِي ٨٦ِ َحۡذَِ٭ة  ٱَّلٍّ َٟ َصجٍّ ِ َٰل ا ٨ِ٦ّ َذ َٟ َػرۡيٗ َ ٢َ ل َٕ ٩َۡكَٰؿُ إِن َمةَٓء َص

َ
٢َٕ  ٱِۡل َوَيۡض

َٟ ُُٝىٮَرۢا   .[َُ:  الفرحاف﴾ ]٣ٍّ
 .(ُ)ثالرد  كشعث كحرل اثف كقار كاثف مامر   الالـ( ث ـز كا عؿحرل ال مهكر): القراءات
إف اشأ ا عؿ  :كالمعل  (إف شاق)لله مطؼ مم  مكض   :حراقة ال مهكر ثال ـز ذك ك ه: التوجيو

 :كالمعلػ   للػه ممػ  ا ثوػداق حطعػكر ممػا حثمػه :كك ػه حػراقة الردػ  ذػك  لؾ  لات كا عػؿ لػؾ حطػكرا
  .(ِ)-آلخرة لكقر مما حالكالم ثاعطاؾ ا دو ا-كثا عؿ لؾ حطكرا 

ألٌف مكض   عؿ[  ـز  كا عؿ( مطفه مم  مكض   عؿ ] : مف  ـز )ق(ّٕٕ)ت حاؿ لثك ممو
حطعه مٌما حثمه  (كا عؿ لؾ)  كمف رد  ا عؿ(  ممه مم  ذلؾثأٌله  زاق الشرط  دإذا  ـز )

 ثوداق كالخثر و   الوو مف االل ك مكض  اثوئلاؼ  ل  ورل لٌف ال مؿ كاثوألؼ  كال زاق دو ذذا 
٢ِِ٤  ٨٦َ﴿ك كله وعال :   داه ٌۡ ُ يُ ٮ٬َة ﴿كحكله وعال :   [ُٖٔ :]األمراؼ ﴾ ََٚٗل ٬َةدَِي َلُ  ٱّللٍّ ُٛ ِإَون َُّتۡ

َؿآءَ َودُۡؤدُٮ٬َة  َٞ ُٛ  .(ّ)[ُِٕ :  رة]الث﴾  َذُ٭َٮ َػرۡيٞ ٣ٍُّس٥ۡ  ٱ٣ۡ
ذلػػؾ دػػو اخػػوالؼ لػػكع المقمػػاف لمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  داوثػػاف ثكضػػكح ك : األثففر

ثػال ـز لكؿ المقماف ثػاف افثػكاف كالو راػؾ دعمػ  حػراقة ال مهػكر  كمه وثعان  خوالؼ ال راقات دو ك 
ال رداف الرد  ثاككف  كـ كمم  حراقة   ثاككف ملدذـ مف ثاب المقماف الطغار الذم ا ب إدغامه

 ذذا اللكع افظهار كما و دـ. كـ كذلؾ لو رؾ ال رداف ك  ؛المقماف الكثار حثـمف للهما 

 ثانيًا المثالن المطمق:
[ ُٓاكلس : ] ﴾ ُتۡذََلَٰ ﴿ :دو ل ك  األكؿ مو ركان كالقالو ثاكلان كالواقافكذك لف اككف ال رؼ 

 [.ّٓ]اللكر :  ﴾  َت٧َۡكۡك٫ُ ﴿ :دو ل ك  كالثالاف

                                                           

 (.ِْٔ/ُج(  اثف م اذد: الثثع  دو ال راقات )ْْٖصالظر  اثف ال زرم: و ثار الواثار ) (ُ)
 (ِْٔص(  اثف خالكاه : ال    دو ال راقات الثث  )َٖٓصاثف زل  :     ال راقات ) الظر  (ِ)
 (.ّّٕ ّّٔ/ٓج: ال    لم راق الثثع  )لفارثوا ( لثك مموّ)
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 ك  مف الكثار. ألله لاس مف الطغار ؛كثمو مطم ان 
 ألف مف شرط افدغاـ لف اككف المدغـ داه مو ركان كالمدغـ ثاكلان  ؛لم ما  افظهار ك كثان  :ك كمه
 كثككف لك كاف ثككله لإلدغاـ [ُٔ]الث رة : ﴾ َربَِعخ دَِّخََٰؿُتُ٭٥ۡ ﴿ :كل ك  كاف ثككله لطمٌاان ثكاق 

 .(ُ)[ ملد مف لدغـِ]الث رة : ﴾ ذ٫ًِِِۛ ٬ُٗؽى ﴿ :ل كدو   الهاق األكل 
 :واألثر المترتب عمى ذلك االختالف ثمين المطمقالم اختالف القراءات في

  كلكػػلهـ اخومفػػكا األكؿ ملهمػػا كثػػكف القػػالو كمػػا ثػػثؽاوفػػؽ ال ػػراق ممػػ  إظهػػار المومػػاقماف إذا و ػػرؾ 
ملد الػثعض اآلخػر مقماف المطمؽ ملد الثعض كك كدر دو ثعض المكاض  اخوالدان لدل إل  الوفاق ال

 كمف األثثاب الوو لدت إل  ذلؾ:  اض وثعان  خوالؼ ال راقات دو ذذر المك 

 اختالفيم في ابدال حرف مكان حرف-ٔ
َٟ  ﴿: كمقاله حكلػه وعػال  ِ ٓواْ إََِل  ٬َُ٪ةل ۡخۚۡ َوُردَّ َٛ ۡق٤َ

َ
ةٓ أ ٖف ٦ٍّ ۡٛ ِ َتۡج٤ُٮاْ ُُكَّ َج َُٰ٭٥ُ  ٱّللٍّ ِ  َمۡٮ٣َى ّٜ ًَ ٢ٍّ َخ ۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ ة  ٱۡۡلَ َو

وَن  ََتُ ۡٛ   .[َّ:  اكلس ﴾ ]ََك٩ُٮاْ َح
كحػرل   مػف ا ثػوالق كذػك ا خوثػار -المك ػدة–كالثػاق  -المقلػاة–ال مهكر) وثمػك ( ثالوػاق حرل : القراءات

 .(ِ)  مزة كالكثائو كخمؼ ثواقاف مف الوالكة
َوَب٤َۡٮَنَُٰ٭٥ ﴿ مف حكله ثث اله:  (ّ)لف معلار: وخوثر :ك ه حراقة ال مهكر ثالثاق ذك: التوجيو

 ِ ّيِ وَ  ٱۡۡلََكَجَِٰخ ث ٤ٍّ  ةتِ  َٔ ٱلكٍّ َٕ ُٕٮنَ ٣َ [ لم: اخوثرلاذـ  كمعل  اخوثارذا ما لثمفت: ُٖٔ:]األمراؼ ﴾ُ٭٥ۡ يَؿِۡص
لله مف الوالكة الوو ذو ال راقة لم  :كك ه مف حرل ثالواق ذك  لٌله إف حٌدـ خارا لك شرا  كزم مماه

َؿُءوَن ٠َِتََٰجُ٭٥ۡ ﴿  كدلامه حكله: (ْ)و رل كؿ لفس مممها دو كواب ۡٞ َٟ َح ِ ْوَلأه
ُ
  ﴾ َٚأ

ا لوثعها اللفؿ. داككف المعل  إذ (وال ثعد الفراض  )ووث  مف حكلهـ: وومك  [  لك داككفُٕ :فثراق]ا
وومك كؿ لفس: ووث  كٌؿ لفس ما لثمفت مف  ثل  كثٌائ   دمف ل ثف  كزم ثال ثلات  كمف  دو

 .(ٓ)لثاق  كزم ثها

                                                           

(  مطاػػػػػ  حاثػػػػؿ لطػػػػر: غااػػػػ  المراػػػػػد ُِٗ/ُجالظػػػػر  المرطػػػػفو: ذدااػػػػ  ال ػػػػارم إلػػػػػ  و كاػػػػد كػػػػالـ الثػػػػارم ) (ُ)
 (.ُّٕص)
 (.ِٕٖ/ُجو: غاث اللف  )ث(  الطفاحُٗٓصال اضو: الثدكر الزاذرة )مثدالفواح  (ِ)
و  اػػؽ: ل مػػد : غراػػب ال ػػر ف :ق(ِٕٔف مثػػمـ ثػػف حواثػػ  الػػدالكرم )ت ثػػك م مػػد مثػػد ا ثػػلالظػػر  اثػػف حواثػػ :  (ّ)

 .(ُٔٗ/ُج)ـ(  ُٖٕٗ-قُّٖٗدار الكوب العمما  )  ط ر
 (.ّْٔ/ُج) الظر  الفراق: معالو ال ر ف (ْ)
 (.ِِٕ ُِٕ/ْجلثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثثع  ) الظر  (ٓ)
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ؼ دػػػو ك ػػػكد المقمػػػاف مػػػف خػػػالؿ ا خػػػواللمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر اآلاػػػ  داظهػػػر : األثفففر
 دمػػف حػػرل  المطمػػؽ كمدمػػه وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  كذلػػؾ ثإثػػداؿ  ػػرؼ مكػػاف  ػػرؼ

كمػف حػرل ثالثػاق   مف ثاب المقماف المطمؽ لموماقػؿ ال اطػؿ ثالهمػا ال رداف ملدرثواق دثاككف  (وومك)
 .اق الوماقؿ لوف ؛كذـ ال مهكر دمف اككف ملدذـ ال رداف مف ثاب المقماف المطمؽ

 كمف األمقم  مم  ذلؾ: ،اختالفيم في الحرف الثاني من المثمين بين التحريك واإلسكان -ٕ
ۚۡ ِإَونٍّ ٠َسِ رٗيا ٦ِّ ٨َ  َٚٱَۡلَۡٮمَ ﴿: حػاؿ وعػال  ل/ َٟ َءايَٗح َٛ َٟ ِۡل١َُٮَن ل٨ۡ٧َِ َػ٤ۡ ِ َٟ ثَِجَؽ٩ ً َخ ٨ۡ َءاَيَٰذَِ٪ ة  ٱنلٍّ ةِس ُجَ٪ّضِ

٤ُِٮَن   ِي٨َ ُث٥ٍّ ُجَ٪ّّجِ رُُق٤ََ٪ة وَ ﴿كحكلػه وعػال : [ ِٗ:  اػكلس ﴾ ]٣ََؼَٰٛ ًَۡ٪ ة ٩ُ ٪ِش  ٱَّلٍّ َ٤ َٔ ًّٞ ة  َٟ َظ ِ ْۚۡ ٠َ َزَٰل َءا٦َُ٪ ٮا
 .[َُّ: اكلس﴾ ] ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ِيَ 

كحػرل   لل اػؾ  لػل ( ثفػوح اللػكف القالاػ  كوشػداد ال ػاـ دػو المكاضػ  القالقػ  حػرل ال مهػكر ): القراءات
ه  فػػػص كالكثػػػائو دػػػو كاد ػػػك   اـ دػػػو المكاضػػػ  القالقػػػ اع ػػػكب ثإثػػػكاف اللػػػكف القالاػػػ  كوخفاػػػؼ ال ػػػ

 .(ُ)لل  المؤملاف( )المكض  األخار
كك ه مف حرل   المعدل ثالوضعاؼ (ل  )لله مف  :ك ه حراقة ال مهكر ثالوشداد ذك: التوجيو

  لل   ال و كل   ال و :و كؿ  لغواف :كذما  المعدل ثالهمز (لل  )لله مف  :ثالوخفاؼ ذك
ُث٥ٍّ  ﴿ :لف لكقرذـ ل معكا مم  وشداد حكله :ك    مف شدد ذو  كمظـ كلمظـ  ـكـر كلكر  :مقؿ

ًَۡج٫َُٰ ٨َ٦ِ  ﴿ :ك    مف خفؼ حكله  درد ما اخومفكا داه إل  ما ل معكا مماه ﴾ ُجَ٪ّّجِ رُُق٤ََ٪ة ۚۡ َوََّنٍّ ِ٥ّ َ٘  ٱ٣ۡ
َٟ ُن  ِ ِؿِي٨َ َذ٧َّ٭٢ِِ  ﴿ :هكحكل  [ٖٖ:  األلثااق ] ﴾ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي ِّج  َۨوَمَزَٰل َٰٛ قـ حاؿ   [ُٕ:  الطارؽ ] ﴾ ٱ٣َۡؿ

ۡمِ٭٤ُۡ٭٥ۡ ُرَوۡيَؽۢا ﴿ :دو لفس اآلا 
َ
 .(ِ)د م  ثالهما لمعل  كا د﴾  أ

مف خالؿ اخوالؼ لكع المقماف وثعا  خوالؼ كاظهر لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر المكاض  : األثر
مػف  ال ردػافثػاككف  اقة الو راػؾدعمػ  حػر   القالو ملهما ثاف افثكاف كالو راػؾ ال راقات دو ال رؼ
اككف كمف حرل ثالوشداد دمف   و رؾ األكؿ كثككف القالوك لموماقؿ ثالهما كذلؾ  ؛ثاب المقماف المطمؽ

 .كذلؾ لو رؾ ال رداف ؛المقماف المطمؽ ثؿ ثاككف مف ثاب المقماف الكثارمف ثاب  ال رداف ملدر
ُِل ﴿حػاؿ وعػال :  /ب ۡؿَءانِ ٨َ٦ِ  َوُجَزّ ُٞ ةٓءٞ َورَۡۡحَحٞ ٧ُ٤ِۡ٣ّۡؤ٦ِ٪َِي َوَّل يَـِيُؽ  ٦َة ٱ٣ۡ َٛ ٧ِِ٤َٰ يَ ٬َُٮ ِم ﴾ إِّلٍّ َػَك ةٗرا   ٱ٣غٍّ
 .[ِٖ:  افثراق]

                                                           

 (.ُٗٓص(  ال اضو: الثدكر الزاذرة )ِِٓ ِِْصل مد ثف ال زرم: شرح طاث  اللشر ) ( الظر ُ)
 (.ُٖٓص(  اثف خالكاه : ال    دو ال راقات الثث  )ّّٕصالظر  اثف زل م :     ال راقات ) (ِ)
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 .(ُ)كخففه الثطرااف  ؿ ( ثالوشداد لم ثفوح اللكف القالا  كوشداد الزامزّْ لى حرل ال مهكر ) كلي : القراءات
 حاؿ اللكارم  المعدل ثالوضعاؼ (ؿلزَّ  )لله مضارع  :ال مهكر ثالوشداد ذكك ه حراقة : التوجيو

ِي٨َ  َوَٝةَل  ﴿ ثدلاؿ:  لاس الوضعاؼ ذلا لموكقارك  :ق(ٕٖٓ)ت ٫ًِۡ  ٱَّلٍّ َ٤ َٔ َِل  ـّ ْ لَۡٮَّل ٩ُ ُؿوا َٛ ۡؿَءانُ َز ُٞ  ٱ٣ۡ
َِٰظَؽةٗ  ـَ  .[ِّ:  الفرحاف ] ﴾ َُج٤َۡٗح 

 .(ِ)المعدل ثالهمز (للزؿ)لله مضارع  :كك ه حراقة الوخفاؼ ذك

ظهػر مػف خػالؿ اخػوالؼ لػكع المقمػاف كذلػؾ ثثػثب راقات دو ذػذر اآلاػ  داقر اخوالؼ ال لما ل: األثر
حػػػرل ثػػػالوخفاؼ ثػػػاككف  دمػػػف  اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ال ػػػرؼ القػػػالو ملهمػػػا ثػػػاف افثػػػكاف كالو راػػػؾ

كمػف   و ػرؾ األكؿ كثػككف القػالوك اقػؿ ال اطػؿ ثالهمػا مف ثاب المقمػاف المطمػؽ لموم ال رداف ملدر
مػػف  افد كذػػـ ال مهػػكر دمػػف اكػػكف ملػػدذـ ال ردػػاف مػػف ثػػاب المقمػػاف المطمػػؽ ثػػؿ ثػػاككلحػػرل ثالوشػػدا

 لو ركهما.كذلؾ  ؛المقماف الكثار
بدالفوفي الحرف الثاني مفن المثمفين بفين القراءات  اختالف -ٖ  ذلػؾ كمقػاؿ ،تحقيقفو وبفين قمبفو وا 

ْ َيََٰجِِنٍّ  ﴿ :حكلػه وعػال    ٱۡذ٬َُجٮا
َ
َٙ َوأ ُكٮاْ ٨٦ِ يُٮُق ۡوِح  َٔ ِػ٫ًِ َوَّل دَةْۡي َذَذَعكٍّ ِ  ُكٮاْ ٨٦ِ رٍّ ُف ٨٦ِ  َٔ َّل يَةْۡي  ۥإ٫ٍّ٩ُِ  ٱّللٍّ

ۡوِح  ِ رٍّ ۡٮمُ إِّلٍّ  ٱّللٍّ َٞ ُِؿونَ  ٱ٣ۡ َٰٛ  .[ٕٖ:  اكثؼ﴾ ] ٱ٣َۡؿ
ااػػػأس( كثاثػػػه ثاػػػاق ثػػػاكل  ثعػػػد الاػػػاق المفوك ػػػ  كثعػػػد الاػػػاق الثػػػاكل  ذمػػػزة  حػػػرل ال مهػػػكر ): القفففراءات
كوػأخار الاػاق  لفػالا دػو مكضػ  الاػاق مػ  إثػدالها ه ثو ػداـ الهمػزة ك عمهػكحرل الثزم ثخمؼ ملػ  مفوك  

 .(ّ)داطار اللطؽ ثألؼ ثعد الااق المفوك   كثعدذا ااق مفوك    ك عمها دو مكض  الهمزة
ال ػػػركؼ  كاخومفوػػػا  دػػػوللهػػػا ممػػػ  األطػػػؿ دكػػػؿ كمموػػػاف اوف وػػػا  :ك ػػػه حػػػراقة ال مهػػػكر ذػػػك: التوجيفففو

 ثالو داـ  كالوأخار داهما:
  كاعػرؼ ال مػب هػذر المثػأل كطػؿ كاألخػرل م مكثػ  ملهػا   لك إ داذما  ل( ؿ كحاؿك )لطالف   إما 

كقاػػػر  داألطػػػؿ  (دعػػػؿ )ثمعلػػػ   (اثػػػوفعؿ )  ك(اػػػئس )دػػػرع  (لاػػػس )األطػػػؿ  ؼ :ثطػػػرؽ: إ ػػػداذا
 .(ائس  كالاأس مف الشوق: مدـ وكحعه )ثمعل   (اثواأس )الهمزة  ك

اػاق[  ثػاكل   ] ذػو الوػو  كلخرت الفاق (لدر )  ك(لأل )كث  مم   د م م :للها كك ه األلؼ قـ الااق
دالفو ػت الاػاق   م مػهطػف  اآلخػر؛ ل مكلػه  ذمػزة مفوك ػ   كلمطػ  كػؿٌ  ذػو الوػوإل  مكض  العػاف 

                                                           

 (.َِٖصال اضو: الثدكر الزاذرة )مثدالفواح ( ُ)
 (.ُِٕ/ِج( اللكارم: شرح طاث  اللشر )ِ)
 (.ُٖٓصال اضو: الثدكر الزاذرة )مثدالفواح (  ْٓٔ ْْٔ/ُج: شرح طاث  اللشر )( الظر  اللكارمّ)
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: اثػوفعؿ  اآلفلثككلها ثعد الفوح  ثرا لمفػرع ثالخفػ  كلاكمػؿ  ككزلهػا  ؛كثكلت الهمزة  قـ حمثت  للفا
 .(ُ)(كوااثكا )  (اااس ): كوفعؿ  كمماه رثـ

كلما لقر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر الكممػ  داوثػاف دػو لف مػف حػرل ااػأس ثاػائاف كذػـ ال مهػكر  : األثر
كمػػػف حػػػرل اػػػااس   لثػػػككف األكؿ كو ػػػرؾ القػػػالو ؛ثػػػاككف ال ردػػػاف ملػػػدذـ مػػػف ثػػػاب المقمػػػاف المطمػػػؽ

 لوفػػاق  ؛مػػؽمػػف ثػػاب المقمػػاف المطثال مػػب كافثػػداؿ كذػػك الثػػزم ثخمػػؼ ملػػه دمػػف اكػػكف ال ردػػاف ملػػدر 
 الوماقؿ ثاف ال رداف.

 تالف القراءات في المثمين الكبيرأثر اخ :المطمب الثاني

َجَِٰك١َُس٥ۡ ﴿ دو كمم  مقؿ: رداف مو ركاف ثكاق الموماقالف الكثار: ذك لف اككف ال ٍّ٦﴾  
ِٟ  ٣ ٱلؿٍِّظ٥ًِ ﴿لك دو كممواف مقؿ:   [ََِ : الث رة]  .[ْ-ّ : الفاو  ] ﴾َؿ٤َِٰ

كثمو كثارنا؛ ألف ال رداف داه مو ركػاف  كملػد مػف ادغمػه اكػكف العمػؿ داػه لكقػر  اػث ا وػاج إلػ  
وثكاف ال رؼ األكؿ حثؿ إدغامه  كحاؿ ثمو كثاػرنا؛ لكقػرة كحكمػه كلف ال ركػ  لكقػر مػف الثػككف
(ِ)  

 .(ّ)كالمو الثاف كحاؿ: لما داه مف الطعكث   كحاؿ: لشمكله المقماف كالمو ارثاف
الؼ ك كميهي: ك كب افظهار ملد ال مهكر إ  دو مثائؿ ثاأوو ذكر ثعضها ملد الكالـ مم  اخو 

 .(ْ)ال راقات دو المقماف الكثار

 اختالف القراءات في حكم المثمين الكبير:
مو ػػركاف كذػػك مػػا اعػػرؼ ثػػالمقماف الكثاػػر دػػذذب  ااخومػػؼ ال ػػراق دػػو  كػػـ ال ػػرداف المومػػاقماف اذا كالػػ

ال ػػراق إلػػ  إظهارذمػػا إ  دػػو مثػػائؿ مخطكطػػ  دػػو دػػرش ال ػػركؼ كحػػرل لثػػك ممػػرك  ال مهػػكر مػػف
وعراػػػؼ  كحػػػد ثػػػثؽ ككػػػذلؾ اع ػػػكب مػػػف ثعػػػض طرحػػػه (ٓ)الثطػػػرم مػػػف ركااواػػػه ثافدغػػػاـ ثخمػػػؼ ملػػػه

 . (ٔ)افدغاـ ملد الكالـ مم  ل كاـ اللكف الثاكل  كالولكاف

 كلإلدغاـ شرطاف :

                                                           

 (.ُٕٗص: ال    دو ال راقات الثث  )(  اثف خالكاهْٓٔ/ُج( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )ُ)
 (.َُٓص( الظر  م مد مكو لطر: لهاا  ال كؿ المفاد )ِ)
 (.ُّٕ/ُج( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )ّ)
 (.ُّٕصمراد )( الظر  مطا  حاثؿ لطر: غاا  الْ)
 (.ٖٕ/ُج) (  لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالوْٓص( الظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر )ٓ)
 ( مف ذذا الث ث.ّٓالظر  ص ) (ٔ)
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 األكؿ : خاص ثالمدغـ كذك ال رؼ األكؿ.
 القالو : خاص ثالمدغـ داه كذك ال رؼ القالو.

ؿُِف ﴿ :دو ل ك  كلفظان كالفاق م  الفاق لما الشرط الخاص ثالمدغـ دهك الو اؤر ثالمدغـ داه خطان  ٕۡ  َت
ًِّٗ٪ة  ۥَوَحَۡكُجٮ٫َ٩ُ ﴿ :دو ل ك  دادخؿ الهاقاف اا   لفظن لك خطن   [ِْ:  المطففاف] ﴾ِػ  ٬َ ﴾ 
٩َة۠ ٩َِؾيٞؿ ﴿ :دو ل ك  داخرج اللكلاف اا   خطن لفظن [. كامول  ككله ُٓللكر: ا]

َ
 [.َٕص :  ]﴾ خ

كلما الشرط الخاص ثالمدغـ داه دهك لف اككف لكقر مف  رؼ إذا كاف افدغاـ دو كمم   دادخؿ 
ل٥َۡ ﴿ :دو ل ك  ال اؼ كالكاؼ

َ
٥  خ ﴾ َرزََُٝس٥ۡ ﴿ :كل ك  [ ثا وفاؽَِ]المرثالت : ﴾ َخ٤ُۡٞسَّ

: ُس٥ۡ ََيۡ ﴿[ َْ]الرـك ُٞ ُس٥ ﴿[ ٔ]الزمر : ﴾ ٤ُ َٞ [ ملد مف لدغـ كذك لثك ِٖ]العلكثكت :  ﴾ َقَج
َٟ ﴿ :كاخرج ل ك  ممرك كاع كب مف ثعض طرحه َٞ َٟ ﴿[ ّٕ]الكهؼ : ﴾ َػ٤َ  [ُِّ:]طه ﴾  ٩َۡؿزُُٝ

 .(ُ)دال إدغاـ داه
 ألثو ممرك دو  الواف: اـ غكامول  افد

دِ٭٥ِۡ ﴿ ل ك حكله وعال :  له داه افثداؿ الهمز المفرد الثاكف الذماألكل :  ال  و  اؽ 
ۡ
ة يَأ َول٧ٍَّ

وِي٫ُ٤ُ 
ۡ
َب  ۚۥۡ دَأ َٟ ٠َؾٍّ ِ ِي٨َ ٠ََزَٰل  .]ّٗ :اكلس [ ﴾ ٨ِ٦ َرۡج٤ِِ٭٥ۡ  ٱَّلٍّ

آن٨ُِ  ٢ُٝ﴿ ل ك حكله وعال :  المٌد الملفطؿ  وكثطكالقالا :  ال  ٌ  ـَ ِٔ٪ِؽي َػ ُٝٮُل ٣َُس٥ۡ 
َ
ٓ أ ِ ّلٍّ َوَّلٓ  ٱّللٍّ

 ٥َُ٤ ۡٔ َ
ًَۡت أ َ٘  كحطرر. الملفطؿ لثو ممرك دو مٌد  خالؼ . كثاأوو (ِ)]َٓ :األلعاـ [ ﴾ ٱ٣ۡ

كالوفػت المكالػ  الوػو ثػاأوو ذكرذػا دػإف لثػا ممػرك اػدغـ المقمػاف مػف   دإذا ك ػدت الشػركط كاألثػثاب
 :كذلؾ دو مكضعاف كذما  كمم 
َجَِٰك١َُس٥ۡ  َٚإَِذا ﴿ مف حكله وعال : (ملاثككـ)  -ُ ًُۡذ٥ ٦ٍّ ٌَ  .]ََِ :الث رة [ ﴾َٝ
َؿ  ﴿ مف حكله وعال : (ما ثمككـ)  - ِ َٞ  .]ِْ :المدقر [ ﴾٦َة َق١ََ٤ُس٥ۡ ِػ َق
٠ُِس٥ۡ  ٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِ َوَيۡٮَم ﴿ كلظهر ما مداذما  ل ك حكله وعال :  ُؿوَن بِِِشۡ ُٛ  .(ّ)]ُْ :داطر [ ﴾  يَۡس

                                                           

 الػ  و كاػد كػالـ الثػارم ذدااػ  ال ػارم(  المرطػفو: ِٖٕ/ُج: اللشػر دػو ال ػراقات العشػر )( الظر  اثف ال زرمُ)
(ُ/ُِّ ِِّ.) 
 (  م مػػػػػد ثػػػػػالـ م اثػػػػػف: الهػػػػػادم شػػػػػرح طاثػػػػػ  اللشػػػػػرَِّ ُّٗ/ُج( الظػػػػػر  اللػػػػػكارم: شػػػػػرح طاثػػػػػ  اللشػػػػػر )ِ)
 (.َُّ/ُج)
: ثراج ال ارئ المثودم كوذكار الم رئ (  اثف ال اطحَِٖ/ُج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)

 (.ْٓص)(  مثد الفواح ال اضو: الكادو دو شرح الشاطثا  ّْ/ُج) الملوهو
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املػ  هما ثالخالؼ مػا لػـ كادغم  اعٌمـ افدغاـ داهما لثا ممرك إذا كاف المقالف دو كممواف دإف  لٌما
 مال  مما ثاأوو ذكرر.

كحػػػد كحػػػ  المػػػقالف مػػػف كمموػػػاف دػػػو ثػػػثع  مشػػػر  ردػػػا كذػػػو: الثػػػاق  كالوػػػاق  كالقػػػاق  كال ػػػاق  كالػػػراق  
كالثػػاف  كالعػػاف  كالغػػاف  كالفػػاق  كال ػػاؼ  كالكػػاؼ  كالػػالـ  كالمػػاـ  كاللػػكف  كالهػػاق  كالػػكاك  كالاػػاق  

 كذذر لمقم  لهذر ال ركؼ:
َٟ  ﴿ الثاق  ل ك حكله وعال :د - ُ ِ َٰل نٍّ  َذ

َ
َ ثِأ َل  ٱّللٍّ ٍـّ ِ  َت ٱ١ِۡ٣َتَٰ ٩َ  .]ُٕٔ :الث رة  [ ﴾ِّٜ ٱۡلَۡ ث

ِىًَجُح  ﴿ كالواق  ل ك حكله وعال : - ِ َصََٰجۡذُس٥ ٦َّ
َ
ِؽ  َجُ٭٧َةبُِكٮَحۡ  ِتٖۚ ٱل٧َۡٮۡ َٚأ ٕۡ ةِ ٨ۢ٦ِ َب ٤َٮَٰ  ﴾  ٱلىٍّ

 .]َُٔ :المائدة [
ًۡ  ٱۡرُذ٤ُٮ٥٬ُۡ وَ  ﴿ كالقاق  ل ك حكله وعال : - ّ ُذ٧ُٮ٥ۡ٬ُ ُر زَِٞ َظ  .]ُُٗ:الث رة  [ ﴾ٛۡ
ـُِمٮاْ خُ  ﴿ كال اق  ل ك حكله وعال : - ْ ٕۡ َؽةَ َوَّل َت َٖ ظَ  حِ ٱنلِّٗكَ  ٞۡ َٰ َحۡج٤ُ َص٫َ٤ُ  ٱ١ِ٣َۡتَُٰت تٍّ

َ
 ﴾ ۥأ

 .]ِّٓ :الث رة [
ةَن َرمَ  ؿُ َم٭ۡ  ﴿ كالراق  ل ك حكله وعال : - ٓ ِيٓ ٌَ ٩ـَِل ذ٫ًِِ  ٱَّلٍّ

ُ
ؿۡ أ ُٞ  .]ُٖٓ :الث رة [ ﴾ َءانُ ٱ٣ۡ

ََٰؿىَٰ قُ  َس ٱنلٍّةَودََؿى   ﴿ كالثاف  ل ك حكله وعال : - ٔ ََٰؿىَٰ َو٦َة ٥٬ُ بُِكَؿ   .]ِ :ال   [ ﴾ َؿ
ِي٨٦َ َذا  ﴿ كالعاف  ل ك حكله وعال : - ٕ ِٔ يَنۡ  ٱَّلٍّ  ُٓ  .]ِٓٓ :الث رة [ ﴾ۦإِّلٍّ بِإِۡذ٫ِ٩ِ  ۥٓ ٪َؽهُ َٛ
ِي٨َ ٫ِ إِّلٍّ ذًِ َٙ ۡػَذ٤َ ٱَو٦َة  ﴿: كالفاق  ل ك حكله وعال  -ٖ ِؽ ٦َة َصةٓءَ  ٱَّلٍّ ٕۡ ودُٮهُ ٨ۢ٦ِ َب

ُ
ًَِّجَُٰخ  ۡتُ٭٥ُ أ ًَۢا  ٱۡۡلَ ۡ٘ َب

 .]ُِّ :الث رة [ ﴾ ثَۡحَ٪ُ٭٥ۡ 
ِٖ َدرۡيَ يَبۡ  َو٨٦َ ﴿ كالغاف  ل ك حكله وعال : -ٗ ٥َِٰ  َذ ـَ َج٢َ ٦ِۡ٪٫ُ  ٱۡۡلِۡق ۡٞ  .]ٖٓ : ؿ ممراف [  ﴾دِيٗ٪ة ٨َ٤َٚ ُح

َٚ  ﴿ وعال : كال اؼ  ل ك حكله - َُ
َ
ةٓ أ َٟ ةَق َٝ ٧َ٤ٍَّٚ  .]ُّْ :األمراؼ [ ﴾ةَل ُقۡجَدَٰ٪َ

 .]ّٓ :طه [ ﴾ َخ ثَِ٪ة ثَِىرٗياَٟ ٠ُ٪إ٩ٍِّ   ﴿ كالكاؼ  ل ك حكله وعال : - ُُ
ِكُؽواْ ِػ ٢َ لَ٭ُ رًِ ِإَوذَا ﴿ كالالـ  ل ك حكله وعال : - ُِ ۡٛ ۡرِض ٥ۡ َّل ُت

َ
 .]ُُ :الث رة [ ﴾ ٱِۡل

ِنَٰمۡح ﴿ كله وعال :كالماـ  ل ك ح - ُّ ِٟ يَۡٮِم َؿَٰ  ٣ ٥ِ ٱلؿٍِّظً ٱلؿٍّ  .]ْ-ّ :الفاو   [ ﴾ ٱّلِي٨ِ ٤ِ
َٟ ّجِ ٨ُ نُكَ َوََنۡ  ﴿ كاللكف  ل ك حكله وعال : - ُْ َ ُس ل ّؽِ َٞ  .]َّ :الث رة [ ﴾ ُط ِِب٧َِۡؽَك َوُج
َٟ  ﴿ كالهاق  ل ك حكله وعال : - ُٓ ِ َٰل  .]ِ :الث رة  [ ﴾٧ُذٍَِّٞي ٗؽى ٤ِ٣ّۡ ذ٫ًِِِۛ ٬ُ  َّل َرۡيَتَۛ  ٱ١ِۡ٣َتَُٰت  َذ
٤٧َُٮَن ٭ُ َٮ َوَِلَّ َو٬ُ  ﴿ كالكاك  ل ك حكله وعال : - ُٔ ٕۡ  .]ُِٕ :األلعاـ  [﴾ ٥ ث٧َِة ََك٩ُٮاْ َح
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  ﴿ كالااق  ل ك حكله وعال : - ُٕ
ۡ
ن يَأ

َ
٢ٌَٰ مٞ ّلٍّ َِتَ يَٮۡ ٨ِ٦ّ َرۡج٢ِ أ ـَ ٓٞ ذ٫ًِِ َوَّل ِػ ًۡ  .(ُ)]ُّ :إثراذاـ  [﴾ َب

 دالموفؽ مماها قالق :  حثماف: موفؽ مماها  كمخومؼ داها كذو :لكثارمكال  افدغاـ ا
َ إِنٍّ  ﴿ ل ك حكله وعال :  المال  األكؿ: لف اككف األكؿ ملهما ملكلا  ثكاق كالا مقماف ُٛ  ٱّللٍّ ٮرٞ َد

 .]ُّٕ :الث رة [ ﴾٥ًٌ رٍّظِ 
ُقُ٭٥ ثَۡحَ٪ُ٭٥ۡ َمؽِ ﴿ لك مو الثاف  ل ك حكله وعال :

ۡ
َٰ ُ٭٥ۡ جُ يٞؽۚۡ َحۡكَ ثَأ ة َو٤ُُٝٮُبُ٭٥ۡ َمتٍّ ٕٗ  .]ُْ :ال شر[ ﴾ََجًِ

هَِدَٰ  ... ﴿ لك مو ارثاف  ل ك حكله وعال : َٰٖت َسأ َٰجَِر هَِبٍَٰخ َع ًَِّبَٰ َتأ ثَۡسةٗرا ٖخ َث
َ
 .]ٔ :الزمر[ ﴾ ٥ٖخ َوخ

لما امول  افدغاـ دو ذذر ال ال  ألف الولكاف لكف ثاكل  دطمت ثاف ال رداف  دالوف  شرط الو اق  ؛كا 
  رداف لفظا.ال

 لهما واق ضمار لموكمـ  لك مخاطب:المال  القالو: لف اككف األٌكؿ م
ٮُل ﴿ ل ك حكله وعال :  ُٞ ۢ  ٱ٣َۡٗكِٚؿُ َوَي َٰثَ ًۡتَِِن ٠ُ٪ُخ دَُس  .]َْ :اللثأ [ ﴾ا َي٤ََٰ
٩َخ دُۡسؿِهُ ﴿ كل ك حكله وعال : 

َ
َٚأ

َ
َٰ يَُسٮ٩ُٮاْ ُمۡؤ٦ِ٪َِي ظَ  ٱنلٍّةَس أ  .]ٗٗ :اكلس  [ ﴾تٍّ

ل مػػا امولػػ  افدغػػاـ دػػو ذػػذر ال الػػ   ألف وػػاق المػػوكمـ مضػػمكم   كوػػاق المخاطػػب مفوك ػػ  إذا كػػاف كا 
لشػػدة ال ػػرص ممػػ  مػػدـ  ؛المخاطػػب مػػذٌكرا  كمكثػػكرة إذا كالػػت المخاطثػػ  مؤلقػػ   دػػامول  افدغػػاـ

 .كالمخاطب كا دان  افدغاـ ا عؿ اللطؽ ثواق الموكمـالمثس  ألف 
 ؿ ملهما مشٌددا:المال  القالث: لف اككف األكٌ 

َؿ ﴿ ل ك حكله وعال : َٞ  .]ْٖ :ال مر [ ﴾ذُوُٝٮاْ َمفٍّ َق
َٟ ﴿كل ك حكله وعال :  ِ ّب َٟ ٨٦ِ رٍّ ٩ـَِل إََِلۡ

ُ
ج٧ٍَّةٓ أ

َ
٥َُ٤ خ ٕۡ َذ٨٧َ َح

َ
َّٜ أ ۡخَمأ  ٱۡۡلَ

َ
 .]ُٗ :الرمد [ ﴾ ٨ۡ٧َ٠َ ٬َُٮ أ

ْ َٚ ﴿ كل ك حكله وعال : َ  ٱۡذ٠ُُؿوا َمؽٍّ ذ٠ِۡٗؿاةَٓءزُ ٠َِؾۡمؿُِم٥ۡ َءاثَ  ٱّللٍّ
َ
ۡو أ

َ
 .]ََِ :الث رة [ ﴾ ٥ۡ أ

 ألف ال رؼ المشدد مركب مف  رداف: ؛لما امول  افدغاـ دو ذذر ال ال كا  
 األكؿ ثاكف  كالقالو مو رؾ  د الئذ   ا ومؿ ال رؼ القالو لف ادغـ داه  رداف دو كحت كا د.

ضػػػمار  لك مشػػػٌددا  اوعػػػاف  دفػػػو ذػػػذر األ ػػػكاؿ القالقػػػ  الوػػػو اكػػػكف ال ػػػرؼ المػػػدغـ ملكلػػػا  لك وػػػاق
 .(ِ)افظهار  كامول  افدغاـ حك  كا دا

 كالمكال  المخومؼ داها مقؿ: ال ـز  كما طارر افدغاـ  رؼ مد  كوكالو افمالؿ  كغار ذلؾ.
                                                           

(  م مػػد ثػػالـ م اثػػف: الهػػادم شػػرح طاثػػ  ِْٖ-َِٖ/ُج( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر )ُ)
 (.ُّّ ُِّ/ُج) اللشر

(  اثػػف ال اطػػح: ثػػراج ال ػػارئ المثوػػدم كوػػذكار ُٖ/ُج( الظػػر  لثػػك شػػام : إثػػراز المعػػالو مػػف  ػػرز األمػػالو )ِ)
 (.ّٓ ّْ/ُجالم رئ الملوهو )
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كذلػػػؾ أللػػػه إمػػػا لف اكػػػكف دػػػو المقمػػػاف  لك المو الثػػػاف  لك  ؛  ال ػػػـز دفاػػػه وفطػػػاؿدػػػإذا كػػػاف المػػػال
 المو ارثاف:
ِٖ َدرۡيَ  َو٨٦َ﴿ ل ك حكله وعال :  المقماف دإف كاف دو ٥َِٰ يَۡبَذ ـَ ۡق َج٢َ ٦ِۡ٪٫ُ  ٱۡۡلِ ۡٞ   ﴾دِيٗ٪ة ٨َ٤َٚ ُح

ًَُى٤َّٮاْ ﴿ ل ك حكله وعال :  لك دو المو الثاف  ]ٖٓ: ؿ ممراف[ ٤َۡٚ ْ ۡػَؿىَٰ ل٥َۡ يَُى٤َّٮا
ُ
ٌح أ َٛ ِ ةٓن ََ ِت 

ۡ
َوۡۡلَأ

 َٟ َٕ  و إدغامه خالؼ ألط اب افدغاـ.دفو ذاواف ال الواف اككف د  ]َُِ :اللثاق [ ﴾٦َ
 ك ه افدغاـ: اللظر إل  ال ال  المك كدة كذو الو اق ال رداف لفظا كخٌطا.

كك ػػه افظهػػار: اللظػػر إلػػ  ال الػػ  األطػػما  حثػػؿ دخػػكؿ ال ػػاـز   اػػث كػػاف دػػو  خػػر الكممػػ  األكلػػ  
 .(ُ) رؼ  ذؼ لم اـز

ف كاف دو المو ارثاف  كذك دو حكله وعال  ٗح ٨َِ٦ّ َول٥َۡ يُ ﴿ :كا  َٕ  .]ِْٕ :الث رة [ ﴾ٱل٧َۡةلِ ۡؤَت َق
 دفو ذذر ال ال  اككف داه ك هاف لاضا  كذما:

 لظرا لكقرة طرحه الوو  اق ملها. ؛افظهار  كذك األر ح كاألحكل
 .(ِ)لظرا ل ٌم  طرحه الوو ركوه ؛كافدغاـ  كذك ضعاؼ

كـ ذاؤر  كحد كح  دو قالق  المضم (ذك)مف  (الكاك)دهك إدغاـ  :طارر افدغاـ  رؼ مد كلما ما
ة﴿ مشر مكضعا  ل ك حكله وعال : ِي٨َ ٬َُٮ وَ  ۥَصةَوَزهُ  ٧َ٤ٍَّٚ ٫ُ  ٱَّلٍّ َٕ  .]ِْٗ :الث رة [ ﴾ ۥَءا٦َُ٪ٮاْ ٦َ

ذا ثػكف طػار  ػرؼ مػٌد  ك  ؛مطػارر إلػ   ػرؼ مػدٌ  :كمم  إظهارر  ػرؼ كذلػؾ للػه إذا لدغػـ ثػكف  كا 
 .(ّ)كالوفاق المال  ك كد ثثب افدغاـ  ؛المٌد   ادغـ. كمٌم  إدغامه

 كذك دو لرثع  مكاض : (ؿ لكط  )مف (الالـ)إدغاـ  :دمقاله  داه وكالو افمالؿكلما ما كاف المال  
ٓ ﴿ كذما دو حكله وعال :  اقلاف دو ال  ر َۡجََِٕي َءاَل لُٮٍط إ٩ٍِّ  إِّلٍّ

َ
ٮ٥ۡ٬ُ أ كحكله   ]ٗٓ :ال  ر [﴾ ة ل٧ََُ٪ضَّ

ة َصةَٓء َءاَل  ﴿ وعال :  كذك حكله وعال :  كمكض  دو اللمؿ  ]ُٔ :ال  ر [ ﴾ ٱل٧ُۡۡؿَق٤ُٮنَ لُٮٍط ٧َ٤ٍَّٚ
ْ  ۦٓ َذ٧َة ََكَن َصَٮاَب َٝۡٮ٫٦ِِ ﴿ ۡػؿُِصٓٮا

َ
ْ أ ن َٝةلُٓٮا

َ
ٓ أ كمكض  دو   ]ٔٓ :اللمؿ [ ﴾َءاَل لُٮٖط ٨ِ٦ّ َٝۡؿَيذُِس٥ۡ  إِّلٍّ

ٓ ﴿كذك حكله وعال :   ال مر ًِۡ٭٥ۡ َظةِوًجة إِ  إِجٍّة َ٤ َٔ رَۡق٤َۡ٪ة 
َ
ُ أ ٓ َءاَل ل ًَۡجَُٰ٭٥ بَِكَعؿٖ ّلٍّ ٍّ  .]ّْ :ال مر [ ﴾ ٮٖط  َّنٍّ

قـ لثػدلت للفػا  قػـ ثعػد   ذمزة (الهاق )د مثت  (لذؿ )ألف لطمه  ؛افمالؿ مماه ووكال :ك ه افظهار
 ذلؾ ودغـ داككف دو الكمم  قالث إمال ت  كذلؾ حماؿ دو لغ  العرب.

                                                           

 (.ُّٓ/ُجمد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر )( الظر  م ُ)
 (.ِٕٗ/ُج( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )ِ)
 (  م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػف: الهػػػػادم شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػرٔٓصالظػػػػر  ل مػػػػد اثػػػػف ال ػػػػزرم: شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػر ) (ّ)
 (.ُّٔ/ُج)
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 .(ُ)ك كد الثثب  كالوفاق المال  :كك ه افدغاـ
ۡؽ ِصۡبِخ َمۡي َٝةلُٮاْ َي٧ََٰۡؿَي٥ُ ٣َ  ﴿ مف حكله وعال : (الواق)ككذلؾ إدغاـ  ة  ٔٗ َٞ  . ]ِٕ :مراـ [ ﴾ة َٚؿِّيٗ
كألف الكثر  ؛(ِ)إمالؿ الكمم  ث ذؼ ماف الفعؿ :كك ه إدغامه ذك  اككله واق مضمرن  :كك ه إظهارر

لػػ  ذلػػؾ اشػػار ق اػػؿ دػػأدغـ وخفافػػا  اضػػاؼ إلػػ  ذلػػؾ طػػ   الركااػػ  ق( َٗٓ)ت افمػػاـ الشػػاطثو كا 
 ث كله:

 (ّ)كدو  ئت شائا لظهركا لخطاثه ... كل طاله كالكثر ا دغاـ ثٌهال
أ ِٔى﴿ :ككذلؾ ااضان إدغاـ إثداؿ الهمزة ااق  مم  ك ه  ]ْ :الطالؽ [ ﴾ ٱل٧َِۡعًِي يَهِۡك٨َ ٨َ٦ِ  َوٱلٍّ

 ثاكل .
 ؛ثعػػدذا اػػاق ثػػاكل   د ػػذدت الاػػاقثهمػػزة مكثػػكرة   (الالئػػو) : ػػه افظهػػار: لف لطػػؿ ذػػذر الكممػػ كك 

لق مها دأثدلت ااق ثاكل  مم  غار حاػاس  د طػؿ دػو  ؛لوطردها  كالكثار ما حثمها  قـ خففت الهمزة
 ذذر الكمم  إمال ف  دمـ وكف لوعٌؿ قالقا ثافدغاـ.

ؾ ألف لطػؿ الاػاق الهمػزة  دإثػدالها كوثػكالها مػارض  كلػـ اعوػٌد ثالعػارض داهػا  دمػذل ؛كحاؿ: لظهرت
 .(ْ)لـ ودغـ

 (مفػردة اع ػكب)دػو  ق(ٔٗٓ)ت   كلثك العػال ال ػادظ(المطثاح )دو ق(َٓٓ)ت كحد ذكر لثك الكـر
 .(ٓ)إدغاـ اع كب كؿ ما لدغمه لثك ممرك مف المقماف كالمو ارثاف :كغارذما

 إل  ذلؾ دو طاث  اللشر  اث حاؿ: ق(ّّٖ)ت كحد لشار اثف ال زرم
 .(ٔ). كحاؿ مف اع كب ما  ثف العال............................ ..

لوكقػػر  ؛ثػػالكالـ ممػػ  لطػػمه كلدل لكػػؿ  ػػرؼ   ػػه مػػف إمراثػػه  لوػػللػػه  :ثافظهػػار ذػػك لحػػر مػػف ك ػػه 
لف إظهػػار الكمموػػاف  :ذػػك ثػػلاوه إذ كػػاف لػػه ثكػػؿ  ػػرؼ مشػػر  ثػػلات. كك ػػه حػػراقة  لثػػو ممػػرك 

كشػػثه   ؿ المثػػاف مػػرة كا ػػدةلاعمػػ ؛كإمػػادة ال ػػداث مػػرواف دأثػػكف ال ػػرؼ األكؿ كلدغمػػه دػػو القػػالو
كالػذم لك ػب  " :ذلؾ ثالم اد إذا رد  ر مػه دػو مكضػ  قػـ لمادذػا إلاػه قالاػ  حػاؿ ق(َُٕ)ت الخماؿ

                                                           

(  م مػػد ثػػالـ م اثػػف: الهػػادم شػػرح طاثػػ  ِِٖ ُِٖ/ُج( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر )ُ)
 (.ُّٔ/ُج) اللشر

 (.ّٔصال اضو: الكادو دو شرح الشاطثا  )مثدالفواح (  ِّٗ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
 (.ُْٖ)( رحـ الثاتُِ)ص الوهالو كك ه األمالو  رزالشاطثو: افماـ  (ّ)
 (.ُّٕ/ُج)اللشرشرح طاث  ( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم ْ)
 (.ّٔٓ ّٓٓ/ُج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرٓٔص) ( الظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشرٓ)
 (.ُْٖ( رحـ الثات )ُْ( اثف ال زرم: طاث  اللشر ص)ٔ)
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مادوه :افدغاـ ذك كشثه  لك داما ا رب مله  دو ذلؾ المكاف لله اق ؿ مم  المثاف ردعه مف مكاف كا 
 .(ُ)"غارر ثإمادة ال داث مرواف

وثعػػان المقمػػاف الكثاػػر  كػػـ مقمػػاف الكثاػػر داومقػػؿ دػػو اخػػوالؼ  ػػراقات دػػو اللمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال األثففر:
دعمػػ  حػراقة لثػػو ممػرك كاع ػػكب مػف ثعػػض طرحػػه   همػا ثػػاف افظهػار كافدغػػاـ خػوالؼ ال ػػراقات دا

كممػ  حػراقة ال مهػكر   اذا وػكادرت الشػركط كالوفػت المكالػ  ؛ثاككف  كـ المقماف الكثاػر ذػك افدغػاـ
 فظهار كما و دـ.اككف ال كـ ذك ا

د ػد اخومػؼ ال ػراق دػو ثعػض المكاضػ  كار ػ  اخػوالدهـ   الموعم ػ  ثػالمقماف الكثاػر فػرشمثػائؿ ال كلما
 دو ذلؾ ال  مدة لثثاب كملها: 

 كمف األمقم  مم  ذلؾ: ،ف واإلثبات/ اختالف القراءات في الحرف الثاني من المثمين بين الحذٔ

َب٪٫ٍُّۥ ﴿ وعال :حاؿ  -ل ّؾِ َٔ ُ
اْۡذَِبَ٪٫ٍُّ  َِل

َ
ۡو َِل

َ
َؾاٗثة َمِؽيًؽا أ جِيٖ  ۥٓ َٔ دِحَِّنِ بُِك٤َۡع٨َٰٖ ٦َّ

ۡ
ۡو ََلَأ

َ
 .[ُِ:  اللمؿ﴾ ] أ

كلػ  مفوك ػ  مشػددة كحرل اثف كقار ثلػكلاف األ  مكثكرة ثلكف كا دة (لاأوالو) حرل ال مهكر : القراءات
 .(ِ)كالقالا  مكثكرة

 كما حاؿ  ال م  ثاف قالث لكلات د ذدكا كا دةللهـ كرذكا  :ذك ك ه حراقة ال مهكر: التوجيو
ٓ  ﴿ وعال : ة َٟ  إِجٍّ ًَۡجَٰ َُ ۡخ

َ
كلذلؾ كثرت   للا ككذلؾ اثوغلكا ملها ثالمؤكدةكاألطؿ إ  [ُ:  الككقر﴾ ] أ

لف األكل  لكف الوككاد كالقالا  م   :كمماه الرثـ دو مطا فهـ. كك ه حراقة اثف كقار ثلكلاف ذك
. حاؿ (ّ)األطؿ داها القثكت كمماه الرثـ دو مطا ؼ المكاافك   الكحاا  الموكمـ كذو لكف ق اثـالاا

ثلكلاف  كدو  (لك لاأواللو ثثمطاف مثاف) كدو اللمؿ دو مطا ؼ لذؿ مك "  :(الم ل )طا ب 
 .(ْ) " ثائر المطا ؼ ثلكف كا دة

وثعػا  خػوالؼ ف لما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  داظهػر  ماػا دػو اخػوالؼ لػكع المقمػا: األثر
ثػػاككف ثلػػكلاف  اثػػف كقاػػر دعمػػ  حػػراقة   ػػرؼ القػػالو مػػف المقمػػاف ثػػاف إقثاوػػه ك ذدػػهال ػػراقات دػػو ال

 ال مهػكرهمػا ك كمػه افظهػار  كممػ  حػراقة و رككذلػؾ لوماقمهمػا ك  ؛الكثاػر مف ثاب المقمػاف ردافال 
ددة لطػمها لكلػاف لدغػـ كذلؾ ألف اللكف المشػ ؛ثاككف ال كـ ملدذـ مف حثاؿ إدغاـ المقماف الطغار

 األكؿ ملهما دو القالو.
                                                           

 (.ْٖصاثف زل م :     ال راقات ) (ُ)
 (.ْٖٖ/ِجطاث  اللشر )(  اللكارم : شرح ُُُصلثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث  ) (ِ)
 (.ْٖٖ/ِج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرِْٓصالظر  اثف زل م :     ال راقات ) (ّ)
 (.َُُصلثك ممرك الدالو: الم ل  دو رثـ مطا ؼ األمطار ) (ْ)
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ِي٨َ  َوَٝةَل  ﴿: حاؿ وعال  -ب نِ٪ٍّة ل٧َُۡؼؿَُصٮَن  ٱَّلٍّ
َ
َٰٗثة َوَءاثَةُٓؤ٩َةٓ أ ءَِذا ٠ُ٪ٍّة دَُس

َ
ُؿٓواْ أ َٛ  [.ٕٔ:  اللمؿ﴾ ]َز

لػا( )إل لػكف كا ػدة  كحػرل اثػف مػامر كالكثػائوكثثػوفهاـ دػو الهمػز ( ثا أا٪ ة حػرل ال مهػكر): القراءات
 لم ثهمزة كا دة.- (ُ)ثلكلاف مم  الخثر

كذلػػػؾ  ثػػػوق اؿ ا ومػػػاع  ؛حطػػػد الوخفاػػػؼ :ك ػػػه حػػػراقة ال مهػػػكر ثلػػػكف كا ػػػدة مشػػػددة ذػػػك: التوجيفففو
الموطػػؿ  (ِ)للػػه ممػػ  األطػػؿ دػػو إقثػػات لػػكف الضػػمار :كك ػػه مػػف لقثػػت اللػػكف القالاػػ  ذػػك  اللكلػػات

 . (إفٌ )م ؿ لطب اثـ  الذم ذك دو
الؼ ال ػػراقات دػو ذػػذر اآلاػػ  داظهػر  ماػػا كذلػؾ مػػف خػػالؿ اخػوالؼ لػػكع المقمػػاف لمػػا لقػػر اخػو: األثفر

   دمػػف كػاف ا ػػرل ثلػكلاف ثػػاككف ال كػػـقػالو المقمػػاف ثػاف افقثػػات ك ذدػهوثعػا  خػػوالؼ ال ػراقات دػػو 
ثلػػكف كا ػػدة مشػػددة كذػػـ كمػػف كػػاف ا ػػرل   لو ػػرؾ ال ػػرداف المومػػاقماف ؛لكثاػػرمػػف ثػػاب المقمػػاف ا ملػػدر

كذلػػؾ ألٌف لطػػؿ اللػػكف المشػػدد  ؛اككف ال كػػـ ملػػدذـ مػػف حثاػػؿ إدغػػاـ المقمػػاف الطػػغارال مهػػكر دثػػ
المقمػاف الطػغار كمػا  ممػ  حامػدة دأدغمػت األكلػ  دػو القالاػ    مو ركػ  كالقالاػ هلكلاف األكل  ثػاكل

 .ثثؽ
  ممػ  مقمػمػف األ  ك بفين اإلظيفار واإلدغفام الكبيفر المثمفينبعض مواضفع اختالف القراءات في  /ٕ
 :ؾذل
ْ  ﴿حاؿ وعال :  -ل َٙ ِإَو٩ٍّة َلُ  َٝةلُٮا َٰ يُٮُق َ۬م٪ٍّة ٰىََلَ

ۡ
َٟ َّل دَأ َ ثَة٩َة ٦َةل

َ
د  .[ُُ : اكثؼ ﴾ ] ٣ََجَِٰىُعٮنَ  ۥَيأ

د ػػػرل ال مهػػػكر   مفوك ػػػ  :مردكمػػػ   كالقالاػػػ  :لطػػػمه ثلػػػكلاف مظهػػػرواف: األكلػػػ  (وأملػػػا ): القفففراءات
مػػ  افشػػماـ  كالقػػالو: اخػػوالس ضػػموها ك الئػػذ   ثػػك هاف: األكؿ: إدغػػاـ اللػػكف األكلػػ  دػػو القالاػػ  

ف   ألف افدغاـ   اوأو  إ  ثوثػكاف ال ػرؼ المػدغـ ؛اككف داها إدغاـ مطم ا كاللػكف ذلػا مو ركػ  كا 
كحرل لثك  عفػر ثإدغامهػا دػو القالاػ  إدغامػا م ضػا مػف   وككف مدغم  كالت  ركوها غار كامم  دال

 .(ّ)غار رـك ك  إشماـ
  وخفاػؼ المقمػػاف كالد لػ  ممػ   ركػ  المػػدغـ :ذػك حػراقة ال مهػػكر ثافدغػاـ كافشػماـ ك ػه: التوجيفو

كأللػه األحػرب إلػ    ا ػ   ؛؛ ألل  لـ ل د لٌطػا اخالفػهاخواارمكذك : "  ق(ّّٖ)ت حاؿ اثف ال زرم

                                                           

(  لثػػػػك ممػػػػرك الػػػػدالو: الواثػػػػار دػػػػو ال ػػػػراقات الثػػػػث  ِِْ/ُج) ( اثػػػػف ال ػػػػزرم: اللشػػػػر دػػػػو ال ػػػػراقات العشػػػػرُ)
 (.ُُِص)
 (.ُّْ/ُج) الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر (ِ)
 (.ُٕٗصال اضو: الثدكر الزاذرة )مثدالفواح  (ّ)
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كك ه إظهار لػكف وأمللػا مػ    .(ُ)"اوثاع الرثـ  كثه كرد اللص مف األطثهال  دوافدغاـ  كلطرح 
لله األطؿ  كالفعؿ مردكع  كافظهار لص مماػه  كالضػم  ق امػ   دخففػت ثػا خوالس  :ذكالثها اخو

 .(ِ)كوكادؽ الرثـ و دارا
 ثثثب ا وماع المقماف. ؛حطد الوخفاؼ :كك ه حراقة لثو  عفر ذك

لما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  داظهر  ماا دو اخوالؼ  كػـ المقمػاف وثعػا  خػوالؼ : األثر
دمػػف كػػاف ا ػػرل ثافدغػػاـ الم ػػض كذػػك لثػػك  عفػػر دثػػاككف ال كػػـ ملػػدر ك ػػكب   ل ػػراقات دػػو اآلاػػ ا

كمػف كػاف ا ػرل ثافدغػاـ مػ  افشػماـ كذػـ ال مهػكر دثػاككف   إدغاـ المقماف الكثار دػو ذػذا المكضػ 
كذػػػك المعػػػركؼ   افدغػػػاـ مػػػ  افشػػػارة ثالشػػػفواف  ػػػه الضػػػـ :األكؿ :ال كػػػـ ملػػػدذـ  ػػػكاز الػػػك هاف

 .كذك المعركؼ ثالركـ  افظهار م  اخوالس ضم  اللكف األكل  :كالقالو .شماـثاف
ة ﴿: حاؿ وعػال  -ب ٍّ٨َِٰ  ٧َ٤َٚ و٨َِ٩ ث٧َِةٖل َذ٧َةٓ َءادَى د٧ُِؽَّ

َ
ًَۡف٨ََٰ َٝةَل خ ُ  ۦَ َصةَٓء ُق٤َ ٩ ُذ٥  ٱّللٍّ

َ
َُٰس ٥ٖۚ ثَ ٢ۡ أ ةٓ َءادَى َػرۡيٞ ّم٧ٍِّ

ؿَُظٮَن  ۡٛ  .[ّٔ:  اللمؿ﴾ ]ثَِ٭ِؽيٍّذُِس٥ۡ َت
كحػػػرل  مػػػزة كاع ػػػكب   كالقالاػػػ  مكثػػػكرة  كلػػػ  مفوك ػػػ ثلػػػكلاف األ (فً لومػػػدكلى )حػػػرل ال مهػػػكر : لقفففراءاتا

 .(ّ)قالا  م  المد المشث  كطال ككحفاثإدغاـ اللكف األكل  دو ال
كحد رثمت ثلكلاف دو  ما    لف األطؿ اوثاع الرثـ :ك ه حراقة ال مهكر ثلكلاف ذك: التوجيو

األكل  مالم  الرد   كالقالا  م  الااق اثـ المفعكؿ لف  :ذك مزة ثلكلاف  كك ه حراقة  (ْ)المطا ؼ
رۡيَ  ٢ُۡٝ ﴿كما حرلت ال راق حكله وعال :   القالا  دالوشداد لذلؾثه دأثكف األكل  كلدغمها دو  َ٘ َذ

َ
ِ أ  ٱّللٍّ

َ٭ة  حَّ
َ
ۡخُجُؽ خ

َ
ٓ أ ُمُؿٓوّنِ

ۡ
 .(ٓ)ثوشداد اللكف [ْٔ:  الزمر﴾ ]ٱ٣َۡخَِٰ٭٤ُٮنَ دَأ

لكثار لما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  داوثاف ثكضكح كذلؾ دو اخوالؼ  كـ المقماف ا: راألث
ثلػكف كا ػدة مشػددة  دمػف كػاف ا ػرل  ذػذا المكضػ  ثػاف افظهػار كافدغػاـوثعا  خوالؼ ال راقات دو 

األكلػ  كذلؾ ألف لطػؿ الكممػ  ثلػكلاف دأدغمػت  ؛دثاككف ال كـ ملدر مف ثاب إدغاـ المقماف الكثار
كمػػف حػػرل ثلػػكلاف كذػػـ ال مهػػكر دثػػاككف ال كػػـ ملػػدذـ إظهػػارا ممػػ  األطػػؿ دػػو المقمػػاف   دػػو القالاػػ 

 الكثار مف كمم .

                                                           

 (.َّْ/ُج( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )ُ)
 (.ّٖٓ/ُج( اللكارم: شرح طاث  اللشر )ِ)
 (.ُٔٓ/ُجللشر )(  م مد ثالـ م اثف : الهادم شرح طاث  اِٗٓصال اضو: الثدكر الزاذرة )مثدالفواح ( ّ)
 (.ّٔٓ/ُج( اللكارم: شرح طاث  اللشر )ْ)
 (.ُّْصاثف خالكاه: ال    دو ال راقات ) الظر  (ٓ)
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ْۚۡ ٦َة ثَِى ةِظجُِس٥ ﴿: حػاؿ وعػال   -ج ُؿوا ٍّ١ َٛ ََٰدىَٰ ُث٥ٍّ َتَذ ِ ٦َۡسَِنَٰ َوَُٚس ٮُمٮاْ ّلِلٍّ ُٞ ن َت
َ
َِٰظَؽةٍ  أ ُس٥ ثَِق ُْ ِٔ

َ
٧َةٓ أ ٢ُۡٝ إِجٍّ

َٔ َؾاٖب َم ِؽيٖؽ  ٍحٖۚ إِۡن ٬َُٮ إِّلٍّ ٩َِؾيٞؿ ٣ٍُّس٨ِ٦ّ٥ ِص٪ٍّ  يِّ ﴿  كحكلػه وعػال : [ْٔ:  ثػثأ﴾ ]َبۡيَ يََؽۡي 
َ
َءاَّلٓءِ  َٚجِ أ

َٟ َتَذ٧َةَرىَٰ  ِ  .[ٓٓ:  الل ـ] ﴾َرّب
كحػرل ركاػػس ثإدغػاـ الوػػاق   ثوػاقاف مظهػػرواف دػو ال ػػالاف   وومػارل(ووفكػػركا) حػػرل ال مهػكر : القفراءات

ككاد ػػػػه ركح دػػػػو المكضػػػػ  القػػػػالو كذػػػػك   دػػػػإف اثوػػػػدل دثوػػػػاقاف مظهػػػػرواف  كطػػػػال اػػػػ األكلػػػػ  دػػػػو القال
 .(ُ))وومارل(
حطد  :كك ه افدغاـ ذك  مكاد   الرثـ كاألطؿ :ك ه حراقة ال مهكر ثواقاف مظهرواف ذك: التوجيو
 .(ِ)الوخفاؼ

ر المقماف الكثا دهك ظاذر كذلؾ دو اخوالؼ  كـ اواف اآلاوافلقر اخوالؼ ال راقات دو ذلما : األثر
( ثوػػاق   وومػػارلووفكػػركا ) حػػرل دمػػف  مكضػػعاف ثػػاف افظهػػار كافدغػػاـوثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ال

كمف حرل ثوائاف دػو ال ػالاف   دثاككف ال كـ ملدر مف ثاب إدغاـ المقماف الكثار كا دة مشددة كطال
 ثار مف كمم .كذـ ال مهكر دثاككف ال كـ ملدذـ إظهارا مم  األطؿ دو المقماف الك

كمػػف  ،الغيبففة والخطففاببففين ي الفعففل المضففارع بففين التففذكير والتأنيففث أو / اخففتالف القففراءات فففٖ
 األمقم  مم  ذلؾ:

وَ  ﴿حاؿ وعال :  -ل
َ
َٜ  أ ُ ل٥َۡ يََؿۡواْ إََِلَٰ ٦َة َػ٤َ ٫ُ٤َُٰ  ٱّللٍّ ـَ ِّ ًٍُّؤاْ  َٛ ءٖ َحَذ ٨ِ  ۥ٨٦ِ ََشۡ ِ  ٱلنٍّ ٧َةٓن٢ِِ وَ  ٱَۡل٧َِيِ َٔ ٍّ ٗؽا ّلّلِ  ُق ضٍّ

 .[ْٖ:  الل ؿ] ﴾ َو٥ۡ٬ُ َدَِٰػُؿونَ 
 .(ّ)ثالواق ووفاؤ( ) ثالااق  كحرل لثك ممرك الثطرم اوفاؤ ظالله( )حرل ال مهكر: القراءات
 ؛لله مم  وذكار معل  ال م  لك مم  ال مؿ مم  المعل  :ك ه حراقة ال مهكر ثااق ذك: التوجيو

  (ْ)غار   ا و (ظالؿ)ف وألاث الفامؿ كذك أل ؛ك از وذكار الفعؿ  ألف الظالؿ ذك كالظؿ ثكاق

                                                           

(  م مػػد ثػػالـ م اثػػف: الهػػادم شػػرح طاثػػ  اللشػػر ّّْ/ُج) اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر :الظػػر  اثػػف ال ػػزرم (ُ)
 (.ُٗٓ-ُِٓ/ُج)
 (.ّٔٓ/ُج( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )ِ)
 دو ال راقات الثث  (  لثك ممرك الدالو:  ام  الثاافَّْ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)
 (.ُِٕٓ/ّج)
 (.ٕٗ/ِج( م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا  )ْ)
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 :دا كز لف و كؿ  إف وألاث الفعؿ   امـز إذا كاف الفامؿ مؤلقا وألاث م ازم :حاؿ ممماق الل ك كحد
 ألاث لفظ ال م  كذكلله مم  و :  كك ه حراقة الوألاث ذك(ُ)كطمعت الشمس  طم  الشمس

 .(ِ)(الظالؿ)
و ذػذا المكضػ  داظهػر  ماػان دػو اخػوالؼ كطػؼ ال ػرداف كذلػؾ لما لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػ: األثر

دثػػاككف ثوػػائاف  ووفاػػؤ(   دمػػف كػػاف ا ػػرل )ثػػاف الوػػذكار كالوألاػػث ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاػػ 
 مهػكر دمػف مف ثاب المقماف الكثار؛ لك كد الوماقؿ ثاف الوائاف  كمف حػرل ثالاػاق كذػـ ال رال رداف ملد

 ف كذلؾ أللوفاق الوماقؿ ثاف الااق كالواق.ااككف ال رداف مف المقم
ۡخَمَٰ يَۡكَذٮِي  َو٦َة﴿: حاؿ وعػال  -ب

َ
ِي٨َ وَ  ٱۡۡلَِىريُ وَ  ٱِۡل ٤٧ُِٮاْ  ٱَّلٍّ َٔ ٤ََِٰدَِٰخ َءا٦َُ٪ٮاْ َو ۚۡ َوَّل  ٱ٣طٍّ ُء ة  ٱل٧ُۡىِسٓ ٤ًَِٝٗٗل ٦ٍّ

ُؿونَ   .[ٖٓ:  غادر] ﴾ َتَذَؾ٠ٍّ
 .(ّ)اوذكركف( ثااق الغاث  رل الككداكف )ووذكركف( ثواق الخطاب  كح حرل ال مهكر): القراءات
حػؿ  :كالمعلػ   وفػات مػف الغاثػ  إلػ  الخطػابلللػه ممػ  اف :ك ه حػراقة ال مهػكر ثالوػاق ذػك: التوجيو

ملاثث  اآلا  لما حثمها  اث لثػلد الفعػؿ إلػ  ضػمار  :كك ه مف حرل ثالااق ذك  لهـ حماال ما ووذكركف
لٌف الكٌفار حماال ما اوذكركف  لم: ا ٌؿ لظػرذـ دامػا  :كالمعل   هاالغائثاف المو دماف دو اآلا  الوو حثم
 .(ْ)الثغو لف الظركا داه مٌما دمكا إلاه

لما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذا اآلا  داظهر  ماان دو اخوالؼ كطؼ ال رداف كذلؾ ثثثب : األثر
لوػاق كذػـ ال مهػكر دثػاككف ثا ووػذكركف(   دمف حػرل )ثاف الغاث  كالخطاب اخوالؼ ال راقات دو اآلا 

ال رداف ملدذما مف ثػاب المقمػاف الكثاػر؛ لك ػكد الوماقػؿ ثػاف الوػائاف  كمػف حػرل ثالاػاق كذػـ الككداػكف 
 الوماقؿ ثاف الااق كالواق.  لوفاقكذلؾ  ؛دمف اككف ال رداف مف المقمااف

 

                                                           

 ـ(ُٕٗٗ)ط/ الخامثػػػػ    ثاػػػػركت –دار ال اػػػػؿ   مالػػػػؾ كضػػػػح المثػػػػالؾ إلػػػػ  للفاػػػػ  ثػػػػفلاثػػػػف ذشػػػػاـ: الظػػػػر   (ُ)
: ق(ٕٗٔ)ت المعػػركؼ ثػػاثف م اػػؿ مثػػد ا ثػػف مثػػد الػػر مف الع امػػو الهمػػدالو المطػػرماثػػف م اػػؿ:   (ََُ/ِج)

ط/ القالاػػ    دمشػػؽ –دار الفكػػر   : م مػػد م اػػو الػػداف مثػػد ال ماػػدو  اػػؽ: ثػػف مالػػؾا  لفاػػلثػػف م اػػؿ ممػػ  ا شػػرح
 .(َٗ ٖٗ/ِج)ـ(  ُٖٓٗ)
ثػػو طالػػب: الكشػػؼ مػػف ك ػػكر ل(  مكػػو اثػػف ٕٗ/ِجدػػو ممػػـك العرثاػػ  ) م مػػد ثػػالـ م اثػػف: ال ػػراقات كلقرذػػا (ِ)

 (.ّٖ ّٕ/ِجال راقات كمممها )
(  لثػػك  فػص اللشػػار: المكػرر دػػو مػا وػػكاور ّٓٔ/ِج) ( الظػر  لثػك م مػػد الكاثػطو: الكلػػز دػو ال ػػراقات العشػرّ)

 (.ّٓٔ/ُج) مف ال راقات كو رر
 (.ْْٓ/ِج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرُُٓ/ٔج  )( الظر  لثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثثعْ)
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 ثانيالمبحث ال
 ف القراءات في أحكام المتقاربينأثر اختال 

لك دػػػو   لك دػػػو المخػػػرج دكف الطػػػف   ا ال ردػػػاف المػػػذاف و ارثػػػا دػػػو المخػػػرج كالطػػػف ذمػػػ :المو ارثػػػاف
 .(ُ)الطف  دكف المخرج
المخرج  د اؿ: إف المراد مله لف اككف كؿ مف  دوالمراد مف الو ارب  دوكحد اخومؼ العمماق 

ألله  ؛مضك كا د ثكاق حرب مخرج ذذا مف ذاؾ لـ ثعد  كذك غار مع كؿ دوال رداف  مخر و
لكحكع  ؛مو ارثاف  [َٔ: الث رة] ﴾ٱۡقتَۡكَ َٰ ﴿: ل ك دو  اوروب مماه اموثار الثاف كال اؼ مقال

 مضك كا د  كذك المثاف  كذك ما   اع ؿ. دومخر هما 
مضك كا د ثشرط  دوال رداف  مخر والمخرج لف اككف كؿ مف  دوكحاؿ: إف المراد مف الو ارب 

مردكد ثما حررر كثار ال راق ال كؿ األكؿ  غار لله  ل  افطؿ ثالهما مخرج  خر كذك ل ثف مف
ل ك  دواموثار الداؿ م  ال اـ لك الشاف مو ارثاف  مف -ق(َٗٓ)ت الشاطثوكملهـ  -كالمغكااف

َ٭ة ُظجًّة﴿  [ٕٓ: اكلس ] ﴾َٝۡؽ َصةَٓءدُۡس٥ ﴿ َٛ َ٘ م  لف ثاف مخرج الداؿ كمخرج   [َّ: اكثؼ] ﴾ َٝۡؽ َم
 مماؾ.ال اـ كالشاف داطؿ   اخف  
المع كؿ  كمماه د د اككف ال رداف  لم اللثثوالمخرج  الو ارب  دوكحاؿ: إف المراد مف الو ارب 

 :ل ك دومف مضك  خر  كاللكف كالماـ  القالومو ارثاف م  ككف مخرج ل دذما مف مضك كمخرج 
ةٓءٖ ﴿   ﴾ دُـِۡغ ٤ُُٝٮَبَ٪ة َّل  َربٍَّ٪ة﴿ :دو  كذذا ذك ثثب افدغاـ  كالغاف كال اؼ [ ٖ: الث دة] ﴾٨ِ٦ّ ٦ٍّ
. كحد   اككلاف مو ارثاف م  ككف مخر اهما مف مضك كا د  لكف كؿ ثعاد مف [ٖ:   ؿ ممراف]

 .(ِ)لمطاث وه لمكاح " ؛رلاو دوكذذا ذك الرا ح  " :اآلخر كالثاف كال اؼ  حاؿ طا ب العماد
 كمطمؽ.  ككثار  كال رداف المو ارثاف قالق  لحثاـ : طغار

لما المطمؽ د د اوفؽ ال راق  -إف شاق ا-دو ذذا المث ث مف الطغار كالكثار  داثاككف ال كث
 .(ّ) [ُٖ:  ال مـ] ﴾يَۡكتَۡسُ٪ٮَن  َوَّل ﴿ :حكله وعال ل ك دو   مم  افظهار داه

 
                                                           

 (.َِِ/ُج)ال  و كاد كالـ الثارم( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم ُ)
 (.ْٕص( م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد )ِ)
 (.ُٗٓص(  مثدال ؽ ال اضو: الع د الفراد دو ممـ الو كاد )ُٕٔص( الظر  مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ّ)
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 بين الصغيرأثر اختالف القراءات في المتقار  :المطمب األول

لان  كالقالو كا ثاملف اككف ال رؼ األكؿ مله :كالطغار  لما وعراؼ ال رداف المو ارثاف د د و دـ
٧َُ٤ٮَن ﴿ :دو ل ك  اللكف م  الالـ :مقؿ  مو ركان  ٕۡ [ كال اؼ م  الكاؼ ُّرة : ]الث ﴾ َوَؾَِٰس٨ ّلٍّ َح
ل٥َۡ ﴿: دو ل ك

َ
٥َخۡ  خ  [.َِ]المرثالت :  ﴾ ٤ُٞسَّ
ب المػدغـ مػف  ػلس ل م  العمؿ داػه  الػ  افدغػاـ  اػث اكػكف داػه ممػالف ذمػا : حمػ ؛كثمو طغاران 
 .  (ُ)قـ إدغامه دو المدغـ داه  المدغـ داه

  :كالطغار قالق  للكاع
ا كطف  -ُ ثَۡخ َث٧ُٮُد ﴿كالواق م  القاق مقؿ:   ال رداف المذاف و ارثا مخر ن  .[ْ: ال اح ] ﴾٠َؾٍّ
ا   طف  -ِ َٓ  َٝؽۡ  ﴿كالداؿ م  الثاف مقؿ:   ال رداف المذاف و ارثا مخر ن  .[ُ:الم ادل ] ﴾َق٧ِ
ا -ّ  ﴾َصةُٓءوُم٥  إِذۡ  ﴿كالذاؿ م  ال اـ مقؿ:   ال رداف المذاف و ارثا طف    مخر ن

 .(2) [َُ:]األ زاب
قػػػالث كقالقػػػاف مثػػػأل  موفػػػؽ ممػػػ  مػػػدـ  دػػػوك كػػػـ المو ػػػارثاف الطػػػغار افظهػػػار ملػػػد ال مهػػػكر إ  

  مشرة مثػأل  إدغامها إدغاما لاحطا لك كامال. كذذر المثائؿ ملها وث دوإظهارذا  ككا دة مخومؼ 
" الخمثػ  إ  ثعػض فاللكف الثاكل  الكاح  ثعدذا  رؼ مف  ركؼ" ارممك  :موفؽ مم  إدغامها كذ 
أللهػػا لػػك كحعػػت ثعػػد اللػػكف  "؛ارممػػكف "ذػػا دػػو مكالهػػا ك ػػذؼ اللػػكف ذلػػا مػػف المكاضػػ  حػػد ثػػثؽ ذكر 

ا ػب  الوػول ركؼ ثعدذا  رؼ مف ا الوو -الشمثا  - (اؿ)قماف   مو ارثاف  ك ـ الثاكل  لكالوا م
 لكائؿ كمـ: دوإدغامها داها كذ  المرمكز إلاها 

 .(ّ)رافا لمكـرر شى ف  زي كق ظى ع ثي عـ ... دى ؼ ذا لى فز ضً  ما وى ؿ رى ب قـ طً طً 

 :ل ك  دعؿ دوأللها لك كحعت ثعدذا لكالوا مقماف   مو ارثاف  كالالـ الثاكل  ثعدذا راق  ؛إ  الالـ
٫ُ  ث٢َ ﴿ :ل ك  ثؿ دو  لك [ّٗ:  المؤملكف] ﴾رٍّّبِ  ٢ُٝ﴿ َٕ ُ رٍَّذ  .(ْ)[ُٖٓ:  اللثاق] ﴾ إََِل٫ِۡ  ٱّللٍّ

                                                           

(  مثػدال ؽ ال اضػو: الع ػد الفراػد دػو ُِِ َِِ/ُجالظر  المرطفو: ذداا  ال ارم إل  و كاػد كػالـ الثػارم ) (ُ)
 (.ُٕٓص) ممـ الو كاد

 َ(ُْٕصالظر  مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد ) (ِ)
 (ِٕ( رحـ الثات)ٓال مزكرم: و ف  األطفاؿ ص) (ّ)
 َ(ُٕٓصمطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد ) ( ٖٕص) م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد (ْ)
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كذ  ال اؼ   كماؿ افدغاـ :كملها مثأل  مخومؼ ثاف إدغامها إدغاما لاحطا لك كامال  كالرا ح داها
ل٥َۡ ﴿ :دوثعدذا كاؼ  الووالثاكل  

َ
٥َخۡ  خ  د ط. [َِ]المرثالت :  ﴾ ٤ُٞسَّ

  [ِٖ:  المائدة] ﴾بََكَُخ ﴿ :إل  للها ثاحا  م  افدغاـ دو مقؿكغارر  ق(ّْٕ)ت ودذذب مك
َظُُخ ﴿

َ
كغارر إل  إدغامه إدغاما م ضا  كذك لطح؛  ق(ْْْ)ت الدالوكذذب   [ِِ: اللمؿ] ﴾أ

ُس٥﴿ :ثاب ال رك  لممدغـ مف دوحااثا مم  ما ل معكا مماه  َٞ  كالفرؽ ثاله  [ٔ: الزمر ] ﴾ َػ٤َ
ٍطتي )كثاف ثاب  ق( إل  الخالؼ ّّٖ)ت   كحد لشار اثف ال زرم(ُ)لطاق زادت ثافطثاؽلف ا (لى ى

 دو إدغاـ ذذر الكمم  ث كله: 
 (ِ)........................    كالخمؼ ثلخم كـ كح 

لزكاؿ ثعض  ؛ظهكرذا دكف حم موها  كاثم  ذذا اللكع مف افدغاـ لاحطا :كمعل  ل ص إدغاـ ال اؼ
كذػػك مػػا مػػدا ال م مػػ  مػػف  -كث ػػاق ثعضػػها اآلخػػر  كذػػك ال م مػػ  -ال ػػاؼ لم-طػػفات ال ػػرؼ المػػدغـ 

ث اػث     كػامال الكػاؼ إدخػا  دػوإدخالهػا  :الكػاؼ دػوكمعلػ  كمػاؿ إدغػاـ ال ػاؼ  -طفات ال اؼ
   لزكاؿ لقر ال رؼ المدغـ كذك ال اؼ. ؛كاثم  كامال  شوقاظهر ملها 

 ثعدذا ثاق. والواللكف الثاكل   :كملها مثأل  موفؽ داها مم  ال مب كذ 
اللػػػكف الثػػػاكل  الكاحعػػػ  حثػػػؿ  ػػػركؼ افخفػػػاق  :كملهػػػا قػػػالث مشػػػرة مثػػػأل  موفػػػؽ ممػػػ  إخفائهػػػا كذػػػ 

كلمقمػ  ذلػؾ حػد ثػثؽ ذكرذػا دػو   أللهما ثاللثث  إل  اللػكف موثامػداف ؛ما مدا ال اؼ كالكاؼ ال  ا و
 .(ّ)م مها

 االختالف: اختالف القراءات في المتقاربين الصغير واألثر المترتب عمى ذلك

 أواًل األصول:

اخومػػؼ ال ػػراق دػػو مثػػائؿ مػػف المو ػػارثاف الطػػغار ثػػاف افظهػػار كافدغػػاـ كذػػذا ا خػػوالؼ لدل إلػػ  
 :دو ومؾ المثائؿ كمف ذذر المثائؿ اخوالؼ  كـ المو ارثاف ثثثب اخوالؼ ال راقات

 
 

                                                           

(  طفكة م مكد ثالـ: دوح ْٔص) (  زكراا األلطارم: الدحائؽ الم كم ِٔٓ/ُج( اللكارم: شرح طاث  اللشر )ُ)
 (.ٖٓص) رب الثرا  شرح الم دم  ال زرا 

 (.ْٔثات ) رحـ ال( ُْ)ص ال زرا  ( اثف ال زرم: الم دم ِ)
 (.ٕٗ ٖٕص)مـ الو كاددو مم مكد ممو ثث : العماد  (ّ)



 

178 
 

 :ذال( إذ ) -ٔ
دغاـ ا  (و ػد) ػركؼ الطػفار  ك ػركؼ  دو ثو  ل رؼ كذفٌ  (إذ) (ذاؿ) خومؼ ال راق دو إظهار  كا 

 كذو: الطاد  كالزام  كالثاف  كالواق  كال اـ  كالداؿ. كذذر لمقم  لذلؾ:
ۡذَ٪ةٓ  ِإَوذۡ ﴿حكله وعال : مف  (إذ طردلا) – ُ  .]ِٗ :األ  اؼ [ ﴾ََصَ
ًَۡع٨َُٰ َزي٨ٍَّ لَُ٭٥ُ  ِإَوذۡ  ﴿ مف حكله وعال : (إذ زاف) -ِ َف٤ََُٰ٭٥ۡ  ٱلنٍّ ۡٔ َ

 .]ْٖ :األلفاؿ [ ﴾أ
٨ٍّ  ٣ٍّۡٮَّلٓ  ﴿ ل ك حكله وعال : (إذ ثمعومكر) – ّ َّ ُذ٧ُٮهُ  ٕۡ ا  ٱل٧ُۡۡؤ٦َِجَُٰخ وَ  ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮنَ إِۡذ َق٧ِ ِكِ٭٥ۡ َػرۡيٗ ُٛ ٩

َ
ثِأ

جِٞي َوَٝة َّ٦ ٟٞ ۡٚ  .]ُِ :اللكر[﴾ لُٮاْ َفََٰؾآ إِ
  إِذۡ  ﴿ مف حكله وعال : (إذ وثرل) – ْ

َ
أ ِي٨َ َتَۡبٍّ ْ  ٱَّلٍّ ٮا ُٕ ِ ٨َِ٦  ٱدَّجِ ْ  ي٨َ ٱَّلٍّ ٮا ُٕ َج  .]ُٔٔ :الث رة [﴾  ٱتٍّ

٢َ  إِذۡ  ﴿ ل ك حكله وعال : (إذ  عؿ) – ٓ َٕ ِي٨َ َص ُؿواْ ِػ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ُ  ٱَّلٍّ َٛ ًٍّحَ َز ٧ِ ًٍَّح  ٱۡۡلَ ًٍّحِ َۡحِ     ﴾  ٱ٣َۡخَِٰ٭٤ِ
 .]ِٔ :الفوح [
٧َٰٗة  إِذۡ  ﴿ ل ك حكله وعال : (إذ دخمكا) – ٔ ـَ ةلُٮاْ َق َٞ ٫ًِۡ َذ َ٤ َٔ  .(ُ)]ِٓ :رال  [ ﴾َدَػ٤ُٮاْ 

لىثػػك  و الثػػ كلىدغمهػػا دػػو ال ػػركؼ  ملػػد  ماػػ  ال ػػركؼ (إذ) (ذاؿ)ثإظهػػار  حػػرل ال مهػػكر: القففراءات
ًئو كخػالد اهػا دػو غاػر ال ػاـ الكثػمداؿ د ػط  مػزة كخمػؼ  كلدغالػممرك كذشاـ  كلدغمها ًدو الواق ك 

 .ذا ًدو غار الداؿكلما اثف ذككاف دأىظهر 
 كركل ملػػه الطػػكرم  ًإدغامهػػا ًدػػو الػػداؿ ق(ِِٗ)ت فػػشخألو الػػداؿ دػػركل ملػػه ادػػ كىاخومػػؼ ملػػه

 .(ِ)اًإظهارذا ملدذا لاض ق(َّٕ)ت
 كل كامها ث كله: ( إذ)ذاؿ(  ل  )إ ق(َٗٓ)ت كحد لشار افماـ الشاطثو

 لعـ إذ ومٌشت زالب طاؿ دٌلها ... ثمٌو  ماؿ كاطال مف وكٌطال
 ؼ  الػػػػػػػػػػػػػػكله كاطػػػهارذا ل رم دكاـ لثامها ... كلظهر رٌاا حػػػػػػػػػدإظ

 (ّ)در دائـ ك ػػػػػػػػػػكل  ك ػػػػػػػػػكلدغـ م لكا كاطؿ وكـ دٌرر ... ػػػػػػػػكلدغـ ض

لف افظهار ذك األطؿ ملد الو اق ال ركؼ الموغاارة   :ك ه مف لظهر إذ ملد  ركدها ذك: التوجيو
لم -  ال ػػػػاـ دإلهػػػػا و الثػػػػها إ -لم الو ػػػػارب-المخػػػػرج  ثعػػػػض دػػػػو الوشػػػػارؾ :ذػػػػك كك ػػػػه افدغػػػػاـ

كلدغمهػػػا ملػػػد   كك ػػػه مػػػف لظهرذػػػا ملػػػد ثعػػػض ال ػػػركؼ  كا ثػػػوفاؿ كال هػػػر ا لفوػػػاحدػػػو  -و ارثهػػػا
                                                           

 (.ِٔٔ ِٓٔ/ُج( م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر )ُ)
 (.ّ/ِج)العشرالظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات  (ِ)
 (.ُِٔ-ِٗٓ) افو( رحـ الثاُِ) صكك ه الوهالو افماـ الشاطثو:  رز األمالو  (ّ)
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لم -ثعػد المخػرج :ذك كك ه افظهار ملد ال اـ ثخطكطها  ال م  ثاف المغات :الثعض اآلخر ذك
 .(1)ة ال ربزااد :كك ه وخطاص إدغاـ الداؿ كالواق ذك  -ثعد مخرج ال اـ مف الذاؿ

ل  داوثػػاف ثكضػػكح كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ ألقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػلمػػا : األثففر
حػػراقة لثػػو ممػػرك ثػػاف افظهػػار كافدغػػاـ  دعمػػ   (إذ) ذاؿ( المو ػػارثاف وثعػػان  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو )

دػو  (إذ) ذاؿ( ف )اماػدغ ا؛ كذلػؾ ألٌلهمػالمثػئم ثاككف  كـ المو ػارثاف ذػك افدغػاـ دػو ذػذر  كذشاـ
ثاككف ال كـ ذك إظهار ال رداف المو ارثاف دو  ال مهكر   كمم  حراقةال ركؼ الثو  المو دـ ذكرذا

 (إذ) ذاؿ( ثإدغػاـ ) لذ( ملػد  ركدهػا الثػو   كلمػا مػف حػر إ ) (ذاؿ) ذذر ال ال ؛ كذلػؾ ألٌلهػـ اظهػركف
افدغػػاـ دػػو ال ػػركؼ الوػػو  ردثػػاككف ال كػػـ ملػػد  د الػػثعض األخػػررذػػا ملػػظهلدػػو ثعػػض ال ػػركؼ ك 

 إذ( ملدذا.  ) (ذاؿ) ـ إظهاران ملد ال ركؼ الوو لظهرلدغـ الذاؿ داها  كثاككف ال ك

 :)دال( قد -ٕ

دغػاـ : القفراءات ال ػاـ  كالطػاد   دػو قمالاػ  ل ػرؼ كذػو:  (حػد) (داؿ )اخومػؼ ال ػراق دػو إظهػار  كا 
 مقم  لذلؾ:كذذر ل  كالذاؿ  كالضاد  كالشاف  كالظاق كالزام  كالثاف 

ِ  ﴿ ل ك حكله وعال : (كل د  اقكـ) – ُ ٮََسَٰ ث ۡؽ َصةَٓءُز٥ ٦َّ َٞ ًَِّجَِٰخ َو٣َ  .]ِٗ :الث رة [ ﴾ ٱۡۡلَ
ؽۡ ﴿ ل ك حكله وعال : (ل د طدؽ) – ِ َٞ ُ َوَؽَق  ٣ٍّ ِ  ٱلؿَّۡءيَةرَُقٮَلُ  ٱّللٍّ ِ ث ّٜ  .]ِٕ :الفوح [ ﴾ٱۡۡلَ
ؽۡ ﴿ مف حكله وعال : (كل د زالا) – ّ َٞ ٧َةٓءَ ة َزيٍّ٪ٍّ  َو٣َ ًَة ٱلكٍّ ۡج ٤َۡجَٰ  ٱلَّ َٕ يِ ث٧ََِطَٰجًَِط وََص ُِ َحَٰ  ﴾ َ٭ة رُُصٮ٦ٗة ٤ِ٣ّنٍّ
 .]ٓ :الممؾ [
َٓ  َٝؽۡ ﴿ مف حكله وعال : (حد ثم ) – ْ ُ َق٧ِ َٟ ِػ َزوِۡصَ٭ة َوتَۡنَذِِكٓ إََِل  ٱ٣ٍِّت َٝۡٮَل  ٱّللٍّ ُ ِ دَُخَِٰؽل ﴾  ٱّللٍّ
 .]ُ : الم ادل [
ؽۡ ﴿ عال :مف حكله و (كل د ذرللا) – ٓ َٞ ٩َة ِۡلََ٭٪٥ٍَّ ٠َسرِٗيا ٨َِ٦ّ  َو٣َ

ۡ
٨ِّ َذَرخ نِف وَ  ٱۡۡلِ  .]ُٕٗ :األمراؼ [ ﴾ٱۡۡلِ

ْ  ﴿ ل ك حكله وعال : (حد ضمكا ) -ٔ ٤َّٮا ًَ  .]َُْ :األلعاـ [ ﴾َو٦َة ََك٩ُٮاْ ُمۡ٭َذِؽي٨َ  َٝۡؽ 
َ٭ة ُظجًّة ﴿ مف حكله وعال : (حد شغفها ) – ٕ َٛ َ٘  .]َّ :اكثؼ  [ ﴾ َٝۡؽ َم
ةِص٫ِ  َٝةَل  ﴿ مف حكله وعال : (ل د ظممؾ) – ٖ َٕ ِ َٟ إََِلَٰ ٩ َضذِ ٕۡ َٟ بُِكَؤاِل َج ٧ََ٤ َّ ۡؽ  َٞ  .(ِ)]ِْ :ص  [ ﴾ ٣َ

                                                           

 (.ّّٓ/ُج( اللكارم: شرح طاث  اللشر دو ال راقات )ُ)
 (.ِٖٔ ِٕٔ/ُج( م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر )ِ)
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َٞ ۡؽ  َٝ ةَل  ﴿ :وكذشػاـ  كاخومػؼ مػف ذشػاـ دػ  كخمػؼ  كالكثػائو   مزةك   اهف لىثك ممركا ددأدغمه َ٣
 َٟ ٧ََ٤ طرا اه افظهار.  فااف مله مف العراحم ر مف المغارث  ككقارك دركل ال مه  ]ِْ :ص  [ ﴾َّ

  األكؿ كذػػو: قػػهػػا اثػػف ذكػػكاف ًدػػو القالم  ملػػه افدغػػاـ كلدغثػػراًحااف كثعػػض المغار عػػمهػػكر الل  كرك 
 .كاخومؼ مله دو الزام  د ط كالضاد  كالظاق  الذاؿ

كثعػػض  ق(َّٕ)ت كركل ملػػه الطػػكرم  هػػارظملػػه اف ق(ِِٗ)ت اأٍلخفػػش فمػػ دػػركل ال مهػػكر
رذػا هكلظ  دكادػؽ اثػف ذكػكاف داهمػا  و الضػاد كالظػاقدً  كلدغمها كرش  فدغاـا المغارث  مف األخفش

 عفػػػر  ككلثػػػ طػػػـمااػػػر ك قركدهػػػا القمالاػػػ  كذػػػـ: اثػػػف ك  لػػػدم ملػػػد ثػػػاحو ال ػػػركؼ. كىلظهرذػػػا الثػػػاحكف
 .(ُ)كاع كب كحالكف

 اشػوراؾ  ػركؼ الطػفار كالظػاق معهػا :ذػك افدغػاـ كك ػه  للػه األطػؿ :ذػك ك ه افظهار: التوجيو
  كال ػػاـ؛ اف؛ لكطػػكلها إلاػػه ثالوشػػار وفشػػاهاطػػرؼ المثػػاف  كالضػػاد؛ ل ػػرب  خػػر مخر هػػا  كالشػػ دػػو

الضػػاد كالظػػاق  كقػػرة طػػفات  كك ػػه وخطػػاص  كاثػػوفا   كشػػدة  ك هػػرا  كحم مػػ  الفوا ػػا  لو الثػػها 
مم   ركؼ ال هػر لخػرل   ممها مم   ركؼ الطفار مرة  ك ذك : الزام دوكك ه ا خوالؼ   ال كة
َٟ  ﴿  ػػه وخطػػاصكك    ٧ََ٤ َّ َٞ  ۡؽ  كا   الولاثػػب مالولثاػػه ممػػ  ال ػػكاز  اػػث حػػك ذػػك [ ِْص:  ]﴾  ٣َ

 .(ِ)لممـ
 ث كله: (حد)ال  ل كاـ )داؿ( ق( َٗٓ)تكحد لشار افماـ الشاطثو 

 ثار شائ ا كمعمٌػػػػػػػالػػػػػػػػػػػكحد ث ثت ذاال ضفا ظٌؿ زرلب ...  موه ط
 لدغػػـ كرش ضٌر ظمئاف كاموالدأظهرذا ل ـ ثدا دٌؿ كاض ا ... ك 

 (ّ)مكػػػػالػػػػػػكلدغـ مرك كاكؼ ضار ذاثؿ ... زكل ظمٌػػػه كغر وثٌدار ك

داظهػػركا  ماػػان كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ  المثػػأل كلمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر : األثففر
مػػف ة ك  مػػز مػػ  حػػراقة ثػػاف افظهػػار كافدغػػاـ  دع (حػػد) داؿ( المو ػػارثاف وثعػػان  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو )

؛ كذلػؾ ألٌلهػـ اػدغمكف المثػأل ق ثاككف  كـ ال رداف المو ارثاف ذػك افدغػاـ دػو ذػذر امف ال ر اد ه ك 
دػػو ال ػػركؼ القمالاػػ  المو ػػدـ ذكرذػػا  كممػػ  حػػراقة ماطػػـ كمػػف كاد ػػه ثػػاككف ال كػػـ ذػػك  (حػػد) )داؿ(

                                                           

 م اثػػف: الهػػادم شػػرح طاثػػ  اللشػػرم مػػد ثػػالـ   (ْ ّ/ِج) العشػػر ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقاتُ)
(ِٕٔ ِٖٔ.) 
 (.ّٕٓ ّٔٓ/ُج( اللكارم: شرح طاث  اللشر )ِ)
 (.ِْٔ-ِِٔ) افو( رحـ الثاِِ ُِ) ص كك ه الوهالو افماـ الشاطثو:  رز األمالو (ّ)
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 ا ػرلد  ركدهػا القمالاػ   كلمػا مػف إظهار المو ارثاف دو ذذر ال ال ؛ كذلؾ ألٌلهػـ اظهػركف )الػداؿ( ملػ
ظهارذا ملد الثعض األخر (حد) ثإدغاـ )داؿ( دثاككف ال كـ ملػدذـ افدغػاـ   دو ثعض ال ركؼ كا 

 (حػػد)دػػو ال ػػركؼ الوػػو لدغػػـ الػػداؿ داهػػا  كثػػاككف ال كػػـ إظهػػاران ملػػد ال ػػركؼ الوػػو لظهػػركا )داؿ(
 ملدذا.

 :تاء التأنيث الساكنة -ٖ

دغػػاـ  اخومػػؼ ال ػػراق دػػو: القففراءات  ال ػػاـ  كالظػػاق  دػػو ثػػٌو  ل ػػرؼ كذػػو:  (وػػاق الوألاػػث )إظهػػار كا 
 كذذر لمقم  لذلؾ:  كالقاق  كالطاد  كالزام  كالثاف

ُٮاْ ﴿ مف حكله وعال : (لض ت  مكدذـ ) – ُ ٣َۡجَُٰ٭٥ۡ ُص٤ُٮًدا َدرۡي٬ََة َِلَُؾٝو َضۡخ ُص٤ُٮُد٥٬ُ ثَؽٍّ ٌِ ُُك٧ٍَّة ٩َ
َؾاَب  َٕ  .]ٔٓ :اللثاق [ ﴾ٱ٣ۡ

ةل٧َِٗح  َوَم٥ۡ ﴿ مف حكله وعال : (كالت ظالم  ) -ِ َّ  .]ُُ :األلثااق [ ﴾ََٝى٧َۡ٪ة ٨٦ِ َٝۡؿَيحٖ ََك٩َۡخ 
ٗؽا ل٧َِّ  ﴿ مف حكله وعال : (ثعدت قمكد ) -ّ ٕۡ َّل ُب

َ
 .]ٓٗ :ذكد [﴾  ۡؽَح٨َ ٧َ٠َة ثََِٕؽۡت َث٧ُٮدُ خ

ُٓ  ﴿ مف حكله وعال : (لهدمت طكام  ) -ْ ِ َولَۡٮَّل َدۡذ ٓٞ  ةَس ٱنلٍّ  ٱّللٍّ ُٓ َوبًَِ ٦َِٰ ٦َۡخ َوَق ٍُّ٭ّؽِ ٖي ل ٕۡ ُ٭٥ ثَِج ٌَ ٕۡ َب
َٰٞت َو٦ََصَِٰضُؽ يُۡؾ٠َُؿ ذًَِ٭ة  ِ  ٱۡق٥ُ َوَو٤ََق  .]َْ :ال   [ ﴾٠َسرِٗيا ٱّللٍّ

 .]ٕٗ :افثراق [ ﴾ة َػَجۡخ زِۡدَنَُٰ٭٥ۡ َقِٕرٗيا ُُك٧ٍَّ ﴿ مف حكله وعال : (خثت زدلهـ ) -ٓ
َٓ َقَ٪ةث٢َِ ِػ ُُكِّ ٢ِ َظجٍٍّح ٧َ٠َسَ ﴿)للثوت ثث ( مف حكله وعال :  -ٔ ۢنَجَذۡخ َقۡج

َ
  ﴾ ُقۢنُج٤َحٖ ٦ِّةْاَُح َظجٍّحٖ  أ

 .]ُِٔ :الث رة [
ٍمػزىةي كىاٍلًكثىػاًئوُّ ثإدغامهػا ًدػو  ق الوألاػث ملػد  ركدهػا الثػو  كحػرلال مهػكر ثإظهػار وػا لحر  ك كى ى ٍمػرو لىثيػك مى

كًؼ الثّْوًَّ  كحرل كرش مف طراؽ األزرؽ ري  د ط. (الظاق) ثافدغاـ دو  (قَِْ)ت اٍل ي
 .(القاق )ل رؼ  كذو ال ركؼ الثٌو  ما مدا ثافدغاـ دو خمث   خمؼ الثزار كحرل 
 .الطاد  كالظاق اثف مامر ثافدغاـ دو  رداف ذما:   كحرل
 كما اخومؼ مف   الثاف  كال اـ  كالزام كذو:  (ث ز )ذشاـ ثافظهار  كافدغاـ دو  ركؼ  كحرل 
ُٓ  ﴿ :و إدغػاـلاضا دػ ذشاـ ٦َِٰ ٦َۡخ َو َق ٍُّ٭ ّؽِ دػو كػؿ  ذشػاـ كالك هػاف طػ ا اف مػف ]َْ :ال ػ [﴾  ل
 .(القاق)اـ لاضا ثافدغاـ حك  كا دا دو كحرل ذش  ذلؾ
َٓ َق  َ٪ةث٢َِ  ﴿ :كدػو (القػػاق)ثافظهػار  كافدغػػاـ دػػو  (اثػػف ذكػػكاف )كحػرل  ۢنَجَذ  ۡخ َق  ۡج

َ
 ]ُِٔ :الث ػػرة[ ﴾أ

 كالك هاف ط ا اف.
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الخالؼ. كلكف المعمكؿ ثه مف داها  اثف ذككاف د د ل ؿ مف  ]ّٔ :ال  [ ﴾َجۡخ ُصُ٪ٮُبَ٭ة وَصَ ﴿ :لٌما
 .(ُ)افظهار د طذك  (اللشر)طرؽ 

 لله األطؿ.ذك ك ه افظهار: : التوجيو
 المثاف. دوثعض المخرج  إ  ال اـ دإلها وشاركها  دوا شوراؾ  :ذك كك ه افدغاـ

 للثب.كك ه وخطاص القاق: ككلها لحرب ك 
 .(ِ)كاألخار[ للثب  كا لممـ األكلاف[ لحرب  ] كك ه وخطاص الظاق  كالواق  كالطاد: ككف ]

 د اؿ:  إل  واق الوألاث كل كامها (طاث  اللشر)دو  ق(ّّٖ)ت كحد لشار ال ادظ اثف ال زرم

 كواق وألاث ث اـ الظٌػػػػا  كقا ... م  الٌطفار ادغـ رض   ز ك قا
 اد كالظٌػػا كث ز خمػػػػؼ لـزػػػٌ ككـ ... ثالط ثٌزار ثغار القٌاظٌػػػا ك ػػػػػػثال

ف ل ػػػؿػػثػػػػػػػػػت   ك ػػوػػكهٌدمت كالقٌا للا كالخمؼ مؿ ... م  للث  (ّ)ت كا 

دهك ظاذر ثكضكح كذلؾ مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ  المثأل لما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر : األثر
دغامان وثع   دعمػ  حػراقة لثػو لوألاػث الثػاكل (وػاق ا ) ان  خوالؼ ال راقات دو  كػـالمو ارثاف إظهاران كا 

وػػاق  ؛ كذلػػؾ ألٌلهػػـ اػػدغمكف )المثػػأل ثػػاككف  كػػـ المو ػػارثاف ذػػك افدغػػاـ دػػو ذػػذر كاد اػػه ممػػرك كم
الوألاػػث( دػػو ال ػػركؼ الثػػو  المو ػػدـ ذكرذػػا  كممػػ  حػػراقة اثػػف كقاػػر كمػػف كاد ػػه ثػػاككف ال كػػـ ذػػك 

ث( ملػد  ركدهػا الثػو   كلمػا مػف واق الوألا و ذذر ال ال ؛ كذلؾ ألٌلهـ اظهركف )إظهار المو ارثاف د
ظهارذػا ملػ ثإدغػاـ ) لحػر  افدغػػاـ  د الػثعض األخػػر دثػاككف ال كػـ ملػدرالوػاق( دػو ثعػػض ال ػركؼ كا 

 الواق( ملدذا. ) رـ إظهاران ملد ال ركؼ الوو لظهدو ال ركؼ الوو لدغـ الواق داها  كثاككف ال ك

 :الجزم مع حرف الفاءباء(  ) -ٗ

 دوالفاق  كذ  كاحع   دو -كذ  الثاق الثاكل  -إدغاـ[ ثاق ال ـز ] دوق ااخومؼ ال ر : القراءات
٧ًٗة ﴿ خمث  مكاض : ِْ َٔ ۡصًؿا 

َ
٤ِۡت ََٚكۡٮَف ٩ُۡؤت٫ًِِ أ ۡ٘ ۡو َح

َ
َضٞت ﴿  [ْٕ]اللثاق: ﴾ أ َٕ َضۡت َذ ٕۡ ِإَون َت

ـَ  َذ٨٧َ ٱۡذ٬َۡت  َٝةَل ﴿  [ٓ]الرمد: ﴾ َٝۡٮلُُ٭٥ۡ  َٟ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ َٚإِنٍّ َصَ٭٪٥ٍَّ َص َٕ ِ ۡٮُٚٮٗرا دَج اٗٓء ٦ٍّ ـَ  ﴾ آؤُُز٥ۡ َص

                                                           

ثالـ م اثػف: الهػادم شػرح طاثػ  اللشػر (   م مد َُٗ َُٖص) الظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر (ُ)
 (.َِٕ ِٗٔ/ُج)
 (.ّٗٓ/ُج( اللكارم: شرح طاث  )ِ)
 (.ُِٔ-ِٗٓ) افو( رحـ الثاْٗ) ( اثف ال زرم: طاث  اللشر دو ال راقات صّ)
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َٟ  ٱۡذ٬َۡت َٚ  َٝةَل ﴿  [ّٔ]افثراق:  َ َٟ ٥ُ٬ُ ﴿  [ٕٗ]طه: ﴾  َٚإِنٍّ ل ِ ْوَلأه
ُ
٧ُِ٤َٰٮنَ َو٨٦َ ٥ٍّۡ٣ َحُذۡت َٚأ ﴾  ٱ٣غٍّ

 [.ُُ]ال  رات: 

ذشػػاـ كخػػالد  :لدغمهػػا دػػو الخمثػػ   ك د ػػرل ال مهػػكر ثإظهػػار ثػػاق ال ػػـز ملػػد الفػػاق دػػو ذػػذر المكاضػػ 
ض المدغماف مف خالد الخػالؼ ث ػرؼ كخص ثع  (ُ)كلثك ممرك ثاوفاحهما كالكثائوؼ ملهما  ثخم
حػػػػاؿ افمػػػػاـ  (الشػػػػاطثا ) ك (ِ)(الواثػػػػار)داػػػػه الػػػػك هاف ممػػػػ  الوخااػػػػر كطػػػػا ب  دػػػػذكر (ال  ػػػػرات)

 ق(:َٗٓ)ت الشاطثو

 .(ّ)دو اوب حاطدان ك  ..............................     ... كخار

حطد الوخفاؼ كاشوراكهما  :لٌله مم  األطؿ  كك ه افدغاـ ذك :ثافظهار ذك لك ه مف حر الوك اه: 
دػػػو ا لفوػػػاح  -لم و ارثهمػػػا-كذمػػػا الشػػػفواف  كو الثػػػهما   دػػػو ثعػػػض المخػػػرج -لم الثػػػاق كالفػػػاق-

 .(ْ)كافثوفاؿ
مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ المو ػارثاف إظهػاران  اوثػافدلما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذػذر المثػئم  : األثر

دغامػان وثعػػان  خػػوالؼ ال ػراقات دػػو  كػػـ ال ػـز ملػػد الفػػاق  دعمػػ  حػراقة الكثػػائو كمػػف كاد ػػه  ثػػاق( ) كا 
ق ثػػػاككف  كػػػـ المو ػػػارثاف ذػػػك افدغػػػاـ دػػػو ذػػػذر المثػػػئم ؛ كذلػػػؾ ألٌلهػػػـ اػػػدغمكف )الثػػػاق( امػػػف ال ػػػر 

حراقة ال مهكر ثػاككف ال كػـ إظهػار المو ػارثاف دػو ذػذر  الم زكم  دو  رؼ الفاق كما ثثؽ  كمم 
  .ال ال ؛ كذلؾ ألٌلهـ اظهركف )الثاق( ملد الفاق كما و دـ

 :الراء الساكنة مع الالم  -٘

ِۡبۡ وَ ﴿ :كثاكل  ملد الالـ ل ال ق دو الراقااخومؼ ال ر : القراءات َُ   [ٓٔ:  مراـ] ﴾ۦ ٣َِِٕبََٰؽد٫ِِ  ٱۡو
ِٛؿۡ ﴿ ۡ٘ َٟ  َوٱۡوِۡبۡ ﴿  [َّ:  ؿ ممراف]﴾ ٣َُس٥ َح ِ  ﴾يَجُِشۡ ٣َُس٥ۡ ﴿  [ْٖ: الطكر]﴾ ِۡلُۡس٥ِ َرّب
ِن  ﴿  [ُٔ:الكهؼ]

َ
ال مهكر ثإظهار الراق الثاكل  ملد الالـ دو  لد ر   [ُْ:  ل ماف ] ﴾َِل  ٱۡم١ُؿۡ أ

رك مف ركاا  الثكثو. كاخومؼ مًدو الالـ دو ذلؾ لثك ماقى كاض  كما شاثهها  كلىدغـ الر ذذر الم
  كلثك (كاداه)دو  ق(ْٕٔ)ت مثد ا ثف شراح دركار مله ثافدغاـ لثك  ركاا  الدكرم مله مف

                                                           

 (.َُُص زرم: شرح طاث  اللشر )الظر  ل مد اثف ال (ُ)
 (.ّٕصلثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث  ) (ِ)
 (.ِٕٕ( رحـ الثات )ِّ) صكك ه الوهالو ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو ّ)
 (.ْٓٓ/ُجاللكارم: شرح طاث  اللشر )الظر  ( ْ)
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ًدو  ق(ّٕٓ)ت د مكومكار ثافظهار لثك م ر كغارذما  ك  (هكفااو)ك( إرشادر)ًدو  ق(ُِٓ)ت العز
  .(ُ)(هومخاط)دو ق( ُْٓ)ت كىاٍثف ثمام  (وثطروه)

دمػف لدغػـ افدغػاـ الكثاػر ألثػو ممػرك لػـ   لكثاػركالخػالؼ مفػرع ممػ  افدغػاـ ا" حاؿ اثف ال زرم: 
ذػذا الثػاب مػف و اًفظهػار اخومػؼ ملػه دػل   كمػف رك ادغمػه ك هػا كا ػدل ؿ  ثااخومؼ دو إدغاـ ذذ

لك هػػػاف اكقػػػركف ممػػػ  اًفدغػػػاـ  ك األالػػػدكرم. دمػػػلهـ مػػػف ركل إدغامػػػه. كمػػػلهـ مػػػف ركل إظهػػػارر  ك 
 .(ِ)كط ا اف مف لىثو ممر 

إٌله    :لٌله مم  األطؿ  كلاضان حاؿ كقار مف الل اة : مهكر ثافظهار ذكك ه حراقة ال: التوجيو
كالزائد   ادغـ دو اللاحص  كللكركا   لما دو الراق مف زاادة وكرار  ا كز إدغاـ الراق دو  الالـ

كلثك   ق(ِّٗ)ت الفوح اثف  لو لثك :كمف ذؤ ق العمماق  قثكت ال راقة مف لثو ممرك ثافدغاـ
كغارذما  كارد مماهـ ثأف افدغاـ حد طح مف لثو ممرك ثالثلد  (ّ)ق(ٕٕٓ)ت األلثارمالثركات 

حاؿ لثك ممرك   الموطؿ كذو حراقةه ثثعا   كال راقة الط ا       مم  ال كامد كلاس العكس
و المغ   كلئم  ال راقة   وعمؿ دو شوق مف  ركؼ ال ر ف  مم  األدش  د : "ق(ْْْ)ت الدالو

ارٌدذا ثؿ مم  األقثت دو األقر  كاألطح دو الل ؿ  كالركاا  إذا قثوت     لعرثا كاألحاس دو ا
كحد  كز  (ْ)" ألف ال راقة ثٌل  موثع   امـز حثكلها كالمطار إلاها ؛حااس مرثا   ك  دشٌك لغ 
  [ِْ]افثراق:﴾ رٍّّبِ  َو٢ُٝ﴿ :مقؿ  حااثا مم   كاز إدغامها داها ؛الكثائو إدغاـ الراق دو الالـ

وثهاؿ الفكائد )دو كواثه  ق(ِٕٔ)تكواثعه مم  ذلؾ اثف مالؾ [ ُْ]المطففاف: ﴾ث٢َۜۡۡ َرانَ  ﴿
 َو٢ُٝ﴿ :لٌله لما كالت الالـ ودغـ دو الراق ك كله :  كك ه حراقة لثو ممرك ذك(ٓ)(كوكماؿ الم اطد

                                                           

 (.ْٔٓ/ُج) رم: شرح طاث  اللشر(  اللكاُّ/ِجالظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر ) (ُ)
 (.ُّ/ِجاثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر ) (ِ)
دار الكوػػػب  :مػػػرابفثػػػر طػػلام  ا: ق(ِّٗلثػػػك الفػػوح مقمػػػاف اثػػػف  لػػو المكطػػػمو )تلثػػك الفػػػوح اثػػف  لػػػو:  (ّ)

دار األرحػػـ  :ثػػرار العرثاػػ ل(  لثػػك الثركػػات األلثػػارم: ُّٗ/ُج)  ـ(َََِ-قُُِْط/األكلػػ  )  ثاػػركت – العمماػػ 
 .(ّّٔ/ُج)  ـ(ُٗٗٗ-قَُِْط/ األكل  )  ثف لثو األرحـ

 (.ُٓ/ُج( لثك ممرك الدالو:  ام  الثااف دو ال راقات الثث  )ْ)
دار الكوػػاب العرثػػو لمطثامػػ  كاللشػػر   و  اػػؽ: م مػػد كامػػؿ ثركػػات: ثػػهاؿ الفكائػػد كوكماػػؿ الم اطػػدواثػػف مالػػؾ:  (ٓ)
ذمػػػ   :ق(ُُٗثػػػو ثكػػػر  ػػػالؿ الػػػداف الثػػػاكطو )تلمثػػػد الػػػر مف ثػػػف  :ثػػػاكطو(   ػػػالؿ الػػػداف الِّّ ِِّ/ُج)

 .(ْٔٗ/ّج)مطر  -المكوث  الوكدا ا    مثد ال ماد ذلداكم :و  اؽ: الهكام  دو شرح  م  ال كام 
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ودغـ دو الالـ حااثان كالت الراق ثهذر المقاث   [ ُْ]المطففاف: ﴾ث٢َۜۡۡ َرانَ  ﴿  [ِْ]افثراق: ﴾رٍّّبِ 
 كحد ثثؽ الرد مم  ملكرم ذذر ال راقة. .(ُ)مماها
كذلػػؾ لمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػئم  داظهػػر  ماػػان دػػو اخػػوالؼ  كػػـ المو ػػارثاف : األثففر

  دعمػػ  حػػراقة  ثػػاف افظهػػار كافدغػػاـ الثػػاكل  ملػػد الػػالـ الػػراق( ) ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو  كػػـ
الػراق( الثػاكل   ) دػو ذػذر المثػئم ؛ كذلػؾ ألٌلػه اػدغـكف  كػـ المو ػارثاف ذػك افدغػاـ لثو ممرك ثاك

دػػو الػػالـ الوػػو ثعػػدذا  كممػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثػػاككف ال كػػـ ذػػك إظهػػار المو ػػارثاف دػػو ذػػذر ال الػػ ؛ 
 الراق( ملد الالـ كما و دـ. كذلؾ ألٌلهـ اظهركف )

 :(لبثت، و لبثتم الثاء مع التاء( من كممتي ) )  -ٙ

دػػو  (الوػػاق)ملػػد  (القػػاق)حػػرل لػػاد  كاثػػف كقاػػر كاع ػػكب كماطػػـ كخمػػؼ دػػو اخواػػارر ثإظهػػار : القففراءات
ممػػرك كاثػػف مػػامر ك مػػزة كالكثػػائو    كحػػرل لثػػكثقػػوـ(  اػػث كحعػػت دػػو ال ػػر ف الكػػراـلثقػػت  ل ) كممػػت

 .(2)كلثك  عفر ثافدغاـ
كا ومامهمػا دػو الهمػس  د ثػف  (وػاقال ك القػاق)و ارب مخر و  :: ك ه مف حرل ثافدغاـ ذكالتوجيو

مػف  ٌاػز  (الوػاق)لف   اػث ؛داف دو المخر افوثااف ال ر  :مف حرل ثافظهار ذكافدغاـ لذلؾ  كك ه 
    دممػػا وثػػااف المخر ػػاف ككالػػا ثملزلػػ  الملفطػػؿ(الظػػاق كالػػذاؿ)مػػف  ٌاػػز  (القػػاق)  ك(الطػػاق كالػػداؿ)

 .(ّ)كالملفطؿ   امـز  دنقر الثااف
ل  داظهػػر  ماػػان دػػو اخػػوالؼ  كػػـ أممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػاألقػػر الموروػػب لمػػا : األثففر

  دعمػػ  حػػراقة لثقػػت( الثػػاكل  ملػػد الوػػاق دػػو ) القػػاق( ) المو ػػارثاف وثعػػان  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو  كػػـ
القاق( ملد  ل ؛ ألٌلهـ اظهركف )أمو ارثاف ذك افظهار دو ذذر المثماطـ كمف كاد ه ثاككف  كـ ال

كاد ه ثػاككف ال كػـ ذػك افدغػاـ دػو لكمم   كمم  حراقة اثف مامر كمف الوو ثعدذا دو ذذر ا (الواق)
 كما و دـ. (الواق)القاق( دو  ذذر ال ال ؛ كذلؾ ألٌلهـ ادغمكف )

 

 

                                                           

 (.َٖص) ( اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ُ)
 (.ّٔٔ/ِج) ف دو ال راقات الثث (  لثك ممرك الدالو:  ام  الثااِّْصاثف ال زرم: و ثار الواثار ) (ِ)
 (.َّٕ/ٓج) ق الثثع الثك ممو الفارثو: ال    لم ر  (ّ)
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 (:أتخذت، أخذت  ) الذال مع التاء( من كممة ) -ٚ

مقؿ   لخذت( كما  اق مف لفظه) كمف ) اوخذوـ(  (الواق)ملد  (الذاؿ)ق دو ااخومؼ ال ر : القراءات
َۡؾُت٥ُ ُث٥ٍّ ﴿: حكله وعال  ِ  ٱ٣ِٕۡۡض٢َ  ٱَّتٍّ ِؽه ٕۡ ٩ذ٥ُۡ َظ٧ُِ٤َٰٮَن  ۦ٨ۢ٦ِ َب

َ
َۡؾَت ٣َه٨ِِ ﴿  [ِٗ:  الث رة] ﴾َوأ ًَٰ٭ة  ٱَّتٍّ إَِؾ

َػؾۡ ﴿  [ِٗ:  الشعراق] ﴾َدرۡيِي
َ
٣َُِٰس٥ۡ إَِۡصِيَوأ َٰ َذ   .[ُٖ:  ؿ ممراف] ﴾ ُت٥ۡ ٰىََلَ

  كاخومػػؼ مػػف ركاػػس   فػػصاثػػف كقاػػر ك  (الػػذاؿ)دػػو ذػػذر المثػػئم   كلظهػػر  د ػػرل ال مهػػكر ثافدغػػاـ
 .(ُ)كركل لثك الطاب كاثف م ثـ افدغاـ  مف اللخاس افظهار دركل ال مهكر

طػػرؼ المثػػاف  مخػػر هف مػػف (الظػػاق كالقػػاق كالػػذاؿ)لف  :ثافدغػػاـ ذػػك ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر: التوجيففو
رج كالم الثػػ   لم ارثػػ  المخػػ ؛دغػػاـدك ػػب اف  اػػب مػػف ذلػػؾحر  (الوػػاق)كمخػػرج   اػػاكلطػػراؼ القلااػػا العم

 .(ِ)لله لو  ثالكمم  مم  لطمها كاغولـ القكاب مم  كؿ  رؼ ملها :ذكظهار افث لحر مف كك ه 
خػوالؼ ال ػراقات  لما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر المثئم  داومقؿ دو اخوالؼ ال كػـ وثعػان : األثر

  دعمػ  حػراقة ال مهػكر ثػاككف  كػـ ثػاف افظهػار كافدغػاـ لفظهػالخذت( كما  ػاق مػف  دو  كمم  )
الوػاق( دػو ذػذر )دػو  (الػذاؿ ال رداف المو ارثاف ذك افدغاـ دو ذذر المثػئم ؛ كذلػؾ ألٌلهػـ اػدغمكف )

 فػػص كمػػف معػػه ثػػاككف ال كػػـ ذػػك افظهػػار دػػو ذػػذر ال الػػ ؛ كذلػػؾ ألٌلهػػـ   الكممػػ   كممػػ  حػػراقة
 كما و دـ. (قالوا)ملد  (الذاؿ اظهركف )

 ثانيًا الفرش:

كلمػػا مػػا اوعمػػؽ ثفػػرش ال ػػركؼ  د ػػد اخومػػؼ   كذػػذر المثػػائؿ ذػػو مػػف مثػػائؿ األطػػكؿ دػػو ال ػػراقات
كر ال ػػر ف ق دػػو  كػػـ المو ػػارثاف دػػو ثعػػض المثػػائؿ الفرشػػا  الم طػػكرة ممػػ  مكاضػػعها دػػو ثػػاال ػػر 

 :كاض الكراـ كمف ذذر الم

٥َ٤َٚۡ  ﴿: دو حكلػه وعػال  (الباء)عند  (الفاء)/ ٔ
َ
ُ٭ ٥ ٦ِّ ٨َ  أ َٛ يۡ ِؽيِ٭٥ۡ َو٦َ ة َػ٤ۡ

َ
 ٱلكٍّ ٧َةٓءِ يََؿۡواْ إََِلَٰ ٦َة َب ۡيَ خ

ۡرِضٖۚ وَ 
َ
ٙۡ ثِِ٭٥ُ  ٱِۡل  َخِۡك

ۡ
ٍَّنأ ۡرَض إِن ن

َ
ة ٨َِ٦ّ  ٱِۡل ٗٛ ًِۡ٭٥ۡ ٠َِك َ٤ َٔ  ٍۡ ۡو نُۡكِٞ

َ
ٖۚ أ ٧َةٓءِ  .[ٗ:  ثثأ ] ﴾  ٱلكٍّ

دػو  (الفػاق)  كحػرل الكثػائو ثإدغػاـ (اقالثػ)ملػد  (الفػاق)لخثؼ ثهـ( ثإظهػار  )حرل ال مهكر: القراءات
 .(ُ)(الثاق)

                                                           

 (.ِٖٕ/ُج)مف  رز األمالو(  لثك شام : إثراز المعالو ْْ/ُج( الظر  الدمااطو: او اؼ دضالق الثشر )ُ)
 (.ٕٕص( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث  )ِ)
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طػكوه زائػػد ممػػ   (الفػػاق)دػػإٌف  كلاضػان   لف افظهػػار ذػك األطػػؿ  :ك ػه حػػراقة ال مهػكر ذػػك: التوجيففو
لٌف مخػرج  :  كك ػه حػراقة الكثػائو ثافدغػاـ ذػك(ِ)ك  اطح إدغػاـ ال ػرؼ الزائػد دػو اللػاحص (قالثا)
داوف ػا دػو المخػرج   اػالشف  الثفم  كلطػراؼ القلااػا العممف ثاطف ا (الفاق)مف الشفواف كمخرج  (الثاق)

كاثػػف   ق(ّٕٕ)ت لثػػك ممػػو الفارثػػو :مػػلهـ  لمم ارثػػ   كحػػد ضػػعؼ كقاػػر مػػف الل ػػكااف ذػػذر ال ػػراقة
 :د ػػد ذكػػر اثػػف خالكاػػه   ػػ  افدغػػاـ كذػػو كغاػػرذـ   ق(ّٖٓ)ت كالزمخشػػرم  ق(َّٕ)ت هخالكاػػ

لٌمػا " ك حػاؿ لثػك ممػو الفارثػو:  (ّ) وفشاا اثطؿ افدغػاـ" (الفاق)دو لف قـ حاؿ " إ    و ارب المخرج
ف  ػاز (الثػاق)دػو  (الفػاق)دإٌف إدغاـ   دو لخثؼ ثهـ (الثاق)دو  (الفاق)إدغاـ الكثائو    ا ػكز  كا 

لعماػػا  كال ػػدر مػػف ثػاطف الشػػف  الٌثػػفم  كلطػػراؼ القٌلااػػا ا (الفػػاق)  كذلػػؾ لٌف (الفػػاق)دػػو  (الوػػاق)إدغػاـ 
   وٌػػ   ػػاق مقػػؿ: ال ػػدث  كال ػػذؼ  كالمغػػادار  (الوػػاق)ـ  وٌػػ  اٌوطػػمت ثمخػػرج كت ثهػػا إلػػ  الفػػالطػػ

طػػػارت ثملزلػػػ   (القػػػاق)كالمغػػاقار دوعاحثػػػا ممػػػ  ال ػػػرؼ لمم ارثػػػ  اٌلوػػػو ثالهمػػػا  دمٌمػػػا اٌوطػػػمت ثمخػػػرج 
 ػرؼ  ألٌله لما اٌوطؿ ثما ذكرلا طار ثملزل  (؛الثاق) رؼ مف ومؾ ال ركؼ  دمـ ا ز إدغامها دو 

مف ذلؾ المكض   دكما لٌف ذلؾ ال رؼ الذم اٌوطؿ الفاق ثه   ادغـ دو الثاق  كذلؾ الفاق   وػدغـ 
 .  (ْ)"دو الثاق

وثعػان لما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر المكض  داومقؿ دو اخػوالؼ  كػـ ال ػرداف المو ػارثاف : األثر
ثاككف  كـ المو ارثاف ذك حراقة ال مهكر   دعم  ثاف افظهار كافدغاـ  خوالؼ ال راقات دو اآلا 

ائو ثػػاككف اآلاػػ   كممػػ  حػػراقة الكثػػ رالثػػاق( دػػو ذػػذ ملػػد ) الفػػاق( ؛ كذلػػؾ ألٌلهػػـ اظهػػركف )افظهػػار
 كما و دـ. الثاق( دو ذذ المكض  الفاق( دو ) ؛ ألٌله ادغـ )ال كـ ملدر ذك افدغاـ

واْ ثِ ٫ِ ثََُصۡ  َٝةَل ﴿: دو حكله وعال  (التاء)عند  (الذال)/ ٕ زَ ؿِ  ۦُت ث٧َِة ل٥َۡ َحۡجَُصُ
َ
ٌَ ٗح ٦ِّ ٨ۡ خ ٌۡ ُخ َرۡج َج َٞ َذ

ىِس  ٱلؿٍُّقٮلِ  ۡٛ ٣َۡخ َِل َج َٟ َقٮٍّ ِ ن دَؿَُۡجُ ٮِن  ِإَوّّنِ ﴿  [ٔٗ:  طػه] ﴾َذَ٪َجۡؾُتَ٭ة َوَمَزَٰل
َ
ۡؾُت ثِ َؿّّبِ َوَرّبُِس ٥ۡ أ ُٔ﴾ 

   .[َِ:  الدخاف]

                                                                                                                                                                          

(  لثػػػك ممػػػرك الػػػدالو: الواثػػػار دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث  ُّ/ِجدػػػو ال ػػػراقات العشػػػر) الظػػػر  اثػػػف ال ػػػزرم: اللشػػػر (ُ)
 (.ْْص)
 (.َُٗص( الظر  مثد الثدا  اللارثالو: ال كالب الطكواه دو كوب اف و اج لم راقات )ِ)
 (.ِِٗص( الظر  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  )ّ)
 (.َٕٓ/ّج) (  الظر  الزمخشرم: الكشاؼٖ/ٔج( لثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثثع  )ْ)
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مىػؼ كذشػاـ ثخمػؼ ملػه ثإدغػاـ  عفػركالكثػائو كلىثػك   حرل لىثػك ممػرك ك مػزة: القراءات دػو  (الػذاؿ)كىخى
مػػف كمموػػو )مػػذت  دلثػػذوها(  كحػػرل لػػاد  كاثػػف كقاػػر كاع ػػكب كاثػػف ذكػػكاف كماطػػـ ثافظهػػار  (الوػػاق)

 .(ُ)داهما
ألف  ؛لٌلػػه ممػػ  األطػػؿ :قة افظهػػار ذػػكاحػػرب المخػػرج  كك ػػه حػػر  :افدغػػاـ ذػػك ك ػػه حػػراقة: التوجيففو

  .(ِ)ال رداف غار مو الثاف
كاوثاف لقر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  ثكضػكح كذلػؾ مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ ال ػرداف : ثراأل 

  دعمػػػ  حػػػراقة لػػػاد  كمػػػف كاد ػػػه دلثػػػذوها( ك) المو ػػػارثاف وثعػػػان  خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو كمموػػػو )مػػػذت(
وػاق( ال الذاؿ(ملػد ) ؛ كذلؾ ألٌلهػـ اظهػركف )اف ذك افظهار دو ذاواف الكمموافثاككف  كـ المو ارث

ذػػك افدغػػاـ دػػو ذػػذر ال الػػ ؛ كذلػػؾ ألٌلهػػـ  و ممػػرك كمػػف معػػه ثػػاككف ال كػػـداهمػػا  كممػػ  حػػراقة لثػػ
 كما و دـ. الواق( دو ذاواف الكممواف الذاؿ( دو ) ) كفادغم

ن﴿: دو حكله وعال  (التاء)عند  (الثاء)/ ٖ
َ
٧َ  ٱۡۡلَ٪ٍّحُ  د٤ُِۡس٥ُ  َو٩ُٮُدٓواْ أ ٕۡ ورِۡثُذ٧ُٮ٬َ ة ث٧َِ ة ٠ُ٪ ُذ٥ۡ َت

ُ
﴾ ٤ُ ٮَن أ

َٟ  ﴿  [ّْ:  األمراؼ] ٤٧َُٮَن  ٱ٣ٍِّتٓ  ٱۡۡلَ٪ٍّحُ  َود٤ِۡ ٕۡ ورِۡثُذ٧ُٮ٬َة ث٧َِة ٠ُ٪ُذ٥ۡ َت
ُ
  .[ِٕ:  الزخرؼ﴾ ]أ

ممػػرك ك مػػزة  لكرقومكذػػا(  كحػػرل لثػػك دػػو كممػػ  ) (الوػػاق)ملػػد  (القػػاق)حػػرل ال مهػػكر ثإظهػػار : القففراءات
 .(ّ)كالكثائو كذشاـ كاثف ذككاف ثخمؼ مله ثافدغاـ

دػإذا لدغمػا خفاػا دضػعفا دمػذلؾ   لف ال ػرداف مهمكثػاف :ك ه حراقة ال مهكر ثافظهػار ذػك: لتوجيوا
دموثااف المخػر اف كلف  ؛" مف ورؾ افدغاـ: ق(ّٕٕ)ت ثف افظهار داهما  حاؿ لثك ممو الفارثو

ف كالػػا دػػو كممػػ  كا ػػدة ممػػرك لم اخوالدهمػػا  كك ػػه حػػراقة لثػػو  (ْ) " ال ػػرداف دػػو  كػػـ ا لفطػػاؿ  كا 
 .(ٓ)دو المخرج (القاق لمواق)م ارث  للدغـ  لله :ذككمف معه 

داومقػؿ دػو اخػوالؼ  كػـ ال ػرداف  آلاػ مػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اكلمػا األقػر الموروػب م: األثر
  دعمػػػػ  حػػػػراقة لكرقومكذػػػػا( ثػػػػاف افظهػػػػار كافدغػػػػاـ كممػػػػ  ) وثعػػػػان  خػػػػوالؼ ال ػػػػراقات دػػػػوالمو ػػػػارثاف 

ذػػذا الوػػاق( دػػو  )ملػػد القػػاق( ؛ ألٌلهػػـ اظهػػركف )المو ػػارثاف ذػػك افظهػػار ذلػػاف  كػػـ ال مهػػكر ثػػاكك 
                                                           

(  لثػك ممػو األذػكازم: الػك از دػو شػرح حػراقات ال ػراق ُٔ/ِج) الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشػر (ُ)
 (.ُٖ/ُجالقمالا  )

 (.ُّْصاثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  ) (ِ)
 (.ُُِ/ُج) الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر (ّ)
 (.ِٔ ِٓ/ْج)  ق الثثعاممو الفارثو: ال    لم ر  ( لثكْ)
 (.ُٔٓصالظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث  ) (ٓ)
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)القاق( دو  كف؛ ألٌلهـ ادغم ه ثاككف ال كـ ملدذـ ذك افدغاـكمف كادالكمم   كمم  حراقة الكثائو 
 )الواق( دو ذذاف المكضعاف كما و دـ.

ٕٓٓه  ﴿ وعال : مف حكله/ الدال عند الذال ٗ َٟ َخۡجَؽهُ  ذ٠ُِۡؿ رَۡۡحَِخ  *٠ٓ٭ً ِ  .[ِ-ُ: مراـ ﴾ ]َزَمؿِيٍّةٓ  ۥَرّب

ثإظهػار داؿ اله ػاق ملػد الػذاؿ دػو حكلػه ف كقاػر كلثػك  عفػر كاع ػكب كماطػـ حرل لاد  كاثػ: القراءات
 .(ُ)خمؼ ثافدغاـك ممرك كاثف مامر ك مزة كالكثائو  كهاعص ذكركا(  كحرل لثك ) :وعال 

؛ كذلػؾ  خػوالؼ مخػرج الػداؿ مػف مخػرج الػذاؿ  ألطػؿحراقة افظهار ذػك لٌلػه ممػ  اك ه : التوجيو
  كاشػػوراكهما الػػداؿ كالػػذاؿ( دػػو المخػػرج كك ػػه افدغػػاـ ذػػك حطػػد الوخفاػػؼ  كلاضػػاى لو ػػارب كػػؿو مػػف )

 .(ِ)دو ثعض الطفات كال هر كا ثوفاؿ كا لفواح
و ارثاف ثثثب لما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  داظهر  ماان كذلؾ دو اخوالؼ  كـ الم: األثر

  دعم  حراقة لػاد  كمػف كاد ػه ثػاككف  كػـ ثاف افظهار كافدغاـ اخوالؼ ال راقات دو ذذا المكض 
الػذاؿ( داهػا  كممػ  حػراقة  الداؿ(ملػد ) المو ارثاف ذك افظهار دو ذذر اآلا ؛ كذلؾ ألٌلهـ اظهركف )

الػذاؿ(  الػداؿ( دػو ) مكف )؛ كذلػؾ ألٌلهػـ اػدغعه ثاككف ال كـ ملدذـ ذك افدغاـلثو ممرك كمف م
  كما و دـ. دو ذذا المكض 

ن َت٧ُٮَت إِّلٍّ بِإِۡذِن  َو٦َة﴿: دو حكلػه وعػال  (الثاء)مع  (الدال)/ ٘
َ
ٍف أ ۡٛ ِ ََكَن نِلَ ُۗ َو٦َ ٨  ٱّللٍّ ٗٗل ٠َِتَٰٗجة ٦َّ َؤصٍّ

ًَةيُؿِۡد زََٮاَب  ۡج ِ  ٱٓأۡلِػَؿةِ ٦ِۡ٪َ٭ة َو٨٦َ يُؿِۡد زََٮاَب  ۦ٩ُۡؤد٫ِِ  ٱلَّ ۚۡ وََقَ٪ۡضـِي  ۦ٫ِ ٩ُۡؤد ١َِٰؿِي٨َ ٦ِۡ٪َ٭ة  ﴾  ٱ٣ضٍّ

 .[ُْٓ:   ؿ ممراف]

مػػف حكلػػه  (القػػاق)دػػو  (الػػداؿ)خمػػؼ ثإدغػػاـ ك ممػػرك كاثػػف مػػامر ك مػػزة كالكثػػائو  حػػرل لثػػك: القففراءات
 .(ّ)(  كحرل لاد  كاثف كقار كماطـ كلثك  عفر كاع كب ثافظهارارد قكاب) :وعال 

؛ كذلػؾ  خػوالؼ مخػرج الػداؿ مػف مخػرج القػاق  ممػ  األطػؿ حػراقة افظهػار ذػك لٌلػهك ه : التوجيو
 حاؿ اللػكارم  (ُ)الداؿ كالقاق( دو المخرج كك ه افدغاـ ذك حطد الوخفاؼ  كلاضاى لو ارب كؿو مف )

                                                           

 (.ِْٓص) ( الظر  اثف ال زرم: و ثار الواثارُ)
( ال هػر: ذػك ضػػد الهمػس كذػػك ال ثػاس الػػلفس ملػد اللطػؽ ثػػال رؼ ل ػكة ا مومػػاد ممػ  المخػػرج  ا ثػوفاؿ: كذػػك ِ)

ك ال طاط المثاف مف ال لػؾ األممػ  ملػد اللطػؽ ث ػركؼ ا ثػوفاؿ  ا لفوػاح: كذػك ضػد افطثػاؽ ضد ا ثوعالق كذ
كذػػػك ادوػػػراؽ طػػػائفوو المثػػػاف مػػػف ال لػػػؾ األممػػػ  ملػػػد اللطػػػؽ ث ػػػركؼ ا لفوػػػاح  الظػػػر  زكراػػػا األلطػػػارم: الػػػدحائؽ 

 (.ّْ-ّٖصال زرا  )(  طفكة م مكد ثالـ: دوح رب الثرا  شرح الم دم  ْٗ ْٖصالم كم  دو شرح الم دم  )
 (.ِٖٕ/ُج(  لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالو )ِّْص) ( الظر  اثف ال زرم: و ثار الواثارّ)
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( ك ػػػػه افدغػػػػاـ دػػػػو"  :ق(ٕٖٓ)ت ػػػػٍف ايػػػػًرٍد قىػػػػكابى ثعػػػػض المخػػػػرج   كالو ػػػػالس   دػػػػوا شػػػػوراؾ  )كمى
 .(ِ)"كا لفواح  كا ثوفاؿ

لمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  داظهػػر مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ المو ػػارثاف وثعػػان : راألثفف
  دعم  حراقة اثف كقار كمف كاد ػه ثػاككف ثاف افظهار كافدغاـ خوالؼ ال راقات دو ذذا المكض  

اقة   حػر القػاق( داهػا  كممػ الداؿ(ملػد ) افظهار دو ذذر اآلا ؛ ألٌلهـ اظهػركف ) : كـ المو ارثاف ذك
القػػاق( دػػو ذػػذا  الػػداؿ( دػػو ) ؛ كذلػػؾ ألٌلهػػـ اػػدغمكف ) مػػزة كمػػف كاد ػػه ثػػاككف ال كػػـ ذػػك افدغػػاـ

 .ثثؽ المكض  كما

 ف القراءات في المتقاربين الكبيرأثر اختال :المطمب الثاني

﴾ َرَزَُٝس٥ۡ ﴿ :دو ل ك  ذك لف او رؾ ال رداف معان كال اؼ م  الكاؼ :المو ارثاف الكثار
[: َؽَد ِقجَِي  ﴿ :دو ل ك  كالداؿ م  الثاف  [َْالرـك  [.ُُِ]المؤملكف : ﴾ َٔ

 اػػث اكػػكف داػػه قالقػػ  لممػػاؿ ذػػو : حمػػب المػػدغـ مػػف   لكقػػرة العمػػؿ داػػه  ػػاؿ افدغػػاـ ؛كثػػمو كثاػػران 
 .(ّ)قـ إدغامه دو المدغـ داه  قـ وثكاله   لس المدغـ داه

ذكػػر ثعضػػها ملػػد الكػػالـ ممػػ  اخػػوالؼ  ملػػد ال مهػػكر إ  دػػو مثػػائؿ ثػػاأوو (ْ)افظهػػار :ك كمػػه
 ال راقات دو المو ارثاف الكثار.

 اختالف القراءات في حكم المتقاربين الكبير:
دذذب   مو ركاف كذك ما اعرؼ ثالمو ارثاف الكثار ااخومؼ ال راق دو  كـ ال رداف المو ارثاف اذا كال

كحػػرل لثػػك ممػػرك   ال ػػركؼ ال مهػػكر مػػف ال ػػراق إلػػ  إظهارذمػػا إ  دػػو مثػػائؿ مخطكطػػ  دػػو دػػرش
  كحػػد و ػػدـ ال ػػداث (ٔ)ككػػذلؾ اع ػػكب مػػف ثعػػض طرحػػه (ٓ)الثطػػرم مػػف ركااواػػه ثافدغػػاـ ثخمػػؼ ملػػه

 مم  شركط افدغاـ الكثار ألثو ممرك دال  ا   فمادوها ذلا.

                                                                                                                                                                          

دار ا اػػاق الكوػػب   ثػػراذاـإو  اػػؽ: م مػػد لثػػك الفضػػؿ  :إمػػالق مػػا مػػف ثػػه الػػر مفلثػػك الث ػػاق العكثػػرم: الظػػر   (ُ)
 .(ُُٓ/ُج)العرثا  ماث  الثاثو ال مثو كشركار 

 (.ْٗٓ/ُج) اللكارم: شرح طاث  اللشر (ِ)
 (.ُِِ/ُج( المرطفو : ذداا  ال ارم إل  و كاد كالـ الثارم )ّ)
 (.ُٕٔص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ْ)
 (.َُّ/ُج( م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر  )ٓ)
 (.ّٔٓ ّٓٓ/ُج) اللشر(  اللكارم: شرح طاث  ٓٔص( الظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر )ٔ)
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ك  اكػػكف إدغػػػاـ المو ػػػارثاف ملػػػد لثػػػو ممػػػرك إ  اذا كػػػاف ال ػػػرؼ األكؿ ملهمػػػا ل ػػػد ال ػػػركؼ الثػػػو  
الػػػراق  كالضػػػاد  كالثػػػاف  كاللػػػكف  كالشػػػاف  كالػػػداؿ  كال ػػػاق  كال ػػػاـ  كالوػػػاق  كالكػػػاؼ   ) مشػػػر كذػػػو

 .كالالـ  كال اؼ  كالقاق  كالماـ(كالثاق  كالذاؿ  

 ق(:َٗٓ)ت حاؿ افماـ الشاطثو

 ك ػػػػػػػػػد مم  الػػػػػت ثعػػػػػػاػػػػمـ الثػػػػؿ كػػػػمدغـ ... لكائػػػػػػػػػػممواف دػػػػػػػػػػػػػكلا كػػػػػػػهما اكػػػػػػػػػػػػػػكم
 (ُ)ضف ... قكل كاف ذا  ثف ثأل مله حد  ال شفا لـ وضؽ لفثا ثها ـر دكا 

 . (ِ)"ثلشد   وؾ ثذؿ رض حقـ" :دو حكله ق(ْْْ)ت ال ادظ لثك ممرك الدالو كحد  معها
لاؾ ثااف كؿ  رؼ مف ذذر ال ركؼ كما ادغـ داه م  شركط ذلؾ افدغاـ:  كا 

 م والنون:الوالالراء  -ٔ

ُؤَّلٓءِ ﴿ ل ك حكله وعال : (الالـ )ودغـ دو  (الراق ) ۡٮِم َهأ َٞ َٰ َ٭ُؿ ٣َُس٥ۡ َٝةَل َي َۡ َ
 ﴾  َبَ٪ةَِت ٨٬ٍُّ أ

َٟ  ﴿كحكله وعال :   ]ٖٕ :ذكد[ َٟ َربٍَّ٪ة ِإَوََلۡ َؿا٩َ ۡٛ ۡ ُد ُٙ  َّل  ٧َ٢٨٥ِىرُي ٱل ِ ُ يَُس٤ّ ۚۡ  ٱّللٍّ َ٭ة َٕ ًكة إِّلٍّ وُۡق ۡٛ   ﴾َج
ِٜ  إِنٍّ  ﴿: كحكله وعال   ]ِٖٔ  ِٖٓ : الث رة[ َٰتِ ِػ َػ٤ۡ َفََٰق ۡرِض وَ  ٱلكٍّ

َ
ِٙ وَ  ٱِۡل َٰ ـَ ٢ِۡ  ٱۡػذِ ٓأَلَيَٰٖخ  ٱنلٍَّ٭ةرِ وَ  ٱَلٍّ

ْوىِل 
ُ

٣َۡبَٰتِ ِّلِ
َ
 .]َُٗ : ؿ ممراف [ ﴾ ٱِۡل

لٌ  و   الراق مفوك   ثعد ثاكف  دإف كحعت مفوك   كثكف ما حثمها  (الالـ)دو  (الراق)كشرط إدغاـ 
٢ًَۡ  ﴿ ثؿ اوعاف إظهارذا  ل ك حكله وعال : لـ ودغـ ةَل وَ  َوٱۡۡلَ َ٘ ۚۡ  ٱۡۡل٧َِريَ وَ  ٱۡۡلِ ٠َُجٮ٬َة َوزِيَ٪ٗح ﴾ ٣ََِتۡ

ْ  ﴿ إذا و رؾ ما حثؿ الالـ  ل ك حكله وعال : (الراق )ودغـ دو  (الالـ)ك  ]ٖ:الل ؿ[ َي٤َُٰٮُط إ٩ٍِّة  َٝةلُٮا
َٟ رُُق٢ُ رَ  َٟ ٨َ٣ يَِى٤ُٓٮاْ إََِلۡ ِ . دإف ثكف ما حثؿ الالـ لدغمت مضمكم   كمكثكرة  ل ك ]ُٖ :ذكد [ ﴾ّب

ٮُل َربٍَّ٪ةٓ َءادَِ٪ة ِػ  ٱنلٍّةِس ٨َ٧َِٚ  ﴿ حكله وعال : ُٞ ًَة٨٦َ َح ۡج إََِلَٰ  ٱۡدعُ ﴿ كحكله وعال :  ]ََِ :الث رة [﴾   ٱلَّ
 ِ َٟ ث ِ حِ وَ  ٱۡۡل٧َ١ِۡحِ َقب٢ًِِ َرّب َْ ِٔ  .]ُِٓ :الل ؿ [﴾ ٱۡۡلََك٪َحِ  ٱل٧َۡۡٮ
ْ ﴿ وك    ل ك حكله وعال :كلظهرت مف ٮا ُٞ ِٛ٩

َ
َظَؽُز٥ُ  َوأ

َ
َِتَ أ

ۡ
ن يَأ

َ
َٝۡجَُٰس٥ ٨ِ٦ّ َرۡج٢ِ أ ة َرَز  ٱل٧َۡٮُۡت ٨ِ٦ ٦ٍّ

َص٢ٖ َٝؿِيٖت 
َ
ۡؿدَِِنٓ إََِلأ أ ػٍّ

َ
ٮَل رَّبِ لَۡٮَّلٓ أ ُٞ ًَ دإلها  (حاؿ )إٌ   ـ   كذلؾ لخف  الفو   ]َُ :الملاد كف [ ﴾َذ

 مقاؿ ذلؾ حكله وعال :  ال ر ف الكراـ ذلؾ لكقرة كحكمها دو ك   ودغـ م  للها مفوك   ثعد ثاكف

                                                           

 (.ُّٕ ُّٔ( رحـ الثاواف)ُُ)ص الوهالو كك ه األمالو  رزالشاطثو: افماـ ( ُ)
 (.ُٗص) دو ال راقات الثث  ( لثك ممرك الدالو : الواثارِ)



 

192 
 

ِي٨َ رَُصَٗلِن ٨َ٦ِ  َٝةَل ﴿ ٥َ  ٱَّلٍّ َٕ ۡج
َ
ُ ََيَةُٚٮَن خ ًِۡ٭٧َة  ٱّللٍّ َ٤ َرّبِ ث٧َِةٓ  َٝةَل  ﴿ كحكله وعال :  ]ِّ :المائدة [ ﴾َٔ

زُ 
َ
ٍّ ٨َۡ٤َٚ أ ٧َۡخ ٰىََلَ َٕ ۡج

َ
ِ٭رٗيا ٧ُ٤ِۡ٣ّۡضؿ٦َِِي خ َّ  .]ُٕ :ال طص [ ﴾ٮَن 
ذٍَّن  ِإَوذۡ  ﴿ ثشرط لف او رؾ ما حثمها  ل ك حكله وعال : (الراق  كالالـ)ودغـ دو كؿ مف  (كاللكف)

َ
دَأ

زِيَؽ٩ٍُّس٥ۡ َربَُّس٥ۡ ٣َهِ 
َ
َٰ  ِإَوذۡ ﴿ كحكله وعال :  ]ٕ :إثراذاـ [ ﴾ ٨ َم١َۡؿُت٥ۡ َِل َٟ َظتٍّ َ ٤ُُۡٝذ٥ۡ َي٧َُٰٮََسَٰ ٨َ٣ ٩َّۡؤ٨َ٦ِ ل

َ ٩ََؿى  َربٍُّ٭٥  ََيَةُٚٮنَ  ﴿ :دإف ثكف ما حثؿ اللكف لظهرت  ل ك حكله وعال  .]ٓٓ :ث رة ال[ ﴾َصۡ٭َؿٗة  ٱّللٍّ
ن يَُسٮَن لَُ٭٥ُ  ﴿: كحكله وعال   ]َٓ :الل ؿ [ ﴾٨ِ٦ّ َٚۡٮِِٝ٭٥ۡ 

َ
ۡمؿِ  ٱۡۡلرَِيَةُ أ

َ
  ]ّٔ :األ زاب [﴾  ٥ِ٬ۡ ٨ۡ٦ِ أ

كذلؾ لق ؿ  ركوها كذو  ؛اثعدذا م  لف حثمها ثاكل (الالـ)دإلها ودغـ دو  (ل ف )مف  (اللكف)إ  
 ۥَوََن٨ُۡ َلُ  ﴿مقاؿ ذلؾ حكله وعال :   ال ر ف الكراـ ها  كلكقرة وكرارذا  ككركدذا دو الضـ  م  لزكم

َٰجُِؽوَن  ۥَوََن٨ُۡ َلُ  ﴿ كحكله وعال :  ]ُّّ :الث رة [ ﴾ُمۡك٧ُِ٤ٮَن   .(ُ)]ُّٖ :الث رة [ ﴾َع

٩ِِ٭٥ۡ  َؾ٩ُٮكَ  ٔۡ ٱۡق  َ   إَِذاَٚ  ﴿: ل مػػف حكلػػه وعػػا (الشػاف)وػػدغـ دػػو  (الضػاد) :الضففاد -ِ
ۡ
ٕۡ  ِي َم  أ  ﴾ِۡلَ

 .(2)]ِٔ:اللكر]
ُٛ  ٮُس ِإَوَذا ﴿ دػػو حكلػػه وعػػال : (الػػزام)دػػو وػػدغـ  (الثػػاف) :السففين والشففين -ٖ  ﴾ُزوَِّص  ۡخ  ٱنلَّ

٢َ وَ ﴿ دو حكله وعال : (الشاف)كدو   .]ٕ :الوككار [ َٕ ُس  ٱۡمَذ
ۡ
أ  .]ْ :مراـ  [ ﴾َمۡحٗجة  ٱلؿٍّ

المفظاف د ط  دال اشمؿ  ثهذافذذاف المفظاف ثالخالؼ  كاخوص افدغاـ  ودغـ دو (الثافك)
َ  إِنٍّ  ﴿ غارذما ل ك حكله وعال : ٥ُِ٤  ٱّللٍّ ْۡ د كمه افظهار حك     ]ْْ :اكلس  [ ﴾ة  ٔٗ َمۡي  ٱنلٍّةَس َّل َح

 .(ّ)كا دا
 ق(:َٗٓ)ت حاؿ افماـ الشاطثو

 (ْ) ثاخوالؼ وكٌطالكدو زٌك ت ثاف الٌلفكس كمدغـ ... له الٌرلس شاثا 
ۡؿِش إََِلَٰ ذِي  ﴿: دو حكله وعال  (الثاف)دو  (الشاف)كودغـ  َٕ  .(ٓ)لثو ممرك ثخمؼ مف﴾ َقبًِٗٗل  ٱ٣ۡ

                                                           

مػػف  ػػرز  (  الظػػر  لثػػك شػػام : إثػػراز المعػػالوُّٗ ُّٖ/ُج)شػػرح طاثػػ  اللشػػر ( م مػػد ثػػالـ م اثػػف: الهػػادمُ)
 (.ْٔص  مثدالفواح ال اضو: الكادو دو شرح الشاطثا  )(ُِْ/ُج)األمالو

(: اثػػف ال اطػػح: ثػػراج ال ػػارئ المثوػػدم كوػػذكار الم ػػرئ الملوهػػو ٖٓص) ل مػػد اثػػف ال ػػزرم: شػػرح طاثػػ  اللشػػر (ِ)
 (.ِْ/ُج)
 (.َُْ-ُّٖ/ُج( م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر )ّ)
 (.ُّْثات )رحـ ال( ُِ) لو صكك ه الوها الشاطثو :  رز ا مالوافماـ  (ْ)
 (.ّّٔ/ُج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرٖٓصالظر  ل مد اثف ال زرم : شرح طاث  اللشر ) (ٓ)
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 :لاالد -ٗ

المهممػػ  وػػدغـ دػػو مشػػرة ل ػػرؼ  كذػػو: الثػػاف  كالػػذاؿ  كالضػػاد  كالوػػاق  كالشػػاف  كالقػػاق   (الػػداؿ)ك
 ال ركؼ العشرة: كالظاق  كالزام  كالطاد  كال اـ  كذذر لمقم  لهذر

جَِي ِػ  ٱل٧ُۡۡضؿ٦ِِيَ  َودََؿى﴿ حكله وعال : (الثاف)دو  (الداؿ) دمقاؿ -ُ ؿٍّ َٞ ةدِ يَۡٮ٦َهِٖؾ ٦َّ َٛ ۡو
َ
  ٤٩ ٱِۡل

اب٤ًُُِ٭٥ َؿاٖن  َۡسَ ُِ  .]َٓ ْٗ :إثراذاـ [ ﴾٨ِ٦ّ َٝ
َلأهَِؽۚۡ وَ  ٱلَۡ٭ۡؽيَ وَ ﴿ حكله وعال : (الذاؿ)دو  (الداؿ) كمقاؿ -ِ َٞ َٟ  ٱ٣ۡ ِ َٰل  .]ٕٗ :المائدة [ ﴾َذ
ٓ  ﴿ حكله وعال : (الضاد)دو  (الداؿ)كمقاؿ  - ّ ذَۡرَ٪ة  ِإَوَذا

َ
ۡذُ٭٥ۡ إِذَا ٱنلٍّةَس أ آَء َمكٍّ ِؽ َۡضٍّ ٕۡ لَُ٭٥  رَۡۡحَٗح ٨ِۢ٦ّ َب

١ۡٞؿ ِػٓ َءايَةدَِ٪ة  .]ُِ :اكلس  [ ﴾ ٦ٍّ
٩ذُ  ﴿ حكله وعال : (الواق)دو ( الداؿ)كمقاؿ  - ْ

َ
و٨٬ٍُّ َوأ ٮَن ِػ َوَّل دَُبَِِٰشُ ُٛ ١َِٰ َٟ ُظُؽودُ  ٱل٧ََۡصَِٰضِؽ  ٥ۡ َع  د٤ِۡ

 ِ َؿُبٮ٬َة ٱّللٍّ ۡٞ  .]ُٕٖ :الث رة [﴾  ََٚٗل َت
٤٬َِۡ٭ةٓ  ﴿ حكله وعال : (الشاف)دو ( الداؿ)كمقاؿ  - ٓ

َ
 .]ِٔ :اكثؼ  [﴾ وََمِ٭َؽ َمة٬ِٞؽ ٨ِۡ٦ّ أ

٨ ﴿ حكله وعال : (القاق)دو ( الداؿ)كمقاؿ  - ٔ ًَةٱََكَن يُؿِيُؽ زََٮاَب  ٦ٍّ ۡج  .]ُّْ :اللثاق  [ ﴾ لَّ
ُ َو٦َة ﴿ حكله وعال : (ظاقال)دو ( الداؿ)كمقاؿ  - ٕ ٧ٗ٤ۡة ٤ِۡ٣َّػ٧َِ٤ََٰي يُؿِ  ٱّللٍّ ُّ  .]َُٖ : ؿ ممراف [﴾ يُؽ 
ُء  ةيََسةُد َزۡيُذ٭َ   ﴿ حكله وعال : (الزام)دو ( الداؿ)كمقاؿ  - ٖ  .]ّٓ :اللكر [ ﴾يَُِضٓ
ْ  ﴿ ه وعال :حكل (الطاد)دو ( الداؿ)كمقاؿ  - ٗ ُِٞؽ ُوَٮاَع  َٝةلُٮا ۡٛ ۡ َج ِٟ ٱل  .]ِٕ :اكثؼ  [ ﴾ ٤٧َِ

 .]ُِٓ :الث رة [ ﴾َصةلُٮَت  ۥدُ َوَرَذ٢َ َداوُ  ﴿ حكله وعال : (ال اـ)دو ( الداؿ)كمقاؿ  - َُ
عػد مفوك ػ  ثعػد ثػاكف  دػإف دو ػت ث( الػداؿ)دو ذذر ال ركؼ العشرة ثشػرط لٌ  و ػ   (الداؿ)ك ودغـ 

 إذ اخر ػاف معػا مػف طػرؼ المثػاف كذلػؾ ل ػكة الم الثػ   ؛د ػط (الوػاق)دغـ إٌ  دػو ثاكف  دإلها   وػ
كا ثػػػػوفاؿ  كا لفوػػػػاح   الشػػػػدة )كلطػػػكؿ القلااػػػػا العماػػػػا  كمػػػػا للهمػػػػا مشػػػػوركاف دػػػو الطػػػػفات اآلواػػػػ : 

 .(ُ)(كافطمات

 :التاء -٘

ل ػد  (لوٌػاق)لػػثح لاضػا  داطػ (الطػاق)كدػو ( الػداؿ)ودغـ دو العشػرة األ ػرؼ الوػو وػدغـ داهػا  (الواق)
مػػف ثػػاب المقمػػاف  كلػػاس مػػف ثػػاب المو الثػػاف  لك  (الوػػاق)دػػو  (الوػػاق) مشػػر  ردػػا  إ  لف إدغػػاـ 

                                                           

(  الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات ُُْ َُْ/ُجم مػػد ثػػالـ م اثػػف : الهػػادم شػػرح طاثػػ  اللشػػر ) (ُ)
 (.ِٔصالشاطثا  ) (  مثدالفواح ال اضو: الكادو دو شرحِِٗ ُِٗ/ُج) العشر
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داهػػا مشػػرة ( الوػػاق)لطػػث ت ال ػػركؼ الوػػو وػػدغـ  (الوػػاق)المو ػػارثاف  دػػإذا لثػػ طلا مػػف  ممػػ  العػػدد 
 كالطػػاد  كال ػػاـ  كالطػػاق.كالػػزام  ل ػػرؼ  كذػػو: الثػػاف  كالػػذاؿ  كالضػػاد  كالشػػاف  كالقػػاق  كالظػػاق  

 كذذر لمقم  لهذر ال ركؼ العشرة:
ِي٨َ  ﴿ حكله وعال : (الثاف)دو ( الواق)دمقاؿ  -ُ  ٤٧ُِٮاْ  َوٱَّلٍّ َٔ ٤ََِٰدَٰخِ َءا٦َُ٪ٮاْ َو َٰٖخ  ٱ٣طٍّ  ﴾َقُ٪ۡؽِػ٤ُُ٭٥ۡ َصجٍّ
 .]ٕٓ :اللثاق [

ٗح ٨َِ٦ّ  ﴿ كلٌما حكله وعال : َٕ .  ]ِْٕ :الث رة [ ﴾ٱل٧َۡةِل َول٥َۡ يُۡؤَت َق  دمـ ارد داه افدغاـ أل ؿ ال ـز
ّيِ يُۡؾ٬َِۡبَ  ٱۡۡلََكَجَِٰخ إِنٍّ  ﴿ :حكله وعال  (الذاؿ) دو( الواق)كمقاؿ  - ِ َٰ  ةِتٖۚ  َٔ ٱلكٍّ ٠َِٰؿِي٨َ َذ َٟ ذ٠َِۡؿىَٰ ل٤ِزٍّ ِ  ﴾ل
 .]ُُْ :ذكد [

ۡؿَّبَٰ َذا  َوَءاتِ ﴿ مف حكله وعال : (الذاؿ)دو ( الواق)كاخومؼ المدغمكف دو إدغاـ  ُٞ ٫ُ  ٱ٣ۡ ٍّٞ  ٱل٧ِۡۡك١ِيَ وَ  ۥَظ
ب٢ًِِ  ٱۡب٨َ وَ   .]ِٔ :افثراق [ ﴾ ٱلكٍّ

ۡؿَّبَٰ ذَا  ةتِ  َٔ َف  ﴿ كمف حكله وعال : ُٞ ٫ُ  ٱ٣ۡ ٍّٞ ب٢ًِِ  ٱۡب٨َ وَ  ٱل٧ِۡۡك١ِيَ وَ  ۥَظ كحد لشار اثف  ]ّٖ :الركـ [﴾ ٱلكٍّ
 إل  ذذا الخالؼ ث كله: ق(ّّٖ)ت ال زرم

 (ُ) ..........كالخمؼ دو الزكاة كالوكراة  ؿ ... كلوأت  ت .

 دإف حاؿ: ما ك ه الخالؼ دو ذذاف المكضعاف ثالذات 
كك ػه افدغػاـ مػف ل ػؿ الو ػارب الػذم   ا اؿ: لعٌؿ ك ػه افظهػار لف ذػذاف المكضػعاف مػف الم ػزكـ

 كحد لشار اثف ال زرم إل  ذذا ث كله:  (ِ)ثاف ال رداف كحكة الكثرة
  ................ ... كدو ال ـز الظر .......

ف و ارثا دفاه ضعؼ  (ّ)دإف وماقال دفاه خمؼ ... كا 
ۡجٗعة  َوٱ٣َۡػَِٰؽَيَٰخِ ﴿حكله وعال :  (الضاد)دو ( الواق)كمقاؿ  -ّ  .]ُ :العاداات [ ﴾ًَ
حِ ُمَ٭َؽآَء  ﴿حكله وعال :  (الشاف)دو ( الواق)كمقاؿ  - ْ َٕ ۡرَب

َ
دُٮاْ ثِأ

ۡ
 .]ْ :اللكر [ ﴾ُث٥ٍّ ل٥َۡ يَد

ۡؽ ِصۡبِخ َمۡي َٝةلُٮاْ َي٧ََٰۡؿَي٥ُ ٣َ ﴿ خالؼ الذم دو حكله وعال :كحد و دـ الولثاه مم  ال ة ٔٗ َٞ  ﴾ ة َٚؿِّيٗ
 .]ِٕ :مراـ [

                                                           

 (.ُّْثات )رحـ ال( َْ)ص( اثف ال زرم : طاث  اللشر ُ)
 (.ُّْ/ُج( م مد ثالـ م اثف : الهادم شرح طاث  اللشر )ِ)
 (.ُِٔ ُِٓ)رحـ الثاواف (ّٗ)صاثف ال زرم : طاث  اللشر  (ّ)
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ِي٨َ  ﴿ حكله وعال : (القاق)دو ( الواق)كمقاؿ  - ٓ ْ  َوٱَّلٍّ ٤٧ُِٮا ّيِ َٔ ْ  ةتِ  َٔ ٱلكٍّ ِؽ٬َة َوَءا٦َُ٪ٓٮاْ  ُث٥ٍّ دَةثُٮا ٕۡ  ﴾٨ِۢ٦ َب
 .]ُّٓ :األمراؼ [

ر٧ًُِٮاْ  ﴿ مف حكله وعال : (القاق)و د( الواق)إدغاـ كاخومؼ المدغمكف دو 
َ
ةَ َوأ ٤َٮَٰ ةَ َوَءادُٮاْ  ٱلىٍّ ٠َٮَٰ ٍـّ ُث٥ٍّ  ٱل

ُۡذ٥ۡ   .]ّٖ :الث رة [﴾ دََٮَلٍّ
ِي٨َ  ٦ََس٢ُ  ﴿ كمف حكله وعال : َٰحَ ُۡح٤ُِّٮاْ  ٱَّلٍّ  .]ٓ :ال مع  [ ﴾ُث٥ٍّ ل٥َۡ َح٤٧ُِۡٮ٬َة  ٱۡلٍّۡٮَرى

ِي٨َ  إِنٍّ  ﴿: حكله وعال  (الظاق)دو ( الواق)كمقاؿ  - ٔ َُٰ٭٥ُ  ٱَّلٍّ ٍّٚى ِك٭٥ِۡ  ٱل٧ََۡلأه١َِحُ دََٮ ُٛ ٩
َ
ةلِِمٓ أ َّ﴾  

 .]ٕٗ :اللثاق [
َٜ ﴿ حكله وعال : (الزام)دو ( الواق)كمقاؿ  - ٕ ِي٨َ  وَِقً ْ  ٱَّلٍّ ۡٮا َٞ  ﴾  ُزَمًؿا ٱۡۡلَ٪ٍّحِ َربٍُّ٭٥ۡ إََِل  ٱتٍّ
 .]ّٕ :الزمر [
ٮُم  يَۡٮمَ ﴿ وعال :حكله  (الطاد) دو( الواق)كمقاؿ  -ٖ ُٞ وحُ َح ة ٱل٧ََۡلأه١َِحُ وَ  ٱلؿَّ ّٗٛ  .]ّٖ :اللثأ [﴾  َو
ِي٨َ ٰىََلَ  ٣َحَۡف  ﴿ حكله وعال : (ال اـ)دو ( الواق)كمقاؿ  - ٗ ٤٧ُِٮاْ  ٱَّلٍّ َٔ ٤ََِٰدَِٰخ َءا٦َُ٪ٮاْ َو ُصَ٪ةٞح ذ٧ًَِة  ٱ٣طٍّ

٧ُِٕٓٮاْ   .]ّٗ :المائدة [﴾ ََ
٥ِِٝ ﴿ عال :حكله و (الطاق)دو ( الواق)كمقاؿ  - َُ

َ
ةَ  َوأ ٤َٮَٰ َؿََفِ  ٱلىٍّ ة ٨َِ٦ّ  ٱنلٍَّ٭ةرِ ََ ٗٛ ٢ِۡ َوُز٣َ  ﴾ٱَلٍّ

 .(ُ)]ُُْ:ذكد[
ۡػَؿىَٰ ل٥َۡ يَُى٤َّٮاْ  ﴿ مف حكله وعال : (الطاق) دو( الواق)كاخومؼ المدغمكف دو إدغاـ 

ُ
ٌح أ َٛ ِ ةٓن ََ ِت 

ۡ
َوۡۡلَأ

 َٟ َٕ ًَُى٤َّٮاْ ٦َ  .(ِ)]َُِ :اللثاق [ ﴾٤َۡٚ
 زرم إل  ذذا الخالؼ ث كله:كحد لشار اثف ال 

 (ّ)كالخمؼ دو الزكاة كالوكراة  ؿ ... كلوأت  ت

 دإف حاؿ: ما ك ه الخالؼ دو ذذا المكض  ثالذات 
الو ػػالس الػػذم ثػػاف  :للػػه مػػف الم ػػزكـ. كك ػػه افدغػػاـ :ا ػػاؿ: لعػػٌؿ ك ػػه افظهػػار دػػو ذػػذا المكضػػ 

 ال رداف  كحكة الكثرة.
دغػػاـ  لمػػا ذكػػرت ذلػػا  (الوػػاق)دػػو  (ؿالػػدا)ك ( الطػػاق)دػػو  (الوػػاق)كا  ذػػك مػػف ثػػاب إدغػػاـ المو الثػػاف كا 
 .(ُ)(كالداؿ الواق)م  ال ركؼ الوو ادغـ داها  الكردذ

                                                           

 (.ُّْثات )رحـ ال( َْ)ص: طاث  اللشر اثف ال زرم (ُ)
 (.ُّْ َّْ/ُج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرٗٓص)   اللشرل مد ثف ال زرم : شرح طاث (ِ)
 (.ُّْثات )رحـ ال( َْ)صاثف ال زرم : طاث  اللشر  (ّ)
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 :الثاء -ٙ

 داها  كذو: (الداؿ)دو ال ركؼ الخمث  الوو ذكرت لكٌ  مف ال ركؼ الوو ودغـ  (القٌاق)كودغـ 
 ال ركؼ الخمث : كذذر لمقم  لهذر (الثاف  كالذاؿ  كالضاد  كالواق  كالشاف)
ًَۡف٨َُٰ َداوُ  َوَورَِث  ﴿ حكله وعال : (الثاف)دو  (القٌاق)دمقاؿ  -ُ  .]ُٔ :اللمؿ [ ﴾ۥَد ُق٤َ
٩َۡػ٥َِٰ وَ ﴿ :حكله وعال  (الذاؿ)دو  (القٌاق)كمقاؿ  - ِ

َ
ُٓ  ٱۡۡلَۡؿِث  وَ  ٱِۡل َٟ ٦ََتَٰ ِ َٰل ِ َذ ة ًَٮَٰ جۡ  ٱۡۡلَ   ﴾ًَة ٱلَّ

 .]ُْ : ؿ ممراف [
ِٙ إِثَۡس٥ًَِ٬َٰ  ﴿ حكله وعال : (الضاد)دو  (القٌاق)كمقاؿ - ّ ًۡ ًَ َٟ َظِؽيُر  َٰ دَى

َ
 ﴾ ٱل١ۡ٧َُۡؿ٦ِيَ ٢ۡ٬َ خ

 .]ِْ :الذاراات [
ْ وَ  ﴿ حكله وعال : (الواق)دو ( القٌاق)كمقاؿ  -ْ ٮا ٌُ ًُۡر دُۡؤَمُؿوَن  ٱۡم  .]ٓٔ :ال  ر [ ﴾َظ
ًؽا ظَ ﴿ حكله وعال : (الشاف)دو ( القٌاق)كمقاؿ  - ٓ َٗ َؿبَة َفَِٰؾهِ َوُّكَ ٦ِۡ٪َ٭ة َر ۡٞ َضَؿةَ ًُۡر ِمۡمُذ٧َة َوَّل َت ﴾ ٱلنٍّ
دغاـ   (ِ)]ّٓ :الث رة [ لما   ذك مف ثاب المو الثاف (الذاؿ)دو  (القٌاق)كا  لكردر م   ؛ذلا  اق ذكرركا 

 ال ركؼ الوو ادغـ داها القاق.

