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 إهداء

 

إىل أساتذتى ومشاخيى وطالىب، إىل أىب احلاج مصطفى وأمى أم رأفت رمحها هللا، إىل أخى  ،إىل كل مسلم ومسلمة   
العلم يف  وأخواتى، إىل زوجىت احلبيبة أم دمحم الىت صربت معى وساعدتىن وكانت وما زالت عوان ىل على اجلد واالجتهاد

صقر إىل إخواىن الذين يشجعونىن دائما وأبدا ويبذلون ىل  عائلة ابو ،والعمل، إىل ابىن دمحم وابنىت حبيبة، إىل عائلىت الكرمية
النصح، إىل كل من ساهم وبذل وأنفق إلخراج هذا العمل، أسأل هللا أن ينفع هبذا العمل مجيع األمة وأن يكتب لنا به 

    عليني.يف  األجر الوفري وأن يكتبه لنا
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 مقدمة

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

من الرمحن ال  أمة النىب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص أبعظم كتبه، وكفاها هم حفظه، فمن حفظه فإمنا هو شرف للعبد، وَمنخص الذي  احلمد هلل

 خرا وبعد...آعليه، فله احلمد أوال و 

يف  ملاا كااش شاارف النارااش واال تلاا  اليااه والنياات علااض خدمتاه ال ثلااهيه وال قارلااه وال حاد ثنا باه شاارف، عماد  أش أ اار    
ثعلماه اال هاو  ابعا ه وىلعاال،  وثنبل مىن اللاعض والعمال، وثغفار ل الاذلل، وقعاوا عظايم   ا  ال ،اايه كبه علض هللا أش ثبلغىن 

واجلاد  ،وفتح أبوا  اخلار ،ا عاد األمة والنيات علض خدمتهايف  وأش ثوفق عبده اللعيف خلر ما حي  وثرضض، ومن اب  اللعض
كاش من اب  الواج  أش أ عض لنيل هذا الشرف طامعا عل هللا ثتنبل مىن   ،وىلندمي النصح ،والعمل بتوفر اجلهد ومحل البشراي 

 فرضض عىن، 

اعلاام أخااض احلبياا  بعياادا عاان املواثاادا  واخلااو  فيمااا ال فاطااد  ماان و اطااه وال طاطاال ماان الصااد عاان أعمااا  اخلاار أو التنلياال ماان   
طاارا اجلمااا املةتلفااة، يف  ني أش العاا   ماان لااا الناارااا  هااض ا ااتيعا  الناارااا  ولاايو ىلااارا  املواضااا، وهااذا واضااحجهااد العااامل

كااض ثنااا  شاارف البنافااة بعلاام  اارااا   ثرثااد أش ثتةصااص أو حااد ثرثااد ااارد النااراا الااذي  ومااا  لااو حاولااش أش أشااعر النااا  
االبتداا، أل ىن عنيش ابلو ف علض  أس اآلى، فمان أ اد أش ثناف  ما من حيثأب ه  د ا تفاد كبرا من  راا  اجل ،النرااش الارمي

كصالة مايم اجلماا ألهال الصالة، وهااا الاناثاة عناد   ،علض غر هذا فلرع  واعد األحاات والنرااا  الد ال أتىلض اال بلب  الوصال
والتعرثو عند التناا اللاكنني، كماا حاولاش  ،وأحاامها علض العات، واياا  الوواطد ملن ثببتها وصال فنط ،بن كبر علض اخلاص

وإب ش هللا  اوف  تنااو  هاذا األمار  ،بداثة اللاوو   اد  امللاتواع لابار  ىلشاابه الاروااي  واألوجاهيف  جتن  االبتداا بنفو الالمة
 بشضا من التفصيل.

.. .واش كاش خرا فاد كاه بفلالة):بعلا واعلم أخض احلبي  أش الاما  هلل وحده واملؤمن للمؤمن كالبنياش وكلنا ثامل بعلنا    
واش  ااد  هللا لنااا وهيااأ لنااا أفلاال ماان  لااو  ،(، كمااا  ااا  شاايةنا وامامنااا الشاااطىب ) محااه هللا(ماان احللاام وليصاالعه ماان جاااد منااوال

خاصااة أش هااذا  ، ااوف  واصاال املراجعااا  واال فلياماال مااا باادأنه اخوا نااا و لااف  هللا األجاار علااض الفااار  وعلااض هللا  صااد اللاابيل
   لا اآلثة كتابة و مسا.يف  املوضوع هو األو  من  وعه
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 فضل القرءان
وهناا ىلتاواحم املواضايا وثابار التناافو  ،وعند احلدثث عن النرااش والنراا   أثاش مان الواجا  احلادثث عان فلال النارااش وأهلاه   

وفااذا املوضااوع ىلوثااد  ،حيااث أش األماار أصاابح واجبااا البااد منااه ماان اب  اىلباااع أهاال العلاام، والتشاابه فاام  فااإش التشاابه ابلرجااا  فااال  
 وثعظم الشرف. ،الفاطد  وثواش العمل

يف   ه له هيبته الد أتخذ ابلنل  والعنل معااألمر األو  أل ،وثرجا هذا ألحد أمرثن ،اش احلدثث عن النرااش وأهله عظيم   
مو ف  هي  ومشهد مهي ، فال كلمة مهما كا ش صغر  البد أش ثاوش هلا معىن وفاطد  جتذ  الناس ال كتا  هللا حمبة 

ىن أش واألمر البا ،واال فلوف ىلات  علينا وحنا   عليها ،ألهنا ىلتعلق فذا املوضا )فلل النرااش( ،وهداثة بالغ ،وىلعلنا
 ،نهيو عن العلم واملعاىن ،أداب و وعة ،علماان ومشاخينا مل ثرتكوا لنا شا د  وال وا د  اال وأحتفون فا  نال وصياغة،  و ا وبالغة

فال هذه األشياا هض الد أظهر  عجوى عن احلدثث عن فلل النرااش، وأن ا  أىلالم اليوت فال ثلعىن اال أش أ نل عن أهل 
ما زايد  جدثد  عالة عليهم  ،واعالا ملاا تهم ،كتبهم امليمو ة من  نوال  وصياغا ،  شرا لدعوهتميف   ما  وروهالعلم والفلل 

 ىلدعض   أفش مصوفض . 

اعلم أخض احلبي  أش النرااش دواا كل داا من أدواا  ،فف و  حبمد هللا ملتعينا،  ا  به مدبرا معينا، متوكال عليه، وارنا به     
وبالغا عن    األ    ،ختاما للر اال  ،وخامت   له وأ بياطه ،والنفو، فند أ وله هللا ىلعال علض عبده و بيه النل  والعنل

 و   ،موراب آل اهنم ،شافيا ألمراضهم ،مبلهيف   اطعا عليهم اب  التفار ،معجوا لعنوهلم وأفهامهم ،هاداي هلم ،واللماوا 
أيخذ بيده وثو ا عليه، ثبشر  ،نهم، ثهوش عليهم مصاط  د ياهم، ثنذ  عاصيهمالصد ، أ يو الن ، فيه كل خر، ُثَلر ِّى ع

 ثفتح له أبوا  املوثد من األجر والفلل والرمحة. ،طاطعهم

وجنا  عرضها  ،ثدعوهم ملغفر  الذ و  ،جاا النرااش لرفا د جا  املؤمنني بتالوىله والعمل به والدعو  ال التملو به    
اللماوا  واأل   وْصفها أيخذ ابلنلو ، أعد  للموحدثن؛ الذثن اامنوا ابهلل و  له ومل ثفر وا بني أحد منهم، فهو احلق ىلبيان 

وفيه  بف  ،كل زماش ومااش ال  يات اللاعةيف   وحام ما بني الناطمني عليه ،خ  اللابنني ،والفصل وما هو ابهلو  ،لال شضا
علض  ، و  به الرو  األمني ،وملا ال وهو كالت    العاملني ،وا ه ثعلو وال ثعلض عليه ،اش أعاله ملبمر، واش أ فله ملغدا ،املتفخرثن

وحتدى به األولني  ،وأ وله علض   وله وحيا ،لياوش للعاملني بشرا و ذ ثرا، ىلالم به كما ثليق بذاىله  بعا ه ، ل   يد املر لني

 }:واآلخرثن ا لا وجنا                     

                  }[88:]اإل راا،  
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 األماىن ووجه التهاىن:حرز يف  وعن فلله وفلل حفظته وحامليه، ثنو  شيةنا وامامنا الشاطىب  محه هللا  

ْبَل اْلعَِّدا ُمَتَعب ِّالَ .كَِّتابُهُ  فِّيَنا   هللاِّ  َفَعْبلُ  َوبَاْعدُ  -5 ْد بِّهِّ حِّ  .. َفَجاهِّ

