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باب ياءاث إلاضافت وياءاث الصوائد : املدىز  وو 

 

: أخكام ياءاث إلاضافت: أوال

: حعسيفها-1

ت ٓلى اإلاخ٦لم؛ ٛذطج بالعاثسة الُاء ألاكلُت التي هي الم الٜٔل : ًاء ؤلاهاٛت
ّ
هي الُاء العاثسة السال

الساعي، اإلاهخسي، الىاوصخي، ؤوحى، ًإحي، ودطج ؤًوا الُاء ألاكلُت في بٔى : في ألاػماء وألاٛٔا٨، هملى

الصي، التي، الالحي، هي، ودطج بالسالت ٓلى اإلاخ٦لم الُاء في حمٕ اإلاص٣ط : ال٦لماث ٗحر اإلاىظوهت هملى

حرها، والُاء السالت ٓلى  [43: اليؼاء( ]ٓابطي ػبُل)، [71: الىملل] (بطازي ضظٟٔم): الؼالم، هملى ٗو

طي ُٓىا): اإلاذاًبت هملى م] (٥ٛلي واؿطبي ٟو . وهملىها [26: مٍط

هُٜي، ه٧ُٜ، هُٜه ؤو حىاظ : وج٥ـٝ ًاء ؤلاهاٛت بجىاظ بحال٨ ال٦اٚ والهاء م٦انها، هملى

. ؤوظٓجي، ؤوظٓه: بحال٨ الهاء زون ال٦اٚ، هملى

؛ ومثالها مخللت مٕ الٜٔل في مملل هلب مٜٔى٨  وجخلل ًاء ؤلاهاٛت باالػم والٜٔل والحٚط

ِجي}: به ْٓ ْوِظ
َ
مل] {ؤ ِطي }: ، ومثالها مخللت مٕ الاػم في مملل حط مواٚ بلُه [19: الىَّ

ْ
،  [101: ال٥هٝ]{ ِش٣

ي}: ومثالها مخللت مٕ الحٚط في مملل هلب اػم بن ِ
ّ
، ؤو في مملل اػم مجطوض بملٚط [30: الب٠طة] {ِبو

[. 06: ال٦اٛطون] (ولي زًً): الجط هملى

وحؼمُتها بُاء ؤلاهاٛت مً باب الخجىظ ألنها ال ج٦ىن ٣صل٧ بال ٓىس اجلالها باألػماء، وؤما مٕ 

طابُت ٛهى ًاء اإلاخ٦لم اإلاثبخت لِٜا : "ألاٛٔا٨ والحطوٚ ٛال ج٦ىن ٣صل٧، ؤما اػمها في حمُٕ الحاالث ؤلٓا

". ودٌا

: خكمها-2

ًاءاث ؤلاهاٛت ٓستها في ٣خاب هللا ماثخان وازيخا ٓـطة آًت، اج١ٜ ال٠طاء ٓلى بزباتها لِٜا 

خملها . وادخلٜىا في بػ٦انها ٛو

: وبُان ٣ُُٜت ٟطاءتها ٓىس وضؾ ٓلى الىملى آلاحي

: جى٠ؼم ًاءاث ؤلاهاٛت بآخباض الحٚط الصي بٔسها بلى زالزت ؤٟؼام هي

ت  همعة ٌٟٕ مٜخىو ؤو مومىم ؤو م٥ؼىض : ال٠ؼم ألاو٨  : اإلاخبٓى
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خح الباقي،  ٓسة ًاءاث ؤلاهاٛت مً هصا ال٠بُل ماثت وػخىن ًاء، ؤػ٥ً وضؾ زماوي ٓـطة مجها ٛو

: وفي آلاحي ش٣ط ما ػ٥ً

 [.40: الب٠طة] (بٔهسي ؤٚو بٔهس٣م) -1

 [.152: الب٠طة] (ٛاش٣طووي ؤش٣ط٣م) -2

طاٚ] (ؤهِطوي بلى) -3  [.14: ألٓا

طاٚ] (ؤضوي ؤهِط بل٧ُ) -4  [.143: ألٓا

 [.49: الخىبت ](وال جٜخجي ؤال -5

 [.47: هىز] (جطحمجي ؤ٣ً) -6

 [.33: ًىػٝ] (ًسٓىهجي بلُه) -7

 [05: الحجط] (ؤهِطوي بلى) -8

 [.96: ال٥هٝ] (ءاجىوي ؤٖٛط) -9

م ](اجبٔجي ؤهس٢ -10  [.43: مٍط

 [.34: ال٠لم] (ًلسٟجي بوي) -11

 [.79: ق] (ٛإهِطوي بلى) -12

 [.26: ٗاٛط ](شضووي ؤٟخل -13

 [.41: ٗاٛط] (وجسٓىهجي بلى الىاض) -14

 [.43: ٗاٛط] (جسٓىهجي بلُه) -15

 [.60: ٗاٛط] (ؤزٓىوي ؤػخجب) -16

تي بوي) -17  [.15: ألاح٠اٚ] (في شٍض

 [.10: اإلاىا٠ٛىن ] (لىال ؤدطججي بلى) -18

ت  همعة وكل: ال٠ؼم الثاوي  :اإلاخبٓى

ٝ ؤو جخجطز مجها وح٥م ًاءاث اإلاخ٦لم ٟبلها ٤اآلحي : وهمع الىكل بما ؤن ج٠ترن بالم الخٍٔط

ت  همعة وكل م٠ترهت بالم الخٍٔطٝ - ؤ ستها ؤضبٕ ٓـطة ًاء، ٛخملها وضؾ حمُٔا: اإلاخبٓى  .ٓو
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ت  همعة وكل مجطز مً الم الخٍٔطٝ - ب ٔذ في ػبٔت مىاهٕ : اإلاخبٓى س ٟو ػخت ؤٛٔل –ٟو

 :ٟطؤ وضؾ ؤضبٔا مجها بالٜخح، وهي- واػم واحس

 [.41-40: ًه] (لىٜسخَي اشهب) -1

 [.43- 42: ًه] (ش٣طَي اشهبا) -2

ان] (ٟىمَي اجذصوا) -3  [.30: الٜٟط

 [.06: اللٝ] (بٔسَي اػمه) -4

: وػ٥ً الثالزت الباُٟت، وهي

طاٚ] (بوي اكٌُٜخ٧ ٓلى الىاغ) -1  [.144: ألٓا

ان] (ًا لُخجي اجذصث)  [.31- 30: ًه] (ؤدي اؿسز) -2  [.27: الٜٟط

ت بملٚط مً حطوٚ الهجاء ٗحر همع ال٠ٌٕ والىكل: ال٠ؼم الثالث : اإلاخبٓى

ُه في مىاهٕ ٣ثحرة، اج١ٜ ال٠طاء ٓلى  ٔذ ًاءاث ؤلاهاٛت ٟبل حطوٚ اإلاعجم ٗحر الهمع بىٓى ٟو

: حؼ٥ُجها وادخلٜىا في زالزحن مجها، ٛخح وضؾ مجها ازىتي ٓـطة ًاء، وهي

 [.125: الب٠طة] (بُتَي للٌاثٜحن) -1

 [.186: الب٠طة] (ولُىمىىا بَي لٔلهم) -2

 [.20: ألاؤام] (ؤػلمذ وحهي هلل) -3

 [.79: ألاؤام] (وحهذ وحهي للصي) -4

س ٟطؤها بالٜخح وؤلاػ٦ان[162: ألاؤام] (مملُاَي ) -5  .، ٟو

 [.162: ألاؤام] (ومماحَي ) -6

 [.18: ًه] (ولَي ٛحها) -7

 [.26: الحج] (بُتَي للٌاثٜحن) -8

 [.118: الـٔطاء] (ومً معي مً اإلاىمىحن) -9

 [.22: ٌؽ] (وما لَي ال ؤٓبس الصي ٌٛطوي) -10

 [.21: السدان] (وبن لم جىمىىا لَي ٛآتتلىن ) -11

 [.06: ال٦اٛطون] (ولَي زًً) -12
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 (الياءاث املدروفت خطا)الياءاث الصوائد : ثاهيا

: حعسيفها-1

ت العاثسة في الخالوة ٓلى ضػم اإلاصحٝ . الُاءاث العواثس هي الُاءاث اإلاخٌٛط

س ادخلٝ ال٠طاء في بزباتها لِٜا، وجلح١ ألاػماء وألاٛٔا٨؛ ومثالها في ألاػماء  ): ٟو
َ
َىة ْٓ ِحُُب َز

ُ
ؤ

 ِْ ا
َطة ](السَّ

َ
ْؼطِ : )، ومثالها في ألاٛٔا٨[186: الَب٠ ٌَ ا 

َ
ِل ِبش ُْ جط( ]َواللَّ

َ
، وال ج٦ىن الُاءاث العواثس [4: الٜ

. في الحطوٚ

حٔىز ٓلى –وظاثسة ٛحهما ؤًوا  (...الساْ، اإلاىاز، ًإث): وج٦ىن ؤكلُت في ألاػماء وألاٛٔا٨؛ هملى

ُس، هصض، يهسًً): ، هملى-اإلاخ٦لم . (...ٓو

ووحه حصٛها دٌا مً اإلالاحٝ الٔثماهُت اػدُٔاب ٤ل ال٠طاءاث الثابخت ًٓ الىبي كلى هللا 

سث في ملاحٝ وضؾ حتى جىا١ٛ الطواًت، وهي زادلت في باب الوبٍ ال  س ٍظ ٓلُه وػلم، ٟو

. الطػم

اث؛ حتى ال ًخىهم ؤنها  وحؼمى بالُاءاث العواثس، وػماها ؤبى ٓمطو الساوي بالُاءاث اإلاملصٛو

خىهم ؤن بزباتها لِٜا - في ال٦لمت–لِؼذ ؤكلُت  ًُ ألنها لِؼذ ٣صل٧ في حمُٕ ألاحىا٨، وحتى ال 

. ظاثس ًٓ اإلاطػىم ومذالٝ له، وألامط لِؽ ٣صل٧ ٌٟٔا

: خكمها-2

اث ازىان وػخىن ًاء، دمؽ وؤضبٔىن مجها ًاء مخ٦لم، ازبذ مجها وضؾ ػبٔا  ٓسز الُاءاث اإلاملصٛو

ٝ ملصٛها ٓىس الٟى . وؤضبٔحن ًاء، وؤكله ٛحها ؤن ًثبتها ػا٣ىت حا٨ الىكل ٍو

: وفي آلاحي حٔساز الُاءاث العواثس التي ؤزبتها وضؾ

 [.186: الب٠طة] (زٓىة الساْ) -1

 [ .186: الب٠طة] (بشا زٓان) -2

 [.20: آ٨ ٓمطان] (ومً اجبًٔ) -3

ِ ما لِؽ) -4
ًّ  [.46: هىز] (ٛال حؼإل

م) -5
َّ
٦ل

َ
 [.105: هىز] (ًىم ًاث ال ج

ُس) -6  [.14: ببطاهُم] (داٚ ٓو
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 [.40: ببطاهُم] (وج٠بل زٓاء) -7