 :القاف والكاف -ٚ

َوََن٨ُۡ نَُكّجُِط ِِب٧َِۡؽَك ﴿: ل ك حكله وعال  (الكاؼ)إذا و رؾ ما حثؿ  (ال اؼ)ودغـ دو  (الكاؼ)
 ُ٥َ٤ ۡٔ َ

ٓ أ َٟ  َٝةَل إِّّنِ َ ُس ل ّؽِ َٞ ٧َُ٤ٮَن  َوُج ٕۡ  .]َّ :الث رة [ ﴾٦َة َّل َت
 .]ُُ :ال مع  [ ﴾ َودََؿُمٮَك َٝةٓن٧ِٗة﴿: لـ ودغـ ل ك حكله وعال ( الكاؼ)دإف ثكف ما حثؿ 

ث٢َۡ يََؽاهُ ﴿ :ك حكله وعال ل  (ال اؼ)إذا و رؾ ما حثؿ ( الكاؼ)ودغـ دو  (ال اؼ)ٌف دإلاضا ك 
 ََ َٙ يََنةٓءُ ٦َۡبُكٮ ًۡ ٠َ ُٜ  .]ْٔ :المائدة [ ﴾ َذةِن يُ٪ِٛ

ماـ  م   ( الكاؼ)إذا كالت معها دو كمم  كا دة  ككاف ثعد ( الكاؼ)دو (ال اؼ)ككذلؾ ودغـ 
َ٭ة ﴿ ل ك حكله وعال : حَّ

َ
د ْ  ٱنلٍّةُس  َيأ ِيَربٍُّس٥ُ  ٱۡخُجُؽوا ُس٥ۡ  ٱَّلٍّ َٞ  .(ّ)]ُِ : رة الث [ ﴾َػ٤َ

ىَسَٰ ﴿ مف حكله وعال :( الكاؼ)دو  (ال اؼ)كاخومؼ المدغمكف دو إدغاـ  ُس٨ٍّ  ۥٓ َرب٫َُّ  َٔ َٞ ٍّ٤ ََ   ﴾إِن 

                                                                                                                                                                          

 (.ُْْ/ُجم مد ثالـ م اثف : الهادم شرح طاث  اللشر ) (ُ)
  (  مثػدالفواح ال اضػو: الػكادو دػو شػرح الشػاطثاُُْ/ُج) شام : إثراز المعػالو مػف  ػرز األمػالو الظر  لثك (ِ)
 (.ُْٓ ُْْ/ُج(  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر )ّٔص)
 (.ّّْ/ُج) الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر (ّ)
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 .]ٓ :الو راـ [
 دإف حاؿ: ما ك ه الخالؼ دو ذذا المفظ 

 .(الكاؼ)ثعد  (ماـ  م  )ا اؿ: ك ه افظهار دو ذذا المفظ د د الشرط كذك: مدـ كحكع 
كاك  ) ػػؿ الكممػػ  ثالوألاػػث كال مػػ   ككػػأٌف لػػكف اللثػػكة الدالػػ  ممػػ  ال مػػ  حامػػت م ػػاـ كك ػػه افدغػػاـ ق

افمػاـ    كحد لشار إل  ذػذا الخػالؼ(ُ)دخفؼ المفظ ثافدغاـ  كالك هاف ط ا اف  دو الق ؿ (ال م 
 ث كله: ق(َٗٓ)ت الشاطثو

دغاـ ذم الو راـ طم كٌف حٌؿ ... ل ٌؽ كثالوألاث كال م  لق ال  (ِ)كا 

ماـ ) (الكاؼ)لك لـ ا   ثعد  ( ال اؼ)د د شرط مف الشرطاف المو دماف: ثأف ثكف ما حثؿ  دإف
َ٪ة َٚۡٮَُٝس٥ُ  ِإَوذۡ ﴿ ك ب افظهار  مقاؿ ذلؾ حكله وعال : ( م  ٕۡ ُس٥ۡ َوَرَذ َٞ َػۡؾ٩َة ٦ًَِثَٰ

َ
ٮرَ أ َُّ ﴾  ٱ٣

ُۗ وَ ﴿ :كحكله وعال   ]ّٔ :الث رة[ َٟ ٨ُۡ ٩َۡؿزُُٝ َِجحُ َنٍّ ٞۡ  ٱ٣َۡػَٰٞ  .(ّ)]ُِّ :طه  [ ﴾َٮىَٰ ل٤ِذٍّ
  د اؿ:  إل  إدغاـ ال اؼ دو الكاؼ دو كمم  كا دة ثشركطه ق(َٗٓ)ت افماـ الشاطثو كحد لشار

ف كمم   رداف داها و ارثا ... دإدغامه لم اؼ دو الكاؼ م وم    كا 
 الػػػػػػػػػػػػػٌ اؼ ماـ وخمػػػثمه مو ٌرؾ ... مثاف كثعد الكػػػػػػػػػػػػػكذذا إذا ما ح 
 (ْ)الػػػػػػػػػػم كـ ... كماقاحكـ لظهر كلرزحؾ ال ػػػ كـ كخػػػػػػػػػػارزحكـ كاقػػػػػك 

 :الذال -ٛ

َؾَ َٚ  ﴿ كذلؾ دو حكله وعال : (الثاف  كالطاد)ودغـ دو  رداف ذما:  (الذاؿ)  ٱۡۡلَۡعؿِ ِػ  ۥَقب٫َ٤ًُِ  ٱَّتٍّ
ٗبة  َؾَ وَ ﴿ كحكله وعال :  ]ُٔ :الكهؼ [ ﴾َۡسَ َضٗجة  ٱۡۡلَۡعؿِ  ِػ  ۥَقب٫َ٤ًُِ  ٱَّتٍّ  .]ّٔ :الكهؼ [﴾ َٔ

َؾَ ٦َة  ﴿ كحكله وعال :  ا  ٱَّتٍّ  .(ٓ)]ّ :ال ٌف [ ﴾َصَِٰعَجٗح َوَّل َوَلٗ
 
 

                                                           

 (.ُْٔ ُْٓ/ُج( م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر )ُ)
 (.ُّٓ)( رحـ الثات ُُص )  رز األمالو كك ه الوهالوافماـ الشاطثو:  (ِ)
 (.َْ/ُجارئ المثودم كوذكار الم رئ الملوهو )( اثف ال اطح: ثراج ال ّ)
 (.ُّْ-ُِّ) افوالثارحـ ( ُُص )  رز األمالو كك ه الوهالو( افماـ الشاطثو: ْ)
 (.ّٔص) (  مثدالفواح ال اضو: الكادو دو شرح الشاطثا َٔص( الظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر)ٓ)
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 :الجيم -ٜ

 ودغـ دو  رداف ذما: (ال اـ)
ِ ٨َِ٦ّ  ﴿: مف حكله وعال  (الواق) – ُ َٕةرِِج ذِي  ٱّللٍّ ُؿجُ  ٣ ٱل٧َۡ ٕۡ وحُ وَ  ٱل٧ََۡلأه١َِحُ  َت  ﴾إََِل٫ِۡ  ٱلؿَّ
 .]ْ ّ:ارجالمع[
َِّن٢ًِ َو٦ََس٤ُُ٭٥ۡ ِػ ﴿ مف حكله وعال : (الشاف) – ِ ۡػَؿَج َمۡط  ٱۡۡلِ

َ
ۡرٍع أ ـَ مم    ]ِٗ :الفوح [﴾  ۥ٫ُ  َٔ ٠َ

 .(ُ)الرا ح مف الك هاف  كالك هاف ط ا اف
ألف  ؛ذذب ذات ال ػرؼ كطػفوهث اػث وػ  دإلػه اػدغـ إدغامػا كػامال  كال رؼ إذا لدغـ دو ذذا الثاب

 ؽ ثال رداف  ردا كالقالو مشٌددا.افدغاـ ذك: اللط
 :ق(ّّٖ)ت حاؿ اثف ال زرم

 (ِ)................ ..... ... كال رؼ ثالٌطف  إف ادغـ ث ط

ذا كاف ال رؼ المدغـ  رؼ مم   ثكاق كاف  رؼ مٌد كلاف  لك  رؼ لاف د ط  ا كز داه  كا 
مٌد  كالثككف الم ض  األك ه الوو و كز دو مارض الثككف ملد الكحؼ مف ال طر  كالوكثط  كال

 ﴿ :كالركـ  كافشماـ  كما ذك مثاف دو ممـ الو كاد  مقاؿ ذلؾ دو  رؼ المٌد كالماف  حكله وعال 
ِنَٰمۡح ِٟ يَۡٮِم   ٣ ٱلؿٍِّظ٥ًِ  ٱلؿٍّ ٮََسَٰ َوۡي٤َُس٥ۡ َّل  َٝةَل  ﴿ كحكله وعال :  ]ْ–ّ :الفاو    [ ﴾ ٱّلِي٨ِ َؿ٤َِٰ لَُ٭٥ ٦َّ

واْ ٰىََلَ  ََتُ ۡٛ ِ َت ٮُل َربٍَّ٪ةٓ َءادَِ٪ة ِػ  َو٦ِۡ٪ُ٭٥ ﴿ كحكله وعال :  ]ُٔ :طه  [ ﴾٠َِؾٗثة  ٱّللٍّ ُٞ ٨ َح ًَة٦ٍّ ۡج   ﴾َظَكَ٪ٗح  ٱلَّ
 .]َُِ :الث رة [

َؾَ  ﴿ كمقاؿ ذلؾ دو  رؼ الماف حكله وعال : ِ  َوٱَّتٍّ ِؽه ٕۡ كحكله   ]ُْٖ :األمراؼ [ ﴾ ۦَٝۡٮُم ُمٮََسَٰ ٨ۢ٦ِ َب
ل٥َۡ دَؿَ  ﴿ وعال :

َ
َٙ ذَ  خ ًۡ ةٍد ٠َ َٕ ِ َٟ ث ٢َ َربَّ  .]ٔ :الف ر [ ﴾َٕ

ذا كاف حثؿ ال رؼ الذم ادغـ دو غارر  رؼ ط اح ثاكف دفاه مذذثاف ألذؿ األداق: مذذب  كا 
المو دماف كذك: لف ذذا ال رؼ ادغـ دو غارر إدغاما م ضا. كمذذب الموأخراف كذك: لف إدغامه 

إذ ال رؼ المدغـ   ثٌد مف وثكاله   م ضا مثار اعثر اللطؽ ثه لما داه مف ال م  ثاف الثاكلاف
ك الئذ اككف المراد مف إدغامه مم  مذذب الموأخراف إخفاقر كاخوالس  ركوه المعثر مله ثالرـك 

                                                           

 (.َِٗ ِٖٗ/ُج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
 (.ُّٖ)رحـ الثات  (َْ( اثف ال زرم: طاث  اللشر ص)ِ)
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ةَن  َمۡ٭ؿُ  ﴿ مقاؿ ذلؾ حكله وعال : ٌَ ِيٓ َرَم ٩ـَِل ذ٫ًِِ  ٱَّلٍّ
ُ
ۡؿَءانُ أ ُٞ : كحكله وعال   ]ُٖٓ :الث رة [﴾  ٱ٣ۡ

َٙ ٩َُس٥ُِ٤ّ ﴿ ًۡ ة  ٱل٧َۡۡ٭ؽِ ٨٦َ ََكَن ِػ َٝةلُٮاْ ٠َ ًّٗ  .(ُ)]ِٗ :مراـ  [ ﴾َوجِ
لٌف افظهػػار ذػػك األطػػؿ دػػو ال ػػركؼ الوػػو  :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثإظهػػار المو ػػارثاف ذػػك: التوجيففو

ف و ارثت  اخومفت مخار ها لف  :خاط  إذا و رؾ ال رداف ملها  كلٌما ك ه حراقة لثو ممرك دهػك  كا 
كلدغمػػػت ذػػػذر ال ػػػركؼ دػػػو ثعضػػػها لمو ػػػارب لك   و اللطػػػؽافدغػػػاـ لخػػػؼ مػػػف افظهػػػار كلثػػػهؿ دػػػ

 الو الس ال اطؿ ثالها دو المخرج كالطف .
قػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو المو ػػارثاف الكثاػػر داظهػػر  ماػػان دػػو اخػػوالؼ األلمػػا : األثففر

داف ال ػر  كػـ  كمهما وثعػان  خػوالؼ ال ػراقات دػو ذلػؾ  دعمػ  حػراقة لثػو ممػرك كمػف كاد ػه ثػاككف 
كذلػػؾ ألٌف حامدوػػه ذػػو إدغػػاـ المو ػػارثاف الكثاػػر إذا وػػكدرت الشػػركط كالوفػػت  ؛المو ػػارثاف ذػػك افدغػػاـ

 لمو ارثاف ذك افظهار مم  األطؿ.المكال   كمم  حراقة ال مهكر ثاككف  كـ ا
مثائؿ درش ال ركؼ د د اخومؼ ال راق دو ثعض المكاضػ  ثػاف  مفلٌما ما اوعمؽ ثالمو ارثاف الكثار 

 :فظهار كافدغاـ كمف ذذر المكاض ا

َٰخِ ﴿ :ل/ حاؿ وعال  ؽٍّ أ ة  َوٱ٣صٍّ ّٗٛ َِٰصَسَٰتِ َٚ ١َو ٤ََِٰحَِٰخ َٚ   ٢زَۡصٗؿا  ٱ٣شٍّ   [ّ-ُ: الطادات﴾ ] ٣ذ٠ًِۡؿا  ٱ٣تٍّ
َٰرَِيَِٰخ ﴿: كحاؿ وعال   .[ُ:  الذاراات﴾ ]ذَۡرٗوا  َوٱ٣زٍّ
هػار الوػاق ملػد الطػاد كالػزام كالػذاؿ حرل ال مهكر )كالطػادات طػفا...()الذاراات ذركا( ثإظ: القراءات

كحػػد ذكػػر   (ِ)ك مػػزة مكاد ػػا لػػه ثافدغػػاـ دػػاهف  ممػػ  حامدوػػه لثػػك ممػػرك لدػػو المكاضػػ  األرثعػػ   كحػػر 
لٌف الفػػػرؽ ثػػػاف حػػػراقة لثػػػو ممػػػرك كحػػػراقة  مػػػزة دػػػو ذػػػذر  :ق(َُّْ)تالشػػػاخ مثػػػد الفوػػػاح ال اضػػػو

  :المكاض  مف  هواف
ثػؿ  ثػد ملػدر مػف افدغػاـ الم ػض   رة إل   رك  الواق ل مػزةال ه  األكل : ذو لله   ا كز افشا

كثمقػؿ ذػذا حػاؿ لثػك ممػرك   دو ػكز لػه افشػارة إلػ   ركػ  الوػاقثخػالؼ لثػو ممػرك   مػف غاػر إشػارة
  .(ّ)ق(ْْْ)ت الدالو

                                                           

(  الظػر  مثػدالفواح ال اضػو: الػكادو دػو شػرح َُٓ ُْٗ/ُج( م مد ثالـ م اثف: الهادم شػرح طاثػ  اللشػر )ُ)
 (.ْٓ ْْ/ُج(  اثف ال اطح: ثراج ال ارئ المثودم كوذكار الم رئ الملوهو )ٕٔص) الشاطثا 

(  لثػػك ممػػو األذػػكازم: الػػك از دػػو حػػراقات ال ػػراق ََّ/ُج) زرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر( الظػػر  اثػػف ال ػػِ)
 (َّٖ/ُجالقمالا  )

 (.ُُِص( لثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث  )ّ)
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ثػػو ممػػرك لثخػػالؼ   ثػؿ  ثػػد مػػف المػػد المشػث   رللػػه   ا ػكز ل مػػزة الوكثػػط كال طػػ :ال هػ  القالاػػ 
 :مقػػؿ  للػه ملػػد  مػزة مػف الثػػاكف الػالـز المػدغـ :األك ػه القالقػػ . كالثػثب دػو ذػػذا الفػرؽدو ػكز لػه 

دو ػكز لػه افشػارة كمػا و ػكز   كملػد لثػو ممػرك مػف الثػاكف العػارض  ث ( دالثد مف المد المشث  د)
 .(ُ)له األك ه القالق 

لؼ ثػاكل  حثمهػا دافظهػار مو رك  كاأل (الواق)لف  :ذك  (الواق)ك ه حراقة ال مهكر ثإظهار: التوجيو
  (ِ)مػف ذػذر ال ػركؼ  (الواق)ب مخرج حرَّ  :ل ثف مف ال م  ثاف ثاكلاف  كك ه حراقة مف لدغـ ذك

 وخػػرج مػػف طػػرؼ المثػػاف (الطػػاد)كلطػػكؿ القلااػػا العماػػا  ك وخػػرج مػػف طػػرؼ المثػػاف (الوػػاق) :دمػػقال
 . (ّ)طماتكلطراؼ القلااا الثفم   كما للهما مشوركاف دو طفوو الهمس  كا 

لمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر المكاضػػػ   داظهػػػر ثكضػػػكح كذلػػػؾ دػػػو اخػػػوالؼ  كػػػـ : األثفففر
  دعمػػ  حػػراقة لثػػو ممػػرك ثػػاف افظهػػار كافدغػػاـ المو ػػارثاف الكثاػػر وثعػػان  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذلػػؾ

اـ لثػػػػو ممػػػػرك ذػػػػو إدغػػػػ ةكذلػػػػؾ ألٌف حامػػػػد ؛ارثاف ذػػػػك افدغػػػػاـك مػػػػزة ثػػػػاككف  كػػػػـ ال ػػػػرداف المو ػػػػ
ككاد ػػه  مػػزة دػػو ذػػذر المكاضػػ   كممػػ  حػػراقة   المو ػػارثاف الكثاػػر إذا وػػكدرت الشػػركط كالوفػػت المكالػػ 

 مم  األطؿ.ال مهكر ثاككف  كـ المو ارثاف ذك افظهار 
 ﴾ ُوۡجٗعة  ٱل٧ًَُِۡ٘سَٰتِ َٚ ﴿: [  حاؿ وعال ٓ: المرثالت﴾ ]ذ٠ًِۡؿا ٱل٤ۡ٧َُِۡٞحَِٰخ َٚ ﴿: حاؿ وعال  ب/
 [.ّ: العاداات]
)دالمم اػػات ذكػػػرا( كثإظهػػػار  :دػػو حكلػػػه وعػػػال  (الػػػذاؿ)ملػػػد  (الوػػاق)ال مهػػػكر ثإظهػػػار  لحػػر : قفففراءاتال
كخػػالد   لثػػك ممػػرك ممػػ  لطػػمه ل) دػػالمغارات طػػث ا(  كحػػر : مػػف حكلػػه وعػػال  (الطػػاد)ملػػد  (الوػػاق)

 .(ْ)ثخمؼ مله ثافدغاـ داهما
 حاؿ دو المقاؿ الثاثؽ.  ما :ؿ داه اااف دافظهار كافدغاـ دو ذذاف المكضعكلٌما ك ه : التوجيو

اف داومقػػؿ دػػو اخػػوالؼ  كػػـ المو ػػارثاف وثعػػان المكضػػعلمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذاف : األثففر 
  دعمػػ  حػػراقة لثػػو ممػػرك كخػػالد ثػػاككف  كػػـ ثػػاف افظهػػار كافدغػػاـ  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاوػػاف

مػ  حػراقة ال مهػكر ثػاككف  كػـ المو ػارثاف ال رداف المو ارثاف ذك افدغاـ دو ذذاف المكضػعاف  كم
 ظهار المو ارثاف الكثار.إكذلؾ مم  حامدوهـ دو ذك افظهار 

                                                           

 (.ِِٗص( مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )ُ)
 (.ََّص( اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث  )ِ)
 (.ّٖٖ/ُجثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا  ) ( م مدّ)
 (.ّّٓ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرْ)
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 المبحث الثالث
 أثر اختالف القراءات في الحرفين المتجانسين 

  (الواق)م   (الطاق)ؾ  كاخومفا دو ثعض الطفات  ال رداف المذاف اوف ا دو المخرجالمو الثاف: ذما 
ظَ  ﴿ :دو ل ك

َ
 :دو ل ك  (الواق)م   (الداؿ)[ كِٖدة : ]المائ ﴾بََكَُخ  َۢ﴿ [ كِِ]اللمؿ :  ﴾ُُخ أ

﴿ ٥ۡ َردت٥َُّ  ِإَونۡ ﴿  [ْٕاكثؼ : ]﴾  َظَىؽتَّ
َ
 :دو ل ك (الذاؿ)م   (القاق)ك  [َِ]اللثاق : ﴾ أ

﴿ َٟ ِ َٰل  .(ُ)[ُٕٔ]األمراؼ :  ﴾ي٤ََۡ٭رٖۚ ذٍّ
-طرؼ المثاف م  الوطػاحه ثأطػكؿ القلااػا العماػا مخر هف كا د: كذك ظهر  (الداؿ كالواقدالطاق ك )

  كلكػػف ذػػذر األ ػػرؼ اخومفػػت دػػو ثعػػض الطػػفات (ِ)-لم ال ػػزق الػػذم ولغػػرز داػػه القلاوػػاف مػػف المقػػ 
 .(الداؿ كالطاق)كالهمس لمواق دكف  ( لمواق كالداؿ)كافطثاؽ لمطاق  كا ثوفاؿ كا لفواح   كا ثوعالق

 كمطمؽ.  ككثار  اـ: طغاركال ثـ المو الثاف إل  قالق  لحث
دو ذذا المث ث مف المو الثاف الطغار كالكثار  لٌما المطمؽ: كذك لف او رؾ  ثاككف ال داثك 

ن  ﴿ :الث ث  وفاؽ ال ما  مم  إظهار  رداه  كمقاله اولاكلهاألكؿ كاثكف القالو دمف 
َ
ٮَن أ ُٕ ٧َ ُۡ َذَذ

َ
أ

 .[ٕٓ:  الث رة﴾ ]يُۡؤ٦ُِ٪ٮاْ ٣َُس٥ۡ 

 أثر اختالف القراءات في المتجانسين الصغير :المطمب األول

 ( الطاق)م   (الواقػ)مو ركا ك كالقالوالمو الثاف الطغار: ذك لف اككف ال رؼ األكؿ ملهما ثاكلا 
َذةِن  إِذۡ  ﴿ل ك:  دو َٛ ِ ةٓن ٍَّ خ  َ ﴿ :ل ك (الواق) دو (الداؿ)  [ُِِ:  ؿ ممراف﴾ ]٧٬ٍَّ  ﴾ َٝؽ دٍّبَيٍّ
 .(ّ)[ِٔٓ: الث رة]

ثعػػػض المثػػػائؿ ملهػػػا مثػػػائؿ موفػػػؽ ممػػػ  دػػػو ك ػػػكب افظهػػػار مطم نػػػا ملػػػد ال مهػػػكر إ   :ك كمػػػه
 إدغامها إدغامنا كامال كذو:

َذةِن  إِذۡ ﴿مقؿ:  (طاق)الوو ثعدذا   (الواق) - َٛ ِ ةٓن ٍَّ خ   .[ُِِ:  ؿ ممراف﴾ ]٧٬ٍَّ

                                                           

 (.ِِِ/ُج( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم )ُ)
 (.ِٓص( مثد العزاز ال ارئ: حكامد الو كاد مم  ركاا   فص مف ماطـ )ِ)
(  مطاػػ  حاثػػؿ لطػػر: غااػػ  المراػػد َٔص) الثراػػ  شػػرح الم دمػػ  ال زراػػ  ( الظػػر: طػػفكة م مػػكد ثػػالـ: دػػوح ربّ)
 (.ُٕٔص)
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ؽتَّ َلُ  ﴿مقؿ:   (واق)الوو ثعد  (الداؿ) -  .[ُْ: المدقر﴾ ]َت٧ِۡ٭ًٗؽا  ۥَوَم٭ٍّ
َُٕس٥ُ  َو٨َ٣﴿مقؿ:  (ظاق)الوو ثعدذا  (الذاؿ) - َٛ ٧َۡ٤ُذ٥ۡ  ٱَۡلَۡٮمَ يَ٪ ٍّّ  .[ّٗ: الزخرؼ﴾ ]إِذ 

ا كذو: ا لاحطن  كمثأل  كا دة موفؽ مم  إدغامها إدغامن
َظُُخ  ﴿مقؿ:  (واق)الوو ثعدذا  (الطاق)-

َ
 .[ِِ: اللمؿ﴾ ] أ

 كمثأل  كا دة مخومؼ داها ثاف افظهار كافخفاق كذو:
٢ًٖ  دَۡؿ٦ًِِ٭٥﴿ مقؿ: (ثاق)لثاكل  الوو ثعدذا ماـ اال كحد ثث ت افشارة   [ْ: الفاؿ ﴾ ] ِِبَِضةَرةٖ ٨ِ٦ّ ِقّضِ

 .(ُ)دو ثاب الماـ الثاكل  إل  لف افخفاق ذك حكؿ ال مهكر مف لذؿ األىدىاق  كحاؿ ثإظهارذا

 :اختالف القراءات في المتجانسين الصغير وأثر ذلك االختالف
دراػػؽ ثافظهػػار  لد ػػر   ثعػػض المثػػائؿ الفرشػػا  دامػػا اوعمػػؽ ثالمو الثػػاف الطػػغار اخومػػؼ ال ػػراق دػػو

خػػػركف ثافدغػػػاـ  ككػػػاف لهػػػذا ا خػػػوالؼ لقػػػرر الكاضػػػح دػػػو  كػػػـ المو الثػػػاف إظهػػػارا   ذػػػالكحر   داهػػػا
دغامان كمف ذذر المكاض  ما امو:  كا 

 :كمف األمقم  مم  ذلؾ ،/ الباء مع الميمٔ
ٮهُ ُحَةِقۡجُس٥ ث٫ِِ ِإَون ُتجۡ  ﴿: حكله وعػال  ل/  ُٛ ۡو َُّتۡ

َ
ِكُس٥ۡ أ ُٛ ٩

َ
ُ  ُؽواْ ٦َة ِػٓ أ ُب ٨٦َ  ٱّللٍّ ّؾِ َٕ ُِٛؿ ل٨٧َِ يََنةُٓء َوُي ۡ٘ ًَ َذ

ُۗ وَ  ُ يََنةُٓء ءٖ َِٝؽيٌؿ   ٱّللٍّ ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ   .[ِْٖ:  الث رة﴾ ]ٰىََلَ

دػػػو ذػػػذا  )كاعػػػذب مػػػف اشػػػاق( :ال مهػػػكر ثإثػػػكاف الثػػػاق ممػػػ  ال ػػػـز دػػػو حكلػػػه وعػػػال  لحػػػر : القفففراءات
(  قػـ اخومػؼ الػذاف حػر  ) ماطـ كاثف مامر كلثك  عفر كاع كب ثردػ  لالمكض  خاط   كحر   ؤااعػذبي

كرش ثافظهػار  ل  كحػر (المػاـ)دػو  (الثػاق)ثإثكاف الثاق ثاف افظهار كافدغاـ  د رل  مهكرذـ ثإدغػاـ 
 .(ِ)افظهار كافدغاـ : مزة كاثف كقار كحالكف ثالك هاف لمف الطرا اف  كحر 

معطكؼ ممػ   ػكاب الشػرط الم ػزكـ   ذاماطف  كما ثعد (الفاق)لٌف  :ك ه حراقة ال ـز ذك: التوجيو
كا ػكز الردػ    كذو  ممػ  اثػوئلادا   مكالـ مما حثمهل لٌله حط  :كذك ا اثثكـ  كك ه حراقة الرد  ذك

ذر ذػو : لف ا عػؿ الفعػؿ خثػر مثوػدل م ػذكؼ و ػدارر دهػك اغفػر لمػف اشػاق كذػل ػدذمامم  ك هػاف : 
 .(ّ)ا ثوئلادا ال مم  

                                                           

 (.ُٕٕ ُٕٔص(  مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ٕٗص) ( م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كادُ)
 (.ُِٔ/ُج) (  الطفاحثو: غاث اللف َُ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ِ)
دارؾ الولزاػػؿ مػػ :ق(َُٕك الثركػػات مثػػد ا ثػػف ل مػػد ثػػف م مػػكد  ػػادظ الػػداف اللثػػفو )تثػػلاللثػػفو: الظػػر   (ّ)

 ( ـُٖٗٗ-قُُْٗ) ط/ األكلػػػػ   ثاػػػػركت –دار الكمػػػػـ الطاػػػػب   و  اػػػػؽ: اكثػػػػؼ ممػػػػو ثػػػػداكم: ك  ػػػػائؽ الوأكاػػػػؿ
       ف كثاالػػه مػػراب ال ػػر إ :ق(َُّْ)ت  مػػد مطػػطف  دركاػػشلم اػػو الػػداف ثػػف دركاػػش:  و الػػدافم ػػ  (ِِّ/ُج)
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: لف اعطؼ  مم  مف دعؿ كدامؿ دهك مطؼ  مم  مم   مم  كلاس مطؼ دعؿ مم  دعػؿ كاآلخر
  كا ثػػوفاؿ كو الثػػهما دػػو ا لفوػػاح (الثػػاق كالمػػاـ)او ػػاد مخػػرج  :ك ػػه حػػراقة افدغػػاـك   (ُ)كمػػا و ػػدـ

 كافدغاـ درع مله. (ِ)لله ذك األطؿ :كك ه افظهار
هػػر األقػر الموروػػب ممػػ  اخػوالؼ ال ػػراقات دػو ذػػذا المكضػ  ثكضػػكح كذلػؾ دػػو اخػػوالؼ كاظ: األثفر

ثػػػال ـز كذػػػـ  اعػػػذب( )ل لػػػكع المو الثػػػاف ك كمػػػه وثعػػػان  خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو اآلاػػػ   دأٌمػػػا مػػػف حػػػر 
ك كمػه   كذلؾ لثككف األكؿ كو ػرؾ القػالو ؛ال مهكر دثاككف ملدذـ مف ثاب المو الثاف الطغار

 ؛اآلاػ ظهػار دػو ذػذر ذػك افإٌ  كرشان مف لاد  دثػاككف  كػـ المو ػالس ملػدر  اقوهـحر افدغاـ مم  
ثػػػػالرد  كذػػػػـ ماطػػػػـ كمػػػػف كاد ػػػػه دثػػػػاككف ملػػػػدذـ مػػػػف ثػػػػاب  لألٌلػػػػه خػػػػالؼ المػػػػدغماف  كلٌمػػػػا مػػػػف حػػػػر 

 ؛ك كمػه افظهػار ملػدذـ  المو الثاف الكثاػر؛ كذلػؾ لو ػرؾ ال ػرداف األكؿ كالقػالو مػف المو الثػاف
 ذو إظهار المو الثاف الكثار.ألٌف حامدوهـ 

َجةلِ َجۡؿِي ثِِ٭٥ۡ ِػ َمۡٮٖج ٠َ  َوِِهَ ﴿: ب/ حكلػه وعػال  ـِٖل َيَُٰجَِنٍّ  ٱۡبَ٪٫ُۥَو٩َةَدىَٰ ٩ُٮٌح  ٱۡۡلِ ٕۡ َ٪ة  ٱۡر٠َتَوََكَن ِػ ٦َ َٕ ٍّ٦
 َٓ ِؿِي٨َ َوَّل دَُس٨ ٦ٍّ َٰٛ  [.ِْ:  ذكد﴾ ] ٱ٣َۡؿ

معلا(  كحرل حالكف كاثف  ) (ماـ)ركب( دو ا) (ثاق)الكثائو كلثك ممرك كاع كب ثإدغاـ  لحر : القراءات
افظهػػار كافدغػػاـ  كحػػرل كرش كاثػػف مػػامر كخمػػؼ مػػف  مػػزة كلثػػك  :كقاػػر كماطػػـ كخػػالد ثػػالك هاف

 .(ّ) عفر كخمؼ العاشر ثافظهار حك ن كا دان 
 مم  الثككف لألمر د ثف (الثاق)اوفاؽ مخرج ال رداف كثلاق  :ك ه حراقة افدغاـ ذك: التوجيو
حٞ  َودٍّت ﴿: مقؿ  ثله دو حكله وعال   افدغاـ َٛ ِ ةٓن   كلاضان دإٌف افدغاـ لخؼ [ٗٔ:  ؿ ممراف﴾ ]ٍَّ

لله لو  ثالكالـ مم  األطؿ ألف األطؿ  :مم  المثاف كلثهؿ دو اللطؽ  كك ه افظهار ذك
  إذ لٌف  راقوافالثافظهار كافدغاـ معان ذك ال م  ثاف  ل  كك ه مف حر (ْ)افظهار كافدغاـ درع مله

 ذما.اال م  ثاف ال كلاف إذا لمكف خار مف ورؾ ل د
لٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  داوثػػاف دػػو اخػػوالؼ  كػػـ المو الثػػاف الطػػغار : األثففر

كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقات دو اآلا   دعم  حراقة الكثائو كمف معه ثاككف  كـ المو الثاف ذك 
                                                                                                                                                                          

 -دمشػؽ  -اثػف كقاػر    ) دارثاػركت( -دمشػؽ  - مػص   )دار الامامػ   -ثػكرا    دار افرشاد لمشئكف ال امعاػ 
 .(ْْٕ/ُج) ( ذػ ُُْٓ)ط/ الراثع    ثاركت(

 (.ّٕٔ/ِج( الظر  لثك  ااف: الث ر الم اط )ُ)
 (.ْٗٓ/ُجالظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر ) (ِ)
 (.ّْ/ُج) الق الثشرالدمااطو: او اؼ دض الظر  (ّ)
 (.ْٕٓ/ُج(   اللكارم: شرح طاث  اللشر )ُٕٖص) ( الظر  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ْ)
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د اػه ادػو ذػذر ال الػ   كممػ  حػراقة اثػف مػامر كمك  (المػاـ)دػو   (اقثال)ادغمكف افدغاـ؛ كذلؾ ألٌلهـ 
دػػو ذػػذر اآلاػػ   كممػػ  حػػراقة اثػػف  (المػػاـ)ملػػد   (اقثػػال)ألٌلهػػـ اظهػػركف  ؛ثػػاككف ال كػػـ ذػػك افظهػػار

كقاػػػر كمػػػف كاد ػػػه ثػػػاككف ال كػػػـ ذػػػك  ػػػكاز افظهػػػار كافدغػػػاـ؛ ألٌلهػػػـ ا ػػػرؤكف ثػػػالك هاف كاخاػػػركف 
 ثالهما.

٫ُ٠ۡ ي٤ََۡ٭رٖۚ  ٱ٣َُۡكۡتِ ٧َ٠ََس٢ِ  ۥَذ٧ََس٫ُ٤ُ ﴿ :كمقالػه حكلػه وعػال  ،ثاء مع الذال/ الِ ۡو َتَۡتُ
َ
٫ًِۡ ي٤ََۡ٭ۡر أ َ٤ َٔ إِن َح٢ۡ٧ِۡ 

َٟ ٦ََس٢ُ  ِ َٰل ۡٮمِ ذٍّ َٞ ِي٨َ  ٱ٣ۡ ثُٮاْ أَِب ٱَّلٍّ ۚۡ ٠َؾٍّ  .[ُٕٔ:  األمراؼ﴾ ]َيَٰذَِ٪ة
 لدػػو ذػذا المكضػػ  ثػػال خػػالؼ  كحػػر  (لػػذاؿا)دػػو  (القػاق)امهػػث ذلػػؾ( ثإدغػػاـ  حػػرل ال مهػكر): القففراءات

 .(ُ)لاد  كلثك  عفر كاثف كقار كذشاـ كماطـ ثالك هاف افظهار كافدغاـ
 اث اخر اف مف طرؼ  (الذاؿ ك القاق)اوفاؽ مخرج ال رداف  :ذك ك ه حراقة ال مهكر: التوجيو

ك كله   ف افدغاـ ل ثلهد ث (القاق)كمما ا كم ذذر ال راقة ثككف   المثاف م  لطراؼ القلااا العماا
ْ ﴿ :وعال  ٧َُ٤ٮٓا ٍّّ ُ٭٥ۡ إِذ  جٍّ

َ
ـ لخؼ مم  المثاف كلثهؿ دو   كلاضان دإٌف افدغا[ْٔ: اللثاق﴾ ]َولَۡٮ خ

  إذ لٌف ال م  ثاف ال كلاف إذا ال راقوافال م  ثاف  :ثافظهار كافدغاـ معان ذك ل  كك ه مف حر اللطؽ
 لمكف خار مف ورؾ ل دذما. 

لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  داظهر  ماان كذلؾ دو اخوالؼ  كـ المو الثػاف وثعػا  لٌما: األثر
 خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ   دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثػػاككف ال كػػـ ذػػك إدغػػاـ المو الثػػاف؛ 

ك دو ذذر ال ال   كمم  حراقة لاد  كمكاد اه ثاككف ال كـ ذ (الذاؿ)دو  (القاق)كذلؾ ألٌلهـ ادغمكف 
 ثالك هاف كاخاركف ال ارئ ثالهما.افظهار كافدغاـ  كذلؾ ألٌلهـ ا رؤكف 

 أثر اختالف القراءات في المتجانسين الكبير :المطمب الثاني

إٌ  دو ثعض المثائؿ  (ِ)المو الثاف الكثار: ذك لف او رؾ ال رداف األكؿ كالقالو  ك كمه افظهار
 :دغاـ كما ثاأووثاف افظهار كاف الوو اخومؼ داها ال راق

 :اختالف القراءات في المتجانسين الكبير واألثر المترتب عميو
اخومؼ ال راق دو  كـ المو الثاف الكثار دو ثعض مثائؿ األطكؿ كالفػرش  كمػف مثػائؿ األطػكؿ 

 امو: الوو كح  داها الخالؼ ما

                                                           

 (.ُُِص( ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر )ُ)
 (.ُٕٕص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ِ)
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ٮاْ  ﴿ :مقؿ حكله وعال   إدغام الدال في التاء -ُ ٌُ ُٞ يَۡفَٰ َوَّل دَ٪
َ
َؽ دَۡٮ٠ًِِؽ٬َة  ٨َ ٱِۡل ٕۡ  .[ُٗ: الل ؿ ﴾ ]َب

٥ِِٝ  ﴿ :مقؿ حكله وعال  (الطاق)دو  (الواق)ك
َ
ةَ  َوأ ٤َٮَٰ َؿََفِ  ٱلىٍّ ة ٨َِ٦ّ  ٱنلٍَّ٭ةرِ ََ ٗٛ ٢ِۡ َوُز٣َ   [ُُْ: ذكد ﴾ ]ٱَلٍّ

ُٓ  ٱۡۡلَۡؿِث  وَ  ﴿ :مقؿ حكله وعال  (الذاؿ)دو  (القاق)ك َٟ ٦ََتَٰ ِ َٰل ِ َذ ة ًَٮَٰ ًَة ٱۡۡلَ ۡج  .[ُْ: مراف ؿ م ﴾ ] ٱلَّ
لثك ممرك ثافدغاـ داها  كحد ثثؽ الكالـ دػو ذػذر  لال مهكر ثافظهار دو ذذر المثائؿ  كحر  لد د حر 

 المثائؿ ملد ال داث مم   كـ المو ارثاف الكثار.
لٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػائؿ داوثػػاف ثكضػػكح كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ : األثففر

ؼ ال ػراقات داهػا  دعمػ  حػراقة لثػو ممػرك ثػاككف  كػـ ال ػرداف المو الثػاف المو الثاف وثعان  خوال
دػػو  (القػػاق)  ك(الطػػاق)دػػو  (الوػػاق)  ك(الوػػاق)دػػو  (الػػداؿ)ألٌلػػه اػػدغـ  ؛ذػػك افدغػػاـ دػػو ذػػذر المثػػائؿ

كما و دـ  كمم  حراقة ال مهكر ثاككف  كـ المو الثػاف ذػك افظهػار  كذلػؾ ممػ  حامػدوهـ  (الذاؿ)
 و الثاف الكثار.دو إظهار الم

 اعذب مف اشاق(  كذلؾ دو خمث  مكاض :  ) :دو حكله وعال  ،الباء مع الميم -ِ
ۚۡ وَ  ﴿ حكله وعال : - ُ ُب ٨٦َ يََنةُٓء ّؾِ َٕ ُِٛؿ ل٨٧َِ يََنةُٓء َوُي ۡ٘ ُ َح ٮرٞ رٍِّظ٥ًٞ  ٱّللٍّ ُٛ  .]ُِٗ : ؿ ممراف [ ﴾َد
ُب ﴿ حكله وعال : - ِ ّؾِ َٕ ُِٛؿ ل٨٧َِ يََنةُٓء َوُي ۡ٘ ُٟ َح ِ ُم٤ۡ ۚۡ َوّلِلٍّ َٰتِ ٨٦َ يََنةُٓء َفََٰق ۡرِض وَ  ٱلكٍّ

َ
 ﴾ ثَۡحَ٪ُ٭٧َة َو٦َة ٱِۡل

 .]ُٖ :لمائدةا[
ُۗ وَ ﴿ حكله وعال : - ّ ُِٛؿ ل٨٧َِ يََنةُٓء ۡ٘ ُب ٨٦َ يََنةُٓء َوَي ّؾِ َٕ ُ ُح ءٖ َِٝؽيؿٞ  ٱّللٍّ ِ ََشۡ

َٰ ُُكّ  .]َْ :المائدة [ ﴾ ٰىََلَ
ُب ﴿ حكله وعال : - ْ ّؾِ َٕ ٤َُجٮنَ َويَؿَۡظ٥ُ ٨٦َ يَنَ ٨٦َ يََنةُٓء  ُح ۡٞ  .]ُِ :العلكثكت[ ﴾ ةُٓء  ِإَوََل٫ِۡ ُت
ۚۡ َوََكَن ﴿ حكله وعال : - ٓ ُب ٨٦َ يََنةُٓء ّؾِ َٕ ُِٛؿ ل٨٧َِ يََنةُٓء َوُي ۡ٘ ُ َح ٮٗرا رٍِّظ٧ًٗة  ٱّللٍّ ُٛ  .]ُْ :الفوح[ ﴾َد

ممػرك ثخمػؼ ملػه  لثػك لكحػر   دػو ذػذر المكاضػ  (المػاـ)ملػد  (الثػاق)ال مهػكر ثإظهػار  لحػر : القراءات
 .(ُ)ثافدغاـ داها

حكة الو الس  :لٌله ذك األطؿ دو ال ركؼ الموغاارة  كك ه افدغاـ ذك :ك ه افظهار ذك: التوجيو
اعذب دكف  (ثاق)كك ه وخطاص    اث اخر اف مف مخرج كا د كذك الشفواف (الماـ)ك (الثاق)ثاف 

ل" ث كله:  ق(ّّٖ)ت غارذا ذك ما ذكرر اثف ال زرم اد   ك ما اخوطت ذذر المكاض  ثافدغاـ مكىاً 
ـي مىٍف(  )لما  اكرذا كذك اىٍغًفري ًلمىٍف( إمَّا حىثمها  لىك ثعدذا دطرد اًفدغاـ لذلؾ  كمف قـ) اىٍر ى ظهر ل كى

                                                           

 الهػػػػادم شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػر(  م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػف: ُٔص( الظػػػػر  ل مػػػػد ثػػػػف ال ػػػػزرم: شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػر )ُ)
 (.ُْٖ/ُج)
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  . لف د الم اكر[ُُٖ:  ؿ ممراف﴾ ]َقَ٪١ۡذُُت ٦َة ﴿  [ّٕ: ال  ﴾ ]ُۡضَِب ٦ََس٢ٞ ﴿: مىا مدا ذلؾ ل ك
 .(ُ)اًداه خالد عمـ لكذذا مما  

لٌمػا األقػر الموروػب ممػػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المكاضػػ  داظهػر  ماػان دػو اخػوالؼ  كػػـ : األثفر
  دعمػ  حػراقة لثػو ممػرك ثاف افظهػار كافدغػاـ المو الثاف ثثثب اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلاات

ملهػا  (المػاـ)دػو  (الثاق)ـ ألٌله ادغ ؛ثاككف  كـ ال رداف المو الثاف ذك افدغاـ دو ذذر المكاض 
كذلػػػؾ ألٌف حامػػػدوهـ دػػػو  ؛ثػػػاككف  كػػػـ المو الثػػػاف ذػػػك افظهػػػاركمػػػا و ػػػدـ  كممػػػ  حػػػراقة ال مهػػػكر 

 .افظهار دائمان  المو الثاف الكثار
  :الميم عند الباء -ٖ

ث ائها مم   ركوها (الثاق)المو رك  ملد  ال مهكر ثإظهار الماـ لحر : القراءات لثك ممرك  لحر   ك كا 
٣َحَۡف  ﴿ :مقؿ  كالها ثشرط لف و   ثعد مو رؾكذلؾ ثعد وث (الثاق)إخفاق الماـ المو رك  ملد ث

َ
ُ خ  ٱّللٍّ

 ِ ٥ََ٤ ث ۡٔ َ
١َِٰؿِي٨َ ثِأ بَُّس٥ۡ ﴿  [ّٓ: األلعاـ﴾ ] ٱ٣ضٍّ ٥َُ٤ ثُِس٥ۡ  رٍّ ۡٔ َ

  دإذا ثكف ما حثمها لـ [ْٓ: افثراق﴾ ] أ
ِ  ٱۡۡلََؿامُ  ۡ٭ؿُ ٱلنٍّ ﴿ :مقؿ حكله وعال  ( اللشر)اطح إخفاؤذا مف طرؽ  ۡ٭ؿِ ث [ ُْٗ:الث رة﴾ ] ٱۡۡلََؿامِ  ٱلنٍّ

﴿ َٰ  .(ِ) [ُِّ: الث رة﴾ ]٥ُ ثَج٫ًِِ  ۧثَِ٭ةٓ إِثَۡسَِٰه  َوَوّصٍّ
لمػػػػا اشػػػػوركا دػػػػو المخػػػػرج كو الثػػػػا دػػػػو ا لفوػػػػاح  (المػػػػاـ كالثػػػػاق)لف  :ذػػػػكك ػػػػه افخفػػػػاق : التوجيففففو

إلػ  افخفػاق  ك  وػرد اللػكف؛ لكقػرة كا ثوفاؿ  كق ؿ افظهار  كافدغػاـ الم ػض اػذذب الغلػ   مػدؿ 
ممػ  الث ػاق  :لو  ؽ الق ؿ كالومكف مف الغلػ   كك ػه حػراقة افظهػار ذػك ؛الملاثثات  كاشوراط ال رك 

 .(ّ)األطؿ ثافظهار دو ال ركؼ المو رك 
لٌمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر المثػػػئم  داومقػػػؿ دػػػو اخػػػوالؼ  كػػػـ المو الثػػػاف وثعػػػان : األثفففر

  دعم  حراقة لثو ممرك ثاككف  كـ المو الثاف ذك افخفاق دو ذذر المثئم ال راقات دو  خوالؼ 
ـ  كمػػدؿ الػػ  افخفػػاق دػػو ذػػذر ألٌف حامدوػػه دػػو المو الثػػاف الكثاػػر ذػػو افدغػػاكذلػػؾ  ؛ل ثػػأذػػذر الم
 ف  كممػ  حػراقة ال مهػكر ثػاككف  كػـ المو الثػااطمح دو الماـ مػ  الثػاق إٌ  ذلػؾألٌله    ؛ل أالمث

 كذلؾ مم  حامدوهـ دو إظهار المو الثاف الكثار. ذك افظهار
 
 

                                                           

 (.ِٕٖ/ُج( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )ُ)
 (.ُْٖ/ُج( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر )ِ)
 (.ّْٕ/ُج( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )ّ)
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 :الروم واإلشمام في اإلدغام الكبير جواز
و كز افشارة ثالرـك  كافشماـ إل   رك  ال رؼ المدغـ. كالمراد ثالركـ ذلػا: افخفػاق  كا خػوالس  

 كذك: افوااف ثمعظـ ال رك .
 م ارل  اللطؽ ثافدغاـ.كالمراد ثافشماـ ذلا: ضـٌ الشفواف م  

 كالركـ خاص ثالمضمكـ  كالمردكع كالم ركر  كالمكثكر.
 .(ُ)كافشماـ خاص ثالمضمكـ  كالمردكع د ط

كاآلخذكف ثالرـك  كافشماـ دو ذذا الثاب ل معكا مم  مل  الرـك  كافشماـ دو ال رؼ المدغـ إذا 
ٍَّنةٓءُ ٩ُِىً﴿ ل ك حكله وعال : (ثاق لك ماما) كالمدغـ داه (ثاق)كاف    ]ٔٓ :اكثؼ [ ﴾ ُت ثِؿَۡۡحَذَِ٪ة ٨٦َ ن

ُِٛؿ ل٨٧َِ يَنَ ﴿ كحكله وعال : ۡ٘ ُب ٨٦َ يََنةٓءُ َح ّؾِ َٕ  .]ُِٗ : ؿ ممراف[ ﴾ ةُٓء َوُي
ُ وَ ﴿ ل ػػك حكلػػه وعػػال : (ثػػاق لك مامػػا)كالمػػدغـ داػػه  (مامػػا)لك كػػاف ال ػػرؼ المػػدغـ  ٤َ  ٥ُ ث٧َِ  ة  ٱّللٍّ ۡٔ َ

أ
ٮنَ  ُٛ ل٥َۡ ﴿ ه وعال :كحكل  ]ٕٕ :اكثؼ [ ﴾دَِى

َ
نٍّ  خ

َ
٥َۡ٤ أ ٕۡ َ َت ٥َُ٤ ٦َة ِػ  ٱّللٍّ ٕۡ ٧َةٓءِ َح ۡرِض وَ  ٱلكٍّ

َ
 .]َٕ:ال  [ ﴾ٱِۡل
المدغم  دو  (الفاق)كاثوقل  ثعض اآلخذاف ثالرـك  كافشماـ دو ذذا الثاب  الرـك  كافشماـ دو 

ؿُِف ﴿ مقمها  ل ك حكله وعال : ٕۡ ةَ  َت ٥ًِِ ِػ وُُصٮ٬ِ٭٥ِۡ ٩َّۡضَ  .]ِْ :مطففاف ال[ ﴾ ٱنلٍّٕ
ألف ذػػذر ال ػػركؼ  ؛وعػػٌذر الػػركـ  كافشػػماـ (:الثػػاق  كالمػػاـ  كالفػػاق)ك ػػه ملػػ  الػػركـ  كافشػػماـ دػػو: 

 .(ِ)الشفواف وخرج مف
لٌمػػػا مثػػػائؿ دػػػرش ال ػػػركؼ الموعم ػػػ  ثالمو الثػػػاف الكثاػػػر د ػػػد كحػػػ  الخػػػالؼ ثػػػاف ال ػػػراق دػػػو ثعػػػض 

 كمف ذذر المكاض  ما اأوو:المكاض  الم طكرة مم  ثكرذا ثاف افظهار كافدغاـ 

ُصٮَرُم٥ۡ يَۡٮَم  ﴿ :ل/ حػاؿ وعػال 
ُ
ٍّٚۡٮَن أ ٧َة دَُٮ ٨ِ  ٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِ  ِإَوجٍّ َٔ ۡدِػ٢َ  ٱنلٍّةرِ َذ٨٧َ زُۡظـَِح 

ُ
ُۗ َو٦َ ة  ٱۡۡلَ٪ٍّحَ َوأ َٞ ۡؽ َٚ ةَز َذ

ةُ  ًَٮَٰ ٓ  ٱۡۡلَ ًَة ۡج ُٓ  ٱلَّ ُؿورِ إِّلٍّ ٦ََتَٰ ُ٘  .[ُٖٓ:   ؿ ممراف ﴾ ] ٱ٣ۡ
لثك ممرك ثخمؼ مله  ل  كحر (العاف)ملد  (ال اق)ثإظهار  )ز زح مف( مهكرال  لحر : القراءات
ُصَ٪ةَح  َوَّل ﴿ :مقؿ  دو ذذا المكض  د ط  دال ادخؿ معه ما شاثهه (العاف)دو  (ال اق)ثإدغاـ 

ًُۡس٥ۡ  َ٤  .(ّ) [ّ: المائدة﴾ ] ٱنلَُّىتِ َو٦َة ُذثَِط ٰىََلَ ﴿  [ِّٓ: الث رة﴾ ]َٔ

                                                           

 (.ُْٗ/ُجالهادم شرح طاث  اللشر ) ( م مد ثالـ م اثف:ُ)
(  م مػػد ّْٗ ّْٖ/ُج) (  اللػػكارم: شػػرح طاثػػ  اللشػػرِٔص) ال ػػزرم: شػػرح طاثػػ  اللشػػر( الظػػر  ل مػػد ثػػف ِ)

 (.ُْٗ/ُجالهادم شرح طاث  اللشر ) ثالـ م اثف:
 (.َِٖ/ُج) (  الكاثطو: الكلز دو ال راقات العشرَٔصالظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر ) (ّ)
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كذلؾ لٌلهـ ل معكا  ؛األطؿ دو إظهار ال اق ملد العاف لٌله مم  :كر ذكك ه حراقة ال مه: التوجيو
طۡ َٚ ﴿ :  ملد العاف دو حكله وعال لمم  إظهار ال اق الثاك َٛ دإذا  طؿ  [ٖٗ: الزخرؼ﴾ ]َخۡ٪ُ٭٥ۡ  ٱۡو

او ادذما دو  :ذك اف ماع مم  إظهار ال اق كذو ثاكل  دالمو رك  مف ثاب لكل   كك ه افدغاـ
ثط ال مؽ  كاشوركاف دو ا لفواح كافثوفاؿ  كزادت العاف ثال هر ك خر اف مف المخرج  اث ا
 كثعض الشدة.

كقػػػرة ال ػػػركؼ كوكػػػٌرر  :كك ػػػه الوخطػػػاص: لم وخطػػػاص ذػػػذا المكضػػػ  ثافدغػػػاـ دكف غاػػػرر ذػػػك
 .(ُ)المقماف
خػوالؼ لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا   داومقؿ دو اخوالؼ  كػـ المو الثػاف وثعػان  : األثر

ثػاككف  كػـ المو الثػاف   دعمػ  حػراقة لثػو ممػرك ثػاف افظهػار كافدغػاـ ال راقات دو ذذا المكضػ 
ثاككف  كـ كذلؾ ألٌله ادغـ ال اق دو العاف دو ذذر اآلا  د ط  كمم  حراقة ال مهكر  ؛ذك افدغاـ

 كذلؾ مم  حامدوهـ دو إظهار المو الثاف الكثار. ؛المو الثاف ذك افظهار

َِّن٢ًِ َو٦ََس٤ُُ٭٥ۡ ِػ ﴿: وعال  حاؿ ب/ ۡػَؿَج َم ۡط  ٱۡۡلِ
َ
ۡرٍع أ ـَ َِ َٚ  ۥةَزَرهُ  َٔ  َف  ۥ٫ُ  َٔ ٠َ َ٤ ۡ٘ َٰ ُق ٮ٫ِِٝ  ٱۡق َذَٮىَٰ َٚ  ٱۡق َذ  ۦٰىََلَ

ِضُت  ٕۡ اعَ ُح رٍّ َـّ َِ ثِِ٭٥ُ  ٱل ُۗ َِلًَِ٘ ةَر ٍّٛ  .[ِٗ:  الفوح﴾ ] ٱ١ُ٣ۡ
ممػرك ثخمػؼ ملػه ثإدغػاـ  لثػك لثإظهار ال اـ ملد الشاف  كحػر  )لخرج شطئه( ال مهكر لحر : القراءات

 .(ِ)ال اـ دو الشاف دو ذذر اآلا 
لٌف افظهار ذك األطؿ؛ ألٌله   ا واج ال  ثثب  كك ه افدغاـ  :ك ه حراقة ال مهكر ذك: التوجيو

ال اـ كالشاف دو المخرج؛  اث اخر اف مف كثط المثاف كاشوركاف دو طفوو افثوفاؿ  اوفاؽ :ذك
 .(ّ)شدوها وفش  الشافكا لفواح ككادأ  هر ال اـ ك 

 وثعػػاكاظهػػر لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ   مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ المو الثػػاف : األثففر
ثػاف عم  حراقة لثو ممرك ثاككف  كػـ المو الد  ثاف افظهار كافدغاـ خوالؼ ال راقات دو اآلا  

ال مهكر ثاككف ال كـ  حراقةكذلؾ ألٌله ادغـ ال اـ دو الشاف دو ذذا المكض   كمم   ؛ذك افدغاـ
 كذلؾ مم  حامدوهـ دو إظهار المو الثاف الكثار. ؛ذك افظهار

                                                           

 (.ّْْ/ُجالظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر ) (ُ)
(  لثػك  فػص اللشػار: المكػرر دػو مػا وػكاور َِٗ ِٖٗ/ُج) الظػر  اثػف ال ػزرم : اللشػر دػو ال ػراقات العشػر (ِ)

 (.ّٓٗ/ُج) مف ال راقات كو رر
 (.ّْٔ/ُج( اللكارم: شرح طاث  اللشر )ّ)
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ٮلُٮنَ ﴿: حاؿ وعال  ج/ ُٞ حٞ ٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ َدرۡيَ  َوَي َٛ ِ ةٓن ََ ًٍَّخ  ِٔ٪ِؽَك َب حٞ َٚإَِذا ثََؿُزواْ ٨ۡ٦ِ  َٔ ة ِيََ ٮُل   ٱَّلٍّ ُٞ  ﴾ ...َت
 .[ُٖ:  اللثاق]

لثػك ممػػرك  لدػو ذػذر اآلاػ   كحػر  (الطػاق)ملػػد  (الوػاق)ثإظهػار  ( ثاػت طائفػ )ال مهػكر  لحػر : القفراءات
 .(ُ)ك مزة ثافدغاـ

اوفػاؽ  :لطػؿ كافدغػاـ دػرع ملػه  كك ػه افدغػاـ ذػك لٌف افظهػار :ك ه حراقة ال مهكر ذك: التوجيو
  اث اخر اف مف مخرج كا د كاشوركاف دو طفوو الشدة كافطمات. (الواق كالطاق)مخرج 
داظهػر  ماػا دػو اخػوالؼ ال كػـ  دػو ذػذا المكضػ  قر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقاتلٌما األ: األثر

ثػاككف  مػزة ك   دعمػ  حػراقة لثػو ممػرك ثاف افظهار كافدغػاـ اآلا  روثعان  خوالؼ ال راقات دو ذذ
المكضػػ   كثػػاككف  اكذلػػؾ ألٌلهمػػا اػػدغماف الوػػاق دػػو الطػػاق دػػو ذػػذ ؛ كػػـ المو الثػػاف ذػػك افدغػػاـ

 حراقة ال مهكر ذك افظهار مم  حامدوهـ كما و دـ. ال كـ مم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ّٕص(  لثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث  )ّْٔ/ُج( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )ُ)
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 المبحث الرابع 
 أثر اختالف القراءات في الالمات السواكن 

ما ثاكل   كالثاكف ملها   اخرج مف خمث  للكاع  كذ : دوالالـ الكاردة   ال ر ف إما مو رك   كا 
  ـ ا ثـ.  - ُ
  ـ األمر. - ِ
  ـ الفعؿ.  - ّ
 .(اؿ) ـ  :لم  ـ الوعراؼ - ْ
  ـ ال رؼ. - ٓ

                                                                   .دو ذذا المث ث مف ذذر األلكاع كاخوالؼ ال راقات داها  كلقر ذلؾ ا خوالؼ كثاككف ال داث

 مر والم الفعلأثر اختالف القراءات في الم األ :المطمب األول

 :الم األمر /أوالً 
ثلا  الكمم  كالوو ودخؿ مم  الفعؿ المضارع دو كله إل  طاغ  كذو الالـ الثاكل  الزائدة مف 

ٮاْ  ُث٥ٍّ ﴿ل ك:   األمر كذلؾ ثشرط لف وككف مثثكح  ثقـ لك الكاك لك الفاق  كمقاؿ المثثكح  ثقـ ٌُ ۡٞ َۡلَ
َسُ٭٥ۡ  َٛ ْ ٩ُُؾور٥٬َُۡ َوَۡلُ ﴿ل ك:     كمقاؿ المثثكح  ثالكاك[ِٗ: ال  ﴾ ]َت كمقاؿ  [ِٗ: ال  ﴾ ] ٮُٚٮا

٧ًَُۡؽۡد بَِكَجٍت إََِل  ﴿ل ك:   المثثكح  ثالفاق ٧َةٓءِ ٤َۡٚ  .[ُٓ: ال  ﴾ ] ٱلكٍّ
 .(ُ): ك كب افظهار مطم نا كالـ ا ثـوحكميا

ـى لدغمت الالـ دو ل ك:  هُِجٮنَ ﴿دإف حاؿ ًل أ ٥ۡ ﴿ كلـ ودغـ دو ل ك: [ُُِ: الوكث ﴾ ] ٱ٣ ٍّ ُٞ  ٤ََۡٚذ
حٞ ََ  َٛ ِ    [َُِ: اللثاق﴾ ]ةٓن

 فالجواب:
هُِجٮنَ ﴿لف الالـ دو:  أ  ( ـ)ثعكس   كذو كقارة الكحكع دو ال ر ف  وعراؼ ( ـ) [ُُِ: الوكث ﴾ ] ٱ٣ ٍّ

ظهارذا لاس داه مش    .(ِ)األمر دهو حمام   كا 

                                                           

(  المرطػفو: ذدااػ  ال ػارم إلػ  و كاػد كػالـ الثػػارم ْٗص) ( الظػر  م مػكد ممػو ثثػ : العماػد دػو ممػـ الو كاػػدُ)
 (.ُُِ/ُج)
 (.ٖٖص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ِ)
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 :اختالف القراءات في الم األمر
المضػارع كمػا و ػدـ  كلكػلهـ اخومفػكا داهػا مػف اوفؽ ال راق ممػ  إظهػار  ـ األمػر الداخمػ  ممػ  الفعػؿ 

 اػػث ثػػككلها لك و راكهػػا ثالكثػػر  دػػاخومؼ لػػكع الػػالـ وثعػػان لهػػذا ا خػػوالؼ دػػو ثػػككلها  دمػػف حرلذػػا 
ثالثككف ثوككف ملدر  مػان لألمػر  كمػف حرلذػا لمكثػر ثػوككف ملػدر لموعماػؿ  كمػف األمقمػ  ممػ  ذػذا 

 امو: ا خوالؼ ما
٢ُ٬ۡ  ٥ۡ َوَۡلَۡعسُ ﴿: حػاؿ وعػال  - ل

َ
َِّن٢ًِ أ َل  ٱۡۡلِ ـَ ٩

َ
ُ ث٧َِةٓ أ َل  ٱّللٍّ ـَ ٩

َ
ُ ذ٫ًِِٖۚ َو٨٦َ ٥ٍّۡ٣ َحُۡس٥ ث٧َِةٓ أ َٟ  ٱّللٍّ ِ ه ْوَلأ

ُ
َٚأ

ٮنَ ٥ُ٬ُ  ُٞ   .[ْٕ:  المائدة﴾ ] ٱ٣َۡؽَِٰك
( ثإثكاف الالـ ك ـز الماـ  كحر  ال مهكر) لحر : القراءات  .(ُ) مزة ثكثر الالـ كلطب الماـ لكٍلا كـٍ
لف الالـ لألمر د زمكا ثها الفعؿ كلثكلكذا وخفافا  :راقة ال مهكر ثإثكاف الالـ ذكك ه ح: التوجيو

ف كاف األطؿ داها الكثر لف ا مز ك  ؿ لمرذـ ثالعمؿ ثما دو افل اؿ  :ك  وهـ دو ذلؾ  كا 
  :دو اآلا  الوو ثعدذا ثما للزؿ ا إلاه دو الكواب ث كله -كثمـ مماهطم  ا  -كما لمر لثالا

﴿ ٓ نۡلَة ـَ ٩
َ
َٟ  َوأ ِ  ٱ١ِ٣َۡتََٰت إََِلۡ ِّٜ ث ٝٗة ل٧َِّة َبۡيَ يََؽي٫ِۡ ٨َ٦ِ  ٱۡۡلَ ٫ًِۡ  َٚ  ٱ١ِۡ٣َتَٰتِ ُمَىّؽِ َ٤ َٔ ٧ًًِۡ٪ة  َل  ٱۡظُس٥َوُمَ٭ ـَ ٩

َ
ثَۡحَ٪ُ٭٥ ث٧َِةٓ أ

  ُ لله  عمها  ـ كو دلطب ثها الفعؿ  :  كك ه حراقة  مزة ثكثر الالـ ذك[ْٕ:  المائدة﴾ ] ٱّللٍّ
: ق(ّٕٕ)ت   حاؿ لثك ممو الفارثو(ِ)ك والار افل اؿ لا كـ لذمه ثما للزؿ ا داه :كو دار الكالـ

٢ُ٬ۡ  َوَۡلَۡعُس٥ۡ  ﴿ :وعال  دكأٌف المعل :  والار افل اؿ لا كـ  كما حاؿ
َ
َِّن٢ًِ أ َل  ٱۡۡلِ ـَ ٩

َ
ُ ث٧َِةٓ أ ذ٫ًِِٖۚ َو٨٦َ  ٱّللٍّ

َل  ـَ ٩
َ
ُ ٥ٍّۡ٣ َحُۡس٥ ث٧َِةٓ أ َٟ ٥٬ُُ  ٱّللٍّ ِ ْوَلأه

ُ
ٮنَ  َٚأ ُٞ  .(ّ)[ْٕ:  المائدة﴾ ] ٱ٣َۡؽَِٰك

الػالـ وثعػان  لػكعلمػا األقػر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  داومقػؿ دػو اخػوالؼ : األثر
 ـ لمػػر  الػػالـ لػػكعافثػػكاف ثػػاككف  دعمػػ  حػػراقة  ثػػاف افثػػكاف كالو راػػؾ  خػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا

ك  و رم مماها ل كػاـ الالمػات   لألمرالالـ    وككفكمم  حراقة الو راؾ افظهار؛ ك كمها ثاكل  
 ثككلها الذم اشورط ف راق األ كاـ مماها. ق  لوفا؛ كذلؾ الثكاكف

هُ  ٨٦َ ﴿: ب/ حاؿ وعال  ن ٨ٍّ٣ يَ٪َُصَ
َ
٨َّ أ ُْ ُ ََكَن َح ًَةِػ  ٱّللٍّ ۡج ٧ًَۡ ُؽۡد بَِك َجٍت إََِل  ٱٓأۡلِػ َؿةِ وَ  ٱلَّ ُث ٥ٍّ  ٱلكٍّ ٧َةٓءِ ٤َۡٚ

 َُ ۡٞ ًُۡؽهُ َۡلَ ۡؿ ٢ۡ٬َ يُۡؾ٬ََِبٍّ ٠َ ُْ ٪ًَ ُِ  ۥٓۡ ٤َۡٚ  .[ُٓ:  ال  ﴾ ]٦َة يًَِ٘

                                                           

(  لثػػػك ممػػػرك الػػػدالو: الواثػػػار دػػػو ُٖٓص) الظػػػر  اثػػػف مهػػػراف اللاثػػػاثكرم: المثثػػػكط دػػػو ال ػػػراقات العشػػػر (ُ)
 (.ْٕص  )الثث
 (.ِِٖص(  اثف زل م :     ال راقات الثث  )ُِّ ُُّص( الظر  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  )ِ)
 (.ِِٖ/ّج( لثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثثع  )ّ)
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كرش كلثػك ممػرك كاثػف مػامر كركاػس ثكثػر  لقـ ٍلا طػ ( ثإثػكاف الػالـ  كحػر  ال مهكر) لحر : القراءات
 .(ُ)الالـ

لما وكثر إذا كحعت اثوداق  لف لطمها الثككف :ذك الالـ ك ه حراقة ال مهكر ثإثكاف: التوجيو   كا 
كا كم ذذا إ ماع   كلطمها الثككف  األطؿ ال دإذا كاف حثمها  رؼ موطؿ ثها ر عت الالـ 

٢ۡ٧َ َخ٧َٗٗل َص٤َِٰٗعة ﴿ال ما  مم  إثكاف حكله وعال :  ٕۡ ًَ  [  كحكله ثث اله:َُُ]الكهؼ: ﴾ ٤َۡٚ
َٰ ُصًُٮبِِ٭٨ٍّ َوَۡلَّۡضِۡب٨َ ِبُ ﴿  (الكاك)ك (قـ)ك ممرك ثاف لـ دطؿ لث :إف حاؿ[  دُّ]الٌلكر: ﴾  ٧ُؿ٨ِ٬ٍِّ ٰىََلَ

  (الالـ)ولفطؿ مف  (قـ)ألف  ؛إلما دطؿ ثالهما :حاؿ ( الكاك)كلـ اكثر ملد  (قـ)دكثر ملد 
الكاك )كذك  :األمر الكثر إذا اثودئ ثها كثكف إذا كاف ما حثمها ما   الفطؿ ملها ( ـ)كلطؿ 
 :ثالكثر ذك لذلؾ درؽ  كك ه مف حر دم  دإلؾ و ؼ مماها إذا شئت كوثوألؼ ثعدذا (قـ)لما   (كالفاق

الكثر إذا كالت مثودلة دمما  اقت ثعد كمم  امكف الثككت مماها كا ثوداق  (الالـ)لف لطؿ ذذر 
 . (ِ)ثما ثعدذا كالت الالـ كالمثودل دأوكا ثها مم  لطمها لذلؾ

الؿ اخػوالؼ كاوثاف األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  ثكضكح كذلؾ مػف خػ: األثر
ثافثػػكاف كذػػـ ال مهػػكر  ل  دمػػف حػػر ثػػاف افثػػكاف كالو راػػؾ الػػالـ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا لػػكع
ثكثػر الػالـ كذػك لثػك ممػرك كمػف كاد ػه دمػف  ل  كمػف حػر افظهار ك كمهامر لألككف الالـ ملدذـ وثد

ثككلها الذم اشورط  قا  لوف؛ كذلؾ لألمر ك  و رم مماها ل كاـ الالمات الثكاكف ملدر الالـ وككف
 ف راق األ كاـ مماها.

ْ  ﴿: حاؿ وعال  /ج ُؿوا ُٛ ٧َُ٤ٮَن  َِلَۡس ٕۡ ْۚۡ ََٚكۡٮَف َح ٮا ُٕ ًَۡجَُٰ٭٥ۡ َوَِلََذ٧َذٍّ   .[ٔٔ:  العلككت﴾ ]ث٧َِةٓ َءاَت
اثػػػف كقاػػػر ك مػػػزة كالكثػػػائو كخمػػػؼ كحػػػالكف  للػػػالـ  كحػػػر اثكثػػػر  كلاوموعػػػكا( ال مهػػػكر) لحػػػر : القفففراءات
 .(ّ)ثافثكاف

الكماد ل راذا مم  لطمها  ( ـ)لف وككف  :ل دذما :ثكثر الالـ دمه ك هاف للٌما مف حر : لتوجيوا
 (لاكفركا ثما  والاذـ ) :مم  حكله (ثالكاك)كو مردكدة  ( ـ)لف وككف  :كاآلخر ( الكاك)دكثرذا م  

كماد  ( ـ) عمها  لله :ثافثكاف دهك لكثاألكل  م زكما  كلٌما ك ه مف حر   داككف الفعؿ ثها ملطكثا
ْ  ﴿ وعال : ك كله  دو لفظ األمر  .(ْ)[َْ: دطمت ﴾ ]٦َة ِمۡمُذ٥ۡ  ٱۡخ٤٧َُٮا

                                                           

 (.َْٔ/ُج(  الطفاحثو: غاث اللف  )َِٖص) ( الظر  ل مد اثف ال زرم:  شرح طاث  اللشرُ)
 (. ّْٕص:     ال راقات )الظر  اثف زل م  (ِ)
 (.ُُٓص(  لثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث  )َِٕص( مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )ّ)
 (.ِِٖصاثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  ) (ْ)
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كمف حرل )كلاومٌوعكا( لراد األمر مم  معل  الوهداد كالكماد  " : ق(ّٕٕ)ت حاؿ لثك ممو الفارثو
ـِزۡ ﴿ ك كله: ۡٛ َخ ٨ِ٦َ  َوٱۡقَذ ٕۡ َُ ْ ﴿[  ْٔ: ]افثراق ﴾٦ِۡ٪ُ٭٥  ٱۡقَذ كل ك   [َْ: دطمت﴾ ] ة ِمۡمُذ٥ۡ ٦َ  ٱۡخ٤٧َُٮا
ْ ﴿ ألكامر الوو دو معلاذا  كادٌؿ مم   كاز األمر ذاذلا  حكله دو األخرل:ا ذلؾ مف ُؿوا ُٛ ث٧َِةٓ  َِلَۡس

ًَۡجَُٰ٭٥ۡۚۡ َذَذ٧َ  ٧َُ٤ٮَن َءاَت ٕۡ ٮاْ ََٚكۡٮَف َت ُٕ  . (ُ)"[ّْ :الركـ[]ٓٓ :]الل ؿ ﴾ذٍّ
خػػوالؼ   وثعػػان الػػالـ  لػػكعداومقػػؿ دػػو اخػػوالؼ اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ   لمػػا لقػػر: األثففر

 ك كمهػػػا  لألمػػػر ملػػػدر (الػػػالـ)ككف وثافثػػػكاف دثػػػ ل  دمػػػف حػػػر ثػػػاف افثػػػكاف كالو راػػػؾ ال ػػػراقات داهػػػا
لألمػػػر ك  و ػػػرم مماهػػػا ل كػػػاـ الالمػػػات  ملػػػدر الػػػالـ وكػػػكفدمػػػف  (الػػػالـ)ثكثػػػر   لافظهػػػار؛ كمػػػف حػػػر 

  راق األ كاـ مماها.ثككلها الذم اشورط ف ق  لوفا؛ كذلؾ الثكاكف

 :الم الفعل /ثانياً 
 ؛ثكاق كاف ماضانا لك مضارمنا لك لمرنا  كثمات ثالـ دعؿ  كذو الالـ الثاكل  الكاحع  دو دعؿ

 ؿ ﴾ ] ٱۡۡلََ  ﴿مقؿ:   كذو إما موكثط  لك موطرد   دالماضو  (ِ)كذو مف لطكله  لك كدذا داه
٣َۡج٫َُٰ ﴿  [ُٔٔ: ممراف ـَ ٩

َ
٫ُ  ﴿مقؿ:   لمضارع  كا[ُ: ال در﴾ ]أ ُۡ ٢ُٝ ﴿  [َُ: اكثؼ ﴾ ]ي٤ََۡذِٞ

َ
ل٥َۡ أ

َ
خ

 َٟ ِٜ ﴿مقؿ:     كاألمر[ٕٓ: الكهؼ﴾ ]٣ٍّ ٣ۡ
َ
ۡ ﴿  [ٗٔ: طه ﴾ ] َوخ  .[ٖٓ: الفرحاف﴾ ] َودََٮِكٍّ

 كلها حثؿ ل رؼ اله اق  الواف:
  ال  إظهار. -ِ ال  إدغاـ.  -ُ

ۡس ﴿مقؿ:   دذا  ـه لك راقه الفعؿ مطم نا إذا كح  ثع ( ـ)لما  ال  افدغاـ: دودغـ 
َ
ٓ أ ﴾ ٤ُُس٥ۡ  َٔ ٢ُٝ ّلٍّ

٧ٗ٤ِۡٔة ﴿  [ِّ: الشكرل] َٰٖخ  ﴿  [ُُْ: طه ﴾ ]َو٢ُٝ رٍّّبِ زِۡدِّن  ٢َٕ ٣ٍُّس٥ۡ َصجٍّ  .[ُِ: لكح ﴾ ]َوَيۡض
 الوماقؿ ثاللثث  إل  الالـ  كالو ارب ثاللثث  إل  الراق. ؛كثثب افدغاـ

 ؿ ر( اله ػاق مػدا )مطم نا إذا كح  ثعدذا  رؼ مف  ركؼ  الفعؿ ( ـ)كلما  ال  افظهار: دوظهر 
 .(ّ)كاألمقم  الوو و دمت

ـٍ ودغـ  ـى لى ٩ُذ٥ۡ َدَِٰػُؿون ٢ُۡٝ ﴿دو ل ك:  (اللكف)الفعؿ دو  ( ـ)كحد اثأؿ ثائؿ ًل
َ
٥ۡ َوأ َٕ  ﴾  َج

 لمو ارب الذم ثالهما كما لدغمت دو الراق لمثثب لفثه   [ُٖ: الطادات]
 

                                                           

 (.ُْْ/ٓجلثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثثع  ) (ُ)
 (.َِٗ/ُجكالـ الثارم )( المرطفو: ذداا  ال ارم الو و كاد ِ)
 (.ْٓص) ( الظر  ل مد ال فااف: الكادو دو كافا  ورواؿ ال ر ف الكراـّ)
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ك  اطػح لف اػدغـ   ا ػب إدغامهػا داهػا ثغاػر غلػ  ( ـ)الثاكل  إذا كحػ  ثعػدذا  لف اللكف كال كاب:
 ارممكف". دو اللكف شوق مما لدغمت ذو داه؛ خشا  زكاؿ األلف  ثاف اللكف كلخكاوها مف  ركؼ "

دمماذا [  ٖ: ]الث رة﴾ٱنلٍّةِس ﴿دو ل ك:  (اللكف)ودغـ دو  )اؿ(ثأف  ـ  :موراض مم  ذلؾا كحد اىًردي 
 ودغـ  ـ الفعؿ دو اللكف كذلؾ   

  وثػهاال لملطػؽ ؛م  اللكف كقارة الكحكع دػو ال ػر ف  دهػو ل ػكج إلػ  افدغػاـ  )اؿ(لف  ـ  كال كاب:
ظهارذػ ( ـ)ثخالؼ  ا لػاس داػه مشػ    كالعمػدة دػو الفعؿ حثؿ اللػكف دهػو حمامػ  الكحػكع دػو ال ػر ف  كا 
 .(ُ)كمه ذك الثماع كالل ؿذلؾ 

 :الفعل (الم)في  اختالف القراءات
كممػػ  إظهارذػػا ملػػد ثػػاحو ال ػػركؼ  كلكػػلهـ  (الػػالـ كالػػراق)الفعػػؿ دػػو  ( ـ)ال ػػراق ممػػ  إدغػػاـ  اوفػػؽ

مػػف  اػػث ثػػككلها لك و راكهػػا دػػو ثعػػض المكاضػػ  دػػو ال ػػر ف الكػػراـ  كحػػد  (الػػالـ)اخومفػػكا دػػو ذػػذر 
ال راقات داها ثاف افثكاف  وثعان  خوالؼ (الالـ)لدل ذذا ا خوالؼ دو ال راقات ال  اخوالؼ  كـ 

 الفعؿ ال  مدة لثثاب ملها: ( ـ)كالو راؾ  كار   اخوالؼ ال راق دو 

 :/ اختالفيم في تشديد الفعل أو تخفيفؤ
كوخفافػه  داػؤدم الوشػداد  (الػالـ)حد اخومػؼ ال ػراق دػو الفعػؿ المضػارع ثػاف وشػداد ال ػرؼ الػذم ثعػد 

دإلػػه  ؛كذلػػؾ لكراذػ  ا ومػػاع الثػاكلاف  كلمػػا الوخفاػؼ ؛شػددالكاحػػ  حثػؿ ال ػػرؼ الم (الػالـ)ؾ الػ  و ػػر 
 مم  ثككله  كمف األمقم  مم  ذلؾ: (الالـ)اث و 

١ُِٚٮنَ  ﴿: حػاؿ وعػال  -ل
ۡ
ُٙ ٦َ  ة يَ  أ  َٞ : [  حػاؿ وعػػال ْٓالشػعراق: ] [ُُٕ:  األمػراؼ﴾ ]  َٚ  إَِذا ِِهَ د٤َۡ

﴿ ِٜ ٣ۡ
َ
ْ   َوخ ٓٮا ُٕ ٙۡ ٦َة َوَ٪ َٞ َٟ د٤َۡ  .[ٗٔ:  طه ﴾ ] ٦َة ِػ ي٧ًَِ٪ِ

 فػػص مػف ماطػػـ ثإثػػكاف الػػالـ  لمفوك ػ  الػػالـ مشػػددة ال ػاؼ  كحػػر  (وىٍم ىػػؼي  )ال مهػػكر لحػر : القففراءات
 .(ِ)كوخفاؼ ال اؼ

ـ وعمٌ )مضعؼ العاف مم  كزف  (وم ؼ)لٌله مف مضارع  :ك ه حراقة ال مهكر ثالوشداد ذك: التوجيو
ِت َّل  يَۡٮمَ  ﴿ك [ ُِٓ]األلعاـ:﴾ُؿونَ دََؾ٠ٍّ  ﴿ :د ذدكا إ دل الواقاف مقؿ  ووم ؼ :ؿكاألط (اوعمـ

ۡ
يَأ

                                                           

 (.ْٖ ْٕص) (  الظر  م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كادٕٖ ٖٔص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ُ)
الم رئ: العلكاف دو ال راقات  (  اثف خمؼُِّص) الظر  اثف مهراف اللاثاثكرم: المثثكط دو ال راقات العشر (ِ)

 ( .ُٓصالثث  )
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 (ممـ اعمـ)ل ك:  (ل ؼ)لله مضارع  :كك ه حراقة الوخفاؼ ذك لم   ووكمـ  [َُٓ: ذكد﴾ ]دََس٥ٍُّ٤ 
 .(ُ)ا اؿ: ل فت الشوق: لخذوه ثثرم 

لما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المكاضػ  داوثػاف ثكضػكح كذلػؾ مػف خػالؿ : األثر
 ل  دمػػف حػػر ثػػاف الوشػػداد كالوخفاػػؼ ـ الفعػػؿ وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػات  لػػكعوالؼ اخػػ

ثالوشػداد  ل  كمػف حػر ك كمهػا افظهػار ككف الالـ ملدر  ـ دعؿ ثػاكل وثوخفاؼ ال اؼ كذك  فص دث
ثككلها ؛ كذلؾ لو رؾ الالـ كالوفاق مف ثاب  ـ الفعؿ الثاكل   ملدذـ الالـ وككفكذـ ال مهكر دمف 

مػػػوخمص مػػػف الو ػػػاق لالػػػذم اشػػػورط ف ػػػراق األ كػػػاـ مماهػػػا  كحػػػد و ركػػػت الػػػالـ ممػػػ  حػػػراقة الوشػػػداد 
 الثاكلاف.

ـ٦ََۡج٫َُٰ َطأهَِؿهُ  َوُِكٍّ  ﴿: حػاؿ وعػال  -ب ۡ ل
َ
٫َُٰ ٦َجُنٮًرا ٠َِتَٰ  ٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِ يَۡٮَم  ۥَوُخۡؿُِج َلُ  ۦ  ِػ ُخُ٪٫ِِٞ  ۥإِنَص٨ٍَٰ خ ى َٞ ﴾ ٗجة ي٤َۡ

 .[ُ:  افثراق]
لثػك  عفػر كاثػف مػامر ثفػوح الػالـ  لثإثكاف الػالـ كوخفاػؼ ال ػاؼ  كحػر  ام ار( )ال مهكر لحر : القراءات

 (ِ)كوشداد ال اؼ
ألف ا وعال  إذا للزمه طائرر ل و  ؛ عمكا الفعؿ لإللثافللهـ  :ذكك ه حراقة ال مهكر : التوجيو

ٛۡ  ﴿ :كما حاؿ وعال   ذك الكواب َٟ يَ َو٨٦َ َح ِ َٰل ٢ۡ َذ زَة٦ٗة َٕ
َ
َٜ خ امؽ لقاما كذذا  :كلـ ا ؿ  [ٖٔ: الفرحاف﴾ ]٤ۡ

ألف ل دذما ا كـ م اـ الفامؿ  ؛ثاف كاضح مو  ثلو الفعؿ لممفعكؿ ثه ل ص مفعكؿ مف المفعكلاف
لٌله  عؿ الفعؿ لغار  :الوشداد ذك مف حرلكك ه  داث   موعداا إل  مفعكؿ كا د   دو إثلادر إلاه

دإذا  الكوابى  ل اتي  :كذك مف حكلؾ   ار ثكواثه الذم داه لثخ  مممهووم -لم المالئك  -افلثاف 
داوعدل الفعؿ ثوضعاؼ العاف إل  مفعكلاف ثعدما كاف اوعدل ثغار   ل الاه زاد :ضعفت حمت

وٗرا َو٣َ  ﴿ :وعال  كا كم ذذا حكله  الوضعاؼ إل  مفعكؿ كا د ٗة َوُۡسُ َُٰ٭٥ۡ ٩َّۡضَ ى  .(ّ) [ُُ: افلثاف﴾ ]ٍّٞ
 ـ الفعػػػؿ وثعػػػا  لػػػكعا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر اآلاػػػ  داظهػػػر  ماػػػان دػػػو اخػػػوالؼ لمػػػ: األثفففر

ثوخفاػػػؼ ال ػػػاؼ كذػػػـ  لالمكضػػػ  ثػػػاف الوشػػػداد كالوخفاػػػؼ  دمػػػف كػػػاف ا ػػػر  ا خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذ
ثالوشػػداد  ل  كمػف حػر افظهػػار ك كمهػا  ثػاكل الالفعػػؿ  ( ـ)مػف ثػاب ككف الػالـ ملػػدذـ وال مهػكر دثػ

                                                           

(  م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػف: ال ػػػػراقات كلقرذػػػػا دػػػػو ممػػػػـك العرثاػػػػ  ِِٗص( الظػػػػر  اثػػػػف زل مػػػػ :   ػػػػ  ال ػػػػراقات )ُ)
 (.ِْٓ/ُج)
 (.َِْص( الظر  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )ِ)
 (.ّٖٗص( الظر  اثف زل مه:     ال راقات )ّ)
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الفعػؿ؛ كذلػؾ  ( ـ)مػف وكػكف ذػذر الػالـ ثػاكل ن ك  و ػرم مماهػا ل كػاـ دمػامر كلثػك  عفػر كذما اثػف 
 لو رؾ الالـ كزكاؿ ثككلها الذم اشورط ف راق األ كاـ مماها.

َٟ  ﴿حاؿ وعال :  /ج ِ ه ْوَلأ
ُ
ۡوَن  أ ـَ ۡؿَٚحَ َُيۡ ُ٘ ٧ًَٰة  ٱ٣ۡ ـَ ًٍّٗح وََق ۡٮَن ذًَِ٭ة َحِ ٍّٞ واْ َوُي٤َ  .[ٕٓ:  افالفرح﴾ ]ث٧َِة َوَۡبُ

شػػعث  ك مػػزة كالكثػػائ   لام ػػكف( ثضػػـ الاػػاق كدػػوح الػػالـ كوشػػداد ال ػػاؼ  كحػػر  ال مهػػكر) لحػػر : القففراءات
 .(ُ)كخمؼ ثفوح الااق كثككف الالـ كوخفاؼ ال اؼ

مضعؼ العاف  كذك دعؿ مضارع  ( ل ٌ )  لٌله مضارع :ك ه حراقة ال مهكر ثالوشداد ذك: التوجيو
كذو لائب دامؿ   (ام كف)الوو دو  (الكاك)كؿ: وعدل ال  مفعكلاف: األداممه ك ا مثلو لما لـ اثـى 

وٗراَو٣َ ﴿ : ماع ال راق مماه دو حكله وعال إكدلاؿ حراقة الوشداد  (و ا  )كالقالو:  ٗة َوُۡسُ َُٰ٭٥ۡ ٩َّۡضَ ى ٍّٞ  ﴾
 .[ُُ: افلثاف]
مػكـ  اوعػدل الػ  القالقػو  كذػك دعػؿ مضػارع مثلػو لممع (ل ػ )ك ػه حػراقة الوخفاػؼ ذػك للػه مضػارع ك 

 دامؿ. (الكاك)ك  (و ا )كذك  مفعكؿ كا د
 .(ِ) لهـ اذا وم كا الو ا  د د ل كذا  كاذا لل كذا د د وم كذا ؛كال راقواف ور عاف ال  معل  كا د

 ـ الفعػؿ  لػكعدػو اخػوالؼ كذلػؾ لما لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ   داومقػؿ ثكضػكح : األثر 
ثػػػالوخفاؼ كذػػػـ  لمػػػف حػػػر  دأمػػػا  ثػػػاف الوشػػػداد كالوخفاػػػؼ المكضػػػ  ادػػػو ذػػػذ وثعػػػا  خػػػوالؼ ال ػػػراقات
افظهػار  كمػف  ك كمهػا  الثػاكل  الفعػؿ ( ـ)مف حثػـ ككف الالـ ملدذـ والككداكف مامدا  فص دث

الفعػػؿ؛ كذلػػؾ  ( ـ)مػػف وكػػكف ذػػذر الػػالـ ثػػاكل ن ك  و ػػرم مماهػػا ل كػػاـ دثالوشػػداد كذػػـ ال مهػػكر  لحػػر 
 ق ثككلها الذم اشورط ف راق األ كاـ مماها.لو رؾ الالـ كالوفا

 :اختالف القراءات في نوع الفعل /ٕ
خر ثطاغ  األمػر  الثعض اآل رحد اخومؼ ال راق دو لكع الفعؿ دا رلر ثعضهـ ثطاغ  الماضو  كا رل

 : كـ الالـ  كمف األمقم  مم  ذلؾ داؤدم ذلؾ ال  اخوالؼ

٥َُ٤  َٝةَل  ﴿: حاؿ وعال  - ل ٕۡ َٞ َرّّبِ َح ٧َةٓءِ ِػ  ۡٮَل ٱ٣ۡ ۡرِض  وَ  ٱلكٍّ
َ
ُٓ َو٬َُٮ  ٱِۡل ً٧ِ ٥ًِ٤ُ  ٱلكٍّ َٕ  .[ْ:  األلثااق﴾ ] ٱ٣ۡ

                                                           

 :ق(َُّْ)ت ثػػراذاـ م مػػد ثػػالـإ(  م مػػد َُُص) الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث  لثػػك ممػػركالظػػر   (ُ)
 ( ـ ََِّ -ذػػػػػػ  ُِْْ)ط/األكلػػػػػ   ال ػػػػػاذرة –دار الثاػػػػػاف العرثػػػػػ    الػػػػػدذر دػػػػػو وأطػػػػػاؿ ك مػػػػػ  ال ػػػػػراقاتدراػػػػػدة 

 .(ُِٔ/ّج)
 و ال ػػػراقات العشػػػرالمهػػػذب دػػػ :(ْْٓ/ُجالظػػػر  م مػػػد ثػػػالـ م اثػػػف: ال ػػػراقات كلقرذػػػا دػػػو ممػػػـك العرثاػػػ  ) (ِ)
 (.ٕٖ/ِج)
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فػصكى  كحىرىلى  مزة كىالكثاًئو  اأٍلىٍمر  حؿ رثو( ثغار لىلؼ ممال مهكر) لحر : القراءات ( ) خمػؼ كى ى حىػاؿى
 . (ُ)ثألؼ مم  الخثر

لف ا كؿ لمكفار م اثا لهـ مف حكلهـ لف ا لمر رثكله  :ك ه حراقة ال مهكر ثاألمر ذك: التوجيو
ٓ إِّلٍّ بََِشٞ ٦ِّۡس٤ُُس٥ۡ ٢ۡ٬َ َفَٰ ﴿ حؿ رثو اعمـ حكلكـ كحكؿ كؿ حائؿ دو الثمكات  :[ّ: األلثااق﴾ ] َؾا

لله حاؿ لمكفار م اثا  :ثافخثار ذك لكاألرض كذك الثما  ل ما  ذلؾ كالعماـ ثخم ه  كك ه مف حر 
طم  -ثعد لف و دـ ذذا ال كؿ مف اللثو كلزكؿ ذذر اآلا   كـذؿ ذذا إ  ثشر مقم :مف حامهـ حثمها
مكاد   الرثـ دو المط ؼ الككدو  اث رثمت  :  كمف     ذذر ال راقة(ِ)لهـ -ا مماه ك ثمـ

 .(ّ) حاؿ( ثاأللؼ  كدو ثائر المطا ؼ ثدكف للؼ )
 لػػكعخػػوالؼ كاظهػػر األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  مػػف خػػالؿ ا: األثففر

  دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثػػاف دعػػؿ األمػػر كالماضػػو الفعػػؿ وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاػػ  ( ـ)
  افدغػاـ دػو الػراق الوػو ثعػدذا ك كمهػا  الفعؿ الثػاكل  ( ـ)ملدذـ مف حثاؿ ككف الالـ وثاألمر ث

كالطػػف   كممػػ  لمو ػػارب ثالهمػػا دػػو المخػػرج  ؛الفعػػؿ دػػو الػػراق ( ـ)كذلػػؾ ممػػ  األطػػؿ دػػو إدغػػاـ 
الفعػػؿ؛  ( ـ)د اػػه ثالماضػػو لػػف وكػػكف ذػػذر الػػالـ ثػػاكل ن ك  و ػػرم مماهػػا ل كػػاـ احػػراقة  فػػص كمك 

 شرط ف راق األ كاـ مماها. كذلؾ لو ركها كالوفاق ثككلها الذم ذك
٢ََٰ ﴿: حاؿ وعال  - ب ِ  ٱۡظُس٥َرّبِ  َؼ ِ  ث ّٜ ةنُ  ٱلؿٍّۡظَف٨َُٰ َوَربََّ٪ة  ٱۡۡلَ َٕ َٰ ٦َة دَ  ٱل٧ُۡۡكَذ ٮنَ ٰىََلَ ُٛ  ﴾ ِى
 .[ُُِ:  األلثااق]

 فص مػف ماطػـ  لاؼ كثككف الالـ مف غار للؼ  كحر حؿ رب( ثضـ ال  ال مهكر) لحر : القراءات
 .(ْ)حاؿ( ثفوح ال اؼ كالالـ كللؼ ثالهما )

  اػا رب ا كػـ ثػال ؽ -اػا م مػد-لم حػؿ  :حؿ( مم  األمر لٌف) :ك ه حراقة ال مهكر ذك: التوجيو
  - ؿ كمز-إخثار ا  :  كك ه حراقة  فص ذك(ٓ)  رثمه ثغار للؼكحد ا ومعت المطا ؼ مم

 . (ُ)اا رب ا كـ ثال ؽ :لله حاؿ -كثمـ طم  ا مماه ك له -مف لثاه
                                                           

 (.ُِٗ/ِج رز األمالو ) مف(  لثك شام : إثراز األمالو ِّّ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ُ)
 (.ُِِص) (  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ْٔٔ ْٓٔصاثف زل مه:     ال راقات ) الظر  (ِ)
 (.ُٓٓص(  اثف لثو داكد: المطا ؼ )ّْصاألمطار)لثك ممرك الدالو: الم ل  دو رثـ مطا ؼ  (ّ)
 (.ِّٗ/ُج(  اثف ال اطح: ثراج ال ارم المثودئ )ِّْ ُّْ/ُجاثف م اذد: الثثع  دو ال راقات ) (ْ)
مخوطػػر الوثػػاف : ق(ْٔٗ)ت لثػػك داكد ثػػماماف ثػػف ل ػػاح ثػػف لثػػو ال اثػػـ األمػػكم األلدلثػػوثػػماماف اثػػف ل ػػاح:  (ٓ)

 (.ّٔٓ/ُج)  ـ(ََِِ-قُِّْالمدال  الملكرة ) -دهد م م  الممؾ  له اق الولزاؿ
 .(ُْٕصاثف زل مه:     ال راقات ) (ٓ)
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 ( ـ) لػكعكلما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دػو ذػذا المكضػ  داومقػؿ دػو اخػوالؼ : األثر
ثػػاألمر    دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكراألمػػر كالماضػػوثػػاف دعػػؿ  الفعػػؿ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاػػ 

كذلػػؾ  ؛افدغػػاـ دػػو الػػراق الوػػو ثعػػدذا ك كمهػػا  الفعػػؿ الثػػاكل  ( ـ)ملػػدذـ مػػف حثاػػؿككف الػػالـ وثػػ
  كممػػ  حػػراقة لمو ػػارب ثالهمػػا دػػو المخػػرج كالطػػف   الفعػػؿ دػػو الػػراق ( ـ)ممػػ  األطػػؿ دػػو إدغػػاـ 

الفعػػؿ؛ كذلػػؾ لو ركهػػا  ( ـ)رم مماهػػا ل كػػاـ ثالماضػػو لػػف وكػػكف ذػػذر الػػالـ ثػػاكل ن ك  و ػػ  فػػص
 شرط ف راق األ كاـ مماها. كذذاب ثككلها الذم ذك

ا رٍُّقٮّٗل  ﴿: حاؿ وعال  -ج  .[ّٗ:  افثراق﴾ ]٢ُۡٝ ُقۡجَعةَن َرّّبِ ٢ۡ٬َ ٠ُ٪ُخ إِّلٍّ بََِشٗ
 لألمػر  كحػر حػؿ ثػث اف( ثضػـ ال ػاؼ كثػككف الػالـ ثغاػر للػؼ ثالهمػا ممػ  ا ال مهػكر) لحر : القراءات

 .(ِ)حاؿ( ثفوح ال اؼ كالالـ كللؼ ثالهما مم  الماضو اثف كقار كاثف مامر)
مف حكله  -كثمـ طم  ا مماه-لملثو  ما و دـ مف المخاطث  :: ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو
ْ ﴿ وعال : ُضَؿ نَلَة َوَٝةلُٮا ۡٛ َٰ َت َٟ َظتٍّ َ وۡ  ﴿  ﴾ ...٨َ٣ ٩َّۡؤ٨َ٦ِ ل

َ
َٟ بَ  أ َ  ﴾...ًۡٞخ ٨ِ٦ّ زُۡػُؿٍف يَُسٮَن ل

ا رٍُّقٮّٗل  ...﴿ :كذا إل  لف حاؿ ا له [ّٗ َٗافثراق:]  ﴾ ٢ُۡٝ٩٣ ُقۡجَعةَن َرّّبِ ٢ۡ٬َ ٠ُ٪ُخ إِّلٍّ بََِشٗ
ۡرِض ٣ٍّۡٮ ََكَن ِػ  ٢ُٝ﴿كا كم ذذا ما ثعدر [  ّٗافثراق:]

َ
٧َهِّ٪َِي  ٱِۡل ُۡ ٠َََفَٰ  ٢ُۡٝ ٩٥...٦ََلأه١َِحٞ َح٧ُۡنٮَن ٦ُ

 ِ ِ ث  لف الرثكؿ :  كك ه مف حرل ثالماضو ذك [ٔٗ ٓٗافثراق:] ﴾..َم٭ًَِؽۢا ثَحِِۡن َوبَۡحَ٪ُس٥ۡۚۡ  ٱّللٍّ
ها محاؿ ملد احورا هـ ذذر األشااق الوو لاثت دو طاح  الثشر لف افع -كثمـ طم  ا مماه -

  .(ّ)ثث اف رثو ذؿ كلت إ  ثشرا رثك  :د اؿ
الفعػؿ وثعػان  خػوالؼ  ( ـ) لػكعذذا اآلاػ  داومقػؿ دػو اخػوالؼ اخوالؼ ال راقات دو  كلما لقر: األقر

ملػدذـ مػف حثػـ ككف الػالـ و  دعم  حراقة ال مهػكر ثػاألمر ثػالفعؿ ثاف األمر كالماضو ال راقات دو
الفعؿ  كمم  حػراقة اثػف  ( ـ)كذلؾ مم  األطؿ دو إظهار  ؛افظهارك كمها   الفعؿ الثاكل  ( ـ)

الفعػػؿ؛ كذلػػؾ  ( ـ)لػػف وكػػكف ذػػذر الػػالـ ثػػاكل ن ك  و ػػرم مماهػػا ل كػػاـ  كقاػػر كاثػػف مػػامر ثالماضػػو
 لو ركها كذذاب ثككلها الذم ذك شرط ف راق األ كاـ مماها.

                                                                                                                                                                          

 (.ُْٕصاثف زل مه:     ال راقات ) (ُ)
 (.ٖٗصلثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث  ) (ِ)
 (.ُِِص(  اثف خالكا : ال    دو ال راقات )ُُْصالظر  اثف زل م :     ال راقات ) (ّ)
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 حكلػه مػف االحػكا( ذلػؾ كممػ  )كمقػاؿ  ،بفين إثباتفو وحذففوفي األلف بعد الفالم  القراءات اختالف /ٖ
ُجٮاْ ظَ  ََٚؾر٥٬ُۡۡ  ﴿: وعال  َٕ ٮاْ َوَي٤ۡ ًُ ٮاْ يَۡٮَمُ٭٥ُ ََيُٮ ُٞ َٰ ـَ َٰ يُ ِيتٍّ ُؽونَ  ٱَّلٍّ َٔ   [ِْالمعػارج: ] [ّٖ: الزخػرؼ﴾ ] يُٮ

ٮاْ يَۡٮَمُ٭٥ُ  ََٚؾر٥٬ُۡۡ  ﴿كحكله وعال :  ُٞ َٰ ـَ َٰ يُ ِيَظتٍّ ٮَن  ٱَّلٍّ ُٞ َٕ  .[ْٓ:  الطكر﴾ ]ذ٫ًِِ يُۡى
ك  عفر ثفوح االحكا( ثضـ الااق كدوح الالـ كللؼ ثعدذا كضـ ال اؼ  كحرل لث ال مهكر) لحر : القراءات

ثكاف الالـ كدوح ال اؼ  .(ُ)الااق الو وا  كا 
مػف المالحػاة  كك ػه حػراقة  (مػؿدا) مم  كزف  ( ح )لله مضارع  :ك ه حراقة ال مهكر ذك: التوجيو

 .(ِ)القالقو (ول )لٌله مضارع  :لثو  عفر ذك
وثعػػان  خػػوالؼ الػػالـ  لػػكعمػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  ر الكممػػ اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذ كاظهػػر لقػػر: األثففر

(  ـ) مػػف حثػػـ ملػػدر ككف الػػالـو  دعمػػ  حػػراقة لثػػو  عفػػر ثػػثػػاف إقثػػات األلػػؼ ك ذدػػه ال ػػراقات داهػػا
لم ػوق األلػؼ كذلػؾ   مف وكػكف الػالـ ثػاكل دافظهار  كمم  حراقة ال مهكر  ك كمها الثاكل  الفعؿ

 .الفعؿ الثاكل  ( ـ)ثعدذا كثالوالو   و رم مماها ل كاـ 

 :ذلك( في الذال من كممة ) المجزومةيفعل(  دغام الم )إلقراءات في اختالف ا -ٗ
َٟ  ﴿ :دو حكله وعال  (الذاؿ)ال مهكر ثإظهار الالـ ملد  لحر : القراءات ِ َٰل ٢ۡ َذ َٕ ۡٛ   ﴾...َو٨٦َ َح

  مف مردكع الالـ لال وراز ؛الكراـ  كو اادر ثال ـزم زكـ الالـ  اث كح  دو ال ر ف  [ُِّ:  الث رة]
ٞي ِػ  ﴿ ل ك: ـۡ َٟ ٦ِ٪ُس٥ۡ إِّلٍّ ِػ ِ َٰل ٢ُ َذ َٕ ۡٛ آُء ٨٦َ َح ـَ ةِ َذ٧َة َص ًَٮَٰ ًَة ٱۡۡلَ ۡج دال خالؼ دو  [ٖٓ:  الث رة] ﴾ ...ٱلَّ

كذلؾ دو  ( الذاؿ)افعؿ الثاكل  دو  ( ـ)لثك ال ارث مف الكثائو  ثإدغاـ  لك كب إظهارر  كحر 
ٛۡ ﴿ ثو  مكاض : ٥ََ٤ َج َّ ۡؽ  َٞ َٟ َذ ِ َٰل ٢ۡ َذ َٕ ۡٛ َٟ ٤ََٚحَۡف ٨َِ٦ ﴿ [ ُِّ:  الث رة] ﴾ ۥَك٫ُ َو٨٦َ َح ِ َٰل ٢ۡ َذ َٕ ۡٛ َو٨٦َ َح

 ِ ٍء  ٱّللٍّ ٤ۡ  َو٨٦َ﴿  [ِٖ:   ؿ ممراف] ﴾ِػ ََشۡ ُّ ٩َٰٗة َو ـَ ۡؽ ُٔ  َٟ ِ َٰل ٢ۡ َذ َٕ ۡٛ   ﴾ ٧ٗة ََٚكۡٮَف ٩ُۡى٫ًِ٤ِ ٩َةٗراَح
َٟ  ﴿  [َّ:  اللثاق] ِ َٰل ٢ۡ َذ َٕ ۡٛ ةٓءَ َو٨٦َ َح َ٘ ِ ةِت  ٱثۡذ ًَ ِ َمۡؿ ٧ًٗةََٚكۡٮَف ٩ُ  ٱّللٍّ ِْ َٔ ۡصًؿا 

َ
 [ ُُْ:  اللثاق] ﴾ۡؤت٫ًِِ أ

﴿ 
َ
َٜ خ َٟ ي٤َۡ ِ َٰل ٢ۡ َذ َٕ ۡٛ َٟ ٥ُ٬ُ ﴿ [ ٖٔ:  الفرحاف] ﴾زَة٦ٗة َو٨٦َ َح ِ ْوَلأه

ُ
َٟ َٚأ ِ َٰل ٢ۡ َذ َٕ ۡٛ ونَ َو٨٦َ َح  ﴾ ٱ٣َۡذَِٰۡسُ

 .(ّ) [ٗ:  الملاد اف]

                                                           

 (.ُّْصالظر  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة ) (ُ)
(  م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػف: ال ػػػػراقات كلقرذػػػػا دػػػػو ممػػػػـك العرثاػػػػ  ّٓٓ/ِج) الظػػػػر  اللػػػػكارم: شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػر (ِ)
 (.ْْٓ/ُج)
 ( .ُّٔ ُّٓصالظر  مثد الفواح ال اضو: الكادو دو شرح الشاطثا  ) (ّ)



 

221 
 

حػراقة افدغػاـ لٌف افظهار ذػك األطػؿ كافدغػاـ دػرع ملػه  كك ػه  :ك ه حراقة ال مهكر ذك: التوجيو
  (ُ)الو ػػارب دػػو المخػػرج ثػػاف الػػالـ كالػػذاؿ كاشػػوراكهما دػػو طػػفات ا لفوػػاح  كا ثػػوفاؿ  كال هػػر :ذػػك

 كلاضان دافدغاـ لخؼ مم  المثاف كلثهؿ دو اللطؽ.
كاوثاف لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر المكاض  مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ الػالـ وثعػان  خػوالؼ : األثر

  دعمػػ  حػػراقة لثػػو ال ػػارث ثػػاككف  كػػـ الػػالـ ذػػك إدغامهػػا دػػو افظهػػار كافدغػػاـ داهػػا ثػػافال ػػراقات 
ذلػػؾ( ثثػػثب و ػػارب الػػالـ كالػػذاؿ دػػو المخػػرج  كممػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثػػاككف  كػػـ  الػػذاؿ مػػف كممػػ  )

 الفعؿ.(  ـ)دو إظهار  الالـ ذك إظهارذا ملد الذاؿ كذلؾ مم  األطؿ

 ي الم ال والم الحرف والم االسمفأثر اختالف القراءات  :المطمب الثاني

 :(ال)الم  /أوالً 
ثالـ الوعراؼ الدَّاخم  مم  األثماق  كوككف زائدة مف ثلا  الكمم  دائمنا ثكاق كذو الالـ المعركد  

 ﴿لمكف اثو ام  الكمم  ثدكلها مقؿ: 
َ
ِي٨َ  ﴿مقؿ:   لـ لـ امكف[  ُُ]الث رة: ﴾ِض ۡرٱِۡل  [ٕالفاو  :] ﴾ٱَّلٍّ

لله   امكف لف وفارؽ الكمم  الوو داها  كذذا اللكع  كمه  :ثمعل   مقمها  زم دو  (ؿ)ادزاادة 
ِي ﴿مقؿ:  ( ـ)ك كب افدغاـ إذا لو  ثعدذا  انِ ﴿  [ِْ]الث رة: ﴾ٱ٣ٍِّت ﴿   [ُٕالث رة:] ﴾ٱَّلٍّ َ  ﴾َوٱَّلٍّ

ي٨ِۡ ﴿  [ُٔ:لثاقال] َ ِي٨َ ﴿ [ ِٗدطمت:] ﴾ٱَّلٍّ أ ِٔى﴿  [ٕالفاو  :] ﴾ٱَّلٍّ َِٰت ﴿  [ِ:دل الم ا] ﴾ٱلٍّ  ﴾َوٱؾٍّ
َٓ وَ ﴿ثعدذا ااق لك ذمز دو     كك كب افظهار إذا لو[ُٓ:اللثاق]  ﴾ٱ٣َٰۡٔـ٨َ ﴿  [ٖٔ]األلعاـ: ﴾ٱ٣ۡحََك

 .(ِ)  كذو دو ذلؾ كمه   وفارؽ الكمم [ُٕ]الث رة:
 الوو امكف اثو ام  الكمم  ثدكلها دمها حثؿ ل رؼ اله اق  الواف: (ؿ)الما 
 ل  افدغاـ. ا -ِ ال  افظهار.  -ُ

 أما حالة اإلظيار:
)ت  داها ثالالـ ال مرا  كوخوص ثأرثع  مشر  ردنا م مكم  دػو حػكؿ الشػاخ ال مػزكرم (ؿ)ادوثم  

 : ق(ُُٖٗثعد 
ً امىهي  " ٍؼ مى الهمزة كالثاق كالغاف كال اق كال اـ كالكػاؼ كالػكاك كالخػاق كالفػاق    كذو:(ّ)" اٍثً   ى َّؾى ٌكخى

 كالماـ كالهاق. كالعاف كال اؼ كالااق
                                                           

 (.ْٕٓ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرُ)
 (َِٓ َِْ/ُال ارم إل  و كاد كالـ الثارم )الظر المرطفو :ذداا   (ِ)
 (.ِٓ)الثات ( رحـٓال مزكرم: و ف  األطفاؿ ص) (ِ)
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كاثػم  إظهػارنا حمرانػا    ك ػب إظهارذػا( ؿ)ادإذا كح   رؼ مف ذذر األ رؼ األرثعػ  مشػر ثعػد  ـ 
 كوثم  الالـ ثالالـ ال مرا  كمالم  ذلؾ ظهكر الثككف مم  الالـ.

كك ه وثػماوه ثافظهػار ال مػرم: دعمػ  طرا ػ  الوشػثاه؛  اػث شػثهت الػالـ ثػاللَّ ـ كال ػركؼ األرثعػ  
 ثال مر ث ام  ظهكر كؿ م  اآلخر كمدـ خفائه معه. مشر

الوثامػػد ثػػاف مخػػرج الػػالـ كمخػػرج ذػػذر ال ػػركؼ األرثعػػ   :كثػػثب إظهػػار الػػالـ مػػ  ذػػذر ال ػػركؼ ذػػك
 .(ُ)مشر

 لمكذج مف األمقم :
ُل ﴿ :دالهمزة ل ك وٍّ

َ
  كالغاف  [ِْ: ال شر]﴾  ٱۡۡلَةرِئُ ﴿ :ل ك  كالثاق  [ّ: ال داد]﴾  ٱٓأۡلِػؿُ وَ  ٱِۡل

َٰؿِ ﴿: ل ك ؽٍّ َ٘ ﴾  ٱۡۡلَجٍّةرُ ﴿ :ل ك  كال اـ  [ٓٔ: غادر]﴾  ٱ٣َۡحَّ ﴿ :ل ك  كال اق  [ِْ: غادر]﴾  ٱ٣ۡ
  [ُْ: الثركج]﴾  ٱلَۡٮُدودُ ﴿ :ل ك  كالكاك  [ٗ: الرمد] ﴾ ٱ١َ٣ۡجرِيُ ﴿ :ل ك  كالكاؼ  [ِّ: ال شر]

ُٜ ﴿ :ل ك  كالخاق ذٍّةحُ ﴿ :ل ك  كالفاق  [ِْ: ال شر]﴾  ٱ٣َۡذ٤َِٰ َٛ  :ل ك  [ كالعافِٔ: ثثأ] ﴾ ٱ٣ۡ
﴿ ُ٥ًِ٤ َٕ ةرُ ﴿ :ل ك  كال اؼ  [ِٔ: ثثأ]﴾  ٱ٣ۡ ٭ٍّ َٞ   [ٕ:الوكاقر]﴾ ٱَۡلَِٞيِ ﴿ :ل ك  كالااق  [ْ: الزمر]﴾  ٱ٣ۡ

ُٟ ﴿ :ل ك  كالماـ  .[َْ: اللازمات]﴾  ٱلَۡ٭َٮىَٰ ﴿ :ل ك  كالهاق  [ِّ: ال شر]﴾  ٱل٤٧َِۡ
 وأما حالة اإلدغام:

 -الثاحاػ  مػف ل ػرؼ اله ػاق -ثا   كذػو وخػوص ثاألرثعػ  مشػر  ردػا داها ثالالـ الشم )اؿ(دوثم  
 كحد  معها طا ب الو ف  دو لكائؿ كمـ ذذا الثات:

ٍر شرافان لمكرـٍ  ـٍ ... دٍع ثكقى ٌظفو زي  (ِ)ًطٍب قـ ًطٍؿ رىً مان وفيٍز ًضٍؼ ذىا ًلعى
ثػاف ك الظػاق كالػزام كالشػاف كذو الطاق كالقاق كالطاد كالػراق كالوػاق كالضػاد كالػذاؿ كاللػكف كالػداؿ كال

 كالالـ.
ػا شمثػاِّا   ك ػب إدغامهػا (ؿ)ادإذا كح   رؼ مف ذذر األ رؼ األرثع  مشر ثعد  ـ  كاثػم  إدغامن

ككض  شدة مم  ال رؼ الػذم   خمك الالـ مف الثككف :كمالم  ذلؾ  ثالالـ الشمثا  (الالـ)كوثم 
 ثعدذا.

وشػثاه  اػػث شػػثهت الػالـ ثػػالل ـ كال ػػركؼ األرثعػػ  كك ػه وثػػماوه ثافدغػػاـ الشمثػو: دعمػػ  طرا ػػ  ال
 مشر ثالشمس ث ام  خفاق كؿ ملد اآلخر كمدـ ظهكرر معه.

                                                           

 ( .ّٖ ِٖصالظر مطا  حاثؿ: غاا  المراد ) (ّ)
 (.ِٕ) رحـ الثات (ٓ)صال مزكرم: و ف  األطفاؿ  (ِ)
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 .(ُ)كالو ارب م  ثاحو ال ركؼ  الوماقؿ م  الالـ :كثثب إدغاـ الالـ دو ذذر ال ركؼ ذك
 لمكذج مف األمقم :

ًَِّبَِٰخ ﴿ :ل ك  دالطاق ٍُّ [ ُٓٗ: ؿ ممراف]﴾  ٱثلٍَّٮاِب ﴿ :ل ك -المقمق –كالقاق   [ُٓالمؤملكف:]﴾  ٱ٣
ونَ ﴿: ل ك  كالطاد َِٰۡبُ كالواق   [ُّٔ: الث رة]﴾  ٱلؿٍِّظ٥ًُ  ٱلؿٍّۡظَف٨َُٰ  ﴿ :ل ك  كالراق  [ُالزمر: ]﴾ ٱ٣طٍّ

اُب  ﴿ :ل ك -المقلاة دكؽ- ٓا٣ِّيَ َوَّل  ﴿ :ل ك  كالضاد  [َُٔ]الث رة : ﴾  ٱۡلٍّٮٍّ ٌٍّ [ ٕ: الفاو  ] ﴾ ٱل
٠َِٰؿِي٨َ وَ  ﴿: ل ك -المع م –كالذاؿ  َ  ٱ٣زٍّ ٠ََِٰسَٰتِ ٠َسرِٗيا وَ  ٱّللٍّ  :ل ك  كاللكف  [ّاأل زاب: ]﴾  ٱ٣زٍّ

اعِ  ﴿ :ل ك -المهمم -[ كالداؿِٕٓالث رة:]﴾ ٱنلَّٮر﴿ ُٓ ﴿ :كالثاف ل ك  [ُٖٔ]الث رة : ﴾  ٱلٍّ ً٧ِ ﴾ ٱلكٍّ
٧ِِ٤َٰيَ ﴿ :ل ك -المشال –كالظاق   [ُِٕ: الث رة] ۡرعَ ﴿ :ل ك مكالزا  [ُْٓ الث رة:]﴾ ٱ٣غٍّ ٍـّ  ٱل

ۡيُذٮنَ وَ  ٍـّ ١َِٰؿِي٨َ ﴿: [ كالشاف ل كُُ: الل ؿ]﴾ ٱل  :كالالـ ل ك  [ُْْ:  ؿ ممراف ]﴾  ٱ٣ضٍّ
﴿ ُٙ ً ُِ   .[َُّ: األلعاـ]﴾ ٱل٤ٍّ

 :ذلك االختالفالمترتب عمى ثر األ اختالف القراءات في الم ال و 
كلكػػػلهـ اخومفػػػكا دػػػو   الشمثػػا  (اؿ) كممػػػ  إدغػػػاـ  ـ   ال مراػػػ  (اؿ) اوفػػؽ ال ػػػراق ممػػػ  إظهػػار  ـ 

  وثعػػػا  خػػوالؼ ال ػػػراقات داهػػػا (اؿ)ثعػػض المثػػػائؿ ككػػاف لهػػػذا ا خػػوالؼ لقػػػر دػػو وغاػػػر  كػػـ  ـ 
 إل  مدة لثثاب ملها: (اؿ)كار   اخوالؼ ال راق دو  ـ 

 :اختالف القراءات في نقل حركت اليمزة إلى الساكن قبميا-ٔ
ا ثػاكف كحػرل كرش مػف لػاد  ثل ػؿ  ركػ  الهمػزة إلػ  الثػاكف حرل ال مهكر ثو  اؽ الهمزة إذا  اق حثمه

كحد و دـ ذكر مذذب كؿ ملهما دو الل ؿ كشركطه كك ه حراقوه ملد الكالـ   ككاد ه  مزة كحفا  حثمها
  :(اؿ)كمف لمقم  الل ؿ الموعم   ثالـ   .(ِ)مم  افظهار ال م و

٩َۡػ٥ََٰ  ﴿حاؿ وعال : ل/ 
َ
َ٭ة َوٱِۡل َٞ  .[ٓ:  الل ؿ﴾ ] َػ٤َ

َٜ ﴿حاؿ وعال :  ب/ نَص٨ََٰ َػ٤َ  .[ّ:  الر مف﴾ ] ٱۡۡلِ
ۡرَض  ﴿ حاؿ وعال : ج/

َ
٩َةِم  َوٱِۡل

َ
َ٭ة لِِۡل َٕ ًَ  .[َُ:  الر مف﴾ ]َو

وثعػا  خػوالؼ  (اؿ) ـ  لػكعلمػا لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المثػئم  داومقػؿ دػو اخػوالؼ : األثر
ذػك افظهػار  (اؿ)كر ثعػدـ الل ػؿ ثػاككف  كػـ  ـ ال راقات داها ثاف الل ؿ كمدمه دعم  حراقة ال مهػ

كالهمػز مػف  ػركؼ افظهػار   كم ػوق الهمػز م   ػا ثعػدذا  ـ ممػ  ثػككلهاالكذلؾ لث اق الػ ؛ال مرم
                                                           

 (.ٖٓص(  مطا  حاثؿ: غاا  المراد )ْْ ّْص) العماد دو ممـ الو كاد ( الظر م مكد ممو ثثه:ُ)
 ( مف ذذا الث ث.َْالظر  ص ) (ِ)
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لو ركهػا  ؛ـ ثػاكلهالكمم  حراقة كرش كمف كاد ه دو ثعض المكاض  دمػف وكػكف الػ  ال مرم كما و دـ
كذلؾ لذذاب ثككلها الػذم ذػك شػرط ا ػراق األ كػاـ  (؛ؿا)كثذلؾ لف و رم مماها ل كاـ  ـ   ثالل ؿ
 .مماها

 :م وتخفيفوالاختالف القراءات في تشديد ال-ٕ

َٓ وَ ﴿ :كمقاؿ ذلؾ حكله وعال   .[ْٖص:   [ ]ٖٔ:  األلعاـ﴾ ] ٱ٣ۡحََك
كحرل  مزة كالكثػائو كخمػؼ ثوشػداد الػالـ   كالاث ( ثإثكاف الالـ كدوح الااق حرل ال مهكر ): القراءات

 .(1)وك   م  إثكاف الااقمف
قػػـ دخمػػت مماػػه  (اثػػ )لف ا ثػػـ كػػاف حثػػؿ دخػػكؿ الػػالـ مماػػه  :: ك ػػه مػػف حػػرل ثافثػػكاف ذػػكالتوجيففو

   اثػػـ   ػػارة ثراحػػ (ّ)كالارمػػ   اثػػـ حثامػػ  (ِ)الا مػػد :األلػػؼ كالػػالـ دشػػاكؿ مػػف األثػػماق حػػكؿ العػػرب
 :ددخكلها مم  ذلؾ ملد الككدااف لممدح كالوعظاـ كللشدكا

  ا الكلاد ثف الازاد مثاركا ... شدادا ثأ لاق الخالد  كاذمهك دل
ال ػػػرث  :ك ػػػكلهـ  قػػػـ ل ػػػؿ إلػػػ  الوثػػػما   كدخكلهػػػا ملػػػد الثطػػػرااف ممػػػ  مػػػا كػػػاف دػػػو األطػػػؿ طػػػف 

اكث  ث طت ملػه الػكاك لكحكمهػا ثػاف اػاق ككثػرة  :دأطمه  مرثاا (اث )دعم  ذذا إف كاف   كالعثاس
ف   قػػـ دخمػػػت مماػػه األلػػػؼ كالػػالـ الاػػاق داػػػه لطػػػؿ  (دعػػػؿ) :كػػػاف لم ماػػػا   اعػػرؼ اشػػػو احه دكزلػػهكا 

 :كلطػمه  طػارؼ :مقػؿ (داعؿ)لف كزله ملدر  :د ذكاشدثالو حرل مفكك ه   دخمت مماه األلؼ كالالـ
دإذا دخؿ مماها  ـ الوعراؼ كذو ثاكل  لدغمت دو المو رك    كالااق زائدة  دالالـ داه لطؿ  لاث 

 .(ْ) دطاروا  ما مشددة
لما األقر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر الكممػ  داظهػر ثكضػكح دػو اخػوالؼ  كػـ : الثرا

ذػػك  (اؿ)دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثػػالـ كا ػػدة ثػػاككف  كػػـ  ـ    ـ اؿ وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا
مػزة كممػ  حػراقة    كالااق مف  ركؼ افظهػار ال مػرم ( اؿ)لم وق الااق ثعد  ـ  ؛افظهار ال مرم

دأدغمػت األكلػ    كذلػؾ ألف لطػمها  مػاف ؛ـ إدغامان شمثااالة ثاككف  كـ الدكمف كاد ه ثالـ مشد
 الالوو(.  ) :مقؿ كمم   دطارت  ما كا دة مشددة  لموماقؿ ؛دو القالا 

                                                           

 ( .ِٔٗصمثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة ) (ُ)
 (.ُٓٓ/ّج) ( ا مد: ثطف مف األزد  الظر  اثف ملظكر: لثاف العربِ)
 (.َِٕ/ُج) ( الارم :   ارة ثاض رحاؽ ومم   الظر  ال كذرم: الط احّ)
 (.ِٔٗصخالكاه: ال    دو ال راقات الثث  ) ( الظر  اثفْ)
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ِإَونٍّ إَِۡلَ ةَس ل٧َِ ٨َ  ﴿: كمقػاؿ ذلػؾ حكلػه وعػال  ،اختالف القراءات في نوع اليمفزة التفي قبفل الفالم-ٖ
 .[ُِّ:  الطادات﴾ ] ٱل٧ُۡۡؿَق٤ِيَ 
ككطػؿ ذمزوػه ذشػاـ ثخػالؼ ملػه  كاثػف ذكػكاف ثغاػر   لاػاس( ثهمػزة حطػ إ حرل ال مهكر ): القراءات
 .(1)خالؼ
األلػؼ كألػه مػف   للهػـ  عمػكا لكؿ ا ثػـ ممػ  ذػذر ال ػراقة :ثهمزة حط  ك ه حراقة ال مهكر: التوجيو

ثػراذاـإث  :كما و كؿ  إلااس :و كؿ  لفس الكمم    ثػالـ ممػ  إلااثػاف :حكلػه ثعػدذا :ك  ػوهـ  اؽ كا 
  .(ِ)قـ لدخؿ مماه األلؼ كالالـ لموعراؼ (ااثا)للهـ   عمكا اثمه  :كك ه كطؿ األلؼ

ـ الكاوثاف األقر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا المكضػ  كذلػؾ دػو اخػوالؼ لػكع الػ: األثر
دمػف كػاف ا ػرل ثهمػزة حطػ  كذػـ   ثػاف ال طػ  كالكطػؿا ثثثب اخوالؼ ال ػراقات دػو الهمػز الػذم حثمهػ

كلمػا مػف حػرل ثهمػز كطػؿ حثػؿ   ك كمها افظهار  ـ ملدذـ مف ثاب  ـ ا ثـالثوككف الدال مهكر 
 ك كمها افظهار ال مرم.  (اؿ)ـ كذك اثف مامر ثخمؼ مله دثوككف الالـ ملدر مف ثاب  ـ الال

 :الم الحرف /ثانيا

: و دػو ال ػر ف الكػراـ دػو  ػرداف د ػطكذػ  لك كدذػا داػه ؛كثػمات ثػذلؾ  ؼكذو الوػو كحعػت دػو  ػر 
 :ال ركؼ اله ائا  مم  قالق  لحثاـك كـ ذذاف ال رداف ثاللثث  لما اأوو ثعدذما مف  ( كثؿ  ذؿ)

كذلؾ إذا لو  ثعدذما  ـ لك راق. دالالـ و   ثعد كؿ مف   : ك كب إدغامهما ملد كؿ ال راقاألول
الراق   و   إ  [. ك ّٓ: المدقر] ﴾ث٢َ ّلٍّ ََيَةُٚٮَن  ﴿  [ِٖ: الركـ]﴾ ٢٬َ ٣ٍُّس٥  ﴿ :ل ك  كثؿ  ذؿ

٫ُ  ث٢َ﴿ :ل ك  ثعد ثؿ د ط َٕ ُ رٍَّذ  [.ُٖٓ]اللثاق : ﴾  إََِل٫ِۡ  ٱّللٍّ
كلمو الس مم  مػذذب الفػراق   لمو ارب مم  مذذب ال مهكر ؛لموماقؿ. كدو الراق ؛دافدغاـ دو الالـ

 .ل كركمف ل ا ق( َِٕ)ت
المقلػاة -الوػاق )كذاؾ إذا لوػ  ثعػدذما  ػرؼ مػف قمالاػ  ل ػرؼ كذػو :   :  كاز افدغػاـ داهمػاالثاني
 .(ّ) (كاللكف  كالظاق  كالطاق  كالضاد  كالثاف  كالزام -المقمق –كالقاق  -دكؽ

 ال رؼ. ( ـ)كثاأوو ال داث ملها ملد الكالـ مم  اخوالؼ ال راقات دو 

 
                                                           

 (.َّّصالظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر ) (ُ)
 (.َُٔصالظر  اثف زل م :     ال راقات ) (ِ)
 (.ُِّ/ُج) إل  و كاد كالـ الثارم الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم (ّ)
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 الم الحرف وأثر ذلك االختالف:اختالف القراءات في 
كممػػ   كمػػا ثػػاأوو ثػػؿ راف(  مػػدا مكضػػ  )  ـ كالػػراقالال ػػرؼ دػػو الػػ ( ـ)اوفػػؽ ال ػػراق ممػػ  إدغػػاـ 

الهمػز لاضػا إظهارذا ملػد ثػاحو  ػركؼ اله ػاق مػا مػدا األ ػرؼ القمالاػ  الوػو ثػث ت افشػارة إلاهػا ك 
 .ملد مف مذذثه الل ؿ

دغاـ  ـ اخومؼ ال  لما األ رؼ القمالا  د د كذو معهػا ممػ  قالقػ    داها (ثؿ  ذؿ)راق دو إظهار كا 
 لحثاـ:

 د ط. (القاق)كذك  (ذؿ)األكؿ: ما اخوص ثالـ 
 .(الثاف  كالزام  كالطاق  كالظاق  كالضاد)كذك خمث  ل رؼ كذو:  (ثؿ)القالو: ما اخوص ثالـ 

 .(الواق  كاللكف)القالث: ما اككف معهما كذلؾ دو  رداف ذما: 
 لمقم  لذلؾ:كذذر 

ةرُ ٢ۡ٬َ زُٮَِّب  ﴿مف حكله وعال :  (ذؿ قكب) – ُ ٍّٛ ٤ُٮنَ  ٱ١ُۡ٣ َٕ ۡٛ  .]ّٔ :المطففاف [ ﴾ ٦َة ََك٩ُٮاْ َح
ۡمٗؿا   ﴿ ل ك حكله وعال : (ثؿ ثٌكلت) – ِ

َ
ُكُس٥ۡ أ ُٛ ٩

َ
٣َۡخ ٣َُس٥ۡ أ  .]ُٖ :اكثؼ [ ﴾ َٝةَل ث٢َۡ َقٮٍّ

ِ  ﴿ مف حكله وعال : (ثؿ زٌاف ) -ّ ُؿواْ ١ۡ٦َُؿ٥ۡ٬ُ ث٢َۡ ُزّي٨َِ لَِّلٍّ َٛ  .]ّّ :الرمد [ ﴾ي٨َ َز
َٓ  ﴿ مف حكله وعال : (ثؿ طث ) – ْ جَ ََ ُ ث٢َۡ  ؿ٥ِۡ٬ِ  ٱّللٍّ ۡٛ ًَۡ٭ة ثُِس َ٤  .]ُٓٓ :اللثاق [ ﴾ َٔ
٤َِت  ث٢َۡ  ﴿ مف حكله وعال : (ثؿ ظللوـ ) – ٓ َٞ ن ٨ٍّ٣ يَ٪

َ
َ٪جُذ٥ۡ أ ثَ  ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮنَ وَ  ٱلؿٍُّقٮُل َّ

َ
٤٬ًِِۡ٭٥ۡ خ

َ
 ﴾ٗؽا إََِلأ أ

 .]ُِ :الفوح [
٤َّٮاْ َخۡ٪ُ٭٥ۡ  ﴿ مف حكله وعال : (ثؿ ضٌمكا) – ٔ ًَ  .]ِٖ :األ  اؼ [ ﴾ ث٢َۡ 
٢َ٬ۡ  ٢ُۡٝ ﴿ مف حكله وعال : (ذؿ ول مكف) – ٕ

َ
أ ِ  ٱ١ِۡ٣َتَٰتِ َيأ ۡن َءا٦َ٪ٍّة ث

َ
ٓ أ ِ ٢ۡ٬َ دَ٪٧ُِٞٮَن ٦ِ٪ٍّةٓ إِّلٍّ ٩ـَِل  ٱّللٍّ

ُ
َو٦َةٓ أ

٩ـَِل ٨٦ِ َرجۡ 
ُ
ٮَن ٢ُ وَ إََِلَۡ٪ة َو٦َةٓ أ ُٞ َِٰك ُم٥ۡ َػ ۡزََثَ

َ
نٍّ أ

َ
 .]ٗٓ :المائدة [ ﴾أ

َذٗح َذَذۡجَ٭ُذُ٭٥ۡ  ث٢َۡ ﴿ مف حكله وعال : (ثؿ وأواهـ) – ٖ ۡ٘ تًِِ٭٥ َب
ۡ
 .]َْ :األلثااق [ ﴾دَأ

ْ ﴿ مف حكله وعال : (ذؿ ل ف) – ٗ ٮلُٮا ُٞ ًَ ُؿوَن  َذ َْ  .]َِّ :الشعراق [ ﴾٢ۡ٬َ ََن٨ُۡ ٦ُ٪
٣ۡ ﴿ ال :ل ك حكله وع (ثؿ لوث  ) – َُ

َ
ُٓ ٦َةٓ خ ٓ َٝةلُٮاْ ث٢َۡ ٩َتٍّجِ ٫ًِۡ َءاثَةَٓء٩َة َ٤ َٔ ًَۡ٪ة   .]َُٕ :الث رة [ ﴾ َٛ

 لكثػػائو ثإدغػػاـ الػػالـاكحػػرل   ملػػد ذػػذر األ ػػرؼ (ثػػؿ)ك (ذػػؿ) ـ د ػػرل ال مهػػكر ثإظهػػار : القففراءات
لثػاف  ا)دػو قالقػ  ل ػرؼ ثػال خػالؼ كذػو:  الػالـ ثإدغػاـ   كحػرل  مػزة  ملهما دو ال ركؼ المذككرة

 .(كالواق  كالقاق
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 (ذػؿ) ـ  لثػك ممػرك ثإدغػاـ  كالك هػاف طػ ا اف. كحػرل  (الطػاق)دػو  الػالـ كاخومؼ مله دو إدغػاـ
 مف حكله وعال : (ورل) (واق)دو 
ُ - ﴿  َٚ ِٓ ٮرٖ  ٱۡۡلَََصَ  ٱرِۡص ُُ  .]ّ :الممؾ [ ﴾٢ۡ٬َ دََؿىَٰ ٨٦ِ ُذ
ًَ  َذَ٭٢ۡ  ﴿ كحكله وعال : - ِ  .]ٖ :ال اح  [ ﴾ حٖ دََؿىَٰ لَُ٭٥ ٨ِۢ٦ّ ثَةرِ

كاخومؼ مله دو افظهار  كافدغاـ ملد  (اللكف  كالضاد) :ملد  رداف ذما الالـ كحرل ذشاـ ثإظهار
 .(ُ)ال ركؼ الثو  الثاحا   كالك هاف ط ا اف

ۡم ٢ۡ٬َ تَۡكَذٮِي ﴿ كذك حكله وعال :  الرمد رؼ  ذشاـ كاثوقل  لكقر المدغماف مف
َ
٤َُفَُٰخ أ َّْ ﴾ ٱنلَّٮرُ وَ  ٱ٣

 .[ُٔ: لرمدا]
دو ثكرة  (ذؿ)الالـ مف  ذشاـ كاثوقل   مهكر ركاة افدغاـ مف"  :ق(ّّٖ)ت حاؿ اثف ال زرم

ۡم ٢ۡ٬َ تَۡكذَٮِي  ﴿: وعال  حكلهمف   الرمد
َ
٤َُفَُٰخ أ َّْ الذم دو  . ذذا ذك[ُٔ: الرمد﴾ ] ٱنلَّٮرُ وَ  ٱ٣

 رة  كالومخاص  كالمثولار  كغاا الشاطثا   كالواثار  كالكادو  كالوثطرة  كالهادم  كالهداا   كالوذك
 .(ِ)"ق(ُّْ)تلثو العالق

ۡم  ﴿ :ق( مػػف ذشػػاـَِٓ)ت مػػف طراػػؽ ال مػػكالو دػػو  امعػػه ق(ْْْ)ت الػػدالو لثػػك ممػػرككركل 
َ
أ

٤َُفَٰ ُخ ٢ۡ٬َ تَۡك َذٮِي  َّْ : لثػك ممػرك ثافدغػاـ كلظػائرر دػو ثػائر ال ػر ف  حػاؿ [ُٔ: الرمػد﴾ ] ٱنلَّ ٮرُ وَ  ٱ٣
كا   كذػػك ا وضػػو طػػ   الػػك هاف" حػػاؿ اثػػف ال ػػزرم:   (ّ)"دػػو كواثػػه ككػػذلؾ لػػص مماػػه ال مػػكالو"

 .(ْ)"لممـ
 :كك ػه افدغػاـ ذػك  كافدغػاـ دػرع ملػه  لف افظهار ذك األطؿ :ك ه حراقة ال مهكر ذك: التوجيو

 الو ارب دو المخرج ثاف الالـ كثاف ذذر ال ركؼ خاط   رؼ اللكف.
لما لدغـ  كك ه إظهار اللكف كالضاد د ط: اللص مم   .(ٓ)لمكقرة ؛الوعراؼ ( ـ) دووعدد المخرج  كا 

ال ػػػرؼ وثعػػػا  ( ـ)لمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر المثػػػائؿ داومقػػػؿ دػػػو اخػػػوالؼ  كػػػـ : األثفففر
ال ػرؼ ذػك  ( ـ)دعم  حػراقة ال مهػكر ثػاككف  كػـ   ثاف افظهار كافدغاـ خوالؼ ال راقات داها 

                                                           

-ُِٕ/ُج: الهػػادم شػػرح طاثػػ  اللشػػر )(  م مػػد ثػػالـ م اثػػفِْٓ ُْٓ/ُج) : طاثػػ  اللشػػر( الظػػر  اللػػكارمُ)
ِّٕ. ) 

 (.ٕ/ِج) العشر اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات (ِ)
 (.ْْٔ/ِج( الظر  لثك ممرك الدالو:  ام  الثااف دو ال راقات الثث  )ّ)
 (.ٕ/ِجاثف ال زرم: اللشر دو ال راقات ) (ْ)
 (.ِْٓ/ُج( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )ٓ)
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كممػػ  حػػػراقة   ـ كالػػػراقالال ػػػرؼ مطم ػػا إ  ملػػػد الػػ ( ـ)ظهػػار كذلػػؾ ممػػػ  حامػػدوهـ دػػػو إ ؛افظهػػار
 ال رؼ ذك افدغاـ كما و دـ. ( ـ)الكثائو كمف معه ثاككف  كـ 

ل ػػؿ  ركػػ  الهمػػزة إلػػ   مثػػأل كمػػف مثػػائؿ األطػػكؿ الموعم ػػ  ثػػالـ ال ػػرؼ كالوػػو اخومػػؼ ال ػػراق داهػػا 
كمف لمقم  الل ؿ الموعم   ثالـ ال رؼ   (ُ)ثكحد ثث ت افشارة إلاها مرارا دو ذذا الث   الثاكف حثمها

  :ما امو
ۡك٧ُِ٤ٮَن  ٢ُۡٝ ﴿حاؿ وعال : ل/  ٩ُذ٥ ٦َّ

َ
َِٰظٞؽ  َذَ٭٢ۡ أ ـَ ٧َةٓ إَِؾَُٰ٭ُس٥ۡ إَِؾ٫َٰٞ  جٍّ

َ
٧َة يُٮََحأ إََِلٍّ خ  .[َُٖ:  األلثااق﴾ ]إِجٍّ

َِٰصُس  ٥ٖۚ  َودَ  َؾُرونَ ﴿حػػاؿ وعػػال : ب/  ـَ ۡز
َ
َٜ ٣َُس  ٥ۡ َربَُّس  ٥ ٦ِّ  ٨ۡ أ ٩  ُذ٥ۡ َٝ  ۡٮٌم ََعُدوَن  ٦َ  ة َػ٤َ  

َ
﴾ ثَ  ٢ۡ أ

 .[ُٔٔ:الشعراق]
ُل  ﴿حاؿ وعال :  ج/ َٰ ٨٦َ َتَزٍّ ٩َّبُِبُس٥ۡ ٰىََلَ

ُ
يُ ٢ۡ٬َ خ ُِ َحَٰ  .[ُِِ:  الشعراق﴾ ] ٱلنٍّ

 ( ـ)كذلػؾ دػو اخػوالؼ  كػـ  المثػأل كاظهر األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذػذر : األثر
دمػػف حػػرل ثوػػرؾ الل ػػؿ كذػػـ ال مهػػكر ثػػاككف   ثػػاف الل ػػؿ كوركػػهال ػػرؼ وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا 

كمػػف حػػرل ثالل ػػؿ كذػػك كرش كمعػػه   ـ ممػػ  ثػػككلهاالكذلػػؾ لث ػػاق الػػ ؛ـ ملػػدذـ ذػػك افظهػػارال كػػـ الػػ
(  ـ)و ػػرم مماهػػا ل كػػاـ  كثالوػػالو    لو ركهػػا ثالل ػػؿ ؛ـ ملػػدذما ثػػاكل ال مػػزة كحفػػا دمػػف وكػػكف الػػ

 ال رؼ.

كمػػف ذػػذر   الموعم ػػ  ثػػالـ ال ػػرؼ د ػػد اخومػػؼ ال ػػراق دػػو ثعػػض المكاضػػ  لمػػا مثػػائؿ دػػرش ال ػػركؼ
ة ََك٩ُٮاْ يَۡسِكُجٮَن ﴿: حكله وعال  المكاض  َٰ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ ٦ٍّ  .[ُْ: المطففاف﴾ ]لََكٍّ  ث٢َۜۡۡ َراَن ٰىََلَ
كحػػرل  فػػص   ثػػالراق الوػػو ثعػػدذا مػػف غاػػر ثػػكت (ثػػؿ)ثػػؿ راف( ثكطػػؿ  ـ  حػػرل ال مهػػكر): القففراءات
 .(ِ)(ثؿ)ه ثالثكت مم   ـ ثخمؼ مل
 ق(َِٕ)ت لك الو ػػالس ممػػ  مػػذذب الفػػراق  الو ػػارب :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثافدغػػاـ ذػػك: التوجيففو

ـ مػف اللف الػ :كك ػه افظهػار ذػك  كألف األطػؿ مػدـ الثػكت (؛الراق)ك (ا ـ)كمكاد اه ثاف مخر و 
  .(ّ)مف كممواف لك مف كمم  كا دةلموفراؽ ثاف ما كاف  ؛د ثف افظهار  كمم  كالراق مف كمم  لخرل

وثعػا  (ثػؿ)ف لقر اخوالؼ ال راقات دػو ذػذا المكضػ  كذلػؾ مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ  ـ اكاوث: األثر
دمػف كػػاف ا ػرل ثالكطػػؿ مػف غاػػر ثػكت كذػػـ ال مهػػكر    خػوالؼ ال ػػراقات داهػا ثػػاف الثػكت كمدمػػه

                                                           

 .الث ث ذذا مف( َْ)ص الظر  (ُ)
 (. ْٖٓ/ُج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرََُص( ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشر )ِ)
 (.ْٕٓص( الظر  اثف زل م :     ال راقات )ّ)
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كمػف حػرل ثالثػكت كذػك   فطػؿ ثالهمػاكذلػؾ لعػدـ ال ؛ذك إدغامها دو الػراق دذــ ملالدثاككف  كـ ال
 .الذم امـز مله افظهار لثكتاكذلؾ لك كد  ؛ـ ملدر ذك افظهارال فص ثاككف  كـ ال

 :الم االسم /ثالثاً 

كموكثط  مم    كوككف لطما   كمم  داها إ دل مالمات ا ثـ  لك و ثؿ إ داذا دوكذ  الكاحع  
٩َُِٰس٥ۡ ﴿ :ل ك  الدكاـ ٣َۡق

َ
لِۡكجَذُِس٥ۡ َوخ

َ
 .  ك  وككف موطرد  كالـ الفعؿ[ِِ:  الركـ﴾ ] خ

 .(ُ) كمها: ك كب افظهار مطم ا 

 اختالف القراءات في الم االسم:
ا ثػػـ مػػف  اػػث ثػػككلها  ( ـ)كلكػػلهـ اخومفػػكا دػػو   ا ثػػـ كمػػا و ػػدـ ( ـ)اوفػػؽ ال ػػراق ممػػ  إظهػػار 

 :ذلؾكمف األمقم  مم    كو راكها
َؾَ ﴿: حكلػه وعػال ل/  ِ َٝٮۡ  َوٱَّتٍّ ِؽه ٕۡ ُ  ۦُم ُمٮََسَٰ ٨ۢ٦ِ َب ِٔۡض ٗٗل َصَك ٗؽا لٍّ ًِِّ٭٥ۡ  ٩ٍّ ٫ُ  ۥ٨ۡ٦ِ ُظ٤ِ

َ
لَ ٥ۡ يَ َؿۡواْ خ

َ
ۚۡ خ َّل  ۥُػ َٮاٌر

َُؾوهُ يَُس٧ُِ٤ُّ٭٥ۡ َوَّل َحۡ٭ِؽيِ٭٥ۡ َقبًًِٗل    .[ُْٖ:  األمراؼ﴾ ]َوََك٩ُٮاْ َظ٧ِِ٤ََٰي  ٱَّتٍّ
ثكثػر   مػزة كالكثػائوحػرل ك   كالااق مشددةثضـ ال اق ككثر الالـ  ( هـاّْ مً  ي )  : حرل ال مهكرالقراءات

ثكاف الالـ ككثر الااق مخفف   .(ِ)ال اق كالالـ كوشداد الااق ككثرذا  كحرل اع كب ثفوح ال اق كا 
 :كلطػػمه  ثػػه ممػػ  لطػػؿ مػػا ا ػػب ل مػػ  دعػػؿ كالوػػللهػػـ  :: ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثالضػػـ ذػػكالتوجيففو
ف حمثكذا إل  الااق كلدغمكذػا لممماقمػ  دوشػداد الاػاق دمما و دمت الكاك ثالثكك   دمكس :كما حالكا   مكم
للػػه اثػػوق ؿ الخػػركج مػػف ضػػـ إلػػ  كثػػر دكثػػر ال ػػاق لا ػػرب ثهػػا  :ر ذػػككثػػثال كك ػػه مػػف حػػرل  لػػذلؾ

مػا ا  مػا مفػرد لراػد ثػه ال مػ   ك للػه إ :  كك ه حراقة اع كب ذك(ّ)ثعض المفظ مف ثعض طمثا لموخفاؼ
 .(ْ)(حمح كحم  )مقؿ:  ( ما )اثـ  م  مفرد 

 وثعػػػان اخػػػوالؼ لػػػكع الػػػالـ  كذلػػػؾ دػػػولمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذر اآلاػػػ  داظهػػػر  ماػػػا : األثفففر
 ( ـ)ـ مػػف ثػػاب الثػػوككف الػػاع ػػكب دعمػػ  حػػراقة   ثػػاف الو راػػؾ كا ثػػكافخػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا  

لػف  الالـال مهكر ثو راؾ كمم  حراقة   ك كمها افظهار كما ثثؽ  كذلؾ لثككلها كوكثطها ؛ا ثـ
 ا ثـ الوو اشورط داها لف وككف ثاكل .   ( ـ) كاـ لو رم مماها 

                                                           

 (. ْٖ-ِْصالظر م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد ) (ُ)
 (. ُّٖصمثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة ) الظر  (ِ)
 (.ُْٔصثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  )( الظر  اّ)
 (. ْٕٓ/ُجم اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا  )  ( م مد ثالـْ)



 

229 
 

ا ﴿: حكله وعال / ب ن َحذٍِّؼَؾ َوَلً
َ
ِنَٰمۡح أ ِنَٰمۡح  ٢ُۡٝ ﴿: حكله وعال   [ِٗ:  مراـ﴾ ]َو٦َة يَۢنَجِغ ل٤ِؿٍّ إِن ََكَن ل٤ِؿٍّ

ُل  وٍّ
َ
٩َة۠ أ

َ
  .[ُٖ:  الز رؼ﴾ ] ٱ٣َۡػَٰجِِؽي٨َ َوَلٞ َٚد
ا  ﴿: كذك ثكرة مراـ ما  ما دو  (: حرل ال مهكر )كلدان اءاتالقر  َؾَ َوَٝةلُٮاْ  ﴿ ﴾٦َ٧٧ةّٗل َوَوَلً  ٱلؿٍّۡظَف٨َُٰ  ٱَّتٍّ

ا  ن﴿ ﴾٨٨َوَلٗ
َ
ا  أ ِنَٰمۡح َوَلٗ ْ ل٤ِؿٍّ ۡٮا َٔ ا  ﴿ ﴾٩١َد ن َحذٍِّؼَؾ َوَلً

َ
  لرثع  ل رؼ [ ِٗ ُٗ ٖٖ ٕٕ]مراـ: ﴾أ

ِنَٰمۡح ٢ُۡٝ ﴿: كدو الزخرؼ ُل إِن ََكَن ل٤ِؿٍّ وٍّ
َ
۠ أ ٩َة

َ
  ثفوح الكاك كالالـ داهف [ُٖ:الز رؼ﴾ ] ٱ٣َۡػَٰجِِؽي٨َ  َوَلٞ َٚد

ثكاف الالـ دو الخمث ك   .(ُ)حرل  مزة كالكثائو ثضـ الكاك كا 
 ضػػػـحػػػرل ثالمػػػف ك ػػػه ك   الكا ػػػد مػػػف األك د كالراد ـللهػػػ :ذػػػك فوحثػػػال : ك ػػػه حػػػراقة ال مهػػػكرالتوجيفففو

 (ِ)مػدـ كمػدـ كثػ ـ كثػ ـ :ك ػكلهـ  دػو الكا ػد  ذمػا لغوػاف :كحاػؿ  لله لراد  م  كلػد :ذك ثكافكاف
  .(ّ)الكلد كلد الكلد كالكلد ثالفوح كلد الطمب :كحاؿ
اخوالؼ لكع الالـ كذلؾ ثثثب اخوالؼ  مف خالؿلقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا   : كاوثافاألثر

 ( ـ)ـ مػػػف ثػػػاب الثػػػوككف الػػػ ئو مػػػزة كالكثػػػادعمػػػ  حػػػراقة   ثػػػكافثػػػاف الو راػػػؾ كافال ػػػراقات داهػػػا 
 كممػ  حػراقة ال مهػكر ثػالفوح كالو راػؾ  و ػدـ ك كمها افظهار كما  كذلؾ لثككلها كوكثطها ؛ا ثـ

ا ثػػـ الوػػو  ( ـ) كػػاـ لكثػػذلؾ دمػػف و ػػرم مماهػػا   و ركهػػال ؛ا ثػػـ ( ـ)ـ مػػف ثػػاب اللػػف وكػػكف الػػ
 ثاكل .   اشورط داها لف وككف

٥ٌَٰ ﴿: حكله وعال  ج/ ـَ أ إِۡل يَةِقيَ َق  .[َُّ:  الطادات﴾ ] ٰىََلَ
كحػرل   دوكػكف كمهػا كممػ  كا ػدة  ثػاكل  ( ـ)ثكثر الهمزة كثعدذا  (إلااثاف) حرل ال مهكر : القراءات

كفطػػؿ  (ااثػػاف)مفطػػكل  مػػف   مكثػػكرة ( ـ)لػػاد  كالشػػامو كاع ػػكب ثفػػوح الهمػػزة كمػػدذا  كثعػػدذا 
 ( ؿ)كممػ   دا ػكز حطػػ   (ااثػػاف)ك  كممػ  ( ؿ)وكػكف كممػ  ذػػذا  (  ؿ ممػراف)الػالـ مػف العػاف دػػو 

 .(ْ) -ثالثاق المك دة-ملد ا ضطرار لك ا خوثار  ( ؿ)  كالكحؼ مم  (ااثاف)مف 
 (إلااثػػاف)إف شػئت ذذثػت ب"  :حػاؿ ق(َِٕ)ت مػا ذكػرر الفػراق :ك ػه حػراقة ال مهػكر ذػك: التوجيفو

 ػػاقوكـ  :و ػػكؿ ل ػػـك رئاثػػهـ المهمػػب كمػػا  دو عػػؿ لطػػ اثه داخمػػاف دػػو اثػػمه  إلػػ  لف و عمػػه  معػػا
طػم   -وراد م مدا كلموه -رلات الم مداف :كما و كؿ -وراد المهمب كمف معه -المهالث  كالمهمثكف

 :حاؿ الشامر -ا مماه كثمـ
                                                           

 (.ّٖٓ/ِج( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )ُ)
 (.ِّٗص( اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  )ِ)
 (.ْْٕص( اثف زل م :     ال راقات )ّ)
 (. ِْٗصال اضو: الثدكر الزاذرة ) ( مثد الفواحْ)
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 ... حدلو مف لطر الخثاثاف حدم.   
  مم  د م  كمف واثعه ق(ّٕ)تكذك اثف الزثار  لراد لثا خثاب ق(ُِٗ)ت ذكذا ركار قعمب 

 ثراؿ )ك (ماكاؿ كماكائاؿ) :كما حالكا ( إلااثاف)ك (إلااس) :اككف لغواف :كداها ك ه  خر  ذلؾ
أ إِۡل يَةِقيَ ﴿ :د اؿ دو  خر اآلا   آلا الله ذكرر دو طدر  :ك    ذذر ال راقة ( ك ثرئاؿ ٥ٌَٰ ٰىََلَ ـَ ﴾  َق

٥ٌَٰ ﴿: ط قـ حاؿ دو  خر ال   كما ذكر لك ا دو طدر اآلا   [َُّ:الطادات] ـَ َٰ ٩ُٮٖح ِػ  َق ٰىََلَ
إلما حاؿ دو  خر حططهـ ثالـ   ككذلؾ إثراذاـ كمكث  كذاركف  [ٕٗ:الطادات﴾ ]٧٩ ٱ٣َۡػ٧َِ٤َٰيَ 

  .(ُ)مم  دالف
الػػػ   ( ؿ)كممػػػ   اضػػػاؼ  (ااثػػػاف )كممػػػ   ك ( ؿ)كػػػكف ولف  :ذػػػككك ػػػه مػػػف حػػػرل ) ؿ ااثػػػاف( ثالمػػػد 

 مػه ثػمـ لمػف  :ملدهػك داخػؿ دػو الثػالـ    أل مػه (ذمػهل)اثـ لثو  دثػمـ ممػ   (ااثاف )ك( ااثاف)
 .(ِ)ذمهلمم  
لمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  داظهػػر  ماػػا دػػو اخػػوالؼ لػػكع الػػالـ كذلػػؾ ثثػػثب : األثففر

كذلػػػؾ لثػػػككلها  ؛ا ثػػػـ ( ـ)ـ مػػػف ثػػػاب الاخػػػوالؼ ال ػػػراقات داهػػػا دعمػػػ  حػػػراقة ال مهػػػكر ثػػػوككف الػػػ
 ( ـ)ـ مػف ثػاب الكممػ  حػراقة لػاد  كمػف كاد ػه لػف وكػكف الػ  ؽك كمها افظهػار كمػا ثػث  كوكثطها
ط داهػػا لف وكػػكف ا ثػػـ الوػػو اشػػور  ( ـ) كػػاـ لكثػػذلؾ دمػػف و ػػرم مماهػػا   ا كو ركهػػالوطردهػػ ؛ا ثػػـ

 موكثط  كثاكل .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (. ُُٔص(  اثف زل م :     ال راقات )ٖٗ/ْجالفراق: معالو ال ر ف ) (ُ)
 (. َّٖ َّٕ/ُجم اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا  )  ( م مد ثالـِ)
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 الفصل الثالث
 اءات العشر في أحكام المد والقصرأثر اختالف القر 

 

 :  مبحثانوفيو  

 ول : أثر اختالف القراءات في أحكام المد األصمي.المبحث األ 

 المبحث الثاني: أثر اختالف القراءات في أحكام المد الفرعي.
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 :توطئة

للػه حػاؿ: ثػألت للػس ثػف  -رضػو ا ملػه - ق(ُُٖ)ت ما قثت مف حوػادة :األطؿ دو ذذا الثاب
  د اؿ: كػاف امػدُّ - مماه ك له كثمـطم  ا -مف حراقة اللثو  -رضو ا مله - ق(ّٗ)ت مالؾ
 .(ُ)مدِّا

ػػا كاػػؼ كالػػت حػػراقة رثػػكؿ ا  طػػم  ا مماػػه ك لػػه  -كمػػا ركم ملػػه ثمفػػظ  خػػر ا ػػكؿ: ثػػألت للثن
  حاؿ: كاف اىميدُّ طكوىه مدِّا-كثمـ

(ِ). 
  كذذا الخثر ماـ دو كؿ للكاع المد.

ْمَٮاٍل َوَبجِيَ َويُ ﴿كالمدُّ معلار لغ ن: الزاادة  كمله حكله وعال : 
َ
 .(ّ)لم ازادكـ [ُِلكح: ] ﴾٧ِْؽْدُز٥ْ ثِأ

ا: إطال  الطكت ث رؼ المد لك المّْاف ملد ك كد الثثب  .(ْ)كاططال ن
:  كضدُّر ال ىٍطري

ُىٮَرَٰٞت ِػ ﴿  كمله حكله وعال : (ٓ)كال طر لغ : ال ثس كالمل  ۡٞ ًَةمِ ُظٮرٞ ٦ٍّ  .[ِٕ]الر مف: ﴾ ٱۡۡلِ
 
 

                                                           

الطػػػػ اح  ال ػػػػام  المثػػػلد  ق(ِٔٓالمغاػػػرة  لثػػػػك مثػػػد ا )تم مػػػد ثػػػػف إثػػػماماؿ ثػػػػف إثػػػراذاـ ثػػػػف الثخػػػارم:  (ُ)
دار   و  اػؽ: مطػطف  الثغػا: مـ كثػلله كلاامػه ) طػ اح الثخػارم(المخوطر مف لمكر رثكؿ ا طم  ا مماه كث

 .(ْٖٕٓ)رحـ ال داث  (ُِْٗ/ْج) ـ( ُٕٖٗ-قَُْٕط/ القالق  )  ثاركت -اثف كقار الامام 
 الم وثػػ  مػػف الثػػػلف :ذػػػ(َّّلثػػك مثػػد الػػر مف ل مػػػد ثػػف شػػعاب ثػػف ممػػو الخراثػػػالو  اللثػػائو )تاللثػػائو:  (ِ)

-قَُْٕط/ القالاػػػػ  )   مػػػػب -مكوثػػػػ  المطثكمػػػػات افثػػػػالما   و  اػػػػؽ: مثػػػػدالفواح لثػػػػك غػػػػدة: )الثػػػػلف الطػػػػغرل(
لثػك ثكػر ل مػد ثػف ممػرك ثػف مثػد الخػالؽ ثػف خػالد ثػف مثاػد (  الثزار: َُُْ)رحـ ال داث  (ُٕٗ/ِج)ـ(  ُٖٔٗ

و  اػؽ: م فػكظ الػر مف زاػف ا  : ثزار الملشكر ثثـ الث ر الزخارمثلد ال :ق(ِِٗا العوكو المعركؼ ثالثزار )ت
رحػػػـ ال ػػػداث  (ّْْ/ِج)  ـ(ََِٗ -ُٖٖٗ)مػػػف  ط/ األكلػػػ   المدالػػػ  الملػػػكرة -مكوثػػػ  العمػػػـك كال كػػػـ   كلخػػػركف

طػػمو )ت ل مػػد ثػػف ممػػو ثػػف المقيلػػ  ثػػف ا اػػ  ثػػف ماثػػ  ثػػف ذػػالؿ الومامػػو  المك (  لثػػك اعمػػ  المكطػػمو: ِْٕٕ)
 ُْٖٗ - َُْْط/ األكلػ  )   دمشػؽ –دار المػأمكف لموػراث  و  اؽ:  ثاف ثػماـ لثػد: مثلد لثو اعم  :ذػ(َّٕ

 .(َِٔٗ)رحـ ال داث  (ِْٖ/ٓج)  (
: مدارؾ الولزاػؿ ك  ػائؽ الوأكاػؿ اللثف (  ّّٔ/ِّ)ج ام  الثااف دو وأكاؿ ال ر ف  الظر  اثف  رار الطثرم: (ّ)

 .(ّْٓ/ّ)ج
 (.ُٗصالمراد )( مطا  حاثؿ لطر: غاا  ْ)
 (. ّٕٗ/ِج(  إثراذاـ مططف  ك خركف: المع ـ الكثاط )ٗٗ/ٓج( اثف ملظكر: لثاف العرب )ٓ)
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َِٰىَسَُٰت  ذًِِ٭٨ٍّ ﴿  كحكلػه وعػال : (ُ)لم م ثكثات داهػا  ۡؿِف َؼ ٍُّ ٧ِۡسُ٭٨ٍّ إِن ٞف َر ۡج٤َُ٭٥ۡ َوَّل َص ةّٓنٞ  ٱ٣ ُۡ  ﴾ل٥َۡ َح
 .(ِ)مالعات طردهف مف اللظر إ  مم  لزكا هف لم  [ٔٓ]الر مف:

ا: إقثات  رؼ المد لك الماف مف غار زاادة داه لعدـ ك كد الثثب  .(ّ)كاططال ن
دار كلػػػك  ػػػركواف  ك  ا ػػػ  ال طػػػر: ذػػػك مػػػدـ المػػػد مطم نػػػا  كلكػػػف ك  ا ػػػ  المػػػد: ذػػػك و   ػػػه ثػػػأم م ػػػ

المططمح مماه دو ممـ الو كاد كما اثوفاد مف وعرافو المد كال طر الثاث اف لف ال طر ذك م ػدار 
  ركواف  كالمد ما زاد مم  ذلؾ.

 حروُف المدِّ بشروِطَيا:

د؛  موػػداد الطػػكت ثهػػا  ك ػػركؼ المػػد قالقػػ   كاطمػػؽ مماهػػا  ػػركؼ مػػد  كلػػافو  كثػػمات  ػػركؼ مػػ
 ك ركؼ لاف لخرك ها ثثهكل  كمدـ كيٍمفى   كذو:

ا. -ُ  األلؼ ك  وككف إ  ثاكل   ك  اككف ما حثمها إ  مفوك ن
 الكاك الثاكل  ثشرط ضـ ما حثمها. -ِ
 الااق الثاكل  ثشرط كثر ما حثمها. -ّ

ٓ ٩ُٮظِ كذػو م مكمػػ  دػو لفػػظ "كام"  كا مػػ  لمقموهػا ثشػػركطها كممػػ : ﴿   دػػإف د ػػدت [ٗٓ]ذػكد: ﴾ ًَ٭  ة
 ﴾ِف َػ ٮۡ ﴿ ﴾ِخ ًۡ ٱۡۡلَ ﴿ حثمهمػا كالوػا  ردػو لػاف د ػط مقػؿ:الكاك كالااق شرطاهما ثأف ثكلوا كالفوح ما 

ذا حاد. دإف لطم ا  رؼ المد [ْ ّ]حراش:   .(ْ)ال رؼ ثالماف دهك خاص ثه دهك شامؿ لممد كالماف  كا 
 اف  كلما الكاك كالااق دمهما قالق  ل كاؿ:كومخص مف ذلؾ: لف األلؼ   وككف إ   رؼ مد كل

 لف وككلا  رؼ مد كلاف  كذذا إذا ثكلوا كضـ ما حثؿ الكاك  ككثر ما حثؿ الااق.  -ُ
 لف وككلا  ردو لاف د ط  كذذا إذا ثكلوا كالفوح ما حثمهما كما ثثؽ. -ِ
 .(1)( خادا( )غار)لف وككلا  ردو مم  د ط  كذلؾ إذا و ركوا ثأم  رك  كالت  كلمقم  ذلؾ  -ُ

 .(1)( خادا( )غار)

                                                           

م مػد ثػف ل مػد ثػف لثػو ثكػر (  ال رطثػو: ٕٕ/ِّالظر  اثف  راػر الطثػرم:  ػام  الثاػاف دػو وأكاػؿ ال ػر ف )ج (ُ)
دار   و  اػػؽ: ذشػػاـ ثػػمار الل ػػارم: ل ػػر فال ػػام  أل كػػاـ ا: ق(ُٕٔ  لثػػك مثػػدا ال رطثػػو )تثػػف دػػرج  األلطػػارم

 (ُُٕ/ٓ(  الشككالو: دوح ال دار )جُٖٗ/ُٕ)ج  ـ(ََِّ –ق ُِّْط/ القالا  )  اضالرا -مالـ الكوب
(  م مػػػػد ممػػػػو الطػػػاثكلو: طػػػػفكة الوفاثػػػار دار الطػػػػاثكلو لمطثامػػػػ  ُْٓ/ْالظػػػر  الزمخشػػػػرم: الكشػػػاؼ )ج (ِ)

 .(ِِٖ/ّ(  )جـُٕٗٗ-قُُْٕال اذرة  ط/ األكل  ) -كاللشر
 (.ٓٗص) (  الظر  مثد ال ؽ ال اضو: الع د الفراد دو ممـ الو كادِٗص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ّ)
 (.ُِٗ ُُٗص( الظر  ر اب ش  و:  ما  الوالكة دو و كاد ال ر ف )ْ)
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 :والمد قسمان

 مد درمو -ِ .مد لطمو -1

كاألقر الموروب مم  اخػوالؼ   ذذاف ال ثمافمف  -إف شاق ا - الفطؿكثاككف ال داث دو ذذا 
 كذلؾ كما امو:  ماال راقات داه

 المبحث األول
 أثر اختالف القراءات في أحكام المد األصمي 

مػػف ك  اوكحػػؼ ممػػ  ثػػثب   رؼ المػػد إ  ثػػهلػػذم   و ػػـك ذات  ػػكذػػك ا (:الطثاعػػو ) المففد األصففمي
 ثؿ اكفو داه ك كد  رؼ المد كالماف.  لثثاب المد الفرمو اآلوا  ثعد

ْ ل  ا   ثعد  رؼ المد كالماف ذمز ك  ثككف ل ػك ﴿ :ضابطو ِٞ ُؽوَن  َٝةلُٮا ۡٛ ًِۡ٭٥ ٦ٍّ ةَذا َت  َ٤ َٔ ۡرَج٤ُٮاْ 
َ
 ﴾َوأ

ِي ﴿  [ُٕ:]اكثؼ   .(ِ) [ٓ﴾ ]اللاس :  ةِس ٱنلٍّ يُٮَۡقٮُِس ِػ ُوُؽورِ  ٱَّلٍّ
ذػػو ثم ػػدار  ::  ركوػػاف كحػػد اخومػػؼ العممػػاق دػػو معلػػ  ال ركػػ  الم طػػكدة د ػػاؿ ثعضػػهـمقففداُر مففدِّهِ 

  ثاأللفػػػات :  كحػػػدرذا ثعضػػػهـ(ّ)ث الػػػ  موكثػػػط  لاثػػػت ثثػػػرم  ك  ثوػػػأف  حػػػثض األطػػػث  لك ثثػػػطه
  ذػػك لطػػؼ األلػػؼ  لك كلػػاس م ػػدار ال ركػػ :كػػؿ  ػػركواف ثم ػػدار للػػؼ  حػػاؿ طػػا ب العماػػد :د ػػالكا

ألف ذػذر األمػكر غاػر ملضػػثط   ؛  كمػا اػػرل لكقػر الثػا قاف دػ  ذػذا الفػػفاحػثض افطػث   لك ثثػطه
  لػذلؾ لرل لف م ػدار ئػان راوب ال ػراقة المخومفػ  ثػرم  كثطثافضاد  إل  مدـ ولاثثها م  م  د  ذاوها

مػػف الثػػرم  لك الػػثطق   ال ركػػ  ذػػك م ػػدار اللطػػؽ ث ػػرؼ ذ ػػائ  ممػػ  الك ػػه الػػذل ا ػػرل ثػػه ال ػػارئ
م دار اللطؽ ث رداف  كما   ه لف امد م دار لرث   ما م دار مدر  ركواف ككف م دارر كمم  ذذا دإف

مراوػب  ركات اككف ثم دار اللطؽ ثأرثع  ل رؼ ذ ائا  كذكذا  إذ لله لضثط د  ذاوػه كللثػب إلػ  
 .(ْ)ان ئال راقة المخومف  ثرم  كثط

                                                                                                                                                                          

 :(ّٗ-ُٗصمطاػ  حاثػؿ لطػر: غااػ  المراػد ) ( ّٖ  ِٖ( الظر  م مكد ممو ثث : العماد دو ممػـ الو كاػد )ُ)
 -ذػػػ  ُِْْط/ القالقػػ   )  الملطػػكرة  –دار الكدػػاق   ممػػ  ا ثػػف ممػػو لثػػك الكدػػا: ال ػػكؿ الثػػداد دػػو ممػػـ الو كاػػد

 (.ٓٗ ْٗصـ(  ) ََِّ
 (.ِٗٔ/ُج) ( الظر  مثد الفواح المرطفو: ذداا  ال رم ال  و كاد كالـ الثارمِ)
 (.ُّّصلو كاد ): لهاا  ال كؿ المفاد دو ممـ ا( الظر  م مد مكو لطرّ)
 (ّٖ  ِٖصم مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد ) (ْ)
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 :سبُب تسميِتِو أصميًّا

ألطػػالوه ثاللثػػث  إلػػ  غاػػرر مػػف المػػدكد؛ كذلػػؾ لقثكوػػه ممػػ   الػػ  كا ػػدة كذػػو مػػد  ؛  مػػدِّا لطػػماِّااثػػم
 ركوػاف د ػط  كألف ذات ال ػرؼ   و ػػـك إ  ثػه  كلعػدـ وكحفػػه ممػ  ثػثب مػػف األثػثاب الوػو ثػػوذكر 

 ملد الكالـ مم  المد الفرمو.
ا طثاعاِّا؛ ألف طا ب الطثاع  الثمام    ازادر   .(ُ)ك  ال طه مف  ركوافكاثم  لاضن

 المد األطمو اأوو مم  قالق  للكاع:ك 

ِٟ ﴿ مقػػؿ:  األكؿ: لف اكػػكف  ػػرؼ المػػد قاثونػػا كطػػال ككحفنػػا ثػػكاق كػػاف موكثػػطنا   [ْ]الفاو ػػ : ﴾َؿ٤َِٰ  
٧ًًَِ٪٫ِِ   ﴿[ُُ]اللثاق: ﴾يُٮِوًُس٥ُ ﴿ي  ََٰ٭ةمقؿ: ﴿    لك موطردنا[ُٕ]افثراق: ﴾بِ َعى ًُ   [ُ]الشػمس: ﴾ َو
مۡ ﴿  [ُُ]الث رة: ﴾َٝةلُٓٮا﴿

ُ
 كما ميقّْؿ.    كثكاق كاف قاثونا دو الرثـ لك م ذكدنا[ُّٖ]األمراؼ: ﴾َِل َوأ

ػػا ال ػػركؼ اله ائاػػػ  الخمثػػ  الكاحعػػ  دػػػو دػػكاوح الثػػكر  ك ػػػاقت ممػػ   ػػػرداف  كمػػف ذػػذا اللػػػكع لاضن
" :قالاهما  رؼ مد  كحد  معها طا ب الوُّ ف  دو حكله وه طىهيرى " ى

لكؿ  ﴾ ظ٥ٓ مقؿ: ال اق مف ﴿  (ِ)
 ال كاماـ كثاأوو الكالـ مماها ثالوفطاؿ.

القػػالو: لف اكػػكف  ػػرؼ المػػد قاثونػػا دػػو الكحػػؼ دكف الكطػػؿ  كذلػػؾ دػػو األلفػػات المثدلػػ  مػػف الولػػكاف 
٧ًًِ٤ةالملطكب مقؿ: ﴿    دو  ال  الكحؼ.[ُُاللثاق: ] ﴾ ةَظ٧ً١ِٗ  َٔ

۠ دو مقػؿ: ﴿  ككذلؾ األلفات الوو مماها ثككف مثوطاؿ ٩َة
َ
۠   ﴿[َٓ]العلكثػكت: ﴾يؿٞ ٩َؾِ  خ ١َِٰ٪ٍّة ُ  ٬ُ ٮَ  ؾٍّ  ٱّللٍّ

 كذلؾ دو  ال  الكحؼ. [ ّٖ]الكهؼ: ﴾َرّّبِ 
 ككذلؾ المدكد الوو و ذؼ دو  ال  الكطؿ خشػا  الو ػاق الثػاكلاف كوقثػت دػو الكحػؼ  مقػاؿ األلػؼ:

ِ  ؽُ ٧ۡ ٱۡلَۡ  َوَٝةَّل ﴿   ِػ  َو٦َة  كمقاؿ الاػاق: ﴿[ُٓاللمؿ: ]﴾ ّلِلٍّ
َ
 ُٝ ٢ِ ﴿   كمقػاؿ الػكاك:[ِٓٓة:]الث ػر  ﴾ِض ۡرٱِۡل

ْ ٱدۡ  ٮا ُٔ  َ  [.َُُ]افثراق: ﴾ٱّللٍّ
 ۦثِ  ٫ِ   ﴿[ّٕ]الث ػػرة: ﴾٬ُ  ٮَ  ۥإ٩ٍِّ  ٫ُ القالػػث: لف اكػػكف  ػػرؼ المػػد قاثونػػا دػػو الكطػػؿ دكف الكحػػؼ مقػػؿ: ﴿

ػػم  كذػػك خػػاص ثهػػاق   [ُٓ]افلشػػ اؽ: ﴾ اثَِى  ريٗ  كذػػذا اللػػكع مػػف المػػد األطػػمو اطمػػؽ مماػػه مػػدُّ الطّْ

                                                           

 (.ٕٗص) (  الظر  مثد ال ؽ ال اضو: الع د الفراد دو ممـ الو كادّٗص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ُ)
 .(ٔٓرحـ الثات ) (ٖ)صال مزكرم: و ف  األطفاؿ  (ِ)
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طغارة  (ااق)طغارة ثعد الهاق المضمكم  ك (كاك)اأوو الكالـ مماها  كمالموه: الضمار الوو ثكؼ 
 .(ُ) ةر ثعد الهاق المكثك 

 :المد الطبيعي وأثر ذلك االختالف اختالف القراءات في

 األصول: /أوالً 

المػػػد مثػػػائؿ اوفػػػؽ ال ػػػراق ممػػػ  لف المػػػد الطثاعػػػو امػػػد ثم ػػػدار  ػػػركواف  كلكػػػلهـ اخومفػػػكا دػػػو ثعػػػض 
 ك  كدرشا.الطثاعو لط

 كمف مثائؿ األطكؿ الموعم   ثالمد الطثاعو كالوو اخومؼ داها ال راق ما امو: 

 :/ )ىاء الكناية(ٔ

كذاق الكلاا  دو اططالح ال راق ذو: الهاق الزائدة الدال  مم  الكا ػد المػذكر الغائػب  كوثػم  ذػاق  
٫ُ الضمار  دخرج ثالزائدة الهاق األطما  ل ك: ﴿ َٞ ْٛ  .[َٔ]األ زاب: ﴾يَجَْذ٫ِ  ﴿ [ ُٗ]ذكد: ﴾َج

٤ًَْ٭ ة ﴿ :دػو ل ػك ات الضػمارذػاقث اػ  مم  الكا د المػذكر  كثالدال  ٤ًَِْ٭٧ ة  ﴿[ُِْ]الث ػرة: ﴾َٔ َٔ﴾ 
٤َ  ًِْ٭٥ْ   ﴿[ُِٗ]الث ػػرة: ٤َ  ًِْ٭٨ٍّ   ﴿[ٕ]الفاو ػػ : ﴾َٔ ف كالػػت ذػػاقات [ِِٖ]الث ػػرة: ﴾َٔ . دكػػؿ ذػػذر كا 
 .(ِ)ر    وثم  ذاقات كلاا  اططال اضما

٫ِ٤٬ِۡ ﴿ :ل ك كا ثـ [ ِٓٓ]الث رة:  ﴾يَُؤُدهُ  َوّل﴿: ل ك ثالفعؿ الكلاا  ذاق كووطؿ
َ
  [ٕ]اللمؿ: ﴾ۦٓ ِِل

٫ًَْ٤ِ ﴿ :ل ك كثال رؼ  :ل كاؿ  لرثع كلها. ﴾ َٔ
ۡ  َلُ  ل ػػك: ﴿  لف و ػػ  ثعػػد مو ػػرؾ كحثػػؿ ثػػاكف -األكلػػ   َرّبِ  ٫ِ   ﴿[ُ]الوغػػاثف: ﴾ ؽُ ٧ۡ  ٱۡلَۡ  َوَلُ  ُٟ ٤ۡ٧ُ  ٱل

 
َ
َٰ ٱِۡل ٫٧َِ٤ُ   ﴿[َِ:]الماؿ ﴾ٰىَۡلَ َٕ ِي٨َ  ٣َ   .[ّٖ]اللثاق: ﴾ٱَّلٍّ

  [ْٓ] ؿ ممػػراف: ﴾٦ِ٪ْ  ٫ُ اْق  ٫٧ُُ ل ػػك: ﴿  لف و ػػ  ثػػاف ثػػاكلاف لم: ثعػػد ثػػاكف كحثػػؿ ثػػاكف -القالاػػ 
ْؿٓانُ ﴿ ُٞ مػدـ  :  ك كـ الهاق دو ذاواف ال ػالواف [ُٖالمائدة: ] ﴾إََِل٫ِْ ال٧َِْىريُ ﴿  [ُْٖ]الث رة: ﴾ذ٫ًِِ ا٣ْ

 الطم  داهما اوفاحا.

٧ةواتِ ل ػك: ﴿  لف و   ثاف مو ركاف لم: ثعد مو رؾ كحثؿ مو ػرؾ -القالق  ُُكٌّ َلُ  ﴿  ﴾َلُ ٦ة ِػ الكٍّ
ْرَۡبَهُ   ﴿[ُُٔ]الث رة: ﴾ٝة٩ُِذٮنَ 

َ
٦ةد٫َُ َٚأ

َ
 ك كب الطم . :  ك كـ الهاق دو ذذر ال ال [ُِ]مثس: ﴾أ

                                                           

 (.ٓٗص( الظر  مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ُ)
 (.ٖٔصالظر  مثد الفواح ال اضو: الكادو دو شرح الشاطثا  ) (ِ)
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 ﴾اْصَذج  ةهُ َو٬َ  ؽاهُ   ﴿[ِ  ػػرة:]الث ﴾ذًِ  ٫ِ ٬ُ  ؽىً ل ػػك: ﴿  لف و ػػ  ثعػػد ثػػاكف كحثػػؿ مو ػػرؾ -الراثعػػ 
٤ُٮهُ   ﴿[ُُِ]الل ؿ: َٞ   ثػاف الطػم  كوركهػا :  كذذر الهاق ذو الوو اخومؼ ال راق داهػا[ٕٓ]الث رة: ﴾َخ

 ثطػػم  ذػػذر الهػػاقاثػػف كقاػػر كحػػرل  دػػو ذػػذر ال الػػ   ثوػػرؾ الطػػم  دػػو  ماػػ  المكاضػػ د ػػرل ال مهػػكر 
دػو  ﴾ ذ٫ًِِ ٦ُ٭ة٩ةً اكاد ه  فػص دػو لفػظ ﴿إف كالت مكثكرة  ك  (ااقب)إف كالت مضمكم   ك  (كاك)ب

شثاع الكثرة     كالمراد ثالطم : إشثاع الضم   و  وطار كاكا ثاكل  مدا دا رؤر ثالطم   الفرحاف كا 
 .(ُ) و  وطار ااق ثاكل  مدا   كالطم  ث ثماها وقثت كطال كو ذؼ كحفا

 : ق(َٗٓ)ت حاؿ افماـ الشاطثو

 كما حثمه الٌو راؾ لمكٌؿ كٌطال كلـ اطمكا )ذا( مضمر حثؿ ثاكف ...

 .(ِ)اف  ثف كقارذـ ... كداه مهالا معه  فص لخك ك ػػػػػػػػػػػػػػػكما حثمه الٌوثك

لٌف  الكثػػرة  :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثوػػرؾ طػػم  الهػػاق الكاحعػػ  ثعػػد ثػػاكف كحثػػؿ مو ػػرؾ ذػػك التوجيففو:
مػا  ػذدت الاػاق لثػككلها كثػككف إل"  :حاؿ لذػؿ الثطػرة  ككذلؾ الضم   ولكب مف الااق كودؿ مماها

دكأف الثاكف حثمها مالؽ لمثاكف الذم ثعدذا   ألف الهاق لاثت ث ا ز  طاف ؛الااق الوو حثؿ الهاق
٫ِ٦ِّ ﴿ :ل ػك  ل  ورل للها إذا و رؾ ما حثمها لـ و ذؼ ملهػا الاػاق  دو ذؼ الااق

ُ
 ﴾ۦَوَصَٰ ِعَجذ٫ِِ ﴾ ﴿ۦَوأ

 :اثف كقار ثالطم  ذككك ه حراقة   (ّ)" وم  ثاكلافا حثمها مو رؾ دماس األف م [؛ّٔ ّٓ]مثس: 
  حػػػرل اثػػػف كقاػػر داهػػػو كمماهػػو ثإشػػػثاع الهػػاق اطػػػمها ثاػػػاق"  :د ػػاؿ ق(َّْ)ت مػػا ذكػػػرر اثػػف زل مػػػ 

قػػـ حمثػػكا الػػكاك اػػاق لماػػاق الوػػو حثمهػػا ككثػػركا الهػػاق دطػػارت داهػػو   لف لطػػمها داهػػك كمماهػػك :ك  وػػه
 .(ْ)لهك ثإشثاع الهاق اطمها ثكاك مم  لطمهااضرثكذك كم :كحرل ااضا د ملا  كمماهو
 ػػػكد المػػػد مػػػف خػػػالؿ ا خػػػوالؼ دػػػو ك داوضػػػح ذػػػذر المثػػػأل  لٌمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو  األثفففر:

مػػف حػػرل ثطػػم  ذػػاق ذػػاق الكلااػػ  ثػػاف الطػػم  كوركهػػا  د دػػوالطثاعػػو كمدمػػه وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات 
كذلػؾ لك ػكد  ػرؼ المػد اللػاو  مػف الطػم   ؛وافالضمار دثاككف المد ملدر مدا طثاعاا ثم ػدار  ػرك

                                                           

ضػو: الػكادو دػو شػرح (  مثػد الفوػاح ال أُُ-ُٗٓ/ُجالظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشػر) (ُ)
 (.ٖٔصالشاطثا  )

 (.ُٗٓ ُٖٓ)اف و( رحـ الثاُّ) ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالو صِ)
 (.ِٖصزل م :     ال راقات ) الظر  اثف (ّ)
 (.ِٖصالظر  مر   ثاثؽ ) (ْ)
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اكػكف ذلػاؾ مػد؛ كذلػؾ  طػم   الال مهػكر ثوػرؾ كممػ  حػراقة كاثماه الثعض ثمػد الطػم  الطػغرل  
 اللاو  مف الطم . لعدـ ك كد  رؼ المد

 / )ميم الجمع( ٕ

ِي ٨َ  ِو َسََٰط ﴿ :مقؿ حكله وعال   اخومؼ ال راق دو ماـ ال م  الكاحع  حثؿ مو رؾ ًِۡ٭٥ۡ  ٱَّلٍّ  َ٤ َٔ ٧ۡ َخ  َٕ ۡج
َ
خ

ٮِب َدرۡيِ  ٌُ ۡ٘ ًِۡ٭٥ۡ َوَّل  ٱل٧َۡ َ٤ ٓا٣ِّيَ َٔ ٌٍّ   ﴾ يُٮُِٝ٪ٮنَ  ٥٬ُۡ  ِػَؿةِ َوبِٱٓأۡل﴿: كحكله وعال  [ ٕ ]الفاو  : ﴾ ٱل

 .[ْ ]الث رة:

  كحػرل اثػف كقاػر كلثػك  عفػر كحػالكف ثخمػؼ هكر ثإثكاف ذػذر المػاـ مػف غاػر طػم حرل ال م القراءات:
 ال  الكطؿ م  كطمها ثكاك لفظا  كذذا مػذذثهـ دػو كػؿ مػاـ  مػ  ثشػرط لف مله ثضـ ماـ ال م  

ا ػ  ثعػدذا ذمػزة حطػ   كرش ثطػم  مػاـ ال مػ  ثشػرط لفككاد هػـ  اككف ال رؼ الذم ثعػدذا مو ركػا 
ًۡ ﴿: ك كله وعال  َ٤ َكُس٥ۡ   ُس٥ۡ َٔ ُٛ ٩

َ
  كحػد (ُ)ككمهـ موف كف مم  الكحػؼ ثالثػككف   [َُٓالمائدة: ] ﴾ أ

مم  ذذر الماـ ثشوق مف الوفطاؿ ملد ال داث مف ل كاـ الماـ الثاكل  ثما اغلو مف ثثؽ الكالـ 
 إمادوه ذلا.

ذػػذر المثػػأل  داظهػػر مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو المػػد ك ػػكدا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات  دػػو لٌمػػا ك  األثففر: 
دأٌمػا   الكاحعػ  حثػؿ مو ػرؾ ثػاف الطػم  كوركهػا  مػاـ ال مػ كمدما  كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال ػراقات دػو 

كذػػك الػػكاك   كذلػػؾ لك ػػكد  ػػرؼ المػػد ؛طثاعػػومػػد حػػراقة اثػػف كقاػػر كمػػف كاد ػػه دثػػاوروب مماهػػا ك ػػكد 
ثوػرؾ  لكمف حػر كما ثاأوو   كذذا إذا لـ اكف ثعد الماـ ذمزة  حط    مف طم   ضـ ماـ ال م  اللاو

ثػػػكالها كذػػػـ ال مهػػػكر دػػػال اوروػػػب ممػػػ  حػػػراقوهـ ك ػػػكد المػػػد  مػػػاـاطػػػمكف الألٌلهػػػـ    ؛طػػػم  المػػػاـ كا 
كثالوػػالو   اك ػػد  ػػرؼ المػػد اللػػاو  مػػف الطػػم   ثػػؿ ثػػوككف المػػاـ ثػػاكل  و ػػرم مماهػػا ل كػػاـ المػػاـ 

 الثاكل  الوو و دـ ذكرذا.