دَّ    خَيُْلقُ   َوَأْخلِّْق بهِّ اْ  لَْيوَ  -6  .. َجدِّثدا  ُمَواليهِّ َعَلض اجلِّد ِّ ُمْنبِّالَ .جِّ

ض َوَ ا ِّطُهُ  -7 بَالُهُ    َارَّ   اْلَمْرضِّ  كَاالىلْارُج ِّ َحالَْيهِّ ُمرِّحي ا َوُموكِّالَ .. .مِّ

َنالَ   الرَّزَا َةِّ  ظِّل   .. َوَقََّمهُ .اَِّ ا َكاَش أُمَّه   أَمًّا ُهَو اْلُمْرىَلَلض -8   َاناْ

 ىلَانَابَّالَ  اَل َأشْ   بَِّتَعر ِّثهِّ   .. َلهُ .ُهَو احْلُر  اِّْش كاَش احْلَرِّى َحَوا ِّاي   -9

با    .. َوَأْغىَن َغَناا  .َشافِّا   َأْوَرقُ كَِّتاَ  هللاِّ  َواِّشَّ  -01 الَ   َواهِّ  ُمتَاَفل ِّ

ُر َجلِّيو   -00  جَتَم ال   فِّيهِّ  ثَاْوَدادُ   .. َوىلَاْرَداُدهُ .َحدِّثبُهُ  اَل ُقَل   َوَخياْ

َن اْلَن ِّ .َوَحْيُث اْلَفد ثَاْرََتُع يفِّ ظُُلَماىلِّهِّ  -01  ثَاْلَناُه َ نا  ُمتَاَهل ِّال   .. مِّ

ْن َأْجلِّهِّ يفِّ  ِّْ َو ِّ اْلعِّو ِّ ُُيْتُاَلض.ثَاْهنِّيهِّ َمنِّيال  َوَ ْوَضة   ُهَنالِّوَ  -01  .. َومِّ

دُ  -01  الَْيهِّ ُمَوصَّالَ   ُ ْؤال   بِّهِّ  .. َوَأْجدِّ ْ .اْ َضاطِّهِّ حلبِّيِّبِّهِّ  يف ثُاَناشِّ

اا   -05  الُمَبج ِّ   َحا    ُكل ِّ يف   .. اِّالًّ َلهُ .فَاَيا أَثا َها اْلَنا ِّى بِّهِّ ُمَتَمل ِّ

َن التَّاجِّ َواحُلالْ .َهنِّيئا  َمرِّثئا  َوالَِّداَك َعَلْيهِّما -06  .. َمالَبُِّو أَ ْاَوا   مِّ

الَ .َفما ظَن ُاْم ابلنَّْجلِّ عِّْنَد َجوَاطِّهِّ  -07
َ
 .. أُولَئَِّو َأْهُل هللاِّ والصََّفَوُ  امل

ْحَلاشِّ َوالصَّْ ِّ َوالتا َنض -08 َا َجاَا اْلُنرَاُش ُمَفصَّالَ .. .أُوُلوا اْل ِّ ِّ َواإلِّ  ُحاَلُهُم فِّ

َا َما عِّْشَش فِّيَها ُمَنافِّلا   -09 َها اْلُعالَ  ...َعَلْيَو فِّ َ ْاَفا ِّ  َوبِّْا  َاْفَلَو الد  ْاَيا أبِّ

خْلَياْرَا ِّ  َجَوى هللاُ  -11  الُنَرآَش َعْذاب  َوَ ْلَلالَ   َاَنُلوا .. لََنا.أَطِّمَّة   َعنَّا ابِّ

ناْهُ  -10 َعٌة َ دْ َفمِّ  زُْهرا  وَُكمَّالَ  واَْلَعْد ِّ  .. مَسَاَا اْلُعَلض.ىلَاَو ََّوشْ  ْم بُُدوٌ  َ باْ

َها اُْ تَاَناَ ْ  فَانَاوََّ  ْ  -11  ىلَاَفرَّا َواْْنَاَل  .. َ َواَد الد َجض َحدَّ .هَلَا ُشُهٌ  َعناْ

 طيبته:يف  فليلة الشيخ ابن اجلو ى   محة هللا عليه  وثنو 
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َا .. اِّالَّ .َثْشُرفُ   اإْلْ َلاُش لَْيوَ فَ :َوبَاْعدُ  - 5  َوثَاْعرِّفُ   حَيَْفظُهُ  ِبِّ

ُلوا َكاشَ  لَِّذاكَ  - 6  اإلْحَلاشِّ  .. َأْشرَاَف االُمَّةِّ أُول.اْلُنرآشِّ   َحامِّ

 ثُاَباهِّض  فِِّّمْ    بَّنا  َواشَّ  ...هللاِّ   النَّاسِّ َأْهلُ يف  َوا اَُّهمْ  - 7

ُهمْ اْلُنرآشِّ يف  وَ ا َ  َ - 8  اْصَوفضَ   َمنِّ  ْأَو رَهُ  أب َّهُ  ...وََكَفض َعناْ

 ُثْلَماُ   َعلْيهِّ  َو َاْولُهُ   .. فِّْيهِّ .ااُلْخَرى َشافٌِّا ُمَشفَّاُ يف  َوْهوَ  - 9

ْلَو َمَا اخْلُْلدِّ اَِّ ا - 01
ُ
 َكَذا   اْلَاراَمةِّ  ََتجَ   .. ىلَاوََّجهُ .ثُاْعَوض بِّهِّ امل

ْنهُ   .. َوأبَاَواهُ .ناشِّ اجلِّ   َد َجَ  ثَاْنرَا َوْثرَ ض - 00  ُثْاَلَياشِّ    مِّ

رصِّ اللَّعِّيدُ  - 01 ْيلِّهِّ يف  فَاْلَيعِّ  ىلَاْرىلِّْيلِّهِّ   َ ط  مِّنْ   .. َوال َقَلَّ .حَتْصِّ

هِّ  َ - 01 يعِّ هِّ   ُنَِّل مِّنْ الذي  .. َعلض.ولَيْجَتهْد فَيهِّ َوِِّ ىَلصعِّ يعِّ  َصعِّ

 فنذكر بعض ،وال ثعلم عظم النرااش وفلله مبل هللا ىلبا ك وىلعال و  وله الارمي  ملسو هيلع هللا ىلص  ،النرااشيف  وال أبلغ من  و  هللا ىلعال   

 }:ثنو  هللا عو وجل:فلل هذا الاتا  العوثويف  ،وأحادثث املصوفض الارمي ،النصوص من اااي  الذكر احلايم

             }: وثنو  ىلبا ك وىلعال ،[1]البنر:{     

                         }:[19]فاطر، 

}:وثنو   بعا ه وىلعال                        

         } :وثنو  أحام احلاكمني [1]ثو ف:{            

                   }:[ 81]اإل راا{       

                         }وثنو   [57:]ثو و
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}:احلايم احلميد              .               

  } :[10،11]فصلش 

 البةا ى ومللم.كتا   بله     األمني، النرااش أمني علض كل:  املهيمن:فعن ابن عباس:وأما اللنة

العبد ال اخوا ه ثلما   لية مساع النرااش وأ ه البد أش حيتاجيف  * فعن فلل مساع النرااش فامسا ال ىلصوثر اللنة املوهر  
« ا رأ علض»: ا    و  هللا ملسو هيلع هللا ىلص: فعن عبد هللا  ا :منهم وال ثاتفض بنفله فال اا  لال تغناا عن اخوا ه مهما كاش

}:فنرأ  النلاا حد ا ا بلغش: ا « اىن أشتهض أش أمسعه من غرى»:أ رأ عليو وعليو أ و   ا : لش: ا     

                      }ْو  -ُكفَّ »:[  َاَ  لِّ 10:]النلاا فَارَأَْثُش عيناه « -أَْو أَْملِّ

 1811]ش أخرجه مللم يف صال  امللافرثن و صرها اب  فلل النرآش   م -( 1/0917) 1768 (5155البةا ى )« ىلذ فاش

ثناارأ، الااذي  ثناارأ الناارااش، وهااو حااافا لااه مااا اللاافر  الااارات الاا   ، ومباالالااذي  مباال»:عاطشااة، عاان النااىب ملسو هيلع هللا ىلص  ااا عاان  - 1917
 البةا ى ومللم« وهو ثتعاهده، وهو عليه شدثد فله أجراش

ا مسعش   و  اّلل  ملسو هيلع هللا ىلص  اك  جل ال أزا  أحبه، بعد م: كروا ابن ملعود عند عبد اّلل  بن عمرو فنا :وعن ملروا  ا     
 ،«ا تنرطوا النرااش من أ بعة، من عبد اّللَّ بن ملعود فبدأ به، و امل، مول أىب حذثفة، وأىب بن كع ، ومعا  بن جبل»:ثنو 
 البةا ى ومللم  ال أد ى بدأ أبىب، َأو ِبعا  بن جبل : ا 