 [.62: ؤلاػطاء] (لئن ؤدطجً بلى) -8

 [.97: ؤلاػطاء] (ٛهى اإلاهخس) -9

 [.17: ال٥هٝ] (ٛهى اإلاهخس) -10

 [.24: ال٥هٝ] (ٓسخى ؤن يهسًً) -11

 [.40: ال٥هٝ ](ًىجحن دحرا مً حىخ٧ -12

 [.64: ال٥هٝ] (شل٧ ما ٣ىا هبٙ) -13

 [.66: ال٥هٝ] (حٔلمً مما ٓلمذ) -14

 [.93: ال٥هٝ] (ؤال جدبًٔ) -15

 [.25: الحج] (الباز) -16

 [.44: الحج] (٣ُٝ ٤ان ه٥حر) -17

 [.36: الىمل] (ؤجمسهً بما٨) -18

؛ ؤزبذ وضؾ الُاء وكال مٕ ٛخملها اللخ٠اء الؼا٣ىحن، [36: الىمل] (ٛما ءاجان هللا) -19

ٜا ٓلى ؤكله  .وحصٛها ٟو

 [.34: ال٠لم] )٥ًصبىن ) -20

 [.13: ػبإ] (٤الجىاب) -21

 [.45: ػبإ] (ه٥حر) -22

 [.26: ٛاًط] (ه٥حر) -23

 [.23: ٌؽ] (ًى٠صون ) -24

[. 56: اللاٛاث] (لترزًً) -25

 [.15: ٗاٛط] (الخالٞ) -26

 [.32: ٗاٛط] (الخىاز) -27

 [.20: السدان] (جطحمىن ) -28

 [.21: السدان] (ٛآتتلىن ) -29
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ُس) -30  [.45، 14: ٞ] (ٓو

 [.41: ٞ] (اإلاىاز) -31

 [.8، 6: ال٠مط] (الساْ) -32

 [.39، 37، 30، 21، 18، 16: ال٠مط] (هصض) -33

 [.17: اإلال٧] (هصًط) -34

 [.18: اإلال٧] (ه٥حر) -35

 [.04: الٜجط] (ٌؼط) -36

 [.09: الٜجط] (بالىاز) -37

 [.15: الٜجط] (ؤ٣طمً) -38

 [.16: الٜجط] (ؤهاهً) -39

[. 32: الـىضي] (الجىاض) -40
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 باب الىقف والابخداء: املدىز الثاوي

 

: الىقف: أوال

:  حعسيف الىقف -1

. الحبؽ وال٥ٝ: الىقف لغت

 ٌٟٕ اللىث ب٘طن الخىٜؽ ٓلى آدط ال٦لمت، وبػ٦ان الحٚط بن ٤ان مخملط٤ا بيُت :واصطالخا

طان ًٓ ال٠طاءة ٚى ٓلُه ؤو بما ٟبله، ولِؽ بيُت ؤلٓا وال ًجب . اػخئىاٚ ال٠طاءة بما ًلي الحٚط اإلاٟى

. الخٔىش بٔسه وبن ًا٨ ظمىه

ٚى في وػٍ ال٦لمت، وال  ٦ىن في ضءوغ آلاي وؤواػٌها، وال بّس مٔه مً الخىٜؽ وال ًإحي الٟى ٍو

ٝ ٓلى ؤًً في ٟىله حٔالى : ُٛما اجلل ضػما، ٛال ًٟى

. 1الجلاله ضػما- « ؤًىما ج٦ىهىا»

: السكت -2

.  اإلاىٕ ٠ًا٨ ػ٥ذ الطحل ًٓ ال٥الم ؤي امخىٕ ٓىه:السكت لغت

٠سض ظمىه بملط٣خحن ٓىس :واصطالخا  ٌٟٕ اللىث ٓلى آدط ال٦لمت مً ٗحر جىٜؽ بيُت ال٠طاءة ٍو

ىس حٜم م٠ساض ٟلُل لٌُٝ. بٔى ال٠طاء . ٓو

: القطع -3

. ج٠ى٨ ٌٟٔذ الصجطة بشا ؤبىتها ؤو ؤظلتها.  ؤلاباهت وؤلاظالت:القطع لغت

ٛهى ٤االهتهاء، ٛال٠اضت بال٠ٌٕ ٤اإلأطن ًٓ ال٠طاءة، .  ٓباضة ًٓ ٌٟٕ ال٠طاءة ضؤػا:واصطالخا

. ٛال ًصح ال٠ٌٕ ؤزىاء آلاًت. وال ٦ًىن ال٠ٌٕ بال ٓلى ضؤغ آًت. واإلاىخ٠ل مجها بلى حالت ؤدطي ػىي ال٠طاءة

بشا اٛخخح ؤحس٣م آًت ٠ًطئها ٛال ٠ًٌٔها »ؤن ٓبس هللا بً الهصًل ٟا٨ « اليـط»في « ابً الجعضي»ش٣ط 

ٛةشا ٌٟٕ ال٠اضت ٟطاءجه زم بسا له ؤن ٌٔىز ِٛؼخإهٝ ال٠طاءة مطة ؤدطي ٛٔلُه ؤن »هـ . ا. حتى ًخمها

. ٌؼخُٔص بٔس ال٠ٌٕ لل٠طاءة اإلاؼخإهٜت

                                                           
 .153نهاًت ال٠ى٨ اإلاُٜس، مملمس م٦ي هلط، ق   1
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: أزبعت أقسام: «الىاقف»باعخباز خاو : أقسام الىقف -4

ادخُاضّي - اهخِاضّي ز - ادخباضي ج - اهٌطاضّي ب - ؤ 

 وهى ما ٌٔطن لل٠اضت بؼبب ه١ُ الىٜؽ ؤو الٌٔاغ ؤو الؼٔا٨ ؤو :الىقف الاضطسازرّي - أ

جىظ له حُيئص ؤن ٠ًٝ ٓلى . اليؼُان وهملى شل٧ وال بزم ُٛه ٓلى ال٠اضت ألن ػببه داضج ًٓ بضازجه ٍو

ؤي ٤لمت وبن لم ًخم اإلأجى، ٣إن ٠ًٝ مثال ٓلى ؿطي زون حىابه، ؤو ٓلى مىكى٨ زون كلخه، ل٥ً 

ٝ ٓلحها بن كلح الابخساء  ها . ًجب الابخساء بال٦لمت التي ٟو

٦ىن ٓىس ػاا٨ ممخملً، ؤو حٔلُم مخٔلم، ٌُٛلب اإلألم مً جلمُصه :الىقف الاخخبازر - ب  ٍو

، بلى ٗحر شل٧ ب٘طن حٔلُمه ٣ُٝ ٠ًٝ  ٝ ٓلى ٤لمت لبُان اإلا٠ٌْى واإلاىكى٨، والثابذ واإلاملصٚو الٟى

ٝ في الٔازة . بشا اهٌط بلى شل٧، وهى لِؽ مملل ٟو

٦ىن إلاً ؤضاز ؤن ًجمٕ ٓسة ضواًاث مً ال٠طاءاث اإلاخىاجطة ٠ُٛٝ ٓلى :الىقف الاهخظازر - ج  ٍو

. ٤ل ٤لمت لٌُٔٝ ٓلحها ٗحرها بىحىه ال٠طاءاث اإلاذخلٜت

ا بشا ٟلسه ال٠اضت بمملى بضازجه مً ٗحر ٓطون : الىقف الاخخيازر - د ٝ ادخُاٍض ٦ًىن الٟى

ٝ الادخُاضي هى مملل زضاػدىا في هصا اإلاىهٕ. ػبب داضجي . وهصا الٟى

  :خكمه -5

ا . حاثع ما لم ًىحس ما ًىحبه ؤو ًمىٔه ٝ واحب ؿٓط لُىا ؤن ؤلم ؤهه لِؽ في ال٠طآن ٟو ٓو

ا بملُث لى ٛٔله ال٠اضت ًإزم بال  ٝ حطام ؿٓط بملُث لى جط٣ه ال٠اضت ًإزم، ٣ما ؤهه لِؽ هىا٢ ؤًوا ٟو

ٝ ٓلُه مخٔمسا ؤزم وال ؿ٧، إلاا ًترجب . ما ؤٛؼس اإلأجى ٛٔلى ال٠اضت حُيئص ؤن ًخجىبه، ٛةن جىدى الٟى

س ؤؿاض  ابً »ٓلى شل٧ مً ٓسم بًواو اإلأجى، ؤو بيهام ٗحره مما لِؽ م٠لىزا مً ٣الم هللا حٔالى ٟو

: بلى شل٧ ٟاثال« الجعضي

ٝ وحب  وال حطام ٗحر ما له ػبب ... لِؽ في ال٠طآن مً ٟو

 ٝ لى ٤ل ٟاضت ؤن ٌعي مٔجى ما ٠ًطئه مً آلاًاث ألن ٛهم اإلأجى ٌُٔىه ٓلى ادخُاض ؤما٣ً الٟى ٓو

 ٝ س مً ٟسضجه ٓلى الخمُحت بحن ؤهىآه، الالظم مجها، والجاثع، واإلامخىٕ، ٛملؼً الٟى ٍع الصحُملت، ٍو

بهما ٌؼخجُب الصًً )ٛةن وحس ال٠اضت ؤن الىكل ٌ٘حر اإلأجى ٣ما في . والابخساء مً حؼً الخالوة
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ٝ ٓلى  (... ٌؼمٔىن واإلاىحى  الظم، ألهه لى وكل اؿتر٢ اإلاىحى مٕ ( ٌؼمٔىن )ٛٔلُه ؤن ٠ًٝ، ٛالٟى

الصًً ٌؼمٔىن في كٜت الاػخجابت ٜٛؼس اإلأجى  هصا الىكل ال٠بُح، ألن ٤لمت اإلاىحى مبخسؤ، ودبره ًإحي 

ٝ ؤًوا اإلأجى . (ًبٔثهم هللا)بٔسه  و٣ما ٗحر الىكل اإلأجى اإلاطاز في شل٧ اإلاىهٕ وؤؿباهه، ٟس ٌ٘حر الٟى

 ٝ س ًىهم مٔجى ٗحر ما ؤضازه هللا حٔالى ٤الٟى في بٔى اإلاىاهٕ ٟو

ْؼَخمْلِحي): ٓلى ٟىله ٌَ َه ال 
َّ
ٜا ٟبُملا ًخىلس (ِبنَّ الل ؛ ٛٔلى ال٠اضت ؤن ًلل ٛال ٠ًٝ ألن شل٧ ٌٔس ٟو

. ٓىه مٔجى بـٕ

  أقسام الىقف الاخخيازر :

ٝ ٓلى مسي جٜهمىا  ٚى و٣صا الابخساء ًخٟى خىا ل٦ل هْى مً ؤهىاْ الٟى ًجسض بىا ؤن ؤلم ؤن مٔٛط