 :الساكن( اليمز المفرد ) /ٖ
  كذػك ممػ  ضػرثاف ثػاكف كمو ػرؾ كثػاككف (ِ)الهمػز الػذم لػـ ا وػرف ثهمػز مقمػهذػك الهمز المفرد: 

   كحد اخومؼ ال راق دو ذذا الهمزٌله ذك الذم اوعمؽ ثالمد الطثاعوأل ذلا مف الثاكف؛ ال داث
 .الو  اؽ كافثداؿ ثاف

                                                           

 (.ُٕص) (  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةّٓص) ( الظر  ل مد اثف ال زرم : شرح طاث  اللشرُ)
 (.ٖٗص) ( مثدالفواح ال اضو: الكادو دو شرح الشاطثا ِ)
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 ﴿  [ْ ]الث ػػرة: ﴾٦ُِ٪  ٮنَ يُؤۡ ﴿ :مقػػؿ  د ػػرل ال مهػػكر ثو  اػػؽ الهمػػز ثػػكاق كػػاف دػػاق لمكممػػ 
ۡ
 ﴾ل٧َُٮنَ دَ  د

 ﴿: مقؿ  لك كاف مالا لمكمم  [َُْ]اللثاق:
ۡ
أ ٗق ة﴿  [ْ ]مراـ: ﴾ُس ٱلؿٍّ

ۡ
لك   [ّْ]اللثػاق:﴾ ةٗر ة د٬َِ  َوَمأ

ًِّئۡ ﴿ :مقؿ  كاف  ما لمكمم  مۡ  ٨٦ِۡ  نَلَة َو٬َ
َ
  كخالفهـ دو ذلؾ لثك ممػرك مػف [َُالكهؼ: ] ﴾ ارََمؽٗ  ؿ٩َِةأ

كلثػك  عفػر  ك مػزة كحفػا   ق(ِٔٗ)ت الركااواف ثخمػؼ ملػه  كاألزرؽ مػف كرش ككػذلؾ األطػثهالو
داؿ كػٌؿ ذمػز ثػاكف  ػرؼ مػٌد مػف  ػلس  ركػ  مػا دأٌما لثك ممرك دا رل ثخمؼ مله مف الركااواف ثإثػ

حثمه  ثكاق كاف داق لمكمم   لك مالا  لك  ما كاثوقل  له ثعض المثائؿ دا رئها ثالو  اؽ حك  كا دا 
 :كذو

 : مثلأوال: ما كان سكونو لمجزم 

ِت ثِٓاػَ  حكله وعال : ﴿ مف (اشأ ) – ُ
ْ
َ٭ة انلٍّةُس َوَيأ حَّ

َ
 يُْؾ٬ِجُْس٥ْ خ

ْ
 .[ُّّ:اللثاق] ﴾ؿِي٨َ إِْن يََنأ

ْمؿُِم٥ْ ِمؿَٚٞةً  ﴿ مف حكله وعال : (كاها ) – ِ
َ
ًِّْئ ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ أ  .[ُٔ:الكهؼ] ﴾ َوُيَ٭

ِٙ ُمٮََسَٰ ﴿ مف حكله وعال : (الثأ ) – ّ  ث٧َِة ِػ ُوُع
ۡ
ۡم ل٥َۡ يُجَجٍّأ

َ
  .[ّٔ:الل ـ] ﴾أ

 :مثلثانيا: ما كان سكونو لألمر 

ِٙ إِثَۡس٥ًَِ٬َٰ  ﴿ مف حكله وعال : (لثئهـ) – ُ  ًۡ ًَ  ٨ َٔ  .[ُٓ:ال  ر] ﴾ َو٩َّبِۡبُ٭٥ۡ 
  ﴿ مف حكله وعال : (احرل) – ِ

ۡ
َٝۡؿأ َٟ  ٱ ِك ۡٛ َٟ ٠َََفَٰ ثَِ٪ َٟ َظِكحٗجة  ٱَۡلَۡٮمَ ٠َِتََٰج ًۡ َ٤   .[ُْ]افثراق: ﴾َٔ

ۡمؿ٩َِة رََمٗؽا  ﴿ مف حكله وعال : (ذا ) – ّ
َ
ًِّۡئ نَلَة ٨ۡ٦ِ أ  .[َُ:لكهؼ]ا ﴾َو٬َ

 كممات وىي: ثالثا: أربع 

٤ًَِْ٭٥ْ ٩ةٌر ُمْؤَوَؽةٌ دو مكضعاف حكله وعال : ﴿ (مؤطدة ) – ُ  .[َِ :الثمد] ﴾ َٔ
٤ًَِْ٭٥ْ ُمْؤَوَؽةٌ ﴿  كحكله وعال : َٔ  .[ٖ:الهمزة] ﴾ إ٩ٍِّ٭ة 

زةزةً َورِءْيةً ﴿ مف حكله وعال : (رقاا) – ِ
َ
ْظَك٨ُ أ

َ
 .[ْٕ :مراـ] ﴾ ٥ْ٬ُ أ

َٟ ٨ْ٦َ تَنةءُ َودُؤْ ﴿ مف حكله وعال : (وئكم ) – ّ  .[ُٓ :األ زاب] ﴾ وِي إََِلْ
 .(ُ) [ُّ :المعارج] ﴾ َوَِٚى٤ًَذ٫ِِ ا٣ٍِّت دُْؤوِي٫ِ ﴿ مف حكله وعال : (وئكاه) – ْ

  كممػػ مل مػػف كرش دإٌلػػه اثػػدؿ مػػف الهمػػز الثػػاكف مػػا كالػػت الهمػػزة داػػه دػػاقن  ق(َِْ)ت كلمػػا األزرؽ
جٌْؽ ُم ْؤ٨٦ٌِ مف حكله وعال : ﴿ (مؤمف)ل ك:  َٕ َضَجُس٥ْ  َػ رْيٌ ٦ِ ٨ْ ُمِْش  َو٣َ ْٔ َ

. [ُِِ::الث ػرة] ﴾ ٍَِك َولَ ٮْأ
                                                           

(  مثد الفواح ال اضػو: الػكادو دػو شػرح ُِٕ ُِٔ/ُج) ( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرُ)
 (.َُُ-ٗٗص) الشاطثا 
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ل٧َُٮنَ ﴿ مف حكلػه وعػال : (وألمكف )كل ك: 
ْ
ل٧َُٮَن ٧٠َة دَد

ْ
ُ٭٥ْ يَد ل٧َُٮَن َٚإِجٍّ

ْ
. [َُْ:اللثػاق] ﴾ إِْن دَُسٮ٩ُٮا دَد

ُزٮلٍ ﴿ مف حكله وعال : (مأككؿ) كل ك: 
ْ
ٍٙ ٦َأ ْى َٕ ٤َُ٭٥ْ ٠َ َٕ  .[ٓ :الفاؿ] ﴾ ََٚض

 دإله ا رلر ثالو  اؽ حك  كا دا  مقاؿ ذلؾ: (افاكاق)قل  له مف ذلؾ ما وطرؼ مف لفظ ثوكا

ِٙ يَجُِْشْ ٣َُس٥ْ َربَُّس٥ْ ٨ْ٦ِ رَْۡحَذ٫ِِ ﴿: مف حكله وعال  (دأكك ) – ُ ُووا إََِل ا١َْ٣ْ٭
ْ
 .[ُٔ :الكهؼ] ﴾َٚأ

وى﴿ مف حكله وعال : (المأكل) – ِ
ْ
  .[ُٗ:ث دة ]ال ﴾٤ََُٚ٭٥ْ َص٪ٍّةُت ال٧َْأ

َٟ ٨ْ٦َ تَنةءُ ﴿ مف حكله وعال : (مؤك و) – ّ   .(ُ)[ُٓ:األ زاب] ﴾َودُْؤوِي إََِلْ
ثػكاق كػػاف دػاق لمكممػػ   لك مالػا  لك  مػػا.   دا ػػرل ثإثػداؿ الهمػػز الثػاكف ق(ِٔٗ)ت كلٌمػا األطػثهالو
 دإله ا رلر ثالو  اؽ  كاومقؿ المثوقل  داما اأوو: له مف ذلؾ  إٌ  ما اثوقلو

ٍس ٨ْ٦ِ ٦َِٕيٍ  ﴿ ل ك حكله وعال : (كأس) – ُ
ْ
٤ًَِْ٭٥ْ ثَِسأ َٔ  كحكله وعال :  [ْٓ :الطادات] ﴾ يُُةُف 

قةً د٬ِةٝةً ﴿
ْ
 .[ّْ:اللثأ ] ﴾ َوَمأ
ُ٭٥ْ لُْؤلٌُؤ  ﴿ كاؼ لو  دو ال ر ف ل ك حكله وعال : (لؤلؤ  المؤلؤ ) – ِ جٍّ

َ
٧ْ٤ِٗةٌن لَُ٭٥ْ ٠َد ٤ًَِْ٭٥ْ  َٔ ٮُف  ُُ َوَي

 . [ِِ:الر مف] ﴾ ََيُْؿُج ٦ِ٪ُْ٭٧َة ال٤َّْؤلُُؤ َوال٧َْؿْصةنُ  ﴿ كحكله وعال :  [ِْ :الطكر] ﴾ ١ْ٦َُ٪ٮنٌ 
ُس َمحْجةً  ﴿  اث كح  دو ال ر ف ل ك حكله وعال : (الرلس) – ّ

ْ
أ ٢َ الؿٍّ َٕ  .[ْ:مراـ ] ﴾ َواْمَذ

زةزةً َورِءْيةً ﴿ الذم دو مراـ مف حكله وعال : (كرئاا) – ْ
َ
ْظَك٨ُ أ

َ
 .[ْٕ :راـم ] ﴾ ٥ْ٬ُ أ

َمؽَّ َت٪١ِْ ًًٗل ﴿ كاؼ كرد دو ال ر ف ل ك حكله وعػال : (ثأس  الثأس  الثأثاق) – ٓ
َ
قةً َوأ

ْ
ثَأ َمؽَّ

َ
ُ أ  ﴾َواّللٍّ

ِس ﴿ كحكله وعال :  [ْٖ :اللثاق]
ْ
اءِ وَِظَي اْۡلَأ ٍّ قةءِ َوالّضٍّ

ْ
ةثِؿِي٨َ ِػ اْۡلَأ  .[ُٕٕ :الث رة] ﴾ َوالىٍّ

َٟ ٦َ ٨ْ  ﴿ د ط مػف حكلػه وعػال :ذاواف الكممواف  (وئكل  وئكاه) – ٔ دُؿِِْج ٨ْ٦َ تَنةُء ٦ِ٪ُْ٭٨ٍّ َودُْؤوِي إََِلْ 
. لٌمػا غاػر ذػاواف [ُّ:المعػارج] ﴾ َوَِٚى ٤ًَذ٫ِِ ا٣ٍّ ِت دُْؤوِي ٫ِ ﴿ كحكلػه وعػال :  [ُٓ :األ زاب] ﴾ تَنةءُ 

 ا رلر ثافثداؿ مم  حامدوه. دإف األطثهالو (افاكاق)الكممواف المشوؽ مف لفظ 
دُُس٧ ة ﴿ ل ػك حكلػه وعػال : (لثػأ)ما  ػاق مػف لفػظ  كؿ - ٕ

ْ
ٕ ةٌم دُْؿَزٝة٩ِ ٫ِ إِّلٍّ َججٍّد ََ ت٧١ًُِ ة 

ْ
 ٝ ةَل ّل يَأ

ٮُر الؿٍِّظ٥ًُ  ﴿ . كحكله:[ّٕ :اكثؼ ] ﴾ ًثوىٍأًكاًمهً  ُٛ َ٘ ٩َة ا٣ْ
َ
ّّنِ خ

َ
ِٔجةدِي خ   .[ْٗ :ال  ر] ﴾ َجّجِْئ 

                                                           

 (  لثػػػك شػػػام : إثػػػراز المعػػػالو مػػػف  ػػػرز األمػػػالوٖٗ ٖٖص) ( الظػػػر  ل مػػػد ثػػػف ال ػػػزرم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرُ)
 (.َِٖ َِٕ/ُج)
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ًِّ ﴿ ل ك حكله وعال : (ذٌا ) كؿ ما  اق مف لفظ - ٖ ْمؿ٩ِ ة رََم ؽاً َو٬َ
َ
 .[َُ:الكهػؼ] ﴾ ْئ نَل ة ٦ِ ٨ْ أ

ْمؿُِم٥ْ ِمؿَٚٞةً ﴿ كحكله:
َ
ًِّْئ ٣َُس٥ْ ٨ْ٦ِ أ   . [ُٔ:الكهؼ ] ﴾ َوُيَ٭

ٍة ﴿ ل ك حكله وعال : ( ئت)كؿ ما لو  مف  - ٗ َل َم ؿٍّ وٍّ
َ
٪ ةُز٥ْ أ ْٞ ْؽ ِصبُْذ٧ُٮ٩ة ُٚؿادى ٧٠َ ة َػ٤َ َٞ  ﴾َو٣َ

ْؽ ِصبْ٪ة٬ُ ﴿ كحكله:  [ْٗ:األلعاـ] َٞ ٤ِْٔمٍ َو٣َ ٤ْ٪ةهُ ٰىََل   .[ِٓ:األمراؼ] ﴾ ٥ْ ثِِسذةٍب َٚىٍّ
ًُْةِن  ﴿ ل ك حكله وعػال : (حرلت )كؿ ما لو  مف لفظ  - َُ ِ ٨َ٦ِ النٍّ ْؿٓاَن َٚةْقَذِْٕؾ ثِةّللٍّ ُٞ َت ا٣ْ

ْ
َٚإِذا ََٝؿأ

َٟ َظكِ ﴿ كحكله:  [ٖٗ :الل ؿ] ﴾ الؿٍِّص٥ًِ  ًَْ٤ َٔ َٟ اَْلَٮَْم  ِك ْٛ َٟ ٠ََف ثَِ٪  ٠ِذةثَ
ْ
 .[ُْ:افثراق] ﴾ حجةً اَْٝؿأ

  كلٌما لثك  عفر دا رل ثاثداؿ كؿ ذمز ثاكف ثكاق كاف داق لمكمم   لك مالا  لك  ما.
وِي٫ِ٤ِ إ٩ٍِّة ٩َؿاَك ٨َ٦ِ ال٧ُْْعِكجِيَ  ﴿ مف حكله وعال : (لثئلا)كاخومؼ مله دو 

ْ
 .[ّٔ:اكثؼ] ﴾ ٩َّبِبْ٪ة ثَِذأ

  كما لله   اثدؿ كممواف ذما:
ْق٧ةنِِ٭٥ْ  ﴿ حكله وعال : مف (للثئهـ) – ُ

َ
٩ْبِبُْ٭٥ْ ثِأ

َ
 .[ّّ :الث رة] ﴾ ٝةَل ية ٓاَدُم خ

ِٙ إِثْ ؿا٥ًِ٬َ ﴿ مػف حكلػه وعػال : (كلثئهـ) – ِ ًْ ًَ  . كمػف حكلػه وعػال :[ُٓ:ال  ػر] ﴾ َو٩َّبِبُْ٭٥ْ َخ ٨ْ 
نٍّ ا٧ْ٣ةَء ِْٝك٧ٌَح ثَحَْ٪ُ٭٥ْ ﴿

َ
 .(ُ) [ِٖ :ال مر ] ﴾ َو٩َّبِبُْ٭٥ْ أ

كؿ ذمز ثاكف  ػرؼ مػد مػف  ػلس  ركػ  مػا حثمػه  لكػف دػو  الػ  الكحػؼ؛ لٌمػا  اثدؿه كلٌما  مزة دإلٌ 
 .(ِ)دو  ال  الكطؿ دهك اكادؽ ال مهكر دو و  اؽ الهمز

 ثخػػػػالؼ ملػػػػه  كذلػػػػؾ مػػػػف حكلػػػػه وعػػػػال : (وفكػػػػ   المؤوفكػػػػاتالمؤ )ككادػػػػؽ حػػػػالكف المثػػػػدلاف دػػػػو إثػػػػداؿ 
٬ْٮى﴿

َ
 ف غار ذذا المكض .كلاس دو ال ر  [ّٓ :الل ـ] ﴾ َوال٧ُْْؤد١َََِٛح أ

ْوعةِب ٦َْؽَح٨َ َوال٧ُْْؤدَِٛٗكتِ  ﴿ كمف حكله وعال :
َ
ْٮُن َو٨ْ٦َ  ﴿ كحكله وعال :  [َٕ:الوكث ] ﴾ َوأ َٔ وَصةَء ِْٚؿ

َبحِ  َِ  كلاس دو ال ر ف غارذما. [ٗ:ال اح ] ﴾ َرج٫َُ٤ْ َوال٧ُْْؤدَِٛٗكُت ثِةْۡلة
ل ػػك  (الػػذئب)لمثػػدلاف دػػو إثػػداؿ ذمػػز   كالكثػػائو  كخمػػؼ العاشػػر اق(َِْ)ت كلاضػػا كادػػؽ األزرؽ

جُْذ٥ْ َخ٪٫ُْ اغ٤ُِٚٮنَ  ﴿ حكله وعال :
َ
ُز٫َُ٤ اَّّلِاُْت َوخ

ْ
ْن يَأ

َ
ػةُف أ

َ
 .[ُّ :اكثؼ ]﴾  َوأ

اف ثكاق كػ   اقما كح  دو ال ر ف (المؤلؤ)لط اب افثداؿ دو إثداؿ الهمزة الثاكل  مف  شعث  ككادؽ
٧ْ٤ِٗ  ةٌن لَُ٭  ٥ْ ﴿ عػػال :ل ػػك حكلػػه و  مردكمػػا  لك ملطػػكثا  لك م ػػركرا ٤َ  ًِْ٭٥ْ  َٔ ُُ  ٮُف  ُ٭٥ْ لُْؤلُ  ٌؤ  َوَي جٍّ

َ
٠َ  د

  .[ِْ :الطكر] ﴾١ْ٦َُ٪ٮنٌ 
 المثدلاف لاضا دو إثداؿ كممواف  اقما كحعوا دو ال ر ف  كالكممواف ذما: ككادؽ األزرؽ

                                                           

 (. ّْٓ-ُْٓ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرُ)
 (.ُٕص) ( مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِ)
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َكُ٭٥ْ ﴿ مف ل ك حكله وعال : (ثئس ) – ُ ُٛ جْ
َ
ْوا ث٫ِِ خ  .[َُِ :الث رة] ﴾ َوَۡلِمَْف ٦ة َۡشَ

٤ٍَح َوََْٝصٍ َمِنًؽٍ ﴿ مف ل ك حكله وعال : (ثئر ) – ِ ٍُّ َٕ  .(ُ) [ْٓ :ال  ]  ﴾ َوبِْْئٍ ٦ُ
لٌلهػػـ لوػػػك ثالكممػػ  ممػػػ  لطػػمها ككمػػػاؿ  :ك ػػػه حػػراقة ال مهػػػكر ثو  اػػؽ الهمػػػز الثػػاكف ذػػػك التوجيففو:

لػه ل :ألف الهمزة  رؼ ط اح معدكد دو  ركؼ المع ـ  كك ه مف لثدؿ الهمز الثػاكف ذػك ؛لفظها
عػد مخر هػا ككػاف طر هػا دػو ذلػؾ   اخػؿ ؿ ذلػؾ مماػه ثػككلها كثي الوخفاػؼ دػأدرج المفػظ كثػهَّ  حطد

كؼ المػػد ثػػالكالـ ك  ا اػػؿ المعلػػ   كك ػػه وخطاطػػه الثػػاكل  ثػػالوخفاؼ: اوفػػاؽ األئمػػ  ممػػ  لف  ػػر 
مػف ممػ  لف ثػاكلها لق ػؿ  كغاػرر ق(َِٕ)ت دػأكقرذـ كػالفراق  إ  الهمػزة ثاكلها لخؼ مف مو ركها

كمػػػف قػػػـ ضػػػعؼ الكحػػػؼ   مػػػا اعػػػاف ممػػػ  إخرا هػػػا  كذػػػك ال ركػػػ مو ركهػػػا؛   وثػػػاس الػػػلفس كد ػػػد 
مهمػكز   ( ملػت)ؾ  ( طػدت)لف ذػك [ ٖ  كالهمػزة: َِ﴾ ]الثمػد: ُمْؤَوَؽةٌ كك ه اثػوقلاق ﴿  (ِ)مماها

مف المهمكز؛ د  ؽ د  حراقوه  -ملد لث  ممرك -معومها  كمؤطدة (لكدات )ؾ (لكطدت)الفاق  ك 
لف الرئػػػ  المهمػػػكز: مػػػا  اػػػرل مػػػف  ثػػػف   [ْٕمػػػراـ:  ﴾ ] َورِءْي   ةً ثعػػػا لمذذثػػػه. كك ػػػه اثػػػوقلاق: ﴿و

ك ػػه   ك (ّ)  كالمعلػػ : ل ثػػف لقاقػػا كملظػػراالمشػػدد مطػػدر: ركل مػػف المػػاق: امػػوأل (رٌاػػا)الملظػػر  ك 
  كمػا دعػؿ دػ  دأل  هػا ثهػا  و ػرل م ػرل المثوػدل للهػا :ذػكلمفعػؿ ثافثػداؿ  (دػاق)وخطاص مػا كػاف 

لػـز األطػؿ  كذػك م  ػؽ  لف الوخفاػؼ إذا لدل إلػ  الوق اػؿ :ذػك ل ؿ  كك ػه اثػوقلاق ثػاب )افاػكاق(ال
  ومػػاع كاكاػػػف  كضػػم   ككثػػػرة   ؛[ُّالمعػػػارج: ] ﴾ودُْؤوِي   ٫ِ ﴿  [ِٓاأل ػػزاب: ] ﴾دُ   ْؤوِيدػػ  ﴿

 لخػؼ [؛ أللػهُُ﴾ ]ذػكد: َق ٓاوِيمماهمػا  لك كراذػ  ا ومػاع قالقػ  ل ػرؼ  ك  اػرد ﴿مؿ كغارذما  ي 

  لٌف ذػذر  لثػماق كا ثػـ خفاػؼ :كك ه مف اثوقل  الكأس كالػرلس كمػا شػاثهها مػف األثػماق ذػك .(ْ)
  كك ػػه مػػف اثػػوقل  إثػػداؿ الهمػػز الػػذم اكػػكف (ٓ)دهمػػز لمػػا اثػػوخؼ ك ػػذؼ لمػػا اثػػوق ؿ  كالفعػػؿ ق اػػؿ

َ ﴿: مقؿ  ثككله مالم  لم ـز َ ﴿ :كالكاك مف [ّٖ]األلعاـ: ﴾ةءُ نَ ن ذك لف   [َُِف:] ؿ ممرا ﴾٥ْ ٬ُ ؤُ كُ ت
كالػكاك مػػف  (لشػاق)لثػػككلها كثػككف الهمػزة كذػك األلػؼ مػف  ؛الكممػ  حػد ثػ ط ملهػا  ػرؼ حثػؿ الهمػزة

شػااق لة لكاف حد لث ط مف الكمم  قالقػ  لث ط ملها الهمز  دمك  كث طت  رك  الهمزة لم ـز (ؤذـوثك )

                                                           

 (  ل مػػػد ثػػػف ال ػػػزرم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرُِِ َِِ/ُج) ( م مػػػد ثػػػالـ م اثػػػف: الهػػػادم شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرُ)
 (.َٗ ٖٗص)
 (.َْٓ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
 (.ّٖ/ّج) الزمخشرم: الكشاؼ  (ِّٗص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ّ)
 (.ُْٓ َْٓ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرْ)
 (.ْٔص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ٓ)
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الثػورا   لله م ؿ ل :كذ  ه وخطاص الكحؼ ثالوخفاؼك ك   (ُ)الهمزة ك ركوها كاأللؼ داخؿ ثالكمم 
كمف قـ  ذدت ال ركات كال ركؼ داه  كك ه الموكثػط : للػه  دػ  الكممػ    ملد كماؿ األدكات غالثا

 .(ِ)المكحكؼ مماها د  م ؿ الكماؿ  كوعداه  لمم اكرة 
ؿ ا خػػػوالؼ دػػػو  ك ػػػكد المػػػد ذػػػذر المثػػػأل  داوثػػػاف مػػػف خػػػاللٌمػػػا لقػػػر اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو  األثفففر:
ثػػػداؿ اقة اف ػػػر مفػػػرد ثػػػاف افثػػػداؿ كالو  اػػػؽ  دالهمػػػز الثثػػػثب اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو كذلػػػؾ  كمدمػػػه؛

  كممػ  حػراقة ال مهػكر ثػداؿكذلؾ لك كد  رؼ المد الموكلد مف اف ثاوروب مماها ك كد مد طثاعو؛
 كذلؾ لعدـ ك كد ثثثه كذك  رؼ المد. ؛ثالو  اؽ   اككف ذلاؾ مد

 :بين الفت  واإلسكان / اختالف القراءات في ياءات اإلضافةٗ

: ذو مثارة مػف اػاق المػوكمـ  كذػو ضػمار اوطػؿ ثا ثػـ كالفعػؿ كال ػرؼ؛ دهػو مػ  ياءات اإلضافة
ٛۡ ﴿ :ل ػػك  ا ثػػـ م ػػركرة الم ػػؿ َُ  َؿِنٓ ﴿ :ل ػػك  كمػػ  الفعػػؿ ملطػػكث  [ ِٓالمائػػدة: ]﴾ ىِس  َج  ﴾ َذ

كحػد  [ ُْاػكلس: ] ﴾َِل ﴿  [َّالث ػرة: ] ﴾إِّّنِ  ﴿ :ل ػك  كمػ  ال ػرؼ م ػركرة كملطػكث  [ ُٓ]ذكد:
  (ّ)ذػذر الوثػما  مماهػا و ػكزا مػ  م ائهػا ملطػكث  الم ػؿ غاػر مضػاؼ إلاهػا ق ال ػراقاتلطمؽ ممما

" كلممػػـ لف  ممػػ  مػػا دػػو ال ػػر ف مػػف اػػاقات افضػػاد  ثػػثعمائ  ق(: ّٖٓ)ت حػػاؿ ل مػػد اثػػف ال ػػزرم
 كثو  كوثعكف  كذو دو ذلؾ مم  قالق  لضرب: 

٢ِٔٞ  إِّّنِ ﴿ :ل ك  لم ائه مم  األطؿ ؛كذك األكقر  هما ل م  مم  إثكال :األكؿ   [َّالث ػرة: ] ﴾َصة
 كذلؾ خمثمائ  كثو  كثوكف ااق.  [ُْاكلس: ] ﴾َخ٧ََِل  َّلِ ﴿

ُ  َظۡك ِبَ ﴿ :ل ػك  إما لف اككف ثعػدر ثػاكف لك حثمػه لؾ لمك بكذ  ما ل م  مم  دو ه :القالو  ﴾ٱّللٍّ
َٰىَ   ﴿[ُِٗ]الوكث :  كذك قمالا  مشر مكضعا. [ َْ]الث رة: ﴾ِإَويٍّ
 .(ْ)"كذك مائوا كاقلوا مشرة ااق  ما اخومؼ دو إثكاله كدو ه :القالث

  كول ثػػـ ذػػذر ات كحػػد وركػػت  طػػرذا طمثػػا لالخوطػػاركمثػػائؿ ذػػذا ال ثػػـ مثثػػكط  دػػو كوػػب ال ػػراق
  :الااقات مف  اث ما ثعدذا مف ال ركؼ ال  حثماف

                                                           

 (.ْٖص( الظر  اثف زل م :     ال راقات )ُ)
 (.َْٗ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
 (.ُٖ/ِج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرُُٔ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)
 (.ُْٗص) ثف ال زرم: شرح طاث  اللشر( الظر  ل مد ْ)
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 ./ الااقات الوو احورلت ثالهمزُ
 .الوو لـ و ورف ثالهمز / الااقاتِ

ٌمػا ألٌلها ذو الموعم   ثالمد الطثاعػو  كل ؛ذكر لمقم  لمااقات الوو لـ اأت ثعدذا ذمزدو ذلؾ فو اكك 
مػػف ك   ث ملهػػا ملػػد الكػػالـ ممػػ  المػػد ال ػػائز الملفطػػؿا ػػدوو الأاثػػدالاػػاقات الوػػو احورلػػت ثػػالهمز 

 :الااقات الوو لـ و ورف ثهمز ما امو األمقم  مم 

نٍّ ﴿: وعػال  ل/ حاؿ
َ
ٮهُ  َفََٰؾا ِوَسَِِٰط ُمۡكَذ٧ًِٗٞة َٚ  َوأ ُٕ ٮاْ  ٱدٍّجِ ُٕ ُج٢َ َوَّل دَتٍّجِ ٨ َقب٫ِ٤ًِِ  ٱلكَّ َٔ َق ثُِس٥ۡ  ؿٍّ َٛ ٣َُِٰس٥ۡ  ۚۦۡ َذَذ َذ

َُٰس٥ ث٫ِِ  ى ٮَن  ۦَووٍّ ُٞ ٤ٍُّس٥ۡ َتذٍّ َٕ  [.ُّٓ: األلعاـ﴾ ]٣َ

( ثفػوح  طػراطو مثػو اما( ثإثػكاف اػاق افضػاد   كحػرل ) حرل ال مهكر :القراءات اثػف مامر)طػراطوى
 .(ُ)الااق

ًَۡ٭ِؽي٨ِ  َٝةَل  ﴿: ب/ حاؿ وعال  ٓ  إِنٍّ ٦َِعَ َرّّبِ َق  [.ِٔ: الشعراق﴾ ] لََكٍّ

 .(ِ))معو( ثإثكاف ااق افضاد   كحرل  فص مف ماطـ ثفوح الااق داها حرل ال مهكر القراءات:
ثكالها دا اؿ دو ذلؾكلما ك ه حراقة   المقاؿ الثاثؽ.ما حاؿ دو  :دوح الااق كا 

َٰ َدَ٪ِم َوىِلَ ذًَِ٭ة َم  َٝةَل ﴿: ج/ حاؿ وعال  ٬ُلَّ ثَِ٭ة ٰىََلَ
َ
ًَۡ٭ة َوأ َ٤ َٔ ُؤاْ  دََٮمٍّ

َ
َىةَي خ َٔ ۡػَؿىَٰ  َٔ ِِهَ 

ُ
 ﴾ ةرُِب أ

 [.ُٖ: طه]

 ق(َِْ)ت   كحرل كرش مػف طراػؽ األزرؽثإثكاف ااق افضاد  (كلو داها) ال مهكر حرل القراءات: 
 .(ّ)لااقك فص مف ماطـ ثفوح ا

اثػوق ا  لم ركػ   ؛لٌلهـ مدلكا ثها مف لطمها :ك ه حراقة ال مهكر ثإثكاف ااق افضاد  ذك التوجيو:
لٌلػه ممػ   :دإذا  رؾ ازداد ق ال إل  ق مه  كك ه مػف حػرل ثفػوح الاػاق ذػك  ألف الااق  رؼ ق اؿ ؛مماها

دػإذا كػاف   كف مضمرا لك مظهػراكا ثـ   اخمك مف لف اك  كذلؾ لف الااق اثـ الموكمـ ؛لطؿ الكمم 
ذا كػػاف مضػػمرا ثلػػو ممػػ   ركػػ   ظػػاذرا لمػػرب ككػػذلؾ   حمػػت :كالوػػاق دػػو  ضػػرثوؾ :كالكػػاؼ دػػو  كا 

كالػدلاؿ ممػ    كذو خمؼ مػف المعرثػ   أللها مالم  إضمار ؛الااق ك ب لف وككف مثلا  مم   رك 
                                                           

 (.ُِٓ/ِج) (  لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالوَُّ/ِج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
 (.ُّٓص) ( الظر  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِ)
 (..ّّٔ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)
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ٓ ﴿ :ذلػؾ حكلػه دۡ  َو٦َة
َ
َٟ أ َٰ ٫ًَۡ  ٦َة َرى ٫ًَۡ ِظَكة﴿ [ َُ]ال ارمػ : ﴾ ٬ِ ألف الهػاق إلمػا لوػو ثهػا  [؛َِال احػ :] ﴾بِ

 .(ُ)لوثاف ثها  رك  ما حثمها ؛لمثكت
شاثهها  كاظهر األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ااقات افضاد  دو ذذر األمقم  كما األثر:

ثثثب اخوالؼ ال راقات دو ااقات افضاد  ثاف  ؛ك كدا كمدما كذلؾ مف خالؿ ا خوالؼ دو المد 
فثكاف كالو راؾ  دمف حرل ثإثكاف الااق دثاككف ال كـ ملدر ك كد مػد طثاعػو؛ كذلػؾ لك ػكد شػرط ا

اوروػب ممػ  ذػذر ال ػراقة ك ػكد  ح الاػاق دػالالمد دػو الاػاق كذػك افثػكاف ككثػر مػا حثمػه  كمػف حػرل ثفػو
 . (الااق)مد؛ كذلؾ لف د شرطه كذك إثكاف  رؼ المد 

  :ائد بين الحذف واإلثبات/ اختالف القراءات في ياءات الزو ٓ

ذو الااقات الموطرد  الزائدة دو الوالكة مم  رثـ المطا ؼ  :الياءات الزوائد عند عمماء القراءات
  ك مموها مائ  االعقمالا . كلككلها زائدة دو الوالكة مم  رثـ المطا ؼ ملد مف لقثوها ثمات زكائد

دأقثوها ذشاـ كاع كب كاثف كقار كطال   وان ك ذدان   كحد اخومؼ ال راق داها إقثا(ِ)كا  دل كمشركف ااقن 
ك ػػذدها دػػو   لػػاد  كلثػػك  عفػػر كلثػػك ممػػرك ك مػػزة كالكثػػائو :كلقثوهػػا دػػو الكطػػؿ دكف الكحػػؼ ككحفػػا 
دػو  فػوكاك     كمثػائؿ ذػذا الثػاب مثثػكط  دػو كوػب ال ػراقات(ّ)خمؼ كاثػف ذكػكافك ماطـ  :ال الاف
ثوها ثوككف ملدر  رؼ مدو  كمف  ػذدها دمػف اوروػب ممػ  ألٌله مف لق ؛ذكر لمقم  وثاف الم طكد ذلؾ

 ذلؾ ك كد مد  كمف األمقم  مم  ذلؾ:
ٌف إِّلٍّ بِإِۡذ٫ِ٩ِ  يَۡٮمَ  ﴿: ل/ حاؿ وعال  ۡٛ ِت َّل دََس٥ٍُّ٤ َج

ۡ
ٞ وََقًِٕٞؽ  ۚۦۡ يَأ  [َُٓ: ذكد﴾ ]٧َِٚۡ٪ُ٭٥ۡ َمِ ّ

   كلثك  عفر كلثك ممرك كالكثائولادحرل اأت( ث ذؼ الااق كطال ككحفا  ك  حرل ال مهكر ) القراءات:
 .(ْ)افلدو ال ا كبا اثف كًقار كاع لقثوه  ك ثإقثات الااق كطال اأوو( )

ٓ  ﴿ :ب/ حػاؿ وعػال  ن يََنةَٓء  إِّلٍّ
َ
ۚۡ أ ُ َٝۡؿَب ٦ِ ٨ۡ َفَٰ َؾا  ٱۡذ٠ُؿوَ  ٱّللٍّ َ

ن َحۡ٭ِؽي٨َِ َرّّبِ ِِل
َ
ىَسأ أ َٔ َٟ إَِذا نَِكًَخ َو٢ُۡٝ  بٍّ رٍّ

 [.ِْ: الكهؼ﴾ ] رََمٗؽا

                                                           

 (.ّٗص)     ال راقات( اثف زل م :ُ)
 (  م مػػػد ثػػػالـ م اثػػػف: الهػػػادم شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرُّٗ) ( الظػػػر  مثػػػدالفواح ال اضػػػو: الػػػكادو شػػػرح الشػػػاطثا ِ)
 (.َُْ/ُج)
(  اثػػػف ال اطػػػح: ثػػػراج ال ػػػارئ المثوػػػدم كوػػػذكار الم ػػػرئ ُُُ-َُٗ/ِج) ( الظػػػر  اللػػػكارم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرّ)

 (.ُُْ َُْ/ُج) الملوهو
اثػػف خمػػؼ الم ػػرئ: العلػػكاف دػػو ال ػػراقات   (َٓٓ/ِج) مػػد الكاثػػطو: الكلػػز دػػو ال ػػراقات العشػػر( الظػػر  اثػػك م ْ)

 (.ِِص) الثث 
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رل لػػاد  كلثػػك  عفػػر كلثػػك حػػاهػػداف( ث ػػذؼ الاػػاق ثعػػد اللػػكف كطػػال ككحفػػا  ك  حػػرل ال مهػػكر ) القففراءات:
 .(ُ)لافال و ادر كاع كب اوها اٍثف كقث  كلقااق كطالاهدالو( ثإقثات ال ك )ممر 

ٖۚ َٚ  َٝةَل  ﴿: ج/ حاؿ وعال  ِٖ َٟ ٦َة ٠ُ٪ٍّة َجۡج ِ َٰل اَذ أ َءازَةر٧َِ٬ِة ََٝىٗىة ٱۡردَؽٍّ  [. ْٔ:الكهؼ﴾ ] ٰىََلَ

 كالكثػائوٌ  كلىثػك ممػر ك  لػاد  كلثػك  عفػرحػرل حرل ال مهكر )لث ( ث ذؼ الااق كطػال ككحفػا  ك  القراءات:
 .(ِ)ل الافًدو ا كاع كب ر  كلقثوها اثف كقاإقثات الااق كطالث )لثغو(

أللهػػا للػػه األطػػؿ؛  :شػػاثهه ذػػكال ػػالاف دػػو األمقمػػ  الثػػاث   كمػػا ك ػػه مػػف لقثػػت الاػػاق دػػ   التوجيففو:
لغ  ال  ازااف   وذ" : ق(َُّ)ت حاؿ اثف حواث   لك ضمار الموكمـ  كاثو ؽ القثكت الكمم  ( ـ)

 ك  (إثػرذاـ )كاػاق   (الػٌر مف)كػألؼ   كوكادؽ الرثـ و دارا؛ ألف ما  ػذؼ لعػارض دػ   كػـ المك ػكد
   ذذاؿ.كك ه  ذدها د  ال الاف: الوخفاؼ كا  وزاق ثد ل  الكثرة كذ  لغ"  (كادع)كاك 

 ."كالراـ وكال اض  كالرام وكالكاؿ  كال اض و كؿ العرب: الكالو" حاؿ الكثائ : 
   كمماهما حكؿ الشامر:(ّ): ثمعت العرب و كؿ:   لدر  كلعمرق(َِٕ)ت كحاؿ الفراق

 .(ْ)كفاؾ كؼ ما اثؽ درذما ...  كدا كلخرل وعط ثالثاؼ الدما
ملاثػػث   لم ؛ؼاألطػػؿ كالرثػػـ  كخػػص الكحػػؼ ثال ػػذكك ػػه إقثاوهػػا دػػ  الكطػػؿ دكف الكحػػؼ: مرامػػاة 

 .(ٓ)مركث  مف المغوافو كذ
لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ااقات الزكائػد دػو ذػذر األمقمػ  كغارذػا  داظهػر  ماػا مػف خػالؿ  األثر:

ثػػاف ال ػػذؼ  ا خػػوالؼ دػػو المػػد الطثاعػػو ك ػػكدا كمػػدما وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اػػاقات الزكائػػد
 ؛ الافدثاوروب مم  ذلؾ ك كد مد طثاعو دو ال  ف كاف ا رل ثإقثات الااق كطال ككحفا  دمكافقثات

ثاككف ملدذـ   لقثت الااق دو الكطؿ دكف الكحؼ   كمم  حراقة مفكذلؾ لك كد  رؼ المد كشرطه
دال اوروب مم  ذلػؾ   مد الطم   كمف كاف ا رل ث ذؼ الااق :مقؿ  ك كد المد دو  ال  الكطؿ د ط

  كذلؾ لعدـ ك كد  رؼ المد. ؛لطال ك كد مد

                                                           

 (.ّّٖ/ُج)   اثف م اذد: الثثع  دو ال راقات(ِِٗ/ِج) اللشر دو ال راقات العشر اثف ال زرم:  ( الظرُ)
 (.ّّٖ/ُج) د: الثثع  دو ال راقات(  اثف م اذِِٗ/ِج) اللشر دو ال راقات العشر (  الظر  اثف ال زرم:ِ)
 (.َُُ/ِج( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )ّ)
 األكل   ط/دمشؽ – الفكر دار  افلشا طلام  دو األمش  طثح  :ق(ُِٖ)تال م شلدم ممو ثف ل مد الظر  (ْ)
 – بالكوػػػ مػػػالـ  الخطػػػائص:  لػػػو ثػػػف مقمػػػاف الفػػػوح   لثػػػك(ْٖٗ/ِ)ج طكاػػػؿ ممػػػو اكثػػػؼ.د: و  اػػػؽـ(: ُٕٖٗ)

 .(َٗ/ّ)ج الل ار ممو م مد: و  اؽ: ثاركت
 (.ُُُ/ِج( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر )ٓ)
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 :/ اختالف القراءات في إثبات ىاء السكت بعد حرف المدٙ

ْ  ﴿: ل/ حاؿ وعال  َة ٦َة ِِهَ  ٱۡدعُ  َٝةلُٮا َٟ يُبَّيِ نلٍّ  [.ٖٔ: الث رة﴾ ] نَلَة َربٍّ
َٟ إِّلٍّ ٬َُٮۚۡ َو٦َة ِِهَ إِّلٍّ ذ٠َِۡؿىَٰ  ﴿: ب/حاؿ وعال  ِ ٥َُ٤ ُصُ٪ٮَد َرّب ٕۡ  [.ُّ: المدقر﴾ ]ل٤ِۡبََِشِ  َو٦َة َح

حػػرل ال مهػػػكر ثوػػػرؾ ذػػػاق الثػػكت دػػػو الضػػػماراف الملفطػػػماف )ذػػو كذػػػك( كمػػػا دػػػو ذػػػاواف : القفففراءات
(  اػث كحعػا ركذػك   ه)ذاػ :اآلاوااف كغارذما  كوفػرد اع ػكب ك ػدر دػو الكحػؼ ثهػاق الثػكت ممػ  حكلػه

 .(ُ) دو ال ر ف الكراـ
لمطػػ ؼ  اػػث لػػـ وكوػػب ذػػذر مكاد ػػ  رثػػـ ا :كت ذػػكك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثوػػرؾ ذػػاق الثػػ: التوجيففو
ثؿ ذو زائدة مف   ألٌف األطؿ مدـ ك كد ذذر الهاق دو ذاذاف ا ثماف ؛  كمكاد   لألطؿالهاق داه

 .(ِ)ف  د ثر ثهاقاا ثـ مم   رداف  كككلهما مثلا ثلاوهما  كك ه الكحؼ ثهاق الثكت: ث اق
ح كذلػؾ مػف خػالؿ شػاثههما داوثػاف ثكضػك لمقػالاف كمػا ال ػراقات دػو ذػذاف ا كلٌمػا لقػر اخػوالؼ األثر:

ك كدا كمدما وثعا  خوالؼ ال راقات دو ذذاف الضماراف ثاف إقثات ذاق الثكت اخوالؼ  كـ المد 
كحفا كثاف  ذدها  دمف حرل ثورؾ ذاق الثكت كذـ ال مهكر دثاوروب مم  ذلؾ ك ػكد مػد طثاعػو دػو 

كضػػـ ماحثػػؿ   ككثػػر مػػا حثػػؿ الاػػاق  لػػكاك كذػػك افثػػكافالكحػػؼ؛ كذلػػؾ لك ػػكد شػػرط المػػد دػػو الاػػاق كا
ذػػذر ال ػػراقة  اوروػػب ممػػ  دػػال الػػكاك  كمػػف حػػرل ثإقثػػات ذػػاق الثػػكت دػػو ذػػذاف الضػػماراف كذػػك اع ػػكب

 ك كد مد؛ كذلؾ لف د شرطه كذك إثكاف  رؼ المد.
هـ داهػػا مثػػائؿ األطػػكؿ الموعم ػػ  ثالمػػد الطثاعػػو كالوػػو اخومػػؼ داهػػا ال ػػراق كلدل اخػػوالدثعػػض دهػػذر 
  خوالؼ دو المد الطثاعو ك كدا كمدما كما و دـ.اال  
 الفرش: /ثانياً 

ف  ل ػػراقات دػػو ثعػػض المكاضػػ  دػػو ال ػػر كلٌمػػا المثػػائؿ الفرشػػا  الموعم ػػ  ثالمػػد الطثاعػػو د ػػد اخومفػػت ا
كار ػ  اخػوالؼ   الكراـ كلدل ذلؾ ال  ا خوالؼ دو ك كد المػد الطثاعػو كمدمػه دػو ومػؾ المكاضػ 

 :مف لذمها مكردو ذذر المكاض  ال  مدة لال راق 

 :كمف األمقم  مم  ذلؾ، /اختالف القراءات في إثبات حرف المد وحذفؤ

ِٟ يَۡٮِم  ﴿: ل/ حاؿ وعال   [.ْ: الفاو  ﴾ ]ٱّلِي٨ِ َؿ٤َِٰ

                                                           

 (.ُّٓ/ِج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
 (.ٓٔ/ِج) ( اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
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  كخمػػؼ ثػػاأللؼ كب ػ  كاعـ   كالكثػػائواطػم لحػػر ك   حػػرل ال مهكر)ممػػؾ(  ثغاػر للػػؼ حطػرا القفراءات:
 .(ُ)امد

ألله حد اككف المالؾ  ؛لف الممؾ لخص مف المالؾ كلمدح :ثال طر ذك ك ه حراقة ال مهكر يو:التوج
لف الممؾ داخؿ و ت  :ذك )مالؾ( ثاأللؼ لكف الممؾ ا  مالكا  كك ه مف حر ك  اك  غار ممؾ

َٟ  ٱل٤ٍُّ٭٥ٍّ  ٢ُِٝ ﴿: كالدلاؿ له حكله وعال   المالؾ ِٟ َؿ٤َِٰ  ذكرذا األخفش ك    لخرل  [ْ:الفاو  ] ﴾ ٱل٤ۡ٧ُۡ
ذك مالؾ اللاس كال ف  :دا اؿ  لف مالكا اضاؼ دو المفظ إل  ثائر المخمكحات :كذو ق(ُِٓ)ت

دمما كاف   ذك ممؾ الراح كال اكاف :ك  ا اؿ  كثائر األشااق  كمالؾ الطار  كمالؾ الرااح  كال اكاف
كو اط ثه   ذكرلا ألله اممؾ  ما  ما ؛لؾ لمـ مف الكطؼ ثالممؾاذلؾ كذلؾ كاف الكطؼ ثالم

المراد  " ق(:ْْْ)ت   كحاؿ لثك ممرك الدالو(ِ)كا كـ اكـ الداف ثاف خم ه دكف ثائر خم ه  حدروه
د د   كممكه  كذلؾ لله وعال  مالؾ اكـ الداف ؛ا ثث اله كوعال  :ثهاواف ال راقواف  ماعا ذك
 .(ّ)ال رائواف دأخثر وعال  ثذلؾ دو  ا وم  له الكطفاف  ماعا

المػػد  داظهػػر مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو ك ػػكد لٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ   ثففر:أل ا 
ه اآلاػ   دمػف كػاف ا ػرل ثإقثػات  ػرؼ المػد كذػك ماطػـ كمػف كاد ػ  خػوالؼ ال ػراقات دػوكمدمه وثعا 

كذلػؾ لك ػكد  ػرؼ المػد  كممػ  حػراقة ال مهػكر ثغاػر للػؼ    ؛دثاوروب مم  ذلؾ ك ػكد مػد طثاعػو
 كذلؾ لعدـ ك كد  رؼ المد. ؛لاؾ مد لطالاككف ذ

ِي٨َ وَ ﴿: / حاؿ وعال ب ِ ُٝذ٤ُِٮاْ ِػ َقب٢ًِِ  ٱَّلٍّ َف٤ََُٰ٭٥ۡ  ٱّللٍّ ۡٔ َ
٢ٍّ أ ٌِ  [.ْ: م مد﴾ ]٨َ٤َٚ يُ

 فػػػص ك  ال مهكر)حػػػاومكا( ثفػػوح ال ػػاؼ كالوػػاق كللػػػؼ ثالهمػػا  كحػػرل لثػػػك ممػػرك كاع ػػكب حػػرل القففراءات:
 .(ْ)ار للؼ ثالهما)حومكا( ثضـ ال اؼ ككثر الواق مف غ

 ؛لمـ قكاثا كلثم  لمممدكح دو الم اذػداف دػو ثػثاؿ ا (حاومكا)لف  :ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو:
ف لػـ ا وػؿ كلػـ ا وػؿ كػاف لمػـ مػف لف اكػكف ذلػؾ الكمػد ملػه  ألله إذا دعػؿ ذلػؾ ثالم اوػؿ دػو ثػثامه كا 

ثعػدما   اهػداهـ كاطػمح ثػالهـ :لػهلخثػر ل - ػؿ كمػز-لف ا  :ك    لخرلوؿ دكف مف حاوؿ  ح فلم
ثػاهداهـ  :دمػك كػاف المػراد مػف الكػالـ ال وػؿ لػـ اكػف دػو ظػاذر حكلػه  ثال واؿ دو ثثامه :لخثرلا ملهـ

                                                           

 (.َُْ/ُج) قاتاثف م اذد: الثثع  دو ال راالظر    (ُِٕ/ُج) : اللشر دو ال راقات العشر( اثف ال زرمُ)
 (.ٕٗص) ( اثف زل م :     ال راقاتِٔص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ِ)
 (.ُُِ/ُج) ( لثك ممرك الدالو:  ام  الثااف دو ال راقات الثث ّ)
 (.ُْٔ/ِج(  لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالو )ُّْ/ِج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرْ)
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طػالح الثػاؿ حومػكا ثػؿ إلمػا اػدؿ الظػاذر  ـألله ؛كاطمح ثالهـ كثار معل  ممػ  للػه كمػدذـ الهدااػ  كا 
ال لػ  كذػذا لكضػػح الػك هاف  كك ػػه ـ دػو اآلخػػرة هـ لمػداقر كلف اػػدخمه ػزاق لهػـ دػػو الػدلاا ممػػ  حوػال

)حومػػكا( ثغاػػر للػػؼ ذػػك لٌف ذػػذر اآلاػػ  مخطػػكص ثهػػا الشػػهداق الم وكلػػكف دػػو ثػػثاؿ ا الػػذاف  مػػف حػػرل
ِي٨َ َحَۡكََبٍّ  َوَّل ﴿ :ـداه - ؿ كمز-حاؿ ا  ِ ُٝذ٤ُِٮاْ ِػ َقب٢ًِِ  ٱَّلٍّ ِٔ٪َؽ َرّبِِ٭٥ۡ  ٱّللٍّ ًَةٌٓء  ۡظ

َ
ۚۡ ث٢َۡ أ َٰدَۢا ٦َۡق

َ
 ﴾ٮنَ يُۡؿَزُٝ  أ

  (ُ)كاػدخمهـ ال لػ   كاطػمح شػألهـ دػو اآلخػرة  ثاهداهـ إل  طراؽ ال لػ  :كحكله [ُٗٔ] ؿ ممراف:
كمػػف حػػاؿ: حومػػكا  طػػر " ثػػاف ال ػػرائواف دػػو المعلػػ  د ػػاؿ:  ق(ّٕٕ)ت كحػػد  مػػ  لثػػك ممػػو الفارثػػو

ف  إٌف الم وػكؿ   ا وػؿ  وػ  اكػكف ملػه م اومػ  :ذلؾ مم  الم وكلاف  دمه لف ا كؿ دػو لكقػر األمػر  كا 
 .(ِ) " كاف كذلؾ د د  عؿ دو حومكا ما دو حاومكا

ك ػكدا  المػد ال راق دػو  داوثاف مف خالؿ اخوالؼ كلٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذا المكض  األثر:
اآلاػػ  ثػػاف إقثػػات  ػػرؼ المػػد كوركػػه  دمػػف حػػرل ثإقثػػات  ػػرؼ المػػد وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو  اكمػدم

كذلؾ لك كد  رؼ المد كذك األلؼ  كمم  حراقة  ؛دثاوروب مم  ذلؾ ك كد مد طثاعور كذـ ال مهك 
 كذلؾ لعدـ ك كد  رؼ المد. ؛الثطرااف ك فص ثغار للؼ   اككف ذلاؾ مد لطال

فرادإ  :/ اختالف القراءات في األسماء جمعا وا 

كالػت ثكاق   ثافدراد :هـكا رؤذا ثعض  ثال م  :حد اخومؼ ال راق دو الكمم  ال ر لا  دا رؤذا ثعضهـ
 كمف األمقم  مم  ذلؾ :  ذذر األثماق مؤلق  لك مذكرة

َٰ ثَّحَِ٪ٖخ ٦ِّۡ٪٫ُۚۡ ث٢َۡ إِن يَُِٕؽ  ﴿: / حاؿ وعال ل ًَۡجَُٰ٭٥ۡ ٠َِتَٰٗجة َذُ٭٥ۡ ٰىََلَ ۡم َءاَت
َ
٧ُِ٤َٰٮنَ أ ٕۡ  ٱ٣غٍّ ُ٭٥ َب ٌُ ٕۡ ةَب ُؿوًرا ًٌ ُٗ ﴾  إِّلٍّ 

 [.َْ: داطر ]

لػػات( ثػػاأللؼ ممػػ  ال مػػ   ك حػػرل اثػػف كقاػػر كلثػػك ممػػرك ك فػػص ك مػػزة ثا حػػرل ال مهػػكر) القففراءات:
 .(ّ)كخمؼ العاشر ثال للؼ مم  افدراد

مف  -طم  ا مماه كثمـ-لٌلها ودؿ مم  كقرة ما  اق ثه اللثو  :ك ه مف حرل ثال م  ذك التوجيو:
لاظهػر  ؛ثػال م  لال ػر ف  كغاػر ذلػؾ  دك ػب لٌف ا ػر  اآلاات كالثراذاف مم  طػ   طػدحه كلثكوػه مػف

                                                           

 (.ٔٔٔص) ( اثف زل م :     ال راقاتُ)
 (.َُٗ/ٔج( لثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثثع  )ِ)
(  م مػػد اثػػراذاـ م مػػد ثػػالـ: دراػػدة الػػدذر دػػو ِٖص) ( الظػػر  اثػػف خمػػؼ الم ػػرئ: العلػػكاف دػػو ال ػػراقات الثػػث ّ)

 (.َِْ/ْج) وأطاؿ ك م  ال راقات
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لٌلهػا دػو المطػا ؼ  ؛ ػاق ثأاػنت وػدؿ ممػ  لثكوػه  كا ػكم ال مػ  -طػم  ا مماػه كثػمـ-لٌف اللثو 
لٌلػه ممػ  إرادة مػا دػو كوػاب  :كمها ثالواق  كلك كالت مك دة لكالت ثالهاق  كك ه مف حػرل ثػافدراد ذػك

ٌف كػاف مفػردا مػف الثػراذاف ممػ  -طػم  ا مماػه كثػمـ-ا  لك ما اأوو ثػه اللثػو    طػدحه  كذػك كا 
ّبُِس٥ۡ   ٨ِ٦ّ ثَّحَِ٪حٞ  ُس٥َصةَٓءدۡ  َٝؽۡ ﴿ :كدلامه حكله  ادؿ مم  ال م      كادؿ مم  الوك اد[ّٕ:األمراؼ]﴾ رٍّ

 .(ُ)ثالهاق ق(ِّ)ت للها دو مط ؼ اثف مثعكد
ة الطػالمماػه -مػف ك ػد لراد الرثػكؿ  :كدرؽ ثاف ال ػرائواف ثعػض لذػؿ اللظػر ثفرحػاف مثو ثػف د ػاؿ

َٰ ﴿: كدلامػه حكلػه وعػال  -الثالـك    َظتٍّ
ۡ
ًَُ٭٥ُ دَأ ِ  ٨ِ٦َّ  رَُقٮلٞ   ١ ّحَِ٪حُ ٱۡۡلَ  تِ كمػف  مػ  لراد [  ِ ُ]الثالػ : ﴾ٱّللٍّ

ةَن  َمۡ٭ؿُ ﴿ :ال ر ف كدلامه حكله وعػال  ٌَ ِيٓ َرَم ٩ـَِل ذ٫ًِِ  ٱَّلٍّ
ُ
ۡؿَءانُ أ ُٞ ًَِّجَٰ ٖخ ٦ِّ ٨َ  ٱ٣ۡ  ٱلُۡ٭ َؽىَٰ ٬ُٗؽى ٤ِ٣ّ٪ٍّ ةِس َوَب

ۡؿَٝ وَ  ُٛ  .(ِ) [ُٖٓ]الث رة: ﴾ ةِنٖۚ ٱ٣ۡ
داظهػػر  ماػػا كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ ال ػػراق دػػو  كلٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا اآلاػػ   األثففر:
حػػػرل ثػػػال م  كذػػػـ اػػػ  ثػػػاف ال مػػػ  كافدػػػراد  دمػػػف اآل ل ػػػراقات دػػػوالمػػػد كمدمػػػه وثعػػػا  خػػػوالؼ ا ك ػػػكد
أل ػػؿ  ؛لػػؼ الزائػػدد كذػػك األكذلػػؾ لك ػػكد  ػػرؼ المػػ ؛ر دثػػاوروب ممػػ  ذلػػؾ ك ػػكد مػػد طثاعػػوال مهػػك 

كذلػػؾ لعػػدـ ك ػػكد  ؛حػػرل ثػػافدراد كذػػك لثػػكممرك كمػػف كاد ػػه دػػال اكػػكف ملػػدذـ مػػد لطػػالال مػػ   كمػػف 
  رؼ المد دو الكمم .

َ٭ة ﴿: / حاؿ وعال ب حَّ
َ
د ِي٨َ  َيأ ُعٮاْ ِػ  ٱَّلٍّ كٍّ َٛ ْ َٚ  ٱل٧ََۡخ٤َِِٰف َءا٦َُ٪ٓٮاْ إَِذا ر٢ًَِ ٣َُس٥ۡ َت َٚۡكُعٮا َكِط  ٱ ۡٛ ُ َح ٣َُس٥ۡ   ٱّللٍّ

ْ ِإَوَذا ر٢ًَِ  وا ْ َٚ  ٱنُُشُ وا ِٓ  ٱنُُشُ ُ يَۡؿَٚ ِي٨َ  ٱّللٍّ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ ٦ِ٪ُس٥ۡ وَ  ٱَّلٍّ ودُٮاْ  ٱَّلٍّ
ُ
ُ َدَرَجَٰ ٖخٖۚ وَ  ٱ٥٤ِٕۡ٣َۡ أ ٤٧َُ ٮَن  ٱّللٍّ ٕۡ ث٧َِ ة َت

 [.ُُ: الم ادل ﴾ ]َػجرِيٞ 

مسً دً  )حرل ال مهكر  القراءات: ػاًلسً  )ماطـ    كحرلالوك ادثغار للؼ مم   (و اٍلمى ى كا ًدو اٍلمى ى ( وىفىثَّ ي
 .(ّ)ثاأللؼ مم  ال م 

دو م مس رثكؿ  :لم  لٌلها مم  الوك اد :ثغار للؼ ذك (دو الم مس)ك ه حراقة ال مهكر التوجيو:
 إذا حاؿ  :لم  لٌله  عمه ماما :ماطـ ثاأللؼ ذكخاط   كك ه حراقة  -كثمـ طم  ا مماه-ا 
 

                                                           

 ( .ُُِ ُِِ/ِج) ر ال راقات الثث  كمممها( الظر  مكو اثف لثو طالب: الكشؼ مف ك ك ُ)
 (.ِٕٗص) ( الظر  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ِ)
 اثػػػػػف م اذػػػػػد: الثػػػػػثع  دػػػػػو ال ػػػػػراقات ( ِّْص) اثػػػػػف مهػػػػػراف اللاثػػػػػاثكرم: المثثػػػػػكط دػػػػػو ال ػػػػػراقات العشػػػػػر (ّ)
 (.ِٖٔ/ُج)
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 .(ُ)دوفث كا -لم م الس العمماق كالعمـ- لكـ وكثعكا دو الم الس
ا خػػوالؼ دػػو  ظهػػر مػػف خػػالؿاآلاػػ  دا رموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذكلٌمػػا األقػػر ال األثففر:

ماطػػػـ  اقة ػػػر المػػػد ك ػػػكدا كمػػػدما وثعػػػا  خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذا المكضػػػ  ثػػػاف ال مػػػ  كافدػػػراد  د
أل ػػؿ ال مػػ   ك   ؛لمػػد كذػػك األلػػؼ الزائػػدكذلػػؾ لك ػػكد  ػػرؼ ا ؛طثاعػػود اهػػا مػػثػػاوروب ممثػػال م  

ثثػثب إدػراد الكممػ   ؛كذلػؾ لعػدـ ك ػكد  ػرؼ المػد كذػك األلػؼ ؛مػدك كد  اوروب مم  حراقة ال مهكر
 دو ذذر ال راقة.

 كمف األمقم  مم  ذلؾ :، /اختالف القراءات في الكممات القرآنية بين األسماء واألفعالٖ

ُٜ  ﴿: حاؿ وعػال  ل/ ٢َ  حِ ٱۡۡلِۡوَجة َٚة٣ِ َٕ ٢َۡ وََص ٧َ ؿَ وَ  ٱلنٍّ ٧َۡف َق ١َٗ٪ة وَ  ٱَلٍّ َٞ ٞۡ ِؽيُؿ  ٱ٣ۡ َٟ َت َٰلِ  ۚۡ َذ ـِي ـِ ُظۡك َجةٗجة َٕ  ٱ٣ۡ
 ِ٥ًِ٤ َٕ  [.ٔٗ: األلعاـ﴾ ]ٱ٣ۡ

كحػػػرل (  المٍَّاػػػؿً ) كخفػػػض  كردػػػ  الػػػالـ فاعػػػ( ثػػػاأللؼ ككثػػػر الالماػػػؿً  ؿي اًمػػػحػػػرل ال مهػػػكر) ك ى  القفففراءات:
 .(ِ)(الماؿ)كثلطب الالـ مف   ؼلل كالالـ مف غار ؿ( ثفوح العافعى ف )ك ى ك الككدا

دػػالؽ افطػػثاح( دػػأ ركا  ): لٌلػػه  ػػاق حثمهػػا حكلػػه وعػػال  :ذػك ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر )ك امػػؿ( التوجيففو:
ك عػؿ  :ممػ  وأكاػؿ (كالشمس كال مػر)كلطثكا   إذ لو  دو ثااحه  مم  لفظ ما و دمه ( امؿ الماؿ)

كثػػػه لطػػػب  ( عػػػؿ)معلػػػ   ( امػػػؿ)دػػػو ألف  "ق(: ُُّ)ت حػػػاؿ الز ػػػاج  الشػػػمس كال مػػػر  ثػػػثالا
لوثعت اللطب  (ثكلا) :مم  افوثاع لما حمت (الشمس كال مر)كلطب  " :حاؿ لثك ممرك (ّ) "(ثكلا)

لٌف األدعػػػػاؿ الوػػػػو مطفػػػػت مماػػػػه  ػػػػاقت ثمفػػػػظ  :ك عػػػػؿ( ثالماضػػػػو ذػػػػك   كك ػػػػه مػػػػف حػػػػرل )"اللطػػػػب
ِي ٬ُٮَ ﴿ :كذك حكله ثعدذا  الماضو ٢َ  ٱَّلٍّ َٕ ِيٓ  َو٬ُٮَ ﴿  ﴾ ٱنلَُّضٮمَ  ٣َُس٥ُ  َص ُز٥ ٱَّلٍّ

َ
نَن أ

َ
ِيٓ  َو٬ُ ٮَ ﴿  ﴾أ  ٱَّلٍّ

َل  ـَ ٩
َ
 .(ْ)كاككف ما و دمها  رل ثمفظها لكل دألف وككف معطكد  مم  شثهها   [ٗٗ-ٕٗ] األلعاـ:﴾أ

ال ػراق دػو  مف خالؿ اخػوالؼ كلٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذا المكض   داظهر  ماا كذلؾ األثر:
ة ال مهػكر ثاف ا ثـ كالفعؿ  داوروػب ممػ  حػراق  اآلا  ؼ ال راقات دوكمدمه وثعا  خوال المد ك كد

                                                           

 (.َْٕص) ( اثف زل م :     ال راقاتُ)
 (.ِّٔ/ُج(  الظر   اثف م اذد: الثثع  دو ال راقات )َِٔ/ِج) عشرل راقات ا( اثف ال زرم: اللشر دو الِ)
مراثهّ) لظاـ الداف ال ثف ثف م مد ثف ال مو: (  ِْٕ/ِج) ( الظر  لثك إث اؽ الز اج: معالو ال راقات كا 

ط/   افلثل -ثاركت –دار الكوب العمما    غرائب ال ر ف كرغائب الفرحافق(: َٖٓ)ت  ثاف ال مو اللاثاثكرم
 (.ُِٔ/ّج) ( ـ ُٔٗٗ -ذػ  ُُْٔ) األكل 

 (.ِِٔص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتْ)
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كذلؾ لك كد  رؼ المد كذك األلؼ الذم ازاد دو اثـ الفامؿ  كمم  حػراقة  ؛ثا ثـ ك كد مد طثاعو
 الككدااف ثالفعؿ   اككف ذلاؾ مد  ثثثب مدـ ك كد  رؼ المد مم  حرائوهـ.

٩ُۡؤ٨ُ٦ِ ﴿: /حاؿ وعال ب
َ
َٟ وَ َٝةلُٓٮاْ خ َ َٟ ل َٕ َج ۡرَذلُٮنَ  ٱتٍّ

َ
 [.ُُُ: الشعراق﴾ ] ٱِۡل

كاوٌثعؾ( ثكطؿ الهمزة كوشداد الواق مفوك   ك ذؼ األلؼ كدوح العػاف  كحػرل  حرل ال مهكر) القراءات:
كلوثامػػػؾ( ثهمػػػزة حطػػػ  مفوك ػػػ  كثػػػككف الوػػػاق كللػػػؼ ثعػػػد الثػػػاق المك ػػػدة كردػػػ  العػػػاف ممػػػ   ) اع ػػػكب
 .(ُ)ال م 

دامػؿ  كال ممػ   ػاؿ مػف  (األرذلػكف)للػه دعػؿ مػاض ك  :ذػك كاوثعػؾ( ال مهكر)ك ه حراقة  التوجيو:
 (األرذلػػكف)مثوػػدل ك  (وػػاث )للهػػا  مػػ   :كلوثامػػؾ( ذػػك ) لاضػػا  كك ػػه حػػراقة اع ػػكب( لػػؾ)الكػػاؼ دػػو 

كاػؼ " :-مماه الثالـ-كالمعل : حاؿ حـك لكح للثو ا لكح ( لؾ)خثر  كال مم   اؿ مف الكاؼ دو 
مػػف ذػػذا  -لم األخثػػاق مػػف اللػػاس- األرذلػػكف -لم الػػذاف  ملػػكا ثػػؾ-ؿ لف لوثامػػؾ لػػؤمف لػػؾ كال ػػا

 .(ِ)"لم   الثغو لف لؤمف لؾ مم  ذذر ال اؿ: لالثوفهاـ افلكارم (للؤمف)اوثاف لف الهمزة دو 
مػف خػالؿ اخػوالؼ ال ػراق دػو ك ػكد المػد كمدمػه كاوثاف لقر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ   األثر:

ثػػاوروب مماهػػا اع ػػكب  اقة ػػر الؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  ثػػاف ككلػػه اثػػما لك دعػػال  دوثعػػا  خػػو
كذلؾ لك كد  رؼ المد كذك األلؼ الذم ازاد لم م   كمم  حراقة ال مهكر ثالفعؿ  ؛ك كد مد طثاعو
  رؼ المد دو الكمم  مم  حرائوهـ.ثثثب مدـ ك كد  كذلؾ ؛  اككف ذلاؾ مد

 كمف األمقم  مم  ذلؾ:، حرف بين إسكانو وتحريكو/ اختالف القراءات في الٗ

ٓ  ﴿: ل/ حاؿ وعال  َِٰل  َو٦َة ٦َۡق
َ
ُبَٮاْ ِػٓ أ ِٔ٪ َؽ  ٱنلٍّةِس َءادَۡحُذ٥ ٨ِ٦ّ ّرِٗبة ٣ّرَِيۡ ِ  ََٚٗل يَۡؿُبٮاْ  ةٖ  ٱّللٍّ َو٦َ ةٓ َءادَۡح ُذ٥ ٦ِّ ٨ َزَم ٮَٰ

ِ دُؿِيُؽوَن وَۡص٫َ  َٟ ٥ُ٬ُ  ٱّللٍّ ِ ه ْوَلأ
ُ
ٮَن َٚأ ُٛ ِٕ ٌۡ  [.ّٗ: الركـ﴾ ]ٱل٧ُۡ

مفوك ػػ  مػػ  دػػوح الػػكاك  كحػػرل المػػدلااف كذمػػا لػػاد  كلثػػك  -و واػػ –حػػرل ال مهكر)لارثػػكا( ثاػػاق  القففراءات:
دػال )ك  خػالؼ ثاػلهـ دػو   مضػمكم  مػ  إثػكاف الػكاك -مقلاة دكحا -ثواق  لورثكا( كاع كب )   عفر
 .(ّ)المفوك   م  إثكاف الكاك -الو وا –لله ثالااق  (ارثك

                                                           

(  اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط دػػو ال ػػراقات ّّٓ/ِج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
 (.ِّٕص) العشر

 (.ٖٓٓ/ُج) اقات كلقرذا دو ممـك العرثا ال ر   (َُْ/ّج) الهادم شرح طاث  اللشر م مد ثالـ م اثف: ( ِ)
 (.ِِٕص( مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة )ّ)
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كمالمػ  اللطػب   ذػك الرثػا  المعلػ : لارثػك الرثػا (ارثػك)لٌف دامؿ  :ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو:
ِٔ٪َؽ  ﴿ :الذم ثعدر كذك حكله :دوح الكاك ك  وهـ ِ  ََٚٗل يَۡؿُبٮاْ    كك ه مػف (ُ)دال ورثكف :كلـ ا ؿ  ﴾ ٱّللٍّ
: ﴾ ُذ٥ْ ٨ْ٦ِ رِبةً َو٦ة ٓادَحْ ألف حثمه حكله وعال : ﴿ ؛لله ملاثب لما حثمه :حرل ثالخطاب ذك درٌد  [ ّٗ]الرـك

معػدل ثػالهمزة  كالفعػؿ مثػلد إلػ  ضػمار المخػاطثاف   (لرثػ )الخطاب مم  الخطاب  كذك مضػارع 
 .(ِ)مضمرة ثعد  ـ الوعماؿ (لف)كذك ملطكب ث ذؼ اللكف  كلاطثه 

دو   كـال ت دو ذذا المكض   مف خالؿ اخوالؼكاظهر األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقا األثر:
ثثثب اخوالؼ ال راقات دو اآلا   ثاف إثكاف ال رؼ كو راكه  دمف حرل ثإثكاف  ؛ك كدا كمدماالمد 

الكاك كذك لاد  كمف كاد ه دثاوروب مم  حرائوهـ ك كد مد طثاعو؛ كذلؾ لك كد شػرط المػد دػو الػكاك 
ذر ال راقة ك كد مد؛ اوروب مم  ذ دال كذك افثكاف كضـ ما حثمه  كمف حرل ثفوح الكاك كذـ ال مهكر

ألٌف ال رك     ؛كذلؾ لف د شرطه كذك إثكاف  رؼ المد كذك الكاك كذذا ال كـ ذك دو  ال  الكطؿ
كذلػػؾ ألٌف  ؛وظهػػر إٌ  دػػو ذػػذر ال الػػ   كلٌمػػا دػػو  الػػ  الكحػػؼ دػػإف المػػد اقثػػت لم ماػػ  ممػػ  ال ػػرائواف

 الكحؼ   اككف إ  ثافثكاف. 

ن يَُس٫ُ٧َِ٤ّ َو٦َة ََكَن  ﴿: ب/ حػاؿ وعػال 
َ
ُ ٣ِبََِشٍ أ ًُٮَِحَ  ٱّللٍّ ۡو يُۡؿِق٢َ رَُقٮّٗل َذ

َ
ۡو ٨٦ِ َوَرآيِٕ ِظَضةٍب أ

َ
ًًة أ إِّلٍّ وَۡظ

ۚۡ إ٫ٍّ٩ُِ  ۦبِإِۡذ٫ِ٩ِ  ٌّ َظ٥ًٞ١ِ  ۥ٦َة يََنةُٓء  [.ُٓ: الشكرل ﴾ ]ٰىََلِ

ثردػػ  الػػالـ  (لك ارثػػؿي ) ( ثلطػػب الػػالـ كالاػػاق  كحػػرل لػػاد داػػك وى  -حػػرل ال مهػػكر )لك ارثػػؿى  القففراءات:
 :كالقػػػالو  كػػػال مهكر :األكؿ :الك هػػػافاثػػػف ذكػػػكاف   كركم مػػػف اق ثعػػػد ال ػػػاقثإثػػػكاف الاػػػ )داػػػك و(

 . (ّ)كما ذك م رر دو اللشر  كلاد 
 :أللػه ثمعلػ  ؛(إ  ك اا) :لله معطكؼ مم  معل  حكله :ك ه حراقة ال مهكر ثاللطب ذك: التوجيو

دخػرج  (لك)للػه اثػوألؼ ب :ه مػف حػرل ثػالرد  ذػككك ػ لف اك و إلاه لك ارثؿ رثك  داك   داعطػؼ 
لمػػا ثػػكلت الاػػاق دػػو حكلػػه (ْ)مػػف اللطػػب إلػػ  الردػػ  ألٌف الفعػػؿ مردػػكع كمالمػػ  ردعػػه  ؛(اػػك ود ) :كا 

 ضم  م درة مل  مف ظهكرذا الق ؿ.

                                                           

 (.ٗٓٓص( الظر  اثف زل م :     ال راقات )ُ)
 ( .ُِّ/ّج) م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر (ِ)
 (.ُُّص) لثدكر الزاذرة(  مثد الفواح ال اضو: اَْٖ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)
 (ُّٗص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ْ)
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ال كػـ مف خالؿ اخوالؼ  لٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذذا المكض   داظهر األثر:
خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاػػ   ثػػاف إثػػكاف ال ػػرؼ كو راكػػه  دمػػف حػػرل وثعػػا  ك ػػكدا كمػػدما لمػػد دػػو ا

ثإثكاف الااق كذك لاد  كاثف ذككاف دو ل ػد ك هاػه دثػاوروب ممػ  حرائوهمػا ك ػكد مػد طثاعػو؛ كذلػؾ 
ب لك كد شرط المد دو الااق كذك افثكاف ككثر ماحثمه  كمف حرل ثفوح الااق كذػـ ال مهػكر دمػف اوروػ

مم  حرائوهـ ك كد مد؛ كذلؾ لف د شرطه كذك إثكاف  رؼ المد كذك الااق كذذا ال كػـ ذػك دػو  الػ  
ألٌف ال رك    وظهر إٌ  دو ذذر ال ال   كلٌما دو  ال  الكحؼ دإف المد اقثػت لم ماػ  ممػ   ؛الكطؿ
 كذلؾ ألٌف الكحؼ   اككف إ  ثافثكاف. ؛ال رائواف
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  يالمبحث الثان
 أثر اختالف القراءات في أحكام المد الفرعي

: ذك المدُّ الزائد مم  المد األطمو لثثب مف األثثاب  .(ُ)المدُّ الفرموُّ
 كلممد الفرمو ثثثاف لفظو كمعلكم :

كذمػػػا ثػػػثثاف لزاػػػادة المػػػد الفرمػػػو مػػػف المػػػد   الهمػػػز كالثػػػككف مطم ػػػان  :دأمػػػا الثػػػثب المفظػػػو دلكمػػػاف
كثػاأوو   لك ثعػد  ػرؼ المػاف ك ػدر  ك ػد ل ػدذما ثعػد  ػرؼ المػد كالمػافإذا  -الطثاعػو  -األطمو 

 مزاد ثااف لذلؾ حراثان إف شاق ا وعال .
ف  كلما الثثب المعلكم دهك حطد المثالغ  دو اللفو كذك مف األثثاب ال كا  الم طكدة ملد العرب كا 

 كاف ضعافان ملد ال راق كذك لكماف لاضان.
ُ  إِّلٍّ  إَِؾ٫ََٰ  َّلٓ  ﴿ :ل ك  " اللادا  لم لس دو كمم  الوك اد خاط    دو "المد لموعظاـ كذك  :األكؿ  ﴾ٱّللٍّ
ٓ ﴿  [ُٗ: ]م مد ٓ  إَِؾ٫ََٰ  ّلٍّ ٩َخ  إِّلٍّ

َ
َٟ ُقجۡ  أ ـُ ٱ٣ۡ  ٬ُ ٮَ  إِّلٍّ  إَِؾ٫ََٰ  َّلٓ ﴿  [ٕٖاأللثاػاق : ] ﴾َدََٰ٪ ـِي   ؿ ] ﴾ ١ِ ٥ًُ ٱۡلَۡ  َٕ

مثالغ  دو لفو األلكذا  مما ثكل ا وعال  كاثم  ثمد المثالغ  لاضان ألله طمب لم  [ُٖ ٔ:ممراف
كالمػػد لموعظػػاـ طػػ اح قاثػػت ألطػػ اب حطػػر الملفطػػؿ دػػو ل ػػد الػػك هاف مػػلهـ مػػف طراػػؽ طاثػػ  

 اللشر.
القالو : مد الوثرئ  كذك قاثت مف افماـ  مػزة ل ػد ال ػراق الثػثع  دػو ل ػد الػك هاف ملػه مػف طراػؽ 

كذلػػؾ   وطػػر داػػه ممػػ  الوكثػػط كحػػدرر لرثػػ   ركػػاتطاثػػ  اللشػػر لكػػف   اثمػػ  ثػػه  ػػد افشػػثاع ثػػؿ ا 
ًََح ذًَِ٭ ة﴿  [ِ﴾ ]الث رة : َّل َريَْت لضعؼ ثثثه مف الثثب المفظو كمقاله : ﴿ [ ُٕ﴾ ]الث ػرة : ّلٍّ ِم 

َِت  َّل ﴿ ّٞ َٕ  .(ِ) [ كما إل  ذلؾُْالرمد : ] ﴾ ۚۦۡ ٫٧ِِ ِۡل١ُۡ  ٦ُ
   الهمز كالثككف :كذما  الفرموكالم طكد دو ذذا الم اـ ذك ال داث مف األثثاب المفظا  لممد 

 دالمدكد الوو ار   ثثثها ال  الهمز قالق  كذو:
 / المد الكا ب الموطؿ.ُ
 / المد ال ائز الملفطؿ.ِ
 / مد الثدؿ.ّ

                                                           

 (.ٓٗصمطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد ) (ُ)
 (.ِٕٔ ِٕٕ/ُج) ( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمِ)
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 كالمدكد الوو ار   ثثثها ال  الثككف لكماف كذما:

 / المد العارض لمثككف.ُ
ِ.  / المد الالـز

 المدكد  ثب الورواب الثاثؽ كذلؾ كما امو:كثاككف ال داث دو ذذا المث ث مف ذذر 

 أثر اختالف القراءات في أحكام المد الواجب المتصل :المطمب األول

َٟ ﴿ :ل ػك  : ذك لف ا   الهمز ثعػد  ػرؼ المػد كالمػاف دػو كممػ  كا ػدةتعريفو ْوَلأهِ 
ُ
َٰ ٬ُ ٗؽى ٦ِّ ٨  أ ٰىََلَ

 ٬ُ  ٥ُ َٟ ْوَلأهِ  
ُ
ّبِِ٭  ٥ۡ  َوأ ٤ُِع  ٮنَ رٍّ ۡٛ ؿِيب  ةً ﴿  [ٓ ﴾ ]الث ػػرة : ٱل٧ُۡ  ﴿ى   [ْ﴾ ]اللثػػاق :  َُُٚكُ  ٮهُ ٬َ٪ِحب  ةً ٦ٍّ

َ
ْ أ  َسأ   ُٔٮا

ىأ 
َ
ٮٓأ كػاف اثػف  حػاؿ : " ازاػد الكلػدم ػداث مكثػ  ثػف  :ألطػؿ دػو ذػذا المػداك  .(ُ) [َُـ:﴾ ]الػرك ٱلكَّ
َؿٓاءِ وَ  ﴿ :ا ػرلق ر ػالن د ػرل الر ػؿ ق(ِّ)ت مثعكد َٞ ُٛ ٧َة الىؽٝةت ل٤ِْ ْ إِجٍّ  " [َٔ﴾ ]الوكثػ  : ية٠ِ َك ٧َ ال

اؿ : : ككاػؼ لحرلكهػا  حػد ػاؿ ا مماػه كثػمـ  : مػا ذكػذا لحرللاهػا اللثػو طػماثف مثعكد مرثم " د اؿ
َؿٓاءِ وَ : ﴿لحرللاها َٞ ُٛ ٧َة الىؽٝةت ل٤ِْ ْ إِجٍّ  .(ِ)[ دمدذأَ﴾ ]الوكث  : ية٠ِ كَ ٧َ ال

 .(ّ): ك كب مدر زاادة مم  م دار المد الطثاعو اوفاحناحكُموُ  
كثػػػاأوو ال ػػػداث مػػػف ذلػػػؾ ملػػػد الكػػػالـ ممػػػ   اخػػػوالؼ   ؼ داػػػه ثػػػاف ال ػػػراقمخومػػػد :لٌمػػػا م ػػػدار مػػػدر

ال ػػراقات دػػو الموطػػؿ  كذػػذا ا خػػوالؼ دامػػا إذا كػػاف المػػد موكثػػطا كاألمقمػػ  الثػػاث    لمػػا إذا كػػاف 
 :ك كلػػه وعػػال   موطردػػان كمكحكدػػان مماػػه  دإٌلػػه ا ػػكز لم ماػػ  مػػدر ثم ػػدار ثػػت  ركػػات أل ػػؿ الكحػػؼ

٧َةإِ ﴿ً  َ  ََش ََيۡ  جٍّ ِ  ٨٦ِۡ  ٱّللٍّ ْ ٱ٣ۡ  َِٔجةدِه ُؤا ٤ََمأ كثػاأوو مزاػد ثاػاف لػذلؾ ملػد الكػالـ مػف   (ْ) [ِٖدػاطر :  ﴾ ] ُٕ
 المد العارض لمثككف.

لك  وطػػاؿ الشػرط ثالثػػثب دػػو كممػػ    دػػو كممػ  كا ػػدة وطػػاؿ  ػرؼ المػػد ثػػالهمز  ؛كثػمو موطػػالن 
 كا دة كذلؾ.

                                                           

 (.َِٖ/ُج) ( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمُ)
ثك مقماف ثعاد ثف ملطكر ثف شعث  الخراثالو ال ر الو ال ر الو: ل(  ُِِ/ْج) كرالدر الملق ( الثاكطو:ِ)

الرااض   -العطامو  ماد  دار  ؿ العزاز مثد ثف ا مثد ثف ثعد: و  اؽ :ثلف ثعاد ثف ملطكر: ق(ِِٕ)ت
 (.ِٕٓ/ٓج)  ق(ُُْْط/األكل  )

 (.ٔٗصحاثؿ لطر: غاا  المراد )(  مطا  ٖٖص) الظر  م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كاد (ّ)
 (.َُٓص) ( الظر  مثدال ؽ ال اضو: الع د الفراد دو ممـ الو كادْ)
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ف كالػت الزاػادة  لك كب مدر ملد كؿ ال راق زاادة ؛ككاف  كمه الك كب مم  م دار المد الطثاعػو  كا 
 .(ُ)داه موفاكو  ملدذـ

دزاػد دػو المػد   أللها  رؼ شداد  هػرم ؛لف الهمز ق ام  دو اللطؽ ثها :كك ه المد دو الموطؿ ذك
  إف  ػػرؼ المػػد ضػػعاؼ خفػػو :لمػػومكف مػػف اللطػػؽ ثهػػا ممػػ    هػػا مػػف شػػدوها ك هرذػػا. كحاػػؿ ؛حثمهػػا

 .(ِ)و كا  لضعفه ملد م اكروه ال كم ؛المددزاد دو   كالهمز حكم طعب
 إل  المد الكا ب كلكمه دو الو ف  ث كله : ق(ُُٖٗ)ت ثعد  كحد لشار العالم  ال مزكرم

دكا به إٍف  اقى ذىٍمزه ثعد مىٍد... دو كمم  كذا ثميوَّطؿو ايعىدٍ 
(ّ) 

 دو الم دم  ال زرا  ث كله : ق(ّّٖ)ت كما لشار إلاه ال ادظ اثف ال زرم

ًمعىا ثكمم و كك  ا به إف  اقى حٍثؿى ذمزةو... ميوًَّطالن إف  ي
(ْ) 

 :اختالف القراءات في المد الواجب المتصل واألثر المترتب عمى ذلك

اوفػػؽ ال ػػراق ممػػ  زاػػادة المػػد الكا ػػب الموطػػؿ ممػػ  المػػد الطثاعػػو  كلكػػلهـ اخومفػػكا دػػو م ػػدار ذػػذر 
 الزاادة مم  قالق  لحكاؿ:

ثم ػػػدار لرثػػػ   كذلػػػؾ  كر كاثػػػف ذكػػػكاف ثخمػػػؼ ملػػػه ثالوكثػػػط دػػػو الموطػػػؿ: حػػػرل ال مهػػػالقفففول األول
و ك هػػه القػػالو ثوطكاػػؿ  ػػرؼ كاثػػف ذكػػكاف دػػ  مػػف كرش  ك مػػزة ق(َِْ)ت  ركػػات  كحػػرل األزرؽ

كثهػػا كػػاف  " :ق(ّٖٓ)ت كذػػك ثػػٌت  ركػػات  حػػاؿ ل مػػد اثػػف ال ػػزرم -لم ثمػػٌدر مػػٌدا مشػػثعا - المػػدٌ 
اػػه لػػص طػػا ب ش لداق كلػػـ اطػػرح ثػػه دػػو كالمػػه كمملغاػػر  مػػزة ككر  ق(َٗٓ)ت اأخػػذ الشػػاطثو

 .(ٓ)"العلكاف كشاخه ك خركف
  كلٌف ق(َِْ)ت : ذػػػك لٌف لطػػػ اب افشػػػثاع ذمػػػا  مػػػزة ككرش مػػػف طراػػػؽ األزرؽالقفففول الثفففاني

ماطػػػما ا ػػػرل ثمروثػػػ  دكف مروثػػػ  الطػػػكؿ  كذػػػو خمػػػس  ركػػػات  كذػػػو دكاػػػؽ الوكثػػػط  كاثػػػف مػػػامر  
لرثػػػ   ركػػػات  كذػػػو:  ماطػػـ ٌد الموطػػػؿ ثمروثػػػ  دكف مروثػػػ  المػػ كالكثػػائو  كخمػػػؼ العاشػػػر ا ػػػرقكف
                                                           

 (.ُِٖ/ُج) ( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمُ)
(  المرطػفو: ذدااػ  ال ػارم الػ  و كاػد كػالـ َُٓص) ( الظر  مثد ال ؽ ال اضو: الع د الفراد دو ممػـ الو كاػدِ)

 (.ِِٖ/ُج) الثارم
 (.ّْ) ( رحـ الثاتٕ) ( ال مزكرم: موف و ف  األطفاؿ صّ)
 (.ُٕ) ( رحـ الثاتُٖ) ص ( اثف ال زرم: الم دم  ال زرا ْ)
 (.ِٕص) ( ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشرٓ)
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ر  كلثػػك ممػػرك  كلثػػك  عفػػر  كحػػالكف  كاثػػف كقاػػ كرش مػػف  ق(ِٔٗ)ت األطػػثهالوكالثػػاحكف كذػػـ: 
ا رقكف المٌد الموطؿ ثمروث  دكف مروث  الوكثط  كذو: قالث  ركات  كذو المثػٌماة ثفكاػؽ  كاع كب
اثػػف  (وػػذكرة)لمثػػثع  كدػػو  (الواثػػار)ال ػػكؿ ذػػك الػػذم دػػو  كذػػذا : "  حػػاؿ ل مػػد اثػػف ال ػػزرم(ُ)ال طػػر
  ثػػػف الثػػػاذش( افحلػػػاع)   كدػػػوق(ُْٓ)ت اثػػػف ثمامػػػ  (ومخػػػاص)لمقمالاػػػ   كدػػػوق( ّٗٗ)ت غمثػػػكف
 .(ِ)"كذك الذم حرللا ثه مام  شاكخلا ثمطر كالشاـ ق(َْٓ)ت
ذب  مهػكر العػراحااف المػٌد الموطػؿ د ػط ل ماػ  ال ػراق العشػرة  كذػذا مػذ : ذػك إشػثاع القول الثالفث 

 كلكقر األئم  مف غارذـ.
 كخالط  ماثثؽ لٌف ال راق دو المٌد الموطؿ مم  لرث  مراوب:

كاثػػػػف كقاػػػػر  كلثػػػػك ممػػػػرك  كلثػػػػك  عفػػػػر  كاع ػػػػكب  ثفكاػػػػؽ ال طػػػػر    األكلػػػػ : حػػػػالكف  كاألطػػػػثهالو
 كالوكثط  كافشثاع.

 ك مزة  ثافشثاع د ط.  القالا : األزرؽ
 الكثائو  كخمؼ العاشر  ثالوكثط  كافشثاع.القالق : اثف مامر  ك 

 .(ّ)الراثع : ماطـ  ثالوكثط  كدكاؽ الوكثط  كافشثاع

 اخوالؼ :د د و دـ حراثا  كلٌما ك ه وفاكت ال راق دو م دار مدر دهك :لٌما ك ه المد الموطؿ التوجيو:
 دو ذلؾ. الركااات
ف مف خالؿ اخوالدهـ دو م دار المد الموطػؿ داوثا المثأل لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر  األثر:
ك  ا ػكز  كاألزرؽ ا ػب مػد الموطػؿ مػدا مشػثعاخوالؼ ال راقات دو ذلؾ  دعمػ  حػراقة  مػزة  وثعا 

حػراقة ال مهػكر ا ػكز ألله لـ اركل ملهمػا إٌ  ذلػؾ مػف طػرؽ اللشػر  كممػ   ؛حطرر مف ذذر المروث 
لعاطػػـ د ػػط  لك المػػد ثمروثػػ  دكاػػؽ ال طػػر كذلػػؾ لك وكثػػطه لك المػػد دكاػػؽ الوكثػػط  إشػػثاع الموطػػؿ

 حػػػاؿ اثػػػف ال ػػػزرم  ك  ا ػػػكز حطػػػر الموطػػػؿ مػػػف ذػػػذر المروثػػػ  ث ػػػاؿ  لمػػػف ركم ملػػػه ذلػػػؾ مػػػلهـ
مػـ ل ػدر د   كحد ووثعوهاقر  ال د لف حطر الموطؿ  ائز ملد ل د مف  اعو  " دك ب لف :ق(ّّٖ)ت

ا ثػثؽ ذكػرر مػف مراوػب المػد الموطػؿ حػػد   كمػ(ْ)ر"  ثػؿ رلاػت الػلص ثمػػددػو حػراقة طػ ا   ك  شػاذة
                                                           

 (.ّٕٗ/ُج) ( اللكارم: شرح طاث  اللشرُ)
 (.ِٕص) ( ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشرِ)
 (  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشػرُّٕ-ُُٕ/ُجثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر ) ( الظر  م مدّ)
 (.ِٕص)
 (.ُّٓ/ُج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرْ)
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ك  الثغػو لم ػارئ لٌف ا ػرل ثمروثػ  ملهػا إٌ  ثمعردػ    لإلماـ اثف ال زرم (اللشر)كردت مف طرؽ كواب
كذػػذ اكػكف ثالمشػػاده  كالوم ػػو مػػف لدػػكار المشػػااخ الموخططػػاف   الطػرؽ كاأل كػػاـ الموروثػػ  ممػػ  ذلػػؾ

 دو ذلؾ. 
ك مف مثائؿ األطكؿ الموعم   ثه  كلٌما مثائؿ درش ال ركؼ كذذا ا  خوالؼ دو م دار الموطؿ ذ

لػ  إلدل ذػذا ا خػوالؼ هذا المد د د اخومؼ ال ػراق دػو ثعػض المكاضػ  دػو ال ػر ف الكػراـ ك ث الموعم  
المػد كمدمػه لك دػو وغاػر  كمػه  كامكػف إر ػاع ذػذا ا خػوالؼ الػ  مػدة لثػثاب  دو ك ػكد هـاخوالد
 ملها :

كمػف ، سبب المد وىو اليمز بين تحقيقو وبين إبدالو من جنس مفا قبمفو / اختالف القراءات فئ
  :األمقم  مم  ذلؾ

َ٭ة ﴿: ل/  حاؿ وعال  حَّ
َ
د َٟ  ٱنلٍِّبَّ  َيأ ُ َظۡكُج َٟ َو٨ِ٦َ  ٱّللٍّ َٕ َج  [.ْٔ: األلفاؿ﴾ ]ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي ٨َ٦ِ  ٱتٍّ

لـ  مػ  مػذكر ثػكاق كػاف مفػردا  (وقاللثػ)لثدؿ ال ػراق العشػرة إ  لادعػا الهمػزة اػاق دػو لفػظ  القراءات:
ًًّ  ة﴿ ﴾و٩َ  ِبٍّ ﴿  ﴾انلٍّ  ِبَّ ﴿ :دػػالمفرد  لاضػػا (اللثػػكقة)كدػػو لفػػظ   ثػػالما لـ  مػػ  وكثػػار ِ ك مػػ    ﴾و٩َب

ًَّٮنَ ﴿ :المذكر الثالـ ًِّيَ ﴿ ﴾انلٍّبِ ٩ْبًِةءَ ﴿ :ك م  الوكثػار  ﴾انلٍّبِ
َ
٩ْبًِ ةءَ ﴿ ﴾اِْل

َ
دػو مقػؿ  ﴾َوانلَُّج ٮٍّةَ ﴿ ﴾خ

ْؽ ٓادَحْ٪ة ثَِِن إِْۡسان٢ًَِ ا١ِْ٣ذةَب َواْۡلُْس٥َ َوانلَُّجٮٍّةَ  ﴿ حكله وعال : َٞ لثػدؿ ال ػراق العشػرة   [ُٔ:ال اقا  ] ﴾َو٣َ
إ  لادعا الهمز ااق دو  ماػ  مػا و ػدـ مػ  إدغػاـ الاػاق الثػاكل  حثمهػا داهػا ث اػث اطػار اللطػؽ ثاػاق 

 ػػدة دػػو  مػػ  الوكثػػار  كثػػكاك كاكا ػػدة مشػػددة دػػو لفػػظ المفػػرد ك مػػ  المػػذكر الثػػالـ  كثاػػاق خفافػػ  
 .(ُ) اث كح   كحرل لاد  ثالهمز دو كؿ ما ذكر (اللُّثيكَّةى )مشددة دو لفظ 

لف الهمػز مثػوق ؿ دػو  :لكلهػا :لٌف  ذلؾ مم  قالق  لك ه :ك ه حراقة ال مهكر ثافثداؿ ذك التوجيو:
 ػػػاق "حػػػاؿ:  (قِّ)ت مػػػف  ػػػداث لثػػػ  ذر ق(َْٓ)ت مػػػا لخر ػػػه ال ػػػاكـ :كالػػػدلاؿ مماػػػه  كالمهػػػـ

ق ا كلكٌلػػ  وق ا  د ػػاؿ: لثػػت ثلثػػود ػػاؿ: اػػا لثػػ -طػػم  ا مماػػه كثػػمـ ا-لمراثػػٌ  إلػػ  رثػػكؿ 
كذػو مػا اروفػ  مػف  :للػه مػأخكذ مػف اللثػكة :كالقػالو .ألف حراشا   وهمػز ؛كأله كرر الهمز (ِ)"ا وه لث

                                                           

 (.ّْص) الثدكر الزاذرة ( َِْ/ُج) الكادو شرح الشاطثا مثدالفواح ال اضو:  (ُ)
  (ُِّ/ِج) : المثودرؾ مم  الط ا افل اكـ اللاثاثكرماالظر   مم  شرط الشاخاف ال اكـ ط اح  حاؿ (ِ)

 عفر م مد ثف ممرك ثف مكث  ثف  ماد الع امو لثك الع امو: الظر  وع ثه الذذثو حائال ثؿ ملكر   اطح   كحد
ط/ األكل    ثاركت –ماف حمع و   دار المكوث  العمما  لمثد المعطو  و  اؽ:: الضعفاق الكثار: ق(ِِّالمكو )ت

 .(ُٖ/ّج)  ـ(ُْٖٗ -قَُْْ)
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لف العػرب وػدع الهمػزة  :كالقالػث .ل ألله لخثر مف العالـ العمكم كلو  ثػه مػف ا وعػا؛ األرض كمال
كمػف   كمػف الثراػ  كذػو مػف ثػرل ا الخمػؽ  كمف الخاثاػ  كذػو مػف خثػأت  مف اللثو كذك مف للثأت
للػه لخػذر مػف  :قة لػاد  ذػكا  كذػو مػف ركلت دػو األمػر  كك ػه حػر كمف الركاػ  الذرا  كذو مف ذرلذـ

٥ٍّ٤َ  ﴿ :كمله  ثال ؽ اذا لخثر ثه للثأ :حكله َٔ ۡق ٧َةٓءَ َدَم َءا َو
َ
ًَ ُ٭٥ۡ ٰىََلَ  ٱِۡل َؿ َٔ َٞ ةَل  ٱل٧ََۡلأه١َِ حِ ُُكٍَّ٭ ة ُث ٥ٍّ  َذ

ۢنِب 
َ
ُؤَّلٓءِ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ َصَِٰؽرَِي  ُٔ أ ۡق٧َةٓءِ َهأ

َ
"كك ػه ذمػز  :ق(ٕٖٓ)ت   حػاؿ اللػكارم(ُ) [ُّ: الث ػرة﴾ ]ٮِن ثِأ
الؼ لػػػاد  مذذثػػػه دػػػ    كخػػػملٌثػػػأ( لثػػػ ق( ثمعلػػػ  ) )للػػػه األطػػػؿ؛ أللػػػه مػػػف: للثػػػأ كلثػػػأ ؼ)اللثػػػوق(: 

 . (ِ) ادم  ك كب الوخفاؼالوخفاؼ؛ ولثاها مم   كاز الو  اؽ  خالدا لمف 
 :ق(َٗٓ)ت حاؿ افماـ الشاطثو

 (ّ) ... قة الهمز كٌؿ غار لاد  اثد  ك معا كدردا دو الٌلثوق كدو الٌلثك 

 خػوالؼ دػو المػد ف خػالؿ ا  مػألمم  اخوالؼ ال راقات دو ذػذر المثػكاظهر األقر الموروب  األثر:
ل  ثاف إقثات الهمز كثػاف إثدالػه أثثب اخوالؼ ال راقات دو ذذر المث؛ كذلؾ ثالموطؿ ك كدا كمدما

دغػػاـ األكؿ داػػه  دمػػف حػػرل ثػػالهمز كذػػك لػػاد  دثػػاوروب ممػػ  ذلػػؾ ك ػػكدا المػػد  مػػف  ػػلس مػػا حثمػػه كا 
)اللثػو( ك)الػكاك( دػو )الااق( دػو كممػ   الموطؿ؛ كذلؾ لم وق ثثب المد كذك الهمز ثعد  رؼ المد

كذلػػؾ لعػػدـ ك ػػكد الهمػػز  ؛كممػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثافثػػداؿ   اكػػكف ذلػػاؾ مػػد موطػػؿ  كممػػ  )اللثػػكة(
 الذم ذك ثثب المد.

ِي٨َ  إِنٍّ  ﴿:ب/  حػاؿ وعػال  ٢ِ٬ۡ  ٱَّلٍّ
َ
ُؿواْ ٨ۡ٦ِ أ َٛ ْوَلأهِ  ٱل٧ُِۡۡشِمِيَ وَ  ٱ١ِ٣َۡتَٰتِ َز

ُ
ٓۚۡ أ َٟ ِػ ٩َةرِ َصَ٭٪٥ٍَّ َخَِِٰلِي٨َ ذًَِ٭ ة

 [.ٔ: الثال ﴾ ]ٱ٣َۡۡبِيٍّحِ ٥ۡ٬ُ َۡشَّ 

دغاـ الااق حثمها  القراءات: حرل ال مهكر)الثرٌا ( ثااق مشددة مفوك   ثعد الراق كذلؾ ث مب الهمزة ااق كا 
 .(ْ)ئ ( ثااق ثاكل  ثعد الراق كثعد الااق ذمزة مفوك  ا)الثر  داها  كحرل لاد  كاثف ذككاف

                                                           

 .(َٖ ُٖص) ( اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ُ)
 .(ْٕٔ/ُج( اللكارم: شرح طاث  اللشر )ِ)
 (.ْٖٓ) ( رحـ الثاتّٕ) ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالو صّ)
 (.ّٖٔص) ( مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةْ)
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لكقػػػرة  ؛إ  للهػػـ خففػػكا الهمػػزة  للػػه مػػف ثػػرل ا الخمػػػؽ :ثػػػداؿ ذػػكك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثاف التوجيففو:
ف كػاف األطػؿ الهمػز    شػر الثراػ ك   ذذا خاػر الثراػ  :ا كلكف  ا ثوعماؿ خػذ ذلػؾ مػف لك اكػكف لكا 

 :كما حاؿ  الثرل كذك الوراب

 ... ثفاؾ مف ثار ال  ال ـك الثرل 

  كالخمػؽ اثػرؤكف  كا الثػارئ  الخمػؽ اثػرؤذـ ثػرقا لله مف ثرل ا :كك ه حراقة لاد  كاثف ذككاف ذك 
 .(ُ)حواؿ ثمعل  م وكؿ :ك كلؾ  مفعكل  :ك الثرائ  دعام  ثمعل 

كلٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر الكممػ  داظهػر  ماػا مػف خػالؿ ا خػوالؼ  األثر:
ثاف إقثات الهمز كثاف إثداله  مم ذذر الكخوالؼ ال راقات دو وثعا  دو ك كد المد الموطؿ كمدمه؛ 

دغػاـ األكؿ داػه  د موطػؿ؛ كذلػؾ ك ػكد مػد  اهػااوروػب مملػاد  كاثػف ذكػكاف  اقة ػر مف  لس ما حثمه كا 
دػػو كممػػ  كا ػػدة  كممػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثافثػػداؿ    لم ػػوق ثػػثب المػػد كذػػك الهمػػز ثعػػد  ػػرؼ المػػد

 مد.دـ ك كد الهمز الذم ذك ثثب الاككف ذلاؾ مد موطؿ كذلؾ لع

 :/ اختالف القراءات في اليمز بين إثباتو وحذفوٕ

ج٤ٍََّ٭ة ﴿: ل/ حاؿ وعال  َٞ ٤ََ٭ة َزَمؿِيٍّة   َذَذ ٍّٛ ۢنَجَذَ٭ة َجَجةدًة َظَكٗ٪ة َوَم
َ
ُجٮٍل َظَك٨ٖ َوأ َٞ ِ  [.ّٕ:  ؿ ممراف﴾ ]َربََّ٭ة ث

 فػػػص ك مػػػزة زكراػػػنق( ثالمػػػد كالهمػػػز  اػػػث كحػػػ  دػػػو ال ػػػر ف الكػػػراـ  كحػػػرل  حػػػرل ال مهػػػكر) القفففراءات:
 .(ِ)ثال طر مف غار ذمز (زكراا)كالكثائو كخمؼ 

ك  لإلل ػػاؽ    ك  زائػػدة لموكقاػػر  إذ لاثػػت مل مثػػ   لموألاػػثللَّهػػا  :ذػػك ك ػػه مػػف حػػرل ثػػالهمز التوجيففو:
ثااق مشدد مف غار للؼ  كالراثع  زكػر  مٌ ا  كالقالا  ال طر  كالقالق  زكر كداه لرث  لغات: ذذر إ داذ

لٌف ال طػر لشػثه ثمػا  ػاق دػو ال ػر ف كدػو غاػرر  :كك ه مف حرل ثورؾ الهمز كال طر ذك  (ّ)ثغار ااق
ذػػك ثملزلػػ   (زكراػػا)دكػػذلؾ   كلػػاس داهػػا شػػوق ممػػدكد  مػػف لثػػماق األلثاػػاق كمكثػػ  كماثػػ  كاهػػكدا

 .(ْ)لظائرر

                                                           

 (.ّْٕص)   اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث (ٕٗٔص) ( اثف زل م :     ال راقاتُ)
 .(ٕٓص) ( مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِ)
 (.ُِّ/ُج) لثك الث اق العكثرم: إمالق ما مف ثه الر مف  (ّْ/ّج) ( لثك ممو الفارثو: ال     لم راق الثثع ّ)
 (.ُُٔ ُِٔص) ( اثف زل م :     ال راقاتْ)
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مػف خػالؿ ا خػوالؼ دػو لػكع  كاظهػر األقػر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر الكممػ  األثر:
اككف المد مف الهمز ث اقةحر دعم    وثعا  خوالؼ ال راقات دو الكمم  ثاف إقثات الهمز ك ذدهلمد  ا

حثاؿ الكا ب الموطؿ؛ كذلؾ لم وق ثثب المػد كذػك الهمػز ثعػد  ػرؼ المػد دػو كممػ  كا ػدة  كممػ  
د لك ػكد  ػرؼ المػ ؛حراقة  فص كمف كاد ه ث ذؼ الهمز ثاككف ذلؾ ملدذـ مف حثاؿ المد الطثاعو

 الذم لاس ثعدر ثثب مف ذمز لك ثككف.

َٰ َرب٫َُّ ﴿: ب/ حاؿ وعال  ة َجََلٍّ ٫َ٤ُ  ۥ٧َ٤ٍَّٚ َٕ ۚۡ  ةَدزّٗ  ۥل٤َِۡضَج٢ِ َص ة ٗٞ  [.ُّْ: األمراؼ﴾ ]وََػؿٍّ ُمٮََسَٰ َوِٕ
٤َ  ٫ُ  َٝ  ةَل ﴿: كحػاؿ وعػػال  َٕ ٔۡ  ُؽ َرّّبِ َص ّّبِ  َٚ  إَِذا َص  ةَٓء َو َٓء  َوََكنَ  ۥَفَٰ  َؾا رَۡۡحَ  حٞ ٦ِّ  ٨ رٍّ ّٞٗ  ة  َدَكٍّ ٔۡ  ُؽ َرّّبِ َظ ﴾ َو

 [.ٖٗ:الكهؼ]
ًف  كحػػرل  مػػزة كالكثػػائو اوكر   ك  ذمػػز ًدػػو الثػػمػػد ردكػػان( ثًػػالولكاف ًمػػٍف غاػػ حػػرل ال مهػػكر) القففراءات:

 .(ُ)ؼدو الكه ـهـ ماط كادك   لمكضعافو امف غار ولكاف د اوك فدكنق( ثالمد كالهمز م ) كخمؼ
مطدرا مف دككت الشوق إذا كثروه  (دكا)ٌلهـ  عمكا ل :ك ه حراقة ال مهكر ثالولكاف ذك التوجيو:

ٓ  ﴿ :ك  وهـ حكله وعال   دوأكامه  عموه مفووا كالوراب  كدووه ِخ  لََكٍّ ۡرُض إَِذا ُد٠ٍّ
َ
ة  ٱِۡل ة َدّزٗ  ﴾َدّزٗ

مطدرا   دكا :دكأله دكه دا عؿ حكله  دمما و م  رثه لم ثؿ  عؿ مدكككا :المعل  [ ُِ]الف ر:
 ذك ما ذكرر األخفش (ِ) مف لفظه  كك ه مف حرل ثالهمز مف غار ولكافطدر مف معل  الفعؿ  

ـ المضاؼ إلاه الم  عمه مقؿ دكاق قـ  ذؼ المضاؼ كلح ق(دكا: )وعال  هحكل ق( مف لفَّ ُِٓ)ت
ۡؿَيحَ  ٢ِ  َٔ َوۡس  ﴿ :حاؿم امه كما  َٞ  "اـ لهاللم   ث (لاح  دكاق ) :كالعرب و كؿ[  ّٖاكثؼ: ] ﴾ ٱ٣ٍِّت  ٱ٣ۡ

دأحامت الطف   -لم ممثاق- عمه لرضا دكاق  :الو دار  حكله دكاق طف  :ق(َِٔ)ت حطربكحاؿ 
ْ ﴿ :كما حاؿ ثث اله  م اـ المكطكؼ ك ذؼ المكطكؼ كدؿ مماه الطف   ل٤ِ٪ٍّةِس  َوُٝٮلُٮا

 .(ّ)لم حك   ثلا"  [ّٖ]الث رة:﴾ة٪ٗ ُظكۡ 
خػالؿ اخػوالؼ ال ػراق دػو لػكع المػد   لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذػاواف اآلاوػاف  داوثػاف مػف  األثر:

اككف ثػػدعمػػ  حػػراقة إقثػػات الهمػػز وثعػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر الكممػػ  ثػػاف إقثػػات الهمػػز ك ذدػػه  
المد مف حثاؿ الكا ب الموطؿ؛ كذلؾ لم وق ثثب المد كذك الهمز ثعد  رؼ المد دو كمم  كا دة  

لك ػكد  ػرؼ المػد  ؛حثاػؿ المػد الطثاعػوكمم  حراقة ال مهػكر ث ػذؼ الهمػز ثػاككف ذلػؾ ملػدذـ مػف 

                                                           

 (.ُِٕ/ِج) و ال راقات العشراثف ال زرم: اللشر د (ُ)
 (.ِٓٗص) ( اثف زل م :     ال راقاتِ)
 (.ِٓٗصاثف زل م :     ال راقات ) (ّ)
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  لٌمػا دػو  الػ  دكػا(الذم لاس ثعدر ثثب مف ذمز لك ثككف  كذذا المد ذك دػو  الػ  الكحػؼ ممػ  )
 .هكذلؾ لك كد الولكاف المال  مل ؛الكطؿ دال اككف ذلاؾ مد طثاعو ملد مف ورؾ الهمز

 :ذفو/ اختالف القراءات في حرف المد الذي قبل اليمز بين إثباتو وحٖ

ي٨ِّ ﴿: ل/ حػاؿ وعػال 
َ
٫ُ  َوَمد َٕ ََٰذ٢َ ٦َ ٖ َؼ ِبّ

َوةَبُ٭٥ۡ ِػ َقب٢ًِِ  ۥ٨ِ٦ّ ٩ٍّ
َ
ًَّٮَن ٠َسرِيٞ َذ٧َة َو٬َُ٪ٮاْ ل٧َِةٓ أ ِ ِ رِّب ٮاْ  ٱّللٍّ ُٛ ُٕ ًَ َو٦َة 

ُْۗ َو٦َة  ُ وَ  ٱۡقَذَٗك٩ُٮا َِٰۡبِي٨َ ُحِتَّ  ٱّللٍّ  [.ُْٔ:  ؿ ممراف﴾ ] ٱ٣طٍّ

اثػف كقاػر  لثعدذا  كحر  همزة مفوك   ثعد الكاؼ كااق مكثكرة مشددة)ككأاف( ث حرل ال مهكر القراءات:
 .(ُ)كاثهمها لثك  عفر   اث كح  ثألؼ ممدكدة ثعدذا ذمزة مكثكرة (ثك  عفر: )ككائفكل

  لٌلهػػا ممػػ  إ ػػدل المغوػػاف دػػو الكممػػ  كممػػ  كزف كعػػاف :ك ػػه حػػراقة ال مهكر)ككػػأٌاف( ذػػك التوجيففو:
 :ك  وهـ حكؿ الشامر

 .(ِ)دو المعاشر مف للاس ... لخكذـ دكحهـ كذـ كراـ... كااف  

  :ك  وه حكؿ الشامر ك ه مف حرل ثاأللؼ ككثر الهمز ذك لٌلها مم  كزف كامفك 

 .(ّ)ككائف ثاألثاطح مف طداؽ ... ارالو لك لطثت ذك المطاثا

 .(ْ)كذما لغواف  ادواف ا رل ثهما

ثػػاف مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ ال ػػراق دػػو ك ػػكد المػػد لٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ   داو األثففر:
كمدمه   وثعا  خوالؼ ال راقات دو ذذر الكمم  ثاف إقثات  رؼ المد كوركه  دمف حرل ثإقثات  ػرؼ 

حثؿ الهمػز دػو  )األلؼ( مف حثاؿ الكا ب الموطؿ؛ كذلؾ لم وق  رؼ المدملدر المد دثاككف المد 
مػػد   اكػػكف ذلػػاؾ مػػد لطػػال لعػػدـ ك ػػكد  ػػرؼ كممػػ  كا ػػدة  كممػػ  حػػراقة ال مهػػكر ث ػػذؼ  ػػرؼ ال

المد  كاوروب مم  حراقة لثو  عفػر ثوثػهاؿ الهمػز  ػكاز المػد كال طػر كذلػؾ لوغاػر ثػثب المػد كذػك 

                                                           

 (.ِّٕص) اثف ال زرم: و ثار الواثار (ُ)
 –دار مكوثػ  ال اػاة   ( القعالثو: لثك ملطكر مثػد الممػؾ ثػف م مػد ثػف إثػماماؿ القعػالثو: كوػاب خػاص الخػاصِ)

 (.ُٖ/ُج) ماف:  ثف األو  اؽ :ثاركت
 -ار الكوػػػب العمماػػػ د  ذػػػػ(َُّٗمثػػػد ال ػػػادر ثػػػف ممػػػر الثغػػػدادم: خزالػػػ  األدب كلػػػب لثػػػاب لثػػػاف العػػػرب )ت  (ّ)

 (.ّْٖ/ٓج) م مد لثاؿ طرافو/اماؿ ثدا  الاع كب :و  اؽ: ـ(ُٖٗٗثاركت )
 (.ُْٕ ُٕٓص) ( اثف زل م :     ال راقاتْ)
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 الهمػػػز ثالوثػػػهاؿ كالمػػػد م ػػػدـ كذلػػػؾ لث ػػػاق األقػػػر دػػػو ثػػػثب المػػػد كذػػػك الهمػػػز حػػػاؿ افمػػػاـ الشػػػاطثو
 :ق(َٗٓ)ت

ف  رؼ مٌد حثؿ ذمز مغٌارو   (ُ)كالمٌد ما زاؿ لمد  ... ا ز حطرر كا 

" دإذا كاف وغار الهمػز ثالوثػهاؿ : دو شر ه لهذا الثات ق(َُّْ)ت حاؿ الشاخ مثدالفواح ال اضو
لظػػرا لث ػػاق لقػػر  ؛كلكػػف المػػد لكلػػ  كلر ػػح   ػػاز دػػو  ػػرؼ المػػد الكاحػػ  حثمػػه ك هػػاف: المػػد  كال طػػر

ذا كػػاف وغاػػر الهمػػز ثإثػػ اطه  ػػاز دػػو  ػػرؼ المػػد حثمػػه الك  كلكػػف ال طػػر    هػػاف المػػذككرافالهمػػز  كا 
كالمػد مػا زاؿ لمػد ( م اػد ثمػا إذا كػاف لقػر  لظرا لذذاب لقػر الهمػز  د ػكؿ اللػاظـ: ) ؛لر ح مف المد

 .(ِ)دإف ال طر اككف لمدؿ كما ثثؽ  مز ثاحاا  لما إذا ذذب لقر الهمزاله

ۡ  َوَّل ﴿: حاؿ وعال  ب/ ٜٖ  َنٍّ َٰ ـَ ًََح إ٦ِۡ ۡوَؾََٰؽُز٥ۡ َػۡن
َ
ُذ٤ُٓٮاْ أ ۡٞ ﴾ ة ٠َجرِٗيا ٔٗ ٨ُ ٩َۡؿزُُرُ٭٥ۡ ِإَويٍّةُز٥ۡۚۡ إِنٍّ َرۡذ٤َُ٭٥ۡ ََكَن ِػۡط َت

  [.ُّ: افثراق]

ثػػكاف الطػػاق  كحػػرل اثػػف كقاػػر ثكثػػر الخػػاق كدػػوح  أًخٍطػػحػػرل ال مهكر) القففراءات: كثاػػرا( ثكثػػر الخػػاق كا 
للػػؼ ك  مػػد   كحػػرل لثػػك  عفػػر كاثػػف ذكػػكاف ثفػػوح الخػػاق كالطػػاق مػػف غاػػر  الطػػاق كللػػؼ ممػػدكدة ثعػػدذا

 .(ّ)كاثف ذككاف :كالقالو  كال مهكر :األكؿ :كلهشاـ الك هاف
  أخطػ أالر ؿ اخط أخطكذك مطدر ل  كثارا معلار إقمالفَّ  :ذك( أطٍ ك ه حراقة ال مهكر)خً  التوجيو:

 :حاؿ الشامر  لقـ اأقـ إقما دهك  قـ :مقؿ
 ت رب ... ثكفاؾ الملااا   ومكتمثادؾ اخطؤكف كلل

كما   اخطأ خطأ كخطاق إذا لـ اطب ألٌله مطدر خط :( ثالمد ذكأخط قة اثف كقار )كك ه حرا
لله لراد الخطأ الذم  :ذك  طرالفوح ك ثالاثف ذككاف   كك ه حراقة (ْ)ثفد الطائر اثفد ثفادا :و كؿ

                                                           

 (.َِٖ( رحـ الثات )ُٕص)  لوشاطثو:  رز األمالو كك ه الوها( افماـ الُ)
 (.ْٗص) الكادو دو شرح الشاطثا  مثدالفواح ال اضو: (ِ)
 (.ّْٓ/ِج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)
لىٍزكي الذكر مم  األيلق  حاؿ لثك مثاد مف األطمعو: ا اؿ لمثثاع: كمها ثىًفدى ليلقار اثفدذا ًثفادان  كالوٍَّاسي  :الثّْفادي  (ْ)
 ( ُٔ/ّج) (  اثػف دػارس: م ػاااس المغػ ِٔٔ/ْج) األزذػرم: وهػذاب المغػ  قكر مقمها. كحاؿ لثك زاد ل كر. الظر كال

 (  ل مػػػد الفاػػػكمو: المطػػػثاح الملاػػػر دػػػو غراػػػب الشػػػرح الكثاػػػرُِٖ/ّج) اثػػػف ملظػػػكر: لثػػػاف العػػػرب  مػػػادة ثػػػفد
  .(ِٖٕ/ُج)
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ُذ٢َ ُمۡؤ٦ًِ٪ة إِّلٍّ َػَط  َو٦َة﴿ :كدلامه حكله وعال   ذك ضد العمد ۡٞ ن َح
َ
كحاؿ   [ُّ: اللثاق]﴾  ة ٔٗ ََكَن ل٧ُِۡؤ٨ٍ٦ِ أ

 .(ِ)كثدؿ كثدؿ (ُ)حوب كحوب :كما حالكا  لغواف ثمعل  :ذما ثعض لذؿ المغ 
خػػوالؼ دػػو ك ػػكد المػػد كمدمػػه   ا كاظهػػر لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ   مػػف خػػالؿ : األثففر

 ػػرؼ المػػد وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر الكممػػ  ثػػاف إقثػػات  ػػرؼ المػػد كوركػػه  دمػػف حػػرل ثإقثػػات 
الكا ب الموطؿ؛ كذلؾ لم وق  رؼ المد حثؿ الهمػز دػو كممػ  كا ػدة   حثاؿدثاككف المد ملدر مف 

 لعدـ ك كد  رؼ المد. ؛كمم  حراقة ال مهكر ثورؾ  رؼ المد   اككف ذلاؾ مد لطال

 كمف األمقم  مم  ذلؾ:، / اختالف القراءات في االسم بين كونو مصدرا أو جمعاٗ

ٓ ﴿:ل/ حػاؿ وعػال   ة َٕ َٗل َلُ  ٧َ٤ٍَّٚ َُٰ٭٧َ ة َصَٰ ٤ِٗعة َص ۚۡ َذ َذَػَََٰل  ۥَءادَى َُٰ٭٧َ ة ََكَٓء ذ٧ًَِ ةٓ َءادَى ُ ُۡشَ ﴾ َخ٧ٍّ ة يُِۡش ُمٮَن  ٱّللٍّ
 [.َُٗ: األمراؼ]

  كحػرل مفوك ػ  مػف غاػر ولػكاف ةكذمػز   ثضـ الشاف كدػوح الػراق كالمػدشركاق(  حرل ال مهكر) القراءات:
 .(ّ)زم  ك  ذف مف غار مداثكاف الراق م  الولك ا ً   ك فر كشعث  ثكثر الشافلاد  كلثك  ع

ألف الهمػزة  ؛دملعكر مػف الطػرؼ  للهـ  عمكر  م  شراؾ :ك ه حراقة ال مهكر ثال م  ذك التوجيو:
للها حراقة  :شركا( ثالمطدر ذك   كك ه مف حرل )(ْ)كما لشثهها ( مراق)الوو دو  خرر مشاكم  لهمزة 

لمػػا   أللهمػػا لػػـ ا عػػال لػػه شػػركاق  مامػػ  ؛لثعػػد مػػف ا لوثػاسكذػػو مػػ  ذلػػؾ  ق(ٖٔ)ت اثػف مثػػاس كا 
دمما  واذما طال ا  عال  :ألله كا د ككأف المعل  ؛لم ارث شركاق :ا الكلد مثد ال ارث ك  ا اؿاى مَّ ثى 

كمػا كرد مػف وثػما   دـ ك ػكاق لكلػدذما   (ٓ)-ثوثػماوهما إاػار مثػد ال ػارث-له لطاثا لـ اخمطػار لػه 
ك ممػكا اآلاػ   ق(ُٕٔ)ت كال رطثػو ق(ْٕٕ)ت ضػعفه كثػار المفثػراف كػاثف كقاػرثعثد ال ارث حػد 

ُ  َذ َذَػَََٰل  ﴿ :ثدلاؿ حكله وعال  ثعػد ذكػر ذػذر ال ادقػ   مم  العمكـ ل ما  المشركاف مف ذرا   دـ  ٱّللٍّ
ة  .(ٔ)[َُٗ:األمراؼ] ﴾  ُمٮنَ يُِۡشِ  َخ٧ٍّ

                                                           

ػػػلاـ. كالُ) ك ثالهػػػا. ً وٍػػػبي ثالكثػػػر:  ماػػػ  لداة الثػػػاًلا  مػػػف لمالحهػػػا ( ال وىػػػب  ثالو راػػػؾ: رىٍ ػػػؿه طػػػغار ممػػػ  حػػػدر الثى
 (.ُٔ/ِج) الظر  ال كذرم: مخوار الط اح  ألمعاق  مؤلَّق  مم  حكؿ الكثائوكا دة األٍحواب  كذو ا كالً ٍوب لاضان 

 (.ُِٔص) اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث   (َُْص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتِ)
 (.ِّٕ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرالظر   (ّ)
 (.ُٖٔص) الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث  (ْ)
 (.َّْص) ( اثف زل م :     ال راقاتٓ)
 (.ّّٗ ّّٖ/ٕج) (  ال رطثو: ام  أل كاـ ال ر فِٖٓ-ِٔٓ/ّج) فثار ال ر ف العظاـو( الظر  اثف كقار: ٔ)
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  وثعػػا مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو لػػكع المػػدهػػر لٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  داظ األثففر:
 خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذا المكضػػػ  ثػػػاف ككلػػػه مطػػػدرا لك  معػػػا  دعمػػػ  حػػػراقة ال مهػػػكر ثػػػال م  

كذػك الهمػز دػػو   ثػاككف ذلػاؾ مػد مػف حثاػؿ الكا ػب الموطػؿ؛ كذلػػؾ   ومػاع  ػرؼ المػد مػ  ثػثثه
كذلؾ لعدـ ك ػكد ثػثثه الػذم ذػك كمم  كا د  كمم  حراقة لاد  كمف كاد ه   اككف ذلاؾ مد موطؿ؛ 

  الهمز  كلكف ثاككف ال كـ ملدذـ ك كد مد طثاعو كحفا؛ كذلؾ لك كد للؼ الولكاف دو لخر الكمم .

َٙ  ٱ٣َٰۡٔـ٨َ ﴿: ب/ حاؿ وعال  ٍّٛ ُ َػ ة ٱّللٍّ ٗٛ ٕۡ ًَ نٍّ ذًُِس٥ۡ 
َ
٥َِ٤ أ َٔ ٪ُس٥ۡ َو  [.ٔٔ: األلفاؿ﴾ ] َٔ

ػػ ) حػػرل ال مهػػكر القففراءات: ثػػكاف العػػاف ملكلػػ ه الضػػاد ( ثضػػمعفاضي   كحىػػرىلى   ك  ذمػػزمػػف غاػػر مػػد اكا 
حىرلى لىثك  ع  .(ُ)ار ثفوح العاف كالمد كالهمز مفوك   لىطثفماطـ ك مزة كىخمؼ ثفوح الضاد  كى

ػ )لٌلػه مطػدر  :ك ه حراقة ال مهػكر ثضػـ الضػاد مػف غاػر ذمػز ذػك التوجيو: ثضػـ العػاف   (عؼضي
ػػ)لػػه مطػػدر ل :دػػوح الضػػاد ذػػك  كك ػػه مػػف حرثػػا ربمقػػؿ: حيػػ ك  (حوػػؿ) ثػػابمػػف  ثضػػـ العػػاف  (عؼضي

ػػ) كمػػلهـ مػػف ا عػػؿ   كالطػػ   : خػػالؼ ال ػػكةحػػراشكثضػػمها لغػػ    ومػػاـ ثفػػوح الضػػاد لغػػ  (عؼالضى
 لٌلهػػا   مػػ  :ذػػك ضػػعفاق( )   كك ػػه حػػراقةالػػرلم  كالمضػػمـك دػػو ال ثػػد  كذػػك ضػػعاؼ المفوػػكح دػػو

 .(ِ)داق كظراؼظر  مقؿ:  (ضعاؼ)
ال راقات دو ذذر اآلا  مف خالؿ ا خوالؼ دو لكع المد  وثعػا  خػوالؼ  كاوثاف لقر اخوالؼ األثر:

ال راقات دػو ذػذا المكضػ  ثػاف ككلػه مطػدرا لك  معػا  دعمػ  حػراقة لثػو  عفػر ثػال م  ثػاككف المػد 
 مػػػػف حثاػػػػؿ الكا ػػػػب الموطػػػػؿ؛ كذلػػػػؾ   ومػػػػاع  ػػػػرؼ المػػػػد مػػػػ  ثػػػػثثه كذػػػػك الهمػػػػز دػػػػو كممػػػػ  كا ػػػػد

 اككف ذلاؾ مد موطؿ؛ كذلؾ لعدـ ك كد ثثثه الػذم ذػك الهمػز  )ضعفنق(  كمم  حراقة ال مهكر  
 خر الكمم . ولكاف دو كلكف ثاككف ال كـ ملدذـ ك كد مد طثاعو كحفا؛ كذلؾ لك كد للؼ ال

 :/ اختالف القراءات في الحركة التي قبل حرف المد٘

َؿاِب  َو٨٦َِ ﴿: حكلػه وعػال  لػؾكمف األمقم  مم  ذ ۡٔ َ
بٍُّه ثُِس٥ُ ٨٦َ َحذٍِّؼُؾ ٦َة  ٱِۡل َؿ٦ٗة َوَيََتَ ۡ٘ ٦َ ُٜ ۚۡ يُ٪ِٛ َوآنِ َؿ  ٱلٍّ

ًِۡ٭٥ۡ َدآنَِؿةُ  َ٤ ٮۡءِ  َٔ ُ وَ  ٱلكٍّ ٥ًِٞ٤  ٱّللٍّ َٔ  ٌٓ َب ﴿: حكلػه وعػال   ك [ٖٗ: الوكث ﴾ ]َق٧ًِ ّؾِ َٕ ِِٞيَ  َوُي َِؾَٰ ِخ وَ  ٱل٧َُۡجَٰٛ  ٱل٧َُۡجَٰٛ
َِٰخ وَ  ٱل٧ُِۡۡشِمِيَ وَ  ٓا٩ِّيَ  ٱل٧ُِۡۡشَِؽ ٍّْ ِ  ٱ٣ ِ ث ٨ٍّ  ٱّللٍّ ٖۚ ٱلكٍّ َّ ًِۡ٭٥ۡ َدآنَِؿةُ  ٮۡءِ َ٤ ٮۡءِ  َٔ َت  ٱلكٍّ ٌِ َٗ ُ َو ؽٍّ  ٱّللٍّ َٔ َ

َ٪ُ٭٥ۡ َوأ َٕ ًِۡ٭٥ۡ َو٣َ َ٤ َٔ

 [ٔ: الفوح﴾ ] لَُ٭٥ۡ َصَ٭٪٥ٍَّ  وََقةَٓءۡت َمِىرٗيا

                                                           

 (.ِٕٕ/ِج) شر دو ال راقات العشر( الظر  اثف ال زرم: اللُ)
 (.َِّ/ُج) ( الظر  م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا ِ)
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اثػف كقاػر كلثػك ممػرك ثضػـ دائػرة الثػكق( ثفػوح الثػاف دػو المكضػعاف  كحػرل ) ال مهػكرحػرل  القراءات:
 .(ُ)(الكاك)مم  لطمه دو مد  ق(َِْ)ت األزرؽ هما  ككرش مف طراؽالثاف دا
َ٪جُذ٥ۡ  ﴿وعػال :  حكلػه :ك  وهـ  لٌلهـ لرادكا المطدر :ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو: َّ  ءِ ٱلكٍّ ٮۡ  َّ ٨ٍّ  ََ

كال  ػ  لهػذر   لٌلػه لراد دائػرة الشػر :  كك ػه مػف حػرل ثضػـ الثػاف ذػك[ُِ]الفػوح: ﴾ اثُ ٮرٗ  ا٦َۢ َٝٮۡ  َوُم٪ُذ٥ۡ 
ٮٓءَ  ﴿ :ه وعػال حكلػ :ال ػراقة ِؿِي٨َ ٱ٣ۡ  ٰىََلَ  َوٱلكَّ َٰٛ  (كقالثيػ) لفَّ  :ق(َِٕ)ت [  كذكػر الفػراقِٕ]الل ػؿ: ﴾ َؿ
كحػاؿ  .(ِ)المطػدر ثػؤوه ثػكقا لك مثػاقة :ثػالفوح (كقالثىػ)ك  الثػؤس كالشػؤـ :مقػؿ  ا ثػـذك ثالضـ 
ػػػك)  الشػػػر كالعػػػذاب :ثالضػػػـ (كقالثيػػػ) : خػػػركف  : خػػػركف ذمػػػاكحػػػاؿ  .الفثػػػاد كالهػػػالؾ :ثػػػالفوح (كقالثى
ًِۡ٭٥ۡ َدآنِ   َؿةُ ﴿:حكلػػػه :ق(َُٕ)ت حػػػاؿ الخماػػػؿ .كالضػػر  الضػػػر :مقػػػؿ  لغوػػاف    َ٤ الفثػػػاد  ﴾ ٱلكٍّ   ٮۡءِ  َٔ

 .(ّ)كالهالؾ
كلٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال ػراقات دػو ذػذاف المكضػعاف داظهػر مػف خػالؿ اخػوالدهـ  األثر:

المػػد ثػػاف الفػػوح   الوػػو حثػػؿ  ػػرؼ دػػو ال ركػػ ه؛ كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقاتدػػو  كػػـ المػػد كلكمػػ
كذلػؾ لك ػكد شػرطه كذػك الػكاك  ؛كا ثػا موطػال ملػدر ثضـ ما حثؿ الكاك ثاككف المد لحر  مفكالضـ  د

حثؿ الكاك   الثاكف المضمكـ ما حثمه كك كد الثثب ثعدر كذك الهمز  كمم  حراقة ال مهكر ثفوح ما 
  ا حثمػػه  ثػػؿ ثػػاككف الػػكاك  ػػرؼ لػػاف د ػػطكذلػػؾ لف ػػد شػػرط المػػد ثالفوػػاح مػػ ؛اكػػكف ملػػدذـ مػػد موطػػؿ

لٌمػا دػو الكحػؼ داأخػذ  كػـ العػارض لمثػككف إٌ    ذك المد ثم دار لحؿ مف  رؼ المػد كطػال ك كمه
مف كرش مف لف له الوكثط  كالمد دو  ردو الماف إذا  اق ثعدذما  ق(َِْ)ت ألزرؽاما كرد مف 

 .(ْ)ذمز

 

 

 

                                                           

 (ُّٓ/ِج) الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ُ)
 (.َْٓ/ُج) ( الظر  الفراق: معالو ال ر فِ)
 (.ُِّ ِِّص م :     ال راقات )(  اثف زلُٕٕص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ّ)
(  مثػدالفواح ّْٗ/ُج) (  اللكارم: شرح طاثػ  اللشػرٕٓ ْٕص) اثف ال زرم: شرح طاث  اللشرل مد ( الظر  ْ)

 (.ِٖص) ال اضو: الكادو دو شرح الشاطثا 
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 حكام المد الجائز المنفصلأثر اختالف القراءات في أ :المطمب الثاني

: ذػك لف ا ػ  الهمػػز ثعػد  ػرؼ المػد كالمػػاف ثشػرط الفطػاله ملػه كذلػػؾ ثػأف اكػكف  ػرؼ المػػد تعريففو
 .(ُ)كالماف  خر الكمم  كالهمز لكؿ القالا 

 كاثوكم دو ذلؾ ا لفطاؿ ال  ا و كال كمو.
َك ُس٥ْ ُٝ ﴿ :ل ػك  فظ: ذك لف اككف  رؼ المد كالماف قاثوان دو الرثـ كالمفاالنفصال الحقيقي ُٛ ٩

َ
﴾ ٮا أ

َل اّلل ٨٦ِ ٠َِذةٍب ﴿  [ٔ]الو راـ :  ـَ ٩
َ
َّٚٮُِض ﴿  [ُٓ﴾ ]الشكرل : ٓا٦َ٪ُخ ث٧َِٓا أ

ُ
مۡ  َوأ

َ
ِۚۡ  إََِل  ؿِيٓ أ  ﴾ ٱّللٍّ

 [.ْْ]غادر : 
: اػػاق دػػو الرثػػـ قاثوػػان دػػو المفػػظ كملػػه : ذػػك لف اكػػكف  ػػرؼ المػػد كالمػػاف م ػػذكدان واإلنفصففال الحكمففي

َ٭  ة ﴿  [ْٔ﴾ ]مػػراـ : َس٥ًُِ٬َٰ  ثۡ َيأ  إِ  اللػداق ل ػػك ﴿ حَّ
َ
د ْ  ٱنلٍّ  ةُس  َيأ ُٞ  ٮا [. كذػػا الوػػو ُ:﴾ ]اللثػػاقَربٍُّس  ٥ُ  ٱتٍّ

٩ُذ٥ۡ  ﴿ :ل ك  لمولثاه
َ
أ ُؤَّلٓءِ  َهأ ن ٣ٍّ ٥ْ ﴿ :ل ػك  كطم  ذاق الضػمار  [ٔٔ﴾ ] ؿ ممراف : َهأ

َ
َحَْك ُت أ

َ
خ

َظؽٌ 
َ
  ﴿  [ٕ﴾ ]الثمد : يََؿهُ أ

َ
ككػذلؾ طػم  مػاـ ال مػ  ملػد   [ِٔ﴾ ]الكهػؼ : َظؽاً َوَّل يُِْشُِك ِػ ُظ٫٧ِ١ِْ أ

ًَّٮنَ  ﴿ :ل ك  مف كطمها ثكاك ِ٦ّ
ُ
كما إل  ذلؾ مف كؿ  رؼ مد  ذؼ رثمان   [ٖٕ﴾ ]الث رة : َو٦ِ٪ُْ٭٥ْ أ

 .(ِ)كقثت لفظان 
 لك  لفطاؿ الشرط مف الثثب.   لفطاؿ  رؼ المد مف الهمز ؛كثمو ملفطالن 

كثػػاأوو وفطػػاؿ ذلػػؾ ملػػد الكػػالـ ممػػ   .والؼ ثػػاف ال ػػراقممػػ  اخػػ  (ّ):  ػػكاز مػػدر كحطػػرروحكمففو
 اخوالؼ ال راقات دو الملفطؿ.

كالمػػد   ككػػاف  كمػػه ال ػػكاز ل ػػكاز حطػػرر كمػػدر ملػػد ثعػػض ال ػػراق. دال طػػر  ركوػػاف كالمػػد الطثاعػػو
 اشمؿ لرث  مراوب كذو : المد قالث  ركات لك لرث  لك خمس لك ثت.

كثاأوو ذكر لط اب ذذر   ثت :ك خرذا   ركواف :لكلها :كمماه دوككف مراوب المد الملفطؿ خمثان 
 .-إف شاق ا-المراوب حراثا 

اموثػار  :ذػكر لعدـ لزكمها ملػد الكحػؼ. كك ػه مػد ؛الوفاق لقر الهمزة :ذككك ه ال طر دو الملفطؿ 
 .(ُ)اوطالها لفظان مف الكطؿ

                                                           

(  ٖٗص(  الظر  مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراػد )ِّٖ/ُج) ( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  ل كاد كالـ الثارمُ)
 (.َُِص) ر اب ش  و:  ما  الوالكة دو و كاد ال ر ف

 (.ِّٖ/ُج) ( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  ل كاد كالـ الثارمِ)
 (  مثػػدال ؽ ال اضػو: الع ػػد الفراػد دػػو ممػـ الو كاػػدٖٖص) ( الظػر  م مػكد ممػػو ثثػه: العماػػد دػو ممػػـ الو كاػدّ)
 (.َُّ َُِص)
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 ث كله : (و فوه)طؿ دو إل  المد ال ائز الملف ق(ُُٖٗ)ت ثعد  كحد لشار العالم  ال مزكرم

 .(ِ)دّّ كحطره إٍف ديًطٍؿ... كيؿّّ ثكمم  كذذا الميلفىًطؿػػػػػػػػػػػػػػك ائزه م

م دار المد الزائد مم  ال طر دو الملفطؿ اككف دو  ال  الكطؿ د ط. لما دو  الػ  الكحػؼ  فائدة:
طر. كك كدر ملد الكطؿ ألف الوفاق الهمز ملد الكحؼ مك ب لم  ؛داطار المد طثاعاان ل ما  ال راق

ذػذا دػو المػد الملفطػؿ   كاف ثثثان دو زاادة المد دمما العدـ الهمز ثثثب الكحؼ العدمت ذذر الزاػادة
ودِحُذ٥ ٨َِ٦ّ ا٥٤ٕ٣ إِّلٍّ ٤ًَِٝٗلً ل ك حكله وعال  : ﴿  ال  ا و

ُ
 [.ٖٓ﴾ ]افثراق :  َو٦َٓا أ

 :عمى ذلك االختالفواألثر المترتب اختالف القراءات في المد الجائز المنفصل 

 األصول: /أوالً 

 كلدل ذذا ا خوالؼ   خومؼ ال راق دو ثعض مثائؿ األطكؿ كالفرش الموعم   ثال ائز الملفطؿا
دػو وغاػر لكمػه  كمػف دو ومؾ المثائؿ إل   ا خػوالؼ دػو ك ػكد المػد كمدمػه لك دػو م ػدار مػدر لك 

 اامو:كالموعم   ثال ائز الملفطؿ م مثائؿ األطكؿ المخومؼ داها

 :/ اختالف القراءات في مقدار المد الجائز المنفصلٔ

 :اخومؼ ال راق دو م دار المد ال ائز الملفطؿ كمراوثه مم  حكلاف

 : ذك لٌف مراوب الملفطؿ قالث كذو:القول األول
 كاألطػػػػثهالو  كا ػػػػرل ثػػػػه اثػػػػف كقاػػػػر كلثػػػػك  عفػػػػر حػػػػك  كا ػػػػدا  كذػػػػك ثم ػػػػدار  ػػػػركواف ال طػػػػر: -ُ
 ذشاـ كلثك ممرك كاع كب ثخمؼ ملهـ.كحالكف ك  ق(ِٔٗ)ت
كا ػػرل ثػػه الكثػػائو كخمػػؼ العاشػػر حػػك  كا ػػدا  كاألطػػثهالو   الوكثػػط: كذػػك ثم ػػدار لرثػػ   ركػػات -ِ

 كحالكف كذشاـ كلثك ممرك كاع كب دو الك ه القالو لهـ ككاد هـ اثف ذككاف ثخمؼ مله.
 ش مػػػػف طراػػػػؽ األزرؽكا ػػػػرل ثػػػػه  مػػػػزة ككر   المػػػػد كذػػػػك افشػػػػثاع: كذػػػػك ثم ػػػػدار ثػػػػت  ركػػػػات -ّ
 كاثف ذككاف دو ك هه القالو.  ق(َِْ)ت

 

                                                                                                                                                                          

 (.ِْٖ/ُج) د كالـ الثارم( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  ل كاُ)
 (.ْْ) ( رحـ الثاتٕ) ال مزكرم: و ف  األطفاؿ ص (ِ)
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 : ذك لٌف مراوب المد خمس كذو: القول الثاني
 ال طر: كحد ثثؽ ذكر لط اب ذذر المروث  دو ال كؿ األكؿ.  -ُ 
مػف كرش  كلثػك ممػرك  كا رل ثها حالكف كاألطثهالو  دراؽ ال طر: كذو ثم دار قالث  ركات -ِ 

 قالث لهـ.كاع كب دو الك ه ال
كاثػػف ذكػػكاف   كا ػػرل ثػػه الكثػػائو كخمػػؼ العاشػر حػػك  كا ػػدا  كذػػك ثم ػػدار لرثػػ   ركػات الوكثػط: -ّ 

 كذشاـ دو ل د الك هاف لهما.
 كا رل ثها ماطـ مف ركااوو  فص كشعث .  دكاؽ الوكثط: كذو ثم دار خمس  ركات -ْ 
 .(ُ)ال كؿ األكؿكحد ثثؽ ذكر لط اب ذذر المروث  دو   كذك افشثاع المد : -ٓ 
 : ا تمم  قماف  المٌد الملفطؿ مما و دـ اوثٌاف لف ال راق دو  

 األكل : حالكف  كاألطثهالو  كلثك ممرك  كاع كب ثال طر  كدكاؽ ال طر  كالوكثط.
 القالا : األزرؽ  ك مزة  ثافشثاع د ط.

 القالق : اثف كقار  كلثك  عفر  ثال طر د ط.
 الوكثط.الراثع : ذشاـ  ثال طر  ك 

 الخامث : اثف ذككاف  ثالوكثط  كافشثاع.
 الثادث : شعث   ثالوكثط  كدكاؽ الوكثط.

 الثاثع :  فص  ثال طر  كالوكثط  كدكاؽ الوكثط.
 القامل : الكثائو  كخمؼ العاشر  ثالوكثط د ط

اق ك هػه إلغػ :  كحاػؿ-لم ث اق  رؼ المػٌد مػف غاػر زاػادة مماػه -ك ه ال طر: لله األطؿ التوجيو:
  كك ػه درحا ثاف الالـز كالعػارض ق(ِٖٔ)ت لقر الهمز؛ لعدـ لزكمه ثاموثار الكحؼ  كاخوارر المثرد

ف وفاكوػػت مراوثػػه لمػػومٌكف مػػف اللطػػؽ   (ِ)ثػػالهمز لثعػػد مخر ػػه  اػػث اخػػرج مػػف لحطػػ  ال مػػؽ المػػٌد كا 
 ."مدر ثاموثار اوطاله لفظا دو الكطؿك ه "  :ق(ٕٖٓ)ت كحاؿ افماـ اللكارم

 .(ّ)اكت المراوب: مراماة ثلد ال راقة. كك ه المثاكاة: او اد الثثبكك ه وف
ف مف خالؿ اخوالدهـ دو م ػدار مػد الملفطػؿ الٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر المثأل  داوث األثر:

  اطػح دػو الملفطػؿ إ  إشػثاع المػد  كمكاد اػه مػزة  ة  دعمػ  حػراقوثعا  خػوالؼ ال ػراقات دػو ذلػؾ

                                                           

 (.ّْٖ-َّٖ/ُج) الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشر (ُ)
 (.ُِٕ/ُج) الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشر (ِ)
 (.ّٕٖ/ُج) ( اللكارم: شرح طاث  اللشرّ)
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ات  كممػػ  حػػراقة اثػػف كقاػػر كلثػػو  عفػػر   اطػػح دػػو الملفطػػؿ إٌ  ال طػػر  كممػػ  ثم ػػدار ثػػت  ركػػ
حػػراقة الكثػػائو كخمػػؼ العاشػػر   اطػػح إ  الوكثػػط  كممػػ  حػػراقة مػػف لقثػػت الوفػػاكت اطػػح لهػػـ دػػو 
الملفطؿ ما لقثوكر مف ذلؾ  كمف كاف له ك هاف لك لكقر داطح لػه دػو الملفطػؿ مػا ركم ملػه مػف 

 ثااف مذذب كؿ كا د ملهـ دو م دار مد الملفطؿ كاألك ه ال ائزة له حراثا. ومؾ األك ه  كحد و دـ

 :في اليمزتين من كممتين ات/ اختالف القراءٕ

ُ٭٥ْ ٰىََلَ الُْ٭ؽى ﴿ ل ك:  ذمزوا ال ط  الموالط واف كطال  دخرج :المراد ثهما َٕ ٧َ ُ َۡلَ   ﴾َولَْٮ مةَء اّللٍّ
. كو عػػػاف (ُ)ممػػػ   كالهمػػػزة القالاػػػ  لكؿ الكممػػػ  األخػػػرلكوكػػػكف الهمػػػزة األكلػػػ   خػػػر ك  [ّٓ:أللعػػػاـ]ا

 .مف الخالؼ دو الموف واف لوعم ه ثالمد ال ائز الملفطؿ اككف ال داثموف واف  كمخومفواف  كث
َٟ ﴿ : كالموف واف: اوف اف دو الفوح   حاؿ وعال  ِ ْمُؿ َرّب

َ
كووف ػاف دػو الكثػر   [ٕٔ ]ذكد: ﴾إ٫ٍُّ٩ِ َْٝؽ صةَء أ

 كووف ػاف دػو الضػـ كذػك دػو حكلػه وعػػال : [ ُّ:الث ػرة] ﴾٬ ُؤّلءِ إِْن ٠ُ٪ْ ُذ٥ْ و ةدِرِيَ  ﴿: ك كلػه وعػال 
ٗلٍل ٦ُجِيٍ ﴿ ًَ َٟ ِػ  ِ و٣ه

ُ
ْوَِلةُء أ

َ
 .[ِّ:األ  اؼ ] ﴾َو٣َحَْف َلُ ٨ْ٦ِ ُدو٫ِ٩ِ أ

لثػػك كحػػرل حلثػػؿ  كركاػػس ثخمػػؼ ملهمػػا  ك  كحػػد حػػرل ال مهػػكر ثو  اػػؽ الهمػػزواف الموف وػػاف مػػف كمموػػاف 
لم ثػػػكاق كالوػػػا مفوػػػك واف  لك  -ثػػػدكف خػػػالؼ ثإثػػػ اط الهمػػػزة األكلػػػ  دػػػو األ ػػػكاؿ القالقػػػ ممػػػرك 

 كا رئػاف  ككاد هما حالكف  كالثٌزم ثإث اط الهمزة األكل  مف المفوك واف  -مكثكرواف  لك مضمكمواف
 ثوثهاؿ الهمزة األكل  مف المكثكرواف  كالمضمكمواف.

كاثػف  ق(َٗٓ)ت ا ذػو  دػذذب ال مهػكر كمػلهـ الشػاطثوكحد اخومؼ العممػاق دػو الهمػزة الثػاحط  مػ
لثػػػو الطاػػػب ثػػػف  :عػػػض مممػػػاق ال ػػػراقات لمقػػػاؿ. كذذػػػب ث(ِ)األكلػػػ  :إلػػػ  لٌلهػػػاق( ّّٖ)ت ال ػػػزرم
لػػ  ذلػػؾ  :إلػػ  لف الثػػاحط  ذػػو ق(ُْٕ)ت كلثػػو ال ثػػف ال ٌمػػاموٌ   ق(ّٖٗ)ت غمثػػكف القالاػػ   كا 

 لشار طا ب إو اؼ الثرٌا  ث كله:

 (ّ)وفاحهما معا ... كحاؿ ثؿ األخرل دخذ مف دو  العالكلث ط األكل  دو ا

                                                           

 (.ُٗصشاطثا  )( مثدالفواح ال اضو: الكادو دو شرح الُ)
(  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو َُِ) ( رحػػـ الثاػػتُٕ)ص الشػػاطثو:  ػػرز األمػػالو كك ػػه الوهػػالوافمػػاـ ( الظػػر  ِ)

ل مد اثػف ال ػزرم:  ( َِٗ/ُج) (  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرّّٖ ِّٖ/ُج) ال راقات العشر
 (.ٕٖص) شرح طاث  اللشر

 (.َِٖ/ُج) ادم شرح طاث  اللشر( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهّ)
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كوظهػر دائػدة ذػذا الخػػالؼ دػو المػٌد: دمػف حػػاؿ الثػاحط  األكلػ  كػاف المػػٌد ملػدر مػف حثاػؿ الملفطػػؿ  
 كمف حاؿ الثاحط  القالا  كاف المٌد ملدر مف حثاؿ الموطؿ.

اػػ  مػػف الهمػػزواف الموف وػػاف دػػو   كلثػػك عفر ثوثػػهاؿ الهمػػزة القالحلثػػؿ دػػو ك ههمػػا القػػالوكحػػرل ركاػػس ك 
 األ كاؿ القالق .

 الهمزة القالا  دو األ كاؿ القالق  ثك هاف: دا رئاف ق(َِْ)ت حلثال  كاألزرؽ كلما
 األكؿ: وثهامها ثاف ثاف.

القػػػالو: إثػػػدالها  ػػػرؼ مػػػٌد م ضػػػا مػػػف  ػػػلس  ركوهػػػا: دالمفوك ػػػ  وثػػػدؿ للفػػػا  كالمكثػػػكرة وثػػػدؿ اػػػاق  
كممػػ  ذػػذا   كحػػد ثػػثؽ لٌف حلػػثال ا ػػرل ثإثػػ اط الهمػػزة األكلػػ  مػػف الموف وػػاف  (ُ)كالمضػػمكم  وثػػدؿ كاكا
 اككف له قالق  لك ه:
 األكؿ: إث اط األكل .
 القالو: وثهاؿ القالا .

 القالث: إثداؿ القالا   رؼ مد مف  لس ما حثمها.
ف  ركوػػه لٌلهػػـ لرادكا وكداػػ  كػػؿ  ػػرؼ   ػػه مػػ :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثو  اػػؽ الهمػػزواف ذػػك التوجيففو: 

كلطػػاثه مػػف افمػػراب إذ كالػػت الهمػػزة  ردػػا مػػف  ػػركؼ المع ػػـ امزمهػػا مػػف ال ركػػ  مػػا امػػـز ثػػائر 
كاللطؽ ثكػؿ  ػرؼ مػف كوػاب   موثاافل طمثاد اؤكا ثكؿ ذمزة مف الم ومعواف مم  ذاأوها   ال ركؼ

 .(ِ)رمم   هوه مف غار إثداؿ ك  وغاا ا
  دهػػػػك للثػػػػب للػػػػه طػػػػرؼؽ األكلػػػػ  مػػػػف الموف وػػػػاف: كك ػػػػه و  اػػػػ :"ق(ٕٖٓ)ت حػػػػاؿ افمػػػػاـ اللػػػػكارم

وثهامها: للػه د  الل ك  كك ه  ككذك مذذب لث  ممر   لكل  ثالو  اؽكافدغاـ كالثاكلاف  كالمثودلة 
المثالغ  د  الوخفاؼ  كا كوفاق ثد ل  الوالا  ذاوػا كشػكال كالموطػم    :حااس المو رك   كك ه  ذدها

ُمُؿوّنِ  كذ  مف  ركؼ ال ػذؼ  كلكلػ  مػف ﴿
ْ
ُؿونَ ك﴿  [ْٔر:﴾ ]الزمػدَأ [  كذػك ُِٓ﴾ ]األلعػاـ:دََؾ٠ٍّ
   كك ه الوفرح : ال م .ق(َُٕ)ت ملدرج د  الوخفاؼ  كذذا مذذب الخماؿ

كذػك مػذذب الخماػؿ ك كػار مػف   اادة الق ؿ دخففػت  كطػردا لمثػاثافك ه وخفاؼ القالا : للها ثثب ز ك 
 .(ّ)"  كك ه الو  اؽ: األطؿو  كذك ثمام: المثالغ  د  الوخفاؼلث  ممرك  كك ه حمثها

                                                           

 (  م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػف: الهػػػػادم شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػرٕٖص) ( الظػػػر  ل مػػػػد اثػػػػف ال ػػػػزرم: شػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػرُ)
 (.َِٗ/ُج)
 (.ُٗصاثف زل م :     ال راقات ) (ِ)
 (.ْْْ-ِْْ/ُج) اللكارم: شرح طاث  اللشر (ّ)
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كاوثاف األقر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المثػأل  مػف خػالؿ اخػوالؼ ال ػراق دػو  األثر:
لػػكع المػػد ك كمػػه؛ كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو الهمػػزواف مػػف كمموػػاف ثػػاف الو  اػػؽ كالوغااػػر  

مف حثاؿ ال ائز الملفطػؿ  كذلػؾ  لفطػاؿ الشػرط  رملددمف حرل ثإث اط الهمزة األكل  دثاككف المد 
ككػؿ مػلهـ ممػ    كذك المد مف الثثب كذك الهمز ثزكاؿ الهمز الم اكر ل رؼ المد دو كمم  كا دة

 كا ثػا موطػال   كمػف حػرل ثوثػهاؿ الهمػزة األكلػ  دثػاككف المػد ملػدرطػؿد الملفمػحامدوه دو م ػدار ال
ر ثػػثب اُّػكذلػؾ لوغ ؛دػو ذلػػؾممػػ  لطػمه  كػؿّّ ك  المػػد لكلػ   ك كال طػػر ثم ػدار  ػركواف المػد كا ػكز لػه

  ك مػف حػرل ثإثػداؿ (ُ)كحد ثثؽ ثااف ذلؾ ملد الكالـ مم  الكا ب الموطؿالمد كذك الهمز ثالوثهاؿ 
لم وق الثاكف ثعد  رؼ المد  ؛المد ملدر مف حثاؿ الكممو المخفؼالهمزة القالا   رؼ مد دثاككف 

  كثػاأوو مزاػد وفطػاؿ لػذلؾ ملػد الكػالـ ممػ  ل كػاـ المػد الػالـز د ثم ػدار ثػت  ركػاتمػالمثدؿ  كا
  كلٌمػا مػف حػرل ثو  اػؽ الهمػزواف كذػـ ال مهػكر لك ثو  اػؽ األكلػ  -إف شػاق ا وعػال -دو مكضعه 

كوثػػهاؿ القالاػػ  دثػػاككف المػػد ملػػدذـ مػػف حثاػػؿ الكا ػػب الموطػػؿ ككػػؿ كا ػػد مػػلهـ ممػػ  حامدوػػه دػػو 
 م دار ذذا المد.

 :لقراءات في ميم الجمع بين الصمة واإلسكان/ اختالف اٖ

حد و دـ الكالـ مم  ماـ ال م  كاخوالؼ ال راق داهػا كك ػه ذلػؾ ا خػوالؼ ملػد ال ػداث ممػ  ل كػاـ 
ذكػر لمقمػ  لمػاـ ال مػ  الوػو  ػاق ثعػدذا   ثػد مػف ثمػا لغلػ  مػف إمادوػه ذلػا  كلكػف  الماـ الثاكل  

 فطؿ دمف ذذر األمقم :ذمزة حط  كذلؾ لوعم ها ثأ كاـ المد المل

ِي٨َ  إِنٍّ  ﴿: ل/ حاؿ وعال  ۡم ل٥َۡ دُ٪ِؾر٥ۡ٬ُۡ َّل يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن  ٱَّلٍّ
َ
٩َؾۡرَتُ٭٥ۡ أ

َ
ًِۡ٭٥ۡ َءأ َ٤ َٔ ُؿواْ َقَٮآٌء  َٛ  [.ُّٓ: الث رة﴾ ]َز

َٰ ٧ًَِِٝى٫ِ  وََصةُٓءو ﴿ :حاؿ وعػال  /ب ۡم  ۦٰىََلَ
َ
ُكُس٥ۡ أ ُٛ ٩

َ
٣َۡخ ٣َُس٥ۡ أ ٗؿا  ََٚى ۡۡبٞ ََجًِ ٢ٞ  ثَِؽٖم ٠َِؾٖبٖۚ َٝةَل ث٢َۡ َقٮٍّ

ُ وَ  ةنُ  ٱّللٍّ َٕ ٮَن  ٱل٧ُۡۡكَذ ُٛ َٰ ٦َة دَِى  [.ُٖ: اكثؼ ﴾ ]ٰىََلَ

حػػرل ال مهػػكر ثإثػػكاف مػػاـ ال مػػ  الكاحعػػ  حثػػؿ مو ػػرؾ  كحػػرل اثػػف كقاػػر كلثػػك  عفػػر كحػػالكف  القففراءات:
ثخمػػؼ ملػػه ثضػػـ مػػاـ ال مػػ   الػػ  الكطػػؿ مػػ  كطػػمها ثػػكاك لفظػػا  كذػػذا مػػذذثهـ دػػو كػػؿ مػػاـ  مػػ  

رط لف اككف ال رؼ الذم ثعػدذا مو ركػا  ككاد هػـ كرش ثشػرط لف ا ػ  ثعػد المػاـ ذمػزة حطػ  كمػا ثش
 .(ِ)دو ذذر األمقم  الثاث   كغارذا

                                                           

 .( مف ذذا الث ثِّٔص)( الظر  ُ)
 (.ُٕص) ل اضو: الثدكر الزاذرة( الظر  مثدالفواح اِ)
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كلٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػأل  داظهػػر مػػف خػػالؿ اخػػوالدهـ دػػو المػػد الملفطػػؿ  األثففر:
ثػػاف الطػػم  كوركهػػا  دعمػػ  حػػراقة اثػػف كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو مػػاـ ال مػػ   ؛ك ػػكدا كمػػدما

كذلػؾ لم ػوق  ػرؼ المػد كذػك  ؛ملفطػؿالمػد ال مػف حثاػؿكقار كمف كاد ه ثطم  الماـ ثػاككف ال كػـ 
كذػذا إذا   كػؿ ممػ  لطػمه دػو م ػدار المػد ال ػائز الملفطػؿك   اك اللاو  مف طم  ضـ ماـ ال م الك 

خػر مو ػرؾ دثػاككف   ػرؼ  إذا  اق ثعػدذا لٌما كما دو المقالاف الثاث اف  كاف ثعد الماـ ذمزة حط 
إثػكاف مػاـ ال مػ    كلكف كرشا   اطؿ ذػذر المػاـ كمػا و ػدـ  كممػ  حػراقة ال مهػكر ث  المد طثاعاا

كذلػػؾ لعػػدـ ك ػػكد  ػػرؼ المػػد ثػػذذاب الطػػم   ثػػؿ ثػػا رل ممػػ  ذػػذر المػػاـ الثػػاكل   ؛اكػػكف ذلػػاؾ مػػد
 عه. األ كاـ الخاط  ثها كحد و دـ الكالـ مم  ذلؾ دو مكض

 :ياترك/ اختالف القراءات في ىاء الكناية بين الصمة و ٗ 

حػد و ػدـ الكػالـ ممػ  ذػاق الكلااػ  كاخػوالؼ ال ػػراق داهػا كك ػه ذلػؾ ا خػوالؼ ثشػكؿ مػاـ ملػد الكػػالـ 
لمقم  لهاق الكلاا  الوو  كاكفو دو ذلؾ ذكر  ثما لغل  مف إمادوه ذلا  (ُ)مم  ل كاـ المد الطثاعو
  كالوػػػو اخومػػػؼ ال ػػػراق داهػػػا  كذلػػػؾ لوعم هػػػا ثأ كػػػاـ المػػػد الملفطػػػؿ دمػػػف ذػػػذر  ػػػاق ثعػػػدذا ذمػػػزة حطػػػ

 األمقم :

٢ِ٬ۡ  ﴿ :ل/ حاؿ وعػال 
َ
ِ  ٱ١ِ٣َۡتَٰتِ َو٨ۡ٦ِ أ ةرٖ يَُؤّدِه َُ ٦َۡ٪٫ُ ثِِٞ٪

ۡ
٦َۡ٪ ٫ُ ثِ ِؽيَ٪ةرٖ ّلٍّ  ۦٓ ٨ۡ٦َ إِن دَأ

ۡ
َٟ َو٦ِ ۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ ٨ۡ إِن دَأ إََِلۡ

 ِ َٟ إِّلٍّ ٦َة ُد٦َۡخ  ۦٓ يَُؤّدِه ًَۡ٪ة ِػ إََِلۡ َ٤ َٔ ُ٭٥ۡ َٝةلُٮاْ ٣َۡحَف  جٍّ
َ
َٟ ثِد ِ َٰل ُۗ َذ ٫ًِۡ َٝةٓن٧ِٗة َ٤ ٦ِّ ّيِ َٔ

ُ
ٮلُ ٮَن ٰىََلَ  ٢ٞ َق بًِ ٨َ  ۧٱِۡل ُٞ ِ َوَي  ٱّللٍّ

٧َُ٤ٮَن  ٱ١َ٣ِۡؾَب  ٕۡ  [.ٕٓ:  ؿ ممراف﴾ ] َو٥ۡ٬ُ َح

رل لثك ذشاـ كاثف ذككاف ثخمؼ ملهما  كحد هـ حرل ال مهكر ثالكثرة الكامم  م  افشثاع ككا القراءات:
كحػػػرل حػػػالكف    ممػػػرك كشػػػعث  ك مػػػزة كلثػػػك  عفػػػر كذشػػػاـ ثخمػػػؼ ملهمػػػا ثإثػػػكاف الهػػػاق كطػػػال ككحفػػػا

لثػػػك  عفػػػر ثخمػػػؼ ملهمػػػا ثال طػػػر كحػػػد اعثػػػر ملػػػه ك  كاثػػػف مػػػامر كاع ػػػكب ق(ِٔٗ)ت كاألطػػػثهالو
-افوااف ثال رك  كامم  مف غار إشثاع  :ثا خوالس  كالمراد ثال طر لك ا خوالس دو ذاق الكلاا 

 .(ِ)م مف غار طم ل
كلطػمها اؤدذػك إلاػؾ  لكػف حمػب   لٌف الااق ثدؿ مف الكاك :ك ه حراقة ال مهكر ثافشثاع ذك التوجيو:

 :ق(َُٖ)ت حػاؿ ثػاثكاه  الكاك ااق  لكثار ما حثمها دال ثثاؿ إل   ذؼ الااق كذو ثػدؿ مػف الػكاك

                                                           

 .( مف ذذا الث ثِّٔالظر  ص ) (ُ)
 (.َّٔ/ُج) (  الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُٕص) مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة (ِ)
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  ضػرثوها كمػررت ثهػا :حكلػؾ الكاك زادت مم  الهاق دو المػذكر كمػا زاػدت األلػؼ دػو المؤلػث دػو" 
لف  :  كك ه مف حرل ثإثكاف الهػاق ذػك(ُ)" كضرثوهك لاثوكم ضرثوه المذكر كالمؤلث دو ثاب الزاادة

دالزلػػػكف الهػػػاق إذا   ضػػػرثوه ضػػػرثا شػػػدادا :دا ػػػكؿ  مػػػف العػػػرب مػػػف ا ػػػـز الهػػػاق إذا و ػػػرؾ مػػػا حثمهػػػا
كلطمها الردػ  كلػـ اطػمكذا ثػكاك   ماـ داهاإذا ثكلكا ال (رلاوهـ)ك (للوـ) :لكذا كلطمها الرد  ثملزل ثك

الاػاق   لف الكثػرة وػدؿ ممػ :  كك ػه حػراقة افخػوالس ذػك(للػوـ)دمذلؾ ا راػت الهػاق م ػرل المػاـ دػو 
 (ِ)كولكب ملها

كاظهر األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات  دو ذذر المثأل  مػف خػالؿ اخػوالؼ ال ػراق دػو  األثر:
ؼ ال راقات دو ذاق الكلاا  ثاف الطم  كوركها  دعمػ  حػراقة  ال مهػكر ك كد المد كمدمه وثعا  خوال

 ككػػؿُّ   كذلػػؾ لك ػػكد  ػػرؼ المػػد اللػػاو  مػػف الطػػم  ؛ثالطػػم  ثػػاككف المػػد مػػف حثاػػؿ ال ػػائز الملفطػػؿ
ممػػ  لطػػػمه دػػػو م ػػػدار المػػػد ال ػػائز الملفطػػػؿ  كممػػػ  حػػػراقة إثػػػكاف الهػػاق ألثػػػو ممػػػرك كمػػػف كاد ػػػه 

 كذلؾ لذذاب  رؼ المد ثورؾ الطم . ؛ اككف ذلاؾ مد ثعد الهاقكحطرذا لاع كب كمف كاد ه  

٫ِۡٞ٣ۡ إََِلِۡ٭٥ۡ ُث٥ٍّ دََٮلٍّ َخۡ٪ُ٭٥ۡ َٚ  ٱۡذ٬َت﴿: ب/ حاؿ وعال 
َ
ؿۡ ثِِّسَتَِٰب َفََٰؾا َٚد ُْ ٮَن  ٱ٩ ُٕ   [.ِٖ: اللمؿ﴾ ]٦َةَذا يَؿِۡص

شػػػاـ كاثػػػف ذكػػػكاف ثخمػػػؼ ذ هػػػـ ككاد  ثالكثػػػرة الكاممػػػ  مػػػ  افشػػػثاع دأل ػػػه( حػػػرل ال مهػػػكر ) القفففراءات:
  ف الهػاق كطػال ككحفػاملهما  كحرل لثك ممرك كماطـ ك مزة كلثك  عفػر كذشػاـ ثخمػؼ ملهمػا ثإثػكا

كاع كب كاثف مامر كلثك  عفر ثخمؼ ملهما ثال طر كحد اعثر  ق(ِٔٗ)ت كاألطثهالوكحرل حالكف 
 .(ّ)مله ثا خوالس

 اثؽ.ما حاؿ دو المقاؿ الث :كا اؿ دو وك اه ذذر ال راقات
كاوثاف األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات  دو ذػذر المثػأل  مػف خػالؿ اخػوالؼ ال ػراق دػو  األثر:

الكلااػػػ  ثػػػاف الطػػػم  كوركهػػػا  دعمػػػ  حػػػراقة   (ذػػػاق)ك ػػػكد المػػػد كمدمػػػه وثعػػػا  خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو 
مػف الطػم  كذلؾ لك كد  رؼ المػد اللػاو   ؛ال مهكر ثالطم  ثاككف المد مف حثاؿ ال ائز الملفطؿ

حطػػرذا   اكػػكف ذلػػاؾ مػػد ثعػػد  كلالملفطػػؿ  كممػػ  حػراقة إثػػكاف الهػػاق  م ػػدار ككػؿ ممػػ  لطػػمه دػػو
 كذلؾ لذذاب  رؼ المد ثذذاب الطم . ؛الهاق

 
                                                           

 (.ّٕٔص( اثف زل م :     ال راقات )ُ)
 (.ُٕٔ ُٔٔص( الظر  المر   الثاثؽ )ِ)
 (.ُٕص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةَّٔ/ُج) دو ال راقات العشر ( الظر  اثف ال زرم: اللشرّ)
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 :/ اختالف القراءات في ياءات اإلضافة بين الفت  واإلسكان٘

خػوالؼ ثشػكؿ مػاـ ملػد حد ثثؽ الكالـ مم  وعراؼ ااق افضاد  كاخوالؼ ال راق داها كك ه ذلؾ ا 
  .  ثما لغل  مف إمادوه ذلا(ُ)الطثاعوالكالـ مم  ل كاـ المد 

 قالق  لحثاـ: لثث  ال  ما ثعدذا مف ال ركؼ ال كول ثـ ااق افضاد  ثال

ذۡ  ٠ُُؿوِنٓ َٚ  ٱذۡ ﴿ :وعػػال  كلػػهال ثػػـ األكؿ: اػػاق افضػػاد  الوػػو ثعػػدذا ذمػػزة حطػػ : مقػػؿ ح
َ
 ﴾ُز٥ۡ ٠ُ  ؿۡ أ

ُ  َمةٓءَ  إِن َقَذِضُؽِّنٓ ﴿: ه وعال كحكل  [ُِٓ]الث رة: ٤َِِٰعيَ  ٨٦َِ  ٱّللٍّ : وعػال  كحكلػه  [ِٕ]ال طص: ﴾  ٱ٣طٍّ
﴿ ٓ ِخً  ُؾ٬َة ِإَوّّنِ

ُ
َٟ  أ ًۡ  ٦ِ  ٨َ  َوُذّرِيٍَّذَ٭  ة ثِ   كذػػو الوػػو ووعمػػؽ ثالمػػد   [ّٔ] ؿ ممػػراف:﴾  ٱل  ؿٍِّص٥ًِ  َع٨َِٰ ٱلنٍّ  

 الملفطؿ.
٧ِِ٤َٰيَ  ِؽيَخ٭ۡ  َحَ٪ةُل  َّل  َٝةَل  ﴿: كلػه وعػال ال ثـ القالو: ااق افضاد  كثعدذا ذمزة كطؿ: مقػؿ ح  ﴾ ٱ٣غٍّ

ۢ  ﴿ :  كحكله وعال [ُِْ]الث رة: َ   ثِؿَُقٮلٖ  اَو٦ُبَِّشِ
ۡ
ٕۡ  ٨٦ِۢ  َِت يَأ ۡۡحَ  ۥٓ ٫٧ُُ ٱقۡ  ِؽيَب

َ
 .[ٔ]الطؼ: ﴾ُؽ  أ

٢ۡ ﴿: وعػال  كلػهال ثـ القالث: ااق افضاد  الوو لاس ثعدذا ذمز: مقؿ ح ُٞ قۡ  َذ
َ
ِ  ِهَ وَۡص  ُخ ٧َ٤ۡ أ  َو٦َ ٨ِ  ّلِلٍّ

 ِ٨َٕ َج  .[َِ] ؿ ممراف: ﴾ ٱتٍّ
كالم طكد ذلا ذك الكالـ ممػ  ال ثػـ األكؿ كذػك: اػاق افضػاد  الوػو ثعػدذا ذمػزة حطػ   كذػذر الهمػز 
إٌما لف وككف مفوك   لك مكثكرة لك مضمكم   كحد كح  الخالؼ دو ذذر الاػاق ثػاف الفػوح كافثػكاف  

  كحػرل لػاد  كلثػك  عفػر لك مفوك ػا لك مكثػكراضػمكما  رل ال مهكر ثإثػكاف الاػاق ثػكاق كػاف ثعػدذا مد
ككاد هػـ اثػف كقاػر دػو الوػو ثعػدذا   كلثك ممرك ثفوح الااق الوو  ػاق ثعػدذا ذمػزة مفوك ػ  لك مكثػكرة

ذمػػزة مفوك ػػ   كحػػرل لػػاد  كلثػػك عفر ثفػػوح الاػػاق إذا  ػػاق ثعػػدذا ذمػػزة مضػػمكم   كلمقمػػ  ذلػػؾ كمػػه حػػد 
  كحػد لثػوقلو ملهػا (ِ)و ااق افضاد  الوػو  ػاق ثعػدذا ذمػزة حطػ و دمت  كذذر ذو حامدوهـ الكما  د

 امو: ثعض المكاض  الوو اخومفكا داها  كمف األمقم  مم  ذلؾ ما

ۡوَدَِٰت  ﴿: ل/ حاؿ وعػال 
َ
َٟ َذَذ١ُٮَن ٨ۡ٦ِ أ  بِإِزِۡم ِإَوز٧ِۡ

َ
ن َتُجٮٓأ

َ
رِيُؽ أ

ُ
ٓ أ ٖۚ إِّّنِ ُؤاْ  ٱنلٍّةرِ َٟ َص ََٰٓأ َٰلِ  ٧ِِ٤َٰ يَ َوَذ ﴾  ٱ٣غٍّ

 [.ِٗ: المائدة]

                                                           

 .( مف ذذا الث ثِّْالظر  ص ) (ُ)
 (.ُٖٔ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرِ)
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إٌلو لراد( ثإثكاف الااق  كحرل لاد  كلثك  عفر ثفػوح الاػاق ممػ  حامػدوهما دػو  حرل ال مهكر) القراءات:
 .(ُ)ذلؾ

  دػػال (ِ)كافثػػكاف دػو اػػاق افضػػاد  كذلػؾ ملػػد الكػالـ ممػػ  المػد الطثاعػػو كحػد ثػػثؽ ذكػر ك ػػه الفػوح
  ا   ال  إمادوه ذلا.

المػد  دػودػو ذػذر اآلاػ  مػف خػالؿ ا خػوالؼ  اخػوالؼ ال ػراقات كاظهػر األقػر الموروػب ممػ  األثر: 
خوالؼ ال راقات دو ااقات افضاد  ثاف افثكاف كالو راؾ  دمف حرل   وثعاك كدا كمدما؛ الملفطؿ 

؛ كذلػػؾ لك ػػكد شػػرط المػػد دػػو ملفطػػالن  ان  ػػائز  ان ثإثػػكاف الاػػاق كذػػـ ال هػػكر دثػػاككف ال كػػـ ملػػدذـ مػػد
 دػالا حثمه كك كد ثثثه كذك الهمز دو الكمم  الوالا   كمف حرل ثفػوح الاػاق الااق كذك افثكاف ككثر م

 ك كد مد؛ كذلؾ لف د شرطه كذك افثكاف. مم  ذلؾاوروب 

ۡخَمَٰ َوَٝۡؽ ٠ُ٪ُخ ثَِىرٗيا ﴿: ب/ حاؿ وعال 
َ
دَِِنٓ أ  [.ُِٓ: طه﴾ ]َٝةَل َرّبِ ل٥َِ َظَِشۡ

ثػػػكاف  كحػػػرل لػػػاد  كلثػػػك عفر كاثػػػف كقاػػػر ثفػػػوح حػػػرل ال مهكر) شػػػرولو لممػػػ ( ثػػػالهمز كاف القفففراءات:
 .(ّ)الااق

لٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذػذر اآلاػ  داوثػاف مػف خػالؿ اخػوالؼ ال ػراق دػو  األثر:
ك ػػػكد المػػػد الملفطػػػؿ كمدمػػػه؛ كذلػػػؾ ثثػػػثب اخػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو اػػػاقات افضػػػاد  ثػػػاف افثػػػكاف 

ك كد مد ملفطؿ؛ كذلؾ لك كد شػرط المػد دػو الاػاق كذػك  مماهااوروب إثكاف الااق  اقة ر كالو راؾ  د
ف ككثر مػا حثمػه كك ػكد ثػثثه كذػك الهمػز دػو الكممػ  الوالاػ  ككػؿه ممػ  لطػمه دػو م ػدار المػد ثكك ال

ك ػػػكد مػػػد؛ كذلػػػؾ لعػػػدـ ك ػػػكد شػػػرطه كذػػػك  ذلػػػؾالملفطػػػؿ  كمػػػف حػػػرل ثفػػػوح الاػػػاق دػػػال اوروػػػب ممػػػ  
 افثكاف.

 :الزوائد بين الحذف واإلثبات / اختالف القراءات في ياءاتٙ

حد ثثؽ الكالـ مم  وعراؼ ااقات الزكائد كاخوالؼ ال راق داها كك ه ذلؾ ا خوالؼ ثشكؿ ماـ ملد 
ذلػػا ذػػك    ثػػه الث ػػث  ثمػػا لغلػػ  مػػف إمادوػػه ذلػػا  كالػػذم اعلػػ(ْ)الكػػالـ ممػػ  ل كػػاـ المػػد الطثاعػػو

                                                           

 (.َّٓص) ( مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةُ)
 ( مف ذذا الث ث.ِّْالظر  ص ) (ِ)
 (.ِْٔ/ُج) اثف م اذد: الثثع  دو ال راقات ( ُِّصال اضو: الثدكر الزاذرة )( الظر  مثد الفواح ّ)
 ( مف ذذا الث ث.ِْٓالظر  ص ) (ْ)
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لوعم هػا ثأ كػاـ المػد ال ػائز الملفطػؿ   الكالـ مم  اػاقات الزكائػد الوػو  ػاق ثعػدذا ذمػزة حطػ  كذلػؾ
 ما امو: اتكمف األمقم  مم  ذذر الااق

َٟ َفََٰؾا  ﴿: ل/ حاؿ وعال  رََءۡحَذ
َ
ِيَٝةَل أ ۡؿد٨َِ إََِلَٰ يَۡٮِم  ٱَّلٍّ ػٍّ

َ
ٍّ ٣َه٨ِۡ أ ٦َۡخ ٰىََلَ ۡظَذ٪َِس٨ٍّ ُذّرِيٍَّذ ٫ُ  ٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِ ٠َؿٍّ

َ
إِّلٍّ  ۥٓ َِل

 [.ِٔ: افثراق﴾ ]٤ًَِٝٗٗل 

ػػٍروىفً  )حػػرل اثػػف مػػامر كماطػػـ ك مػػزة كالكثػػائو كخمػػؼ  ءات:القففرا ث ػػذؼ الاػػاق دػػو الكطػػؿ  (لىػػًئٍف لىخَّ
ٍروىًلو إل  )كالكحؼ  كحرل اثف كقار كاع كب  ثإقثات الااق دو الكطؿ كالكحؼ  كحرل لثك  عفر  (لىًئٍف لىخَّ

ٍروىًف ًإلى  اىٍكـً اٍلً اىامى ً  )كلاد  كلثك ممرك   .(ُ)د ط ت الااق دو الكطؿثإقثا ( لىًئٍف لىخَّ
لٌما ك ه حرائوو الفوح كافثكاف دو ااقات الزكائد  د د و دـ ملد الكالـ مم  المد الطثاعو دال  ا   

 .(ِ)همادوف
لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلاػ   داوثػاف مػف خػالؿ اخػوالؼ ال ػراق دػو المػد الملفطػؿ  األثر:

ت دو ااقات الزكائد ثاف ال ذؼ كافقثات  دمف كاف ا رل ثإقثػات خوالؼ ال راقاوثعا  ك كدا كمدما  
كذلػػؾ لك ػػكد  ػػرؼ المػػد  ؛ط دثػػاوروب ممػػ  ذلػػؾ ك ػػكد مػػد ملفطػػؿالاػػاق كطػػال ككحفػػا لك كطػػال د ػػ

ألٌٌلهمػػا اقثوالهػػا دػػو  ؛كف المػػد طثاعاػػا  ثػػف كقاػػر كاع ػػكبكثػػثثه  كلٌمػػا دػػو  الػػ  الكحػػؼ مماهػػا دثػػاك
كذلػؾ لعػدـ ك ػكد  ؛مػد دػو ذػذر الكممػ  ملػدردال اككف  الااق دو ال الاف ال الاف  كلٌما مف حرل ث ذؼ

  رؼ المد كذك الااق الزائدة الم ذكد  مم  ذذر ال راقة.

اعِ َذَذَٮلٍّ َخۡ٪ُ٭٥ۡ  يَۡٮَم يَۡؽُع  ﴿: / حاؿ وعال ب ءٖ ٩َُّسٍؿ  ٱلٍّ  [.ٔ: ال مر﴾ ]إََِلَٰ ََشۡ

ق كطػال ككحفػا  كحػرل اع ػكب كالثػزم ثإقثػات الاػاق دػو الػداع إلػ ( ث ػذؼ الاػا حرل ال مهكر) القراءات:
 .(ّ)ال الاف  كحرل لثك  عفر كلثكممرك ككرش ثإقثوها كطالن د ط

لٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ   داوثػػاف مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ ال ػػراق دػػو إقثػػات المػػد  األثففر:
قثػات  دمػف كػاف ا ػرل ثإقثػات الاػاق كلكمه  وثعا  خوالؼ ال راقات دو ااقات الزكائد ثاف ال ػذؼ كاف

كذلػؾ لك ػكد  ػرؼ المػد كثػثثه   ؛مػد ملفطػؿ كطال ككحفا لك كطال د ط دثاوروب ممػ  ذلػؾ ك ػكد
ثػػػاككف المػػػد طثاعاػػػا الملفطػػػؿ  كلٌمػػػا دػػػو  الػػػ  الكحػػػؼ مماهػػػا د م ػػػدار ككػػػؿه مػػػلهـ ممػػػ  حامدوػػػه دػػػو

                                                           

(  لثػػػك ممػػػرك الػػػدالو: الواثػػػار دػػػو ِْٕص) ( الظػػػر  اثػػػف مهػػػراف اللاثػػػاثكرم: المثثػػػكط دػػػو ال ػػػراقات العشػػػرُ)
 (.ٖٗص) ال راقات الثث 

 .( مف ذذا الث ثِْٓالظر  ص ) (ِ)
 (.ِْٓ/ُجالدمااطو: إو اؼ دضالق الثشر )  (َِْ/ِج) لظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر( اّ)
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 ػذؼ الاػاق دػو ال ػالاف كذػـ ال مهػكر دػال ألٌٌلهما اقثوالها دو ال الاف  كلٌما مف حرل ث ؛لاع كب كالثزم
كذلػػػؾ لعػػػدـ ك ػػػكد  ػػػرؼ المػػػد كذػػػك الاػػػاق الزائػػػدة  ؛اكػػػكف المػػػد ملػػػدذـ مػػػف حثاػػػؿ ال ػػػائز الملفطػػػؿ

ٌلمػػا ثػػاككف المػػد مػػف حثاػػؿ العػػارض لمثػػككف كذلػػؾ ملػػد الكحػػؼ ممػػ   الم ذكدػػ  ممػػ  ذػػذر ال ػػراقة  كا 
ثوكا الااق دو  ال  الكطؿ د ط  كثاأوو مزاد الداع(  كاشاركهـ دو ذذا ال كـ ال راق الذاف لق كمم  )

 .-إف شاق ا وعال -وفطاؿ لذلؾ ملد ال داث مف ل كاـ العارض لمثككف 
دهذر المثائؿ ذو مف مثائؿ األطكؿ الموعم   ثالمد ال ػائز الملفطػؿ كالوػو لدل الخػالؼ داهػا الػ  

 .لوفاق المد لك وغار لكمه لك ثعض ل كامها
 الفرش: /ثانياً 
مثػػائؿ دػػرش ال ػػركؼ الموعم ػػ  ثهػػذا المػػد د ػػد اخومػػؼ ال ػػراق دػػو ثعػػض المكاضػػ  دػػو ال ػػر ف  كلمػػا 

الكراـ ككاف لهذا ا خوالؼ لقر كثار دػو وغاػر ل كػاـ المػد  كار ػ  ذػذا ا خػوالؼ إلػ  مػدة لثػثاب 
 مف لذمها:

و / اخففتالف القففراءات فففي حففرف المففد بففين إثباتففو وحذفففو، وفففي اليمففز الففذي بعففده بففين تحقيقففٔ 
 :وتسييمو

ُؤَّلٓءِ َحََٰضۡضُذ٥ۡ ذ٧ًَِة ٣َُس٥ ث٫ِِ  ﴿: كمقاؿ ذلؾ حكله وعال  ٩ُذ٥ۡ َهأ
َ
أ ٮَن ذ٧ًَِة ٣َۡحَف ٣َُس٥  ۦَهأ ٥ٞ٤ِۡٔ ٥َِ٤َٚ ُحَةٓصَّ

ُ ٥ٞ٤ِۡٔۚۡ وَ  ۦث٫ِِ  ٧َُ٤ٮَن  ٱّللٍّ ٕۡ ٩ُذ٥ۡ َّل َت
َ
٥َُ٤ َوأ ٕۡ  [.ٔٔ:  ؿ ممراف ﴾ ]َح

 كلثػػك ممػػرك كلثػػك  عفػػر   كحػػرل لػػاد أللػػؼ كو  اػػؽ الهمػػزةثإقثػػات ا اٍل مهكر)ذػػا للػػوـ( حػػرل القففراءات:
ثك ػػه  ق(َِْ)ت األزرؽ كالفػػرد  ف افقثػػات كال ػػذؼ  كلػػكرش مػػف الطػػرا اوثػػهاؿ الهمػػزة ثػػاف ثػػافث

 ػػذؼ  ق(ِّْ)ت اثػف م اذػد م ضػ   كاخومػؼ مػف حلثػؿ دػركل ملػه اإثػداؿ الهمػزة للفػ :قالػث كذػك
ػػاٍلويـٍ (  كذػػاأللػػؼ   إ  للػػه ثػػالو  اؽ  كىركل ملػػه اٍثػػف القػػالو مػػف كرش كالك ػػه ك  دوطػػار مقػػؿ ) ثى
 .(ُ)قثاوها كركاا  اٍلثزمإ ق(ِّٖ)ت شلثكذ

 :قػـ اوػ  ثعػدذا ث كلػه  )ذا( ولثاهػا لله  عؿ :إقثات األلؼ كو  اؽ الهمز ذكث لحر  مف ك ه التوجيو:
كالوفرحػ  ثػاف وفهاـ )للوـ( مم  طراؽ افخثػار مػف غاػر اثػوفهاـ كمػد  ردػا ل ػرؼ لك اكػكف لراد ا ثػ

كث ػ  الكػالـ ممػ  مػا كػاف   ذاػاؾ لردت :كمػا حػالكا  قػـ حمػب مػف الهمػزة األكلػ  ذػاق  مدالالهمزواف ث

                                                           

(  لثػػك مثػػدا الكاثػػطو: الكلػػز دػػو ال ػػراقات َُْ ََْ/ِج) ( الظػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
 (.ِْٔ/ُج) العشر
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  كراذا  لم مػ  ثالهمػا؛ كل  ذاقلله لراد )لللوـ( ثهمزواف د مب األ :مماه  كك ه مف  ذؼ األلؼ ذك
لؾ لق ؿ الهمز ملد اللطؽ ثها كذ ؛طمب الوخفاؼ :كك ه وثهاؿ الهمز ذك  ذمزة )للوـ( ث الها ا كث 

د مػب الهمػزة ذػاق كث ػ    لػوـ( ثهمػزة كمػدللػه لراد ) :م      كك ه مف حرل ثإثداؿ الهمز  رؼ مد ذػك
  ومػػاع ذمػػزواف دػػإدا حمػػب األكلػػ  د ػػد زاؿ  اػػه ضػػعاؼ أللػػه إلمػػا  عػػؿ الهمػػزة مػػدالمػػد كذػػذا الوك 

 .(ُ)الق ؿ
اقات دو ذذر المثأل  مف خػالؿ اخػوالدهـ دػو اقثػات كاظهر األقر الموروب مم  اخوالؼ ال ر  األثر:

المد ك كمه وثعا  خوالؼ ال راقات دو  رؼ المػد كالهمػز الػذم ثعػدر  دعمػ  حػراقة ال مهػكر ثإقثػات 
المػػد كو  اػػؽ الهمػػز لك وثػػهامه ثػػاككف المػػد مػػف حثػػـ ال ػػائز الملفطػػؿ  ككػػؿه مػػلهـ ممػػ  لطػػمه دػػو 

لهػـ المػد كال طػر  كالمػد  ل ثالوثهاؿ كذك لاد  كمف كاد ه ا كزمروث  كم دار ذذا المد  إٌ  لٌف مف حر 
كذلؾ لوغار الثثب كذك الهمز ثالوثهاؿ م  ث اق لقرر  كمم  حػراقة كرش كحلثػؿ ث ػذؼ األلػؼ  ؛لكل 

كذلػؾ لػػذذاب شػرطه كذػػك األلػؼ  كلمػػا  ؛و  ا هػػا ل لثػؿ    اكػػكف ذلػاؾ مػػد كوثػهاؿ الهمػػز لػكرش لك
كذلػؾ  ؛امد ثم دار ثت  ركاتدثاوروب مماها ك كد مد كممو مخفؼ  حراقة إثداؿ الهمز  رؼ مد 

لم و الثاكف األطمو ثعد  رؼ المد  كثاأوو مزاد وفطاؿ مف ذلػؾ ملػد الكػالـ ممػ  ل كػاـ المػد 
.  الالـز

 :بعد حرف الجر بين إثباتيا وحذفيااختالف القراءات في ياء المتكمم / ٕ

أ ﴿: كمقاؿ ذلػؾ حكلػه وعػال  ٌٜ ٰىََلَ ُٝٮَل ٰىََلَ  َظًِٞ
َ
ٓ أ ن ّلٍّ

َ
ِ أ ۚۡ إِّلٍّ  ٱّللٍّ ٍّٜ ّبُِس ٥ۡ  ٱۡۡلَ ًَِّ٪ حٖ ٦ِّ ٨ رٍّ َٝ ۡؽ ِصۡب ُذُس٥ ثِبَ

أءِي٢َ  رِۡق٢ۡ ٦َِعَ ثَِِنٓ إِۡقَر
َ
  [.َُٓ: األمراؼ﴾ ]َٚأ

مىػػوَّ ) ردا مػػف اػاق افضػاد   كحػػرل لػاد حػػرل ال مهػكر)مم ( ث ػرؼ ال ػػر م ػ القفراءات: ثاػاق مشػػددة  (مى
 .(ِ)اٍفًضاد مفوك   كذو ااق 

حػرل د ػد  ق(ِّ)ت لٌلها مم  حػراقة اثػف مثػعكد :ذكث ذؼ ااق الموكمـ  ك ه حراقة ال مهكر التوجيو:
دػالف ممػ   :ك ػكؿ العػرب (ممػ )الثػاق ثمعلػ  لٌف  " :ق(َِٕ)ت الفػراق كحػد ذكػرحػكؿ( ل)  اؽ ثػأ  

                                                           

 .(َُُص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ُ)
 (  اثػػػػف م اذػػػػد: الثػػػػثع  دػػػػو ال ػػػػراقات العشػػػػرَِٕ/ِج) ( الظػػػػر  اثػػػػف ال ػػػػزرم: اللشػػػػر دػػػػو ال ػػػػراقات العشػػػػرِ)
 (.ِٕٖ/ُج)
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دػو الوفثػار   اػؽ ممػو مػا  ػاق  :  كك ه حراقة لاد  ثاػاق افضػاد  ذػك(ُ) ال   ثل  ك ث ال   ثل 
اػاق افضػاد  كاألكلػ  مػف لفػػس ) دالاػاق األخاػرة  ذػذا ممػو كا ػب :لم كا ػب ممػو كمػا ا ػكؿ الر ػؿ

 (لػػػدمَّ  ) : لو ػػاق الثػػاكلاف ممػػ  لطػػمها كمقمػػه ؛الكممػػ  دأدغمػػت األكلػػ  دػػو القالاػػ  كدو ػػت القالاػػ 
لوَّ )  .(ِ)"(كا 

اخػوالؼ  كػـ المػد ك ػكدا  و ذذر اآلا  داومقؿ دػولٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات د األثر:
قثاوه  د ػراقة ال مهػكر ث ػذؼ اػاق المػوكمـ  كمدما وثعا  خوالؼ ال راقات دو ااق الموكمـ ثاف  ذده كا 

ق المػوكمـ   كذلػؾ لك ػكد شػرط المػد كثػثثه  كممػ  حػراقة لػاد  ثاػا ؛ك ػكد مػد ملفطػؿ مماهػاثاوروب 
 كد  رؼ المد الذم ذكشرط دو المد.كذلؾ لعدـ ك  ؛اككف ذلاؾ مد ملفطؿ

 :صل خاصةفي الو  حذفو/ اختالف القراءات في حرف المد بين إثباتو وقفا ووصال، وبين ٖ

َٟ َلُ  َّل ﴿ كمقاؿ ذلؾ حكله وعال :  ُل  ۥ  َۡشِي وٍّ
َ
٩َة۠ أ

َ
ِمۡؿُت َوخ

ُ
َٟ أ ِ َٰل  [ُّٔ]األلعاـ: ﴾ ٱل٧ُۡۡك٧ِِ٤يَ َوبَِز

 ا ذمػػزةذذا لوػػ  ثعػػد)للػػا( دػػو الكحػػؼ دكف الكطػػؿ إ ؼ دػػو كممػػ حػػرل ال مهػػكر ثإقثػػات األلػػ القففراءات:
  المضػػمكم  ا كطػػال ككحفػػا دػػوكحػػرل لػػاد  كلثػػك عفر ثًإقثاوهػػ  مفوك ػػ   لك مكثػػكرة كحطػػ  مضػػمكم   ل
۠  َٝةَل  ﴿: مقؿ حكله وعال  ٩َة

َ
َۡحِ  خ

ُ
٦ًُِخ  ۦأ

ُ
۠  ﴿ :مقػؿ حكلػه وعػال  كالمفوك ػ  [ ِٖٓالث ػرة: ] ﴾ َوأ ٩َ ة

َ
ُل  َوخ وٍّ

َ
 أ

 ۡ ۠  إِنۡ  ﴿: لىٍ كى حكله وعال   ملد المكثكرةكاخومؼ مف حالكف [  ُّٔاأللعاـ: ] ﴾ ٧ِِ٤يَ كۡ ٧ُ ٱل ٩َة
َ
 ٩َِؾيؿٞ  إِّلٍّ  خ

ٮۡ  َوبَِنريٞ  َٞ ِ  . (ّ)دركم مله الك هاف [ُٖٖاألمراؼ: ] ﴾ ٦ُِ٪ٮنَ يُؤۡ  مٖ ٣ّ
دػإذا لدر ػكا  لف األلؼ ثعد اللكف إلما زادكر لمكحػؼ :ك ه حراقة ال مهكر ثال ذؼ كطال ذك التوجيو:

 لم- مػػه كذػػو ثملزلػػ  ذػػاق الكحػػؼ للػػزكاؿ الثػػثب الػػذم لدخمكذػػا مػػف  ؛ال ػػراقة زالػػت العمػػ  دطر كذػػا
كك ػه مػػف حػرل ثافقثػات كطػال ذػك إ مػامهـ ممػ  الكحػػؼ   وػدخؿ لثاػاف ال ركػ  دػو الكحػؼ -الثػكت

 (للػػا) لمػػا " ك ق(: ٕٖٓ)ت   حػػاؿ افمػػاـ اللػػكارم(ْ)للػػا( دػػأ رل الكطػػؿ م ػػرل الكحػػؼ ثػػاأللؼ دػػو )
الكطػػؿ لغوػػاف: افقثػػات  دالضػػمار ملػػد الثطػػرااف الهمػػزة كاللػػكف  كملػػد الكػػكدااف ذمػػا كاأللػػؼ  كدػػ 

الفطػػػ  . كدػػػ  الكحػػػؼ قالقػػػ : لدطػػػ ها إقثػػػات  وحاثػػػا  رثعاػػػ   كال ػػػذؼ كػػػذلؾ  كذػػػ ومطم ػػػا  كذػػػ
 األلؼ.

                                                           

 (.ّٖٔ/ُج) ( الظر  الفراق: معالو ال ر فُ)
 (.ِٖٗص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتِ)
 (.ُُٖ/ُج) (  الطفاحثو: غاث اللف ُِّ/ِج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)
 (.ُِْص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتْ)
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ف الفطػ   ثعض؛  معػا ثػالله األطؿ  كاحوطر مم  الػ :دك ه المد:  مؿ الكطؿ مم  الكحؼ  لك
 كخص ثمطا ب الهمز؛ لاثامد ثاف الهمزواف  كك ه وعمامه: طرد األطؿ.  كالفطا  

 كك ه الوخطاص: رد  وكذـ ال طارذا ثالهمز  كك ه الخمؼ: و طاؿ األمراف.
كألف المضػمكم  ل ػكج إلػ  المػد  ؛كك ه  عمه د  الكثر: وعدامػه ثالكثػط   لم مػ ؛  لو اضػه ثالضػـ

كك ػػه ال طػػر: ا حوطػػار ممػػ  الضػػمار لك  ػػذؼ األلػػؼ وخفافػػا   ألمػػر ثػػالعكسلزاػػادة الق ػػؿ؛ ألف ا
 كالكؿ م  غار الهمز.

  مرامػاة لألطػال ؛ كلهػذا لػـ وػدغـ كك ه ا وفاؽ مم  األلؼ كحفا: زاادوها م ادظ  مم   رك  اللكف
 .(ُ)"لك لله األطؿ مف خمؼ ذاق الثكت حطد اللص مم  لغوه

 اقات دػػو ذػػذر المثػػأل   مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ ال ػػراق دػػو ك ػػكد المػػدكاظهػػر لقػػر اخػػوالؼ ال ػػر  األثففر:
وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر الكممػػ  ثػػاف إقثػػات  ػػرؼ المػػد كوركػػه دػػو  الػػ    مدمػػهك  الملفطػػؿ

الكطػػؿ  دمػػف حػػرل ثإقثػػات  ػػرؼ المػػد كذمػػا لػػاد  كلثػػك  عفػػر دثػػاككف المػػد ملػػدذما مػػف ثػػاب ال ػػائز 
لخر الكمم  كالهمز دو لكؿ الكمم  القالاػ   ككػؿه ممػ  لطػمه الملفطؿ؛ كذلؾ لم وق  رؼ المد دو 

دػػػو م ػػػدار المػػػد الملفطػػػؿ  كممػػػ  حػػػراقة ال مهػػػكر ثوػػػرؾ  ػػػرؼ المػػػد   اكػػػكف ذلػػػاؾ مػػػد دػػػو  الػػػ  
ٌلمػا ثػاككف المػد طثاعاػا  الػ  الكحػؼ لم ماػ ؛ كذلػؾ ألٌلهػـ  الكطؿ  كذلؾ لعدـ إقثػات  ػرؼ المػد  كا 

 اقثوكف األلؼ دو ذذر ال ال .

 كمف األمقم  مم  ذلؾ. والوصل، المد بين القطعحرف ختالف القراءات في اليمز بعد / اٗ

ۡزرِي  ۦٓ ث٫ِِ  ٱۡمُؽدۡ  ﴿ل/ حاؿ وعال : 
َ
ۡمؿِي ٣١أ

َ
ۡۡشِۡم٫ُ ِػٓ أ

َ
 [.13, 13]طه: ﴾ َوأ

كاثػف  الشػامو حػرل و كلىشػركه(  مضمكم   كدػوح ذمػزة ) كطؿ ثهمزة (اشدد ) حرل ال مهكر القراءات:
 .(ِ) (شركهكلي  ) ذمزة كضـ دو ها م  (لشدد ) ذمزة ث ط  ؼ ملهكرداف ثخم
 دكطػػؿ األمػػر ثمفػػظ الػػدماق طراػػؽ ممػػ  ثػػالكالـ لوػػ  للػػه :ك ػػه مػػف حػػرل ثهمػػزة الكطػػؿ ذػػك التوجيففو:
  :  كك ه مف حػرل ثهمػزة ال طػ  ذػكرثامو دعؿ مف أللها ؛القالا  كحط  قالقو  دعؿ مف أللها األكل ؛

 كالواق  اللكف  حااس لفثه مف المخثر للؼ كحااس لفثه  مف ثذلؾ خثرل -مماه الثالـ-لف مكث  
 كموػػ  ثالضػػـ  األلػػؼ ممػػ   كػػـ الضػػممف دموػػ  المضػػارع  الفعػػؿ لكؿ دػػو األلػػؼ مػػ  الزكائػػد كالاػػاق

                                                           

 (.ُِْ ُِٓ/ِج( اللكارم: شرح طاث  اللشر )ُ)
 (.ُْٖ/ُج) (  اثف م اذد: الثثع  دو ال راقاتِِّص) مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة (ِ)
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 كالػػػػٌدماق  كالطمػػػػب  ثالفعػػػػؿ  األمػػػػر ملػػػػد إ ػػػػداذف األلػػػػؼ ألف ثػػػػالفوح  األلػػػػؼ ممػػػػ   كػػػػـ الفػػػػو ف
 .(ُ)كالمثأل 
 المػػػد ك ػػػكد دػػػو ال ػػػراق اخػػػوالؼ خػػػالؿ مػػػف  اػػػ اآل ذػػػذر دػػػو ال ػػػراقات اخػػػوالؼ لقػػػر اوثػػػافك  األثفففر:

 حػرل دمػف كالكطػؿ  ال طػ  ثػاف المػد  ػرؼ ثعػد الهمػز دػو ال ػراقات  خػوالؼ وثعػا كمدمػه  الملفطػؿ
 كالهمػز الكممػ  خػر  دػو المػد  رؼ لم وقكذلؾ  ط  ثاوروب مم  ذلؾ ك كد مد ملفطؿ؛ثهمزة ال 

ك ػػكد  لعػػدـ كذلػػؾ ؛مػػد ذلػػاؾ اكػػكف  همػػزة الكطػػؿ ث ال مهػػكر حػػراقة كممػػ  اػػ  القال الكممػػ  لكؿ دػػو
 ثثثه كذك الهمز؛ كذلؾ ألٌف ذمزة الكطؿ  كمها لف وث ط دو الكطؿ كوقثت ملد ا ثوداق ثها.