 كاألىلرجة طعمها طي ، و حيها طي ، والذى ال ثنرأ:ثنرأ النرااشالذي    مبل:  ا وعن أىب مو ض األشعرى، عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص   
 كمبل الرحيا ة  حيها طي ، وطعمها مر، ومبل الفاجر:ثنرأ النرااشالذي  كالتمر  طعمها طي  وال  ثح هلا، ومبل الفاجر:النرااش
 اه البةا ى. و كمبل احلنظلة طعمها مر، وال  ثح هلا   :ال ثنرأ النرااشالذي 

 البةا ى وأبوداود، «خركم من ىلعلم النرااش وعلمه»:وعن عبماش  ضض اّللَّ عنه، عن النىب ملسو هيلع هللا ىلص  ا   

من  رأ حرفا من كتا  اّللَّ فله به حلانة، واحللانة بعشار »: ا    و  اّللَّ صلض اّللَّ عليه و لم:وعن عبد اّللَّ بن ملعود، ثنو   
 .الرتمذى لشيخ أمحد شاكر«  و  امل حرف، ولان ألف حرف والت حرف وميم حرفأمباهلا، ال أ

 مللم وابن ماجه وأمحد. «.اش هللا ثرفا فذا الاتا  أ واما، وثلا به ااخرثن»:أما اش  بيام ملسو هيلع هللا ىلص  د  ا :وعن عمر بن اخلوا    
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اْ اااراوا النااارااش فإ اااه أيىلاااض ثاااوت النياماااة شااافيعا ألصاااعابه، ا اااراوا »:، ثناااو مسعاااش   اااو  هللا ملسو هيلع هللا ىلص:وعااان أىب أماماااة البااااهلض،  اااا    
الوهااراوثن البنااار ، و ااو   اا  عماااراش، فإهنمااا أتىليااااش ثااوت النياماااة كفهنمااا غمامتااااش، أو كفهنمااا غياثتااااش، أو كفهنمااا فر ااااش ماان طااار 

بلغاىن : اا  معاوثاة .«بركاة، وىلركهاا حلار ، وال ىللاتويعها البولاةصواف، حتاجاش عن أصعافما، ا اراوا  او   البنار ، فاإش َأْخاَذَها 
 مللم. اللعر ،.:أش البولة
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  واعد الاتا 

 أمساء القراء ورواهتم
 أمساا النراا و واهتم

 :بعد أما وصعبه آله وعلض هللا   و  علض واللالت والصال  هلل احلمد
 مها  اوايش منهم  ا   لال عنهم واشتهر عشر ، هم ابلنبو  األمة وىللنتها  راااهتم ىلواىلر  ممن اشتهروا الذثن النراا فإش

 .عنه  وى من أشهر
 :النراا عليه اصولح حلبما ابلرتىلي  و وا   راا اجلميا أمساا واليو

 .ها191:املدثنةيف  ىلِو التابعني َتبعض من املدثنة  ا    ومي أبو املدىن  عيم أىب بن نفا وهو:نفا- 1
 .املصرى  عيد بن عبماش:وو ش .املدىن مينا بن عيلض وهو: الوش: اوايه 

 ها121:ِباة ىلِو َتبعض ماة  ا   كبر بن هللا عبد:كبر ابن- 2
 .دمحم بن عبد الرمحن املاض:و نبل .أمحد بن دمحم بن بو  املاض:البوى:  اوايه 

 ها051:زابش بن العالا البصرى ىلِو ابلاوفة:أبو عمرو- 1
 .صاحل بن زابش:واللو ض.حفص بن عمر:الدو ى:  واايه 

 ها008 عبد هللا بن عامر َتبعض دمشنض ىلِو فا  نة:ابن عامر- 1
 .عبد هللا بن أمحد النرشض:وابن  كواش ،بن عما  الدمشنض:هشات: اوايه 

 ها018:َتبعض  ا   الاوفة وفا ىلِو  نة:عاصم بن أىب النجود- 5
 .وحفص بن  ليماش البواز الاِو .الاِوأبو بار بن عياش :شعبة:  اوايه

 ها056محو  بن حبي  الواي  من  راا الاوفة: -6
 .وخالد بن خالد الصِر.خلف بن هشات البوا : اوايه 

 ها089:علض بن محو  النعوى من  راا الاوفة ىلِو:الالاطض- 7
 ."وحفص الدو ى  الراوى عن أىب عمرو.أبو احلا ث الليث بن خلد:  واايه 
  ها018:َتبعض مدىن وفا ىلِو  نة:أبو جعفر ثوثد بن النعناع- 8 
 .وابن لاز  ليماش بن لاز.ابن و داش عيلض بن و داش املدىن:  اوايه 
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 ها115:ثعنو  بن ا عاا احللرمض البصرى ىلِو فا  نة- 9 
 .و و  بن عبد املؤمن البصرى. وثو دمحم بن املتوكل اللؤلؤى:  اوايه
 119:هشات البوا  البغدادى فا ىلِو  نةخلف بن - 01

 .ا عاا بن ابراهيم الو اا. واد ثو بن عبد الارمي احلداد : اوايه 

                   صفعة مركو الفتوى.

 التعريف برموز القراءة والقراء
واالختصا  وليو ارد التارا  وال الرجوع لذا   ،احلبي  أش فاطد  اجلما امنا هض ا تيعا  كل النرااا  اعلم أخض      

و د اكتفيش بذكر  مو الراوى املتندت  ،و د حرصش علض الرتىلي  اللتوات الناعد  ،الرمو وال ثلر ىلندمي وجه علض وجه
للوجه وأغفلش غره ممن وافق كل هذا الوجه مث أبدأ ابلذى بعده من عند ااخر  او و ف وليو له ىلعلق  بل هذا واال 

 ،وجعلش  لو مباال ال أصال ،و د اكتفيش بلو   الفاحتة وأو   با من  و   البنر  ،ا تظر  حد أعود ال ما به ىلعلق
وامنا جئش فذا املبا  لتوضيح كيفية  ر اجلما ِبا اىلفق فيه  ،مث أعدىله مر  اث ية ليلر الاتا  كله علض منو ج واحد

النراا  ا  املرجو هو لا النراا  ِبا يف  وىلركيوه ،ا شغا  النا   بابر  العمل وامنا عمد   لو لعدت ،النراا وما اختلفوا
النرااا  وليو خالف ملمض النراا.واعلم أىن أخذ   موز طيبة النشر وجعلتها للعشر الصغرى أل ىن أفرد  يف  ُيوز

كما أىن مسيش خلفا   ،د اال فرادالروااي  فذكر  كل  او اال أاب جعفر ففللته لنلة خالفا   اوثيه وأ كر الراوى عن
التعرثرا  اال بعض يف  واكتفيش بوجه واحد لعا   اللاوش ،الا ى كما ىلعلميف  العاشر ابمسه لعدت وجود  مو له

ولتعلم أش الناعد  أش العا   ثلاوى أو ثوثد علض البد  واملنفصل وال ثنل عنه حبا ، و موز  ،املواضا لو ش علض البد 
 :ىلي  هضالروا  علض الرت 
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 العاشر وال  مو خللف أبج ا دهو ا حوض ا كلم ا  صا ا فلق ا   ش ا رةذ ا ظغش ا

 لو ش  ج  لنالوش     لنافا   أ ا أبج 0
 لننبل  ز للبوى   ها  البن كبر د  ا دهو 1
 لللو ض  ى  ط لدو ى أىب عمرو ألىب عمرو     ا حوض 1
 ت البن  كواش    هلشات  البن عامر ك  ا كلم 1
 ع حلفص  ص لشعبة   لعاصم ش ا  صا 5
 ا خلالد  عن محو    خللف ف حلمو   ا فلق 6
   لدو ى الالاطض  س ألىب احلا ث     للالاطض  ا   ش 7
 البن لاز    خ البن و داش  ث ألىب جعفر  ا رةذ 8
 لرو  ش  غ لروثو  ثعنو  ظ  ا ظغش 9

 ا عق  اد ثو  خلف العاشر 01
 

 

 التعريف ابأللوان 
اعلم أخض احلبي  أش الع   بلوش احلرف ال بلوش احلركة املر ومة عليه ففى حرف ىلغر لو ه ثاوش فيه ىلغير وهذا التغير  د     

 التغراحلركا  دوش احلرف و د ثاوش يف  احلرف  فله فند ىلتغر الياا ال َتا أو  وش و د ثاوش التغيريف  التشايل أويف  ثاوش
األداا كرت يق الراا عند و ش أو ىلغليا الالت و د ثاوش ىللوثن احلرف لتغير حام ما بعده كاإلمالة والتنليل وىلغليا الالت أثلا يف 