ٝ مً ٣الم، وبحن ما بٔسه، وجخلخم جل٧ الٔالٟت في  وبزضا٣ىا للٔالٟت التي جطبٍ بحن ما ٟبل الٟى

ملٌلححن ػٚى هخٔامل مٔهما بالوطوضة في هصا الٜلل ٓىس ما هخٔطن لخٍٔطٝ ٤ل هْى مً ؤهىاْ 

ٚى والابخساء، هصان اإلالٌلحان هما لصا ٤ان لعاما ٓلُىا ؤن  (الخٔل١ اللِٜي)و  (الخٔل١ اإلأىىي ): الٟى

ٝ ٟلُال ٤ي هىضح مٔجي ٤ل مً هصًً اإلالٌلححن : هخٟى

ٝ مً اإلأاوي مؼخ٥مل إلاا ٟبله، ٣إن ٦ًىن ألامط :(الخعلل املعىىر ) - 1  ؤن ٦ًىن ما بٔس الٟى

ًذخم ب٠لت مً ٟلم ال٠طآن، ؤو مىهْى مٔحن لم ًخم ولم ٌؼخ٥مل بٔس، وما ظا٨ ال٥الم بٔس 

ٝ ًُٜس في شاجه مٔجى صحُملا م٠لىزا ٝ ٥ًمل ما ٟبله، حتى وبن ٤ان ما ٟبل الٟى ولى هطبىا . الٟى

لصل٧ مثال ب٠لت مً ٟلم ألاهبُاء لىحسها ؤهىا هإدص مً جخابٕ آلاًاث لبىاث ًواٚ الح٠ها بلى ػاب٠ها 

حتى ٥ًخمل بىاء ال٠لت ٛخ٦ىن ٤ل لبىت ٟس ؤٛازث مٔجى في شاتها، ول٥جها ما ظالذ جٜخ٠ط إلاا بٔسها، حتى 

ٝ جاما مً حهت اإلأجى. ج٥خمل اللبىت ألادحرة مً ال٠لت ٜىا ٓلحها ٦ًىن الٟى حُث ًيخ٠ل ال٥الم . ٛةشا ٟو

. بٔسها بلى مىهْى آدط لِؽ له حٔل١ مباؿط بما ٟبلها، ٓىسثص ًيخهي الخٔل١ مً حهت اإلأجى

طاب:الخعلل اللفظي - 2 ٝ مخٔل٠ا بما ٟبله مً حهت ؤلٓا .   ؤن ٦ًىن ما بٔس الٟى

وآلم ؤهه ًجب ٓلى ال٠اضت ؤن ًلل اإلاىٔىث بىٔخه، »: «الخمهُس»في « ابً الجعضي»٠ًى٨ 

والٜآل بمٜٔىله، واإلاا٣س بما٣سه، والبس٨ باإلابس٨ مىه، واإلاؼدثجى باإلاؼدثجى مىه، واإلأٌٚى باإلأٌٚى 
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 ٠ًلس  -، وألاحىا٨ بإصحا ها، وألاحىبت بٌالبها1ٓلُه، واإلاواٚ باإلاواٚ بلُه، واإلابخسآث بإدباضها

 وحمُٕ اإلأمىالث بٔىاملها -ي ٤ل بحابت بؼاالهاؤ -، واإلامّحتاث بممّحتاتها-الخمُحت والصخيء الصي ًمحته هىا

. «وال ًٜلل ؿِئا مً هصه الجمل بال في بٔى ؤحعائها

: ملحىظت

ا ٓىس . ٤ل حٔل١ لِٜي ال بّس ؤن ًدبٔه حخما حٔل١ مٔىىي، ولِؽ ال٥ٔؽ صحُملا ٛلِؽ ؿًط

. ٠ٛس ًىحس ؤو ال ًىحس. وحىز الخٔل١ اإلأىىي ؤن ًدبٔه حٔل١ لِٜي

  أقسام الىقف الاخخيازر

الىقف الخام : أوال

س كىٜىا في شل٧ ٣ما ٠ًى٨ ابً الجعضي ٣خبا مسوهت، : جمهُس ٝ ٟو ادخلٝ ٓلمائها في ؤٟؼام الٟى

جام مذخاض، و٤اٚ حاثع، وحؼً »: وش٣طوا ٛحها ؤكىال مجملت وادخاض ابً الجعضي مجها ؤضبٔت ؤٟؼام

بُح مترو٢ ٝ الخام 2«مٜهىم، ٟو ٜهم للٟى ٝ ؤضبٔت ؤٟؼام ٠ٍٛ، محتوا ٓىس حٍٔط  ٛالصًً كىٜىا الٟى

وآدطون حٔلىا الخام الالظم . وػُإحي بُان شل٧ بن ؿاء هللا حٔالى. «الخام اإلاٌل١»، وبحن «الخام الالظم»بحن 

ٝ ٓىسهم دمؼت ؤٟؼام ٜه الخاق، ٛلاضث ؤٟؼام الٟى الظم، : ٟؼما مؼخ٠ال ٟاثما بصاجه وله حٍٔط

بُح ٝ جام ؤًوا لصا ٛولىا ؤن هؤه . وجام، و٤اٚ، وحؼً، ٟو ٝ الالظم هى في الح٠ُ٠ت ٟو وألن الٟى

ٝ الخام)جملذ شاث الٔىىان  . ٓلى ؤن هبحن ٤ل هْى ٓلى حسه (الٟى

: حعسيف الىقف الخام -1

ا ؤو لُِٜا  ٝ ٓلى ٣الم جام في شاجه ٗحر مخٔل١ بما بٔسه حٔل٠ا مٔىٍى ؤي ال مً حهت )هى الٟى

طاب  (اإلأجى وال مً حهت ؤلٓا

بخسؤ بما بٔسه:خكمه -2 ٝ ٓلُه ٍو .  ًٟى

٦ىن في نهاًت الؼىض، وؤوادط آلاًاث، وفي اه٠واء ال٠لم، ٣ما ٦ًىن ٓىس اه٠واء ال٥الم ًٓ  ٍو

. مىهْى بُٔىه والاهخ٠ا٨ بلى ٗحره

ان:أهىاعه -3 . (مٌل١)جام - ب (م٠ُس)جام الظم - ؤ:  هٓى

                                                           
 .ؤي ٤ل مبخسب ًىكل بذبره  1
س البً الجعضي، ق   2  .78الخمهُس في ٓلم الخجٍى
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: «املقيد»الىقف الخام الالشم - أ

ٝ ٓلُه، والابخساء بما بٔسه ما لم ًىحس ماوٕ مً شل٧:وخكمه .  لعوم الٟى

.  ؤهه لى وكل بما بٔسه ألوهم مٔجى ٗحر اإلأجى اإلاطاز:سبب لصومه

ٝ :حسميخه ٝ البُان)ؤو  (الخام اإلا٠ُس)ؤو  (الىاحب)ؤو  (الالظم) ٌؼمُه البٔى الٟى . (ٟو

ٝ ٓلحها (م)وهٕ مُم ؤ٠ُٛت : عالمخه في املصحف . ؤٓلى ال٦لمت التي ًلعم الٟى

ُطوهُ ):  ٟىله حٔالى:أمثلخه ِ
ّ
َىٟ

ُ
ُضوُه َوج ّعِ

َٔ ُ
. ٛالومحر ٛحها للىبي كلى هللا ٓلُه وػلم [9: الٜخح] (َوح

طوه ًِهط هصا اإلأجى اإلاطاز« وحؼبملىه»والومحر في  ٝ ٓلى جٟى . بٔسها هلل حٔالى والٟى

: «املطلل»الىقف الخام - ب

ملؼً الابخساء بما بٔسه ومٔجى شل٧ ؤهه ًجىظ وكله بما بٔسه : خكمه ٝ ٓلُه ٍو ًملؼً الٟى

. ًاإلاا ؤن وكله ال ٌ٘حر اإلأجى اإلاطاز

ؤن هصا ال٠ؼم مً « الخمهُس»في ٣خابه « ابً الجعضي»ش٣ط : م٦اهه (ٟلى) :عالمخه في املصحف

ٝ وهى الخام ٥ًثر وحىزه في الٜىاكل  . (ؤي ضءوغ آلاي)الٟى

ِلُحىَن ): ٠٣ىله حٔالى ْٜ ُ ولِئ٧َ ُهُم اإلاْ
ُ
ُطوا)زم الابخساء ب٠ىله  [5: الب٠طة] (َوؤ َٜ َ

٣ ًَ ِصً
َّ
[ 6: الب٠طة( ]ِبنَّ ال

ىَن ): ٠٣ىله حٔالى ُٔ ِه ضاِح ُْ ُهْم ِبلَ نَّ
َ
[. 47: الب٠طة( ]ًا َبِجي ِبْػطاِثَُل )زم الابخساء ب٠ىله  [46: الب٠طة] (َوؤ

ٝ الخام ٟبل اه٠واء الٜاكلت س ًىحس الٟى ٝ - ؤي ٟبل ضؤغ آلاًت ؤو في وػٍ آلاًت- ٟو ٤الٟى

 ): مً ٟىله حٔالى« حاءوي»ٓلى 
اًل

وال
ُ
ص

َ
ؼاِن د

ْ
و ِ

ْ
ٌاُن ِل  ُْ َـّ  حاَءِوي ٟلى َو٤اَن ال

ْ
َس ِبش ْٔ ِط َب

ْ
٣ ِ

ّ
ًِ الص

َٓ ِجي 
َّ
َهل

َ
٠َْس ؤ

َ
، (ل

س ًىحس بٔس اه٠واء الٜاكلت ب٦لمت، ٠٣ىله حٔالى  ): ٟو
اًل
را

ْ
ًْ ُزوِنها ِػت ُهْم ِم

َ
ْل ل َٔ ْج

َ
ْم ه

َ
صِل٧َ * ل

َ
؛ ٛأدط (٣

ىله حٔالى. (٣صل٧)والخمام  (ػترا)الٜاكلت  ْحِهْم ُمْلِبمِلحَن ): ٟو
َ
ل َٓ وَن  َخُمطُّر

َ
ْم ل

ُ
٥ ِل * َوِبهَّ ُْ [ 13: اللاٛاث] (َوِباللَّ

لحن: ألهه ٌٓٝ ٓلى اإلأجى ج٠سًطه (وباللُل)والخمام  (ملبملحن)ٛأدط الٜاكلت  ُّ . ملبملحن ومل

ىله حٔالى َن ): ٟو
ُ
٦ِا خَّ ًَ ْحها 

َ
ل َٓ  

اًل
 * َوُػُطضا

اًل
ُطٛا

ْ
والخمام ( ًخ٥ئىن )ٛأدط الٜاكلت  [35، 34: العدٚط] (َوُظد

ا) . (وظدٛط

: من عالماث الىقف الخام

ِلُحىَن : ٦ًىن ٓلى ضءوغ آلاي - 1  ْٜ ُ ولِئ٧َ ُهُم اإلاْ
ُ
ٝ ٓلى ٟىله َوؤ [ 5: الب٠طة]٤الٟى