ٮُل  يَۡٮمَ  ﴿ ب/ قال تعااى:: ُٞ ُٞ ٮنَ َح ِ َِؾَٰ ُخ وَ  ٱل٧َُۡجَٰٛ ِي ٨َ َءا٦َُ٪ ٮاْ  ٱل٧َُۡجَٰٛ ُؿو٩َ ةلَِّلٍّ ُْ َذ بِ  ٱ٩ ۡٞ  ﴾ۡف ٦ِ ٨ ٩َّ ٮرُِم٥ۡ َج
 [.ُّ]ال داد:

ثهمػزة  لظركلػا(ا)  مػزةالظركلا( ثهمزة كطؿ مضمكم  كضـ )الظاق(  كحػرل  ال مهكر) حرل القراءات:
 .(ِ)حط  مفوك   ككثر الظاق

 غاػػػر﴿ وعػػػال : حػػػاؿ كمػػػا  الوظركلػػػاالمعلػػػ   فٌ ل :ك ػػػه حػػػراقة ال مهػػػكر ثهمػػػزة الكطػػػؿ ذػػػك التوجيفففو:
لفَّ  :  كك ػه مػف حػرل ثهمػزة ال طػ  ذػك-إدراكػه ملوظػراف غاػر لم-  [ّٓ :األ ػزاب ] ﴾ إلار لاظراف

 كػػذا لطػػل   وػػ  للظرلػػو :و ػػكؿ كمػػا -لم لمهمكلػػا -الوػػأخار كافذمػػاؿ :المعلػػ  مػػف افلظػػار كذػػك
 -الوظركلا لم- للظركلا :معل  فل ق(َِٕ)ت الفراق ذكرك   (ّ)-لمهموؾ لم- للظروؾ :ا كؿ  ككذا
 .(ْ)الوظرلو اراد كذك للظرلو :و كؿ كالعرب :حاؿ .لاضا
 دػو ال ػراق اخػوالؼ خػالؿ مػف  اػ اآل ذػذر دػو ال ػراقات اخػوالؼالموروػب ممػ   قػراأل كاوضح األثر:
 كالكطػؿ  ال طػ  ثػاف المد  رؼ ثعد الهمز دو ال راقات  خوالؼ وثعا كمدمه  الملفطؿ المد ك كد

 الكممػ  لخػر دو المد  رؼ لم وقلؾ كذ ل ط  ثاوروب مماها ك كد مد ملفطؿ؛ راقة  مزة ثهمزة اد
 لعػػدـ كذلػػؾ مػػد؛ ذلػػاؾ اكػػكف  همػػزة الكطػػؿ ث ال مهػػكر حػػراقة كممػػ  القالاػػ   الكممػػ  لكؿ دػػو كالهمػػز

                                                           

 (.ِْٓص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتُِْص) اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ( ُ)
 (.ْٕٓ/ُج(  الطفاحثو: غاث اللف  )ّْٖ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرِ)
(  ِّْص) (  اثػػػف خالكاػػػه: ال  ػػػ  دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث ََٕ ٗٗٔص) (  الظػػػر  اثػػػف زل مػػػ :   ػػػ  ال ػػػراقاتّ)

 (.ْٕٔ/ُج) م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا 
 (.ُّّ/ّج) لفراق: معالو ال ر ف( الظر  اْ)
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ك كد ثػثثه كذػك الهمػز؛ كذلػؾ ألٌف ذمػزة الكطػؿ  كمهػا لف وثػ ط دػو الكطػؿ كوقثػت ملػد ا ثوػداق 
 ثها.

 البدل أثر اختالف  القراءات في أحكام مد :المطمب الثالث

 .ذك اللكع القالث مف للكاع المد الذم اككف ثثثه الهمزالثدؿ 
  [ُِْالوكثػ :﴾ ]إِي٧َة٩ةً ﴿  [ِٔ﴾ ]األمػراؼ : َءاَدمَ ﴿ :: لف او دـ الهمز مم   رؼ المد ل ػكتعريفو

﴿ ْ وُذوا
ُ
 .(ُ) [ُٓٗ﴾ ] ؿ ممراف : َوأ

. إامالػان. كلؤذكا)مػات فثداؿ  رؼ المد مف الهمز. دإف األطؿ دو ذذر الكم ؛كثمو ثمد الثدؿ ـى  (قىادى
ثهمػػزواف األكلػػ  مو ركػػ  كالقالاػػ  ثػػاكل  دأثػػدلت الثػػاكل   ػػرؼ مػػد مػػف  ػػلس  ركػػ  مػػا حثمهػػا ممػػ  

ْ  ﴿  ﴾إِي٧َة٩ةً ﴿  ﴾َءاَدمَ ﴿ ال امدة الطردا  المعركد  دطارت الكممات وُذوا
ُ
 ﴾.َوأ

 مػػػػف طراػػػػؽ األزرؽ  ػػػػكاز حطػػػػرر كوكثػػػػطه كمػػػػدر  إٌ  لٌف الػػػػك هاف األخاػػػػراف ذمػػػػا لػػػػكرش :حكمففففو
 :  كما ثاأووق(َِْ)ت

ككاف  كمه ال كاز ل كاز حطرر كوكثطه كمػدر. دال طػر ل ماػ  ال ػراق كالوكثػط كالمػد زائػداف لػكرش 
 مف طراؽ األزرؽ خاط .

ْ ﴿ :ل ػػػػك  ك كػػػػـ ال طػػػػر داػػػػه لم ماػػػػ  مشػػػػركط ثػػػػأ  ا ػػػػ  ثعػػػػدر ذمػػػػز لك ثػػػػككف لطػػػػمو ﴾ ثُ    َؿءٓاؤا
يِْؽَحُ٭٥ْ ﴿  [ْالممو ل :]

َ
ى خ

َ
كػؿ  مدإف كاف كذلؾ داوعػاف المػد ل  [ِ :﴾ ]المائدةٓا٦ِّيَ  ﴿  [َٕد:]ذك ﴾ َرأ
 .(ِ)ممالن ثأحكل الثثثاف

 د اؿ : (و فوه)دو  (ُُٖٗ)ت ثعد  مد الثدؿ العالم  ال مزكرمكحد لشار إل  

ذىا امالان خي ـى الهمزي مف المدّْ كذا... ثدؿ كنملكا كا  لك حيدّْ
(ّ).  

 ماف :: كال ثـ المد الثدؿ إل  حثذذا
  : المد الثدؿ األطمو كذك ما و دـ ذكرر.األكؿ

                                                           

(  ر ػػاب شػػ  و:  ماػػ  الػػوالكة دػػو و كاػػد ّّّ/ُج) ( الظػػر  المرطػػفو: ذدااػػ  ال ػػارم الػػ  و كاػػد كػػالـ الثػػارمُ)
 (.َِٖص) ال ر ف

 (  المرطػفو: ذدااػ  ال ػارم الػ  و كاػد كػالـ الثػارمُُٕص) ( الظر  م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كادِ)
 (.َُِصحاثؿ لطر: غاا  المراد )(  مطا  ّّّ/ُج)
 (.ْٔ) ( رحـ الثاتٕ)ص ( ال مزكرم: و ف  األطفاؿ ّ)
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ذ١ٍِّهِ يَ ﴿  [ُّ: الل ػؿ﴾ ]يََن ٓاؤونَ ﴿  [ٗ: ﴾ ]ذػكدََلَُب ٮٌس  ﴿ :ل ػك  : المد الشثاه ثالثدؿالقالو َّ٦ ﴾
  [ِِٔ: الث ػرة﴾ ]َٚإِْن َٚ ٓاُءو﴿ :كل ك  دو  ال  الكطؿ  [ْٗ  ِٓ: ﴾ ]ص ٦َٓاٍب ﴿  [ُّ: الكهؼ]
ٓاًء َو٩َِؽٓاءً ﴿ :كل ك  مطم ان   [ُُِ:﴾ ] ؿ ممرافَوَبٓاُءوا﴿ َٔ    ال  الكحؼ.  [ُُٕ:﴾ ]الث رةُد

ألف  رؼ المد الكاح  ثعد الهمزة داػه لػاس مثػد ن مػف الهمػز كمػا دػو األطػمو.  ؛كثمو شثاهان ثالثدؿ
 كلو دـ الهمز مم   رؼ المد دو ال مم . دثاف اللكماف اوفاؽ كادوراؽ.

 رؼ المد دو كؿ ملهما.لما ا وفاؽ دألف الهمزة و دـ مم   
كلمػػػا ا دوػػػراؽ دػػػألف  ػػػرؼ المػػػد الػػػذم ثعػػػد الهمػػػز دػػػو األطػػػمو مثػػػدؿ مػػػف الهمػػػز الػػػذم كػػػاف ثػػػاكلان 
ثخالؼ  رؼ المد الذم ثعد الهمز دو الشثاه ثالثدؿ دإله لطمو كلاس مثد ن مف الهمز. كاؤخذ مما 

: الث ػػرة﴾ ]ُل ٮْ ُق  ٓا٦َ  ٨َ الؿَ ﴿ :كل ػػ  ثػػثؽ لف مػػد الثػػدؿ مطم ػػان وػػارة اقثػػت كطػػالن ككحفػػان دػػو لكؿ الكممػػ 
ِٔ٪ْ َؽهُ  اّللُ وَ ﴿ :ل ػك  حفػان دػو كثػط الكممػ ك كوػارة اقثػت كطػالن ك   [ُّ: الث ػرة ﴾ ]٩ََْبُِبٮِن  أ﴿  [ِٖٓ

َٔ ُؽوَن ٌٍت  ﴿  [ُْ:  ؿ ممراف ﴾ ] ٓابُظْك٨ُ ال٧َ  كوػارة اقثػت كحفػان     [ُّْ: األلعػاـ﴾ ]إِنٍّ ٦َ ة دُٮ
ثَ ة٥٬ُْ ﴿ :ك ػاقكا مػف  [ٓ: األممػ ﴾ ]ءً ُدَسٓا﴿ :كطالن كػالكحؼ ممػ  ل ػك

َ
[ ُٔ: اكثػؼ ﴾ ]وص ٓاءوا خ

  [ْٗ: الوكثػ ﴾ ]ااؾن َّلِ ﴿  [ِّٖ: الث ػرة﴾ ]٨َ ٧ِ اؤدُ ﴿ :ثل ػك  كوارة اقثت اثوداق د ط كما لػك اثوػدلق
 .(ُ)وأممها كا المكدؽددومؾ لرث   ا ت لممد الثدؿ مطم ان 

 ؿ ث كله:ق( ال  مد الثدَٗٓ)ت الشاطثوكحد لشار افماـ 

ثداؿ لخرل الهمزواف لكٌمهـ ... إذا ثكلت مـز كندـ لكذال   (ِ)كا 

 :واألثر المترتب عمى ذلك االختالف اختالف القراءات في مد البدل
اوفػؽ ال ػػراق ممػ   ػػكاز حطػر الثػػدؿ ثم ػدار  ػػركواف كمػػا و ػدـ  كلكػػلهـ اخومفػكا دػػو الزاػادة ممػػ  ذػػذا 

ثعػد الثػدؿ  زاػادة ممػ  ذلػؾ  كذػذا إذا لػـ اػأت ار  ركواف ك د رل ال مهكر ث طر الثدؿ ثم د  الم دار
 ذمز لك ثككف.

 ث كاز المد كالوكثط كال طر دو الثدؿ. ق(َِْ)ت كحرل كرش مف طراؽ األزرؽ
 كالهمػز دػو لمػومكف مػف اللطػؽ ثػالهمز  دو كؿ مف الملفطؿ  كالموطػؿ المدٌ  لف مٌم  :ك ه ال طرك  

 اؾ ما ادمك إل  المٌد.مو دـ مم   رؼ المٌد دماس ذل الثدؿ

                                                           

 (.ّّٓ ّّْ/ُج) ( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمُ)
 (.ِِٓ) ( رحـ الثاتُٖ)ص  ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالوِ)
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ٌلػه لظػر إلػ  ك ػكد المػٌد  كالهمػز دػو كممػ  ثطػرؼ اللظػر مػف و دمػه  لك ل :ذػكالثػدؿ  كك ه مف مػدٌ 
 .(ُ)وأخرر

دػػو مػػٌد الثػػدؿ لطػػماف مطػػرداف   لػػألزرؽ كحػػد اثػػوقل  مممػػاق ال ػػراقات ال ػػائمكف ثالوكثػػط  كافشػػثاع 
 اوفاحا  كلطال مطردا  كقالث كممات اخوالدا. ككمم ن 

 ّما األصالن المطردان اتفاقا:أ
ِي ﴿ مف حكلػه وعػال : (  لداقدماق)دأ دذما: لف وككف األلؼ مثدل  مف الولكاف كحفا ل ك:  ٧َ٠ََس٢ِ اَّلٍّ

ُٓ إِّلٍّ ُدَعًء َو٩ِؽاًء  ُٜ ث٧ِة ّل يَْك٧َ  [.ُُٕ:الث رة ] ﴾َح٪ِْٕ
 أللها غار  زم . ؛د كمها ال طر إ ماما

مػف حكلػه  (ال ػر ف)ل ػك:   : لف اكػكف حثػؿ الهمػزة ثػاكف طػ اح موطػؿكاألطؿ القالو المطرد اوفاحػا
ُٞ ْؿٓانَ  *الؿٍّْۡح٨ُ  ﴿ وعػال : ٤ٍّ ٥َ ا٣ْ َٓ  ﴿ مػف حكلػه وعػال : (مثػئك )كل ػك:  [ِ ُ:الػر مف ]﴾ َٔ إِنٍّ الكٍّ ٧ْ

َٟ َكَن َخ٪٫ُْ َمْك ُؤًّل  و٣هِ
ُ
ؤاَد ُُكَّ أ ُٛ ا  ل ػذؼ طػكرة د كمهػا ال طػر إ مامػ  [ّٔ:افثػراق]﴾ َواْۡلَََصَ َوا٣ْ

 .(ِ)الهمزة رثما
ْ٘ٮِ ﴿ كاؼ كحعت  ل ك حكله وعال : (اؤاخذ)كلٌما الكمم  المثوقلاة ثاوفاؽ دهو:  ُ ثِةل٤ٍّ ّل يُؤاِػُؾُز٥ُ اّللٍّ

ي٧ْة٩ُِس٥ْ 
َ
٤ًَْ٭ة ٨ْ٦ِ َداثٍّ ﴿ : . كحكلػه وعػال [ِِٓ:الث رة]﴾ ِػ خ َٔ ٧ِْ٤ِ٭٥ْ ٦ة دََؿَك  ُْ ِ ُ انلٍّةَس ث  ﴾حٍ َولَْٮ يُؤاِػُؾ اّللٍّ
 غاػػر مهمػػكز  كحػػد طػػٌرح ثػػذلؾ( كاخػػذت)كذلػػؾ أللهػػا مػػف  ؛د كمهػػا ال طػػر إ مامػػا   [ُٔ :الل ػػؿ]

 ػ(ّ)ق(ْْْ)ت افماـ لثكممرك الدالو
كاألطػػؿ المطػػرد المخومػػؼ داػػه: ذػػك  ػػرؼ المػػٌد الكاحػػ  ثعػػد ذمػػزة الكطػػؿ  دػػو  الػػ  ا ثوػػداق  ل ػػك: 

ُس٥ْ  ﴿ مػف حكلػه وعػال : (اؤومف) ٌُ ْٕ ٨َ٦ِ َب
َ
٦ةَجَذ ٫ُ  َٚإِْن أ

َ
ِي اْؤد٧ُِ ٨َ أ ًُ َؤّدِ اَّلٍّ ٌْٕ ةً ٤َْٚ . [ِّٖ :الث ػرة] ﴾َب

  .[ْ:األ  اؼ]﴾  ائُْذٮِن ثِِسذةٍب ٨ْ٦ِ َرج٢ِْ ٬ؾا﴿: مف حكله وعال  (ائوكلو)كل ك: 
ف مرضت اثوداق. :ذكك ه المٌد دو ذذر ال ال     ك كد  رؼ مٌد ثعد ذمزة م     لفظا  كا 

ثالعػػارض. كالك هػػاف  مارضػػ   كا ثوػػداق ثهػػا مػػارض  دمػػـ اعوػػدٌ كػػكف ذمػػزة الكطػػؿ  :كك ػػه ال طػػر
   كالكممات القالث المخومؼ داها  ذو:(ْ)ثهما ط ا اف  م رؤ

                                                           

 (.ُٕٓ ُْٕ/ُج) ث  اللشر( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاُ)
 (.ُٕٓ/ُج) (  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرَّٗ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
 (.َْٖ/ِج) ( الظر  لثك ممرك الدالو:  ام  الثااف دو ال راقات الثث ّ)
 رح طاثػػػػ  اللشػػػػر(  م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػف: الهػػػػادم شػػػػْٕص) ( الظػػػػر  ل مػػػػد ثػػػػف ال ػػػػزرم: شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػرْ)
 (.ُٕٔ ُٕٓ/ُج)
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وىل﴿  مف حكله وعػال : (مادا األكل )األكل : 
ُ
َٟ َعداً اِْل  َ٤٬ْ

َ
٩ٍّ ٫ُ أ

َ
كذػو مػف المغاػر   [َٓ:الػل ـ]﴾ َوخ

 ثالل ؿ.
َوَٝ  ْؽ ٠ُ٪ْ  ُذ٥ْ ثِ  ٫ِ  َءٓا٣ۡ  َٰٔـ٨َ ﴿: و اػػكلس  مػػف حكلػػه وعػػال المثػػوفهـ ثهػػا دػػو مكضػػع ( آلف)كالقالاػػ : 

ِْٕض٤ُٮنَ  ِك ِؽي٨َ  َءٓا٣ۡ َٰٔـ٨َ ﴿: . كحكلػه وعػال [ُٓ:اػكلس ]﴾ تَْكَذ ْٛ َى ًَْخ َرجْ ٢ُ َوُم٪ْ َخ ٦ِ ٨َ ال٧ُْ َٔ ﴾ َوَٝ ْؽ 
. ؛ر ثالل ؿ  كالمراد األلؼ األخارةكذما مف المغا  [ُٗ:اكلس]  ألف األكل  مف ثاب الالـز

ثهمػػزة مفوك ػػ  ممػػدكدة  كثعػػدذا لػػكف مفوك ػػ   كذػػو اثػػـ مثلػػو ممػػـ ممػػ   (قاف)ذر الكممػػ  كلطػػؿ ذػػ
الوو لموعراؼ  قػـ دخمػت مماهػا ذمػزة ا ثػوفهاـ دػا وم  داهػا  (ؿ)االزماف ال اضر  قـ دخمت مماها 

  ذمزواف مفوك واف موطمواف:
﴾ دػو اػكلس ث ثػب ا موػداد  ٨َ َءٓا٣َٰۡٔـ﴿ :األكل : ذمزة ا ثوفهاـ  كالقالا : ذمزة الكطؿ. كاػأوو دػو

 اثػػػف ال ػػػزرم ثػػػو  لك ػػػه  لظمهػػػا ق(َِْ)ت ثالعػػػارض  كمدمػػػه  ممػػػ  ا ثػػػوقلاق  كمدمػػػه لػػػألزرؽ
 دو ثاواف مف الطكاؿ كذما: ق(ّّٖ)ت

 لألزرؽ دو  آلف ثو  لك ه ... مم  ك ه إثداؿ لدل كطمه و رم
 (ُ)ثال طر م  حطرم طف ... ثه كث طر قـػػػػػػػػػػػػػػػػدمٌد كقٌمث قالاا قـٌ كثٌ 

ي ة ثَ ِِن ﴿  ل ك حكلػه وعػال :   اث كحعت دو ال ر ف الكراـ (إثرائاؿ)كالكمم  القالق  المخومؼ داها: 
٤ُْذُس٥ْ ٰىََلَ ا٣ْٕةل٧َِيَ  ٌٍّ ّّنِ َٚ

َ
٤ًَُْس٥ْ َوخ َٔ ٧ُْخ  َٕ جْ

َ
٧َِْٕتَ ا٣ٍِّت خ ِ كذلػؾ لكقػرة   [ْٕ :الث ػرة]﴾ إِْۡسان٢ًَِ اذ٠ُُْؿوا ٩

كالك هػػاف طػػ ا اف دػػو الكممػػات الػػقالث  م ػػرؤ   (ثلػػوا اػػ )ا دائمػػا مركثػػ  مػػ  كممػػ  أللهػػ ؛المػػدكد
 .(ِ)ثهما
ر مػد الثػدؿ وثعػا لٌما لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المثػأل  داوضػح مػف خػالؿ اخػوالؼ م ػدا :األقر

ذلػؾ؛  دو ذلؾ  دعم  حراقة ال مهكر   امد الثدؿ إ  ثم ػدار  ػركواف ك  زاػادة ممػ   خوالؼ ال راق
  كممػ  كمػا و ػدـ ثعػد الثػدؿ ذمػز لك ثػككف ال طر دو الثدؿ  كذذا إذا لـ اػأتألله لـ ارد ملهـ إ  

ا ػػػكز وقماػػػث الثػػػدؿ لم حطػػػرر كوكثػػػطه كمػػػدر  كذلػػػؾ  ق( َِْ)تركااػػػ  كرش مػػػف طراػػػؽ األزرؽ
 لط   الركاا  مله ثذلؾ.

 .كؿكذو مثأل  مف مثائؿ األط دهذا ذك  كـ الثدؿ لكرش مف طراؽ األزرؽ

                                                           

 (.ّٗٓ/ُج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
 (.ُٕٔ/ُج) ( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرِ)
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المكاضػ  دػو ثػكر كلٌما المثائؿ الفرشا  الموعم   ثمد الثدؿ د د كحػ  الخػالؼ ثػاف ال ػراق دػو ثعػض  
خػػػوالؼ دػػػو مػػػد الثػػػدؿ ك ػػػكدا كمػػػدما  كار ػػػ  اخػػػوالؼ ال ػػػراقات  ا لػػػ  إ لػػػؾذلدل ال ػػػر ف الكػػػراـ  ك 

 الفرشا  الموعم   ثمد الثدؿ ال  مدة لثثاب مف لذمها:

  :بين النقل والتحقيق حركة اليمزة الى الساكن قبميا/ اختالف القراءات في نقل ٔ

ةَن ﴿: ل/ حاؿ وعال  ٌَ ِيٓ َمۡ٭ُؿ َرَم ٩ـَِل ذ٫ًِِ  ٱَّلٍّ
ُ
ۡؿَءانُ أ ُٞ ًَِّجَٰ ٖخ ٦ِّ ٨َ  ٱ٣ۡ ۡؿَٝ ةِنٖۚ وَ  ٱلُۡ٭ َؽىَٰ ٬ُٗؽى ٤ِ٣ّ٪ٍّةِس َوَب ُٛ ﴾  ٱ٣ۡ

 [.ُٖٓ: الث رة]

دػو ال ػر ف   اػث  ػاق ذػذا المفػظذا كذكػ  ثثػككف الػراق كو  اػؽ الهمػز (ف ال ػر )حرل ال مهكر القراءات:
و ال ػالاف  المكو ثل ؿ  رك  الهمزة إل  الػراق ك ػذؼ الهمػزة دػ   كحرل اثف كقارالكراـ معردا لك ملكرا

 .(ُ)ككذلؾ  مزة ملد الكحؼ

لم للفوػػه ك معوػػه حر لػػا حػػالكا -لٌلػػه مطػػدر حػػرلت الشػػوق  :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثػػالهمز ذػػك التوجيففو:
٫ُ  إِنٍّ ﴿: ـ حكلهدثمو ثالمطدر ك  وه َٕ ًَۡ٪ة ََجۡ َ٤ َن٫َُٰ لم  معلػار ﴿  [ُٕ: ال اام ] ﴾ۥَوُٝۡؿَءا٫َ٩ُ  ۥَٔ

ۡ
َٚإَِذا ََٝؿأ

  َٚ ۡٓ  لم وألافػػه  كك ػػه مػػف حػػرل ثل ػػؿ الهمػػز ذػػك مػػا ركم مػػف الشػػادعو [ُٖ: ال اامػػ ﴾ ]ۥُٝۡؿَءا٩َ  ٫ُ  ٱدٍّجِ
ف  ال ػػر  : ػػكؿادكػػاف   حػػرلت ممػػ  إثػػماماؿ"  :حػػاؿ الشػػادعو ق(َُٕ)ت مػػف إثػػماماؿ ق(َِْ)ت

م ػر ف لاثـ كلاس مهمكزا كلػـ اؤخػذ مػف حػرلت كلػك لخػذ مػف حػرلت لكػاف كػؿ مػا حػرئ حر لػا كلكلػه اثػـ 
 .(ِ)"كا ل اؿ  اهمز حرلت ك  اهمز ال ر ف الوكراة :مقؿ

مػف خػالؿ ا خػوالؼ دػو لػكع  مثػأل كاوثاف األقر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر ال األثر:
ا  خوالؼ ال راقات دو ذذر الكمم  ثاف الل ؿ كالو  اؽ  دعم  حػراقة ال مهػكر ثوػرؾ وثع ك كمه؛ المد

مػػػف حثاػػؿ الثػػػدؿ؛ كذلػػؾ لم ػػػوق الهمػػز كثعػػػدر  ػػرؼ المػػػد  ك كمػػه المػػػد ثم ػػػدار الل ػػؿ ثػػػاككف المػػد 
 ػػركواف دػػو  الػػ  الكطػػؿ  ك  امػػدر كرش ثػػأكقر مػػف ذلػػؾ؛ ألٌلػػه كحػػ  ثعػػد ثػػاكف طػػ اح كمػػا و ػػدـ  

مػف الهمػز لزكالػه  ان   كذلؾ لم وق  ػرؼ المػد م ػردطثاعوال مف حثـكمم  حراقة الل ؿ ثاككف المد 
  ال  الكطؿ.      ثالل ؿ كمف الثككف دو

                                                           

 (  م مػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػف: الهػػػػادم شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػػرٔٓص) ( الظػػػػر  مثػػػػد الفوػػػػاح ال اضػػػػو: الثػػػػدكر الزاذػػػػرةُ)
 (.َِْ/ُج)
 .(ِٔ/ِ  الخطاب الثغدادم: واراخ ثغداد)ج(ُِٓص) :     ال راقاتاثف زل م الظر  ( ِ)
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َٟ ث٫ِِ ﴿ :ب/ حػاؿ وعػال  َ ُٙ ٦َة ٣َۡحَف ل ۡٞ َٓ ٥ٌ٤ِۡٔۚۡ إِنٍّ  ۦَوَّل َت ُٛ َؤادَ وَ  ٱۡۡلَََصَ وَ  ٱلكٍّ ٧ۡ َٟ ََكَن َخۡ٪ ٫ُ  ٱ٣ۡ ْوَلأهِ 
ُ
ُُكَّ أ

 [.ّٔ: افثراق﴾ ]ٮّٗل  ُٔ ٦َۡس 

لهمػػز الػػ  ( ثثػػككف الثػػاف كو  اػػؽ الهمػػز  كحػػرل  مػػزة ثل ػػؿ  ركػػ  اك مثػػئ حػػرل ال مهػػكر) القففراءات:
ثػػ اط الهمػػز كذلػػؾ دػػو  الػػ  الكحػػؼ  كذػػذا مذذثػػه دػػو كػػؿ  ػػرؼ ثػػاكف  ػػاق حثػػؿ  الثػػاكف حثمهػػا كا 

 .(ُ)الهمز  إٌ  لف اككف ذذا الثاكف للؼ لك كاك لك ااق كثهؿ ثاف ثاف دال ال ؿ إلاه
لف األطػػؿ دػػو كػػؿ  ػػرؼ لف اػػؤو  ثػػه م   ػػا  كك ػػه  :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثػػالو  اؽ ذػػك التوجيففو:

 كذلؾ لق ؿ الهمز  خاط  دو  ال  الكحؼ مماها. ؛طمب الوخفاؼ : مزة ثالل ؿ ذك حراقة
كاظهر األقػر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المثػأل  مػف خػالؿ اخػوالؼ لػكع المػد  األثر:

وثعا  خوالؼ ال راقات دو ذلػؾ ثػاف الل ػؿ كالو  اػؽ  دعمػ  حػراقة ال مهػكر ثوػرؾ الل ػؿ ثػاككف المػد 
مػػد الثػػدؿ؛ كذلػػؾ لم ػػوق الهمػػز كثعػػدر  ػػرؼ المػػد  ك كمػػه المػػد ثم ػػدار  ػػركواف دػػو  الػػ   مػػف حثاػػؿ

الكطػؿ  ك  امػػدر كرش ثػػأكقر مػف ذلػػؾ؛ ألٌلػػه كحػػ  ثعػد ثػػاكف طػػ اح كمػػا ثػثؽ  كممػػ  حػػراقة الل ػػؿ 
 ل مزة كحفا ثاككف المد طثاعاا  كذلؾ لم وق  رؼ المد م رد مف الهمز لزكاله ثالل ؿ.

 :بين الفت  والكسر ات في حركة الحرف الواقع قبل حرف المد/ اختالف القراءٕ

ن٧ٍِّ َح  ﴿ :ذلؾ حكله وعال  كمقاؿ
َ
ُ٪ ٮاْ ِػ دِي ٪ُِس٥ۡ ََٚؾَٰذ٤ُِ ٓٮاْ أ َٕ ََ ٕۡ ِؽ َخۡ٭ ِؽ٥ِۡ٬ َو يَۡفََٰ٪ُ٭٥ ٦ِّ ٨ۢ َب

َ
ِإَون ٩ٍَّسُسٓٮاْ خ

ؿِ  ۡٛ ٤ٍُّ٭٥ۡ يَجَذُ٭ٮَن  ٱ٣ُۡس َٕ يَۡف٨ََٰ لَُ٭٥ۡ ٣َ
َ
ُ٭٥ۡ َّلٓ خ  [.ُِ: ث الوك ﴾ ]إِجٍّ

 .(ِ)  كحرل اثف مامر ثكثرذا)  لاماف لهـ( ثفوح الهمز حرل ال مهكر القراءات:
ْ ﴿ :حكله ك  وهـ  اماف  م  كالراد هـلل :ذك ثالفوح ك ه حراقة ال مهكر التوجيو: َُؾٓوا يَۡفََٰ٪ُ٭٥ۡ  ٱَّتٍّ

َ
خ

 كطفهـ د د   مؼ ك  ماقاؽ ك  لهـ مهكد   :كالمعل  مم  ذذر ال راقة  [ِ: الملاد كف﴾ ]ُص٪ٍّحٗ 
   :لم  كالمعل   مف اؤمف إامالا :لله لراد مطدر :ذك كك ه مف حرل ثالكثر  العهكد دو ثاللكث
 إذ :المعل ك   إامالا مله لك  ملوه :مطدر  لهـ لماف   :معلار  خركف كحاؿ  لهـ داف ك  إثالـ
 .(ّ)ومكذـلمطا الذم األماف ثطؿ د د  مهدذـ ذـ دل ضكا  ملومكذـ للوـ كلوـ

                                                           

 (.َُُص) ( الظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشرُ)
 (.ُِّ/ِج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرِ)
 (.ُْٕص) (  اثف خالكاه:     ال راقات الثث ُّٓص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتّ)
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لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  داوثاف ثكضكح  كذلؾ مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ المػد   األثر:
  دعمػ  حػراقة اثػف  رك  ال رؼ الكاح  حثؿ  ػرؼ المػد ثػاف الفػوح كالكثػر وثعا  خوالؼ ال راقات دو

مد المثوكدو لشػرطه مامر ثكثر الهمز ثاككف المد مف لكع الثدؿ؛ كذلؾ لو دـ الهمز مم   رؼ ال
را مػا حثمػه ك كمػه المػد ثم ػدار  ػركواف كمػا و ػدـ  كممػ  حػراقة ال مهػكر ك مكثػ ان كذك ككف الااق ثاكل

كذلػؾ لثػككله كالفوػاح مػا حثمػه ك كمػه لف امػد ثم ػدار لحػؿ  ؛ح الهمز ثاككف الااق  رؼ لػاف د ػطثفو
 مف الطثاعو.

 :كمف األمقم  مم  ذلؾ ،اتو وحذفو/ اختالف القراءات في حرف المد بعد اليمز بين إثبٖ

غُ  مَ َوَيٮۡ ﴿: / حاؿ وعػال ل َٛ ٮرِ  ِػ  يُ٪ ـَِع ٨٦َ ِػ  ٱلىَّ َٛ َٰتِ َذ َفََٰق  َو٨٦َ ِػ  ٱلكٍّ
َ
ۚۡ إِّلٍّ ٨٦َ َمةَٓء  ِض ۡرٱِۡل ُ دَ ٮۡ  ٱّللٍّ

َ
 هُ َوُِكٌّ خ

 [.ٕٖ: اللمؿ﴾ ] َدَِٰػؿِي٨َ 

زة  ك فػػص مػػػف ماطػػـ  كخمػػػؼ لوػػػكر( ثمػػد الهمػػػز كضػػـ الوػػػاق  كحػػرل  مػػػ ) حػػػرل ال مهػػكر القففراءات:
 .(ُ)ث طر الهمز  كدوح الواق

دث طت  ( وكله) :كلطمه  ( ت )للهـ  عمكر  معا ثالما ؿ :ك ه حراقة  ال مهكر ثالمد ذك التوجيو:
  لله  عمه دعال ماضاا :اللكف لمعاحث  افضاد  دالهاق دو مكض  خفض  كك ه مف حرل ثال طر ذك

 .(ِ)كالهاق دو مكض  لطب ثوعدم الفعؿ إلاها  كالرد  كالوذكار ثمعل   اق كالكاك دال  مم  ال م 
كاوضح األقر الموروب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا اآلاػ  مػف خػالؿ ا خػوالؼ دػو ك ػكد  األثر:

المد كمدمه؛ وثعا  خوالؼ ال راقات دو ذذا المكض  ثاف إقثات  رؼ المد ثعد الهمز كوركه  دعم  
همػز  الثدؿ؛ كذلػؾ لم ػوق  ػرؼ المػد ثعػد ال ثـؼ المد ثاككف المد مف ححراقة ال مهكر ثإقثات  ر 

ث طػر الهمػز   اكػكف ذلػاؾ مػد ثعػد الهمػز؛ كذلػؾ لعػدـ ك ػكد شػرطه كممػ  حػراقة  مػزة كمػف كاد ػه 
 كذك  رؼ المد.

َِّن٢ًِ َو٦ََس٤ُُ٭٥ۡ ِػ  ﴿: ب/ حاؿ وعػال  ۡػَؿَج َمۡط  ٱۡۡلِ
َ
ۡرٍع أ ـَ َِ ٱۡق ذَ َٚ  ۥةَزَرهُ  َٔ  َف  ۥ٫ُ  َٔ ٠َ َ٤ َٰ ُق ٮ٫ِِٝ  ٱۡق َذَٮىَٰ َٚ  ٘ۡ  ۦٰىََلَ

ِضُت  ٕۡ اعَ ُح رٍّ َـّ َِ ثِِ٭٥ُ  ٱل ُۗ َِلًَِ٘ ةَر ٍّٛ َٔ َؽ  ٱ١ُ٣ۡ ُ َو ِي ٨َ  ٱّللٍّ ٤٧ُِ ٮاْ  ٱَّلٍّ َٔ َٰ ٤َِدَِٰخ َءا٦َُ٪ ٮاْ َو ِٛ  ٱ٣طٍّ ۡ٘ ۡص ًؿا  َؿةٗ ٦ِ ۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ
َ
َوأ

ً ِْ  [.ِٗ: الفوح﴾ ]٧َۢأَ
                                                           

 د الفوػػاح ال اضػػو: الثػػدكر الزاذػػرة( مثػػّّٔص) هػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط دػػو ال ػػراقات العشػػر( الظػػر  اثػػف مُ)
 (.ِِٔص)
 (.ِٕٓص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ِ)
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  كل مػزة دػو ثخمؼ مله ث طر الهمزة كذشاـدنزرر " ثالمد  كحرل اثف ذككاف  حرل ال مهكر " القراءات:
 .(ُ)الكحؼ مماه و  اؽ الهمزة كوثهامها

 زرر  :و ػػكؿ  ماكلػػه :مقػػؿ ( داممػػه)لٌف ) زرر( ثالمػػد ممػػ  كزف  :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ذػػك التوجيففو:
 كحػػػػػػاؿ الفػػػػػػراق  دطػػػػػػار دػػػػػػو طكلػػػػػػه الػػػػػػزرعى   زر الشػػػػػػطقي  :لم  كدامػػػػػػؿ  زر الشػػػػػػطق  اػػػػػػؤازرر مػػػػػػؤازرة

 كذػػذا ذػػك  (ّ)" مػػف افزارة  زرر لدعمػػه"  :ق(ُِٓ)ت كحػػاؿ األخفػػش  (ِ)"رر دأمالػػهدػػنز " :ق(َِٕ)ت
كذػذا مقػؿ ضػرثه ا لملثػو   دعػؿ كلدعػؿ :لزرر دعمه داككف داه لغوػاف :لاككف حكؿ اثف مامر  األشثه

كما حكل ال ث  ثما لثت ملها  كك ه مف   د كار ا ثأط اثه  إذ خرج ك در -كثمـ طم  ا مماه-
ۡزرِي ۦٓ ثِ  ٫ِ  ٱۡم  ُؽدۡ ﴿ :كملػػه حكلػػه وعػػال   لزرر( ثمعلػػ  حػػكار لٌف ) :رل ثال طػػر ذػػكحػػ

َ
لم  [ُّ: طػػه ] ﴾أ

 .(ْ)حكوو
كاظهػػر األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو  األثففر:

همػز كوركػه  دعمػ  خوالؼ ال راقات دو اآلا  ثاف إقثػات  ػرؼ المػد ثعػد الوثعا   ك كد المد كمدمه؛
حراقة ال مهكر ثإقثات  رؼ المد ثاككف المد مف حثاؿ الثدؿ؛ كذلؾ لم وق  ػرؼ المػد ثعػد الهمػز  

 كمم  حراقة حطر الهمز   اككف ذلاؾ مد ثعد الهمز؛ كذلؾ لعدـ ك كد شرطه كذك  رؼ المد.

 :مقم  مم  ذلؾألكمف ا، / اختالف القراءات في األسماء بين الجمع واإلفرادٗ

ِي٨َ  ﴿: ل/ حػاؿ وعػال  ٮَن  ٱَّلٍّ ُٕ ٍّ  ٱنلٍِّبٍّ  ٱلؿٍُّقٮَل يَتٍّجِ ِّمِ
ُ
ِي ٱِۡل ِٔ٪َؽ٥ۡ٬ُ ِػ  ۥََيُِؽو٫َ٩ُ  ٱَّلٍّ َٰحِ ١ۡ٦َُذٮًبة  َِّن٢ًِ وَ  ٱۡلٍّۡٮَرى  ٱۡۡلِ

 ِ ُمُؿ٥٬ُ ث
ۡ
ُؿوِف يَأ ٕۡ ٨ِ  ٱل٧َۡ َٔ َُٰ٭٥ۡ  ًَِّبَِٰخ َوُيِع٢َّ لَُ٭٥ُ  ٱل٧ُۡ٪١َؿِ َوَيۡ٪َ٭ى ٍُّ ًۡ٭ِ  ٱ٣  َ٤ َٔ هِ َر ٥ُ َوُيَعّؿُِم  ُٓ َخ ۡ٪ُ٭٥ۡ  ٱۡۡلََبأ  ٌَ َوَي

٢ََٰ إَِۡص٥ۡ٬َُ وَ  ـَ ۡٗ َ
ًِۡ٭٥ۡۚۡ  ٱ٣ٍِّت  ٱِۡل َ٤ َٔ  [.ُٕٓ: األمراؼ﴾ ]ََك٩َۡخ 

ثػكاف الطػاد  كحػرل اثػف مػامر القراءات: الشػامو ثفػوح الهمػزة  حرل ال مهكر )إطػرذـ( ثكثػر الهمػزة كا 
قثات للؼ ثعدذا  .(ٓ)كمدذا كدوح الطاد كا 

                                                           

 (.ُْٓ/ِج) (  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرِّْص) ( الظر  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةُ)
 (.ٗٔ/ّج) معالو ال ر ف( الفراق: ِ)
 معالو ال ر ف: ق(: ُِٓالمعركؼ ثاألخفش األكثط )ت األخفش: لثك ال ثف الم اشعو الثمخو الثطرم  (ّ)

 (.ُِٓ/ِج)  ـ(َُٗٗ-قُُُْو  اؽ: د.ذدل م مكد حرام   مكوث  الخال و  ال اذرة  األكل  )
 (.ُٕ/ُج) فردات غراب ال ر ف(  الراغب األطفهالو: مْٕٔ ٕٓٔص( اثف زل م :     ال راقات )ْ)
 (.ُّٗص) (  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِِٕ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرٓ)
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َربٍَّ٪ ة َوَّل  ﴿: ك كلػه وعػال   للها مكاد   لما اوف كا مماػه دػو ال ػر ف :مهكر ذكك ه حراقة ال  التوجيو:
ا ٧َ٠َة َۡح٤ََۡذ٫ُ  ًَۡ٪ةٓ إَِۡصٗ َ٤ َٔ ِي ٨َ ٰىََلَ  ۥَح٢ۡ٧ِۡ  ۚۡ  ٱَّلٍّ ٣َُِٰس ٥ۡ كحكلػه ﴿ [ ِٖٔ]الث ػرة:﴾ ٦ِ ٨ َرۡج٤َِ٪ ة َٰ َذ َػ ۡؾُت٥ۡ ٰىََلَ

َ
َوأ

 :إلػ  مػا ل معػكا مماػه  كك ػه مػف حػرل ثػال م  ذػك دردكا ما اخومفكا داػه  [ ُٖ ؿ ممراف: ]﴾ إَِۡصِي  
 :كدػػػو حراقوػػػه ذمزوػػػاف  مقػػػؿ  ػػػذع كل ػػػذاع  إطػػػر ك  طػػػار :و ػػػكؿ  األق ػػػاؿ :ثمعلػػػ  (اآلطػػػار)لٌف 

 ( للطػػارذـ) :كاألطػػؿ  دممػػا ا ومعػػت ذمزوػػاف لالػػكا القالاػػ   طػػما ل :كالقالاػػ   للػػؼ ال مػػ  :األكلػػ 
 :ل كلػػػػه  ثػػػػؽ ممػػػػ  افطػػػػر ككػػػػذلؾ  طػػػػارذـكذػػػػو ل  للػػػػه لػػػػـ اخومػػػػؼ دػػػػو  مػػػػ  األغػػػػالؿ :ك  وػػػػه

٢ََٰ وَ ﴿ ـَ ۡٗ َ
ًِۡ٭٥ۡۚۡ  ٱ٣ٍِّت  ٱِۡل َ٤ َٔ  .  (ُ)ذو العهكد :إف اآلطار :حاؿ ﴾ََك٩َۡخ 
كاوضػػح األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو  األثففر:

كافدػػراد  دعمػػ  حػػراقة اثػػف ك ػػكد المػػد كمدمػػه؛ كذلػػؾ وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاػػ  ثػػاف ال مػػ  
كذك اللاو  مف ك ػكد  ػرؼ المػد ثعػد   مد الثدؿ :مامر ثال م  ثاككف دو ذذر الكمم  مداف: األكؿ

مػػد طثاعػػو كذػػك اللػػاو  مػػف  ػػرؼ المػػد الػػذم ثعػػد الطػػاد  كممػػ  حػػراقة ال مهػػكر   :الهمػػز  كالقػػالو
 دراد   اككف ذلاؾ مد دو الكمم ؛ كذلؾ لعدـ ك كد  رؼ المد.فثا

ؿۡ َٚ ﴿: ب/ حاؿ وعال  ُْ ِ إََِلأ َءاَثَٰؿِ رَۡۡحَِخ  ٱ٩ َٙ يُۡحِ  ٱّللٍّ ًۡ ۡرَض ٠َ
َ
ٓۚۡ  ٱِۡل َؽ َمۡٮدَِ٭ة ٕۡ  [.َٓ: الركـ﴾ ]َب

كحػػرل اثػػف مػػامر   حػػرل ال مهػػكر )لقػػر( ث طػػر الهمػػزة ك ػػذؼ األلػػؼ ثعػػد القػػاق ممػػ  الوك اػػد القففراءات:
 .(ِ)كللؼ ثعد القاق مم  ال م  ثمد الهمزة  قار( ) ك مزة كالكثائو كخمؼ ك فص مف ماطـ

 :كدلامػه حكلػه  لٌلػه لكوفػ  ثالكا ػد مػف ال مػ  للااثوػه ملػه :ك ػه حػراقة ال مهػكر ثػافدراد ذػك التوجيو:
َٟ َرّبِ ٣ِ ََتَِۡضَٰ  َٝةَل ﴿ ِض٤ُۡخ إََِلۡ َٔ زَؿِي َو

َ
أ خ ْوَّلٓءِ ٰىََلَ

ُ
للػه  :كك ػه مػف حػرل ثػال م  ذػك  [ْٖ: طػه ] ﴾٥ۡ٬ُ أ

وعراػؼ مػف   ا ػر  -مػز ك  ػؿ-كالمػراد ثهػذا مػف ا   طر دو األرض مرة ثعد مػرةلراد ثه لقار الم
دػأراذـ ا وعػػال  إ اػاق ثعػد مػػكت لاعردػكا مػا غػػاب مػلهـ ثمػا حػػد   ثالثعػث ك  اػكحف ث اػاة ثعػػد مػكت

 .(ّ)كلقثت لم    مماهـ  دوككف لثم  دو الكمظ لهـ  شاذدكر ماالا
ت دو ذذا المكض  مػف خػالؿ ا خػوالؼ دػو ك ػكد المػد كمدمػه؛ كاوثاف لقر اخوالؼ ال راقا األثر: 

كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاػػ  ثػػاف ال مػػ  كافدػػراد  دعمػػ  حػػراقة ال مػػ  ثػػاككف دػػو ذػػذر 

                                                           

 (.ُٔٔ ُٓٔص) (  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ِٖٗص( الظر  اثف زل م :     ال راقات )ُ)
 قات الثػػث راالواثػػار دػػو ال ػػ (  لثػػك ممػػرك الػػدالو:ّْٓ/ِج) لعشػػر( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات اِ)
 (.ُُٓص)
 (.ِّٖص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ّ)
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  مػد طثاعػو :كذػك اللػاو  مػف ك ػكد  ػرؼ المػد ثعػد الهمػز  كالقػالو  مد الثػدؿ :الكمم  مداف: األكؿ
فدراد   اكػػكف ذلػػاؾ مػػد دػػو د القػػاق  كممػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثػػاثعػػ كذػػك اللػػاو  مػػف  ػػرؼ المػػد الػػذم

 الكمم ؛ كذلؾ لعدـ ك كد  رؼ المد.

، المضموم الواقعين بعد الكسر بين التحقيق والتغييفر وأ/ اختالف القراءات في اليمز المكسور ٘
 :كمف األمقم  مم  ذلؾ

ِي٨َ  إِنٍّ ﴿: ل/ حاؿ وعال  ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ وَ  ٱَّلٍّ َِٰب وَ  ٱنلٍَّطََٰؿىَٰ واْ وَ ٬َةدُ  ٱَّلٍّ ِ  يَ  ِٔٱ٣طٍّ ِ ٨ۡ٦َ َءا٨َ٦َ ث ٢َ٧ِ  ٱٓأۡلِػؿِ  ٱَۡلَۡٮمِ وَ  ٱّللٍّ َٔ َو
ِي٨َ إِنٍّ  ﴿  [ِٔ: ةث ر ال﴾ ]...َص٤َِٰٗعة  ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ وَ  ٱَّلٍّ َِٰب ٬َةُدواْ وَ  ٱَّلٍّ ِ  ٱنلٍَّطََٰؿىَٰ وَ  ٮنَ  ُٔ ٱ٣طٍّ ِ ٨ۡ٦َ َءا٨َ٦َ ث  ٱَۡلَٮۡمِ وَ  ٱّللٍّ

٢َ٧ِ َصَٰ  ٱٓأۡلِػؿِ  َٔ ٩ُٮَن َو ـَ ًِۡ٭٥ۡ َوَّل ٥ۡ٬ُ َحۡ َ٤ َٔ  [.ٗٔ: المائدة﴾ ]٤ِٗعة ََٚٗل َػٮٌۡف 

حػػػػرل ال مهػػػػكر )الطػػػػاثئكف  الطػػػػاثئاف(  اػػػػث كحعػػػػت  ثإقثػػػػات الهمػػػػز  كحػػػػرل لػػػػاد  كلثػػػػك  القففففراءات:
 كامـز مف ذذا ضػـ  ػرؼ الثػاق لالاثػب الػكاك  كل مػزة دػو   عفر)الطاثكف  كالطاثاف( ثورؾ الهمز

الوثػهاؿ ثػاف ثػاف  كاػزاد لػه دػو كممػ  )الطػاثئكف(  :كالقػالو  كلػاد  :األكؿ :ك هافالطاثئاف( كحفا )
وػػه دػػو كػػؿ ذمػػز مضػػمـك ثعػػد كثػػر كذلػػؾ دػػو قثػػداؿ الهمػػزة  اػػاق خالطػػ  كذػػذر حراك ػػه قالػػث كذػػك إ
 (ُ)الكحؼ كما ثثؽ

مف  كك ه  اذا خرج مف داف ال  داف  لله مأخكذ مف طثأ دالف :ك ه حراقة ال مهكر ذك  التوجيو:
ذا ماؿ إ (طثا اطثك)لك اككف لخذر مف   ف كورؾلف اككف لراد الهمز دماَّ  :حرل ث ذؼ الهمز ذك

: وعال ألف حمثه اماؿ ال  كؿ لعب لفراغه  كا كم ذذا المعل  حكله  ؛ثم  الطثو طثاا  كثه
ۡوُت إََِلِۡ٭٨ٍّ ﴿

َ
ًَۡؽ٨٬ٍُّ أ  .(ِ)اهفٌ ؿ إلالم :لم  [ّّ: اكثؼ ] ﴾ِإَوّلٍّ دََۡصِۡف َخِّنِ ٠َ

لٌمػا لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المثػأل  داوثػاف مػف خػالؿ اخػوالؼ لػكع المػد ك كمػه وثعػا  األثر:
 خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر الكممػػ  ثػػاف و  اػػؽ الهمػػز كثػػاف وثػػهامه لك  ذدػػه لك إثدالػػه  دعمػػ  حػػراقة 

لػؾ لم ػوق  ػرؼ المػد ال مهكر ثو  اؽ الهمز لك وثهامه ل مزة كحفا ثاككف المد مف حثـ الثدؿ؛ كذ
ذؼ الهمػػزة ثػػاككف المػػد مػػف حثاػػؿ الطثاعػػو؛ كذلػػؾ  ػػ ثعػػد الهمػػز الم  ػػؽ لك المثػػٌهؿ  كممػػ  حػػراقة

لو ػػرد  ػػػرؼ المػػد مػػػف الثػػػثب كذػػك الهمػػػز  كممػػ  حػػػراقة  مػػػزة ث ػػذؼ الهمػػػزة كحفػػا  لك إثػػػدالها اػػػاق 

                                                           

المكوثػػ    ح  الػػلظـ ال ػػام  ل ػػراقة الإلمػػاـ لػػاد (  شػػر ٓٗ ّْص) الفوػػاح ال اضػػو: الثػػدكر الزاذػػرةمثػػد الظػػر   (ُ)
 (.ٖٖ/ُج) ال اذرة  األزذرا  لموراث

 (.ََُص) (  اثف زل م :     ال راقاتُٖص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ِ)
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ك لرثػ  لك ثػت ك كمػه  ػكاز مػدر ثم ػدار  ػركواف ل  خالط  ثاككف المد مف حثاؿ العارض لمثككف
 كثاأوو مزاد وفطاؿ لذلؾ حراثا  كلٌما دو  ال  الكطؿ دهك كال مهكر.

٢ٍَٰ ٰىََلَ ﴿: ب/ حاؿ وعال  ـَ ِّ َُٰصُ٭٥ۡ ِػ  ـَ ۡز
َ
ِٟ ٥ۡ٬ُ َوأ ِ َرآن

َ
 [.ٔٓ: اس ﴾ ] ٮنَ  ُٔ ٦ُذٍِّك  ٱِۡل

 :ل ػػك  )موكئػػكف( ثإقثػػات الهمػػز إذا كحعػػت مضػػمكم  ثعػػد كثػػر كثعػػدذا كاك حػػرل ال مهػػكر القففراءات:
 ﴿لف اطفئكا ﴾  كحرل لثك  عفر ث ذؼ الهمز  كا ؼ مماها  مزة كمػا  ﴾ مثوهزقكف﴿  ﴿موكئكف ﴾

 (ُ)(الطاثئكف)ا ؼ مم  كمم  

كذلػؾ ألٌف الهمػز مػاف الكممػ   كك ػه  ؛الث اق مم  األطؿ :ك ه حراقة ال مهكر ثالهمز ذك التوجيو:
 .كذلؾ لق ؿ الهمز ؛طمب الوخفاؼ :مف حرل ث ذؼ الهمز ذك

لٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذذر المثأل  داوثاف مف خالؿ اخوالؼ لكع المد  ثر:األ 
وثعا  خوالؼ ال راقات دو ذذر الكممات ثاف و  اؽ الهمز كثاف وثهامه لك  ذده لك إثداله   ؛ك كمه

؛ كذلػؾ لم ػوق دعم  حراقة ال مهكر ثو  اؽ الهمز لك وثهامه ل مزة كحفا ثاككف المد مف لػكع الثػدؿ
 رؼ المد ثعد الهمز الم  ؽ لك المثٌهؿ  ك كمه ال طر لم مهكر كالوقماث لػكرش كمػا و ػدـ  كممػ  

؛ كذلؾ لو رد  رؼ المد مػف الثػثب كذػك الهمػز  طثاعااحراقة لثو  عفر ث ذؼ الهمزة ثاككف المد 
اػؿ العػارض لمثػككف  كمم  حراقة  مزة ث ذؼ الهمزة كحفا لك إثدالها ااق خالط  ثاككف المػد مػف حث

 ٌما دو  ال  الكطؿ دهك كال مهكر.كل

  كمػف األمقمػ  اإلعطفاءو أتى( بين معنى المجفيء  الفعل الماضي )معنى / اختالف القراءات في ٙ
 :مم  ذلؾ

ًُۡس٥ۡ إَِذا َق ٧ٍّۡ٤ُذ٥ ﴿: ل/ حاؿ وعػال   َ٤ َٔ ۡوَؾَٰ َؽُز٥ۡ َٚ َٗل ُصَ٪ ةَح 
َ
ٓٮاْ أ ُٕ  ًِ ن تَۡكََتۡ

َ
َردتَّ ٥ۡ أ

َ
ٓ ٦ٍّ  ِإَوۡن أ َءادَۡح ُذ٥  ة

 ِ ُؿوِف  ث ٕۡ ٓ  ﴿: كحػاؿ وعػال   [ِّّ: الث رة﴾ ] ٱل٧َۡ َِٰل  َو٦َة ٦َۡق
َ
ُبَٮاْ ِػٓ أ ِٔ٪ َؽ  ٱنلٍّةِس َءادَۡحُذ٥ ٨ِ٦ّ ّرِٗبة ٣ّرَِيۡ ََٚٗل يَۡؿُبٮاْ 

  ِ  [.ّٗ: الركـ﴾ ] ٱّللٍّ

كؼً  حرل ال مهكر) القراءات: ا  وىٍاػويـٍ ثًػاٍلمىٍعري ػا  وىٍاػويـٍ ًمػٍف ًرثنػ -مى مى ا( ثالمػد مػف ثػاب افمطػاق  كحػرل اثػف كى
 .(ِ)هما مف ثاب الم وقاد  اٍلهىٍمزىةً  كقار ث طر

                                                           

 (.ّٗص) ( ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشرُ)
 (.ِِٖ/ِج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرِ)
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 ألف ؛﴾إَِذا َق ٧ٍّۡ٤ُذ٥  ﴿ :حكلػه ك  ػوهـ  افمطاق :لٌله ثمعل  :ك ه حراقة ال مهكر ثالمد ذك التوجيو:
 كدػو   ئػوـ مػا لم: الم ػوق مػفلٌلػه  :ذػك  كك ػه مػف حػرل ثال طػر افمطػاق مػ  إ  اككف   الوثماـ
دػو  طػر ال" ك ػه  :ق(ٕٖٓ)ت افمػاـ اللػكارم. حاؿ (ُ)ثه لواوـ ما ثمموـ إذا :المعل    ذؼ الكالـ
دَۡخ  ﴿ :لم:  ئوـ ثه المراض  ممػ   ػد  ئوـ لله ثمعل   :ذك الث رة

َ
َٝةلُٮاْ َي٧ََٰۡؿَي٥ُ  ۥ  َٝۡٮَمَ٭ة َح٫ُ٤٧ُِۡ  ۦث٫ِِ  َٚد

ۡؽ ِصۡبِخ َمۡي  َٞ ة ٔٗ ٣َ  كدثػر ثػذلوـ  كملػه ( دعموـ)ثمعل   هالمفعك ف ؛ ألل ؼى ذً [  قـ  ي ِٕ مراـ: ﴾ ] ة َٚؿِّيٗ
ُؽهُ  ۥإ٫ٍّ٩ُِ  ﴿ ۡٔ ة ۥََكَن َو ًّٗ تِ

ۡ
 [  لم: مفعك   داوعدل لكا د.ُٔمراـ:  ] ﴾ ٦َأ

  هماك ػذد لاثثاف ا كز ا حوطار مم  ل ػدذماكك ه المد: لله ثمعل : لمط ؛ لاوعدل لمفعكلاف مو
 الركـ: لله مف الموعدم لكا د  كحد اثوكدار.دو  طر الكك ه   : ما  واومكذـ إاارمداطح ل

 (ِ)كك ه المد: لله مف لمط   لم: لم شوق لمطاوـ لملاس مف الرثا "
لٌمػػا لقػػر اخػوالؼ ال ػػراقات دػو ذػػذاف المكضػعاف داوضػػح مػػف خػالؿ ا خػػوالؼ دػو ك ػػكد مػػد  األثفر:

معلػ  الم ػوق كافمطػاق  دعمػ  حػراقة  الثدؿ كمدمه  كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقات دػو اآلاوػاف ثػاف
كذلػؾ لك ػػكد  ػػرؼ المػد ثعػػد الهمػز كذػػذر ذػو طػػكرة الثػػدؿ   ؛ل مهػكر ثػػاككف المػد مػػف حثاػؿ الثػػدؿا

ككؿه ملهـ مم  حامدوػه دػو م ػدار ذػذا المػد  كممػ  حػراقة اثػف كقاػر ثال طػر   اكػكف ذلػاؾ مػد ثعػد 
 الهمز؛ كذلؾ لعدـ ك كد  رؼ المد مم  ذذر ال راقة.

ةر٬َِة ُث٥ٍّ ُقه٤ُِٮاْ  َولَٮۡ  ﴿: حػاؿ وعػال  ب/ َُ ۡر
َ
ًِۡ٭٥ ٨ِۡ٦ّ أ َ٤ َٔ ﴾  ٓأَلدَٮ٬َۡة َو٦َة د٤ََجٍُّسٮاْ ثَِ٭ ةٓ إِّلٍّ يَِك رٗيا ٱ٣ِۡٛۡذَ٪حَ ُدِػ٤َۡخ 

 [.ُْ: األ زاب]

ألوكذا( ثمد الهمز  كحرل لاد  كلثك  عفر كاثف كقار كاثػف ذكػكاف ثخمػؼ ملػه  حرل ال مهكر) القراءات:
 .(ّ)ثال طر

ك  ػػوهـ   -لم لػػـ امولعػػكا ملهػػا-ألمطكذػػا  :لٌف المعلػػ  :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثالمػػد ذػػك التوجيففو:
ككلػػكا ممػػ   :لػػك حاػػؿ لهػػـ :لم  دافمطػػاق مػػ  الثػػؤاؿ  ثػػف ﴾ٓأَلدَٮ٬َۡ  ة  ٱ٣ِۡٛۡذَ٪  حَ ُث  ٥ٍّ ُق  ه٤ُِٮاْ  ﴿ :حكلػػه

الشػػػرؾ أل ػػػاثكا  لػػػك دمػػػكا إلػػػ "  :ق(َُُ)ت كحػػػاؿ ال ثػػػف  المثػػػمماف مػػػ  المشػػػركاف لفعمػػػكا ذلػػػؾ
 .(ْ)"كالفول  الشرؾ  كلمطكذا

                                                           

 (.ٕٗص) (  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ُّٕص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتُ)
 (.َِٕ/ِج) ( اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
 اثػػف خمػػؼ الم ػػرئ: العلػػكاف دػػو ال ػػراقات الثػػث   (ّْٖ/ُج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرّ)
 (.ِٖص)
 (.ْٕٓ ٕٓٓص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتْ)
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 حػػاؿ الز ػػاج .-لم لفعمكذػػا-لػػك ثػػئمكا دعػػؿ الفولػػ  ألوكذػػا  :لٌف المعلػػ  :كك ػػه مػػف حػػرل ثال طػػر ذػػك
 .(ُ)"ألوكذا لم ل طدكذا"  :حكله ق(ُُّ)ت

لٌما األقر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا المكضػ  داوثػاف مػف خػالؿ ا خػوالؼ دػو  األثر:
ك ػػكد مػػد الثػػدؿ كمدمػػه  كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اآلاوػػاف ثػػاف معلػػ  الم ػػوق كافمطػػاق  
دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثػػاككف المػػد مػػف حثاػػؿ الثػػدؿ  كذلػػؾ لك ػػكد  ػػرؼ المػػد ثعػػد الهمػػز كذػػذر ذػػو 
طكرة الثػدؿ  ككػؿه مػلهـ ممػ  حامدوػه دػو م ػدار ذػذا المػد  كممػ  حػراقة لػاد  كمػف كاد ػه ثال طػر   

 ككف ذلاؾ مد ثعد الهمز؛ كذلؾ لعدـ ك كد  رؼ المد مم  ذذر ال راقة.ا

 :/ اختالف القراءات في اليمز بين تقديمو عمى المد وتأخيره عنوٚ

ٓ  ﴿: وعػال  هلك حكمقاله  ٧َۡ٪ة ٰىََلَ  ِإَوَذا َٕ ۡج
َ
نَصَٰ ٨ِ خ ٔۡ َؿَض َوَن  ٱۡۡلِ َ

ّ ِإَوَذا َمكٍّ ٫ُ  ۦة ِِبَة٩ِجِ ٫ِ  َٔ  أ  ﴾ٮٗق ة  ُٔ ََكَن َي ٱلِشٍّ
ٓ  ﴿  كحكله وعػال : [ّٖ: افثراق] ٧َۡ٪ة ٰىََلَ  ِإَوَذا َٕ ۡج

َ
نَص٨َِٰ خ َؿَض َوَن  ٱۡۡلِ ۡٔ َ

٫ُ  ۦةِِبَة٩ِج٫ِِ  َٔ أ َّ ِإَوَذا َمكٍّ َُٚؾو ُدََعٍٓء  ٱلِشٍّ
ؿِيٖي    [ُٓ:الطؼ﴾ ] َٔ

( ثو ػػداـ قلػػا ) لػػأ( ثو ػػداـ الهمػػز ممػػ  المػػد  كحػػرل اثػػف ذكػػكاف كلثػػك  عفػػر ) : حػػرل ال مهػػكرالقففراءات
 .(ِ)مم  الهمز األلؼ

  كك ه مف حرل (ّ)الثعد كذك (اللأم) لله مم  لطؿ الفعؿ  مف :ك ه حراقة ال مهكر ذك :التوجيو
كمقؿ ذذا  ( دم )ككزله   ذذا مف ثاب ال مب :حالكا ( داع)مم  كزف  (لاق)لٌف  :ثوأخار الهمز ذك
٦َةٓ ﴿ :اؿ ثث اله كوعال كما ح -لم لهض-ذك مف لاق الكق  :كحاؿ حكـ  رلل كراق :دو ال مب حكلهـ

ةِح٫َُ  َٛ   ۥإِنٍّ ٦َ
ُ
لكل دال مثت الكاك  :كاألطؿ  -لم ولهض -ما إف مفاو ه لولكق   [ٕٔ:ال طص] ﴾َۡلَُ٪ٮٓأ

 .(ْ) لو ركها كالفواح ما حثمها كمددت ومكالا لمهمزة ؛للفا
كذلػؾ ثثػثب   آلاوػاف دػو اخػوالؼ لػكع المػد ك كمػهلقر اخوالؼ ال راقات دو ذاواف ا ضحكاو: األثر

  دعمػ  حػراقة ال مهػكر ملػه اخوالؼ ال راقات دو ذذر الكمم  ثاف و داـ الهمز مم  المد كثاف وػأخارر
  ككؿه مز مم   رؼ المد كذذر طكرة الثدؿثو داـ الهمز ثاككف المد مف حثـ الثدؿ  كذلؾ لو دـ اله

                                                           

مراثهُ) (  اثػف ِْٕ/ٓج) ارثػو: ال  ػ  لم ػراق الثػثع (  الظر   لثك ممػو الفَِِ/ْج) ( الز اج: معالو ال ر ف كا 
 (.ٕٓٓ ْٕٓص) زل م :     ال راقات

 (.ُّٔ/ُج( الظر  إو اؼ دضالق الثشر )ِ)
 (.ٖٗٓ/ُج) ( الظر  م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا ّ)
 (.َْٗ َْٖص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتْ)
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كف المػد مػف حثاػؿ الكا ػب اكملهـ مم  حامدوه دو م دار مدر  كمم  حراقة لثو  عفر كاثف ذككاف ثػ
كذلؾ لوأخر الهمػز مػف المػد الػذم ا ومػ  معػه دػو كممػ  كا ػدة  ككػؿه ملهمػا ممػ  حامدوػه  ؛الموطؿ

 دو مروث  كم دار مد الموطؿ.

 المد العارض لمسكونأثر اختالف القراءات في أحكام  :المطمب الرابع

 :ك المػػاف دػػ  كممػػ   دػػاألكؿالمػػد العػػارض لمثػػككف ذػػك: لف ا ػػ  الثػػككف العػػارض ثعػػد  ػػرؼ المػػد ل
 .(ُ) [ْ:حراش ] ﴾ ٨ْ٦ِ َػٮٍْف ﴿ :ل ك :  كالقال [ُ:الفاو  ] ﴾ الؿٍِّظ٥ًِ ﴿ :ل ك

ل ػكاز حطػرر إلػ    لعركض ثككله د  الكحؼ دكف الكطؿ  ك كمه ال كاز ؛كثم  مارضا لمثككف
از وكثػػطه ك ػك   ذل   ا ػكز حطػػرر إلػ  ذػذا الم ػػدار ػركواف ثاثػوقلاق الموطػػؿ العػارض لمثػككف الػػ

مػدر لرثػ   ركػات مطم ػا. ك ػكاز مػدر خمػػس  ركػات إذا كػاف موطػال. ك ػكاز مػدر ثػت  ركػػات  مل
 .(ِ)د  كؿ لحثامه

 كال ثـ إل  ثو  لحثاـ  كذ :
٧َُ٤ْٕٮنَ ﴿ :ل ك  ( المد العارض لمثككف المطمؽُ)  .[ِِ]الث رة:  ﴾َت
 .[ٔٓ]اللثاق:  ﴾َقٮَْف ﴿ :ل ك  ( الماف العارض لمثككفِ)
 .[ٔ]المائدة:   اقى﴾﴿ :ل ك  وطؿ العارض لمثككف( المّ)
﴾ ﴿ :ل ك  ( الثدؿ العارض لمثككفْ)  .[ِٗ]الرمد:  مىنبو
 .[ّٕ]إثراذاـ:  ﴾ الطَّالةى ﴿ :ل ك  ( المد العارض لمثككف كذك ذاق وألاثٓ)
٤ُٮهُ ﴿ :ل ك  ( المد العارض لمثككف كذك ذاق ضمارٔ) َٞ  .[ٕٓ]الث رة:  ﴾ َخ

حػػػ  حثػػػؿ الثػػػككف العػػػارض حػػػد اكػػػكف  ػػػرؼ لػػػاف   مػػػد  دهػػػك المػػػاف العػػػارض كذلػػػؾ ألف ال ػػػرؼ الكا
. كحد اككف الثككف العارض لمثككف. كحد اككف  رؼ مد مثثكؽ ثهمز دهك الثدؿ العارض لمثككف

 ذمػػػز دهػػػك الموطػػػؿ العػػػارض لمثػػػككف  لك دػػػ  ذػػػاق وألاػػػث  لك ذػػػاق ضػػػمار  كحػػػد اكػػػكف ولفثػػػه دػػػ

                                                           

 (.َُٔص) (  مثدال ؽ ال اضو: الع د الفراد دو ممـ الو كادَُّصلمراد )( الظر  مطا  حاثؿ لطر: غاا  اُ)
 (  الظر المرطػفو: ذدااػ  ال ػارم الػ  و كاػد كػالـ الثػارمََُص) ( م مكد ممو ثثػه: العماػد دػو ممػـ الو كاػدِ)
 (.ُِٗص) ر اب ش  و:  ما  الوالكة دو و كاد ال ر ف(  َّٓ/ُج)



 

298 
 

ذػػاق وألاػث  ك  ذػػاق ضػػمار  ثعػػد  ػرؼ مػػد لػػاس مثػػثكحا الثػككف العػػارض كاحعػػا دػ  غاػػر ذمػػز ك  
 . (ُ)ثهمز دهك المطمؽ

لاؾك   .وكؿ مف ذذر األحثاـ ك كمه داما ام مفالكالـ  ا 

  :المد العارض لمسكون المطمق /القسم األول
  كذػػك األطػػؿ (ِ)ذػػك لف ا ػػ  الثػككف العػػارض ثعػد  ػػرؼ مػد غاػػر مثػػثكؽ ثهمػز دػػ  كممػ : تعريففو

مػف األحثػاـ  ككقاػرا مػا اػأو  الكػالـ ممػ  المػد العػارض لمثػككف دػ  ثعػض الكوػب ثاللثث  إل  غارر 
مطم ػا لعػدـ و ااػدر ثمػاف  ك  موطػؿ  ك  ثثػدؿ ك   واه د ط دكف غاػرر مػف األحثػاـ  كثػمم طكرا مم

 ثهاق وألاث  ك  ثهاق ضمار.
اَط ال٧ُْْكَذ٥ًَِٞ ﴿ :ل ك  : إف كاف  خرر مفوك ا دو   إمرابحكمو   لك دو ػ  ثلػاق  [ٔ :الفاو ػ ] ﴾الَّصِ
: المدكد القالق  م  الثككف الم ض. كالمراد ودفاه قالق  لك ه كذ   [ِ :الفاو  ] ﴾ا٣ْٕةل٧َِيَ  ﴿:ل ك

 ثالمدكد القالق  ذلا:
ألف لطػمه طثاعػ  دػ   الػ  الكطػؿ  ك   ؛ركواف: ممػال ثاألطػؿ  كلظػرا لمكطػؿ( ال طر إل   ُ)

 امد الطثاع  إ   ركواف.
لكػكف ثػككله مارضػا    ذػك معػدـك مطم ػا  وػ  اكػكف طثاعاػا  ؛مدر لرث   ركات موكثط: ل( الِ)

 دامد  ركواف  ك  ذك مك كد دائما  و  اككف الثككف لطماا دامد ثوا.
 لشثهه ثالالـز   اث ثثب المد د  كؿ ملهما الثككف. ؛( المد ثت  ركاتّ)

ف كاف  خرر مكثكرا كثرة إمرابكالمراد ثالثككف الم ض الثككف الخالص مف الرـك كاف   شماـ  كا 
ْ َفََٰؾاِن َػۡى٧َةِن ﴿ :ل ك  ﴾  لك كثرة ثلاقالؿٍِّظ٥ًِ ﴿:ل ك دفاه لرثع  لك ه    [ُٗ :ال  ] ﴾ ٱۡػَذَى٧ُٮا
م  المد  ما  خرر مفوكح كالركـ م  ال طر  لالمدكد القالق  م  الثككف الم ض ال ائزة دام :وكذ

 .(ّ) امد إ   ركواف  كلك كطؿ لكاف طثاعاا ل َّ ألف الرـك كالكطؿ ؛ف د ط ركوا

                                                           

(  الظػػر  ل مػػد ال فاػػاف: الػػكادو دػػو كافاػػ  ورواػػؿ ال ػػر ف ََُص) لو كاػػد( م مػػكد ممػػو ثثػػه: العماػػد دػػو ممػػـ اُ)
 (.ٔٓص) الكراـ

 (.َُُص) م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كاد (ِ)
 (َّٖ َّٕ/ُج) المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم ( الظر ّ)
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اثمعه  وافوااف ثثعض ال رك  ثطكت خف :الحا طط و  كد(ُ)كمعل  الركـ د  المغ : الطمب
مثارة  :( دهك ملد ال راقالركـ) كلما "  :ق(ّّٖ)ت حاؿ اثف ال زرم .(ِ)ال راب ملؾ دكف الثعاد

  ضعاؼ الطكت ثال رك   و  اذذب معظمهاذك و :. كحاؿ ثعضهـ" مف اللطؽ ثثعض ال رك 
ف كاف  خرر   (ّ) مثارة مف اللطؽ ثال رك  ثطكت خفو :كذك ملد الل اة  ككال ال كلاف كا د كا 

 ﴾ية إِثْؿا٥ًِ٬ُ ﴿: ل ك  لك ضم  ثلاق  [ٓ:الفاو  ] ﴾نَۡكَذِٕيُ ﴿ :ل ك  مضمكما ضم  إمراب
  :ودفاه ثثع  لك ه كذ   [َُْ:الطادات]

كالػػػرـك مػػػ    شػػػماـكالمػػػدكد القالقػػػ  ثالثػػػككف مػػػ  اف    مػػػ  الثػػػككف الم ػػػض المو دمػػػ قالقػػػالمػػػدكد ال
 ال طر الثاثؽ ذكرر.

. دػومخص لف افشػماـ خػاص ثمػا  خػرر مضػمكـ  (ْ)ذػك ضػـ الشػفواف ثعػد افثػكاف :كمعل  افشػماـ
خرر كللها ضم . كلف الرـك خاص ثما    كالغرض مله افشارة إل   رك  ال رؼ المثكف ملد كطمه

مكثكر  كما  خرر مضمـك  كالغرض مله افشارة إل  ممـ ال ارئ ث رك  ال رؼ المثكف ملد كطمه 
 ذؿ ذو دو    لك كثرة  لك ضم .

كس ؤ الكطػؿ لف اكحػؼ ممػ  ر  وكس  اهػا دػؤ ا ؿ العمػـ ثشػكؿ ر  الووحراقة الثكر  دوكلذا اثو ثف 
كثػاف إشػارة ال ػارئ إلػ  مممػه ثشػكؿ   مكس اآلؤ العمػؿ ثثػلا  الكحػؼ ممػ  ر   معا ثاف   اها ثالٌركـ

  والػػػٌركـ ثػػػمع ر. قػػػـ إفكال مػػػ  ص وثػػػكرو :مقػػػؿال ػػػرؼ األخاػػػر مػػػف اآلاػػػ  دػػػ  الكطػػػؿ. كذلػػػؾ 
 الرـك مثارة مف: اللطؽ ث زق مف  رك  ال رؼ الو  اكطؿ ثها.   إذمكافشماـ ثطر 

 ػزق ملهػا. حػاؿ  مالكطػؿ دكف اللطػؽ ثػأ ورة مف: افشارة إل   رك  ال رؼ دػلما افشماـ دإله مثا
 ."مثارة مف افشارة إل  ال ركػ  مػف غاػر وطػكات :افشماـ( دهك) كلما" : ق(ّّٖ)ت اثف ال زرم

وكػكف افشػارة كحاؿ ثعضهـ: إف و عؿ شفواؾ مم  طكروها إذا لفظت ثالضػم . ككالذمػا كا ػد  ك  
 .(ٓ)إ  ثعد ثككف ال رؼ

 
                                                           

(  ل مػد مخوػار ِٕٔ/ُج) خوار الطػ اح(  زاف الداف الرازم: مِٖٓ/ُِج) ( الظر  اثف ملظكر: لثاف العربُ)
 (. ِٔٗ/ِج) ممر: مع ـ المغ  العرثا  المعاطرة

 (. ٕٗص( الظر  مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ِ)
 (ُّٕ/ُج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)
ب الثرااػ  شػرح م مكد طفكت ثالـ: دوح ر  ( ُِٓ/ِج) ( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم ال   كاد كالـ الثارمْ)

 (.ٗٓص) الم دم  ال زرة
 (ُّٖ/ُج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرٓ)
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  :المد المين العارض لمسكون /القسم الثاني
ػػػٍكؼو ﴿ ل ػػػك:  كف العػػػارض ثعػػػد  ػػػرؼ المػػػاف دػػػ  كممػػػ لف ا ػػػ  الثػػػك كذػػػ :وتعريفففف   [ْ]حػػػراش:  ﴾خى

الثػككف العػارض ثعػد  ػرؼ المػاف لكحػكع  ؛لالػا وكثػم. [ذٗ]الثػركج:  ﴾شىوق﴿  [ّ]حراش:  ﴾ثٍات﴿
 .(ُ)إذا كطؿكالطثاعو   امد  مالذ

 المػػراد ثػػأف ا ػػكؿ العممػػاق عضدػػث  إ َّ للَّهػػـ اخومفػػكا دػػو ك ػػه ال طػػر  : مقػػؿ  كػػـ ال ثػػـ األكؿحكمففو
 ملػد المػد ك ػرؼ المّْػاف  ػرؼ كاموثػار لمثػككف العػارض المػد م ػرل لػه إ راق  ركواف المد ثال طر
 دػو ا كلػكف الشػاطثا  شػرَّاح كلكقػر  العماػد طػا ب حػاؿ كذكػذا لملطػؽ  وثػهاال ثعػدر مػا مم  الكحؼ
  ػػركواف :ال طػػر ثػػه المػػراد لف  (ِ)"داػػه المػػد ثػػ كط كمػػلهـ" ق(َٗٓ)ت الشػػاطثو افمػػاـ حػػكؿ معلػػ 
 .(ّ)لمثككف العارض كالمد

 ث ردػو اللطػؽ اكػكف ث اػث مطم نػا المػد  ػذؼ :ثال طػر المراد ثأف ا كؿ العمماق مف اآلخر كالثعض
 .(ْ)الط ا   ال ركؼ م رل لهما إ راق الكطؿ  ال  ثهما كاللطؽ الكحؼ ملد المّْاف
كـ ك ػه دو اخومفكا كما  ؛لطػال  المػد مػدـ ذػك الػذم ال ىٍطػر مػ  اػأوو الػركـ ثػأف :ا ػكؿ دػأكقرذـ  الػرَّ
 اكػكف الػذم لمثػككف العػارض المػد مكػس ا مطمػؽن  مػدّّ  داػه اكػف لـ الكطؿ  ال  دو المّْاف  رؼ ألف
 .طثاعاِّا مدِّا الكطؿ دو

  الطثاعػو المػد دكف ثألػه كحدَّركر ما  مد ثمعل  ذك الذم ال طر م  اأوو الركـ ثأف: ا كؿ كثعضهـ
 ثػػأف كذكػػر  (ال ػػراقة لطػػكؿ دػػو افضػػاقة) كواثػػه دػػو ق(ُُّٖ)ت الضػػثَّاع العالمػػ  ذلػػؾ لكرد كحػػد
 المػػد مػػف المػػاف  ردػػو دػػو : "حػػا  إذ ق(ّّٕ)ت كمكػػو ق( ْْْ)ت الػػدَّالو :الػػرلم ثهػػذا حػػاؿ ممػػف
 دامػد مػد لاثػر مػف اخمػك   كالمّْػاف : "حػاؿ ق(ِّٕ)ت ال عثػرم ككػذلؾ  "المػد  ػركؼ دو ما ثعض
كـ ذذا كمم   (ٓ)"طث ال ث در  .ثالمشاده  إ  ذذا اضثط ك  ذلؾ مقؿ مم  اككف داه دالرَّ

 

                                                           

: الع ػػػػػػػد الفراػػػػػػػد الظػػػػػػػر  مثػػػػػػػدال ؽ ال اضػػػػػػػو(  َُّص) مػػػػػػػكد ممػػػػػػػو ثثػػػػػػػه: العماػػػػػػػد دػػػػػػػو ممػػػػػػػـ الو كاػػػػػػػد ( مُ)
 (.َِِص) (  ر اب ش  و:  ما  الوالكة دو و كاد ال ر فَُٖ َُٕص)
 (.ُُٖ) ( رحـ الثاتُٓ)ص مالو كك ه الوهالو( افماـ الشاطثو:  رز األِ)
 ئالمثوػػدم كوػػذكار الم ػػر  ال ػػارئثػػراج (  اثػػف ال اطػػح: ُٕٗ/ُج) ( لثػػك شػػام : إثػػراز المعػػالو مػػف  ػػرز األمػػالوّ)

 .(ّٖ ِٖص) (  مثدالفواح ال اضو: الكادو دو شرح الشاطثا ُٔ/ُج) الملوهو
 (.َُٓصا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )(  مطُٕٓص) ( ال طرم: ل كاـ حراقة ال ر ف الكراـْ)
 (.ُِ-ُٗص) ( ممو م مد الضثاع: افضاقة دو لطكؿ ال راقةٓ)
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 :المد المتصل العارض لمسكون /القسم الثالث
 كمم . وذمز ثعد  رؼ مد د ولف ا   الثككف العارض د: ذك تعريفو
ثػككف الكحؼ ا ػكل ثمػا ام  ػه مػف ال وثثثثه كطال ككحفا  غار لف ثثثه دموطال:  وطاله  وكثم

 .(ُ)العارض
٧َةٓءَ وَ ﴿ :ل ك  : إف كاف  خرر مفوك ا دو   إمرابحكمو ًَۡجََٰ٭ة  ٱلكٍّ   لك دو   ثلاق[ ْٕ :الذاراات] ﴾ثَجَ
: الثككف الم ض م  مدر قالث  ركات ملد مف امد ثهذا ودفاه لرثع  لك ه كذ  ﴾شاقى ﴿: ل ك

وه د  الكطؿ لعاطـ خاط     لك لرث   ركات ملد لط اب ذذر المروث   لك خمثا ك الالم دار
كلاضا ل كة ثثثه كذك الهمز ثثثب  خر  كذك   لك ثوا ك الوه دو الكطؿ ملد لط اب الطكؿ

ف كاف  خرر مكثكرا كثرة إمراب   الثككف العارض لمكحؼ  كذذا الك ه  ائز ل ما  ال راق لذلؾ  كا 
٧َةٓءِ وَ  ﴿ :ل ك ََٰ٭ة  ٱلكٍّ دفاه قمالا  لك ه مم    ﴾ذؤي قً ﴿: ل ك    لك كثرة ثلاق[ٓ:الشمس] ﴾َو٦َة ثَجَى

 خالؼ ثاف ال راق كذو:
الثككف الم ض م  مدر قالقا  لك لرثعا  لك خمثا  لك ثت  ركات  لما و دـ داما  خرر مفوكح  

ألف  ؛ دار ذذا المد  ككؿ مم  حامدوه دو مقا لك لرثعا لك خمثا لك ثت  ركاتكالركـ م  مدر قال
ف كاف الركـ كالكطؿ   لك ضم  [َٗ]الث رة:  ﴾اقي ﴿اىش: ل ك   خرر مضمكما ضم  إمراب ...  كا 

ََٰك٧َةُٓء ﴿ :ل ك  ثلاق : الثككف الم ض م  مدر قالث ودفاه إقلا مشر ك ه كذ   [ْْ :ذكد] ﴾َوَي
ملد ال ائماف ثه لك لرث  ملد لط اب ذذر المروث   لك خمس لعاطـ خاط   لك ثت  ركات ملد 

لم ما  كما و دـ  كالثككف م  افشماـ م  مدر قالقا لك لرثعا  لك  كذذا الك ه  ائز لط اب الطكؿ
 خمثا  لك ثت 

 .(ِ) ركات  كالٌركـ م  مدر  قالقا لك لرثعا  لك خمثا لك ثت  ركات لما و دـ

 :المد البدل العارض لمسكون /القسم الرابع
لككلػه دػو  ؛ثػد  وكممػ . كثػم والعارض ثعد  رؼ مد مثثكؽ ثهمز د لف ا   الثككف كذ :تعريفو

 .(ّ)الكطؿ ثد 
                                                           

 (  الظر  المرطػفو: ذدااػ  ال ػارم الػ  و كاػد كػالـ الثػارمَُٓص) ( م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كادُ)
 (.ُِّ/ُج)
 طػفو: ذدااػ  ال ػارم الػ  و كاػد كػالـ الثػارم(  الظر  المر َُٓص) ( م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كادِ)
 (.ِِّ ِِِص) (  ر اب ش  و:  ما  الوالكة دو و كاد ال ر فُّّ ُِّ/ُج)
 (َُٔ( الظر  المر   الثاثؽ )ّ)
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: ل ػػك    لك دو ػػ  ثلػػاق[َْ]الث ػػرة:  ﴾ًإٍثػػراًئاؿى ﴿: ل ػػك  : إف كػػاف  خػػرر مفوك ػػا دو ػػ  إمػػرابحكمففو
 كػـ  مقػؿ : المدكد القالق  م  الثككف الم ػض وكذدفاه قالق  لك ه  [ٓٗ]ال  ر:  ﴾اٍلميٍثوىٍهًزًئافى ﴿

لل اللػػزكؿ دػػ  -وكلكػػف ثشػػرط الوػػدل  ذلػػؾ ال ثػػـ ال ثػػـ األكؿ كو ػػكز داػػه لفػػس األك ػػه ال ػػائزة دػػو
لف اػؤو  ثالمػػد لك   قػـ ثالوكثػط قالاػػا  قػـ ثال طػر لخاػرا  ممػػ  مكػس ورواػب ذػػذر  :ثمعلػ  -ورواثهػا

 األك ه دو ثائر لحثاـ العارض لمثككف.
لمػػا اشػػورط دػػ  المػػد الثػػدؿ العػػارض لمثػػككف دكف غاػػرر مػػف  ولف اػػؤو  ثمػػدكدر ممػػ  طرا ػػ  الوػػدل كا 

كله مارضػا لمثػككف كال طػر مم  ك وألف  كاز المد كالوكثط داه مثل ؛المد العارض لمثككف لحثاـ
ممػ  العػػارض  ورض لمثػككف لحػػكل مػف الثػػدؿ  دمػا ثلػػممػػ  ككلػه ثػػد  مػف الكطػػؿ  كالعػا وداػه مثلػ

كذػذا ملػد ال مهػكر   (ُ)ممػ  الثػدؿ مػف ال طػر ومد كالوكثط اكػكف م ػدما ممػ  مػا ثلػلمثككف مف ال
د ػػد و ػػدـ لٌف لػػه دػػو الثػػدؿ األك ػػه القالقػػ  كمماػػه دإٌلػػه اػػأوو  ق(َِْ)ت مػػف طراػػؽ األزرؽ لٌمػػا كرش

 كذلؾ لعدـ الوعارض ثاف الثثثاف كا لممـ. ؛طرا   الورحو كثائر لحثاـ العارضثهذر األك ه مم  

 :في الوقف (ىاء)مبدلة  (تاء) يد العارض لمسكون وىو ىاء تأنيث أالم /القسم الخامس
لعركض  ؛كذلؾ وكمم . كثم ولعارض د  ذاق وألاث ثعد  رؼ مد دلف ا   الثككف اذك : تعريفو
 الكحؼ ذاق مما لدل إل  اخوالؼ  كمه مف غارر.د  الكطؿ واق  كد   وذاق وألاث ذ وثككله د
 :ل ك  : المدكد القالق  م  الثككف الم ض مطم ا ملطكثا كافوق  لك ه كذا كز داه قال  :حكمو

ِ ﴿: ل ك  لك م ركرا  [َُّ :اللثاق] ﴾ ٤َٮَٰةَ ٱلىٍّ إِنٍّ ﴿ َٰحِ ث : كل     لك مردكما[ّٗ : ؿ ممراف] ﴾ ٱۡلٍّۡٮَرى
ًَِخ ﴿ ٌِ ةُ َٚإَِذا ُٝ ٤َٮَٰ ثاف  وال رد كؿ ل كاله لموغاار ودكف رـك  ك  إشماـ د  [َُ :ال مع ] ﴾ ٱلىٍّ

القالق  دو المد    كما ذكروه مف  كاز(ِ)الكطؿ  كذاق د  الكحؼ وذك واق دكطمه ككحفه  إذ 
 العارض لمثككف الذم  خرر ذاق وألاث ذك ل د ال كلاف داه.

دػو  ق(ُّْٗ)ت لػص مماػه العالمػ  المػارغلو  كالقالو : امد مػٌدان طػكاالن ك هػان كا ػدان كالمػد الػالـز
لعػػػدـ و ػػػرؾ الهػػػاق دػػػو  ؛لف الثػػػككف  ـز دػػػو ال ػػػرؼ المكحػػػكؼ مماػػػه :ك  وػػػه ( الل ػػػـك الطكالػػػ )

دمعػػدـ ك كدذػػا داػػه. كلمػػا مػػدـ و ركهػػا دػػو الكحػػؼ  ؛. لمػػا مػػدـ و ركهػػا دػػو الكطػػؿالكطػػؿ كالكحػػؼ
ك الئػػػذ ولػػػدرج دامػػػا ثػػػككله  ـز كومػػػد األلػػػؼ حثمهػػا مػػػٌدان طػػػكاالن دػػػو الكحػػػؼ. ك  ا ػػػكز داػػػه   دظػػاذر

                                                           

 (. َُٔص) (  م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كادَُٔص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ُ)
 (.َُٖص) و كاد( م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الِ)
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ذػػذا ال ػػكؿ مػػ  و ػػكازر  ق(َُْٗ)ت كحػػد ر ػػح الشػػاخ مثػػدالفواح المرطػػفو .(ُ)"ال طػػر ك  الوكثػػط
" ك  مال  ملدم مػف األخػذ ثػالك هاف غاػر للػو لماػؿ إلػ  افشػثاع لكقػر  :د اؿ  ألكؿلألخذ ثال كؿ ا

 .دو ك ه الكحػؼ ثالاػاق الثػاكل  لػكرش كمكاد اػه  [ْاأل زاب :  ﴿الالئو﴾ ] :ألله   درؽ ثاله كثاف
   وك ػػد إ  دػػو الكحػػؼ ككػػذلؾ ذػػاق الوألاػػث   وك ػػد إ  دػػو الكحػػؼ لاضػػان. كحػػد (الالئػػو)دالاػػاق دػػو 

مم  ك ه الكحؼ ثالااق الثاكل  لػكرش كمػف كاد ػه مػف ال ػراق  (الالئو)ل معكا مم  ك ه افشثاع دو 
كحفػان كاموثرلػا المػدكد القالقػ  داػه إذان دملعوثرذػا  (الطػالة) :دإذا لـ لعوثر افشثاع ك هان كا دان دو ل ك

ثػػؿ ذػػك   ثاع ذػػك المعومػػدكمماػػه دافشػػ  ك  حائػػؿ ثػػذلؾ  إذ ال  ػػ  كا ػػدة  لاضػػان  (الالئػػو)دػػو كحػػؼ 
 .(ِ)(لطالةا)الكا ب دو الكحؼ مم  ل ك

 كلـ ارد ذذا ال ثـ د  ال ر ف لثدا مثلاا مم  الفوح  ك  مم  الكثر  ك  مم  الضـ.

  :المد العارض لمسكون وىو ىاء ضمير /القسم السادس
 ؛لؾكػػػذ وكممػػػ . كثػػػم وذػػػاق ضػػػمار ثعػػػد  ػػػرؼ مػػػد دػػػ ولف ا ػػػ  الثػػػككف العػػػارض دػػػ ذػػػك :تعريففففو

 إل  اخوالؼ  كمه ثاللثث  إل  غارر مف األحثاـ. مذاق الضمار الذل اؤد ولعركض الثككف د
  ﴾  لك للػػؼرىلىٍكري ﴿: ل ػػك    لك لالػػ ﴾مى ىميػػكري ﴿ :ل ػػك  ك  اكػػكف إ  مثلاػػا ممػػ  الضػػـ كحثمػػه كاك مداػػ 

مىٍاػهً ﴿:ل ػك  ﴾  لك لالػ ًداػهً ﴿: ل ػك  ﴾  لك مثلاا مم  الكثر كحثمػه اػاق مداػ اٍ وىثاري ﴿ :ل ك ﴾ د ػط  مى
 .(ّ)ألف الضمار مثل  دائما  ك  اككف مثلاا مم  الفوح ؛ك  اككف ملطكثا ك  م ركرا ك  مردكما

ا دىعىميكري ﴿   [ُُِ: الل ؿ﴿ا وثار كىذىدىاري ﴾ ] :ل ك  ك كـ المد العارض لمثككف كذك ذاق ضمار  ﴾مى
ٍاػػػػبى ًداػػػػًه ﴾ ]  [ُُِ: األلعػػػػاـ] ذػػػػك  ػػػػكاز المػػػػدكد القالقػػػػ  المو دمػػػػ  مػػػػ  الثػػػػككف   [ِ: الث ػػػػرة﴿ ى رى

 :ـ دو ذاق الضمار مم  قالق  مذاذبالرـك كافشمادخكؿ ل ما  ال راق كاخومؼ دو  كاز  الم ض
 األكؿ : مل  الركـ كافشماـ داها مطم ان حااثان مم  ذاق الوألاث لما ثالهما مف الوشاثه دو الكحؼ.

 .(ْ)طم ان ثشركطهما المعركد القالو :  كاز الرـك كافشماـ داها م
 ق(ّّٖ)ت القالث : الوفطاؿ كذك مذذب لكقر الم   اف كلمدؿ المذاذب ملد ال ػادظ اثػف ال ػزرم

لاػؾ   (ُ)(اللشر)كما دو  ك اطمه مل  الركـ كافشػماـ داهػا دػو لرثػ  طػكر. ك كازذمػا دامػا مػداذا كا 
 طكر المل  كال كاز.

                                                           

 . ل الن مف المارغلو دو الل ـك الطكال  (ُّٗ/ُج) ( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمُ)
 (. ُِّ/ُج) ( الظر  المر   الثاثؽِ)
 (.َُٗص) ( م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كادّ)
 (.ِِِص( الظر  م مد مكو لطر: لهاا  ال كؿ المفاد دو ممـ الو كاد )ْ)



 

314 
 

 لما طكر المل  األرث  دهو كاآلوو :
٫ًِِٕ ﴿ :ل ك  : لف ا   حثؿ الهاق ااق ثاكل  ثكاق كالت مدا كؿاأل ًِ ۡر

َ
ۡن أ

َ
  [ لك لال ٕ: ال طص] ﴾ أ

ي٫ِۡ ﴿ :ل ك َِٰلَ  [.ُٕ: األ  اؼ]﴾ ٣َِق
ۡو َظّؿُِٝٮهُ ﴿ :ل ك  : لف ا   حثمها كاك ثاكل  كاثوكم دو ذلؾ الكاك المدا القالا 

َ
[ ِْ]العلكثكت : ﴾ أ

ۡوهُ ﴿ :ل ك  لك المال 
َ
 [.ِْ]األ  اؼ :  ﴾َرأ

٫ِ٤٬ِۡ ﴿ :ل ك  : لف ا   حثمها كثرةالقالق 
َ
ِ ﴿  [ٖٓ: لثاقال]﴾  ۦإََِلأ أ ٍّٜ َٝۡؽرِه  [.ْٕ: ال  ] ﴾ۦٓ َظ

ُؤهُ ﴿  [ُُٔ: المائدة]﴾  ۥ٤ُُۡٝذ٫ُ ﴿ :ل ك  لف ا   حثمها ضم  :الراثع  [. كداما ْٕ: اكثؼ]﴾  ۥٓ َصََٰٓأ
شماـ. كثا ثو راق وثاف لف طكر ال كاز قالث ثكل ذذر الطكر األرث  ا كز الكحؼ ثالرـك كاف

 كذو كما امو :
٧ِۡ٤َذ٫ُ ﴿ :ل ك  األكل  : لف ا   حثمها دو   َٔ ۡؽ  َٞ  [.ُُٔ]المائدة : ﴾  ۥَذ

ًَُى٫٧ُۡ ﴿ :ل ك  القالا  : لف ا   حثمها ثاكف ط اح  ﴾ ِضۡؿهُ  ٔۡ ٱۡقَ  ﴿  [ُٖٓ :]الث رة﴾ ٤َۡٚ
 [.ِٔ: ل طصا]

َن٫َُٰ ﴿ :ل ك  المدالقالق  : لف ا   حثمها للؼ  ۡ ٧ٍّۡ٤َج٫َُٰ ﴿  [َُُ:]الطادات﴾  َٚبَِشٍّ َٔ  ﴾  َو
 .(ِ)[َٖاأللثااق : ]

 إل  ذذر المذاذب القالق  دو الطاث  ث كله : ق(ّّٖ)ت كحد لشار ال ادظ اثف ال زرم

ـٍ  ... مٍف ثعد اا لٍك كاك لك كثر كضى مار كاملىٍ  دو األوىـٍ ٍمؼي ذا الضَّ  (ّ)كخي

ذا كاف المد العا  ۡوهُ ﴿ :ل ك  كذاق ضمار مف  ه  لخرل  رض لمثككف لالا مف  ه كا 
َ
 ﴾َرأ

مف  رؼ المد  كلك ظ ككله ذاق ضمار مف  لك ظ ككله لالا مف  اث ركمه ثأحؿ[ ِْ]األ  اؼ: 
    ثب األحكاؿ القالق  المو دم .  كاز دخكؿ الرـك كافشماـ داه لك اث 

ذا كػػاف المػػد العػػارض لمثػػككف ثػػد  مػػف  هػػ   ك  ۡوهُ ﴿: ل ػػك  ذػػاق مػػف  هػػ  لخػػرلكا 
َ
]األ  ػػاؼ:  ﴾َرأ

ملد ال مهكر  كككله ذاق ضمار  وافوااف ثمدكدر مم  طرا   الودل لك ظ ككله ثد  مف  اث[ ِْ
 .(ُ)مف  اث ا خوالؼ المو دـ د   كاز دخكؿ الرـك كافشماـ داه لك  

                                                                                                                                                                          

 (.ُِْ/ِج( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )ُ)
(  ُٓ َٓ/ِج) (  اللػػػكارم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرُّْ ُِْص) ل مػػػد ثػػػف ال ػػػزرم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػر ( الظػػػر ِ)

 ( ِّّ ِِّ/ُج) المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم
 (.ّٓٓ( رحـ الثات )ٔٓ)ص  ( اثف ال زرم: طاث  اللشرّ)
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 :االختالف واألثر المترتب عمى ذلك في المد العارض لمسكون اختالف القراءات
 األصول: /أوالً 

اوفؽ ال راق مم   كاز األك ه القالق  دو م دار مد العارض لمثككف  كذو ال طر كالوكثػط كالطػكؿ 
مػػػػالـ اكػػػػف العػػػػارض كا ثػػػػا موطػػػػال  لكػػػػلهـ اخومفػػػػكا دػػػػو ثعػػػػض مثػػػػائؿ األطػػػػكؿ كالفػػػػرش الموعم ػػػػ  

لكمػه  كمػف لذػـ المثػائؿ وغاػر دػو  كػـ المػد لك دػو المثككف  كلدل ذلػؾ ا خػوالؼ الػ  لثالعارض 
 ما امو: ؼاألطكلا  الوو كح  داها الخال

   كمف األمقم  مم  ذلؾ:/ اختالف القراءات في حرفي المين إذا وقع بعدىما ىمزٔ

ِي٨َ  ﴿: ل/ حػاؿ وعػال  ِ  ٱلكٍّ ٮۡءِ  ٦ََس ٢ُ  ٱٓأۡلِػَؿةِ َّل يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن ثِ  لَِّلٍّ ٖۚ  ٱل٧ََۡس ٢ُ َوّلِلٍّ َٰ ٰىَۡلَ
َ
ـِ َو٬ُ َٮ  ٱِۡل َٕ ـُ ٱ٣ۡ ﴾  ٱۡۡل١َِ ٥ًُ  ي 

  [.َٔ: الل ؿ]
ِي دََبََٰؿكَ  ﴿: ب/ حاؿ وعال  ًَِؽهِ  ٱَّلٍّ ُٟ بِ ءٖ َِٝؽيٌؿ  ٱل٤ۡ٧ُۡ ِ ََشۡ

َٰ ُُكّ  [.ُ: الممؾ﴾ ]َو٬َُٮ ٰىََلَ

ك ردػػا  ثأاثػػر مػػد دػػو  ردػػو المػػاف كطػػال  كمػػا لشػػثهمما كشػػوق( -الثػػكق : حػػرل ال مهػػكر )القففراءات
ثالوكثػط  ق(َِْ)ت كحرل كرش مف طراؽ األزرؽ ما حثمهما  الماف ذما الكاك كالااق إذا ثكلا كالفو ا

ا  كذػػذر حامدوػػه دػػو  ػػرؼ المػػاف إذا  ػػاق ثعػػدر ذمػػز دػػو كممػػ  كا ػػدة كذلػػؾ كطػػال ككحفػػ كالمػػد داهمػػا
  كذلػػؾ مػػف ثعػػض طػػرؽ دػػو ك ػػه الوكثػػط د ػػط   ككاد ػػه  مػػزة دػػو كممػػ  )شػػوق(كالمقػػالاف الثػػاث اف

 .(ِ)(اللشر)
 كلاضػػػا الم الثػػػ   ال ركػػػ  ثعػػػدـ المػػػد شػػػرط اخػػػوالؿ :ذػػػك ال طػػػرثك ػػػه حػػػراة ال مهػػػكر  التوجيفففو:
َىْٮا﴿: ل ػك دػو مقمهمػا  دو إدغامهما د  الط اح م رل إ راؤذما  دػ  ك  [ُٔ: الث ػرة] ﴾َوَك٩ُ ٮا َٔ

ِّٜ  ٓاَدمَ  ابَِْنْ ﴿: ل ك إلاهما الل ؿ  ولزامهمػا  كك ه مف حرل ثالمد كالوكثط داهمػا ذػك [ِٕ: المائدة] ﴾ثِةْۡلَ
 .(ّ)ل كة شثههما ثه كلما اوطفاف ثه مف طف  الخفاق المد رؼ  ملزل 
: لٌمػػا األقػػر الموروػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو  ردػػو المػاف داظهػػر مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ األثففر

المػػػد العػػػارض وثعػػػا  خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو  ردػػػو المػػػاف ثػػػاف المػػػد كال طػػػر  دعمػػػ  حػػػراقة ال مهػػػكر 
 كـ العارض لمثػككف المطمػؽ  كو ػرم مماهمػا ل كامػه الوػو  ثال طر ثاككف  كـ  ردو الماف مقؿ

ثػػاككف ال كػػـ مػػدـ  ػػكاز ال طػػر   ثػػثؽ ذكرذػػا حراثػػا  كممػػ  حػػراقة المػػد لػػكرش مػػف طراػػؽ األزرؽ
                                                                                                                                                                          

 (. َُُ َُٗص) ( الظر  م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كادُ)
 (.ّْٗ/ُج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرٕٓص) ( الظر  ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشرِ)
 (.ُٖٕ/ُج) (  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرّْٗ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرّ)
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كا ػػكز لػػه لرثعػػ  لك ػػه كحفػػا: الوكثػػط كالطػػكؿ كممػػ  كػػؿ ملهمػػا الثػػككف الم ػػض كالػػركـ. دػػاذا كػػاف 
ط كالمػد كممػ  كػؿ الثػككف الم ػض كالػرـك كافشػماـ  مردكما كاف له ملػد الكحػؼ ثػو  لك ػه: الوكثػ

لما إذا كػاف ملطػكثا ل ػك شػائا دمػاس لػه داػه إ  الك هػاف الوكثػط كالطػكؿ  كلٌمػا  مػزة دمػاس لػه دػو 
 .(ُ))شوق( إٌ  الوكثط  مم  حكؿ مف اخطها ثالمد مله كمم 

 ف األمقم  مم  ذلؾ:كم ،/ اختالف القراءات في اليمز المفرد الساكن بين اإلبدال والتحقيقٕ

ملد الكالـ مم  المػد  الهمز المفرد كاخوالؼ ال راقات داه كك ه ذلؾ ا خوالؼحد و دـ ال داث مف 
 ذذا األمر ثالمد العارض ؽكلكف   ثد مف ذكر لمقم  وثاف وعم  (ِ)ذلا الطثاعو ثما لغل  مف وكرارر

 .لمثككف 

  :مف األمقم  مم  ذلؾد 

َٰ وَ ﴿: ل/ حػاؿ وعػال   َقةٓءِ ِػ  ِۡبِي٨َ ٱ٣طٍّ
ۡ
آءِ وَ  ٱۡۡلَأ ٍّ ِس  وَِظَي  ٱلّضٍّ

ۡ
َٟ  ٱۡۡلَ أ ْوَلأهِ 

ُ
ِي ٨َ أ ْ  َو ؽَ  ٱَّلٍّ َٟ ٬ُ ٥ُ  ُٝٮا ْوَلأهِ 

ُ
َوأ

ٮنَ  ُٞ  [.ُٕٕ: الث رة﴾ ] ٱل٧ُۡذٍّ
٥ُ َرّبِ إِّّنِ َو٨َ٬َ  َٝةَل  ﴿: ب/ حاؿ وعػال  ْۡ َٕ ٢َ ٦ِِّنِ وَ  ٱ٣ۡ َٕ ُس  ٱۡمَذ

ۡ
أ ٓ  ٱلؿٍّ ُز٨ۢ ثِ ُؽََع

َ
ةَمۡحٗجة َول٥َۡ أ ًّٗ َٟ َرّبِ َم ِٞ ِ ﴾  ن

 [.ْ: مراـ]
الرلس( ثو  اؽ الهمز داهما  كحرل لثك  عفر كلثك ممرك ثخمؼ مله  -: حرل ال مهكر)الثأس القراءات

ككاد همػػا  لػػؾ ممػػ  حامػػدوهما دػػو إثػػداؿ الهمػػز ثإثػػداؿ الهمػػزة  ػػرؼ مػػد مػػف  ػػلس  ركػػ  مػػا حثمػػه  كذ
 .(ّ) مزة كحفا

 [.ٔٓ: ص﴾ ] ٱل٧َِۡ٭ةدُ َجَ٭ة َٚجِۡمَف َصَ٭٪٥ٍَّ يَۡى٤َٮۡ ﴿: ج/ حاؿ وعال 

)دثئس( ثو  اؽ الهمز داها  كحرل لثك  عفػر ككرش مػف الطػرا اف كلثػك ممػرك  : حرل ال مهكرالقراءات
 .(ْ)  ككاد هـ  مزة كحفااثخمؼ مله ثإثداؿ الهمزة  رؼ مد مف  لس  رك  ما حثمه

                                                           

 (.ّٖٗ/ُج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرَّص) ح ال اضو: الثدكر الزاذرة( الظر  مثد الفواُ)
 .( مف ذذا الث ثِّٖالظر  ص ) (ِ)
 (  مثػػػػدالفواح ال اضػػػػو: الثػػػػدكر الزاذػػػػرةِّٗ-َّٗ/ُج) ( الظػػػػر  اثػػػػف ال ػػػػزرم: اللشػػػػر دػػػػو ال ػػػػراقات العشػػػػرّ)
 (.ٓٓص)
 (.ّٔص) واح ال اضو: الثدكر الزاذرة(  مثدالفَٗ-ٖٖ/ُج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرْ)
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لمثأل  مف خػالؿ ا خػوالؼ دػو ك ػكد : كاوثاف األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذذر ااألثر
المػد العػارض كمدمػػه؛ وثعػا  خػػوالؼ ال ػراقات دػػو الهمػز المفػرد ثػػاف الو  اػؽ كافثػػداؿ  دعمػ  حػػراقة 

 ؛كلظائرذا مػف حثاػؿ العػارض لمثػككف لثو  عفر كمكاد اه ثافثداؿ ثاككف الكحؼ مم  ذذر الكممات
ثؿ الثاكف المكحكؼ مماه  دو رم مماػه ل كػاـ كذلؾ لك كد  رؼ المد اللاو  مف افثداؿ  كم ائه ح

المد العارض الوو و دـ ذكرذا  كمم  حراقة ال مهكر ثالو  اؽ   اكػكف ذلػاؾ مػد؛ كذلػؾ لعػدـ ك ػكد 
 شرطه كذك  رؼ المد.

كمػف   / اخفتالف القفراءات ففي الوقفف عمفى اليمفز المتطفرف بعفد األلفف، بفين اإلبفدال والتحقيفقٖ
 األمقم  مم  ذلؾ:

٩ُۡؤ٨ُ٦ِ ٧َ٠َةٓ َءا٦َ ٨َ  ٱنلٍّةُس ر٢ًَِ لَُ٭٥ۡ َءا٦ُِ٪ٮاْ ٧َ٠َةٓ َءا٨َ٦َ  ِإَوَذا ﴿: وعػال ل/ حاؿ 
َ
ُۗ َٝةلُٓٮاْ خ َ٭ةُٓء َٛ َّلٓ إِجٍُّ٭ ٥ۡ ٬ُ ٥ُ  ٱلكَّ 

َ
خ

َ٭ةٓءُ  َٛ ٧َُ٤ٮَن  ٱلكَّ ٕۡ  .[ُّ: الث رة﴾ ]َوَؾَِٰس٨ ّلٍّ َح
ٮلُٮَن وََقّجِۡط ِِبَ  َٚٱۡوِۡبۡ  ﴿: وعال  كلهحك   ُٞ َٰ ٦َة َح ٤ُٮِع ٰىََلَ َُ َٟ َرۡج٢َ  ِ ٧ِۡف ٧ِۡؽ َرّب ُؿوبَِ٭ة  َو٨ۡ٦ِ َءا٩َةٓيِٕ  ٱلنٍّ ُٗ َوَرۡج٢َ 

 ِ٢ۡ َؿاَف  ٱَلٍّ َۡ َ
َٟ دَۡؿَِضَٰ  ٱنلٍَّ٭ةرِ ََٚكّجِۡط َوأ ٍّ٤ َٕ ٧َةٓءَ وَ   ﴿: وعػال كلػه ح  ك [َُّ: طه ﴾ ]٣َ ۡحًْٖؽ ِإَو٩ٍّة  ٱلكٍّ

َ
ًَۡجََٰ٭ة ثِد ثَجَ

ٮَن  ُٕ  [.ْٕ: الذاراات ﴾ ]ل٧َُٮِق

لاق  الثماق( ثو  اؽ الهمز الموطرؼ ثعػد للػؼ دػو  الػ  الكحػؼ   الثفهاق   حرل ال مهكر) :القراءات
 .(ُ)ملد الكحؼ  كحرل  مزة كذشاـ ثخمؼ مله ثإثداؿ الهمزة للفا مف  لس ما حثمه

لله لمػا  :لٌف ذلؾ ذك األطؿ  كك ه مف حرل ثافثداؿ ذك :ذك: ك ه حراقة ال مهكر ثالو  اؽ التوجيو
للفػػػا؛ لثػػػككلها كالفوػػػاح مػػػا  لمكحػػػؼ  كحثمهػػػا  ػػػا ز غاػػػر  طػػػاف حمثػػػتالهمػػػزة كثػػػكلت  وعػػػذر الل ػػػؿ

 .(ِ)حثمها
: كلٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر المثأل  داوثاف مف خالؿ اخوالؼ  كـ المد؛ كذلػؾ ثثػثب األثر

ة اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو الكحػػؼ ممػػ  الهمػػز الموطػػرؼ ثعػػد األلػػؼ ثػػاف الو  اػػؽ كافثػػداؿ  دعمػػ  حػػراق
 ؛رذػا مػف حثػـ الموطػؿ العػارض لمثػككفال مهكر ثالو  اؽ ثاككف الكحػؼ ممػ  ذػذر الكممػات كلظائ

كذلػػؾ لك ػػكد شػػرطه كثػػثثه دػػو كممػػ  كا ػػدة  دو ػػرم مماػػه ل كػػاـ الموطػػؿ العػػارض لمثػػككف كلذمهػػا 
مدـ  كاز حطرر؛ كذلؾ ألٌف ثثب الموطؿ لحكل مف ثثب العارض  كألله   ا كز ال طر لمموطؿ 

                                                           

 (.ِٕ ِٔص) ( الظر  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةُ)
 (.ْٓٗ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
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   ػػكز لهمػػا ال طػػر  كالوكثػػط  كالمػػدٌ ف ال ػػراق كمػػا و ػػدـ  كممػػ  حػػراقة  مػػزة كذشػػاـ ثافثػػداؿ األ ػػد مػػ
 :ث ػػاق األلفػػاف  كالمػػٌد ممػػ  و ػػدار : ػػذؼ إ ػػدل األلفػػاف  كالوكثػػط ممػػ  و ػػدار :دال طػػر ممػػ  و ػػدار

  (:شػرطاثػ  الل ؿ) دػو شػر ه ق(ٕٖٓ)ت حاؿ افمػاـ اللػكارم  ث اق األلفاف  كزاادة للؼ قالق  ثالهما
دإلػه ا ومػؿ للفػاف  ك الئػذ ا ػكز ث اؤذمػا ك ػذؼ إ ػداذما؛ كمماػه   إذا كحؼ مم  الموطرد  ثالثػدؿ "

لف ػػد الشػػرط؛ ألف األلػػؼ وكػػكف  ؛دػػإف حػػدرت األكلػػ  ك ػػب ال طػػر دإمػػا لف و ػػدر األكلػػ  لك القالاػػ :
ُمؿُ مثدل  مف ذمزة ثاكل  دال مد داه  كػألؼ ﴿

ْ
َِتَ [  ﴿ِٖ﴾ ]األمػراؼ:  يَأ

ْ
ف َُٗ﴾ ]الث ػرة:  وَيأ [  كا 

ف لث اوهمػػا مػػددت مػػدٌ  ا حػػدرت القالاػػ   ػػاز المػػد كال طػػر؛ أللػػه  ػػرؼ مػػد حثػػؿ ذمػػز مغاػػر ثالثػػدؿ  كا 
ذا كالػػػت الهمػػػزة الموطردػػػ  مكثػػػكرة لك ك   (ُ)ثػػػككف الكحػػػؼ" وطػػػكاال  كا ػػػكز وكثػػػطه لمػػػا و ػػػدـ دػػػ ا 

كذلػػؾ ألٌف  ؛ر لهشػػاـل مػػزة كمػػ  الوكثػػط كال طػػ الوثػػهاؿ ثػػالركـ مػػ  المػػٌد كال طػػردا ػػكز مضػػمكم  
 .(ِ)الركـ  كمه  كـ الكطؿ

ىففاء السففكت الوقففف عمففى النففون مففن جمففع المففذكر السففالم بففين إثبففات / اخففتالف القففراءات فففي ٗ
   كمف األمقم  مم  ذلؾ:وحذفيا

ِ َرّبِ  ٱۡۡل٧َۡؽُ ﴿: ل/ حاؿ وعال   [.ِ: الفاو  ﴾ ] ٱ٣َۡػ٧َِ٤َٰيَ ّلِلٍّ
٤ََۡٚط  َٝؽۡ ﴿: ب/ حاؿ وعال  َ

ِي٨َ  ١ ٦ُِ٪ٮنَ ٱل٧ُۡؤۡ أ ٮَن  ٱَّلٍّ ُٕ ِي ٨َ وَ  ٥ۡ٬ُ٢ ِػ َو َٗلدِِ٭٥ۡ َخَِٰن  َٔ ٨ِ  ٱَّلٍّ ٘ۡ ٮِ ٬ُ ٥ۡ   ٱل٤ٍّ
ٮَن  ًُ ؿِ ٕۡ ِي٨َ  ٦ُ٣ ٤ُِٮَن  َوٱَّلٍّ َٰٕ ةِ َػ ٠َٮَٰ ٍـّ  [.ْ-ُ: المؤملكف﴾ ]٥ۡ٬ُ ل٤ِ
العالماف  المؤملكف  خاشعكف...( ثعدـ إقثات ذػاق الثػكت دػو الكحػؼ ممػ   : حرل ال مهكر)القراءات
  كحػرل اع ػػكب ثخمػؼ ملػػه كػاف مردكمػا لك ملطػػكثا  لك م ػركراف  مػػ  المػذكر الثػالـ ثػػكاق اللػكف مػ

ثػػالكحؼ ثهػػاق الثػػكت ممػػ  ذلػػؾ كمػػه  كالك ػػه القػػالو لػػه كػػال مهكر ثعػػدـ إقثاوهػػا  كذػػك الػػرا ح ملػػه  
 .(ّ)(اللشر)دو  ق(ّّٖ)ت كمماه العمؿ كما ذكر ذلؾ اثف ال زرم

لٌف ذلػؾ ذػك األطػؿ  كلاضػا مكاد ػ  لرثػـ المطػ ؼ  :قثاوها ذػك: ك ه حراقة ال مهكر ثعدـ إالتوجيو
لٌلػه لوػ  ثهػا لثاػاف  ركػ  مػا حثمهػا  إذ   امكػف  : اث لـ وكوب ذذر الهاق داػه  كك ػه مػف لقثوهػا ذػك

                                                           

 (.ْْٗ ْٓٗ/ُج( المر   الثاثؽ )ُ)
 (.ِّٓ ِِٓ/ُج) ( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرِ)
 (  م مػػد ثػػالـ م اثػػف: الهػػادم شػػرح طاثػػ  اللشػػرُّٔ/ِج) ال ػػراقات العشػػر ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػوّ)
 (.ّْٕ ّّٕ/ُج)
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لعػػدـ  ػػكاز دخػػكؿ الػػرـك كافشػػماـ دػػو ذػػذر  ؛الكحػػؼ ممػػ  مو ػػرؾ   ثػػاما إذا كالػػت ال ركػػ  دو ػػ 
  ال ال .
والؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػأل  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ لػػكع المػػد ك كمػػه كذلػػؾ : كاظهػػر لقػػر اخػػاألثففر

  دعمػ  حػراقة ال مهػكر ثال ػذؼ ثػاككف اك ػذده اثثثب اخوالؼ ال راقات دو ذاق الثكت ثػاف إقثاوهػ
المػػد مػػف حثػػـ العػػارض لمثػػككف المطمػػؽ؛ كذلػػؾ لك ػػكد شػػرطه كذػػك  ػػرؼ المػػد كثػػثثه كذػػك ال ػػرؼ 

  كممػػ  حػػراقة اع ػػكب ثإقثػػات ذػػاق الثػػكت ثػػاككف المػػد مػػف حثاػػؿ الثػػاكف ثػػككلا مارضػػا ثعػػد المػػد
لوفػػاق الثػػككف العػػارض دػػو ال ػػرؼ الكاحػػ  ثعػػد المػػد ثثػػثب الطثاعػػو كو ػػرم مماػػه ل كامػػه؛ كذلػػؾ  

لكممػ   ك  اكػكف الكحػؼ إٌ  ممػ  كطمه ثهاق الثكت المقثت ثعدر  دطار ذلؾ ال رؼ موكثطا دػو ا
 خرذا لم مم  ذاق الثكت.  

   كمف األمقم  مم  ذلؾ:الف القراءات في ياءات الزوائد بين إثباتيا وحذفيا/ اخت٘
ملػػد ال ػػداث مػػف كاخػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا  كك ػػه ذلػػؾ ا خػػوالؼ لزكائػػد حػػد و ػػدـ الكػػالـ دػػو اػػاقات ا

ثالمػد  الزكائػد ثما اغلو مف افمػادة ذلػا  كلكػف  ثػد مػف ذكػر لمقمػ  وثػاف وعمػؽ اػاقات المد الطثاعو
 لمثككف  كلقر ا خوالؼ داها ثاللثث  أل كامه.العارض 

٥ِ٤َُٰ ﴿: ل/ حاؿ وعال  ًۡتِ  َع َ٘ َكََٰؽةِ وَ  ٱ٣ۡ ةلِ  ٱ١َ٣ۡجرِيُ  ٱلنٍّ َٕ  [.ٗ: الرمد﴾ ] ٱل٧َُۡذ

 . (ُ)حرل ال مهكر )الموعاؿ( ثعدـ اقثات الااق  كحرل اثف كقار كاع كب ثإقثاوها كطال ككحفا :القراءات

ِي﴿ :ب/ حاؿ وعال  ِِن  ٱَّلٍّ َٞ ِي ٧٨ َذُ٭َٮ َحۡ٭ِؽي٨ِ َػ٤َ ٧ُِِِٕن َويَۡكِِٞي  َوٱَّلٍّ ُۡ ُخ َذُ٭َٮ يَۡنِِٛي   ٬ُ٧٩َٮ ُح ًۡ ِإَوَذا َمؿِ
ِي ٪٧  [.ُٖ-ٖٕ: عراقالش﴾ ] ي٧ًُِتُِِن ُث٥ٍّ ُحًِِۡي  َوٱَّلٍّ

كا اػػاف( ثعػػدـ اقثػػات ذػػذر الاػػاقات الزكائػػد ثعػػد   كاشػػفاف  كاثػػ اف  : حػػرل ال مهكر)اهػػدافالقففراءات
اآلاػػات مذذثػػه دػػو كػػؿ اػػاق زائػػدة كحعػػت دػػو رؤكس  كحػػرل اع ػػكب ثإقثاوهػػا دػػو ال ػػالاف  كذػػذااللػػكف  
 .(ِ)ااقن  ثته كقمالكفكمددذا 
: كاوضػػح لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المثػػأل  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ لػػكع المػػد ك كمػػه  وثعػػا األثففر

ثػػاككف ال مهػػكر ثال ػػذؼ ثػػات  دعمػػ  حػػراقة  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو اػػاقات الزكائػػد ثػػاف ال ػػذؼ كافق
                                                           

 (  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث ِٖٗ/ِج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
 (.ُٖٖص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةْٗص)
 (.ُُٔص) طاث  اللشر ( الظر  ل مد اثف ال زرم: شرحِ)
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المػػد ملػػدذـ مػػف حثػػـ العػػارض لمثػػككف المطمػػؽ؛ كذلػػؾ لك ػػكد شػػرطه كذػػك  ػػرؼ المػػد كثػػثثه كذػػك 
ال ػرؼ الثػاكف ثػػككلا مارضػا ثعػػد المػد  كممػػ  حػراقة اع ػػكب كمػف كاد ػػه ثافقثػات ثػػاككف المػد مػػف 

ثػثب كطػمه ثالاػاق حثاؿ الطثاعو كو رم مماه ل كامه؛ كذلؾ لزكاؿ ثككف ال رؼ الكاحػ  ثعػد المػد ث
الااق ثعدر   لمكحؼ مماه  لكحكمه كثط الكمم  لم وق المقثت ثعدر  ك الئذ لـ اعد ذلؾ ال رؼ م الن 

و كذػك اللػاو  مػف خػر مػف حثػـ الطثاعػ   كاككف دو الكمم  مد خر الكمـ   لكثطهاكالكحؼ اككف آل
 ػكد مػداف طثاعاػاف األكؿ ذػك خر الكمم   كال اطػؿ لٌلػه اوروػب ممػ  ذػذر ال ػراقة ك  إقثات الااق دو 

اللػػاو  مػػف  ػػرؼ المػػد الكاحػػ  حثػػؿ اللػػكف لك الػػالـ دػػو المقػػاؿ األكؿ  كالقػػالو ذػػك اللػػاو  مػػف الاػػاق 
 المقثو  ثعدذما.

 الفرش: /ثانياً 
دهػػذر المثػػائؿ ذػػو مػػف مثػػائؿ األطػػكؿ الموعم ػػ  ثالمػػد العػػارض لمثػػككف  لٌمػػا مػػا اوعمػػؽ دػػو مثػػائؿ 

وغااػر لػكع المػد ك كمػه لك و مكاض  ملها  ككاف لهذا ا خوالؼ لقرر دو الفرش  د د اخومؼ ال راق د
 كار   اخوالؼ ال راق دو ذذر المثائؿ ال  مدة لمكر مف لذمها :  الوفائه

/ اختالف القراءات في ألف اإلطفالق أو األلفف التفي ىفي عفوض عفن التنفوين ففي النصفب بفين ٔ
   كمف األمقم  مم  ذلؾ:الحذف واإلثبات

َٗ ِخ  إِذۡ  ﴿ :وعػال ل/ حاؿ  ٢َ ٦ِ ٪ُس٥ۡ ِإَوۡذ َزا َٛ ۡق 
َ
ثَۡطَٰ ؿُ َصةُٓءوُم٥ ٨ِ٦ّ َٚۡٮُِٝس٥ۡ َو٨ۡ٦ِ أ

َ
َ٘ ِخ  ٱِۡل ٤ُ ٮُب َوَب٤َ ُٞ  ٱ٣ۡ

ِ  ٱۡۡلََ٪ةِصؿَ  ٪َّٮَن ث ُْ ِ َوَت ۠  ٱّللٍّ ُ٪ٮ٩َة َّْ ٤ٍُّت وُُصٮ٬ُُ٭٥ۡ ِػ  يَۡٮمَ  ﴿ :كحاؿ وعال   [َُ: األ زاب﴾ ] ٱ٣ َٞ ٮلُٮَن  ٱنلٍّةرِ ُت ُٞ َح
ًۡتَ  َ٪ة َي٤ََٰ ٕۡ ََ َ

َ َ٪ةٓ أ َ٪ة  ٱّللٍّ ٕۡ ََ َ
ْ  ٦٦ ٱلؿٍُّق ٮَّل۠ َوأ ًَ ٤َّٮ٩َة  َوَٝ ةلُٮا َ

آَء٩َ ة َٚأ َ٪ ة َق ةَدَتَ٪ة َوُمَۡبَ ٕۡ ََ َ
﴾  ٱلكٍّ بًَِٗل۠ َربٍَّ٪ ةٓ إِجٍّ ةٓ أ

 .[ٕٔ-ٔٔ: األ زاب]

ؼ الثثاال( ثإقثات لل –الرثك   -الظلكلا : حرل لاد  كلثك  عفر كاثف مامر الشامو كشعث  )القراءات
اثػػف كقاػػر  دػػو القالقػػ  كطػػال ككحفػػا  كحػػرل لثػػك ممػػرك ك مػػزة كاع ػػكب ث ػػذؼ األلػػؼ دػػو ال ػػالاف كحػػرل

قثاوها كحفا ك فص كالكثائو كخمؼ دو  .(ُ)اخواارر ث ذدها كطال كا 
أللهػػا قاثوػػ  دػػو  ؛لٌلػػه اوثػػ  خػػط المطػػ ؼ :إقثػػات ا لػػؼ دػػو ال ػػالاف ذػػكث ك ػػه مػػف حػػرل :التوجيففو
 ذكرذػػػػا اثػػػػف زل مػػػػػ  :  لمػػػػا حثمهػػػػا مػػػػف رؤكس اآلم  ك  ػػػػػ  لخػػػػرلكذػػػػو مػػػػ  ذلػػػػؾ مشػػػػػاكم  الثػػػػكاد
 :" كذو لف مف العرب مف ا ؼ مم  الملطكب الػذم داػه األلػؼ كالػالـ ثػألؼ دا كلػكف :ق(َّْ)ت

                                                           

 (.ِٕٕص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةّٖٖ/ِج)العشر  ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقاتُ)
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لف ذػذر األلػؼ إلمػا  :  كك ػه مػف حػرل ثال ػذؼ ذػك(ُ) مررت ثػالر مو" :كدو الخفض  ضرثت الر ال
اف م  األلؼ كالالـ دو كطؿ ك  كحؼ  كك ه مف لقثوهػا وقثت مكضا مف الولكاف دو الكحؼ ك  ولك 

لله اوث  الخط دو الكحؼ كلخذ ثم ض ال ااس دػو الكطػؿ ممػ  مػا لك ثوػه  :ذككحفا ك ذدها كطال 
 .(ِ)خارج مف الك هاف العرثا  دكاف ثذلؾ غار

وثعػػا : كاوثػػاف لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المكاضػػ  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ لػػكع المػػد ك كمػػه  األثففر
 خوالؼ ال راقات دو للؼ افطالؽ لك الولكاف ثاف ال ذؼ كافقثات  دمف  ذؼ األلؼ دو ال الاف 

كذلػػػؾ لك ػػػكد شػػػرطه كذػػػك  ػػػرؼ المػػػد كثػػػثثه كذػػػك  ؛ثػػػاككف المػػػد ملػػػدر مػػػف حثػػػـ العػػػارض لمثػػػككف
الثككف العارض اللاو  مف  ذؼ األلؼ ثعدر  كمف لقثت األلؼ دو ال الاف ثاككف المد ملػدر مػف 

كذلؾ لزكاؿ ثككف ال رؼ الكاح  ثعد المد ثثثب كطمه ثاأللؼ المقثت ثعدر  ك الئذ  ؛ثاؿ الطثاعوح
لكحكمه كثط الكمم  لم وق األلؼ ثعدر  كالكحؼ اككف ألخر  ؛لـ اعد ذلؾ ال رؼ م ؿ لمكحؼ مماه

لػؼ و كذػك اللػاو  مػف إقثػات األخػر مػف حثػـ الطثاعػ كثطه  كاكػكف دػو ذػذر الكممػات مػد الكمـ   ل
خر الكممػ   كال اطػؿ لٌلػه اوروػب ممػ  ذػذر ال ػراقة ك ػكد مػداف طثاعاػاف األكؿ ذػك اللػاو  مػف  دو 

  رؼ المد الكاح  حثؿ اللكف لك الالـ  كالقالو ذك اللاو  مف إقثات األلؼ ثعدذما.

ةُف  ﴿: ب/ حػاؿ وعػال  َُ ًِۡ٭٥ أَِب َوُي َ٤ ۡزَٮاٖب ََك٩َۡخ ََٝٮارِ َٔ
َ
حٖ َوأ ٌٍّ ًَحٖ ٨ِ٦ّ ِٚ ُرو٬َة  ١٥يَؿا۠ جِ حٖ َٝؽٍّ ٌٍّ ََٝٮارِيَؿاْ ٨٦ِ ِٚ

ِؽيٗؿا  ۡٞ  [.ُٔ-ُٓ: افلثاف﴾ ]َت

ثػالولكاف داهمػا كالكحػؼ ثػاأللؼ   (حػكارارا حػكارارا ) كلثػك ثكػر كالكثػائوٌ لاد  كلثػك  عفػر : حرل القراءات
كالكحػؼ  كثغاػر ولػكاف دػو القػالو  كحرل اثف كقار كخمؼ دو اخواارر ثػالولكاف دػو األكؿ كالكحػؼ ثػألؼ

اثػف مػامر كالثطػرااف ك مػزة ك فػص ثغاػر ولػكاف داهمػا  كا ػؼ مػلهـ  :ثغار للؼ  كحرل الثاحكف كذػـ
الثاحكف ثألؼ دو األكؿ ك ذشاـ ثخمؼ مله ثاأللؼ داهما ك مزة كركاس كركح ثخمؼ مله ثغار للؼ  

 .(ّ)كثغار للؼ دو القالو
حػكارارا  )دمػف حػرل  : "د ػاؿ ق(َّْ)ت ل مػ ما ذكػرر اثػف ز  :ك ه مف حرل ثالولكاف داهما ذك :التوجيو
أللهػػا رلس  اػػ   ؛كلػػت األكلػػ ثإ رائهمػػا  ماعػػا كالػػت لػػه قػػالث   ػػ : إ ػػداذف: لف ا ػػكؿ ل ( حػػكارارا

                                                           

 (.ّٕٓص) ( اثف زل م :     ال راقاتُ)
(  لثػػػك ممػػػرك الػػػدالو: الم لػػػ  دػػػو رثػػػـ مطػػػا ؼ ِٖٗص) ( الظػػػر  اثػػػف خالكاػػػه: ال  ػػػ  دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث ِ)

 .(ُِص) األمطار
 (  لثػك م مػػد الكاثػػطو: الكلػز دػػو ال ػػراقات العشػػرّْٔ/ِج) ( الظػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػر دػػو ال ػػراقات العشػػرّ)
 (. ََٕ/ِج)
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ف رؤكس دلػػػكف األكلػػػ  لاكادػػػؽ ثػػػا  مػػػذككرا ثػػػماعا ثطػػػارا :ك كلػػػه  اآلاػػػات  ػػػاقت ثػػػالولكافكرؤكس 
 ل كار لألكؿ. كلكف القالو مم  ا  اآلاات

 ل دػو كقاػر مػف كالمهػا مػف ذلػؾ حػكؿ ممػرك ثػف كمقػكـ ػرى م مػا   اي  رً لف العرب وي  :القالا كال     
 ؽ.ق(:ّٖ)ت

 كأف ثاكدلا دالا كداهـ ... مخاراؽ ثأادم  مثالا 

 دأ رل مخاراؽ لم لكلها.  
 .(ُ)كذلؾ للهـ  ماعا دو مطا ؼ لذؿ ال  از كالككد  ثاأللؼ" ؛اوثاع المطا ؼ :كالقالق 

لف األكل  رلس  ا  كلاثت القالا  كذلؾ  كك ػه  :ل ثالولكاف دو األكل  دكف القالا  كذككك ه مف حر  
  ألف دكامؿ   ولطرؼ دو معردػ  ك  لكػرة ؛لٌف ذلؾ م ض العرثا  :مف حرل ثورؾ الولكاف داهما ذك

أللهػا  ؛لقالاػ  ثغاػر للػؼككحفػكا ممػ  ا    ك اوها مم  األلػؼأللها رلس  ا ؛ككحفكا مم  األكل  ثاأللؼ
 .(ِ) "رلس  ا لاثت ث
: كاظهر األقػر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذاف المكضػعاف مػف خػالؿ اخػوالؼ لػكع األثر

المد ك كمه  وثعا  خوالؼ ال راقات دػو للػؼ الولػكاف ثػاف ال ػذؼ كافقثػات  دمػف  ػذؼ األلػؼ دػو 
كذلؾ لك ػكد شػرطه كذػك  ؛مهال الاف ثاككف المد ملدر مف حثـ العارض لمثككف كو رم مماه ل كا

 ػػرؼ المػػد كثػػثثه كذػػك الثػػككف العػػارض اللػػاو  مػػف  ػػذؼ األلػػؼ ثعػػدر  كمػػف لقثػػت األلػػؼ ثػػاككف 
كذلػػؾ لػػزكاؿ ثػػػككف ال ػػرؼ الكاحػػػ  ثعػػد المػػد ثثػػػثب كطػػمه ثػػػاأللؼ  ؛المػػد ملػػدر مػػػف حثاػػؿ الطثاعػػػو

لم ػػوق األلػػؼ  لكحكمػػه كثػػط الكممػػ  ؛المقثػػت ثعػػدر  ك الئػػذ لػػـ اعػػد ذلػػؾ ال ػػرؼ م ػػؿ لمكحػػؼ مماػػه
و خػر مػف حثػـ الطثاعػػ اواف الكمموػػاف مػد   كاكػكف دػو ذػكالكحػؼ اكػكف ألخػر الكمػػـ   لكثػطهثعػدر  

  خر الكمم . كذك اللاو  مف إقثات األلؼ دو 

   كمف األمقم  مم  ذلؾ:/ اختالف القراءات في تذكير الفعل و تأنيثوٕ

نٍّ  ٱل٧ِۡۡعَؿاِب ةٓن٥ِٞ يَُىَّلِ ِػ َو٬َُٮ َٝ  ٱل٧ََۡلأه١َِحُ  َذَ٪ةَدد٫ُۡ ﴿: حػاؿ وعػال  ل/
َ
َ أ َٝۢا ثَِس٧َِ٤ حٖ  ٱّللٍّ ًَۡعََيَٰ ُمَىّؽِ َك بِ ُ يُبَِّشِ

 ٨َِ٦ّ ِ ة ٨َِ٦ّ  ٱّللٍّ ًّٗ ِ ًِّٗؽا وََظُىٮٗرا َو٩َب ٤َِِٰعيَ وََق  [.ّٗ:  ؿ ممراف﴾ ] ٱ٣طٍّ

                                                           

 (  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الم لػػ  دػػو رثػػـ مطػػا ؼ األمطػػارّٕٗ ّٖٕص) ( الظػػر   اثػػف زل مػػ :   ػػ  ال ػػراقاتُ)
 (.ُِص)
 (.ّٗٓ ّٖٓص) اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  ( ّٕٗ ّٖٕص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتِ)
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دلػادار(  ثائو كخمؼ)دلادوه المالئك ( ثواق ثاكل  ثعد الداؿ  كحرل  مزة كالك : حرل ال مهكر )القراءات
 . (ُ)ك ذؼ الواق ثعدر الداؿ ثعدثألؼ 

َح٫ُُ٤٧ِۡ ﴿ :حكله دو  الوألاث إ ماع ال ما  مم  :: ك ه حراقة ال مهكر ثالوألاث ذكالتوجيو
 :كلـ ا ؿ  ثالواق  [ِْ: ؿ ممراف] ﴾ ٱل٧ََۡلأه١َِحُ َٝة٣َِخ  ِإَوذۡ ﴿كحكله وعال :  [ ْٖ: الث رة]﴾ ٱل٧ََۡلأه١َِحُ 

ذ  د ما ذـ مخومفكف داه إل  رى الكا ب لف اي ك   دألث دعؿ المالئك  ذا ذلا ثال خالؼ  حاؿ المالئك كا 
ؾ مى دلادار المى  :كالو دار  لف الذم لادار  ثراؿ :ثالوذكار ذك ما ذـ مماه م معكف  كك ه مف حرل

ألف  ؛الك هاف  ماعا  ائزاف"  :ق(ُُّ)ت   حاؿ الز اج(ِ)ثـ الكا د ثمفظ ال م دأخرج ا 
كما   كا كز لف اعثر ملها ثمفظ الوذكار   مام الألف معلاذا معل   ؛ال مام  ام  ها اثـ الوألاث

لما لادار  ثراؿ ك در-لادوه المالئك   :كا كز لف ا كؿ : م  المالئك  حاؿ :ا اؿ  :ألف معلار ؛-كا 
لما ركب ثفال    ركب دالف دو الثفف :كما و كؿ  لوار اللداق مف ذذا ال لس وراد ثذلؾ   كا دةكا 
 .(ّ)" عؿ رككثه دو ذذا ال لس

: لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا   داظهر مف خالؿ ا خوالؼ دو ك كد المد العػارض األثر
كمدمػػه  وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  ثػػاف وػػذكار الفعػػؿ كوألاقػػه  دعمػػ  حػػراقة الوػػذكار 

ذلػػؾ لك ػػكد شػػرطه كذػػك  ػػرؼ المػػد كثػػثثه كذػػك الثػػككف ك  ؛ثػػاككف المػػد مػػف حثاػػؿ العػػارض لمثػػككف
العارض دو ذاق الضمار  كممػ  حػراقة ال مهػكر ثالوألاػث   اكػكف ذلػاؾ مػد حثػؿ ذػاق الضػمار دػو 

 كذلؾ لعدـ ك كد شرطه كذك  رؼ المد. ؛الكمم 

ة٬ِؿُ  َو٬ُٮَ ﴿: ب/ حاؿ وعال  َٞ ِ  ٱ٣ۡ َِٔجةدِه ًح ظَ  ۦ  َٚۡٮَق  َْ َٛ ًُۡس٥ۡ َظ َ٤ َٔ َظَؽُز٥ُ َوُيۡؿِق٢ُ 
َ
أ إَِذا َصةَٓء أ ۡذ٫ُ  ٱل٧َۡۡٮُت تٍّ دَٮَذٍّ

ٮَن  َُ ّؿِ َٛ ٮاْ ٦ِ ٨ ُدوِن  ٢ُۡٝ ﴿: كحػاؿ وعػال   [ُٔ: األلعػاـ﴾ ]رُُق٤َُ٪ة َو٥ۡ٬ُ َّل ُح ُٔ ٩َ ۡؽ
َ
ِ خ َ٪ ة َوَّل  ٱّللٍّ ُٕ َٛ ٦َ ة َّل يَ٪

ََٰ٪ة  َؽ إِۡذ ٬ََؽى ٕۡ ةثَِ٪ة َب َٞ ۡخ
َ
أ أ ٩َة َو٩َُؿدَّ ٰىََلَ ُ يَُّضَّ ِ ٠َ  ٱّللٍّ يُ  ٱۡقَذۡ٭َٮد٫ُۡ  يٱَّلٍّ ُِ ۡرِض ِػ  ٱلنٍّ َحَٰ

َ
ۡو َدَٰٞت  ۥٓ َظ رۡيَاَن َلُ  ٱِۡل

َ
أ

ٮ٫َ٩ُ  ُٔ  [.ُٕ: األلعاـ﴾ ] ٱاۡتَِ٪ة ٱلُۡ٭َؽىإََِل  ۥٓ يَۡؽ

وكدػػػػار  اثػػػػوهكوه( ثوػػػػاق الوألاػػػػث الثػػػػاكل  حثػػػػؿ الهػػػػاق  كحػػػػرل  مػػػػزة ) -: حػػػػرل ال مهكر)وكدوػػػػهالقففففراءات
 .(ْ)ؼ واق الوألاثك ذ كاثوهكار( ثألؼ ثعد الفاق كالكاك داهما

                                                           

 (.ٕٓص) (  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِّٕ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
 (. ُِٔص) ( الظر   اثف زل م :     ال راقاتِ)
مراثه و( الظر  الز اج: معالّ)  (.َْٓ/ُج) ال ر ف كا 
 (.ِِٗ/ِج) زرم: اللشر دو ال راقات العشر( الظر  اثف ال ْ)
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لٌف الغالػب دػو ال ػر ف ذػك الوألاػث دػو الفعػؿ المثػلد إلػ  الرثػؿ   :: ك ه حػراقة ال مهػكر ذػكالتوجيو
ؽۡ ﴿ حكله:   ٌ   مف حاؿ: وكدوه ثالواق" ق(: ّٕٕ)ت حاؿ اثك ممو الفارثو َٞ ثَۡخ  َو٣َ   ٨ِ٦ّ رُُق٢ٞ  ٠ُّؾِ

َٟ َرجۡ  يۡ  َبۡيِ  ٨٦ِۢ  ٱلؿَُّق٢ُ  ُ٭٥ُ َصةَٓءتۡ  إِذۡ [  كحكله: ﴿ّْ:]األلعاـ ﴾ ٤ِ
َ
رُُق٤ُُ٭٥  ُ٭٥ۡ َصةَٓءتۡ ﴿  [ُْ:]دطمت ﴾ِؽيِ٭٥ۡ خ

يۡ  ًَِّجَِٰخ ثِٱۡۡلَ 
َ
ٓواْ خ ٚۡ  ِؽَحُ٭٥ۡ ََٚؿدَّ

َ
َٰ ِػٓ أ ِػ  رُُق٤ُُ٭٥ۡ  ة٣َۡخ َٝ ﴿   [ٗ :﴾]إثراذاـ ٬ِِ٭٥ۡ َق

َ
ِ  أ ّٟٞ  ٱّللٍّ  .(ُ) [َُ :﴾ ]إثراذاـ َم

لٌ  لٌله دعػؿ مو ػٌدـ مثػلد :كك ه حراقة  مزة ثالوذكار ذك مػا الوألاػث لم مػ   إلػ  مؤٌلػث غاػر   ا ػو  كا 
ٞ نِكۡ  َوَٝةَل ﴿ دهك مقؿ حكله: ۡ  ِػ  َٮة  .[َّ:اكثؼ ﴾ ] ٧َِؽيَ٪حِ ٱل

 . (ِ)كما لشثه ذلؾ مٌما وألاقه وألاث ال م  
: كلٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو اآلاواف  داوثاف مف خالؿ ا خوالؼ دػو ك ػكد األثر

مه  كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقات دو ذذاف المكضعاف ثاف وذكار الفعؿ كوألاقػه  المد العارض كمد
كذلػػؾ لك ػػكد شػػرطه كذػػك  ػػرؼ المػػد  ؛دعمػػ  حػػراقة الوػػذكار ثػػاككف المػػد مػػف حثاػػؿ العػػارض لمثػػككف

كثثثه كذك الثككف العارض دو ذاق الضمار  كمم  حراقة ال مهكر ثالوألاث   اككف ذلاؾ مد حثؿ 
 كذلؾ لعدـ ك كد شرطه كذك  رؼ المد. ؛لكمموافذاق الضمار دو ا

   كمف األمقم  مم  ذلؾ:/ اختالف القراءات في األسماء بين الجمع واإلفرادٖ

َٙ ِإَوۡػَٮد٫ِِ ﴿حاؿ وعال : / ل ۡؽ ََكَن ِػ يُٮُق َٞ ةٓن٤ِِيَ  ۦٓ ٣ٍّ  [.ٕ: اكثؼ ﴾ ] َءاَيَٰٞخ ٤ِ٣ّكٍّ

ممػػ  ال مػػ   كحػػرل اثػػف كقار) اػػ ( ث ػػذؼ  الاػػاقثعػػد  : حػػرل ال مهػػكر ) اػػات( ثإقثػػات األلػػؼالقففراءات
  .(ّ)األلؼ ثعد الااق مم  افدراد

لم مثػر د عمػكا كػؿ  ػاؿ مػف ل ػكاؿ اكثػؼ  (: اػات) :لٌف معلػ  :: ك ه مف حرل ثال م  ذكالتوجيو
لله  عؿ  :  كك ه مف حرل ثافدراد ذك(ْ)للها كوثت دو المط ؼ ثالواق :ك  وهـ دو ذلؾ   ا  كمثرة

ِْٔۡبَةٌ ﴿ :وعال  ك ا . كدلامه حكله  مماه الثالـ كمه مثر لمر اكثؼ ْؽ َكَن ِػ ََٝىِىِ٭٥ْ  َٞ : اكثػؼ] ﴾٣َ
ُُُ](ٓ). 

                                                           

 (. ُِّ/ّج) ( لثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثثع ُ)
 (. ُِّ/ّج) (  لثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثثع ِْٓص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتِ)
 (.ُّٖ/ُج(  الطفاحثو: غاث اللف  )ُٖٕص) ( الظر  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةّ)
 (.ّٓٓص) ( اثف زل م :     ال راقاتْ)
 (  لثػػػػػك ممػػػػػو الفارثػػػػػو: ال  ػػػػػ  لم ػػػػػراق الثػػػػػثع ُِٗص) ( الظػػػػػر  اثػػػػػف خالكاػػػػػ : ال  ػػػػػ  دػػػػػو ال ػػػػػراقات الثػػػػػث ٓ)
 (.ّٔٗ/ْج)
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الؿ ا خػوالؼ دػو ك ػكد : كاوضح األقر الموروب مم  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  مػف خػاألثر
عمػػ  حػػراقة ال مهػػكر   وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  ثػػاف ال مػػ  كافدػػراد  دالمػػد كمدمػػه

كذلؾ لك كد شرطه كذك  رؼ المد الزائد لم مػ  كثػثثه كذػك  ؛ف المد مف لكع العارض لمثككفثاكك 
كذلؾ لعدـ ك ػكد شػرطه  ؛الثككف العارض دو الواق  كمم  حراقة افدراد   اككف ذلاؾ مد ثعد الااق

 .كذك  رؼ المد

ذُ  َٝةَل ﴿: / حػاؿ وعػال ب ۡٞ َحََٰجِخ َٝةٓن٢ِٞ ٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ َّل َت َٗ ٮهُ ِػ  ُٞ ٣ۡ
َ
َٙ َوخ ٕۡ ُي  ٱۡۡلُّتِ ٤ُٮاْ يُٮُق ٫ُ َب ُۡ ًٍّةَرةِ ي٤ََۡذِٞ إِن  ٱلكٍّ 

٤َِِي  َٰٕ ة﴿  [َُ: اكثػؼ﴾ ]٠ُ٪ُذ٥ۡ َػ َحََٰج ِخ  ۦَذ٬َُجٮاْ ث٫ِِ  ٧َ٤ٍَّٚ َٗ ٤ُ ٮهُ ِػ  َٕ ن ََيۡ
َ
ٓٮاْ أ ُٕ َۡجَ

َ
ۚۡ َوأ ًَۡ٪ ةٓ إََِلۡ ٫ِ  ٱۡۡلُ ّتِ وَۡظ

َ
َوأ

ۡمؿ٥ِ٬ِۡ 
َ
ُؿونَ  َۡلُجَّجَِم٪ٍُّ٭٥ ثِأ ُٕ  [.ُٓ: اكثؼ ﴾ ] َفََٰؾا َو٥ۡ٬ُ َّل يَۡن

  كحػرل لػاد  كلثػك دػو المكضػعاف ممػ  افدػراد ثعػد الثػاق ( ث ذؼ األلؼ )غااث حرل ال مهكر :القراءات
 .(ُ)ت( ثألؼ ثعد الثاق المك دة مم  ال م ا)غااث  عفر

كا دة دو مكاف كا د   دو  لٌف المعل  للهـ لل كر دو ثئر :: ك ه حراقة ال مهكر ثافدراد ذكالتوجيو
د عػػؿ كػػؿ   ألف الثئػػر لهػػا غااثػػات ؛لٌلػػه لراد ظمػػـ الثئػػر كلكا اهػػا :لمكلػػ   كك ػػه مػػف حػػرل ثػػال م  ذػػك

   .(ِ)د م  مم  ذلؾ   زق ملها غااث 
العػارض  : كاظهر لقر اخوالؼ ال راقات دو ذاواف اآلاواف مف خالؿ ا خوالؼ دو ك كد المػداألثر

 خوالؼ ال راقات دو ذذاف المكضعاف ثاف ال م  كافدراد  دعم  حراقة ال م     وثعاكمدمه لمثككف
كذلؾ لك كد شرطه كذك  رؼ المد الزائد لم مػ  كثػثثه كذػك  ؛ثاككف المد مف لكع العارض لمثككف

كذلػؾ لعػػدـ  ؛الثػككف العػارض دػو الوػاق  كممػ  حػراقة ال مهػكر ثػػافدراد   اكػكف ذلػاؾ مػد ثعػد الثػاق
 كذك  رؼ المد.ك كد شرطه 

   كمف األمقم  مم  ذلؾ: / اختالف القراءات في اإلعراب بين الرفع والنصبٗ

ِي٨َ  إِنٍّ  ﴿: ل/ حاؿ وعال  ٨ َقب٢ًِِ  ٱَّلٍّ َٔ وَن  ُؿواْ َوَيُىؽَّ َٛ ِ َز ِي ٱۡۡلَ َؿامِ  ٱل٧َۡۡك ِضؽِ وَ  ٱّللٍّ ٤َۡجَٰ ٫ُ ل٤ِ٪ٍّ ةِس  ٱَّلٍّ َٕ َص
ُٙ َقَٮآًء  ٖۚ ذ٫ًِِ وَ  ٱ٣َۡػ١َِٰ َِلٖم َو٦َ  ٱۡۡلَةدِ

َ
َؾاٍب أ َٔ  ٫ُۡٝ ٨ۡ٦ِ ٤ٖۡم ٩َِّؾ ُْ ِ  [.ِٓ: ال  ﴾ ]٨ يُؿِۡد ذ٫ًِِ بِإِۡۡلَةدِ ث

 (ُ)طـ ثاللطب.احرل ال مهكر )ثكاق( ثالرد   كحرل  فص مف م :القراءات
                                                           

 (  مثػػد الفوػػاح ال اضػػو: الثػػدكر الزاذػػرةِْْص) ( الظػػر  اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
 (.ُٖٕص)
 (.ّٓٓص) لظر  اثف زل م :     ال راقات( اِ)
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مثودل مػؤخر  كال ممػ   (العاكؼ))ثكاق( خثر م دـ  ك لف :حراقة ال مهكر ثالرد   ذك ك ه  :التوجيو
للػػه مطػػدر ممػػؿ داػػه معلػػ   :  كك ػػه مػػف حػػرل ثاللطػػب ذػػك(ؿى عىػػ ى )ف ؿدػػو م ػػؿ لطػػب مفعػػكؿ قػػا

عىٍملػاري ًلملَّػاًس ثىػكاقن  )المو ػدـ ذكػرر دػو حكلػه وعػال :  ( عملػا) ثػكالار لملػاس ثػكاق   :كألػه حػاؿ (الَّػًذم  ى
اثػػػـ  :كالمطػػدر اػػأوو ثمعلػػ  -لم مثػػوكاا داػػه العػػػاكؼ -ثػػه (العػػػاكؼ)وثػػكا   كاردػػ   :دػػو معلػػ 
كما حالكا: ر ؿ مدؿ  ثمعل :مادؿ  كمم  ذلؾ   مثوك كاف كاف مضمرا  دهك ثمعل  (ثكاق)الفامؿ 

كغاػػرر: مػػررت ثر ػػؿ ثػػكاق درذمػػه  كثر ػػؿ ثػػكاق ذػػك العػػدـ  ام مثػػوك   ق(َُٖ)ت ثػػاثكاه زا ػػا
 ؛(ثػكاق)دامػؿ  (العػاكؼ)موعمؽ ث عؿ  ك  (لملاس )ك  (ل عملا )لله مفعكؿ قاف كا كز لطثه مم  

 .(ِ)عملار مثوكاا داه العاكؼ كالثاد  ـ الفامؿ  كالمعل :ألله مطدر ثمعل  اث
: لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذا المكض  داوثاف مف خالؿ اخوالؼ لكع المد ك كمػه  كذلػؾ األثر

ثثثب اخوالؼ ال راقات دو ذذر الكمم  ثاف الرد  كاللطب  دعم  حراقة ال مهكر ثالرد  ثاككف المد 
ل كامػػه؛ كذلػػؾ لك ػػكد شػػرطه كذػػك  ػػرؼ المػػد مماػػه مثػػككف  كو ػػرم العػػارض لالموطػػؿ مػػف حثػػـ 

رض دػػػو الهمػػػز  كممػػػ  حػػػراقة اللطػػػب   اكػػػكف المػػػد مػػػف حثػػػـ الموطػػػؿ اكثػػػثثه كذػػػك الثػػػككف العػػػ
ثاوروب مم  ذذر ال راقة ك كد مداف األكؿ ذػك الكا ػب الموطػؿ  كذػك المػد الكاحػ  ثعػد العارض ثؿ 

كذػػذا ا خػػوالؼ دػػو ال كػػـ إٌلمػػا اكػػكف دػػو  الػػ   ثعػػد الهمػػز الػػكاك  كالقػػالو: مػػد الثػػدؿ كذػػك الكاحػػ  
 الكحؼ  لٌما دو  ال  الكطؿ  دإٌف المد كا ب موطؿ ملد ال ما  ككؿ مم  لطمه دو م دار مدر.

مۡ  ﴿: ب/ حاؿ وعال 
َ
ِي٨َ َظِكَت  أ ْ  ٱَّلٍّ ّيِ  ٱۡصََتَُظٮا ٤َُ٭٥ۡ ٠َ  ةتِ  َٔ ٱلكٍّ َٕ ۡ ن َّنٍّ

َ
ِي٨َ أ ْ  ٱَّلٍّ ٤٧ُِ ٮا َٔ َٰ ٤َِدَِٰخ  َءا٦َُ٪ ٮاْ َو  ٱ٣طٍّ

ًَة٥ۡ٬ُ َوَم٧َةُتُ٭٥ۡۚۡ َقةَٓء ٦َة َح٧ُ١ُۡٮَن  ۡ  [.ُِ: ال اقا  ﴾ ]َقَٮاٗٓء ُمٍّ

)ثػػكاقه( ثػػالرد   كحػػرل  مػػزة كالكثػػائو كخمػػؼ ك فػػص مػػف ماطػػـ ثاللطػػب  : حػػرل ال مهػػكرالقففراءات
 .(ّ)داها

مػػ  ثػػدؿ مػػف كػػاؼ كال م  لك مثوػػدل (م اػػاذـ)ؿ  عمػػه خثػػرا لٌلػػه  :: ك ػػه مػػف حػػرل ثػػالرد  ذػػكالتوجيففو
 :مل ( ل عمهػـ)  وه  عمػه  ػا  مػف الضػمار الملطػكب دػلٌلػ :كك ه مف حػرل ثاللطػب ذػك ( ي٨َ َكَّّلِ )

                                                                                                                                                                          

(  لثػػػك ممػػػرك الػػػدالو: الواثػػػار دػػػو َّٔص) ( الظػػػر  اثػػػف مهػػػراف اللاثػػػاثكرم: المثثػػػكط دػػػو ال ػػػراقات العشػػػرُ)
 (.َُٔص) ال راقات الثث 

مكو اثف لثػو طالػب: الكشػؼ  ( ِِٔ ِّٔ/ِج) ( الظر  م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا ِ)
 (.  ُُٖ/ِج) كر ال راقاتدو ك 

 (.  ٓٗٓ/ُج) (  اثف م اذد: الثثع  دو ال راقاتِّٕ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر ( الظر ّ)
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لف اكػػػكف  :ك ػػػه لخػػػر لملطػػػب ذػػػكل عػػػؿ العاطػػػاف  ػػػاؿ اثػػػوكائهـ دػػػ  الثػػػثؽ كػػػالمؤملاف  كذلػػػاؾ 
 (ُ)ق(.ُٔٔ)ت كذذا الك ه ل ا إلاه لثك الث اق  (ل ثب)مفعك ن قالاان  (ثكاق)

اآلا  داوضػح مػف خػالؿ اخػوالؼ لػكع المػد  رذ: لٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذراألث
ك كمػػه  كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر الكممػػ  ثػػاف الردػػ  كاللطػػب  دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر 
ثػػالرد  ثػػاككف المػػد ملػػدذـ مػػف حثاػػؿ العػػارض لمثػػككف  كو ػػرم مماػػه ل كامػػه؛ كذلػػؾ لك ػػكد شػػرطه 

ثػاوروب ممػ  ذػذر ال ػراقة   كمم  حراقة  اللطب   اككف المد مف حثـ الموطػؿ العػارض ثػؿ كثثثه
ذك الكا ب الموطؿ  كذك المد الكاح  ثعػد الػكاك  كالقػالو: مػد الثػدؿ كذػك الكاحػ   :األكؿ :ك كد مداف
المػد  كذذا ا خوالؼ دػو ال كػـ إٌلمػا اكػكف دػو  الػ  الكحػؼ  لٌمػا دػو  الػ  الكطػؿ  دػإفٌ  ثعد الهمز 

 كا ب موطؿ ملد ال ما  ككؿ مم  لطمه دو م دار مدر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(  ّْٔ/ِج) اللػػكارم: شػػرح طاثػػ  اللشػػر ( ِّّ/ِج) ف لثػػك الث ػػاق العكثػػرم: الوثاػػاف دػػو إمػػراب ال ػػر الظػػر  (  ُ)
(  لثػػك ِٔٔ/ِج)  ق(َُْٓط/ القالاػػ  ) ثاػػركت  -مؤثثػػ  الرثػػال    ف مكػػو اثػػف لثػػو طالػػب: مشػػكؿ إمػػراب ال ػػر 

 ممػـك دػو المثػاب :ق(ٕٕٓلثك  فص ثراج الداف ممػر ثػف ممػو ثػف مػادؿ ال لثمػو الدمشػ و )ت   فص الدمش و:
 ذػػ ُُْٗ) لثلػاف/  ثاػركت - العمماػ  الكوػب دار  معػكض م مػد ممػو ك المك ػكد مثد ل مد مادؿ: و  اؽ: الكواب

 . (ّٗٓ/ُٕج)ط/األكل    ـ( ُٖٗٗ-
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 أثر اختالف القراءات في أحكام المد الالزم :المطمب الخامس

 :  كحاؿ(ُ) - ال  الكطؿ كالكحؼ -: ذك لف اأوو ثعد  رؼ المد  رؼ ثاكف ثككلان لطماان تعريفو
 .(ِ)رؼ الماف ك در دو كمم  لك دو  رؼثعد  رؼ المد كالماف لك ثعد   لطموه  ذك لف ا   ثككفه 

 ﴾َٰٔـ٨َ َءٓا٣ۡ  ﴿  [ٕ: الفاو ػػ ﴾ ]َوَّل الٌ  ٓا٣ي﴿ :دفػػو ل ػػك  لمػػا الكاحػػ  ثعػػد  ػػرؼ المػػد كالمػػاف دػػو كممػػ 
  [.ُٗ  ُٓ: اكلس]

 [.ُ: ص﴾ ]ٓصۚۡ ﴿  [ُ: ؽ﴾ ] ٓقۚۡ ﴿ :ل ك  كلما الكاح  ثعد  رؼ المد كالماف دو  رؼ دفو
داكػػكف دػػو ال ردػػو كذػػك خػػاص ثػػالعاف مػػف داو ػػ  ثػػكروو مػػراـ كلمػػا الكاحػػ  ثعػػد  ػػرؼ المػػاف ك ػػدر 

 كالشكرل.
 ر مدِّا موثاكانا اوفاحنا كطال ككحفنا.: لزـك مدحكُموُ 

 " دأٌما الالـز ثأحثامه دأ م  ال راق مم  مدر حدرا كا دا مشثعاق(: ُُُٕ)ت الدمااطو حاؿ الشهاب
ذلػػؾ خالدػػا ثػػمفا ك  خمفػػا إ  مػػا ذكػػرر دػػو   لممػػـ ثاػػلهـ دػػو  " :(اللشػػر)حػػاؿ دػػو   (ّ)مػػف غاػػر إدػػراط

امػػدكف  :حػػاؿ دػػالم   كف   مػػف اخػػوالؼ ال ػػراق دػػو م ػػدارر ق(ُّٖ)ت مػػف اثػػف مهػػراف ( ماػػ  ال ػػراق)
كظػػاذر " :(اللشػػر)قػػـ حػػاؿ دػػو   (ْ)كال ػػادركف امػػدكف الفػػاف  كمػػلهـ مػػف امػػد قالقػػا  حػػدر لرثػػ  للفػػات

 :ق(ُْٓ)ت كد ػػػكل كػػػالـ اثػػػف ثمامػػػ   الموطػػػؿمثػػػارة الو راػػػد لف المراوػػػب ووفػػػاكت كوفاكوهػػػا دػػػو 
قػػـ اخومفػػت  راق لذػػؿ األداق دػػو وعاػػاف ذػػذا   طاػػه كاآلخػػذكف مػػف األئمػػ  ثاألمطػػار ممػػ  خالدػػهاوع

 (ٓ)كاألكقػركف ممػ  إطػالؽ ومكػاف المػد داػه  لله افشثاع :دالم   كف ملهـ مم   ال در الم م  مماه
للػه دكف لممػ  المراوػب كدػكؽ الوكثػط  (اللشػر) اعلػ  ثػه كمػا دػو  لله دكف مػا لمهمػز :كمف ثعضهـ

قػػـ إف الظػػاذر الوثػػكا  دػػو م ػػدار المػػد دػػو كػػؿ مػػف المػػدغـ كغاػػرر مػػف   مػػف غاػػر وفػػاكت دػػو ذلػػؾ
كمػػف   للػػه مػػذذب ال مهػػكر إذ المك ػػب كا ػػد كذػػك الو ػػاق الثػػاكلاف :كدػػو اللشػػر  الكممػػو كال ردػػو

 (ٔ)مكثه" :ثعضهـكمف   لف المد دو المدغـ لطكؿ مله دو المظهر :ثعضهـ

                                                           

 (.ّْص) ( الظر  طفكة م مد ثالـ: دوح رب الثرا  شرح الم دم  ال زرا ُ)
(  مطاػػػػ  حاثػػػػؿ لطػػػػر: غااػػػػ  المراػػػػد ّّٕ/ُج) ( الظػػػػر  المرطػػػػفو: ذدااػػػػ  ال ػػػػارم الػػػػ  و كاػػػػد كػػػػالـ الثػػػػارمِ)
 (.ُُٖص) (  م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كادَُٔص)
 (.ّْٖ/ُج) الق الثشر( الدمااطو: او اؼ دضّ)
 (.ُّٕ/ُج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرْ)
 (.ُّٖ/ُج) ( الظر  المر   الثاثؽٓ)
 (.ُّٖ/ُج) (  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّْٖ/ُج) ( الدمااطو: او اؼ دضالق الثشرٔ)
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ػػا لمػػا و ػػدـ إ  دػػو لفػػظ ثم ػػدار  : امػػدمقففداُر مففدِّهِ  دفاػػه   لكؿ مػػراـ كالشػػكرل (مػػاف)ثػػت  ركػػات دائمن
كذلػػػؾ لكحػػػكع الثػػػككف األطػػػمو داػػػه ثعػػػد  ػػػرؼ لػػػاف   ؛(ُ)قالقػػػ  لك ػػػه: افشػػػثاع كالوَّكثػػػط كال طػػػر

دػو  الػ  الكطػؿ د ػد  [ُ:ف ؿ ممػرا] ﴾ ال٥ٓٓ مف: ﴿ (ماـ)كافشثاع ذك الم دـ دو األداق  ككذا  رؼ 
 ركم داه ك هاف: األكؿ: المد ثت  ركات اثوط اثنا لألطؿ.

القالو: ال طر  ركواف امودادنا ث رك  الماـ العارض  كذو الفو   الوو لوػ  ثهػا لمػوخمص مػف الو ػاق 
لما ليكقػرت الفو ػ  ذلػا ممػ  الكثػرة الوػو ذػو األطػؿ دػو الػوخمص كذلػؾ لكػكف الفو ػ   ؛الثاكلاف  كا 

لمػػا حطػػد وفخامػػه لاػػوالقـ مػػ  وفخػػاـ معلػػار  لمػػا دػػو  الػػ  الكحػػؼ كثػػ ام  إلػػ  وفخػػاـ لفػػظ ال اللػػ   كا 
 .(ِ)داوعاف داه المد ثت  ركات د ط

لمػػزكـ ثػػثثه دػػو  ػػالوو الكطػػؿ كالكحػػؼ. لك لمػػزكـ مػػدر ملػػد كػػؿ ال ػػراق مػػٌدان موثػػاكاان  ؛كثػػمو  زمػػان 
  ؼ  ككاف  كمه المزـك لما و دـ دو ك هثم دار ثت  ركات اوفاحان ثكاق دو الكطؿ لك دو الكح

 .(ّ)الوثما 
 :لمد الالـز دو إطارر العاـ ث كلهإل  ا (الم دم )دو  ق(ّّٖ)ت كحد لشار ال ادظ اثف ال زرم

الىٍاف كثالطكؿ ايمىد دالزـه إٍف  اقى ثٍعدى  رًؼ مىد ... ثاًكفي  ى
(ْ). 

 ث كله ر مه ا : (وهو ف)دو  ق(ُُٖٗ)ت ثعد  كما لشار إلاه العالم  ال مزكرم

 .(ٓ) د  طيكّْ ػػػد مى ػػػػان ثعػػػػػ... كٍطالن ككٍحف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػك زـه إف الثككف ليطّْ 

 :أقسام المد الالزم
 : ثـ المد الالـز لك ن إل  حثمافال

 : المد الالـز الكممو.األكؿ
 القالو : المد الالـز ال ردو. 

                                                           

 الهػػػػادم شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػػر (  م مػػػػػد ثػػػػالـ م اثػػػػف:َِْ-ّٗٗ/ُج) الظػػػػر  اللػػػػكارم: شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػر (ُ)
 (.َُٖ/ُج)
 (.َُٔ َُٕص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ِ)
(  ر ػػاب شػػ  و:  ماػػ  الػػوالكة دػػو و كاػػد َُٖص) ( الظػػر  مثػػد ال ػػؽ ال اضػػو: الع ػػد الفراػػد دػػو ممػػـ الو كاػػدّ)

 (.ُِِص) ال ر ف
 (.َٕ) ( رحـ الثاتُٕ)ص  ( اثف ال زرم: الم دم  ال زرا ْ)
 (.ْٕ) ( رحـ الثاتٕ)صو ف  األطفاؿ ( ال مزكرم: ٓ)
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حثػما  :حثػماف مخفػؼ كمق ػؿ كثػذلؾ وطػار األحثػاـ لرثعػ   كزاد ثعضػهـ ككؿ ملهما ال ثـ قالاان إلػ 
خامثا كذك ال ردو الشثاه ثالمق ؿ  كثاأوو الكالـ مله ملد ال داث مم  الالـز ال ردو  كحد لشػار 

 :ث كله (الو ف )األحثاـ األرثع  دو العالم  ال مزكرم ال  

ـي  زـو لدىاٍ  ٍردوّّ مىعىهٍ ػػػػػػػػػػػًكمٍ  ... كوٍمؾى  هػػػػػػػهـ لرثعػػػػػػلحثا  موّّ ك ى

فَّؼه ميقى َّؿي ػػػػػالذيمػػػػػػػػػػػػكً   (ُ)ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػ ه ويفىطَّ ػػػػذر لرثعػػػػػػػػػ... ده ا ميخى

 كلكؿ حثـ مف ذذر األحثاـ األرثع  كالـ خاص اأوو وفطامه داما امو :

 : المد الالزم الكممي المثقل /القسم األول
 كذػػػػػػك لف اػػػػػػأوو ثعػػػػػػد  ػػػػػػرؼ المػػػػػػد  ػػػػػػرؼه مشػػػػػػدده. كحػػػػػػاؿ الشػػػػػػاخ مثػػػػػػدالفواح المرطػػػػػػفو :تعريفففففففو 

دو كمم   –لم مشدد  -ضاثطه لف ا   ثعد  رؼ المد كالماف ثككف لطمو مدغـ " : ق(َُْٗ)ت
ٓا٣ِّيَ  َوَّل ﴿ :ل ػك ٌٍّ ٍّٝ حُ ﴿  [ُْٔ: الث ػرة دى ثَّػ و﴾ ] ﴿  [ٕ: الفاو ػ  ﴾ ]ٱل [ كملػه ّ-ُ: ال احػ ] ﴾ ٱۡۡلَٓا
٠َ  َؿي٨ِْ َءٓا﴿ ُ دػػو مكضػػعو األلعػػاـ ك﴿  [ُْْ  ُّْ: األلعػػػاـ﴾ ]َّلٍّ مكضػػػ    [ٗٓ: اػػكلس ﴾ ] َءٓاّللٍّ

 .(ِ)كمكض  ثاللمؿ مم  ك ه افثداؿ دو األرثع  -مماه الطالة كالثالـ-ثثكرة ثادلا اكلس 
. لككف الثػاكف مػدغمان  ؛: كمق الن طمو ثعد  رؼ المد كالماف دو كمم لكحكع الثاكف األ ؛كثمو كممٌاان 

 .(ّ)"كو دـ ثثب وثماوه  زمان 

 :وأثر ذلك االختالف اختالف القراءات في الكممي المثقل
 األصول: /أوالً 

ثككلا لطماا مدا مشثعا دو ال الاف  كلكلهـ اخومفكا  مم  لزكـ المد أل ؿ الثاكف ةاوفؽ ال راق العشر 
و المق ػػػػؿ  كلدل ذػػػػذا دػػػػو ثعػػػػض المثػػػػائؿ األطػػػػكلا  كالمكاضػػػػ  الفرشػػػػا  الوػػػػو ووعمػػػػؽ ثالمػػػػد الكممػػػػ

 وغار دو  كـ المد لك الوفائه ثالكما   كمف المثائؿ األطكلا  دو ذلؾ:الا خوالؼ ال  

 

                                                           

 (.ْٖ ْٗ)اف ( رحـ الثاوٕ)ص  ( المر   الثاثؽُ)
 (.ُّْ/ُج) ( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمِ)
(  ل مػػد ال فاػػاف: الػػكادو دػػو كافاػػ  ورواػػؿ ال ػػر ف ُُٖص) ( الظػػر  م مػػكد ممػػو ثثػػه: العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػدّ)

 (.ٖٓص) الكراـ
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 :اختالف القراءات في اليمزتين من كممتين

ملػػػػد الكػػػػالـ ممػػػػ  ال ػػػػائز  كمػػػػف ك ػػػػه اخػػػػوالؼ ال ػػػػراق داهػػػػا كذػػػػذر المثػػػػأل  حػػػػد و ػػػػدـ ال ػػػػداث ملهػػػػا
اوعمػؽ ثػالكممو المق ػؿ  كذػك مػذذب حلثػؿ ككرش مػف طراػؽ    كالم طكد ذلا ذك ذكر مػا(ُ)الملفطؿ
دمهمػػػػا دػػػػو األكلػػػػ  الو  اػػػػؽ  كدػػػػو القالاػػػػ  ك هػػػػاف  دػػػػو الهمػػػػزواف مػػػػف كمموػػػػاف  ق(َِْ)ت األزرؽ

ٖۚ  ٦ِّ  ٨َ  ﴿ :الوثػهاؿ كافثػػداؿ  كمقػػاؿ ذلػؾ حكلػػه وعػػال  َٟ  ِػ  إِنٍّ  ٱلكٍّ  ٧َةٓءِ َٰلِ   ٪ًِ  تٖ  ؽٖ َخۡج   ٣ِّ  ُكِّ  ٓأَليَ  حٗ  َذ َّ٦ ﴾ 
 .[ٗ]ثثأ:

 خػوالؼ دػو ك ػكد المػد الػالـز الٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر المثأل  داظهر مف خػالؿ  ألثر:ا
كمدمه وثعا  خوالؼ ال راقات دو قالو الهمزواف مف كممواف ثاف افثداؿ كثاف الوثهاؿ لك الو  اؽ  

د مشػدد كمػا المػدعم  حراقة افثداؿ ثاككف المد مػف حثاػؿ الكممػو المق ػؿ  إف كػاف ال ػرؼ الػذم ثعػد 
ك كد شرطه كذك  رؼ المد اللػاو  مػف افثػداؿ كثػثثه كذػك ال ػرؼ المشػدد  لكذلؾ  ؛دو ذذا المقاؿ

ف كاف غار مشدد دثاككف مف حثـ الكممو المخفؼ كما ثاأوو  كممػ  حػراقة الوثػهاؿ لك الو  اػؽ  كا 
 لعدـ ك كد شرطه كذك  رؼ المد. ؛  اككف ذلاؾ مد ثعد الهمزة

 :الفرش /ثانياً 
لٌمػػا مثػػائؿ دػػرش ال ػػركؼ الموعم ػػ  ثهػػذا ال ثػػـ د ػػد اخومػػؼ ال ػػراق دػػو ثعضػػها  كار ػػ  اخػػوالدهـ دػػو 

  ذلؾ ال  مدة لمكر ملها:

 :/ اختالف القراءات في تاء المضارعة بين التشديد والتخفيفٔ
و دػػو الفعػػؿ المضػػارع المرثػػـك ثوػػاق كا ػػدة دػػ (الوفامػػؿ)ك  (وػػاق الوفٌعػػؿ )اخومػػؼ ال ػػراق دػػو وشػػداد 

إ ػػػدل كقالقػػػاف مكضػػػعا  كذػػػو مثثػػػكط  دػػػو كوػػػب ال ػػػراقات  كاكفػػػو دػػػو ذلػػػؾ ذكػػػر ثعػػػض األمقمػػػ  
   كمف ذذر المكاض  ما امو :مد  كذو الموعم   ثالكممو المق ؿلمواقات المشددة ثعد  رؼ ال

َ٭ة ﴿: حاؿ وعال  ل/ حَّ
َ
د ِي٨َ  َيأ ًَِّبَِٰخ ٦َة ٠ََكۡبُذ٥ۡ وَ  ٱَّلٍّ ََ ٮاْ ٨٦ِ  ُٞ ِٛ٩

َ
ۡػؿَۡصَ٪ة ٣َُس٥ ٦ِّ ٨َ َءا٦َُ٪ٓٮاْ أ

َ
ةٓ أ ۡرِض  ِم٧ٍّ

َ
َوَّل  ٱِۡل

٧ُٮاْ  ٍّ٧ًَ ٮَن َولَۡكُذ٥ أَِب ٱۡۡلَجًَِر َت ُٞ ٮاْ ذ٫ًِِٖۚ وَ ٦ِۡ٪٫ُ دُ٪ِٛ ٌُ ٧ِ ۡ٘ ن ُت
َ
ٓ أ ْ ِػِؾي٫ِ إِّلٍّ ٧َُ٤ٓٮا ۡٔ نٍّ  ٱ

َ
َ أ ِِنٌّ  ٱّللٍّ : الث ػرة ﴾ ]َۡحًِ ٌؽ  َٗ

ُّٓ.] 
ْ  ﴿: ب/ حاؿ وعال  ِ ِِبَۡج٢ِ  َوٱۡخَذِى٧ُٮا ْۚۡ  ٱّللٍّ ُٝٮا ؿٍّ َٛ ة َوَّل َت ٕٗ  [.َُّ:  ؿ ممراف﴾ ]ََجًِ
ةَو٩ُٮاْ ٰىََلَ ﴿: ج/ حاؿ وعال  َٕ ز٥ِۡ َوَّل َت َِٰنٖۚ وَ  ٱۡۡلِ ـَ ۡؽ ُٕ ْ وَ  ٱ٣ۡ ٮا ُٞ َ   ٱتٍّ َ إِنٍّ  ٱّللٍّ ةِب َمِؽيُؽ  ٱّللٍّ َٞ  [.ِ: المائدة﴾ ] ٱ٣ِٕۡ

                                                           

 ( مف ذذا الث ث.ُِٕر  ص )الظ (ُ)
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وَن  ٦َة ﴿ :د/ حاؿ وعال   [.ِٓ: الطادات﴾ ]٣َُس٥ۡ َّل َتَ٪ةََصُ

الثٌزم ثخمؼ مله ثوشداد الواق دو  حرل ال مهكر كؿ ذذر الواقات  ثواق كا دة مخفف   كحرل : القراءات
 ذذر المكاض  كمها  ال  الكطؿ  لم كطؿ ما حثؿ الواق ثها. 

ذا اثوػدل  طػػ   الركااػػ  ثػػذلؾ.كذلػػؾ مكاد ػػ  لمرثػـ  ك  ؛المشػددة اثوػػدل ثوػػاق كا ػػدة مخففػ  ثالوػػاق الثػػٌزم كا 
 وخفافا. ؛  كذلؾ مم   ذؼ إ دل الواقافكال مهكر اككف ثواق كا دة مخفف  :لمثٌزم كالك ه القالو

ونَ ﴿ ثوشداد الواق حك  كا دا كطال دو حكله وعال : لثك  عفر كحرل  ﴾ ٦ة ٣َُس٥ْ ّل دَ٪ةََصُ
 .(ُ)كحرل ما مدا ذلؾ ثواق كا دة مخفف [ ِٓ :الطادات]

دمػـ ا ومػ  مػقالف     دل الوػاقاف م ذكدػ لف إ :ك ه حراقة ال مهكر ثواق كا دة مخفف  ذك :التوجيو
ٌله لدغـ إ دل الواقاف ل :كلاضا مكاد   لممط ؼ  اث كوثت ثواق كا دة  كك ه مف حرل ثالوشداد ذك

مػػف  :كلاثػػت كمػا حاػػؿ (الوفامػػؿ)لك (الوفٌعػؿ) ألطػؿ وػػاقاف: وػػاق المضػارم   كوػػاقألف ا ؛دػو األخػػرل
لػٌزؿ اوطػاؿ األكلػ  ثثػاث ها دإدغػاـ القالاػ  دػو والاهػا  لفس الكمم   كاثوق ؿ ا وماع المقماف  كوعٌذر 
 .  (ِ)وخفافا  مراماة لألطؿ  كرثـ المط ؼ ؛ملزل  اوطالها ثكمموها  دأدغمت دو القالا 

مػف خػالؿ اخػوالؼ لػكع المػد  دػو ذػذر المثػأل  كاظهر األقػر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات األثر:
المضارع ثاف الوشداد كالوخفاؼ  دعم  حراقة الوشداد ثاككف  خوالؼ ال راقات دو واق  وثعا  ك كمه

كذلؾ لك كد شرطه كثثثه  كامد مدا مشثعا كما و دـ دػو  كػـ الػالـز   ؛المد مف حثاؿ الكممو المق ؿ
لعػػدـ ك ػػكد ثػػثثه كذػػك المشػػدد ثعػػد المػػد  ثػػؿ  ؛كممػػ  حػػراقة الوخفاػػؼ   اكػػكف المػػد مػػف حثاػػؿ المق ػػؿ

لك ػػكد شػػرطه كذػػك  ػػرؼ المػػد الػػذم   اوكحػػؼ ممػػ  ثػػثب مػػف ذمػػز لك ثػػاككف المػػد طثاعاػػا  كذلػػؾ 
 ثككف.

 كمف األمقم  مم  ذلؾ: ، بين اإلظيار واإلدغامراءات في الحرف الواقع بعد المد / اختالف القٕ

رۡيَ  ٢ُۡٝ  ﴿: ل/ حاؿ وعال  َ٘ َذ
َ
ِ أ َ٭ة  ٱّللٍّ حَّ

َ
ۡخُجُؽ خ

َ
ٓ أ ُمُؿٓوّنِ

ۡ
 [.ْٔ: الزمر﴾ ] ٱ٣َۡخَِٰ٭٤ُٮنَ دَأ

                                                           

(  مثػػدالفواح ال اضػػو: الػػكادو دػػو شػػرح ّٗ-ُٗ/ِج) الظػػر  م مػػد ثػػالـ م اثػػف: الهػػادم شػػرح طاثػػ  اللشػػر (ُ)
 (.ِِٓ ِِٔصالشاطثا  )

 (  م مػػػد ثػػػالـ م اثػػػف: ال ػػػراقات كلقرذػػػا دػػػو ممػػػـك العرثاػػػ ُِِ/ُِج) ( الظػػػر  اللػػػكارم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرِ)
 .(ِِٗ-ِِٕ/ُج)
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حىػػرىلى لػػكف كا ػدة مشػددةوػأمركٌلو( ث ) حىػرىلى اٍل مهػكر راءات:القف   كحػرل لػاد  كلثػػك  عفػر ثوخفاػؼ اللػكف  كى
 .(ُ)رةك كالقالا  مكث  خفافواف األكل  مفوك  فلكلاثاثف ذككاف ثخمؼ مله   ـذشا

   اللكف األكل  مالم  الردد (وأمركللو) :لٌف األطؿ :ك ه حراقة ال مهكر ثالوشداد ذك التوجيو:
كالقالا  م  الااق دو مكض  اللطب قـ لدغمكا األكل  دو القالا  داطار وأمركلو  كك ه مف حرل 

ذو لٌله لراد وأمركللو د ذؼ إ دل اللكلاف لموخفاؼ كالثغو لف وككف اللكف القالا   :ثالوخفاؼ ذك
كحاؿ   ر اللكفألف الوكرار ثها كح  ك  و ذؼ األكل  الوو ذو مالم  الرد  كحد  ذدكا ذذ ؛م ذكد 

)اأمركـ(  كك ه مف حرل ثإظهار اللكلاف  :دو مقؿ  افمراب كما و ذؼ الضم ف ثؿ  ذؼ لك  :حكـ
: ال ما  مم  إظهار اللكف دو حكله إ ماع :ك  وه  لٌله مم  األطؿ دمـ ادغـ كلـ ا ذؼ :ذك
ُذ٤ُٮ٩َِِن ﴿ ۡٞ  . (ِ)مماهدرد ما اخومؼ داه إل  ما ل م    [َُٓ: األمراؼ﴾ ]َوََكُدواْ َح
خػالؿ اخػوالؼ لػكع  ػراقات دػو ذػذا المكضػ  داوثػاف مػف كلٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال األثر: 

 كمػػه  كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  ثػػاف افظهػػار كافدغػػاـ لك ثػػاف الوشػػداد المػػد ك 
د شػرطه كثػثثه كذػك كذلؾ لك ػك  ؛كالوخفاؼ  دعم  حراقة افدغاـ ثاككف المد مف حثـ الكممو المق ؿ

الوشداد ثعد  رؼ المد  ك كمػه افشػثاع كمػا و ػدـ  كممػ  حػراقة افظهػار لك الوخفاػؼ   اكػكف المػد 
كذلؾ لعدـ ك كد ثثثه كذك الوشداد الذم زاؿ ثافظهار  ثؿ ثاككف المػد طثاعاػا لك ػكد  ؛كمماا مق ال

  ركواف كما ثثؽ.   رؼ المد الذم   اوكحؼ مم  ثثب مف ذمز لك ثككف  كامد ثم دار 

ِي ﴿: ب/ حػاؿ وعػال  ۡػَؿَج َوَٝۡؽ َػ٤َِخ  َوٱَّلٍّ
ُ
ۡن أ

َ
دََِٕؽا٩ِِِنٓ أ

َ
ّفٖ ٧َ١ٍُّ٣ةٓ خ

ُ
ي٫ِۡ أ َِٰلَ ُؿونُ َٝةَل ٣َِق ُٞ ٨٦ِ َر ۡجَِل َو٧َ٬ُ ة  ٱ٣ۡ

َ يَۡكَذًَِ٘سةِن  َؽ  ٱّللٍّ ۡٔ َٟ َءا٨ۡ٦ِ إِنٍّ َو ِ َوۡي٤َ َسَٰ  ٱّللٍّ
َ
ٓ أ ٮُل ٦َة َفََٰؾآ إِّلٍّ ُٞ ًَ ٞ َذ ّٜ رُي َظ ٣ِيَ ُِ وٍّ

َ
 [.ُٕ: األ  اؼ﴾ ] ٱِۡل

ثإدغاـ اللكف األكل  دو خفافواف لم ثافظهار  كحرل ذشاـ ثلكلاف  حرل ال مهكر )لوعداللو( القراءات:
 .(ّ)القالا  دالطؽ ثلكف مشددة مكثكرة

  مفوك   مالمػ  الردػ  :ف: األكل الكلث الكمم  لف لطؿ :ك ه حراقة ال مهكر ثافظهار ذك التوجيو:
 .(ْ)ثثثب ا وماع مقماف ؛لٌله  حطد الوخفاؼ :مكثكرة لمكحاا   كك ه مف حرل ثافدغاـ ذك :كالقالا 

                                                           

 لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث   (ّّٔ ّْٔ/ِج) ل ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر( اثػػف اُ)
 (.ُِّص)
 (.ِٓٔص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتِ)
 (.ُّٖص) مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة  (َّّ/ُج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)
 (.ّٖٓ/ُج) ح طاث  اللشرالظر  اللكارم: شر  (ْ)
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كاظهر األقر الموروب مم  اخوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا المكضػ  مػف خػالؿ اخػوالؼ لػكع المػد  األثر:
دغػاـ ثػاككف   دعمػ  حػراقة افكافدغػاـ ك كمه  وثعػا  خػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  ثػاف افظهػار

كذلػػػؾ لك ػػػكد شػػػرطه كثػػػثثه كذػػػك الوشػػػداد ثعػػػد  ػػػرؼ المػػػد  ك كمػػػه  ؛المػػػد مػػػف حثػػػـ الكممػػػو المق ػػػؿ
كذلػػؾ لعػػدـ ك ػػكد ثػػثثه كذػػك  ؛افشػػثاع كمػػا و ػػدـ  كممػػ  حػػراقة افظهػػار   اكػػكف المػػد كمماػػا مػػق ال

ممػ  ثػػثب  الوشػداد الػذم زاؿ ثافظهػار  ثػؿ ثػػاككف المػد طثاعاػا لك ػكد  ػرؼ المػػد الػذم   اوكحػؼ
 مف ذمز لك ثككف  كامد ثم دار  ركواف كما ثثؽ.