و د ا تصر  علض ىللوثن ما فيه ىلغير فنط وىلركش  وعد اآلى علض عد حفص ما ىلوضيح بعض األمبلة خلالف العد، ،فا تبه
كما   ،غرهيف  اثة حفص أاي كاش فاملد االزت مبال املتفق عليه مل ثغر لو ه ما ىلغر لوش اإلشباع للمشبعنياملتفق عليه علض أصل  و 

 ،   :ىلركش احملذوف من غر ىللوثن كعذف الالاطض هلمو    ،        ما العلم أبش االبتداا برواثة  الوش

الرجوع  يف  ميم اجلما وفتح التو ا  مث  لر بعد  لو علض  اعد  اجلما برتىلي  أ ر   اواملنفصل و اوش يف  علض وجه النصر
كفىن صعد   لما مث عد  للللم  ووال فالما وجد  أحد الليوف أ ر  للشنة أخذ  بيده وصعد  به ال الشنة اال ا ا  
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وهذا من  ،حتينش أفلل مواضا االبتدااو د لعش ابآلثة و  ،كاش ثنتظر شيئا له مل  صل اليه فإ ا وصلنا اليه أخذنه
  .بعض األحوا يف  والباىن وهو املهم أش ثاوش ابتداا جاطوا حلنا واش خالف ،األو  كما  بهش إلشباع النا  :وجهني

}:املنفصل أو البد  أو اللنييف  حركش املد من علض املنفصل دليال علض النصر  واا و د اكتفيش حبذف        ،

   ،  ،  املنفصل واملتصل ِو اللني والبد  عند و ش يف  {، واكتفيش بعالمة املد دليال علض التو ط

 ِو عا   الو ف عند هشات ومحو :}    ،     ،  ،  ،   ،  }،  

املنفصل واملتصل ِو البد  واللني يف  وعالمة املد ما اللوش األمحر الغامق دليال علض الوو  أو اإلشباع عند و ش ومحو  ●●●

 }:بعض املواضا ففشبا للتناا اللاكننييف  عند و ش ِو عا   الو ف عند هشات ومحو  وملن  رأ ابللاوش  ، 

   ،  ، ،  ،   .} 

  وىلركش املد الالزت املتفق عليه بني النراا علض أصله عند حفص ابللوش األ ود فهو مد بعده مشدد أو  اكن.

 لو فلو اختلفش يف  طرثنة ا راا املشاثخ واملعمو  به عندهم و كر  مذاه  النراايف  و د اكتفيش ابملشهو  من أوجه املد    
التعرثرا  والعا   لللاوش ما يف  كما أؤكد أىن ىلركش األوجه املتفق عليها  ،اللوش  ليان أو خوف فا جا لألصلالعالمة أو 

 البد  واملنفصل وأوجه العا   من مد وىلو ط و صر و وت وامشات اال بعض املواضا لو ش ومحو  وهشات.

}:وجود حرف اللني علض الصاد ثد  علض النوق حبرف اللني ***   ،} 

، }:( ثد  علض امشات الصاد زااي مفةمة وجود هذا الشال }الصفر البيلاوى{ علض الصاد ) ***

.} 

 ،}:{ ىلعىن أش النوق إبمشات كلر  احلرف ضم }:*** وجود هذه العالمة  ،،.} 
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}:النرااا يف  اللوش األمحر لعموت التغير ●●●   ’ ا  .ا ،  ،  ا  .ا ، 

  ،}  

يف  اللوش األخلر خيتص ابإلدغات وما ثورأ عليه  واا كاش كبرا أو صغرا أو ىلرك الغنة علض اإلدغات عند خلف عن محو  ●●●

النوش أو التنوثن ما الواو والياا، }     ،      ا    ،     ا    ، 

     ا    ،    ا ،    ا  ،      ا   ، 

 واإلخفاا ألىب جعفر للنوش أو التنوثن ما اخلاا والغني .}، {    } 

هذا اللوش ثتعلق بصلة ميم اجلما ِبا بعدها أما ا ا و فنا عليها فليو فيها اال اللاوش احملض هض وهاا الاناثة كما  ●●●

} : بهش    ،    ا     ،      وصلة هاا الاناثة عند ،}

 ا   ،  }:ابن كبر       ،    واللاش ،}

 }:ا  وشضايف  عند خلف عن محو   ’    ا ، ا  يف  { وعلض املنفصل وكذلو خالف خالد

 ،)ا    بعده مهو  و نيله علض املواضا املةصوصةالذي  وعندما  تالم عن اللاش ثعىن اللاش علض اللاكن ،وشضا
يف  الالمة الد ىلليها و وف أيىلض ىلفصيلهيف  ااخر الالمة واهلمو يف  وعلض اللاكن املفصو  وهو أش ثاوش اللاكن ،شضا(

اب   كر بعض النواعد العامة، }        ،           ا     ،

    . ثعىن حرف لبىن  اكن أ اش علض احلرف اللاكن وثاوش بعده مهو ،} 

 { * }، و فاوجه الننل وهض ىلببش وصال وحتذف يف  حالة الننل علض التنوثن لو ش ِو و ف محو يف  هذه النوش ىلظهر، 
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}:* وهذه الورثنة ىلوضح   م املنروا علض الوصل ففض مبل هذا املبا           

،             ،            !      

 ثتلح التنوثن ابلفتح ما حترثاها ابلننل، فإ ا و فنا علض } نف ابأللف وا ا بدأن  [ با  بدأ فمو   وا  ]

وحركتها علض  غم ىلغيرها لتوضيح كيفية االبتداا ابهلمو ، فإش كاش عليها فتعة بدأن فمو   وا  مفتوحة و د ىلركش أرر اهلمو 
فمو   وا مالو   وا ا كاش التغير ابإلبدا   فمو   وا ملمومة واش كاش حتتها كلر  بدأن كاش عليها ضمة بدأنمتفوحة واش  

فند  مسش حرف اإلبدا  جبوا  اهلمو  احملننة وغر  صو   اهلمر  البا ية املتغر  بنفو املالحظا  }  !، 

       }،   فإ ا و فنا علض     و فنا علض اهلمو  كاجلميا هاذا       وا ا ابتدأن!  بدأن  

 ،  فا تبه،كاجلميا فمو   وا مالو   هاذا  

● ••• .عند االبتداا ابهلمو املتغر بلب  الوصل ثاوش اهلمو  حمننة حبركتها  

}:بعض صو  التلهيل وأحوا  املد         .       ،    

       .  !    ،            !     

}،  

}:* اإلبدا  ما التعرثو   !}، نل :{   }،  نل ما  صر البد :{ }،  نل ما ىلو ط البد : {

  }،  نل ما اشباع البد :{  }، 

 :{ ؛ ومهو  وصل    مهو   وا:}:أحوا  اهلمو  وىلعرثف التلهيل *
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{      ا    ا   }، 

     ،    ا    }:مهو  النوا ىلببش وصال وابتداا

   ا   }، 

   }:ومهو  الوصل حتذف وصال وىلببش ابتداا   ا    ا  }، 

واش   ،امللا عة اش كاش ملموما ىللميف  ِو الفعل ىلنظر ال اثلث الفعل ،االمساايف  ومالو  :أ  التعرثفيف  وىلبدأ فا مفتوحة
  كاش مالو ا أو مفتوحا فتالر.

 : ا  اإلمات اجلو ى _  محه هللا_

َْموِّ  َواْبَدأْ  انْ  اْلَوْصالِّ  فِّ  بَِّلامْ  فِّْعال   مِّ

انَ  اَثلِّاثٌ  َكااشَ  اشْ               ثُاَلام الفِّاْعالِّ  مِّ

َر الالَّتِّ َكْلَرَها َوِِّ  ْرُه َحاَ  اْلَاْلرِّ َواْلَفْتحِّ َوِِّ المْسَااِّ َغياْ  ،010اجلو ثة:] َواْ م  َمَا ارْانَاتَانْيِّ َواْمَرأ       اْبن  َمَا ابْاَنةِّ اْمرِّ   َوارْانَانْيِّ  َواْكلِّ
011، 011] 

واإل ناط أو  ،{}:واإلبدا  ،{  !}:*** واهلمو  خاضعة للتغير وىلدو  ما بني التعنيق والتلهيل

 ،{   }:والننل ،{   }:احلذف

ا من غر ىلغيرهو النوق :التعنيق   ،فِّ

  ،من جنو حركتهاالذي  هو النوق ابهلمو  ما بني اهلمو  وحرف املد:التلهيل 

  ،هو حتوثل اهلمو  ال ألف أو واو أو ايا:اإلبدا 

 ،ما اربا  ما حذف أو  نل بلب  الوصل عند االبتداا بذا  اهلمو  ،هو عدت النوق ابهلمو :اإل ناط
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 االبتداا ابلالمة البا ية.يف  فإ ا كاش من كلمتني ىلببش ،حركتها ال احلرف اللاكن  بلهاهو ا ناط اهلمو  و نل :الننل

}:هذا اللوش لإلمالة ●●●   ،      ا    ،   ،} 

 :ىلعرثف االمالة

واالحنناا واالحنراف فينا  )أملش الرمح( ا ا عوجته عن ا م مصد  للفعل )أما ( أى صر  الشضا ماطال فهض االعوجاج :لغة
 ،ا تنامته وثنا )أما  فالش ظهره( أى أحناه

  ىلنرث  الفتعة من الالر  واأللف من الياا من غر  ل  خالص وال اشباع مبالغ فيه.:اصوالحا

 )ىاالمالة الا   -الرت يق -البوح -)االضجاع:ولالمالة ملميا  أخرى عند اهل العلم حنو
 ولو  كر  االمالة من غر  يد ىلنصرف )عند أهل العلم( ال االمالة الا ى.