ٚى ٓلى  - 2 ً)الٜلل بحن آًت ٓصاب وآًت ضحمت ٤الٟى في ٟىله  (ال٦اٍٛط
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ا): نهاًت ٟلت وبساًت ؤدطي  - 3 ًُّ ِل َٓ  ٍٞ ُهْم ِلؼاَن ِكْس
َ
ىا ل

ْ
ل َٔ ٥ِخاِب ُمىسخى* َوَح

ْ
ْط ِفي ال

ُ
٣

ْ
. (َواش

حرها مً الٔالماث ٣ثحر . ٗو

:  فائدة

 ٝ مثل لصل٧ « حؼىا»ٓلى ٟطاءة، « جاما»ٟس ٦ًىن الٟى ٓلى ٗحرها ٣ما ٠ًى٨ ابً الجعضي ٍو

َحِمُِس ): ب٠ىله حٔالى
ْ
ِعٍِع ال َٔ ْ

ٝ : ؛ ٠ُٛى٨ (ِبلى ِكطاِي ال ٕ « جام»هصا ٟو مً لّٜ « الهاء»ٓلى ٟطاءة مً ٛض

ِصي 
َّ
ِه ال

َّ
. ٓلى ؤهه ؤذ« الهاء»ٓلى ٟطاءة مً حط « حؼً»ووٟٝ  [2، 1ببطاهُم ]الجاللت في ٟىله الل

 ): و٣صا
اًل
ْمىا

َ
اِغ َوؤ  ِللىَّ

اًل
ٝ  (َمثاَبت وا)ٓلى ٟطاءة مً ٣ؼط الخاء في  (جام)ٟو

ُ
ِذص [ 125: الب٠طة] (َواجَّ

. بٜخح الخاء ٓلى ؤهه بدباض (واجذصوا)ٓلى ٟطاءة هإٛ وابً ٓامط « ٤اٚ»ووٟٝ 

لهم إلأجى آلاًت ً وجإٍو ه بادخالٚ جٜؼحر اإلاٜؼٍط ٝ الىاحس في هٓى س ًذخلٝ الٟى : ٠٣ىله حٔالى. ٟو

هُ )
َّ
 الل

َّ
ُه ِبال

َ
ِوٍل

ْ
إ
َ
ُم ج

َ
ل ْٔ ٌَ ٝ  [7: آ٨ ٓمطان] (َوما  م ؤن ما بٔسه مؼخإهٝ وبلى « جام»ٛهى ٟو ل مً ٓظ ٓلى جإٍو

ً ٠ٛالىا بن مٔجى ا ِبِه ): هصا اإلأجى شهب ؤ٣ثر اإلاٜؼٍط ىَن آَمىَّ
ُ
٠ُىل ًَ ِم 

ْ
ل ِٔ

ْ
ىَن ِفي ال

ُ
اِاخ ؛ ؤي ٌؼلمىن (َوالطَّ

لسٟىن به ا٨ آدطون. ٍو ٝ ٓلى ٟىله :- ٟو ِم مٌٔٚى ٓلُه ٛهى  (بال هللا)ال ًٟى
ْ
ل ِٔ

ْ
ىَن ِفي ال

ُ
اِاخ ألن َوالطَّ

. ٓلى ٟىلهم ٗحر جام

: الىقف الكافي: ثاهيا

ٝ ٓلى ٣الم جام في شاجه ًخٔل١ بما بٔسه مً هاحُت اإلأجى زون اللّٜ:حعسيفه .  هى الٟى

ٝ ٓلى الخام ٦ًىن :خكمه ٝ الخام ٗحر ؤن الٟى ٝ ٓلُه والابخساء بما بٔسه ٤الٟى  ًملؼً الٟى

. ؤ٣ثر حؼىا

ٚى :حسميخه  ػمي ٤اُٛا لال٣خٜاء به، واػخ٘ىاثه ٓما بٔسه لٔسم حٔل٠ه به لِٜا وهى ؤ٣ثر الٟى

م . 1وضوزا في ال٠طآن ال٥ٍط

ٝ هىا حاثع، ؤو  (ج) وهٕ حٚط :عالمخه ٚى ٓلحها وهى حٔجى ؤن الٟى ٌؼاض ؤٓلى ال٦لمت اإلاٟى

. ٛالىكل هىا هى اإلا٠سم وهى ألاولى ًلُه الجاثع (الىكل ؤولى)وهي حٔجي  (كلى)

  :أمثلت

                                                           
س، الـُر مملمىز ٓلى بؼت، ق   1  .185الٔمُس في ٓلم الخجٍى
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ىَن ): ٟا٨ حٔالى - 1
ُ
ل َٔ ْٜ ًَ صِل٧َ 

َ
 َو٣

اًل
ت

َّ
ِشل

َ
ْهِلها ؤ

َ
 ؤ

َ
ة عَّ ِٓ

َ
ىا ؤ

ُ
ل َٔ َؼُسوها َوَح

ْ
ٛ

َ
 ؤ

اًل
ت ْطٍَ

َ
ىا ٟ

ُ
ل
َ
ى٢َ ِبشا َزد

ُ
ل
ُ ْ
 (ِبنَّ اإلا

[. 34: الىمل]

ٝ ٓلى  ٝ مُٜس جام في شاجه ولِؽ له حٔل١ بما بٔسه مً . ٤اٚ« ؤشلت»ٛالٟى وال٥الم ٟبل الٟى

ٝ جام في شاجه ول٥ىه ًمطخي في ػُاٞ اإلاىهْى الصي بسؤ ٟبل  طاب و٣صل٧ ال٥الم بٔس الٟى هاحُت ؤلٓا

ٝ ٝ هى ٣الم . الٟى ٝ« بل٠ِؽ»ٛال٥الم الصي اهخهى ٓىس مىهٕ الٟى س جم ٓىس الٟى وال٥الم بٔس . ٟو

ٝ هى ٣الم مً هللا حٔالى، ول٥ً الترابٍ اإلأىىي بحن ٤ل مً الٔباضجحن ًإحي مً ؤن ٣الم هللا حٔالى  الٟى

ٝ ٓلى  ىَن جلس١ً ل٠ى٨ بل٠ِؽ في اإلالى٢ وهصا الترابٍ في ػُاٞ اإلاىهْى ًجٔل الٟى
ُ
ل َٔ ْٜ ًَ صِل٧َ 

َ
َو٣

ٜا « ؤشلت» . «٤اُٛا»ٟو

ْبِل٧َ ): ومثا٨ آدط ٟىله حٔالى - 2
َ
ٟ ًْ ِع٨َ ِم

ْ
ه
ُ
٧َ َوما ؤ ُْ ِع٨َ ِبلَ

ْ
ه
ُ
ِمُىىَن ِبما ؤ

ْ
ا ًُ  ًَ ِصً

َّ
ٛهصا  [؛4: الب٠طة] (َوال

طاب، ول٥ىه  ٝ ٓلُه ٤اٚ، وما بٔسه ٣الم مؼخ٠ل مؼخً٘ ٓما ٟبله مً هاحُت ؤلٓا ٣الم مٜهىم والٟى

. ًخلل به مً هاحُت اإلأجي ألن ػُاٞ اإلاىهْى ما ظا٨ مؼخمطا

وال٦افي ًخٜاهل في ال٥ٜاًت ٣خٜاهل الخام، ٛمً اإلا٠إً التي : ٠ًى٨ ابً الجعضي في الخمهُس

ِطِهْم ): بٔوها ؤ٣ٜى مً بٔى ٟىله حٔالى ْٜ ُ
ِعْجَل ِب٥

ْ
ىِ ِهُم ال

ُ
ل
ُ
ِطُبىا ِفي ٟ

ْ
ؿ

ُ
؛ ٛال٠ٌٕ ٓلى [93: الب٠طة] (َوؤ

ِمِىحَن )٤اٚ، و  (ب٥ٜطهم)
ْ
ْىُخْم ُما

ُ
َذ )٤اٚ  (ضبىا ج٠بل مىا): و٣صا ال٠ٌٕ ٓلى. ؤ٣ٜى مىه (ِبْن ٣

ْ
ه
َ
٧َ ؤ وِبهَّ

ِلُُم  َٔ
ْ
ُٕ ال ِمُ . ؤ٣ٜى مىه [127: الب٠طة ](الؼَّ

ٝ ٤اُٛا ٓلى ٟطاءة س ٦ًىن الٟى ٝ مىكىال ٓلى ٟطاءة ؤدطي ٣ما في ٟىله . ٟو ٦ىن مىهٕ الٟى ٍو

ِمِىحَن ٛمً ٟطؤ بٜخح همعة : حٔالى
ْ
ا
ُ ْ
ْحَط اإلا

َ
ُٕ ؤ ِوُ ًُ َه ال 

َّ
نَّ الل

َ
ْوٍل َوؤ

َ
ِه َوٛ

َّ
ًَ الل َمٍت ِم ْٔ ُطوَن ِبِى ـِ ْؼَخْب

 (وؤن هللا)ٌَ

. وكل ما ٟبلها بما بٔسها ولم ٠ًٝ

ٝ ٓلى  ول)ومً ٟطؤ ب٥ؼطها ٓلى الاػخئىاٚ ٟو . (وبن هللا)وبسؤ بما بٔسها وهى ٟىله حٔالى  (ٛو

ل  ٦ىن ٗحر ٤اٚ ٓلى جإٍو ً، ٍو ل اإلأجى ٓىس بٔى اإلاٜؼٍط ٝ ٤اُٛا جبٔا لخإٍو س ٦ًىن الٟى ٟو

ً ٣ما في ٟىله حٔالى ماَن ): آدٍط ُْ ٧ِ ُػلَ
ْ
لى ُمل َٓ حُن  ًِ ُا

ىا الـَّ
ُ
ْخل

َ
ىا ما ج ُٔ َب ًَّ * َواجَّ ماُن َول٥ِ ُْ َط ُػلَ َٜ

َ
َوما ٣

ْحِن 
َ
٥

َ
ل
َ ْ
ى اإلا

َ
ل َٓ ِع٨َ 

ْ
ه
ُ
ْحَط َوما ؤ اَغ الّسِ ُمىَن الىَّ ِ

ّ
ل َٔ ٌُ ُطوا  َٜ

َ
حَن ٣ ًِ ُا

[. 103: الب٠طة ](...الـَّ

ٝ ٓلي  (وما ؤهع٨ )مً  (ما)ٛمً حٔل  ٜا ٤اُٛا ومً حٔلها  (السحط)هاُٛت ٟو اػم )و٤ان ٟو

ِه : )و٠٣ىله. وكل ولم ٠ًٝ( الصي)بمٔجي  (مىكى٨  ُْ لَ َٓ َخُه 
َ
ُه َػ٥ُِي

َّ
َع٨َ الل

ْ
ه
َ
إ
َ
؛ ٛةشا آخبرها الهاء مً ٤لمت (ٛ
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ٝ ٤اُٛا وهى ٟى٨ ػُٔس بً حبحر  (ٓلُه) ٜىا ٓلحها و٤ان الٟى حٔىز ٓلى اللس١ً ؤبي ب٥ط ضضخي هللا ٓىه ٟو