   كمف األمقم  مم  ذلؾ:/ اختالف القراءات في الحرف الواقع بعد المد بين التشديد والتخفيفٖ 

٫ُۥ ﴿: حاؿ وعال ل/  ٓٮّنِ ِػ  ۚۥۡ َٝۡٮ٫٦ُُ  وََظةٓصٍّ ضَّ دَُحأ
َ
ِ َٝةَل خ َػةُف ٦َ ة تُِۡشِ  ٱّللٍّ

َ
٨َِٰٖۚ َوَّلٓ أ ن  ۦٓ ُمٮَن ثِ ٫ِ َوَٝۡؽ ٬ََؽى

َ
ٓ أ إِّلٍّ

ُؿوَن  ٔٗ يََنةَٓء َرّّبِ َمۡي  ََٚٗل َتَذَؾ٠ٍّ
َ
ۚۡ أ ٧ً٤ِۡٔة ٍء  َٓ َرّّبِ ُُكٍّ ََشۡ ۚۡ وَِق  [.َٖ: األلعاـ﴾ ]ة

اثػػف ذكػػكاف ك )لو ػػا كٌلو( ثوشػػداد اللػػكف ثعػػد الػػكاك  كحػػرل لػػاد  كلثػػك  عفػػر  ال مهػػكر لحػػر  القففراءات: 
 .(ُ)ثوخفاؼ اللكفكذشاـ ثخمؼ مله 

مالمػػ   :ثلػػكلاف األكلػػ  (لو ػػا كللو)لف األطػػؿ داػػه  :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثالوشػػداد ذػػك جيففو:التو 
كمػا   و القالاػ  دالوشػداد لػذلؾدػ كذػالدغماألكلػ  ك  كادأثػكل  م  الااق اثـ المفعػكؿ ثػه :كالقالا   الرد 

رۡيَ  ٢ُۡٝ ﴿ :حكلػه وعػال  ئى رً حن  َ٘ َذ
َ
ِ أ ٓ  ٱّللٍّ ُمُؿٓوّنِ

ۡ
داد اللػكف  كك ػه مػف حػرل ثػالوخفاؼ ثوشػ  [ْٔ: الزمػر] ﴾ دَ أ

لله لمػا ا ومعػت لكلػاف ولػكب إ ػداذما مػف لفػظ األخػرل خفػؼ الكممػ  ثإثػ اط إ ػداذما كراذاػ   :ذك
 .(ِ)  ومامهما

خػػالؿ اخػػوالؼ لػػكع  ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  داوثػػاف مػػف لٌمػػا األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال األثففر:
دػػػو ذػػػذر اآلاػػػ  ثػػػاف الوشػػػداد كالوخفاػػػؼ  دعمػػػ  حػػػراقة المػػػد ك كمػػػه  كذلػػػؾ ثثػػػثب اخػػػوالؼ ال ػػػراقات 

كذلػػؾ لك ػػكد شػػرطه كثػػثثه   ؛الوشػػداد ثػػاككف المػػد مػػف حثػػـ الكممػػو المق ػػؿ  كو ػػرم مماػػه ل كامػػه
كذلػػػؾ لعػػػدـ ك ػػػكد ثػػػثثه كذػػػك الوشػػػداد الػػػذم زاؿ  ؛كممػػػ  حػػػراقة الوخفاػػػؼ   اكػػػكف المػػػد كمماػػػا مػػػق ال

المػػػد الػػػذم   اوكحػػػؼ ممػػػ  ثػػػثب مػػػف ذمػػػز لك  لك ػػػكد  ػػػرؼ ؛ثػػػالوخفاؼ  ثػػػؿ ثػػػاككف المػػػد طثاعاػػػا
 ثككف.  

                                                           

 (  مثػػػػػد الفوػػػػاح ال اضػػػػػو: الثػػػػػدكر الزاذػػػػػرةٕٕص) ( الظػػػػر  لثػػػػػك ممػػػػػرك الػػػػدالو: الواثػػػػػار دػػػػػو ال ػػػػراقات الثػػػػػث ُ)
 (.ُُٗص)
 (.ُّْص) ( الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث ِ)
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ٟۡ  ﴿: ب/ حػاؿ وعػال  ةَٓء ٨ۡ٦ِ َدرۡيِ ُقٮٓءٖ وَ  ٱۡق٤ُ ٌَ ًۡ َٟ ََّتُۡؿۡج َب ًۡجِ ٥٧ُۡ يََؽَك ِػ َص ًۡ َٟ ٨َ٦ِ  ٱ َٟ َصَ٪ةَظ  ٱلؿ٬ٍِّۡت  إََِلۡ
ي٫ِْ  ۡٮَن َوَمَۡلِ َٔ َٟ إََِلَٰ ِٚۡؿ ِ ّب َٟ ثُۡؿَفََٰ٪ةِن ٨٦ِ رٍّ ِ َِٰكَِٞي إِجٍُّ٭٥ۡ َكَ  ۦٓۚۡ ََٚز٩َٰ  [.ِّ: ال طص﴾ ]٩ُٮاْ َٝۡٮ٦ٗة َػ

ثوخفاؼ اللكف  كحرل اثف كقار كلثك ممػرك كركاػس ثوشػداد اللػكف مػ   )دذالؾ( حرل ال مهكر القراءات:
 .  (ُ)المد المشث 
ذاؾ(  دأو  ثاللكف الخفاف  لالقلاف  كك ه مف  لٌله  عمه وقلا  ) :ك ه مف حرل ثالوخفاؼ ذك التوجيو:

ب مف الالـ لكلا كلدغـ  دأٌما دخكؿ مى ذاف لؾ( د ى  لٌله  عمه وقلا : )ذلؾ(  كو دارر: ) :ذكحرل ثالوشداد 
لف اللكف   وقثت مػ   :الكاؼ داهما دممعل  الخطاب ك  مكض  لها مف افمراب. كالدلاؿ مم  ذلؾ

لمػػا كثػػرت الػػالـ دػػو ) وػػثس ذلػػؾ( لثػػككلها  كثػػككف األلػػؼ حثمهػػا  كاخواػػر لهػػا لػػئال ام افضػػاد   كا 
كلمػا  ( أكلئػؾ) ددأمػا  مػ  ذلػؾ:   إذا لردت )ذػذا لػؾ( قػـ خزلػت الهػاقذا لػؾ(  ث كلهـ دو افشارة: )

 .(ِ)لوراخو المشار إلاه ؛  كالاٌلـ دو ذلؾ زائدة(أك ؾ) د م  ذاؾ: 
خػػالؿ اخػػوالؼ لػػكع المػػد ك كمػػه  ل ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  داوضػػح مػػف كلٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ا األثففر:

والؼ ال راقات دو ذذر اآلا  ثاف الوشداد كالوخفاؼ  دعم  حراقة الوشداد ثاككف المػد كذلؾ ثثثب اخ
كذلػؾ لك ػكد شػرطه كثػثثه  كممػ  حػراقة الوخفاػؼ    ؛مف حثاؿ الكممو المق ؿ  كو رم مماه ل كامه

كذلػػؾ لعػػدـ ك ػػكد ثػػثثه كذػػك الوشػػداد الػػذم زاؿ ثػػالوخفاؼ  ثػػؿ ثػػاككف المػػد  ؛اكػػكف المػػد كمماػػا مػػق ال
 لك كد  رؼ المد الذم   اوكحؼ مم  ثثب مف ذمز لك ثككف.  ؛اعااطث

 كمف األمقم  مم  ذلؾ:، / اختالف القراءات في حرف المد الواقع قبل التشديد بين إثباتو وحذفوٗ

ُذ٥ُ  ﴿: ل/ حػاؿ وعػال  ۡٞ ٍّ٤ ََ ًُۡس٥ۡ إِن  َ٤ َٔ ْ  ٱ٣ّجَِكةٓءَ ّلٍّ ُصَ٪ةَح  ٮا ًُ ؿِ ۡٛ ۡو َت
َ
ٮ٨٬ٍُّ أ ٮ٨٬ٍُّ  ٦َة ل٥َۡ َت٧َكَّ ُٕ ِ ۚۡ َو٦َّذ ٗح ٌَ لَُ٭٨ٍّ َٚؿِي

ِٓ ٰىََلَ  َِتِ َوٰىََلَ  ۥََٝؽُرهُ  ٱل٧ُۡٮِق ۡٞ ِ  ۥََٝؽُرهُ  ٱل٧ُۡ ۢا ث َٕ ُؿوِف  ٦ََتَٰ ٕۡ ة ٰىََلَ  ٱل٧َۡ ًّٞ  [.ِّٔ: الث رة﴾ ] ٱل٧ُۡۡعِكجِيَ َظ

 حىػرىلى ثعػد المػاـ  ك  (  اث كحعت دو ال ر ف ثفوح الوػاق مػف غاػر للػؼومثكذفٌ  حرل ال مهكر)  القراءات:
 .(ّ)لواق كللؼ ثعد الماـا  مزة كالكثائو  كخمؼ ثضـ

                                                           

 و: الثػػػػدكر الزاذػػػػرة(  مثػػػػد الفوػػػػاح ال اضػػػػُُّص) ( الظػػػػر  لثػػػػك ممػػػػرك الػػػػدالو: الواثػػػػار دػػػػو ال ػػػػراقات الثػػػػث ُ)
 (.ِْٔص)
 (.ُُِص) ( الظر  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ِ)
خمػؼ ثػف  ثػف مواػؽ ثػف الر مف مثد: اثف الف اـ الط مو  (ِِٖ/ِج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)

 مػػػد ثػػػاد م مػػػد الاػػػاس : و  اػػػؽ: مثػػػعكد لالمراػػػد دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث ذػػػػ(: الو راػػػد لثغاػػػ  ُٔٓ)ت الطػػػ مو الف ػػػاـ
 (.ّْٖ/ُج)
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لف الر ؿ ذك  :ك  وهـ  كذك ال ماع  لٌله مف مثثت امرلوو :ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو:
٥َٰٞ َول٥َۡ َح٧َۡكۡكِِن  َٝة٣َۡخ  ﴿: كا كم ذذر ال راقة حكله دو حط  مراـ  الملفرد ثالمثاس ـَ ُٗ َٰ يَُسٮُن َِل  ّنٍّ

َ
خ

ة  بََِشٞ َول٥َۡ  ًّٗ ُك ثَِ٘
َ
ٍف شى ك  << :ك اق دو ال داث لاضا  اماثلو :كلـ ا ؿ  [َِ: مراـ ﴾ ]أ اق طىمَّؽ اً 

 (ُ)>>حىثؿ لىف اىمس
ف كاف مف الر ؿ دالمرلة مشارك  داهلٌف المثاس  :كك ه مف حرل ثضـ الواق كللؼ ثعد الماـ ذك    كا 

٨٦ِ َرۡج٢ِ  ﴿وعال :  حكله  ر ال راقةكا كم ذذ  ككذلؾ المالحو  له دالممثكس ماسه   شائا ككؿه ماسه 
ة ن َحَذ٧َةٓقٍّ

َ
 .(ِ)مم  إثلاد الفعؿ إلاهما  [ْ: الم ادل ﴾ ] أ

دػو ك ػكد الكممػو المق ػؿ  كاظهر لقر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر الكممػ  مػف خػالؿ ا خػوالؼ األثر:
ذدػه  دمػف لقثػت كمدمه  وثعا  خوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر الكممػ  ثػاف إقثػات  ػرؼ المػد داهػا كثػاف  

كذلػؾ لك ػكد شػرط  كثػثثه كذػك الوشػداد ثعػد  ؛المػد ملػدر مػف لػكع الكممػو المق ػؿ  رؼ المػد ثػاككف
كذلػؾ  ؛قثات  ػرؼ المػد كذػـ ال مهػكر دػال اكػكف ملػدذـ مػد حثػؿ الوشػدادكمف حرل ثعدـ إ رؼ المد  

 لعدـ ك كد شرطه كذك  رؼ المد.  

ّلٍّ  ﴿: ب/ حػاؿ وعػال 
َ
َٟ خ ِ َوَََٝضَٰ َربَّ ٓ إِيٍّةهُ َوب ُجُؽٓواْ إِّلٍّ ٕۡ ي٨ِۡ َت َِٰلَ ِٔ٪َؽَك  ٱ٣َۡق  ٍّ٨ َ٘ ة َحۡج٤ُ ۚۡ إ٦ٍِّ َظ ُؽ٧َ٬ُةٓ  ٱ١ِ٣َۡۡبَ إِۡظَصًَٰ٪ة

َ
أ

ٍُّ٭٧َة َٝۡٮّٗل ٠َؿِي٧ٗة  ّفٖ َوَّل َتۡ٪َ٭ۡؿ٧َ٬ُة َو٢ُٝ ل
ُ
ٍُّ٭٧َةٓ أ ٢ ل ُٞ ٧َ٬ُة ََٚٗل َت ۡو لَِكَ

َ
 [.ِّ: افثراق﴾ ]أ

ثغاػػػر للػػػؼ مػػػ  دػػػوح اللػػػكف  كحػػػرل  مػػػزة كالكثػػػائو كخمػػػؼ ثػػػألؼ اػػػثمغف(  ) حػػػرل ال مهػػػكر  القفففراءات:
 .(ّ)ممدكدة مدا مشثعا ثعد الغاف ككثر اللكف

                                                           

(  مثػػػمـ اثػػػف ال  ػػػاج: طػػػ اح مثػػػمـ ّْٓٗ) رحػػػـ ال ػػػداث (َُُِ/ٓجطػػػ اح )ال ػػػام  الالثخػػػارم: الظػػػر   (1)
 م مػد لثػك(  الػدارمو: َّّٗ)رحـ ال داث  (ُّٖ/ٔج)   اللثائو: ثلف اللثائو(ِّٕٓ)رحـ ال داث  (ُٕٗ/ْج)

       الثػػلف  (ذػػػِٓٓ ت) الثػػمرحلدم الومامػػو الػػدارمو الطػػمد مثػػد فثػػ ثىهػػراـ ثػػف الفضػػؿ ثػػف الػػر مف مثػػد ثػػف ا مثػػد
رحـ ال داث  (ُّْٓ/ّج)  ـ(َََِ-قُُِْط/ األكل  )  المممك  العرثا  الثعكدا  -دار المغلو لملشر كالوكزا 

ٍكً ردم مكثػ  ثػف ممو ثف ال ثاف ثف ل مد (  الثاه و: َِّٖ) ٍثػرى   (ذػػْٖٓ ت) الثاه ػو ثكػر لثػك الخراثػالو  الخي
 (ِّّ/ٕج)ـ(  ُْٗٗ-قُُْْمكػ  المكرمػ  ) -مكوثػ  دار الثػاز   مطػا و  اؽ: م مد مثدال ادر :الثلف الكثرل:

المدالػػػػػ   -مكوثػػػػػ  الػػػػػدار  و  اػػػػػؽ: م مػػػػػد ضػػػػػااق الػػػػػر مف األمظمػػػػػو: (  الثػػػػػلف الطػػػػػغرلَُّْٓ)رحػػػػػـ ال ػػػػػداث 
 .(ِٕٕٔ)رحـ ال داث  (ِّْ/ٔج)ـ(  ُٖٗٗ-قَُُْ)
 (.ٖٗص) (  اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ُّٖص)   ال راقات( الظر  اثف زل م :   ِ)
مثػػد الكػػراـ ثػػف (  الظػػر  لثػػك معشػػر الطثػػرم: ِٖٔص) ال ػػراقات العشػػر دػػو اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط (ّ)

الومخػػاص دػػو ال ػػراقات القمػػاف       ق(ْٖٕثػػك معشػػر الطثػػرم )تلمثػػد الطػػمد ثػػف م مػػد ثػػف ممػػو ثػػف م مػػد ال طػػاف 
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لف الفعؿ إذا و دـ لـ اػقف  :ل  الكا د  ك  وهـإلٌلهـ لثلدكا الفعؿ  :ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو:
لٌف الكالػػداف و ػػدـ  :ذػػك  كك ػػه مػػف حػػرل ثػػألؼ الوقلاػػ  (اػػثمغف)كلػػـ ا مػػ  كاروفػػ  ل ػػدذما ثفعمػػه كذػػك 

ِ  ﴿ :ذكرذما دو حكلػه وعػال  ي٨ِۡ َوب َِٰلَ ۚۡ  ٱ٣َۡق دػثـ  :دػإف حاػؿ  دأخر ػا الفعػؿ ممػ  مػددذما مقلػ  ﴾ إِۡظَصَٰ ً٪ة
 (اثمغػػاف)لف اكػػكف ثػد  مػف الضػػمار دػو  :ل ػدذما :حاػؿ دػو ذلػػؾ ك هػاف  اروفػ  ل ػدذما لك كالذمػػا

 .(ُ)مغاف ملدؾ الكثر اثمغه ل دذما لك كالذماإما اث :و دارر  لف اردعه ثفعؿ م دد :كالك ه اآلخر
كذلػػؾ مػػف خػػالؿ  ؛لٌمػػا األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  داظهػػر  ماػػا األثففر:

اخوالؼ ك كد الكممو المق ػؿ كمدمػه  وثعػا  خػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  ثػاف إقثػات  ػرؼ المػد 
كذلػؾ  ؛مف حثـ الكممو المق ؿ  كو رم مماه ل كامػه كوركه  دمف حرل ثإقثات  رؼ المد ثاككف المد

كذلؾ لعػدـ  ؛لك كد شرطه كثثثه  كمف حرل ثعدـ إقثات  رؼ المد دال اككف ذلاؾ مد دو ذذر الكمم 
  ك كد شرطه كذك  رؼ المد.

 :/ اختالف القراءات في الحرف الواقع بعد المين بين التشديد والتخفيف٘

َٟ إِۡظَؽى  َٝةَل  ﴿ :ذلؾ حكله وعال  كمقاؿ ٩ِسَع
ُ
ۡن أ

َ
رِيُؽ أ

ُ
ٓ أ ُصَؿِن زََفَٰ ِِنَ ِظَض ٖش   ٱثۡجََتٍّ إِّّنِ

ۡ
ن دَأ

َ
أ أ َفََٰذۡيِ ٰىََلَ

ِٔ٪ِؽَك   ا ٨ۡ٧َِٚ  ِۡشٗ َٔ ۡت٧ۡ٧ََخ 
َ
 [.ِٕ: ال طص ﴾ ]َٚإِۡن خ

 .(ِ)اللكف  كحرل اثف كقار ثوشداد اللكف)ذاواف( ثوخفاؼ  حرل ال مهكر  القراءات:
خفاػؼ  كك ػه مػف حػرل ثالوشػداد ولٌف األطؿ دو لػكف المقلػ  ذػك ال :كال مهكر ذك ه حراقة  التوجيو:

اللػكف المشػددة مكضػا مػف الم ذكدػ   تمى عً )ذاوااف( ثاائاف د ذدت إ داذما ك ي  لٌف لطؿ الكمم  :ذك
 .(ّ)الوو كالت داها حثؿ ال ذؼ

كع المػػد ك كمػػه  خػػالؿ اخػػوالؼ لػػل ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  داوضػػح مػػف كلٌمػػا لقػػر اخػػوالؼ ا األثففر:
كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  ثاف الوشداد كالوخفاؼ  دعم  حراقة الوشداد ثاككف المػد 
                                                                                                                                                                          

كماػػ  الػػدمكة  –كذػػو رثػػال  ما ثػػوار مػػف  امعػػ  لـ ال ػػرل   دراثػػ  كو  اػػؽ الثا ػػث : م مػػد  ثػػف م اػػؿ مكثػػ  :
 (.َِٓص) مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة  (َُّ/ُج) ( قُُِْ)كلطكؿ الداف 

  م مػد (َِْ/ِج) (  لثك شام :  إثراز المعالو مف  رز األمػالوّٗٗص) ( الظر  اثف زل م :     ال راقاتُ)
 (.ِٕٓ/ِج) ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا 

ثك ال ثف طاذر ثف مثد للثك ال ثف اثف غمثكاف:   (ِْٖ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرالظر   (ِ)
 .(َّْ/ُج) : لامف رشدم ثكاد: دراث  كو  اؽالوذكرة دو ال راقات القماف: ق(ّٗٗالملعـ ثف غمثكف )ت

(  ُّٖ/ُج) (  مكػو ثػف لثػو طالػب: الكشػؼ مػف ك ػكر ال ػراقاتُْٗص) الظر  اثف زل مػ :   ػ  ال ػراقات (ّ)
 (.ُِْ/ُج) م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا 
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كذلػؾ  لفوػاح مػا حثمػه دهػك  ػرؼ  ؛مف حثاؿ الكممو المق ؿ  إٌ  لٌف شرط المػد غاػر مك ػكد دػو الاػاق
حااثػا ممػ  )مػاف( دػو لكؿ كذلػؾ  ؛لاف د ط  ك كمه دو ذذر ال ال  ذػك  ػكاز مػدر كوكثػطه كحطػرر

مراـ كالشكرل كما و دـ  كمم  حراقة الوخفاؼ ثاككف  كـ الماف  ال  الكحؼ  كػـ العػارض لمثػككف 
 ك  اخمك مف لاثر مد دو الكطؿ كما و دـ.

كضاثطه لف ا   ثعد  رؼ المد كالماف ثػككف لطػمو  : القسم الثاني : المد الالزم الكممي المخفف
ممػ  ك ػه افثػداؿ دػو   [ُٗ ُٓ: اػكلس ﴾ ]َٰٔـ٨َ َءٓا٣ۡ ﴿ :ل ػك  دػو كممػ  -لم مخفػؼ -غار مدغـ 

لكػػكف الثػػككف غاػػر  ؛كمخففػػان   غاػػر حػػراقة لػػاد  كاثػػف كرداف مػػف لثػػو  عفػػر  كثػػمو كممٌاػػان لمػػا و ػػدـ
 .(ُ)مدغـ

 :لكممي المخفف، وأثر ذلك االختالفاختالف القراءات في ا

  األصول: /أوالً 

األطػػكلا  كالمكاضػ  الفرشػػا  الوػػو ووعمػؽ ثػػالكممو المخفػػؼ  كلدل  اخومػؼ ال ػػراق دػػو ثعػض المثػػائؿ
 ل  وغار دو  كـ المد لك لكمه  كمف المثائؿ األطكلا  دو ذلؾ ما امو: إذذا ا خوالؼ 

 :/ اختالف القراءات في اليمزتين من كممةٔ
  ك  وكف األكل  (ِ)المراد ثالهمزواف مف كمم : ذمزوا ال ط  المو ركواف الموالط واف دو كمم  كا دة

مػػف  (للػػذروهـق) :ل ػػك  ملهمػػا إٌ  مفوك ػػ   كذػػو زائػػدة لالثػػوفهاـ كلغاػػرر  لمػػا القالاػػ  دوكػػكف مفوك ػػ 
ْم لَ ٥ْ ُت٪ْ ِؾر٥ْ٬ُْ ّل يُْؤ٦ُِ٪ ٮنَ  ﴿ حكلػه وعػال :

َ
٩َْؾْرَتُ٭٥ْ أ

َ
خ

َ
٤ًَِْ٭٥ْ أ َٔ ُؿوا َقٮاٌء  َٛ ِي٨َ َز لك   [ٔ :الث ػرة]﴾  إِنٍّ اَّلٍّ

دُٮَن الؿِّصةَل َمْ٭َٮةً ٨ْ٦ِ ُدوِن ا٣ّجِكةءِ ﴿ مػف حكلػه وعػال : (ـلئػلك: )مكثكرة ل ك
ْ
إ٩ٍُِّس٥ْ َۡلَد

َ
 [ٓٓ :اللمػؿ]﴾ أ

رْيٍ ٨ْ٦ِ ذ٣ُِس٥ْ ﴿ مف حكله وعال : (لؤلثئكـ: )لك مضمكم  ل ك
٩َّبُِبُس٥ْ ِبَ

ُ
خ

َ
  .[ُٓ: ؿ ممراف]﴾ ٢ُْٝ أ

ئو كماطـ كخمؼ كركح كاثف ذككاف كحد اخومؼ ال راق دو قالو الهمزواف مف كمم   د رل  مزة كالكثا
 ق(َِْ)ت ثالو  اؽ  كحرل كاثف كقار  كلثك  عفر  كلثك ممػرك  كركاػس  كلػاد  ثخمػؼ مػف األزرؽ

قػػ   كمعلػػ  الوثػػهاؿ: ذػػك اللطػػؽ ثػػالهمزة ال ػػكاؿ القاف  ثوثػػهاؿ الهمػػزة ثػػاف ثػػاف دػػو األدػػو المفوػػك و

                                                           

 (  م مكد ممو ثثه: العماد دػو ممػـ الو كاػدُّْ/ُج) ( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمُ)
 (.َُٕصمطا   حاثؿ لطر: غاا  المراد ) ( ُُٖص)

كاػؼ و ػرل ال ػر ف الكػراـ المخوػار المشػرم الم ػركش: (  ْٖالظر  مثدالفواح ال اضو: الكادو دو شرح الشػاطثا  )ص
 .(ّٔ/ُج) ( ـََُِ)ط/ األكل    ثدكف –ماطا –  دالاواثركاا  األماـ حالكف مف لاد  المدلو
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ثاف الااق إذا كالت مكثػكرة  كثالهػا كثػاف ث اؿ موكثط ثالها كثاف األلؼ إذا كالت مفوك    كثالها ك 
ال طػػ  إذا كالػػت مفوك ػػ  كحػػرل ذشػػاـ ثوثػػهاؿ الهمػػزة القالاػػ  مػػف ذمزوػػو  الػػكاك إذا كالػػت مضػػمكم  

 كحرل كرش مف طراؽ األزرؽ ثخمؼ مله ثإثداؿ الهمزة القالا  للفا إذا كالت مفوك  .  ثخمؼ مله
   ك هاف: الوثهاؿ ثاف ثاف  كافثداؿ للفا.ك الئذ اطثح لألزرؽ دو الهمزة القالا  المفوك 

ثعػػدر ثػػاكف    ػػاق كل ػػكر مػػف كػػؿ مػػا (للػػذروهـ)قكممػػ  ك ػػه افثػػداؿ للفػػا   ثػػٌد مػػف المػػٌد المشػػث  دػػو 
كل ػػكر  ثػػؿ اكحػػؼ مماػػه ثالوثػػهاؿ  (قللػػت)لمفطػػؿ ثػػاف الثػػاكلاف. كلكػػف   ا ػػكز افثػػداؿ كحفػػا دػػو 

كذػك غاػر  [ّٔ:ال ػ ] ﴾َوٮافٍّ ﴿ اس داها مدغـ مقػؿ:د ط  درارا مف ا وماع قالث ثكاكف موكالا  ل
 .(ُ)مك كد دو كالـ العرب

ك ه مػف حػرل ك لله األطؿ  كذك لغ  ذذاؿ  كمام  وماـ  كمكؿ   :ذك ك ه مف حرل ثالو  اؽ التوجيو:
  ككلالػ   كمامػ  لغػ  حػراش  كثػعد ولفػردة ثػذلؾ  كذػحطد الخفػ   كذمػا لكلػ  مػف الم :ذك الوثهاؿث

كك ػػه وخفاػػؼ المفوػػكح   الوثػػهاؿ حثػػط ذمػػز المثالغػػ  دػػ  الوخفاػػؼ؛ إذ دػػو :ذػػك ثػػدؿحػػاس  كك ػػه ال
 . كا لممـ.(ِ)لف المفوكح لق ؿ؛ لوماقؿ الشكماف كال رداف :ذك كو  اؽ غارر

كاوثاف األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذذر المثأل  مف خػالؿ ا خػوالؼ دػو ك ػكد  األثر:
ثػػػاف  مػػػف كممػػػ المفوػػػك واف  ػػػراقات دػػػو لخػػػرل الهمػػػزواف  خػػػوالؼ ال الكممػػػو المخفػػػؼ كمدمػػػه وثعػػػا

الو  اؽ لك الوثهاؿ كثاف افثداؿ  دعم  حراقة افثداؿ ثاككف المد مػف حثاػؿ الكممػو المخفػؼ  كذلػؾ 
لك كد شرطه كذك  رؼ المد اللاو  مف إثداؿ الهمز كثػثثه كذػك الثػككف األطػمو ثعػد المػد  كممػ  

 اؽ   اككف ذلاؾ مد ثعد الهمز  كذلؾ لعدـ ك كد شرطه كذك  رؼ المد.حراقة الوثهاؿ لك الو  

 :كممتينلقراءات في اليمزتين من / اختالف إ
  كالم طكد ذلا ذػك ذكػر مػا (ّ)كذذر المثأل  حد و دـ ال داث ملها ملد الكالـ مم  ال ائز الملفطؿ
دػػو الهمػػزواف مػػف  ق(َِْ)ت اوعمػؽ ثػػالكممو المخفػػؼ  كذػك مػػذذب حلثػػؿ ككرش مػػف طراػؽ األزرؽ

 كمف األمقم  مم  ذلؾ: (ْ)الوثهاؿ كافثداؿ :الو  اؽ  كدو القالا  ك هاف :كممواف  دمهما دو األكل 

                                                           

 م مػػد ثػػالـ م اثػػف: الهػػادم شػػرح طاثػػ  اللشػػر  (ّّٔ/ُج) راقات العشػػراثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػ ( الظػػر ُ)
 (.ُٖٖ ُٕٖ/ُج)
 (.َِْ/ُج) ( الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
 ( مف ذذا الث ث.ُِٕالظر  ص )  (ّ)
 لقوػػذكار الم ػػر ك  المثوػدم لق: ثػراج ال ػػار (  اثػف ال اطػػحٕٖص) الظػر  ل مػػد ثػف ال ػػزرم: شػرح طاثػػ  اللشػػر  (ْ)

 (.ِٕ ُٕ/ُج) الملوهو
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٥ٍّ٤َ  ﴿: وعػال  هلػك ح )ذػؤ ق إف( مػف ل/ َٔ ۡق٧َةٓءَ َءاَدَم  َو
َ
ُ٭٥ۡ ٰىََلَ  ٱِۡل ًَ َؿ َٔ ۢنِب  ٱل٧ََۡلأه١َِ حِ ُُكٍَّ٭ة ُث٥ٍّ 

َ
َٞ ةَل أ ٮِن  ُٔ  َذ

 ٓ ۡق٧َة
َ
ُؤَّلٓءِ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ َصَِٰؽرِيَ ثِأ  [.ُّ: الث رة﴾ ] ءِ َهأ
ًۡٗجة وَ  ﴿ :وعػال  هلك حمف  ) اق لمرلا( ب/ َٕ ًَۡ٪ة ُم ۡمُؿ٩َة ََّنٍّ

َ
ة َصةَٓء أ ِي٨َ َول٧ٍَّ ٫ُ  ٱَّلٍّ َٕ َػَؾِت  ۥَءا٦َُ٪ٮاْ ٦َ

َ
ثِؿَۡۡحَحٖ ٦ِّ٪ٍّة َوأ

ِي٨َ  ٧َُ٤ٮاْ  ٱَّلٍّ ًَۡعحُ َّ ۡوَجُعٮاْ ِػ دَِيَٰؿ٥ِ٬ِۡ  ٱلىٍّ
َ
 [.ْٗ: ذكد﴾ ]َجَٰس٧َِِي  َٚأ

 خػوالؼ دػو ك ػكد المػد الػالـز الٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر المثػأل  داوثػاف مػف خػالؿ  األثر:
كمدمه  كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقات دو قالو الهمزواف مػف كمموػاف ثػاف افثػداؿ كثػاف الوثػهاؿ لك 

كذلػؾ لك ػكد شػرطه كذػك  ػرؼ  ؛و المخفؼالو  اؽ  دعم  حراقة افثداؿ ثاككف المد مف حثاؿ الكمم
المػػػد الموكلػػػد مػػػف إثػػػداؿ الهمػػػز كثػػػثثه كذػػػك الثػػػككف األطػػػمو مػػػ  ككلػػػه غاػػػر مشػػػدد  كممػػػ  حػػػراقة 

 لعدـ ك كد شرطه كذك  رؼ المد. ؛زةالوثهاؿ لك الو  اؽ   اككف ذلاؾ مد ثعد الهم
 ثانيًا الفرش:

ال ػػراق دػػو ثعضػػها  كار ػػ  اخػػوالدهـ دػػو  لٌمػػا مثػػائؿ دػػرش ال ػػركؼ الموعم ػػ  ثهػػذا ال ثػػـ د ػػد اخومػػؼ
 ذلؾ ال  مدة لمكر ملها:

 :بين التحقيق والنقل ة/ اختالف القراءات في اليمز ٔ
ُث٥ٍّ  : ﴿كمقاؿ ذلػؾ

َ
َٓ َءا٦َ٪ُذ٥ ث٫ِِ  خ ِض٤ُٮَن  ۦَءٓا٣َٰۡٔـ٨َ َوَٝۡؽ ٠ُ٪ُذ٥ ث٫ِِ  ۦٓۚۡ إَِذا ٦َة َوَر ٕۡ  َءٓا٣َٰۡٔـ٨َ ﴿  [ُٓ: اػكلس﴾ ]تَۡكَذ

ًَۡخ  َى َٔ ِكِؽي٨َ َرۡج٢ُ َوُم٪َخ ٨َ٦ِ  َوَٝۡؽ  ۡٛ  .[ُٗ: اكلس ﴾ ] ٱل٧ُۡ

ال مهكر )ق لئف( ثو  اؽ الهمز ثعد الالـ  كحرل كرش ثل ؿ  رك  الهمزة الوو ثعد الالـ  لحر  القراءات:
 .(ُ)إل  الالـ ك ذؼ الهمزة  ككاد ه حالكف كاثف كرداف دو ذذاف المكضعاف

ػثػالكالـ ممػ  لطػؿ مػا كى لله لو   :ذك ك ه مف حرل ثالو ٌ اؽ التوجيو: ككدٌػار   ػه  كك ػه مػف  لػه بى  ى
كذلػؾ لق ػؿ الهمػز ملػد اللطػؽ  كحػد زاد ذػذا الق ػؿ ثا ومػاع قػالث  ؛لله حطد الوخفاؼ :ذك حرل ثالل ؿ

  كاألطػؿ (ِ)ذمزات دو ذذر الكمم   دل ؿ  رك  الهمزة إل  الالـ الثاكل  د ٌركها ث ركوهػا  كلثػ طها
اثػـ مثلػو ممػـ ممػ  الزمػاف  :وكذػ  ك   ممدكدة كثعدذا لكف مفوك ػ مفوثهمزة  ( ف)دو ذذر الكمم  

قػـ دخمػت مماػه ذمػزة ا ثػوفهاـ دػا وم  داهػا ذمزوػاف   الوػو لموعراػؼ (لؿ)ال اضر. قـ دخمت مماه 

                                                           

 (  لك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث َُْ/ُج) الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر  (ُ)
 (.ٕٖص)
 .(ِْٕ/ُج) اللكارم: شرح طاث  اللشر  (ُْٖص) الظر  اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثث  (ِ)
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كحػػد ل مػػ  لذػػؿ األداق ممػػ    ذمػػزة الكطػػؿ :ذمػػزة ا ثػػوفهاـ  كالقالاػػ  :مفوك وػػاف موطػػمواف: األكلػػ 
لما كاف اللطػؽ ثهمػزواف موالطػ واف  ثهما معا كمدـ  ذؼ إ داذما  كلكفللطؽ اثوث اق الهمزواف كا

ف اخومفػكا دػو كافاػ  ذػذا الوغااػر    داه شوق مف العثر كالمش   ل معكا ممػ  وغااػر الهمػزة القالاػ  كا 
لظػرا  لو ػاق الثػاكلاف  كمػلهـ مػف ثػهمها ثػاف الهمػزة  ؛دملهـ مف غارذا ثإثدالها للفا م  المػد المشػث 

ال ػػراق العشػػرة. كممػػ  ك ػػه الوثػػهاؿ   ا ػػكز إدخػػاؿ للػػؼ   ماػػ األلػػؼ  كذػػذاف الك هػػاف  ػػائزاف لك 
 .(ُ)الفطؿ ثالها كثاف ذمزة ا ثوفهاـ أل د مف ال راق

 وثعػػاكاظهػر لقػر اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػاواف اآلاوػاف مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ المػد كلكمػه   األثفر:
و  اػؽ الهمػز كثػاف الل ػؿ  دعمػػ  حػراقة مػف   ػؽ الهمػزة ثعػػد خػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر الكممػ  ثػػاف  

كذلػؾ لك ػكد شػرطه كثػثثه كذػك الػالـ الثػاكف ثعػد المػد  ؛ثاككف المد مف حثـ الكممو المخفؼالالـ 
الل ػؿ ثػاككف ال كػـ ذػك  ةاللاو  مػف إثػداؿ ذمػزة الكطػؿ  ك كمػه لػزـك مػدر مػدا مشػثعا  كممػ  حػراق

ٌما المد دثثثب ا موداد ثاألطؿ كذك ثػككف الػالـ  كو ركهػا ثالل ػؿ  كاز المد كال طر حثؿ الالـ  دأ
كذلؾ لو ركه  ؛ف الالـ الذم ذك ثثب المد الالـزمارض ك  اعود ثه  كلٌما ال طر دثثثب زكاؿ ثكك 

ثالل ؿ دطار المد  الئذ مف حثاؿ الثدؿ  ككؿ مم  حامدوه دو م دار مدر  كذػذر األ كػاـ إٌلمػا وكػكف 
  ك ػػه الوثػػهاؿ دػػال مػػد ملػػد ذمػػزة الكطػػؿ كذػػك الك ػػه الم ػػدـ دػػو األداق  لٌمػػا ممػػممػػ  ك ػػه إثػػداؿ 

لػػػ   ػػػكاز الوثػػػهاؿ إ ق(َٗٓ)ت كذلػػػؾ لعػػػدـ ك ػػػكد  ػػػرؼ المػػػد  كاشػػػار افمػػػاـ الشػػػاطثو ؛ال ماػػػ 
 كافثداؿ دو ذمزة الكطؿ  كلٌف ذذا الك ه ذك األكل  ث كله: 

ف ذمز كطؿ ثاف  ـ مثٌكف ... كذمزة ا ثوفهاـ دام  ددر مثد كا 

 .   (ِ)الػػػػػٌ رر الٌػػػػذم ... اثهٌػػػؿ مف كٌؿ كاآلف مقػػػػػػػػػػػػدممكٌؿ ذا لكل  كا ط

 :كمف األمقم  مم  ذلؾ، / اختالف القراءات في الحرف الواقع بعد المد بين اإلسكان والتحريكٕ

ِ  ٢ُۡٝ ﴿: ل/ حاؿ وعال  ًَةَي َوَم٧َةَِت ّلِلٍّ  [.ُِٔ: األلعاـ﴾ ]ٱ٣َۡػ٧َِ٤ََٰي  َرّبِ إِنٍّ َوَٗلَِت َونُُكِِك َوَُمۡ

كم اػػام( ثفػػوح الاػػاق  كحػػرل حػػالكف كلثػػك  عفػػر ثإثػػكاف الاػػاق القالاػػ  كطػػال  حػػرل ال مهػػكر ) القففراءات:
 .(ُ)ككحفا  كلكرش ك هاف: األكؿ: كهذا الك ه  كالقالو: دوح الااق

                                                           

 (.ُُٔص) الظر  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة (ُ)
 (.ُِٗ ُّٗ) ( رحـ الثاوافُٔ)ص  ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالوِ)



 

332 
 

 مػف  وخمصمػكذلػؾ ل؛ الفوح د ثاكفو لٌف األطؿ دو الااق الكاحع  ثع :ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو:
دأمػا " د ػاؿ:  ق(ّٕٕ)ت ما ذكرر لثك ممػو الفارثػو :  كك ه مف حرل ثافثكاف ذك(ِ)لو اق الثاكلافا

ٌث   دك ه ذلػؾ لٌلػه ا ػكز نٌث  كش مم  غار  ٌد د   ك معه ثاف الثاكلاف(م اام كمماوو حكؿ لاد  )
اػػادة المػػٌد الػػذم دػػو لخوهػػا  كاخوطػػت ثهػػذا كمػػا لف اخػػوص ثػػه األلػػؼ لزاػػادة المػػٌد الػػذم داهػػا ممػػ  ز 

كلاس شوق مػف  (ذثاقة)اخوطت ال كادو ثالوأثاس  ككما اخوطت دو وخفاؼ الهمزة ثعدذا  ل ك: 
 .(ّ)الااق كالكاك  ككذلؾ ا كز لف وخوص لكحكع الثاكف ثعدذا داما حرلر لاد دو ذلؾ 
المكضػ  داظهػر مػف خػالؿ اخػوالؼ لػكع  كلٌما األقر الموروب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا األثر:

المد ك كمه  وثعا  خوالؼ ال راقات دو ال رؼ الكاح  ثعد المد ثاف افثكاف كالو راػؾ  دعمػ  حػراقة 
كذلػػؾ لك ػػكد شػػرطه كثػػثثه  ك كمػػه لػػزـك مػػدر مػػدا  ؛افثػػكاف ثػػاككف المػػد مػػف لػػكع الكممػػو المخفػػؼ

كذلػػؾ لك ػػكد شػػرطه كذػػك  ؛حثاػػؿ الطثاعػػو مشػػثعا كمػػا و ػػدـ  كممػػ  حػػراقة الو راػػؾ ثػػاككف المػػد مػػف
 رؼ المد الذم لاس ثعدر ذمز لك ثككف  كذذر األ كاـ ذو دو  ال  الكطؿ  لٌما دو  ال  الكحؼ 

 .مف حرل ثفوح الااقف حثـ العارض لمثككف ل ما  مم  ذذر الكمم  داككف المد م

ن ﴿: ب/ حػاؿ وعػال 
َ
َٰ ٦َة َٚؿٍّ  أ َِتَٰ ٰىََلَ ٞف َيََٰعۡۡسَ ۡٛ ٮَل َج ُٞ ِ َُخ ِػ َصۢنِت َت َٰ ِؼؿِي٨َ ِإَون ٠ُ٪ُخ ل٨َ٧َِ  ٱّللٍّ ﴾ ٱ٣صٍّ

 [.ٔٓ: الزمر]

عد األلؼ كدو هػا ث ثااق (اا  ثروام)ثك  عفر ( ثغار ااق  كحرل ل اا  ثرو) حرل ال مهكر  القراءات:
 .(ْ)الك هاف الفوح كافثكاف ردافك  مف اثف كركم  اثف  ماز همل

 ؛لفػػالمػػف الاػػاق  كااػػا لػػداموو  دأثػػدل :لم (اػػا  ثػػروو) ف األطػػؿل :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ذػػك التوجيففو:
كذمػا األلػؼ كالاػاق   لٌله ا كز ال م  ثاف الثدؿ كالمثدؿ ملػه :  كك ه مف حرل ثالااق ذك(ٓ)ألٌلها لخؼ

 :ق(ُُْ)ت دو ذذر الكمم   كاثودلكا مم  ذلؾ ث كؿ الفرزدؽ

 .(ُ)د ر اـذما لفقا دو دٌو مف دمكاهما... مم  اللاثح العاكم لش

                                                                                                                                                                          

 (  اثػػف م اذػػد: الثػػثع  دػػو ال ػػػراقاتَِٔص) اثػػف مهػػراف اللاثػػاثكرم: المثثػػكط دػػو ال ػػػراقات العشػػر ( الظػػر ُ)
 (.ُِٕص) (  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِْٕ/ُج)
 (.َّٖص) : ال كالب الطكوا  دو كوب ا  و اج لم راقات( الظر  مثد الثدا  اللارثالوِ)
 (.ُِْ ُّْ/ْج) ( لثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثثع ّ)
 (.ّّٔ/ُج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ْ)
 (.ِٕٖ/ِج) ( الظر  م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا ٓ)
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ٌلمػا المػاـ ثػدؿ مػف الػكاك ركح )دػو وفثػارر  ق(َُِٕ)ت   كحػاؿ األلكثػو(ِ)د م  ثاف الماـ كالكاك  كا 
األك ػػػه لف اكػػػكف قلػػػ  ال ثػػػرة مثالغػػػ  ممػػػ  ل ػػػك لثاػػػؾ كثػػػعداؾ كلحػػػاـ ثػػػاف ظهػػػراهـ  : "(المعػػػالو

ك ػكز لثػك  ...كاؿ كمهػاكظهرالاهـ مم  لغ  ثم رث ثػف كعػب مػف إث ػاق المقلػ  ممػ  األلػؼ دػو األ ػ
  لوقلا  مم  ظاذرذػا ممػ  ومػؾ المغػ لف وككف ا (المكامح)لاضان دو كواثه  ق(ْْٓ)ت الفضؿ الرازم

لكقػػػػرة  ثػػػػراوهـ اػػػػـك  ؛  كاموثػػػػار الوكقاػػػػر لكلػػػػ دػػػػكت ال لػػػػ  ك ثػػػػرة دخػػػػكؿ اللػػػػار ( ثػػػػرة)كالمػػػػراد 
  )م اام( دو المقاؿ الثاثؽ. :مقؿ :لٌما ك ه إثكاف الااق دهك  (ّ)ال اام "

ثاف مف خالؿ اخوالؼ لكع المػد ك كمػه  وثعػا وكلٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذا المكض  دا ثر:األ 
 خوالؼ ال راقات دو ال رؼ الكاح  ثعد المػد ثػاف افثػكاف كالو راػؾ  دعمػ  حػراقة افثػكاف ثػاككف 

و ػدـ  المد مػف لػكع الكممػو المخفػؼ  كذلػؾ لك ػكد شػرطه كثػثثه  ك كمػه لػزـك مػدر مػدا مشػثعا كمػا 
كمم  حراقة الو راؾ ثاككف المد مف حثاؿ الطثاعو  كذلؾ لك كد شرطه كذك  ػرؼ المػد الػذم لػاس 
ثعػػدر ذمػػز لك ثػػككف  كذػػذر األ كػػاـ ذػػو دػػو  الػػ  الكطػػؿ  لٌمػػا دػػو  الػػ  الكحػػؼ ممػػ  ذػػذر الكممػػ  

قثػت داككف المد مف حثـ العارض لمثككف كذلؾ لمف لقثت الااق دػو لخػر ذػذر الكممػ   ككػذلؾ لمػف ل
ذػػاق الثػػكت كحفػػا  كممػػ  حػػراقة ال مهػػكر ثعػػدـ اقثػػات الاػػاق ثػػاككف المػػد مػػف حثاػػؿ الطثاعػػو كطػػال 

 ككحفا.

 :/ اختالف القراءات في الساكن األصمي بعد المد بين التخفيف والتشديدٖ

ةُۢ ثَِٮَل٬َِة ﴿ كمقاؿ ذلؾ حكله وعػال : َِٰلَ ـَ ٓارٍّ  ٌَ ُ  َوَّل  َّل دُ ِ  ۥَمۡٮلُٮدٞ لٍّ ٌَ ٓارٍّ  ﴿  [ِّّ: الث ػرة﴾ ]ۦ ثَِٮَلِه َوَّل يُ
 [.ِِٖ: الث رة﴾ ]ََكدِٞت َوَّل َمِ٭ًٞؽۚۡ 

                                                                                                                                                                          

 مػػد اثػػف ممػػرك الومامػػو الفراذاػػدم الثطػػرم لثػػك مثػػد الػػر مف الخماػؿ ثػػف لذاػػدم: الخماػػؿ اثػػف ل مػػد الفراالظػر   (ُ)
 =(  ثاثكاه ممرك اثػفُِْ/ُج) ـ( ُٓٗٗ) ط/الخامث   حثاكة الداف دخر.د: و  اؽ: ال مؿ دو الل ك  (َُٕ)ت
مثػػد  :ؽو  اػػ: الكوػػاب: ق(َُٖثػػك ثشػػر المم ػػب ثثػػاثكاه )تمقمػػاف ثػػف حلثػػر ال ػػارقو ثػػالك ق ل ممػػرك ثػػفمقمػػاف: =

(  ال اثػػـ ال راػػرم: ِّٕ/ُج)  ـ(ُٖٖٗ-قَُْٖط/ القالقػػ  )  ال ػػاذرة  –مكوثػػ  الخػػال و   الثػػالـ م مػػد ذػػاركف
: درة الغػػكاص دػػو لكذػػاـ الخػػكاص ق(:ُٔٓلثػػك م مػػد ال راػػرم الثطػػرم )تال اثػػـ ثػػف ممػػو ثػػف م مػػد ثػػف مقمػػاف 

 .(ِٖ/ُج)  ـ(ُٖٗٗ-قُُْٖثاركت ) -الق ادا   الكوب مؤثث    مطر و مردات و  اؽ:
كزارة األكحػاؼ الم مػس األممػ    الم وثػب دػو وثاػاف ك ػكر شػكاذ ال ػراقات كاألاضػاح ملهػالثك الفوح اثػف  لػو:  (ِ)

 .(ِّٖ/ِج)  ـ(ُٗٗٗ-قَُِْط )  لمشئكف األثالما 
ركح المعػػالو دػػو : ق(َُِٕشػػهاب الػػداف م مػػكد ثػػف مثػػد ا ال ثػػالو األلكثػػو )تشػػهاب الػػداف األلكثػػو:  (ّ)
 (ُ/ُٖج) ثاركت – العرثو الوراث إ ااق دار :فثار ال ر ف العظاـ كالثث  المقالوو
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ثػك  عفػر لو راػؾ ثػالفوح دػو المكضػعاف  كحػرل حػرل ال مهػكر)  وضػار( ثوشػداد الػراق مػ  ال القراءات:
اػؾ   كىلثك ممرك كاع كب ثالوشداد م  الو ر المكضعاف  كحىرىلى اثف كقارثإثكاف الراق م  الوخفاؼ دو 

ٍدً  دو المكض  األكؿ  .(ُ) ( وضنٌر كالدة ثكلدذا) ًثالرى
لاذاػػ    ( )مشػػدد الػػراق  ك (ضػػارٌ )للػػه دعػػؿ مضػػارع مػػف  :ذػػك ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثػػالفوح التوجيففو:

ألف  ؛كالفعؿ م زكـ ثها  قـ و ركت الراق األخارة ثالفوح وخمطا مف الو اق الثاكلاف مم  غار حااس
دو ػػػ  لخفوهػػػا  كك ػػػه مػػػف حػػػرل لثػػػاكلاف لف اكػػػكف لم ػػػرؼ األكؿ  ككالػػػت األطػػػؿ دػػػو الػػػوخمص مػػػف ا

؛ طمثػا لمشػاكم  الطػرداف  ك ػاز لف اكػكف  زمػا اوثامػا ممػ  ولادا  كمعلار: الله ( )لٌف  :ذك ثالرد 
ك ػه ك  لاطح افدغاـ  ؛و عفر  ك رؾ القال ود وخفاؼ المقماف لدغـ ملد غار لثوماـ  كلما لرا لغ 

للػػػه  :ذػػػك لٌلػػػه  ػػػذؼ إ ػػػدل الػػػرائاف لممثالغػػػ  دػػػو الوخفاػػػؼ  كحاػػػؿ ك ػػػه ذلػػػؾ :ذػػػك حػػػراقة لثػػػو  عفػػػر
 . (ِ)لاذا   كالفعؿ م زـك ثها ( )ك  (ضار اضار )مضارع مف 

كلٌمػػػا لقػػػر اخػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ذػػػذا المكضػػػ   داوضػػػح مػػف خػػػالؿ اخػػػوالؼ لػػػكع المػػػد وثعػػػا  األثفففر:
فاػؼ  دمػف حػرل ثػالوخفاؼ ثػاككف المػد ملػدر مػف  خوالؼ ال راقات دو ذذر الكمم  ثاف الوشداد كالوخ

المخفػؼ؛ كذلػؾ لك ػكد شػرطه كذػك  ػرؼ المػد  كثػثثه كذػك الثػاكف األطػمو المخفػؼ   وحثـ الكمم
المق ػػؿ؛ كذلػػؾ لك ػػكد الشػػرط كالثػػثب  ككػػال  وكمػػف حػػرل ثالوشػػداد ثػػاككف المػػد ملػػدر مػػف حثاػػؿ الكممػػ
 ـز الذم امد مدا مشثعا موثاكاا.لحثاـ الالالمداف امد مدا مشثعا ثم دار ثت  ركات ألٌلهما مف 

 :المد الالزم الحرفي المثقل /القسم الثالث
  كحاؿ: ذك (ّ)دو  رؼ -لم مشدد  - رؼ المد كالماف ثككف لطمو مدغـ لف ا   ثعد :كضاثطه 

  كال ػركؼ الم طعػ  ذػو  ػركؼ اله ػاق الوػو (ْ)ذك لف اأوو ثعد األ رؼ الم طع   رؼ وػدغـ داػه
: حػكؿ طػا ب الو فػ م مكم  دو   كمددذا لرثع  مشر  ردان   ؿ ثعض الثكر ال ر لا وككف دو لكائ

 .كرالا ؛ وأدثان م  ال ر ف الكراـ  كاثماها الثعض األ رؼ الل(ٓ)(حطعؾ مف ث ارنا طمه)
  كذذر األ رؼ ول ثـ إل  قالق  لحثاـ ذو:

                                                           

 (.ٖٔص) (  مثد الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِِٖ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
 شػػػػػر(  م مػػػػػد ثػػػػػالـ م اثػػػػػف: الهػػػػػادم شػػػػػرح طاثػػػػػ  اللَِٔ َِٕ/ِج) ( الظػػػػػر  اللػػػػػكارم: شػػػػػرح طاثػػػػػ  اللشػػػػػرِ)
 (.ُٖ/ِج)
 (.ِّْ/ُج) ل  و كاد كالـ الثارمإ( المرطفو: ذداا  ال ارم ّ)
 (.ّٓص) ثالـ: دوح رب الثرا  شرح الم دم  ال زرا  ( طفكت م مكدْ)
 (.ٕٓ) ( رحـ الثاتٖ)ص ( ال مزكرم: و ف  األطفاؿ ٓ)
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 افمػػػاـ الشػػػاطثو لعػػػدـ ك ػػػكد  ػػػرؼ مػػػد دػػػو كثػػػطه ل ػػػكؿ ؛ كذلػػػؾاأللػػػؼمػػػا لػػػاس داػػػه مػػػد كذػػػك  -ُ
ٍرًؼ مىد  دىايٍمطىالى( : )-ر مه ا- ق(َٗٓ)ت ا ًدو لىًلٍؼ ًمٍف  ى مى كى

 (ُ). 
( ك  ولطػؽ دػو  خرذػا ذمػزة   : ركؼ ومد ثم ػدار  ػركواف: كذػو م مكمػ  دػو حكلػه -ِ ػوّّ طىهيػرى ) ى

   كلكف حؿ: ) ا( مف غار ذمزة.( اق)مقاؿ:  رؼ ال اق  دال و ؿ 
العاف( )ثل ص مممؾ(  إ  لفَّ  رؼ) :ت  ركات: كذو م مكم  دو حكله ركؼ ومد ثم دار ث-ّ

كالطٌػكؿ. كذػذر ال ػركؼ ذػو الوػو اثػوكممت شػركط المػد الػالـز كذػو لف ا كز داه ال طػر كالوكثػط 
 ثاكف ثككلان  :كقالقها  رؼ مد كلاف  لك  رؼ لاف د ط. :اككف ذ اؤر مم  قالق  ل رؼ قالاها

 .(2) [ُ﴾ ]الث رة : الـ﴿ :اطمٌاان كذلؾ ل ك الالـ مف 
لكػػػكف الثػػػاكف  ؛لكحػػػكع الثػػػاكف األطػػػمو ثعػػػد  ػػػرؼ المػػػد كالمػػػاف دػػػو  ػػػرؼ. كمػػػق الن  ؛كثػػػمو  ردٌاػػػان 

 .(ّ)مدغمان 

 :المد الالزم الحرفي المخفف /ابعالقسم الر 
لم  -لف ا   ثعد  رؼ المد كالماف لك ثعد  ػرؼ المػاف ك ػدر ثػككف لطػمو غاػر مػدغـ  :كضاثطه 

 .ا ال رؼ ما و دـ دو لظارر حراثان . كاشورط دو ذذ(ْ)-مخفؼ دو  رؼ
كالمػاـ   [ُال مػـ : ﴾ ]ٓنۚۡ ﴿  [ُاألمػراؼ : ﴾ ]ٓصۚۡ ﴿ :الكاح  ثعد  رؼ المد كالماف ل ػكدمقاؿ الثككف 

  [.ُ:﴾ ]غادر ظ٥ٓ ﴿مف 
مػػف داو ػػ  ثػػكروو مػػراـ كالشػػكرل كلػػاس  (العػػاف) :كمقػػاؿ الثػػككف الكاحػػ  ثعػػد  ػػرؼ المػػاف ك ػػدر ذػػك

 ولزاؿ.غارر دو ال
 .(ٓ)لككف الثككف األطمو غار مدغـ ؛لما ثثؽ. كمخففان  ؛كثمو  ردٌاان 

دػػو الو فػػ  إلػػ  ضػػاثط كػػؿ حثػػـ مػػف لحثػػاـ المػػد  ق(ُُٖٗ)ت ثعػػد  كحػػد لشػػار العالمػػ  ال مػػزكرم
 الالـز األرثع  ث كله :

 حى ٍ مموّّ ك ػػػػػػػػػػػػكفه ا ومٍ ... م   ٍرًؼ مد  دهكى كػػػػػػػػػػػػػػػػدإٍف ثكمم  ثك
                                                           

 (.ُٖٕ) (  رحـ الثاتُٓ)ص ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالوُ)
 (.ّٓص) فكة م مكد ثالـ: دوح رب الثرا  شرح الم دم  ال زرا ط  (ِ)
 (  مثػػػػػدالفواح ال اضػػػػػو: الع ػػػػد الفراػػػػػد دػػػػػو ممػػػػػـ الو كاػػػػػدَُُص( الظػػػػر  مطاػػػػػ  حاثػػػػػؿ لطػػػػػر: غااػػػػ  المراػػػػػد )ّ)
 (.َُُص)
 (.ِّْ/ُج) ( المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارمْ)
 ( الظر  المر   الثاثؽ.ٓ)
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ٍثطي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلٍك دو قيالقوّْ ال ركًؼ كيً دكا... كالم ٍرًدوّّ ثىدىاػػػػػػد كى  هي دى ى
فَّؼه كػػػػػػػػػػػػػػػا مق َّؿه إٍف ليٍدًغمػػػػػػػػػػػك ذم ـٍ ايدغىمى ػػػػػػػػػػػػا... ميخى  .(ُ)اػػػػػػػػػػػػؿّّ إذا ل

 ا كذك:كحد زاد طا ب العماد كمف كاد ه حثما خامث
 ود  ػرؼ المػد لك المػاف دػ   ػرؼ و وضػثعػ والمق ػؿ: كذػك لف ا ػ  الثػككف األطػمالشػثاه ث و ردال 

األ كاـ إخفاقر داما ثعدر ملد كطمه ثه  ك  اك ػد ملػه دػ  ال ػر ف إ  لرثعػ  مكاضػ  ملهػا مكضػعاف 
اللمػػؿ  ول)س( ثػػأك  :مػػراـ كالشػػكرل  كمكضػػعاف ثعػػد  ػػرؼ المػػد  كذمػػا و( ثػػأكلعثعػػد المػػاف  كذمػػا: )

 كالشكرل.
  رؼ. واألطم  ثعد  رؼ المد لك الماف د لكحكع الثككف ؛كثم   رداا

اللطؽ ثه لظرا إل  إخفائه داما ثعدر مما احوض  غلوه  ولك كد ثعض الق ؿ د ؛ثاها ثالمق ؿش وكثم
اػه لػك ك ػد د ملإلدغػاـ  الػذ وذػك األقػر القػالك افدغػاـ دكف وشػدادر   مك ل د لقػر ثعد مدر الطكاؿ كذ

 .(ِ)اضا لكاف مق ال   شثاها ثالمق ؿل
و ال ردػ وإدرا ػه دػ وضػوكلـ اذكر لكقر مطلف  الو كاد ذذا ال ثـ ضمف لحثػاـ المػد الػالـز ممػا ا 

المخفػػؼ  اػػث اشػػورطكا لككلػػه مػػق ال إدغامػػه دامػػا ثعػػدر  كلككلػػه مخففػػا مػػدـ إدغامػػه حػػاؿ طػػا ب 
كالمػدغـ مػق ال  افدغاـ كذما الغلػ  كالوشػداد  ملقر  له إذا اموثر مخففا لخمكر مفكداما لرل ل" :العماد

الموكثط ثاف افظهار كافدغاـ م   مل وذما الغل  كالوشداد دإف المخفافدغاـ ك  م شوماله مم  لقر 
كذػػػك   افدغػػػاـ كذػػك الغلػػػ  ثعػػد مػػػدر الطكاػػؿ دكف اآلخػػػر مغلػػ  دكف وشػػػداد مشػػومؿ ممػػػ  ل ػػد لقػػػر ال

ففػػػا ثػػػؿ ك  شػػػثاها ثػػػالمخفؼ  ألف ك ػػػكد الغلػػػ  داػػػه ثعػػػد المػػػد مػػػدـ اموثػػػارر مخ والوشػػػداد ممػػػا ا وضػػػ
 . (ّ)الطكاؿ ا عمه لشثه ثالمق ؿ دكف المخفؼ"

 :ثر المترتب عميواأل اختالف القراءات في الالزم الحرفي و 
ل ػػد كحػػ  الخػػالؼ ثػػاف ال ػػراق دػػو ثعػػض المكاضػػ  األطػػكلاه كالفرشػػا   ممػػا لػػه وعمػػؽ ثأ كػػاـ الػػالـز 

 ألطكؿ دو ذلؾ )اخوالؼ ال راقات دو ال ركؼ الم طع  ثاف الثكت كمدمه(ال ردو  دمف مثائؿ ا
كمػػف مثػػػائؿ الفػػػرش )اخػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو ال ػػركؼ الم طعػػػ  ثػػػاف افظهػػار كافدغػػػاـ(  كحػػػد و ػػػدـ 

                                                           

 (.ِٓ-َٓ) األثااترحـ ( ٖ)ص  األطفاؿ ال مزكرم: و ف (ُ)
ل مػػد ال فاػػاف: الػػكادو دػػو كافاػػ  ورواػػؿ ال ػػرقاف  ( ُُٗص) ( الظػر  م مػػكد ممػػو ثثػػه: العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػدِ)

 (.ٖٓص) الكراـ
 (.َُِص) ( م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كادّ)
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 كػػػاـ اللػػػكف الثػػػاكل  كالولػػػكاف دػػػو الكػػػالـ ممػػػ  لال ػػػداث مػػػف ذػػػاواف المثػػػألواف ملػػػد الكػػػالـ ممػػػ  
كاكفػو دػو ذلػؾ ذكػر لمقمػ    و ارثاف الطغار دال  ا   فمادوػه مػرة لخػرلكدو ل كاـ الم (ُ)افدغاـ

 مم  ذاواف المثألواف وثاف وعم هما ثأ كاـ الالـز ال ردو :

كمػف األمقمػ  ممػ  ، المسألة األولى: اخفتالف القفراءات ففي الحفروف المقطعفة بفين السفكت وعدمفو
  .[ُ: الرمد ﴾ ]ال٧ٓٓؿ  ﴿  [ُ: األمراؼ﴾ ] ال٧ٓٓٓه ﴿: ذلؾ

المر( ثكطؿ ذذر ال ركؼ مف غار ثكت  كحرل لثك  عفر ثالفطػؿ  -المصحرل ال مهكر) القراءات:
 .(ِ)ثاف كؿ  رؼ ثالثكت مف غار ولفس

كاظهر األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دػو ذػذر المثػأل  مػف خػالؿ اخػوالؼ لػكع المػد   األثر:
كمدمػه  دعمػ  حػراقة الثػكت ثػاككف المػد  وثعا  خوالؼ ال راقات دو ال ػركؼ الم طعػ  ثػاف الثػكت

كذلػػػؾ لك ػػكد الثػػكت الػػػذم امػػـز ملػػػه  ؛المقػػػالاف كمػػا لشػػػثههما مػػف حثػػـ ال ردػػػو المخفػػؼ افذػػذدػػو 
 ؛إظهار ماـ ) ـ( ملد الماـ  كمم  حراقة ال مهكر ثعدـ الثكت ثاككف المد مف حثـ الكممو المق ؿ

المقػػالاف كمػػا لشػػثههما  ككػػال المػػداف امػػد  كذلػػؾ فدغػػاـ مػػاـ ) ـ( دػػو المػػاـ الػػذم ثعػػدر دػػو ذػػذاف
.  ل دار ثت  ركات  كذلؾ ألٌلهما مف ثم  حثاـ الالـز

كمػف األمقمػ  ممػ  ، المسألة الثانية: اختالف القراءات في الحروف المقطعة بين اإلظيار واإلدغفام
 ذلؾ:

ٕٓٓه ﴿ حاؿ وعال : ل/  َٟ َخۡجَؽهُ  ١ ٠ٓ٭ً ِ  [.ِ-ُ: مراـ ] ﴾َزَمؿِيٍّةٓ  ۥذ٠ُِۡؿ رَۡۡحَِخ َرّب

داؿ  ظهػار( ثإ )ص* ذكػركا ر مػ  رثػؾكاع ػكب كماطػـ لػاد  كلثػك  عفػر كاثػف كقاػر حػرل  القراءات:
 .(ّ)دغاـثاف الثاحكفذكركا(  كحرل  ذاؿ ) ملد)ص( 

 [.ُ:  طصال﴾ ] َٓك٥ٓ ﴿حاؿ وعال :  ب/

                                                           

 ( مف ذذا الث ث.ٔٔالظر  ص ) (ُ)
 (  مثػػػػد الفوػػػػاح ال اضػػػػو: الثػػػػدكر الزاذػػػػرةِْْ ِْٓ/ُج) دػػػػو ال ػػػػراقات العشػػػػر ( الظػػػػر  اثػػػػف ال ػػػػزرم: اللشػػػػرِ)
 (.ُٕص)
 (  اثػػػػف خمػػػػؼ الم ػػػػرئ: العلػػػػكاف دػػػػو ال ػػػػراقات الثػػػػث َِِص) ( الظػػػػر  مثػػػػد الفوػػػػاح ال اضػػػػو: الثػػػػدكر الزاذػػػػرةّ)
 (.ِِص)
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لثػك  عفػر ممػػ  )طثػـ( ثإدغػاـ لػػكف ثػاف دػو المػػاـ  كحػرل  مػزة ثإظهارذػػا  ك  حػرل ال مهػػكر القفراءات:
 .(ُ)  رؼ مف  ركؼ الفكاوح مم  كؿلطمه ثالثكت 

ار لكع المد وثعا  خوالؼ ضح مف خالؿ وغوؼ ال راقات دو ذاواف اآلاواف  داكلٌما لقر اخوال األثر:
ال راقات دو ذذر ال ركؼ ثاف افظهار كافدغاـ  دعم  حراقة افدغاـ ثاككف المد مف حثاػؿ ال ردػو 

اـ الػػداؿ دػػو الػػذاؿ دػػو المقػػاؿ األكؿ  كاللػػكف دػػو المػػاـ دػػو المقػػاؿ القػػالو  كممػػ  كذلػػؾ فدغػػ ؛المق ػػؿ
كذلؾ فظهار الػذاؿ دػو المقػاؿ األكؿ  كاللػكف  ؛حراقة افظهار ثاككف المد مف حثـ ال ردو المخفؼ

  .ملد الماـ دو المقاؿ القالو  كلثك  عفر مم  لطمه دو الثكت الذم امـز مله افظهار
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           

 (.ِْٓص) الزاذرة(  مثد الفواح ال اضو: الثدكر ُٗ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
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 الفصل الرابع
 لوقف والسكت وىمزتي القطع والوصلأثر اختالف  القراءات العشر في أحكام ا

 

 وفية ثالثة مباحث:

 .المبحث األول: أثر اختالف القراءات في أحكام الوقف واالبتداء

المبحففث الثففاني: أثففر اخففتالف القففراءات فففي أحكففام ىمزتففي القطففع والوصففل والسففكت 
 .والوقف عمى أواخر الكمم

 المبحث الثالث: أثر اختالف القراءات في الوقف عمى مرسوم الخط.
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 المبحث األول 
 راءات في أحكام الوقف واالبتداءأثر اختالف الق 

 :توطئة
ػػٍز  ػػا ثألػػه لػػـ اى ي ال ػػارئ لم ػػر ف الكػػراـ   اثػػوطا  لف ا ػػرل الثػػكرة لك ال طػػ  ملػػه دػػو لفػػس كا ػػد  مممن

اف  الػػػ  الكطػػػؿ  ك  دػػػو لقلػػػاق الكممػػػ   لهػػػذا د ػػػد ك ػػػب اخواػػػار كحػػػؼ لموػػػلفس الوَّػػػلىفُّس ثػػػاف الكمموػػػ
كا ثورا    كوعاَّف ممػ  ال ػارئ لف اروضػو اثوػداق ثعػد الوػلفس كا ثػورا    ثشػرط لف   اكػكف ذلػؾ 

 مما ايًخؿُّ ثالمعل  لك الفىٍهـ  و  اظهر إم از ال ر ف.
 ؼ كا ثوداق كمعردوه معرد  وامَّ .كمف ل ؿ ذذا كمه د د  ضَّ األئم  مم  وعمـ الكح

كل د كاف طم  ا مماه ك له كثمـ ا رئ لط اثه كاعممهـ مكاض  الكحػؼ  كممػا اػدؿ ممػ  ذلػؾ مػا 
 -رضػػو ا ملهمػػا -ق( ّٕق( مػػف اثػػف ممػػر )تْٖٓكالثاه ػػو )ت  ق(َْٓلخر ػػه ال ػػاكـ )ت

ف ل ػدلا اػؤو  افامػػاف حثػؿ  ال ػر ف  كولػػزؿ الثػكرة داػوعمـ  اللهػػا حػاؿ: " ل ػد مشػػلا ثيٍرذىػ ن مػف الػػدذر كا 
 اؤو  ل دذـ ال ر ف حثؿ ك رامها كلكامرذا كزكا رذا  كما الثغو لف ا ؼ ملدر ملها  كل د رلات ر ا ن 

ك  مػا الثغػو لف ا ػؼ     اػدرم مػا لمػرر كمػا زا ػرر  افاماف  دا رل ما ثاف داو   الكواب إل  خاوموه
 .(ُ)ؿ"ملدر مله داىٍلقيرير لىٍقرى الدَّحى 

 اػث ارثػمكلها مممػكقة ثاألخطػاق كمػدـ ومػاـ  -مػدـ ملػااوهـ ثػال راقة  -رضػو ا ملػه  -د د شػثه 
 ثلقر الومر الردمق الااثس. -الكحكؼ

ػه إ مػاع مػف (اللشر)ق( دو ّّٖحاؿ اثف ال زرم )ت : " كدو كػالـ اثػف ممػر ثرذػاف ممػ  لف وعمُّمى
 .(ِ)رضو ا ملهـ"-الط اث  

 -طػػػم  ا مماػػػه ك لػػػه كثػػػمـ -ف لف الكحػػػؼ كا ثوػػػداق كػػػاف م ػػػؿ ملااػػػ  رثػػػكؿ ا كممػػا و ػػػدـ اوثػػػا
لمػػا اوروػػب مماػػه مػػف إاضػػاح المعػػالو ال ر لاػػ  لممثػػوم   كذلػػؾ    -رضػػكاف ا ممػػاهـ -كالطػػ اث  

                                                           

ثػػػك مثػػػد ا ال ػػػاكـ ل (  كطػػػ  ه ال ػػػاكـ:ْٔٗٓ( رحػػػـ ال ػػػداث )َُِ/ّلخر ػػػه  الثاه ػػػو: الثػػػلف الكثػػػرل )ج (ُ)
المثػػودرؾ : ق(َْٓم مػػد ثػػف مثػػد ا ثػػف م مػػد ثػػف  مدكاػػه ثػػف لعػػاـ ثػػف ال كػػـ الضػػثو الطهمػػالو اللاثػػاثكرم )ت

 – ُُُْ) األكلػػػػ  ط/ثاػػػػركت   – العمماػػػػ  كوػػػػبال دار  مطػػػػا ال ػػػػادر مثػػػػد مطػػػػطف : و  اػػػػؽ: ممػػػػ  الطػػػػ ا اف
 .(ُٗ/ُ)ج ـ( َُٗٗ

 (.ِْٓ/ُ: اللشر دو ال راقات العشر )ج( اثف ال زرمِ)
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اوأو  إ  إذا كاف حارئ ال ر ف مم  دراا  كاثع  كمعرد  وام  ثالكحكؼ كمف قـ اشورط كقار مف لئم  
 مم  الم از لف   ا از ل دان إ  ثعد معردوه ثالكحؼ كا ثوداق. الخمؼ

 كحد لدرؾ المو دمكف ما لمكحؼ كا ثوداق مف لذما  كثرل  و  إلهـ لدردكر ثالوألاؼ.
 كمف لذـ ذذر المؤلفات:

 ق(.ِّٖألثو ثكر اثف األلثارم )ت  :إاضاح الكحؼ كا ثوداق دو كواب ا مز ك ؿ -ُ
 ق(. ّّٖثو  عفر الل اس )تأل :ال ط  كا ئولاؼ -ِ
 ق(.ْْْألثو ممر الدالو )ت :المكوف  دو معرد  الكحؼ كا ثوداق -ّ
 ق(.ّّٖلم ادظ اثف ال زرم )ت :ا ذوداق إل  معرد  الكحؼ كا ثوداق -ْ
 ق(.ََُُلألشمكلو )ت  :ملار الهدل دو ثااف الكحؼ كا ثوداق  -ٓ
 الوقف:

 ثثػػه  كا ػػاؿ: لكحفػػت الداثػػ  لم: كففوهػػا مػػف الكحػػؼ لغػػ : ال ػػثس كالكػػؼُّ  ا ػػاؿ: كحػػؼ الشػػوق لم 
 .(ُ)المشو

ا: حطػ  الطػكت ممػ  الكممػ  ال ر لاػ  زملنػا اوػلفس داػه ال ػارئ مػادة ًثًلاَّػ  اثػوئلاؼ ال ػػراقة   كاطػطال ن
 .(ِ)إما ثما امو الكمم  المكحكؼ مماها لك ثها لك ثما حثمها كلاس ثلا  افمراض ملها

ثد معه مف الولفس  ك  اأوو دػو كثػط الكممػ   ك  دامػا اوطػؿ  كاأوو دو رؤكس اآلم كلكثاطها ك 
ا رٍثمن
٭ ٫َّ : ﴿مػف حكلػه وعػال  (لاػف)  دػال اطػح الكحػؼ ممػ : (ّ) ۡحَ٪٧َ ة يُٮَّصِ

َ
 وطػاله  ؛[ٕٔالل ػؿ:] ﴾ خ

 رٍثمنا.
  حكُم الوقِف:

 الكحؼ  ائز ما لـ اك د ما اك ثه لك املعه.
اضاح ذلؾ لله   اك د دو ال ر ف الكراـ  كحؼ كا ب اأقـ ال ارئ ثوركه  ك  كحؼ  راـ اأقـ ثفعمه. كا 

لما ار   ك كب الكحؼ كو رامه إلػ  مػا اوروػب ممػ  الكحػؼ كا ثوػداق مػف إاضػاح المعلػ  المػراد   كا 
ل  ذل  ؾ اشار افماـ اثف ال زرم ث كله:لك إاهاـ غارر مما لاس م طكدنا  كا 

ٍب   (ُ)غار ما له ثثبٍ ك   راـ  ...كلاس دو ال ر ًف ًمٍف كحؼو كى ى

                                                           

 ( ُُُِ/ُج(  الفاركز لثادم: ال امكس الم اط )َٔ-ّٗٓ/ٗج) ( الظر  اثف ملظكر: لثاف العربُ)
(  ِٖٗص) الكة دػػو و كاػػد ال ػػر ف( الظػػر  ر ػػاب شػػ  و:  ماػػ  الػػوِِِصمطاػػ  حاثػػؿ لطػػر: غااػػ  المراػػد ) (ِ)

 (.ّٖٔ/ُج) المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم
 (.ُٕٓص( الظر  م مد مكو لطر: لهاا  ال كؿ المفاد دو ممـ الو كاد )ّ)
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ف كاف الكحؼ اغار المعل  ك ب الكطؿ  ككؿ ما قثت  دإف كاف الكطؿ ايغّْاري المعل  لـز الكحؼ  كا 
شرمنا دو ذذا الطػدد ذػك ثيػلّْاَّ  الكحػؼ ممػ  رؤكس اآلم كمػا ثػاأوو  ك ػكازر ممػ  مػا مػداذا مػا لػـ 

 .(ِ)اكذـ خالؼ المعل  المراد
 أقسام الوقف:

 إل  لرثع  لحثاـ: ال ثـ الكحؼ دو ذاوه

 اخواارم. -ْالوظارم.  -ّاضطرارم.  -ِاخوثارم.  -ُ
 كداما امو ثاالها ثالوفطاؿ:

َدة - الوقف االختباري /القسم األول  :-بالباء اْلُمَوحَّ
كذك لف ا ؼ ال ارئ مم  كمم  لاثت م ػال لمكحػؼ مػادة  كاكػكف ذلػؾ دػو م ػاـ ا خوثػار لك الوعمػاـ 

المكحكؼ مماها مف  اث ال ػذؼ كافقثػات كمػا دػو كممػ : ) األاػدم( مػف  مف ل ؿ ثااف  كـ الكمم 
ثَۡطَٰؿِ  ﴿حكلػه وعػال : 

َ
يِۡؽي َوٱِۡل

َ
ْوىِل ٱِۡل

ُ
ٮَب أ ُٞ ٕۡ َٜ َوَي َِٔبََٰؽ٩َةٓ إِثَۡس٥ًَِ٬َٰ ِإَوۡقَدَٰ داكحػؼ   [ْٓ] ص: ﴾ َوٱۡذ٠ُۡؿ 

اٌب َوٱۡذ٠ُۡؿ َخۡجَؽ٩َة َداوُۥَد ذَ  ﴿ مماها ثافقثات  لما دو حكلػه وعػال : وٍّ
َ
ۥٓ أ يۡؽِ  إ٫ٍُّ٩ِ

َ
داكحػؼ   [ُٕ] ص: ﴾ا ٱِۡل

امػرلة ( مػف حكلػه الوػاقات المرثكطػ  كمػا دػو كممػ : )مماها ثال ذؼ  لك مف  اث الواقات المفوك ػ  ك 
َت ٩ُٮٖح  ﴿وعػال : 

َ
ُؿواْ ٱۡمَؿأ َٛ ِي٨َ َز ُ ٦ََسٗٗل ٣َِّّلٍّ َت لُ ٮٖط َۡضََب ٱّللٍّ

َ
داكحػؼ مماهمػا   [َُالو ػراـ:﴾ ]َوٱۡمَؿأ

ةٌ َػةَٚ ۡخ ﴿ الواق المفوك   لم مهكر  لمػا دػو حكلػه وعػال :ث
َ
داكحػؼ مماهػا   [ُِٖاللثػاق:﴾ ]ِإَوِن ٱۡم َؿأ

 ثالهاق إ ماما  ثب الرثـ العقمالو.
 كثمو اخوثاراِّا؛ ل طكله إ اث  مم  ثؤاؿ لك وعماـ موعمـ؛ ألله لاس م ؿ كحؼ دو العادة.

ؾ دػو م ػاـ ا خوثػار لك الوعمػاـ ممػ  لف اعػكد إلػ  :  كاز الكحؼ مم  لم كمم  طالما كاف ذلػحكُموُ 
 كا   دثما حثمه مما اطمح ا ثوداق ثه. -إف طمح ذلؾ -ما كحؼ مماه داطمه ثما ثعدر 

 :الوقف االضطراري /القسم الثاني
لك م ػز مػػف  -كالعطػاس  لك ضػاؽ لفػس-كذػك مػا اىٍعػًرضي لم ػارئ دػو لقلػاق حراقوػه ثثػثب ضػركرة 

لك غمثػػ  ثكػػاق  لك لم مػػذر مػػف األمػػذار اضػػطرر لمكحػػؼ ممػػ  لم كممػػ  مػػف ال ػػراقة ثثػػثب لثػػااف 
 الكممات ال ر لا .

                                                                                                                                                                          

 (ٖٕ( رحـ الثات )ُّ) ص( اثف ال زرم: الم دم  ال زرا  ُ)
 لطػػػػارم: الػػػػدحائؽ الم كمػػػػ  دػػػػو شػػػػرح الم دمػػػػ ( الظػػػػر  زكراػػػػا األِِِص( مطاػػػػ  حاثػػػػؿ لطػػػػر: غااػػػػ  المراػػػػد )ِ)
 (.ُٕٓص) (  مثدال ؽ ال اضو: الع د الفراد دو ممـ الو كادٕٖص)
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كثمو اضطراراِّا؛ ألف ثػثثه ا ضػطرار الػذم مػرض لم ػارئ دػو لقلػاق حراقوػه دمػـ اػومكف مػف كطػؿ 
 الكمم  ثما ثعدذا.

ال ػارئ إلػ   :  كاز الكحؼ مم  لم كمم   و  ولوهو الضػركرة الوػو دمػت إلػ  ذلػؾ  قػـ اعػكدحكُموُ 
 الكمم  الوو كحؼ مماها داطمها ثما ثعدذا إف طمح ا ثوداق ثها كا   دثما حثمها.

 :الوقف االنتظاري /القسم الثالث
كذػػك الكحػػؼ ممػػ  الكممػػ  ال ر لاػػ  ث طػػد اثػػوافاق مػػا دػػو اآلاػػ  مػػف لك ػػه الخػػالؼ  ػػاف ال ػػراقة ث مػػ  

 الركااات.
لطالػػب ثشػػأف وكمموػػه لألك ػػه الوػػو كردت دػػو اآلاػػ  الوػػو كثػػمو الوظاراِّػػا؛ لمػػا الوظػػرر األثػػواذ مػػف ا

 ا رلذا.
ف حكُموُ  : ا كز لم ارئ الكحؼ مم  لم كمم   و  اعطؼ مماها ثاحو لك ػه الخػالؼ دػو الركااػات كا 

 لـ اوـ المعل  دو ال م  ثال رؼ.
ف كطػمها كلاعمـ لله إذا الوه  ال ارئ مف  معه لمركااات مم  الكمم  الوػو كحػؼ مماهػا دػال ثػد لػه مػ

. ثما ثعدذا إف كالت  موعم   ثما ثعدذا لفظنا كمعل ن

 :-بالَياِء التَّْحِتيَّة - الوقف االختياري /القسم الرابع
كذك لف ا ػؼ ال ػارئ ممػ  الكممػ  ال ر لاػ  ثاخواػارر دكف لف اعػرض لػه مػا ام ئػه لمكحػؼ مػف مػذر لك 

 إ اث  مم  ثؤاؿ.
رادوه.كثمّْو اخوااراِّا؛ ل طكله ثم ض اخواار ا  ل ارئ كا 

 كاز الكحػؼ مماػه إ  إذا لكذػـ معلػ  غاػر المعلػ  المػراد دا ػب كطػمه  كمػا ا ػكز ا ثوػداق  حكُمُو:
ثما ثعػد الكممػ  المكحػكؼ مماهػا إف طػمح ا ثوػداق ثهػا كا   داعػكد إلاهػا كاطػمها ثمػا ثعػدذا إف طػمح 

 .(ُ)ذلؾ كا   دثما حثمها
  أقساُمُو:

دو ذذا الثاب  كحد اخومؼ العمماق دو و ثاـ ذذا الكحؼ  ثب  كالكحؼ ا خواارم ذك الم طكد
  (ُ)كحثاح ق( إل  قالق : واـ ك ثفِّٖد ثمه اثف األلثارم )ت  اخوالدهـ دو و  اؽ المعالو

                                                           

 (  الظػػػػػر  م مػػػػػػكد ممػػػػػو ثثػػػػػػه: العماػػػػػد دػػػػػػو ممػػػػػـ الو كاػػػػػػدِِٓ-ِِِ: غااػػػػػ  المراػػػػػػد )( مطاػػػػػ  حاثػػػػػؿ لطػػػػػػرُ)
 (. َْ ّٗص(  م مكد طفكت ثالـ: دوح رب الثرا  شرح الم دم  ال زا  )ُُٓ َُٓص)
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ق( إل  قمالا  لحثاـ: الواـ  قـ ال ثف  قـ الكادو  قـ الطالح  قـ ِٔٗكحثمه زكراا األلطارم )ت
  ككاؼ  ائز  واـ مخوار :  كحثمه غارر إل  لرثع  لحثاـ(ِ)اف  قـ ال ثاحالمفهـك  قـ ال ائز  قـ الثا

ق( إل  خمث  لحثاـ:  ـز  كمطمؽ  َٔٓ  كحثمه الث اكلدم )ت(ّ)كحثاح موركؾ  ك ثف مفهكـ
لكحؼ   ككؿ ما ذكركر مف لحثاـ ا(ْ)ك ائز  كم كز ثك ه  كمرخص ضركرة  كغار ذلؾ مف األحثاـ

كذذا الو ثاـ ذك الذم اخوارر لثك   الواـ كالكادو كال ثف كال ثاح وكذ   اخرج مف لرثع  لحثاـ:
  كذا ذك اثف ال زرم اشار إل  (ٓ)ق(ّّٖق( كال ادظ اثف ال زرم )تْْْممرك الدالو )ت

 لحثامه األرثع  دا كؿ:

 ػػػػػػكؼً كثعدى و ػػػػػػػػػػػػكاًدؾ لم ػػػػػػػػػػػػػػػركًؼ  ...    ثػػد مف معردً  الكحػػػػػػػػػػػػ
 إذنا  ...  قالق  وػػػاـه ككػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼو ك ثػػػػػػػػػف ػػػػػػػو و ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػـكا ثوداق كذػػػػ

 مؽ لك كػػػػػػػػاف معل  داثودمػػػػػػػػػػكذو لما وـ دإف لـ اك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ...  وع
 آلم  كز دال ثفدالواـ دالكادو كلفظنا داملعف  ...  إ  رؤكسى ا
طرنا كايٍثدىا حثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػكغار مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وـ حثاحه كلػػػػه  ...  اكحىؼي مض

(ٔ) 
 كداما امو الكالـ ثالوفطاؿ مف كؿ حثـ مف ذذر األحثاـ األرثع :

 :الوقف التام /األول القسم
 وه كلـ اوعمؽ ثما ثعدر مطم نا:   مف  ه  المفظ ك  مفذك الكحؼ مم  كالـ واـ دو ذا تعريُفُو:

                                                                                                                                                                          

: إاضػػاح ق(ِّٖثػػك ثكػػر األلثػػارم )تم مػػد ثػػف ال اثػػـ ثػػف م مػػد ثػػف ثشػػار لاثػػف األلثػػارم  لثػػك ثكػػر األلثػػارم: (ُ)
 (.ُْٗالكحؼ كا ثوداق دو كواب ا مز ك ؿ )ص

 – العمماػػ  الكوػػب دار  العػػدكم العػػال لثػػك شػػراؼ :و  اػػؽ: المرشػػد مػػا دػػو لومخػػاص الم طػػدزكراػػا األلطػػارم:  (ِ)
 .(ِ  )صـ( ََِِ - ذػ ُِِْ) األكل / ط  ثاركت

ط/ األكلػ    ال ػاذرة –ثثػ  المخوػار : مؤ دو الور اح ملػد ال لفاػ  كلقرر لو  الكحؼ ال ر  :مزة ش اوه كرار م مد (ّ)
 .(ُٖ  )صـ(ََِّ-قُِْْ)
الهائػػ  المطػػرا    ثػػراذاـإم مػػد لثػػك الفضػػؿ  :و  اػػؽ :ال ػػر ف ممػػـك دػػو افو ػػافالظػػر   ػػالؿ الػػداف الثػػاكطو:  (ْ)
الكحػؼ ال ر لػو كلقػرر دػو الوػر اح ملػد  (  مزت شػ اوه كػرار:ِِْ-ِِِ/ُ)ج ( ـُْٕٗ-قُّْٗام  لمكواب )الع

رثػػال  دكوػػكرار  امعػػػ    الكحػػؼ دػػو ال ػػػراقات كاقػػرر دػػو الوفثػػار كاأل كػػاـم اذػػد ا اػػ  ذػػادم:   (ُٖ/ُج) ال لفاػػ 
 .(ُُ(  )صـََُِ) كما  دار العمـك – ال اذرة

   دار ممػػػػار  : م اػػػػو الػػػػداف مثػػػػدالر مف رمضػػػػافق: و  اػػػػؽكوفػػػػ  دػػػػو الكحػػػػؼ كاألثوػػػػداالم لثػػػػك ممػػػػرك الػػػػدالو: (ٓ)
مكوثػػػ  دار   و  اػػػؽ: غػػػالـ حػػػدكرم ال مػػػد: الو داػػػد دػػػو افو ػػػاف كالو كاػػػد(  ٕ)ص  ـ(ََُِ-قُِِْط/األكلػػػ  )

 (ُٕٕ(  اثف ال زرم: الومهاد دو ممـ الو كاد )صُٕٔ/ُ)ج  ـ(ُٖٖٗ-قَُْٕط/ األكل  )  ثغداد -األلثار
 (ٕٕ-ّٕاألثاات )رحـ ( ُّ: الم دم  ال زرا  ص )( اثف ال زرمٔ)
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   كو وه لكماف:(ُ) ه  المعل  
اللػػكع األكؿ: ذػػك الػػذم امػػـز الكحػػؼ مماػػه كا ثوػػداق ثمػػا ثعػػدر؛ أللػػه لػػك كطػػؿ ثمػػا ثعػػدر ألكذػػـ كطػػمه 

معلػػ ن غاػػر المعلػػ  المػػراد
ثالكا ػػب  كاطمػػؽ  :كثعضػػهـ  ثػػالالـز :  كمػػف ل ػػؿ ذػػذا اثػػماه ثعضػػهـ(ِ)

 .(ّ)الم اد ثالالـز لك الكا ب :مم  ذذا اللكع الواـ الم اد لم
َٟ َٝۡٮلُُ٭٥ۡ   ﴿ :حكله وعال  أمثمتُو: ٩ ـُ ؛ ألله لك كطؿ ٕٓاس: ]﴾  ََٚٗل َحۡ [  دالكحؼ مم  ) حكلهـ(  ـز

٤ُِ٪ٮنَ  ﴿ثمػا ثعػدر ألكذػـ لف  ممػ :  ٕۡ وَن َو٦َة ُح ٥َُ٤ ٦َة يُِۡسَّ ٕۡ كًؿ الكػادراف كذػك [  مػف مى يػٕٔاػس:﴾ ]  إ٩ٍِّة َج

ُٕ ٮَن إ﴿لاس كذلؾ  ككذا حكله وعال :  ُ ُث٥ٍّ إََِل٫ِۡ يُؿَۡص ُسُ٭٥ُ ٱّللٍّ َٕ ٮَن  َوٱل٧َۡۡٮَِتَٰ َحۡج ُٕ ِي٨َ يَۡك٧َ ٧َة يَۡكَذِضًُت ٱَّلٍّ ﴾ َِجٍّ
؛ ألله لك كطػؿ ثمػا ثعػدر ألكذػـ لفدالكحؼ مم  ). [ّٔ]األلعاـ:  المػكو ( مػف حكلػه ) اثمعكف(  ـز
ُ َوٱل٧َۡ ﴿ وعال : ُسُ٭٥ُ ٱّللٍّ َٕ  اشورككف م  األ ااق دو ا ثو اث . ﴾ۡٮَِتَٰ َحۡج

 امـز الكحؼ مماه كامـز ا ثوداق ثما ثعدر  كمف ل ؿ ذذا ثمّْو  زمنا.حكُمُو: 
 : كض  ماـ لد ا  ذكذا "مػ" مم  الكمم  الوو امـز الكحؼ مماها.عالمُتوُ 

  خمثػػ  لحثػػاـ  كاموثػػر الكحػػؼ الػػالـز كمػػف ل ػػؿ ذػػذا كمػػه حثػػـ  ثعػػض العممػػاق الكحػػؼ ا خواػػارم إلػػ
 ق(  كالشاخ م مد خمؼ ال ثالو َٔٓحثمنا مثو ال مف لحثامه كافماـ الث اكلدم )ت

 ق(.ُّٕٓ)ت 
 كمػػػا اثػػػػماه ثعضػػػػهـ ثكحػػػػؼ الثاػػػاف؛ أللػػػػه اثػػػػاف معلػػػػ    افهػػػػـ ثدكلػػػه كػػػػالكحؼ ممػػػػ  حكلػػػػه وعػػػػال :

ِّٝؿُ ﴿ ُِروهُ َودَُٮ ـّ َٕ  كالضمار دػو -طم  ا مماه ك له كثمـ -هما لملثو [  دالضمار داٗ ]الفوح: ﴾وهُ َوُت
ۚۡ ﴿ ثعدذا  وعال   كالكحؼ مم  ﴾ َوتَُكّجُِعٮهُ ﴿ ُِّٝؿوهُ  .(ْ)ذك الذم اظهر ذذا المعل  المراد ﴾َودَُٮ

كمعلػ  ذػذا للػه ا ػكز كطػمه   اللكع القالو: ذك الذم ا ثف الكحؼ مماػه كا ثػف ا ثوػداق ثمػا ثعػدر
 ثالواـ المطمؽ. :كاثمّْاه ثعضهـ    اغار المعل  الذم لرادر ا وعال  ثما ثعدر طالما لف كطمه

                                                           

مخوطػػر : إثػػراذاـ ثػػف  مػػد ثػػف ثػػعاد الدكثػػرم(  ُّٓالظػػر  م مػػكد ممػػو ثثػػه: العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػد )ص (ُ)
(  ُّّ/ُ  )جـ(ََِٖ –ق ُِْٗط/األكلػػ  )  الراػػاض –دار ال ضػػارة   العثػػارات لمع ػػـ مطػػطم ات ال ػػراقات

(  ـ ََِِ - ذػ ُِِْ ) األكل  ط/   مب – العرث  ال مـ دار  ال ر ف ممـك مكثكم   :م مد ملطكرمثد ال ادر 
 (ُْْ/ُ)ج
 (. ّّْصثراذاـ ال رمو: مع ـ ممـك ال ر ف )إ(  الظر  ِِٓصمطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )( ِ)
 (.ََِصزكراا العثد: المازاف دو ل كاـ و كاد ال ر ف ) دلاير( الظر  ّ)
 (.ُٓصمو م مد الضثاع : افضاقة دو لطكؿ ال راقة )( مْ)
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ػػا؛ لومػػاـ الكػػالـ ملػػدر كمػػدـ ا واا ػػه إلػػ  مػػا ثعػػدر دػػو ا لمفػػظ لك المعلػػ  كاكػػكف غالثنػػا دػػو كثػػمّْو وامِّ
  كحػػد اكػػكف دػػو (ُ)الثػػكر كلكاخػػر اآلاػػات كال ضػػاق ال طػػص كلهااػػ  الكػػالـ ممػػ   كػػـ معػػاف لكاخػػر

 كدو لكائمها كما ثاأوو دو األمقم .كثط اآلا  
أللػه حػد اكػكف ممػ  رؤكس اآلم كػالكحؼ ممػ  الػر اـ مػف ؛ : ذذا اللكع اأوو مم  لرث  طكرأمثمُتوُ 
ـُ ٱل ؿٍِّظ٥ًُ ﴿ حكله: ـِي َٕ َٟ لَُ٭َٮ ٱ٣ۡ دػو مكاضػعها القمالاػ  ثالشػعراق  لوهػاق الكػالـ   [ٗالشػعراق:﴾ ]ِإَونٍّ َربٍّ

٩ ُذ٥ۡ ﴿ط  لخرل  ككالكحؼ مم  وىٍعمىميكفى مف حكله وعال : ملدذا مف حط  كالثدق دو ح
َ
٥َُ٤ َوأ ٕۡ ُ َح َوٱّللٍّ

٧َُ٤ٮَن  ٕۡ أللػه لهااػ  الكػالـ ممػ  ل كػاـ الطػالؽ  كمػا ثعػدر ثػدق دػو ثػرد ل كػاـ  ؛[ُِٔالث ػرة: ] ﴾َّل َت
٤ُ   ﴿لخػػرل  لك حراثػػا مػػف رلس اآلاػػ  كػػالكحؼ ممػػ  حكلػػه وعػػال :  َٕ ۡٛ  ﴾ ُك  ٮُقۢ ثُِس  ٥ۡ ٮاْ َٚإ٩ٍِّ  ٫ُۥ ُٚ ِإَون َت

ۡبَ٪ةَٓء٥ُ٬ُ  ﴿[  لك دو كثط اآلا  كالكحؼ مم  حكلػه وعػال : ِِٖالث رة:]
َ
ؿُِٚٮَن خ ٕۡ [  َِاأللعػاـ:] ﴾٧َ٠َة َح

ُػ  ؾُ  ﴿ كحكلػػه وعػػال :
ۡ
ۡق  ٤َِعَذُ٭٥ۡ َوَۡلَأ

َ
 :[  لك حراثػػا مػػف لكؿ اآلاػػ  ل ػػكَُِاللثػػاق:]﴾ واْ ِظ  ۡؾر٥ۡ٬َُ َوأ

ؿِيٗؽا ﴿ ٍّ٦١١٧   ُ َ٪٫ُ ٱّللٍّ َٕ ًَۡ٭ة ٦َة ٱۡزتََكَجۡخ ﴿ [ ُُٖ ُُٕاللثػاق: ] ﴾ ٣ٍّ َ٤ َٔ كذػذا الكحػؼ   [ِٖٔالث ػرة:] ﴾َو
 .(ِ)مم  كؿ  اؿ ذك لحؿ الكحكؼ ال ائزة كركدا دو ال ر ف ثالما ذك لمالذا مروث 

 األصل في الوقف التام من السنة المطيرة:
الومهاػػػد دػػػو ممػػػـ )ق( دػػػو كواثػػػه ّّٖاألطػػػؿ دػػػو الكحػػػؼ الوػػػاـ مػػػا ذكػػػرر ال ػػػادظ اثػػػف ال ػػػزرم )ت

:  -لم اثف لثػو ثكػرة  -حاؿ :  (ّ) ق(ٔٗثثلدر الموطؿ إل  مثد الر مف ثف لثو ثكرة )ت (الو كاد
ػػػمَّـى -" إف  ثراػػػؿ لوػػػ  اللثػػػو  ثى مىٍاػػػًه كى ػػػمَّ  المَّػػػهي مى د ػػػاؿ ماكائاػػػؿ:   د ػػػاؿ: احػػػرل ال ػػػر ف ممػػػ   ػػػرؼ -طى

ثم  ثػثع  ل ػرؼ كػؿو شػاؼو كػاؼو مػا لػـ اثوزدر  د اؿ: احرل مم   رداف  د اؿ ماكائاؿ: اثوزدر  و  
وخػػوـ  اػػ  مػػذاب ثناػػ  ر مػػ  لك  اػػ  ر مػػ  ثناػػ  مػػذاب". كدػػو ركااػػ  لخػػرل "مػػا لػػـ وخػػوـ  اػػ  ر مػػ  

ق(: "ذػذا وعمػاـ الكحػؼ الوػاـ مػف رثػكؿ ا ْْْ. حاؿ لثػك ممػرك )ت(ْ)ثمغفرة" ثعذاب لك  ا  مذاب

                                                           

(  الظػػػػر  دػػػػلاير زكراػػػػا العثػػػػد: الماػػػػزاف دػػػػو ل كػػػػاـ و كاػػػػد ال ػػػػر ف ِِٓصمطاػػػػ  حاثػػػػؿ لطػػػػر: غااػػػػ  المراػػػػد ) (ُ)
 (.َُِص)
 ( ُّٓص: العماد دو ممـ الو كاد )( م مكد ممو ثث ِ)
 .(ُٕٗص)  الو كاد ممـ دو الومهاد: ال زرم اثف(ّ)
 ت) العثثػو خكاثػوو ثػف مقمػاف ثف إثراذاـ ثف م مد ثف ا مثد شاث   لثو ثف ثكر لثكاثف لثو شاث : الظر   (ْ)

ط/ األكلػ    الرااض -مكوث  الرشاد  و  اؽ: كماؿ اكثؼ ال كت: الكواب المطلؼ دو األ اداث كاآلقار: (ذػِّٓ
 ثػػو ثكػػر ثػػف ثػػماماف الهاقمػػوثػػف للثػػك ال ثػػف لػػكر الػػداف ممػػو (  اثػػف لثػػو ثكػػر الهاقمػػو: ُٕٓ/َُج)ق(  َُْٗ)

كركار لثػػك داكد دػػو ثػػلله مػػف طراػػؽ  (ٖٖٗ/ِج) الفكائػػد طػػاد مكوثػػ   غااػػ  الم طػػد دػػو زكائػػد المثػػلد: ق(َٕٖ)ت
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مَّـى - ثى مىٍاًه كى مَّ  المَّهي مى لف ا ط  مم  اآلا  الوو داهػا  :إذ ظاذر ذلؾ -ه الثالـمما-  مف  ثراؿ -طى
ذكػر ال لػ  لك القػكاب كوفطػػؿ ممػا ثعػدذا إذا كػػاف ذكػر الع ػاب  ككػذلؾ الثغػػو لف ا طػ  ممػ  اآلاػػ  

 .(ُ)الوو داها ذكر اللار لك الع اب كوفطؿ مما ثعدذا إذا كاف ذكر ال ل  لك القكاب"

 :الوقف الكافي /القسم الثاني
 .(ِ)الكحؼ مم  كالـ واـ  دو ذاوه موعمؽ ثما ثعدر دو المعل  دكف المفظ ذك تعريُفُو:
ألله حد اككف مم  رؤكس اآلم كالكحؼ مم  حكله وعال :  ؛ذذا اللكع اأوو مم  لرث  طكر أمثمُتُو:

ۡؽ ِصۡبَخ َمۡي  ﴿ َٞ ٨ٍّ َذ٧َ  ﴿[  لك حراثا مف رلس اآلا  كالكحؼ مم  حكلػه وعػال : ُٕ] الكهؼ: ﴾ ة إِۡمٗؿا ًٔ ٣َ
 ْۡۚ ًٍُّ٪ٓٮا ًُۡس٥ۡ َذَذبَ َ٤ َٔ  ُ أ  ﴿[  كحكلػه: ْٗ] اللثػاق: ﴾ٱّللٍّ َِٗضََٰٮةٞ َوٰىََلَ ثَۡطَٰؿ٥ِۡ٬ِ 

َ
[  كمػا اكػكف دػو ٕ] الث ػرة: ﴾ خ

ُذ٤ُ  ﴿ كثطها ل ك حكله وعػال : ۡٞ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ َّل َت َ٭ة ٱَّلٍّ حَّ
َ
د ٩ُذ٥ۡ ُظُؿمٞ َيأ

َ
ًَۡؽ َوأ لك حراثػا  [ ٓٗالمائػدة:] ﴾ٮاْ ٱلىٍّ

ََٰفَٰٖخ ﴿ لكؿ اآلا  كالكحؼ مم  حكله وعال :مف  ـَ َٔ  .(ّ)[ُٔالل ؿ:] ﴾ َو
غاػر لف الكحػؼ ممػ  الوػاـ اكػكف لكقػر   اىٍ ثيف الكحؼ مماه كا ثوػداق ثمػا ثعػدر كػالكحؼ الوػاـ حكُمُو:
ٍثلنا.   ي

ة كركدا كثمّْو كادانا؛ لالكوفاق ثه كاثوغلائه مما ثعدر؛ لعدـ وعم ه ثه لفظنا  كذك لكقػر الكحػكؼ ال ػائز 
 .(ْ)دو ال ر ف
ُذ٤ُ  ﴿: كض   رؼ ال اـ ذكذا )ج( مم  الكمم  المكحكؼ مماها كما دو حكلػه وعػال : عالمتو ۡٞ ٮاْ َّل َت

٩ُذ٥ۡ ُظُؿمٞ 
َ
ًَۡؽ َوأ :   لك كضػ   كممػ  ) ًطػمى ( ممػ   الكممػ  المكحػكؼ مماهػا كمػا دػو حكلػه وعػال ﴾ٱلىٍّ

ثَۡؿَص بِ إِذۡ ﴿
َ
ۡز٫َ٧َ َوٱِۡل

َ
الكطػؿ ) :[ ككممػ  ) طػم ( مل كوػ  مػف مثػارةَُُ] المائػدة:﴾  ِّن  َوُتۡۡبُِئ ٱِۡل

  دعمـ لٌله كما ا كز كطػمه ا ػكز الكحػؼ مماػه كا ثوػداق ثمػا (ٓ)لكل  مف الكحؼ( كغار األكل   ائز
 ثعدر.

                                                                                                                                                                          

 لثػػػكداكد   ممػػػرك ثػػػف شػػػداد ثػػػف األشػػػعث ثػػػف ثػػػمامافلثػػػو ثػػػف كعػػػب ثزاػػػادة دػػػو ثعػػػض للفاظػػػه   الظػػػر  لثػػػك داكد: 
 .(ُْٕٗ(  رحـ ال داث)َٓٓ/ُ)ج .ثاركت -العرثو الكواب دار الثلف:(: قِٕٓ:ت) الث ثوالو

 (.ّصلثك ممرك الدالو: المكوف  دو الكحؼ كا ثوداق ) (ُ)
(  ُّٓ(  الظػػػر  م مػػػكد ممػػػو ثثػػػ : العماػػػد دػػػو ممػػػـ الو كاػػػد )صِِٖمطاػػػ  حاثػػػؿ لطػػػر: غااػػػ  المراػػػد )ص(ِ)

ال ػػكؿ ممػ  ا ثػف لثػو الكدػا:  ( ُُٔمثػدالكراـ ثػف مثػدا الخضػار: شػرح ملظكمػ  الزمزمػو دػو ممػـك ال ػر ف )ص
 (.َِٖصالثداد دو ممـ الو كاد )

 (.ُْٓص( الظر  م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كاد )ّ)
 (.ِِٖص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ْ)
 (.َِٓص( دلاير زكراا العثد: المازاف دو ل كاـ و كاد ال ر ف )ٓ)
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لػػ  لف الكحػػؼ الكػػادو حػػد اوفاضػػؿ  كذلػػؾ إ (اللشػػر)ق( دػػو ّّٖكحػػد لشػػار الم  ػػؽ اثػػف ال ػػزرم )ت
ًٗ  ة   ﴿[ كػػاؼ  كحكلػػه وعػال : َُالث ػرة:]﴾  ٤ُُٝ  ٮبِِ٭٥ ٦ٍّ  َؿٞض ِػ  ل ػك حكلػػه وعػال :  ُ َمَؿ اَد٥ُ٬ُ ٱّللٍّ ـَ   َٚ﴾ 

 -ر مه ا-[ لكف  ملهما  قـ حاؿ َُالث رة:] ﴾ ث٧َِة ََك٩ُٮاْ يَۡسِؾثُٮَن ﴿[ لكف  مله  كحكله: َُالث رة:]
جٍّ ﴿ل ك حكله وعال :   كلكقر ما اككف الوفاضؿ دو رقكس اآلم َٞ ٓ  َربٍَّ٪ة َت [ كػاؼ  ُِٕالث ػرة:]﴾ ٢ۡ ٦ِ٪ٍّ ة

٤ِ ٥ًُ  ﴿كحكله  َٕ ُٓ ٱ٣ۡ ٩ َخ ٱلكٍّ ٧ًِ
َ
َٟ أ   كمػف األمقمػ  لاضػا حكلػه وعػال : (ُ)[ لكفػ  ملػهُِٕالث ػرة:]﴾ إ٩ٍِّ 

﴿ ٖۚ٢ِۡ ة ٨َِ٦ّ ٱَلٍّ ٗٛ ّيِ  ﴿[ كاؼ  كالكحؼ مم  حكله وعال : ُُْ]ذكد:﴾ َوُز٣َ [ ُُْ]ذػكد:﴾  ةِتٖۚ  َٔ يُۡؾ٬َِۡبَ ٱلكٍّ
٠َِٰؿِي٨َ  ﴿ه  كالكحػػؼ ممػػ  حكلػػه وعػػال : لكقػر كفااػػ  ملػػ َٟ ذ٠ِۡ  َؿىَٰ ل٤ِ  زٍّ َٰلِ   لكقػػر كفااػػ   [ُُْ﴾ ]ذػػكد:َذ

 ملهما.
 الفرق بين التام والكافي:

ؽ ثالهمػا كثػاف إف الفرؽ ثاف الكحؼ الواـ كالكادو غار م دد و دادا ملضثطا ملد  ما  ال راق كػالفر 
وعم ػه ثمػا ثعػدر دػػو المعلػ  لك    كذػك لمػػر ألف ك ػه ا خػػوالؼ ثػاف الوػاـ كالكػػادو  ؛ال ثػف كال ثػاح

لثث  ار   داه إل  األذكاؽ دو دهـ المعالو كاموثار ما كحؼ مماه موعم ا ثما ثعػدر دػو المعلػ   لك 
 مثوغلاا مله  كلذا و د ملهـ مف اعد ثعض الكحكؼ الكادا  دو لظر غارر وام  لك العكس.

أللػػه اعومػػد  ؛دمػػاس م ػػال لهػػذا ا خػػوالؼ الكثاػػر لمػػا الفػػرؽ ثػػاف الوػػاـ كالكػػادو كغارذمػػا مػػف الكحػػكؼ
ممػػ  وعمػػؽ مػػا كحػػؼ مماػػه ثمػػا ثعػػدر دػػو افمػػراب لك    كذػػك لمػػر ملضػػثط ثعػػض الشػػوق لكقػػر مػػف 

 .(ِ)الوعمؽ المعلكم
 األصل في الوقف الكافي من السنة المطيرة:

دػػو ممػػـ  الومهاػػد)ق( دػػو كواثػػه ّّٖاألطػػؿ دػػو الكحػػؼ الكػػادو مػػا ذكػػرر ال ػػادظ اثػػف ال ػػزرم )ت
كثثػلد الػدالو إلػ  مثػد ا ثػف مثػعكد   ق(ْْْثثلدر الموطؿ إل  لثػو ممػرك الػدالو )ت (الو كاد

ػػمَّ  ا-حػػاؿ: " حػػاؿ لػػو رثػػكؿ ا  -رضػػو ا ملػػه- (ّ) ق(ِّ)ت ػػمَّـى  طى ثى مىٍاػػًه كى   : احػػرل ممػػو -مى
دادوو ػت ثػكرة اللثػاق  :لحرل مماؾ كمماؾ ليلزؿ  حاؿ: إلو ل ب لف لثػمعه مػف غاػرم. حػاؿ :ت لهد م

ُؤَّلٓءِ َمِ٭ًٗؽا  ﴿ :دمما ثمغت َٰ َهأ َٟ ٰىََلَ ِ حِ بَِنِ٭ًٖؽ وَِصۡبَ٪ة ث ٍّ٦
ُ
ِ أ

َٙ إَِذا ِصۡبَ٪ة ٨٦ِ ُُكّ ًۡ حاؿ   [ُْ] اللثاق:﴾ ١ََٚ

                                                           

 (.ِٖٓ/ُجاثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر ) (ُ)
 (.ُْٓص( م مكد ممو ثث : العماد دو ممـ الو كاد )ِ)
 .(ُّٖص) اثف ال زرم: الومهاد دو ممـ الو كاد (ّ)
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: " دهػػذا دلاػػؿ  ػػكاز ال طػػ  ممػػ  ػ حػػاؿ الػػدالو (ُ):  ثػػثؾ"د ػػاؿ لػػو  وػػه كمالػػار وػػذرداف دمكمػػان : درلا
ألف المعلػػ  دكاػػؼ اكػػكف  ؛ف شػػهادان لػػاس مػػف الوػػاـ كذػػك موعمػػؽ ثمػػا ثعػػدر معلػػ أل ؛الكحػػؼ الكػػادو

ُؿواْ  ﴿ : الهـ إذا كاف ذذا َٛ ِي٨َ َز  :دما ثعدر موعمػؽ ثمػا حثمػه كالومػاـ  [ ِْ] اللثاق: ﴾يَۡٮ٦َهِٖؾ يََٮدَّ ٱَّلٍّ
ػ-ثػو أللػه ال ضػاق ال طػ  كذػك  خػر اآلاػ  القالاػ . كحػد لمػر الل ؛[ِْ] اللثػاق: ﴾ َظِؽيٗسة﴿ ا   مطى

دػدؿ ذلػؾ د لػ  كاضػ   ممػ   ػكاز ال طػػ    لف ا طػ  مماػه دكلػه مػ  و ػارب مػػا ثالهمػا -مماػه كثػمـ
 .(ِ)مم  الكادو
 :الوقف الحسن /القسم الثالث

 ذك الكحؼ مم  كالـ واـ دو ذاوه موعمؽ ثما ثعدر لفظا كمعل . تعريفو:
 .(ّ)فدادوه دائدة ا ثف الثككت مماها ؛كثمو  ثلا

ػػٍؤًمًلافى )أللػػه حػػد اكػػكف ممػػ  رؤكس اآلم كػػالكحؼ ممػػ   ؛كطػػكرر لرثػػ  تُففُو:أمثم مػػف حكلػػه وعػػال :  (اٍلمي
ۡصَؿ ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي ﴿

َ
ُٓ أ ً ٌِ َ َّل يُ نٍّ ٱّللٍّ

َ
كالكحؼ ممػ  حكلػه     لك حراثا مف رلس اآلا [ُُٕ]  ؿ ممراف:﴾ َوأ

٢َۡ ﴿وعال :  ُ ٱۡۡلَۡ٭ َؿ ﴿ :مم  حكله وعػال [  لك دو كثط اآلا  كالكحؼ ِ] المزمؿ:﴾ ٥ُِٝ ٱَلٍّ ّلٍّ ُحِتَّ ٱّللٍّ
ۡٮِل  َٞ ٮٓءِ ٨َ٦ِ ٱ٣ۡ ِ ﴿كالكحؼ مم  حكله وعال :   لك حراثا مف لكؿ اآلا   [ُْٖاللثاق:] ﴾ثِٱلكَّ ﴾ ٱۡۡل٧َُۡؽ ّلِلٍّ

 .(ْ)لكؿ داطر  [ُداطر:]

 ا ثف الكحؼ مماه  كلٌما ا ثوداق ثما ثعدر دفاه وفطاؿ مم   ثب لكمه. حكمو:
 الكحؼ ال ثف لكماف: عو:أنوا

ِ  ﴿: مقػػؿ الكحػػؼ ممػػ  حكلػػه وعػػال   : لف اكػػكف  دػػو لقلػػاق اآلاػػ النففوع األول [ ُ] الفاو ػػ :﴾ ِمۡسِب ٱّللٍّ
ِ  ﴿كمم  حكله وعال :  لكؿ الفاو ػ  دهػذا كػالـ  وػاـ اػؤدم معلػ  طػ ا ا    [ِ] الفاو  : ﴾ٱۡۡل٧َُۡؽ ّلِلٍّ

ِنَٰمۡح ٱلؿٍِّظ٥ًِ  ﴿ :هكلكله موعمؽ ثما ثعدر لفظػا كمعلػ  ألٌف حكلػ ﴾ َرّبِ ٱ٣َۡػ٧َِ٤َٰ َي  ﴿ [ ّ] الفاو ػ : ﴾ٱلؿٍّ
 ك  اطح دطؿ الطف  مف المكطكؼ.  طفواف لمفظ ال الل   [ِالفاو  :]

                                                           

 كخػرج    ػه: اللثائو: الثػلف الكثػرل ( ّْٕٔ(  رحـ ال داث )ُِٓٗ/ْالثخارم: ال ام  الط اح )ج الظر   (ُ)
 .(ِّٖ/ٕج) ( ـ ََُِ - ذػ ُُِْ) ط/األكل   ثاركت  – الرثال  مؤثث  شمثو  الملعـ مثد  ثف: ل اداقه

 (.ٔصلثك ممرك الدالو: المكوف  دو الكحؼ كا ثوداق ) (ِ)
(  ُِٗص(  الظػػر  ر ػػاب شػػ  و:  ماػػ  الػػوالكة دػػو و كاػػد ال ػػر ف )ِِٗصمطاػػ  حاثػػؿ لطػػر: غااػػ  المراػػد ) (ّ)

 (.ُُٖصمثدال ؽ ال اضو: الع د الفراد دو ممـ الو كاد )
 (.ُٓٓصالعماد دو ممـ الو كاد ) م مكد ممو ثثه:( ْ)
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ـي ذػػذا اللػػكًع: للػػه ا ثػػف الكحػػؼ مماػػه ك  ا ثػػف ا ثوػػداق ثمػػا ثعػػدر اوفاحنػػا؛ لشػػدة وعم ػػه ثمػػا ثعػػدر  ك كػػ
لفظنا كمعل ن 
(ُ). 
 لف اككف رلس  ا  كاأوو مم  طكرواف: :النوع الثاني

مقػػؿ الكحػػؼ   : لف اكػػكف الكحػػؼ ممػػ  رلس اآلاػػ    اػػكذـ معلػػ  غاػػر المعلػػ  المػػرادالصففورة األولففى
ِ َرّبِ ٱ٣َۡػ٧َِ٤ََٰي ﴿ مم  حكله وعال :  ١ٍّ ُؿوَن ﴿ لكؿ الفاو ػ   كالكحػؼ ممػ :  ﴾ٱۡۡل٧َُۡؽ ّلِلٍّ َٛ ٤ٍُّس٥ۡ َتَذ َٕ َ٣ ﴾

٢ُِ٦ّ ﴿  م :كالكحؼ م  [ُِٗالث رة:] ٍـّ َ٭ة ٱل٧ُۡ حَّ
َ
د اقىمىهػا اخو ﴾ى َيأ مػؼ العممػاق داهػا ممػ  دهذر الكحكؼ كمػا مى

 :قالق  مذاذب
: ارل لط اثه للػه ا ثػف الكحػؼ مماػه كا ثػف ا ثوػداق ثمػا ثعػدر مطم نػا؛ ألف الكحػؼ المذىب األول

داث لـ ثػمم  دػو  ػ -طػم  ا مماػه ك لػه كثػمـ -مم  رؤكس اآلم ثل ؛ كذلؾ لم ائه مف اللثػو 
كمػػا ثػػاأوو  كذػػذا رلم لكقػػر لذػػؿ األداق كمعهػػـ افمػػاـ الم  ػػؽ اثػػف  -رضػػو ا ملهػػا -ق( ِٔ)ت

 .(ِ)ق(ّّٖال زرم )ت
: اػػرل لطػػ اثه للػػه ا ثػػف الكحػػؼ مماػػه كا ثػػف ا ثوػػداق ثمػػا ثعػػدر إذا كػػاف مػػا ثعػػدر المففذىب الثففاني

ُؿوَن ٣َ  ﴿مفادنا لمعل  كا   دال ا ثف ا ثوداق ثػه ك كلػه وعػال :  ٍّ١ َٛ ٤ٍُّس٥ۡ َتَذ ًَ ة َوٱٓأۡلِػ َؿةِ   ٢١٩َٕ ۡج ﴾ ِػ ٱلَّ
دػػإف ) ووفكػػركف( رلس  اػػ   كلكػػف   افاػػد مػػا ثعػػدر معلػػ   كمػػف ل ػػؿ ذػػذا دػػال   [َِِ ُِٗالث ػػرة:]

 .(ّ)ا ثف ا ثوداق ثما ثعدر ثؿ اثو ب العىٍكد إل  ما حثمه
ف ا ثوداق ثما ثعدر مطم نػا كلف رؤكس : ارل لط اثه لله ا ثف الكحؼ مماه ك  ا ثالمذىب الثالث

ق( َٔٓاآلم كغارذػػا ملػػدذـ دػػو  كػػـ كا ػػد  كذػػذا مػػا ذذػػب إلاػػه لرثػػاب الكحػػكؼ كالثػػ اكلدم )ت
 .(ْ)كطا ب الخالط  كغارذما

مقػػؿ الكحػػؼ ممػػ  حكلػػه   : لف اكػػكف الكحػػؼ ممػػ  رلس اآلاػػ  اػػكذـ معلػػ  غاػػر المػػرادالصففورة الثانيففة
 :ومؼ العمماق داه مم  قالق  مذاذب[  كحد اخْ] المامكف:  ﴾َي ََٚٮۡي٢ٞ ٧ُ٤ِۡ٣َّى٤ِّ ﴿ وعال : 

اثػػػـ  (المطػػماف)ثػػؿ ا ػػب كطػػمه؛ ألف   : اػػرل لطػػ اثه للػػه   ا ػػكز الكحػػؼ مماػػهالمففذىب األول
لمػػػا خػػػرج مػػػف  ممػػ  الممػػػدك اف ثلعوػػػه الموطػػػؿ ثػػه كذػػػك حكلػػػه وعػػػال :  ممػػدكح   اماػػػؽ ثػػػه الكاػػؿ  كا 

                                                           

( الظػػػر  مثػػػدال ؽ ال اضػػػو: الع ػػػد الفراػػػد دػػػو ممػػػـ الو كاػػػد ِِٗ َِّص( مطاػػػ  حاثػػػؿ لطػػػر: غااػػػ  المراػػػد )ُ)
 (.ُُٖص)
 (.ِٓٓ/ُاثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر )ج( الظر  ِ)
 (.ُُٔص( الظر  م مد مكو لطر: لهاا  ال كؿ المفاد دو ممـ الو كاد )ّ)
 (.ُُٔصالمر   الثاثؽ) (ْ)
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٨ َوَٗلدِِ٭٥ۡ ﴿ َٔ ِي٨َ ٥ۡ٬ُ  دػالكحؼ مماػه   ا ػكز إ  دػو  الػ  ا ضػطرار   [ٓ] المػامكف:﴾ َق ة٬ُٮَن  ٱَّلٍّ
لهااػػ  ال ػػكؿ )ق( كطػػا ب ّّٖد ػػط  كمػػف لطػػ اب ذػػذا المػػذذب افمػػاـ الم  ػػؽ اثػػف ال ػػزرم )ت

 .(ُ)  إذ اعوثراف الكحؼ مماه مف الكحؼ ال ثاح(المفاد
كا ثوػداق ثمػا   [ْالمػامكف:] ﴾٤َِّي ََٚٮۡي٢ٞ ٧ُ٤ِۡ٣َّى ﴿ :: ارل لطػ اثه  ػكاز الكحػؼ ممػ المذىب الثاني

أللهػػػـ اعوثػػػركف  ؛كلػػػـ ا طعهػػػا كالطػػػرؼ ملهػػػا  ثشػػػرط لف اكػػػكف ال ػػػارئ مثػػػومرِّا دػػػو حراقوػػػه  ثعػػػدذا
 .(ِ)الكحؼ مم  رؤكس اآلم ثل   كلـ الظركا إل  إاهاـ ما اوروب مم  الكحؼ مف دثاد المعل 

ك  ا اػزكف   [ْالمػامكف:] ﴾٧ُ٤ِۡ٣َّى ٤َِّي  ََٚٮۡي ٢ٞ ﴿ :: ارل لطػ اثه  ػكاز الكحػؼ ممػ المذىب الثالث
 .(ّ)ميه ثما ثعدرقـ اعكد داطً  ثاموثارر رلس  ا ؛ لاأخذ لفثها ثوداق ثما ثعدر  ثمعل  لف ال ارئ ا ؼ 
الػػذم اػػرل لطػػ اثه  ػػكاز الكحػػؼ  :ذػػك المػػذذب القػػالو :كالػػذم وماػػؿ إلاػػه الػػلفس مػػف ذػػذر المػػذاذب

 ؛مػدـ ا لطػراؼ مػف ال ػراقة ثالكماػ كمػا لشػثهها ثشػرط   [ْ] المػامكف: ﴾ََٚٮۡي٢ٞ ٧ُ٤ِۡ٣َّى ٤َِّي ﴿ :ممػ 
 كذلؾ لثلا  الكحؼ مم  رؤكس اآلم ثغار اثوقلاق  كا لممـ.

افائدة  ﴾َُيۡؿُِص ٮَن ٱلؿٍُّق ٮَل ﴿ كذلؾ ل ك حكله وعال :  : حد اككف الكحؼ  ثلنا كا ثوداق ثما ثعدر حثا ن
ن دُۡؤ٦ُِ٪ ٮاْ  ﴿كذك حكله وعػال :   ا ثوداق ثما ثعدردالكحؼ مماه  ثف كلكف   [ُالممو ل :]

َ
ِإَويٍّ ةُز٥ۡ أ

ِ َرّبُِس٥ۡ   إذ اطثح و ذارنا مف افاماف ثا.  لفثاد المعل  ؛حثاح  [ُالممو ل :] ﴾ثِٱّللٍّ
٬ُ ٗؽى ﴿كحد اككف الكحؼ  ثلنا مم  و دار  ككادانا مم   خر  كوامِّا مم  غارذما ل ك حكله وعال : 

ًۡ  تِ ﴿ :لكؿ الث ػػرة دا ػػكز لف اكػػكف  ثػػلا إذا  عػػؿ  [ِالث ػػرة:]﴾ ِٞ  َي ٧ُ٤ِۡ٣ّذٍّ  َ٘ ِي  ٨َ يُۡؤ٦ُِ٪  ٮَن ثِٱ٣ۡ ﴾ ٱَّلٍّ
ًِۡت ﴿ :لعونا لممو اف  كلف اككف كادانا إذا  عػؿ [ّالث رة:] َ٘ ِي٨َ يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن ثِٱ٣ۡ خثػرا لمثوػدل   [ّالث ػرة:﴾ ]ٱَّلٍّ

ػػا إذا  عػػؿ م ػػذكؼ و راػػرر: ذػػـ الػػذاف  لك مفعػػك  لفعػػؿ م ػػذكؼ و ػػد ارر: لملػػو الػػذاف  كلف اكػػكف وامِّ
ّبِِ٭٥ۡ   ﴿ :مثودل خثرر َٰ ٬ُٗؽى ٨ِ٦ّ رٍّ َٟ ٰىََلَ ِ ه ْوَلأ

ُ
 .(ْ)﴾أ

 
 

                                                           

(  م مػد مكػو لطػر: لهااػ  ال ػكؿ المفاػد دػو ِِٗ َِّ/ِالظر  اثف ال ػزرم: اللشػر دػو ال ػراقات العشػر )ج (ُ)
 (.ُٗٔصممـ الو كاد )

 (.ّٖٗ/ُ( الظر  المرطفو: ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم )جِ)
 (ُٓٓص( الظر  م مكد ممو ثثه: العماد دو ممـ الو كاد )ّ)
(  كالظػر  لثػك ممػرك الػدالو: المكوفػ  دػو الكحػؼ كا ثوػداق ِِٗ/ُ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشػر )جْ)
 (.ُٖص)
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 األصل في الوقف الحسن من السنة المطيرة:
-لف اللثػػو  -رضػػو ا ملهػػا-ق( ِٔكاألطػػؿ دػػو الكحػػؼ ال ثػػف  ػػداث لـ المػػؤملاف لـ ثػػمم  )

ػػ ِنَٰمۡح ٱل  ؿٍِّظ٥ًِ ﴿ : حػػرل حطَّػػ  حراقوػػه  اػػ   اػػ  ا ػػكؿ اكػػاف إذ "-مَّ  ا مماػػًه كثػػمـطى ِ ٱل  ؿٍّ   قػػـ ﴾ِمۡسِب ٱّللٍّ
ِ َرّبِ ٱ٣َۡػ٧َِ٤َٰ َي ﴿: قػـ ا ػكؿ  ا ػؼ ِنَٰمۡح ٱل ؿٍِّظ٥ًِ ﴿: قػـ ا ػكؿ  قػـ ا ػؼ ﴾ٱۡۡل٧َۡ ُؽ ّلِلٍّ ِٟ يَ ۡٮِم  ٣ٱل ؿٍّ َؿ٤َِٰ 

قػـ حػاؿ ثعػد لف   در الموطػؿ إلاهػاثثػل (الومهاػد)د ػد ذكػرر ال ػادظ اثػف ال ػزرم دػو كواثػه  (ُ)"﴾ٱّلِي٨ِ 
ألف ذػذا موعمػؽ ثمػا حثمػه كمػا  ؛لكردر : حالكا كذذا دلاػؿ ممػ   ػكاز ال طػ  ممػ  ال ثػف دػو الفكاطػؿ

كذػذا ال ثػـ ا ثػف الكحػؼ مماػه ك  ا ثػف ا ثوػداق ثمػا ثعػدر إ  دػو رؤكس اآلم   ثعدر لفظان كمعل 
 .(ِ)دإف ذلؾ ثل 

 :الوقف القبي  /القسم الرابع
ا؛ لشػدة وعم ػه ثمػا ثعػدر لفظنػا  ُفُو:تعري ذك الكحؼ ممػ  كػالـ لػـ اػوـ دػو ذاوػه  كلػـ اػؤًد معلػ ن طػ ا ن

كمعل ن 
(ّ). 

ػػا؛ ل ػػثح الكحػػؼ مماػػه لعػػدـ ومامػػه  دػػال ا ػػكز لم ػػارئ لف اوعمػػد الكحػػؼ مماػػه إ  لضػػركرة  كثػػمو حثا ن
 ميًم َّ .
إِنٍّ َهأ  ُؤَّلٓءِ  ﴿كلػػه وعػػال : كػػالكحؼ ممػػ  ح  أللػػه حػػد اكػػكف ممػػ  رؤكس اآلم ؛كطػػكرر لرثػػ  صففوره:

ٮلُٮَن  ُٞ  ﴾َََٚإِنٍّ ٱّللٍّ  َٚإِن َٚةُٓءو ﴿ كالكحؼ مم  لفظ ال الل  مػف حكلػه:  [  لك حراثا ملهّْ] الدخاف: ﴾ََلَ
(  مف حكله وعال :   [  لك دو كثط اآلا ِِٔالث رة:] ٍارو ٤ُ ٮاْ ٦ِ ٨ۡ َػ رۡيٖ  ﴿كالكحؼ مم  ) خى َٕ ۡٛ َو٦َ ة َت

 ُۗ ُ ٫ُ٧َۡ٤ ٱّللٍّ ٕۡ ؽُّ( مف حكله وعال :كالكحؼ مم  )  [  لك حراثا مف لكؿ اآلا ُٕٗ] الث رة:﴾  َح َّٜ ﴿ اٍل ى ٱۡۡلَ 
 َٟ ِ ّب  [.ُْٕالث رة:] ﴾٨٦ِ رٍّ
 لله   ا كز الكحؼ مماه  إ  لضركرة كضاؽ اللفس  دإف كحؼ مماه اثودئ ثالكمم  الوو  حكمو:

 .(ُ)اطمح ا ثوداق ثهكحؼ مماها إف طمح ا ثوداق ثها كا   دثما حثمها مما 
                                                           

   و  اػؽ: ل مػد شػاكر: الثػلف: ق( ِٕٗكرة الورمػذم   لثػك ماثػ  )تم مػد ثػف ماثػ  ثػف ثػالظر  الورمذم:  (ُ)
(  ال ػػػػػػاكـ: المثػػػػػػودرؾ ممػػػػػػ  ُٖٓ/ٓج)ـ(  ُٕٓٗ-قُّٓٗط/ القالاػػػػػػ  )   مطػػػػػػر -شػػػػػػرك  مطػػػػػػطف  ال مثػػػػػػو

مػػالق الػػداف ممػػو ثػػف  ثػػاـ الػػداف اثػػف حاضػػو خػػاف ال ػػادرم (  اثػػف  ثػػاـ الػػداف الهلػػدم: ِِٓ/ِج) الطػػ ا ااف
كلػػز العمػػاؿ دػػو ثػػلف األحػػكاؿ : ق(ٕٓٗالشػاذلو الهلػػدم الرذػػا لفػػكرم قػػـ المػػدلو دػػالمكو الشػهار ثػػالمو و الهلػػدم )ت

 (.ِٓ/ٕج)(  ـُُٖٗ-قَُُْ) ط/الخامث الرثال    مؤثث   الث ا ةطفك  -  االو ثكرم: و  اؽ: كاألدعاؿ
 (ُٖٔصاثف ال زرم: الومهاد دو ممـ الو كاد ) (ِ)
 (.ُِٖص(  الظر  مثدال ؽ ال اضو: الع د الفراد دو ممـ الو كاد )ِِّص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ّ)
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 لمكحؼ ال ثاح لكماف: أنواُعُو:
ثعػدر لفظنػا كمعلػ ن كػػالكحؼ  : ذػك الكحػؼ ممػػ  كػالـ لػـ افهػـ ملػػه معلػ ؛ لشػدة وعمًُّ ػه ثمػػاالنفوع األول

ِ ﴿ ثثـ( مف: مم  ) ِ : ﴿[  كالكحؼ ممػ  )ال مػد( مػفُ] الفاو  :﴾ ِمۡسِب ٱّللٍّ   [ِ]الفاو ػ : ﴾ٱۡۡل٧َُۡؽ ّلِلٍّ
مقػػؿ ذلػػؾ حثػػاح؛ أللػػه لػػـ اعمػػـ إلػػ  لم شػػوق لضػػاؼ  ك  ا ػػكز إ  ملػػد الضػػركرة كمػػا دػػالكحؼ ممػػ  

ثثؽ  كثعد لف وزكؿ الضركرة اثودئ ثالكمم  الوو كحػؼ مماهػا إف طػمح ا ثوػداق ثهػا كا   دثمػا حثمهػا 
 ق( ث كله:ّّٖكما لشار إل  ذلؾ افماـ اثف ال زرم )ت
َـّ حثاح كله ... ايكحىؼي مضطرنا كى   (ِ)ايٍثدا حثمهكغار ما و

ـي معل ن غار ما لرادر ا وعال  كالكحؼ مم  حكلػه وعػال : النوع الثاني إِنٍّ ﴿ : الكحؼ مم  كالـ ايكًذ
ۦٓ  َ َّل يَۡكَذۡحِ [  كممػ  حكلػه ِٔ]  ؿ ممػراف:﴾ َو٦َة ٨ۡ٦ِ إَِؾَٰ ٫ٍ  ﴿كمم  حكله ثػث اله:   [ِٔ] الث رة: ﴾ٱّللٍّ
َٟ  ﴿ ػػػؿ كمػػػال:  رَۡق   ٤َۡجَٰ

َ
ةَ  ﴿[  كممػػػ  حكلػػػه وعػػػال : َُٓفثػػػراق:ا] ﴾ َو٦َ   ةٓ أ َؿُب   ٮاْ ٱلىٍّ   ٤َٮَٰ ۡٞ  ﴾ َّل َت

ػدىري اػأقـ ثػؿ   [ّْاللثاق:] دالكحؼ مم  ذذا كلمقاله لحثح كلشل ؛ لمػا داػه مػف دثػاد المعلػ   كمػف حىطى
ػػه لف  -كمػػا ثػػثؽ -دػػإذا كحػػؼ مماػػه مضػػطرِّا  -كالعاػػاذ ثػػا -رثمػػا ايٍفضػػو حطػػدر ذػػذا إلػػ  الكفػػر لىًزمى

 .(ّ)طمه ثما ثعدر؛ لوكومؿ الم اط  كووضح المعالو  كاظهر  ثف الوالكة ك مالهاار    و  ا

 األصل في الوقف القبي  من السنة المطيرة:
ثثػػلدر الموطػػؿ إلػػ  مػػدم ثػػف  (الومهاػػد)ق( دػػو ّّٖكاألطػػؿ داػػه مػػا ذكػػرر ال ػػادظ اثػػف ال ػػزرم )ت

ػػ-حػػاؿ: "  ػػاق ر ػػالف إلػػ  اللثػػو  -رضػػو ا ملػػه-ق( ٔٔ ػػاوـ )ت ثػػمـم  طى دوشػػهد  -ا مماػػه كى
ػػمَّ  -  د ػػاؿ رثػػكؿ ا (ْ)ككحػػؼ  ل ػػدذما د ػػاؿ : " مػػف اطػػ  ا كرثػػكله د ػػد رشػػد كمػػف اعطػػهما طى

مَّـى  ثى مىٍاًه كى حػالكا : كذػذا دلاػؿ ممػ  للػه   ا ػكز ال طػ    (ٓ): حػـ لك اذذػب ثػئس الخطاػب للػت -المَّهي مى

                                                                                                                                                                          

 ر ػػاب شػػ  و:  ماػػ  الػػوالكة دػػو ممػػـ الو كاػػد(  الظػػر  ُٔٓص) ( م مػػكد ممػػو ثثػػه: العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػدُ)
 (.ِّٗص)
(  الظػر  زكراػا األلطػارم: الػدحائؽ الم كمػ  دػو شػرح ٕٕ) الثاػت ( رحػـُٖ( اثف ال زرم: الم دم  ال زرا  ص)ِ)

 (.ٖٔص) الم دم 
 (.ِّّص( مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ّ)
در  كلػـ ل ػدذا دػو كوػب ال ػداث الوػو ثػاف لاػدالا  كمم  )ككحؼ( ذكرذا اثػف ال ػزرم دػو ال ػداث الػذم ركار ثثػل (ْ)

 .(ُٕٖص) اثف ال زرم: الومهاد دو ممـ الو كادالظر  
رحػػػـ  ( ِِٗ/ٓج) اللثػػػائو: الثػػػلف الكثػػػرل(  َٕٖ(  رحػػػـ ال ػػػداث)ْٗٓ/ِمثػػػمـ : طػػػ اح مثػػػمـ )جالظػػػر   (ٓ)

 (.ََٔٓرحـ ال داث) ( ُِٔ/ّج) الثاه و: الثلف الكثرل ( َٓٓٓال داث)
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ثمـطى -ألف اللثو  ؛مم  ال ثاح ألله  م  ثاف  اؿ  ؛لحامه لما كحؼ مم  المثوثش  -مَّ  ا مماه كى
: كمػف اعطػهما د ػد قـ ا ػكؿ ( رشد)كل  لله كاف ا ؼ مم  مف لطاع ا كرثكله كمف مط   كاأل

 . (ُ)غكل"
: دفػو الخثػر دلاػؿ ممػ  كراذػ  ال طػ  ممػ  المثوثشػ  مػف المفػظ ق(ْْْكحاؿ لثك ممػرك الػدالو )ت

مَّ  ا  الموعمؽ ثما اثاف   ا وه كادؿ مم مَّـى إلما لحاـ الخطاب لما حط   المراد مله ألله طى ثى مىٍاًه كى مى
لمػا كػاف الثغػو  مم  ما ا ثح إذ  م  ث طعه ثاف  اؿ مف لطاع كمف مط  كلـ افطؿ ثػاف ذلػؾ كا 

كمػف اعطػػهما د ػد غػػكل لك اطػػؿ كالمػه إلػػ   خػػرر.   قػػـ اثػػوألؼ  د ػػد رشػد :لػه لف ا ػػؼ ممػ  حكلػػه
ذا كاف مقؿ ذذا مكر  كذان مثو ث ان دو الكالـ ال ارم ثاف اللاس دهك دو كالـ ا وعال  لشد كراذ  كا 

 .(ِ)كحث ان كو لثه لكل  كل ؽ
ل  ذلا الوهو الكالـ مم  الكحؼ ثألكامه  قـ اككف ال داث مف ا ثوداق.  كا 

 االبتداء:
لك ثعػد كحػؼ  دػإذا كػاف : ذك الشركع دو ال راقة ثكاق كاف ثعد حىٍط و كاٍلًطراؼو ملها تعريُف االبتداءِ 

 ثعد حط  دال ثد داه مف مراماة ل كاـ ا ثوعاذة كالثثمم  كحد ثثؽ وكضاح ذلؾ.
كلمػا إذا كػػاف ثعػػد كحػػؼ  دػػال  ا ػ  إلػػ  مال ظػػ  ذلػػؾ؛ ألف الكحػػؼ إلمػا ذػػك لالثػػورا   كلخػػذ الػػلَّفىس 

 د ط.
 له لاس كالكحؼ ودمكا ثوداق   اككف إ  اخوااراِّا؛ أل" ق(: ّّٖ)ت كحاؿ افماـ اثف ال زرم

 .(ّ)إلاه ضركرة  دال ا كز إ  ثكالـ مثو ؿ دو المعل  مكؼ  ثالم طكد"

 كا ثوداق لكماف:
 اثوداق حثاح. -ِاثوداق  ثف.  -ُ

 األكؿ: ا كز ا ثوداق ثه. القالو:   ا كز ا ثوداق ثه.
ادر ا وعػال   كلمقموػه كاضػ   داللكع األكؿ: ا ثوداق ثكػالـ مثػو ؿ دػو المعلػ  ث اػث   ايغىاّْػر مػا لر 

ًماَّ    و واج إل  ثااف.   ى

                                                           

 (.ُٕٖص) ال زرم: الومهاد دو ممـ الو كاد( اثف ُ)
 : ذداا  ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم(  الظر  المرطفوْص) ( لثك ممرك الدالو: المكوف  دو الكحؼ كا ثوداقِ)
 (.ّٖٔ/ُج)
 (.َِٔ/ُج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرّ)
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لك ايً اميه كايغىاّْرير  كذذا اوفاكت دو ال ثح  دإذا اثوػدلت   كاللكع القالو: ذك ا ثوداق ثكالـ افثد المعل 
ِِب لََ٭ ٖت َودَ تٍّ  ﴿ ثكممػ  موعم ػ  ثمػا حثمهػا لفظنػا كمعلػ  ل ػك حكلػه وعػال :

َ
وػداق دهػك اث  [ُ]المثػد: ﴾أ
 حثاح؛ ألله ا عؿ المعل  مثوكرنا ك  ثد مف ا ثوداق ثما حثمه.
ۚۡ  ﴿ لما إذا اثودلت ثكمم  وغار معل  ما لرادر ا وعال  مقػؿ: ٤ُٮ٣ٌَح ۡ٘ ٦َ ِ  كحكلػه:  [ْٔ]المائػدة: ﴾ يَُؽ ٱّللٍّ

﴿  ِ ۡيٌؿ ٱۡب٨ُ ٱّللٍّ ـَ ِ  ﴿[  كحكلػه: َّ]الوكثػ : ﴾ ُٔ ن دُۡؤ٦ُِ٪ٮاْ ثِٱّللٍّ
َ
كحكلػه:   [ُ]الممو لػ : ﴾ َرّبُِس٥ۡ ِإَويٍّةُز٥ۡ أ

َُ َؿِن  ﴿ ِي َذ ۡخُجُؽ ٱَّلٍّ
َ
ًمػوّّ دػو ال ػثح ا ػب ممػ    [ِِاػس: ] ﴾َّلٓ أ ػا  ككػؿ ذػذا كل ػكر  ى دهػك لشػد حث ن

 .(ُ)ال ارئ لف او لثه ما اثوطاع إل  ذلؾ ثثاال

 اختالف القراءات في الوقف واالبتداء واألثر المترتب عمى ذلك االختالف: 
 ػػراق ممػ  لذماػػ  معردػػ  الكحػؼ كا ثوػػداق  لمػػا لػه مػػف لقػػر كثاػر دػػو دهػػـ معػالو ال ػػر ف الكػػراـ اوفػؽ ال

كغار ذلؾ كما و ػدـ  كلكػلهـ اخومفػكا دػو ثعػض المكاضػ  ال ر لاػ   كحػد لدل ذلػؾ الػ  ا خػوالؼ دػو 
لػػكع الكحػػؼ ك كمػػه وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ومػػؾ المكاضػػ  كار ػػ  اخػػوالدهـ دػػو ذلػػؾ الػػ  مػػدة 

 كر ملها:لم

 :اختالف القراءات في الفعل بين كونو ماضيا أو فعل أمر/ ُ

 كمف األمقم  مم  ذلؾ: 

ُِؾواْ ٨٦ِ ٦ٍّ ﴿: ل/ حكله وعال  ٦ۡٗ٪ة َوٱَّتٍّ
َ
ًَۡخ ٦ََسةثَٗح ٤ِ٣ّ٪ٍّةِس َوأ ٤َۡ٪ة ٱۡۡلَ َٕ ةِم إِثَۡسَِٰه ِإَوۡذ َص  [ُِٓ]الث رة: ﴾٥َ ُمَىَّلٗ  َۧٞ

( ثكثػػػر الخػػػاق ممػػػ  األمػػػر  كحػػػرل لػػػاد  كاثػػػف مػػػامر ثػػػالفوح ممػػػ  كاوخػػػذكا حػػػرل ال مهػػػكر ) القفففراءات:
 .(ِ)الخثر

 -كثػػمـ طػػم  ا مماػػه-ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ثالكثػػر ذػػك مػػا ركم دػػو ال ػػداث لف اللثػػو  التوجيففو:
مماػه الطػالة -ذػذا م ػاـ لثالػا إثػراذاـ  :حػاؿ لػه ممػر  ق( دمما لو  ممػ  الم ػاـِّ)ت لخذ ثاد ممر

                                                           

 ل ؽ ال اضػػػو: الع ػػػد الفراػػػد دػػػو ممػػػـ الو كاػػػد(  الظػػػر  مثػػػداِّّ ِّْص( مطاػػػ  حاثػػػؿ لطػػػر: غااػػػ  المراػػػد )ُ)
 (.ُٖٖ ُٕٖص)
 (.ِٔص) (  لثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث ِّٓ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ِ)
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ِ  ُؾواْ ٦ِ  ٨ ٦ٍّ  ﴿ :دػػألزؿ ا  ػػؿ كمػػز  لدػػال لوخػػذر مطػػم  :اؿلعػػـ حػػ :حػػاؿ -كالثػػالـ ٥َ  َۧٞ  ةِم إِثۡ  َسَِٰه َوٱَّتٍّ
 ا كؿ كادعمكا. (ُ) ﴾ُمَىَّلٗ 

للهػػـ لوخػػذكا م ػػاـ  -مماػػه الثػػالـ-لف ذػػذا إخثػػار مػػف كلػػد إثػػراذاـ  :كك ػػه مػػف حػػرل ثفػػوح الخػػاق ذػػك
ًۡ  ﴿ :كذك مائػد إلػ  حكلػه  إثراذاـ مطم  ٤َۡ٪ة ٱۡۡلَ َٕ ةِم إِثَۡسَِٰه ِإَوۡذ َص َٞ ُِؾواْ ٨٦ِ ٦ٍّ ٦ۡٗ٪ة َوٱَّتٍّ

َ
٥َ  َۧخ ٦ََسةثَٗح ٤ِ٣ّ٪ٍّةِس َوأ

  
ِ٭  ۡؽ٩َةٓ إََِلأ إِثۡ  َسَِٰه ﴿  كممػػا اؤكػػد الفػػوح دػػو الخػػاق لف الػػذم ثعػػدر خثػػر  كذػػك حكلػػه: (ِ) ﴾ُمَى  َّلٗ َٔ ٥َ  َۧو

 ٢ًَِ (3) [ُِٓ :]الث رة ﴾ِإَوۡقَفَٰٕ
 . 

 راقات دو ذذر اآلا  داظهر مف خالؿ اخوالؼ لكع الكحؼ لٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال األثر:
ك كمػػه وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا الفعػػؿ ثػػاف ككلػػه ماضػػاا لك لمػػرا  دعمػػ  ال ػػراقة ثفعػػؿ األمػػر 

كذلؾ ألٌف ما ثعػدذا كالمػا مثػوألؼ كذػك األمػر ثالطػالة ملػد  ؛كلملا( اككف الكحؼ واما مم  كمم  )
   كحػػػػػػاؿ األشػػػػػػمكلو(ْ)ق(ْْْ)ت ب إلاػػػػػػه لثػػػػػػك ممػػػػػػرك الػػػػػػدالوكذػػػػػػذا ذػػػػػػك مػػػػػػا ذذػػػػػػ  م ػػػػػػاـ إثػػػػػػراذاـ

كممػػ  ال ػػراقة ثفعػػؿ المػػاض اكػػكف الكحػػؼ ممػػ    (ٓ)"الكحػػؼ ممػػ  ذػػذر ال ػػراقة  ثػػف" :ق(ََُُ)ت
ك كمه: لله ا ثػف الكحػؼ مماػه  ك   )لملا( مف حثاؿ الكحؼ ال ثف؛ ألٌف الفعؿ ثعدر معطكؼ مماه 

لما اعكد ال ارئ إل  الكممػ  الوػو كحػؼ ا كز ا ثوداق ثما ثعدر إذا كاف الكحؼ م م  غار رلس  ا   كا 
مماها داثودئ ثها كاطمها ثما ثعػدذا إف طػمح ا ثوػداق ثهػا  كا   دثمػا حثمهػا ممػا اطػمح ا ثوػداق ثػه. 

 .(ٔ)ذك  ائز (الم طد)كحاؿ طا ب 

                                                           

( رحػـ ُّٗ/ُٓج) (  اثػف  ثػاف: طػ اح اثػف  ثػافَِْ) ( رحػـ ال ػداثُٕٓ/ُج) الثخارم: ال ام  الط اح (ُ)
 ل مػػد ثػػف ثػػماماف ال اثػػـ لثػػك: (  الطثرالػػو: َِٔٗ) ( رحػػـ ال ػػداثَِٔ/ٓج) (  الورمػػذم: الثػػلفٖٔٗٔ) ال ػػداث
 دار ال ثػػػػالو  إثػػػػراذاـ ثػػػػف الم ثػػػػف مثػػػػد  م مػػػػد ثػػػػف ا مػػػػكض ثػػػػف طػػػػارؽ: و  اػػػػؽ: األكثػػػػط المع ػػػػـ: الطثرالػػػػو
 ـ ال ػػػػداث( رحػػػػَُُ/ِج) المع ػػػػـ الطػػػػغار ( َِّٔ) ( رحػػػػـ ال ػػػػداثَِٕ/ٔج)  (قُُْٓ) ال ػػػػاذرة -ال ػػػػرماف

(ٖٖٔ.) 
 (.ُُّص) اثف زل م :     ال راقات (ِ)
 (.َِِ/ِجق الثثع  )اثك ممو الفارثو: ال    لم ر ل (ّ)
 (.ِٔص) لثك ممرك الدالو: المكوف  دو الكحؼ كافثوداق (ْ)
ملػػار الهػػدل دػػو ثاػػاف الكحػػؼ : ق(ََُُل مػػد ثػػف مثػػد الكػػراـ ثػػف م مػػد األشػػمكلو المطػػرم )تاألشػػمكلو:  (ٓ)

 ( ـ ََِِ - ذػػػ ُِِْ) ط/ األكلػػ  ثاػػركت  – العمماػػ  الكوػػب دار  العػػدكم العػػال لثػػك شػػراؼ :: و  اػػؽداقكا ثوػػ
 .(ٕٖ/ُج)
 (.ُٓص) زكراا األلطارم: الم طد لومخاص ما دو المرشد (ٔ)
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٫ًِۡ ﴿حػاؿ وعػال :  -ب َ٤ َٔ  ٥ۡ ة وََصؽتَّ ٬َۡؽىَٰ ِم٧ٍّ
َ
َولَۡٮ ِصۡبُذُس٥ ثِأ

َ
٢ََٰ أ رِۡق ٤ُۡذ٥ ثِ ٫ِۦ َؼ

ُ
َءاثَةَٓءُز٥ۡ  َٝ ةلُٓٮاْ إ٩ٍِّ ة ث٧َِ ةٓ أ

ُِؿونَ  َٰٛ  [.ِْالزخرؼ: ] ﴾ َؽ
ثػػكاف الػػالـ مػػف غاػػر للػػؼ ممػػ  األمػػر  كحػػرل اثػػف  القففراءات: حػػرل ال مهػػكر) حػػؿ لكلػػك( ثضػػـ ال ػػاؼ كا 

  ككرش ممػػ  لطػػمه دػػو ل ػػؿ (ُ)مػػامر ك فػػص ) حػػاؿ( ثفػػوح ال ػػاؼ كالػػالـ كللػػؼ ثالهمػػا ممػػ  الخثػػر
 ل  الالـ الثاكف حثمها دو ال الاف كاكاد ه  مزة كحفا.إالهمز   رك 

لٌلػه  :حػاؿ( ذػك) حػؿ اػا م مػد  كك ػه مػف حػرل :لٌلػه ممػ  األمػر لم :ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو:
ككذلؾ ما لرثملا مػف حثمػؾ دػو حراػ  مػف لػذار إ  حػاؿ  :  كالمعل (اللذار) (حاؿ)كدامؿ   مم  الخثر

 .(ِ)لكلك  ئوكـ ثأذدل مما ك دوـ مماه  ثاقكـ :د اؿ لهـ اللذار   ثاقلا مم  لم  وردكذا إلا ك دلام
كلمػػا لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  داوثػػاف مػػف خػػالؿ لػػكع الكحػػؼ ك كمػػه؛ كذلػػؾ  األثففر:

ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو الفعػػؿ ثعػػدر ثػػاف ككلػػه دعػػؿ لمػػر لك دعػػؿ ماضػػاا  دمػػف حػػرل ثفعػػؿ األمػػر 
ملػػػدر وامػػػا ممػػ  كممػػػ  )م وػػػدكف(   ل طامهػػػا ممػػا ثعػػػدذا؛ ألٌف األمػػػر ثعػػػدذا كالمػػػا  ثػػاككف الكحػػػؼ

ألٌلػه  عمػه موطػالن ثمػا حثمػه  ؛لماضو ثاككف الكحؼ مف حثاػؿ ال ثػفمثوألفا  كمم  ال راقة ثالفعؿ ا
 دػػال اكػػكف الكحػػؼ ممػػ   [ِّالزخػػرؼ: ] ﴾ِػ َٝۡؿَي  حٖ ٦ِّ  ٨ ٩ٍّ  ِؾيٍؿ  دػػو حكلػػه: ﴿ (اللػػذار)مثػػلدنا إلػػ  

َولَ  ۡٮ  ﴿ :ق(: كمػػف حػػرلْْْ)ت . حػػاؿ لثػػك ممػػرك الػػدالو(ّ)  وامػػا ممػػ  ذػػذر ال ػػراقة(م وػػدكف)
َ
َٰ  ٢َ أ َؼ

ألٌلػػه  ؛)حػػاؿ( ممػ  الخثػػر لػـ اثوػػدئ ثػذلؾ :ثغاػر للػػؼ ممػ  األمػر اثوػػدل ثػذلؾ  كمػػف حػرل ﴾ ِصۡب  ُذُس٥
 . (ْ)﴾ِػ َٝۡؿَيحٖ ٨ِ٦ّ ٩ٍِّؾيٍؿ ﴿: لذار( دو حكله وعال  مثلد ال  )

 :إّن( بين الفت  والكسر القراءات في ىمزة ) اختالف/ ِ

 كمف األمقم  مم  ذلؾ: 

٧َحٖ ٨َِ٦ّ ﴿: حاؿ وعال ل/  ٕۡ ِ وَن ثِ٪ ِ يَۡكَذۡبِِشُ نٍّ  ٱّللٍّ
َ
٢ٖ َوأ ٌۡ َ َوَٚ ۡصَؿ  ٱّللٍّ

َ
ُٓ أ ً ٌِ  ] ؿ ﴾ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪ِيَ َّل يُ

 [.ُُٕممراف:

                                                           

 (.َّٓ/ُج(  الطفاحثو: غاث اللف  )َْٗ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ُ)
 (.ْٗٔ ْٖٔص راقات )اثف زل م :     ال (ِ)
(  الظػػر  األشػػمكلو: ملػػار الهػػدل دػػو ثاػػاف الكحػػؼ ٖٔص) زكراػػا األلطػػارم: الم طػػد لومخػػاص مػػا دػػو المرشػػد (ّ)

 (.َِٓ ُِٓ/ِج) كا ثوداق
 (.َُٗص) لثك ممرك الدالو: المكوف  دو الكحؼ كا ثوداق (ْ)
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ُٓ  ﴿حرل ال مهكر القراءات: ً ٌِ َ َّل يُ نٍّ ٱّللٍّ
َ
 .(ُ)لهمز  كحرل الكثائو ثالكثرثفوح ا ﴾ َوأ

ٌۡ ٢ٖ  ﴿: لله مطؼ مم  حكله :ك ه حراقة ال مهكر ثالفوح ذك التوجيو: ِ َوَٚ ٧َحٖ ٨َِ٦ّ ٱّللٍّ ٕۡ ِ وَن ثِ٪ يَۡكَذۡبِِشُ
 َ نٍّ ٱّللٍّ

َ
حػراقة مثػد  :كدلامػه  للػه  عمهػا مثوػدلة :  كك ه حراقة الكثائو ثالكثر ذػك(ثأف ا)ك   اراد ﴾َوأ
 .(ِ)(إف)   اضا " ثغار ق( "كاِّ)ت ا

لٌمػػا األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  داوضػػح مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ لػػكع  :األثففر
ثػاف الكثػر كالفػوح  دعمػ  ال ػراقة ثكثػر الهمػز  (إفٌ )الكحؼ ك كمه وثعا  خوالؼ ال راقات دػو ذمػزة 

ا مثػوألؼ  كػكف إٌف مكثػكرة الهمػز كذلؾ ألٌف ما ثعدذا كالم ؛اككف الكحؼ واما مم  كمم  )كدضؿ(
ٌۡ ٢ٖ  ﴿ق(: ْْْ)ت ودخؿ مم  الكالـ المثودل ثه غالثاى  حاؿ لثك ممػرك الػدالو ِ َوَٚ ٧َحٖ ٦ِّ ٨َ ٱّللٍّ ٕۡ ِ  ﴾ثِ٪

ٌف ا كاؼ مم  حراقة مف كثر) . كمم  حراقة الفوح اككف الكحؼ ممػ  مػا حثمهػا (ّ)ا ثوداق( مم   كا 
در معطػػكؼ مماػػه  كالو ػدار: اثوثشػػركف ثلعمػػ  مػػف ا كدضػػؿ  مػف حثاػػؿ الكحػػؼ ال ثػػف؛ ألٌف مػا ثعػػ

 (ْ)؛ لعطؼ ما ثعدر مماه(كدضؿ)ا   كمم  ذذا دال اوـ الكحؼ مم  كثأفَّ ا   اض

وَن  ﴿ب/ حاؿ وعال   ـُ ِض ٕۡ ُ٭٥ۡ َّل ُح ْۚۡ إِجٍّ ٓٮا ُٞ ُؿواْ َقَج َٛ ِي٨َ َز  [.ٗٓ]األلفاؿ: ﴾َوَّل َحَۡكََبٍّ ٱَّلٍّ

هكر)و ثثف( ثواق الخطاب  كثكثػر ذمػزة )إلهػـ   اع ػزكف(  كحػرل  مػزة ك فػص حرل ال م القراءات:
 .(ٓ))لىلَّهـ( ككاد هـ اثف مامر لكله دوح ذمزة  كلثك  عفر )ا ثثف( ثالغاب ككثر ذمزة )إٌلهـ(

( ثالكثػر ذػك التوجيو:  مماػه الطػالة -)ك  و ثػثف( خطاثػا لملثػو  للػه  عػؿ حكلػه :ك ه مػف حػرل )إفَّ
دكثػػػرذا  (إف)كاثػػػوألؼ   ثػػػث كا( القػػػالوك)   عػػػؿ )الػػػذاف كفػػػركا( مفعػػػكؿ و ثػػػثف األكؿك  -كالثػػػالـ

 (لف)لمػػذاف كفػػركا( كلضػػمر مػػ  ثػػث كا  للػػه  عػػؿ )ا ثػػثف( دعػػال ) :مثوػػدئا  كك ػػه مػػف حػػرل ثػػالفوح ذػػك

                                                           

 رك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث (  لثػػك ممػػِٖٕ/ِج) الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر (ُ)
 (.َٕص)
(  لثػك ُُٖص(  الظػر  اثػف زل مػ :   ػ  ال ػراقات )ُُٔص) الظر  اثف خالكاه: ال    دػو ال ػراقات الثػث  (ِ)

 (.ٖٗ/ّج) ممو الفارثو: ال    لم راق الثثع 
 (.ْٕصلثك ممرك الدالو: المكوف  دو الكحؼ كا ثوداق) (ّ)
(  زكراػػا األلطػػارم: الم طػػد لومخػػاص مػػا ُٔٔ/ُج) ملػػار الهػػدل دػػو ثاػػاف الكحػؼ كا ثوػػداق( الظػر  األشػػمكلو: ْ)

 (.ِٗص) دو المرشد
 (  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث ُِّ/ِج) الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر (ٓ)
 (.ُْٔص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةْٖص)
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ك   :دكأله حػاؿ  المفعكؿ القالو (للهـ   اع زكف)ك ( لو ثثف)لاككف اثما ملطكثا مفعك   ؛الخفاف 
 .(ُ)ثثف الذاف كفركا ثث هـ إم ازذـو 

األقػػر: كاوثػػاف األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ لػػكع الكحػػؼ 
ك كمػػه وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذمػػزة إٌف ثػػاف الكثػػر كالفػػوح  دعمػػ  ال ػػراقة ثكثػػر الهمػػز اكػػكف 

دذا كالمػػا مثػػوألؼ  كػػكف إٌف مكثػػكرة الهمػػز كذلػػؾ ألٌف مػػا ثعػػ ؛(ِ) الكحػػؼ كاداػػا ممػػ  كممػػ  )ثػػث كا(
ودخؿ مم  الكالـ المثودل ثه غالثاى  كذذا ومػاـ الكػالـ  لم:   و ثػب مػف لدمػت مػف الكفػار اػكـ ثػدر 

كمم  حراقة الفوح اككف الكحػؼ ممػ  مػا حثمهػا مػف حثاػؿ الكحػؼ  .داوكلا  ثؿ  ثد مف لخذذـ دو الدلاا
 .(ّ)دهو موعم   ثال مم  الوو حثمها  ف؛ كذلؾ ثو دار: أللهـ   اع زكفال ث

 :في األسماء رفعا وخفضا اختالف القراءات/ ّ

٤َُفَِٰخ إََِل ٱنلَّٮرِ بِإِۡذِن َرّبِِ٭٥ۡ إََِلَٰ ﴿: حكله وعال  كمقاؿ ذلؾ  َّْ َٟ ِۡلُۡؼؿَِج ٱنلٍّةَس ٨َ٦ِ ٱ٣ ٣َۡج٫َُٰ إََِلۡ ـَ ٩
َ
الٓؿٖۚ ٠َِتٌَٰت أ

ـِيـِ ٱۡۡل٧ًَِِؽ  َٕ   [.ُـ:]إثراذا ﴾ِوَسَِٰط ٱ٣ۡ

ثػػك  عفػػر كاثػػف مػػامر ثردػػ  لككحفػػا  كحػػرل لػػاد  ك )اً الػػذم( ثػػالخفض كطػػال  حػػرل ال مهػػكر القففراءات:
 .(ْ)كاد هـ ركاس دو ا ثوداق خاط ك الهاق دو ال الاف 

لك لعوػػػا لػػػه   (ال ماػػػد)للهػػػـ  عمػػػكر ثػػػد  مػػػف حكلػػػه  :ك ػػػه حػػػراقة ال مهػػػكر ثػػػالخفض ذػػػك التوجيفففو:
دمػػا كػػاف  ماػػ  لإللثػػاف  ػػاقت ثعػػد اثػػمه لافػػرؽ ثػػذلؾ ثالػػه   كاللعػػت كالثطػػراكف افرحػػكف ثػػاف الثػػدؿ

كمػا ثػدلت داػه ثال ماػ  قػـ   مػررت ثزاػد الظراػؼ :ك كلػؾ  كثاف غارر ممػف لػه ذػذا ا ثػـ دهػك اللعػت
دػامرؼ الفػرؽ دػو ذلػؾ  كك ػه مػف حػرل   مررت ثػالظراؼ زاػد :ك كلؾ  لوات ثعدذا ثا ثـ دهك الثدؿ

لمػا   الذم( دردعه ثا ثوداق قـ اثودل ث كله )اي  ( ال ماد)ـ واما ملد حكله لله  عؿ الكال :ثالرد  ذك كا 
لمثوػدإ م ػذكؼ  كالو ػدار: ذػك ا   ألف الذم حثمه رلس  ا   كا كز ردعه ممػ  لٌلػه خثػر ؛ ثف ذلؾ
 . (ٓ)طف  لمفظ ال الل  (الخ...الذم له ما دو الثماكات)ك مم  

                                                           

 (.ُِّص) (  كالظر  اثف زل م :     ال راقاتُِٕص) : ال    دو ال راقات الثث اثف خالكاه (ُ)
 (.ْٖص) لثك ممرك الدالو: المكوف  دو الكحؼ كا ثوداق (ِ)
(  زكراػػا األلطػػارم: الم طػػد لومخػػاص مػػا ِٕٗ/ُج) ( الظػر  األشػػمكلو: ملػػار الهػػدل دػػو ثاػػاف الكحػؼ كا ثوػػداقّ)

 (.ْٔص) دو المرشد
 (.ّّٓ/ِج) م: اللشر دو ال راقات العشراثف ال زر  (ْ)
(  ُّْ/ِج) (  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرَِِص) اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث  (ٓ)
 (.ّٕٔص) لظر  اثف زل م :     ال راقاتا(  ُّْ/ِج)
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اخوالؼ ال راقات دو ذذا المكض  مف خالؿ اخوالؼ لكع الكحؼ  كاظهر األقر الموروب مم  األثر:
ك كمػػه وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو كطػػؿ الكػػالـ ثمػػا حثمػػه لك حطعػػه ملػػه  دعمػػ  حػػراقة الردػػ  اكػػكف 

كذلػؾ ألٌف مػا ثعػدذا كالمػا مثػوألؼ  داكػكف لفػظ ال اللػ  مردكمػا  ؛ال ماػد( الكحؼ واما مم  كممػ  )
مػ  مػا حثمهػا مػف   كمم  حراقة ال ر اكػكف الكحػؼ م(م له ما دو الثمكاتالذ)مم  ا ثوداق  كالخثر 
  كا ػكز (ُ)كذلؾ ألٌف لفظ ال الل  اعرب مم  لٌله ثدؿ مما حثمه لك مطػؼ ثاػاف ؛حثاؿ الكحؼ ال ثف

 ألٌلها رلس  ا . ؛الكحؼ مم  كمم  )ال ماد( كا ثوداق ثما ثعدذا

 :والخبر اختالف القراءات في الجممة بين االستفيام/ ْ
 كمف األمقم  مم  ذلؾ: 

ََف ٱۡۡلََ٪ةِت ٰىََلَ ٱۡۡلَجَِي  ﴿: ل/ حاؿ وعال  َُ ۡو
َ
 [.ُّٓ]الطادات: ﴾أ

لططف ( ث ط  الهمزة مفوك   ممػ  لفػظ ا ثػوفهاـ  كحػرل لثػك  عفػر ثكطػؿ  حرل ال مهكر) القراءات:
ق( ِٔٗ)ت ثهالوالهمػػزة ممػػ  لفػػظ الخثػػر داثوػػدئ ثػػالهمزة مكثػػكرة  كاخومػػؼ مػػف كرش دػػركل األطػػ

ق( َِْ)ت ق( مػػػف لػػػاد  كركل ملػػػه األزرؽَُٖملػػػه كػػػذلؾ كذػػػو ركااػػػ  إثػػػماماؿ ثػػػف  عفػػػر)ت
 .(ِ)ال ط  مقؿ ال مهكر

لٌف الهمػػػز لالثػػػوفهاـ افلكػػػارم  ممػػػ  ك ػػػه الو راػػػ  لهػػػـ ثػػػذلؾ  :ك ػػػه حػػػرقاة ال مهػػػكر ذػػػك التوجيفففو:
ُٜ بَ  ﴿ كالوكثاخ  كا ػٌكم ذلػؾ حكلػه: َ َؾ ِم٧ٍّ ة ََي٤ُۡ  ِم ٱَّتٍّ

َ
ۡم َلُ ٱۡۡلََجَٰ ُخ ﴿[ كحكلػه: ُٔ]الزخػرؼ:  ﴾ َ٪ ةتٖ أ

َ
أ

٩ َ َٰ ﴿  [ّٗ]الطػكر: ﴾َو٣َُس٥ُ ٱۡۡلَُ٪ٮَن 
ُ
٠َ ُؿ َوَلُ ٱِۡل ٣َُس ٥ُ ٱَّلٍّ

َ
دكمػا لٌف ذػذر المكاضػ    [ُِ]الػل ـ: ﴾خ

ََف ٱۡۡلََ٪ةِت ﴿ كٌمها ثا ثوفهاـ كذلؾ حكله: َُ ۡو
َ
دثػ طت للػؼ الكطػؿ  كك ػه   لاطػطف  :كاألطػؿ  ﴾أ

لٌلػه  ػذؼ ذمػزة ا ثػوفهاـ لمعمػـ ثهػا مػف الم ػاـ  كا ثوػداق ثهمػزة مكثػكرة   :ثهمزة الكطؿ ذكمف حرل 
لهػـ لكػاذثكف حػالكا  :كا كز لف اككف المعلػ   لا كلكف اططف  :كاطح لف اككف  كاا  مف حكلهـ كا 

 .(ّ)د ذؼ حالكا  اططف  الثلات

                                                           

 طػػد لومخػػاص مػػا (  زكراػػا األلطػػارم: المّٖٓ/ُج) ( الظػر  األشػػمكلو: ملػػار الهػػدل دػػو ثاػػاف الكحػؼ كا ثوػػداقُ)
 (.َُُص) (  لثك ممرك الدالو: المكوف  دو الكحؼ كا ثوداقَٔص) دو المرشد

 (.َُْ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ِ)
(  م مػد ثػالـ ُِٔص) (  اثػف زل مػ :   ػ  ال ػراقاتْٔ/ٔج) الظر  لثك ممو الفارثو: ال    لم راق الثػثع  (ّ)

 (. ُْٖ/ّج) لشرم اثف: الهادم شرح طاث  ال
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ؿ اخوالؼ لكع الكحؼ ك كمه  كذلؾ لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  داوضح مف خال األثر:
ثثثب اخوالؼ ال راقات دو ذذا المكض  ثاف ا ثوفهاـ كثاف افخثار  دعم  حراقة مف لقثت 

كذلؾ لعدـ ك كد الوعمؽ المفظو ثالها كثاف  ؛(ُ)كاداا لكاذثكف( ) ا ثوفهاـ اككف الكحؼ مم  كمم 
  ﴿ثعدذا دو حكله: ( لـ)ق كالدلاؿ مم  ذلؾ م و  ا ثوفهاـ افلكارمما ثعدذا مف 

َ
ۡم ٣َُس٥ۡ ُق٤َۡع٨َٰٞ أ

جِٞي    كاألطؿ: للططف   كمم  حراقة  ذؼ ا ثوفهاـ اككف الكحؼ مف لكع [ُٔٓالطادات: ] ﴾٦َّ
داخالن دو ال كؿ؛ دكأله حاؿ: لى ى إلهـ  (اططف )كذلؾ لوعم ه ثما ثعدر لفظا كمعل   داككف  ؛ال ثف

 .  (ِ)(كلد ا)ثدؿ مف  (اططف )اططف  الثلات مم  الثلاف  دػ :كفلمف إدكهـ لا كلكف كلد ا  كا ك 

ۡخ  ﴿: ب/ حاؿ وعال  َٗ ۡم َزا
َ
َۡؾَنَُٰ٭٥ۡ ِقۡؼؿِيًّة أ َّتٍّ

َ
ثَۡطَٰؿُ  خ

َ
 [.ّٔص: ] ﴾َخۡ٪ُ٭٥ُ ٱِۡل

حػػػرل لثػػػك ممػػػرك كاع ػػػكب ك مػػػزة كالكثػػػائو كخمػػػؼ ثكطػػػؿ ذمػػػز )اوخػػػذلاذـ( ممػػػ  الخثػػػر  القفففراءات:
كحػػرل لػػاد  كلثػػك  عفػػر كاثػػف كقاػػر كاثػػف مػػامر كماطػػـ ث طػػ  الهمػػزة مفوك ػػ  كا ثوػػداق ثكثػػر الهمػػزة  

 .(ّ)مم  ا ثوفهاـ
لفَّ الكػادراف حػد مممػكا للهػـ اوخػذكا المػؤملاف دػو الػدلاا  :فهاـ ذػكوك ه مػف حػرل ث ػذؼ ا ثػ التوجيو:

لػه وعػال : ثخراا  دأخثركا مما دعمكر دو الدلاا كلـ اثػوخثركا مػف لمػر لػـ اعممػكر. كدؿ ممػ  ذلػؾ حك 
نَكٮُۡز٥ۡ ذ٠ِۡؿِي﴿

َ
أ أ َۡؾُت٧ُٮ٥ۡ٬ُ ِقۡؼؿِيًّة َظتٍّ كمػا ثعػدر طػف   (اوخػذلاذـ)[. كاككف َُُالمؤملكف: ] ﴾َٚٱَّتٍّ

ارِ َوَٝةلُٮاْ ٦َة نَلَة َّل ٩ََؿىَٰ رَِصةّٗل ٠ُ٪ٍّ ﴿ مف حكله وعػال : (لر اؿ) ۡۡشَ
َ
٥٬ُ ٨َِ٦ّ ٱِۡل ؽَّ ُٕ [. كوكػكف ِٔص: ] ﴾ ة َج

كك ػػػػه مػػػػف حػػػػرل   م ػػػػذكؼ  و ػػػػدارر: لمل ػػػػذكف ذػػػػـ لـ زاغػػػػت مػػػػلهـ الألثطػػػػارمعادلػػػػ  لمضػػػػمر  (لـ)
لٌف ذلؾ لمو رار كالوكثاخ كلاس ذك مم   ه  ا ثوخثار مف لمر لـ اعمـ  ثؿ مممكا  :ثا ثوفهاـ ذك

ا مػف اثػػوهزائهـ للػه اػكثخ ثعضػهـ ثعضػا ممػ  مػا دعمػكر دػو الػدلا :للهػـ دعمػكا ذلػؾ دػو الػدلاا  دمعلػار
 . (ْ)ذو المعادل  لهمزة ا ثوفهاـ (لـ)ثالمؤملاف  ك 

                                                           

 (.ُٕٕص) لثك ممرك الدالو: المكوف  دو الكحؼ كا ثوداق ( الظر ُ)
(  لثػػػك ثكػػػر األلثػػػارم: إاضػػػاح الكحػػػؼ َُِ/ِج) ( الظػػػر  األشػػػمكلو: ملػػػار الهػػػدل دػػػو ثاػػػاف الكحػػػؼ كا ثوػػػداقِ)

 (.ٖٗٓ) كا ثوداق دو كواب ا
   لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث (َُْ/ِج) الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر (ّ)
 (.ُِِص)
(  كالظػر  مكػو اثػف لثػو طالػب: الكشػؼ مػف ِْٖ/ِج) م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا  (ْ)

 (. ُٔٔص) (  اثف زل م :     ال راقاتِّّ ِّْ/ ِج) ك كر ال راقات
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كاظهػػر لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ لػػكع الكحػػؼ ك كمػػه  وثعػػا  األثففر:
 خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذا المكضػػ  ثػػاف إقثػػات ا ثػػوفهاـ ك ذدػػه  دعمػػ  حػػراقة مػػف لقثػػت ا ثػػوفهاـ 

الهػػا كثػاف مػا ثعػػدذا ـ ك ػكد الوعمػؽ المفظػو ثكذلػؾ لعػػد ؛(ُ) كاداػا )األشػرار( اكػكف الكحػؼ ممػ  كممػػ 
كذلػػؾ لوعم ػػه ثمػػا ثعػػدر  ؛  كممػػ  حػػراقة  ػػذؼ ا ثػػوفهاـ اكػػكف الكحػػؼ مػػف حثاػػؿ ال ثػػفمػػف ا ثػػوفهاـ

ذػذا " ق(: ِْٖ)ت كأٌله حاؿ: حد اوخذلاذـ  كحاؿ الث ثػوالو   اؿ (اوخذلاذـ)لفظا كمعل   داككف 
اضػػاا كمثػػو ثال  ك)لـ( مػػف ذػػذا الك ػػه مػػردكد ممػػ  ألٌف اللعػػت   اكػػكف م ؛كذػػك خطػػأ  لعػػت لمر ػػاؿ

 .(ِ)"﴾٦َة نَلَة َّل ٩ََؿىَٰ رَِصةّٗل  ﴿ حكله:

 :/ اختالف القراءات في حرف المضارعة بين ياء الَغيبة وتاء الخطابٓ

ُ  ﴿: حكله وعػال  كمقاؿ ذلؾ ُِۗ َو٦َ ة ٱّللٍّ ًَحِ ٱّللٍّ ٍُ ٦ِ ٨ۡ َػۡن  ِ ٢ٍ خَ ِإَونٍّ ٦ِۡ٪َ٭ ة ل٧ََ ة َحۡ٭ جِ ٤٧َُ ٮنَ  ثَِؼَٰٛ ٕۡ  ﴾ ٧ٍّ ة َت
 [.ْٕ]الث رة:

 .(ّ)حرل ال مهكر )مما وعممكف( ثواق الخطاب  كحرل اثف كقار)مما اعممكف( ثااق الغاث  القراءات:
ُث٥ٍّ  ﴿ لٌف ذلؾ  رم مم  لثؽ ما حثمه مف حكلػه وعػال : :ك ه حراقة ال مهكر ثالخطاب ذك التوجيو:

 َٟ ِ َٰل ِؽ َذ ٕۡ لٌلػه ممػ  ا لوفػات مػف  :[  كك ه مػف حػرل ثاػاق الغاثػ  ذػكْٕلث رة:ا ] ﴾ ََٝكۡخ ٤ُُٝٮُبُس٥ ٨ِۢ٦ّ َب
كمػػػا ا ثغادػػػؿ ممػػػا اعمػػػؿ ذػػػؤ ق الػػػذاف حططػػػلا ممػػػاكـ حططػػػهـ لاهػػػا  :الخطػػػاب إلػػػ  الغاثػػػ   لم

 .(ْ)المثممكف
لٌمػا األقػر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذا المكضػ  داظهػر مػف خػالؿ اخػوالؼ لػػكع  األثفر:

ؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  ثػػاف الغاثػػ  كالخطػػاب  دمػػف حػػرل ثوػػاق الكحػػؼ ك كمػػه  كذلػػ
ِ  ﴿: الخطاب ثاككف الكحؼ ملدر ممػ  حكلػه ًَحِ ٱّللٍّ كاداػا؛ ألٌلػه موطػؿ ثالخطػاب المو ػدـ   ﴾٨ۡ٦ِ َػۡن

                                                           

(  زكراػػا األلطػػارم: الم طػػد لومخػػاص مػػا َِٗ/ِج) كا ثوػػداق الظػر  األشػػمكلو: ملػػار الهػػدل دػػو ثاػػاف الكحػؼ (ُ)
 (.ٖٗص) دو المرشد

 (.ْٖٔ) لثك ثكر األلثارم: إاضاح الكحؼ كا ثوداق دو كواب ا (ِ)
 (.ُٔص) (  لثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث ِْٖ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر( ّ)
 (.َُُص) (  الظر  اثف زل م :     ال راقاتّٗ/ِج) الهادم شرح طاث  اللشرم مد ثالـ م اثف:  (ْ)
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"  (:الم طػد)كطػا ب   ق(ََُُ)ت   كحػاؿ األشػمكلو﴾ ُث٥ٍّ ََٝك ۡخ ٤ُُٝ ٮُبُس٥ ﴿: دػو حكلػه وعػال 
  .(ُ)"مم  ذذر ال راقة  ثفالكحؼ 

ُِۗ  ﴿ :كمف حرل ثااق الغاث  ثاككف الكحؼ ملػدر ممػ  حكلػه ًَحِ ٱّللٍّ وامػا؛ كذلػؾ ألٌف مػا ثعػدر  ﴾٦ِ ٨ۡ َػۡن 
 . (ِ)ثذلؾ دهك مل ط  مما حثمه -مز ك ؿ-اثوئلاؼ اخثار مف ا 

 :/اختالف القراءات في الفعل المضارع بين الرفع والجزمٔ

ُٙ َدَرَٗك َوَّل ََّتََۡش  ﴿: ل حكله وعا كمقاؿ ذلؾ: ة ِػ ٱۡۡلَۡعؿِ يَبَٗكة ّلٍّ دََذَٰ ٗٞ ؿِي ََ  [.ٕٕطه: ] ﴾َٚٱۡۡضِۡب لَُ٭٥ۡ 
( ثرد  الفاق كللؼ حثمه  كحرل  مػزة )  وخػٍؼ( القراءات: ث ػـز الفػاق مػف غاػر  حرل ال مهكر )  وخاؼي
 .(ّ)للؼ حثمه
اضػرب غاػر خػائؼ ك  خػاش  :  لمال ػاؿ و مكضػ لٌله د :ك ه حراقة ال مهكر ثالرد  ذك التوجيو:

الـ كاحػ  دػو  ػػكاب لٌف الكػػ :لك اكػكف مثػوألفا لم لثػت وخػػاؼ ك  وخشػ   كك ػه مػػف حػرل ثػال ـز ذػك
ة  ﴿ :األمر كذك حكله ٗٞ ؿِي ََ   وكا كز لف اككف اثوئلاؼ له   وخؼ  لم إف وضرب  ﴾َٚٱۡۡضِۡب لَُ٭٥ۡ 

 .(ْ)(  لو اق الثاكلافوخاؼ كلمَّا ثكلت الفاق لم ـز ث طت األلؼ مف )
كاوثػػاف األقػػر الموروػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػ  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ لػػكع الكحػػؼ  األثففر:

ك كمػػه  كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو الفعػػؿ المضػػارع ثػػاف الردػػ  كال ػػـز  دعمػػ  حػػراقة الردػػ  
  كلػػاس ثكػػاؼ إف  عػػؿ وألؼكاداػػا  ثعوثػػار لٌف مػػا ثعػػدذا كػػالـ مثػػ اثثػػا( ) اكػػكف الكحػػؼ ممػػ  كممػػ 

كالو دار: داضرب لهـ طرا ػا   ثمعل :   وخاؼ داه  لك  عؿ  ا  مف دامؿ داضرب  طف ن لطرا نا
    كممػ(ٓ)الكحػؼ ممػ  ذػذر ال ػراقة طػالح :دو الث ر غاػر خػائؼ ك  خػاش  كحػاؿ طػا ب الم طػد

                                                           

(  زكراا األلطػارم: الم طػد لومخػاص مػا دػو ٕٓ/ُج) ( الظر  األشمكلو: ملار الهدل دو ثااف الكحؼ كا ثوداقُ)
 (.ُّص) المرشد

 (.ِّص) ( لثك ممرك الدالو: المكوف  دو الكحؼ كا ثوداقِ)
 (  كالظػػر  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث ُِّ/ِج) لشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػراثػف ال ػػزرم: ال (ّ)
ثك معشر الطثرم: الومخاص دػو ال ػراقات ل(  ّّْ/ُج) (  طاذر اثف غمثكف: الوذكرة دو ال راقات القمافَُْص)

 (.ِّٖص) القماف
 ك ممػػػو الفارثػػػو: ال  ػػػ  لم ػػػراق الثػػػثع (  الظػػػر  لثػػػِٖٖ/ِج) لثػػػك شػػػام : إثػػػراز المعػػػالو مػػػف  ػػػرز األمػػػالو (ْ)
 (.ْٗٓص) (  اثف زل م :     ال راقاتِّٗ/ٓج)
 (.ٔٔص) ( زكراا األلطارم: الم طد لومخاص ما دو المرشدٓ)
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ألٌلػه  ػكاب األمػر   ؛معلػ كذلػؾ لوعم ػه ثمػا ثعػدر لفظػا ك حراقة ال ـز ثاككف الكحؼ مف حثػـ ال ثػف؛ 
 .(ُ)كذك: داضرب  لم: لف وضرب لهـ طرا نا دو الث ر    وخؼ دركنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(  لثػػك ممػػرك الػػدالو: المكوفػػ  دػػو الكحػػؼ ِّ/ِج) ( الظػػر  األشػػمكلو: ملػػار الهػػدل دػػو ثاػػاف الكحػػؼ كا ثوػػداقُ)
 (ُُّص) كا ثوداق
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 المبحث الثاني
 لسكت وىمزتي القطع والوصل والوقفأثر اختالف القراءات في ا 

 عمى أواخر الكمم

  كافارحػه لشػااقر الثػكت  دهػك ا ومػ  معػه دػو مف المكضكمات الوو وشثه الكحػؼ دػو ثعػض األمػك 
 دو لخرل.