 

 : اعد  اإلمالة

فتياش( ِو الفعل برده ال  ،)فد:اال م بتبنيتهيف  قا  علض الناعد  عند أهل اإلمالة كل ألف أصلية مننلبة عن أصل ايا وىلعرف
 الالما . اشرتثش( اب تبناا بعض ،جرثش ا اشرتى ،)جرى:املتالم

الراطض والراا املتورفة املالو   بعد يف  (ط ى أبوعمروو) ،وخلف ،س   الالاطض ،  ا محو :وأصل  موز اإلمالة الا ى
  ألف ما بعض اال تبنااا ،

}:هذا اللوش للتنليل ●●●    ،     ،ا   ،    ،} 

  ،أ ر  ال الفتح ثنصد فا لفا بني الفتح واإلمالة:ىلعرثف التنليل 

 و د ثولق عليها ملميا  أخرى عند أهل العلم حنو )بني بني( ،)النوق ابأللف بني الفتح املتو ط واإلمالة الا ى(: اصوالحا
  ،ط ىوأبو عمرو  ،ج و شوأصل التنليل  ،أو )التنليل( أو ) التلويف( أو )اإلمالة الصغرى(
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* و د ثنا علض حرف واحد أكبر من ىلغير كفش ثاوش احلرف مما  ِو  ا  الو ش ثاوش ممدود مدا فرعيا فند اكتفيش     

}:بتلوثن حرف اإلمالة وأبنيش حركة املد علض أصله املوضح  ابنا، وأبنيته علض لو ه املشبا ما امالته مبل   ،  

 ، ، }،  وىللوثن حرف املد أبى لوش غر األمحر ما وجود عالمة املد فهو ىلو ط أو ثاوش  اش

}:الواو أو الياا مباليف  وبعده ىلرك الغنة    أو ثاوش صلة امليم ومد الصلة }: {    ،     

،} 

التشايل فالع   بلوش احلرف اب تبناا بعض مواضا ىلال ض حاماش كما  د خيتلف لوش احلركة كاملد أو حركة :*** ىلنبه هات
  بهش،

 

 

 

 

 

 
 

  

 



مع "ب ث هـ ز" مع "هـ ز" صلة وهاء كناية مع ’ لون صلة ميم اجلمع وهاء الكناية والسكت ● ،لون التقليل ● ،لون اإلمالة ● ست حركات ، املد ● ’لون عموم التغيري  ●

{ تثبت  }  ،اختالس احلركة ●’ { تعىن أن النطق إبمشام كسرة احلرف ضم احلرف  ’ }( إمشام الصاد زااي مفخمة  ’ )لون اإلدغام واإلخفاء وترك الغنة  ●"ض ق" سكت 

وصال وحتذف وقفا }    !،          }، أيتى على الصاد والطاء والظاء والالم دليال على تغليظ الالم  ● ،إبدال اهلمزة مع حذفها وصال وثبوهتا ابتداء

 لورش ترقيق الراء ● ،لورش

 جدول تبيني األلوان

 للمد املشبع على املنفصل واملتصل والبدل واللني ●●●●●
 اختالس احلركة ●●●●●
 صلة امليم وهاا الاناثة ولللاش علض أ  وشضا واملنفصل ●●●●●
 أيىلض علض الصاد والواا والظاا والالت دليال علض ىلفةيم الالت لو ش  ●●●●●
 ادغات كبر وصغر وادغات بغر غنة علض الواو والياا خللف عن محو  ●●●●●
 لو ش ىلر يق الراا ●●●●●
 التنليل ●●●●●
 اإلمالة  ●●●●●

 ىلنليل وىلو ط وامالة وىلو ط ●●●●
 } ىلنليل واشباع  ●●●●   }  

●●●●  
●●●● 

 صلة وىلو ط 
 صلة واشباع

 
●●●●  

 
●●●● 

 امالة وىلو ط }     } 

 وامالة واشباع }    } 

      هذه العالمة ىلعىن أش النوق إبمشات كلر  احلرف ضم احلرف 

      امشات الصاد زاايهذه العالمة علض الصاد ىلعىن 

     هذه النوش زاطد  ىلد  علض ربوهتا وصال وحذفها و فا 
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 بعض القواعد العامة
النراا  اال أاب جعفر فف كر  موه كامال أل ه هو األصل يف  إب ش هللا أ كر النراا و موز  واهتم حيث أش الراوى هو املبتدأ به   

الرتىلي  حيث أ ىن ال أ كر هنا اال يف  له بل ثذكر ابمسه وما خالف  اعد  الرموز االوخالفا   اوثيه  ليلة وخلف أل ه ال  مو 
 الرموز الفردثة.

خالد  و   الفاحتة فنط يف  األوليف  عن محو  ومعه  ،خللف ( ليا النرااش )يف  الصراطيف  امشات الصاد زاايا  0

  ،ا

 ،عن محو   ،خللف ():النرااشليا يف  صراطيف  ا امشات الصاد زااي 1

  ،غوخلف العاشر و وثو  س  ،والالاطض    ا،محو  )الصاد اللاكنة بعدها دا ( :اب  أصدايف  ا امشات الصاد زااي 1

  ،( ابللني  نبل و وثو،ا ) 1

}:الوصليف  ا صلة ميم اجلما 5  ،      ا        ،        

   ،} خبالف عنه وا ا و ا بعدها مهو  ففيها النصر لنالوش وابن كبر   ،و الوش  ،ث خ  وأبوجعفر  ،ها زابن كبر

):ا ا كاش بعدها مهو   وا فنط ،جو ش و  ،ولنالوش وجه ااخر وهو التو ط ،وأبو جعفر     

         ألش علة وجود الواو والزمتها وهض اللم  ،( والال عند الو ف ثنف ِبيم  اكنة بغر  وت وال امشات

 الوصل فإ ا ا تفض الوصل عاد  لألصل وهو اللاوش احملض. 

 ا هذه العالمة هض للمد: ()، .اش ىلو ط جاا  كما هض واش اشبا املد لوش ابألمحر الغامق 

 6أبو عمرو البصرى  فيه حتف ال ...ودو و اإلدغات الابر و وبه :اب  اإلدغات الابر 
وثاوش من كلمة ومن كلمتني وهو  ،املبلني، واملتنا بني، واملتجا لنييف  ألش املدغم واملدغم فيه متعركني، وثاوش:كبر

 .و ليل جدا لغره واإلدغات ابألخلر غعن أىب عمرو وبعض األلفاظ لروثو  ىلللو ض 
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 [067 - 058اب  هاا الاناثة ] 7

 وما  بله الت عرثو للال  وص ال ...ومل ثصلوا )ها( ملمر  بل  اكن

 ،وفيه مهان معه حفص أخو وال ...وما  بله الت لاني البن كبرهم

وهض اثبتة جلميا النراا بشرط و وعها بني متعركني اال بعض  ،ىلببش وصال وحتذف و فاوهض عبا   عن واو أو ايا زاطد      
فيما ىللان ما  بلها وحترك فيما بعدها ولوهنا  ز ،هاومتيو ابن كبر  ،األلفاظ وىلفنوا فيما  ان ما بعدها أو و عش بني  اكنني

 .اللبىن

 ط،ودو ى أبوعمرو   ،و الوش  غ ش،وثعنو   خ  ، ثوأبو جعفر  ،ىواللو لض  ،ها زابن كبر ا  صر املنفصل  8
 (،ط   ها ز ى ث) ،خبالف عنهما

  ،خبالف عنهما و الوش ودو ى أبوعمروابن عامر وعاصم والالاطض وخلف العاشر ا ىلو ط املنفصل  9