ومً حٔل  (ؤي لم ًلبه اهٌطاب وال دٚى)ألن الىبي كلى هللا ٓلُه وػلم لم جع٨ الؼ٥ُىت مٔه : ٟا٨

ٝ ٤اُٛا ووحب الىكل . الهاء للىبي كلى هللا ٓلُه وػلم لم ٥ًً الٟى

الىقف الحسن : ثالثا

ٝ ٓلي ٣الم جام في شاجه بال ؤن بِىه وبحن ما بٔسه حٔل١ مٔىىي ولِٜي :حعسيفه  هى الٟى

ْىٌم ):  ٟىله حٔالى:مثاو
َ
 َوال ه

ٌ
ُه ِػَىت

ُ
ص

ُ
د

ْ
إ
َ
ىُم ال ج ُُّر َ

٠
ْ
َخيُّر ال

ْ
 ُهَى ال

َّ
ُه ال ِبلَه ِبال

َّ
[. 255: الب٠طة] (.....الل

ٜىا ٓلى ٟىله  ٛال٥الم حملت مُٜسة جُٜس وحساهُت هللا ػبملاهه وحٔالى ول٥ىه  (بال هى)ٛةشا ٟو

َخيُّر )مخٔل١ بما بٔسه لِٜا ومٔجى ألن 
ْ
ىمُ )و  * (ال ُُّر ٠َ

ْ
ْىمٌ )و  * (ال

َ
 َوال ه

ٌ
ُه ِػَىت

ُ
ص

ُ
د

ْ
إ
َ
ماواِث )و  (ال ج ُه ما ِفي الؼَّ

َ
ل

ْضِن 
َ ْ
ٜىا لٜللىا اللٜاث ًٓ  * (َوما ِفي ألا ٤لها كٜاث اإلاىكٚى  ها هى هللا ػبملاهه حٔالى ولى ٟو

. مىكٜها

ٚى ٓلُه ًُٜس مٔجى في شاجه:حسميخه .  ػمي حؼىا ألن الٟى

. (الىكل ؤولى)ومٔىاها  (كلى) :عالمخه في املصاخف

ٝ ٓلُه: خكمه وفي الابخساء بما بٔسه دالٚ بحن الٔلماء وجٜلُل ٣ثحر ٌؼخىحب ؤن . ًملؼً الٟى

: هىضحه ُٛما ًلي

ٝ الحؼً ؤزىاء آلاًت ال دالٚ ُٛه ٝ ٓلُه، وال . بساًت ًجب ؤن ؤلم ؤن الٟى ُٛملؼً الٟى

ٝ ٓلي ضءوغ آلاي ٛمىهٕ . ًملؼً الابخساء بما بٔسه اجٜاٟا لى ال٠اضت ؤن ٌُٔس زم ًلل، ؤما الٟى ٓو

س ٛٞط الٔلماء بحن حالخحن. دالٚ : ٟو

ٝ ٓلى ضؤغ آلاًت بلي جىهم مٔجي ٗحر اإلأجي اإلا٠لىز بال٥الم: ولى .  ؤال ًازي الٟى

ٝ ٓلى ضؤغ آلاًت بلى جىهم مٔجى ٗحر اإلا٠لىز بال٥الم:والثاهيت .  ؤن ًازي الٟى

ٝ ال ًخىهم بؼببه مٔجي ٗحر اإلا٠لىز:خكم الحالت  ولى .  بشا ٤ان الٟى

ٝ ٓلى ملبملحن مً ٟىله حٔالى ْحِهْم ُمْلِبمِلحَن ): وشل٧ ٤الٟى
َ
ل َٓ وَن  َخُمطُّر

َ
ْم ل

ُ
٥ : مً ٟىله حٔالى (َوِبهَّ

ْحِهْم ُمْلِبمِلحَن )
َ
ل َٓ وَن  َخُمطُّر

َ
ْم ل

ُ
٥ ِل * َوِبهَّ ُْ [. 137: اللاٛاث] (َوِباللَّ

ٝ بلى زالر ًىاثٝ : اه٠ؼم الٔلماء في ح٥مهم ٓلى مثل هصا الىْى مً الٟى
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ٝ هىا ػىت ًٓ ضػى٨ هللا كلى هللا : الٌاثٜت ألاولى ج٠ى٨  بخسؤ بما بٔسه ألن الٟى ٝ ٓلُه ٍو ًٟى

. ٓلُه وػلم

ٝ ٓلُه ول٥ً ال ًبخسؤ بما بٔسه بال بشا ٤ان ًملؼً الابخساء به إلٛازجه : الٌاثٜت الثاهُت ج٠ى٨  ًٟى

ِٛؼخملب لل٠اضت ؤن ٌُٔس زم ًلل، ومثل شل٧ ؤًوا ٟىله  (وباللُل)مٔجى ؤما بشا لم ًٜس مٔجى ٠٣ىله 

ُطوَن ): حٔالى
َّ
٥

َ
َخٜ

َ
ْم ج

ُ
٥

َّ
ل َٔ

َ
ِدَطِة * ل

ْ
ُا َوآلا

ْ
ه ىله حٔالى [220، 219الب٠طة ] (..ِفي السُّر ِجَُل : )ٟو

ْ
ه ِ

ْ
 َوؤلا

َ
ْىضاة َع٨َ الخَّ

ْ
ه
َ
* َوؤ

اِغ  ْبُل ُهسياًل ِللىَّ
َ
ٟ ًْ [. 4، 3آ٨ ٓمطان  ](ِم

ٝ ٓلى ضؤػها، ٛجٔلذ ل٦لحهما : الٌاثٜت الثالثت ٝ ؤزىاء آلاًت، والٟى لم جٜٞط في ح٥مها بحن الٟى

ٚى ٓلُه، وال ًبخسؤ بما بٔسه مٌل٠ا، لصا ٣خبىا  ٝ الحؼً ًملؼً الٟى و  (ٟٝ)ح٥ما واحسا هى ؤن الٟى

الىا (ال) بن الاػخسال٨ بملسًث ؤم ػلمت ٓلى ػيُت : ٛٞى الٜىاكل ٣ما ٣خبىا ٛٞى ٗحر الٜىاكل ٟو

ٝ الٜىاكل ال زاللت ُٛه ٓلى شل٧، ألهه بهما ٟلس به بٓالم الٜىاكل .  ٟو

ٝ الؼىت بش ال ٌؼً بال ما ٛٔله : "ٟا٨ البحه٠ي ؤي الطػى٨ )وحهل ٟىم هصا اإلأجى وػمىه ٟو

ٝ بُان (كلى هللا ٓلُه وػلم . 1"حٔبسا، ول٥ً هى ٟو

ٝ :خكم الحالت الثاهيت ٝ ٓلى ضؤغ آلاًت ًازي بلى جىهم مٔجى ٗحر اإلاطاز؛ ٤الٟى  بشا ٤ان الٟى

حَن ): ٓلى ٟىله حٔالى ِ
ّ
ُمَلل

ْ
ٌل ِلل ٍْ َى

َ
ٝ ُٜٛه  [4: اإلاآىن ] (ٛ ٝ ًمخىٕ ُٛه ال٠ٌٕ ؤما الٟى وهصا الىْى مً الٟى

ٝ وؤمثاله بلى زالر ًىاثٝ ٣صل٧ : دالٚ ؤًوا بحن الٔلماء ٠ٛس اه٠ؼمىا حى٨ هصا الٟى

ٝ ٓلُه بال إلاً اهٌط: الٌاثٜت ألاولى ٝ ال٠بُح، وال ًجىظ الٟى . ٓسث هصا الىْى مً الٟى

ٝ ٓلُه والابخساء بما بٔسه بـطي ٓسم ال٠ٌٕ، ألن ال٠ٌٕ في هصا : الٌاثٜت الثاهُت ججحت الٟى

ٝ ٛةهه حُيئص  ُس للمللحن، في ححن ؤهه لى وكل ال٠طاءة مٕ الٟى جٔل الٓى اإلا٦ان ًىهم دالٚ اإلأجى ٍو

س ٝ مٕ وكل ال٠طاءة. ًِهط مً اإلاخٓى ٝ ػىت ٛال بإغ ٓىسهم مً الٟى . والٟى

ٝ بما : الٌاثٜت الثالثت ٝ وال ججحت الابخساء بما بٔسه بال بشا ؤٓاز ال٠اضت زم وكل الٟى ججحت الٟى

. بٔسه

طاب، بل ؤهه مبجي ٓلحهما، لصا هجس ؤهه ٟس ًملخمل  ٝ وز١ُ الللت باإلأجى وؤلٓا وإلاا ٤ان الٟى

وطب  ٝ ٓلُه جاما ٓلى مٔجى، و٤اُٛا ٓلى ٗحره، وحؼىا ٓلى ٗحرهما، ٍو اإلاىهٕ الىاحس ؤن ٦ًىن الٟى
                                                           

 .162مملمس م٦ي هلط، ق :  نهاًت ال٠ى٨ اإلاُٜس  1
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٠ِحَن ): ابً الجعضي لصل٧ مثاال  ب٠ىله حٔالى ُمخَّ
ْ
ِب * ُهسياًل ِلل ُْ َ٘

ْ
ِمُىىَن ِبال

ْ
ا ًُ  ًَ ِصً

َّ
ُهسياًل : )، ٠ُٛى٨ [2: الب٠طة] (ال

٠ِحَن  ُمخَّ
ْ
ِب مبخسؤ (ِلل ُْ َ٘

ْ
ِمُىىَن ِبال

ْ
ا ًُ  ًَ ِصً

َّ
ٜا جاما بشا ٤ان ال ، ًجىظ ؤن ٦ًىن ٟو

لى  َٓ ولِئ٧َ 
ُ
ِهْم )ودبره ؤ ًْ َضّ ِ جىظ ؤن ٦ًىن ٤اُٛا بشا حٔلذ (ُهسياًل ِم ِب )، ٍو ُْ َ٘

ْ
ِمُىىَن ِبال

ْ
ا ًُ  ًَ ِصً

َّ
ٓلى  (ال

جىظ ؤن ٦ًىن حؼىا بشا حٔلذ  (ؤٓجي الصًً)ؤو مىلىبا بخ٠سًط  (هم الصًً)مٔجى  ؤخا ٨  (الصًً)ٍو

. (اإلاخ٠حن)

الىقف القبيذ : زابعا

ٝ ٓلى ٣الم ال ًازي مٔجى صحُملا لـسة حٔل٠ه بما بٔسه لِٜا ومٔجى بال ؤن :حعسيفه  هى الٟى

ٝ ٓلُه ٌٌٔي مٔجى هاٟلا، ؤو داًئا، ؤو ٛاػسا ٗحر م٠بى٨  . الٟى

ٝ ال٠اضت موٌطا ؤٓاز، وضبما ضحٕ ٤لمت ؤو ٤لمخحن حتى :خكمه ٝ ٓلُه، ٛةن ٟو  ال ًخٔمس الٟى