كمػػف األمػػكر الوػػو لهػػا وعمػػؽ ثػػالكحؼ كا ثوػػداق )ذمزوػػا ال طػػ  كالكطػػؿ(  كلاضػػا كافاػػ  الكحػػؼ ممػػ  
 لكاخر الكمـ  كثاككف ال داث دو ذذا المث ث مف ذذر المكضكمات كذلؾ كما امو:

 أثر اختالف القراءات في السكت :المطمب األول

 .(ُ)ؽ: المل   كذك خالؼ اللطالسكت لغة
   كحػاؿ ال ػػادظ اثػف ال ػػزرم(ِ): حطػػ  الطػكت زملػػا مػف غاػػر وػلفس ثلاػػ  اثػوئلاؼ ال ػػراقة.اصفطالحا

الثػػػكت ذػػػك مثػػػارة مػػػف حطػػػ  الطػػػكت زملػػػان ذػػػك دكف زمػػػف الكحػػػؼ مػػػادة مػػػف غاػػػر " ق(: ّّٖ)ت
 .(ّ)ولفس"

 ثاكف. كالثكت و كمه المشاده  كالوم و مف ال راق  كذك م ٌاد ثالثماع ك  ا كز الثكت إ  مم 
كمما ثثؽ اوثاف الفرؽ ثػاف الثػكت كالكحػؼ  دهمػا ا ومعػاف دػو كػكف كػؿ ملهمػا حطػ  لمطػكت ثلاػ  

 اثوئلاؼ ال راقة  كافورحاف دو األمكر الوالا :
 / لٌف زمف الثكت لحؿ مف زمف الكحؼ غالثاى.ُ
 / الثكت اشورط داه لف اككف مف دكف ولفس  ك  اشورط ذلؾ دو الكحؼ.ِ

                                                           

كف م مػػد الثَّػػالـ مثػػد :: و  اػػؽم ػػاااس المغػػ (  اثػػف دػػارس: ّْ/ِج) اثػػف ملظػػكر: لثػػاف العػػرب( الظػػر  ُ)   ذىػػاري
ثػراذاـ إ(  َْٕ/ٔج) (  اثف ثػادر: الم كػـ كالم ػاط األمظػـٕٔ/ّج)(  ـََِِ- ذػ ُِّْ) العرثا  الكواب او اد

 .(ّْٖ/ُج) مططف  كلخركف: المع ـ الكثاط
  لػ  ممػـك ال ػر ف الكػراـاظر  م مد داركؽ اللثهػاف: المػدخؿ (  الُٔٔص) ل ر فإثراذاـ ال رمو: مع ـ ممـك ا (2)

(  دػػلاير زكراػا العثػػد: الماػزاف دػػو ل كػاـ و كاػػد ُُِص)  ـ(ََِٓ-قُِْٔ)  مػػب  ط/ األكلػ  -دار مػالـ ال ػر ف
 .(ُٓٗص) ال ر ف

 .(َِْ/ُج) ( اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر3)
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م  ال ركؼ اله ائا  كمم  كثط الكمم  لك لخرذا  لٌما الكحؼ دال اككف إٌ  مم  / الثكت اككف مّ
 لخر الكمم .

/ الثكت م اد ثما كرد داه اللص  كم دار زمله و كمه المشاده   لٌما الكحؼ دإٌله  ػائز ممػ  لخػر ْ
ق(: ّّٖ)ت كػػػؿ كممػػػ  مػػػالـ املػػػ  مػػػف ذلػػػؾ مػػػال  كفثػػػاد المعلػػػ   كغاػػػر ذلػػػؾ  حػػػاؿ اثػػػف ال ػػػزرم

اػػد ًثالثػػماع كىالل ػػؿ  دىػػالى اى ػػكز ًإ  ًدامػػا طػػ ت الركااػػ  ثػػه لمعلػػ  مى طػػكد مي ى  لطػػً اح لىف الثػػكتا"
 .(ُ)"ًثذاوه

 :اءات في السكت وأثر ذلك االختالفاختالف القر 

 األشااق الوو ا كز الثكت مماها وثع :
ۡرل ك حكله وعال : ﴿ (لؿ)األكؿ: 

َ
 [.َِ]الذاراات: ﴾ِض َءاَيَٰٞخ ٧ُ٤ِۡ٣ّٮِٝ٪ِيَ َوَِف ٱِۡل

 كاؼ  اق دو ال ر ف: مردكما  لك ملطكثا  لك م ركرا  ل ك حكله وعال : (شوق)القالو: 
َضةٞب  ﴿ - ُ ُٔ ٌء   [.ٓ]ص: ﴾إِنٍّ َفََٰؾا لَََشۡ
٥ُِ٤ ٱنلٍّةَس َمۡي  ﴿ - ِ ْۡ َ َّل َح  [.ْْاكلس: ] ﴾ة  ٔٗ إِنٍّ ٱّللٍّ
٩َ َٰ َو٦َ ﴿ - ّ

ُ
٥َُ٤ ٦َة َح٢ُ٧ِۡ ُُكَّ أ ٕۡ ُ َح َؽاٍر ٱّللٍّ ۡٞ ِٔ٪َؽهُۥ ث٧ِِ ٍء  ۚۡ َوُِكَّ ََشۡ َداُد ـۡ رَۡظةُم َو٦َة دَ

َ
 [.ٖ]الرمد: ﴾ة دًَُِ٘ي ٱِۡل

٤ََۡٚط ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮَن القالث: الثاكف الط اح الملفطؿ ل ك حكله وعال : ﴿ َ
 [.ُ]المؤملكف: ﴾َٝۡؽ أ

 الراث : الثاكف الط اح المكطكؿ  ل ك حكله وعال :

ۡؿءَ إ﴿ - ُ ُٞ َٝۡٮُم َِنٍّ َفََٰؾا ٱ٣ۡ َ
 [.ٗفثراق:ا ] ﴾اَن َحۡ٭ِؽي ل٤ٍِِّت ِِهَ أ

ۡم  ﴿ - ِ ٍّْ حٖ َحَۡكُج٫ُ ٱ٣ َٕ اِب ثًِِٞ َف٤َُُٰ٭٥ۡ ٠ََۡسَ ۡٔ َ
ُؿٓواْ أ َٛ ِي٨َ َز  [.ّٗ]اللكر: ﴾ةُن ٦َةًٓء  َٔ َوٱَّلٍّ

ۡ٭ؽِ  إِ  ﴿- ّ َٕ ۡوُٚٮاْ ثِٱ٣ۡ
َ
ۡ٭َؽ ََكَن ٦َۡس َوأ َٕ  [.ّْ﴾ ]افثراق: ٮّٗل  ُٔ نٍّ ٱ٣ۡ

ْ - ﴿  ُ٧َ٤ ۡٔ َ َحُٮُل َبۡيَ ٱل٧َۡۡؿءِ َو٤َۡٝج٫ِِۦ وَ َوٱ نٍّ ٱّللٍّ
َ
ونَ ٓٮاْ أ ۥٓ إََِل٫ِۡ ُحَِۡشُ ٫ٍُّ٩

َ
 [.ِْ]األلفاؿ: ﴾ خ

ۡرِض  ﴿ - ٓ
َ
َِٰت َوٱِۡل َفََٰق ؿُِج ٱۡۡلَۡتَء ِػ ٱلكٍّ

ِي َُيۡ ِ ٱَّلٍّ  [.ِٓ]اللمؿ: ﴾ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي ّلِلٍّ
ِ  الخامس: المٌد الملفطؿ  ل ك حكله وعػال : ﴿ َٟ َوٱَّلٍّ ٩ ـَِل ٦ِ ٨ َرۡج٤ِ 

ُ
َٟ َو٦َةٓ أ ٩ـَِل إََِلۡ

ُ
﴾  ي٨َ يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن ث٧َِةٓ أ

 [.ْ]الث رة:
َذُؽوَن  الثادس: المٌد الموطؿ  ل ك حكله وعال : ﴿ ٕۡ َٟ ٥ُ٬ُ ٱل٧ُۡ ِ ه ْوَلأ

ُ
 [.َُ]الوكث : ﴾َوأ

                                                           

 .(ِّْ/ُج) و ال راقات العشر( اثف ال زرم: اللشر دُ)
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ٕٓٓه ٠ٓ [  ﴿ُ]الث ػػرة: ﴾الٓ  ٥ٓ المثوػػدلة ث ػػركؼ ذ ائاػػ  م طَّعػػ   مقػػؿ: ﴿الثػػاث : دػػكاوح الثػػكر  ﴾ ٭  ً
 [.ُؽ: ] ﴾قٓ ﴿ [ ُطه: ﴾ ]٫َ [  ﴿ُ]مراـ:

 مخطكط  كذو: القامف: لرث  كممات
ِٔٮََصةۜۡ مف حكله وعػال : ﴿ (مك ا)للؼ  - ُ ُۥ  ٢َٕ لٍّ َٰ َخۡجِؽهِ ٱ١ِ٣َۡتََٰت َول٥َۡ ََيۡ َل ٰىََلَ ـَ ٩

َ
ِٓي أ ِ ٱَّلٍّ  ١ ٱۡۡل٧َُۡؽ ّلِلٍّ

٧ًِّٗة   [.ِ ُ]الكهؼ: ﴾َر
َؽ ٱلؿٍّۡظَف٨َُٰ َوَو َؽَق ال : ﴿مف حكلػه وعػ (مرحدلا)للؼ  - ِ َٔ ۡؿَِٝؽ٩َةُۜۡۗ َفََٰؾا ٦َة َو َسَ٪ة ٨٦ِ ٦ٍّ َٕ َٝةلُٮاْ َيََٰٮۡي٤ََ٪ة ٨ۢ٦َ َب

 [.ِٓاس: ] ﴾ٱل٧ُۡۡؿَق٤ُٮَن 
 [.ِٕ]ال اام : ﴾ َور٢ًَِ ٨٦َۜۡۡ َراقٖ  مف حكله وعال : ﴿ (مف راؽ)لكف  - ّ
َٰ ُٝ مف حكله وعال : ﴿ (ثؿ) ـ  - ْ ِ لََكٍّ  ث٢َۜۡۡ َراَن ٰىََلَ ة ََك٩ُٮاْ يَۡسِكُجٮَن ٤ُٮب  .(ُ) [ُْالمطففاف:] ﴾ِ٭٥ ٦ٍّ

 الواث : الثكت ثاف الثكرواف لمف لـ اأوو ثالثثمم .
كحد اخومؼ ال راق دو الثكت مم  ذذر المثائؿ  د رل ال مهكر ثعػدـ الثػكت  كخػالؼ دػو ذلػؾ  مػزة 

دراس مف خمؼ ك فص كاثف ذككاف كلثك  عفر كذذا وفطاؿ مذاذثهـ دو ال  ثكت:كا 
 دأما  مزة دمه دو الثكت ثثع  مذاذب: 

 ق( كاثػػػف غمثػػػكفْٕٔ)ت األكؿ: الثػػػكت ممػػػ  شػػػوق ك ـ الوعراػػػؼ د ػػػط  كذػػػذا مػػػذذب اثػػػف شػػػراح
 . (ِ)ق( كل د الك هاف دو الواثار كالشاطثاهُْٓ)ت ق( كاثف ثمام ّٗٗ)ت

ملفطػؿ  كذػك القالو: ركل ثعض ال راق مف  مزة م  الثكت مم  شوق ك ـ الوعراؼ الثكت دو ال
٤ََۡٚط  ما كاف مف كممواف ل ك ﴿ َ

[ غار الممدكد  ّٓاكلس: ] ﴾٢ُْٝ إِْي َوَرِّبْ  ﴿ [ ُالمؤملكف: ] ﴾َٝۡؽ أ
ق( كطراػؽ ّٕٕ)ت كذذا مذذب طا ب العلكاف كشاخه كطا ب الو راد مف حراقوه مم  الفارثو

 .(ّ)ق( مف خمؼ مله كما دو الواثار كالشاطثاهَُْ)ت اثف ل مد
 :قالػػث: كذػػك الثػػكت مطم ػػا: لم ملفطػػال لك موطػػال؛ اعلػػو ممػػ  مػػا كػػاف مػػف كممػػ  ل ػػكالمػػذذب ال

َٰ َكَ )مثػػؤك ( مػػف حكلػػه وعػػال : ﴿ ۡس  َن ٰىََلَ ٔۡ  ٗؽا ٦ٍّ َٟ َو حػػر ف( ل ػػك حكلػػه  [  ك)ُٔالفرحػػاف: ] ﴾ٮّٗل  ُٔ  َرّبِ  
ۡض ؿِ ََكَن َمۡن ُ٭ٮٗدا وعػال : ﴿ َٛ ۡض ؿِ  إِنٍّ ُٝ ۡؿَءاَن ٱ٣ۡ َٛ كمػف كمموػاف ل ػك حكلػه   [ ٖٕق:﴾ ]افثػراَوُٝۡؿَءاَن ٱ٣ۡ

                                                           

 (.ِْْ ِّْ/ُج) ( م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرُ)
 (  لثػػػػك ممػػػػرك الػػػػدالو: الواثػػػػار دػػػػو ال ػػػػراقات الثػػػػث ٖٗص) ( الظػػػػر  ل مػػػػد اثػػػػف ال ػػػػزرم: شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػرِ)
 (.ِْٓ/ُج) (  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرْٓص)
 (  لثػػػك شػػػام : إثػػػراز المعػػػالو مػػػف  ػػػرز األمػػػالوْٕٗ/ُج) لشػػػر دػػػو ال ػػػراقات العشػػػر( الظػػػر  اثػػػف ال ػػػزرم: الّ)
 (.ِِْ/ُج)
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٤ََۡٚط ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮَن  وعال : ﴿ َ
ٞؿ ٦ِّ ٨َ  [  كل ك حكله وعػال : ﴿ُ]المؤملكف: ﴾َٝۡؽ أ َٛ َٓ َج ٫ٍُّ٩ ٱۡقَذ٧َ

َ
وَِحَ إََِلٍّ خ

ُ
٢ُۡٝ أ

َضٗج ة  َٔ َ٪ة ُٝۡؿَءا٩ًة  ٕۡ ةلُٓٮاْ إ٩ٍِّة َق٧ِ َٞ ٨ِّ َذ   األرض( مػف حكلػه وعػال : ﴿ ك)  [ُال ػف: ﴾ ]ٱۡۡلِ
َ
َ٭ة َوٱِۡل َٕ  ًَ ۡرَض َو

٩َةِم 
َ
ق( كلثػو ْٔٗ[  ما لـ اكػف  ػرؼ مػٌد  كذػذا مػذذب لثػو الطػاذر ثػف ثػكار)تَُ﴾ ]الر مف:لِِۡل

 .(ُ)ق( ك مهكر العراحاافُِٓ)ت ق( كلثو العز ال اللثوُّْ)ت العالق الثغدادم
الراثػػػ  كالخػػػامس: الثػػػكت ممػػػ  الممػػػدكد ممػػػ  مػػػا و ػػػدـ  دمػػػ  الملفطػػػؿ ممػػػ  المػػػد الملفطػػػؿ كمػػػ  

 لموطؿ مم  مدر  دخص لثك العالق ال ادظ الملفطؿ كممـ دو الكامؿ.ا
كشػاخه لثػو   ق(ّّٕ)تو الثػكت مػف خػالد كالثػكت مػف خمػؼ لمكػالمذذب الثػادس: كذػك مػدـ 

ق( كذكرر طا ب الواثار مف حراقوه مم  لثو الفوح دارس ْٕٔ)ت ق( كاثف شراحّٖٗ)ت الطاب
 .(ِ)ال ر مه ا وع-ق( َٗٓ)ت كوثعه مماه الشاطثو

 المذذب الثاث : كذك مدـ الثكت مف  مزة مف الطرا اف كذك الذم لـ اذكر دو الهداا  ثكار.
 طراػؽ اثػف غمثػكفمػف ممػ  شػوق مػ  المػد   الوعراؼ د ط ( ـ)كالمذذب القامف: كذك الثكت مم  

 .ق( كغاررّٗٗ)ت
 .(ّ)كغارر طؿ م  مد )شوق( دو العلكافكالمذذب الواث : كذك الثكت مم  الالـ كالملف

دمف ركل مله الثكت لطمؽ ما كاف مف كمم  كمػف  اس د د اخومؼ مله دو الثكت كمدمه كلٌما إدر 
كممواف  كملهـ مف خططه ثما كاف مف كممواف كشوق؛ كاوف كا مم  اثوقلاق  ػرؼ المػد دػال ثػكت 

ف كػػاف كممػػ  لكال ػػائمكف ثالثػػكت ممػػ  الثػػكت دػػو ) مماػػه ملػػه  ككػػذا اوفػػؽ قػػرة شػػوق(  اػػث لوػػ  كا 
 .(ٓ)"ذذا الذم حرللا ثه  كثه لأخذ"ق(: ّٖٓ  حاؿ اثف اللاظـ )ت(ْ)كركدر

 ق( مف مثاد ثف الطثاحَّٕ)ت كلٌما  فص مف ماطـ د د  اق مله الثكت مف طراؽ األشلالو
ق( ممػػػ  مػػػا و ػػػدـ مػػػف الخػػػالؼ مػػػف ّْٗ)ت ق( دػػػركار ملػػػه لثػػػك الطػػػاذر ثػػػف لثػػػو ذاشػػػـُِٗ)ت

كاف مف كمم  ككممواف  كخػص طػا ب الو راػد ثػكت مػا  إدراس  دأطمؽ طا ب الركض  مم  ما
كػػاف مػػف كمموػػاف مػػ  الػػالـ كشػػوق  كاوف ػػكا ممػػ  مػػدـ الثػػكت ممػػ   ػػرؼ المػػد إ  مػػا الفػػرد ثػػه مثػػد 

                                                           

 (.َْٖ/ُج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرٗٗص) ( الظر  ل مد ثف ال زرم: شرح طاث  اللشرُ)
 (.َْٖ/ُج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرِ)
 (.ِْٖ/ُج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرٗٗص) لشر( الظر  ل مد ثف ال زرم: شرح طاث  الّ)
 (.ِْٖ/ُج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرْ)
 (.ٗٗص) ( ل مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشرٓ)
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ق( مف األشلالو مػف الثػكت ممػ  الممػدكد: لم ّٖٔ)ت ق( مف لثاه مف الثامرمَْٓ)ت الثاحو
 الملفطؿ كما ذك دو غار الممدكد.

ق( مػػػػف ُّٓق( مػػػف الل ػػػاش)تّّْ)تم د ػػػد  ػػػاق الثػػػػكت مػػػف طراػػػؽ العمػػػػك  كلٌمػػػا اثػػػف ذكػػػػكاف 
داما كاف مف كمم  لك مػف كمموػاف  كخطػه ال ػادظ  (افرشاد)ق(  كلطم ه طا ب ِِٗ)ت األخفش

ق( ثما كاف مف كممواف كالالـ كشوق  كركار طا ب المثه  مف اثف ذككاف مف ُّْ)ت لثك العالق
 .(ُ)ثكت مم   رؼ المد لاضا ما  طرحه  ك  خالؼ مله دو مدـ ال

﴾  ظ ٥ٓ ﴾  ﴿الٓ ٥ٓ ﴾  ﴿َ ٫ كلٌما لثك  عفر د د حرل ثالثكت مم   ركؼ دكاوح الثػكر ل ػك حكلػه: ﴿
لاثاف لف ذػذر لاثػت لممعػالو كػاألدكات لألثػماق كاألدعػاؿ ثػؿ  ؛﴾  كثكت مم  كؿ  رؼ ملهآنۚۡ ك﴿

ف اوطػػػمت رثػػػما  كلاثػػػت ثمؤومفػػػ  كلػػػذا كردت مفػػػردة مػػػف  غاػػػر مامػػػؿ ك  مطػػػؼ ذػػػو مفطػػػكل  كا 
 .(ِ)دثكلت كأثماق األمداد إذ كردت مف غار مامؿ ك  مطؼ
ؿَِٝؽ٩َةالكهؼ  كللؼ ﴿﴾ دو ِٔٮََصةككرد مف  فص الخالؼ دو األرث  الكممات: كذو للؼ ﴿ ﴾ دػو ٦ٍّ

﴾ دػػو الوطفاػػؼ  داثػػكت ممػػ  األلفػػاف مػػف ثَ  ٢ َرانَ ﴾ دػػو ال اامػػ   ك ـ ﴿٦َ  ٨ َراق اػػس  كلػػكف ﴿
ككػػػذا و ػػػكؿ  (حامػػػا)ثػػػاأللؼ مثدلػػػ  مػػػف الولػػػكاف كوثػػػكت قػػػـ و ػػػكؿ  (مك ػػػا)دو ػػػكؿ  (مرحػػػدلا  كمك ػػػا)
ثػػؿ )دػػو ال اامػػ   ك ـ  (راؽ)قػػـ وثػػكت قػػـ و ػػكؿ  (مػػف)ككػػذا و ػػكؿ  (ذػػذا)كوثػػكت قػػـ و ػػكؿ  (مرحػػدلا)

 .(ّ)دو الوطفاؼ (راف
 اح المكطػػػكؿ( اثػػػكت : لٌف )لؿ  كشػػػوق  كالثػػػاكف الطػػػ اح المفطػػػكؿ  كالثػػػاكف الطػػػوالخالصفففة

دراس اها كؿ مف: مم  ثخمؼ مف ال ما .  مزة  كاثف ذككاف  ك فص  كا 
 ك در ثخمؼ مله. طؿ  كالمٌد الموطؿ اثكت مماهما  مزةكالمٌد الملف

 ك در ثال خالؼ. لثك  عفر كدكاوح الثكر اثكت مماها
 ك در ثخمؼ مله. كالكممات األرث   اثكت مماها  فص

 ؛لمػػػومٌكف مػػػف اللطػػػؽ ثػػػالهمز :ث ماػػػ  ل كالػػػه ذػػػكك ػػػه الثػػػكت ممػػػ  الثػػػاكف حثػػػؿ الهمػػػز  التوجيفففو:
لثعػد مخر ػػه  اػػث وخػرج الهمػػزة مػػف لحطػ  ال مػػؽ  كداهػػا طػفواف مػػف طػػفات  ؛لطػعكث  اللطػػؽ ثػػه

 ال ٌكة  كذما: ال هر  كالشٌدة.

                                                           

 (.ْْٖ/ُج(  اللكارم: شرح طاث  اللشر)ِْٔ/ُج) شرح طاث  اللشر الهادم ( الظر  م مد ثالـ م اثف:ُ)
 (.ََُص زرم: شرح طاث  اللشر) مد ثف الل( الظر  ِ)
(  ّْٖ/ُج) (  اثف ال زرم: اللشػر دػو ال ػراقات العشػرََُص( الظر  ل مد ثف ال زرم: شرح طاث  اللشر )ّ)

 (.ْٖٓ/ُج) اللكارم: شرح طاث  اللشر
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ف اوطػمت  :كك ه الثكت مم   ػركؼ دػكاوح الثػكر ذػك لفَّ ذلػؾ لثاػاف لف ذػذر ال ػركؼ مفطػكل  كا 
 ٌر مف لثرار ا وعال .رثما  كدو كؿ  رؼ ملها ث

ألف كطمها حد  ؛لف الثكت اكضح معالاها لكقر مف كطمها :كك ه الثكت مم  الكممات األرث  ذك
 اكذـ معل  غار المراد.

 .(ُ)لفَّ ذلؾ ذك األطؿ :كك ه مدـ الثكت مم  كؿ ذلؾ ذك
ـ الثكت وثعا كاوثاف األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو الثكت مف خالؿ اخوالؼ  ك األثر:

كذلػػؾ لعػػدـ قثػػكت الركااػػ  مػػلهـ  ؛ خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذلػػؾ  دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر   امػػـز الثػػكت
ثه   اث لف الثكت م اد ثاللص كما و دـ  كمم  حراقة  مزة كمكاد اه امـز الثكت ككؿ مم  لطمه 

ارذػا دػو ذلػؾ  إذ كمذذثه دػو المكاضػ  الوػو اثػكت مماهػا كمػا ثػثؽ  ك ثػد مػف مرامػاة الطػرؽ كو ر 
لٌلػػه اكػػرر الوركاػػب كذػػك خمػػط ال ػػراقات كالطػػرؽ ثعضػػها ثػػثعض كمػػا لػػص ممػػ  ذلػػؾ غاػػر كا ػػد مػػف 

 .(ِ)العمماق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ِْٓ ِْْ/ُج) ( م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرُ)
 (.ُّٖ/ِج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرُٗٗ/ِج) عشر( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات الِ)
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 لوصلأثر اختالف القراءات في ىمزتي القطع وا :المطمب الثاني

ما ذمزة حط .  الهمزات الكاردة د  ال ر ف   وخرج مف ككلها إما ذمزة كطؿ  كا 
ه اوكطػؿ ثهػا أللػ ؛  كثػمات ذمػزة كطػؿ(ُ)وقثػت اثوػداق كوثػ ط كطػال والوػ ومزة الكطؿ دهػدأما ذ

غار  ال   والكحؼ د وكذلؾ ألف األطؿ د ؛رادة اللطؽ ثهاثوداق الكالـ ملد إ وإل  الثاكف الكاح  د
  لكؿ الكممػ و  دإذا كحػ  ثػاكف دػ(ِ)ا ثوداق لف اككف ثال رك  والركـ لف اككف ثالثككف  كاألطؿ د

 والوػ وطػؿ ثهػا إلاػه  كلمػا ذمػزة ال طػ  دهػاراد ا ثوداق ثها دال ثد مف افوااف ثهمزة كطػؿ لموك  والو
 .(ّ)أللها و ط  ثعض ال ركؼ مف ثعض ملد اللطؽ ثها ؛وقثت اثوداق ككطال  كثمات ذمزة حط 

 الفرق بينيما، وصورىما:
  لك (المَّػػهً )كػػكف إ  مو ركػػ  ثفػػوح ل ػػك لكؿ الكممػػ  المثوػػدل ثهػػا  ك  و وك  وكػػكف ذمػػزة الكطػػؿ إ  دػػ

ثػػؿ ك  وكػػػكف   خرذػػػا  وكثػػط الكممػػػ  ك  دػػ وك  وكػػكف دػػػ  (اٍدعي )  لك ثضػػـ ل ػػػك (اٍحػػػرىلٍ )ثكثػػر ل ػػك 
 ألف الثاكف   اثودل ثه.؛ لكلها وثاكل  د

َٟ  ﴿ :لكؿ الكمم  مفوك   ل ك ود ولما ذمزة ال ط  دإلها وأو ًَۡجَٰ َُ ۡخ
َ
رة   لك مكثك [ُالككقر:] ﴾أ

ٓ  ﴿: ل ك ة ْ ﴿:   لك مضمكم  ل ك[ُ] الككقر: ﴾إِجٍّ ودُٮا
ُ
  اثودل     ثاكل  إذ الثاكف [َُُ]الث رة: ﴾أ

 :  لك مكثكرة ل ك[ِاكثؼ: ]﴾ُٝۡؿَءا٩ٗة ﴿: كثط الكمم  مفوك   ل ك ود وثه كما و دـ  ككذلؾ وأو
 ﴾ًثئرو  ﴿ :  لك ثاكل  ل ك[ٖ]الوككار: ﴾ٱل٧َۡٮُۡءۥَدةُ ﴿ :  لك مضمكم  ل ك[ٖ]الوككار: ﴾ُقه٤َِۡخ ﴿

ٓكق﴾ :  لك مكثكرة ل ك[َِ: ]الث رة ﴾﴿شىٓاقى :  خر الكمم  مفوك   ل ك و  كد[ْٓ]ال  :  ﴿حيري
 ﴿ :  لك ثاكل  ل ك[ُٓ: ]الث رة ﴾اىثوىهًزئي ﴿ :  لك مضمكم  ل ك[ِِٖ]الث رة:

ۡ
ٍَّنأ  ﴾إِن ن

 ومكاض  معال  ثاأو ود كؿ مف ا ثـ  كالفعؿ  كال رؼ و  كو   ذمزة الكطؿ د[ْ]الشعراق:
 .(ْ)كؿ مف ا ثـ  كالفعؿ  كال رؼ مطم ا ودإلها و   د وفطامها  لما ذمزة ال ط 

                                                           

(  م مػد ل مػد م مػد معثػد: الممخػص المفاػد ْٖٕ/ِالظر  المرطفو: ذداا  ال ارم إل  و كاد كالـ الثارم )ج (ُ)
(  إثػراذاـ ال رمػو: مع ػـ ُُّ)ص ( ـََِٕ-قُِْٖ) ط/ القالا  مشر  ال اذرة –دار الثالـ  دو ممـ الو كاد 

 .(َُّ)صممـك ال ر ف 
دو دػو كافاػ  ا(  ل مػد ال فاػاف: الػك ٖٓص) ( الظر  طفكت م مكد ثالـ: دػوح رب الثراػ  شػرح الم دمػ  ال زراػ ِ)

 (.َُٖص) ورواؿ ال ر ف الكراـ
 (.ِٕٖص( الظر  مطا  حاثؿ لطر: غاا  المراد )ّ)
دو دػػو كافاػػ  ورواػػؿ (  الظػػر  ل مػػد ال فاػػاف: الػػكاُّٖ ُِٖص) ( م مػػكد ممػػو ثثػػه: العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػدْ)

 (.ُُٓص) ال ر ف الكراـ
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و مشر اثما ملها وثع  كاردة دػ واقل واألثماق مف  اث المغ  إ  د وقـ إف ذمزة الكطؿ   و   د
 :وال ر ف  كذ

آءً ﴿: مككف مف خمث  ل رؼ ل ك م  لوالمطدر مف كؿ دعؿ ماض خماث - ُ  ﴾.ٱَِٚتَ
 ﴾.ٱقذ١َِجةرا  ﴿: مككف مف ثو  ل رؼ ل ك مل  والمطدر مف كؿ دعؿ ماض ثداث - ِ
٬َِۡل  ﴿ :اثف ثالوذكار ل ك - ّ

َ
ةَل َرّبِ إِنٍّ ٱثِِۡن ٨ۡ٦ِ أ َٞ ب٫ٍُّۥ َذ  [.ْٓ]ذكد: ﴾َو٩َةَدىَٰ ٩ُٮٞح رٍّ

٧َِٔسَٰنَ  ﴿ :اثل  ثالوألاث ل ك - ْ  .[ُِ]الو راـ:  ﴾ ٱثَ٪َخ 
ة  ﴿ :ثالوذكار ل ك امرل - ٓ ًّٗ ِٟ ثَِ٘ َّ٦

ُ
 َقٮۡءٖ َو٦َة ََك٩َۡخ أ

َ
ثُٮِك ٱۡمَؿأ

َ
ۡػَخ َفَُٰؿوَن ٦َة ََكَن خ

ُ
أ [ ِٖمراـ: ] ﴾َيأ

ْ إِِن  ﴿ [ ّٖالمعارج: ] ﴾ٱۡمؿِي  ُُكَّ  ﴿    .[ُٕٔاللثاق: ] ﴾ ٱۡمُؿٌؤا
٤َِ٭ة نُُنٮًزا ﴿ :امرلة ثالوألاث ل ك - ٔ ٕۡ ةٌ َػةَٚۡخ ٨ۢ٦ِ َب

َ
ة  ِإَوِن ٱۡمَؿأ ًٗ َؿا ۡٔ ۡو إِ

َ
 [.ُِٖاللثاق: ] ﴾أ

ََٰى َٚ ٱر٬َُۡجٮِن  ﴿ :اقلاف ثالوذكار ل ػك - ٕ َِٰظ ٞؽ َٚ إِيٍّ ـَ ٧َة ٬َُٮ إَِؾَٰ ٫ٞ  ََٰ٭ۡيِ ٱزۡجَۡيِ  إِجٍّ ُ َّل َتذٍِّؼُؾٓواْ إَِؾ  ﴾َوَٝةَل ٱّللٍّ
 [.ُٓ]الل ؿ:

ة دََؿكَ ٧َة ٱثل٤َُّ َٚإِن ََكَجَذة ٱزۡجََذۡيِ ٤ََٚ٭ُ  ﴿ل ك:  اقلواف ثالوألاث - ٖ  [.ُٕٔاللثاق: ] ﴾َسةِن ِم٧ٍّ
ٰىَۡلَ  ﴿ :اثـ ل ك - ٗ

َ
َٟ ٱِۡل ِ  [.ُاألمم : ] ﴾َقّجِِط ٱۡق٥َ َرّب

 ٱثۡجََتٍّ ﴿ :اث اف لهما  كمقل  ل ككاٍمرىلىةه( ثالوألاث مفردا كالمقالاف الث -اٍثلىهي  ) وكحد اأو  كؿ مف لفظ
د﴿ :  كل ك[ِٕ: ال طص] ﴾َفََٰذۡيِ 

َ
اقلاف  وكؿ مف لفظ و[  كحد اأوُِٖالث رة:] ﴾ةنِ َٚؿَُص٢ٌ َواْمَؿأ

 ثالوذكار  كاقلواف ثالوألاث غار مضاؼ لكمم  لخرل كالمقالاف الثاث اف لهما.
لإلضاد   كاككف ما حثمها  ذذر ال ال  ولكف و ذؼ اللكف األخارة ملهما د لك مضادا لمفظ العشرة

اف م ركراف م  إضادوهما ل ر  إذ   اك دد ط دكف ا ال  اللطب و  ال  الرد   لك ااقن د وللفا د
َِشَ َمۡ٭ٗؿا  ٱۡثَ٪ة﴿ :ال ر ف ل ك ولمعشرة د َِشَ ٩ًَِٞٗجة ٱۡثَِنۡ [  ﴿ّٔ]الوكث : ﴾َٔ  ٱزۡجَذَة[  ﴿ُِ ]المائدة: ﴾ َٔ

ًۡٗ٪ة ةَ َخ ِۡشَ َم٧ٗة ٱزۡجََتۡ [  ﴿َٔ]الث رة: ﴾ َٔ
ُ
ة أ ًَ ۡقَجة

َ
ةَ أ ِۡشَ ظ [  كما مدا ذذر األلفأَُ]األمراؼ: ﴾ َٔ

 .(ُ)اضؼ إل  العشرة األرثع  مما ثثؽ ذكرر دمـ اقٌف كلـ
اثػف  :مل (اثػلـ)الػدثر  كلفػظ  :مل( اثػت)لفػظ  والمغػ  دكف ال ػر ف دهػ وكلما القالق  الثاحاػ  الػكاردة دػ

 .(اامف ا ألدعمف الخار ): ل ك  ال ثـ :ثمعل  (اامف)ثزاادة الماـ  كلفظ 

                                                           

(  الظػػر  زكراػػا األلطػػارم: الػػدحائؽ الم كمػػ  دػػو ُْٖ ُّٖص) م مػػكد ممػػو ثثػػه: العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػد( ُ)
 (.َِِ ُِٗص) (  مثد ال ؽ ال اضو: الع د الفراد دو ممـ الو كادَُٕ َُٔص) شرح الم دم 
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 .(ُ)كحاؿ إله  رؼ  كالرا ح لله اثـ لفظ اامف د اؿ إله اثـ  وكحد اخومؼ د

 حكم البدء بيمزة الوصل:
اثوػدل ثهمػزة الكطػؿ دػو ذلػؾ كمػه مػا كرد ملػه دػو ال ػر ف  كمػا لػـ اػرد مكثػكرة  في األسماء: - ل

 ك كثا.
 في األفعال المبدوءة بيمزة الوصل، وحكم البدء في ىذه األفعال: - ب

 والخماثػ والفعػؿ الماضػ ور مػف المغػ  إ  دػغاػر  وال ػر ف ك  دػ واألدعاؿ د وك  و   ذمزة الكطؿ د
ََفأ  ل ػك: ﴿ َُ مػر مػف [  كاألَٔ]الث ػرة: ﴾ٱۡقتَۡك َ َٰ  ل ػك: ﴿ و[   لك الثداثػّّ ؿ ممػراف: ] ﴾ ٱۡو

ؿۡ ﴿: ل ػك -مككف مػف قالقػ  ل ػرؼ مل- وكؿ ماض قالق ُْ  وماضػال[  كاألمػر مػف ِٗٓ]الث ػرة: ﴾ٱ٩
ْ  ل ػك: ﴿  وخماثال ُٞ ٓٮا ِ٤ َُ ُِٛؿواْ ل ػك: ﴿ وثداثػكال[  ِٗ ]المرثػالت: ﴾ ٱ٩ ۡ٘ [  دػال َُلػكح: ] ﴾ٱۡق َذ
األمػػػر مػػػف  و  ك  دػػػولرثػػػام  لك اوالقالقػػػ والماضػػػ والمضػػػارع لثػػػدا  ك  دػػػ وذمػػػزة الكطػػػؿ دػػػ ووػػػأو

 دكف غارر.  ومدد ال ركؼ ثالفعؿ الماض وكالعثرة د والرثام والماض
إف كاف قالث   مضمكم  ك كثا  ذذر األدعاؿ كمها ماضا  كالت لك لمرا وكاثودل ثهمزة الكطؿ د

ؿٍّ [  ﴿ُِٓ]الل ؿ: ﴾ ٱۡدعُ [  ﴿َُ]األلعاـ: ﴾ ٱۡقُذۡ٭ـِئَ ﴿ ل ك:  الفعؿ مضمكما ضما  زما ُُ ًۡ  ﴾ ٱ
ِٛۡؿ لَُ٭٥ۡ ﴿ :ل ك  [  لما إذا كاف قالث الفعؿ مفوك اُّاكثؼ: ] ﴾ٱۡػُؿۡج  [  ﴿ُْٓ]األلعاـ: ۡ٘  ﴾ٱۡقَذ

ْ   لك مكثكرا ل ك: ﴿[َٖالوكث : ] ٓٮا ُٞ ِ٤ َُ   لك كاف مضمكما ضما مارضا [ ِٗالمرثالت:] ﴾ ٱ٩
ْ  : ﴿وكذلؾ د دُٮا

ۡ
ٓٮاْ  [  ﴿ّٗ ؿ ممراف: ] ﴾ َٚد ٌُ ْ وَ  [  ﴿ُٕاكلس: ] ﴾ُث٥ٍّ ٱٝۡ ٮا ٌُ   [ٓٔ :ال  ر] ﴾ ٱۡم

﴿ ْ ْ  َٝةلُٮا ِن ٱۡمُنٮاْ    ﴿[ٕٗ:الطادات ] ﴾ ٱۡبُ٪ٮا
َ
ل ر ف  دإله اثودل ا و  الو  لـ اأت غارذا د[ٔص: ] ﴾أ

ْ ذلؾ كمه مكثكرة ك كثا  كالدلاؿ مم  مركض ضـ القالث داما و دـ مف: ﴿ ود ثهمزة الكطؿ دُٮا
ۡ
﴾ َٚد

ْ [  ﴿ّٗ] ؿ ممراف: ٓٮا ٌُ كما ثعدذما مما ذكر للؾ لك خاطثت ثأ د ذذر   [ُٕ]اكلس: ﴾ُث٥ٍّ ٱٝۡ
لك احضاا( دإله ازكؿ الضـ مما ادؿ  ( لك )احض دأت لك دأواا األدعاؿ المفرد لك ا قلاف د مت: )

ؿْ  ﴿ :ه غار  ـز كالضـ د  ل كم  مركضه  كككلم ُْ لك خاطثت ثها المفرد  لك ا قلاف   والو ﴾اجْ
 .(ِ)ذلؾ كمه و   دإف ضـ القالث ملها   ازكؿ دلك ال مام

                                                           

 (  اثف لثو ال داد: شػرح لهػ  الثالغػ ُٔٓ ُٓٓ/َُج) اط األمظـ( الظر  لثك ال ثف ثف ثادر: الم كـ كالم ُ)
 (.ُّٖ/ُج) (  لثك الث اق العكثرم: المثاب دو ممـ الثلاق كافمرابٓٓ ْٓ/ٕج)
(  الظػػػػر  مطاػػػػػ  حاثػػػػػؿ لطػػػػر: غااػػػػػ  المراػػػػػد ُٖٓ ُْٖص) ( م مػػػػكد ممػػػػػو ثثػػػػه: العماػػػػػد دػػػػػو ممػػػػـ الو كاػػػػػدِ)
 (.َِٕ ِٗٔص) كاد ال ر ف(  ر اب ش  و:  ما  الوالكة دو و ُِٖ َِٖص)
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 :ل   كـ ذمزة الكطؿ دو األدعاؿ ث كلهإق( ّّٖ)ت كحد لشار اثف ال زرم

ـٌ  . ٍطًؿ ًمف ًدٍعؿو ًثضى ـٌ كىاٍثدىٍل ًثهىٍمًز اٍلكى  .. إٍف كىافى قىاًلثه ًمفى اٍلًفٍعًؿ ايضى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى اٍلكىٍثًر كىاٍلفىوٍػػػػػًح  .  (ُ) .. ...........................كىاٍكًثٍرري  ى

 الحروف المبدوءة بيمزة الوصل، وحكم البدء بيا في ىذه الحروف: -ج

٧ُۡف ﴿ :ل ك (اؿ) ود ال ر ف إ  وال ركؼ د وك  و   ذمزة الكطؿ د ٧َؿُ وَ  ٱلنٍّ َٞ [  ٓ:الر مف] ﴾ ٱ٣ۡ
 وكذك ضعاؼ  كاثودل ثهمزة الكطؿ د هامم  ال كؿ ث رداو (اامف) وغارر مف المغ  إ  د وك  د

 ال ر ف. وغارذا مما كرد د و وفوح دمفوك   ك كثا  ك ( اؿ)
لقػػه ضػػما  زمػػا  الفعػػؿ المضػػمـك قا ود ػػط كضػػمها دػػ( اؿ) ودػػومخص ك ػػكب دػػوح ذمػػزة الكطػػؿ دػػ

 ككثرذا داما مدا ذلؾ مف األثماق كاألدعاؿ المثدكقة ثهمزة الكطؿ.

 حكم ىمزة الوصل الواقعة بعد ىمزة االستفيام:
  كذلؾ دو ل ك حكله: قـ إف ذمزة الكطؿ إف كحعت ثعد ذمزة اثوفهاـ ك ب  ذدها

ِ َخۡ٭ ٗؽا﴿ ِٔ٪ َؽ ٱّللٍّ َ ۡؾُت٥ۡ  َّتٍّ
َ
 ﴿ :[  كحكلػهَٖ]الث ػرة: ﴾٢ُۡٝ خ

َ
ًۡ َت أ َ٘ َٓ ٱ٣ۡ  َ٤ : [  كحكلػه وعػال ٖٕ﴾ ]مػراـ:ٍَّ

ِ ٠َ ِؾثًة﴿ ىَٰ ٰىََلَ ٱّللٍّ ۡذََتَ
َ
ۡق َذ١َۡۡبَۡت  ﴿ [  كحكلػه:ٖ﴾ ]ثػثأ:أ

َ
ۡؿَت لَُ٭ ٥ۡ ﴿: [  كحكلػهٕٓ﴾ ]ص:أ َٛ ۡ٘ ۡق َذ

َ
﴾ أ

لاثػوغفرت( د ػذدت ذمػزة  -لاثػوكثرت -لادوػرل -لاطمػ  -إذ لطػمها  ماعػا: )لاوخػذوـ  [ٔ]الملػاد كف:
د الكطػؿ  ـ وعراػؼ  ك اكػكف د ذمزة ا ثوفهاـ وخفافا  كذلؾ كمه إذا لـ وكػف ثعػالكطؿ لكحكمها ثع

٠ََؿۡي٨ِ : ﴿وذلؾ د ُ   ﴿[ُٗاكلس: ﴾ ]َءٓا٣َٰۡٔـ٨َ [  ﴿ُّْاأللعاـ: ] ﴾َءآَّلٍّ  [.ٗٓاكلس: ] ﴾َءاّلٓلٍّ
ذذر الكممات دإله   ا كز  ذؼ ذمزة الكطؿ لئال اموثس  ودلما إذا كاف ثعد  ـ وعراؼ كما 

لما وثدؿ للفا كومد مدا  زما  لك وثهؿ ثاف الهمزة ا  ثوفهاـ ثالخثر داوغار المعل  وثعا لذلؾ  كا 
ُكٮُق ٥ُ ٱِِلقۡ  ﴿ كاأللؼ ثال مد  كا كز ا ثوداق ب ُٛ ثالهمزة لك ثالالـ د ط دكف  [ُُ] ال  رات:﴾ٱ٣ۡ

 .(ِ)ذمز  كاألكؿ لكل 

                                                           

 .(َُُ َُِ)اف و( رحـ الثاِِ) ( اثف ال زرم: الم دم  ال زرا  صُ)
 (  اثػػف ال ػػزرم: الومهاػػد دػػو ممػػـ الو كاػػدُٖٔ ُٖٓص) ( الظػػر  م مػػكد ممػػو ثثػػه: العماػػد دػػو ممػػـ الو كاػػدِ)
 (.ُٕ َٕ/ُج(  الدمااطو: إو اؼ دضالق الثشر )ٕٗص)
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ٓ ل ػك: ﴿لـ وكف ثعد ذمزة اثوفهاـ كلما  كـ ذمزة ال ط  دو  ا ها دائما  اقما كحعت إف  َرۡد٩َ ة
َ
 ﴾ِإَوَذآ أ

٩  َؾۡرَتُ٭٥ۡ [  لٌمػػا إذا كحعػػت ثعػػد ا ثػػوفهاـ ل ػػك ﴿ُٔ]ا ثػػراق:
َ
ق دػػو ا[ د ػػد اخومػػؼ ال ػػر ٔالث ػػرة: ﴾ ]َءأ

 .(ُ)و  ا ها كوثهامها  كحد ثثؽ ثااف ذلؾ ملد الكالـ مم  ل كاـ الالـز الكممو
 :واألثر المترتب عمى ذلك االختالف، اختالف القراءات في أحكام ىمزة الوصل

ثػ اطها ملػد كطػمها ثمػا حثمهػا  كلكػلهـ  اوفؽ ال راق مم  اقثات ذمزة الكطؿ دػو  ػاؿ ا ثوػداق ثهػا كا 
 اخومفكا دو ثعض مثائؿ درش ال ركؼ كالوو لها وعمؽ ثأ كاـ ذمزة الكطؿ  كمف ذذر المثائؿ:

 :أو ىمزة وصلاختالف القراءات في اليمزة بين كونيا ىمزة قطع / ُ

 كمف األمقم  مم  ذلؾ: 

َٞ ةِِم َودَ ۡؾ٠رِيِي  ل/ حػاؿ وعػال : ﴿ ًُۡس٥ ٦ٍّ  َ٤ َٔ ۡٮِم إِن ََكَن ٠َ ُۡبَ  َٞ َٰ ۡٮ٫٦ِِۦ َي َٞ  ٩ُٮٍح إِۡذ َٝةَل ٣ِ
َ
ًِۡ٭٥ۡ َجَجأ َ٤ َٔ َوٱد٢ُۡ 

ََكَٓءُز٥ۡ أَِب ۡمَؿُم٥ۡ َوُۡشَ
َ
ٓٮاْ أ ُٕ َۡجِ

َ
ُۡخ َٚأ ِ دََٮُكٍّ ََل ٱّللٍّ َٕ ِ َذ ٌُ ٓٮاْ  َيَِٰخ ٱّللٍّ ۡٝ ٗح ُث٥ٍّ ٱ ًُۡس٥ۡ ُد٧ٍّ َ٤ َٔ ۡمؿُُز٥ۡ 

َ
ُث٥ٍّ َّل يَُس٨ۡ أ

ُؿوِن  ِْ  [.  ُٕ﴾ ] اكلس :إََِلٍّ َوَّل دُ٪

دىأى ًمعيٓكٍا( ث ط  الهمزة مفوك   ككثر الماـ  كحرل ركاس ثكطػؿ الهمػزة كدػوح  حرل ال مهكر) القراءات:
 .(ِ)الماـ

هـ: كذك مأخكذ مف حكل الرثامو  (ل م )ؿ لمر مف لله دع :ك ه حراقة ال مهكر ثال ط  ذك التوجيو:
 ( مػ )لله دعؿ لمر مف  :كمزمت مماه  كك ه مف حرل ثالكطؿ ذك ل معت مم  األمر: إذا ل كموه

ََتَٰ    حاؿ وعال : ﴿(درَّؽ)القالقو ضد 
َ
ًَۡؽهُۥ ُث٥ٍّ خ ٠َ َٓ ۡٮُن ََٚض٧َ َٔ َٰ ِٚۡؿ  (ل مػ )[. كا ػاؿ: َٔطػه: ] ﴾َذَذَٮىلٍّ

 (ل مػ )ك ( مػ )مقػؿ:  معػت ال ػكـ  كحاػؿ:   دو ا مااف (ك م )ك: ل معت لمرم دو المعالو ل 
 .(ّ)ثمعل  كا د  كحد اثوعمؿ كؿ مكاف اآلخر

لٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذذر اآلا  داظهر مف خالؿ اخوالؼ لكع الهمػز  األثر:
مها  دعمػػ  حػػػراقة ال مهػػكر وكػػػكف ك كمػػه وثعػػا  خػػػوالؼ ال ػػراقات دػػػو اآلاػػ  ثػػػاف حطػػ  الهمػػزة ككطػػػ

                                                           

 .( مف ذذا الث ثِّٖالظر  ص ) (ُ)
 (  مثػػػػػدالفواح ال اضػػػػو: الثػػػػدكر الزاذػػػػػرةِٖٓ ِٖٔ/ِج) ( الظػػػػر  اثػػػػف ال ػػػػزرم: اللشػػػػػر دػػػػو ال ػػػػراقات العشػػػػرِ)
 ( .َُّص) (  لثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث ُٔٔص)
(  الظػػر  اثػػف خالكاػػ : ال  ػػ  دػػو ال ػػراقات ُّٖ/ُج) ( م مػػد ثػػالـ م اثػػف: ال ػػراقات كلقرذػػا دػػو ممػػـك العرثاػػ ّ)
 (.َْٓ/ِ(  اللكارم: شرح طاث  اللشر)ُّٖص) ثث ال
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الهمزة لم ط   ك الئذ وقثت كطال كاثوداق  كذذا ذك  كـ ذمزة ال طػ  كمػا و ػدـ  كممػ  حػراقة ركاػس 
وككف الهمزة لمكطؿ ك الئًذ وقثت اثوػداق كوثػ ط دػو الػدرج  كذػذا ذػك  كػـ ذمػزة الكطػؿ كمػا ثػثؽ  

   اوطالها ثالفاق. ؛كذلا   وككف إ  در ا

َٟ  إ٫ٍُّ٩ِۥ ُمِى ًُجَ٭ة ٦َ ةٓ  ل : ﴿حػاؿ وعػا -ب دَ
َ
َظٌؽ إِّلٍّ ٱۡمَؿخ

َ
٢ِۡ َوَّل ي٤ََۡذِٛۡخ ٦ِ٪ُس٥ۡ أ ٖٓ ٨َِ٦ّ ٱَلٍّ ُۡ َٟ ثِِٞ ِ٤٬ۡ

َ
ۡۡسِ ثِأ

َ
َٚأ

ؿِيٖت  َٞ ِ ۡجُط ث ٣َۡحَف ٱلىَّ
َ
ۡجُطۚۡ خ َِٔؽ٥ُ٬ُ ٱلىَّ َوةَبُ٭٥ۡۚۡ إِنٍّ َمۡٮ

َ
٢ِۡ َٚ [. ﴿ ُٖ﴾ ]ذكد :أ ٖٓ ٨َِ٦ّ ٱَلٍّ ُۡ َٟ ثِِٞ ِ٤٬ۡ

َ
ۡۡسِ ثِأ

َ
ٓۡ  أ َوٱدٍّجِ

َظؽٞ 
َ
ۡدَبََٰؿ٥ۡ٬ُ َوَّل ي٤ََۡذِٛۡخ ٦ِ٪ُس٥ۡ أ

َ
ًُۡر دُۡؤَمُؿونَ  أ ٮاْ َظ ٌُ ۡۡسِ ثَِِٕجةدِي ََلًۡٗل إ٩ٍُِّس٥ [  ﴿ٓٔ﴾ ]ال  ػر : َوٱۡم

َ
َٚأ

ٮَن  ُٕ ذٍَّج  [.  ِّ﴾ ]الدخاف :٦َّ

اثف كقار ثهمزة ثهمزة حط  مفوك   ثعد الفاق  ك حرل لاد  كلثك  عفر ك  دىأىثًر( حرل ال مهكر) القراءات:
 .(ُ)كطؿ

ُق ۡجَد٨ََٰ . كدلامػه حكلػه وعػال : ﴿(لثػرل)ك ػه حػراقة ال مهػكر ثػال ط  ذػك للهػـ لخػذكر مػف:  التوجيو:
ىَٰ  ۡۡسَ

َ
ِٓي أ  للػػه لخػػذر مػػف ثػػرل  كدلامػػه حكلػػه وعػػال : :[  كك ػػه مػػف حػػرل ثالكطػػؿ ذػػكُ]افثػػراق: ﴾ٱَّلٍّ

٢ِۡ إَِذا يَۡۡسِ ﴿  ؽ.ق( شاذد لهما: ُٖل كثرل. كثات اللاثغ  )ت[  كذما لغواف لثر ْ]الف ر: ﴾َوٱَلٍّ

 (ِ)ثرت مماه مف ال كزاق ثارا  ... وز   الٌشماؿ مماه  امد الثرد

 .(ّ)كاركم لثرت مماه. كحاؿ معل  لثرل: ثار مف لكؿ الماؿ  كثرل: ثار مف  خرر.
لكع الهمػز كاوثاف األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذذر المكاض  مف خالؿ اخوالؼ  األثر:

ك كمه وثعا  خوالؼ ال راقات دو ذذر اآلاات ثاف حط  الهمزة ككطمها  دعم  حراقة ال مهكر وككف 
الهمزة لم ط  ك كمها ذك افقثات كطال كاثوداق  كمم  حراقة كطؿ الهمػز ثػاككف ال كػـ ذػك قثػكت 

 زة الكطؿ. الهمز ملد افثوداق ثها ك ذدها ملد كطمها ثما حثمها كما ذك م رر دو  كـ ذم

                                                           

 (  .ُْٕص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةَِٗ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
:  ق(ّٔٓثماماؿ ثف ال اثـ ثف ماذكف ثف ذاركف ثف ماث  ثف م مد ثف ثمماف )تإ الظر  لثك ممو ال الو: (ِ)

الزاذػر (  لثػك ثكػر األلثػارم: ٕ/ُ)ج ( ـُِٔٗ-قُّْْ)ط/ القالاػ    دار المطػرا   مػالو اللػكادراألمالو شكاذ األ
(  األزذػرم: ٓٓ/ِ)جثاػركت  ط/األكلػ   -لرثػال مؤثثػ  ا   اوـ طػالح الضػامفو  اؽ:  :دو معالو كممات اللاس

ثاػػركت    –لوػػراث العرثػػو دار إ اػػاق ا  وهػػذاب المغػػ : ق(َّٕثػػك ملطػػكر )تل مػػد ثػػف األزذػػرم الهػػركم م مػػد ثػػف ل
 .(ُّٓ/ْ)ج(  ـََُِط/ األكل  )

(  الز ػػاج: ّْٕص) (  الظػػر  اثػػف زل مػػ :   ػػ  ال ػػراقاتُٖٗص) ( اثػػف خالكاػػه: ال  ػػ  دػػو ال ػػراقات الثػػث ّ)
مراثه )  ( .ُّٕ/ِج) (  الفراق: معالو ال ر فُِٖ/ّجمعالو ال ر ف كا 
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 :ءات في االستفيام قبل ىمزة الوصل بين إثباتو وحذفواختالف القرا/ ِ

َ َّل كمقاؿ ذلػؾ حكلػه وعػال : ﴿ ۥٓ إِنٍّ ٱّللٍّ ٫ُُ٤ ُِ َ َقحُۡج ۡعُؿ  إِنٍّ ٱّللٍّ ۡٮاْ َٝةَل ُمٮََسَٰ ٦َة ِصۡبُذ٥ ث٫ِِ ٱلّكِ َٞ ٣ۡ
َ
ةٓ خ يُۡى٤ُِط  ٧َ٤ٍَّٚ

ِكِؽي٨َ  ۡٛ  [. ُٖ﴾ ] اكلس :َخ٢َ٧َ ٱل٧ُۡ

ث اق ذمزة الكطؿ  كحرل لثك ممرك كلثك  لقراءات:ا حرل ال مهكر)الث ر( ث ذؼ ذمزة ا ثوفهاـ كا 
٠ََؿۡي٨ِ ﴿ : عفر ثزاادة ذمزة اثوفهاـ حثؿ ذمزة الكطؿ ك الئذ وككف مقؿ  .(ُ)  كما لشثهها﴾َءآَّلٍّ

ئوـ ثه   اراد: الذم  (الذم)لله  عؿ )ما( ثمعل   :ك ه مف حرل ث ذؼ ا ثوفهاـ ذك التوجيو:
)ما( ؼ  ( خثر ا ثوداقرالث )ك  مائدذا ك)ثه(  مثودلة  ك ) ئوـ( طم  )ما( (ما)الث ر  ؼ 

لله  عؿ )ما( داه ثمعل : لم شوق  :ك)الذم( ذاذلا ثمعل  كا د  كك ه مف حرل  ثا ثوفهاـ ذك
َِٚكۡعؿٌ ﴿ : ئوـ ثه  الث ر ذك  دلامه: حكله وعال 

َ
ٓ  أ ثمفظ  الوكثاخ كذو للؼ  [ ُٓ:الطكر﴾ ]َفََٰؾا

 .(ِ)أللهـ حد مممكا لله ث ر ؛ا ثوفهاـ
كلٌما لقر اخوالؼ ال راقات دػو ذػذا اآلاػ  داوضػح مػف خػالؿ اخػوالؼ لػكع الهمػز ك كمػه وثعػا  األثر:

قثاوهػػا  دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر ث ػػذؼ ا ثػػوفهاـ   خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذمػػزة ا ثػػوفهاـ ثػػاف  ػػذدها كا 
ألٌلػػه لػػـ اثػػؽ ثعػػد  ػػذؼ ا ثػػوفهاـ إٌ  ذمػػزة  ؛ثوػػداق ك ذدػػه دػػو الػػدرجذػػك إقثاوػػه اثػػاككف  كػػـ الهمػػز 

لظػػرا   ومػػػاع  ؛ثػػه( الكطػػؿ كذػػذا ذػػك  كمهػػا  كاوروػػب ممػػ  ذػػذر ال ػػػراقة  ػػذؼ اػػاق الطػػم  دػػو )
ألٌف ذمػزة  ؛الهمػزة ذػك إقثاوهػا كطػال كاثوػداق الثاكلاف  كمم  حراقة مف لقثت ا ثوفهاـ ثػاككف  كػـ

  كذػػذا ذػػك  كمهػػا  كالػػو  مػػف إقثػػات ذػػذر الهمػػزة ك ػػكد مػػداف األكؿ مػػد ا ثػػوفهاـ ذػػو ذمػػزة  حطػػ
الطػػم  الكثػػرل  دوكطػػؿ ذػػاق الضػػمار دػػو )ثػػه( ثاػػاق  ك كمػػه  كػػـ الملفطػػؿ ككػػؿه مػػف ال ػػراق ممػػ  

كذلػؾ ألٌلػه ا ومػ  ممػ  ذػذر ال ػراقة ذمػزة  ؛د  كالقػالو الػالـز الكممػو المق ػؿلطمه دػو م ػدار ذػذا المػ
عػػدذا ثػػاكف داكػػكف داهػػا ك هػػاف: إثػػداؿ ذمػػزة الكطػػؿ للفػػا مػػ  المػػد المشػػث  اثػػوفهاـ كذمػػزة كطػػؿ كث

٠ََؿۡي٨ِ ﴿ :لمثاكلاف كوثهامها ثاف ثاف  كذو مقؿ  . (ّ)  ﴾ ﴿ك[ ُّْ]األلعاـ:﴾َءآَّلٍّ

 

                                                           

 .(ُٕٔص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِٖٔ/ِج) ( الظر  اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشرُ)
(  لثػك شػام : ّّٓص) (  الظػر  اثػف زل مػ :   ػ  ال ػراقاتُّٖص) ( اثف خالكا : ال    دو ال راقات الثػث ِ)

 (.ُٕٓ/ِج) إثراز المعالو مف  رز األمالو
 .(ُٕٔص) ( الظر  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةّ)
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 :ث من فعل األمر بين الكسر والضماختالف القراءات في حركة الحرف الثال/ ّ

 كمف األمقم  مم  ذلؾ: 
ةٓ إِز٧ۡٗة َف  ﴿ حػاؿ وعػال :  /ل ٍّٞ ُ٭٧َة ٱۡقَذَع جٍّ

َ
أ خ َِثَ ٰىََلَ ُٔ ِيَ٪ٱۡقذَ  َٔ َٚإِۡن  ةَمُ٭٧َة ٨َ٦ِ ٱَّلٍّ َٞ ٮ٦َةِن ٦َ ُٞ ًِۡ٭٥ُ ةَػَؿاِن َح  َ٤ َٔ  ٍّٜ َع

ۡو٣ََح٨َِٰ 
َ
 [. َُٕالمائدة: ] ﴾ ٱِۡل

ذا  القفففراءات: حػػػرل ضػػػمكا الهمػػػزة  ك  اثوػػػدلكاحػػػرل ال مهكر)اثػػػويً ؽ ممػػػاهـ( ثضػػػـ الوػػػاق ككثػػػر ال ػػػاق  كا 
ذا اثوػػدل كثػػر الهمػػزة  كلمػػا لفػػظ )األٍكلىاىػػاًف( د ػػرل ال مهػػكر ثإثػػكاف الػػكاك  فػػ ص ثفػػوح الوػػاق كال ػػاق كا 

( ثوشػػداد   مػػزة كخمػػؼ كشػػعث  كاع ػػكب لراػػاق كللػػؼ ثعػػدذا ككثػػر اللػػكف  كحػػر كدػػوح الػػالـ كال ًلػػافى )األكَّ
 .(ُ)الـ كثعدذا ااق ثاكل  كدوح اللكفالكاك كدو ها ككثر ال

خراف(  أاألكلااف( مم  الثدؿ مف )د) )اثو ؽ( لممفعكؿ كرد  ثلاق :ذك قة ال مهكرك ه حرا التوجيو:
الضػػـ : ذمػػا  كك ػػه مل خراف(  لك خثػػر لم ػػدرأا كمػػاف(  لك مثوػػدل مػػؤخر خثػػرر )دػػ لك مػػف ضػػمار )

: اثػػػو ؽ إحامػػػ  مألٌكلػػػاف( لائػػػب ممػػػ   ػػػذؼ المضػػػاؼ  لثلػػػاق اثػػػو ؽ لممفعػػػكؿ ك)ا :ذػػػك كال مػػػ 
: اثػػو ؽ افقػػـ ممػػاهـ  لك خطػػكمهـ  لك افاطػػاق  لك ال ػػار مافقػػـ  لضػػمار األكلاػػاف لك اللائػػب 

داممػػػػه كمفعكلػػػػه ك األ ػػػػؽ   لم:كالم ػػػػركر  كك ػػػػه  فػػػػص: ثلػػػػاؤر لمفامػػػػؿ  كاألكلاػػػػاف: وقلاػػػػ  األكلػػػػ  
: در الف  خراف مف الكرق  الذاف اثػو ؽ األكلاػاف ممػاهـ لف ا امكذػا لمشػهادة المثػ ط  مم ذكؼ  ل
 .(ِ)لم الثاف

كاظهػػر لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  ركػػ  ذمػػزة الكطػػؿ وثعػػا  ر:األثفف
 خػػػوالؼ ال ػػػراقات دػػػو  ركػػػ  قالػػػث الفعػػػؿ ثػػػاف الضػػػـ كالفػػػوح  دعمػػػ  حػػػراقة ال مهػػػكر ثػػػوككف ذمػػػزة 
الكطؿ مضمكم ؛ كذلؾ لضـ ال رؼ القالث مف الفعؿ مم  ذذر ال راقة  كممػ  حػراقة الفػوح ثػوككف 

 مكثكرة؛ كذلؾ ألٌف ال رؼ القالث مف الفعؿ مفوكح مم  ذذر ال راقة. ذمزة الكطؿ

ودُٮاْ ٱ٥َ٤ِٕۡ٣ۡ َدَرَجَٰٖخٖۚ  حػاؿ وعػال : ﴿ -ب
ُ
ِي٨َ أ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ ٦ِ٪ُس٥ۡ َوٱَّلٍّ ُ ٱَّلٍّ ِٓ ٱّللٍّ واْ يَۡؿَٚ واْ َٚٱنُُشُ ِإَوَذا ر٢ًَِ ٱنُُشُ

 ُ ٤٧َُٮَن َػجرِيٞ َوٱّللٍّ ٕۡ  [.ُُالم ادل  : ﴾ ]  ث٧َِة َت

                                                           

 .(ُُِص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِٔٓ/ِج) : اللشر دو ال راقات العشر( الظر  اثف ال زرمُ)
 .(ُّٓص) (  الظر  اثف خالكاه: ال  ه دو ال راقات الثث ُِٗ ِِٗ/ِج) ( اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
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ثكثػػر الشػػاف  ك حػػرل لػػاد  كلثػػك  عفػػر كاثػػف مػػامر ك فػػص  دالشػػزكا(  الشػػزكاحػػرل ال مهكر) القففراءات:
 .(ُ)كشعث  ثخمؼ مله ثضمها

فػ  الشػز  : ام ارو(لشػز)ك ػه حراقوػو الضػـ كالكثػر ذػك لٌلهمػا لغوػاف ثمعلػ  كا ػد  ا ػاؿ:  التوجيو:
 .(ِ)ثضـ الكاؼ ككثرذا (مكؼ اعكيؼ كاعًكؼ)مقؿ: 
اوثػػاف لقػػر اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  ركػػ  ذمػػزة الكطػػؿ وثعػػا ك  األثففر:

 خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو  ركػػ  ال ػػرؼ القالػػث مػػف الفعػػؿ ثػػاف الضػػـ كالكثػػر  دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر 
ثالكثر ثوككف ذمزة الكطؿ مكثكرة؛ كذلؾ لكثر قالث الفعؿ مم  ذذر ال ػراقة  كحػد و ػرر لٌف ذمػزة 

كممػ  حػراقة الضػـ الػث مػف الفعػؿ مفوك ػا لك مكثػكرا  ألدعػاؿ وكثػر إذا كػاف ال ػرؼ القالكطؿ دو ا
ثوككف ذمزة الكطؿ مضمكم ؛ كذلؾ ألٌف ال رؼ القالث مف الفعػؿ مضػمكـ ممػ  ذػذر ال ػراقة  كحػد 

 ف قالث الفعؿ مضمكما ضما  زمان.و رر لٌف ذمزة الكطؿ دو األدعاؿ وككف مضمكم  إذا كا

 قراءات في الوقف عمى أواخر الكممأثر اختالف ال :المطمب الثالث

 الكحؼ مم  لكاخر الكمـ للكامه قالق :
ٍكـ.  -ِالثككف اٍلمىٍ ض.  -ُ  افٍشمىاـ. -ّالرَّ

 كداما امو الكالـ مماها ثالوفطاؿ:

 :النوع األول: السكون المحض
لػػ  ذػػذا الثػػككف الخػػالص الػػذم    ركػػ  داػػه  كذػػك األطػػؿ دػػو الكحػػؼ :كالثػػككف الم ػػض ذػػك   كا 

 ق( دو الطَّاّْثى  ث كله: ّّٖ)ت اشار افماـ اثف ال زرم

 (ّ) ........................كاألطؿ دو الكحؼ الثككف........    

ذا كاف المكحكؼ مماه ثالثككف مشددنا دارام  معه الوشداد مقؿ: ﴿ [  ِْاأللفاؿ:﴾ ]٨ۡ٦َ ََحٍّ  َوَيۡعََيَٰ كا 
  ا فػػكف ممػػ  مو ػػرؾ؛ ألف ا ثوػػداق ثالثػػاكف موعػػذر لك موعثّْػػر؛ كالعػػرب   اثوػػدئكف ثثػػاكف  كمػػا 

                                                           

القمػػػػاف (  اثػػػػف غمثػػػػكف: الوػػػػذكرة دػػػػو ال ػػػػراقات ّٖٓ/ِالظػػػػر  اثػػػػف ال ػػػػزرم: اللشػػػػر دػػػػو ال ػػػػراقات العشػػػػر )ج (ُ)
 .(ّٕٓ ّْٕ/ٗ)ج دار ثعد الداف  ال راقات(  مثدالمطاؼ الخطاب: مع ـ ْٖٓ/ُ)ج
(  الظػر  مكػو اثػف لثػو طالػب: الكشػؼ مػف ُِٓ/ُج) ( م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دػو ممػـك العرثاػ ِ)

 (.ُّٓ/ِج) ك كر ال راقات
 (  .ُّٓ) ( رحـ الثاتٔٓ)ص( اثف ال زرم: طاث  اللشر ّ)
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ؼ ثال رك   دإف حاؿ: األطؿ ذػك ال ركػ    الثػككف دثػأم ممػ  كألف الكحؼ ثالثككف لخؼ مف الكح
 اطار الثككف لطال دو الكحؼ 

كال ػكاب ممػػ  ذلػػؾ: للػػه لمػػا كػػاف الغػػرض مػف الكحػػؼ ا ثػػورا    كالثػػككف لخػػؼ مػػف ال ركػػ  كمهػػا  
 .(ُ)ثم  دو و طاؿ ا ثورا    لذا طار لطال ثهذا ا موثاركل

وم  :النوع الثاني: الرَّ
كـ كما حاؿ طا ب  : ذك وضعافؾ الطكت ثال رك   و  اذذب معظـ طكوها دوثم  (الواثار)كالرَّ

  ذذا الطكت اثمعه ال راب المطغو دكف الثعاػد  كالمػراد ثالثعاػد: ذػك األمػـ مػف (ِ)لها طكونا خفاِّا
ػػا داشػػمؿ األطػػـ كال راػػب إذا لػػـ اكػػكف مطػػغانا  كحػػد لشػػار افمػػاـ الشػػاطثولف   اكػػكف   ا ػػ  لك  كمن
  ق( إل  ذذا المعل  ث كله:َٗٓ)ت

ٍكميؾى إثماع الم رَّؾ كاحفنا ... ثطكت خفو كؿ داف ولك  كرى
(ّ) 

هـ ث كله: ذك افوااف ثقمث ال رك  ث اث اثمعه ال راب دكف الثعاد  .(ْ)كحد مرَّده ثعضي
 كذك   اككف إ  م  ال طر دو  ال  الكحؼ د ط ل كؿ افماـ الشاطثو:

 (ٓ) .....................كركمهـ  ...    كما كطمهـ............. 

﴾ كاػػدخؿ دػػو الم ػػركر كالمردػػكع مػػف المعرثػػات ل ػػك: ﴿الػػرًَّ اـ﴾  ﴿    ككػػذا [ٓ ّ]الفاو ػػ : لىٍثػػوىًعافي
ٍثًلاَّات  ٍاثي    ﴿[ُّالث رة:]﴾ ل ك: ﴿ذىؤي قالمكثكر كالمضمكـ مف اٍلمى ًمٍف  ى   ك  ثد [ُْٗالث رة:] ﴾ كى

 م  الرـك مف  ذؼ الولكاف؛ ألف الولكاف الم ركر لك المردكع ا ذؼ دو  ال  الكحؼ.
َ۬م٪ٍّ ة كلـ ا   الركـ دو كثط الكمم  إ  دو مكض  كا د كذك حكله وعال : ﴿

ۡ
َٟ َّل دَأ ثَة٩َ ة ٦َةلَ 

َ
د َٝةلُٮاْ َيأ

 َٰ َٙ  ٰىََلَ  [.ُُاكثؼ: ﴾ ]يُٮُق
كـ دو ذذا المكض  ثافخفاق  لم ثإخفاق  ركػ  اللػكف َٗٓ)ت كحد مثَّر افماـ الشاطثو ق( مف الرَّ

 األكل   اعلو ثإظهارذا كاخوالس  ركوها  اث حاؿ: 
                                                           

 (.ُِٖص) ظر  م مد مكو لطر: لهاا  ال كؿ المفاد دو ممـ الو كاد( الُ)
 (.ُٓص) ( لثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث ِ)
 (.ّٖٔ) ( رحـ الثاتَّ)ص ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالوّ)
كدػػػا: ال ػػػكؿ الثػػػداد دػػػو ممػػػـ (  ممػػػ  ا اثػػػف ممػػػو لثػػػك الّٖٖص) الثػػػدكر الزاذػػػرة ( الظػػػر  مثػػػدالفواح ال اضػػػو:ْ)

 (.ُِْص) الو كاد
 (. ّٕٓ) ( رحـ الثاتِٗ)ص الوهالو كك ه األمالو  رز: الشاطثو افماـ(ٓ)
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 .(ُ)..................................    "كوأمللا لمكؿ اخف  مفطال"

 س.كلذا اعثر مله ثعضهـ ثا خوال 

ػا :لف افشارة دو اللكف األكلػ  ا عمهػا ثعضػهـ (:إو اؼ دضالق الثشر)كذكر طا ب  داكػكف   ركمن
لما اضعؼ طكوها"  .(ِ) الئذو إخفاق دامول  معه افدغاـ الط اح؛ ألف ال رك    وثكف رلثنا  كا 
كـ اخالفػػػػػه دػػػػال اكػػػػكف دػػػػو الم كـ كا خػػػػوالس اشػػػػوركاف دػػػػػو وثعػػػػاض ال ركػػػػ  إ  لف الػػػػرَّ فوػػػػػكح كالػػػػرَّ

ق( د ػػػد ل ػػػازر َُٖ)ت كذػػػك رلم  ماػػػ  ال ػػػراق  لمػػػا إمػػػاـ الل ػػػك ثػػػاثكاه  كالملطػػػكب ممػػػ  األطػػػح
 ث كله: ق(َٗٓ)ت داهما  إل  ذلؾ اشار افماـ الشاطثو

كلـ اىرىري دو الفوح كاللطب حارئ ... كملد إماـ الل ك دو الكؿ لممال
(ّ) 

 الث.لما ا خوالس دهـ موف كف مم  لله اككف دو ال ركات الق
كـ القاثػػت داػػه مػػف ال ركػػ  لحػػؿ مػػف الم ػػذكؼ  كحػػدَّرر ثعضػػهـ ثالقمػػث  لمػػا ا خػػوالس  :كمػػا لف الػػرَّ

 إ   ككؿ ذلؾ   اضثط  ثالقمقاف :دالقاثت داه مف ال رك  لكقر مف الم ذكؼ كحدَّرر ثعضهـ

 .(ْ)ثالمشاده 

 :النوع الثالث: اإلشمام
ػ  لخػركج الػلفس ضُـّ الشَّفواف ثيعىادى إثكاف  :كافشماـ ذك ال رؼ دكف وىرىاخو مم  لف اوػرؾ ثالهمػا ديٍر ى

  كذك دو الكحؼ   اككف إ  دػو المضػمـك كالمردػكع د ػط. كحػاؿ (ٓ)ث اث ارار المثطر دكف األمم 
 :داه افماـ الشاطثو

ال ـي إطثاؽي الشفار ثيعاد ما ... ايثكَّف   طكته ذلاؾ دىاٍط ى كافشما
(ٔ) 

                                                           

 (.ّٕٕ) ( رحـ الثاتُٔ)ص ( مر   ثاثؽُ)
 (.ّٕ/ُج( الدمااطو: او اؼ دضالق الثشر )ِ)
 .(ُّٕ) ( رحـ الثاتَّ)ص  ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالوّ)
 (  الظػػػػر  دػػػػلاير زكراػػػػا العثػػػػد: الماػػػػزاف دػػػػو ل كػػػػاـ و كاػػػػد ال ػػػػر فُّٖص( مطاػػػػ  حاثػػػػؿ لطػػػػر: غااػػػػ  المراػػػػد )ْ)
 (.ِٖ/ُج) (  المخوار المشرم الم ركش: كاؼ و رل ال ر ف الكراـ ثركاا  حالكف مف لاد ُِٗص)
  الػػوالكة دػػو و كاػػد (  ر ػػاب شػػ  و:  ماػػَُٗص) ( الظػػر  مثػػد ال ػػؽ ال اضػػو: الع ػػد الفراػػد دػػو ممػػـ الو كاػػدٓ)

 (.ُِّص) ال ر ف
 (.ّٗٔ) ( رحـ الثاتَّ)ص ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالؤ)
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وِم واإلش  ماِم:فائدُة الرَّ
 كلما دائدة الرـك كافشماـ دهو ثااف ال رك  األطما  الوو وقثت دو الكطؿ لم رؼ المكحكؼ مماه؛

كـ  كلملػػاظر دػػو  الػػ  افشػػماـ كاػؼ ومػػؾ ال ركػػ   ك الئػػذو دػػال ركـ ك    لاظهػر لمثػػام  دػػو  الػػ  الػرَّ
ٍمػػكة كـ كافشػماـ   اضػثطاف إ (ُ)إشػماـ دػو اٍلخى  ثػػالوم و كالثػماع مػف لدػػكار   كالثغػو لف اعمػـ لف الػػرَّ

ق( إل  مدـ  كاز الكحؼ ثال رك  الخالط  ّّٖ)ت الشاكخ المو لاف  كل د لشار افماـ اثف ال زرم
 ك كاز ما مداذا ث كله:

 ك اذًر الكحؼى ثكؿّْ ال ركً  ... إ  إذا رمت دثعض  رك 

 (ِ)إ  ثفوح لك ثلطب كلشـ ... إشارة ثالضـ دو رد  كضـ

 :فائدة
 ـ اطمؽ مم  لرثع  للكاع:افشما

 لكلها: ضـ الشفواف ثيعاد إثكاف ال رؼ  ال  الكحؼ كذك الذم و دـ الكالـ مماه. 
َ۬م٪ٍّة قالاها: ضـ الشفواف م ارلنا لثككف ال رؼ المدغـ كذلؾ دو: ﴿

ۡ
[  ككافاوػه: لف ُُاكثػؼ: ] ﴾دَأ

ا وامِّا  كذذا اللكع وضـ شفواؾ ملد إثكاف اللكف األكل  مثاشرة كحثؿ إدغامها دو اللكف ا لقالا  إدغامن
  كحػػػػد ثػػػػكلت لإلدغػػػػاـ  شػػػػثاه ثػػػػاللكع الثػػػػاثؽ المخػػػػوص ثػػػػالكحؼ؛ ألف اللػػػػكف األكلػػػػ  لطػػػػمها الضػػػػـ

كالمثكف لمكحؼ  دثككف كؿ ملهما مارض إ  لف افشػماـ ذلػا حثػؿ ومػاـ اللطػؽ ثػاللكف القالاػ  كمػا 
  ث اػث لػك وراخػ  داػه ال ػارئ كػاف و دـ  كدو الكحؼ اكػكف م ػب إثػكاف ال ػرؼ األخاػر مػف الكممػ 

 افثكاف م ردا مف افشماـ.
كخمػػط الطػػاد ثػػالزام دػػو   خمػػط طػػكت  ػػرؼ ثطػػكت  ػػرؼ  خػػر :لم قالقهػػا: إشػػماـ  ػػرؼ ث ػػرؼ

دػػو حػػراقة  مػػزة دومػزج ثالهمػػا داوكلػػد ملهمػػا  ػػرؼ لػػاس ثطػػاد ك  [  ٔالفاو ػػ : ] ﴾ٱلّىِ  َسََٰط  ل ػك: ﴿
 م  طكت الزام  كحد مثر مف ذلؾ ثعض العمماق د اؿ: "ثزام  كلكف اككف طكت الطاد موغمثنا م

 لف ولطؽ ثالطاد كما الطؽ العكاـ ثالظاق" دو مطر كالشاـ.

                                                           

 (.ُِٗ َِِص) ( م مد مكو لطر: لهاا  ال كؿ المفاد دو ممـ الو كادُ)
كافا  ورواػؿ (  الظر ل مد ال فااف: الكادو دو َُْ َُٓ)اف ( رحـ الثاوِِ)ص ( اثف ال زرم: الم دم  ال زرا ِ)

(  إثػػراذاـ الدكثػػرم: ّْ ّٓ) (  خالػػد األزذػرم: ال كاشػػو األزذراػ  دػػو  ػػؿ للفػاظ الم دمػػ  ال زراػ ُُِص) ال ػر ف
 (.ُٕٔص) شرح الم دم  ال زرا 
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( ًحاػػؿى )راثعهػػا: إشػػماـ  ركػػ  ث ركػػ  لم خمػػط  ركػػ  ث ركػػ  لخػػرل كخمػػط الكثػػرة ثالضػػم  دػػو ل ػػك: 
ألكؿ ملهػا ث ركػ  مم  حراقة الكثائو كذشاـ  ككافا  افشماـ دو مقػؿ ذػذا: ذػو لف و ػرؾ ال ػرؼ ا

مركثػػ  مػػف  ػػركواف ضػػم  ككثػػرة ك ػػزق الضػػم  م ػػدـ  كذػػك األحػػؿ  كاماػػه  ػػزق الكثػػرة  كذػػك األكقػػر؛ 
: دعؿ مثلو لممفعكؿ اثوق مت داه الكثرة مم  الكاك دل مت إل  ال اؼ ثعػد  ألف األطؿ دو "حاؿ" حيًكؿى

إلػ  ضػم  ال ػاؼ ثافشػماـ   لكثػار مػا حثمهػا دطػارت: حاػؿ  كليًشػارى  ؛ ذؼ ضموها كحمثت الكاك ااق
كلمػػػا إخػػػالص الكثػػػرة دهػػػو لغػػػ  حػػػراش   ولثاهنػػػا ممػػػ  األطػػػؿ  كذػػػو لغػػػ  مامػػػ  لثػػػد كحػػػاس كم اػػػؿ

 .(ُ)ككلال 
طى ي اٍل ىٍكًؿ: ذو لف المكحكؼ مماه قالق  لحثاـ:   كخيالى
 الخالص  ك  ا كز داه رـك ك  إشماـ كذلؾ دػو :ال ثـ األكؿ: ما اكحؼ مماه ثالثككف الم ض لم

 مدة مكاض :
[؛ ألف الػػرـك كافشػػماـ إلمػػا َُ]الضػػ  : ﴾َٚ  َٗل َتۡ٪َ٭  ۡؿ لكلهػػا: مػػا كػػاف ثػػاكلنا دػػو الكطػػؿ ل ػػك: ﴿

 اككلاف دو المو رؾ دكف الثاكف.
٢َۡ قالاها: ما كاف مو ركنا دو الكطؿ ث رك  مارض   لو ػاق الثػاكلاف ل ػك: ﴿ [  ِ]المزمػؿ: ﴾٥ُِٝ ٱَلٍّ

٩ُذ٥ُ ككذا ماـ ال م  ل ك: ﴿
َ
٤َۡٮنَ  َوأ ۡٔ َ

[  دال ا كز دو مقؿ ذلػؾ رـك ك  إشػماـ؛ ُّٗ] ؿ ممراف: ﴾ٱِۡل
ألف ال رك  مىرىضىت؛ لموخمص مف الو اق الثاكلاف دو  ال  الكطػؿ دػال اعوػدُّ ثهػا دػو  الػ  الكحػؼ؛ 

 أللها وزكؿ ملد ذذاب الم وضو لها.
ؿ داها إلما مرضت ملػد إل ػاؽ كما اشثهها؛ ألف كثرة الذا [ْٖ]الكاحع :﴾ ً الىًئذو  كمف ذذا اللكع: ﴿

﴾   [ُْ] األمراؼ:الولكاف  دإذا زاؿ كحفنا ر عت الذاؿ إل  لطمها م  الثككف ثخالؼ ل ك: ﴿غىكىاشو
﴾ دإف الولكاف حد دخؿ داهما مم  مو رؾ دال رك  داهما لطما  ككذا: ﴿   .(ِ)كيؿ 

إذ ذو مثدل  مف  [ّٓ]الث رة: لَّ ى﴾قالقها: ما كاف  خرر ذاق الوألاث المكحكؼ مماها ثالهاق ل ك: ﴿اٍل ى 
الواق  كالواق معدكم  دو الكحؼ ثخػالؼ مػا اكحػؼ مماػه ثالوػاق مكاد ػ  لمرثػـ العقمػالو ملػد ال مهػكر 

َُٰذ٫ُ ل ك: ﴿ ِ َوَبؿََؽ [ دإله ادخمها الرـك كافشماـ؛ أللها واق م ض  كذػو الوػو ّٕ ]ذكد: ﴾ رَۡۡحَُخ ٱّللٍّ
ل  ذلؾ اشار اف  ق( ث كله:َٗٓ)ت ماـ الشاطثوكالت دو الكطؿ. كا 

 (ُ)كدو ذاق وألاث كماـ ال م  حؿ ... كمارض شكؿ لـ اككلا لادخال

                                                           

 (.ٔٔ  ٓٔص) ( الظر  ممو م مد الضثاع: افضاقة دو لطكؿ ال راقةُ)
 (.ُِِص) ادإرشاد المراد ال  م طكد ال ط( الظر  ممو م مد الضثاع: ِ)
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 : (طاث  اللشر)ق( دو ّّٖ)ت كحاؿ اثف ال زرم

 (ِ)كذاق وألاث كماـ ال م  مػػ     ...   مارض و راؾ كالذما امول 

 ﴾ ٱل٧ُۡۡكَذ٥ًَِٞ ﴿إمراب مقؿ:  : ما كاف دو الكطؿ مو ركنا ثالفوح غار ملكف ثكاق كالت  رك راثعها
ِي٨َ لك  رك  ثلاق مقؿ: ﴿  [ٔالفاو  :] [  دال ا كز داه ركـ ك  إشماـ كما ثثؽ؛ ٕالفاو  : ] ﴾ٱَّلٍّ

 كذلؾ ًلًخفَّ  الفو   كثرموها دو اللطؽ.
كـ د ػط  ك  ا ػكز داػه افشػماـ كذػك مػا كػاف دػو الكطػؿ  ال ثـ القالو: ما اكحؼ مماػه ثالثػككف كالػرَّ

ػػػا ثالكثػػػرة ثػػػكاق كالػػػت  ركػػػ  إمػػػراب ل ػػػك: ﴿مو  ِنَٰمۡحركن [  لك  ركػػػ  ثلػػػاق ل ػػػك: ّ]الفاو ػػػ : ﴾ٱل   ؿٍّ
ُؤَّلٓءِ ﴿  [.ُّ]الث رة: ﴾َهأ

ال ثػـ القالػث: مػا اكحػؼ مماػه ثالثػككف كالػركـ كافشػماـ  كذػك مػا كػاف دػو الكطػؿ مو ركنػا ثالضػم  
﴾  َيََٰطَٰ  ٤ِطُ ل ػػك: ﴿  ك  ركػػ  ثلػػاق[  لٓالفاو ػػ : ] ﴾نَۡك  َذِٕيُ ل ػػك: ﴿  ثػػكاق كالػػت  ركػػ  إمػػراب

 .(ّ)[ٕٕ]األمراؼ:
 كػػاـ المػػد العػػارض لثػػثؽ ال ػػداث ملهػػا ملػػد الكػػالـ ممػػ  كلٌمػػا  كػػـ ذػػاق الضػػمار دػػو الكحػػؼ د ػػد 

 .(ْ)لمثككف  دال  ا   فمادوه ذلا

 :واألثر المترتب عمى ذلك االختالفاختالف القراءات في أحكام الوقف عمى أواخر الكمم،  
اق مم   كاز دخكؿ الركـ كافشماـ دو المردكع كالمضمـك  كدخكؿ الركـ د ط دو الم ركر اوفؽ ال ر 

 كالمكثكر كما و دـ.
لكاخر الكمـ ككاف لهذا كلكلهـ اخومفكا دو ثعض المكاض  الفرشا  الوو لها وعمؽ ثأ كاـ الكحؼ مم  

خومػػػؼ داهػػػا  كار ػػػ  لقػػػر كثاػػػر دػػػو وغاُّػػػر  كػػػـ ككافاػػػ  الكحػػػؼ ممػػػ  لكاخػػػر الكممػػػات الما خػػػوالؼ 
 اخوالدهـ دو ذلؾ إل  مدة لمكر مف لذمها:

 

                                                                                                                                                                          

 (.ّّٕ) ( رحـ الثاتَّ)ص  ( افماـ الشاطثو:  رز األمالو كك ه الوهالوُ)
 (.ّٔٓ) ( رحـ الثاتٔٓ)ص  ( اثف ال زرم: طاث  اللشرِ)
 (  زكراػا األلطػارم: الػدحائؽ الم كمػ  دػو شػرح الم دمػ ُٖٔ ُٖٓص( الظر  مطا  حاثؿ لطر: غااػ  المراػد )ّ)
 (.َُٗ-َُٕص)
 مف ذذا الث ث. (َّّالظر  ص ) (ْ)
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اخففتالف القففراءات فففي نففوع حركففة الحففرف الموقففوف عميففو بففين الرفففع والجففر أو بففين الرفففع / ُ
 :والنصب

 كمف األمقم  مم  ذلؾ: 

ۡرَض ثَ  ةرَِزٗة وََظَِشۡ  َنَُٰ٭٥ۡ َٚ ل/ حػػاؿ وعػػال : ﴿
َ
َج  ةَل َودَ  َؿى ٱِۡل ُ ٱۡۡلِ َظ  ٗؽا َوَي  ۡٮَم نَُك  رّيِ

َ
َ٘  ةدِۡر ٦ِ  ۡ٪ُ٭٥ۡ أ  ﴾٤َ  ٥ۡ ُج

 [.ْٕالكهؼ:]

( ثاللكف المضمكم  م  كثر الااق المشددة كلطػب  ـ ال ثػاؿ   القراءات: حرل ال مهكر)ليثاّْر ال ثاؿى
( ثوػػاق مقلػػاة مضػػمكم  مػػ  دػػوح الاػػاق المشػػددة   كحػػرل اثػػف كقاػػر كلثػػك ممػػرك كاثػػف مامر)وثػػاَّر ال ثػػاؿي

 .(ُ)كرد   ـ ال ثاؿ
للهـ  عمكر مف إخثار ا وعال  مف لفثه كلطػب ال ثػاؿ  :ك ه حراقة ال مهكر ثاللكف ذك و:التوجي

َ٘ ةدِرۡ كدلامػه حكلػه وعػال : ﴿  ثوعدم الفعؿ إلاها َنَُٰ٭٥ۡ ٥َۡ٤َٚ ُج ك شػركا دمػـ اغػادر دػردُّ  :﴾ كلػـ ا ػؿ وََظَِشۡ
للػه  عػؿ الفعػؿ لمػا لػـ  :كذذا  ثػفه كثػائ   كك ػه مػف حػرل ثالوػاق ذػك  لم اكروه له ؛المفظ مم  مقمه

أللهػا  مػ  لغاػر اآلدماػاف كدلاػؿ ذلػؾ حكلػه  ؛كلوػ  ثالوػاق لوألاػث ال ثػاؿ  اثـ داممه دردػ  ال ثػاؿ ثػه
اثًة  وعال : ﴿ َجةُل ََٚٗك٩َۡخ َۡسَ َِت ٱۡۡلِ  .(ِ)[ دمثو ثؿ ذذا ويثاَّرَِ﴾ ]اللثاق:وَُقرّيِ

اآلاػػ  داظهػر مػف خػػالؿ اخػوالؼ األك ػػه  لٌمػػا األقػر الموروػب ممػػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػػو ذػذر األثفر:
ال ائزة ملد الكحؼ مم  الكمم  وثعا  خوالؼ ال راقات داها ثاف اللطب كالرد   دعم  حراقة اللطػب 
امول  دخكؿ الركـ كافشماـ ملد الكحؼ ممػ  كممػ  ال ثػاؿ  ك  ا ػكز داهػا إٌ  الثػككف الم ػض مػ  

اػػدخالف دػػو الملطػػكب لك المفوػػكح  كممػػ  حػػراقة الردػػ   كذلػػؾ ألٌف الػػركـ كافشػػماـ   ؛لك هػػه القالقػػ 
ا ػػكز الكحػػؼ ممػػ  الكممػػ  ثالثػػككف الم ػػض كالػػرـك كا شػػماـ  داكػػكف داهػػا ثػػثع  لك ػػه كذػػو قالقػػ  

ألٌف الركـ  كمه  كػـ  ؛افشماـ كالثاث  الركـ م  ال طر العارض م  الثككف الم ض كمقمها مم 
 الكطؿ كما و دـ.

ۡؿِش ٱل٧َِۡضًُؽ ُذو ٱ٣ۡ ب/ حاؿ وعال : ﴿  [.ُٓالثركج:] ﴾َٕ

                                                           

 (  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث ُُّ/ِج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
 (.ُِّص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةٗٗص)
 (  الظػر  مكػو اثػف لثػو طالػب: الكشػؼ مػف ك ػكر ال ػراقاتِِٓص) ( اثف خالكاػه: ال  ػ  دػو ال ػراقات الثػث ِ)
 (.ُُّ/ِج) (  م مد ثالـ م اثف: المهذب دو ال راقات العشرُْٗص) (  اثف زل م :     ال راقاتّٕ/ِج)
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 .(ُ)حرل ال مهكر )الم ادي( ثرد  الداؿ  كحرل  مزة كالكثائو كخمؼ ثالخفض داها القراءات:
و٬ََُٮ ﴿ ؿ مردكدا مم  حكله الهـ  عمكر كطفا  مز ك  :رد  ذكك ه حراقة ال مهكر ثال التوجيو:

ٮرُ  ُٛ َ٘ َٕؿِۡش  ُذو ١٤ ٱلَۡٮُدودُ  ٱ٣ۡ دأخرر لاكادؽ رؤكس اآلم كدلامه حكله [ ُٓ ُْ]الثركج: ﴾١٥ ٱل٧َِۡضًؽُ  ٱ٣ۡ
ًِٞؽ ﴿ وعال  خثر ثعد خثر  كحد لشار اثف  الم ادي( كا كز لف اككف ) [ ّٕ]ذكد: ﴾إ٫ٍُّ٩ِۥ َۡحًِٞؽ َمٍّ
 ق( ال   كاز وعدد الخثر مف الكا د د اؿ:ِٕٔ)ت مالؾ

كا ًثاٍقلىٍاًف لٍك ًثأٍكقىرا   ـٍ ثىرىاةه شيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىامىٍف كى …  كىلٍخػػػػػػػػػثىري ػػػػهي اً دو كى
(ِ). 

 :كدلامه حكله وعال   له  عمه كطفا لمعرش كمعل  الم اد الردا ل :كك ه مف حرل ثالخفض ذك
﴿ ُٓ َرَجَٰخِ  َرذًِ ۡؿِش ُذو  ٱلٍّ َٕ  كرا مم  الثدلا  مف رٌثؾ د  حكله  كا كز لف اككف م ر [ُِ]الثركج: ﴾ ٱ٣ۡ

َٟ لََنِؽيٌؽ  إِنٍّ ﴿: وعال  ِ َل َرّب ُۡ  . (ّ)[  لك مم  الطف  لهُِ]الثركج: ﴾َب
كاوثاف األقر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر اآلاػ  مػف خػالؿ اخػوالؼ مػدد األك ػه  األثر:

ال ػػائزة دػػو الكحػػؼ ممػػ  لخػػر الكممػػ  وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا ثػػاف الردػػ  كالخفػػض  دعمػػ  حػػراقة 
 :ممػػ  الكممػػ  ثالثػككف الم ػػض كالػػرـك كا شػماـ  داكػػكف داهػػا ثػثع  لك ػػه كذػػوالردػ  ا ػػكز الكحػؼ 

ألٌف الػػركـ  ؛كالثػػاث  الػػرـك مػػ  ال طػػر  كمقمهػػا ممػػ  افشػػماـ  قالقػػ  العػػارض مػػ  الثػػككف الم ػػض
 كمػػه  كػػـ الكطػػؿ كمػػا ثػػثؽ  كممػػ  حػػراقة الخفػػض ا ػػكز الكحػػؼ مماهػػا ثأرثعػػ  لك ػػه كذػػو: قالقػػ  

كك ػػه الػػرـك مػػ  ال طػػر  كممػػ  ذػػذر ال ػػراقة   اػػدخؿ افشػػماـ دػػو   العػػارض مػػ  الثػػككف الم ػػض
 ألٌله   اككف إٌ  دو المردكع كالمضمكـ كما و دـ. ؛الكحؼ مم  ذذر الكمم 

 :عمى ىاء التأنيث المرسومة بالتاءاختالف القراءات في الوقف / ِ
 كمف األمقم  مم  ذلؾ: 

                                                           

 (.ّٓص) (  اثف خمؼ الم رئ: العلكاف دو ال راقات الثث َٗٔص( الظر  اثف ال زرم: و ثار الواثار )ُ)
 و  اػػؽ: :دػػو طػػلع  افمػػراب المفطػػؿ(  الظػػر  الزمخشػػرم: ُِْ(  رحػػـ الثاػػت )ُٖاثػػف مالػػؾ: األلفاػػ  ص ) (ِ)

(  لػػكر الػػداف األشػػمكلو: شػػرح األشػػمكلو ْٔ/ُ  )جـ(ُّٗٗ) ط/األكلػػ   ثاػػركت – الهػػالؿ مكوثػػ   مم ػػـ ثػػك ممػػو
 مشػػػكاة مكوثػػػ   العرثاػػػ  ال كامػػػد مع ػػػـق(  ُِّ)ت الػػػدحر مثػػػدالغلو ثػػػف ممػػػو(  َُُ/ُممػػػ  للفاػػػ  اثػػػف مالػػػؾ )ج

 .(ُِ/ٖ)ج ا ثالما 
(  لثػك ممػو ُٓٔ/ِج) (  الظػر  اللػكارم: شػرح طاثػ  اللشػرّٕٔص) و ال ػراقات الثػث ( اثف خالكاه: ال    دػّ)

 (.َّٖ/ِج)   م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا (ّّٗ/ٔج) الفارثو: ال    لم راق الثثع 
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َضجَِي ٨٦ِۡ ل/ حاؿ وعال : ﴿ ٕۡ َت
َ
٬ۡ ٢َ ٱۡۡلَ  َٝةلُٓٮاْ خ

َ
ًُۡس٥ۡ أ  َ٤ َٔ َُٰذ ٫ُۥ  ِ َوَبؿََؽ ِ  رَۡۡحَُخ ٱّللٍّ ۡمؿِ ٱّللٍّ

َ
ًۡ ِخٖۚ إ٩ٍِّ ٫ُۥ َۡحًِ ٞؽ أ

ًِؽٞ   [. ٖٗالكاحع :] ﴾ََٚؿۡوٞح َوَرۡيَعةٞن وََص٪ٍُّخ ٩ًَِٕٖم  ﴿: [  كحاؿ وعال ّٕ]ذكد: ﴾َمٍّ

ؿ ذػػاق وألاػػث  لػػت( ثالوػػاق كطػػال ككحفػػا  كذػػذر حامػػدوهـ دػػو كػػ -ر مػػت حػػرل ال مهػػكر ) القففراءات:
رثػػمت ثالوػػػاق  كحػػرل اثػػػف كقاػػػر كلثػػك ممػػػرك كاع ػػكب كالكثػػػائو ثهػػػاق الوألاػػث دػػػو الكحػػؼ دػػػو ذػػػذاف 

 .(ُ)المكضعاف كما لشثههما مما رثما ثالواق

 األطؿ مف الك هاف:  واخومؼ د التوجيو:
 و راػػػاف افمػػػراب مماهػػػا  كلقثكوهػػػا دػػػق(: الوػػػاق؛ لّٖٓ)ت ق( كاثػػػف كاثػػػافَُٖ)ت د ػػػاؿ ثػػػاثكاه

لما لثدلت ذاق دػ مكطؿ الذال  :الكحػؼ؛ لمفػرؽ ثالهػا كثػاف الزائػدة لغاػر وألاػث  ل ػك وذك األطؿ  كا 
ؿِيخٞ [ ك﴿ٕٓ﴾ ]األلعاـ: َم١َُ٤ٮَت ﴿ ۡٛ  [. كحاؿ اثف كاثاف: درحا ثاف ا ثما  كالفعما .ّٗ﴾ ]اللمؿ:ِٔ

 ولت وػاق دػكرثػمها ذػاق غالثػا  كلثػد  فضػادوها إلاهػا ؛األطػؿ والهػاق ذػ" ق(: ُِٗ)ت كحاؿ قعمب
الكطػػػؿ؛ أللهػػػا ل مػػػؿ لم ركػػػات لشػػػدوها  دالمكاضػػػ  المرثػػػكم  ثالهػػػاق ممػػػ  األكؿ ثاموثػػػار الكحػػػؼ  

 كالمرثكم  ثالواق مم  األطؿ.
 : المرثكم  ثالهاق مم  األطؿ  كثالواق ثاموثار الكطؿ كمف قـ اموثر داه وطادما.وكمم  القال

الوػاق: ذػك   كك ػه الكحػؼ ثالهػاق دامػا رثػـ ثلغػ  طاػ  ووػاق: اوثػاع طػراح الرثػـ كذػك ه الكحؼ ثال 
 .(ِ)لغ  حراش وال م  ثاف األطماف  كذ

كلٌما لقر اخوالؼ ال راقات دػو ذػذر المثػأل  داوضػح مػف خػالؿ اخػوالؼ  كػـ الػركـ كافشػماـ  األثر:
كذلػؾ ثثػثب اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػاق الوألاػث المرثػكم  ثالوػاق ثػاف  ؛ملد الكحؼ مم  لكاخر الكمـ

ؼ مماها ثالواق لك ثهاق الوألاث  دعم  حراقة مف كحؼ ثالواق ا كز دخكؿ الرـك كافشماـ كاكػكف الكح
كذػو الثػككف الم ػػض كالػرـك كافشػماـ  كممػ  حػػراقة مػف كحػؼ ثهػػاق  :دػو الكحػؼ مماهػا قالقػػ  لك ػه

ألٌلهمػػػا   اػػػدخالف ممػػػ   ؛الوألاػػػث   ا ػػػكز دخػػػكؿ الػػػرـك كافشػػػماـ ملػػػد الكحػػػؼ ممػػػ  ذػػػذر الكممػػػ 
 الكممات المخوكم  ثهاق الوألاث كما ذك م رر دو الكحؼ مم  لكاخر الكمـ. 

 

                                                           

دػػو ال ػػراقات (  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار ُْٔ ُْٕ/ِج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
 (.َٔص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةّٓص) الثث 

 (.ٗٓ/ِج) ( اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
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 :اختالف القراءات في الحرف الموقوف عميو بين إسكانو وتحريكو/ ّ
 كمف األمقم  ذلؾ: 

ة ل/ حاؿ وعال : ﴿ ًّٗ ًِ ٫ُ٤ۡ َرّبِ َر َٕ ٮَب  َوٱۡص ُٞ ٕۡ  [.ٔ﴾ ]مراـ:يَؿِزُِِن َوَيؿُِث ٨ۡ٦ِ َءاِل َح

 .(ُ)ارقلو كارث( ثالرد   كحرل لثك ممرك  كالكثائو ثال ـز داهما ل ال مهكر)حر  القراءات:
ثػأؿ  -مماػه الثػالـ- زكراػاألف  (؛لػكلو)لف األكؿ طػف   :ك ػه حػراقة ال مهػكر ثػالرد  ذػك التوجيو:

المَّػه وعػال  كلاػا كارقػا مممػه  كلثكوػه  دمػاس المعلػ  ممػ  ال ػكاب  كالقػالو معطػكؼ مماػه  كالمعلػػ : 
لف األكؿ م ػزـك  :مف لدلؾ كلاا كارقا لو  ككارقا مف  ؿ اع كب  كك ه مػف حػرل ثػال ـز ذػك دهب لو

َٟ َوَِلّٗ ة  دو  كاب الدماق  كذك حكله وعال  حثؿ: ﴿ ٩ ُ الـ موطػال ثعضػه   ك عػؿ الكػ﴾َذَ٭ۡت َِل ٨٦ِ لٍّ
لف  :كم ال ػـزو دارر: دهب لو مف لػدلؾ كلاػا كارقػا ارقلػو  كا ػ (الكارث)ثمعل   (الكلو)ثثعض  كلف 

الو مثوغف مف لف اكػكف مػا ثعػدر طػف  لػه  د ممػه ممػ  ال ػكاب دكف الطػف   كالقػ  رلس  ا  (كلاا)
 .(ِ)(ارقلو)معطكؼ مم   (كارث)كذك 
كلٌمػػا األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  داظهػػر مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ  األثففر:

لقػػالو وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات داػػه ثػػاف ال ػػـز كالردػػ   الػػرـك كافشػػماـ ملػػد الكحػػؼ ممػػ  لخػػر الفعػػؿ ا
كاػرث(  ك  ا ػكز داهػا إٌ   دعم  حػراقة ال ػـز امولػ  دخػكؿ الػركـ كافشػماـ ملػد الكحػؼ ممػ  كممػ  )

كذلػػؾ ألٌف الػػركـ كافشػماـ   اػػدخالف دػػو الثػػاكف ثػػككلا  ؛لثػككف الم ػػض الػػذم ذػػك مالمػ  ال ػػـزا
  داكػكف داهػا كحؼ ممػ  الكممػ  ثالثػككف الم ػض كالػرـك كا شػماـلطماا  كمم  حراقة الرد  ا كز ال

. ؛ذذر األك ه القالق   كذلؾ لما و رر مف  كاز دخكؿ الرـك كافشماـ دو المردكع كالمضمـك

َؾاُب يَۡٮَم ٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِ َوَيۡؼُِلۡ ذ٫ًِِۦ ُمَ٭ة٩ًة  ب/ حاؿ وعال : ﴿ َٕ ٙۡ َلُ ٱ٣ۡ َٕ  [.ٗٔ] الفرحاف: ﴾يَُظَٰ
اضامىٍؼ  اخمٍد( ثألؼ ثعد الضاد كوخفاػؼ العػاف ك ػـز دػاق اضػامؼ كداؿ  حرل ال مهكر) القراءات:

كوشػداد العػاف  ث ذؼ األلؼ ثعػد الضػاد ( اضعٍَّؼ  اخمدٍ  اخمد  كحرل اثف كقار كلثك  عفر كاع كب )

                                                           

 (  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث ُّٕ/ِج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
 (.َّْ/ٓج) (  مثدالمطاؼ الخطاب: مع ـ ال راقاتَُُص)
(  الظر  مكو اثف لثػو طالػب: الكشػؼ َِٔ ِٗٓ/ِج)  مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثا ( مِ)

 (  اثػػػف خالكاػػػ : ال  ػػػ  دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث ّْٖص) (  اثػػػف زل مػػػ :   ػػػ  ال ػػػراقاتْٖ/ِجمػػػف ك ػػػكر ال ػػػراقات )
 (.ِّْ ِّٓص)
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لؼ كحػرل شػعث  ثػاأل  الػداؿكحرل اثف مامر ث ذؼ األلؼ كوشداد العاف كرد  الفاق ك   ك ـز الفاق كالداؿ
 .(ُ)كالوخفاؼ كرد  الفاق كالداؿ

ألف ل ثه  زاق اآلقاـ  ؛امؽ لقاما( اضامؼ( ثدؿ مف ) ك ه حراقة ال مهكر ثال ـز ذك لفَّ ) التوجيو:
اضػامؼ(  كك ػه مػف حػرل ثػالرد   كاخمد( معطكؼ مم  ) وضعاؼ لعذاثه دمما كاف إاار اثدله مله  )

َٟ ي٤َۡ ﴿ مػف حكلػه وعػال : (امػؽ)ممػ  ا ثػوئلاؼ لك ال ػاؿ مػف دامػؿ ذػك لٌف ذلػؾ  َٰلِ  َٕ ٢ۡ َذ ۡٛ َٜ َو٦َ ٨ َح

زَة٦ٗ  ة
َ
للػػه مضػػارع  :ذػػك اد العػػاف  ك ػػذؼ األلػػؼ الوػػو حثمهػػا[  كك ػػه مػػف حػػرل ثوشػػدٖٔالفرحػػاف: ] ﴾خ
قثػ (ضعَّؼ)  (ضػامؼ)للػه مضػارع  :ات األلػؼ ذػكمضعؼ العاف  كك ػه مػف حػرل ثوخفاػؼ العػاف  كا 

  (ِ)(دامؿ)مم  كزف 
 كما حاؿ دهما دو المعل  ثكاق اضٌعؼ( ق(: كلٌما اضامؼ ك)ّٕٕ)ت ثوحاؿ لثك ممو الفار  
 .(ّ)ق(َُٖ)ت ثاثكاه 

كاوثػػاف األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر اآلاػػ  مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ  كػػـ الػػرـك  األثففر:
حراقة كافشماـ ملد الكحؼ مم  لكاخر الفعماف وثعا  خوالؼ ال راقات داهما ثاف ال ـز كالرد   دعم  

اضػامؼ  كاخمػد(  ك  ا ػكز داهػا إٌ   ) :ال ـز امول  دخكؿ الركـ كافشماـ ملد الكحؼ مم  كمموو
كذلػػؾ ألٌف الػػركـ كافشػماـ   اػػدخالف دػػو الثػػاكف ثػػككلا  ؛لثػككف الم ػػض الػػذم ذػػك مالمػ  ال ػػـزا

ا شػػماـ  لطػماا  كممػػ  حػػراقة الردػػ  ا ػػكز الكحػػؼ ممػػ  كػؿ مػػف الكمموػػاف ثالثػػككف الم ػػض كالػػرـك ك 
داكػػػكف داهػػػا ذػػػذر األك ػػػه القالقػػػ   كذلػػػؾ لمػػػا و ػػػرر مػػػف  ػػػكاز دخػػػكؿ الػػػرـك كافشػػػماـ دػػػو المردػػػكع 

.  كالمضمـك

 
 
 
 

                                                           

-ِِٖص) دالفواح ال اضػػو: الثػػدكر الزاذػػرة(  مثػػّّْ/ِج) ( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػرُ)
ِِٗ.) 

(  الظػر  مكػو اثػف لثػو طالػب: الكشػؼ مػف ِٗٔ/ِج) ( م مد ثالـ م اثف: ال راقات كلقرذا دػو ممػـك العرثاػ ِ)
 (  لثػػك شػػام : إثػػراز المعػػالو مػػف  ػػرز األمػػالوُْٓص) (  اثػػف زل مػػ :   ػػ  ال ػػراقاتُْٕ/ِجك ػػكر ال ػػراقات )

 (.َِّ/ِج)
 (.ِّٓ/ِج) ق الثثع االفارثو: ال    لم ر ( لثك ممو ّ)
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 المبحث الثالث
 قراءات في الوقف عمى مرسوم الخط أثر اختالف ال 

خػػط المطػػا ؼ العقمالاػػ  الوػػو كوثػػت  :لم مرثػػـك الخػػط: مػػا لقػػرر الخػػط لطػػؿ الرثػػـ األقػػر  كمعلػػ 
كذػػػػػػك ممػػػػػػ  حثػػػػػػماف: حااثػػػػػػو    ثإ مػػػػػػاع الطػػػػػػ اث  -رضػػػػػػو ا ملػػػػػػه-ق( ّٓ)ت مػػػػػػافزمػػػػػػف مق

ما خالفه ثزاادة لك  ذؼ لك ثدؿ لك دطػؿ  :ما طاثؽ داه الخط المفظ  كالقالو :داألكؿ  كاططال و
لك كطػػؿ ث ػػكالاف كلطػػكؿ كمػػا ذػػك مػػذككر دػػو كوػػب العرثاػػ   كلغمػػب خػػط المطػػ ؼ مكادػػؽ لومػػؾ 

خار   مف ذلؾ امـز اوثامهػا: ملهػا مػا ميًردىػت مموػه  كملهػا مػا خفاػت   ال كالاف إ  لله  اقت لشااق
ٍ لًػػ  دػػو رثػػـ مطػػا ؼ األمطػػار( ألثػػو ممػػرك   كلمعممػػاق دػػو ذلػػؾ كوػػب كقاػػرة مشػػهكرة ككوػػاب )المي

ق(  ك)م امػػػ  لوػػػراب ُّٔ)ت ق(  ككوػػػاب )المطػػػا ؼ( ألثػػػو ثكػػػر اثػػػف لثػػػو داكدْْْ)ت الػػػدالو
ق( كغاػػر ذلػػؾ مػػف الكوػػب المؤلفػػ  دػػو ذػػذا َٗٓ)ت الشػػاطثو ال طػػائد دػػو لثػػل  الم اطػػد( لإلمػػاـ

 الفف.

كل مػػ  مممػػاق ال ػػراقات ممػػ  لػػزـك اوثػػاع مرثػػـك المطػػا ؼ دامػػا وػػدمك ال ا ػػ  إلاػػه  داكحػػؼ ممػػ  
الكمم  كما رثمت خطا ثاموثار األكاخر مف افثداؿ كال ذؼ كافقثات كغار ذلؾ مف حطػ  ككطػؿ  

كحؼ إ  مم  القالا  ملهما  كما كوثت مفطكل   از مم  كؿ دما كوثت مف كممواف مكطكلواف لـ ا
طار  كحد كرد ذلؾ لٌطػا كلداق . كذذا ذك الذم مماه العمؿ مف لئم  األمطار دو كؿ األم(ُ)ملهما
لػػاد   كلثػػو ممػػرك  كماطػػـ  ك مػػزة  كالكثػػائو  كلثػػو  عفػػر  كخمػػؼ الثػػزار  كركار كػػذلؾ لٌطػػا  مػػف

مػػػامر  كركار كػػػذلؾ لئمػػػ  العػػػراحااف مػػػف كػػػؿ ال ػػػراق ثػػػاللص ق( كغاػػػرر مػػػف اثػػػف ْْٔ)ت األذػػػكازم
 .(ِ)كاألداق. كذك المخوار ملد  ما  ممماق ال راقات  ك  اك د لٌص ثخالده

دا ػػػب الكحػػػؼ ل ماػػػ  ال ػػػراق ممػػػ  كدػػػؽ مػػػا رثػػػـ دػػػو المطػػػا ؼ العقمالاػػػ  مػػػف ال ػػػذؼ  كافقثػػػات  
ِ ٦َ ل : ﴿كا وطاؿ  كا لفطاؿ  دمقاؿ ما  ذؼ للؼ ) اش( مػف حكلػه وعػا ٧ِۡ٤َ٪ ة ٤ُۡٝ ٨َ َحَٰ َل ّلِلٍّ َٔ ة 

٫ًِۡ ٨٦ِ ُقٮٓءٖ  َ٤  .(ّ)[ إذ  ذدت األلؼ الوو ثعد الشافُٓ﴾ ] اكثؼ: َٔ
  ل ك:  ااق الطم   ككاك الطم  كمف الم ذكؼ لاضا: 

                                                           

 (.ٕٓ/ِج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرُّْص)  مد اثف ال زرم: شرح طاث  اللشرل( الظر  ُ)
 (.ُِٖ/ِج) اثف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر (ِ)
(  ٓ)ص (  لثك ممرك الػدالو: الم لػ  دػو رثػـ مطػا ؼ األمطػارُِٕالظر  اثف لثو داكد: المطا ؼ )ص (ّ)

 .(َُٗ ُُٗ)صال اذرة   –مكوث  الكماات األزذرا    : م مد الطادؽ حم اكم: و  اؽل ط المطا ؼ
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ۡػَؿَج ثِ  ٫ِۦ ٦ِ   )ثػه( مػػف حكلػه وعػػال : ﴿ – ُ
َ
َل ٦ِ  ٨َ ٱلكٍّ  ٧َةٓءِ ٦َ  ةٗٓء َٚ  أ ـَ   ٩

َ
ٝٗ  ةَوأ  ﴾٣ٍُّس  ٥ۡ  ٨َ ٱثل٧ٍَّ  َسَِٰت رِۡز

 [.ِِالث رة:]

اُب ٱلؿٍِّظ٥ًُ  )إله( مف حكله وعال : ﴿ – ِ  [.ّٕالث رة: ] ﴾إ٫ٍُّ٩ِۥ ٬َُٮ ٱۡلٍّٮٍّ
٫ًَۡ  الهاق مف )كواثاه   ثاثاه( مف حكله وعال : ﴿  كمقاؿ ما قثت رثما َٝۡؿُءواْ ٠َِتَٰجِ ٮُل ٬َةُٓؤُم ٱ ُٞ ًَ   ١٩َذ

 ٫ًَۡ ٍٜ ِظَكةبِ َٰ ـَ ّّنِ ٦ُ
َ
َ٪٪ُخ خ َّ  [.ُٗ َِال اح :] ﴾إِّّنِ 

دُٮِن ُمۡك٧ِِ٤َي  كمقاؿ ما اوطؿ رثما: )لٌ ( مف حكله وعال : ﴿
ۡ
ٍّ َوخ ٤ُٮاْ ٰىََلَ ٕۡ ّلٍّ َت

َ
 [.ُّاللمؿ:] ﴾خ

ٮاْ ٱنلٍّ ةَر كمقاؿ ما الفطؿ رثما: )إٌف( مف )لـ( ل ػك حكلػه وعػال : ﴿ ُٞ ٤ُ ٮاْ َٚ ٱتٍّ َٕ ۡٛ ٤ُٮاْ َو٨َ٣ َت َٕ ۡٛ َٚإِن ٥ٍّۡ٣ َت
ِؿِي٨َ نلٍّةُس َوٱۡۡلِضَ ٱ٣ٍِّت َوُٝٮُد٬َة ٱ َٰٛ ۡت ل٤َِۡؿ ِٔؽٍّ

ُ
 .(ُ)[ِْالث رة:] ﴾ ةَرةُ  أ

كحػػد اخومػػؼ ال ػػراق دػػو الكحػػؼ ممػػ   ػػركؼ ثأماالهػػا: دمػػلهـ مػػف كحػػؼ مماهػػا وثعػػا لخػػط المطػػ ؼ 
العقمػػالو. كمػػلهـ مػػف كحػػؼ مماهػػا وثعػػا لمركااػػ  الوػػو حػػرل ثهػػا  كوم اذػػا مػػف شػػاكخه مخالفػػا ثػػذلؾ خػػط 

 ؼ ال راقات دو ثعض لطكؿ كحكامد الرثـ كذو:المط ؼ  كحد كح  اخوال
 .افثداؿ  -ُ
  .الم طكع كالمكطكؿ  -ِ
 .ال ذؼ كافقثات -ّ

لاؾ ثااف ما اخومفكا داه مف ذلؾ مفطال.  كا 

 :فأوال: اختالف القراءات في اإلبدال، وأثر ذلك االختال
 . (ِ)ا طد ثافثداؿ دو ذذا الم اـ ذك إحام  ثعض ال ركؼ م اـ ثعض

ال طر ًدػو لطػؿ   ك كذك ًمفى المخوىمىؼ ًداه  : ذك ًإثداؿ  رؼ ًثنخرق(ّّٖ)ت اثف ال زرمكحاؿ 
 .(ّ)مطرد  ككممات مخطكط 

                                                           

(  م مػػد ثػػالـ م اثػػف: الهػػادم شػػرح ِِص) ( الظػػر  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الم لػػ  دػػو رثػػـ مطػػا ؼ األمطػػارُ)
 (.ّٓٔ ّْٔ/ُج) طاث  اللشر

ثػدر الػداف م مػد ثػف مثػدا ثػف ظػر  ثػدر الػداف الزركشػو: (  الِّٗ/ِالثاكطو: افو اف دػو ممػـك ال ػر ف )ج (ِ)
اػػ  ماثػػ  دار إ اػػاق الوػػراث العرث   و  اػػؽ: م مػػد اثػػراذاـ: الثرذػػاف دػػو ممػػـك ال ػػر ف: ق(ْٕٗ)ت ثهػػادر الزركشػػو

(  إثػػػػػراذاـ ال رمػػػػػو: مع ػػػػػـ ممػػػػػـك ال ػػػػػر ف ّٖٖ/ّ)جـ(  ُٕٓٗ-قُّٕٔط/ األكلػػػػػ  ) الثػػػػػاثو ال مثػػػػػو كشػػػػػركائه 
 .(ِّٖ)ص

 (ُْٔ/ِج) ف ال زرم: اللشر دو ال راقات العشر( اثّ)
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ػػتً ) :رثػػمت وػػاق ل ػػك كػػؿ ذػػاق الوألاػػثكذػػك  :اأْلَْصففُل اْلُمطَّففِردُ / ُ  ْوَلأ مػػف حكلػه وعػػال : ﴿ (رىٍ مى
ُ
َٟ أ هِ  

 ِ ِ  ﴿: مػف حكلػه وعػال  (مىػتى ًلعٍ ) [  ُِٖ﴾ ]الث رة:يَؿُۡصٮَن رَۡۡحََخ ٱّللٍّ واْ ٩ ؽَّ ُٕ ُٓۗ ِإَون َت ِ َّل ُحُۡىٮ٬َة ٧ََخ ٱّللٍّ ٕۡ ﴾
رىتى )[  ّْثراذاـ:إ] َّٝٮِم  مف حكله وعال : ﴿ (شى ى ٍـّ  [.ّْ:الدخاف] ﴾إِنٍّ َمَضَؿَت ٱل

اخومؼ ال راق دو الكحؼ مم  ذاق الوألاث الوو رثمت ثالواق  د رل ال مهكر ثالكحؼ مماها  القراءات:
ق وثعػػػا لخػػػط المطػػػ ؼ  كحػػػرل اثػػػف كقاػػػر كلثػػػك ممػػػرك كاع ػػػكب كالكثػػػائو ثػػػالكحؼ مماهػػػا ثهػػػاق ثالوػػػا

   لٌما دو  اؿ الكطؿ د د اوفؽ ال راق مم  حراقوها ثالواق.(ُ)الوألاث
 كذذر الواق مم  حثماف:

 حثـ اوف كا مم  حراقوه ثافدراد. - ُ
 ـ مف حرلر ثال م :حثـ اخومفكا دو حراقوه: دملهـ مف حرلر ثافدراد  كمله - ِ

 دال ثـ الذم اوف كا مم  حراقوه ثافدراد ال طر دو لطؿ مطرد ككممات مخطكط :
داألطػػؿ المطػػرد الموفػػؽ ممػػ  حراقوػػه ثػػافدراد  مموػػه دػػو ال ػػر ف لرثػػ  مشػػرة كممػػ : وكػػرر ملهػػا ثػػٌت 

 كممات كذو:

 كوثت ثالواق دو ثثع  مكاض  كذو: (ر مت)الكمم  األكل  
َٟ  مػف حكلػه وعػال : ﴿ (ر مػت ا) – ُ ْوَلأهِ 

ُ
ِ أ ِي٨َ ٬َةَصُؿواْ َوَجََٰ٭ُؽواْ ِػ َقب٢ًِِ ٱّللٍّ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ َوٱَّلٍّ إِنٍّ ٱَّلٍّ

ٮرٞ رٍِّظ٥ًٞ  ُٛ ُ َد ِۚۡ َوٱّللٍّ  [.ُِٖالث رة:  ﴾ ]يَؿُۡصٮَن رَۡۡحََخ ٱّللٍّ
ِ َٝؿِيٞت ٨ِ٦َّ مف حكله وعال : ﴿ (إف ر مت ا) – ِ  [.ٔٓاألمراؼ:  ﴾ ]ٱل٧ُۡۡعِكجَِي  إِنٍّ رَۡۡحََخ ٱّللٍّ
٢َ٬ۡ  مف حكلػه وعػال : ﴿  (ر مت ا) – ّ

َ
ًُۡس٥ۡ أ َ٤ َٔ َُٰذ٫ُۥ  ِ َوَبؿََؽ ِ  رَۡۡحَُخ ٱّللٍّ ۡمؿِ ٱّللٍّ

َ
َضجَِي ٨ۡ٦ِ أ ٕۡ َت

َ
َٝةلُٓٮاْ خ

ًِٞؽ  ًِۡخٖۚ إ٫ٍُّ٩ِۥ َۡحًِٞؽ َمٍّ  [.ّٕ﴾ ]ذكد: ٱۡۡلَ
َٟ َخۡجَؽهُۥ َزَمؿِيٍّةٓ ذ٠ُِۡؿ رَۡۡحَ  مف حكله وعال : ﴿ (ر مت رثؾ) – ْ ِ  [.ِمراـ:  ﴾ ]ِخ َرّب

                                                           

(  كالظػر  حػدرم م مػد مثػدالكذاب: اآلداب كالمػلح الرثالاػ  ُْٕ/ِاثف ال زرم: اللشر دو ال ػراقات العشػر )ج (ُ)
ذثػػ  ا ثػػف مثػػد الػػر اـ ثػػف كمػػا ثعػػدذا(  اثػػف مثػػدالر اـ الثػػارزم: ِِّدػػو لطػػكؿ الشػػاطثا  كالػػدرة كالمضػػائ  )ص

: دراثػػػ  الفراػػدة الثارزاػػ  دػػػو  ػػؿ ال طػػادة الشػػاطثا : ق(ّٖٕو ال مػػكم المعػػركؼ ثػػػاثف الثػػارزم )تاثػػراذاـ ال هلػػ
 (  قُُْٕ)  امعػػػ  اـ ال ػػػرل  كذػػػو رثػػػال  ما ثػػػوار :: مثػػػد ا ثػػػف  امػػػد ثػػػف ل مػػػد الثػػػمامالوكو  اػػػؽ الثا ػػػث

 –ال امعػػ  األثػػالما    واثػػارالولػػكار دامػػا زاد اللشػػر ممػػ  ال ػػرز كالكماثعػػدذا(  شػػهاب الػػداف ل مػػد الطاثػػو: ِّٓ)
 : مثػػػد العزاػػػز ثػػػف ثػػػماماف ثػػػف إثػػػراذاـ المزالػػػو: دراثػػػ  كو  اػػػؽ الثا ػػػثكماػػػ  ال ػػػر ف الكػػػراـ كالدراثػػػات افثػػػالما 

 كماثعدذا(ِِٔ)
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ۡؿ إََِلأ َءاَثَٰؿِ رَۡۡحَ مف حكلػه وعػال : ﴿ ( ر مت ا) – ٓ ُْ ٓۚۡ َٚٱ٩ ٕۡ َؽ َمۡٮدَِ٭ ة ۡرَض َب
َ
َٙ يُ ۡحِ ٱِۡل  ًۡ ٠َ ِ ﴾ ِخ ٱّللٍّ

[:  [.َٓالرـك
ۚۡ  مف حكله وعال : ﴿ (ر مت رثؾ) – ٔ َٟ ِ ِك٧ُٮَن رَۡۡحََخ َرّب ۡٞ ٥ۡ٬ُ َح

َ
 [.ِّلزخرؼ:ا﴾ ]أ

ٮَن  مف حكله وعال : ﴿ (كر مت رثؾ) – ٕ ُٕ ة ََي٧َۡ َٟ َػرۡيٞ ّم٧ٍِّ ِ  [.ِّ﴾ ]الزخرؼ:َورَۡۡحَُخ َرّب
 كوثت ثالواق دو ل د مشر مكضعا كذو: (لعمت)الكمم  القالا  

ًۡسُ مػف حكلػه وعػال : ﴿ (لعمت ا) – ُ  َ٤ َٔ َل  ـَ  ٩
َ
ًُۡس٥ۡ َو٦َةٓ أ َ٤ َٔ  ِ ٧ََخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ ٥ ٦ِّ ٨َ ٱ١ِ٣َۡتَٰ ِت َوٱۡذ٠ُُؿواْ ٩

ُس٥ ث٫ِۚۦِۡ  ُْ  [.ُِّ﴾ ]الث رة: َوٱۡۡل٧َ١ِۡحِ يَِٕ
َٙ َبۡيَ ٤ُُٝٮبُِس٥ۡ مف حكله وعػال : ﴿ (لعمت ا) – ِ ٍّ٣

َ
َؽاٗٓء َٚد ۡٔ َ

ًُۡس٥ۡ إِۡذ ٠ُ٪ُذ٥ۡ أ َ٤ َٔ  ِ ٧ََخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ َوٱۡذ٠ُُؿواْ ٩
٩َٰٗة  ٧َذ٫ِِۦٓ إِۡػَق ٕۡ ِ ۡوَجۡعُذ٥ ثِ٪

َ
 [.َُّ ؿ ممراف: ﴾ ]َٚأ
ن مف حكلػه وعػال : ﴿ (لعمت ا) – ّ

َ
ًُۡس٥ۡ إِۡذ ٬َ ٥ٍّ َٝ ۡٮٌم أ  َ٤ َٔ  ِ ٧ََخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ ٱۡذ٠ُُؿواْ ٩ َ٭ة ٱَّلٍّ حَّ

َ
د َيأ

٪ُس٥ۡ   َٔ يِۡؽَحُ٭٥ۡ 
َ
ٍّٙ خ يِۡؽَحُ٭٥ۡ ١ََٚ

َ
ٓٮاْ إََِلُۡس٥ۡ خ ُُ  [.ُُالمائدة:﴾ ]يَۡبُك

ل٥َۡ دََؿ إََِل مف حكله وعال : ﴿ (لعمت ا) – ْ
َ
َظ٤َّ خ

َ
ٗؿا َوأ ۡٛ ِ ُز ٧ََخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ لُٮاْ ٩ ِي٨َ ثَؽٍّ ﴾ ٮاْ َٝۡٮَمُ٭٥ۡ َدارَٱۡۡلََٮارِ ٱَّلٍّ

 [.ِٖ]إثراذاـ:
ِ  مف حكله وعال : ﴿ (لعمت ا) – ٓ واْ ٩ ؽَّ ُٕ ِ َّل ُحُۡىٮ٬َةٓ ِإَون َت ٧ََخ ٱّللٍّ  [.ّْ﴾] إثراذاـ:ٕۡ
ٔ - ﴿  ِ ٧َِخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ ٢ِ يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن َوبِ٪ ُِ َٚجِٱ٣َۡبَٰ

َ
ُؿوَن أ ُٛ  [.ِٕ]الل ؿ:  ﴾٥ۡ٬ُ يَۡس

ِ  ُؿوَن  مػف حكلػه وعػال : ﴿ (لعمػت ا) – ٕ َٰٛ ۡز  ََث٥ُ٬ُُ ٱ٣َۡؿ
َ
ِ ُث  ٥ٍّ يُ٪١ُِؿوَجَ٭ ة َوأ ٧َ َخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ ؿُِٚ  ٮَن ٩ ٕۡ  ﴾َح

 [.ّٖالل ؿ:]
ْ  مف حكله وعال : ﴿ (لعمت ا) – ٖ ًِّٗجة َوٱۡم١ُُؿوا ََ َٰٗٗل  ـَ ُ َظ ة َرَزَُٝس٥ُ ٱّللٍّ ِ إِ  َُُٚكُٮاْ ِم٧ٍّ ٧ََخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ ن ٠ُ٪ُذ٥ۡ ٩

ُجُؽوَن  ٕۡ  [.ُُْ﴾] الل ؿ: إِيٍّةهُ َت
ِ ٣ِ رُيَِيُس٥ ٦ِّ ٨ۡ  مف حكله وعال : ﴿ (ثلعمت ا) – ٗ ٧َ ِخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ َٟ َجۡ ؿِي ِػ ٱۡۡلَۡع ؿِ ثِ٪ ٤ۡ ُٛ نٍّ ٱ٣ۡ

َ
ل٥َۡ دََؿ أ

َ
خ

ِ َوجٍّةرٖ َم١ُٮرٖ 
َٟ ٓأَلَيَٰٖخ ٣ُِّكّ ِ َٰل  [.ُّ﴾] ل ماف:َءاَيَٰذ٫ِِۦٓۚۡ إِنٍّ ِػ َذ

ًُۡس٥ۡۚۡ مف حكله وعال : ﴿ (لعمت ا) – َُ َ٤ َٔ  ِ ٧ََخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ َ٭ة ٱنلٍّةُس ٱۡذ٠ُُؿواْ ٩ حَّ
َ
د  [.ّداطر:  ] ﴾َيأ

َٟ ثَِس  ة٨ِٖ٬ َوَّل ََمُۡ٪  ٮٍن مػػف حكلػػه وعػػال : ﴿ (ثلعمػػت رثػػؾ) – ُُ ٧َ  ِخ َرّبِ   ٕۡ ِ ٩  َخ ثِ٪
َ
 ﴾َٚ  َؾ٠ِّۡؿ َذ٧َ  ةٓ أ

 [.ِٗالطكر:]

 كوثت ثالواق دو ثثع  مكاض  كذو:  (رلتام)الكمم  القالق : 
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ٗرا  مػف حكلػه وعػال : ﴿ (ممػرافامرلت ) – ُ ِِن ُُمَؿٍّ ُۡ َٟ ٦َة ِػ َب َ ٧َۡسََٰن َرّبِ إِّّنِ ٩ََؾۡرُت ل ِٔ ُت 
َ
إِۡذ َٝة٣َِخ ٱۡمَؿأ

 ٥ًُِ٤ َٕ ُٓ ٱ٣ۡ ً٧ِ ٩َخ ٱلكٍّ
َ
َٟ أ ٓ  إ٩ٍِّ ج٢ٍّۡ ٦ِِّنِ َٞ  [.ّٓ  ؿ ممراف: ] ﴾َذَذ

َٰ  ﴿ حكله وعال : مف (امرلت العزاز) – ِ ـِيـِ دَُس َٕ ُت ٱ٣ۡ
َ
ِك٫ِۦ  َوَٝةَل نِۡكَٮةٞ ِػ ٱل٧َِۡؽيَ٪حِ ٱۡمَؿأ ۡٛ ٨ جٍّ َٔ ََٰ٭ة   ﴾وُِد َذَذى

 [.َّ] اكثؼ:
َٔ ٨  مف حكله وعال : ﴿ (امرلت العزاز) – ّ ٩َ ة۠ َرََٰوددَّ ٫ُۥ 

َ
َّٜ خ ـِيـِ ٱ٣َٰۡٔـ٨َ َظۡىَعَه ٱۡۡلَ َٕ ُت ٱ٣ۡ

َ
َٝة٣َِخ ٱۡمَؿأ

ِك٫ِۦ ِإَو٫ٍّ٩ُ  ۡٛ َِٰؽرَِي جٍّ  [.ُٓ] اكثؼ: ﴾ۥ ل٨َ٧َِ ٱ٣طٍّ
َ  مف حكله وعال : ﴿ (امرلت درمكف) – ْ ۡٮَن ُٝؿٍُّت َخۡيٖ َّلِ َول َٔ ُت ِٚۡؿ

َ
 [.ٗال طص:] ﴾َٟ َََٝة٣َِخ ٱۡمَؿأ

ُؿواْ ٱۡم مف حكله وعػال : ﴿ (لكح  امرلت لكطامرلت ) – ٔ - ٓ َٛ ِي٨َ َز ُ ٦ََسٗٗل ٣َِّّلٍّ َت ٩ُ ٮٖح َۡضََب ٱّللٍّ
َ
َؿأ

َت لُٮٖط َوٱۡمؿَ 
َ
 [.َُالو راـ:] ﴾أ
َٔ ۡٮَن إِۡذ َٝة٣َ ۡخ َرّبِ مػف حكلػه وعػال : ﴿ (امرلت درمػكف) – ٕ َت ِٚۡؿ

َ
ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ ٱۡمَؿأ ُ ٦ََسٗٗل ٣َِّّلٍّ َوَۡضََب ٱّللٍّ

ۡٮِم ٱ٣ َٞ ۡٮَن وََخ٫ِ٤٧َِۦ َوََّنِِِّن ٨َ٦ِ ٱ٣ۡ َٔ ِٔ٪َؽَك ثَۡحٗذة ِػ ٱۡۡلَ٪ٍّحِ َوََّنِِِّن ٨٦ِ ِٚۡؿ ٧ِِ٤ََٰي ٱث٨ِۡ َِل   [.ُُالو راـ:] ﴾غٍّ

 كوثت ثالواق دو خمث  مكاض  كذو: (ثيلَّت)الكمم  الراثع : 
لاف) – ُ َٙ ِإَون  مف حكله وعػال : ﴿ (ثلت األكَّ َٛ ۡؿ لَُ٭ ٥ ٦ٍّ ة َٝ ۡؽ َق ٤َ ۡ٘ ُؿٓواْ إِن يَجَذُ٭ٮاْ ُح َٛ ِي٨َ َز ٢ُٝ ٣َِّّلٍّ

٣َِي  وٍّ
َ
ۡخ ُق٪ٍُّخ ٱِۡل ٌَ ۡؽ َم َٞ ٮُدواْ َذ ُٕ  [.ّٖفاؿ: ] األل ﴾َح

ِ - ّ - ْ - ﴿ ِ ِ َتۡجِؽيٗٗل  َو٣َ ٨ َجِ َؽ لُِك ٪ٍِّخ ٱّللٍّ ٣َِيۚۡ ٨َ٤َٚ َجَِؽ لُِك٪ٍِّخ ٱّللٍّ وٍّ
َ
ُؿوَن إِّلٍّ ُق٪ٍَّخ ٱِۡل ُْ َذَ٭٢ۡ يَ٪

 [.ّْ]داطر: ﴾َحۡٮِيًٗل 
ِ ٱ٣ٍّ مف حكله وعال : ﴿ (ثلت ا) – ٓ َِٔجةدِهۦِ  ُق٪ٍَّخ ٱّللٍّ  [.ٖٓدر:]غا ﴾ِت َٝۡؽ َػ٤َۡخ ِػ 

 كوثت ثالواق دو مكضعاف كذما: (لعلت)الكمم  الخامث  
َِٰؾبَِي  مف حكله وعال : ﴿ (لعلت ا) – ُ ِ ٰىََلَ ٱ٣َۡؿ َ٪َخ ٱّللٍّ ٕۡ ٍّ٢َٕ ٣  [.ُٔ ؿ ممراف: ] ﴾ُث٥ٍّ ٩َۡبَذِ٭٢ۡ َذَ٪ۡض
٤َ  مف حكله وعال : ﴿ (لف لعلت ا مماه) – ِ َٔ  ِ َ٪َخ ٱّللٍّ ٕۡ نٍّ ٣َ

َ
َٰ ِؾبَِي َوٱ٣َۡذ٧ََِٰكُح أ  ﴾٫ًِۡ إِن ََكَن ٨َ٦ِ ٱ٣َۡؿ

 [.ٕ] اللكر:
 كحد كوثت ثالواق دو مكضعاف كذما: (معطات)الكمم  الثادث  

ٮُدوَن ل٧َِة ُجُ٭ ٮاْ  مػف حكلػه وعػال : ﴿( كمعطات الرثكؿ) – ُ ُٕ ٨ِ ٱنلٍّۡضَٮىَٰ ُث٥ٍّ َح َٔ ِي٨َ ُجُ٭ٮاْ  ل٥َۡ دََؿ إََِل ٱَّلٍّ
َ
خ

زۡ  ًَِخ ٱلؿٍُّقٮِل  َخۡ٪٫ُ َوَيَذَجََٰضۡٮَن ثِٱۡۡلِ ِى ٕۡ َِٰن َو٦َ ـَ ۡؽ ُٕ  [.ٖ] الم ادل : ﴾٥ِ َوٱ٣ۡ
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ز٥ِۡ  مػف حكلػه وعػال : ﴿ (كمعطات الرثكؿ) – ِ ًۡ ُذ٥ۡ َٚ َٗل َتَذَجََٰض ۡٮاْ ثِ ٱۡۡلِ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٓٮاْ إَِذا دََجََٰض َ٭ة ٱَّلٍّ حَّ
َ
د َيأ

ًَِخ ٱلؿٍُّقٮِل  ِى ٕۡ َِٰن َو٦َ ـَ ۡؽ ُٕ  [.ٗ] الم ادل : ﴾َوٱ٣ۡ
 وفؽ مم  حراقوه ثافدراد ثث  كممات كذو:كغار المكرر الم

ْ  مػػف حكلػػه وعػػال : ﴿ (كممػػت) – ُ وا أءِي٢َ ث٧َِ  ة َو  َۡبُ َٰ ثَ  ِِنٓ إِۡق  َر َٟ ٱۡۡلُۡك  َِنَٰ ٰىََلَ  ﴾َوَت٧ٍّ  ۡخ َُك٧َِ  ُخ َرّبِ  
 [.ُّٕ]األمراؼ:

ۡؤ٦ِ٪َِيۚۡ َو٦َ مف حكله وعال : ﴿ (ث ات) – ِ ِ َػرۡيٞ ٣ٍُّس٥ۡ إِن ٠ُ٪ُذ٥ ٦َّ ًٍُّخ ٱّللٍّ ِٖ ثَِٞ ًُۡس٥ ِِبَِٛ ً  َ٤ َٔ ٩َ ة۠ 
َ
 ﴾ةٓ خ

 [.ٖٔذكد:]
َٟ  مف حكله وعال : ﴿ (حرت) – ّ َ ۡٮَن ُٝؿٍُّت َخۡيٖ َّلِ َول َٔ ُت ِٚۡؿ

َ
 [.ٗال طص: ﴾ ]َوَٝة٣َِخ ٱۡمَؿأ

ًۡ  مػف حكلػه وعػال : ﴿ (ًدٍطرىت) – ْ َ٤ َٔ َُ َؿ ٱنلٍّ ةَس  ِ ٱ٣ٍّ ِت َذ َؿَت ٱّللٍّ ُۡ ِٚ ۡۚ ة ٗٛ َٟ لِِّلِي٨ِ َظ٪ًِ ٥ِۡٝ وَۡصَ٭
َ
ۚۡ َّل َٚأ َ٭ ة

 ِۡۚ ِٜ ٱّللٍّ : ﴾َتۡجِؽي٢َ ِۡل٤َۡ  [.َّ] الرـك

َّٝٮِم  مف حكله وعال : ﴿ (ش رت) – ٓ ٍـّ  [.ّْ] الدخاف: ﴾إِنٍّ َمَضَؿَت ٱل

 [.ٖٗ﴾ ] الكاحع :ََٚؿۡوٞح َوَرۡيَعةٞن وََص٪ٍُّخ ٩ًَِٕٖم  مف حكله وعال : ﴿ ( لت) – ٔ
ِٔ  مف حكله وعػال : ﴿ (اثلت) – ٕ وِظَ٪ ة َوَمۡؿَي٥َ ٱۡبَ٪َخ  ۡؼَ٪ ة ذًِ ٫ِ ٦ِ ٨ رَّ َٛ ۡظَىَ٪ۡخ َٚؿَۡصَ٭ ة َذَ٪

َ
٧َۡسََٰن ٱ٣ٍِّتٓ أ

َٝۡخ ثَِس٤َِفَِٰخ َرّبَِ٭ة َوُمُذج٫ِِۦ َوََك٩َۡخ ٨َ٦ِ ٱ٣ۡ   .(ُ) [ُِ] الو راـ: ﴾َؾَٰ٪ِتَِي َوَوؽٍّ
ف لٌما ال ثـ الذم اخومؼ داه ال راق: دثعضهـ حرلر ثػافدراد  كالػثعض اآلخػر حػرلر ثػال م  دهػك دػو قمػا

 كممات كذو:
 كحد  اق الخالؼ داها ثاف افدراد كال م  دو لرثع  مكاض  كذو: (كممت)الكمم  األكل : 

ۡؽّٗلۚۡ حاؿ وعال : ﴿ – ُ َٔ ٝٗة َو َٟ ِوۡؽ ِ ۡخ َُك٧َُِخ َرّب  [.ُُٓ] األلعاـ:  ﴾َوَت٧ٍّ
ُٞ  حاؿ وعال : ﴿ – ِ ِي٨َ ََٚك َٟ ٰىََلَ ٱَّلٍّ ِ ۡخ َُك٧َُِخ َرّب ٍّٞ َٟ َظ ِ  ٠ََزَٰل

َ
ُ٭٥ۡ َّل يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن ٓٮاْ خ  [.ّّ] اكلس:  ﴾جٍّ

َٟ َّل يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن  حاؿ وعال : ﴿ – ّ ِ ًِۡ٭٥ۡ َُك٧َُِخ َرّب َ٤ َٔ ۡخ  ٍّٞ ِي٨َ َظ  [.ٔٗ] اكلس: ﴾إِنٍّ ٱَّلٍّ
ۡوَدَُٰت ٱنلٍّةرِ حاؿ وعال : ﴿ – ْ

َ
ُ٭٥ۡ أ جٍّ

َ
ُؿٓواْ خ َٛ ِي٨َ َز َٟ ٰىََلَ ٱَّلٍّ ِ ۡخ َُك٧َُِخ َرّب ٍّٞ َٟ َظ ِ  [.ٔغادر:] ﴾َوَمَزَٰل

                                                           

مؤثثػ    : الشػاخ مثػد ال كػاـ ثػف مثػد المطاػؼ ثػف مثػد ا  را عػ ل كاـ الو كاد كالوالكةالظر  م مكد رلدت:  (ُ)
(  دهمػو ممػو ثػماماف: الملاػر ال داػد دػو ل كػاـ الو كاػد ُُِ ُُُ)صـ(  ََِٔ-قُِْٕ)ألكلػ  ط/ ا  حرطث 
-قَُْٖ)ط/األكلػػػ  الو كاػػػد  المكوثػػػ  األثػػػالما    ممػػػـ دػػػو المفاػػػد الع ػػػد(  طػػػالح طػػػالح ثػػػاؼ: ٓٗ-ّٗ)ص

 (.َُّ-ُُُ)ص  ( ـُٖٕٗ
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َٙ ِإَوۡػَٮدِ  ٫ِ مػػف حكلػػه وعػػال : ﴿ (قااػػت) :الكممػػ  القالاػػ  َٞ  ۡؽ ََكَن ِػ يُٮُق   ﴾ ۦٓ َءاَيَٰ  ٞخ ٤ِ٣ّكٍّ  ةٓن٤َِِي ٣ٍّ
 [.ٕ]اكثؼ:

 كحد  اقت دو مكضعاف كذما حكله وعال : (غااثت) :الكمم  القالق 
َحَٰ  ﴿ - ُ  َٗ ٮهُ ِػ  ُٞ ٣ۡ

َ
َٙ َوخ ُذ٤ُٮاْ يُٮُق ۡٞ  [.َُاكثؼ: ﴾ ]َجِخ ٱۡۡلُّتِ َٝةَل َٝةٓن٢ِٞ ٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ َّل َت

ِ - ﴿  ۡۚ َحََٰجِخ ٱۡۡلُّتِ َٗ ٤ُٮهُ ِػ  َٕ ن ََيۡ
َ
ٓٮاْ أ ُٕ َۡجَ

َ
ة َذ٬َُجٮاْ ث٫ِِۦ َوأ  [.ُٓاكثؼ: ﴾ ] ٧َ٤ٍَّٚ

ّب٫ِِۦ مف حكله وعال : ﴿ (قاات)الكمم  الراثع :  ٫ًِۡ َءاَيَٰٞخ ٨ِ٦ّ رٍّ َ٤ َٔ ٩ـَِل 
ُ
 [.َٓ﴾ ]العلكثكت: َوَٝةلُٮاْ لَۡٮَّلٓ أ

َِٰخ َءا٦ُِ٪ٮَن مف حكله وعال : ﴿( الغردات)لخامث : الكمم  ا ُؿَػ ُ٘  [.ّٕ﴾ ]ثثأ:َْ َو٥ۡ٬ُ ِػ ٱ٣ۡ
َٰ ثَّحَِ٪ٖخ ٦ِّۡ٪٫ُۚۡ  مف حكله وعال : ﴿ (ثٌالت)الكمم  الثادث :  ًَۡجَُٰ٭٥ۡ ٠َِتَٰٗجة َذُ٭٥ۡ ٰىََلَ ۡم َءاَت

َ
 [.َْ]داطر: ﴾أ

ۡز٧َةِمَ٭ ة إََِل٫ِۡ يَُؿدَّ مف حكله وعال : ﴿ (قمرات)الكمم  الثاثع : 
َ
ٖۚ َو٦َة ََّتُۡؿُج ٨٦ِ َث٧ََسَٰٖت ٨ِۡ٦ّ أ حِ َٔ ة ٥ُ٤ِۡٔ ٱلكٍّ

ُٓ إِّلٍّ ث٫٧ِ٤ِِٕۡۚۦِۡ  ٌَ ٩َ َٰ َوَّل دَ
ُ
 [.ْٕدطمت: ﴾ ]َو٦َة َح٢ُ٧ِۡ ٨ۡ٦ِ أ
ٞؿ  مف حكله وعال : ﴿ (ً مىالت)الكمم  القامل :  ۡٛ ٫ٍُّ٩ۥ ِصَف٤ََٰٞخ ُو

َ
 [.ّّ﴾ ]المرثالت:٠َد

ف كػاف مذذثػه  (ثالهاق)كحؼ   كما و دـ( ثالهاق)د ككاف مذذثه الكحؼ دمف حرل شائا مف ذلؾ ثافدرا كا 
 .(ُ)  كمف حرلر ثال م  كحؼ مماها ثالواق كثائر ال مكع(ثالواق)كحؼ  (ثالواق)الكحؼ 

كحػػد ل معػػت المطػػا ؼ ممػػ  كواثػػ  ذلػػؾ كمػػه ثالوػػاق  إٌ  مػػا ذكػػرر " ق(: ّّٖ)ت حػػاؿ اثػػف ال ػػزرم
ًِۡ٭٥ۡ  كذك: ﴿ اكلس ( دو ال رؼ القالو مفقْْْ)ت ال ادظ لثك ممرك الدالو  َ٤ َٔ ٍّٞ ۡخ  ِي٨َ َظ إِنٍّ ٱَّلٍّ

َٟ َّل يُۡؤ٦ُِ٪  ٮَن  درلاوػػه مرثػػكما  لذػػؿ العػػراؽ[  حػػاؿ: وأمموػػه دػػو مطػػا ؼ ٔٗ]اػػكلس: ﴾َُك٧َِ  ُخ َرّبِ  
ِ ﴿: . ككذلؾ اخويًمؼى لاضان دو حكلػه وعػال (ثالهاق) َٟ ٰىََلَ ٱَّلٍّ ِ ۡخ َُك٧َُِخ َرّب ٍّٞ َٟ َظ ِ جٍُّ٭ ٥ۡ َوَمَزَٰل

َ
ُؿٓواْ خ َٛ ي٨َ َز

ۡو  َدَُٰت ٱنلٍّ  ةرِ 
َ
[  دكواثوػػه ثالهػػاق ممػ  حػػراقة افدػػراد ثػال لظػػر  ككواثوػػه ثالوػاق ممػػ  مػػراد ٔ]غػادر: ﴾أ

ال م   كا ومؿ لف اراد افدراد كاككف كلظائرر مما كوب ثالواق مفردا  كلكف الذم ذك دو مطا فهـ 
 .(ِ)"ثالواق حرلكر ثال م . كا لممـ

[ د ػد حػرل اع ػكب ثػالولكاف كاللطػب ممػ  َٗ]اللثػاق: ﴾َظَِصَۡت ُو ُؽور٥ۡ٬ُُ ﴿ :ثهػذر األ ػرؼكامو ؽ 
 ق(  كلثػػػك ال ثػػف طػػػاذر ثػػف غمثػػػكفُِٓ)ت للػػه اثػػػـ مؤلػػث. كحػػػد لػػص مماػػػه لثػػك العػػػز ال اللثػػو

 ق(  كال ادظ لثك ممرك الدالو كغارذـ لف الكحؼ مماه ثالهاق  كذلؾ مم  لطمه دو الثاب.ّٗٗ)ت

                                                           

 (.َّٕ-ّٓٔ/ُج) ( الظر  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرُ)
 (  الظػر  م مػد ثػالـ م اثػف: الهػادم شػرح طاثػ  اللشػرُْٖ/ِج) ( اثف ال ػزرم:  اللشػر دػو ال ػراقات العشػرِ)
 (.ِْص) (  لثك ممرك الدالو: الم ل  دو رثـ مطا ؼ األمطارَّٕ/ُج)
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 ق( كغارر مم  لف الكحؼ ثالواق لكمهـ. كذلؾ ا وضو الواق له.ْٔٗ)ت طاذر ثف ثكاركلٌص لثك 
 ثػػػػػثط الخاػػػػػاط ق( كغاػػػػػرر. كحػػػػػاؿُّْ)ت كثػػػػػكت  خػػػػػركف دمػػػػػـ الطػػػػػكا داػػػػػه كال ػػػػػادظ لثػػػػػو العػػػػػالق

الكحػػؼ  كالكحػػؼ ثالوػػاق إ مػػاع أللػػه كػػذلؾ دػػو المطػػ ؼ  حػػاؿ: كا ػػكز" : (المػػثه )ق( دػػو ُْٓ)ت
 (وػاق)كذػذا ا وضػو الكحػؼ ملػدر ممػ  مػا كوػب  (  كك مػ كممػ ) :كب مقػؿاع ػ مماه ثالهاق دو حراقة 
 .(ُ)"ثها كما و دـ  كا لممـ

لٌف الكحػػؼ ثالوػػاق لغػػ  قاثوػػ  كذػػو مكاد ػػ  لرثػػـ المطػػ ؼ افمػػاـ  :ك ػػه حػػراقة ال مهػػكر ذػػك التوجيففو:
ف دػو ذلػؾ  لٌف الكحؼ ثهاق الوألاث ذػك لدطػح المغوػا :الذم ا ب اوثامه  كك ه مف كحؼ ثالهاق ذك

   كحد ثثؽ مزاد ثاػاف لهػذر المثػأل  ملػد الكػالـ ممػ  ل كػاـ الكحػؼ(ِ)ق(ٓٔٔ)ت كما حاؿ لثك شام 
 . (ّ)مم  لكاخر الكمـ  دمار   إلاه

لٌمػا األقػر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر المثػأل  داوثػاف مػف خػالؿ اخػوالؼ كافاػ   األثر:
ل ػػراقات دػػو ذػػاق الوألاػػث الوػػو كوثػػت ثالوػػاق ثػػاف الكحػػؼ الكحػػؼ ممػػ  مرثػػـك الخػػط  وثعػػا  خػػوالؼ ا

مماها ثالواق لك ثالهاق  دعم  حراقة الكحؼ ثالواق ثاككف  كـ الكحؼ ذك لٌله مطاثؽ لرثػـ المطػ ؼ 
كذلػػؾ  وفػػاؽ المطػػا ؼ ممػػ  رثػػـ ذػػذر الكممػػات ثالوػػاق كمػػا و ػػدـ  كممػػ  حػػراقة  ؛مػػف  اػػث الكافاػػ 

حػػػؼ ذػػػك لٌلػػػه غاػػػر مكادػػػؽ لرثػػػـ المطػػػ ؼ و  ا ػػػا مػػػف  اػػػث الكحػػػؼ ثهػػػاق الوألاػػػث ثػػػاككف  كػػػـ الك 
الكافاػ   كلكلػػه اكاد ػػه و ػػدارا؛ ألٌف وػػاق الوألاػػث ا ػػكز لف و ػؿ م ػػؿ ذػػاق الوألاػػث دػػو األثػػماق كدلاػػؿ 

 ذلؾ اوفاحهـ مم  لٌف ذاق الوألاث دو األثماق ولطؽ واق دو  اؿ الكطؿ. 

 :/ الكممات المخصوصةِ
ا كالوو اخومؼ ال راق دو الكحػؼ مماهػا ثالوػاق وثعػا لمرثػـ لك ثهػاق كذو الكممات الم طكرة مم  ثكرذ

 الكممات ذو:  كذذر الوألاث
ۢنَجۡتَ٪ة  مف حكله وعال : ﴿ (ذات ثه  ) –ل 

َ
٧َةٓءِ ٦َةٗٓء َٚأ َل ٣َُس٥ ٨َِ٦ّ ٱلكٍّ ـَ ٩

َ
ۡرَض َوأ

َ
َِٰت َوٱِۡل َفََٰق َٜ ٱلكٍّ ٨ۡ َػ٤َ ٍّ٦

َ
أ

ة َكَ  َٜ َذاَت َبۡ٭َضحٖ ٦ٍّ ِ ُۗ ث٫ِِۦ َظَؽآن ٓ ن دُۢنجُِذٮاْ َمَضَؿ٬َة
َ
 [. َٔ﴾ ]اللمؿ: َن ٣َُس٥ۡ أ

ىَٰ  مف حكله وعال : ﴿ (الالت) - ٍـّ ُٕ ََٰخ َوٱ٣ۡ ٍـّ ََٚؿَءۡحُذ٥ُ ٱ٣
َ
 [.ُٗ﴾ ]الل ـ:أ

ِۚۡ ل ك حكله وعال : ﴿ (مرضات) - ةِت ٱّللٍّ ًَ ةَٓء َمۡؿ َ٘ ِ َك٫ُ ٱثۡذ ۡٛ  [.َِٕ﴾ ]الث رة:َو٨َ٦ِ ٱنلٍّةِس ٨٦َ يَِۡشِي َج

                                                           

 (.ُْٖ/ِج) ( اثف ال زرم:  اللشر دو ال راقات العشرُ)
 (.ّٖٕ/ُج) ( لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالوِ)
 .( مف ذذا الث ثّْٖالظر  ص ) (ّ)
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َّلَت ِظَي ٦ََ٪ةٖص  له وعال : ﴿مف حك  ( ت) - ١َۡ٤٬َۡ٪ة ٨٦ِ َرۡج٤ِِ٭٥ ٨ِ٦ّ َٝۡؿٖن َذَ٪ةَدواْ وٍّ
َ
 [. ّص:] ﴾َز٥ۡ أ

ذػػػذر   وػػاق وثعػػػا لمرثػػـ  ككحػػػؼ الكثػػائو ممػػػحػػػرل ال مهػػكر ثػػػالكحؼ ممػػػ  ذػػذر الكممػػػات ثال القففراءات:
 .(ُ)الكممات ثهاق الوألاث

ث رثػػمت ذػػذر الكممػػات دػػو المطػػ ؼ مكاد ػػ  المطػػ ؼ  اػػ :ك ػػه مػػف كحػػؼ ثالوػػاق ذػػك التوجيففو:
لف ذػذر الوػاقات لشػثهت وػاق الوألاػث دػو ا ثػـ كمػف لطػكؿ حػراقة  :ثالواق  كك ه حػراقة الكثػائو ذػك

وػػاق( ثالهػػاق  كك ػػه مخالفػػ  لثػػو ممػػرك كمػػف كاد ػػه  الكثػػائو الكحػػؼ ممػػ  ذػػاق الوألاػػث المرثػػكم  )
معػاف اخوطػت ثهػا  لمػا الػالت دػإذا لٌف لهػذر المكاضػ   :ألطكلهـ دو الكحؼ مم  ذػذر الكممػات ذػك

ٮَن  كحؼ مماها ثالهاق لشثه لفظ الكحؼ ممػ  اثػـ ا  كلمػا الٌػالت دمؤلػث؛ ل كلػه وعػال : ﴿ ُٔ إِن يَ ۡؽ
ٓ إَِنَٰٗسة  ال مثػت  ػذدت  مػه؛ أل ػؿ الهػاق د (لكذػ )[ اثػـ طػلـ  كلطػمه ُُٕاللثػاق:  ﴾ ]٨٦ِ ُدو٫ِ٩ِۦٓ إِّلٍّ

دالكحؼ مماه ثالهاق اشثه  (مرضاة)كلما   اموثس ثاثـ ا وعال  المرحؽلئال  ؛للفا  دكحفكا مماه ثالواق
دهػػو مؤلػػث ذك كلػػـ ا ػػر  (ذات)كلمػػا    مػػ  مػػراض إذا لضػػافت إلػػ  ذػػاق الضػػمار (مرضػػ )لفػػظ 

أللهػا ممػ  لفػظ مػذكرذا  ؛مم  لفظ مذكرر دكحؼ مماه ثالوػاق كثلػت كلخػت ثخػالؼ اثلػ  دفاهػا المغوػاف
 :دالوػاق داهػا لموألاػث ثملزلػ  الوػو وػدخؿ األدعػاؿ ل ػػك ( ت)كلمػا   لوألاػثدزاػد داػه ذػاق ا (اثػف)كذػك 

ٌكػػت (حامػػت كحعػػدت) رّْ لمػػا  ي كلمفػػرؽ ثػػاف وػػاق الوألاػػث دػػو األدعػػاؿ كثالهػػا دػػو    لو ػػاق الثػػاكلاف ؛كا 
إ  لف ذػػذر ا ػػكز  (مػػت كرثػػتل) (وػػاق)ال ػػركؼ ل  وراذػػا   وػػزاؿ مفوك ػػ  دهػػو م ركػػ  كمػػا  ركػػكا 

ككحؼ مماها الكثائو     ثاكف حثمها كما كاف مف ذذا ال ثاؿ د  ه لف اكحؼ مماه ثالواقإثكالها إذ 
 .(ِ)لمزكمها ال رك  ؛الوألاث دو األثماق (واق)أللها لشثهت  ؛ثالهاق
الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر الكممػػات مػػف خػػالؿ اخػػوالؼ كافاػػ   كاظهػػر األقػػر األثففر:

 خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المكاضػػ  ثػػاف الكحػػؼ مماهػػا ثالوػػاق لك الكحػػؼ ممػػ  مرثػػـك الخػػط  وثعػػا 
 ؛ثالهاق ثد  ملها  دعم  حراقة الكحؼ ثالواق ثاككف الكحؼ مطاث ا لرثـ المط ؼ مف  اػث الكافاػ 

كذلؾ  وفاؽ المطا ؼ مم  رثـ ذذر الكممات ثالواق كما ثػثؽ  كممػ  حػراقة الكحػؼ ثالهػاق ثػاككف 
   كلكله اكاد ه و دارا كما و دـ.مط ؼ و  ا ا مف  اث الكافا الكحؼ غار مكادؽ لرثـ ال

ُؽوَن  ﴿: "ذاهات" مف حكله وعال  –ب  َٔ ًَۡ٭ةَت ل٧َِة دُٮ ًَۡ٭ةَت ٬َ  [.ّٔ]المؤملكف: ﴾٬َ
                                                           

 (  لثػػػػك ممػػػػرك الػػػػدالو: الواثػػػػار دػػػػو ال ػػػػراقات الثػػػػث ُْٗ/ِج) ( اثػػػػف ال ػػػػزرم:  اللشػػػػر دػػػػو ال ػػػػراقات العشػػػػرُ)
 (.ّٓص)
 (.ِٔ/ِج) (  الظر  اللكارم: شرح طاث  اللشرّٕٗ/ُج) ( لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالوِ)
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حرل ال مهكر ثالكحؼ مم  ذذر الكمم  ثالواق وثعا لمرثـ  كحرل الكثائو كالثزم كحلثؿ ثخمػؼ  القراءات:
 .(ُ)الوألاث مله ثالكحؼ مماها ثهاق

مكاد   المرثكـ   اث كوثت ذذر الكممػ  ثالوػاق  كك ػه مػف كحػؼ  :ك ه مف كحؼ ثالواق ذك التوجيو:
لثػو ممػرك كاع ػكب مػف األطػؿ  مراماة  األطؿ ملد الكثائو كمف كاد ه  كك ػه الو ػاؿ :ثالهاق ذك

الػػقالث كالولػػكاف ركػػات   كداػػه ال ولًػػ؛ كلػػذلؾ ثي (دعيػػثى )هػػات اثػػـ دعػػؿ ثمعلػػ  إلػػ  األكؿ: لف ذا والقػػال
حػػكل  هػػ     كلطػػمه )ذاهاػػ ( ثػػكزف )دعممػػ ( مقػػؿ )زلزلػػ (  كظهػػكر الفعماػػ  داػػهوكمدمػػه  كذػػك رثػػام

 هػػ  الهػاق؛ كلػػذلؾ كادػػؽ اثػف كقاػػر داػه  ككحفهمػػا ثالهػػاق ممػ  القالاػػ  د ػػط   مالوػاق  كال ػػالب اائػه حػػك 
 . (ِ)دلثه مم  للهما  راا م رل خمث  مشر دوكثطت األكل 

َِشَ  ٠َۡٮ٠َٗج ة َوٱلنٍّ ٧َۡف ل ػك حكلػه وعػال : ﴿ (ثتل) –ج  َٔ َظ َؽ 
َ
يُۡخ أ

َ
ثَِخ إِّّنِ َرخ

َ
د ب٫ًِِ َيأ

َ
ُٙ ِِل إِۡذ َٝةَل يُٮُق

ۡحُذُ٭٥ۡ َِل َسَِٰضِؽي٨َ 
َ
٧ََؿ َرخ َٞ  [.ْ] اكثؼ: ﴾َوٱ٣ۡ

 حػػرل ال مهػػكر ثػػالكحؼ ممػػ  ذػػذر الكممػػ  ثالوػػاق وثعػػا لمرثػػـ  اقمػػا كحعػػت دػػو ال ػػر ف الكػػراـ  القففراءات:
 .(ّ)كحرل اثف كقار  كاثف مامر  كلثك  عفر  كاع كب ثالكحؼ مماها ثالهاق

للهػػا وػػاق  :مكاد ػػ  رثػػـ المطػػ ؼ  كك ػػه مػػف كحػػؼ ثالهػػاق ذػػك :ك ػػه مػػف كحػػؼ ثالوػػاق ذػػك التوجيففو:
وألاث ل  ت األب دو ثػاب اللػداق خاطػ  دكػاف الكحػؼ مماهػا كغارذػا  دػاثف كقاػر  ػرل ممػ  لطػمه 

دإف ااق افضػاد  م ػدرة ثعػدذا كحػد حػاؿ لثػك   أللها لاثت طردا ؛كالكثائو دو ذلؾ كخالفه لثك ممرك
ألف الكثرة الوو دو الواق  ؛ق(  ا ؼ ثالواق مف كثر ك  ا كز لف ا ؼ ثالهاقَّٔ)ت ثكر األلثارم

ۡٮمِ  ﴿ :دال  مم  ااق الموكمـ مقؿ َٞ َٰ َِج ةدِ  ك﴿ [ ْٓالث رة: ﴾ ]َي [   كخػالؼ اثػف مػامر َُالزمػر: ] ﴾َيَٰٕ
أللػػه دو هػػا كطػػال  دػػأراد لف افػػرؽ ثالهػػا كثػػاف غارذػػا مػػف الوػػاقات لمػػا  ؛ا لطػػمه دمػػـ ا ػػؼ ثالوػػاقذلػػ

 (ْ)اخوطت ثه ذذر مف ل كاـ لـ وك د دو الث ا 
اخوالؼ ال راقات دو ذاواف الكممواف داوضػح مػف خػالؿ اخػوالؼ كافاػ  الكحػؼ ممػ   كلٌما لقر األثر:

اف الكممواف ثاف الكحؼ مماها ثالواق لك ثالهػاق مكضػا مرثكـ الخط  ثثثب اخوالؼ ال راقات دو ذاو
                                                           

 (  لثػػػػك ممػػػػرك الػػػػدالو: الواثػػػػار دػػػػو ال ػػػػراقات الثػػػػث ُْٗ/ِج) ل ػػػػراقات العشػػػػر( اثػػػػف ال ػػػػزرم:  اللشػػػػر دػػػػو اُ)
 (.ُِْص) (  مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةّٓص)
 (.ِٔ/ِج) ( اللكارم: شرح طاث  اللشرِ)
 (  لثػػػػك ممػػػػرك الػػػػدالو: الواثػػػػار دػػػػو ال ػػػػراقات الثػػػػث ُْٗ/ِج) ( اثػػػػف ال ػػػػزرم:  اللشػػػػر دػػػػو ال ػػػػراقات العشػػػػرّ)
 (.َِٔص) الفواح ال اضو: الثدكر الزاذرة(  مثدّٓص)
 (.َّٖ/ُج) ( لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالوْ)
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ملها  دعم  حراقة الكحؼ ثالواق ثاككف الكحؼ مكاد ا لرثـ المط ؼ مف  اث الكافاػ  كذلػؾ  وفػاؽ 
المطا ؼ مم  رثـ ذاواف الكممواف ثالواق كما ثثؽ  كمم  حراقة الكحؼ ثالهاق ثاككف الكحؼ غار 

 اكاد ه و دارا كحد ثثؽ ثااف ذلؾ.الكافا   كلكله  مكادؽ لرثـ المط ؼ و  ا ا مف  اث

 :وصول وأثر ذلك االختالفثانيا: اختالف القراءات في المقطوع والم

حػػد و ػػدـ لف األطػػؿ ذػػك اوثػػاع الرثػػـ دػػو الم طػػكع كالمكطػػكؿ  كلكػػٌف ال ػػراق اخومفػػكا دػػو الكحػػؼ ممػػ  
 م  مم  ذلؾ:ثعض المكاض  خالدا لمرثـ مف  اث ا وطاؿ كا لفطاؿ  كمف األمق

ٖۚ  ﴿: لاَّاما( مف حكلػه وعػال  ) -ل ۡق ٧َةُٓء ٱۡۡلُۡك َِنَٰ
َ
ٮاْ ٫َُ٤َٚ ٱِۡل ُٔ ة دَۡؽ يّٗة ٦ٍّ

َ
ٮاْ ٱلؿٍّۡظَف٨ََٰ  خ ُٔ وِ ٱۡد

َ
َ أ ٮاْ ٱّللٍّ ُٔ ﴾ ٢ُِٝ ٱۡد

 [.َُُ]ا ثراق:

  (الاػ)  كحرل  مزة كالكثائو كركاس ثالكحؼ مم  (ما)لاَّاما(  ثالكحؼ مم   حرل ال مهكر ) القراءات:
 :األحػػرب لمطػػكاب ك": (اللشػػر)  كلكػػف حػػاؿ طػػا ب (ُ)ذػػذا مػػا اؤخػػذ مػػف الواثػػار كالشػػاطثا  كالػػدرة

أللهمػػػا كمموػػػاف ملفطػػػمواف  ؛لٌاػػػان( ك)مػػػا(  لثػػػائر ال ػػػراق اوثامػػػا لمرثػػػـ  ػػػكاز الكحػػػؼ ممػػػ  كػػػؿ مػػػف )
 .(ِ)"رثما

ف األلؼ   اوطؿ ثها لٌف افوطاؿ لـ او  ؽ  دإ :لاَّا( ذك ما( دكف ) ك ه مف كحؼ مم ) التوجيو:
مػػػا( المزاػػػدة ثمػػػا حثمهػػػا دا وػػػاطكا كل ػػػركا ذػػػذا  شػػػوق دػػػو الخػػػط ثعػػػدذا كاألكقػػػر دػػػو الخػػػط اوطػػػاؿ )

المكضػػػ  م راذػػػا خكدػػػا مػػػف لف اككلػػػكا حطػػػدكا ا وطػػػاؿ ك  ظػػػكر  ػػػاؿ الكواثػػػ  معلػػػ  كوعم ػػػا كمػػػا 
كر  كك ػه مػف حػرل قػـ مػلعهـ مػف ذلػؾ خطػا لف األلػؼ   و ثػؿ ذلػؾ دوركػ    ظكر داما و  ػؽ اوطػاله

أللهػا كممػ   ؛لاَّا( ذك مكاد ػ  الرثػـ   اػث رثػمت مفطػكل  مٌمػا ثعػدذا  دكحػؼ مماهػا ) ثالكحؼ مم 
لٌاػػا(  دك ػػه كحػػؼ )" ق(: ٕٖٓ)ت . حػػاؿ افمػػاـ اللػػكارم(ّ)مػػا( خطػػا كمعلػػ  مثػػو م  مفطػػكل  مػػف )

ا ثػػو الؿ  كممػػ  مهمػػا( ث ثاػػاق ممػػ  و ػػدار ا لفطػػاؿ كاضػػح؛  لفطػػالها رثػػما كمعلػػ   كخالفػػت )
َص٤َ  ۡيِ  ﴿ :ا وطػاؿ: ذػػك لف الولػػكاف دؿ ممػػ  الومػػاـ  كثػػه خالفػػت

َ
٧َ  ة ٱِۡل حٍّ

َ
 ودهػػ  [ِٖال طػػص: ﴾ ]خ

مػا( وغماػب الطػم ؛ لكقروهػا  كذػك  ػائز ممػ   طكرة الرثـ  كك ه الكحػؼ ممػ  ) والعكس  كذمم  
                                                           

(  ٔٓص) (  الظر  لثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثػث َُِص) ( مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةُ)
اثػػػف ال ػػػزرم: الػػػدرة المضػػػائ  دػػػو  ( ّٖٓ) ( رحػػػـ الثاػػػتُّ)ص  افمػػػاـ الشػػػاطثو:  ػػػرز األمػػػالو كك ػػػه الوهػػػالو

 (.َٓ) ( رحـ الثاتُٗ)ص  ال راقات القالث
 (.ُْٔ/ِج) اللشر دو ال راقات العشر( اثف ال زرم: ِ)
 (.ّٕٖ/ُج) ( الظر  لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالوّ)
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ـ لػك لػـ اكػف للفػا    الرثػكافاػ ومػف ا خػوالؼ دػالو داراف  كلاثػت ذػذر مػف طػكر الوخطػاص  ثػؿ 
 .(ُ)"اوثامه وككؿ ادم

لٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذػذا المكضػ  داظهػر مػف خػالؿ اخػوالؼ كافاػ   األثر:
الكحػػؼ ممػػ  ذػػذر الكممػػ  كطػػال لك دطػػال  كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا ثػػاف الكحػػؼ مماهػػا 

( ثػؿ امػـز كطػمها ثكممػ  ؼ ممػ  )مكطكل  لك م طكم   دعم  حراقة الكطؿ   الثغػو الكحػ )مػا(  لمَّ
 ؛ألٌف المفػػظ المكطػػكؿ   اطػػح الكحػػؼ إٌ  ممػػ  لخػػرر  كذػػذا ال كػػـ غاػػر مكادػػؽ لمرثػػـ ؛الوػػو ثعػػدذا

كمػػا كػػاف كػػذلؾ  ػػاز الكحػػؼ ممػػ  كػػؿ مػػف الكمموػػاف ثشػػكؿ   ألٌلهػػا رثػػمت دػػو المطػػ ؼ م طكمػػ 
لكمموػػاف كذػػذا الكحػػؼ مكادػػؽ لرثػػـ مثػػو ؿ  كممػػ  حػػراقة الكحػػؼ ثػػال ط  ا ػػكز الكحػػؼ ممػػ  كػػؿ مػػف ا

ق( ّّٖ)ت المط ؼ؛ ألٌف ذذر الكمم  رثػمت مفطػكل  كمػا و ػدـ  كحػد ل ػاز الم  ػؽ اثػف ال ػزرم
 .(ِ)الكحؼ مم  ذذر الكمم  مفطكل  ل ما  ال راق وثعا لمرثـ

ُ٭ٮَن َظِؽي ﴿: )ماؿ( مف حكله وعال  -ب َٞ ۡٛ ۡٮِم َّل يََسةُدوَن َح َٞ ُؤَّلٓءِ ٱ٣ۡ [  كحكله ٖٕاللثاق:﴾ ]ٗسة َذ٧َةِل َهأ
ۚۡ  ﴿: وعػال  ََٰ٭ة ۡظَىى

َ
ٓ أ ةدُِر َوِ٘رَيٗة َوَّل ٠َجرَِيةً إِّلٍّ َ٘ ٮلُٮَن َيََٰٮۡي٤ََذَ٪ة ٦َةِل َفََٰؾا ٱ١ِ٣َۡتَِٰت َّل ُح ُٞ [  ْٗالكهػؼ:﴾ ]َوَي

ۡقَٮاقِ ﴿: كحكله وعال 
َ
ةَم َوَي٧َِۡش ِػ ٱِۡل َٕ ٍُّ ُز٢ُ ٱ٣

ۡ
١ًَُ ٮَن  َوَٝةلُٮاْ ٦َةِل َفََٰؾا ٱلؿٍُّقٮِل يَأ ٟٞ َذ ٩ـَِل إََِل٫ِۡ َم٤َ

ُ
لَۡٮَّلٓ أ

٫ُۥ ٩َِؾيًؿا  َٕ َِٕي ﴿: [  كحكله وعال ٕ﴾ ]الفرحاف:٦َ ُِ َٟ ُمۡ٭ ُؿواْ َِٝج٤َ َٛ ِي٨َ َز  [.ّٔالمعارج:] ﴾َذ٧َةِل ٱَّلٍّ

مػاؿ( ثػالكحؼ ممػ  الػالـ  كحػرل لثػك ممػرك كالكثػائو ثػالكحؼ ممػ  )مػا( دػو  حرل ال مهػكر) القراءات:
ال ػٌر داهػا مفطػكل  مٌمػا  ( ـ)" كذذر الكممػات حػد كوثػت    حاؿ اثف ال زرم:(ّ)ألرثع ذذر المكاض  ا

ثعدذا دا ومؿ ملد ذؤ ق الكحؼ مماها كما كوثت ل ما  ال راق اوثاما لمرثـ  اث لـ اػأت داهػا لػص 
ال ػػٌر   و طػػ   ( ـ) ػػٌر  ك ( ـ)كذػػك األظهػػر حااثػػا  كا ومػػؿ لف   اكحػػؼ مماهػػا مػػف ل ػػؿ ككلهػػا 

ٌما ثعدذا  كلٌما الكحؼ ممػ  )مػا( ملػد ذػؤ ق دا ػكز ثػال لظػر ملػدذـ ممػ  ال ماػ  لاللفطػاؿ لفظػا م
كاألحػػاس ممػػ  لطػػكلهـ  كذػػك الػػذم لخوػػارر لاضػػا   ك كمػػا كرثػػما  كذػػذا ذػػك األشػػثه ملػػدم ثمػػذاذثهـ

 .(ْ)ملهـ دو ذلؾ لٌص اخالؼ ما ذكرلا"ك خذ ثه دإله لـ اأت مف ل د 

                                                           

 (.ُٕ ِٕ/ِج) ( اللكارم: شرح طاث  اللشرُ)
 (.ُْٔ/ِج) ات العشر( الظر  اثف ال زرم:  اللشر دو ال راقِ)
(  اثػػف ال اطػػح: ثػػراج ال ػػارم المثوػػدق كوػػذكار ُّٖ/ُج) ( الظػػر  لثػػك شػػام : إثػػراز المعػػالو مػػف  ػػرز األمػػالوّ)

 (.ُُٖص) (  مثدالفواح ال اضو: الكادو دو شرح الشاطثا ُُّ/ُج) لوهومالم رئ ال
 (.ُٓٔ ُٔٔ/ِج) اللشر دو ال راقات العشر( اثف ال زرم: ْ)
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ال ػػر  ( ـ)مكاد ػ  رثػـ المطػ ؼ  اػث كوثػت  :ذػك دكف )مػػا(  الػالـ ه مػف كحػؼ ممػك ػ التوجيفو:
مفطكل  مٌما ثعدذا دو ذذر المكاض  األرثع  ولثاها مم  الفطالها مف م ركرذا دو المعلػ   كك ػه 

لف  رؼ ال ر ثعدذا ذك مف الكمم  اآلوا  كلاس ملها  كمػا لٌف )مػا(  :)ما( ذك مف كحؼ مم  كمم 
 .(ُ)دهو ملفطم  مٌما ثعدذا لفظان ك كمان كلذلؾ  از الكحؼ مماها    ثرلثهاا ثوفهاما  كمم  مثو م

كاوثاف األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذذر المكاض  مف خالؿ اخوالدهـ دػو كافاػ   األثر:
كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا ثػػاف الكحػػؼ مماهػػا  ؛كحػػؼ ممػػ  ذػػذر الكممػػ  كطػػال لك دطػػالال

مػػ   دعمػػ  حػػراقة الكطػػؿ   الثغػػو الكحػػؼ ممػػ  كممػػ  )مػػا( ثػػؿ امػػـز كطػػمها ثمػػا مكطػػكل  لك م طك 
  كذلػؾ ألٌلهػا رثػمت دػو المطػ ؼ م طكمػ  ؛ال ر كذذا ال كـ غاػر مكادػؽ لمرثػـثعدذا كذك  رؼ 

كما كاف كذلؾ  از الكحػؼ ممػ  كػؿ مػف الكمموػاف ثشػكؿ مثػو ؿ  كممػ  حػراقة الكحػؼ ثػال ط  ا ػكز 
ك  رؼ ال ر الذم ثعدذا  كذذا ال كـ مكاد ا لرثـ المطػ ؼ؛ ألٌف ذػذر ما( ل الكحؼ مم  كؿ مف )

الكممػػ  رثػػمت مفطػػكل   كا ػػكز الكحػػؼ ممػػ  )مػػا( لك  ػػرؼ ال ػػر ثعػػدذا ل ماػػ  ال ػػراق كذلػػؾ وثعػػا 
 لمرثـ كما و دـ.