 (،ج   ا)،و ش ومحو ا اشباع املنفصل  01

 ،و ش ومحو  ( عدا غ خلف   ها ز ط ى   ت ص ع س   ث ظ):املتصل ليا النرااا ىلو ط  00

 (،ج   ا) ،  اومحو   ج،و ش ا اشباع املتصل  01

 .جو ش ا مد البد  مدا زاطدا أ بعة و تة ثعىن 01

 :اهلموىلني من كلمةا  01

وأبو  ،  الوش ا املفتوحتني التلهيل ما ادخا  ألف 0نفا وابن كبر وأبوعمرو وهشات وأبوجعفر و وثو ما بعض التفصيال  
}:خبالف عنه  هشات و  ث خ  ،وأبوجعفر  ،ىط عمرو      ،}  

}:خبالف عنه ج،وو ش  ،غو ثو  ،ها زابن كبر  والتلهيل من غر ادخا     }،  الوجه الباىن لو ش ابداهلا ألف

}:مد مشبا  }،  والوجه الباىن هلشات التعنيق ما اإلدخا:{    ،}1   ا مفتوحة بعدها مالو

}: ، وهشات  ،ث خ  وأبوجعفر  ،ط ىوأبو عمرو  ،  الوش التلهيل ما ادخا  ألف  •  والتلهيل من غر ادخا ،} 
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}:ج،وو ش  ،غو ثو  ،ها زابن كبر   • ،}1 ث خ وأبوجعفر  ،  الوش ا املفتوحة بعدها ملمومة ىللهيل ما ادخا  ألف

ؤ}:خبالف عنه ،ط ىوأبو عمرو  ، وهشات  ،      }،  وأبو  ،غو ثو  ،ها زابن كبر  ،جو ش  ىللهيل من غر ادخا

ؤ} :خبالف عنه ،ط ىعمرو      }،  املفتوحة بعدها مالو   ىللهيل ما ادخا 

 :ط ىوأبو عمرو  ، وهشات  ،ث خ  وأبوجعفر  ،  الوش ألف  
 

 كلمتني:ا اهلموىلني من   05

ما مراعا  الو ف بتعنيق اهلمو  من ااخر الالمة واالبتداا  :نفا وابن كبر وأبوعمرو وأبوجعفر و وثو ما بعض التفصيال 
 بتعنيق اهلمو  من أو  الالمة البا ية عند االبتداا فا.

 وأبو  ،ها والبوى ،  لنالوشا )مفتوحتني( ا ناط احدامها ما النصر واملد 0 أوال املتفنتني ا0

} ،ط ى عمرو  { ،} ،} أوىللهيل البا ية:{   ،}ز و نبل ،ج و ش،  

}:أو ابداهلا ألفا ما مراعا  ما بعدها ا ا كاش  اكن أو متعرك غ،و وثو  ،ث خ  وأبو جعفر     ،}ج و ش، 

 ثو ووش.املتصل دوش غره فهم يف  ومراعا  اإلشباع لو ش ز، و نبل

•}:ها والبوى  ، ىللهيل األول ما املد والنصر  الوش :املالو ىلنيا 1   { ،}•   وا ناط احدامها ما ،}

} ،ط ى أبو عمروالنصر واملد   { ،}  ،} 

}:وىللهيل البا ية بني بني   !،}غ و وثو ،ث خ   وأبو جعفر ،ز و نبل ،ج و ش، 

}:و ابداهلا ايا   ! }ولو ش وجه اثلث ِز و نبل ،ج و ش ،:{    !،    
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! .  ثبدهلا ايا مالو ،} 

•}:ها والبوى ،   الوشىللهيل األول ما املد والنصر :امللمومتنيا 1    ،}:{•    ،}

}:غ و وثو ،ث خ   وأبو جعفر ،ز و نبل ،ج و شوىللهيل البا ية       و نبل ،ج و ش{، وابداهلا واوا 

}:ما اشبا املد اش كاش بعدها  اكن و صره اش كاش متعركا:ز       احدامها ما النصر  {، ا ناط

} ،ط ى أبوعمرو:واملد      ،} 

مفتوحة وبعدها  ا ا ا كا ش األول0:و وثو ،وأبوجعفر ،وأبوعمرو ،وابن كبر ،نفا:ا اهلموىلني املةتلفتني من كلمتني 06 

}:فليو فيها اال التلهيل:مالو   أو ملمومة  ! ،   ما مراعا  أش و ش ليو له اال اإلشباع ،}، 

}:األول مالو   والبا ية مفتوحة فليو فيها اال اإلبدا  اياا ا ا كا ش 1   • }،  

}:ا وا ا كا ش األول ملمومة والبا ية مفتوحة فليو فيها اال اإلبدا  واوا1      ،} 

}:األو  التلهيل:ا ا ا كا ش األول ملمومة والبا ية مالو   ففيها وجهاش1   !}  

 }:واوالباىن اإلبدا  وا     !}، 

ما  جاا مراعا  ما  ،النرااش{يف  }ليو هلا مبا :ا ا ا كا ش األول مالو   والبا ية ملمومة ففيها التلهيل واإلبدا  ايا 5
 خالف الناعد  علض عموت النواعد،

من جنو حركته أى املفتوحة بينها وبني األلف، وامللمومة الذي  * والتلهيل هو النوق ابهلمو  بصفة بني اهلمو  واحلرف    
 بينها وبني الواو، واملالو   بينها والياا، 
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 اللاش:ا  07

 اللاش علض الالت من ا  التعرثف } ا0  ’   املرفوع  ،{ والياا من شضا 

} :واجملرو  وشيئا املنصو    ’    ا  ’   ا ،   } ا،وخالد عن محو   وال واحدا   ،خلف 

 ،خبالف عنه

}:بعده مهو   واالذي  احلرف اللاكن الصعيح املنفصل علض ا اللاش 1        ،   

       ا     ،       } بعده مهو  الذي  أو اللاكن شبه الصعيح املنفصل

 وا }             ،             ا           ، 

            } عن محو  خبالف ، خلف، 

}:و ش واللو ض وأبوجعفرابدا  اهلمو  :ا اهلمو  املفرد08  ، } ،، الناعد  ودخو  يف  ما مراعا  اخلالف

 بعض الالما ،يف  البعض

}:محو  وهشاتا ىلغير اهلمو  املتورفة عند الو ف عليها  09  ، ، •}،  ومحو  ثتعامل ما مهو  الالمة

 املو وف عليها أاي كا ش،

 ولو ه األخلر:ا اب  اإلدغات الصغر11

ما عد الرااى و ؤوس اآلى غر املتصل  فا  وأبوعمرو، اإلمالة أبوعمرو محو  والالاطض وخلف  و ش خبالفا التنليل  10
 بعض الالما ، يف  العاشر ما التفصيل ودخو  البعض

 وو ش ثتعامل ما الراا املتعركة كمعاملة اجلميا للراا اللاكنة :الراا عند و شحام ا  11

 



مع "ب ث هـ ز" مع "هـ ز" صلة وهاء كناية مع ’ لون صلة ميم اجلمع وهاء الكناية والسكت ● ،لون التقليل ● ،لون اإلمالة ● ست حركات ، املد ● ’لون عموم التغيري  ●

{ تثبت  }  ،اختالس احلركة ●’ { تعىن أن النطق إبمشام كسرة احلرف ضم احلرف  ’ }( إمشام الصاد زااي مفخمة  ’ )لون اإلدغام واإلخفاء وترك الغنة  ●"ض ق" سكت 

وصال وحتذف وقفا }    !،          }، أيتى على الصاد والطاء والظاء والالم دليال على تغليظ الالم  ● ،إبدال اهلمزة مع حذفها وصال وثبوهتا ابتداء

 لورش ترقيق الراء ● ،لورش

 ولوهنا موف خفيف.   ،اي تبناا بعض األلفاظ كاألعجمض وما ىلار   . وهذا لإلختصا  والغر  هو النراا   

 شر  الشاطبيةيف  الواِيف  والبا  كله:حام ىلغليا الالت عند و شا 11

 أو الو اا أو للظ اا  بل ىلنو ال ...فتح الت لصادها وغل ا و ش

 .. ومولا أثلا مث  ظل  وثوصال.ا ا فتعش أو  ا نش كصالهتم - 1

يف  مرتادفاش علض معىن واحد وهو  لماش للعرف عند النوق به، غر أش التفةيم غل  ا تعماله التفةيم والتغليا لفظاش:املعىن
 اب  الالما ، وضدمها الرت يق.يف  ا تعمالهاب  الرااا ، والتغليا غل  

الصاد، الواا، والظاا،  واا كا ش الالت خمففة أت :و د غلا و ش كل الت مفتوحة و عش بعد حرف من هذه األحرف البالرة
النرآش الارمي من الصاد يف  مشدد ، متو وة أت متورفة، بشرط أش ىلاوش األحرف البالرة مفتوحة أو  اكنة، وأمبلة  لو

:املفتوحة ما الالت املةففة   ،*  ،*   ،*  *  ،*  َثُوَصل ،*،*   

 .  ُمَصلًّض، َفَصلَّض، َثْصلض *، ُثَصلَُّبوا. وأما الصاد اللاكنة فو عش يف:وما الالت املشدد: *   ،

 ،    ،* ،    ،*   ،*   ،  *   ،*

  ،*   ،*    ،* . 