. ًبحن اإلأجى اإلا٠لىز

.  ٌؼمى ٟبُملا لٜؼاز ؤو ٟبح اإلأجى الصي ًيخج ٓىه:حسميخه

:  زالزت ؤهىاْ:أهىاعه

ٝ ٓلى الٔامل زون مٔمىله :الىىو  وو   ًذخم بالخٔل١ اللِٜي بما بٔسه، ومً شل٧ الٟى

ٝ ٓلى الٜٔل زون مٜٔىله، ؤو اإلاىكٚى زون كٜخه، ؤو اإلابخسؤ زون دبره  بلى آدط اإلاخٔل٠اث ... ٤الٟى

: ومً ؤمثلت شل٧. اللُِٜت

: أمثلت

ٝ ٓلى - 1  ا): الٟى
َ
ْؼَخ٠َُِم )مً ٟىله حٔالى  (اْهِسه

ُ ْ
 اإلا

َ
طاي ا الّلِ

َ
. (اْهِسه

ٝ ٓلى بن وؤدىاتها زون اػمها ؤو زون دبرها، ومثلها ٤ان وؤدىاتها مثل  - 2 بن )مً  (بن)الٟى

 )مً ( ٤ان الىاغ)ؤو  (هللا
اًل
ت مَّ

ُ
اُغ ؤ َىْػِىُغ ِفي )مً ( الصي)ؤو ٓلى اإلاىكى٨ زون كلخه هملى ( ٤اَن الىَّ ًُ ِصي 

َّ
ال

اِغ  ٝ ٓلى (ُكُسوِض الىَّ ّطِ حاِػٍس ِبشا َحَؼَس )في ( مً)، ؤو حٚط الجط زون اإلاجطوض ٤الٟى
َ

ًْ ؿ (. ِم

ٝ ٓلى ٣الم ًُٜس مٔجى ًذالٝ اإلأجى الصي ٟلسه :الىىو الثاوي  ًذخم بالخٔل١ اإلأىىي، ٤الٟى

ٝ هى الصي ًخمم اإلأجى اإلا٠لىز ٝ ٓلى ٤لمت . الـاْض الح٥ُم، هِطا ألن ما بٔس الٟى مً  (اللالة)٤الٟى

ٝ ٓلى  ىَن ٛالٟى
ُ
٠ُىل

َ
ُمىا ما ج

َ
ل ْٔ

َ
ى ح ُخْم ُػ٦اضي َحتَّ

ْ
ه
َ
 َوؤ

َ
الة ٠َْطُبىا اللَّ

َ
ًىهم الىهي ًٓ  (اللالة)ٟىله حٔالى ال ج
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ؤزاء اللالة مٌل٠ا، واإلا٠لىز لِؽ ٣صل٧، بل اإلا٠لىز الىهي ًٓ اٟتراب اللالة مٕ الؼ٥ط حتى 

ٝ بلى ما ٟبله . ًخبُىىا ما ٠ًىلىن وهصا اإلأجى ال ًخم بال بشا اهوم ما بٔس الٟى

ٝ ٓلى ٣الم ًىهم مٔجى ال ًل١ُ باهلل حٔالى، هملى:الىىو الثالث ْؼَخمْلِحي):  الٟى ٌَ َه ال 
َّ
، و (ِبنَّ الل

ِه )
َّ
ْىِء َوِلل ُل الؼَّ

َ
ِدَطِة َمث

ْ
ِمُىىَن ِباآل

ْ
ا ًُ ًَ ال  ِصً

َّ
ُه ال ِبلهَ )، و (ِلل هَّ

َ
ْم ؤ

َ
ل ْٓ ا

َ
ىا٢َ )ؤو  (ٛ

ْ
ْضَػل

َ
ُه )، ؤو (.. َوما ؤ

َّ
َٕ الل ْس َػِم

َ
٠

َ
ل

٠ِحٌر 
َ
َه ٛ

َّ
ىا ِبنَّ الل

ُ
ًَ ٟال ِصً

َّ
ْى٨َ ال

َ
ٟ) .

. (ال)ًطمع له ب : عالمخه في املصحف

: أمثلت للىقف القبيذ

ٝ  (ؤي ال ًخم اإلأجى بال به) ٤ل ٤لمت حٔل٠ذ بما بٔسها بإن ٦ًىن ما بٔسها مً جمامها  ال ًٟى

ٝ ال٠بُح هىضحها وهٜللها ُٛما ًلي : ٓلُه، وهطب لصل٧ ؤهىآا مذخلٜت مً الٟى

ِه )مً  (ِبْؼِم ): ال ًجىظ ؤن ه٠ٝ ٓلى اإلاواٚ زون اإلاواٚ بلُه؛ هملى - 1
َّ
ُط )، و (ِبْؼِم الل

ْ
ِش٣

٧َ )مً  (َضْحَمِذ  ُط َضْحَمِذ َضّبِ
ْ
[. ال٥هٝ( ]ِش٣

 )وال ٓلى اإلاىكٚى زون كٜخه هملى  - 2
َ
طاي ا الّلِ

َ
ْؼَخ٠َُِم )مً  (اْهِسه

ُ ْ
 اإلا

َ
طاي ا الّلِ

َ
. (اْهِسه

ْى هملى  - 3 ُطوا)مً  (ٟا٨)وال ٓلى الطإٛ زون اإلاٛط َٜ َ
٣ ًَ ِصً

َّ
٠ا٨َ ال

َ
 (.. هىال٧ زٓا )وهملى  * (ٛ

ا)والابخساء  . (ظ٣ٍط

ْؼَخ٠َُِم )مً  (اهسها): وال الىاكب زون اإلاىلىب هملى - 4
ُ ْ
 اإلا

َ
طاي ا الّلِ

َ
ألن اللطاي مٜٔى٨  (اْهِسه

. (اهس)به مىلىب بالٜٔل 

ِب ): وال اإلأٌٚى زون اإلأٌٚى ٓلُه هملى - 5 ُْ َ٘
ْ
ِمُىىَن ِبال

ْ
ا ًُ  ًَ ِصً

َّ
ٝ  (الب٠طة) (ال ٛال ًجىظ الٟى

 )ٓلُه حتى ٠ًى٨ 
َ
الة ٠ُُِمىَن اللَّ ٍُ ت ٓلى ما ػب١ * (َو ٝ ال٠بُح. ألنها مٌٔٛى حر شل٧ مً مملا٨ الٟى . ٗو

ٝ :والسبب ٚى اإلاـاض بلحها ٤لها ال ًخم  ها ٣الم، وال ًٜهم مجها مٔجى، ٛال ًجىظ الٟى  ؤن هصه الٟى

. ٓلحها، وال الابخساء بما بٔسها

ٔل١ ؤلامام ابً الجعضي ٝ ٓلى ٣صا، و٣صا، بلى آدط ما - ضحمه هللا- َو ٓلى ٟىلهم ال ًجىظ الٟى

سون بصل٧ ؤهه حطام ؤو  سون بصل٧ الجىاظ ألازاجي وهى الصي ًملؼً في ال٠طاءة، وال ًٍط ج٠سم بهما ًٍط
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ٝ ال٠طآن ودالٚ اإلأجى الصي ؤضاز هللا حٔالى ٛةهه ٥ًٜط والُٔاش باهلل  م٥طوه، بال ؤن ٠ًلس بصل٧ جملٍط

ٔت اإلاٌهطة. حٔالى، ٛوال ًٓ ؤن ًإزم جب ضزٓه بملبؼه ٓلى ما ج٠خوُه الـَط . 1ٍو

ٝ ال٠بُح ؤحسهما حن مً الٟى ٝ ٓلُه وكٜا ال : وهىا٢ ؤمثلت ؤدطي ٣ثحرة لىٓى الصي ًىهم الٟى

وه٥خٜي مجها بما ؤوضزهاه ؤزىاء جىاو٨ . الصي ًٜهم مىه مٔجى ٗحر ما ؤضازه هللا حٔالى: والثاوي. ًل١ُ به حٔالى

ٝ ال٠بُح حن مً الٟى . هصًً الىٓى

 (أو البدء) (الابخداء): ثاهيا

. هى الـطوْ: لغت :حعسيفه

ٝ:واصطالخها .  الـطوْ في ال٠طاءة بٔس ٌٟٕ ؤو ٟو

ان بسء ادخُاضي، وبسء ادخباضي، ولِؽ هىا٢ بسء اهٌطاضي :أهىاعه .  هى هٓى

. وما هذله ببملثىا هىا هى البسء الادخُاضي 

حر حاثع:البدء الاخخيازر  ان حاثع ٗو .  هٓى

ان:والبدء الجائص . بسء ح٠ُ٠ي، وبسء بهافي:  هى ؤًوا هٓى

 هى ما ٤ان بٔس ٌٟٕ لل٠طاءة الؼاب٠ت، والاهتهاء مجها، ؤو الاهلطاٚ ٓجها بلى ؤمىض :البدء الحقيقي

لصا ٌؼخملب مٔه . ؤدطي ٗحر ال٠طاءة، ٛٔىس الٔىزة لل٠طاءة مطة ؤدطي ٦ًىن البسء حُيئص بسءا ح٠ُ٠ُا

. مطآاة ؤح٦ام الاػخٔاشة والبؼملت

ٝ ٓلى آدط ٤لمت ٟطآهُت ظمىا ٌؼحرا، ًدىٜؽ ُٛه ٓازة، بيُت :البدء إلاضافي  وهى ما ٤ان بٔس ٟو

طان ٓجها وهى ؤًوا زالزت ؤهىاْ : اػخئىاٚ ال٠طاءة ال بيُت ؤلٓا

: بدء جام - 1

لى شل٧ :حعسيفه  هى الابخساء ب٥الم جام في هٜؼه، ولِؽ له بما ٟبله حٔل١ لِٜي، وال مٔىىي ٓو

٦ٛل ؤو٨ ػىضة مً ػىض ال٠طآن الُِٔم بسء جام وؤو٨ ال٠لم ال٠طآوي 

. و٣صل٧ ؤو٨ ٤ل م٠ٌٕ ال حٔل١ بِىه وبحن ما ػب٠ه لِٜا وال مٔجى

ىُه ) :من أمثلخه
ُ
ْؼَخْعِجل

َ
ال ح

َ
ِه ٛ

َّ
ْمُط الل

َ
حى ؤ

َ
[ 1: الىملل] (...ؤ

: بدء كاف - 2
                                                           

. 231/ 1 اليـط،  1
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. هى البسء ب٦لمت ٟطآهُت بُجها وبحن ما ٟبلها حٔل١ مٔىىي ٠ٍٛ ال لِٜي: حعسيفه