لك اضػػطرارا  -ثالثػػاق المك ػػدة -الػػالـ( إٌ  اخوثػػارا مػػا( لك ) اممػػـ للػػه   ا ػػكز الكحػػؼ ممػػ  )فائففدة: 
  لك ا ضػطرار دػال ا ػكز ا ثوػداق  الػالـ( دػو  الػ  ا خوثػار  ما( لك ) ط. دإذا كحؼ ال ارئ مم  )د 
 .(ِ)ذؤ ق( لما دو ذلؾ مف دطؿ الخثر مف المثودإ  لك الم ركر مف ال ارّْ ب)الالـ( لك  ب)

ِي٨َ َت٧َ٪ٍّۡٮاْ ٦ََٗك٩َ  كٍاكاٌف  كاكألَّه( مف حكلػه وعػال : ﴿ ) -ج ۡوَجَط ٱَّلٍّ
َ
َ َوأ نٍّ ٱّللٍّ

َ
ٮلُ ٮَن َوۡيَس أ ُٞ ۡمِف َح

َ
٫ُۥ ثِٱِۡل

 ٍّ٩
َ
َٙ ثَِ٪ ة  َوۡيَسد ًَۡ٪ ة َۡلََك  َ٤ َٔ  ُ ن ٦ٍّ ٨ٍّ ٱّللٍّ

َ
ِؽُر  لَ ۡٮَّلٓ أ ۡٞ َِٔجةدِهِۦ َوَي ٍُ ٱلّؿِۡزَق ل٨٧َِ يََنةُٓء ٨ۡ٦ِ  ٤ِ ُط يَۡبُك ۡٛ ٫ُۥ َّل ُح

ُِؿوَن  َٰٛ  [.ِٖال طص:] ﴾ٱ٣َۡؿ

 )كاؾ( ثالكحؼ ه( ثالكحؼ مم  الكمم  كمها  كحرل لثك ممرك)كاكأٌف   كاكألٌ  حرل ال مهكر القراءات:
)كىٍم( ثالكحؼ مم  الااق ملهما مم  الكاؼ مف الكممواف  كحرل الكثائو

(ّ). 
 كلما دو كحؼ ا خواار داوعاف الكحؼ   لك ا ضطرار -ثالمك دة–كذذا دو كحؼ ا خوثار 

  وطالها ؛كمم  ثأثرذا لثائر ال راقكاخوار الم  ؽ دو اللشر الكحؼ مم  ال  الكمم  مم   خر
                                                           

(  ْٕ/ِج) (  اللػػػػكارم: شػػػػرح طاثػػػػ  اللشػػػػرُّٖ/ُج) ثػػػػك شػػػػام : إثػػػػراز المعػػػػالو مػػػػف  ػػػػرز األمػػػػالو( الظػػػػر  لُ)
 (.ُْٓ/ُجالدمااطو: إو اؼ دضالق الثشر )

(  مثػػػدالفواح ال اضػػػو: الػػػكادو دػػػو شػػػرح ّٖٕ/ُج) ( الظػػػر  م مػػػد ثػػػالـ م اثػػػف: الهػػػادم شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرِ)
 (.ُُٖ ُِٖصالشاطثا  )

 (.ِٔٔص) ( مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةّٓص) : الواثار دو ال راقات الثث ( الظر  لثك ممرك الدالوّ)
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 .(ُ)رثما ثاف ماع 
لٌلها رثمت دػو المطػ ؼ مكطػكل   كحػد ل مػ  العممػاق  :ك ه حراقة ال مهكر ثالكطؿ ذك التوجيو:

ممػػ  ك ػػكب إوثػػاع رثػػـ المطػػ ؼ دػػو المكطػػكؿ كالم طػػكع كغارذمػػا  كك ػػه  مػػف كحػػؼ ممػػ  الاػػاق 
كك ػه الكػاؼ   المولػدـ كالموع ػب :كم( كممػ  ا كلهػا )  ك(كمم  -كأفَّ    -كمم -كل لله  عؿ ) :ذك

وشثاه ال الػ  الراذلػ  ث ػاؿ الكحػكع ل طػكؿ الا ػاف كالموػا ف كالمعػااف  كك ػه مػف كحػؼ ممػ   :ثعدذا
  ػػذدت ملهػػا الػػالـ كذػػو لغػػ   حػػاؿ ملوػػرة (كامػػؾ)كاػػؾ( كممػػ  كاكػػكف لطػػمها  لٌلػػه  عػػؿ ) :الكػػاؼ ذػػك

 : ق(ؽ.ِِ)ت

 (ِ) حاؿ الفكارس كاؾ ملور لحدـ    اكل د شفا لفثو كلثرل ث مه

 :كحاؿ  خر 
 (ّ)ك  اث   مم  الثؤث  اللعاـ    ل  كاؾ المثرة   ودكـ 

كاوضح األقر الموروب مم  اخوالؼ ال ػراقات دػو ذػذاف المكضػعاف مػف خػالؿ اخػوالدهـ دػو  األثر:
ت داهما ثاف الكحػؼ كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقا ؛مم  ذاواف الكممواف كطال لك دطالكافا  الكحؼ 

ك  ممػ  )الكػاؼ( مػف الاػاق( مماهما ثالكطؿ لك ثال ط   دعم  حراقة الكطؿ   اطػح الكحػؼ ممػ  )
)كاكأٌف   كاكأٌله( ثؿ امـز كطمها دػال اكحػؼ إٌ  ممػ  )اللػكف( دػو األكلػ  لك )ذػاق( الضػمار  كمموو

و المطػػ ؼ مكطػػكلواف  كممػػ  كذلػػؾ ألٌلهمػػا رثػػموا دػػ ؛اػػ   كذػػذا ال كػػـ ذػػك المكادػػؽ لمرثػػـدػػو القال
حراقة الكحؼ ثال ط  ا كز الكحؼ مم  كؿ مف )الاػاق( لمكثػائو لك الكػاؼ ألثػو ممػرك  كذػذا ال كػـ 

كز الكحػػؼ ممػػ  اللػػكف مػػف غاػػر مكادػػؽ لرثػػـ المطػػ ؼ؛ ألٌف ذػػاواف الكمموػػاف رثػػموا ثالكطػػؿ  كا ػػ
 .كذلؾ وثعا لرثـ المط ؼ ؛الهاق مف )كاكأٌله( ل ما  ال راق)كاكأف( ك 

                                                           

 (.ُِٕ ُّٕ/ِج) اللشر دو ال راقات العشر( الظر  اثف ال زرم: ُ)
ق(  ِٕٗم مػػد ثػػف داكد ثػػف ممػػو ثػػف خمػػؼ األطػػثهالو الثغػػدادم الظػػاذرم )تالظػػر  اثػػف داكد األطػػثهالو:  (ِ)

ق(:  مهػػرة لشػػعار العػػرب:   َُٕلثػػك زاػػد م مػػد ثػػف لثػػو الخطػػاب ال رشػػو )ت رشػػو:(  لثػػك زاػػد ال ََِ/ُالزذػػرة )ج
ثػػػراذاـ ثػػػف إل مػػػد ثػػػف (  ل مػػػد الهاشػػػمو: ُٓ/ُ  لهضػػػ  مطػػػر لمطثامػػػ  كالوكزاػػػ  )جو  اػػػؽ: ممػػػو م مػػػد الث ػػػادم

 ثاػػػػركت –مؤثثػػػػ  المعػػػػارؼ    ػػػػكاذر اآلداب دػػػػو لدثاػػػػات كللشػػػػاق لغػػػػ  العػػػػرب: ق(ُِّٔمطػػػػطف  الهاشػػػػمو )ت
 (.ِٖٔ/ُ)ج
 الػدر(: قٕٔٓت)  ال مثػو ثمثػماف المعػركؼ اكثؼ ثف ل مد الداف شهاب العثاس لثكالثماف ال مثو:   ( الظرّ)

لثػك شػام : إثػراز (  ّٗٔٗ/ُ)دمشػؽ  – ال مػـ دار الخػراط  م مػد ل مد: و  اؽ: المكلكف الكواب ممـك دو المطكف
 (.ّٕ/ِج) (  اللكارم: شرح طاث  اللشرّْٖ/ُج)  رز األمالوالمعالو مف 



 

414 
 

 الحذف واإلثبات: /ثالثا
ك ػػكب اوثػػاع رثػػـ المطػػ ؼ  داكحػػؼ ممػػ  ال ػػرؼ المقثػػت ثإقثاوػػه   :األطػػؿ دػػو ذػػذر ال امػػدة ذػػك

كممػػ  الم ػػذكؼ ث ذدػػه إٌ  لٌف ال ػػراق اخومفػػكا دػػو ثعػػض مثػػائؿ ال ػػذؼ كافقثػػات  دػػأقثوكا مػػا  ػػذؼ 
 ؼ ما امو:ك ذدكا ما لقثت دو  ال  الكحؼ  كمف ذذر المثائؿ الوو كح  داها الخال

 :)ىاء السكت( -ٔ
 .(1)ذو ذاق ثاكل  زادت دو الكحؼ لثااف ال رك  ك  ها لف وث ط دو افدراج

كملها ما  ذؼ رثمان كليقثت لفظان ملد ثعض ال راق  كملها ما لقثت رثمان ك ذؼ لفظػا ملػد الػثعض  
  .دو خمث  لطكؿ مطردة ككممات مخطكط وقدأٌما ذاق الثكت الوو  ذدت رثما دهو و 

 :ووقعت في خمس كممات ،االستفيامية المجرورة بحرف الجر (ما)  :األصل األول

ََٰ٭ةٓ ل ك حكله وعال : ﴿ (داـ) – ُ ٩َخ ٨٦ِ ذ٠َِۡؿى
َ
 [.ّْ]اللازمات: ﴾ذ٥ًَِ أ

ْ ل ػك حكلػه وعػال : ﴿ (لػـ) – ِ ِي ٨َ َو َؽُٝٮا َٟ ٱَّلٍّ َ لَ  َٰ يَتََج يٍّ ذ٩َِخ لَُ٭ ٥ۡ َظ تٍّ
َ
َٟ ل٥َِ أ ٪ َٔ  ُ ة ٱّللٍّ َٛ ٤َ ٥َ  َخ ٕۡ َوَت

َِٰؾبَِي   [.ّْالوكث :] ﴾ٱ٣َۡؿ
 [.ُ﴾ ]اللثأ:َخ٥ٍّ يَتََكةَٓءلُٮَن مف حكله وعال : ﴿ (مـٌ ) – ّ
ُٓ ٱل٧ُۡۡؿَق٤ُٮنَ ل ك حكله وعال : ﴿ (ثـ) – ْ َؿةُۢ ث٥َِ يَؿِۡص ِّ  [.ّٓاللمؿ:] ﴾ِإَوّّنِ ُمۡؿِق٤ٌَح إََِلِۡ٭٥ ثَِ٭ِؽيٍّحٖ َذَ٪ة
َٜ ٤َٚۡ مف حكله وعال : ﴿ (مـٌ ) – ٓ نَص٨َُٰ ِم٥ٍّ ُػ٤ِ ؿِ ٱۡۡلِ ُْ  [.ٓالطارؽ:] ﴾ًَ٪

كحػػؼ ال مهػػكر ممػػ  ذػػذر الكممػػات ثالثػػككف مػػف غاػػر ذػػاق الثػػكت  كحػػرل اع ػػكب كالثػػزم  القففراءات:
 .(ِ)ثخمؼ مله ثالكحؼ مماها ثهاق الثكت

  نحو: حيث وقعا وكيف جاءا (ىو وىي)  :األصل الثاني
ِي ػَ )كذك( مف حكله وعال : ﴿ – ُ ة ٬َُٮ ٱَّلٍّ ٕٗ ۡرِض ََجًِ

َ
ة ِػ ٱِۡل َٜ ٣َُس٥ ٦ٍّ  [.ِٗ ﴾ ]الث رة:٤َ

ۚۥۡ  مف حكله وعال : ﴿ )دهك(  - ِ ُ ا َذُ٭َٮ َػرۡيٞ لٍّ َع َػرۡيٗ ٮٍّ َُ  [.ُْٖ ﴾ ]الث رة:َذ٨٧َ َت
َىُه َفََٰؾا لَُ٭َٮ  إِنٍّ )لهك( مف حكله وعال ﴿  - ّ َٞ ۚۡ  ٱ٣ۡ َّٜ  [.ِٔ : ؿ ممراف﴾ ]... ٱۡۡلَ

                                                           

 (.ُِٔ/ُج) ثراذاـ ثعاد الدكثرم: مخوطرات العثارات لمع ـ ممـك ال راقاتإ( ُ)
 (  لثػػك ممػػرك الػػدالو: الواثػػار دػػو ال ػػراقات الثػػث ُِٓ/ِج) اللشػػر دػػو ال ػػراقات العشػػر( الظػػر  اثػػف ال ػػزرم: ِ)
 (.ّٖٖ/ُج) (  لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالؤٓص)
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َجةلِ ﴿مف حكله وعال :  )كذو( – ْ  [.ِْ ]ذكد: ﴾َوِِهَ َجۡؿِي ثِِ٭٥ۡ ِػ َمۡٮٖج ٠َٱۡۡلِ
ُؿوِم َ٭ة مف حكلػه وعػال : ﴿ )دهو( – ٓ ُٔ  َٰ ةل٧َِ حٞ َٚ ِهَ َػةوَِي ٌح ٰىََلَ َّ ١َۡ٤٬َۡجََٰ٭ة َوِِهَ 

َ
ي٨ِّ ٨ِ٦ّ َٝۡؿَيٍح أ

َ
﴾  ١ََٚد

 [.ْٓ]ال  :
اَر ٱٓأۡلِػَؿةَ لَِهَ ٱۡلَۡ  مف حكله وعال : ﴿ )لهو( – ٔ ٧َُ٤ٮَن ِإَونٍّ ٱلٍّ ٕۡ  [.ْٔ﴾ ]العلكثكت:ًََٮاُنۚۡ لَۡٮ ََك٩ُٮاْ َح

 حرل ال مهكر ذذر الكممات ثغار ذاق الثكت  كحرل اع كب ثالكحؼ مماها ثهاق الثكت. القراءات:

أو لفم  ،سفواء اتصفل بفو شفيء -نفون النسفوة - النفون المشفددة مفن جمفع اإلنفاث :األصل الثالث
  :نحو يتصل

( مف حكله وعال – ُ َ٭ُؿ ٣َُس٥ۡ    : ﴿)ذيفَّ َۡ َ
ُؤَّلٓءِ َبَ٪ةَِت ٨٬ٍُّ أ ۡٮِم َهأ َٞ َٰ  [.ٕٖ]ذكد: ﴾َٝةَل َي

ۚۡ  ) ممهٌف( مف حكله وعال : ﴿ -ِ  ٨َ َۡح٤َُۡ٭٨ٍّ ٕۡ ٌَ ن يَ
َ
َص٤ُُ٭٨ٍّ أ

َ
ۡۡحَةِل أ

َ
ْوَؾَُٰخ ٱِۡل

ُ
 [.ْ﴾ ]الطالؽ:َوأ

َٰٖت مقمهٌف( مف حكله وعال : ﴿ ) – ّ َٓ َقَفََٰق َٜ َقۡج ِي َػ٤َ ُ ٱَّلٍّ ۡرِض ٦ِۡس٤َُ٭٨ٍّ  ٱّللٍّ
َ
 [.ُِ﴾ ]الطالؽ: َو٨َ٦ِ ٱِۡل

 نحو: يالمشدد المبن :األصل الرابع
ۚۡ  )إلٌو( مف حكله وعال : ﴿ -ُ ُٓ إِّلٍّ ٦َة يُٮََحأ إََِلٍّ دٍّجِ

َ
 [. َٓ ﴾ ]األلعاـ:إِۡن خ

ٓ  )مطرخٌو( مف حكله وعال : ﴿ -ِ ة ٩ُذ٥ ث٧َُِۡصِِِخٍّ  ٦ٍّ
َ
٩َة۠ ث٧َُِۡصِِػُس٥ۡ َو٦َةٓ أ

َ
 [.ِِ ثراذاـ:﴾ ]إخ

ّ- ) جًِِؽ  مف حكله وعال : ﴿ )لدمَّ َٕ َٰٖم ٤ِۡ٣ّ ٍـّ َْ ِ ٩َة۠ ث
َ
يٍّ َو٦َةٓ خ ۡٮُل َلَ َٞ ُل ٱ٣ۡ  [.ِٗ ؽ: ﴾ ]٦َة ُحَجؽٍّ

دكحػػؼ ال مهػػكر ممػػ  األثػػماق المثلٌاػػ  المشػػٌددة ثعػػدـ ذػػاق الثػػكت  كذػػذا اشػػمؿ األطػػماف  القففراءات:
 مؼ مله.القالث كالراث   ككحؼ اع كب مماها ثهاق الثكت ثخ

 النون المفتوحة نحو: :األصل الخامس
ِ َرّبِ ٱ٣َۡػ٧َِ٤ََٰي )العالماف( مف حكله وعال : ﴿ -ُ  [.ِ ﴾ ]الفاو  :ٱۡۡل٧َُۡؽ ّلِلٍّ

٤ُِعٮَن أ)المفم كف( مف حكله وعال : ﴿ -ِ ۡٛ َٟ ٥ُ٬ُ ٱل٧ُۡ ِ ه ْوَلأ
ُ
ّبِِ٭٥ۡ  َوأ َٰ ٬ُٗؽى ٨ِ٦ّ رٍّ َٟ ٰىََلَ ِ ه  [.ٓ ﴾ ]الث رة:َُْوَلأ

كحؼ ال مهكر مم  ذاواف الكممواف كلظائرذما مف  م  المذكر الثالـ ثغار ذاق الثكت   ت:القراءا
 كركل ثعضػػهـ مػػف اع ػػكب الكحػػؼ ممػػ  ذلػػؾ كمػػه ثالهػػاق  كركم ملػػه غاػػر ذلػػؾ. حػػاؿ اثػػف ال ػػزرم
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كالطػػػكاب و ااػػػدر: لم ث مػػػ  المػػػذكر الثػػػالـ ملػػػد مػػػف ل ػػػازر كمػػػا لػػػص مماػػػه مممػػػاق " ق(: ّّٖ)ت
 .(ُ) "ؿ كمماه العمؿ كا لممـر مم  مدـ إقثات الهاق مف اع كب دو ذذا الفطالعرثا   كال مهك 

مكاد   رثـ المط ؼ   اث لٌف ذذر الهػاق غاػر مقثوػ   :ك ه مف حرل ثغار ذاق الثكت ذك التوجيو:
لف ثعػػض العػػرب ام  هػػا دػػو ذػػذر  :مػػا( ا ثػػوفهاما  ذػػك داػػه  كك ػػه مػػف كحػػؼ ثهػػاق الثػػكت ممػػ  )

ث اق ل ركػ  المػاـ لػئال وػذذب دػو الكحػؼ دا ومػ  دػو   ذؼ مف ) المكاض   ثرا لما ما( كذك للفها كا 
ثكاف اآلخر كللشدكا)ما( كذو  رداف   : ذؼ ل دذما كا 

 ثالثاف مف ثممه  طاح الغراب ثمه ...

 ٌص افله دمهػػػغراب كلو ... حػػػػػػػػػػػػػما لم

[ مم  الكحػؼ  دكمػا   ا ػدح ِٗٓ ]الث رة: ﴾يَتََك٪٫ٍّۡ  ﴿ :كلـ ورثـ ذلا مم  الكطؿ كرثمت د  ل ك 
ذػو(: ث ػاق ا ثػـ ممػ   ػرداف  كككلػه  -ذػك)  ذؼ ذذر   ا دح إقثات ومؾ  كك ه ذاق الثكت دو

الوخفاػػػؼ  اػػػث ا ومػػػ   :كك ػػػه الكحػػػؼ ثهػػػاق الثػػػكت ممػػػ  ا ثػػػـ المشػػػدد ذػػػك  (ِ)مثلاػػػا د ثػػػر ثهػػػاق
لموخفاػػؼ مػػف ذلػػؾ   ؛ثهػػاق الثػػكت الوشػػداد كالثػػككف ثػػالكحؼ دكػػاف دػػو ذلػػؾ ق ػػؿ دػػو اللطػػؽ  د ػػوق
 كراذ  ا وماع الثاكلاف. :كك ه الكحؼ ثهاق الثكت ثعد اللكف مف  م  المذكر الثالـ ذك

لٌما األقػر الموروػب ممػ  اخػوالؼ ال ػراقات دػو ذػذر األطػكؿ داظهػر مػف خػالؿ اخػوالدهـ دػو  األثر:
ات داهػػا ثػػاف اقثػػات ذػػاق كافاػػ  الكحػػؼ ممػػ  مرثػػـك الخػػط دػػو ذػػذر األطػػكؿ  وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراق

كذلػؾ  ؛الثكت ك ذدها  دعم  حراقة ال مهكر امػـز  ػذؼ ذػاق الثػكت دػو الكحػؼ ممػ  ذػذر األطػكؿ
لوكاور ال راقة ملهـ ثذلؾ  كذذا ال كـ مكادؽ لرثـ المط ؼ   اػث لػـ وكوػب ذػذر الهػاق داػه  كممػ  

لطػػ   الل ػػؿ دػػو ذلػػؾ كذلػػؾ  ؛حػػراقة افقثػػات ثػػاككف الكحػػؼ ممػػ  ذػػذر األطػػكؿ ثإقثػػات ذػػاق الثػػكت
ممف لقثوها  كذذا ا خوالؼ دػو ذػاق الثػكت إٌلمػا ذػك دػو  ػاؿ الكحػؼ ممػ  ذػذر األطػكؿ  لٌمػا دػو 

  اؿ الكطؿ د د اوفؽ ال راق مم   ذؼ ذاق الثكت كما و دـ.

                                                           

 (  الظػػػر  ل مػػػد ثػػػف ال ػػػزرم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرُْٓ-ُِٓ/ِج) شػػػر دػػػو ال ػػػراقات العشػػػر( اثػػػف ال ػػػزرم: اللُ)
 .(ّْٕ/ُج) (   م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرُْٓص)
لثػػك   (ٓٔ/ِج) ( اللػػكارم: شػػرح طاثػػ  اللشػػرّٕٖ/ُج) ( الظػػر  لثػػك شػػام : إثػػراز المعػػالو مػػف  ػػرز األمػػالوِ)

 (.ِْٖ/ِج) راقات الثث ممرك الدالو:  ام  الثااف دو ال 
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قثاوػػا دػػو ثعػػض ذػػذر األطػػكؿ اخػػوالؼ دػػو  كاوروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػاق الثػػكت  ػػذدا كا 
 .(ُ)ثثؽ ثااف ذلؾ كمه ملد الكالـ مم  المد الطثاعو ثعض ل كاـ المد كحد

دملها ما ذػك م ػذكؼ دػو الرثػـ قاثػت دػو المفػظ ملػد الػثعض كملهػا مػا   كلما الكممات المخطكط 
لاؾ ثاالها داما امو:  ذك قاثت دو الرثـ مخومؼ دو إقثاوه دو المفظ   كا 

 األلفاظ ىي: َثّم( الظرفية وىذه المحذوفة رسما وىي ألفاظ الندبة و ) -أ

َٰرَِي َق ٮَۡءةَ )اكامو ( ل ك حكلػه وعػال : ﴿ - ـَ ُ
َؿاِب َٚأ ُ٘ ُزٮَن ٦ِۡس٢َ َفََٰؾا ٱ٣ۡ

َ
ۡن أ

َ
ـُۡت أ َض َٔ َ

َٝةَل َيََٰٮۡي٤ََتأ أ
َِٰؽ٦َِي  ۡوَجَط ٨َ٦ِ ٱ٣جٍّ

َ
ِِخ  َٚأ

َ
 [.ُّ]المائدة: ﴾أ
َٰ ٦َ  ة َٚؿٍّ )ا ثػرو ( مػف حكلػػه وعػال : ﴿ - ٛۡ  ٞف َيََٰعۡۡسَ  َِتَٰ ٰىََلَ ُٞ  ٮَل َج ن َت

َ
ِ أ ﴾  َ  ُخ ِػ َصۢن  ِت ٱّللٍّ

 [.ٔٓ]الزمر:
ِن )اأثف ( مف حكلػه وعػال : ﴿ - ـۡ ًَۡ٪ةهُ ٨َ٦ِ ٱۡۡلُ  ۡخ َخ ٌٍّ ًَ َٙ َوٱۡب َٰ يُٮُق َقََفَٰ ٰىََلَ

َ
أ َٰ َخۡ٪ُ٭٥ۡ َوَٝةَل َيأ َودََٮىلٍّ

 ٥ًٞ ِْ  [.ْٖاكثؼ: ] ﴾َذُ٭َٮ ٠َ
َ٪ة َث٥ٍّ ٱٓأۡلَػؿِي٨َ )قىـٌ( الظردا  ل ك حكله وعال : ﴿ - ۡٛ ۡز٣َ

َ
 [.ْٔشعراق:﴾ ]الَوأ

حرل ال مهكر دو الكحؼ مم  ذذر األلفاظ ثغار ذاق الثكت  كحػرل ركاػس ثخمػؼ ملػه ثهػاق  القراءات:
 .(ِ)الثكت دو الكحؼ مم  ذذر الكممات

مكاد ػ  رثػـ المطػ ؼ  اػث لٌف ذػذر الهػاق غاػر مقثوػ   :ك ػه مػف  ػذؼ ذػاق الثػكت ذػك التوجيو: 
لٌف إقثاوهػا دػو الكحػؼ لثمػ  دػو زاػادة ال ثػرة  :  ذػكداه  كك ه مف لقثت ذػاق الثػكت دػو للفػاظ اللدثػ

 كذلؾ لما اثث ها مف المد الذم حثمها. ؛اؿكاألثؼ كالدماق ثالك 
كاوثػػاف األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المكاضػػ  مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو  األثففر:

اهػػا ثػػاف اقثػػات ذػػاق كافاػػ  الكحػػؼ ممػػ  مرثػػـك الخػػط دػػو ذػػذر الكممػػات  وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات د
كذلػؾ  ؛الثكت ك ذدها  دعم  حػراقة ال مهػكر امػـز  ػذؼ ذػاق الثػكت دػو الكحػؼ ممػ  ذػذر الكممػات

لوكاور ال راقة ملهـ ثذلؾ  كذذا ال كـ مكادؽ لرثـ المط ؼ   اػث لػـ وكوػب ذػذر الهػاق داػه  كممػ  
   الل ػػؿ دػػو ذلػػؾ كذلػػؾ لطػػ ؛حػػراقة افقثػػات ثػػاككف الكحػػؼ ممػػ  ذػػذر الكممػػات ثإقثػػات ذػػاق الثػػكت

                                                           

 .( مف ذذا الث ثِْٕالظر  ص ) (ُ)
 (  م مػد ثػالـ م اثػف: الهػادم شػرح طاثػ  اللشػرُْٓ ُْٔص) شرح طاث  اللشػر ( الظر  ل مد اثف ال زرم:ِ)
 (.ّْٕ/ُج)
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ممف لقثوها  كذػذا ا خػوالؼ دػو ذػاق الثػكت إٌلمػا ذػك دػو  ػاؿ الكحػؼ ممػ  ذػذر الكممػات  لٌمػا دػو 
 راق مم   ذؼ ذاق الثكت كما و دـ. اؿ الكطؿ د د اوفؽ ال 

 ىاء السكت الثابتة رسما وذلك في ألفاظ مخصوصة وىي: -ب

وِِتَ ٠ِ )كواثاه( مف حكله وعال : ﴿ -
ُ
ة ٨ۡ٦َ أ ٍّ٦

َ
ًَ ٫ۡ َوأ وَت ٠َِتَٰجِ

ُ
ًۡتَ ِِن لَ ٥ۡ أ ُٞ ٮُل َي٤ََٰ ًَ  ﴾َتََٰج٫ُۥ بِِن٧َةِلِۦ َذ

 [.ِٓ]ال اح :
٫ًَۡ ) ثاثاه( مف حكله وعال : ﴿ - ۡدرِ ٦َة ِظَكةبِ

َ
 [ِٔ]ال اح : ﴾َول٥َۡ أ

ۡدَِنَٰ َخِّنِ ٦َةَِل٫َۜۡۡ ﴿: )مالاه( مف حكله وعال  -
َ
 [ِٖ]ال اح : ﴾٦َةٓ أ

َٟ خَ ﴿: )ثمطلاه( مف حكله وعال  - َ٫ًَۡ ٤٬َ  [.ِٗ﴾ ]ال اح :ِّنِ ُق٤َۡعَٰ٪ِ
٫ًَۡ ﴿: )ماذاه( مف حكله وعال  - َٟ ٦َة ٬ِ َٰ ۡدَرى

َ
 [. َُ﴾ ]ال ارم :َو٦َةٓ أ

الكممػات كطػال ككحفػا  كحػرل اع ػكب ث ػذؼ ذػاق  حرل ال مهكر ثإقثات ذػاق الثػكت دػو ذػذر القراءات:
 -قالقػ  األخاػرة )مالاػهدػو المكاضػ  الدػو  الػ  الكطػؿ د ػط  ككاد ػه  مػزة الثكت مف ذذر الكممػات 

 .(ُ)ماذاه( -ثمطالاه
لف ذػذر الهػاق قاثوػ  دػو رثػـ المطػ ؼ كحػد لدخمػت  :ك ه مف لقثت الهػاق دػو ال ػالاف ذػك التوجيو:

دكرذػكا لف ا فػكا ممػ  الاػاق دػال افػرؽ   لويثىاىف ثهػا  ركػ  مػا حثمهػا دػو الكحػؼ إذ المكحػكؼ مماػه ثػاكف
ثػػػاكل  دػػػو الكطػػػؿ  دثالػػػكا  ركوهػػػا ثهػػػذر الهػػػاق؛ ألف  ثالهػػػا كذػػػو مو ركػػػ  دػػػو الكطػػػؿ كثالهػػػا كذػػػو

ذا كػػاف ثػػاكلا دػػو الكطػػؿ كػػاف  المكحػػكؼ مماػػه إذا كػػاف مو ركػػا دػػو الكطػػؿ اكػػكف ثػػاكلا لمكحػػؼ كا 
لمػا اطػمح إقثػات ذػاق الكحػؼ دػو الفكاطػؿ أللهػا مكحػكؼ مماهػا  ؛ثاكلا دو الكحؼ مف ثاب لكلػ   كا 

لٌف الهاق  :ا  ثاآلا   كك ه مف  ذؼ الهاق كطال ذكمم  لف دخكؿ الهاق لمارة إذا كطؿ ال ارئ اآل
 مثت ل فظ  رك  الااق دػو  ػاؿ الكحػؼ؛ أللػه لػك كحػؼ ممػ  الاػاق المو ركػ  لكػاف الكحػؼ ثالثػككف 
دكالت الااق وثكف أل ؿ الكحؼ  دإذا لـ اكف كحػؼ لػـ ا ػب داهػا الثػككف دمػـ ا ػو  إلػ  الهػاق الوػو 

 .(ِ) اؿ افدراج الذم   ا وضو الثككفألف ال اؿ  ؛و فظ  ركوها الكا ث  لها
لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر المكاض  داوضح مف خالؿ اخوالؼ ال راق دو كافا  كطؿ  األثر:

ذػػذر الكممػػات ثمػػا ثعػػدذا وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات دػػو إقثػػات ذػػاق الثػػكت كطػػال دػػو ذػػذر الكممػػات 
كذلػػؾ  ؛ملػػد كطػػؿ ذػػذر الكممػػات ثمػػا ثعػػدذاك ػػذدها  دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر امػػـز إقثػػات ذػػاق الثػػكت 

                                                           

 (.ُٖٗ/ُج) (  اثف م اذد: الثثع  دو ال راقاتٗٔ/ِج) ( الظر  اللكارم:  شرح طاث  اللشرُ)
 (.ّْْ/ِج) لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالو  (َِٕ ُٕٗصل م :     ال راقات )( الظر  اثف ز ِ)
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لوكاور ال ػراقة مػلهـ ثػذلؾ  كذػذا ال كػـ مكادػؽ لرثػـ المطػ ؼ   اػث رثػمت ذػذر الهػاق داػه  كممػ  
كذلػػؾ لطػػ   الل ػػؿ دػػو ذلػػؾ ممػػف  ؛حػػراقة ال ػػذؼ ثػػاككف كطػػؿ ذػػذر الكممػػات ث ػػذؼ ذػػاق الثػػكت

طػؿ  لٌمػا دػو  ػاؿ الكحػؼ ممػ   ذدها كطال  كذذا ا خوالؼ دو ذاق الثكت إٌلما ذك دو  ػاؿ الك 
 ذذر الكممات د د اوفؽ ال راق مم  إقثات ذاق الثكت داها كما و دـ.

َٟ لَ  ٥ۡ يَتََك  ٪٫ٍّۡ  مػػف حكلػه وعػػال : ﴿ يتسففنو( ) كممففة -ج اثِ   َٟ َوَۡشَ ةِم   َٕ ََ ۡؿ إََِلَٰ  ُْ [  ِٗٓ﴾ ]الث ػػرة:ٚ  ٱ٩
ُ  ك)احودر( مف حكله وعال : ﴿ ِي٨َ ٬ََؽى ٱّللٍّ َٟ ٱَّلٍّ ِ ه ْوَلأ

ُ
َُٰ٭٥ُ ٱۡرَذِؽۡه  أ  [.َٗ]األلعاـ: ﴾َٚجُِ٭َؽى

ائو احوػػػدر( ثإقثػػػات ذػػػاق الثػػػكت كطػػػال ككحفػػػا  كحػػػرل  مػػػزة كالكثػػػ -اوثػػػله حػػػرل ال مهػػػكر ) القفففراءات:
كحػرل ذشػاـ ثإقثػات الهػاق مكثػكرة مػف غاػر إشػثاع كطػال  كحػرل   كخمؼ كاع كب ث ذؼ الهػاق كطػال

ك  خالؼ ثاف ال راق دو إقثاوها ثاكل  دو  ػاؿ  اثف ذككاف ثخمؼ مله ثإقثاوها مكثكرة م  افشثاع.
لما الخالؼ دو  اؿ الكطؿ كما ذك ميثىاَّف الكحؼ  كا 
(ُ). 

للهػػا  :اوثػػله( دك ػػه مػػف لقثػػت الهػػاق دػػو الكطػػؿ ذػػك لٌلػػه كطػػؿه ثلاػػ  الكحػػؼ إف حاػػؿ لٌمػػا ) التوجيففو:
فَّ ذػذر الهػاق ل :ذو مف لطؿ الكممػ  كثػكلت لم ػـز  كك ػه مػف  ػذدها كطػال ذػك :لمثكت  لك ا اؿ

دمػػػلهـ مػػػف   لػػػـ وغاػػػرر الثػػػلهات كلطػػػؿ ثػػػل  ثػػػله  :  كمعلػػػ  لػػػـ اوثػػػله(ِ)لمثػػػكت كذػػػذا ذػػػك  كمهػػػا
ثػالات  :كمػلهـ مػف ا ػكؿ  ثػالهت كدػو ال مػ  ثػلهات :كا كلػكف  ثلاه  :اطغرذا مم  ذلؾ دا كؿ

 .(ّ)  األكل كثلا  كثلكات دال اأوو ثالهاق  د راقة ال ذؼ مف ذذر المغ   كحراقة افقثات مف المغ
دكرذػػكا   (ْ)للهػػا مقثوػػ  دػػو المطػػ ؼ :دك ػػه مػػف لقثوهػػا ثػػاكل ن دػػو ال ػػالاف ذػػك احوػػدر( كلٌمػػا ذػػاق ) 

حػػاؿ ثعػػض لذػػؿ   لٌلػػه  عمهػػا اثػػما :إثػػ اط  ػػرؼ مػػف المطػػا ؼ  كك ػػه مػػف لقثوهػػا ثافشػػثاع ذػػك
داذـ احوػػد دثهػػ)كػػأف األطػػؿ داػػه    عػػؿ اثػػف مػػامر الهػػاق داػػه ضػػمارا لمطػػدر كذػػك ا حوػػداق :الثطػػرة
لف  :ثهػداذـ احوػدذو  كك ػه مػف حرلذػا ثغاػر ذػاق دػو الكطػؿ ذػك :د ػاؿ (ا حوػداق)قـ لضػمر  (احوداق

                                                           

 (  مثػػػػػػػدالفواح ال اضػػػػػػػو: الثػػػػػػػدكر الزاذػػػػػػػرةُُٔ/ِج) ( الظػػػػػػػر  اثػػػػػػػف ال ػػػػػػػزرم: اللشػػػػػػػر دػػػػػػػو ال ػػػػػػػراقات العشػػػػػػػرُ)
 (.ُْص) (  اثف خمؼ الم رئ: العلكاف دو ال راقات الثث َُِ ٓٔص)
 (.َْٗ/ُج) لمعالو مف  رز األمالو( الظر  لثك شام : إثراز اِ)
ثػك العثػاس ل مػػد ثػف م مػػد ل(  اثػػف م اثػ  افدراثػػو: ٔٗٓ ٕٗٓ/ُ)ج الػدر المطػكف الظػر  الثػماف ال مثػػو: (ّ)

 –دار الكوػػب العمماػػ   :الث ػػر المداػػد دػػو وفثػػار ال ػػر ف الم اػػد: ق(ُِِْثػػف المهػػدم ثػػف م اثػػ  ال ثػػلو الفاثػػو )
 .(ِّ/ّ)جالملار  الوفثار(  الز امو: ّّْ/ُ(  )جقُِّْ -ـ ََِِ) القالا    ط/ثاركت

 (َّّ َّْ/ِج) ( الظر  ثماماف اثف ل اح: مخوطر الوثااف له اق الولزاؿْ)
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الهاق إلما دخمت لمكحؼ كلثااف ال ركػ  دػو  ػاؿ الكحػؼ دػإذا كطػؿ ال ػارئ حراقوػه اوطػمت الػداؿ ثمػا 
 . (ُ)لزكاؿ الثثب الذم لدخمها مف ل مه دطر ها ؛ثعدذا داثوغل  مف الهاق

كاظهر األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذػذاف المكضػعاف مػف خػالؿ ا خػوالؼ دػو  ثر:األ 
ت ذاق الثكت كطال كافا  كطؿ ذاواف الكممواف ثما ثعدذما كذلؾ ثثثب اخوالؼ ال راقات دو إقثا

ك ذدها  دعم  حراقة ال مهكر امـز إقثات ذاق الثكت ملد كطػؿ ذػاواف الكمموػاف  وافدو ذاواف الكمم
ثمػػا ثعػػدذما  كذػػذا ال كػػـ مكادػػؽ لرثػػـ المطػػ ؼ   اػػث لقثوػػت ذػػذر الهػػاق داػػه  كممػػ  حػػراقة ال ػػذؼ 

ذاق الثكت  كذلؾ لط   الل ؿ دو ذلؾ ممف  ذدها كطال  كذذا  ذر الكممات ثغارثاككف كطؿ ذ
ا خوالؼ دو ذاق الثكت إٌلما ذك دو  اؿ الكطػؿ  لٌمػا دػو  ػاؿ الكحػؼ ممػ  ذػاواف الكمموػاف د ػد 

 ال راق مم  إقثات ذاق الثكت داهما كما ثثؽ.  اوفؽ

ي٨ِّ ٦ِّ ٨ َدٓاثٍّ حٖ ّلٍّ ﴿: ك كلػه وعػال  :كأيِّن( حيث وقعفت ففي القفرآن الكفريم النون من كممة ) -ِ
َ
َوَم د

 ٥ًُِ٤ َٕ ُٓ ٱ٣ۡ ً٧ِ ُ يَۡؿزُُرَ٭ة ِإَويٍّةُز٥ۡۚۡ َو٬َُٮ ٱلكٍّ  [.َٔ﴾ ]العلكثكت:َح٢ُ٧ِۡ رِزَۡرَ٭ة ٱّللٍّ

ال مهكر )ككػأاف( ثػالكحؼ ممػ  اللػكف  اػث كحعػت دػو ال ػر ف الكػراـ  كحػرل لثػك ممػرك حرل  القراءات:
 .(ِ)للكف مف ذذر الكمم  دو  اؿ الكحؼكاع كب ثالكحؼ مم  الااق لم ث ذؼ ا

لوركاػب لشػثه اللػكف كألف الولػكاف لمػا دخػؿ دػو ا ؛ ػ  الرثػـمكاد :ك ػه مػف كحػؼ ثػاللكف ذػك التوجيو:
ثت دو ال ر ف إ  دو ذػذا ط ؼ لكلا ذكذا: )كأاف(  كلكف الولكاف لـ اقرثـ دو الم اا طما   كلهذ

ف الكممػ  مركثػ  مػف لطػؿ  كذػك لٌلػه لراد الولثاػه ممػ  األ :لكف ذػككك ه مف كحؼ ث ذؼ الال رؼ  
 .(ّ)كمعمـك اف الولكاف ا ذؼ كحفا  ل كىٍم( الملك  )ككاؼ الوشثاه  

راقات دػػو ذػػذر المكاضػػ  مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو كاوثػػاف األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػ األثففر:
كافاػػ  الكحػػؼ ممػػ  مرثػػـك الخػػط دػػو ذػػذر الكممػػ   وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا ثػػاف اقثػػات اللػػكف 

كذلػؾ لقثػكت ال ػراقة مػلهـ  ؛ك ذدها  دعم  حراقة ال مهكر امـز الكحؼ مم  ذػذر الكممػ  ثإقثػات اللػكف
كوب الولكاف لكلا دو ذذر الكمم  خاط  كما ثػثؽ   ثذلؾ  كذذا ال كـ مكادؽ لرثـ المط ؼ   اث

                                                           

 (.َِٔص) ( اثف زل مه:     ال راقاتُ)
 (.ّٓص) (  لثك ممرك الدالو: الواثار دو ال راقات الثث ُِّص) ( مثدالفواح ال اضو: الثدكر الزاذرةِ)
(  الظػػػػر  اثػػػػف زل مػػػػه:   ػػػػ  ال ػػػػراقات ُّٖ/ُج) ثػػػػالـ م اثػػػػف: ال ػػػػراقات كلقرذػػػػا دػػػػو ممػػػػـك العرثاػػػػ ( م مػػػػد ّ)
 (.َّٖ/ُج) ( لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالوُٕٓص)
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كذلػػؾ لطػػ   الركااػػ  ممػػف  ؛كممػػ  حػػراقة ال ػػذؼ امػػـز الكحػػؼ ممػػ  الاػػاق دػػو ذػػذر الكممػػ  دكف اللػػكف
  ذدها دو الكحؼ.

 )كأاف( كحعت دو ثثع  مكاض  كذو: فائدة:

ًَّٮَن ٠َسرِيٞ َذ٧َة﴿ - ُ ِ ٫ُۥ رِّب َٕ ََٰذ٢َ ٦َ ٖ َؼ ِبّ
ي٨ِّ ٨ِ٦ّ ٩ٍّ

َ
ٮاْ َو٦َ ة  َوَمد ُٛ ُٕ  ًَ ِ َو٦َ ة  َو ةَبُ٭٥ۡ ِػ َق ب٢ًِِ ٱّللٍّ

َ
َو٬َُ٪ٮاْ ل٧َِ ةٓ أ

َِٰۡبِي٨َ  ُ ُحِتَّ ٱ٣طٍّ ُْۗ َوٱّللٍّ  [.ُْٔ﴾ ] ؿ ممراف:ٱۡقَذَٗك٩ُٮا
ٮَن ﴿ - ِ ًُ ؿِ ٕۡ ًَۡ٭ة َو٥ۡ٬ُ َخۡ٪َ٭ة ٦ُ َ٤ َٔ وَن  ۡرِض َح٧ُؿَّ

َ
َِٰت َوٱِۡل َفََٰق ي٨ِّ ٨ِۡ٦ّ َءايَحٖ ِػ ٱلكٍّ

َ
 [.َُٓاكثؼ: ] ﴾َوَمد

٤َ حٖ َوََٝۡصٖ ﴿ - ّ ٍُّ َٕ ُؿوِم َ٭ة َوبِ ْۡئٖ ٦َّ ُٔ  َٰ ةل٧َِحٞ َِٚهَ َػةوَِي ٌح ٰىََلَ َّ ١َۡ٤٬َۡجََٰ٭ة َوِِهَ 
َ
ي٨ِّ ٨ِ٦ّ َٝۡؿَيٍح أ

َ
ِن ًؽٍ ١ََٚد ٍّ٦  ﴾

 [.ْٓال  :
َػۡؾُتَ٭ة ِإَوََلٍّ ٱل٧َِۡىرُي ﴿ - ْ

َ
ةل٧َِحٞ ُث٥ٍّ أ َّ ًُۡخ لََ٭ة َوِِهَ  ۡم٤َ

َ
ي٨ِّ ٨ِ٦ّ َٝۡؿَيٍح أ

َ
 [.ْٖال  :  ] ﴾َوَمد

ٓ - ﴿ ٥ًُِ٤ َٕ ُٓ ٱ٣ۡ ً٧ِ ُ يَۡؿزُُرَ٭ة ِإَويٍّةُز٥ۡۚۡ َو٬َُٮ ٱلكٍّ ي٨ِّ ٨ِ٦ّ َدٓاثٍّحٖ ّلٍّ َح٢ُ٧ِۡ رِزَۡرَ٭ة ٱّللٍّ
َ
 [.َٔ]العلكثكت: ﴾َوَمد

١َۡ٤٬َۡجَُٰ٭٥ۡ َٚ ﴿ - ٔ
َ
َٟ أ ۡػؿََصۡذ

َ
َٟ ٱ٣ٍِّتٓ أ َمؽَّ ُٝٮٍّٗة ٨ِ٦ّ َٝۡؿَيذِ

َ
ي٨ِّ ٨ِ٦ّ َٝۡؿَيٍح ِِهَ أ

َ
 [.ُّ]م مد: ﴾َٗل ٩َةَِصَ لَُ٭٥ۡ َوَمد

َؾاٗثة ٩َّ ﴿ - ٕ َٔ ثَۡجََٰ٭ة  ؾٍّ َٔ ۡمؿِ َرّبَِ٭ة َورُُق٫ِ٤ِۦ ََٚعةَقۡجَجََٰ٭ة ِظَكةٗبة َمِؽيٗؽا َو
َ
ي٨ِّ ٨ِ٦ّ َٝۡؿَيٍح َخَذۡخ َخ٨ۡ أ

َ
﴾ اۡسؿٗ َوَمد
 .(ُ) [ٖ]الطالؽ:

 :األلف المحذوفة اللتقاء الساكنين -ّ

 كذلؾ دو قالق  مكاض  كذو: )لاه( ذدا  كذلؾ دو كمم كحد اخومؼ ال راق دو ذلؾ إقثاوا ك 

٤ُِعٮَن حاؿ وعال : ﴿ –ل  ۡٛ ٤ٍُّس٥ۡ ُت َٕ ي٫ََّ ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮَن ٣َ
َ
ة خ ًٕ ِ ََجًِ  [.ُّ﴾ ]اللكر:َودُٮُبٓٮاْ إََِل ٱّللٍّ

ِٔ٪َؽَك إِجٍّ حاؿ وعال : ﴿ –ب  ِ٭َؽ  َٔ َٟ ث٧َِة  ةِظُؿ ٱۡدُع نَلَة َربٍّ ي٫ََّ ٱلكٍّ
َ
د  ﴾ َ٪ة ل٧َُۡ٭َذُؽوَن َوَٝةلُٮاْ َيأ

 [.ْٗ]الزخرؼ: 
َٗلِن حاؿ وعال : ﴿  -ج  َٞ ي٫ََّ ٱثلٍّ

َ
ُؿُغ ٣َُس٥ۡ خ ۡٛ  [.ُّ﴾ ]الر مف:َقَ٪

ثػػكاف  القففراءات: حػػرل ال مهكر)لٌاهػػا( دػػو ذػػذر المكاضػػ  القالقػػ  ثفػػوح الهػػاق كطػػال كث ػػذؼ األلػػؼ كا 
ثػػكالها كحفػػا  كحػػرل ل ثػػك ممػػرك كاع ػػكب كالكثػػائو الهػػاق كحفػػا  كحػػرل اثػػف مػػامر ثضػػـ الهػػاق كطػػال كا 

 .(ُ)ثإقثات األلؼ ثعد الهاق مم  األطؿ

                                                           

 (.ّٕٗ/ُج) ( م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرُ)
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ألف األلؼ لـ ورثـ دو ذذر المكاض  القالق  دكوثػت  ؛اوثاع الرثـ :ك ه حراقة ال مهكر ذك التوجيو:
٢َ ﴿ :مم  لفظ الكطؿ مف غار لظر إلػ  األطػؿ كمػا كوثػت ُِ ُ ٱ٣َۡبَٰ ثغاػر   [ِْ﴾ ]الشػكرل:َوَي٧ُۡط ٱّللٍّ

َ٭  ة ٱنلٍّ  ةُس ال ماػػ  كػذلؾ  كلمػػا ثػائر المكاضػػ  ل ػك: ﴿ككحػؼ  (كاك) حَّ
َ
د َ٭  ة  ﴿ [ ُِ]الث ػػرة: ﴾َيأ حَّ

َ
د َيأ

 ْ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا َ٭ ة ٱنلٍّ ِبَّ [  ﴿َُْ﴾ ]الث ػرة: ٱَّلٍّ حَّ
َ
د ألف  ؛دػالكحؼ ثػاأللؼ ل ماػ  ال ػراق  [ْٔ]األلفػاؿ: ﴾َيأ

ف )ذػذا( الوػو لإلشػارة  طػرح ملهػا   كك ػه مػف لقثػت األلػؼ كحفػا ذػك لف الهػاق ملػدر مػ(ِ)الرثـ كذلؾ
ل  لٌم ذػذا ا كا ب  كالدلاؿ مم  ذلؾ حكلػه: ))ذا( دث ات الهاق الوو كالت لمولثاه  دإقثات األلؼ داه

لمػا ثػ طت األلػؼ لمثػاكف ثعػدذا دكحػؼ ممػ  (ّ)الملزؿ الدارس اثمـ( دأو  ثػه واٌمػا ممػ  األطػؿ   كا 
اوثػاع ضػم  الاػاق  لك لاػلص ممػ  الرثػـ  لك  :ذػك م   كك ه ضـ اثف مػامر الهػاق كطػاللطؿ الكم

 (لاػػػه الر ػػػؿ لحثػػػؿ)لغػػػ  لثػػػدا  ا كلػػػكف: "  ق(:ُُِ)ت  ممػػػت ممػػػ  المفػػػرد لوطردهػػػا. كحػػػاؿ الفػػػراق
 .(ْ)"شثهكذا ثهاق الضمار

كاوضػػح األقػػر الموروػػب ممػػ  اخػػوالؼ ال ػػراقات دػػو ذػػذر المكاضػػ  مػػف خػػالؿ ا خػػوالؼ دػػو  األثففر:
دػػو ذػػذر الكممػػات  كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا ثػػاف اقثػػات كافاػػ  الكحػػؼ ممػػ  مرثػػـك الخػػط 

كذلػػؾ لقثػػكت  ؛األلػػؼ ك ػػذدها  دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر امػػـز الكحػػؼ ممػػ  ذػػذر الكممػػات ث ػػذؼ األلػػؼ
ال ػراقة مػػلهـ ثػػذلؾ  كذػذا ال كػػـ مكادػػؽ لرثػـ المطػػ ؼ كمػػا و ػدـ  كممػػ  حػػراقة افقثػات امػػـز الكحػػؼ 

كذلؾ لط   الركاا  ممف لقثوهػا دػو ذلػؾ  كالػو  مػف ذػذر ال ػراقة  ؛مم  ذذر الكممات ثإقثات األلؼ
 لد مف إقثات  رؼ المد كذك األلؼ.ك كد مد طثاعو موك 

 :الياء المحذوفة إللتقاء الساكنين -ْ
اخومؼ ال راق دو الااق الوو  ػذدت دػو الرثػـ مػف ل ػؿ الثػاكف ثعػدذا  د ػرل ال مهػكر ث ػذدها كطػال 

 ع كب ثإقثاوها كحفا  كذذر الااقات ذو:ككحفا وثعا لمرثـ  كحرل ا

                                                                                                                                                                          

اللشػػر دػػو ال ػػراقات اثػػف ال ػػزرم: (  الظػػر  ّٖٕ ّٕٗ/ُج) ( م مػػد ثػػالـ م اثػػف: الهػػادم شػػرح طاثػػ  اللشػػرُ)
(  اثػػػف خمػػػؼ الم ػػػرئ: العلػػػكاف دػػػو ٔٓص) (  لثػػػك ممػػػرك الػػػدالو: الواثػػػار دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث َُٔ/ِج) العشػػػر

 (.ِْص) ال راقات الثث 
(  الظػػر  ثػػماماف ثػػف ل ػػاح: مخوطػػر الوثاػػاف له ػػاق ِّٖ/ُج) ( لثػػك شػػام : إثػػراز المعػػالو مػػف  ػػرز األمػػالوِ)

 .(ِْٕ/ُج) الولزاؿ
 (.ُِٔص) ( اثف خالكاه: ال    دو ال راقات الثث ّ)
 (.ٕٔ/ِج) ( اللكارم: شرح طاث  اللشرْ)
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ُذُ٭٥ۡ  ﴿: ايًرٍدًف( مف حكله وعال  ) – ُ َٕ ٨ِ َخِّنِ َم َؽَٰ ۡ٘ ٖ ّلٍّ ُت ُِؾ ٨٦ِ ُدو٫ِ٩ِۦٓ َءالَِ٭ًح إِن يُؿِۡدِن ٱلؿٍّۡظَف٨َُٰ ثُِّضّ َّتٍّ
َ
 َءخ

 [.ِّاس : ﴾ ]ة َوَّل يُ٪ُِٞؾونِ  ٔٗ َمۡي 
ُ اؤت( مف حكله وعال : ﴿ ) – ِ ٧ًٗ ة وََقۡٮَف يُ ۡؤِت ٱّللٍّ ِْ َٔ ۡص ًؿا 

َ
كحكلػه   [ُْٔاللثػاق:] ﴾ ٱل٧ُۡ ۡؤ٦ِ٪َِي أ

٣ۡ وعػال : ﴿
َ
ْولُ ٮاْ ٱِۡل

ُ
ٓ أ ُؿ إِّلٍّ ٍّ٠ ا ٠َسرِٗياُۗ َو٦َة يَ ؾٍّ وِِتَ َػرۡيٗ

ُ
ۡؽ أ َٞ ﴾  كذلػؾ ممػ  حػراقة َبَٰ ِت َو٨٦َ يُۡؤَت ٱۡۡل٧َ١َِۡح َذ

 [.ِٗٔاع كب ]الث رة:
ٍّٜ  َو٬َُٮ َػرۡيُ ٱ٣َۡؽَِٰى٤َِي إِِن ٱۡۡلُۡس٥ُ إِ  )ا ض( مف حكلػه وعػال : ﴿ – ّ هَّ ٱۡۡلَ ُٞ ِ  َح [  ٕٓ﴾ ]األلعػاـ:ّلٍّ ّلِلٍّ

ثالضػػاد المع مػػ . حػػرل لػػاد   كاثػػف كقاػػر  كماطػػـ  كلثػػك  ا رؤكلهػػاكذلػػؾ ممػػ  حػػراقة ال مهػػكر  اػػث 
 همم   مف حٌص ال داث لك األقر: ووثعه.ما ص( ثالطاد ال عفر )

٨ِ ٱنلَُّؾُر ِظ٧َ١ُۡۢة َبَٰ )وغف( مف حكله وعال : ﴿ – ْ ۡ٘ حٞ  َذ٧َة ُت َ٘  [.ٓ﴾ ]ال مر:٤ِ
ٗٮى  )الكاد( مف حكله وعال : ﴿ – ٓ َُ ِس  ؽٍّ َٞ َٟ ثِٱلَۡٮادِ ٱل٧ُۡ َٟ إ٩ٍِّ ًۡ َ٤ ٕۡ ٓۡ َج َٟ َٚٱۡػ٤َ ٩َة۠ َربَّ

َ
ٓ خ  [ ُِ﴾ ]طه:إِّّنِ

َُ ًٮى   كحكله وعال : ﴿ ِس  ؽٍّ َٞ ٫َُٰ َرب٫َُّۥ ثِٱلَۡٮادِ ٱل٧ُۡ ََٰ٭ ة حكلػه وعػال : ﴿[  ك ُٔ﴾ ]اللازمػات:إِۡذ ٩َةَدى دَى
َ
٧َ٤ٍَّٚ ةٓ خ

َضَؿةِ  حِ ٱل٧َُۡبََٰؿَمحِ ٨َ٦ِ ٱلنٍّ َٕ ۡٞ ۡح٨ِ٧َ ِػ ٱۡۡلُ
َ
ُِىِٕ ٱلَۡٮادِ ٱِۡل  [.َّ]ال طص: ﴾٩ُٮدَِي ٨٦ِ َشَٰ

َ٭ة ٱنل٢ُ٧ٍّۡ ٱۡدػُ كاد( مف حكله وعال : ﴿ ) – ٔ حَّ
َ
د َٰ َوادِ ٱنل٢ِ٧ٍّۡ َٝة٣َۡخ َج٤٧َۡحٞ َيأ دَۡٮاْ ٰىََلَ

َ
أ إَِذآ خ ٤ُٮاْ ٦ََص١ََِٰ٪ُس٥ۡ َظتٍّ

ُؿوَن  ُٕ ًَۡف٨َُٰ وَُصُ٪ٮُدهُۥ َو٥ۡ٬ُ َّل يَۡن ٧َ٪ٍُّس٥ۡ ُق٤َ ُِ  [.ُٖ﴾ ]اللمؿ:َّل َحۡ
 [.ُّٔ]الطادات: ﴾إِّلٍّ ٨ۡ٦َ ٬َُٮ َوةِل ٱۡۡلَِع٥ًِ )طاؿ( مف حكله وعال : ﴿ – ٕ
٥َِٰ ةُت ِػ ٱۡۡلَۡع ؿِ  َٔ َوَلُ ٱۡۡلََٮارِ ٱل٧ُۡجَش )ال كار( مػف حكلػه وعػال : ﴿ – ٖ ـَ ۡٔ َ

[  كحكلػه ِْ]الػر مف: ﴾٠َ ٱِۡل
 [.ُٔ﴾ ]الوككار:ٱۡۡلََٮارِ ٱ١ُ٣ۡجٍِّف وعال : ﴿

ُؿواْ ٨٦ِ دِي٪ُِس٥ۡ َٚ َٗل ََّتَۡن ٮ٥ۡ٬ُۡ َوٱۡػَن ۡٮِنٖۚ )اخشكف( مػف حكلػه وعػال : ﴿ – ٗ َٛ ِي٨َ َز ﴾  ٱَۡلَۡٮَم يَهَِف ٱَّلٍّ
 [.ّ]المائدة:

ًَۡ٪ ة ٩ُ ٪ِش ٱل٧ُۡ ۡؤ٦ِ٪َِي ُث٥ٍّ ُجَ٪ّّجِ رُُق٤َ )لل ( مف حكله وعػال : ﴿ – َُ َ٤ َٔ ًّٞ ة  َٟ َظ ِ ْۚۡ ٠َ َزَٰل ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا ﴾ َ٪ة َوٱَّلٍّ
 [.َُّ ]اكلس:

ۡكَذًِٖٞم  ﴿ )ذاد( مف حكله وعال : – ُُ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٓٮاْ إََِلَٰ ِوَسَٰٖط ٦َّ َ لََ٭ةدِ ٱَّلٍّ [  كحكله ْٓال  : ] ﴾ِإَونٍّ ٱّللٍّ
٨ وعال : ﴿ َٔ ۡمِ  ُٕ ٩َخ ثَِكَِٰؽ ٱ٣ۡ

َ
٤ََٰذِِ٭٥ۡ   َو٦َةٓ أ ـَ ًَ﴾ [ :  [.ّٓالرـك

الكحػؼ ممػ  )الاػاق( الوػو  ػذدت دػو الرثػـ مػف ل ػؿ الثػاكف دػو كمموػاف  الكثائو اع كب دػو ككادؽ
 ثخمؼ مله  كالكممواف ذما:
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َ٭ة ٱنل٢ُ٧ٍّۡ ٱكاد( مف حكله وعال : ﴿ ) – ُ حَّ
َ
د َٰ َوادِ ٱنل٢ِ٧ٍّۡ َٝة٣َۡخ َج٤٧َۡحٞ َيأ دَۡٮاْ ٰىََلَ

َ
أ إَِذآ خ ۡدُػ٤ُٮاْ ٦ََص١ََِٰ٪ُس٥ۡ َظتٍّ

ُؿوَن  ُٕ ًَۡف٨َُٰ وَُصُ٪ٮُدهُۥ َو٥ۡ٬ُ َّل يَۡن ٧َ٪ٍُّس٥ۡ ُق٤َ ُِ  [.ُٖ﴾ ]اللمؿ:َّل َحۡ
ُٓ إِّلٍّ ٨٦َ يُۡؤ٨ُ٦ِ أَِب )ذاد( مػف حكلػه وعػال : ﴿ – ِ ٤ََٰذِِ٭٥ۡ  إِن تُۡك٧ِ ـَ ًَ  ٨ َٔ ۡمِ  ُٕ ٩َخ ثَِكَِٰؽ ٱ٣ۡ

َ
َيَٰذَِ٪ ة َذُ٭ ٥ َو٦َةٓ أ

ۡك٧ُِ٤ٮَن  :﴾ ]الر ٦َّ  [.ّٓـك
دػػو الكحػػؼ ممػػ  الاػػاق الوػػو  ػػذدت دػػو الرثػػـ مػػف ل ػػؿ الثػػاكف ثخمػػؼ ملػػه دػػو   مػػزة اع ػػكب دػؽاكك 

٤ََٰذِِ٭٥ۡ   وهػدم( مػف حكلػه وعػال : ﴿ كمم  كا دة  كذو: ) ـَ  ًَ  ٨ َٔ ُٕ ۡمِ  ٩َخ ثَِكَِٰؽ ٱ٣ۡ
َ
: َو٦َةٓ أ [ ّٓ﴾ ]الػرـك

ثػكاف الهػاق  ك وهػػد( ثفػوح الوػاق الفكحاػػ    كذلػؾ ألف  مػزة ا ػرل )؛ ( ثاللطػػب  و ػػذؼ األلػؼ  )العمػكا 
. -طٌم  ا مماػه كثػٌمـ-وهد( دعؿ مضارع مثلد إل  ضمار المخاطب كذك لثالا م مد  ف )لمم  

لخفض  )العمػو( ثػا  ثهاد( ثالثاق المك دة المكثكرة  كدوح الهػاق  كللػؼ ثعػدذا كثاحو ال راق ا رقكف )
ؼ إلاػه  مػف إضػاد  اثػـ الفامػؿ إلػػ  العمػو( ثػػال ر مضػا )مػا( ك ) ممػ  لف )ذػاد( اثػـ دامػؿ خثػر

 مفعكله.
ككادؽ اثف كقار اع كب دو الكحؼ مم  الااق الوو  ذدت دو الرثـ مف ل ؿ الثاكف ثخمؼ مله دو 

َٗكٖن َٝؿِيٖت مف حكله وعال : ﴿ (الاد )كمم  كا دة كذو:  ٓۡ يَۡٮَم ُحَ٪ةدِ ٱل٧َُۡ٪ةدِ ٨٦ِ ٦ٍّ  . (ُ)[ُْ ]ؽ: ﴾َوٱۡقَذ٧ِ
  (ِ)مكاد   رثـ المط ؼ   اث لػـ وكوػب ذػذر الاػاقات داػه :ذؼ الااق كحفا ذكك ه مف   التوجيو:

  [ِْٕث ػرة:]ال ﴾ِِت يُؤۡ  ﴿ :لٌف ذذر الااقات إٌما لٌف وككف مف لطكؿ الكمم  مقػؿ :كك ه مف لقثوها ذك
َِض  ﴿ ۡٞ ٌمػػا لٌف وكػػكف الاػػاق لممػػوكمـ مقػػؿِّ]الشػػكرل: ﴾ ٱۡۡلَ  َٮارِ ﴿ [ ّٗاػػكلس: ] ﴾َح  ﴾يُ  ؿِۡدنِ ﴿ :[  كا 

ٌلما وث ط دو الكطؿ  لو ػاق ّالمائدة: ﴾ ]َوٱۡػَنۡٮنِ [  ﴿ِّ]اس: [  كما كاف كذلؾ د  ه ا قثات  كا 
 الثاكلاف. 

لٌما لقر اخوالؼ ال راقات دو ذذر المكاض  داظهر مف خالؿ اخوالؼ ال راق دو كافا  الكحؼ  األثر:
اقثػػات الاػػاق ك ػػذدها  دعمػػ   ممػػ  مرثػػـك الخػػط دػػو ذػػذر الكممػػات  وثعػػا  خػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا ثػػاف
كذلؾ لقثكت ال راقة ملهـ  ؛حراقة ال مهكر امـز الكحؼ مم  ذذر الكممات ث ذؼ الااق الوو دو  خرذا

ثػػذلؾ  كذػػذا ال كػػـ مكادػػؽ لرثػػـ المطػػ ؼ كمػػا ثػػثؽ  كممػػ  حػػراقة افقثػػات امػػـز الكحػػؼ ممػػ  ذػػذر 

                                                           

 م مػػػد ثػػػالـ م اثػػػف: الهػػػادم شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػر  (ُْٖص) ( الظػػػر  ل مػػػد اثػػػف ال ػػػزرم: شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػرُ)
 (.َّٖ ُّٖ/ُج)
 .(َُٔ ُُٔ/ِج) ( الظر  ثماماف اثف ل اح: مخوطر الوثااف له اق الولزاؿِ)
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  كالػو  مػف ذػذر ال ػراقة ك ػكد مػد كذلػؾ لطػ   الركااػ  ممػف لقثوهػا دػو ذلػؾ ؛الكممػات ثإقثػات الاػاق
 لد مف إقثات  رؼ المد كذك الااق.طثاعو موك 

 :الياء المحذوفة ألجل التنوين -ٓ
 كحد كح  اخوالؼ ال راق دو ذذر الااق إقثاوا ك ذدا كذلؾ دو لرث  الكممات كذو: 
ِ َٝ  ۡٮٍم ٬َ  ةٍد  )ذػػاد( دػػو خمثػػ  مكاضػػ  كذػػو حكلػػه وعػػال : ﴿ –ل 

كحكلػػه وعػػال :   [ٕالرمػػد: ﴾ ]َو٣ِ  ُكّ
ُ َذ٧َة َلُۥ ٨ۡ٦ِ ٬َةدٖ ﴿ ٢ِِ٤ ٱّللٍّ ٌۡ ٢ِ٤ِ  كحكله وعال : ﴿ [ ّّالرمد: ﴾ ]َو٨٦َ يُ ٌۡ ُ َذ٧َة َلُۥ ٨ۡ٦ِ ٬َةٍد  َو٨٦َ يُ ﴾ ٱّللٍّ

ُ َذ٧َة َلُۥ ٨ۡ٦ِ ٬َةدٖ  [  كحكله وعال : ﴿ِّ]الزمر: ٢ِِ٤ ٱّللٍّ ٌۡ َو٦َ ٨ [  كحكله وعال : ﴿ّٔالزمر: ﴾ ]َو٨٦َ يُ
 ِ٢ِ٤ ٌۡ ُ َذ٧َة َلُۥ ٨ۡ٦ِ ٬َةدٖ  يُ  [.ّّغادر: ﴾ ]ٱّللٍّ
ِ ثَةٖق   )ثاؽ( مف حكله وعال : ﴿ –ب  ِٔ٪َؽ ٱّللٍّ ُؽ َو٦َة  َٛ ِٔ٪َؽُز٥ۡ يَ٪  [.ٔٗالل ؿ: ﴾ ]٦َة 
 [.ُُ﴾ ] الرمد:َو٦َة لَُ٭٥ ٨ِ٦ّ ُدو٫ِ٩ِۦ ٨٦ِ َواٍل  )كاؿ( مف حكله وعال : ﴿ –ج 
ِ ٦ِ ٨ َواٖق  َو٦َة﴿ )كاؽ( دو قالق  مكاضػ  كذػو حكلػه وعػال : –د  كحكلػه   [ّْالرمػد: ] ﴾لَُ٭ ٥ ٦ِّ ٨َ ٱّللٍّ

ٖ َوَّل َواٖق وعػػال : ﴿ ِ ٦ِ  ٨ َواقٖ  َو٦َ  ة ََكنَ ﴿ كحكلػػه وعػػال :  [ ّٕالرمػػد:﴾ ]٦ِ  ٨ َوىِلّ ﴾ لَُ٭  ٥ ٦ِّ  ٨َ ٱّللٍّ
 .(ُ)[ُِ]غادر:

اقثػات الاػػاق ال ػراقات: حػرل ال مهكر)ذػاد  ثػػاؽ  كاؿ  كاؽ( ث ػذؼ الاػاق دػػو ال ػالاف  كحػرل اثػػف كقاػر ث
 .(ِ)دو  خر ذذر الكممات كذلؾ دو  ال  الكحؼ

لٌلها  ذدت وثعا ل الػ  الكطػؿ كدػو ذلػؾ  :ك ه مف كحؼ ث ذؼ الااق دو ذذر الكممات ذك التوجيو:
ق(: " ككػؿ اثػػـ مخفػكض لك مردػكع  خػػرر اػاق كل  ػػه ْْْ)ت مواثعػ  لمرثػـ  حػػاؿ لثػك ممػرك الػػدالو

ؼ ومؾ الااق ثلػاقن ممػ   ػذدها مػف المفػظ دػو  ػاؿ الكطػؿ الولكاف دإف المطا ؼ ا ومعت مم   ذ
  (ّ)" غاػػر ثػاغ ك  مػػاد  كمػف كاؿ  كمػػف كاؽ" :لثػككلها كثػككف الولػػكاف ثعػدذا كذلػػؾ دػو ل ػػك حكلػه

                                                           

شػرح طاثػ  (  ل مػد اثػف ال ػزرم: ِْٔ/ُج) ( الظر  اثف ال اطح: ثراج ال ػارئ المثوػدئ كوػذكار الم ػرئ اللوهػوُ)
 (.ِّٖ-َّٖ/ُج) (  م مد ثالـ م اثف: الهادم شرح طاث  اللشرُْٖص) اللشر

لثارزا  دو  ؿ (  اثف الثارزم: الفرادة اَِٖص) ( الظر  ممو م مد الضثاع: إرشاد المراد ال  م طكد ال طادِ)
 (.ّْٔ) للفاظ ال طادة الشاطثا 

الظػر  ثػػماماف اثػف ل ػاح: مخوطػر الوثاػػاف  ( ُُص) ( لثػك ممػرك الػدالو: الم لػ  دػػو رثػـ مطػا ؼ األمطػارّ)
 (.ُِْ/ِج) له اق الولزاؿ
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لَّمػػا  ػػػذدت دػػػو  :كك ػػه مػػػف لقثػػت الاػػػاق داهػػػا ذػػك لٌف الاػػػاق مػػػف لطػػكؿ ذػػػذر الكممػػات كذػػػك  مهػػػا  كا 
 . (ُ)ذا زاؿ الولكاف ثالكحؼ ر عت الااقالكطؿ   ومامها م  ثككف الولكاف دإ

كلٌما األقر الموروب مم  اخوالؼ ال راقات دو ذذر المكاض  داوثػاف مػف خػالؿ ا خػوالؼ دػو  األثر:
كافاػػ  الكحػػؼ ممػػ  مرثػػـك الخػػط دػػو ذػػذر الكممػػات  كذلػػؾ ثثػػثب اخػػوالؼ ال ػػراقات داهػػا ثػػاف اقثػػات 

 ؛كممػػات ث ػػذؼ الاػػاق الوػػو دػػو  خرذػػامػػ  ذػػذر الالاػػاق ك ػػذدها  دعمػػ  حػػراقة ال مهػػكر امػػـز الكحػػؼ م
كذلؾ لقثكت ال راقة ملهـ ثػذلؾ  كذػذا ال كػـ مكادػؽ لرثػـ المطػ ؼ كمػا و ػدـ  كممػ  حػراقة افقثػات 

كذلؾ لط   الركاا  مف اثف كقار دو ذلؾ  كالػو  مػف  ؛امـز الكحؼ مم  ذذر الكممات ثإقثات الااق
 ت  رؼ المد كذك الااق.ذذر ال راقة ك كد مد طثاعو موكلد مف إقثا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ُِِ/ِج) ( الظر  لثك شام : إثراز المعالو مف  رز األمالوُ)
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 الخاتمة

 كوشومؿ مم  لذـ اللوائ  كالوكطاات كالم ور ات:

  -:أواًل: أىم النتائج

ثعد ذذا الث ث المطكؿ دو اخوالؼ ال راقات كلقرر مم  حكامد  كل كاـ الو كاد خمص الثا ث ال  
 مدة لوائ  مف لذمها:

اؿ داها لمرلم كا  وهاد مف حثؿ العمماق  ال راقات ك وه مف ملد ا ثث اله كوعال    م  .ُ
لذلؾ   الثغو لف وعرؼ ثألها )مذذب اذذب إلاه إماـ مف لئم  ال ر ف مخالفا ثه غارر دو 

ألف ذذا الوعراؼ اك و ثأف  ؛اللطؽ دو ال ر ف الكراـ م  اوفاؽ الركااات كالطرؽ مله(
 اؿ المذاذب ذك  ق كمارلم كا  وهاد مف حثؿ ال راا خوالؼ دو ال راقات ملشؤر ال

 الف ها .
دكؿ ملهما اكمؿ اآلخر  إٌ  لٌف  ا   ال راقات ال    العالح  ثاف الو كاد كال راقات وكامما  .ِ

 الو كاد لكقر مف  ا وه  إلاها.
اذوماـ العمماق ثعمـ ال راقات كثار  دا  كاظهر ذلؾ مف خالؿ كقرة المطلفات دو ذذا  .ّ

درادر ثالوألاؼ دو كحت  مثكر   اث ثدل ودكاف ذذا العمـ دو لهاا  ال رف األكؿ العمـ كا 
 اله رم.

اخوالؼ ال راقات له لقر كثار مم  لكقر مكضكمات الو كاد مف  اث وغار ثعض  .ْ
مخارج ال ركؼ  الطفات  :مقؿ  إ َّ لف ذلاؾ لمكرا   اشممها ذذا الوغاار  ل كامها

ال راق  لٌما الطفات العارض   مما ذك موفؽ مماه ملد  ما   الالزم  لم رؼ  كغار ذلؾ
 كافدغاـ كغار ذلؾ.   كافظهار  كمراوثه  كالورحاؽ كالوفخاـ  لم ركؼ د د كح  داها الخالؼ

اخوالؼ  :مم  ثثاؿ الو داد كالو ثاـ ثالت الدراث  لٌف اخوالؼ ال راقات ال ثـ ال  حثماف .ٓ
و ال كامد الو كادا  دو األطكؿ كاخوالؼ دو الفرش  دا خوالؼ دو األطكؿ له وأقار د

ا خوالؼ دو مدد  ركؼ افظهار ال م و دهو  :مقؿ  الوو ولدرج و وها األ كاـ ال زئا 
كذو ملد كرش   ألله اخفو ملد الغاف كالخاق ؛لرثع  :كملد لثو  عفر  ثو  :ملد ال مهكر

الق  ألله ال ؿ  رك  الهمزة ال  الثاكف حثمها قـ اث طها دال ركؼ الموفؽ مماها ق ؛خمثا
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كالمخومؼ داها قالق   كا خوالؼ دو الفرش ا وطر لقرر غالثا مم  األ كاـ ال زئا  دو 
 ٱ٣ِۡۡبٍّ َوَؾَِٰس٨ٍّ ﴿ :اخوالؼ ال راقات دو وشداد اللكف كوخفافه مف حكله وعال  :مقؿ  الو كاد

قثات األلؼ ك ذده دو حكله وعال   ﴾ ٱتٍَّ َٰ  ٨ِ٦َ  ِٟ يَۡٮِم  ﴿: كا   .﴾٤ ٱّلِي٨ِ َؿ٤َِٰ
  كالوشداد كالوخفاؼ  لظهرت الدراث  لف طكر الوغاار ال رائو ثاف افقثات كال ذؼ .ٔ

كالت مف لذـ األثثاب الوو لدت ال  وغار ثعض ل كاـ اللكف الثاكل    كالثكت كمدمه
 كالولكاف.

ثالت الدراث  لف اخوالؼ ال راقات دو الماـ ثاف الطم  كافثكاف لك ثاف افثكاف كالو راؾ  .ٕ
 لثثاب وغار ثعض ل كاـ الماـ الثاكل .  كاف مف لذـ

  ك رك   رؼ الوفخاـ  اثولو ت الدراث  لف طكر الوغاار ال رائو ثاف الفوح كافمال  .ٖ
كالت ثثثا دو وغار ثعض ل كاـ  الورحاؽ  ؛ك رك  ال رؼ الكاح  حثؿ  رؼ الوفخاـ

 كالوفخاـ.
اؿ لك افثكاف كالو راؾ ثالت الدراث  لف اخوالؼ ال راقات دو الالـ ثاف األمر كالوعم .ٗ

 كافظهار كافدغاـ كاف مف لذـ  لثثاب وغار ثعض ل كاـ الالمات الثكاكف.
كذلؾ ثثثب طكر الوغاار  ؛كشفت الدراث  مف وغار دو ثعض  ل كاـ المدكد كللكامها .َُ

ال رائو ثاف ال ذؼ كافقثات دو  رؼ المد ك الهمز ك ااقات الزكائد  كالطم  كوركها دو ذاق 
   كالفوح كافثكاف دو ااقات افضاد . الكلاا

كذلؾ ألذماوه  ؛ر العمماق ثعمـ الكحؼ كا ثوداقظهر لمثا ث مدل ا ذوماـ الكاث  الذم لك  .ُُ
دو ثااف المعل  ال ر لو الذم لرادر ا ثث اوه كوعال   كاظهر ذذا ا ذوماـ مف خالؿ ادراد 

ض  الكحؼ كا ثوداق مف لكؿ ال ر ف ال  ذذا العمـ ثمطلفات خاط  ثه   اث ووث  العمماق مكا
  خرر.

دو األثماق   ك )إٌف( ثاف الفوح كالكثر لظهرت الدراث  لف طكر الوغاار ال رائو دو ذمزة .ُِ
 (واق)الغىاث  ك (ااق)دو ال مم  ثاف ا ثوفهاـ كالخثر  ك رؼ المضارم  ثاف ك  ردعا كخفضا 

 عض ل كاـ الكحؼ كافثوداق.كالت مف لذـ األثثاب الوو لدت ال  وغار ث ؛الخطاب
ك كب اوثاع رثـ المط ؼ  كحد  كشفت الدراث  مف ك كد اخوالؼو دو  :األطؿ ذك .ُّ

ال راقات دو ثعض مثائؿ كمكاض  ذذا الثاب كحد لدل ذلؾ ا خوالؼ ال  وغار دو ثعض 
 ل كاـ الكحؼ مم  المرثكـ.
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اككف ثوغاار ذذا ال كـ ثالت الدراث  لٌف لقر اخوالؼ ال راقات مم  ال كـ الو كادم حد  .ُْ
 ث كـ  خر  كحد اككف ثإزال  ذذا ال كـ ال  غار ثدؿ.

لظهرت الدراث  لٌف لقر اخوالؼ ال راقات   ا وطر مم  حكامد كل كاـ الو كاد د ط ثؿ  .ُٓ
اوعداذا ال  األ كاـ الشرما  ا مو ادا  كالعمما   كحد ظهر ذلؾ  ماا لمثا ث مف خالؿ وك اه 

 ذذا الث ث. ال راقات الكاردة دو

 -ثانيا: التوصيات والمقترحات:

ل د ك د الثا ث لف كوب الو كاد الوو لطم  مماها و وطر مم  ذكر حكامد ثعض الركاة  -ُ
ثوطلاؼ كواب دو حكامد  :لذلؾ دإله اكطو  لك حالكف مف لاد   ك فص مف ماطـ

 ثكؿ  كدو ذذا مم  حكامد ال راق العشرة الذاف وم ت األم  حراقاوهـ ثال :الو كاد مشومال
الطدد ا ورح الثا ث لف اككف وطلاؼ ذذا الكواب و ت رماا   امع  موخطط  دو 

لك اككف ذلؾ ثإشراؼ مركز  -ك امع  ال ر ف الكراـ ثال مهكرا  الاملا -ممـك ال ر ف الكراـ 
 . -كمركز افماـ الشاطثو لوم و ال راقات-موخطص 

ا ثما اوعمؽ ثه مف ممـ ال راقات    ثاما ثأف اككف ودراس الو كاد مروثط :اكطو الثا ث -ِ
دو مرا ؿ الوخطص دو ممكـ ال ر ف  كذلؾ  روثاط كؿو مف العمماف ثاآلخر ك ا   كؿو 

 ملهما ال  طا ثه.
كاخوالؼ ال راقات داها  كلقر ذلؾ دو افمراب   ثدراث  ظاذرة الولكاف :اكطو الثا ث -ّ

الدراث  مشركما ممماا ا كـ ثه ل د ثا قو  لف وككف ذذر :كالوفثار كغارذما  كا ورح الثا ث
 الدراثات العماا.

ثمزاد مف ا ذوماـ ثعمـ ال راقات؛ كذلؾ مف خالؿ العلاا  ث مم  ذذا  :اكطو الثا ث -ْ
حام  المزاد مف ال امعات كالمراكز الموخطط  دو ذذا الم اؿ  العمـ  كوفعاؿ دكرذـ  كا 

عؼ ا ذوماـ ثه مف حثؿ ال هات الرثما  لض ؛الموخططكف داه للشر ذذا العمـ الذم ا ؿَّ 
 كالخاط .

كاخوالؼ ال راقات داها كلقر  ذلؾ    ثدراث  مكثع  لممدكد دو ال ر ف الكراـ :اكطو الثا ث -ٓ
دو وغار للكع كل كاـ المد  كحد وطرؽ ذذا الث ث ال  ذكر ل كاـ المد كاخوالؼ ال راقات 

  ثالمدكد؛ كذلؾ لثع   ذذا المكضكع  داها  كلكله لـ اثوكمب  ما  ا خوالدات الموعم 
 .ككقرة اخوالؼ ال راقات الموعم   ثأ كامه كلحثامه



 

421 
 

 

 طف   قراءة غير حفص رحمها اآلية

 سورة الفاتحة

ِ رَّبِ ٱ٣َۡػ٧َِ٤ََٰي ﴿   [َُّ] اٍلعىالىًمالىه() [ِ] ﴾     ٱۡۡل٧َُۡؽ ّلِلٍّ
ِٟ   *الؿٍّْۡح٨ِ الؿٍِّظ٥ًِ ﴿   [ُٖٔ] الرًَّ اـ مَّمؾ( ثافدغاـ) ]ْ ّ[ ﴾يَٮِْم اّلِي٨ِ َؿ٤َِٰ
ِٟ يَۡٮِم ٱّلِي٨ِ   ﴿  [َِٓ] )َملِِك( [ْ] ﴾َؿ٤َِٰ

ٮِب  ﴿ ٌُ ۡ٘ ًِۡ٭٥ۡ َدرۡيِ ٱل٧َۡ َ٤ َٔ ٧َۡخ  َٕ ۡج
َ
ِي٨َ خ ِوَسََٰط ٱَّلٍّ

ٓا٣َِّي  ٌٍّ ًِۡ٭٥ۡ َوَّل ٱل َ٤ َٔ﴾ 
 [ٓٗ] )َعلَيِهُمو( [ٕ]

 سورة البقرة

( ثافدغاـ ]ِ[ ﴾يَ ّل َريَْت ذ٫ًِِ ٬ُؽًى ل٧ُْ٤ِذٍِّٞ ﴿   [ُٗٔ] ) ًداه ذُّدلن
( ثالطم  ]ِ[ ﴾ذ٫ًِِ ٬ُؽىً  ﴿  [َِْ] ) ًداه ذُّدلن

ٗلةَ ﴿ ًِْت َوُي٧ًُِٞٮَن الىٍّ َ٘ ِي٨َ يُْؤ٦ُِ٪ٮَن ثِة٣ْ  [ّ] ﴾اَّلٍّ
ةى(  ( ثافثداؿ )الطَّالى ) ايكًمليكفى

 ثالوفخاـ
[ِّّ] 

ِػَؿةِ ﴿  ٌْ ًخرىًة(  [ْ] ﴾    َوبِة  [ُْْ] ثالورحاؽ) كثا ى
() [ْ] ﴾    ٥ْ٬ُ يُٮُِٝ٪ٮَن ﴿   [ُِْ] ذيميك ايكًحليكفى
٤ُِعٮَن ﴿ ۡٛ كلىه( [ٓ] ﴾٥ُ٬ُ ٱل٧ُۡ ٍفًم ي  [َْٕ] )المي
٩َؾۡرَتُ٭٥ۡ  ﴿

َ
ًِۡ٭٥ۡ َءأ َ٤  [ِٕٔ] )َعلَيِهُمو َءأْنَذْرَتُهم( [ٔ] ﴾َٔ

 ﴿ ِ ثَْصَٰ
َ
ِٗنَوٰىََل خ اًرًذـ( ثافمال ) [ٕ]  ﴾     َٮةٌ  َٰ ٥ِْ٬   [ُْْ] لىٍثطى

رِْض ﴿
َ
ِكُؽوا ِػ اِْل ْٛ  [ُٖٔ] ) ًحاؿ لَّهيـ( ثافدغاـ ]ُُ]     ﴾ِإَوذا ر٢ًَِ لَُ٭٥ْ ّل ُت

َ٭ةُٓء  ﴿ َٛ  [َّٗ] )الثفها( [ُّ] ﴾٧َ٠َةٓ َءا٨َ٦َ ٱلكَّ
﴿ َٟ َ ُس ل ّؽِ َٞ ( ثافدغاـ ]َّ[ ﴾     َوََن٨ُْ نَُكّجُِط ِِب٧َِْؽَك َوُج لىٍ ف لُّثىثّْحي  [ُٓٗ] ) كى
ُؤَّلٓءِ  ﴿  [ّّّ] )ذىاؤيآلًق ٍاف( [ُّ] ﴾إِن َهأ
ٌٓ إََِلَٰ ِظٖي  ﴿ وىاعه إل ( ثالل ؿ     [ّٔ] ﴾َو٦ََتَٰ مى  [ُْ]  ) كى
٧ُۡخ ﴿  َٕ ۡج

َ
٧َِتَ ٱ٣ٍِّتٓ خ ٕۡ ِ ٩ ْ أءِي٢َ ٱۡذ٠ُُؿوا َيََٰجِِنٓ إِۡقَر

ًُۡس٥ۡ  َ٤ َٔ﴾ 
[ْٕ] 

 بالبدل )إٍثرىاًئاؿ(
[ُِٔ] 

ؽِ ﴿  ٕۡ َۡؾُت٥ُ ٱ٣ِٕۡۡض٢َ ٨ۢ٦ِ َب ٩ُذ٥ۡ َظ٧ُِ٤َٰٮَن ُث٥ٍّ ٱَّتٍّ
َ
هِۦ َوأ

﴾ 
 

 
 

[ُٓ] 

ذوُّـي( ثافدغاـ)  اوَّخى

[ُٖٗ] 

 القراءآت القرآنية فيرس
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ِٛۡؿ ٣َُس٥ۡ َػَعََٰحَُٰس٥ۡ ﴿  ۡ٘  [ْٖ] ويٍغفىٍر( -)ايٍغًفرٍ  [ٖٓ] ﴾جٍّ
ْ َوٱنلٍَّطََٰؿىَٰ ﴿ ِي٨َ ٬َةُدوا ْ َوٱَّلٍّ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا إِنٍّ ٱَّلٍّ

َِٰب   ﴾َي  َِٔوٱ٣طٍّ
[ِٔ] 

اًرل( ثافمال   )اللَّطى
[َُْ] 

( ثالل ؿ) [ِٔ] ﴾َءا٨٦ََ ٨ۡ٦َ ﴿   [ُْ] مىفى امىفى
َة ٦َة ِِهَ  ﴿ اًذاىه( [ٖٔ] ﴾يُبَّيِ نلٍّ  [َِٓ] )مى
٤٧َُٮَن ﴿  ٕۡ ة َت ٢ٍِ َخ٧ٍّ َٰٛ ُ ثَِؼ ( [ْٕ] ﴾َو٦َة ٱّللٍّ  [ّٓٔ] )اىٍعمىميكفى
٧َُ٤ٮَن  ﴿ ٕۡ ٤ُٮهُ و٥ۡ٬َُ َح َٞ ِؽ ٦َة َخ ٕۡ  [َِْ] ) مى ىميكر( ثالطم  [ٕٓ] ﴾٨ۢ٦ِ َب
ۡؽ صَ ﴿  َٞ ًَِّجَِٰخ َو٣َ ٮََسَٰ ثِٱۡۡلَ اقىكيـ( ثافدغاـ ]ِٗ[ ﴾ةَٓءُز٥ ٦َّ لى ىد  َّ  [ُِٖ] ) كى
َكُ٭٥ۡۚۡ لَۡٮ ََك٩ُٮاْ ﴿  ُٛ ٩

َ
ْ ث٫ِِۦٓ أ ۡوا َوَۡلِۡمَف ٦َة َۡشَ

٧َُ٤ٮَن  ٕۡ  [َُِ] ﴾َح
( ثافثداؿ لىًثاسى  ) كى

[ِْٓ] 

ن يُۡؾ٠ََؿ ﴿
َ
ِ أ َٓ ٦ََصَِٰضَؽ ٱّللٍّ ٪َ ٍّ٨ ٦ ٥َُ٤ م٧ٍِّ ّۡ َ

َو٨ۡ٦َ أ
 [ُُْ] ﴾ٱۡق٫٧ُُ  ذًَِ٭ة

ـي( ثالوفخاـ  ) لىٍظمى
[َُّ] 

ةِم إِثَۡسَِٰه ﴿  َٞ ُِؾواْ ٨٦ِ ٦ٍّ ذيكا) [ُِٓ] ﴾٥َ ُمَىَّلٗ  َۧوٱَّتٍّ  [ّّٓ] (كىاوَّخى

٫ُۥ ٤ًَِٝٗٗل  ﴿ ُٕ ِ ٦َّذ
ُ
 [َُٕ] ) دىأيٍموعيهي( [ُِٔ] ﴾َٚأ
ر٩َِة ٦ََ٪ةِق١ََ٪ة  ﴿ 

َ
 [ُِٓ] )كىلىٍرلىا( [ُِٖ] ﴾َوأ

ة ٠ََكۡبُذ٥ۡ لََ٭ة ٦َة ٠ََكَجۡخ  ﴿ ( [ُّْ] ﴾َو٣َُس٥ ٦ٍّ لىكيميك مىا كىثىٍثوـي  [ٗٗ] ) كى
ْ َِل َوَّل  ﴿  ۡذ٠ُؿُۡز٥ۡ َوٱۡم١ُُؿوا

َ
َٚٱۡذ٠ُُؿوِنٓ أ

ُؿوِن  ُٛ  [ُِٓ] ﴾دَۡس
كًلوى لىٍذكيٍركيـ(  ) دىاذكيري

[ِٕٕ] 

 ﴿ ٥ًٌِ٤ َٔ َ َمة٠ٌِؿ  ا َٚإِنٍّ ٱّللٍّ َع َػرۡيٗ ٮٍّ َُ عَ ) [ُٖٓ] ﴾َو٨٦َ َت ٮٍّ ٍُّ  [ٖٓ] (َح
ٮاْ  ﴿ ُٕ َج ِي٨َ ٱتٍّ ٮاْ ٨َِ٦ ٱَّلٍّ ُٕ ِي٨َ ٱدَّجِ  ٱَّلٍّ

َ
أ  [ُُٖ] ) ًإذوَّثىرَّلى( ثافدغاـ [ُٔٔ[ ﴾إِۡذ َتَۡبٍّ

 ﴿ ۡۚٓ ٫ًِۡ َءاثَةَٓء٩َة َ٤ َٔ ًَۡ٪ة  َٛ ۡ٣
َ
ُٓ ٦َةٓ خ  [ِِٔ] ) ثىؿ لَّوًَّث ي( ثافدغاـ ]َُٕ[ ﴾َٝةلُٮاْ ث٢َۡ ٩َتٍّجِ

َل ٱ٣ۡ  ﴿ ٍـّ َ٩ َ نٍّ ٱّللٍّ
َ
َٟ ثِأ ِ َٰل ِ  َذ ّٜ ًؽ( ثافدغاـ ]ُٕٔ[ ﴾١َِتََٰت ثِٱۡۡلَ  [ُٔٔ] ) الًكوىاب ثَّال ى

ِ َوٱَۡلَۡٮِم ٱٓأۡلِػؿِ  ﴿ ( [ُٕٕ] ﴾َوَؾَِٰس٨ٍّ ٱ٣ِۡۡبٍّ ٨ۡ٦َ َءا٨َ٦َ ثِٱّللٍّ لىًكًف اٍلًثرُّ  [َُٗ] )كى
آءِ ﴿  ٍّ َقةٓءِ َوٱلّضٍّ

ۡ
َِٰۡبِي٨َ ِػ ٱۡۡلَأ  [َّٗ] ) الثىاثىاًق( ثافثداؿ [ُٕٕ] ﴾َوٱ٣طٍّ

ِس   ﴿
ۡ
 [َّٗ] )اٍلثىاًس( ثافثداؿ [ُٕٕ] ﴾وَِظَي ٱۡۡلَأ

ۡو إِز٧ۡٗة ﴿ 
َ
ة أ ًٛ ٮٖص َصَ٪ ( ثافمال  [ُِٖ] ﴾َذ٨ۡ٧َ َػةَف ٨٦ِ ٦َّ اؼى  [ُِّ] ) خى

ةُم ِمۡك١ِٖي  ﴿  َٕ ََ ٮ٫َُ٩ۥ ِٚۡؽيَحٞ  ُٞ ً ُِ ِي٨َ يُ  [ٕٕ] ) ًدٍداى ي طىعىاـً (  [ُْٖ] ﴾َوٰىََلَ ٱَّلٍّ
َع َػرۡيٗ ﴿  ٮٍّ َُ ۚۥۡ َذ٨٧َ َت ُ عَ ) [ُْٖ] ﴾ا َذُ٭َٮ َػرۡيٞ لٍّ ٮٍّ ٍُّ  [ٖٓ] (َح
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ن دَُىٮُمٮاْ َػرۡيٞ ٣ٍُّس٥ۡ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ  ﴿
َ
٧َُ٤ٮَن  َوأ ٕۡ ( ثالورحاؽ [ُْٖ] ﴾َت اره  [ُْٓ] ) خى
ۡؿَءاُن ﴿  ُٞ ٩ـَِل ذ٫ًِِ ٱ٣ۡ

ُ
ِٓي أ ةَن ٱَّلٍّ ٌَ ( ثافدغاـ [ُٖٓ] ﴾َمۡ٭ُؿ َرَم افى  [ُٕٔ] ) شىٍهر رَّمىضى

ۡؿَءاُن َمۡ٭ُؿ َرمَ ﴿  ُٞ ٩ـَِل ذ٫ًِِ ٱ٣ۡ
ُ
ِٓي أ ةَن ٱَّلٍّ ٌَ﴾ [ُٖٓ] )  [َِٗ] )اٍل يرىافي

ةَ  ﴿ ًلويكىمّْميكٍا( [ُٖٓ] ﴾ َوِۡل٤٧ِ١ُُۡٮاْ ٱ٣ِٕۡؽٍّ  [ُُِ] )كى
( [ُٖٗ] ﴾َوَؾَِٰس٨ٍّ ٱ٣ِۡۡبٍّ ٨ِ٦َ ٱتٍَّ َٰ   ﴿ لىًكًف اٍلًثرُّ  [َُٗ] )كى
ذ٧ُُٮ٥ۡ٬ُ  ﴿  ۡٛ ًُۡر زَِٞ اث قًَّ ٍفويميكذيـ( [ُُٗ] ﴾َوٱۡرُذ٤ُٮ٥ۡ٬ُ َظ  [ُٕٔ] باإلدغام )  ى
 ﴿ َٰ ِٔ٪َؽ ٱل٧َۡۡكِضِؽ ٱۡۡلََؿاِم َظتٍّ َوَّل دَُؾَٰذ٤ُِٮ٥ۡ٬ُ 

ََٰذ٤ُٮُم٥ۡ َٚٱۡرُذ٤ُٮ٥ۡ٬ُُۗ   [ُُٗ] ﴾يَُؾَٰذ٤ُِٮُم٥ۡ ذ٫ًِِ   َٚإِن َؼ
وَّ  ايٍ ويميككيـ دإف  )كى ى وىٍ ويميكذيـ  ى

 حىوىميككيـ(
[ُِٓ] 

ُۗ  ََٚٗل َرََٚر َوَّل ُُٚكٮَق ﴿   [ْٔ] ) رىدىثه   ديثيكؽه( [ُٕٗ] ﴾َوَّل ِصَؽاَل ِػ ٱۡۡلَّشِ
َجَِٰك١َُس٥ۡ  ﴿  ًُۡذ٥ ٦ٍّ ٌَ لىاًثككُّـ( ثافدغاـ ]ََِ] ﴾َٚإَِذا َٝ  [ُٓٔ] ) مى
ودُٮهُ  ﴿

ُ
ِي٨َ أ َٙ ذ٫ًِِ إِّلٍّ ٱَّلٍّ ا اٍخوىمىؼ دّْاًه( ثافدغاـ ]ُِّ[ ﴾َو٦َة ٱۡػَذ٤َ مى  [ُٕٔ] ) كى

َٟ يَ  ﴿ ِ ه ْوَلأ
ُ
ٮرٞ أ ُٛ ُ َد ِۚۡ َوٱّللٍّ ؿُۡصٮَن رَۡۡحََخ ٱّللٍّ

 [ُِٖ] ﴾رٍِّظ٥ًٞ 

 )َرْحَمَة(

[ّّٗ] 

جٌْؽ ُمْؤ٨ٌ٦ِ َػرْيٌ ٨ْ٦ِ ُمِْشٍِك ﴿  َٕ َو٣َ
َضَجُس٥ْ  ْٔ َ

 [ُِِ] ﴾َولَٮْأ
 ) ميكًمف( ثافثداؿ

[َِْ] 

ٗلَق ﴿  ٍُّ ُمٮا ا٣ ـَ َٔ ؽى( ثالوفخاـ [ِِٕ] ﴾ِإَوْن   [َُّ] ) الطَّالى
﴿  ِ ِ َوٱۡذ٠ُُؿواْ ٩ ٧ََخ ٱّللٍّ  [ّّٗ] )ًلٍعمى ى( [ُِّ] ﴾ٕۡ
َك٫ُ ﴿  ْٛ ٥ََ٤ َج َّ ْؽ  َٞ َٟ َذ ِ ٢ْ ذل َٕ ْٛ ( ثالوفخاـ [ُِّ] ﴾َو٨ْ٦َ َح ـى  [َُّ] ) ظىمى
ۢ ثَِٮَل٬َِة﴿  ةُ َِٰلَ ـَ ٓارٍّ  ٌَ ِۚۦۡ  َّل دُ ُۥ ثَِٮَلِه َوَّل َمۡٮلُٮدٞ لٍّ
﴾ 

[ِّّ] 
ٓارُّ  ٓاٍر ( -) ى ويضى   ى ويضى

[ّّْ] 

َرا﴿ 
َ
٨ دََؿاٖض ٦ِّۡ٪ُ٭٧َة َٚإِۡن أ َٔ ا ن( ثالوفخاـ [ِّّ] ﴾َدا َِٚىةًّل   [َُّ] )ً دطى

ةٓ َءادَۡحُذ٥  ﴿ ًُۡس٥ۡ إِذَا َق٧ٍّۡ٤ُذ٥ ٦ٍّ َ٤ َٔ ََٚٗل ُصَ٪ةَح 
ُؿوِف  ٕۡ  [ِّّ] ﴾ثِٱل٧َۡ

) ٓا لوىٍاوـي  )مَّ
[ِٗٓ] 

 ﴿ َٖ َٰ َحۡج٤ُ َؽةَ ٱنلَِّٗكِح َظتٍّ ۡٞ ْ ُخ ـُِمٮا ٕۡ َوَّل َت
ۚۥۡ  َص٫َُ٤

َ
 ]ِّٓ] ﴾ٱ١ِ٣َۡتَُٰت أ

وَّ ( ثافدغاـ  ) اللّْكىاح  َّ
[ُٕٔ] 

ُذ٥ُ ٱ٣جَِّكةَٓء ٦َة ل٥َۡ ﴿  ۡٞ ٍّ٤ ََ ًُۡس٥ۡ إِن  َ٤ َٔ ّلٍّ ُصَ٪ةَح 
ٮ٨٬ٍُّ   ]ِّٔ] ﴾َت٧َكَّ

 (ويمىاثُّكذيفَّ )
[ِّٔ] 

ٮَن  ﴿ ُٕ ٍُ ِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص ُ
جُِي َوَيۡجىۜۡ ۡٞ ُ َح اىثطيطي ) [ِْٓ] ﴾َوٱّللٍّ  [ُِْ] (كى
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﴿  َ ِي ي ۥٓ إِّلٍّ بِإِۡذ٫ِ٩ۚۦِۡ ٨٦َ َذا ٱَّلٍّ ِٔ٪َؽهُ  ُٓ َٛ لدىري( ]ِٓٓ[ ﴾ۡن  [ُٕٔ] باإلدغام ) اىٍشفى  مّْ
 [ُْٔ] بالترقيق )   إىٍكرىار( [ِٔٓ] ﴾َّلٓ إ٠َِۡؿاهَ ِػ ٱّلِي٨ِ  ﴿ 
َٟ ل٥َۡ يَتََك٪٫ٍّۡ   ﴿ ِ اث َٟ َوَۡشَ ةِم َٕ ََ ۡؿ إََِلَٰ  ُْ  [ِٗٓ] ﴾َٚٱ٩

)  )َيَتَسنَّ
 

[َُْ] 
ۡؿ إََِلَٰ  ﴿  ُْ  [ُْْ] باإلماىة ) ً مىاًرؾ( [ِٗٓ] ﴾ ِۡحَةرِكَ  َوٱ٩
ٗـۡءا  ﴿  ِ َصَج٢ٖ ٦ِّۡ٪ُ٭٨ٍّ ُص

َٰ ُُكّ ٢ۡ ٰىََلَ َٕ زيقان( -) ٌزا [َِٔ] ﴾ُث٥ٍّ ٱۡص  [ُٗٓ]  ي
ِ ُقجُْج٤ٍَح ٦ِةاَُح ﴿ 

َٓ َق٪ةث٢َِ ِػ ُُكّ ٩ْبَذَْخ َقجْ
َ
خ

 ]ُِٔ[ ﴾َظجٍّحٍ 
 باإلدغام ) كىلىلثىوىت ثَّثى ى(

[ُِٖ] 

﴿  ًَ ٧ُٮاْ ٱۡۡلَجًَِر َوَّل َت ُموا( بالتشديد [ِٕٔ] ﴾٧ٍّ َيمَّ  [ِِّ] )َو ََل تَّ
٪ُس٥ ٨ِ٦ّ َقّيِ  ﴿ َٔ ُِؿ  ّٛ ليكىفّْرٍ  [ُِٕ] ﴾ةدُِس٥ۡ  َٔ َويَُس ( -)كى ليكىفّْري  [ُّٓ] كى
ٓارٍّ  ﴿ ٌَ ٓاٍر ( [ِِٖ] ﴾َوَّل يُ  [ّّْ] ) ى ويضى
ِي ا ﴿ ًَُؤّدِ اَّلٍّ ٌْٕةً ٤َْٚ ُس٥ْ َب ٌُ ْٕ ٨َ٦ِ َب

َ
ْؤد٨َ٧ُِ َٚإِْن أ

٦ةَجَذ٫ُ 
َ
 [ِّٖ] ﴾ أ

)  بالمد ) اؤويًمفى
[ِٖٕ] 

ٮهُ  ﴿ ُٛ ۡو َُّتۡ
َ
ِكُس٥ۡ أ ُٛ ٩

َ
ْ ٦َة ِػٓ أ ِإَون ُتۡجُؽوا

ّؾُِب  َٕ ُِٛؿ ل٨٧َِ يََنةُٓء َوُي ۡ٘ ًَ ُ  َذ ُحَةِقۡجُس٥ ث٫ِِ ٱّللٍّ
 ُۗ  ﴾   ٨٦َ يََنةُٓء

[ِْٖ] 

ايعىذٍّْب مىف  ايعىذّْب مَّف(  –) كى كى
 [َِّ] ثافدغاـ

 ؿ ممرافثكرة  
﴿   ٞ ۡػَؿىَٰ ََكَِٚؿة

ُ
كلىهيـ( [ُّ] ﴾   يََؿۡوَجُ٭٥ َوأ  [ٗٓ] )وىرى
ُٓ ٱۡلَۡ ﴿  َٟ ٦ََتَٰ ِ َٰل جۡ َوٱۡۡلَۡؿِث  َذ ٍرث ذًَّلؾ( ثافدغاـ [ُْ] ﴾ ًَة  ًَٮَٰةِ ٱلَّ  [ُٕٗ] ) كىال ى
﴿  ُِۗ َٰٞن ٨َِ٦ّ ٱّللٍّ َق ًۡ ( [ُٓ] ﴾ورِ  [ُْٖ] )ريٍضكىافه
 ﴿  ِٛ ۡ٘ ُ َوَي  [ُْٖ] ) اىٍغًفر لَّكيـ( ثافدغاـ [ُّ] ﴾ۡؿ ٣َُس٥ۡ ُذ٩ُٮَبُس٥ۡ ُحۡجِۡجُس٥ُ ٱّللٍّ
﴿  ًۡ َٟ َوُذّرِيٍَّذَ٭ة ٨َِ٦ ٱلنٍّ ِ ِخًُؾ٬َة ث

ُ
ٓ أ َع٨َِٰ ِإَوّّنِ
 [ّْ] ﴾ٱلؿٍِّص٥ً 

لّْوى ليًماذىذىا (  ) كىاً 
[ِٕٖ] 

٧َِۡٔسَٰنَ ﴿  ُت 
َ
 [ّٓٗ] )اٍمرىلة( [ّٓ]  ﴾ إِۡذ َٝة٣َِخ ٱۡمَؿأ

٤ََ٭ة َزَمؿِ  ﴿ ٍّٛ  [ِْٔ] ) زىكىًراىنق( [ّٕ] ﴾يٍّة َوَم
َذَ٪ةَدد٫ُۡ ٱل٧ََۡلأه١َُِح َو٬َُٮ َٝةٓن٥ِٞ يَُىَّلِ ِػ  ﴿

 [ّٗ] ﴾ٱل٧ِۡۡعَؿاِب 

 )َفَناَداهُ(

[ُّٔ] 

ِي ٠ََ٭ۡي  ﴿ ِ ُّ ُٜ ٣َُس٥ ٨َِ٦ّ ٱ٣ ۡػ٤ُ
َ
ٓ أ ّّنِ

َ
رۡيِ  َٔ خ ٍُّ  [َُٔ] َكَهَية( -)َكَهيَّة [ْٗ] ﴾حِ ٱ٣
﴿ ِ َ٪َخ ٱّللٍّ ٕۡ ٍّ٢َٕ ٣ َِٰؾبِيَ  َذَ٪ۡض  [ّٖٗ] )لىٍعلى ى( [ُٔ] ﴾ٰىََلَ ٱ٣َۡؿ
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ُؤَّلٓءِ َحََٰضۡضُذ٥ۡ  ﴿ ٩ُذ٥ۡ َهأ
َ
أ  [ِِٖ] َها ْنُتم( -)َهأْنُتم [ٔٔ] ﴾َهأ

﴿  َٟ دّْرٍ  [ٕٓ] ﴾   يَُؤّدِهِۦٓ إََِلۡ دًّْر( -)ايؤى  [ِٕٕ] ايؤى
َػؾۡ  ﴿

َ
٣َُِٰس٥ۡ  ُت٥ۡ َوأ َٰ َذ ( [ُٖ] ﴾ ي  إَِۡصِ  ٰىََلَ ذوُـّ  [ُٖٕ] باإلدغام ) كىلىخى
َج٢َ ٦ِۡ٪٫ُ  ﴿ ۡٞ ٥َِٰ دِيٗ٪ة ٨َ٤َٚ ُح ـَ ۡق ِٖ َدرۡيَ ٱۡۡلِ َو٨٦َ يَبۡذَ
﴾ 

[ٖٓ[ 
 باإلدغام ) اىٍثوى  غَّار(

[ُٕٔ] 

﴿  ْۡۚ ُٝٮا ؿٍّ َٛ ة َوَّل َت ٕٗ ِ ََجًِ  [ِِّ] بالتشديد )كى ى وَّفىرَّحيكا( [َُّ] ﴾     َوٱۡخَذِى٧ُٮاْ ِِبَۡج٢ِ ٱّللٍّ
﴿  ِ ٧ََخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ  [ّّٗ] )ًلٍعمى ى( [َُّ] ﴾َوٱۡذ٠ُُؿواْ ٩
﴿  ُۗ ُؿوهُ َٛ ٤ُٮاْ ٨ۡ٦ِ َػرۡيٖ ٨َ٤َٚ يُۡس َٕ ۡٛ  [َٔ] )َتْفَعلُوا، ُتْكَفُروه( [ُُٓ] ﴾َو٦َة َح
﴿  ۡۚ ُب ٨٦َ يََنةُٓء ّؾِ َٕ ُِٛؿ ل٨٧َِ يََنةُٓء َوُي ۡ٘ ايعىذّْب مَّف( ]ُِٗ[ ﴾َح  [َِّ] باإلدغام ) كى
 [َُٗ] اب( باإلدغام)ُيِرد ثَّوَ    [ُْٓ] ﴾َو٨٦َ يُؿِۡد زََٮاَب  ﴿
﴿  ٖ ِبّ

ي٨ِّ ٨ِ٦ّ ٩ٍّ
َ
 [ِْٔ] )َوَكائِن( [ُْٔ] ﴾َوَمد

ُ ثَِىرُيۢ ث٧َِة  ﴿ ُِۗ َوٱّللٍّ ِٔ٪َؽ ٱّللٍّ ٥ۡ٬ُ َدَرَجٌَٰخ 
٤٧َُٮَن  ٕۡ  [ُّٔ] ﴾َح

) اته  ) ذيميك دىرى ى
[َُْ] 

ۡصَؿ ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي  ﴿
َ
ُٓ أ ً ٌِ َ َّل يُ نٍّ ٱّللٍّ

َ
( [ُُٕ] ﴾َوأ فَّ  [َّٔ] )كىاً 
ُۗ ذَ  ﴿ ۡؽ َٚةَز َٞ ۡدِػ٢َ ٱۡۡلَ٪ٍَّح َذ

ُ
٨ِ ٱنلٍّةرِ َوأ َٔ ٨٧َ زُۡظـَِح 

﴾ 
[ُٖٓ] 

 ( باإلدغامزي ًزٍح مَّفً )
[َِٗ] 

ثْؿارِ ﴿ 
َ
َٓ اِْل ٍّٚ٪ة ٦َ  [ُْْ] بالتقليل( -باإلمالة ) األىٍثرىارً  [ُّٗ] ﴾ َودََٮ

َٰؽِ  ﴿ ـَ ُؿواْ ِػ ٱۡۡلِ َٛ ِي٨َ َز ٤َُّت ٱَّلٍّ َٞ َٟ َت ٍّ٩ ؿٍّ ُ٘ ْنَك( [ُٔٗ] ﴾ َّل َح  [َٗ] )َيُغرَّ
 ثكرة اللثاق

( ثافمال  [ّ] ﴾َٚة٩ِْسُعٮا ٦ة َةَب ٣َُس٥ْ ٨َ٦ِ ا٣جِّكةءِ ﴿   [ُِّ] ) طىابى
ْؿّب َواْۡلةرِ اْۡلُُ٪تِ ﴿  ُٞ اًر ثافمال   [ّٔ] ﴾ َواْۡلةرِ ذِي ا٣ْ  [ُْْ] الو ماؿ( -) ال ى
٣َۡجَُٰ٭٥ۡ ُص٤ُٮًدا َدرۡيَ ﴿ َضۡخ ُص٤ُٮُد٥٬ُ ثَؽٍّ ٌِ ٬َة ُُك٧ٍَّة ٩َ

َؾاَبُۗ  َٕ ميكديذيـ( ثافدغاـ ]ٔٓ[ ﴾َِلَُؾوُٝٮاْ ٱ٣ۡ  [ُِٖ] ) لىًض ىت  ُّ

٧ًٗة  ﴿ ِْ َٔ ۡصًؿا 
َ
٤ِۡت ََٚكٮَۡف ٩ُۡؤت٫ًِِ أ ۡ٘ ۡو َح

َ
( ثافدغاـ [ْٕ] ﴾     أ  [ُّٖ] ) اىٍغًمب دَّثىكؼى
ۡٮِم  ﴿ َٞ ُؤَّلٓءِ ٱ٣ۡ  [َّْ] )َفَما ِل َهُؤآَلِء( [ٖٕ] ﴾    َذ٧َةِل َهأ
حٞ ٦ِّۡ٪ُ٭٥ۡ َٚإِذَ  ﴿ َٛ ِ ةٓن ََ ًٍَّخ  ِٔ٪ِؽَك َب  [َُِ] )ثىاَّت طَّاًئفى ه( ثافدغاـ [ُٖ] ﴾      ا ثََؿُزواْ ٨ۡ٦ِ 
َمؽَّ َت٪١ًًِْٗل  ﴿

َ
قةً َوأ

ْ
ثَأ َمؽَّ

َ
ُ أ  [ُِْ] ) ثىاثىان( ثافثداؿ [ْٖ] ﴾     َواّللٍّ

ًطرىةن( [َٗ] ﴾    َظَِصَۡت ُوُؽور٥ۡ٬ُُ  ﴿  [ٖٕ] ) ى
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ل٧َُٮَن ٧٠َة  إِْن دَُسٮ٩ُٮا﴿ 
ْ
ُ٭٥ْ يَد ل٧َُٮَن َٚإِجٍّ

ْ
دَد

ل٧َُٮنَ 
ْ
 [َُْ]      ﴾دَد

( ثافثداؿ  ) وىالىميكفى
[ُِْ] 

ِت ثِٓاَػؿِي٨َ  ﴿
ْ
َ٭ة انلٍّةُس َوَيأ حَّ

َ
 يُْؾ٬ِجُْس٥ْ خ

ْ
إِْن يََنأ

﴾      
[ُّّ] 

 ) اىشىا( ثافثداؿ
[َِْ] 

﴿  ِ ۡوىَلَٰ ث
َ
ُ أ ۡو َٚٞرِٗيا َٚٱّللٍّ

َ
ًًّة أ ِ٪ َٗ ًلاَّان( ثافخفاق [ُّٓ] ﴾ِ٭٧َة  إِن يَُس٨ۡ   [َْ] ) اىكيف غى

٧ًٗة  ﴿ ِْ َٔ ۡصًؿا 
َ
ُ ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي أ  [ُْْ] )ُيؤِتي( [ُْٔ] ﴾     وََقۡٮَف يُۡؤِت ٱّللٍّ

ؿ٥ِْ٬ِ  ﴿ ْٛ ٤ًَْ٭ة ثُِس َٔ  ُ َٓ اّللٍّ جَ ََ  [ِِٔ] باإلدغام ) ثىؿ طَّثى ى( ]ُٓٓ[ ﴾ث٢َْ 
 سورة المائدة

( [ِ] ﴾      ةُن  َٔ َمَن  َوَّل ََيۡؿ٦َِ٪ٍُّس٥ۡ  ﴿  [ْْ] )شىٍلئىافي
َِٰنٖۚ  ﴿ ـَ ۡؽ ُٕ ز٥ِۡ َوٱ٣ۡ ةَو٩ُٮاْ ٰىََلَ ٱۡۡلِ َٕ َعاَوُنوا( [ِ] ﴾ َوَّل َت  [ِِّ] )َوََل تَّ
 [ُْْ] )كاىٍخشىٍكًلو( [ّ] ﴾ََٚٗل ََّتَۡنٮ٥ۡ٬ُۡ َوٱۡػَنۡٮِنٖۚ ﴿ 
ُح َوال٧َْٮُْٝٮَذةُ ﴿  َٞ ًل ى ي(  [ّ] ﴾     َوال٧ُْ٪َْؼ٪ِ  [َْ] ثافخفاق)كاٍلميلخى
ْ  َٔ َوَّل ََيۡؿ٦َِ٪ٍُّس٥ۡ َمَن  ﴿ ِؽلُٮا ٕۡ ّلٍّ َت

َ
أ خ  ةُن َٝۡٮٍم ٰىََلَ

﴾ 
[ٖ] 

)  )شىٍلئىافي
[ْْ] 

﴿  ِ ٧ََخ ٱّللٍّ ٕۡ ِ ٩ ْ ْ ٱۡذ٠ُُؿوا ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا َ٭ة ٱَّلٍّ حَّ
َ
د َيأ

ًُۡس٥ۡ  َ٤ َٔ﴾ [ُُ] 
 )ًلٍعمى ى(

[ّٗٓ] 

ُب ٨ْ٦َ يَنةءُ ﴿  ّؾِ َٕ ُِْ٘ٛؿ ل٨ْ٧َِ يَنةُء َوُي ايعىذّْب مَّف( [ُٖ] ﴾     َح  [َِٔ] باإلدغام ) كى
ثَّاًراف ثافمال  [ِِ] ﴾      إِنٍّ ذًِ٭ة َٝٮ٦ْةً َصجٍّةرِي٨َ  ﴿   [ُْْ] ثالو ماؿ( -) ى
رِيؽُ  ﴿

ُ
ٓ أ  [ِٕٕ] )ًإلّْوى ليًرادي( [ِٗ] ﴾ إِّّنِ

ٍامىوىاري( [ُّ] ﴾     َٝةَل َيََٰٮۡي٤ََتأ  ﴿  [َْٖ] )اىاكى
ۡص٢ِ  ﴿

َ
 [ْٓ] )ِمِن اْجِل( [ِّ]      ﴾ ٨ۡ٦ِ أ

ْو٤َطَ  ﴿
َ
٫٧ِْ٤ِ َوأ ُّ ِْٕؽ  ( ثالوفخاـ [ّٗ] ﴾      َذ٨ْ٧َ دةَب ٨ْ٦ِ َب  [َُّ] ) كىلىٍطمىحى

ُِْ٘ٛؿ ل٨ْ٧َِ يَنةُء  ﴿ ُب ٨ْ٦َ يَنةُء َوَي ّؾِ َٕ  [َِٔ] باإلدغام ) ايعىذّْب مَّف( ]َْ[ ﴾     ُح
ْن ٓا٦َ٪ٍّ  ﴿

َ
ِ ٢ْ٬َ َت٪٧ُِْٞٮَن ٦ِ٪ٍّة إِّلٍّ أ ( ثافدغاـ ]ٗٓ[ ﴾ ة ثِةّللٍّ  [ِِٔ] ) ذىؿ وَّلً ميكفى

َِٰب ﴿ ْ َوٱ٣طٍّ ِي٨َ ٬َةُدوا ْ َوٱَّلٍّ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا ٮَن  ُٔ إِنٍّ ٱَّلٍّ
 [ٗٔ] ﴾َوٱنلٍَّطََٰؿىَٰ 

اُبونَ  ابُِيوَن( -)َوالصَّ  الصَّ

[ِٗٓ] 

وةَبذُْس٥ْ ُمِىًَجُح ال٧َْٮِْت َحْبُِكٮَجُ٭٧ة  ﴿
َ
 ﴾    َٚأ

]َُٔ[ 
ٍ ًثثيكلىهيمىا( ) المىكت وَّ 
 ثافدغاـ

[ُٕٔ] 
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ۡو٣ََح٨َِٰ  ﴿
َ
ًِۡ٭٥ُ ٱِۡل َ٤ َٔ  ٍّٜ ِي٨َ ٱۡقَذَع ًلافى ) ]َُٕ[ ﴾٨َ٦ِ ٱَّلٍّ  [378] (اٍثويً ؽَّ  األىكَّ

 ثكرة األلعاـ
﴿  ٢ُۡٝ  

َ
ْ ۡرِقرُيواْ ِػ ٱِۡل ُؿوا ُْ كا( ثالورحاؽ [ُُ] ﴾        ِض ُث٥ٍّ ٱ٩  [ُْٓ] ) ًثاري

٣َحۡ ﴿ 
َ
ٔۡ خ

َ
ُ ثِأ ١َِٰؿِي٨َ ٤َ َف ٱّللٍّ  [َِٕ] ) ًثأىٍممىـ ثّْالشَّاًكًراف( ثافدغاـ [ّٓ] ﴾٥َ ثِٱ٣ضٍّ

ٮَن  ﴿ َُ ّؿِ َٛ ۡذ٫ُ رُُق٤َُ٪ة َو٥ۡ٬ُ َّل ُح دَّاري( [ُٔ] ﴾     دَٮَذٍّ  [ُّْ] )وىكى
ًَۡع٨َُٰ   ﴿ َٟ ٱلنٍّ ة يُجِكحَ٪ٍّ ( [ٖٔ] ﴾     ِإَو٦ٍّ  [ُٖ] )ايلىثّْاىلَّؾى
َْٕؽ اَّّل٠ِْؿ﴿  ْؽ َب ُٕ ْٞ ةل٧َِِي َٚٗل َت ٍّْ ٮِْم ا٣ َٞ َٓ ا٣ْ ى ٦َ

      ﴾ 
[ٖٔ] 

 )الذٍَّكرىل( ثافمال 
[ُّٗ] 

ُِيُ  ﴿ َحَٰ ِي ٱۡقَذۡ٭َٮد٫ُۡ ٱلنٍّ  [ُّْ] )اٍثوىٍهكىاري( [ُٕ] ﴾      ٠َٱَّلٍّ
٫ًَْ٤ِ ال٢ًٍُّْ٤ َرأى ٠َْٮ٠َجةً ﴿  َٔ ة َص٨ٍّ   [ُِْ] ) رلل( ثافمال  [ٕٔ] ﴾       ٧َ٤ٍَّٚ
 ﴿ َٞ ى ا٣ْ

َ
ة َرأ  [ُّْ] ) رلل( ثافمال  [ٕٕ] ﴾        ٧ََؿ ثةزاِغً ٝةَل ٬ؾا َرّّبِ ٧َ٤ٍَّٚ

﴿  ٖۚ٨َِٰ ِ َوَٝۡؽ ٬ََؽى ٓٮّنِ ِػ ٱّللٍّ ضَّ دَُحأ
َ
ن ُّكًلو) [َٖ] ﴾       َٝةَل خ  [324] (لىوي ى

ٍَّنٓاُء  ﴿ ٨ ن ُٓ َدَرَجَٰٖخ ٦ٍّ اًت مىٍف( [ّٖ] ﴾     ٩َۡؿَذ  [ٓٔ] )دىرى ى
﴿  َٓ ٢ًَِ َوٱ٣ۡحََك ۚۡ  ِإَوۡقَفَٰٕ ة َٗ  [ِِْ] ) كالٍَّاثى ى( ]ٖٔ] ﴾       َوُيٮنَُف َولُٮ
٩َِِٰ٭٥ۡ  ﴿  َٰذِِ٭٥ۡ ِإَوۡػَق  [ُْ] ) كًمفى اثىاًئًهـ ( ثالل ؿ [ٕٖ] ﴾     َو٨ۡ٦ِ َءاثَةٓنِِ٭٥ۡ َوُذّرِيٍّ
َُٰ٭٥ُ ٱۡرَذِؽهۡ  ﴿  [َْٗ] اٍحوىًدًذو( -)اٍحوىدً  [َٗ] ﴾       َٚجُِ٭َؽى
ْؽ ِصبُْذ٧ُٮ٩ة ُٚؿاد ﴿ َٞ  [ِِْ] ) ً اويميكلىا( ثافثداؿ [ْٗ] ﴾     ى َو٣َ
٢َۡ َق١َٗ٪ة ﴿ ٢َ ٱَلٍّ َٕ اًمؿي المَّاًؿ( [ٔٗ] ﴾         وََص  [ِِٓ] )كى ى
ة َظؿَٗصة ﴿ ًٞ ِ ًّ ًَ ٢ۡ َوۡؽَرهُۥ  َٕ ًر ان( [ُِٓ] ﴾ ََيۡ  [ُْٖ] ) ى
٤٧َُْٕٮنَ  ﴿ ًلاُّهيـ( ]ُِٕ[ ﴾       َو٬َُٮ َوَِلَُّ٭٥ْ ث٧ِة َك٩ُٮا َح  [ُٔٔ] ثافدغاـ ) ذيك كَّ
٤َّٮا َو٦ة َك٩ُٮا ُمْ٭َذِؽي٨َ ﴿  ًَ مكا) ]َُْ[ ﴾َْٝؽ   [َُٖ] ( ثافدغاـحد ضَّ
ٮهُ   ﴿ ُٕ نٍّ َفََٰؾا ِوَسَِِٰط ُمۡكَذ٧ًِٗٞة َٚٱدٍّجِ

َ
فَّ ذذا [ُّٓ] ﴾ َوأ  [ْٖ] كىلىٍف ذىذىا( -)كىاً 
ٮهُ   ﴿ ُٕ نٍّ َفََٰؾا ِوَسَِِٰط ُمۡكَذ٧ًِٗٞة َٚٱدٍّجِ

َ
()ًثرىا [ُّٓ] ﴾َوأ  [ِْٓ] ًطوى
 [332] )َمْحَياْي( [ُِٔ] ﴾ ٢ُۡٝ إِنٍّ َوَٗلَِت َونُُكِِك َوَُمًَۡةَي َوَم٧َةَِت  ﴿

ُل ٱل٧ُۡۡك٧ِِ٤َي  ﴿ وٍّ
َ
٩َة۠ أ

َ
( [ُّٔ] ﴾َوخ ؿي  [ِِٖ] )كىلىلىن لىكَّ

 سورة األعراف

 [ّّٕ] (سٓص  سٓم  سٓل س ا ) [ُ] ﴾       ال٧ٓٓٓه  ﴿
ن ﴿

َ
ورِۡثُذ٧ُٮ٬َة د٤ُِۡس٥ُ ٱۡلَۡ  َو٩ُٮُدٓواْ أ

ُ
 [ُٖٗ] باإلدغام )ليكًرقوُّميكذىا( [ّْ] ﴾       ٪ٍُّح أ
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٧ِِ٤ََٰي  ﴿ ِ ٰىََلَ ٱ٣غٍّ َ٪ُح ٱّللٍّ ٕۡ ن ٣ٍّ
َ
 [ّٔ] )لىفَّ لىٍعلى ى( [ْْ] ﴾أ
٤ِْٔمٍ  ﴿ ٤ْ٪ةهُ ٰىََل  ْؽ ِصبْ٪ة٥ْ٬ُ ثِِسذةٍب َٚىٍّ َٞ الىاذيـ( ثافثداؿ [ِٓ] ﴾ َو٣َ  [ِِْ] )  ى
﴿ ِ  [ّّٗ] )رىٍ مى ى( [ٔٓ] ﴾           َٝؿِيٞت ٨َِ٦ّ ٱل٧ُۡۡعِكجَِي إِنٍّ رَۡۡحََخ ٱّللٍّ
حٗ  ﴿ َُ ۡ

ِٜ ثَىۜۡ  [ُِْ] )ثىٍثطى ن( [ٗٔ] ﴾ َوَزاَدُز٥ۡ ِػ ٱۡۡل٤َۡ
﴿  ۡۚ ٍّٜ ِ إِّلٍّ ٱۡۡلَ ُٝٮَل ٰىََلَ ٱّللٍّ

َ
ٓ أ ن ّلٍّ

َ
أ أ ( [َُٓ] ﴾       ٰىََلَ مىوَّ  [ُِٖ] )مى

﴿  
ۡ
ُٙ ٦َة يَأ َٞ ( [ُُٕ] ﴾      ١ُِٚٮَن  َٚإَِذا ِِهَ د٤َۡ  [ُِٓ] )وىمى َّؼي

َٟ ٱۡۡلُۡكَِنَٰ  ﴿ ِ ۡخ َُك٧َُِخ َرّب  [ّٔٗ] )كىًممى ( [ُّٕ] ﴾        َوَت٧ٍّ
ة ﴿  ٫َُ٤ۥ َدّزٗ َٕ َٰ َرب٫َُّۥ ل٤َِۡضَج٢ِ َص ة َجََلٍّ  [ِٓٔ] )دىكَّنق( [ُّْ] ﴾٧َ٤ٍَّٚ
﴿  َٟ َٟ ُتۡجُخ إََِلۡ َٚةَق َٝةَل ُقۡجَدََٰ٪

َ
ةٓ أ ( ثافدغاـ  [ُّْ] ﴾٧َ٤ٍَّٚ  [ُٔٔ] ) لىدىاؽ حَّاؿى

ُۥ ُػَٮاٌر  ﴿ ِٔۡضٗٗل َصَكٗؽا لٍّ ًِِّ٭٥ۡ  ٍمًاًهـ( -)ً ًماًّْهـ [ُْٖ] ﴾      ٨ۡ٦ِ ُظ٤ِ  [ِِٗ]  ى
ُٓ َخۡ٪ُ٭٥ۡ إَِۡص٥٬َُۡ  ﴿ ٌَ ارىذيـ( [ُٕٓ] ﴾        َويَ  [ِِٗ] )  طى
ًَٰٔٓـذُِس٥ۡۚۡ  ﴿ ُِ ِٛۡؿ ٣َُس٥ۡ َػ ۡ٘ ( ) ويٍغفىٍر   [ُُٔ] ﴾ جٍّ ـٍ ًطائىاويكي  [ْٖ] خى
١ُٮَن ثِٱ١ِۡ٣َتَِٰت  ﴿ ِي٨َ ُح٧َّكِ ( [َُٕ] ﴾َوٱَّلٍّ  [َُٔ] )ايٍمًثكيكفى
ْ يَۡٮَم ٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِ إ٩ٍِّة ٠ُ٪ٍّة َخ٨ۡ َفََٰؾا  ﴿ ٮلُٮا ُٞ ن َت

َ
أ

٤َِِي  َٰٛ  [ُِٕ] ﴾     َغ
 ) اى يكليكا(

[ٖٔ] 

﴿  َٟ ِ َٰل  [214] )َيْلَهْث َذلَِك( باإلظهار [ُٕٔ] ﴾    ي٤ََۡ٭رٖۚ ذٍّ

نِْف ﴿  ٨ِّ َواْۡلِ ٩ة ِۡلََ٭٪٥ٍَّ ٠َسرِياً ٨َِ٦ اْۡلِ
ْ
ْؽ َذَرأ َٞ لى ىد ذَّرىللا( ثافدغاـ ]ُٕٗ[ ﴾      َو٣َ  [َُٖ] ) كى

۠  إِنۡ  ﴿ ٩َة
َ
( [ُٖٖ] ﴾َوبَِنريٞ  إِّلٍّ ٩َِؾيؿٞ  خ  [ِِٖ] )لىلىن ًإ َّ

ََكَٓء ذ٧ًَِ  ﴿ ََٕٗل َلُۥ ُۡشَ َُٰ٭٧َة َص٤َِٰٗعة َص ٓ َءادَى ة ةٓ ٧َ٤ٍَّٚ
 ۡۚ َُٰ٭٧َة  [َُٗ] ﴾    َءادَى

 )ًشٍركان(
[ِٔٔ] 

 سورة  األنفال

٣َِي   ﴿ وٍّ
َ
 [ّٓٗ] )ثيلَّ ي( [ّٖ]  ﴾ُق٪ٍُّخ ٱِۡل

٩ُذ٥ ثِٱ٣ۡ  إِذۡ ﴿ 
َ
ؽۡ أ جۡ ُٕ ؽۡ ًَة َو٥٬ُ ثِٱ٣ۡ َوةِ ٱلَّ َوةِ ُٕ

ۡى ٱ٣ۡ   [ِْ] ﴾َٮىَٰ ُٞ
 ) لىلويميك   كىذيميك(

[ٗٓ] 

 ﴿ ۡٔ
َ
ًَۡع٨َُٰ أ ( ]ْٖ[ ﴾َف٤ََُٰ٭٥ۡ ِإَوۡذ َزي٨ٍَّ لَُ٭٥ُ ٱلنٍّ ذ زَّاَّفى  [ُٕٗ] باإلدغام ) كىاً 

ُ٭٥ۡ َّل  ﴿ ْۚۡ إِجٍّ ٓٮا ُٞ ُؿواْ َقَج َٛ ِي٨َ َز َوَّل َحَۡكََبٍّ ٱَّلٍّ
ونَ  ـُ ِض ٕۡ  [ٗٓ] ﴾ ُح

 )كى ى وىٍ ثىثىفَّ  لىلَّهيـ(

[ّٓٗ] 
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﴿  ٨َِ٦ َٟ َٕ َج ُ َو٨ِ٦َ ٱتٍّ َٟ ٱّللٍّ َ٭ة ٱنلٍِّبَّ َظۡكُج حَّ
َ
د َيأ

 [ْٔ] ﴾ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪َِي 
 )اللًَّثوقي(

[َِٔ] 

نٍّ ذًُِس٥ۡ  ﴿
َ
٥َِ٤ أ َٔ ٪ُس٥ۡ َو َٔ  ُ َٙ ٱّللٍّ ٍّٛ ٱ٣َٰۡٔـ٨َ َػ

 ۡۚ ة ٗٛ ٕۡ ًَ﴾ [ٔٔ] 
ٍعفان  عىفىنقى( -)ضي  ضي

[ِٕٔ] 

يِۡؽيُس٥ ٨َِ٦ّ  ﴿
َ
َ٭ة ٱنلٍِّبَّ ٢ُٝ ل٨٧َِّ ِػٓ خ حَّ

َ
َيأد

ا  ُ ِػ ٤ُُٝٮبُِس٥ۡ َػرۡيٗ ٥َِ٤ ٱّللٍّ ٕۡ ىأ إِن َح ۡۡسَ
َ
ٱِۡل

ِٛۡؿ ٣َُس٥ۡۚۡ  يُۡؤدُِس٥ۡ  ۡ٘ ِػَؾ ٦ِ٪ُس٥ۡ َوَي
ُ
ٓ أ ة ا ّم٧ٍِّ َػرۡيٗ

ٮرٞ رٍِّظ٥ًٞ  ُٛ ُ َد  ﴾َوٱّللٍّ

[َٕ] 

) لىاًداكيميك ًمفى  حيميكًثكيميك 
ارا  ًملكيميك كى  اران  ايكًوكيميك خى خى

 اىٍغًفر لىكيـ(
[َُٓ] 

 سورة التوبة

يَۡف٨ََٰ لَُ٭٥ۡ  ﴿
َ
( [ُِ] ﴾     َّلٓ خ  [ِِٗ] )ًإامىافى

ةرإِۡذ ٧٬َُ  ﴿ َ٘  [ُْْ] الو ماؿ( -) الغىاًر ثافمال   [َْ] ﴾      ة ِػ ٱ٣ۡ
َِٰخ   ﴿ ۡوَدَِٰت ٦َۡؽَح٨َ َوٱل٧ُۡۡؤدََِٛؿ

َ
 [ِْْ] ) كىالميكوىًفكىاًت( ثافثداؿ [َٕ] ﴾     َوأ
ٮۡءِ    ﴿ ًِۡ٭٥ۡ َدآنَِؿةُ ٱلكٍّ َ٤  [ِٗٔ] )اٍلثُّكًق( [ٖٗ] ﴾     َٔ
َٰٖخ َجۡؿِ  ﴿ ؽٍّ لَُ٭٥ۡ َصجٍّ َٔ َ

٩َۡكَُٰؿ َوأ
َ
 [ٖٔ] )ًمٍف وىٍ ًوهىا( [ََُ]      ﴾ي َحَۡذَ٭ة ٱِۡل

ة ُصُؿٍف ٬َةرٖ  ﴿ َٛ َٰ َم َف ُبۡ٪َحََٰ٪٫ُۥ ٰىََلَ قٍّ
َ
٨ۡ أ م ٦ٍّ

َ
 [ُّْ] ( ثافمال ٬ةرٍ ) [َُٗ] ﴾     أ
َكُ٭٥ْ ﴿  ُٛ جْ

َ
َ اْمََتى ٨َ٦ِ ال٧ُْْؤ٦ِ٪َِي خ إِنٍّ اّللٍّ

ْمٮالَُ٭٥ْ 
َ
 [ُُُ] ﴾       َوأ

 مال ) اشوىرل( ثاف
[ُّٗ] 

 سورة يونس

ِ َوٱۡۡلَۡعؿِ  ﴿  ُُز٥ۡ ِػ ٱ٣َۡۡبّ ِي يَُكرّيِ  [ٕٖ] )اىٍلشيريكيـ( [ِِ] ﴾٬َُٮ ٱَّلٍّ
ۡخۚۡ ﴿  َٛ ۡق٤َ

َ
ةٓ أ ٖف ٦ٍّ ۡٛ َٟ َتۡج٤ُٮاْ ُُكَّ َج ِ  [ُُٔ] )وىٍوميكا( [َّ] ﴾٬َُ٪ةل

ٮٓاْ  ﴿ ُٞ ِي٨َ ََٚك َٟ ٰىََلَ ٱَّلٍّ ِ ۡخ َُك٧َُِخ َرّب ٍّٞ َٟ َظ ِ ٠ََزَٰل
﴾ 

 [ّّ] 
()  كىًممىاتي

[ّٗٔ] 

ِْٕض٤ُٮنَ  ﴿ ( [ُٓ] ﴾       َءٓا٣َٰۡٔـ٨َ َوَْٝؽ ٠ُ٪ُْذ٥ْ ث٫ِِ تَْكَذ فى  [ُّّ] )قىا ى
ََكَٓءُز٥ۡ  ﴿ ۡمَؿُم٥ۡ َوُۡشَ

َ
ٓٮاْ أ ُٕ َۡجِ

َ
 [ّٕٓ] )دىاٍ مىعيكا( [ ُٕ] ﴾َٚأ
ۡعُؿ  ﴿  ۡٮاْ َٝةَل ُمٮََسَٰ ٦َة ِصۡبُذ٥ ث٫ِِ ٱلّكِ َٞ ٣ۡ

َ
ةٓ خ ()  لثّْ ٍ  [ ُٖ] ﴾٧َ٤ٍَّٚ  [ّٕٕ] ري

ِ َػرۡيٞ ٣ٍُّس٥ۡ ﴿  ًٍُّخ ٱّللٍّ  [ّٓٗ] )ثىً اى ( [ٖٔ] ﴾     ثَِٞ
َىًَْخ  ﴿ َٔ ( [ُٗ] ﴾        َءٓا٣َٰۡٔـ٨َ َوَْٝؽ  فى  [ُّّ] )قىا ى
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 ﴿ َٟ َٛ َٟ ِۡل١َُٮَن ل٨ۡ٧َِ َػ٤ۡ ِ َٟ ثَِجَؽ٩ ً َٚٱَۡلَٮَۡم ُجَ٪ّضِ
 ۡۚ  [ِٗ] ﴾َءايَٗح

)  )ليٍلً اؾى
[ُِٗ] 

ِي٨َ ظَ  ﴿  َٟ َّل إِنٍّ ٱَّلٍّ ِ ًِۡ٭٥ۡ َُك٧َُِخ َرّب َ٤ َٔ ۡخ  ٍّٞ

 [ٔٗ] ﴾ يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن 
)  )كىًممىاتي

[ّٗٔ] 

﴿  ْۡۚ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا  [ُِٗ] )ليٍلً ( [َُّ] ﴾     ُث٥ٍّ ُجَ٪ّّجِ رُُق٤ََ٪ة َوٱَّلٍّ
 ذكد

٠َٮَٰةَ و٥٬َُ ثِٱٓأۡلِػَؿةِ ٥ۡ٬ُ ﴿  ٍـّ ِي٨َ َّل يُۡؤدُٮَن ٱل ٱَّلٍّ
ُِؿونَ  َٰٛ  [ُٗ] ﴾      َؽ

 ك ثاألىًخرىًة() كىذيمي 
[ٗٓ] 

ََلٍّ إِْصؿاِِم ﴿  َٕ يُْذ٫ُ َذ  [ُْٓ] باىترقيق ) ًإٍ رىاًمو( [ّٓ] ﴾       ٢ُْٝ إِِن اْذََتَ
ٖ َزوَۡصۡيِ  ﴿

ٍاًف( [َْ] ﴾       ٨٦ِ ُُكّ ٍك ى  [ٖٕ] )كيؿّْ زى
ـِٖل َيَٰجَُِنٍّ ﴿  ٕۡ َو٩َةَدىَٰ ٩ُٮٌح ٱۡبَ٪٫ُۥ َوََكَن ِػ ٦َ

َ٪ة  َٕ  [ِْ] ﴾      ٱۡر٠َت ٦ٍّ
 باإلظهار )اٍركىٍب مىعىلىا(

[َِّ] 

٤ِِۡٝع ﴿  َ
ۡرُض ٱث٤َِۡع ٦َةَٓءِك َوَيََٰك٧َةُٓء أ

َ
أ َور٢ًَِ َيأ

 [ْْ] ﴾وَِدًَي ٱل٧َۡةُٓء 
) حياؿى   كىغياضى  )كى

[ُِٔ] 

يِْؽَحُ٭٥ْ ّل دَِى٢ُ إََِل٫ِْ ﴿ 
َ
ة َرأى خ  [ُِْ] ) رىلل( ثافمال  [َٕ] ﴾        ٧َ٤ٍَّٚ

ة صةءَ  ﴿ ةً َِسَء ثِِ٭٥ْ َوًةَق ثِِ٭٥ْ َول٧ٍَّ ْت رُُق٤ُ٪ة لَُٮ
 [ٕٕ] ﴾      َذرَْعً 

اؽى( ثافمال   ) كىضى
[ُِّ] 

ۡمُؿ٩َة   ﴿
َ
ة َصةَٓء أ لىا( [ْٗ] ﴾َول٧ٍَّ اقى  ٍمري  [ّّّ] ) ى

ْٕؽاً ل٧َِْؽَح٨َ ٧٠َة ثََِٕؽْت َث٧ُٮدُ ﴿  ّل ُب
َ
 [ُُٖ] ) ثىعيدىت قَّميكد( ثافدغاـ ]ٓٗ[ ﴾أ
تِ  ﴿

ۡ
ٌف إِّلٍّ بِإِۡذ٫ِ٩ۚۦِۡ  يَۡٮَم يَأ ۡٛ  [ِْٔ] ) اىٍأًوو( [َُٓ] ﴾َّل دََس٥ٍُّ٤ َج

َف٤ََُٰ٭٥ۡۚۡ  ﴿ ۡٔ َ
َٟ أ ًَ٪ٍُّ٭٥ۡ َربَّ ة ََلُٮَّذِ ٍّ٧ٍّ  ل

ٍف كيالِّ( [ُُُ]  ﴾      ِإَونٍّ لَُكّٗ  [ُٗ] ) كىاً 
َؿََفِ ٱنلٍَّ٭ةرِ ﴿  ََ ةَ  ٤َٮَٰ ٥ِِٝ ٱلىٍّ

َ
دىًو( ثافدغاـ [ُُْ] ﴾ َوأ  [ُٓٗ] ) الطَّالة طَّرى

 اكثؼ
َظَؽ ﴿

َ
يُۡخ أ

َ
ثَِخ إِّّنِ َرخ

َ
د ب٫ًِِ َيأ

َ
ُٙ ِِل إِۡذ َٝةَل يُٮُق

َِشَ ٠َۡٮ٠َٗجة  َٔ﴾ [ْ] 
 )اىن لثىه(

[ََْ] 

َٙ ِإَوۡػَٮد٫ِِۦٓ َءاَيَٰٞخ  ﴿ ۡؽ ََكَن ِػ يُٮُق َٞ ٍّ٣
ةٓن٤ِِيَ   [ٕ] ﴾  ٤ِ٣ّكٍّ

 )قىااى ه(
[ُّٓ] 

َحَٰ  ﴿ َٗ ٮهُ ِػ  ُٞ ٣ۡ
َ
َٙ َوخ ُذ٤ُٮاْ يُٮُق ۡٞ اىاثىاًت( [َُ] ﴾ َجِخ ٱۡۡلُّتِ َّل َت  [ُّٔ] )غى
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﴿  َٙ َٰ يُٮُق َ۬م٪ٍّة ٰىََلَ
ۡ
َٟ َّل دَأ َ ثَة٩َة ٦َةل

َ
د  [ُُٕ] )وىٍأمىليلىا( [ُُ] ﴾ َٝةلُٮاْ َيأ

ُز٫َُ٤ اَّّلِاُْت  ﴿
ْ
ْن يَأ

َ
ػةُف أ

َ
 [ِِْ] ) الذّْاٍب( ثافثداؿ [ُّ] ﴾      َوأ
 ﴿ 

َ
ْ أ ٓٮا ُٕ َۡجَ

َ
ْ ث٫ِِۦ َوأ ة َذ٬َُجٮا ٤ُٮهُ ِػ ٧َ٤ٍَّٚ َٕ ن ََيۡ

 ۡۚ َحََٰجِخ ٱۡۡلُّتِ َٗ﴾ [ُٓ] 
اىاثىاًت(  )غى

[ُّٔ] 

ْمؿاً  ﴿
َ
ُكُس٥ْ أ ُٛ جْ

َ
٣َْخ ٣َُس٥ْ خ لت( ثافدغاـ [ُٖ] ﴾ ٝةَل ث٢َْ َقٮٍّ  [ِِٓ] ) ثىؿ ثَّكَّ

ْمؿاً  ﴿
َ
ُكُس٥ْ أ ُٛ جْ

َ
٣َْخ ٣َُس٥ْ خ  [ُِْ] ) لىكيميك لىلفيثيكيميك لىٍمران( [ُٖ] ﴾ ٝةَل ث٢َْ َقٮٍّ

َٕـِيـِ َوَٝ  ﴿ ُت ٱ٣ۡ
َ
 [ّٕٗ] )اٍمرىلة( [َّ] ﴾ ةَل نِۡكَٮةٞ ِػ ٱل٧َِۡؽي٪َحِ ٱۡمَؿأ

٭ة ُظجًّة﴿  َٛ َ٘  [ُُٖ] ) حىد شَّغىفىهىا( ثافدغاـ ]َّ[ ﴾       َْٝؽ َم
وِي٫ِ٤ِ إ٩ٍِّة ٩َؿاَك ٨َ٦ِ ال٧ُْْعِكجِيَ  ﴿

ْ
 [ِِْ] ) لىثّْالىا( ثافثداؿ [ّٔ] ﴾        ٩َبِّبْ٪ة ثَِذأ

دُُس٧ة ٝةَل  ﴿
ْ
ٕةٌم دُْؿَزٝة٫ِ٩ِ إِّلٍّ َججٍّد ََ ت٧١ًُِة 

ْ
ّل يَأ

وِي٫ِ٤ِ 
ْ
 [ّٕ] ﴾ ثَِذأ

 ) لثَّاويكيمىا( ثافثداؿ
[ِِْ] 

ۡذذُٮِن ِػ رُۡءَيََٰى إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ ل٤ِؿَّۡءيَة  ﴿
َ
 أ

ُ
َ٭ة ٱل٧ََِۡل حَّ

َ
د  َيأ

وَن  ُۡبُ ٕۡ  [ّْ] ﴾َت
كاىامى  كاا -)ري كاَّامى   ًلمرُّ  -ري
اّْا(  ًلمرُّ

[ُٓٔ] 

﴿  َّٜ َٕـِيـِ ٱ٣َٰۡٔـ٨َ َظۡىَعَه ٱۡۡلَ ُت ٱ٣ۡ
َ
َٝة٣َِخ ٱۡمَؿأ

   ﴾ 
[ُٓ] 

 )اٍمرىلة(
[ّٗٓ] 

﴿  ُۗ ٍَّنةُٓء ٨ ن ُٓ َدَرَجَٰٖخ ٦ٍّ اًت مىٍف( [ٕٔ] ﴾٩َۡؿَذ  [ٓٔ] )دىرى ى
ٮُۡم  َٔ إ٫ٍُّ٩ِۥ َّل يَةْۡي  ﴿ َٞ ِ إِّلٍّ ٱ٣ۡ ۡوِح ٱّللٍّ ُف ٨٦ِ رٍّ

ُِؿوَن  َٰٛ  [ٕٖ] ﴾ٱ٣َۡؿ
)  ) ى اىااىسي

[ُّٔ] 

 ﴿ ۡ٘ ُ ٣َُس٥ۡ  َح ( ثالورحاؽ   [ِٗ] ﴾      ُِٛؿ ٱّللٍّ  [ُْٔ] ) اىٍغًفري
ٍَّنةُٓء   ﴿ َ ٨٦َ ن  [ِٖ] )دىليٍلً و( [َُُ] ﴾      َذُ٪ّّجِ
ْۡلةِب  ﴿

َ
وىِل اِْل

ُ
ِْٔۡبَةٌ ِِل ْؽ َكَن ِػ ََٝىِىِ٭٥ْ  َٞ  [ُْٓ] ) ًمٍثرىةه( ثالورحاؽ [ُُُ] ﴾       ٣َ

 ثكرة الرمد
 [ّّٕ] ر( سـ سؿ س)ا [ُ] ﴿ آلٓمر ﴾

َضٌت  ﴿ َٕ َْٕضْت َذ  [ُّٖ] ) وىٍع ىب دَّعى ىب( ثافدغاـ [ٓ] ﴾      ِإَوْن َت
ةلِ ﴿  َٕ َكََٰؽةِ ٱ١َ٣ۡجرُِي ٱل٧َُۡذ ًِۡت َوٱلنٍّ َ٘ ٥ُِ٤َٰ ٱ٣ۡ  [َُّ] )اٍلميوىعىاًلو( [ٗ] ﴾ َع
 [ُْٔ] )كىاًلو( [ُُ] ﴾ُدو٫ِ٩ِۦ ٨٦ِ َواٍل  َو٦َة لَُ٭٥ ٨ِ٦ّ ﴿
 ﴿ َٔ ارِ َقٗلٌم  َب الٍّ ْٞ ٥َْٕ ُخ ِ ٤ًَُْس٥ْ ث٧ِة َوَۡبُْت٥ْ َٚ٪

      ﴾ 
[ِْ] 

 ) الدَّاًر( ثافمال 
[ُّْ] 
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ُؿوا ١ْ٦َُؿ٥٬ُْ ﴿  َٛ ِي٨َ َز ( ]ّّ [ ﴾     ث٢َْ ُزّي٨َِ لَِّلٍّ  [ِِٔ] ثافدغاـ ) ثىؿ زَّاَّفى
ِ ٨ِ٦ َواٖق ﴿   [ُْٔ] )كىاًحو( [ّْ] ﴾َو٦َة لَُ٭٥ ٨َِ٦ّ ٱّللٍّ
 ﴿ ِ٦ َٟ َ ٖ َوَّل َواٖق ٦َة ل ِ ٨ِ٦ َوىِلّ  [ُْٔ] )كىاًحو( [ ّٕ] ﴾٨َ ٱّللٍّ

 سورة إبراهيم

ِي ١ٱۡۡل٧ًَِِؽ  ﴿  [َّٔ] )الَّمهي الًَّذم( [ِ ُ] ﴾ اّللِ اَّلٍّ
٪ًِؽٍ ﴿  َٔ َذُعٮا وَػةَب ُُكَّ َصجٍّةٍر  ْٛ  [123]      )َوَخاَب( باإلمالة [ُٓ] ﴾        َواْقَذ

 ﴿ ٓ ة ٩َة۠ ث٧َُِۡصِِػسُ  ٦ٍّ
َ
٩ذ٥ُ ث٧َُِۡصِِِخٍّ خ

َ
 [َْٔ] )ًثميٍطًرًخاَّه( [ِِ] ﴾٥ۡ َو٦َةٓ أ

ٌٓ ذ٫ًِِ َوّل ِػٗلٌل ﴿  َِتَ يَٮٌْم ّل َبًْ
ْ
ْن يَأ

َ
 [ُٗٔ] ) اىٍأًوو اَّكـه( ثافدغاـ [ُّ[ ﴾     ٨ْ٦ِ َرج٢ِْ أ

 سورة الحجر

ٮُر الؿٍِّظ٥ًُ  ﴿ ُٛ َ٘ ٩َة ا٣ْ
َ
ّّنِ خ

َ
ِٔجةدِي خ  [َِٔ] و( ثافثداؿ) لىثّْ  [ْٗ] ﴾        َجّجِئْ 

٫ًَْ٤ِ َٚٞةلُٮا َقٗل٦ةً ﴿  َٔ ميكا( ثافدغاـ ]ِٓ [      ﴾إِذْ َدَػ٤ُٮا   [ُٖٕ] ) ًإذ دَّخى
ۡدَبَٰؿ٥ۡ٬َُ ﴿ 

َ
ٓۡ أ ٢ِۡ َوٱدٍّجِ ٖٓ ٨َِ٦ّ ٱَلٍّ ُۡ َٟ ثِِٞ ِ٤٬ۡ

َ
ۡۡسِ ثِأ

َ
َٚأ
﴾ 

[ٔٓ] 
 ) دىاٍثر(

[ّٕٕ] 

 سورة النحل

َ٭ة   ﴿ َٞ ٩َۡػ٥ََٰ َػ٤َ
َ
لٍ  [ٓ] ﴾َوٱِۡل ـى() كىا ى  [ِِْ] عىا
 ﴿ ُۗ ٓ ِ َّل ُحُۡىٮ٬َة ٧ََح ٱّللٍّ ٕۡ ِ واْ ٩ ؽَّ ُٕ  [ّٓٗ] )ًلٍعمىت( [ُٖ] ﴾ِإَون َت
ًٍُّؤاْ  ﴿  َٛ ءٖ َحَذ ُ ٨٦ِ ََشۡ َٜ ٱّللٍّ َو ل٥َۡ يََؿۡواْ إََِلَٰ ٦َة َػ٤َ

َ
أ

٫ُُ٤َٰۥ ـَ ِّ﴾ [ْٖ] 
)  )وىوىفىاؤي

[ُْٕ] 

ِ ثَةٖق  ﴿  ِٔ٪َؽ ٱّللٍّ ُؽ َو٦َة  َٛ ِٔ٪َؽُز٥ۡ يَ٪  [ُْٕ] )ثىاًحو( [ٔٗ] ﴾٦َة 
﴿  ٨َ٦ِ ِ ْؿٓاَن َٚةْقَذِْٕؾ ثِةّللٍّ ُٞ َت ا٣ْ

ْ
َٚإِذا ََٝؿأ

ًُْةِن الؿٍِّص٥ًِ   [ٖٗ] ﴾    النٍّ
)  ) حىرىاتى

[ِّْ] 

 [ِّٗ] ) اٍ وىثىاري ك كىذىدىاري( ثالطم  [ُُِ] ﴾       اْصَذجةهُ و٬ََؽاهُ ﴿ 
 سورة اإلسراء

ِي َبَٰ   ﴿ َٝۡىة ٱَّلٍّ َ
 [ُِِ] ) األٍحطى ( ثافمال  [ُ] ﴾ َؿۡمَ٪ة َظۡٮَلُۥإََِل ٱل٧َۡۡكِضِؽ ٱِۡل

٫َُٰ ٦َجُنٮًرا   ﴿ ى َٞ  [ُِٔ] )ايمى َّاري( [ُّ] ﴾      ي٤َۡ
﴿  َٟ ًۡ َ٤ َٔ َٟ ٱَۡلَۡٮَم  ِك ۡٛ َٟ ٠َََفَٰ ثَِ٪  ٠َِتََٰج

ۡ
َٝۡؿأ ٱ

      ﴾َظِكحٗجة 
[ُْ] 

 ) اٍحرىا( ثافثداؿ
[ُِْ] 

٤ْ٪ة َلُ َصَ٭٪٥ٍَّ يَْىٗل٬ة﴿  َٕ ذىا( ثالوفخاـ [ُٖ] ﴾      ُث٥ٍّ َص  [َُّ] ) اىٍطالى
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ٓ إِيٍّةهُ  ﴿ جُُؽٓواْ إِّلٍّ ٕۡ ّلٍّ َت
َ
َٟ خ حىضى ( ثافمال  [ِّ] ﴾       َوَََٝضَٰ َربَّ  [ُِِ] ) كى

٧َ٬ُة  ﴿ ۡو لَِكَ
َ
ٓ أ َظُؽ٧َ٬ُة

َ
ِٔ٪َؽَك ٱ١ِ٣َۡۡبَ أ  ٍّ٨ َ٘ ة َحۡج٤ُ إ٦ٍِّ

﴾ 
[ِّ] 

)  )اىٍثميغىنفّْ
[ِّٖ] 

طىئان  [ُّ] ﴾ة ٠َجرِٗيا  ٔٗ َن ِػۡط إِنٍّ َرۡذ٤َُ٭٥ۡ َكَ ﴿   [ِٔٔ] ًخطىنقن( -)خى
َٟ ََكَن َخۡ٪٫ُ ٦َۡس  ﴿  ِ ه ْوَلأ

ُ
 [ُِٗ] )مىٍثك ( [ّٔ] ﴾ٮّٗل  ُٔ ُُكَّ أ

َٟ ١ۡ٦َُؿو٬ٗة  ﴿ ِ ِٔ٪َؽ َرّب َٟ ََكَن َقّحُِب٫ُۥ  ِ َٰل  [َٓ] )ثىاّْئى ن( [ّٖ] ﴾ُُكَّ َذ
﴿  ُ ٮل ُٞ َٟ رُُءوَقُ٭٥ۡ َوَي ٮَن إََِلۡ ٌُ  ٮَن ٦ََتَٰ ٬َُٮ  ََٚكحُۡ٪ِ٘
﴾ 

[ُٓ] 
( ثافخفاق  )دىثىايلغىضيكفى

[َْ] 

ٔۡ  ر ٍّثَُّس٥ۡ ﴿
َ
 [َِٕ] ) لٍممىـ ًثكيـ( ثافخفاق [ْٓ] ﴾ ٥َُ٤ ثُِس٥ۡ  أ

ۡؿد٨َِ    ﴿ ػٍّ
َ
ٍروىًلو( [ِٔ] ﴾٣َه٨ِۡ أ  [َِٖ] )لىخَّ

 [ُّٖ] ) اٍذذىب دَّمىف( ثافدغاـ [ّٔ] ﴾       ٝةَل اذ٬َْْت َذ٨٧َْ  ﴿
﴿  ِ٦

َ
َٚأ

َ
َٙ ثُِس٥ۡ َصة٩َِت  ٪ُذ٥ۡ أ ن ََيِۡك

َ
ِ أ ۡو  ٱ٣َۡۡبّ

َ
أ

ْ ٣َُس٥ۡ  ًُۡس٥ۡ َظةِوٗجة ُث٥ٍّ َّل َجُِؽوا َ٤ َٔ يُۡؿِق٢َ 
مۡ  ٦٨َومًًِٗل 

َ
ن يًَُِٕؽُز٥ۡ ذ٫ًِِ دَةَرةً  أ

َ
٦ِ٪ُذ٥ۡ أ

َ
أ

ة ٨َِ٦ّ  ٗٛ ًُۡس٥ۡ َٝةِو َ٤ َٔ ۡػَؿىَٰ َذرُيِۡق٢َ 
ُ
 ٱلّؿِيطِ أ

ۡؿُت٥ۡ ُث٥ٍّ َّل  َٛ ؿَُِٝس٥ ث٧َِة َز ۡ٘ ًُ ْ ٣َُس٥ۡ َذ  َجُِؽوا
ًَۡ٪ة ث٫ِِ  َ٤ ة  ۦَٔ ٕٗ        ﴾٦٩دَبًِ

[ٖٔ ٔٗ] 

)لىٍخًثؼى  ليٍرًثؿى  ليًعادىكيـ  
 -دىويٍغًرحىكيـ -دىليٍرًثؿى  دىليٍغًرحىكيـ

حىكيـ (  دىويغىرّْ

 [ُٔ] 

٧ًًَِ٪٫ِِۦ  ﴿ وِِتَ ٠َِتََٰج٫ُۥ بِ
ُ
( ثالل ؿ [ُٕ] ﴾َذ٨ۡ٧َ أ  [ُْ] ) دمىفي كًووى

ُِل ٨ِ٦َ ﴿  ةٓءٞ َورَۡۡحَحٞ  َوُجَزّ َٛ ۡؿَءاِن ٦َة ٬َُٮ ِم ُٞ ٱ٣ۡ
 [ِٖ] ﴾٧ُ٤ِۡ٣ّۡؤ٦ِ٪َِي 

) ليٍلًزؿي  )كى
[ُّٔ] 

( [ّٗ] ﴾      ٢ُۡٝ ُقۡجَعةَن َرّّبِ  ﴿  [ُِٗ] )حىاؿى
ٍدلىاذيـ( ثافدغاـ ]ٕٗ[ ﴾     ُُك٧ٍّة َػَجْخ زِْد٩ة٥ْ٬ُ َقٕرِياً  ﴿ ثىت زَّ  [ُِٖ] ) خى
ٮاْ ٫َُ٤َٚ ٱ ﴿ ُٔ ة دَۡؽ يّٗة ٦ٍّ

َ
ٖۚ خ ۡق٧َةُٓء ٱۡۡلُۡكَِنَٰ

َ
 [َُْ] ) لىاَّان  مَّا ( [َُُ] ﴾      ِۡل

 سورة الكهف

ِٔٮََصةۜۡ   ﴿ ُۥ  ٢َٕ لٍّ ٧ًِّٗة  ١َول٥َۡ ََيۡ  [َٖ] )ًمكى ا حىاّْمىا( ثافخفاق [ِ ُ] ﴾     َر
﴿  ٫ُۡ٩ ُ ٗقة َمِؽيٗؽا ٨ِ٦ّ لٍّ

ۡ
ُ٪ِؾَر ثَأ  [ْْ] ) لىدًلًه( [ِ] ﴾َّلِ

ًِّئْ نَلة ٨٦ِْ  ﴿ ْمؿ٩ِة رََمؽاً  َو٬َ
َ
 [َِْ] ) كىذىاَّو( ثافثداؿ [َُ] ﴾ أ

 ﴿ ِٙ ُووا إََِل ا١َْ٣ْ٭
ْ
 [ُِْ] ) دىاكيكا( افثداؿ [ُٔ] ﴾     َٚأ
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 [ُْٖ] ) اىلشير لَّكيـ( ثافدغاـ [ُٔ] ﴾ يَجُِْشْ ٣َُس٥ْ َربَُّس٥ْ ٨ِْ٦ رَْۡحَذ٫ِِ  ﴿
ْمؿُِم٥ْ ِمؿَٚٞةً  ﴿

َ
ًِّئْ ٣َُس٥ْ ٨ِْ٦ أ ايهىاّْو( ثافثداؿ [ُٔ] ﴾       َوُيَ٭  [ِِْ] ) كى

ْمؿُِم٥ْ ِمؿَٚٞةً  ﴿
َ
ًِّئْ ٣َُس٥ْ ٨ِْ٦ أ ٍرًد ها(   [ُٔ] ﴾       َوُيَ٭  [َُٓ] )مى

ٍٞ َوَُكۡ ﴿  َِٰك ًۡ  ُجُ٭٥ َب ۡ ذَِراَخ كىمثيهيميك ثىاًثطه( [ُٖ] ﴾     ٮَِوًِؽٖۚ ٫ِ ثِٱل  [ٓٗ] ) كى
َظَؽُز٥ ثَِٮرُِِٝس٥ۡ َفَِٰؾهِۦٓ  ﴿

َ
ُسٓٮاْ أ َٕ ٍرًحكيـ( [ُٗ]      ﴾  َٚٱۡب  [ُِٓ] )ًثكى

ن َحۡ٭ِؽي٨َِ َرّّبِ  ﴿
َ
ىَسأ أ َٔ  [ِْٔ] ) اىٍهًداىًلو( [ِْ] ﴾        َو٢ُۡٝ 

َجةَل ﴿  ُ ٱۡۡلِ ( [ْٕ]  ﴾       َوَيۡٮَم نَُكرّيِ  [ّْٖ] ) ويثىاَّري اٍلً ثىاؿي
ا ًؿ ذىذىا( [ْٗ] ﴾ َيََٰٮۡي٤ََذَ٪ة ٦َةِل َفََٰؾا ٱ١ِۡ٣َتَٰتِ  ﴿  [َُْ] )مى
ُٕٮ٬ة﴿  ُ٭٥ْ ُمٮاِٝ جٍّ

َ
٪َّٮا خ َْ ى ال٧ُْْضؿُِمٮَن انلٍّةَر َذ

َ
 َوَرأ
     ﴾ 

[ّٓ] 
ًرلىل( ثافمال   ) كى

[ُّْ] 

أ َءازَةر٧َِ٬ِة   ﴿ ا ٰىََلَ ٖۚ َٚٱۡردَؽٍّ ِٖ َٟ ٦َة ٠ُ٪ٍّة َجۡج ِ َٰل  [ِْٔ] ) لىٍثًغو( [ْٔ] ﴾        َذ
ۡؾٗرا  ﴿ ُٔ ّّنِ  ُ َخ ٨٦ِ لٍّ ۡ٘  [َُُ] ديًلو()لى  [ٕٔ] ﴾       َٝۡؽ ث٤ََ
ِّنِ ذ٫ًِِ َرّّبِ َػرۡيٞ ﴿   [ُُُ] )مىا مىكَّلىًلو( [ٓٗ] ﴾َٝةَل ٦َة ١٦ٍَّ
 [ْٕ] ) ااويكًلو( [ٔٗ ٓٗ] ﴾َءادُٮِن ُزَبَؿ ٱۡۡلَِؽيؽِ   ٩٥َرۡد٦ًة  ﴿ 
ٗؿا  ﴿ ُۡ ِٝ ِ٫ًۡ َ٤ َٔ ٚۡؿِۡغ  ُ

 [ْٕ] ) حاؿ لويكًلو( [ٔٗ] ﴾َٝةَل َءادُٮِنٓ أ
َٓء  وَ  ﴿ ٫َُ٤ۥ َدَكٍّ َٕ ة َص ّٗٞ ُؽ َرّّبِ َظ ۡٔ  [ِٓٔ] )دىكَّان( [ٖٗ] ﴾        ََكَن َو

 سورة مريم

ٕٓٓه  ﴿  [ٕٗ] (سص سع سم سق س)ؾ [ُ] ﴾      ٠ٓ٭ً
ٕٓٓه  ﴿ ( ثافدغاـ )ٓكهآعٓص  [ِ ُ] ﴾      ذ٠ُِۡؿ  ٠ٓ١٭ً  [َُٗ] ذّْكري
﴿  ٓ َٟ َخۡجَؽهُۥ َزَمؿِيٍّة ِ ً ( [ِ] ﴾ ذ٠ُِۡؿ رَۡۡحَِخ َرّب  [ّٓٗ] )رىٍ مى
ُس َمحْجةً  ﴿

ْ
أ ٢َ الؿٍّ َٕ ( [ْ] ﴾         َواْمَذ  [َّٗ] باإلبدال )الرَّاسي

ُس َمحْجةً  ﴿
ْ
أ ٢َ الؿٍّ َٕ  [ُْٗ] )الرَّلس شَّاثىا( ثافدغاـ [ْ] ﴾         َواْمَذ

ٮَب  ﴿  ُٞ ٕۡ اىًرٍث( [ٔ] ﴾يَؿِزُِِن َوَيؿُِث ٨ِۡ٦ َءاِل َح  [َّٗ] )اىًرٍقًلو  كى
ِۡبْ ٣َِِٕجةدَ ﴿  َُ  [ُٖٓ] ) كىاٍططىًثر لًَّعثىادىًوًه( ثافدغاـ [ٔٓ] ﴾       د٫ِِ َواْو
زةزةً َورِءْيةً  ﴿

َ
ْظَك٨ُ أ

َ
ًراَّا( [ْٕ] ﴾        ٥ْ٬ُ أ  [ِّْ] )كى

ۡؿَن ٦ِۡ٪٫ُ ﴿  ٍُّ َٛ َُٰت َحَذ َفََٰق ( [َٗ] ﴾ دََسةُد ٱلكٍّ  [ّٖ] )اىٍلفىًطٍرفى
ا  ...﴿ ََؾ ٱلؿٍّۡظَفَٰ  ٦َ٧٧ةّٗل َوَوَلً ا َوَٝةلُٮاْ ٱَّتٍّ  ٨ُ٨٨ َوَلٗ

ا  ِنَٰمۡح َوَلٗ ۡٮاْ ل٤ِؿٍّ َٔ ن َد
َ
ا ... ٩١أ ن َحذٍِّؼَؾ َوَلً

َ
 ﴾أ

[ٕٕ ٖٖ 
ُٗ ِٗ] 

ٍلدىا(  )كي
[ُِّ] 
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 سورة طه

ۡزرِي  ﴿
َ
ْمؿِي ٣١ٱۡمُؽۡد ث٫ِِۦٓ أ

َ
ْۡشِْم٫ُ ِػ أ

َ
 [ِٖٓ] )لىٍشديٍد ًثًه   كىليٍشًرٍكهي( [ُّ َّ] ﴾ َوأ

َٟ ٠ُ٪َْخ ثِ٪ة ثَِىرياً ﴿   [ُٕٔ] ) ًإلَّؾ كُّلًت( ثافدغاـ ]ّٓ[ ﴾ إ٩ٍِّ
ًِِۡنٓ  ﴿ َٰ َخ َٓ ٰىََلَ  [َُٔ] ٍلويٍطلىٍ (كى )ى  [ّٗ] ﴾     َوِۡلُۡىَ٪
﴿   ْ ٓٮا ُٕ ٙۡ ٦َة َوَ٪ َٞ  [ُِٔ] )وىمى ٍَّؼ( [ٗٔ] ﴾ د٤َۡ
ۡۡسِ ثَِِٕجةدِٓي  ﴿

َ
ۡن أ

َ
 [ْٖ] )لىًف اٍثًر( [ٕٕ] ﴾أ
زَؿِ ٱلؿٍُّقٮِل َذ٪َ ﴿ 

َ
ٗح ٨ِۡ٦ّ خ ٌَ ُخ َرۡج ٌۡ جَ َٞ  [ُٖٗ] )دىلىثىذوُّهىا( ثافدغاـ [ٔٗ] ﴾َجۡؾُتَ٭ة َذ

﴿  َٟ َ ( ثافدغاـ [ٕٗ] ﴾َٚةذ٬َْْت َٚإِنٍّ ل  [ُّٖ] ) دىاٍذذىب دَّإفَّ
ۡخَمَٰ  ﴿

َ
دَِِنٓ أ ( [ُِٓ] ﴾        َٝةَل َرّبِ ل٥َِ َظَِشۡ شىٍروىًلوى  [ِٖٕ] ) ى

َٟ َػرۡيٞ َورِزۡ  ﴿ ِ بۡ  ُق َرّب
َ
 [ُِِ] ثالو ماؿ(-  ثافمال ) كىلىٍث ى  [ُُّ] ﴾     َ َٰ َوخ

 سورة األنبياء

ۡرِض  ﴿ 
َ
٧َةٓءِ َوٱِۡل ۡٮَل ِػ ٱلكٍّ َٞ ٥َُ٤ ٱ٣ۡ ٕۡ  [ُِٖ] ) حيٍؿ( [ْ] ﴾َٝةَل َرّّبِ َح

( ثافدغاـ ]ُُ[ ﴾    َوَم٥ْ ََٝى٧ْ٪ة ٨ْ٦ِ َْٝؿَيٍح َك٩َْخ ّةل٧َِحً  ﴿ ـى  [ُِٖ] ) كىالىت ظَّاًل
َْ٘ذًح َذَذجْ٭َ  ﴿ تًِِ٭٥ْ َب

ْ
 [ِِٔ] ) ثىؿ وٍَّأًواهيـ( ثافدغاـ ]َْ[   ﴾   ُذُ٭٥ْ ث٢َْ دَأ

٤ًَِْ٭٥ُ ﴿  َٔ ْٕ٪ة ٬ُؤّلءِ َوٓاثةَء٥ْ٬ُ َظتٍّ َةَل  ث٢َْ ٦َذٍّ
٧ُؿُ  ُٕ  [ْْ] ﴾ ا٣ْ

( ثالوغماظ  ) طىاؿى
[َُّ] 

﴿   ِ ّٜ ٢ََٰ رَّبِ ٱۡظُس٥ ثِٱۡۡلَ  [ُِٖ] ) حيٍؿ( [ُُِ] ﴾َؼ
 سورة الحج

 [ُٔٔ] ) اللَّاس ثُّكىارل( ثافدغاـ [ِ[ ﴾      بُِكٗكرى َودََؿى انلٍّةَس ُقٗكرى َو٦ة ٥٬ُْ ﴿ 
ُٙ ذ٫ًِِ  ﴿  [ُِٓ] )ثىكىاقه( [ِٓ]      ﴾ َقَٮآًء ٱ٣َۡػ١َِٰ
ٌٓ َوَو٤َٮاٌت َوَمكةِصُؽ  ﴿ ًَ ِ ُٓ َوب ٦َْخ َوٮا٦ِ كىاًم ( ثافدغاـ ]َْ[ ﴾     لَُ٭ّؽِ  [ُُٖ] ) لىهيدّْمىت طَّ
٤ٍَح َوََْٝصٍ َمنِ  ﴿ ٍُّ َٕ ًثار( [ْٓ] ﴾ًٍؽ َوبِْْئٍ ٦ُ  [ِِْ] ثافثداؿ ) كى
٤ُِعٮنَ ﴿  ْٛ ٤ٍُّس٥ْ ُت َٕ ٤ُٮا اْۡلَرْيَ ٣َ َٕ ( ثالورحاؽ [ٕٕ] ﴾       َواْذ ارى  [ُْٓ] ) الخى

 سورة المؤمنون

٤ََۡٚط ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮَن  ﴿ َ
( ثالل ؿ [ُ] ﴾    َٝۡؽ أ  [ُْ] ) حىدى ٍدمىحى

٤ََۡٚط ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮَن  ﴿ َ
ِي٨َ ٥٬ُۡ  ١َٝۡؽ أ ِػ َوَٗلدِِ٭٥ۡ  ٱَّلٍّ

ٮَن  ُٕ ٮنَ  ٢َخَِٰن ًُ ؿِ ٕۡ ٮِ ٦ُ ۡ٘ ٨ِ ٱل٤ٍّ َٔ ِي٨َ ٥ۡ٬ُ   َوٱَّلٍّ
٤ُِٮَن  ٣ َٰٕ ٠َٮَٰةِ َػ ٍـّ ِي٨َ ٥ۡ٬ُ ل٤ِ  ﴾َوٱَّلٍّ

[ُ-ْ] 

اًشعيكلىه   ) الميٍؤًمليكلىه  خى
كلىه  دىاًمميكلىه(  [َُّ] ميٍعًرضي



 

435 
 

ُؽوَن  ﴿ َٔ ًَۡ٭ةَت ل٧َِة دُٮ ًَۡ٭ةَت ٬َ  [ّٖٗ] )ذىٍاهىاةى( [ّٔ]  ﴾٬َ
ٮَن   ﴿ ُٞ ۡنِٛ ِي٨َ ٥٬ُ ٨ِۡ٦ّ َػۡنًَحِ َرّبِِ٭٥ ٦َّ ثًّْهميك( [ٕٓ] ﴾إِنٍّ ٱَّلٍّ  [ٖٗ] ) ذيميك ًمف  رى

 سورة النور

﴿  ِ٫ًۡ َ٤ َٔ  ِ َ٪َخ ٱّللٍّ ٕۡ نٍّ ٣َ
َ
 [ّْٗ] )لىٍعلى ى( [ٕ] ﴾     َوٱ٣َۡذ٧ََِٰكُح أ

ًَۡ٭ةٓ إِن ََكَن ٨َ٦ِ  ﴿ َ٤ َٔ  ِ َت ٱّللٍّ ٌَ َٗ نٍّ 
َ
َوٱ٣َۡذ٧ََِٰكَح أ

 َٰ  [ٗ] ﴾ِؽرَِي ٱ٣طٍّ
) لىٍف غىًضبى الَّمهي  لىٍف 

 غىضىبي الَّمًه(
[ْٗ] 

٨ٍّ ال٧ُْْؤ٦ُِ٪ٮَن ﴿  َّ ُْٕذ٧ُٮهُ   [ُٕٗ] ) ًإذ ثًَّمٍعويميكر( ثافدغاـ [ُِ] ﴾     لَْٮّل إِذْ َق٧ِ
ي٫ََّ ٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮَن ﴿ 

َ
ة خ ًٕ ِ ََجًِ (لىاُّهي اٍلمي  -)لىاُّهىا [ُّ] ﴾َودُٮبُٓٮاْ إََِل ٱّللٍّ  [ُْٓ] ٍؤًمليكفى

 سورة الفرقان

 [ٕ] ﴾       َوَٝةلُٮاْ ٦َةِل َفََٰؾا ﴿ 
 [َُْ] 

َٟ ُُٝىٮَرۢا  ﴿ ٍّ٢َٕ ٣  [ُُٔ] )َويجعْل لَك( [َُ] ﴾َوَيۡض
َؾاُب يَۡٮَم ٱ٣َِۡٞح٧ََٰحِ َويَۡؼُِلۡ ذ٫ًِِۦ ﴿  َٕ ٙۡ َلُ ٱ٣ۡ َٕ يَُظَٰ

 [ٗٔ] ﴾       ُمَ٭ة٩ًة 
اىٍخميدي  امىؼي  كى عَّؼي -)ايضى   ايضى

اىٍخميدي  اىٍخميٍد( -كى عٍَّؼ  كى  ايضى
[َّٗ] 

٧ًَٰة  ﴿ ـَ ًٍّٗح وََق ۡٮَن ذًَِ٭ة َحِ ٍّٞ ( [ٕٓ] ﴾     َوُي٤َ اىٍم ىٍكفى  [ُِٕ] )كى
 سورة الشعراء

 [ٔٔ] (سـ سس س)ط [ُ] ﴾      َٓك٥ٓ  ﴿
ًَٰ٭ة َدرۡيِي ﴿  َۡؾَت إَِؾ  [ُٕٖ] ) حىاؿ لًَّئف( ثافدغاـ [ِٗ] ﴾     َٝةَل ٣َه٨ِِ ٱَّتٍّ
ۡۡسِ ثَِِٕجةدِٓي إ٩ٍُِّس٥  ﴿

َ
ۡن أ

َ
ٓ إََِلَٰ ُمٮََسأ أ ًَۡ٪ة وَۡظ

َ
َوأ

ٮَن  ُٕ ذٍَّج َّ٦﴾ [ِٓ] 
 اٍثًر(لف )

[ْٖ] 

ًَۡ٭ِؽي٨ِ  ﴿  [ِْٔ] )مىًعٍو( [ِٔ] ﴾      إِنٍّ ٦َِعَ َرّّبِ َق
َ٪ة َث٥ٍّ ٱٓأۡلَػؿِي٨َ  ﴿ ۡٛ ۡز٣َ

َ
 [َْٗ] )قىمَّه( [ْٔ] ﴾      َوأ
رۡ  ﴿

َ
َٟ ٱِۡل َٕ َج ( [ُُُ] ﴾       َذلُٮَن َوٱتٍّ  [ِْٓ] )كىلىٍوثىاميؾى

ْنُذ٥ْ َصجٍّةرِي٨َ ﴿  َُ ْنُذ٥ْ َب َُ  ﴾      ِإَوذا َب
[َُّ] 

ثَّاًراف  ثافمال    -)  ى
 ثالو ماؿ(

[ُْْ] 

ُؿونَ ﴿  َْ ٮلُٮا ٢ْ٬َ ََن٨ُْ ٦ُ٪ْ ُٞ ًَ ( ثافدغاـ [َِّ] ﴾       َذ  [ِِٔ] ) ذىؿ لَّ في
 سورة النمل

َٟ َءاَيَٰ  ﴿ جٍِي َٓفۚۡ د٤ِۡ ۡؿَءاِن َومَِذةٖب ٦َّ ُٞ  [ٕٗ] (سس س)ط [ُ] ﴾ُخ ٱ٣ۡ
٩ٍّ٭ة َصةنٌّ ﴿ 

َ
ة َرٓا٬ة َتْ٭ََتَّ ٠َد  [ُِْ] ) رى ذىا( ثافمال  [َُ] ﴾      ٧َ٤ٍَّٚ



 

436 
 

٧َ٪ٍُّس٥ۡ   ﴿ ُِ  [َٗ] )  ى اىٍ ًطمىٍلكيـ( [ُٖ] ﴾       َّل َحۡ
جِٖي  ﴿ دِحَِّنِ بُِك٤َۡع٨َٰٖ ٦َّ

ۡ
 [ُُٕ] لىاىٍأًواىلًَّلو( ) [ُِ] ﴾       ََلَأ
َٟ ٨٦ِ َقَجإِ ثِجََجإٖ يٍَِٞي ﴿   [ِٕ] ثىثىٍأ( -)ثىثىأى  [ِِ] ﴾وَِصۡبُذ
٫ِۡٞ٣ۡ إََِلِۡ٭٥ۡ  ﴿

َ
( -)دىأٍلً هً  [ِٖ] ﴾ َٚد ـٍ  [ِٕٓ] دىأٍلً ًه م ًإلىٍاًه
ُٓ ٱل٧ُۡۡؿَق٤ُٮَن ﴿  َؿةُۢ ث٥َِ يَؿِۡص ِّ  [َْْ] )ًثمىه( [ّٓ] ﴾َذَ٪ة
﴿  ِ و٨َِ٩ ث د٧ُِؽَّ

َ
 [ُِٕ] )لىويًمدُّكلّْو( [ّٔ] ﴾      ٧َةٖل خ
ِٔ٪َْؽهُ ﴿  ا  ة َرٓاهُ ُمْكَذِٞؿًّ  [ُِْ] ) ًر ري( ثافمال  [َْ] ﴾      ٧َ٤ٍَّٚ
نِ٪ٍّة ل٧َُۡؼؿَُصٮَن  ﴿

َ
 [ُُٕ] )ًإلَّلىا( [ٕٔ] ﴾    أ
دَٮۡ   ﴿

َ
 [َِٗ] ) ويكري( [ٕٖ] ﴾       هُ َدَِٰػؿِي٨َ َوُِكٌّ خ

ٖع يَ  ﴿ ـَ  [ٖٗ] ) كىذيميك ًمٍف( [ٖٗ] ﴾    ۡٮ٦َهٍِؾ َءا٦ِ٪ُٮَن َو٥٬ُ ٨ِ٦ّ َٚ
 سورة القصص

 [ّّٕ] (سـ سس س)ط [ُ] ﴾    َٓك٥ٓ  ﴿
﴿  َٟ َ ۡٮَن ُٝؿٍُّت َخۡيٖ َّلِ َول َٔ ُت ِٚۡؿ

َ
( [ٗ] ﴾     َوَٝة٣َِخ ٱۡمَؿأ  [ّٔٗ] )اٍمرىلة  حيرَّتي

( [ِٕ] ﴾     إِۡظَؽى ٱثۡجََتٍّ َفَٰذَۡيِ   ﴿  [ِّٕ] )ذىوىٍافّْ
٤َِِٰعَي ﴿ ُ ٨َِ٦ ٱ٣طٍّ  [ِٕٕ] ) ثىوىً ديًل ى ًإف( [ِٕ] ﴾      َقَذِضُؽِّنٓ إِن َمةَٓء ٱّللٍّ
﴿   َٟ ِ ّب َٟ ثُۡؿَفََٰ٪ةِن ٨٦ِ رٍّ ِ ٩َٰ ( [ِّ] ﴾      ََٚز  [ِّٓ] )دىذىالّْؾى
ٍُ ٱلّؿِۡزَق ل٨٧َِ يََنةُٓء ٨ِۡ٦  ﴿ َ يَبُۡك نٍّ ٱّللٍّ

َ
َوۡيَسأ

ِؽُر  لَٮۡ  ۡٞ َٙ َِٔجةدِهِۦ َويَ ًَۡ٪ة َۡلََك َ٤ َٔ  ُ ٨ٍّ ٱّللٍّ ن ٦ٍّ
َ
َّلٓ أ

ُِؿوَن  َٰٛ ٤ُِط ٱ٣َۡؿ ۡٛ ٫ٍُّ٩ۥ َّل ُح
َ
 ﴾     ثَِ٪ة  َوۡيَسد

[ِٖ] 

ٍاؾى  -)كىٍم كىأىفَّ  كىٍم كىأىلَّهي  كى
ٍاؾى لىلَّهي(  [َّْ] لىفَّ  كى

 سورة العنكبوت

ُب ٨ْ٦َ يَنةُء َوَيؿَْظ٥ُ ٨ْ٦َ يَنةُء ِإَوََل٫ِْ ﴿ ّؾِ َٕ ُح
٤َُجٮنَ  ْٞ  ]ُِ[ ﴾      ُت

 ) ايعىذّْب مَّف( ثافدغاـ
[َِّ] 

ةَ ثَۡح٪ُِس٥ۡ   ﴿ َٮدٍّ دَّةي ثىٍاًلكيـ ]ِٓ[ ﴾     ٦ٍّ دَّةن  -)مىكى مىكى
 [ِٕ] ثىٍالىكيـ( ـ

ي٨ِّ ٨ِ٦ّ َدٓاثٍّحٖ  ﴿
َ
كىاًئف( ]َٔ[ ﴾      َوَمد  [ِْٔ] )كى

ًََٮاُنۚۡ  ﴿  [416] )لَْهَي( ]ْٔ[ ﴾      لَِهَ ٱۡۡلَ

 سورة الروم

( [ّٗ] ﴾      َو٦َةٓ َءادَۡحُذ٥  ﴿  [ِٓٗ] )لوىٍاوـي
َِٰل ٱنلٍّةِس   ﴿ ٦َۡق

َ
ُبَٮاْ ِػٓ أ  [ِّٓ] )ًلويٍرثيٍكا( [ّٗ] ﴾      ٣ّرَِيۡ
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﴿  ِ ۡؿ إََِلأ َءاَثَٰؿِ رَۡۡحَِخ ٱّللٍّ ُْ  [ِّٗ] )لىقىًر( [َٓ] ﴾     َٚٱ٩
ُِ٪ٮَن  ﴿ ِي٨َ َّل يُٝٮ َٟ ٱَّلٍّ ٍّ٪ ٍّٛ ( [َٔ] ﴾        َوَّل يَۡكَذِؼ  [َٗ] )كى ى اىٍثوىًخفٍَّلؾى

 سورة لقمان

ِن اْم١ُْؿ َِل ﴿ 
َ
 [ُّٖ] باإلدغام ) اٍشكير لّْو( [ُْ] ﴾أ

 سورة السجدة

َوىَٰ ﴿ 
ۡ
َُٰخ ٱل٧َۡأ  [ُِْ] ) المىاكل( ثافثداؿ [ُٗ] ﴾٤ََُٚ٭٥ۡ َصجٍّ

﴿     ْ وا ة َوَۡبُ  [ٖٗ] )ًلمىا( [ِْ] ﴾      ل٧ٍَّ
 سورة األحزاب

﴿  َّ٪ ُْ ُ٪ٮ٩َة۠ َوَت َّْ ِ ٱ٣  [ُُّ] الظُّليكلىا(   -)الظُّليكفى  [َُ] ﴾     ٮَن ثِٱّللٍّ
وىٍكذىا( [ُْ] ﴾      ُث٥ٍّ ُقه٤ُِٮاْ ٱ٣ِۡٛۡذَ٪َح ٓأَلدَٮ٬َۡة  ﴿  [ِٔٗ] )ألى
( [ّّ] ﴾      َوَٝۡؿَن ِػ ُبًُٮدُِس٨ٍّ   ﴿ ًحٍرفى  [َُٓ] )كى
َٟ ٨ْ٦َ تَنةءُ ﴿   [ُِْ] كًكم( افثداؿ) وي  [ّٓ] ﴾   َودُْؤوِي إََِلْ
َ٪ة ٱلؿٍُّقٮَّل۠ ﴿  ٕۡ ََ َ

َ َوأ َ٪ة ٱّللٍّ ٕۡ ََ َ
ًۡتََ٪ةٓ أ ٮلُٮَن َي٤ََٰ ُٞ  ٦٦َح

٤َّٮ٩َة  ًَ َ
آَء٩َة َٚأ َ٪ة َقةَدَتَ٪ة َوُمَۡبَ ٕۡ ََ َ

ٓ أ ة ٓ إِجٍّ ْ َربٍَّ٪ة َوَٝةلُٮا
بًَِٗل۠   ﴾ٱلكٍّ

[ٔٔ ٕٔ] 

الرَّثيكؿى   -)الرَّثيك   الثًَّثاال
)  [ُُّ] الثًَّثاؿى

 ة سبأسور

ًِۡ٭٥ۡ  ﴿ َ٤ َٔ  ٍۡ ۡو نُۡكِٞ
َ
ۡرَض أ

َ
ٙۡ ثِِ٭٥ُ ٱِۡل  َخِۡك

ۡ
ٍَّنأ إِن ن

ة  ٗٛ  [ٗ] ﴾٠َِك
 )اىشىٍأ  اىٍخًثٍؼ  ايٍثً ط(

[ُٔ] 

ۡرَض  ﴿
َ
ٙۡ ثِِ٭٥ُ ٱِۡل ـي( [ٗ] ﴾      َخِۡك  [ُٖٔ] )اىٍخًثؼ ثًّْه

﴿  ٍٖ ُز٢ٍ ََخۡ
ُ
 [ُٓ] )ليكيًؿ( [ُٔ] ﴾      َذَواََتۡ أ

﴿ ...  َٛ ْۚۡ ُث٥ٍّ َتَذ ُؿوا كا( [ْٔ] ﴾         ...١ٍّ  [ُّٕ] )قيَـّ ووَّفىكَّري
 سورة فاطر

﴿  ِ ٍٜ َدرۡيُ ٱّللٍّ ٍاًر الَّمًه( [ّ] ﴾    ٢ۡ٬َ ٨ۡ٦ِ َخ٤َِٰ  [ُّّ] )غى
َٰ ثَّحَِ٪ٖخ ٦ِّۡ٪٫ُۚۡ ﴿  ًَۡجَُٰ٭٥ۡ ٠َِتَٰٗجة َذُ٭٥ۡ ٰىََلَ ۡم َءاَت

َ
(  [َْ] ﴾أ  [َِٓ] )ثىاّْلىاتو
ُؿوَن إِّلٍّ ﴿  ُْ ٣َِيۚۡ ٨َ٤َٚ َجَِؽ  َذَ٭٢ۡ يَ٪ وٍّ

َ
ُق٪ٍَّخ ٱِۡل

ِ َحۡٮِيًٗل  ِ َتۡجِؽيٗٗل  َو٨َ٣ َجَِؽ لُِك٪ٍِّخ ٱّللٍّ  لُِك٪ٍِّخ ٱّللٍّ
﴾ 

[ّْ] 

 )ثل (

[ّٗٓ] 
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 سورة  يس

ۡؿَءاِن ٱۡۡل٥ًِ١َِ  ١يٓف  ﴿ ُٞ  [ٕٔ] اس كىاٍل يٍر ًف( -) اس كَّاٍل يٍر فً  [ِ ُ] ﴾      َوٱ٣ۡ
ة ََجِ ﴿ ٍّ٧ٍّ ٞ ل وَن و َإِن ُُكّ ۡحَ٪ة ُُمَّۡضُ َ ٓٞ لٍّ  [ُُِ] )لىمىا( [ِّ] ﴾     ً
ِٟ ٦ُذٍِّك  ﴿ ِ َرآن

َ
٢ٍَٰ ٰىََلَ ٱِۡل ـَ ِّ َُٰصُ٭٥ۡ ِػ  ـَ ۡز

َ
ٮَن  ُٔ ٥ۡ٬ُ َوأ

﴾ 
[ٓٔ] 

( -)ميوَّكيكفى   ميوًَّكايكفى
[ِٗٓ] 

 ﴿ ٖۚ ِٜ
٧ِّۡؿهُ ُجَ٪١ِّۡك٫ُ ِػ ٱۡۡل٤َۡ َٕ  [ُٖ] )ليلًكٍثهي( [ٖٔ] ﴾َو٨٦َ جَّ

 سورة الصافات

ةَوٱ﴿  ّٗٛ َِٰخ َو ؽٍّ أ َِٰصَسَِٰت زَۡصٗؿا * ٣صٍّ  * َٚٱ٣شٍّ
٤ََِٰحَِٰخ ذ٠ًِۡؿا   [ّ-ُ] ﴾    َٚٱ٣تٍّ

ٌفا   فًََّّٰت طَّ ًت  )كىٱلطََّّٰٓ ً رىَّٰ دىٱلزََّّٰ
 [ُٗٗ] زَّ را  دىٱلوًََّّٰماىًَّٰت ذّْكرنا(

وَن  ﴿ ( [ِٓ] ﴾      ٦َة ٣َُس٥ۡ َّل َتَ٪ةََصُ كفى ري  [ِِّ] ) ى وَّلىاطى
٤ًَِْ٭٥ْ  ﴿ َٔ ٍس ٨ِْ٦ ٦َِٕيٍ يُُةُف 