:والوا ا يف النرآش من الواا املفتوحة ما الالت املةففة  ،*   ،    ،  *  ،َوَبَوَل ،* 

 ،    وما املشدد .:  ،  ،* ،   .* 

ظََلَم*، :َحدَّ َمْوَلاِّ اْلَفْجرِّ. والوا ا من الظاا املعجمة املفتوحة ما الالت املةففة:وأما الواا اللاكنة فو عش يف موضا واحد

ظََلُموا*،     * وما املشدد: ،*   ،   .* 
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:وأما الظاا اللاكنة فو عش يف  ،*  َثُْظَلُموَش*، فَاَيْظَلْلن ، . 

 أش الالت ىلغلا لو ش ببالرة شروط::وصفو  النو 

 ،:فإ ا كا ش الالت ملمومة حنو)فتح الت( :أش ىلاوش الالت مفتوحة، و كر الناظم هذا الشرط بنوله:الشرط األو 

 ،  .أو مالو   حنو:   ،      ،*   أو  اكنة حنو .*:   ،*

   ،  ف  .فإهنا ىلر ق لو ش حينئذ . 

) بل( فإ ا و ا أحد هذه :الالت كما  كر يف األمبلة. و كر الناظم هذا الشرط بنولهأش ثنا أحد هذه احلروف  بل :الشرط الباىن
 احلروف بعد الالت   نش حنو:

ا َلظض.  َلَللََّوُهْم، َوْليَاتَاَلوَّْف، فَاْ تَاْغَلَا، اِّهنَّ

)ا ا فتعش أو  انش( أش ثاوش أحد هذه احلروف مفتوحا أو  اكنا كما ىلندت. و كر الناظم هذا الشرط بنوله :الشرط البالث
. أو مالو ا حنو:فإ ا كاش ملموما حنو *. وج  ىلر يق الالت.:الظ لَّةِّ يفِّ ظَُلل  َلْش*، ُعو َِّلْش، ظِّال    ُفص ِّ

 ثلا ن و فا واملفة م فل ال ...ويف طا  خلف ما فصاال وعند ما

 وعند  اوس اآلي ىلر ينها اعتال ...وحام  وا  الياا منها كهذه

روا  عن و ش فيما حالش فيه األلف بني الواا والالت، وبني الصاد والالت، و د حالش األلف بني الواا والالت اختلف ال:املعىن

ِ:(     بوه )، (        )  ،ابأل بياا(      )

 ابحلدثد.

فِّصاال  ابلبنر ، ُثْصلِّعا ابلنلاا؛ فروى بعض الروا  عن و ش ىلغليظها، و وى بعلهم ىلر ينها، يف  والالتوحالش األلف بني الصاد 
النشر، وكذلو اختلف الروا  عنه يف الالت املتورفة املفتوحة الوا عة بعد أحد يف  وعلض التفةيم لهو  أهل األداا، و جعه

 األحرف البالرة ا ا و ف عليها، 
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والرعد، )* يف البنر   ( )يف  و لو  ) ( ، ابلبنر         

  ) ،ابأل عات(       ) ،ابألعراف (   * )  ،ابلنعل والوخرف 

(    ) والتغليا أ جح.كل الوجهاش، يف   بص، فروى له 

 الالما  الوا عة بعد الصاد وبعدها ألف مننلبة عن الياا ا ا مل ىلانيف  وكذلو اختلف عن و ش

" :ُمَصلًّض ِيف  األلف  أس آثة. و د و د   ( ،ابلبنر ، حا  الو ف علض ُمَصلًّض       

) ( ،ابإل راا      )، (      الو ف علض َثْصلض *،  ( ابألعلض، عند

(      ابلغاشية )( ،         َ  ،ففخذ له ( ابلليل . َيْصلض ن ا   اَ  هَلَ  

 وا  يف  اب  الفتح واإلمالة أش لو ش الفتح والتنليليف  بعض أهل األداا بتغليا هذه الالما  وبعلهم برت ينها، و د  بق
النراا  لتنافرمها، وهذا مما ال خالف فيه بني أهل األداا، فعينئذ يف  الياا. وال شو أش التغليا والتنليل ال ثتفىلض اجتماعهما

التغليا ما الفتح، والرت يق :   وجهاشكل كلمة من الالما  املذكو يف   ثتعني ما التغليا الفتح وما الرت يق التنليل، فياوش لو ش
 ما التنليل واألو  أ جح.

اب  الفتح واإلمالة أش و شا يف  ا ا مل ىلان األلف  أس آثة؛ احرتاز عما ا ا كا ش األلف الد بعد الالت  أس آثة، وعلم:و ولنا
)وعند  اوس :الالت ما التنليل، وهذا معىن  وله اوس اآلى اال التنليل، فإش كا ش األلف  أس آثة؛ فإ ه ثتعني ىلر يق يف  ليو له

 اآلى ىلر ينها اعتلض(.

 ) :رالرة مواضايف  كلمة َصلَّض*يف   و د  كر  هذه األلفا     ) امةابلني ( ،     

     ( ،ابألعلض )      .ابلعلق ) 

 



مع "ب ث هـ ز" مع "هـ ز" صلة وهاء كناية مع ’ لون صلة ميم اجلمع وهاء الكناية والسكت ● ،لون التقليل ● ،لون اإلمالة ● ست حركات ، املد ● ’لون عموم التغيري  ●

{ تثبت  }  ،اختالس احلركة ●’ { تعىن أن النطق إبمشام كسرة احلرف ضم احلرف  ’ }( إمشام الصاد زااي مفخمة  ’ )لون اإلدغام واإلخفاء وترك الغنة  ●"ض ق" سكت 

وصال وحتذف وقفا }    !،          }، أيتى على الصاد والطاء والظاء والالم دليال على تغليظ الالم  ● ،إبدال اهلمزة مع حذفها وصال وثبوهتا ابتداء

 لورش ترقيق الراء ● ،لورش

التالو  علض   م املصاحف العبما ية. يف  اليااا  الوواطد عند علماا النرااا  هض اليااا  املتورفة الواطد  :اياا  الوواطدا  15
 ،ومنها ما ثببش و فا فنط ،ومنها ما ثببش وصال فنط التالو  علض   م املصاحف عند من أربتها مسيش زواطد،يف  ولاوهنا زاطد 

 الر م علض خالف بني األمحر واللبىن.يف  مواضعها و د أربتهايف   وهش عنهاو د  ،احلالنييف  وما ثببش

ا  لو و د جتاوز  عن األوجه املشرتكة واملشهو   مبل أوجه وصل اال تعا   والبلملة وأو  اللو   وبني اللو ىلني خاصة 16    
ابتداا النراا  أو  يف  أ ىن جعلش االبتداا أبو  كل ااثة وابلتال ففو  اللو   ثلر علض هذه الناعد ، ما العلم أبش البلملة

 أو  الفاحتة.يف  ف عد البلملةاللو   جلميا النراا ما خال
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 عد ايف  حكم االختالف

):أش هللا ىلعال  د حفا كتابه من الوايد  والننصاش؛ حتنينا  لنوله عو وجليف  مل خيتلف املللموش         

       /9( احلِّجر. 