  :من أمثلخه

ِهْم ): البسء ب٠ىله حٔالى ِٔ لى َػْم َٓ ىِ ِهْم َو
ُ
ل
ُ
لى ٟ َٓ ُه 

َّ
َخَم الل

َ
ْحِهْم ): آلاًت، وشل٧ بٔس ٟىله (....د

َ
ل َٓ َػىاٌء 

ِمُىىَن 
ْ
ا ًُ ْىِصْضُهْم ال 

ُ
ْم ج

َ
ْم ل

َ
ْضَتُهْم ؤ

َ
ص

ْ
ه
َ
ؤ
َ
ىِ ِهْم : )؛ حُث ؤن حملت(ؤ

ُ
ل
ُ
لى ٟ َٓ ُه 

َّ
َخَم الل

َ
جخٔل١ بملا٨ ال٥ٜاض الصًً ...( د

طاب . ال ًامىىن مً هاحُت اإلأجى ول٥جها ال جخٔل١  ها مً هاحُت ؤلٓا

: بدء خسن - 3

:  حعسيفه

طاب مٔا، وال ًصح شل٧ بال ٓلى ضءوغ آلاي  هى البسء ب٥الم ًخٔل١ بما ٟبله مً حُث اإلأجى وؤلٓا

ٝ م ٤ىهه . ٠ٍٛ ؿطي ؤن ٦ًىن بسءا بهاُٛا بٔس ٟو ٛال ًصح البسء به بسءا ح٠ُ٠ُا، ؤي بٔس ٌٟٕ ٗض

. ضؤغ آًت

ه ٤ىهه ضؤغ آًت:أمثلت :  للبسء الحؼً الصي ػٗى

ِثِه ): ٟىله حٔالى - 1
َ

ْىَن َوَمال َٓ ْط ِٛ داُه هاُضوَن ِبأًاِجىا ): بٔس ٟىله حٔالى (.....ِبلى 
َ
ىا ُمىسخى َوؤ

ْ
ْضَػل

َ
مَّ ؤ

ُ
ز

ٌاٍن ُمِبحٍن 
ْ
[ 45: اإلاامىىن  ](َوُػل

ًْ َكالِتِهْم ػاُهىَن ): البسء ب٠ىله حٔالى - 2 َٓ ًَ ُهْم  ِصً
َّ
حَن ): بٔس ٟىله (ال ِ

ّ
ُمَلل

ْ
ٌل ِلل ٍْ َى

َ
ٛ) .

ِل ): ٟىله حٔالى - 3 ُْ ْحِهْم ُمْلِبمِلحَن ): بٔس ٟىله (َوِباللَّ
َ
ل َٓ وَن  َخُمطُّر

َ
ْم ل

ُ
٥ ؛ ٛةن لم ٥ًً ضؤغ آًت ٛال (َوِبهَّ

لت ال ٌؼٔها  طاب ٛةن ٤اهذ آلاًت ًٍى مؼٖى للبسء ب٦لمت ٟطآهُت مخٔل٠ت بما ٟبلها مً حُث اإلأجى وؤلٓا

ٝ بما بٔسه حتى ال ًبسؤ بسءا ٟبُملا لل ما ٟبل الٟى . هٜؽ ال٠اضت ٛٔلُه ؤن ٠ًٝ زم ٌُٔس ٍو

: البدء القبيذ وهى غير حائص

-  هى البسء ب٦لمت ٟطآهُت بُجها وبحن ما ٟبلها حٔل١ لِٜي ومٔىىي في ٗحر ضءوغ آلاي:حعسيفه

بَّ مً ػىضة اإلاؼس
َ
َهٍب َوج

َ
ِبي ل

َ
لى ال٠اضت ؤن ًخجىبه وشل٧ هملى ؤ ٣ما ٦ًىن البسء ؤؿس . ٦ُٛىن ٟبُملا ٓو

: ٟبملا بشا ابخسؤ ب٦لمت جىهم مٔجى ٗحر اإلاطاز

  :مثاو ذلك

 ): البسء ب٠ىله حٔالى- 1
اًل
سا

َ
ُه َول

َّ
 الل

َ
ص

َ
ذ  ): مً ٟىله (اجَّ

اًل
سا

َ
ُه َول

َّ
 الل

َ
ص

َ
ذ ىا اجَّ

ُ
.  (َوٟال

 ): والبسء ب٠ىله ػبملاهه- 2
ٌ
ت

َ
ىل

ُ
ل
ْ
ِه َم٘

َّ
ُس الل  ): مً ٟىله حٔالى (ًَ

ٌ
ت

َ
ىل

ُ
ل
ْ
ِه َم٘

َّ
ُس الل ًَ َحُهىُز 

ْ
ِذ ال

َ
 (َوٟال
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أهىاو الىقف باعخباز كيفيت الىقف : ثالثا

ٝ بآخباض ال٥ُُٜت ًى٠ؼم بلى زالزت ؤٟؼام  الطوم ٟس ٦ًىن  - 3ؤلاؿمام  - 2ؤلاػ٦ان  - 1الٟى

ٝ بالؼ٦ىن اإلاملى  س ًٟى ٝ بالؼ٦ىن اإلاملى وبٓسام الحط٣ت ٤لُت ؤو بالطوم ؤو باإلؿمام، ٟو الٟى

ٝ بالثالزت مٔا س ًٟى . والطوم، ٟو

: السكىن املدض- أ

ت ؤو اإلاطثُت:حعسيفه .  هى الؼ٦ىن الخالم مً الحط٣ت اإلاؼمٓى

: مىاضعه

ِلْس  (ؤي وكال ووٟٜا)الحٚط الؼا٣ً ػ٦ىها ؤكلُا  - 1  ًَ ْم 
َ
ْس * هملى ل

َ
ىل ًُ ْم 

َ
. َول

ْم  - 2
ُ
صاِب٥ َٔ ُه ِب

َّ
ُل الل َٔ ْٜ ًَ ُم  (ما ًٜٔل)الحٚط اإلاخملط٢ حا٨ الىكل حط٣ت ٓاضهت ما 

ُ
٥ ُْ لَ َٓ ِخَب 

ُ
٣

٠ِخا٨ُ 
ْ
ًِ  (ٓل٥ُم)* ال ْج . (كاحبى)* ًا كاِحَبِي الّسِ

ٚى ٓلحها بالهاء ضػما - 3 ٝ ٓلحها ه٥صا : جاء ؤو هاء الخإهِث اإلاٟى ُطُج ًٟى
ْ
ذ

َ
 ج

اًل
َجَطة

َ
، (شجطه)َوش

ٝ ٓلحها ه٥صا  ْضُن ًٟى
َ ْ
ماواُث َوألا ْطُهَها الؼَّ َٓ ٍت  . (حىه)َوَحىَّ

4 -  
َ
طاي ا الّلِ

َ
حَن، واإلاىلىب اْهِسه ِ

َ
ٔاإلا

ْ
ِه َضّبِ ال

َّ
َحْمُس ِلل

ْ
اإلاخملط٢ بالٜخح حا٨ الىكل هملى ال

ْؼَخ٠َُِم 
ُ ْ
. اإلا

ٝ بالؼ٦ىن اإلاملى : ح٥مه الٟى

وم -  ب الىقف بالسَّ

 الٌلب وال٠لس :السوم لغت

ب اإلالغي زون  (ب٠سض الثلث) هى ؤلاجُان ببٔى الحط٣ت :واصطالخا بلىث دٜي ٌؼمٔه ال٠ٍط

. (ال ًادص بال باإلاـاٛهت)البُٔس 

ْى واإلاومىم واإلاجطوض واإلا٥ؼىض :مىاضعه ا٢َ  (ٓلى ؤن ٦ًىن هما و٣ؼطا ؤكلُا) في اإلاٛط ًَّ هملى ِب

هُ 
ُّر
ل
ُ
ْمُط ٤

َ ْ
ُٕ ألا ْطَح ًُ ِه  ُْ حُن وهملى َوِبلَ ِٔ ْؼَخ

َ
ا٢َ و ًَّ ُبُس َوِب ْٔ َ

. و

:  ٌؼدثجي مً شل٧:اسخثىاء

ت)بشا ٤ان الحٚط ألادحر هاء مومىمت ؤو م٥ؼىضة ؤو جاء الخإهِث اإلاطػىمت  - 1 ٛةن  (جاء مطبًى

ٝ ٓلحها  هاء ػا٣ىت ٠ٍٛ ت ًٟى ٝ ٓلحها بالؼ٦ىن اإلاملى ٠ٍٛ والخاء اإلاطبًى . الهاء ًٟى



مجطجُل وحّٜ ال٠طآن    باجىت-                              ٤لُت الٔلىم ابلؼالمُت ٓبس الطحمً مٔاشخي/ ز.    ؤ:بٓساز                                   ال٥ٍط 1  

 

23 
 

مً ػىضة ًىػٝ ومثلها ما  (جإمىا)والطوم ٦ًىن في آدط ال٦لمت ولم ًطز في وػٌها بال في ٤لمت 

ُِه مً ال٥هٝ والطوم ٤الىكل  ِٛ ي  ّجِ
َّ
. (ضومهم ٣ما وكلهم)َم٥

ٛهى ؤلاجُان بثلثي الحط٣ت، ٣ما ٦ًىن الادخالغ في :  ؤلاجُان بثلث الحط٣ت ؤما الادخالغ:والسوم

. اإلاٜخىو واإلاومىم واإلا٥ؼىض 

الىقف باإلشمام - ج

بُٔس حؼ٥حن الحٚط ٣هُئتهما ٓىس الى١ٌ بالىاو وهى  (ب٘حر اهٌباٞ) هى هم الـٜخحن :حعسيفه

وال ٦ًىن ؤلاؿمام بال في اإلاومىم، وال ٦ًىن ؤلاؿمام بال في آدط ال٦لمت ُٛما ٓسا ٤لمت . ًطي وال ٌؼمٕ

ٝ  (جإمىا) ٝ بالؼ٦ىن )مً ػىضة ًىػٝ، وال ٦ًىن ؤلاؿمام بال ٣ما ٦ًىن الٟى ؤي ٣ما ٦ًىن الٟى

. (اإلاملى

ٝ الطوم وؤلاؿمام : ٠ًى٨ ؤلامام الـاًبى فى حٍٔط

بلىث دّٜى ٤ل زان جىىال ...  وضوم٧ بػماْ اإلاملط٢ واٟٜا 

ٌؼ٥ً ال كىث هىا٢ ُٛصحال ... وؤلاؿمام بًباٞ الـٜاه بُٔس ما 

 فائدة السوم وإلاشمام :

لى شل٧ ٛةن ٤ان ال٠اضت مىٜطزا ٛلِؽ  ٚى ٓلُه ٓو ٛاثستهما بٓالم الؼامٕ بملط٣ت الحٚط اإلاٟى

. (جإمىا)ٓلُه ضوم وال بؿمام ٓسا ٤لمت 

: الخالصت

ْى ٓسا الهاء والخاء  - 1  ٝ بالؼ٦ىن اإلاملى، والطوم، وؤلاؿمام ٓلي اإلاومىم، واإلاٛط ًجىظ الٟى

ت . اإلاطبًى

ْى ٓسا الهاء والخاء  - 2 ٝ بالؼ٦ىن والطوم ٓلى اإلا٥ؼىض واإلاجطوض واإلاومىم واإلاٛط ًجىظ الٟى