ْ
( افثداؿ [ْٓ] ﴾ ثَِسأ  [ُِْ] ) ًثكىاسو

( [ُِّ] ﴾     ِإَونٍّ إَِۡلَةَس ل٨َ٧َِ ٱل٧ُۡۡؿَق٤َِي  ﴿ فَّ اٍلاىاسى  [ِِٓ] )كىاً 
أ إِۡل يَةِقَي  ﴿ ٥ٌَٰ ٰىََلَ ـَ  [َِّ] ) ؿ اىاًثاف( [َُّ] ﴾      َق
ََف ٱۡۡلََ٪ةِت ٰىََلَ ٱۡۡلَجَِي   ﴿ َُ ۡو

َ
 [ُّٔ] اٍططىفى ( [ُّٓ] ﴾     أ

 سورة ص

َّلَت ِظَي ٦ََ٪ةٖص  ﴿ ةى( [ّ] ﴾      وٍّ  [ّٗٗ] )كى ى
َٟ إَِل ٩ِٕةِص٫ِ ﴿  َْٕضذِ َٟ بُِكؤاِل َج ٧ََ٤ َّ ْؽ  َٞ  ٝةَل ٣َ
﴾ 

[ِْ] 
 ) حىاؿ لَّ ىد( ثافدغاـ

[ُُٖ] 

﴿  َٓ  [ِِْ] )كىالٍَّاثىٍ ( [ْٖ] ﴾َوٱ٣ۡحََك
( [ٔٓ] ﴾      َ٭ةُد َصَ٭٪٥ٍَّ يَۡى٤َۡٮَجَ٭ة َٚجِۡمَف ٱل٧ِۡ  ﴿  [َّٕ] )دىًثاسى
ْۡشارِ  ﴿

َ
٥ْ٬ُ ٨َ٦ِ اِْل ؽَّ ُٕ  [ُْْ] )اىألىٍشًراًر ( ثافمال  [ِٔ] ﴾       ٠ُ٪ٍّة َج

 سورة الزمر

٢ِۡ َقةِصٗؽا َوَٝةٓن٧ِٗة  ﴿ َٰ٪ٌِخ َءا٩َةَٓء ٱَلٍّ ٨ۡ ٬َُٮ َؼ ٍّ٦
َ
 [ٗٗ] )لىمىٍف( [ٗ] ﴾    أ
ة ََك٩ُٮاْ ث٫ِِۦ  ﴿ ُـِءوَن وََظةَق ثِِ٭٥ ٦ٍّ  [َُٓ] ) ًثًهميك مىا( [ْٖ] ﴾    يَۡكذَۡ٭
َٰ ٦َة َٚؿٍَُّخ ِػ  ﴿ َِتَٰ ٰىََلَ ٞف َيََٰعۡۡسَ ۡٛ ٮَل َج ُٞ ن َت

َ
أ

 ِ  [ٔٓ] ﴾    َصۢنِت ٱّللٍّ
وىوى  ٍثرى وىو -) اىا ى ٍثرى -اىا ى
وىار( ٍثرى  اىا ى

[ّّّ] 

َ٭ة ٱ٣َۡخَِٰ٭٤ُٮ ﴿ حَّ
َ
ۡخجُُؽ خ

َ
ٓ أ ُمُؿٓوّنِ

ۡ
ِ دَأ رۡيَ ٱّللٍّ َ٘ َذ

َ
َن  ٢ُۡٝ أ

﴾ 
[ْٔ] 

كًلو كلىًلو( -)وىٍأميري  وىٍأميري
[ِّّ] 
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 سورة غافر

َمؽٍّ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ ُٝٮٍّٗة  ﴿
َ
 [ْٔ] )ًملكيـ( [ُِ] ﴾    ََك٩ُٮاْ ٥ۡ٬ُ أ

ِ ٨٦ِ َواقٖ   ﴿  [ُْٔ] )كىاًحو( [ُِ] ﴾     َو٦َة ََكَن لَُ٭٥ ٨َِ٦ّ ٱّللٍّ
ُ َذ٧َة َلُۥ ٨ِۡ٦ ٬َةدٖ  ﴿ ٢ِِ٤ ٱّللٍّ ٌۡ  [ُْٔ] )ذىاًدم( [ّّ] ﴾    َو٨٦َ يُ
َؿارِ   ﴿ َٞ  [ُْْ] ) ال ىًراًر( ثافمال  [ّٗ] ﴾    ِإَونٍّ ٱٓأۡلِػَؿةَ ِِهَ َداُر ٱ٣ۡ
ُؿوَن ﴿  ة َتَذَؾ٠ٍّ ( [ٖٓ] ﴾     ٤ًَِٝٗٗل ٦ٍّ كفى  [ُٕٓ] )اىوىذىكَّري
﴿  ِ َِٔجةدِه ِ ٱ٣ٍِّت َٝۡؽ َػ٤َۡخ ِػ   [ّٓٗ] )ثل ( [ٖٓ] ﴾   ُق٪ٍَّخ ٱّللٍّ

 سورة فصلت

َؿَض َوَن  ﴿ ۡٔ َ
نَص٨َِٰ أ ٧َۡ٪ة ٰىََلَ ٱۡۡلِ َٕ ۡج

َ
ةِِبَة٩ِج٫ِِۦ  َٔ ِإَوَذآ خ
    ﴾ 

[ُٓ] 
لىاقى(  )كى

[ِٗٗ] 

 سورة الشورى

﴿  ٜٓ ٓك  [ٕٗ] (سؽ سس س)ع [ِ] ﴾      ٔٓ
﴿ ۡۚ ۡؿَن ٨ِ٦ َٚۡٮِِٝ٭٨ٍّ ٍُّ َٛ َُٰت َحَذ َفََٰق ( [ٓ] ﴾    دََسةُد ٱلكٍّ  [ّٖ] )اىٍلفىًطٍرفى
ۡو يُۡؿِق٢َ رَُقٮّٗل  ﴿

َ
ۚۡ أ ًُٮَِحَ بِإِۡذ٫ِ٩ِۦ ٦َة يََنةُٓء  [ِْٓ] )ايٍرًثؿي  دىايكً و( [ُٓ] ﴾        َذ

 سورة الزخرف

ِنَٰمۡح  ﴿ َِٔبَُٰؽ ٱلؿٍّ ِي٨َ ٥ۡ٬ُ  ْ ٱل٧ََۡلأه١ََِح ٱَّلٍّ ٤ُٮا َٕ وََص
 ۡۚ  [ُٗ] ﴾    إَِنًَٰسة

 )ًملدى الرٍَّ مىًف(
[ٖٖ] 

ة وََصؽ ﴿ ٬َۡؽىَٰ ِم٧ٍّ
َ
َولَۡٮ ِصۡبُذُس٥ ثِأ

َ
٢ََٰ أ ٫ًِۡ َؼ َ٤ َٔ ت٥َّۡ 

 [َّٔ] )حيٍؿ( [ِْ] ﴾     َءاثَةَٓءُز٥ۡ  

٪َذ٧ُِٞٮَن  ﴿ َٟ َٚإ٩ٍِّة ٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦َّ ِ ة ٩َۡؾ٬َََبٍّ ث  [ُٕ] )لىٍذذىثىان( [ُْ] ﴾     َٚإ٦ٍِّ
ًِۡ٭٥  ﴿ َ٤ َٔ ۡؽَنَُٰ٭٥ۡ َٚإ٩ٍِّة  َٔ ِي َو َٟ ٱَّلٍّ ۡو ٩ُؿَِي٪ٍّ

َ
أ

َذِؽُروَن   ۡٞ َّ٦    ﴾ [ِْ] 
)  )لىك ليًراىٍلؾى

[َٗ] 

ةِظُؿ  ﴿ ي٫ََّ ٱلكٍّ
َ
د اِحُر( لىاُّهي  -)لىاُّهىا [ْٗ] ﴾      َوَٝةلُٮاْ َيأ  [ُْْ] السَّ

ورِۡثُذ٧ُٮ٬َة ث٧َِة ٠ُ٪ُذ٥ۡ  ﴿
ُ
َٟ ٱۡۡلَ٪ٍُّح ٱ٣ٍِّتٓ أ َود٤ِۡ

٤٧َُٮَن  ٕۡ  [ِٕ] ﴾    َت
 ثافدغاـ )ليكًرقوُّميكذىا(

[ُٖٗ] 

﴿  ُٞ َٰ ـَ َٰ يُ ْ َظتٍّ ُجٮا َٕ ْ َوَي٤ۡ ٮا ًُ ْ يَۡٮَمُ٭٥ُ ََٚؾر٥ۡ٬ُۡ ََيُٮ ٮا
ُؽوَن  َٔ ِي يُٮ  [َِِ] )اىٍم ىكا( [ّٖ]   ﴾  ٱَّلٍّ



 

441 
 

 سورة الدخان

ن دَؿَُۡجُٮِن ﴿ 
َ
ۡؾُت ثَِؿّّبِ َوَرّبُِس٥ۡ أ ُٔ ( [َِ] ﴾     ِإَوّّنِ   [ُٖٗ] )ميذتُّ

ٮَن ﴿  ُٕ ذٍَّج ۡۡسِ ثَِِٕجةدِي ََلًۡٗل إ٩ٍُِّس٥ ٦َّ
َ
 [ّٕٕ] )دىاٍثًر( [ِّ] ﴾      َٚأ
َّٝٮِم إِنٍّ َمَضؿَ  ﴿ ٍـّ رىةى( [ّْ] ﴾    َت ٱل  [ِّٗ] )شى ى

 سورة الجاثية

ّيِ ﴿ ْ ٱلكٍّ ِي٨َ ٱۡصََتَُظٮا ۡم َظِكَت ٱَّلٍّ
َ
ن  َٔ أ

َ
ةِت أ

٤ََِٰدَِٰخ  ْ ٱ٣طٍّ ٤٧ُِٮا َٔ ْ َو ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮا ٤َُ٭٥ۡ ٠َٱَّلٍّ َٕ ۡ َّنٍّ
ًَة٥ۡ٬ُ َوَم٧َةُتُ٭٥ۡۚۡ  ۡ  ﴾    َقَٮاٗٓء ُمٍّ

[ُِ] 

 )ثىكىاقه(

[ُّٕ] 

 سورة األحقاف

 [ِٖٖ] ) ااويكًلو( ثالمد [ْ] ﴾ ائْذُٮِن ثِِسذةٍب ٨ِْ٦ َرج٢ِْ ٬ؾا﴿ 
ۡػَؿَج  ﴿

ُ
ۡن أ

َ
دََِٕؽا٩ِِِنٓ أ

َ
 [ِّٓ]     ) لىوىًعدى لّْو( [ُٕ] ﴾ خ
َٟ إ١ُُِْٚ٭٥ْ  ﴿ ِ ٤َّٮا َخ٪ُْ٭٥ْ َوذل ًَ مُّك( [ِٖ] ﴾     ث٢َْ   [ِِٔ] باإلدغام ) ثىؿ ضَّ
ؿاً  ﴿ َٛ َٟ َج ْٚ٪ة إََِلْ ٮَن ِإَوذْ ََصَ ُٕ ٨ِّ يَْكَذ٧ِ ٨َ٦ِ اْۡلِ

ْؿٓانَ  ُٞ  [ِٗ] ﴾      ا٣ْ
ٍدلىا( ثافدغاـ رى ذ طَّ  ) كىاً 

[ُٕٗ] 

 سورة محمد

﴿  ٍّ٢ ٌِ ِ ٨َ٤َٚ يُ ِي٨َ ُٝذ٤ُِٮاْ ِػ َقب٢ًِِ ٱّللٍّ َوٱَّلٍّ
َف٤ََُٰ٭٥ۡ  ۡٔ َ

 [ْ] ﴾أ
 )حىاوىميكا(

[َِٓ] 

 سورة الفتح

َم ٨ْ٦ِ َذ٩ْجِ ﴿  ؽٍّ َٞ ُ ٦ة َت َٟ اّللٍّ َ َِْ٘ٛؿ ل ؿَ َِلَ ػٍّ
َ
 َٟ َو٦ة دَأ

     ﴾ 
[ِ] 

( ثافدغاـ  ) ًلاىٍغًفر لَّؾى
[ُْٖ] 

ٮۡءِ    ﴿ ًِۡ٭٥ۡ َدآنَِؿةُ ٱلكٍّ َ٤  [ِٗٔ] )الثُّكًق( [ٔ] ﴾َٔ
ۡصًؿا  ﴿

َ
َ ََٚكًُۡؤت٫ًِِ أ ٫ًُۡ ٱّللٍّ َ٤ َٔ ََٰ٭َؽ  ۡوََفَٰ ث٧َِة َع

َ
َو٨ۡ٦َ أ

٧ًٗة ِْ َٔ    ﴾ [َُ] 
مىاًه الَّمًه(  )مى

[ُّّ] 

َ٪جُذ٥ۡ ﴿  َّ ٤َِت ٱلؿٍُّقٮُل َوٱل٧ُۡۡؤ٦ُِ٪ٮَن  ث٢َۡ  َٞ ن ٨ٍّ٣ يَ٪
َ
أ

ثَٗؽا 
َ
٤٬ًِِۡ٭٥ۡ خ

َ
 [ُِ] ﴾    إََِلأ أ

( ثافدغاـ  ) ثىؿ ظَّلىٍلوـي
 [ِِٔ] 

﴿   ۡۚ ُب ٨٦َ يََنةُٓء ّؾِ َٕ ُِٛؿ ل٨٧َِ يََنةُٓء َوُي ۡ٘ ايعىذّْب مَّف( ثافدغاـ [ُْ] ﴾    َح  [َِٓ] ) كى
ُؿوا ِػ  ﴿ َٛ ِي٨َ َز ٢َ اَّلٍّ َٕ ًٍَّح إِذْ َص ٧ِ ( ثافدغاـ [ِٔ] ﴾     ٤ُُٝٮبِِ٭٥ُ اْۡلَ عىؿى  [ُٖٕ] ) ًإذ  َّ
 ﴿ِ ّٜ ْؤية ثِةْۡلَ ُ رَُقٮَلُ الؿَّ ْؽ َوَؽَق اّللٍّ َٞ دىؽى( ثافدغاـ ]ِٕ[ ﴾      ٣َ  [ُٕٗ] ) لى ىد طَّ
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ۡػَؿَج َمۡط  ﴿
َ
ۡرٍع أ ـَ َِّن٢ًِ ٠َ ٫ُۥ  َٔ َو٦ََس٤ُُ٭٥ۡ ِػ ٱۡۡلِ

رىري(،ج شٍَّطئىهي()لىٍخرى  [ِٗ] ﴾ةَزَرهُۥ َٔ َف   )دىأزى
[َِٗ ُِٗ

] 
 ثكرة ال  رات

﴿  َٟ ِ و٣ه
ُ
( ثافدغاـ [ُُ] ﴾ َو٨ْ٦َ ل٥َْ َحُذْت َٚأ  [ُْٖ] ) اىويب دَّأيكلًئؾى

 ثكرة الذاراات
َٰرَِيَِٰخ َذۡرٗوا ﴿   [َُِ] )كالذَّاًراىات ذٍَّركىا( [ُ] ﴾       َوٱ٣زٍّ
ۡحًْٖؽ ِإَو ﴿

َ
ًَۡجََٰ٭ة ثِد ٧َةَٓء ثَجَ ٮَن َوٱلكٍّ ُٕ  [َُّ] )كالثَّمىا( [ْٕ] ﴾    ٩ٍّة ل٧َُٮِق

 سورة الطور

ُ٭٥ْ لُْؤلٌُؤ  ﴿ جٍّ
َ
٧ْ٤ِٗةٌن لَُ٭٥ْ ٠َد ٤ًَِْ٭٥ْ  َٔ ٮُف  ُُ َوَي

 [ِْ] ﴾١ْ٦َُ٪ٮٌن 
 ) ليكليك ( ثافثداؿ

[ِّْ] 

ِي ذ٫ًِِ ﴿  ْ يَۡٮَمُ٭٥ُ ٱَّلٍّ ٮا ُٞ َٰ ـَ َٰ يُ ََٚؾر٥ۡ٬ُۡ َظتٍّ
ٮَن  ُٞ َٕ  [ْٓ] ﴾    يُۡى

 )اىٍم ىكا(
[َِِ] 

 ﴿ َٟ ِ ( ثافدغاـ [ْٖ] ﴾       َواْوِۡبْ ِۡلُْس٥ِ َرّب ٍكـً  [ُٖٓ] ) كىاٍطًثر لّْ ي
 سورة النجم

َٰ ٦َة يََؿىَٰ  ﴿ َذُذَفَُٰؿو٫َُ٩ۥ ٰىََلَ
َ
كلىهي( [ُِ] ﴾      أ  [َُٕ] )لىدىوىٍمري
ىَٰ  ﴿ ٍـّ ُٕ ََٰخ َوٱ٣ۡ ٍـّ ََٚؿَءۡحُذ٥ُ ٱ٣

َ
ة( [ُٗ] ﴾   أ  [ّٗٗ] ) الالَّ
وىَلَٰ ٫ٍّ٤ِ٤َِٚ ٱٓأۡل﴿ 

ُ
كلى ( ثالل ؿ [ِٓ] ﴾    ِػَؿةُ َوٱِۡل  [ِٖٗ] ) كا ي

ِٙ ُمٮََسَٰ  ﴿  ث٧َِة ِػ ُوُع
ۡ
ۡم ل٥َۡ يُجَجٍّأ

َ
 [ُِْ] ) ايلىثّْا( ثافثداؿ [ّٔ] ﴾     أ
وىل﴿ 

ُ
َٟ َعداً اِْل َ٤٬ْ

َ
٫ٍُّ٩ أ

َ
كلى ( ثالل ؿ [َٓ] ﴾       َوخ  [ِٖٗ] ) ا ي
ّۡ  ََك٩ُٮاْ ٥٬ُۡ  إِجٍُّ٭٥ۡ  ﴿

َ
َۡ  ٥َ٤َ أ

َ
 [ُِِ] ثالو ماؿ( -)كىلىٍطغى  ثافمال  [ِٓ] ﴾     َغَٰ َوأ

٬ْٮى ﴿
َ
 [ِْْ] ) كىالميكوىًفكى ى( ثافثداؿ [ّٓ] ﴾ َوال٧ُْْؤد١َََِٛح أ

َٟ َتَذ٧َةَرىَٰ ﴿ ِ ّيِ َءاَّلٓءِ َرّب
َ
ثّْؾى ووَّمىارل( [ٓٓ] ﴾     َٚجِأ  [ُْٕ] )رى

 سورة القمر

اِع إََِلَٰ  ﴿ ءٖ ٩َُّسٍؿ يَۡٮَم يَۡؽُع ٱلٍّ  [ُِٖ] ) الدَّاًمو( [ٔ] ﴾ََشۡ
 سورة الرحمن

نَص٨ََٰ  ﴿ َٜ ٱۡۡلِ  [ِِْ] ثالل ؿ ) اً ٍلثىافى ( [ّ] ﴾        َػ٤َ
٩َةِم   ﴿

َ
َ٭ة لِِۡل َٕ ًَ ۡرَض  َو

َ
( ثالل ؿ [َُ] ﴾    َوٱِۡل  [ِِْ] ) كىاأٍلرضى

 [ِّْ] كليك ( ثافثداؿ)الُّ  [ِِ] ﴾   ََيُْؿُج ٦ِ٪ُْ٭٧َة ال٤َّْؤلُُؤ َوال٧َْؿْصةنُ  ﴿
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َٗلِن   ﴿ َٞ ي٫ََّ ٱثلٍّ
َ
ُؿُغ ٣َُس٥ۡ خ ۡٛ ًف( -)لىاُّهىا [ُّ] ﴾َقَ٪  [ُْْ] لىاُّهي القَّ ىالى

ٖقٖۚ  ٦ُِٔذٍِّك ﴿ ةٓنُِ٪َ٭ة ٨ۡ٦ِ إِۡقتَۡۡبَ َُ َٰ ُُٚؿِۢش َب  [ْٔ] ) ًمًف ٍثوىٍثرىؽو( [ْٓ] ﴾    َي ٰىََلَ
 ﴾      ذًِِ٭٨ٍّ َػرْياٌت ِظكةنٌ ﴿
 

[َٕ] 
ارى  ( ثالورحاؽ) خى  اته

[ُْٔ] 

 سورة الواقعة

( [ِِ] ﴾وَُظٮٌر ِخٞي   ﴿ كرو ًمافو  [ُْٗ] )كى ي
لَّ ي( [ٖٗ] ﴾      وََص٪ٍُّخ ٩ًَِٕٖم  ﴿  [ّٖٗ] )ك ى

 سورة الحديد

ذَبِۡف ٨٦ِ ٩َّٮرُِم٥ۡ   ﴿ ۡٞ ُؿو٩َة َج ُْ كلىا( [ُّ] ﴾    ٱ٩  [ِٖٔ] )لىلًظري
 سورة المجادلة

﴿  ُ َٓ اّللٍّ َٟ ِػ َزوِْص٭ة َْٝؽ َق٧ِ ُ  [َُٖ] ) حىد ثًَّم ى( ثافدغاـ [ُ[ ﴾     َْٝٮَل ا٣ٍِّت ُجةدِل
ًَِخ  ﴿ ِى ٕۡ َِٰن َو٦َ ـَ ۡؽ ُٕ ز٥ِۡ َوٱ٣ۡ َوَيَذَجََٰضۡٮَن ثِٱۡۡلِ

مىٍعًطاى ( [ٖ[ ﴾     ٱلؿٍُّقٮِل   اىٍلوى يكفى  كى  [ّٕٗ ٖٗ] )كى

﴿  ٕۡ َِٰن َو٦َ ـَ ۡؽ ُٕ ز٥ِۡ َوٱ٣ۡ ًَِخ ََٚٗل َتَذَجََٰضۡٮاْ ثِٱۡۡلِ ِى
 [ٗ[ ﴾   ٱلؿٍُّقٮِل 

مىٍعًطاىً ( كا  كى  ) وىٍلوى ي
[ٖٗ ّٕٗ] 

ُعٮاْ  ﴿ كٍّ َٛ ْ إِذَا ر٢ًَِ ٣َُس٥ۡ َت ِي٨َ َءا٦َُ٪ٓٮا َ٭ة ٱَّلٍّ حَّ
َ
د َيأ

ُ ٣َُس٥ۡ   َكِط ٱّللٍّ ۡٛ  [ُُ[ ﴾    ِػ ٱل٧ََۡخ٤َِِٰف َٚٱَٚۡكُعٮاْ َح
ٍ ًمٍس(  )اٍلمى

 
[ِّٓ] 

واْ َٚٱنُُشُ  ﴿ كا( [ُُ[ ﴾واْ ِإَوذَا ر٢ًَِ ٱنُُشُ كا داٍلًشزي  [ُّٖ] )الًشزي
 سورة الصف

﴿  ِ ٩َىةَر ٱّللٍّ
َ
ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ ٠ُٮ٩ُٓٮاْ أ َ٭ة ٱَّلٍّ حَّ

َ
د  ﴾   َيأ

﴿   ِ ٩َىةُر ٱّللٍّ
َ
اران  ًلمًَّه( [ُْ] ﴾     َٝةَل ٱۡۡلََٮارِيَّٮَن ََن٨ُۡ أ  [ٓٔ] )للطى

 سورة المنافقون

٤َِِٰعَي   ﴿ ُز٨ ٨َِ٦ّ ٱ٣طٍّ
َ
( [َُ] ﴾َوأ  [ّٔ] ) كىلىكيكفى

 سورة الطالق

ِۚۦۡ  ﴿ ۡمؿِه
َ
ُٖ أ َ َب٤َِٰ  [ِٓ] ) ثىاًل ه لىٍمرىره( [ّ] ﴾     إِنٍّ ٱّللٍّ

 الو راـ سورة

َت ٩ُٮٖح  ﴿
َ
ْ ٱۡمَؿأ ُؿوا َٛ ِي٨َ َز ُ ٦ََسٗٗل ٣َِّّلٍّ َۡضََب ٱّللٍّ

َت لُٮٖط  
َ
 [َُ] ﴾    َوٱۡمَؿأ

 )اٍمرىلة(
[ّٗٓ] 
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ُ ٦َسَ   ﴿ َت َوَۡضََب ٱّللٍّ
َ
ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ ٱۡمَؿأ ٗٗل ٣َِّّلٍّ

ۡٮَن  َٔ  [ُُ] ﴾    ِٚۡؿ
 )اٍمرىلة(

[ّٗٓ] 

 سورة الملك

ءٖ  ﴿ ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ ُٟ َو٬َُٮ ٰىََلَ ِ ٱل٤ۡ٧ُۡ ًَِؽه ِي بِ دََبََٰؿَك ٱَّلٍّ

 [ُ] ﴾     َِٝؽيٌؿ 
)  بالمد ) شىوقو

[َّٖ] 

ٮرٍ  ﴿ ُُ ِٓ اْۡلَََصَ ٢ْ٬َ دَؿى ٨ْ٦ِ ُذ  [ِِٔ] وَّرل( ثافدغاـ ) ذىؿ [ّ] ﴾     َٚةرِْص
ًَة ث٧ََِطَٰجًَِط  ﴿ ۡج ٧َةَٓء ٱلَّ ۡؽ َزيٍّ٪ٍّة ٱلكٍّ َٞ اَّلَّا( ثافدغاـ [ٓ] ﴾     َو٣َ لى ىد زَّ  [َُٖ] ) كى
ًُۡس٥ۡ   ﴿ َ٤ َٔ ن يُۡؿِق٢َ 

َ
٧َةٓءِ أ ٨ ِػ ٱلكٍّ ٦ِ٪ُذ٥ ٦ٍّ

َ
ۡم أ

َ
أ

 [ُٕ] ﴾    َظةِوٗجة  
( ثالل ؿ ـى ًملوـي  ) لى

[َُٓ] 

 سورة القلم

ُؿوَن  ﴿ ُُ ٥َِ٤ َو٦َة يَۡك َٞ ( [ُ] ﴾        ٓنۚۡ َوٱ٣ۡ  [ٕٔ] )ف كَّ ال ىمىـً
 سورة الحاقة

ٍُّٝح   ﴿ َٟ ٦َة ٱۡۡلَٓا َٰ ۡدَرى
َ
( ثافمال  [ّ] ﴾    َو٦َةٓ أ  [ُُْ] ) لىٍدرىاؾى

ًَحٍ  ﴿  [ِِٔ] ) دىهىؿ وَّرل( ثافدغاـ [ٖ] ﴾ َذَ٭٢ْ دَؿى لَُ٭٥ْ ٨ْ٦ِ ثةرِ
ۡٮُن وَ  ﴿ َٔ َُٰخ وََصةَٓء ِٚۡؿ ٨٦َ َرۡج٫َُ٤ۥ َوٱل٧ُۡۡؤدََِٛؿ

َبحِ   َِ  [ٗ] ﴾    ثِٱۡۡلَة
( ثافثداؿ  ) كىالميكوىًفكىاتي

[ِْْ] 

﴿  ٫ًَۡ وَت ٠َِتَٰجِ
ُ
ًۡتَِِن ل٥َۡ أ ٮُل َي٤ََٰ ُٞ ( [ِٓ] ﴾َذًَ  [ُُْ] )ًكوىاًثوى

﴿  ٫ًَۡ ۡدرِ ٦َة ِظَكةبِ
َ
 ﴾َول٥َۡ أ

ـى ٍدًر( ثالل ؿ [ِٔ] لى (، ) كى  )ً ثىاًثوى
[َُٓ ُُْ

] 
ۡدَِنَٰ َخِّنِ ٦َةَِل٫َۜۡۡ   ﴿

َ
( [ِٖ] ﴾     ٦َةٓ أ اًلوى  [ُُْ] )مى

﴿  ٫ًَۡ َٟ َخِّنِ ُق٤َۡعَٰ٪ِ َ٤٬َ   ﴾ [ِٗ] )  [ُُْ] )ثيٍمطىاًلوى
 سورة المعارج

 [ِِْ] ) ويكًكاه( ثافثداؿ [ُّ] ﴾ َوَِٚى٤ًَذ٫ِِ ا٣ٍِّت دُْؤوِي٫ِ  ﴿
ىَٰ  ﴿ َْ َ٭ة ٣َ ٓ  إِجٍّ  [ُِِ] ثالو ماؿ( -ال )لىظى  ثافم [ُٓ] ﴾    لََكٍّ
َِٕي ﴿ ُِ َٟ ُمۡ٭ ُؿواْ َِٝج٤َ َٛ ِي٨َ َز ( [ّٔ] ﴾   َذ٧َةِل ٱَّلٍّ ا ًؿ الًَّذافى  [َُْ] ) دىمى
ْ يَۡٮَمُ٭٥ُ ﴿ ٮا ُٞ َٰ ـَ َٰ يُ ْ َظتٍّ ُجٮا َٕ ْ َوَي٤ۡ ٮا ًُ ََٚؾر٥ۡ٬ُۡ ََيُٮ

ُؽونَ  َٔ ِي يُٮ  [َِْ] ﴾ ٱَّلٍّ

    )اىٍم ىكا(

[َِِ] 
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 سورة المدثر

﴿  َٰ ۡدَرى
َ
ُؿ َو٦َةٓ أ َٞ ( ثافمال  [ِٕ] ﴾   َٟ ٦َة َق  [ُُْ] ) لىٍدرىاؾى

َٟ إِّلٍّ ٬َُٮۚۡ َو٦َة ِِهَ إِّلٍّ  ﴿ ِ ٥َُ٤ ُص٪ُٮَد َرّب ٕۡ َو٦َة َح
 ذ٠َِۡؿىَٰ 

 ﴾     ل٤ِۡبََِشِ  
[ُّ] 

 )ذيكىر  ًذاىه(

 
[ِْٗ] 

ؿَ ﴿  َٞ مىككُّـ ( ثافدغاـ [ِْ] ﴾   ٦ة َق١ََ٤ُس٥ْ ِػ َق  [ُٓٔ] ) ثى
 سورة القيامة

 [ٗٔ] باإلدغام ) مىٍف رَّاؽو( [ِٕ] ﴾ر٢ًَِ ٨٦َۜۡۡ َراٖق وَ  ﴿
ىأ ﴿  ٍُّ ٫ِ٤٬ِۡۦ َحَذ٧َ

َ
 [ُِِ] ثالو ماؿ( -)اىوىمىطَّ  ثافمال  [ّّ] ﴾     ُث٥ٍّ َذ٬ََت إََِلأ أ

 سورة اإلنسان

ًِۡ٭٥ أَِب﴿  َ٤ َٔ ةُف  َُ ۡزَٮاٖب َوُي
َ
حٖ َوأ ٌٍّ ًَحٖ ٨ِ٦ّ ِٚ جِ

 ۠ ُرو٬َة ََٝٮا ١٥ََك٩َۡخ ََٝٮارِيَؿا حٖ َٝؽٍّ ٌٍّ ِ ٚ ٨ِ٦ ْ رِيَؿا
ِؽيٗؿا  ۡٞ  ﴾   َت

ًرارىا [ُٔ ُٓ] ( -) حىكى ًرارى  [ُِّ] حىكى

 سورة المرسالت

 [ََِ] ) دىٱلميمً اىًَّٰت ذّْكرنا( [ٓ] ﴾َٚٱل٤٧َُِۡۡٞحَِٰخ ذ٠ًِۡؿا  ﴿
٤َْخ ﴿  ّصِ

ُ
ّيِ يَْٮٍم أ

َ
مىت( ثالل ؿ [ُِ] ﴾ ِِل  [ُْ] ) اىكـن  ّْ
َْصِ إ٩ٍِّ٭ة دَْؿِِم بَِِشَ ﴿  َٞ ( [ِّ] ﴾       ٍر ََك٣ْ رو  [ُْٔ] بالترقيق ) ًثشىرى

 سورة النبأ

ٗقة د٬َِةٗرة  ﴿
ۡ
 [ُِْ] ) كىاثىان( ثافثداؿ [ّْ] ﴾      َوَمأ

 ثكرة اللازمات
ََصَٰ  ﴿ َٔ َب َو  [ُِِ] الو ماؿ -)كىمىطى ( افمال  [ُِ] ﴾     ١ََٚؾٍّ

 سورة عبس

أ ﴿ بََف َودََٮىلٍّ  [ُِِ] ثالو ماؿ( -وىكلَّ  ثافمال ) كى  [ُ] ﴾     َٔ
 سورة المطففين

ْ يَۡسِكُجٮَن  ﴿ ة ََك٩ُٮا َٰ ٤ُُٝٮبِِ٭٥ ٦ٍّ لََكٍّ  ث٢َۜۡۡ َراَن ٰىََلَ
   ﴾ 

[ُْ] 
)  باإلدغام ) ثىٍؿ رَّافى

[ِِٖ] 

٤ُٮنَ ﴿  َٕ ْٛ ةُر ٦ة َك٩ُٮا َح ٍّٛ  ]ّٔ[ ﴾   ٢ْ٬َ زُٮَِّب ا١ُْ٣
( ثافدغاـ  [ِِٔ] ) ذىؿ قًُّكبى
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 شقاقسورة اإلن

اىٍطمى ( [ُِ]       ﴾ َوَيْىَل َقِٕرياً ﴿   [َُّ] بالتغليظ ) كى
 سورة البروج

ۡؿِش ٱل٧َِۡضًُؽ ﴿  َٕ  ﴾   ُذو ٱ٣ۡ
 

[ُٓ] 
ً اًد(  )المى

[ّٖٕ] 

 سورة الطارق

﴿  ِٞ ِ ًَۡ٭ة َظةٚ َ٤ َٔ ة  ٍّ٧ٍّ ٖف ل ۡٛ  [ُُِ] )لىمىا( [ْ] ﴾    إِن ُُكَّ َج
 ثكرة األمم 

 ﴿ 
َ
 [ُِِ] ثالو ماؿ( -)األىٍش ى  ثافمال  [ُُ] ﴾        ۡمَ  َوَيَذَض٪ٍُّجَ٭ة ٱِۡل

 ثكرة الثمد
٤ًَِْ٭٥ْ ٩ةٌر ُمْؤَوَؽةٌ ﴿ دةه( ثافثداؿ [َِ] ﴾     َٔ  [ِْٓ] ) ميكطى

 ثكرة الشمس
ََٰ٭ة  ﴿ ى َٞ ۡم

َ
َر أ َٕ  [ُِِ] ثالو ماؿ(-) لىٍش ىاذىا ثافمال  [ُِ] ﴾      إِذِ ٱۢنَج

 ثكرة الماؿ

ة  ﴿ ٍّ٦
َ
ىَٰ َوٱتٍَّ َٰ َٚأ َُ ۡخ

َ
 [ٓ] ﴾      ٨ۡ٦َ أ

 -) لىٍمطى   كىاوَّ ى  ثافمال 
 ثالو ماؿ(

[ُِِ] 

ىَٰ  ﴿ ٍّْ ٩َؾۡردُُس٥ۡ ٩َةٗرا د٤ََ
َ
 [ُِِ] ثالو ماؿ( -)وىمىظَّ   ثافمال  [ُْ] ﴾      َٚأ

 ثكرة العمؽ
َٟ َذََتَِۡضأ ﴿  َٟ َربَّ ً ُِ ٕۡ  [ُِِ] اؿ(ثالو م-)دىوىرضى  ثافمال  [ٓ] ﴾َولََكۡٮَف ُح
َغأ  ﴿ ُۡ نَص٨ََٰ ََلَ ٓ إِنٍّ ٱۡۡلِ  [ُِِ] ثالو ماؿ( -)لىاىٍطغى  ثافمال  [ٔ] ﴾لََكٍّ

 ثكرة ال در
ْضؿِ ﴿  َٛ ِٓ ا٣ْ َ٤ ُْ  [َُّ] )مىٍطمى ( ثالوغماظ [ٓ] ﴾    َقٗلٌم ِِهَ َظتٍّ ٦َ

 ثكرة الثال 
َٟ ٥ۡ٬ُ َۡشَّ ٱ٣َۡۡبِيٍّحِ  ﴿ ِ ْوَلأه

ُ
 [ِّٔ] ً () اٍلثىرًائى  [ٔ] ﴾   أ

 ثكرة العاداات

ا( [ّ] ﴾     َٚٱل٧ًَُِۡ٘سَِٰت ُوۡجٗعة  ﴿ ث ى ٍت طُّ  [َُِ] )دىٱلميًغارىَّٰ
َجرُِيۢ  ﴿ ثَّهيميك ًثًهـ( [ُُ] ﴾إِنٍّ َربٍُّ٭٥ ثِِ٭٥ۡ يَۡٮ٦َهِٖؾ ۡلٍّ  [ٓٗ] )رى
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 ثكرة ال ارم 
﴿  ٫ًَۡ َٟ ٦َة ٬ِ َٰ ۡدَرى

َ
( [َُ] ﴾    َو٦َةٓ أ  [ُُْ] ) مىاًذوى

ًٌَح ٩ةٌر ظ﴿  ـي( ثالل ؿ [ُُ] ﴾ة٦ِ اًماى ه الهىاكي  [ُْ] ) ى
 ثكرة الهمزة

َدهُۥ  ﴿ ؽٍّ َٔ َٓ ٦َةّٗل َو ِي ََجَ مَّ ى( [ِ] ﴾ٱَّلٍّ  [ُُّ] ) ى
٤ًَِْ٭٥ْ ُمْؤَوَؽةٌ ﴿  َٔ دىةه( ثافثداؿ [ٖ] ﴾    إ٩ٍِّ٭ة   [ِْٓ] ) ميكطى

 ثكرة الفاؿ
ُزٮلٍ ﴿ 

ْ
ٍٙ ٦َأ ْى َٕ ٤َُ٭٥ْ ٠َ َٕ ( ثافثداؿ) مىاكيك  [ٓ] ﴾    ََٚض  [ِِْ] ؿو

  ثكرة الكادركف               
ُِؿوَن  ﴿ َٰٛ َ٭ة ٱ٣َۡؿ حَّ

َ
د (   [ُ] ﴾   ٢ُۡٝ َيأ كفى  [ُْٔ] باىترقيق) الكىاًدري

 ثكرة افخالص
َظؽٌ ﴿ 

َ
ٮاً أ ُٛ ده( ثالل ؿ [ٓ] ﴾       ٠ُ  [ُْ] ) كيفيكا  ى
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 ةالنبوي األحاديث فيرس                           

 الصفحة                       الحديث                                   م      

 ) أ (

 ّٓٓ            ق( دمما لو  مم  الم اـ حاؿِّ) لف اللثو طم  ا مماه لخذ ثاد ممر)ت -ُ
 .له ممر ذذا م اـ لثالا إثراذاـ مماه الطالة كالثالـ...( 

 ّْٖ            ماؾ ليلزؿ  حاؿ : إلو ل ب لف لثمعه مف) احرل ممو د مت له لحرل مماؾ كم  -ِ
 ...(.غارم 

 ّْٔ            ) احرل ال ر ف مم   رؼ د اؿ ماكائاؿ: اثوزدر  د اؿ: احرل مم   رداف  د اؿ -ّ
 ماكائاؿ: اثوزدر  و  ثم  ثثع  ل رؼ كؿو شاؼو كاؼو ما لـ وخوـ  ا   

 .مذاب ثنا  ر م  اك  ا  ر م  ثنا  مذاب...(
 ) ب(

 ُٖ                 ت ثؿ ذك لثو(.            ) ثئثما أل دذـ ا كؿ لثات  ا  كات ككا -ْ
 ) ج (

 ِٗٓ           )  اق لمراثٌ  إل  رثكؿ ا طم  ا مماه كثمـ د اؿ: اا لثوق ا          -ٓ
 د اؿ: لثت ثلثوق ا كلكٌل  لثو ا(. 

 ) س (
 ِِّ                  -طم  ا مماه ك له كثمـ-ثكؿ ا ) ثألت للثنا كاؼ كالت حراقة ر  -ٔ

 ...(.حاؿ: كاف اىميدُّ طكوىه مدِّا 
 ) ؾ (

ِنَٰمۡحِمۡسِب﴿ ) كاف إذا حرل حطَّ  حراقوه  ا   ا  ا كؿ :  -ٕ ِ ٱلؿٍّ  ِّٓ                 ﴾١ ٱلؿٍِّظ٥ًِ  ٱّللٍّ
ِ َرّبِ ٱ٣ۡ ٧ۡ ٱۡلَۡ ﴿قـ ا ؼ قـ ا كؿ :    ﴾...(.٢َي َػ٧َ٤َِٰ ُؽ ّلِلٍّ

 ) ـ (
مَّ  -ٖ  ّّٓ             ) مف اط  ا كرثكله د د رشد كمف اعطهما ككحؼ  د اؿ رثكؿ ا طى

مَّـى : حـ لك اذذب ثئس الخطاب للت...  ثى مىٍاًه كى  (.المَّهي مى
 ) ك (

ٍف شىاق طىمَّؽ حىثؿ لىف اىمس(.              -ٗ  ِّٔ                                          ) كاً 
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 واراخ الكداة ا ثـ الرحـ
  رؼ األلؼ  

 ق(ُُْ)ت لثاف ثف وغمب الككدو  1

 ق(ُّْٗ)ت المارغلو =ثماماف ثف ل مد ثف إثراذاـ  2
 ق(ُُٔ)ت لدذـ ثف ملطكر الومامو ثف إثراذاـ  3

 ق(ُِْٗت)  الثملكدمإثراذاـ ش اوه=   4
 ق(ِّٕ)ت إثراذاـ ثف ممر ثف إثراذاـ= ال عثرم  5
 ق(ُُِ)ت الز اج  لثك إث اؽ =ـ ثف م مد الثرمإثراذا  6
 ق(ُّٔ)ت لثك ثكر ثف لثو داكد  7
 ق(ُّٗ)ت لثك ثكر ثف مااش الككدو ال ٌلاط  8
 ق(ِٖٓ)ت  عفر الككدو ثف م مد ل مد ثف  ثار ثف  9

 ق(ْٔٗ)ت غدادمػػطاذر الث كل مد ثف ثكار  لث  11
 ق(َّّ)ت اللثائو = عاب ال ادظػػل مد ثف ش  11

 ق(ِْٖ)ت  طالح المطرم ل مد ثف  12

 ق(ّْْ)ت مقماف ثف  عفر ثف ثكااف ثف ل مد  13

 ق(َْٓ)ت اثف الثاذش    =ل مد ثف ممو ثف ل مد ثف خمؼ األلطارم  14
 ق(َْٓ)ت   مد ثف ممو األلطارملاثف   15
 ق(َْْ)ت العثاس كلث =المهدكمل مد ثف ممار   16
 ق(ِْٓ)ت  مكف اللثاؿثف ل مد   17
 (قَّّت)  الثغدادم الضرار  عفر ثكل  ثراؿ ثف درح ثف ل مد  18
 ق( ْٖٓ)ت الثاه و   لثك ثكر  =الخثرك ردم ل مد ثف ال ثػػاف ثف ممو  19

 ق(َْٖ)ت  الفضؿ الخزامو كلث الخطاب ثف مدػػل   21
 ق(ِّْ)ت اثف م اذد =ل مد ثف م اذد الثغدادم  21
 ق( ّّٖ)ت لثك  عفر الل اس  ل مد ثف م مد ثف إثماماؿ=  22
 ق(ُُُٕ)ت الدمااطو الثلاق ثف مثدالغلو=  ل مد ثف م مد  23
 ق(ََُُ)ت األشمكلو  =ل مد ثف م مد ثف مثدالكراـ   24
 (قَِٓ)ت ل مد ثف م مد ثف مثد ا الثزم   25

 جدول فيرسة األعالم
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 ق(ّٖٓ)ت  ال زرم م مد ثف م مد ثف ممو ل مد ثف  26

 مكث  ثف ل مد  27
 

 ق(ُِٗ)ت قعمب =العثاس لثك الشاثالو ثاار ثف زاد ثف ا ا  ثف ل مد  28

 ق(َِٓ)ت ال مكالو = ال ثف لثكل مد ثف ازاد   29

 ق(ِّٕ)ت ل ػمد ثف اكثؼ الوغمثو  31

 ق(ٕٔٓ)ت  لثماف ال مثوا ل مد ثف اكثؼ ثف م مد=  31
 ق(ِِٗ)ت إدراس ثف مثد الكراـ ال داد  لثك ال ثف الثغدادم  32

 ق(ِٖٔ)ت لثك اع كب المركزم =إث اؽ ثف إثراذاـ  33

 ق(َِٔ)ت المثاثو  إث اؽ ثف م مد ثف مثد الر مف  34

 ق(ُِْ)ت لثمـ لثك ثعاد المل رم  35

 ق(َُٖ)ت إثمامػػاؿ ثف  عفر  36

 ذػ(ْٓٓ)ت إثماماؿ ثف خمؼ األلطارم  37

 ق(َُٕ)ت مثد ا ال ثط إثماماؿ ثف  38

 ق(ْٕٕ)ت  =اثف كقارلثك الفداقمماد الداف  ثف كقارإثماماؿ ثف ممر   39
 ق(ّٗ)ت طارمللس ثف مالؾ ثف اللضر ثف ضمضـ ثف زاد األل  41

 ق(ُٖٗ)ت لثك ثماماف الومػػامو  =لاكب ثف وماـ ثف ثماماف ثف لاكب  41

  رؼ ال اـ

 ق(ُٓٔ)ت لثك األشهب العطاردم   = عفر ثف  ااف الثطرم  42
 ق(َّّ)ت ثعد  المش الئو = عفر ثف ثماماف  43

 ق(ُْٖ )ت الطادؽ  عفر ال ثاف= ثف ممو ثف الثاحر م مد ثف  عفر  44

 ق(َّٕ)ت م مد عفر ثف  كلث  45

 ق(ِّ)ت  الغفارم ذر كلث لدب ثف  لادة=   46

  رؼ ال اق

 ق(َُّ)ت الم رئ م ثكب ثف مخمد ثف ال ثف ثف ال ثاب  47

 ق(ُْٓ)ت ثف ثمام ا =ال ثف ثف خمؼ ثف مثدا  48
 ق(ُّْٓ)ت الثاد  ثف الطدر  49
 ق(ّٕٕ)ت ممو الفارثو  كثل =ف ثف مثد الغفارػال ث  51
 )ت ثعد رطاطوالث= مقماف ثف ال ثف  51

 ق(َّٓ
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 ق(ْْٔ)ت  ممو األذكازم كلث =ال ثف ثف ممو ثف إثراذاـ  52
 ق(ّٖٓ)ت      اثف كاثاف =ال رثو ثافػػػكا ثف ل مد ثف م مد ثف ال ثف  53
 ق(َُُ)ت = ال ثف الثطرمثعاد لثك الثطرل اثار ثفال ثف   54

 ق(َّٕ)ت ثف خالكاه ا= ال ثاف ثف ل مد المغكم لثك مثدا   55

  = الطثرم                                          معركؼ ثف ثشر ثف ف ثا  56

 ق(َِّ)ت  ثاف ال عفو =ال عفو ممو لثك الكلاد ثف ممو ثف ال ثاف  57

 ق(َُٖ)ت الككدو دمػػاألث ممر لثك المغارة  ثف امافػػثم ثف  فص  58

 ق(ِْٔ)ت الدكرم =رمػػػػص ثف ممرك الثطػػ ف  59

 ق(ُٕٔ)ت مم ػػػث لثك= الارد ثف  ٌماد ثف ثمم   61

  شػعاب ثف  ماد  61

 ق(ُٔٓ)ت الزاات =الككدو الزاات  ثاب ثف  مزة  62

 ق(َُّ)ت األمرجالمكو=  طفكاف لثك ماد ثف حاس   63

  رؼ الخاق

                                                                      ثم  ثف خالد  64

 ق(َٓ)ت لثك لاكب األلطارم =ارمخالد ثف ازاد ثف كماب األلط  65

 ق(َِِ)ت ماث  لثك خالد  ثف خالد  66

 ق(ِِٗ)ت الثزار= خمؼ الثزار قعمب ثف ذشاـ ثف خمؼ  67

 ق(َُٕ)ت الفراذادم= وماـ ثف ممرك ثف ثف ل مد الخماؿ  68
  رؼ الداؿ

 (قِِّ)ت ثف لثو طاث = االمطرم ثماماف لثك ازاد ثف ذاركف داكد ثف  69

  مثاس ثف ا مثد ل مك  وػالمك درثاس  71

  رؼ الراق

مالوو=رضكاف ثف م مد   71  ذػ(ُُُّ)ت الميخى

 ق(ِّٓ ِّْ)ت الهذلو ال ثف لثك المؤمف  مثد ثف ركح  72

  رؼ الزام

 ق(ُُٔ)ت الق فو الطمت لثك حدام  ثف زائدة  73

 ق(ََّ)ت ثعد شادعو ػػال الزثارم ل مد ثف الزثار  74

 (قِٖ)ت لثك مراـ األثدم  ثاش ثف زر  75

 ق(ِٔٗ)ت زكراا ثف م مد ثف ل مد األلطارم  76
 ؽ.ق(ُٖ)ت  اللاثغ =المضرم الذثاالو معاكا  ثف زااد  77
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  رؼ الثاف

 ق(ٔٗ)ت   اثالوػػػالش ممرك لثك =الككدو إااس ثف ثعد  78
 ق(ُِٓ)ت                       ا لطارم زاد لثك =ا لطارم لكس ثف ثعاد  79
 ق(ٓٗ)ت لكالثو مػػػك ذـا اـػػذش ثف عاد ثف  ثارػػث  81
 ق(َُّ)ت لثك مقماف الضرار   =ثعاد ثف مثد الر اـ ثف ثعاد الثغدادم  81
 ق(ُٕٔ)ت  م مد لثك الدمش و  الولكخو ثف مثد العزازعاد ػػث  82
 (ذػُِٓت)  األخفش األكثط =ثعاد ثف مثعدة   83
 ق(َُٗ)ت م مد لثك الككدو  الهاللو مامكف ثفه ثيفااف ثف ماال  84
 ق(ُُٕ)ت المزلو مك ذـ لذرػػػالم لثك الطكاؿ ثماماف ثف ثالـ  85
 ق(َِٕ)ت ثعد                           الثغدادم م مد لثك ماطـ ثف ثمم   86
)ت ثعد  ثف م مد = ال مزكرمثماماف   87

 (قُُٖٗ
 ق(ِّٓ)ت الزذرالو داكد ثف ثماماف  88
 ق(ِِٓ)ت  وػػػثماماف ثف مثدالر مف الطم  89
 ق(َُٕ)ت  ٌماز ثف= امثمـ م مد ثف ثف امافػػػثم  91
 ق(ُْٖ)ت ثماػػماف ثف مهراف األثدم الكاذمو لثك م مد= األممش   91
 ق(ُٖٖ)ت الكػػكدوغالب  مامر ثف ثف ماـػػػث ثف ماث  ثف ثيماـ  92
 ق(ُْٗ)ت  الكاثطو مك ذـ مموػالث لمار ثف ثكاد ثف مثد العزاز  93
 ق(ِْٖ)ت  اوـ الث ثوالو كلث =م مد ثف ثهؿ  94

  رؼ الشاف
 ق(َُٔ)ت  ثف مثاد لثك داكد المكو شثؿ  95
 ق(َُٗ)ت  ش اع ثف لثو لطر الثمخو  96
 ق(ُّٖ َُّ)ت اع كب ثف ثر س ثف شاث  ثف لطاح  97

  رؼ الطاد
 ق(ُِٔ)ت = الثكثوطالح ثف زااد الرثوثو  98

  رؼ الطاق
 ق(ّٗٗ)ت ال مثو  غمثكف ثف= ا مثاد ثف عـػػالمل مثد ثف طاذر  99

 ق(ٖٕٔ)ت  األطثهالو = ثف مرب طاذر  111
  رؼ العاف

 ق(ُِٖ)ت مك ذـ األثدم  الككدو ثكر لثك اللَّ كد لثو ثهدل  ثف ماطـ  111
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 ق(ُٖٔ)ت                                                   العثاس ثف الفضؿ  112
 ق(َْٓ)ت ال مطو  ال ثف ثف ل مد ثف دارس ثف مثد الثاحو  113
 ق(ُْٓ)ت اثف مطا  لثك م مد=مثد ال ؽ ثف غالب   114
 ذػ(ٓٔٔ)ت لثك شام  الم دثو   =الر مف ثف إثماماؿ ثف إثراذاـ مثد  115
 ق(ٔٗ)ت الق فو  ال ارث ثف لفا  ثكرة لثو ثف الر مف مثد  116
 ق(ُِٖ)ت لثمـ ثف زاد ثف الر مف مثد  117
 ق(ٗٓ)ت ذرارة  لثك مثد الر مف ثف طخر الدكثػػػو=  118
 ق(ُِٔ)ت ثف مثدكسا =عوػػؾ األطملمماالر مف ثف مثدكس مثد مثد  119
 ذػ(ُٔٓ)ت اـ اثف الف=الط مو خمؼ ثف مواؽ ثف الر مف مثد  111
 ق(ُِٖ)ت  وػػشػػالدم ممرك ثف الر مف مثد  111
 ق(ٕٕٓ)ت الر مف ثف م ػػػمد= لثك الثركات األلثارم  مثد  112
 ق(َُْ)ت اثف زل م  =الر مف ثف م مد لثك زرم  مثد  113
 ق(ُُٕ)ت األمرج =األمرجز ػػػمثف ذر مف ػػػمثد الر   114
 (قَُّْ)ت ال اضوثف مثد الغلو مثد الفواح   115
 ق(َُْٗ)ت الفواح المرطفو الم رم مثد  116
 ق(ِِْ)ت  مثد ا ثف ل مد ثف ثشر  117
 ق(ْٕ)ت الثممو الر مف مثد لثك الككدو= رثاع  ثف  ثاب ثف ا مثد  118
 ق(ّٖٔ)ت          الثامرم           =مثد ا ثف ال ثاف اثك ل مد  119
 ق(ّٕ)ت  ملاؼ مثد ثف ذاشـ ثف المطمب مثد ثف مثد ا ثف الزثار  121
 ق(َٕ)ت  الثائب لثو ثف الثائب ثف ا مثد  121
 ق(ُُٖ)ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                    مثد ا ثف مامر الشامو  122
 ق(ٖٔ)ت ثف مثد المطمب ثف ذاشـ مثاس ثف ا مثد  123
 ق(َْٕ)ت ثد المؤمف الكاثطومثد ا ثف م  124
 ق(ُْٓ)ت ثثط الخااط   =ثف ل مد الثغدادم  لثك م مد مثد ا ثف ممو  125
 ق(ّٕ)ت ثف الػػػخطاب ثف ممرمثدا   126
 ق(َٖ)ت رثاع  لثو ثف مااش ثف ا مثد  127
 ق(َُِ)ت مثدا ثف كقار المكو الدارم  128
 ق(ِّ)ت الهذلو ثف مثعكدمثدا   129
  ضموالهادم الفمثد  131
 ق(ّٖٗ)ت  لثك الطاب ثف غمثكف =مثدالملعـ ثف مثادا ثف غمثكف  131
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 ق(ّْٗ)ت لثك طاذر ثف لثو ذاشـ=الثغدادم ثف م مد مثدالكا د ثف ممر  132
 (ُِٗ)ت الككدو  طثاح ثف شراح لثو ثف الطثاح ثف مثاد  133
 ق(ِّٗ)ت المكطمو= لثك الفوح  اثف  لو    مقماف اثف  لو  134
 ق(ُٕٗ)ت كرش =ف مثد ا  لثك ثعاد المطرممقماف ثف ثعاد ث  135
 ق(ْْْ)ت =الدالواد لثك ممرك الدالو ػمقماف ثف ثع  136
 ق(ٔٔ)ت                                                   الطائو  اوـ ثف مدم  137
 ق(ََِ)ت حثؿ  المرم الض اؾ لثك طالح ثف زاد ثف مراؾ ثف خالد  138
 ق(ُّٔ)ت الق ف   ازاد لثك زاد ثف الثائب ثف مطاق  139
 ق(ُٖٗ)ت  المكو ال اثـ لثك مامر ثف كقار ثف مكرم  ثف ثماماف  141
 ق(ٔٗٓ)ت                                            لثك العال ال ادظ   141
 ق(ّّْ)ت مك ػالعم  142
 ق(ُْٕ)ت ال ٌمامٌو   =لثك ال ثف  ممو ثف ل مد  143
 (قُٖٗت)  ممو ثف  مزة الكثائو  144
 ذػ(َُٖ)ت ال اطح= اثف ال اطح ثف م مد  مقمافثف ممو   145
 ق(َْٓ)ت الخااط   = ممو ثف م مد لثك ال ثف  146
 ذػ(ُُّٖ)ت ممو م مد الضثاع   147
 ذػ(ّْٔ)ت ممـ الداف الثخاكم  =ممو ثف م مد ثف مثدالطمد  148
 (قُُُٖ)ت الطفاحثو = الطفاحثو  ثف م مد ممو اللكرم  149
 ق(َِْ)ت ممر ثف  فص المث دم  151
 ق(ِّ)ت العدكم طابثف الخممر   151
 ق(ّٖٗ)ت ممر ثف حاثـ اللشار  152
 ق(ُِِ)ت  الككدو طثاح ثف شراح لثو ثف ممرك ثف الطثاح  153
 ق(َُٖ)ت ثاثكاه  =ممرك ثف مقماف ال ارقو  154
 ق(ُْٓ)ت الل كم المازلولثك ممرك ثف العالق   155
 ؽ.ق(ِِ)ت ثف شداد ثف ممرك العثثو ملورة  156
 ق(ِّ)ت لدرداق لثك ا =مكامػػػر ثف مامر  157
 ق(َِِ)ت  = حالكفماث  ثف مالا ثف كرداف  158
 ق(َُٔ)ت  =اثف كردافالمدلو ال ذاق ال ارث لثك ماث  ثف كرداف  159
   رؼ الفاق 
 ق(َُْ)ت               الفوح كلث ثف مكث = ثف ل مد دارس  161



 

454 
 

 ق(ّٓ)ت  األلطارم لاحد ثف دضال  ثف مثاد  161
 (قَِٗ)ت ثف ماث  شاذاف ثف الفضؿ  162
   رؼ ال اؼ 
                                                              حاثـ ل مد الر كم  163
 ق(ِِْ)ت لثك مثاد ال اثـ ثف ثالـ  164
 ق(َٗٓ)ت  الشاطثو =لثك م مدثف خمؼ  دارة ثف ال اثـ  165
 ق(ِِٓ)ت الكزاف ازاد ثف ال اثـ  166
 ق(ُُٖ)ت ثف دمام  الثػػدكثو حوادة  167
 ق(ََِ)ت ثعد لثك مثد الر مػػف األزاذالو  ف مهرافحواث  ث  168
   رؼ الالـ 
 ق(ُْ)ت العامرم   عفر ثف مالؾ ثف مامر ثف ثف رثاع  لثاد  169
 ق(َِْ)ت الماث ثف خالد لثك ال ارث الثغدادم   171
   رؼ الماـ 
 ق(ُٕٗ)ت ث وػاألط مامر لثو ثف مالؾ ثفمالؾ ثف للس   171
 ق(َٓٓ)ت لثك الكـر =ػهركزكرم الثغدادمالمثارؾ ثف ال ثف ثف ل مد الش  172
 ق(َُّ)ت المكو  ال  اج لثك م اذد ثف  ثر  173
 ق(ّٖٖ)ت الشطكم= م مد ثف ل مد ثف إثراذاـ ثف اكثؼ لثك الفرج  174
 ق(َّٕ)ت لثك ملطكر =زذرمم مد ثف ل مد األ  175
 ق(ٕٔٔ)ت ال رطثو  =م مد ثف ل مد ثف لثو ثكر  176
 ق(ِّٖ)ت                                           شلثكذ   اثف  لاكب ثف الطمت=م مد ثف ل مد ثف   177
 (ذػٔٓٔ)ت   المكطمو= شعم  المكطمو م مد ثف ل مد ثف م مد  178
 ق(َِْ)ت الشادعو م مد ثف إدراس  179
 (قِْٗ)ت لثك رثاع   م مد ثف إث اؽ  181
 ق(ِٔٓ)ت الثخارم =ثماماؿ ثف إثراذاـإم مد ثف   181
 ق(َُّ)ت اثف  رار الطثرم= الطثرمم مد ثف  رار ثف ازاد   182
  الشمكلو  ثاب ثف م مد  183
 (قُٖٗت) الشاثالو ال ثف ثف م مد  184
 ق(ّْٓ)ت م ثـ  ثفم مد ثف ال ػػثف ثف اع كب= لثك ثكر   185
 ق(ُِٓ)ت لثك العز ال اللثو   =م مد ثف ال ثاف ثف ثلدار الكاثطو  186
 ق(َُّ)ت م مد ثف  مدكف ال ذاق  187
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 ق(ُّٕٓت ) م مد خمؼ ال ثالو  188
 ق(ْٖٗ)ت م مد ثف خماؿ ال ثاحثو   189
 ق(ُِِْ)ت م مد ثالـ م اثف  191
 ق(ِّٔ)ت ال كذرم شاذاف ثف م مد  191
 ق(ْٕٔ)ت لىثيك مثد ا ثف شراح = م مد ثف شراح ثف ل مد الرمالو  192
 ق(َُْٓ)ت م مد الطادؽ حم اكم   193
  المرم طالح ثف م مد  194
 ق(ٔٗ)ت حلثؿ  =م ػػمد ثف مثد الر مف ثف خالد  195
 ق(ُِّ)ت  اثف م اطفم مد ثف مثدالر مف الثهمو=  196
 (قِٕٔ)ت   اثف مالؾ م مد ثف مثدا ثف مثدا=  197
 ق(ِّٓ)ت اللٌ اش ا مثد ثف م مد  198
 ق(َْٓ)ت لثك مثدا ال اكـ = م مد ثف مثدا اللاثاثكرم  199
 ق(ُّْ)ت لثك العالق الثغدادم =م مد ثف ممو ثف ل مد الكاثطو  211
 ق(َِٕ)ت الكاحدم ممر ثف م مد  211
 ق(ِّٖ)ت  م مد ثف ال اثـ ثف م مد ثف ثشار= لثك ثكر ثف األلثارم   212
 ق(ِّٖ)ت =ركاسالثطرم ا مثد لثك المؤلؤم الموككؿ ثف م مد  213
 ق(ُُّّ)ت م مد الموكلو  214
 ق(َٔٓ)ت الث اكلدم   =م مد ثف م مد ثف مثد الرشاد ثف طافكر  215
 ق(ّّٖ)ت اثف ال زرم =ثف ممو  لثك الخار  م مد ثف م مد ثف م مد  216
 ق(ٕٖٓ)ت اللكارم=م مد ثف م مد ثف م مد ثف ممو لثك ال اثـ  217
 ق(ُُْٓ)ت م مد المرمشو  218
 ق(َّٕ)ت الطُّكًرم =م مد ثف مكث  ثف مثد الر مف  219
 ق(ِٖٔ)ت   المثرد =العثاس لثك ازاد ثف م مد  211
 ق(ْٕٓ)ت دلثولثك  ااف األل =م مد ثف اكثؼ ثف ممو اللفزم  211
 ق(ِٖٓ)ت = لثك لشاط  إثراذاـ ثف الرثعوذاركف م مد ثف   212
 ق(َُّ)ت ثعد الوٌمار ذاركف ثف م مد  213
 ق(َِٕ)ت الق فو بػكذ ثف م مد  214
 ق(ِٖٖ)ت  الطغار الكثائو ا ا  ثف م مد  215
 ق(َُِٕ)ت م مكد ثف مثدا ال ثالو= األلكثو   216
 ق(ّٖٓ)ت الزمخشرم = م مكد ثف ممر ثف م مد  217
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  المفثر ثفااف ثف مثمـ  218
 ق(ّ)ت مطعب ثف ممار  219
  معاذ ثف معاذ  221
 ق(َٔ)ت معاكا  ثف لثو ثفااف  221
 ق(ُٓٔ)ت شكافػػمعركؼ ثف م  222
 (قَِٗت)  = لثك مثادةالثطرم الوامو المقل  ثف معمر  223
 ق(ُٗ)ت هاب المخزكموػالمغارة ثف لثو ش  224
 ق(ُّّ)ت الككدو  ثوػػالض ذاشـ لثك م ثـ ثف مغارة  225
 ق(ُٖٔ)ت          ثوػالض المفضؿ  226
 ق(َُٓ)ت  الخرثالو ثشار ثف امافػػػم اوؿ ثف ثم  227
 ق(ّٕٓ)ت  لثك م مد ثف لثو طالب ال اثو مىكو  228
 (قَُِْت)        ال طافثف خماؿ ملاع   229
  العمرم زاد لثك شاذاف ثف الملهاؿ  231
 ق(ُّٔ)ت مكث  ثف  رار الل كم  231
  مكث  ثف ازاد الكلدم  232

 رؼ اللكف 
 ق(ُٗٔ)ت المدلو لاد  ثف مثد الر مف ثف لثو لعاـ  233
 ق(ْٔ)ت اللعماف ثف ثشار  234
 ق(َُٓ)ت  لاف  لثك كدو=الكػػ مك ذـ الوامو زكطا اللعماف ثف قاثت ثف  235

  رؼ الكاك
 ق(ُٓٗ)ت  العثاس لثك مثمـ ثف الكلاد  236
 ق(َُٗ)ت  وػػػالمك األخراط لثك كذب ثف كاضح  237

  رؼ الهاق
 ) قُّٗ)ت                                       الرشاد ذاركف=ا الملطكر مثد ثف المهدل م مد ثف اركفذ  238
 ق(ِِٗ)ت األخفش مكث  ثف ذاركف  239
  ارمػذشاـ مثد ال كاد الزذ  241
 (قِْٓت) ذشاـ ثف ممار ثف لطار ثف ماثرة  لثك الكلاد الثممو  241
 ق(ُُْ)ت  الفرزدؽ =ذماـ ثف غالػػب  242
 ق(ِٔ)ت   لـ ثمم  =ال رشا  ا مثد ثف المغارة ثف لد ثلت لثو لما ذ  243
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  رؼ الااق
 ق(َِّ)ت  األمكم ال رشو ثماماف ثفا و ثف لدـ   244
 ق(ُْٓ)ت ا ا  ثف ال ارث الذمارم  245
 ق(َِٕ)ت  الفراق ثف مثدا ثف ملظكر= زااد ثف ا ا   246
 ق(َِِ)ت  الازادمثف المثارؾ ا ا    247
 ق(ِّْ)ت العمامو م مد ثف ا ا   248
 ق(َٗ)ت  الثطرم العدكالو ثماماف لثكا ا  ثف اعمر   249
 ق(َُّ)ت                         ازاد ثف لثو مالؾ =الدمش و ذال  ثف مثدالر مف ثف ازاد  251
 ق(َُّ)ت  المدلو  عفر لثكالمخزكمو ال ارئ=  ازاد ثف ال ع اع  251
 ق(َِٓ)ت  ال ضرمو إث اؽ ثف اع كب  252
 ق(ََِ)ت  األمش  خماف  فث اع كب  253
 ق(ْٓٔ)ت ال اثـ كلث =اكثؼ ثف  ثارة الهذلو  254
 (قَِْ)ت   لثك اع كب األزرؽ =ارػاث ثف ممرك ثف اكثؼ  255
 (ذػُِٖت)   الضثو الر مف مثد لثك اكلس ثف  ثاب  256
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 مصادر والمراجعال

  رؼ األلؼ
إثراذاـ مثػد الػر مف خمافػ  ك خػركف: المكثػكم  ال ر لاػ  الموخططػ   الم مػس األممػ  لمشػؤكف  -ُ

 ـ(.ََِِ-قُِّْمطر ) -افثالما 
                                      دار الػػػػػدمكة.                                       العرثاػػػػػ  و  اػػػػػؽ: م مػػػػػ  المغػػػػػ  : المع ػػػػػـ الكثػػػػػاط: كلخػػػػػركف مطػػػػػطف  إثػػػػػراذاـ -ِ
اللهااػػ  دػػو غراػػب ال ػػداث : ق(َٔٔت المثػػارؾ ثػػف م مػػد ال ػػزرم)تاثػػف األقاػػر: لثػػك الثػػعادا -ّ

-قُّٗٗثاػركت ) -و  اؽ: طاذر ل مد الزاكم كم مػكد م مػد الطلػا و  المكوثػ  العمماػ  :كاألقر
 ـ(.ُٕٗٗ

مػػػػالـ الكوػػػػب         مغػػػػ  العرثاػػػػ  المعاطػػػػرةمع ػػػػـ ال: ق(ُِْْمػػػػد مخوػػػػار مثػػػػد ال ماػػػػد ممػػػػر)تل  -ْ
مػالـ الكوػػب   :مع ػـ الطػكاب المغػػكم كدلاػؿ المق ػؼ العرثػو  ـ( ََِٖ -ذػػ  ُِْٗط/ األكلػ   )

 ـ(. ََِٖ -ذػ  ُِْٗط/ األكل  )   ال اذرة 
شػػرح طاثػػ  اللشػػر دػػو : ق(ّٖٓثػػف م مػػد ثػػف اكثػػؼ ال ػػزرم )ت ل مػػد ثػػف م مػػد ثػػف م مػػد -ٓ

 ـ(. َََِ -ذػ  َُِْط/ القالا )  ثاركت –العمما   دار الكوب  ال راقات
ال كاشػػو األزذراػػ  دػػو  ػػؿ للفػػاظ الم دمػػ  : ثػػف مثػػد ا ثػػف لثػػو ثكػػر األزذػػرماألزذػػرم: خالػػد  -ٔ

 .شرح الم دم  ال زرا   ال زرا 
دار    وهػػذاب المغػػ : ق(َّٕاألزذػػرم: م مػػد ثػػف ا مػػد ثػػف األزذػػرم الهػػركم اثػػك ملطػػكر )ت -ٕ

مركػػز الث ػػكث دػػو كماػػ    معػػالو ال ػػراقات : ـ(ََُِط/ األكلػػ  )  ثاػػركت –العرثػػو  إ اػػاق الوػػراث
 ـ(.ُُٗٗ-ق ُُِْط/ األكل  )   امع  الممؾ ثعكد المممك  العرثا  الثعكدا  –اآلداب 

ا خوالؼ ثاف : ق(ْٕٔافشثامو: لثك مثد ا م مد ثف شراح الرمالو افشثامو األلدلثو )ت -ٖ
ال ضػػػرمو دػػػو ركااػػػ  ركاػػػس كركح ملػػػه كثػػػاف لػػػاد  دػػػو ركااػػػ  كرش ملػػػه   اع ػػػكب ثػػػف اثػػػو اثػػػ اؽ

: مهدم ثف دذامر رثال  ما ثوار مف ال امع   إمداد الثا ث :المثم  اخوطار ب )مفردة اع كب(
 ق(.ُِْٖكما  ال ر ف الكراـ كالدراثات األثالما  ) –افثالما  

ملار الهدل دو ثااف الكحػؼ : ق(ََُُاألشمكلو: ل مد ثف مثد الكراـ ثف م مد المطرم )ت -ٗ
 -ذػػ  ُِِْط/ األكل )  ثاركت –شراؼ لثك العال العدكم   دار الكوب العمما   :و  اؽ :كا ثوداق
 ـ(. ََِِ

شػػرح األشػػمكلو : ق(ََٗم مػػد ثػػف ماثػػ  اثػػك ال ثػػف )ت األشػػمكلو: لػػكر الػػداف ممػػو ثػػف -َُ
 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٗط/األكل )  لثلاف –دار الكوب العمما  ثاركت   مم  للفا  اثف مالؾ
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ركح المعالو دو : ق(َُِٕد ا ال ثالو األلكثو )تاأللكثو: شهاب الداف م مكد ثف مث -ُُ
 ثاركت. –دار إ ااق الوراث العرثو   وفثار ال ر ف العظاـ كالثث  المقالو

لثػػػك األلطػػػارم   األلثػػػارم : كمػػػاؿ الػػػداف مثػػػد الػػػر مف  ثػػػف م مػػػد ثػػػف ثػػػعاد ثػػػف مثاػػػد ا   -ُِ
دار  و  اػػؽ: م مػػد م ػػو الػػداف مثدال ماػػد  :افلطػػاؼ دػػو مثػػائؿ الخػػالؼ: ق (ٕٕٓالثركػػات )ت

 -و  اػؽ: إثػراذاـ الثػمرائو   مكوثػ  الملػار الزرحػاق :لزذ  األلثاق دو طث ات األدثػاق  دمشؽ -الفكر
ألكلػػػ  ط/ ا  دار األرحػػػـ ثػػػف لثػػػو األرحػػػـ  لثػػػرار العرثاػػػ   ـ(ُٖٓٗ -قَُْٓردف  ط/ القالقػػػ  )األ
 ـ(.ُٗٗٗ-قَُِْ)

الزاذػر دػو : ق(ِّٖاثف األلثارم م مد ثػف ال اثػـ ثػف م مػد ثػف ثشػار اثػك ثكػر األلثػارم )ت -ُّ
إاضػاح   ط/األكلػ    ثاػركت -مؤثث  الرثػال و  اؽ:  اوـ طالح الضامف   :معالو كممات اللاس

 .الكحؼ كاألثودل دو كواب ا مز ك ؿ
الػػدحائؽ الم كمػػ  دػػو : ق(ِٔٗزكراػػا األلطػػارم الشػػادعو)تف األلطػػارم: لثػػك ا ػػو زاػػف الػػدا -ُْ

الم طد لومخاص ما دػو   ـ(ََِٗ-قَُّْط/ األكل  )  طلعاق -مكوث  افرشاد   شرح الم دم 
 -ذػػػ  ُِِْثاػػركت  ط/ األكلػػ ) -و  اػػؽ: شػػراؼ لثػػك العػػال العػػدكم  دار الكوػػب العمماػػ   :المرشػػد
 ـ(. ََِِ

الػػػك از دػػػو شػػػرح : ق(ْْٔممػػػو ثػػػف اثػػػراذاـ ثػػػف اػػػزداد )تاألذػػػكازم: لثػػػك ممػػػو ال ثػػػف ثػػػف  -ُٓ
     ثاػػركت –و  اػػؽ: دراػػد  ثػػف ل مػػد  دار الغػػرب افثػػالم   :حػراقات ال ػػراق القمالاػػ  لئمػػ  األمطػػار

 ـ(. ََِِط/األكل ) 
  رؼ الثاق

ال ػػػام  : ق(ِٔٓمغاػػػرة   لثػػػك مثػػػد ا )تالثخػػػارم: م مػػػد ثػػػف إثػػػماماؿ ثػػػف إثػػػراذاـ ثػػػف ال -ُٔ
لطػػػ اح المخوطػػػر مػػػف لمػػػكر رثػػػكؿ ا طػػػم  ا مماػػػه كثػػػمـ كثػػػلله كلاامػػػه ) طػػػ اح المثػػػلد ا
-قَُْٕثاػػػػػركت  ط/ القالقػػػػػ  ) -و  اػػػػػؽ: مطػػػػػطف  الثغػػػػػا   دار اثػػػػػف كقاػػػػػر الامامػػػػػ : الثخػػػػػارم(
 ـ(.ُٕٖٗ

 عفػر المشػهكر ثػػف  ثػف الثػاذش: ل مػد ثػػف ممػو ثػف ل مػد ثػػف خمػؼ ا لطػارم الغرلػاطو لثػػك -ُٕ
 دار الط اث  لموراث.  لاع دو ال راقات الثث افح: ق(َْٓالثاذش)ت

: ق(ّٖٕذثػػػ  ا ثػػػف مثػػػد الػػػر اـ ثػػػف اثػػػراذاـ ال هلػػػو ال مػػػكم المعػػػركؼ ثػػػاثف الثػػػارزم )ت -ُٖ
: مثػػد ا ثػػف  امػػد ثػػف ل مػػد دراثػػ  كو  اػػؽ الثا ػػث :الفراػػدة الثارزاػػ  دػػو  ػػؿ ال طػػادة الشػػاطثا 

 ق(.ُُْٕ)  امع  اـ ال رل  كذو رثال  ما ثوار  الثمامالو
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كلػػز : ق(ٕٓٗالثرذػػاف دػػكرم: مػػالق الػػداف ثػػف  ثػػاـ الػػداف المو ػػو الهلػػدم الثرذػػاف دػػكرم)ت -ُٗ
 ـ(.ُُٖٗ-قَُُْط/ الخامث  )  مؤثث  الرثال   اؽ: ثكرم  االو ك طفكة الث ا  و: العماؿ

ثالثزار العوكو المعركؼ الثزار: لثك ثكر ل مد ثف ممرك ثف مثد الخالؽ ثف خالد ثف مثاد ا  -َِ
و  اػػؽ: م فػػكظ الػػر مف زاػػف ا كلخػػركف  : مثػػلد الثػػزار الملشػػكر ثثػػـ الث ػػر الزخػػار: ق(ِِٗ)ت

 ـ(.ََِٗ -ُٖٖٗط/ األكل )مف   المدال  الملكرة -مكوث  العمـك كال كـ 
  :خزال  األدب كلػب لثػاب لثػاف العػرب: ق(َُّٗل ادر ثف ممر الثغدادم )تالثغدادم مثد ا -ُِ

 ـ(.ُٖٗٗثاركت ) -دار الكوب العمما    اؿ طرافو/اماؿ ثدا  الاع كبو  اؽ: م مد لث
: ذػػ(ّٕٗدلثػو افشػثامو  لثػك ثكػر )تم مد ثف ال ثػف ثػف مثاػد ا ثػف مػذ   الزثاػدم األل -ِِ

 و  اؽ: م مد لثك الفضؿ إثراذاـ  دار المعارؼ ط/ القالا . :طث ات الل كااف كالمغكااف
 -مؤثثػػػ  الرثػػػال   مػػػف ركائػػػ  ال ػػػر ف: ـ(َُِٓالثػػػكطو)تم مػػػد ثػػػعاد رمضػػػاف الثػػػكطو:  -ِّ

 ـ(.ُٗٗٗ-قَُِْثاركت )
ٍكً ردم الخراث -ِْ ٍثرى الو  لثك ثكر الثاه و )ت الثاه و: ل مد ثف ال ثاف ثف ممو ثف مكث  الخي

المدالػػػػ   -ثػػػػ  الػػػػدارو  اػػػػؽ: م مػػػػد ضػػػػااق الػػػػر مف األمظمػػػػو   مكو :الثػػػػلف الطػػػػغرل: ذػػػػػ(ْٖٓ
مكػػػػ   -و  اػػػػؽ: م مػػػػد مثػػػػدال ادر مطػػػػا  مكوثػػػػ  دار الثػػػػاز :الكثػػػػرلالثػػػػلف   ـ(ُٖٗٗ-قَُُْ)

 ـ(.ُْٗٗ-قُُْْالمكرم  )
  رؼ الواق

و  اػػػؽ:  :الثػػػلف: ق( ِٕٗرة الورمػػػذم   لثػػػك ماثػػػ  )ت: م مػػػد ثػػػف ماثػػػ  ثػػػف ثػػك الورمػػذم -ِٓ
 ـ(. ُٕٓٗ-قُّٓٗط/ القالا  )  مطر -ل مد شاكر  شرك  مططف  ال مثو

  ح  ؿ مكثػ  دػرح اللاطػرم الوكراوػولـ ثف حػدكرم ثػف  مػد ثػف طػالالوكراوو: لثك مثدا غا -ِٔ
 -قُِْٖط/ القالاػػػػػ  )    األردفممػػػػػاف –دار ممػػػػػار   الدراثػػػػػات الطػػػػػكوا  ملػػػػػد مممػػػػػاق الو كاػػػػػد

 ـ(.ََِّ-قُِّْط/ األكل  )  مماف -دار ممار  م اضرات دو ممـك ال ر ف  ـ(ََِٕ
  رؼ القاق

خػػػػاص  :ق(ِْٗماؿ اثػػػػك ملطػػػػكر القعػػػػالثو )تثػػػػماالقعػػػػالثو: مثػػػػد الممػػػػؾ ثػػػػف م مػػػػد ثػػػػف ا -ِٕ
 ثاركت / لثلاف. -و  اؽ:  ثف األماف   دار مكوث  ال ااة  :الخاص

  رؼ ال اـ
 ُِِْط/ األكلػ )  دمشػؽ –دار ال مػـ   مع ػـ ممػكـ ال ػر ف: ال رمو: اثراذاـ م مػد ال رمػو -ِٖ
 ـ(. ََُِ -ذػ 
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     لهاا  ال كؿ المفاد دو ممـ الو كاد: ق(َُّٓد مكو لطر ال راثو)ت ثعد ال راثو: م م -ِٗ
 ـ(.ُٗٗٗ-قَُِْط/ األكل  )  مكوث  الطفا

ثػػػػػػػف م مػػػػػػػد ثػػػػػػػف اكثػػػػػػػؼ  اثػػػػػػػف ال ػػػػػػػزرم: لثػػػػػػػك الخاػػػػػػػر شػػػػػػػمس الػػػػػػػداف م مػػػػػػػد ثػػػػػػػف م مػػػػػػػد -َّ
 -و  اػػػػؽ: ممػػػػو  ثػػػػاف الثػػػػكاب  مكوثػػػػ  المعػػػػارؼ :الومهاػػػػد دػػػػو ممػػػػـ الو كاػػػػد: ق(ّّٖال ػػػػزرم)ت

و  اػػػؽ: م مػػػد ومػػػاـ : للشػػػر دػػػو ال ػػػراقات العشػػػرطاثػػػ  ا  ـ(ُٖٓٗ-قَُْٓالراػػػاض ط/ األكلػػػ )
الػػدرة المضػػائ  دػػو ال ػػراقات الػػقالث    ـ(ُْٗٗ-قُُْْط/ األكلػػ )   ػػدر  -الزمثػػو   دار الهػػدل

اللشػػر   ـ (َََِ-قُُِْط/ القالاػػ )  و  اػػؽ: م مػػد ومػػاـ الزمثػػو   دار الهػػدل :المومػػ  لمعشػػر
غااػػ  اللهااػػ   دػػػو   عػػ  الو اراػػ  الكثػػرلالضػػػثاع  المطثو  اػػؽ: ممػػو م مػػد  :دػػو ال ػػراقات العشػػر

اػ    دار المغلػو لملشػر كالوكز    موف الم دم  ال زرا   ق(ُُّٓط )  مكوث  اثف واما   طث ات ال راق
ط/    دار الكوػػػب العمماػػػ    مل ػػػد الم ػػػرئاف كمرشػػػد الطػػػالثاف  ـ (ََُِ-ق ُِِْط / األكلػػػ  )

و  اػػػػؽ: ل مػػػػد م مػػػػد مفمػػػػح  :قات العشػػػػرو ثاػػػػر الواثػػػػار دػػػػو ال ػػػػرا  ـ(ُٗٗٗ-قَُِْاألكلػػػػ   )
 ـ(. َََِ-ذػ ُُِْط/ األكل  )  األردف/مماف -ال ضاة   دار الفرحاف

و فػػػ  األطفػػػاؿ كالغممػػػاف دػػػو : ق(ُُٖٗال مػػػزكرم: ثػػػماماف ثػػػف م مػػػد ال مػػػزكرم )ت ثعػػػد  -ُّ
 و كاد ال ر ف.

اف ك ػكر شػكاذ الم وثب دػو وثاػ: ق(ِّٗمقماف اثف  لو المكطمو )تاثف  لو: لثك الفوح  -ِّ
-قَُِْط )  كزارة األكحػػػػػاؼ الم مػػػػػس األممػػػػػ  لمشػػػػػئكف األثػػػػػالما   ال ػػػػػراقات كاألاضػػػػػاح ملهػػػػػا

  ـ(َََِ-قُُِْثاػػػركت ط/األكلػػػ  ) -دار الكوػػػب العمماػػػ    ثػػػر طػػػلام  ا مػػػراب  ـ(ُٗٗٗ
 ثاركت. -و  اؽ: م مد ممو الل ار  مالـ الكوب  :الخطائص

ثػػلف : ق(ِِٕعث  الخراثػػالو ال ر ػػالو )تكر ثػػف شػػال ر ػػالو: اثػػك مقمػػاف ثػػعاد ثػػف ملطػػ -ّّ
الراػػاض   -و  اػػؽ: ثػػعد ثػػف مثػػد ا ثػػف مثػػد العزاػػز  ؿ  ماػػد  دار العطػػامو :ثػػعاد ثػػف ملطػػكر

 ق(.ُُْْط/األكل  )
الطػػ اح دػػو المغػػ     : ق(ّّٗف  مػػاد ال ػػكذرم الفػػاراثو)تال ػػكذرم: لثػػك لطػػر إثػػماماؿ ثػػ -ّْ

 ـ(.ُٕٖٗ-قَُْٕط/الراثع  )  ثاركت -العمـ لممالاافدار   و  اؽ: ل مد مثدالغفكر مطار
  رؼ ال اق

ضػػثو ال ػػاكـ: لثػػك مثػػد ا م مػػد ثػػف مثػػد ا ثػػف م مػػد ثػػف  مدكاػػه ثػػف لعػػاـ ثػػف ال كػػـ ال -ّٓ
و  اؽ: مططف  مثد ال ادر مطػا     :المثودرؾ مم  الط ا اف: ق(َْٓالطهمالو اللاثاثكرم )ت

 ـ(.َُٗٗ – ُُُْكل )ط/ األ  ثاركت –دار الكوب العمما  
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ٍعثػػػدى  الومامػػػو  لثػػػك  ػػػا -ّٔ وـ  اثػػػف  ثػػػاف: م مػػػد ثػػػف  ثػػػاف ثػػػف ل مػػػد ثػػػف  ثػػػاف ثػػػف معػػػاذ ثػػػف مى
 -و  اػػػؽ: شػػػعاب األرلػػػؤكط  مؤثثػػػ  الرثػػػال  :طػػػ اح اثػػػف  ثػػػاف: ذػػػػ(ّْٓالػػػدارمو  الثيثػػػوو )ت 

    الفكػػر و  اػػؽ: الثػػاد شػػرؼ الػػداف ل مػػد   دار :الق ػػات: ـ(ُّٗٗ-قُُْْط/ القالاػػ  )  ثاػػركت
 ـ(.ُٕٓٗ – ُّٓٗط/ األكل  )

لثاف الماػزاف  : ق(ِٖٓالفضؿ العث اللو الشادعو)تاثف   ر: ل مد ثف ممو ثف   ر لثك  -ّٕ
اػػػػركت ط/ القالقػػػػ  ث –الهلػػػػد  مؤثثػػػػ  األمممػػػػو لممطثكمػػػػات  –و  اػػػػؽ: دائػػػػرة المعػػػػارؼ اللظاماػػػػ  

ط/ األكلػػػ     الهلػػػد –اماػػػ  مطثعػػػ  دائػػػرة المعػػػارؼ اللظ  وهػػػذاب الوهػػػذاب  ـ(ُٖٔٗ –ق َُْٔ)
 ق(.ُِّٔ)

درة : ق(ُٔٓلثػك م مػد ال راػرم الثطػرم )تال رارم: ال اثـ ثف ممو ثف م مد ثػف مقمػاف  -ّٖ
-قُُْٖثاػركت) -و  اؽ: مردات مطر و  مؤثث  الكوب الق اداػ   :الغكاص دو لكذاـ الخكاص

 ـ(.ُٖٗٗ
دار الثشػػػائر    ػػػر ف الكػػػراـل كػػػاـ وػػػالكة ال: ق(ََُْطػػػرم: م مػػػكد خماػػػؿ ال طػػػرم )تال  -ّٗ

 ـ(.ُٗٗٗط/ الراثع  )   ا ثالما
اـ     الػػكادو دػػو كافاػػ  ورواػػؿ ال ػػر ف الكػػر : مػػكد مثػػد الثػػما  الشػػادعو ال فاػػافال فاػػاف: ل مػػد م  -َْ

 ـ(. َََِ-قُُِْط/ األكل  )  ثاركت -دار الكوب العمما 
   افمػػارات -دار الكاضػػح  ارلػػ ال ػػراقات ركااػػ  كرش ك فػػص دراثػػ  و ماماػػ  م :  مامػػ  ثػػالـ -ُْ

 ـ(.َُِْ-قُّْٓط/ األكل  )
وفثػار الث ػر الم ػاط   : ق(ْٕٓهار ثػأثو  اػاف األلدلثػو)تلثك  ااف: م مد ثف اكثؼ الش -ِْ 

 ـ(.ََُِ -ذػ ُِِْط/ األكل )  ثاركت –دار الكوب العمما  
  رؼ الخاق

: ق(ُِٓ)ت  ألخفش األكثطالمعركؼ ثااألخفش: لثك ال ثف الم اشعو الثمخو الثطرم  -ّْ
 .ـ(َُٗٗ-قُُُْاألكل ) و  اؽ: د.ذدل م مكد حرام   مكوث  الخال و  ال اذرة  :معالو ال ر ف

ال  ػػ  دػػو ال ػػراقات : ق(َّٕخالكاػػه   لثػػك مثػػدا )تاثػػف خالكاػػه : ال ثػػاف  ثػػف ل مػػد ثػػف  -ْْ
 ق(.َُُْ )ط/ الراثع  ثاركت –و  اؽ: مثدالعاؿ ثالـ مكـر   دار الشركؽ  :الثث 
 شرح ملظكم  الزمزمو دو ممـك ال ر ف.: ار: مثدالكراـ ثف مثدا الخضارالخض -ْٓ
ثػػػػػف مهػػػػػدم الخطاػػػػػب الخطاػػػػػب الثغػػػػػدادم: لثػػػػػكثكر ل مػػػػػد ثػػػػػف ممػػػػػو ثػػػػػف قاثػػػػػت ثػػػػػف ل مػػػػػد  -ْٔ

 ثاركت. –و  اؽ: ثشار مكد معركؼ   دار الكوب العمما   :واراخ ثغداد: ق(ّْٔالثغدادم)ت
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الم ػػػرئ األلطػػػار الثرحطػػػدم : اثػػػك طػػػاذر اثػػػماماؿ ثػػػف خمػػػؼ ثػػػف ثػػػعاد اثػػػف خمػػػؼ الم ػػػرئ -ْٕ
 –مػالـ الكوػب   و  اؽ: د. زذار زاذر   د. خماػؿ العطاػ  :العلكاف دو ال راقات الثث : ق(ْٓٓ)ت

 ق(.َُْٓثاركت )
: ق(ُٖٔثػػك ثكػػر ثػػف خمكػػاف)تاثػػف خمكػػاف: لثػػك العثػػاس شػػمس الػػداف ل مػػد ثػػف م مػػد ثػػف ل -ْٖ

 ثاركت. –و  اؽ: إ ثاف مثاس   دار طادر : ق لثلاق الزمافكداات األمااف كللثا
  رؼ الداؿ

و  الػدارمو: لثػػك م مػػد مثػد ا ثػػف مثػػد الػر مف ثػػف الفضػػؿ ثػف ثىهػػراـ ثػػف مثػد الطػػمد الػػدارم -ْٗ
المممكػػ  العرثاػػ  الثػػعكدا    -دار المغلػػو لملشػػر كالوكزاػػ   الثػػلف: ذػػػ(ِٓٓالومامػػو الثػػمرحلدم )ت 

 ـ(.َََِ-قُُِْط/ األكل  )
الو داػػػد دػػػو : ق(ْْْثػػػف ممػػػر لثػػػك ممػػػرك الػػػدالو)ت الػػػدالو: مقمػػػاف ثػػػف ثػػػعاد ثػػػف مقمػػػاف -َٓ

-قَُْٕط/ األكلػ  )   ثغػداد -و  اؽ: غالـ حدكرم ال مد   مكوثػ  دار األلثػار: افو اف كالو كاد
-قَُْْط/ القالاػػػػ  )   ثاػػػركت –دار الكوػػػاب العرثػػػو   لثػػػث االواثػػػار دػػػو ال ػػػراقات   ـ(ُٖٖٗ
-قُِْٖط/ األكلػػ  )   افمػػارات - امعػػ  الشػػارح    ػػام  الثاػػاف دػػو ال ػػراقات الثػػث   ـ(ُْٖٗ
كوثػػ  الكماػػات و  اػػؽ: م مػػد طػػادؽ حم ػػاكم   م: الم لػػ  دػػو رثػػـ مطػػا ؼ األمطػػار  ـ(ََِٕ
 –ثػػ  الكماػػات األزذراػػ  : م مػػد الطػػادؽ حم ػػاكم   مكوو  اػػؽ :ل ػػط المطػػا ؼ  ال ػػاذرة -األزذراػػ 
   و  اػػػؽ: م اػػػو الػػػداف مثػػػدالر مف رمضػػػاف   دار ممػػػار ق:فػػػ  دػػػو الكحػػػؼ كاألثوػػػداالمكو  ال ػػػاذرة

 ـ(.ََُِ-قُِِْط/األكل  )
ثهالو الثغػػػػدادم لثػػػك داكد األطػػػػثهالو: لثػػػػك ثكػػػػر م مػػػػد ثػػػػف داكد ثػػػػف ممػػػػو ثػػػػف خمػػػػؼ األطػػػػ -ُٓ

 .الزذرة: ق(ِٕٗالظاذرم )ت
ثػلف : ق(ِٕٓث ثػوالو )ت:  لثػكداكد ال لثك داكد: ثماماف ثػف األشػعث ثػف شػداد ثػف ممػرك -ِٓ

 ثاركت. -العرثو الكواب دار: لثو داكد
مخوطػر : ق(ْٔٗال اثػـ األمػكم األلدلثػو)ت لثك داكد األلدلثو: ثػماماف ثػف ل ػاح ثػف لثػو -ّٓ

 ـ(.ََِِ-قُِّْالمدال  الملكرة ) -م م  الممؾ دهد  الوثاف له اق الولزاؿ
كوػػػػػػاب : ق(ُّٔزدم الث ثػػػػػػوالو )ت:شػػػػػػعث األاثػػػػػػف لثػػػػػػو داكد: مثػػػػػػد ا ثػػػػػػف ثػػػػػػماماف األ -ْٓ

-قُِّْط/ األكلػػػ  )  مطػػػر/ ال ػػاذرة -و  اػػػؽ: م مػػد ثػػػف مثػػدة  الفػػػاركؽ ال داقػػ : المطػػا ؼ
 ـ(.ََُِ
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و  اػػػؽ: :  مهػػرة المغػػ  :ق(ُِّزدم )تثػػك ثكػػر م مػػد ثػػف ال ثػػف ثػػف دراػػد األاثػػف دراػػد: ل -ٓٓ
 .ـ(ُٕٖٗط/ األكل  )  ثاركت –ملار ثعمثكو   دار العمـ لممالااف رمزم 
 مكوث  مشكاة ا ثالما .  مع ـ ال كامد العرثا : ق(ُِّ: مثدالغلو ثف ممو الدحر)تالدحر -ٔٓ
: ق(ٕٕٓتالدمشػػ و: لثػػك  فػػص ثػػراج الػػداف ممػػر ثػػف ممػػو ثػػف مػػادؿ ال لثمػػو الدمشػػ و ) -ٕٓ

ممػػػو م مػػػد معػػػكض   دار الكوػػػب : مػػػادؿ ل مػػػد مثػػػد المك ػػػكد ك و  اػػػؽ: المثػػػاب دػػػو ممػػػـك الكوػػػاب
 ـ(. ُٖٗٗ-ذػ  ُُْٗ) ط/األكل   ثاركت / لثلاف -العمما  

إو ػػػاؼ : ق(ُُُٕثػػػف مثػػػد الغلػػػو الػػػدمااطو)ت الػػػدمااطو:  شػػػهاب الػػػداف ل مػػػد ثػػػف م مػػػد -ٖٓ
-قُُْٗط/ األكلػػػ  )  لثلػػػاف -دار الكوػػػب العمماػػػ   دضػػػالق الثشػػػر دػػػو ال ػػػراقات األرثعػػػ  مشػػػر

 ـ(.ُٖٗٗ
مخوطػػر   هػػاج دػػو ال كػػـ ممػػ  ال ػػراقاتالمل: إثػػراذاـ ثػػف  مػػد ثػػف ثػػعاد الدكثػػرم الدكثػػرم: -ٗٓ

  ـ(ََِٖ –ق ُِْٗط/األكلػ  )  الرااض –دار ال ضارة   العثارات لمع ـ مططم ات ال راقات
 ـ(.ََِْ-قُِْٓط/األكل  )  دار ال ضارة  شرح الم دم  ال زرا 

  رؼ الذاؿ
: ق(ْٖٕ)تمقمػاف ثػف حاامػاز الػذذثو الذذثو : شمس الداف لثك مثدا م مد ثف ل مد ثػف  -َٔ

 –ك خػركف   مؤثثػ  الرثػال  و  اػؽ: ثشػار معػركؼ : معرد  ال ٌراق الكثار مم  الطث ات كاألمطار
و  اؽ: ممو م مد معكض كمادؿ  :مازاف ا موداؿ دو ل د الر اؿ  ق(َُْْط/ األكل  )  ثاركت

مماػرات    و  اػؽ: زكراػا :وػذكرة ال فػاظ  ـ(ُٓٗٗثاركت) -دار الكوب العمما ل مد مثد المك كد   
مؤثثػ    ثػار لمػالـ اللػثالق  ـ(ُٖٗٗ-قُُْٗط/ األكلػ  )  لثلػاف -ثاػركت  دار الكوب العمما 

و  اػؽ: ثشػار  :واراخ ا ثالـ ككداات المشاذار كاألمػالـ  ـ(ُٖٓٗ -قَُْٓط/ القالق )  الرثال 
 ـ(.ََِّط/األكل  )  دار الغرب افثالمو مٌكاد معركؼ 

  رؼ الراق
مخوػػػػار : ق(ٔٔٔد ثػػػػف لثػػػػو ثكػػػػر ثػػػػف مثػػػػدال ادر الػػػػرازم  زاػػػػف الػػػػداف  )ت ثعػػػػدالػػػرازم: م مػػػػ -ُٔ

 ـ(.ُٓٗٗ-قُُْٓثاركت ) –و  اؽ: م مكد خاطر  مكوث  لثلاف  :الط اح
: ق(َِٓلمعركؼ ثالراغػب األطػفهالو)تالراغب األطفهالو: لثك ال اثـ ال ثاف ثف م مد ا -ِٔ

 لثلاف.  دار المعرد  و  اؽ: م مد ثاد كااللو  :المفردات دو غراب ال ر ف
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  رؼ الزام
مراثه : ق(ُُّؿ   لثك إث اؽ  الز اج )تالز اج: إثراذاـ ثف الثرم ثف ثه -ّٔ معالو ال ر ف كا 

 ـ(.ُٖٖٗ-قَُْٖط/ األكل  )  ثاركت –مالـ الكواب : مثدال ماؿ شمثو و  اؽ:
دار الفكػر   ع  كالمله الوفثار الملار دو الع ادة كالشرا: ز امو: كذث  ثف مططف  الز اموال -ْٔ

 ق(. ُُْٖط/ القالا  )  دمشؽ –المعاطر
مطثعػػ    ملاذػػؿ العردػػاف دػػو ممػػـك ال ػػر ف: ق(ُّٕٔ مػػد مثػػدالعظاـ الزرحػػالو)تالزرحػػالو: م -ٓٔ

 ط/القالق .  ماث  الثاثو ال مثو كشركائه
مػػـك الثرذػػاف دػػو م: ق(ْٕٗثػػدا ثػػف ثهػػادر الزركشػػو)تالزركشػػو: ثػػدر الػػداف م مػػد ثػػف م -ٔٔ

ط/ األكلػ    و  اؽ: م مد اثراذاـ   دار إ ااق الوراث العرثا  ماث  الثاثو ال مثو كشركائه: ال ر ف
 ـ(.ُٕٓٗ-قُّٕٔ)

ارس  الزركمػػػػػو الدمشػػػػػ و الزركمػػػػػو: خاػػػػػر الػػػػػداف ثػػػػػف م مػػػػػكد ثػػػػػف م مػػػػػد ثػػػػػف ممػػػػػو ثػػػػػف دػػػػػ -ٕٔ
 ـ(. ََِِط/ الخامث  مشر )  دار العمـ لممالااف  األمالـ: ذػ(ُّٔٗ)ت
الكشػاؼ : ق(ّٖٓل مػد الزمخشػرم  ػار ا)تمخشرم: لثك ال اثػـ م مػكد ثػف ممػرك ثػف الز  -ٖٔ

ط/ القالقػػػ    ثاػػركت –دار الكوػػاب العرثػػو   مػػف   ػػائؽ الولزاػػؿ كماػػكف األحاكاػػؿ دػػػو ك ػػكر الوأكاػػؿ
ثاػػػػػركت   –مكوثػػػػػ  الهػػػػػالؿ  و  اػػػػػؽ: ممػػػػػو ثػػػػػك مم ػػػػػـ :المفطػػػػػؿ دػػػػػو طػػػػػلع  افمػػػػػراب  ق(َُْٕ)

 ـ(.ُّٗٗط/األكل  )
  ػػػػ  ال ػػػػراقات  : ق(َّْثػػػػف زل مػػػػ    لثػػػػك زرمػػػػ  )ت اثػػػف زل مػػػػ  : مثػػػػدالر مف  ثػػػػف م مػػػػد -ٗٔ

 ـ(.ُِٖٗ-قَُِْثاركت ط/ القالا  ) –و  اؽ: ثعاد األدغالو  مؤثث  الرثال  
  رؼ الثاف

الثخاكم: ممو ثف م مد ثف مثد الطمد الهمدالو المطرم الشادعو  لثك ال ثف  ممـ الداف  -َٕ
دراثػػ  كو  اػػؽ: مثػػد ال ػػؽ مثػػد الػػدااـ ثػػاؼ  : مػػاؿ ال ػػراق ككمػػاؿ افحػػراق :ذػػػ(ّْٔ)ت الثػػخاكم 

 ـ(. ُٗٗٗ -ذػ  ُُْٗط/ األكل )  ثاركت –ال اضو  مؤثث  الكوب الق ادا  
الػد ئؿ دػو : ق(َِّالعػكدو الثرحطػطو اثػك م مػد)تالثرحططو: حاثـ ثف قاثػت ثػف  ػـز  -ُٕ

ط/ األكلػػػ    الراػػػاض –مكوثػػػ  العثاكػػػاف   و  اػػػؽ : م مػػػد ثػػػف مثػػػد ا ال لػػػاص : غراػػػب ال ػػػداث
 ـ(.ََُِ -ُِِْ)

المكوثػػ    طػػف ات دػػو ممػػـك ال ػػراقات: الثػػلدم: لثػػك طػػاذر مثػػد ال اػػـك مثػػد الغفػػكر الثػػلدم -ِٕ
 ق(.ُُْٓط/ األكل  )  افمدادا 
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المعػػػػركؼ ثمثػػػػماف ال مثػػػػو  الثػػػػماف ال مثػػػػو:  اثػػػػك العثػػػػاس شػػػػهاب الػػػػداف ل مػػػػد ثػػػػف اكثػػػػؼ -ّٕ
 –و  اػػؽ: ل مػػد م مػػد الخػػراط   دار ال مػػـ  :المطػػكف دػػو ممػػـك الكوػػاب المكلػػكفالػػدر : ق(ٕٔٓ)ت

 دمشؽ.
: ق(َُٖاثػػك ثشػػر المم ػػب ثثػػاثكاه )ت ثػػاثكاه: ممػػرك ثػػف مقمػػاف ثػػف حلثػػر ال ػػارقو ثػػالك ق -ْٕ

-قَُْٖط/ القالقػػػػ  )  ال ػػػػاذرة –و  اػػػػؽ مثػػػػد الثػػػػالـ م مػػػػد ذػػػػاركف  مكوثػػػػ  الخػػػػال و  :الكوػػػػاب
 ـ(.ُٖٖٗ

الم كػػـ كالم ػػػاط : ق(ْٖٓاثػػماماؿ ثػػػف ثػػادر المرثػػو )ت: اثػػك ال ثػػػف ممػػو ثػػف ثػػف ثػػادر -ٕٓ
 ـ(.َََِثاركت ) -و  اؽ: مثد ال ماد ذلداكم  دار الكوب العمما   :األمظـ

افو ػػاف دػػو ممػػـك : ق(ُُٗثكػػر  ػػالؿ الػػداف الثػػاكطو )ت الثػػاكطو مثػػد الػػر مف ثػػف اثػػو -ٕٔ
الػدر   ـ(ُْٕٗ-قُّْٗ)ئ  المطرا  العام  لمكوابو  اؽ: م مد لثك الفضؿ اثراذاـ  الها :ال ر ف

: م  الهكام  دو شػرح  مػ  ال كامػ ذ  ـ(ُّٗٗاركت )ث -دار الفكر  الملقكر دو الوفثار ثالمأقكر
 مطر. -مثد ال ماد ذلداكم  المكوث  الوكدا ا   :و  اؽ

  رؼ الشاف
 ػرز : ق(َٗٓطثو)تلرمالػو لثػك م مػد الشػاالشاطثو: ال اثػـ ثػف داػرة ثػف خمػؼ ثػف ل مػد ا -ٕٕ

و  اػػػؽ: م مػػػد ومػػػاـ الزمثػػػو  مكوثػػػ  دار الهػػػدل كدار  :األمػػػالو كك ػػػه الوهػػػالو دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث 
 ـ(.ََِٓ-قُِْٔط/ الراثع  )   الغكقالو لمدراثات ال ر لا 

المعػركؼ ثػػ : لثػو  لثػك شػام : لثػك ال اثػـ شػهاب الػداف مثػد الػر مف ثػف إثػماماؿ ثػف إثػراذاـ -ٖٕ
 ثاركت. -دار الكوب العمما   إثراز المعالو مف  رز األمالو دو ال راقات الثث  :ذػ(ٓٔٔشام )ت

ط/   مػػػدف -دار الفكػػػر   ماػػػ  الػػػوالكة دػػػو و كاػػػد ال ػػػر ف:  و: ر ػػػاب م مػػػد مفاػػػد شػػػ  وشػػػ  -ٕٗ
 القامل .

دػوح ال ػدار ال ػام  : ق(َُِٓد ثف مثدا الشػككالو )ت: م مد ثف ممو  ثف م مالشككالو -َٖ
ط/   دمشػػؽ  ثاػػركت –دار ثػػف كقاػػر   دار الكمػػـ الطاػػب  لركااػػ  كالدراػػ  دػػو ممػػـ الوفثػػارثػػاف دلػػو ا
 ق(.ُُْْاألكل  )

مػاف ثػف خكاثػوو اثف لثو شاث : لثك ثكر ثف لثو شػاث   مثػد ا ثػف م مػد ثػف إثػراذاـ ثػف مق -ُٖ
مكوث    ثؼ ال كت و  اؽ: كماؿ اك : الكواب المطلؼ دو األ اداث كاآلقار: ذػ(ِّٓالعثثو )ت 

 ق(.َُْٗط/ األكل  )  الرااض -الرشاد
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  رؼ الطاد
-قُُْٕط/ األكلػػػػ  )  ال ػػػػاذرة –دار الطػػػػاثكلو  طػػػػفكة الوفاثػػػػار: وم مػػػػد ممػػػػو الطػػػػاثكل -ِٖ

 ـ(.ُٕٗٗ
لمشػهكر ثالطػا ب الطا ب ثف مثاد: اثماماؿ ثف مثػاد اثػف العثػاس اثػك ال اثػـ الطال ػالو ا -ّٖ

 .الم اط دو المغ : ق(ّٖٓثف مثاد )ت
: ق(َٓٔالطاغالو: رضو الداف ال ثف ثف م مد ثف ال ثف العدكم ال رشو الطاغالو )ت -ْٖ

 العثاب الزاخر كالمثاب الفاخر.
فاحثػػػػػو الم ػػػػػرل المػػػػػالكو  الطفاحثػػػػػو: ممػػػػػو ثػػػػػف م مػػػػػد ثػػػػػف ثػػػػػالـ لثػػػػػك ال ثػػػػػف اللػػػػػكرم الط -ٖٓ
   ر الكوػب العمماػ و  اؽ: ل مد م مػكد ال فاػاف   دا: غاث اللف  دو ال راقات الثث : ق(ُُُٖ)ت

رشػاد ال ػاذماف مػف مػا ا ػ  لهػـ مػف الخطػأ  ػاؿ   ـ(ََِْ -قُِْٓط/ األكل  ) ولثاه الغادماف كا 
 و  اؽ: م مد الشاذلو اللافر   مؤثث  مثد الكراـ ثف مثد ا.: والكوهـ لكواب ا المثاف

و  اػؽ: ل مػد  :اػاتالػكادو ثالكد: ماػؿ ثػف لاثػاؾ ثػف مثػدا الطػفدمالطفدم: طالح الداف خ -ٖٔ
 ـ(.َََِ-قَُِْثاركت ) -األرلؤكط كوركو مططف    دار إ ااق الوراث العرثو

ط/   ة  ػد -دار اللػكر لممكوثػات  دوح رب الثرا  شرح الم دم  ال زراػ : طفكت م مكد ثالـ -ٕٖ
 ـ(.ََِّ-قُِْْالقالا  )

-قَُْٖط/األكلػ )   ما المكوث  األثال  الع د المفاد دو ممـ الو كاد: طالح طالح ثاؼ -ٖٖ
 ـ(.ُٖٕٗ

: ذػػ(ُُِاػرم الامػالو الطػلعالو )ت الطلعالو: لثك ثكر مثد الرزاؽ ثف ذمػاـ ثػف لػاد  ال م -ٖٗ
 ط/ القالا .  الهلد –و  اؽ:  ثاب الر مف األمظمو  الم مس العممو: المطلؼ

  رؼ الضاد
اد إل  م طكد ال طاد      إرشاد المر : ق(َُّٖاف ممو ثف  م مد الضثاع )تالضثاع: لكر الد -َٗ
طلطػػا   -دار الطػػ اث  لموػػراث  افضػػاقة دػػو ثاػػاف لطػػكؿ ال ػػراقة  طلطػػا –دار الطػػ اث  لموػػراث   

 ط/ القالا .
  رؼ الطاق  
و  اػؽ: طػارؽ ثػف مػكض  :المع ػـ األكثػط: ال اثـ ثماماف ثف ل مػد الطثرالػو الطثرالو: لثك -ُٗ

الػركض الػدالو   ق(ُُْٓال ػاذرة ) -دار ال رماف  ثالو مثد الم ثف ثف إثراذاـ ال ا ثف م مد 
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 -و  اػػؽ: م مػػد شػػككر م مػػكد ال ػػاج لمراػػر  المكوػػب افثػػالمو   دار ممػػار  :)المع ػػـ الطػػغار(
 ـ(.ُٖٓٗ – َُْٓثاركت   مماف ط/األكل  )

: ق(َُّالطثرم: م مد ثف  رار ثف ازاد ثف كقار ثػف غالػب اآلممػو  لثػك  عفػر الطثػرم)ت -ِٗ
 -ذػ  َُِْط/ األكل )  و  اؽ: ل مد م مد شاكر  مؤثث  الرثال : الثااف دو وأكاؿ ال ر ف ام  
 ـ(. َََِ

دراثػػػ    مػػػا زاد اللشػػػر ممػػػ  ال ػػػرز كالواثػػػارالولػػػكار دا: الطاثػػػو: شػػػهاب الػػػداف ل مػػػد الطاثػػػو -ّٗ
ال ػػر ف  كماػػ  –ال امعػػ  األثػػالما    : مثػػد العزاػػز ثػػف ثػػماماف ثػػف إثػػراذاـ المزالػػوكو  اػػؽ الثا ػػث

 الكراـ كالدراثات افثالما .
  رؼ العاف

و  اػػػػؽ مػػػػادؿ : الكداػػػات: ق(َٖٗف  ثػػػف ثػػػػف ممػػػػو ثػػػف الخطاػػػػب )تلثػػػك العثػػػػاس ل مػػػد ثػػػػ -ْٗ
 ـ(.ُٕٖٗثاركت ) -لكاهض  دار افحام  ال دادة

   طػػلعاق -مكوثػػ  ال اػػؿ ال داػػد  الع ػػد الفراػػد دػػو ممػػـ الو كاػػد: مثػػدال ؽ مثدالػػدائـ ال اضػػو -ٓٗ
 ـ(.َُِْ-قُّْٓثع  )ط/ الثا

  لثػػك  امػػد  مػػز الػػداف )ت مثػػد ال ماػػد ثػػف ذثػػ  ا ثػػف م مػػد ثػػف ال ثػػاف ثػػف لثػػو ال داػػد -ٔٗ
و  اػؽ: م مػد لثػك الفضػؿ اثػراذاـ   دار ا اػاق الكوػب العرثاػ  ماثػ   :شػرح لهػ  الثالغػ   ذػ(ٔٓٔ

 الثاثو ال مثو كشركار.
الثدكر الزاذرة دو ال راقات العشر : ق(َُّْو ثف م مد ال اضو )تمثد الفواح ثف مثد الغل -ٕٗ

دار الكوػاب العرثػو   ال راقات الشاذة كوك اهها مف لغ  العػرب –الموكاورة مف طراؽ الشاطثا  كالدرة 
ط/ الراثعػػػ    مكوثػػػ  الثػػػكادم لموكزاػػػ   دػػػو ال ػػػراقات الثػػػث  الػػػكادو دػػػو شػػػرح الشػػػاطثا   ثاػػػركت –
 .ال اذرة  المكوث  األزذرا  لموراث  األماـ لاد اللظـ ال ام  ل راقة شرح   ـ(ُِٗٗ-قُُِْ)

ط/    مػػػػػػػب –دار ال مػػػػػػـ العرثػػػػػػػ    مكثػػػػػػػكم  ممػػػػػػـك ال ػػػػػػػر ف: مثػػػػػػد ال ػػػػػػػادر م مػػػػػػد ملطػػػػػػػكر -ٖٗ
 ـ(. ََِِ -ذػ  ُِِْاألكل )

 دار ثعد الداف.  مع ـ ال راقات: مثدالمطاؼ الخطاب -ٗٗ
ط/ القالقػػػػػ    ثاػػػػػركت -ر ال مػػػػػـدا  ال ػػػػػراقات ال ر لاػػػػػ  وػػػػػاراخ كوعراػػػػػؼ: مثػػػػدالهادم الفضػػػػػمو -ََُ

 ـ(.ُٖٓٗ-قَُْٓ)
ق(  م ػاز ال ػر ف و  اػؽ: م مػد دػؤاد  َِٗلثك مثادة: معمر ثف المقل  الوامو الثطػرم )ت-َُُ

 ق( ُُّٖال اذرة ط/) -مكوث  الخال و
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 –ثثػ  المخوػار ؤ م  الكحػؼ ال رللػو كاقػرة دػو الوػر اح ملػد ال لفاػ : مزة ش اوه كػرار م مػد -َُِ
 ـ(.ََِّ-قُِْْاألكل  ) ط/  ال اذرة
 ط/ الثاثع  .  ال اذرة  غاا  المراد دو ممـ الو كاد: مطا  حاثؿ لطر -َُّ
شرح ثػف م اػؿ : ق(ٕٗٔالع امو الهمدالو المطرم )تاثف م اؿ: مثد ا ثف مثد الر مف  -َُْ

  ط/ القالاػػػ  دمشػػػؽ -و  اػػػؽ: م مػػػد م اػػػو الػػػداف مثػػػد ال ماػػػد  دار الفكػػػر: ممػػػ  الفاػػػه ثػػػف مالػػػؾ
 ـ(.ُٖٓٗ)

: ق(ِِّ مػػػاد الع امػػػو المكػػػو )تالع امػػػو: اثػػػك  عفػػػر م مػػػد ثػػػف ممػػػرك ثػػػف مكثػػػ  ثػػػف  -َُٓ
ثاػػػركت ط/ األكلػػػ   –و  اػػػؽ: مثػػػد المعطػػػو امػػػاف حمع ػػػو   دار المكوثػػػ  العمماػػػ  : الضػػػعفاق الكثاػػػر

 ـ(.ُْٖٗ -قَُْْ)
ادم م ػػػػب الػػػػداف ثػػػػرم الثغػػػػدالعكثػػػػرم: لثػػػػك الث ػػػػاق مثػػػػد ا ثػػػػف ال ثػػػػاف ثػػػػف مثػػػػد ا العك -َُٔ
شػػؽ   دم –: د. مثػػد افلػػه اللثهػػاف  دار الفكػػراػػؽو   :المثػػاب دػػو ممػػـ الثلػػاق كا مػػراب  ق(ُٔٔ)ت

و  اػؽ: ممػو م مػد الث ػاكم  ماثػ  :الوثااف دو امراب ال ر ف  ـ(ُٓٗٗ –ق  ُُْٔط/ األكل  )
دار ا اػػاق   ـو  اػػؽ: م مػػد لثػػك الفضػػؿ اثػػراذا: إمػػالق مػػا مػػف ثػػه الػػر مف: الثػػاثو ال مثػػو كشػػركار

 الكوب العرثا  ماث  الثاثو ال مثو كشركار.
  رؼ الغاف

داػػكاف : ق(ُُٕٔد ثػػف مثػػد الػػر مف الغػػزم )تاثػػف الغػػزم: شػػمس الػػداف لثػػك المعػػالو م مػػ -َُٕ
 ـ(.َُٗٗ-قُُُْط/األكل  )  ثاركت -و  اؽ: ثاد كثركم  ثف  دار الكوب العمما  :ا ثالـ
الوػذكرة دػو ال ػراقات : ق(ّٗٗف مثػد المػلعـ ثػف غمثػكف )تثاثف غمثكف: لثك ال ثف طاذر  -َُٖ
 دراث  كو  اؽ: لامف رشدم ثكاد. :القماف

  رؼ الفاق
م ػػاااس : ق(ّٓٗكالػػو الػػرازم اثػػك ال ثػػاف )تاثػػف دػػارس: ل مػػد ثػػف دػػارس ثػػف زكراػػا ال ز  -َُٗ
كف  او اد : المغ  م مؿ المغ       (ـََِِ-ذػ  ُِّْالكواب العرثا  )و  اؽ: مثد الثَّالـ م مد ذىاري

  ـ(ُٖٔٗ -قَُْٔط/ القالاػ )  ثاػركت -و  اؽ : زذاػر مثػد الم ثػف ثػمطاف   مؤثثػ  الرثػال 
 ـ(.ُٕٗٗ -ذػ ُّٗٗدار الفكر ط)  و  اؽ: مثد الثالـ م مد ذاركف: مع ـ م اااس المغ 

ال  ػػ  : ق(ّٕٕالفارثػػو: ال ثػػف ثػػف ا مػػد ثػػف مثػػد الغفػػار الفارثػػو األطػػؿ لثػػك ممػػو )ت -َُُ
دمشؽ / ثاركت  -ثشار  كا اثو  دار المأمكف لموراث  -و  اؽ: ثدر الداف حهك و  : راق الثثع لم
 ـ(.ُّٗٗ -ذػ  ُُّْط/ القالا )  



 

471 
 

: ق(ُِِْثػػف م اثػػ  ال ثػػلو الفاثػػو ) الفاثػػو: لثػػك العثػػاس ل مػػد ثػػف م مػػد ثػػف المهػػدم -ُُُ
 ُِّْ-ـ  ََِِط/ القالاػػ )  تثاػرك   دار الكوػب العمماػػ   الث ػر المداػػد دػو وفثػػار ال ػر ف الم اػػد

 ذػ(.
ذػػػ(: ُٔٓاثػػف الف ػػاـ الطػػ مو = مثػػد الػػر مف ثػػف مواػػؽ ثػػف خمػػؼ ثػػف الف ػػاـ الطػػ مو )ت -ُُِ

 الو راد لثغا  المراد دو ال راقات الثث : و  اؽ: مثعكد ل مد ثاد م مد الااس.
معػالو : ق(َِٕ)تالفراق: اثك زكراا ا اػ  ثػف زاػاد ثػف مثػد ا ثػف ملظػكر الػداممو الفػراق  -ُُّ
 ط/األكل .  مطر –دار المطرا  لموألاؼ كالور م    ال ر ف
لومامػػػػو الفراذاػػػػدم الثطػػػػرم الفراذاػػػػدم اثػػػػك مثػػػػد الػػػػر مف الخماػػػػؿ ثػػػػف ا مػػػػد اثػػػػف ممػػػػرك ا -ُُْ
 ـ(.ُٓٗٗ) ر الداف حثاكة   ط/الخامث و  اؽ: دخ :ال مؿ دو الل ك: (َُٕ)ت

 ال اذرة. -دار اللطر   كاـ الو كادالملار ال داد دو ل: دهمو ممو ثماماف -ُُٓ
ال ػامكس : ق(ُٕٖثف اع كب الفاركز  ثػادم)ت الفاركز  ثادم: م د الداف لثك طاذر م مد -ُُٔ

 .ـ(ََِٓ –ق ُِْٔط/ القامل  )  ثاركت –مؤثث  الرثال    الم اط
المطػػػثاح : ق(َٕٕاػػكمو ال مػػػكم لثػػك العثػػاس )تالفاػػكمو: ل مػػد اثػػف م مػػػد ثػػف ممػػو الف -ُُٕ

 ثاركت. –المكوث  العمما    ملار دو غراب الشرح الكثارال
  رؼ ال اؼ

حكامػػد الو كاػد ممػػ  ركااػ   فػػص مػف ماطػػـ ثػػف : : مثػػدالعزاز ثػف مثػػدالفواح ال ػارمال ػارم -ُُٖ
 مؤثث  الرثال .  لثو الل كد

اثػػف ال اطػػح: لثػػك ال اثػػـ ممػػو ثػػف مقمػػاف ثػػف م مػػد ثػػف ا مػػد ثػػف ال ثػػف المعػػركؼ ثػػاثف  -ُُٗ
    ثػػػػراج ال ػػػػارئ المثوػػػػدم كوػػػػذكار الم ػػػػرئ الملوهػػػػو: ق(َُٖثغػػػػدادم الم ػػػػرئ )تح العػػػػذرم الال اطػػػػ

 ط/ القالقػ   مطػر -را عه شاخ الم ارئ المطرا : ممو الضػثاع   مطثعػ  مطػطف  الثػاثو ال مثػو
 ـ(. ُْٓٗ -ذػ  ُّّٕ)

ف ثػمماف ال الو: لثك ممو إثماماؿ ثف ال اثـ ثف ماذكف ثف ذاركف ثف ماثػ  ثػف م مػد ثػ -َُِ
 ـ(.ُِٔٗ-قُّْْط/ القالا )  دار المطرا   األمالو شكاذ األمالو اللكادر  ق(ّٔٓو )تال ال
غراػػػب ال ػػػر ف    : ق(ِٕٔاثػػػف حواثػػػ : لثػػػك م مػػػد مثػػػد ا ثػػػف مثػػػمـ ثػػػف حواثػػػ  الػػػدالكرم )ت  -ُُِ
 ـ(.ُٖٕٗ-قُّٖٗ: ل مد ط ر   دار الكوب العمما  )و  اؽ
 داب كالملح الرثالا  دو لطكؿ الشاطثا  كالدرة كالمضائ .اآل: حدرم م مد مثدالكذاب -ُِِ
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 مهػػػػرة لشػػػػعار العػػػػرب     : ق(َُٕمػػػػد ثػػػػف لثػػػػو الخطػػػػاب ال رشػػػػو )تال رشػػػػو: لثػػػػك زاػػػػد م  -ُِّ
 و  اؽ: ممو م مد الث ادم  لهض  مطر لمطثام  كالوكزا .

 رطثػػػػو ال رطثػػػػو: م مػػػػد ثػػػػف ل مػػػػد ثػػػػف لثػػػػو ثكػػػػر ثػػػػف دػػػػرج  األلطػػػػارم   لثػػػػك مثػػػػدا ال -ُِْ
الراػػػاض    -ـ ثػػػمار الل ػػػارم   دار مػػػالـ الكوػػػبو  اػػػؽ: ذشػػػا :ال ػػػام  أل كػػػاـ ال ػػػر ف: ق(ُٕٔ)ت

 ـ(.ََِّ –ق ُِّْط/ القالا  )
ثػك ال ثطاللو: ل مد ثػف م مػد ثػف لثػ  ثكػر ثػف مثػد الممػؾ ال ثػطاللو ال واثػو المطػرم  ل -ُِٓ

  اػؽ: مػامر الثػاد مقمػاف  و :قاتلطائؼ افشػارات لفلػكف ال ػرا: ذػ(ِّٗالعثاس  شهاب الداف )ت 
 ـ(.ُِٕٗ-قُِّٗال اذرة ) -مثدالطثكر شاذاف  الكواب الثادس كالعشركفك 

طػػػػثح األمشػػػػ  دػػػػو طػػػػلام  افلشػػػػا   : ق(ُِٖ: ل مػػػػد ثػػػػف ممػػػػو ال م شػػػػلدم)تال م شػػػػلدم -ُِٔ
 ـ(.ُٕٖٗالطثع  األكل  )  دمشؽ –و  اؽ: اكثؼ ممو طكاؿ  دار الفكر

غرائب ال ػر ف : ق(َٖٓف  ثاف ال مو اللاثاثكرم)تل ثف ثف م مد ثلظاـ الداف ا ال مو: -ُِٕ
 ـ(. ُٔٗٗ -ذػ  ُُْٔثاركت / لثلاف ط/ األكل  ) -دار الكوب العمما    كرغائب الفرحاف

 اثػػػو ال اركالػػػو ال اثػػو: لثػػػك م مػػػد مكػػػو ثػػػف لثػػػو طالػػػب  مػػكش ثػػػف م مػػػد ثػػػف مخوػػػار ال -ُِٖ
شػمثو  دار لهضػ  و  اػؽ: مثػدالفواح إثػماماؿ : اتافثالػ  مػف معػالو ال ػراق: ق(ّْٕاأللدلثو)ت

و  اػؽ: ل مػد  ثػف در ػات  دار  :الرماا  لو كاػد ال ػراقة كو  اػؽ لفػظ الػوالكة  مطر لمطث  كاللشر
ثاػػركت    -ل  مؤثثػػ  الرثػػا  مشػػكؿ إمػػراب ال ػػر ف  ـ(ُٔٗٗ-قُُْٕط/ القالقػػ  )  ممػػاف -ممػػار

و  اػػؽ: م اػػو الػػداف  :الثػػث  كمممهػػا ك   هػػاالكشػػؼ مػػف ك ػػكة ال ػػراقات   ق(َُْٓط/ القالاػػ  )
 ـ (.ُْٖٗ-قَُْْط/القالق  )  ثاركت –رمضاف  مؤثث  الرثال  

  رؼ الكاؼ
مع ػـ : ق(َُْٖمثػدالغلو ك الػه الدمشػ و)تك اله: ممر ثف رض  ثف م مد راغػب ثػف  -ُِٗ

 ثاركت. -دار إ ااق الوراث العرثو  مكوث  المقل   المؤلفاف
ثػكراا  –كزارة األمػالـ   الثااف دو ل كاـ و كاػد ال ػر ف: الداف ثماـ الكااللوااللو  ثاـ الك -َُّ

 ـ(.ُٗٗٗ)
  رؼ الماـ

و  اػؽ: م مػد  :ثلف اثف ما ه: ق(ِّٕد لثك مثدا ال زكالو )تاثف ما ه: م مد ثف ازا -ُُّ
 ثاركت. -دؤاد مثد الثاحو  دار الفكر
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ثػػػػػك مثػػػػػد ا  مػػػػػاؿ الػػػػػداف و ال اػػػػػالو ااثػػػػػف مالػػػػػؾ: م مػػػػػد ثػػػػػف مثػػػػػد ا ثػػػػػف مالػػػػػؾ الطػػػػػائ -ُِّ
و  اػػؽ: م مػػد كامػػؿ : وثػػهاؿ الفكائػػد كوكماػػؿ الم اطػػد  دار الوعػػاكف  الفاػػ  ثػػف مالػػؾ: ق(ِٕٔ)ت

 ثركات  دار الكواب العرثو لمطثام  كاللشر.
المو و الهلدم: مالق الداف ممو ثف  ثاـ الػداف اثػف حاضػو خػاف ال ػادرم الشػاذلو الهلػدم  -ُّّ

كلػز العمػاؿ دػو ثػلف األحػكاؿ   ق(ٕٓٗالشهار ثػالمو و الهلػدم )ت قـ المدلو دالمكو الثرذاف دكرم
 ـ(.ُُٖٗ-ذػَُُْط/الخامث  )  طفكة الث ا   مؤثث  الرثال  -و  اؽ: ثكرم  االو  :كاألدعاؿ
: ق(ِّْغػدادم)تاثف م اذد: لثػكثكر ل مػد ثػف مكثػ  ثػف العثػاس ثػف م اذػد الومامػو الث -ُّْ

 ق(.ََُْط/ القالا  )  ال اذرة -و  اؽ: شكحو ضاؼ   دار المعارؼ :تالثثع  دو ال راقا
 امعػ    رثػال  دكوػكرار  الكحؼ دو ال راقات كاقرر دو الوفثار كاأل كػاـ: م اذد ا ا  ذادم -ُّٓ

 ـ(.ََُِكما  دار العمكـ ) –ال اذرة 
دار   اتدراػػػدة الػػػدذر دػػػو وأطػػػاؿ ك مػػػ  ال ػػػراق: ق(َُّْم مػػػد اثػػػراذاـ م مػػػد ثػػػالـ )ت -ُّٔ

 ـ(. ََِّ -ذػ  ُِْْط/األكل )  ال اذرة –الثااف العرث 
 –دار الفكػػر   ال ػػراقات الموػػكاورة كاقرذػػا دػػو الرثػػـ ال ر لػػو كاأل كػػاـ الشػػرما : م مػػد  ػػثش -ُّٕ
 .ـ( ُٗٗٗ -ذػ  ُُْٗط/ األكل )  دمشؽ
العممػػاق وػػاراخ مكلػػد : ق(ّٕٗثػػف ثػػماماف ثػػف زثػػر الرثعػػو)تم مػػد ثػػف مثػػد ا ثػػف ل مػػد  -ُّٖ

 ق(.َُُْالرااض) -و  اؽ: مثد ا ل مد ثماماف ال مد   دار العاطم : ككدااوهـ
و  اؽ: إ ثاف مثاس   : الركض المعطار دو خثر األحطار: م مد ثف مثد الملعـ ال مارم -ُّٗ

 ـ(.َُٖٗط/ القالا  )  ثاركت –مؤثث  لاطر لمق اد  
 و ممـ ال راقات.م دمات د: م مد ل مد مفمح ال ضاة ك خركف -َُْ
 -دار الزمػػػاف  المدالػػػ  الملػػػكرة   الوضػػػماف الل ػػػكم دػػػو ال ػػػر ف الكػػػراـ: م مػػػد لػػػداـ داضػػػؿ -ُُْ

 .ـ( ََِٓ -ذػ  ُِْٔط/ األكل  )  المممك  العرثا  الثعكدا 
الشػاخ مثػد ال كػاـ ثػف مثػد المطاػؼ ثػف مثػد   را عػ   ل كػاـ الو كاػد كالػوالكة :م مكد رلدت -ُِْ

 ـ(.ََِٔ-قُِْٕط/ األكل  )  طث ا  مؤثث  حر 
و  اػػػؽ: م مػػػد : العماػػػد دػػػو ممػػػـ الو كاػػػد  ق(ُّٕٔكد ممػػػو ثثػػػ  المطػػػرم )ت ثعػػػدم مػػػ -ُّْ

 ـ(.ََِْ-قُِْٓافثكلدرا   ط/ األكل ) -دار الع ادة  طادؽ حم اكم
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ر افرشػػاد دا  إمػػراب ال ػػراف كثاالػػه :ق(َُّْمطػػطف  دركاػػش)تم اػػو الػػداف ثػػف ا مػػد  -ُْْ
دمشػؽ  -  ) دار اثػف كقاػر ثاػركت( -دمشػؽ  -ثػكرا   )دار الامامػ     مػص -معا  لمشئكف ال ا

 ذػ(.ُُْٓثاركت(  ط/ الراثع  ) -
دار   الهػػػادم شػػػرح طاثػػػ  اللشػػػر: ق(ُِِْد م مػػػد م مػػػد ثػػػالـ م اثػػػف)تم اثػػػف: م مػػػ -ُْٓ
كماػات مكوثػ  ال  ال راقات كلقرذا دو ممـك العرثاػ   ـ(ُٕٗٗ-قُُْٕط/ األكل  )  ثاركت –ال اؿ

 -مع ػػـ  فػػاظ ال ػػر ف مثػػر الوػػاراخ  دار ال اػػؿ  ـ(ُْٖٗ-قَُْْط/ األكلػػ )  ال ػػاذرة -األزذراػػ 
ثاركت  –دار ال اؿ   المغلو دو وك اه ال راقات العشر  ـ(ُِٗٗ -قُُِْط/ األكل  )  ثاركت
ا مػف الل كـ الزاذرة دػو ال ػراقات العشػر الموػكاورة كوك اههػ  المهذب  ـ(ُٖٗٗ-قَُْٖقالق  )ط/ال

 ـ(.ُٗٗٗ-قَُِْطراؽ الشاطثا  كالدرة )
مم ػب ثالمروضػ  المروض  الزثادم: م مد ثف م مد ثف مثد الػرزاؽ ال ثػالو اثػك الفػاض ال -ُْٔ

و  اػػػؽ: م مكمػػػ  مػػػف الم   ػػػاف  دار  :وػػػاج العػػػركس مػػػف  ػػػكاذر ال ػػػامكس: ق(َُِٓالزثاػػػدم )ت
 الهداا .
ذدااػػ  : ق(َُْٗس المرطػػفو الم ػػرم)تف العثػػالمرطػػفو: مثػػدالفواح ثػػف الثػػاد م مػػو ثػػ -ُْٕ

 ط/ القالا .  المدال  الملكرة -مكوث  طاث   ال ارم ال  و كاد كالـ الثارم
 هد الم ؿ دو و كاد ال ر ف العظػاـ   : ق(َُُٓد المرمشو ثا  مو زادر )تالمرمشو: م م -ُْٖ

 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٖو  اؽ: لثك الثعكد ل مد الفخرالو   ط/ األكل  )
دلاؿ : ق(ُّْٗماف المارغالو الوكلثو )تالو: لثك إث اؽ إثراذاـ ثف ل مد  ثف ثماالمرغ -ُْٗ

 ال اذرة.  –دار ال داث  ال اراف مم  مكارد الضمنف
وهػػػػذاب الكمػػػػاؿ   : ق(ِْٕاج المػػػػزم)تالمػػػػزم: اكثػػػػؼ ثػػػػف الزكػػػػو مثػػػػدالر مف لثػػػػك ال  ػػػػ -َُٓ

 ـ(.َُٖٗ –ق ََُْط/األكل  )  ثاركت –و  اؽ: ثشار مكاد معركؼ  مؤثث  الرثال  
المثػػلد : ق(ُِٔ ثػػاف ال شػػارم اللاثػػاثكرم)تمثػػمـ ثػػف ال  ػػاج: مثػػمـ ثػػف ال  ػػاج لثػػك ال -ُُٓ

و  اػػؽ: م مػػد دػػؤاد مثػػدالثاحو    :المخوطػػر ثل ػػؿ العػػدؿ مػػف العػػدؿ إلػػ  رثػػكؿ ا )طػػ اح مثػػمـ(
 ـ(.ُٕٖٗ-قَُْٕط/ القالق )  ثاركت -دار إ ااق الوراث العرثو

ال ػػػاذرة     –دار الثػػػالـ  الممخػػػص المفاػػػد دػػػو ممػػػـ الو كاػػػد: مػػػد م مػػػد معثػػػدمعثػػػد: م مػػػد ل  -ُِٓ
 .ـ(ََِٕ-قُِْٖط/ القالا  مشر )
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لثك معشرم الطثػرم: مثػد الكػراـ ثػف مثػد الطػمد ثػف م مػد ثػف ممػو ثػف م مػد ال طػاف اثػك  -ُّٓ
 دراثػػ  كو  اػػؽ الثا ػػث: م مػػد  ثػػف: الومخػػاص دػػو ال ػػراقات القمػػاف: ق(ْٖٕمعشػػر الطثػػرم )ت

 (.قُُِْ)الداف كما  الدمكة كلطكؿ –كذو رثال  ما ثوار مف  امع  لـ ال رل  م اؿ مكث 
مثػد ا  مػالق الػداف  مغمطام ثف حما  ثف مثد ا الثك رم المطرم ال كرم ال لفػو  لثػك -ُْٓ
 -و  اؽ: لثك مثػد الػر مف مػادؿ ثػف م مػد : إكماؿ وهذاب الكماؿ دو لثماق الر اؿ: ذػ(ِٕٔ)ت 
 ـ(. ََُِ -   ذػ ُِِْط/ األكل )  م مد لثام  ثف إثراذاـ  الفاركؽ ال داق  لمطثام  كاللشرلثك 
كاؼ و رل ال ر ف الكػراـ ثركااػ  األمػاـ حػالكف مػف لػاد  : الم ركش: المخوار المشرم الم ركش -ُٓٓ
 ـ(.ََُِط/ األكل  )  ثدكف –ماطا  –دالاوا  المدلو
ط/ القالقػػػػػ    مكوثػػػػػ  المعػػػػػارؼ لملشػػػػػر كالوكزاػػػػػ   ل ػػػػػر فمثا ػػػػػث دػػػػػو ممػػػػػـك ا: ملػػػػاع ال طػػػػػاف -ُٔٓ

 ـ(.َََِ -ذػ ُُِْ)
لثػاف : ق(ُُٕاؿ الػداف افدرا ػو المطػرم)تاثف ملظػكر: م مػد ثػف مكػـر ثػف ملظػكر  مػ -ُٕٓ
 ق(.ُُْْط/ القالق  )  ثاركت -دار طادر  العرب
ؿ الومامػػو  الالمكطػػمو: لثػػك اعمػػ  ل مػػد ثػػف ممػػو ثػػف المقيلػػ  ثػػف ا اػػ  ثػػف ماثػػ  ثػػف ذػػ -ُٖٓ

 دمشػؽ –المػأمكف لموػراث  و  اػؽ:  ثػاف ثػماـ لثػد  دار :مثػلد لثػو اعمػ : ذػ(َّٕالمكطمو )ت 
 (. ُْٖٗ - َُْْ)  ط/ األكل 

: ق(ُّٖثػػػاف ثػػػف مهػػػراف اللاثػػػاثكرم )تاثػػػف مهػػػراف اللاثػػػاثكرم: لثػػػك ثكػػػر ل مػػػد ثػػػف ال  -ُٗٓ
دمشػػػػػؽ   -لمغػػػػػ  العرثاػػػػػ م مػػػػػ  ا و  اػػػػػؽ: ثػػػػػثا   مػػػػػزة  ػػػػػاكمو : المثثػػػػػكط دػػػػػو ال ػػػػػراقات العشػػػػػر

 ق(.ُُٖٗ)
  رؼ اللكف

 مػػب   -دار مػالـ ال ػر ف  المػدخؿ الػ  ممػـك ال ػػر ف الكػراـ: ثهػػافاللثهػاف: م مػد دػاركؽ الل  -َُٔ
 ـ(.ََِٓ-قُِْٔ) ط/ األكل 

: ق(ّّٖؿ الل ػػكم المعػػركؼ ثالل ػػاس)تالل ػػاس: لثػػك  عفػػر ا مػػد ثػػف م مػػد ثػػف اثػػماما -ُُٔ
ط/   مكػػػػ  المكرمػػػػ  -و   امعػػػػ  لـ ال ػػػػرل م مػػػػد ممػػػػو الطػػػػاثكل و  اػػػػؽ:: معػػػػالو ال ػػػػر ف الكػػػػراـ

ط/   ثاػركت –ملشكرات م مد ممو ثاضػكف  دار الكوػب العمماػ    امراب ال ر ف  ق(َُْٗاألكل )
 ق(.ُُِْاألكل  )
: ذػػػػ(َّّاللثػػػائو: لثػػػك مثػػػد الػػػر مف ل مػػػد ثػػػف شػػػعاب ثػػػف ممػػػو الخراثػػػالو  اللثػػػائو )ت -ُِٔ

 -و  اػؽ: مثػدالفواح لثػك غػدة  مكوثػ  المطثكمػات افثػالما : طػغرل()الثػلف ال الم وث  مف الثلف
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   ػػػه كخػػػرج ل اداقػػػه:  ثػػػف مثػػػد المػػػلعـ   الثػػػلف الكثػػػرل  ـ(ُٖٔٗ-قَُْٕط/ القالاػػػ  )   مػػػب
 ـ(. ََُِ -ذػ  ُُِْط/األكل )  ثاركت –مؤثث  الرثال    شمثو
مػدارؾ : ق(َُٕف اللثػفو )تم مكد  ػادظ الػدااللثفو: اثك الثركات مثد ا ثف ل مد ثف  -ُّٔ

ط/ األكلػػػػ    ثاػػػػركت –دار الكمػػػػـ الطاػػػػب  و  اػػػػؽ: اكثػػػػؼ ممػػػػو ثػػػػداكم: الولزاػػػػؿ ك  ػػػػائؽ الوأكاػػػػؿ
 ـ(.ُٖٗٗ-قُُْٗ)

ك  فػػػص ثػػػراج الػػػداف اللشػػػار اللشػػػار: ممػػػر ثػػػف حاثػػػـ ثػػػف م مػػػد ثػػػف ممػػػو األلطػػػارم اثػػػ -ُْٔ
 مػػد م مػػكد مثػػد الثػػما  : لو  اػػؽ: المكػػرر دػػو مػػا وػػكاور مػػف ال ػػراقات الثػػث  كو ػػرر: ق(ّٖٗ)ت

 ـ(. ََُِ -ذػ  ُِِْط/األكل )  ثاركت –الشادعو ال فااف  دار الكوب العمما  
شػرح طاثػ  : (ٕٖٓال اثػـ م ػب الػداف اللػكارم )تاللكارم: م مد ثف م مػد ثػف م مػد اثػك  -ُٓٔ

 –اػ  و  اؽ: الدكوكر م دم م مد ثركر ثعد ثاثػمكـ  دار الكوػب العمم :اللشر دو ال راقات العشر
 ـ(. ََِّ -ذػ  ُِْْط/ األكل )  ثاركت
دار الغكقال    ال كالب الطكوا  دو كوب األ و اج لم راقات: اللاراثو: مثد الثدا  اللارثالو -ُٔٔ

 ـ(.ََِٔ -ذػ ُِْٕط/ األكل  )  دمشؽ –
 الهاق رؼ 

ات  كاذر اآلداب دو لدثاػ: ق(ُِّٔالهاشمو: ل مد ثف اثراذاـ ثف مططف  الهاشمو )ت -ُٕٔ
 .ثاركت –مؤثث  المعارؼ   كللشاق لغ  العرب

اثػػف ذشػػاـ: مثػػد ا ثػػػف اكثػػؼ ثػػف ا مػػد ثػػػف مثػػد ا اثػػك م مػػد  مػػػاؿ الػػداف اثػػف ذشػػػاـ  -ُٖٔ
دار   و  اػػؽ: مػػازف المثػػارؾ كم مػػد ممػػو  مػػدا :مغلػػو المثاػػب مػػف كوػػب األماراػػب: ق(ُٕٔ)ت

   ثاػػركت –دار ال اػؿ  للفاػ  ثػف مالػؾاكضػح المثػالؾ إلػ    ـ(ُٖٓٗط/الثادثػ  )  ثاػركت -الفكػر
 ـ(.ُٕٗٗط/ الخامث  )

غااػػ  : ق(َٕٖالهاقمػػو: اثػػك ال ثػػف لػػكر الػػداف ممػػو ثػػف اثػػو ثكػػر ثػػف ثػػماماف الهاقمػػو)ت -ُٗٔ
 مكوث  طاد الفكائد.  الم طد دو زكائد المثلد

  رؼ الكاك
طو الم ػػػػػرئ الكاثػػػػطو: لثػػػػك م مػػػػػد مثػػػػد ا ثػػػػػف مثػػػػد المػػػػؤمف اثػػػػػف الك اػػػػه الوػػػػػا ر الكاثػػػػ -َُٕ
ال ػاذرة    –و  اػؽ: خالػد المشػهدالو   مكوثػ  الق ادػ  الدالاػ   :الكلز دػو ال ػراقات العشػر: ق(ُْٕ)ت

 ـ(. ََِْ -ذػ  ُِْٓ) ط/األكل 
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 ط/ القالقػػػ   الملطػػػكرة –دار الكدػػػاق  ال ػػػكؿ الثػػػداد: لثػػػك الكدػػػا: مػػػال ا ثػػػف ممػػػو اثػػػك الكدػػػا -ُُٕ
 ـ(. ََِّ -ذػ  ُِْْ)

  رؼ الااق
: ق(ِٔٔثػػف مثػػدا الركمػػو ال مػػكم)تاػػاحكت ال مػػكم: شػػهاب الػػداف لثػػك مثػػدا اػػاحكت  -ُِٕ

 -و  اػػؽ: إ ثػػاف مثػػاس   دار الغػػرب افثػػالمو: مع ػػـ األدثاق)إرشػػاد األراػػب الػػ  معردػػ  األداػػب(
 .ثاركت -دار الفكر  مع ـ الثمداف  ـ(ُّٗٗ-قُُْْط/ األكل  )  ثاركت
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 موضوعاتال فيرس
 

 الصفحة                                                          وضوع         الم

 افذداق
  كو دار شكر

 ح-....... ل....الم دم  .......................................................................
 ........ ب...............................لذما  الث ث .......................................

 ....... ج .........لثثاب اخواار مكضكع الث ث ...............................................

 ج........ ........لذداؼ الث ث ..............................................................
 ج......... ....................................................مله  الث ث ..................

 د.......... ........الدراثات الثاث   ..........................................................
 ك...... ...........م وكل الث ث كخط  دراثػػوه ...............................................

 ّْ-ُ.... ...........................وعراؼ كحضااا( ................. -)ممـ ال راقات هادػمالو
 ِ... ................... مالحوه ثالو كادلذـ مططم اوه ك األكؿ : ممـ ال راقات كمثادئه ك   ثالمث

 ٕ. ..............................................الوػػػ كاد كال راقات ......... والعالح  ثاف ممم
 ٖ ...............................................لك ه ا وفاؽ ................................
 ٗ ..............................................لك ه ا خوالؼ ..............................

 ُُ..... .............................. ك اههاكو ال راقاتممـ : لذـ المؤلفات دو لوالقا  ثالمث
 ُِ...... ...لذـ المؤلفات دو ال راقات الثث  .................................................
 ُٓ... .........لذـ المؤلفات دو ال راقات العشر ..............................................

  ُٕ.... ........راقات األرث  مشر كما زاد مماها ......................لذـ الكوب المؤلف  دو ال 
 ُٖ......... ...المؤلفات دو وك اه ال راقات ..................................................

 ُِ... ........................................... : ور م  ال راق العشرة كركاوهـ قالثال ث ثالم
 ُِ........ ....افمػػاـ لاد  ...................................................................
 ِّ........ ....اثف كقار المكػػػو ..............................................................

 ِْ................... .......لثك ممرك الثطرم ..............................................
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 ِٔ...... ....مثدا ثف مامر الشامو ........................................................
 ِٕ........ ....ماطـ الككدو ................................................................

 ِٗ........ ....................................... مزة ثف  ثاب الزاات .....................
 َّ...... ....ممو الكثائو ...................................................................
 ُّ....... ....لثك  عفر ازاد ثف ال ع اع ......................................................

 ِّ....... ..............................................................اع كب ال ضرمو ....
 ّْ..... ....خمؼ الثزار ......................................................................

 وفخاـالماـ كالك  اللكف كالولكافلقر اخوالؼ ال راقات العشر دو ل كاـ : الفطؿ األكؿ
 ُِٓ-ّٓ.......... ................................................................. ؽرحاوػػػكال

 ّٔ... .................. كاـ اللكف الثاكل  كالولكافػػػالمث ث األكؿ: لقر اخوالؼ ال راقات دو ل 
 ّٖ... ............................. لقر اخوالؼ ال راقات دو افظهار ال م و المطمب األكؿ : 

 َْ.. ................................................... الؼ ال راقات دو افظهار ال م وػاخو
 ّْ. ...دو و راؾ اللكف الثاكل  لك اثكالها ................... الؼ ال راقاتػػاخوالثثب األكؿ: 
 ْٓ. ...اكل  ثاف الو  اؽ كالل ؿ ..دو الهمز الكاح  ثعد اللكف الث اخوالؼ ال راقاتالثثب القالو: 
 دو ال رؼ الكاح  ثعد اللكف الثاكل  لك الولكاف ثاف اخوالؼ ال راقاتالثثب القالث: 

 ْٔ....... .......ككله مف  ركؼ ال ػػمؽ لك غارذا ........................................... 
 للكف الثاكل  لك الولكاف ثاف ككلهدو الهمز الكاح  ثعد ا اخوالؼ ال راقاتالثثب الراث : 

 ْٕ.... ........لم ط  لك لمكطؿ ............................................................ 
 ْٖ..... ......دو وشداد اللكف كوخفافها .................... الؼ ال راقاتػػاخوالثثب الخامس:  

 َٓ..... ......الولكاف كمدمه ......................دو اقثات  اخوالؼ ال راقاتالثثب الثادس: 
 ّٓ..... ................................... الؼ ال راقات دو افدغاـػػلقر اخو المطمب القالو : 

 ٕٓ..... .....اللكف الثاكل  كالولكاف ملد  ركؼ )ارممكف( .......... إدغاـاخوالؼ ال راقات دو 
  الكاح  ثعد اللكف الثاكل  كالولكافالمضارم   رؼ ل راقات دو ا اخوالؼالثثب األكؿ: 

 ٗٓ...... .....ثاف ااق الغاث  كواق الخطاب ....................................................
 ثاف اللكف لكاح  ثعد اللكف الثاكل االمضارم   رؼ ال راقات دو  اخوالؼالثثب القالو: 

 َٔ.... .................................................................كالااق .............. 
 ِٔ..... ....... وشدادذا كوخفافهالك اخوالؼ ال راقات دو إثكاف اللكف كو راكها الثثب القالث: 
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 ْٔ........ ....................... ثاف إقثاوه كوركهالؼ ال راقات دو الولكاف ػػػاخوالثثب الراث : 
 ثاف ثاف الثكت كمدمه لكدو ثعض المكاض  ال راقات  اخوالؼالثثب الخامس: 

 ٔٔ.. ...................................................................... افظهار كافدغاـ 
 ٗٔ.... ............................... لقر اخوالؼ ال راقات دو ال مب كافخفاق المطمب القالث:

 ٗٔ... ............................................................................. لك ن: ال مب
 ُٕ.... ....................................................... ال مب كـ اخوالؼ ال راقات دو 

 ُٕ... .......................... اخوالؼ ال راقات دو وشداد لكف الوككاد كوخفافهاالثثب األكؿ: 
 ُٕ.... ............................... اخوالؼ ال راقات دو إقثات الولكاف كوركهالثثب القالو: 
 ّٕ..... ........................................................................ قالاان: افخفاق

 ٕٔ.... ................................................................. ثثب افخفاق ال  ا و
 ٕٕ.. .........اه .................ػكاألقر الموػروب مم  كـ افخفاق ال  ا و اخوالؼ ال راقات دو

 ٕٕ... .................................. اخوالؼ ال راقات دو إقثات الولكاف كوركه الثثب األكؿ
 ؼ ال راقات دو ال ركؼ اله ائا  الكاحع  دو دكاوح الثكراخوال الثثب القالو:

  ٕٗ.. .................................................. كت كمدمهػػكغار ذذر ال ركؼ ثاف الث
 ُٖ. ............................... اخوالؼ ال راقات دو إثكاف اللكف كو راكهاالثثب القالث: 
 ِٖ.. ..... ثدؿ غار لك ثدؿ إل  ك ذدها الثاكل  اللكف إقثات دو ل راقاتا اخوالؼالثثب الراث : 
 ّٖ. ...... اللكف الثاكل  كالولكاف عداخوالؼ ال راقات دو وغاار ال رؼ الكاح  ث الثثب الخامس:
 ٖٔ.. ...................  ذدها لك كمم  مكاف كمم  وغاار دو ال راقات اخوالؼالثثب الثادس: 

ثكالها و دامها ثاف اللكف دو ال راقات اخوالؼث : الثثب الثا   وأخارذا كثاف كا 
 ٖٗ. ............................................................... المضارع الفعؿ دو م رك ن 

 َٗ. ................................. كوخفافها اللكف وشداد دو ال راقات اخوالؼالثثب القامف: 
   ِٗ ....... المشددواف كاللكف لقالو: لقر اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ الماـ الثاكل  كالماـالمث ث ا

 ّٗ. ......... افخفاق الشفكم كافدغاـ الطغارل كاـ لقر اخوالؼ ال راقات دو  المطمب األكؿ :
 ّٗ... .................................................................. الشفكم ا خفاق : لك ن 

 ْٗ.. ................. ا خوالؼ ذلؾ مم  الموروب كاألقر الشفكم ا خفاق دو ال راقات اخوالؼ
 ٔٗ......... ............................................................ الطغار افدغاـ قالاان 

 ٕٗ... ......................... ذلؾ مم  الموروب كاألقر الطغار افدغاـ دو ال راقات اخوالؼ
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 ٖٗ.. .......................... هاػكوخفافثاف وشدادذا الماـ قات دو اخوالؼ ال راالثثب األكؿ: 
 ثاف الثكر دكاوح دو الكاحع  الوه و  ركؼ دو ال راقات اخوالؼالثثب القالو: 

 ََُ... ...................................................................... كمدمه كتػػالث 
 ََُ.......................... افظهار الشفكمل كاـ لقر اخوالؼ ال راقات دو  المطمب القالو: 

 َُْ. ............................... ا خوالؼ ذلؾ كلقر الشفكم افظهار دو ال راقات اخوالؼ
 َُْ. ........................ م ػػػالط م  ضمها افكث إثكالها ثاف ال م  ماـ دو اخوالدهـلك ن: 
 َُٓ.ػػ..... .... كالل ؿ الو  اؽ ثاف الط اح الثاكف ثعد الكاح  الهمز دو ال راقات اخوالؼقالاان: 

 َُٔ...... ................................... كو راكها إثكالها ثاف الماـ دو ال راقات اخوالؼ
  َُٖ..... ................ المشددواف كالماـ اللكف  كـ دو ال راقات خوالؼا لقر :القالث المطمب
 َُٗ..... ........................................ المشددواف كالماـ اللكف دو ال راقات اخوالؼ

 َُٗ........ ..لمقم  اللكف المشددة ...........................................................
 ُُُ........ .............................................................. المشددة الماـ لمقم 

 ُُْ.... ..................... كالورحاؽ لقر اخوالؼ ال راقات  دو ل كاـ الوفخاـ المث ث القالث:
 ُُٓ.... .............. لقر اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ ال ركؼ الوو وفخـ دائما :المطمب األكؿ

 العمماق كاخوالؼ ذاوه  دو المفخم  ال ركؼ مف ثكؿ الخاط  المراوب
 ُُٔ....... ............................................................ كو دادذا مددذا  دو 

 َُِ.. ......... ا خوالؼ ذلؾ مم  الموروب كاألقر الوفخاـ   ركؼ ل كاـ دو ال راقات اخوالؼ
 َُِ.... ...لك ن: األطكؿ ....................................................................

 افمال  لك الفوح ثاف ااق  مف المل مث  األلؼ دو ال راقات اخوالؼالمثأل  األكل : 
 َُِ.... ........................................................................... الو ماؿ لك

 القالقو الماضو لمفعؿ ماف ذو الوو األلؼ دو ال راقات اخوالؼالمثأل  القالا : 
 ُِّ.... .................................................................. كافمال  الفوح ثاف 

 ُِْ... ....................قالاان: الفرش .....................................................
 ُِْ... ................... مرحؽ ث رؼ الوفخاـ  رؼ وغاار دو ال راقات اخوالؼالثثب األكؿ: 
 ُِٓ... .... ك ذده إقثاوه ثاف الوفخاـ  رؼ ثعد الكاح  األلؼ دو ال راقات اخوالؼالثثب القالو: 
  ا شماـ ثاف داممه اثـ لـ الذم الفعؿ لكؿ دو ال راقات اخوالؼالثثب القالث: 

 ُِٔ.. ..................................................................... الخالط  كالكثرة 
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 المطمب القالو: لقر اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ األ رؼ الوو وفخـ دو  ا ت 

 ُِٕ..... .................................................. مها الورحاؽػكورحؽ دو  ا ت  كلط
 ُِٕ.. ................................................ كل كامها المدا  األلؼ مم  الكالـ: لك ن 
 ُِٕ..... .......................................... كامهاػػػكل  المو رك  الالـ مم  الكالـ: قالاان 

 ُِٗ... ................................ الؼػػػا خو لؾذ كلقر الالـ  ل كاـ دو ال راقات اخوالؼ
 ُُّ.. ....... ك ذده إقثاوه ثاف ال الل  ظػػػػلف حثؿ ال ر  رؼ دو ال راقات اخوالؼاألمر األكؿ: 
 الرد  ثاف ال الل  لفظ حثؿ الكاح  ال رؼ  رك  دو ال راقات اخوالؼاألمر القالو: 

 ُِّ.... ........................................................................... كالخفض 
 الفوح ثاف ال الل  لفظ حثؿ الكاح  الضمار ذاق دو ال راقات اخوالؼاألمر القالث: 

  ُّّ... ............................................................................. كالكثر 
 ُّّ... .................................. ال راقات دو ل كاـ الراق المطمب القالث: لقر اخوالؼ

 ُّْ... .............................................. كالهاػػػكل  اوفاحا المرح   الراق: األكؿ ال ثـ
 ُّٓ. .......................... لكل  كالورحاؽ كوفخامها  ورحا ها  ا كز الوو الراق: القالو ال ثـ
 ُّٕ..... ...................... لكل  كالوفخاـ كورحا ها  وفخامها  ا كز الوو الراق: القالث ال ثـ
 ُّٖ... ...................................................... اوفاحا المفخم  الراق: الراث  ال ثـ

 ُّٗ... ................... والؼا خ ذلؾ مم  الموروب كاألقر الراق ل كاـ دو ال راقات اخوالؼ
 ُّٗ... ..لك ن: األطػكؿ ......................................................................

 ُّٗ. .. الو ماؿ لك افمال  ك الفوح ثاف الراق ثعد الوو األلؼ دو ال راقات اخوالؼالمثأل  األكل : 
 ُُْ..... ............................ (رلل)  ردوػػػ  إمال  ود ال راقات اخوالؼالمثأل  القالا : 
 ثاف ثالكثر الموطرؼ الراق حثؿ الكاح  األلؼ دو ال راقات اخوالؼالمثأل  القالق : 

 ُّْ...... ......................................................... الو ماؿ لك افمال  ك الفوح 
 الوفخاـ ثاف كثر لك ثاكل  ااق ثعد الكاحع  الراق دو ال راقات ؼاخوالالمثأل  الراثع : 

 ُْْ....... ........................................................................ كالورحاؽ 
 ُْٕ.... .....قالاان: الفرش ...................................................................

 ثكاق الكثر  كثاف الفوح لك الضـ ثاف الراق  رك  دو ال راقات اخوالؼاألكؿ:  األمر
 ُْٕ.... ........................................... لخرذا لك كثطها  لك الكمم  لكؿ دو كالت
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 ثاف الثاكل  الراق حثؿ الكاح  ال رؼ  رك  دو ال راقات اخوالؼاألمر القالو: 

 ُْٗ..... ...................................................................... كالكثر الفوح 
 َُٓ... ............ ثالكثر كو راكه إثكاله ثاف الراق  رؼ دو ال راقات اخوالؼاألمر القالث: 
 ُِٓ.... ................... كالرد  ال ـز ثاف المضارع الفعؿ دو ال راقات اخوالؼاألمر الراث : 
 المو ارثافلقر اخوالؼ ال راقات العشر دو ل كاـ المقماف كالمو الثاف ك : الفطؿ القالو

 َِّ-ُّٓ...................... ........................................... كالالمات الثكاكف
 ُْٓ.. ............................ ال راقات دو ال رداف الموماقمافالمث ث األكؿ: لقر اخوالؼ 

 ُْٓ... ..................... راقات دو المقماف الطغار كالمطمؽلقر اخوالؼ ال  :المطمب األكؿ
 ُْٓ.... ..................................................................الطغار المقالف لك ن 

 ُٔٓ..... ................................................الطغار المقماف دو ال راقات اخوالؼ
ثداله و  ا ه ثاف الثاكف الهمز دو ال راقات اخوالؼالثثب األكؿ:   مف مد  رؼ كا 

 ُٔٓ.... ................................................................. حثمه ما  رك   لس
  لس مف  ردا إثدالها كثاف و  ا ها ثاف الهمزة دو ال راقات اخوالؼالثثب القالو: 

 ُٖٓ.... ............................................................................ حثمها ما 
 ُٗٓ. ...... كالو راؾ افثكاف ثاف المقماف مف األكؿ ال رؼ دو ال راقات اخوالؼالثثب القالث: 

  َُٔ.. ................................................................. المطمؽ المقالف :قالاان 
 ُُٔ.. ................ ا خوالؼ ذلؾ مم  الموروب كاألقر المطمؽ المقماف دو ال راقات اخوالؼ

 ُُٔ.... ..................................  رؼ مكاف  رؼ اثداؿ دو اخوالدهـالثثب األكؿ: 
 ُِٔ.... .......... كافثكاف الو راؾ ثاف مقمافال مف القالو ال رؼ دو اخوالدهـالثثب القالو: 
 كثاف و  ا ه ثاف المقماف مف القالو ال رؼ دو ال راقات اخوالؼالثثب القالث: 

ثداله حمثه   ُّٔ... .......................................................................... كا 
 ُْٔ.... ............................... ماف الكثاروالؼ ال راقات دو المقلقر اخالمطمب القالو 

 ُْٔ... .............................................. الكثار المقماف  كـ دو ال راقات اخوالؼ
 َُٕ.. ...... كافقثات ال ذؼ ثاف المقماف مف القالو ال رؼ دو ال راقات اخوالؼالثثب األكؿ: 
 ُُٕ .... كافدغاـ افظهار ثاف الكثار المقماف مكاض  ثعض دو اقاتال ر  اخوالؼالثثب القالو: 
 الغاث  ثاف لك كالوألاث الوذكار ثاف المضارع الفعؿ دو ال راقات اخوالؼالثثب القالث: 
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 ُّٕ... ........................................................................... كالخطاب 
 ُٕٓ.... .......................... اخوالؼ ال راقات دو ال رداف المو ارثاف قرالمث ث القالو: لى 
 ُٕٔ... .............................ال راقات دو المو ارثاف الطغار لقر اخوالؼالمطمب األكؿ 

 ُٕٕ. .............. ا خوالؼ ذلؾ مم  الموروب كاألقر الطغار المو ارثاف دو ال راقات اخوالؼ
 ُٕٕ.... ... األطكؿ .....................................................................لك ن 

  ُٖٕ..... ........................................................... )ذاؿ( إذالمثأل  األكل : 
 ُٕٗ.... ............................................................ )داؿ( حدالمثأل  القالا : 
 ُُٖ... ................................................... واق الوألاث الثاكل المثأل  القالق : 
 ُِٖ. ............................................ الفاق  رؼ م  ال ـز( ثاق) المثأل  الراثع : 

 ُّٖ... .............................................. الالـ م  الثاكل  الراقالمثأل  الخامث : 
  ُٖٓ ........................... (لثقوـ ك لثقت )  كمموو مف( الواق م  القاق) المثأل  الثادث : 
 ُٖٔ... ....................... (اوخذت   لخذت)  كمم  مف( الواق م  الذاؿ) المثأل  الثاثع : 

 ُٖٔ.......... ............................................................قالاان الفرش .......
 ُٖٔ..... ............................................( .....الثاق)ملد  (الفاق): األكل المثأل  
 ُٕٖ..... ......................( ...........................الواق)ملد  (الذاؿ): القالا المثأل  
 ُٖٖ............ ...........................................( الواق)ملد  (القاق): القالق المثأل  
 ُٖٗ..... .................................................( الذاؿ)ملد  (الداؿ): الراثع المثأل  
 ُٖٗ....................... ..............................( القاق)م   (الداؿ): ث ػالخامالمثأل  

 َُٗ.... ............................ ؼ ال راقات دو المو ارثاف الكثارلقر اخوال :المطمب القالو
 َُٗ... ........................................... الكثار المو ارثاف  كـ دو ال راقات اخوالؼ

 ُُٗ......... ...............................................:اللكفك  كالالـ الراق المثأل األكل :
 ُِٗ ....................................................................الضاد: المثأل  القالا 
  ُِٗ ......................................الثاف كالشاف....................... المثأل  القالق :
     ُّٗ ..............: الداؿ.......................................................المثأل  الراثع 

 ُّٗ ..................................................المثأل  الخامث : الواق.................
 ُٔٗ .............................المثأل  الثادث : القاق......................................

  ُٔٗ ........المثأل  الثاثع : ال اؼ كالكاؼ...................................................
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         ُٕٗ .....................المثأل  القامل : الذاؿ...............................................
 ُٖٗ ................................................................المثأل  الواثع : ال اـ...

 َُِ... ......................... المث ث القالث: لقر اخوالؼ ال راقات دو ال رداف المو الثاف
 َُِ.. .......................... المطمب األكؿ: لقر اخوالؼ ال راقات دو المو الثاف الطغار

 َِِ. ........................... ا خوالؼ ذلؾ كلقر الطغار المو الثاف دو  راقاتال اخوالؼ
 َِِ. .......................................................... الماـ م  الثاقالمكض  األكؿ: 
 َِْ.. ........................................................ الذاؿ م  القاقالمكض  القالو: 

 َِْ .............................. المطمب القالو: لقر اخوالؼ ال راقات دو المو الثاف الكثار
 َِْ................................مماه الموروب كاألقر الكثار المو الثاف دو ال راقات اخوالؼ

 َِٓ .................................................... الواق دو الداؿ إدغاـالمثأل  األكل : 
 َِٓ ........................................................... الثاق م  الماـالمثأل  القالا : 
 َِٔ .......................................................... الماـ ملد الثاقالمثأل  القالق : 

 َِٕ .................................................. ثارالك افدغاـ دو كافشماـ الركـ  كاز
 َُِ ................................ المث ث الراث : لقر اخوالؼ ال راقات دو الالمات الثكاكف

 َُِ ........................... المطمب األكؿ : لقر اخوالؼ ال راقات دو  ـ ا مر ك ـ الفعؿ
 َُِ .......................................................................... راألم  ـ: لك ن 

 ُُِ .......................................................... األمر  ـ دو ال راقات اخوالؼ
 ُِّ ......................................................................... الفعؿ  ـ: قالاان 

 ُِْ .......................................................... الفعؿ  ـ دو ال راقات اخوالؼ
 ُِْ ....................................... وخفافه لك الفعؿ وشداد دو اخوالدهـالثثب األكؿ: 
 ُِٔ. .......................................... الفعؿ لكع دو ال راقات اخوالؼالثثب القالو: 
 ُِٗ......... ............ ك ذده إقثاوه ثاف الالـ ثعد األلؼ دو ال راقات اخوالؼالثثب القالث: 
 كمم  مف الذاؿ دو الم زكم ( افعؿ)   ـ إدغاـ دو ال راقات اخوالؼالثثب الراث : 

 ُِٗ.... ............................................................................. (ذلؾ) 
 َِِ ................ ك ـ ال رؼ ك ـ ا ثـ (اؿ)دو  ـ لقر اخوالؼ ال راقات :  المطمب القالو

 َِِ... ........( ................................................................اؿ)  ـ: لك ن 
 ِِِ...... .................. ا خوالؼ ذلؾ مم  الموروب قركاأل (اؿ)  ـ دو ال راقات اخوالؼ
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 ِِِ.. ................. حثمها الثاكف إل  الهمزة  ركت ل ؿ دو ال راقات اخوالؼالثثب األكؿ: 
 ِِّ. ................................. كوخفافه الالـ وشداد دو ال راقات اخوالؼالثثب القالو: 
 ِِْ.. .......................... الالـ حثؿ الوو الهمزة لكع دو ال راقات ؼاخوالالثثب القالث: 

 ِِْ.. ...................................................................... ال رؼ  ـقالاان: 
 ِِٓ. .................................... ا خوالؼ ذلؾ كلقر ال رؼ  ـ دو ال راقات اخوالؼ

 ِِٖ. ........................................................................ ا ثـ  ـ: قالقان 
 ِِٖ. ......................................................... ا ثـ  ـ دو ال راقات اخوالؼ

 َّْ-ُِّ.... ............ رػػاقات العشر دو ل كاـ المد كال طلقر اخوالؼ ال ر  :الفطؿ القالث
 ِّْ.. .......................... موػػالمث ث األكؿ : لقر اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ المد األط

 ِّٔ..... .............................. ا خوالؼ ذلؾ كلقرالطثاعو  المد دو ال راقات اخوالؼ
 ِّٔ..... ...............................لك ن: األطكؿ .......................................

 ِّٔ.. .......................................................... (الكلاا  ذاق)المثأل  األكل : 
 ِّٖ..... ........................................................ (ال م  ماـ)المثأل  القالا : 
 ِّٖ..... .............................................. (اكفػػالث لمفردا الهمز)المثأل  القالق : 
 ِّْ.... .............. كافثكاف الفوح ثاف افضاد  ااقات دو ال راقات اخوالؼالمثأل  الراثع : 

 ِْٓ... ............. كافقثات ال ذؼ ثاف الزكائد ااقات دو ال راقات الؼػػاخوالمثأل  الخامث : 
 ِْٕ..... ............. المد  رؼ ثعد الثكت ذاق إقثات دو ال راقات اخوالؼالمثأل  الثادث : 

 ِْٕ......... ..قالاان: الفرش .................................................................
 ِْٕ........ ...................... ك ذده المد  رؼ إقثات دو ال راقات اخوالؼاألمر األكل : 
درادا  معا األثماق دو ال راقات اخوالؼاألمر القالو:   ِْٗ....... ........................... كا 
 ُِٓ...... ........... كاألدعاؿ األثماق ثاف ال ر لا  الكممات دو ال راقات اخوالؼاألمر القالث: 
 ِِٓ..... ...................... اكهكو ر  إثكاله ثاف ال رؼ دو ال راقات اخوالؼاألمر الراث : 

 ِٓٓ .............................. المث ث القالو: لقر اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ المد الفرمو
 ِٔٓ.... .................. لقر اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ المد الكا ب الموطؿ المطمب األكؿ:

 ِٕٓ...... ................. ذلؾ مم  الموروب ألقركا الموطؿ الكا ب المد دو ال راقات اخوالؼ
 كثاف و  ا ه ثاف الهمز كذك المد ثثب دو ال راقات اخوالؼالثثب األكؿ: 

 ِٗٓ......... ........................................................ حثمه اػػم  لس مف إثداله
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 ُِٔ........ ...................... ك ذده قثاوهإ ثاف مزػػاله دو ال راقات اخوالؼالثثب القالو: 
 ِّٔ...... .... ك ذده إقثاوه ثاف الهمز حثؿ الذم المد  رؼ دو ال راقات اخوالؼالثثب القالث: 
 ِٓٔ..... .................  معا لك مطدرا ككله ثاف ا ثـ دو ال راقات اخوالؼالثثب الراث : 

 ِٔٔ..... ................... المد  رؼ حثؿ الوو ال رك  ود ال راقات اخوالؼالثثب الخامس: 
 ِٖٔ.... ................ لقر اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ المد ال ائز الملفطؿ المطمب القالو: 

 ِٗٔ.. .......... ا خوالؼ ذلؾ مم  الموروب كاألقر الملفطؿ ال ائز المد دو ال راقات اخوالؼ
 ِٗٔ...... .............................................................لك ن: األطكؿ ........

 ِٗٔ.. ....................... الملفطؿ ال ائز المد م دار دو ال راقات اخوالؼالمثأل  األكل : 
 ُِٕ.... ............................ كممواف مف الهمزواف دو ال راقات اخوالؼالمثأل  القالا : 

 ِّٕ. .................... كافثكاف م ػالط ثاف ال م  ماـ دو ال راقات اخوالؼلمثأل  القالق : ا
 ِْٕ ...................... كوركها م ػالط ثاف الكلاا  ذاق دو ال راقات اخوالؼالمثأل  الراثع : 

 ِٕٔ.. .............. كافثكاف الفوح ثاف افضاد  ااقات دو ال راقات اخوالؼالمثأل  الخامث : 
 ِٕٕ. ............... كافقثات ذؼػػال  ثاف الزكائد ااقات دو ال راقات اخوالؼالمثأل  الثادث : 

 ِٕٗ. .............قالاا: الفرش ..............................................................
 كدو ك ذده  إقثاوه ثاف المد  رؼ دو ال راقات اخوالؼالثثب األكؿ: 

 ِٕٗ. .................................................... كوثهامه و  ا ه ثاف ثعدر الذم الهمز
 َِٖ.. ...... ك ذدها إقثاوها ثاف ال ر  رؼ ثعد  الموكمـ ااق دو ال راقات اخوالؼالثثب القالو: 
 كثاف ال ككط كحفا إقثاوه ثاف المد  رؼ دو ال راقات اخوالؼالثثب القالث: 

 ُِٖ....... ........................................................  ػػػخاط الكطؿ دو  ذده 
 ِِٖ......... ..... ؿػكالكط ال ط  ثاف المد  رؼ ثعد الهمز دو ال راقات اخوالؼالثثب الراث : 

 ِْٖ..... ........................... المطمب القالث: لقر اخوالؼ  ال راقات دو ل كاـ مد الثدؿ
 ِٖٓ.... .................... الؼػا خو ذلؾ مم  الموروب كاألقر الثدؿ مد دو ال راقات اخوالؼ

 ِٖٖ... .......................... كالو  اؽ الل ؿ ثاف الهمز دو ال راقات اخوالؼالثثب األكؿ: 
  ِٖٗ ...كالكثر الفوح ثاف المد  رؼ حثؿ الكاح  ال رؼ  رك  دو ال راقات اخوالؼالثثب القالو: 
 َِٗ.... ........... هػػك ذد إقثاوه ثاف الهمز ثعد المد  رؼ دو ال راقات اخوالؼالثثب القالث: 
 ُِٗ..... ...................... كافدراد  ػػال م ثاف األثماق دو ال راقات اخوالؼالثثب الراث : 

 الكاحعاف المضمكـ لك المكثكر الهمز دو ال راقات اخوالؼالثثب الخامس: 
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 ِّٗ.... ..................................................... كالوغاار الو  اؽ ثاف الكثر ثعد
 معل  ثاف( لو ) الماضو الفعؿ معل  دو ال راقات اخوالؼالثثب الثادس: 

 ِْٗ.... ................................................................... كافمطاق الم وق
 ِٔٗ.. ............ مله كوأخارر المد مم  و دامه ثاف الهمز دو ال راقات اخوالؼالثثب الثاث : 

 ِٕٗ......... ............ المطمب الراث : لقر اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ المد العارض لمثككف
 ِٖٗ....... ....................................... طمؽػػالمد العارض لمثككف الم :ال ثـ األكؿ
 ََّ...... .......................................... ككفػػالمد الماف العارض لمث :ال ثـ القالو
 َُّ.. ........................................... المد الموطؿ العارض لمثككف :ال ثـ القالث
 َُّ.... ............................................. ارض لمثككفالمد الثدؿ الع :ال ثـ الراث 

 َِّ...... .............................. ككف كذك ذاق وألاثػػػلمد العارض لمثا :ال ثـ الخامس
 َّّ..... ............................... المد العارض لمثككف كذك ذاق ضمار :ال ثـ الثادس
 َّٓ ............ كاألقر الموروب مم  ذلؾ ا خوالؼ دو المد العارض لمثككف اتاخوالؼ ال راق

 َّٓ...... ....لك ن: األطكؿ .................................................................
 َّٓ..... ............... اخوالؼ ال راقات دو  ردو الماف إذا كح  ثعدذما ذمز: المثأل  األكل 
 َّٔ... ......... اخوالؼ ال راقات دو الهمز المفرد الثاكف ثاف افثداؿ كالو  اؽالمثأل  القالا : 
  اخوالؼ ال راقات دو الكحؼ مم  الهمز الموطرؼ ثعد األلؼ المثأل  القالق : 

 َّٕ. ................................................................... ثاف افثداؿ كالو  اؽ
 الكحؼ مم  اللكف مف  م  المذكراخوالؼ ال راقات دو المثأل  الراثع : 
 َّٖ............. ....................................... ذاق الثكت ك ذدهاالثالـ ثاف إقثات 

 َّٗ........... ........ اقات الزكائد ثاف إقثاوها ك ذدهااخوالؼ ال راقات دو اث : المثأل  الخام
 َُّ......... ..قالاان: الفرش .................................................................

 اخوالؼ ال راقات دو للؼ افطالؽ لك األلؼ الوو ذو مكضاألمر األكؿ: 
 َُّ.......... .................................. مف الولكاف دو اللطب ثاف ال ذؼ كافقثات

 ُِّ..... ............................. اخوالؼ ال راقات دو وذكار الفعؿ ك وألاقه قالو:األمر ال
 ُّْ............ ...............   كافدرادػػاخوالؼ ال راقات دو األثماق ثاف ال ماألمر القالث: 
 ُّٓ........... ................ بػػػاخوالؼ ال راقات دو افمراب ثاف الرد  كاللطاألمر الراث : 

 ُّٖ......... .................... لقر اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ المد الالـز المطمب الخامس:
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 ُّٗ...... .................................................................. لحثاـ المد الالـز
 َِّ..... ............................................. ال ثـ األكؿ : المد الالـز الكممو المق ؿ

 َِّ.... .............................. اخوالؼ ال راقات دو الكممو المق ؿ كلقر ذلؾ ا خوالؼ
 َِّ.. ..لك ن: األطكؿ .......................................................................

 ُِّ....... ................................. اف مف كمموافاخوالؼ ال راقات دو الهمزو: مثأل 
 ُِّ....... ..قالاان: الفرش ...................................................................

 ُِّ......... .......... اخوالؼ ال راقات دو واق المضارم  ثاف الوشداد كالوخفاؼاألمر األكؿ: 
 ِِّ...... .... اخوالؼ ال راقات دو ال رؼ الكاح  ثعد المد  ثاف افظهار كافدغاـ األمر القالو:
 ِّْ... ....... اخوالؼ ال راقات دو ال رؼ الكاح  ثعد المد ثاف الوشداد كالوخفاؼاألمر القالث: 
 ِّٓ. ......... اخوالؼ ال راقات دو  رؼ المد الكاح  حثؿ الوشداد ثاف إقثاوه ك ذدهاألمر الراث : 

 ِّٕ... ..... اخوالؼ ال راقات دو ال رؼ الكاح  ثعد الماف ثاف الوشداد كالوخفاؼاألمر الخامس: 
  ِّٖ... ............................................ المخفؼ ول ثـ القالو : المد الالـز الكمما

 ِّٖ............. .................. المخفؼ  كلقر ذلؾ ا خوالؼ واخوالؼ ال راقات دو الكمم
 ِّٖ... ...لك ن: األطكؿ .....................................................................

 ِّٖ.......... ........................ اخوالؼ ال راقات دو الهمزواف مف كمم المثأل  األكل : 
 ِّٗ......... ....................... كمموافاخوالؼ ال راقات دو الهمزواف مف المثأل  القالا : 

  َّّ...... .......قالاان: الفرش ...............................................................
 َّّ.... ......................... اخوالؼ ال راقات دو الهمزة ثاف الو  اؽ كالل ؿاألمر األكؿ: 
 ُّّ. ......... راقات دو ال رؼ الكاح  ثعد المد ثاف افثكاف كالو راؾاخوالؼ ال : األمر القالو

 ّّّ... ..... اخوالؼ ال راقات دو الثاكف األطمو ثعد المد ثاف الوخفاؼ كالوشداداألمر القالث: 
 ّّْ....... ........................................... : المد الالـز ال ردو المق ؿال ثـ القالث

 ّّٓ......... ........................................ : المد الالـز ال ردو المخفؼـ الراث ال ث
 ّّٔ........ .......................... اخوالؼ ال راقات دو الالـز ال ردو كاألقر الموروب مماه

 ّّٕ.. .............. المثأل  األكل : اخوالؼ ال راقات دو ال ركؼ الم طع  ثاف الثكت كمدمه
 ّّٕ. ............ المثأل  القالا : اخوالؼ ال راقات دو ال ركؼ الم طع  ثاف افظهار كافدغاـ

  لقر اخوالؼ  ال راقات العشر دو ل كاـ الكحؼ كالثكت كذمزوو : الفطؿ الراث
 ُْٔ-ّّٗ......... .......................................................... ال ط  كالكطؿ
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 َّْ......... .................. المث ث األكؿ: لقر اخوالؼ ال راقات دو ا كاـ الكحؼ كا ثوداق
 ُّْ...... ...........الكحؼ .................................................................

 ِّْ.......... .................................................................. لحثاـ الكحؼ
 ِّْ......... .................................................. ال ثـ األكؿ: الكحؼ ا خوثارم

 ِّْ.............. ........................................... ال ثـ القالو: الكحؼ ا ضطرارم
 ّّْ............. ............................................. ال ثـ القالث: الكحؼ ا لوظارم
 ّّْ ........................................................... ال ثـ الراث : الكحؼ ا خواارم

 ّّْ............ ..................................................................... لحثامه
 ّْْ........... ..................................................... الواـال ثـ األكؿ: الكحؼ 

 ّْٕ............. ................................................. ال ثـ القالو: الكحؼ الكادو
 ّْٗ .............................................................. ال ثـ القالث الكحؼ ال ثف
  ِّٓ... ............................................................ ال ثـ الراث : الكحؼ ال ثاح

 ّْٓ............ ..................................................................... ا ثوداق
 ّٓٓ............ ...... خوالؼاخوالؼ ال راقات دو الكحؼ كا ثوداق كاألقر الموروب مم  ذلؾ ا 

 ّٓٓ.......... .......... اخوالؼ ال راقات دو الفعؿ ثاف ككله ماضاا لك دعؿ لمراألمر األكؿ: 
 ّٕٓ......... .................. اخوالؼ ال راقات دو ذمزة )إٌف( ثاف الفوح كالكثراألمر القالو: 
 ّٗٓ......... ........................ ا كخفضااخوالؼ ال راقات دو األثماق ردعاألمر القالث: 
 َّٔ........ ................... اخوالؼ ال راقات دو ال مم  ثاف ا ثوفهاـ كالخثراألمر الراث : 

 ِّٔ...... ..ب كواق الخطا اخوالؼ ال راقات دو  رؼ المضارم  ثاف ااق الغىاث األمر الخامس: 
 ّّٔ.... ................ ـزػػدو الفعؿ المضارع ثاف الرد  كال اخوالؼ ال راقات األمر الثادس: 

 المث ث القالو: لقر اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ ذمزوو ال ط  كالكطؿ كالثكت
 ّٓٔ ............................................................... كالكحؼ مم  لكاخر الكمـ 

 ّٓٔ..... ...ت .................................دو الثك كؿ: لقر اخوالؼ ال راقاتالمطمب األ
 ّٔٔ............... .......................... اخوالؼ ال راقات دو الثكت كلقر ذلؾ ا خوالؼ

 ُّٕ........ .................. المطمب القالو: لقر اخوالؼ ال راقات دو ذمزوو ال ط  كالكطؿ
 ُّٕ................. ................................................ الفرؽ ثالهما  كطكرذما
 ّّٕ................... ..............................................  كـ الثدق ثهمزة الكطؿ
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 ّْٕ.... .........................................  كـ ذمزة الكطؿ الكاحع  ثعد ذمزة ا ثوفهاـ
 ّٕٓ..... ........ الؼ ال راقات دو ل كاـ ذمزة الكطؿ  كاألقر الموروب مم  ذلؾ ا خوالؼاخو

 ّٕٓ.. ......... اخوالؼ ال راقات دو الهمزة ثاف ككلها ذمزة حط  لك ذمزة كطؿالمثأل  األكل : 
 ّٕٕ ........ اخوالؼ ال راقات دو ا ثوفهاـ حثؿ ذمزة الكطؿ  ثاف إقثاوه ك ذدهالمثأل  القالا : 
 اخوالؼ ال راقات دو  رك  ال رؼ القالث مف دعؿ األمر :  المثأل  القالق

 ّٖٕ.......... ............................................................. ثاف الكثر كالضـ
 ّٕٗ......... ............... لقر اخوالؼ ال راقات دو الكحؼ مم  لكاخر الكمـالمطمب القالث: 

 ّٕٗ......... ................................................... اللكع األكؿ: الثككف الم ض
كـ  َّٖ........ .............................................................. اللكع القالو: الرَّ

 ُّٖ........ ........................................................... اللكع القالث: افشماـ
 اخوالؼ ال راقات دو ل كاـ الكحؼ مم  لكاخر الكمـ  كاألقر الموروب مم  ذلؾ 

 ّْٖ........ ....................................................................... ا خوالؼ
 الرد  اخوالؼ ال راقات دو لكع  رك  ال رؼ المكحكؼ مماه ثافاألمر األكؿ: 

 ّٖٓ........ .................................................... كال ر لك ثاف الرد  كاللطب 
 ّٖٔ...... ......... اخوالؼ ال راقات دو الكحؼ مم  ذاق الوألاث المرثكم  ثالواقاألمر القالو: 
 ّٖٖ.... ........ راكهاخوالؼ ال راقات دو ال رؼ المكحكؼ مماه ثاف إثكاله كو األمر القالث: 

 َّٗ ....................... المث ث القالث: لقر اخوالؼ ال راقات دو الكحؼ مم  مرثـك الخط
 ُّٗ...... ............................. لك : اخوالؼ ال راقات دو افثداؿ  كلقر ذلؾ ا خوالؼ

 ََْ ....................... خوالؼقالاا: اخوالؼ ال راقات دو الم طكع كالمكطكؿ كلقر ذلؾ ا 
 َْْ..... ......................................... ال ذؼ كافقثاتاخوالؼ ال راقات دو قالقا: 

 َْْ..... ...................................................... )ذاق الثكت(المثأل  األكل : 
 َُْ ...................... (  اث كحعت دو ال ر ف الكراـاللكف مف كمم  )كأاّْفالمثأل  القالا : 
 ُُْ..... ..................................... األلؼ الم ذكد   لو اق الثاكلافالمثأل  القالق : 
 ُِْ..... ...................................... الثاكلاف  لو اقالااق الم ذكد  المثأل  الراثع : 

 ُْٓ..... ....................................... الااق الم ذكد  أل ؿ الولكافالخامث : المثأل  
 ُْٕ..... ............................................................................ الخاوم 
 َِْ..... ............................................................. ات ال ر لا  راقدهرس ال
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 ْْٕ..... ............................................................ األ اداث اللثكا دهرس 
 ْْٖ ................................................................... األمالـ  دكؿ دهرث 

 ْٖٓ..... ................................................................. المطادر كالمرا  
 ُْٗ-ْٖٕ ............................................................... دهرس المكضكمات

 
 