 .خيالف هذا فيوعم أش كتا  هللا ىلعال فيه ما ليو منه، أو  نص منه ما أ و  هللا فيهو د ألا املللموش علض كفر كل من 

 :  ا  الناضض عيا   محه هللا

مما لعه الدفتاش من أو   ،املاتو  يف املصعف أبثدى املللمني ،و د ألا املللموش أش النرآش املتلو يف ليا أ وا  األ  "

(    ) ( ال آخر    )ووحيه املنوَّ  علض  بيه دمحم صلض  ،أ ه كالت هللا

هللا عليه و لم، وأش ليا ما فيه حق، وأش من  نص منه حرفا   اصدا  لذلو، أو بدَّله حبرف آخر ماا ه، أو زاد فيه حرفا  مما مل 
   .أ ه كافر  ا تهض:علض أ ه ليو من النرآش، عامدا  لال هذا و ا اإللاع عليه، وُألاالذي  ثشتمل عليه املصعف

(" 115 ،1/111الشفا بتعرثف حنوا املصوفض  )  

أواطل يف   رااهتايف  هذا، ألش أطمة النرااا  مل خيتلفوايف  عد البلملة آثة من النرآش أت ال؟ فال ثدخليف  وأما اختالف العلماا
كتبه عبماش بن الذي   املصعفيف  أواطل اللو  اال  و   التوبة، و لويف  م علض ارباهتااللو ، و د اىلفق الصعابة  ضض هللا عنه

 .عفاش  ضض هللا عنه وبعث به ال األمصا 

 : الاالت عن البلملةيف   ا  الشوكاىن  محه هللا

 فض حرفا  ُامعا  عليه، أو  واعلم أش األمة ألعش أ ه ال ثافر من أربتها، وال من  فاها؛ الختالف العلماا فيها، خبالف ما لو
 .فإ ه ثافر ابإللاع:أربش ما مل ثنل به أحد

 أو   و     التوبةيف  اال ،املصعفيف  أواطل اللو يف  ارباهتا خو ا  يف  وال خالف ،وال خالف أهنا آثة يف أرناا  و     النمل  
 ).1/105 يل األوطا   )."
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 أمساء سورة الفاحتة
 : محه هللا للفاحتة ارىن عشر امسا  وهض النرطىب  كر اإلماتفند 

 -1 .فاحتة الاتا  -1 . و   احلمد، لذكر احلمد فيها -1 . لمش الصال  بيىن وبني عبدى  صفني :الصال ، حلدثث - 0
 -8  ا النرآش العظيم 7 .املباىن - 6 .أت النرآش، وجوز هذا اال م اجلمهو  - 5 .أت الاتا ، وجوز هذا اال م اجلمهو 

  .الاافية -01   الوافية00ا  األ اس -01الر ية - 9 .الشفاا

 

 الربع األول

 (أم الكتاب)

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
                            ص ا ث( ،ف ،ك ،  ،د ،)أ       

 خلف( ،ظ ،  ،)ش  ى {             }        

          ز  ا       ا   غ(  ،)ز     

        ا(  ،)        ا خلف( ،ظ ،  ،ش ،ك ،  ،)أ   

            (، ا ،ها )ا ث        

    ش( ا ز ،)ا              غ ا    

         ا               
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 سورة البقرة

 

      )ابعتبا  خالف العد(          )ا ها )اجلميا ما عدا ابن كبر واللو ض وأبو جعفر  

    )ه فِّي ى ا )د   ص ا                 ا ث ا 

                   اث  ا               

   اجلميا ما عدا ابن كبر واللو ض(ا ها(     ه فِّي ى ا         

               (، ظ ،  ،ف ،ش ،ك ،ط، )ا خلف             

  ج  د( ا ،)               ا ى            

   ا ث                                 

  (، ا ،ط )ظ            (، ا )د                    

         (، ش ،ك ،ط،  ، )ا خلف             ا        

                ا  )ف( ا        ج ا       

                  ا ج        ا ج         

  ج ا       ج ا         ج ا         ى ا       

                  ث ا                     

                (،  ، ا ،ظ ،  ،ش  ،ك )خلف                 

         (، ا ،د )ج ث                     ف(  ،)ج  

                    (، ط، )  ى ا         
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ا                   ت ا                 ت(، 

      خلف( ا ،  ،ش                 ث  ا   

    ا ها                    ا    

                   ا غ           

     ش ا              ا ج        

           ا ج                ا    

            ا               )ف(   

                           (، )ط ا ظ        

        ) ( ا                   (، س ،ش ،ك، )ط ا خلف   

            ا ج  ( ،)ط                  ا     

           ا ا                 ا          

                     (، د، )ا ث             

                                (، ظ ،  ،ا ،ش ،ك، 

ى  خلف( ا          ا        (،  ا ث )د       ا ج         

         ج ا         ج ا         ا  ا            

            ج ا                        ج ا    

    ج ا                        ا          

              ط ا                     

                           (، )  ا     
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        (،   ا )د            (، ا )ط     

         ا ج             ا ج     ج ا    

  ا              خلف( ا ،  ،ش ،)ك            

  ث )ف( ا           ا غ              ا ج 

                   ا ج    ج ا   

                      )ابعتبا  خالف العد(         

             (،  ا ص )            خلف( ا    ،)ش ، 

            ا ج             ا ت        

           ا ا                  ا   

                 ا               ا    

                     (، د،  )ث العد(يف  )الوجه الباىن:   

                            (،  ،  ، )ص ا  ظ       

    ج  ، خلف( ا ،)ش                 ت ا           

       ا ا             ا                

     ا                 ا           

           (، د،  )ث   )ابعتبا  خالف العد(             

      (، ط،  )ا  ش        (، ا ا ،ش ،ط )خلف    

   ج ا                ا          

          ف( ا(                     
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  (، ا    ،د )ث      ى ا                   

 ا                  (، ا )  غ      

                     (،  ،   ا )ظ         

       (، ا ،د ) ث                  (، ظ ،ش ،ط ، ،  )ا  خلف   

           ا ج              ف(  ،)ج}،  ت{   

                             ا   

                              } 

العد(   يف  )الوجه الباىن                 (، ا    ،ط )ظ   

     (، ا ا  ،ظ ،ش ،ت ،ط )خلف      ا ج        

       ا                      )ف(

   ا                   (، ا    ،د )ث    

  ا ى                  ا       

           (،  ا غ )             

            (،  ،   ا )ظ                 (، ا    ،د)ث   

             (،  ، ظ ،ش ،ك ، ،  )ا   خلف             ا ج

              ف(  ،)ج                   

                       (، ا )ش  ط            

              ا                       

                  (، ا ت )ط                   
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     ا خلف( ، ، ظ ،ش ،)ت                        

               ف( ا(                  

                    (، ا )ث  د                

            ا                          

           ج ا                 

                  ج ا                

                 ج ا               

                       ا           

                        ا ى           

                          ا       

                             (، ا غ )     

                                 

                             (،  ، ا )ظ   

                 (، ا )ث  د         ا 

                                   (، ط،  ، 

  ا خلف( ، ، ظ ،ش          ج  ا              

 !                  ج ا        ج  ا   

          ا                              

         ا                 ا               
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 . ف( ا(                         )ا  )ف         

        ف( ا(        .  ج )ف( ا                  

 !              ج ا                ا ج    

             !                     

            خلف( ا ،ظ ،س ،ف ،ش ،ك ،  ،)أ            

    ا                 (، د،  )ث          

                           (،  ، ش ،ك، )ا ظ           

       (، د، )س ا  ث                                

     (، ا ) ج خلف                             

 ج ا                            ا         

                         )ف(         

                       (،  ، ا )ظ    

                    (، ا ،  ،ش ،ك ،ط )ج خلف      

                 ا        ف( ا(      

                         (، د، )ا  ث

                                   

 ا وخالف  ( ،ث ،)اجلميا عدا د            (، د،  )ث           

                               (،)ا ش 

  ط      (، )ا غ                    
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    (،  ، ش،  ، )ط ا خلف       ا               

        ا                     

    (، ا )ث                             ها ا   

                              

    )جا  )د                         

           ج ا        ج ا        ا  ا     

  ج ا                          ج ا    

    ا ج                            ا   

                          

                                          

                    ط ا                    

        ى ا                         غ ا 

                                    )غ  ا)ظ  

                           ا                  

                               (، ا ،ش ،ك ،ط )ط س  

                      ت  ( ا ،)ط           

              خلف( ا ج ،) ت                   

                        ا ج             ا    

                                   ا     
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                       ف( ا ا(             ا

                                 

                (، ا ها )ث                 

                         د( ا(         

                                    

                        (، ط، )ا ظ      

                   (، د، )ا ى ث          

             ا                    

        (، ا ،ش ،ك ،ط )خلف ،                     

    ج ا                     ف(  ،)ج    

                            

          (، ا ، ، ظ ،ش ،ك ،ط )خلف                  

               (، ا ،د )ا  ث           

                           ا ج  

                               

       ا                   

                 ا ا            

                           ى ا  
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            (، ا ، ، ظ ،ش ،ك ،ط )خلف            

    ف( ا ج(                    ى ا   

             ا                     

                   (، ا )ث د       

                               

        (، ا ج ،ش ،س ،ش ،ك ،ط )خلف    ط ا      (،  ،  )غ

                              

                                   (

   ظ( ا ،  ،               (، ا ،ش ،ك ،ط )ا  ، خلف         

     ا ج                        

                                   

     ا ج        ج ا        ا          

                                  

                      ا  ا            

          ا                      

                                   

           (، ا ،د )ث                  ا ج   
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                              ج ا   

     ج ا                        
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