ت . اإلاطبًى

لي ال٥ؼطة التي جيء  ها اللخ٠اء الؼا٣ىحن  - 3 ٝ بالؼ٦ىن ٠ٍٛ ٓلي هاء الخإهِث ٓو ًجىظ الٟى

لي الؼا٣ً وكال ووٟٜا، واإلاىلىب ٗحر اإلاىىن  . وهمت مُم الجمٕ التي حاء بٔسها ػا٣ً، ٓو

الىقف على مسسىم الخط : زابعا

: حعسيف مسسىم الخط- 1
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ُل ب٠ُت ألازط، والخٍ، وال٥خابت، والعبط، :لغت  اإلاطػىم اػم مٜٔى٨؛ مً الطػم وهى ألازط، ٟو

. 1والؼٌط، والطؿم بالـحن

: اصطالخا

هى دٍ اإلالاحٝ التي ٣خبذ في ٓهس ػُسها ٓثمان بً ٜٓان ضضخي هللا ٓىه بةحماْ الصحابت 

ؼمى بالطػم الٔثماوي، وهى ٓلى ٟؼمحن : ضضخي هللا ٓجهم، َو

 وهى ما وا١ٛ ُٛه ضػُم اإلالاحٝ ٟىآس ؤلامالء الٔامت؛ ؤي مىا٠ٛت الخٍ :قياس ي:  وو 

. اللّٜ

ازة ؤو حصٚ ؤو :اصطالحي: الثاوي  وهى ما دالٝ ُٛه الطػم الٔثماوي ال٠ىآس ؤلامالثُت، بٍع

حره . وكل ؤو ٛلل ٗو

. وؤ٣ثر ضػم اإلالاحٝ مىا١ٛ ل مالء، وما دطج ٓجها ٟلُل واجبآه واحب ٓىس حمهىض الٔلماء

ٝ الادخباضي  ىس الٟى حره الٔىاًت بمخابٔت الخٍ الٔثماوي ٓمىما ٓو س زبذ ًٓ هإٛ ٗو ٟو

ٝ زلُل ٓلى وحىب الحٜاَ ٓلُه  ىاًت ؤثمت ال٠طاء بمخابٔت الطػم الٔثماوي حتى حا٨ الٟى دلىكا، ٓو

سم ججاوظه بلى ٗحره . ٓو

: ٟا٨ الـاًبي

ٝ الابخال   في ٟو
ّ
ىىا    باجباْ الخٍ ُٓ  ُٕ هم واإلااظويُّر وهاٛ حُّر و٤ٛى

: ٗحر ؤن ال٠طاء ادخلٜىا في اجباْ الطػم في بٔى اإلاىاهٕ، وهي حسًطة بالبُان

: الىقف على هاء الخأهيث- أ

ٝ ٓلحها  ت ٟو « بالهاء»٠ًٝ وضؾ ٓلى جاء الخإهِث الؼا٣ىت ٣ما ضػمذ؛ ٛةن ضػمذ هاء مطبًى

لى شل٧ ؤًوا حمُٕ ال٠طاء بال دالٚ) ٝ ٓلحها  (ٓو ت ٟو ٝ )« بالخاء»وبن ضػمذ مبؼًى وهصا الٟى

« بطػم»وآخسازه - ضحمهما هللا- وما ٌٔىِىا هىا هى ٟطاءة ؤلامام وضؾ ًٓ هإٛ (مذخلٝ ُٛه بحن ال٠طاء

ٝ ٓلحها . ال٦لمت حا٨ الٟى

م  ت في ال٠طآن ال٥ٍط سز ال٦لماث اإلاطػىمت بالهاء اإلاٜخىحت بسال مً اإلاطبًى  (ٓـطون ٤لمت)ٓو

ه في ؤ٣ثر مً مىهٕ ٓى م والبٔى آلادط ج٥طض ٟو ٕ في مىهٕ واحس بال٠طآن ال٥ٍط . بٔوها ٟو
                                                           

. (ضػم) لؼان الٔطب، ابً مىِىض، مازة  1
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ً زالر ٓـطة ٤لمت ٟطثذ باإلٛطاز بةحماْ ال٠طاء بال دالٚ وهي : ومً هصه ال٦لماث الٔـٍط

، (ٌٛطث)، (حىذ)، (ٟطث)، (ػيذ)، (شجطث)، (مٔلِذ)، (امطؤث)، (لٔىذ)، (ؤمذ)، (ضحمذ)

. (٤لمذ)، (ابيذ)، (ب٠ُذ)

ت والؼىض التي  ت بسال مً اإلاطبًى وحـحر الجعضٍت بلى ال٦لماث التي ضػمذ ؤحُاها بالهاء اإلابؼًى

: وضزث  ها

طاٚ ضوم هىز ٤اٚ الب٠طة       ... وضحمذ العدٚط بالّخا ظبطه  ألٓا

ان هم           ... ؤمتها زالر هملل ببطهم 
ّ
مٔا ؤدحراث ٠ٓىز الث

ىض 
ّ
ٓمطان لٔىذ  ها والّىىض           ... ل٠مان زّم ٛاًط ٤الٌ

م مٔلِذ ب٠س ػمٕ ًذم    ... وامطؤث ًىػٝ ٓمطان ال٠لم      جملٍط

ذ ٛاًط                
ّ
٣ال وألاهٜا٨ وؤدطي ٗاٛط       ...        شجطث الّسدان ػي

ٔذ                     ذ وابيذ و٤لمذ            ...   ّٟطث ٓحن حّىذ في ٟو ُّ ٌٛطث ب٠

طاٚ و٤ّل ما ادخلٝ                   طزا ُٛه بالّخاء ٓٚط .   ..   ؤوػٍ ألٓا حمٔا ٛو

: املقطىو واملىصىو - ب

 هى ال٦لمت التي ضػمذ مٜلىلت ٓما بٔسها في ضػم اإلاصحٝ الٔثماوي ومثا٨ شل٧ :املقطىو

ُخُمىُه  (ما)ٓىس ما ج٠ٌٕ ًٓ  (٤ل)
ْ
ل
َ
ّلِ ما َػإ

ُ
٤ ًْ ْم ِم

ُ
. وال٠ٌٕ هى ألاكل [34: ببطاهُم]٣ما في َوآجا٣

 هى ال٦لمت التي ضػمذ مىكىلت بما بٔسها في ضػم اإلاصحٝ الٔثماوي ومثا٨ شل٧ :املىصىو 

ُِه : ٣ما في ٟىله حٔالى (٤لما)وج٥خب ه٥صا  (ما)ٓىس ما جىكل ب  (٤ل) ِٛ ْىا 
َ

ُهْم َمـ
َ
هاَء ل

َ
ما ؤ

َّ
ل
ُ
٤ .

 ٝ ت ال٠اضت باإلا٠ٌْى واإلاىكى٨ مً ال٦لماث ال٠طآهُت ٓىس اهٌطاضه للٟى وجخطح ٛاثسة مٔٛط

. ٣و١ُ الىٜؽ ؤو الٌٔاغ ؤو ما ؿابه شل٧ (الاهٌطاضي )

 ٝ ٕ الادخباض مً ؿُذه ؤو ؤػخاشه (الادخباضي )و٣صل٧ ٓىس الٟى . بن ٤ان في مٟى

ٝ ٓلي الجعء ألاو٨ مً  ت ًٓ الثاهُت ضػما وحب الٟى ٛةن ٓلم ؤن ال٦لمت ألاولي م٠ٌٓى

ٝ حُىصا٢ بال ٓلى نهاًت . ال٦لمخحن وبن ٓلم ؤن ال٦لمت ألاولى مىكىلت بالثاهُت ضػما ٛال ًجىظ له الٟى

. ال٦لمخحن بآخباضهما ٤لمت واحسة
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: ومن أمثلت ذلك

ٝ ٓلى  - ْم ): في مثل ٟىله حٔالى" ٣إًً"الٟى
ُ
ا٣ ًَّ َها َوِب

ُ
ْطُظٟ ًَ ُه 

َّ
َها الل

َ
مْلِمُل ِضْظٟ

َ
 ج

َ
ٍت ال ًْ َزابَّ ًْ ِم

ِ
ًّ إَ

َ
 (َو٣

[. 60: الٔى٥بىث]

ٛما٨ هاالء ): ٠ٛس ٣خبذ الم الجط مٜلىلت ًٓ مجطوضها في ؤضبٔت مىاهٕ، هي": ما٨"و  -

ان( ]ما٨ هصا الطػى٨ )، [49: ال٥هٝ( ]ما٨ هصا ال٥خاب)، [78: اليؼاء ](ال٠ىم ، [07: الٜٟط

 [.36: اإلأاضج] (ٛما٨ الصًً ٣ٜطوا)

٥إن"و  - ٥إهه" "ٍو  ): ، في ٟىله حٔالى"ٍو
َ

ْىال
َ
٠ِْسُض ل ٍَ َباِزِه َو ِٓ  

ًْ اُء ِم
َ

ـ ٌَ  ًْ َٞ إلِاَ ْظ  الّطِ
ُ
ْبُؼٍ ًَ َه 

َّ
نَّ الل

َ
إ
َ
٥ ٍْ َو

ُطوَن  ِٛ ا
َ
٦

ْ
ِلُح ال ْٜ ًُ  

َ
ُه ال هَّ

َ
إ
َ
٥ ٍْ  ِبَىا َو

َ
َؼٝ

َ
خ

َ
َىا ل ُْ لَ َٓ ُه 

َّ
ًَّ الل ْن َم

َ
 [.82: ال٠لم ](ؤ

ا َما"و  - ًًّ ُحْؼَجى): في ٟىله حٔالى" ؤ
ْ
ْػَماُء ال

َ ْ
ُه ألا

َ
ل
َ
ىا ٛ ُٓ ْس

َ
ا َما ج ًًّ

َ
ًَ ؤ ْحَم ىا الطَّ ُٓ ِو اْز

َ
َه ؤ

َّ
ىا الل ُٓ ِل اْز

ُ
ٟ) 

 [.110: ؤلاػطاء]

 (ؤًه اإلاامىىن ): باأللٝ و٣خبذ زونها في زالزت مىاهٕ وهي" ؤيها"مً " ها"٣خبذ ": ؤيها"ها  -

 [.31: الطحمً( ]ؤًه الث٠الن)و  [49: العدٚط( ]ًا ؤًه الؼاحط'، [31: الىىض ]

ٝ ٓلى الترجِب اإلاص٤ىض  ٝ وضؾ في ما ػلٝ مً ال٦لماث ٓلى اإلاطػىم؛ حُث ٟو بالخاء –ٟو

ٝ ٓلى ٤ل مً - والىىن والالم الؼىا٣ً ظ ابً الجعضي الٟى اجبآا للطػم " الالم"و" ما"وحىَّ

، والىىن والهاء الؼىا٣ً، ووٟٝ في اإلاىهٕ ألادحر ٓلى ما 1لجمُٕ ال٠طاء ألنهما مٜلىلخان دٌا

ٝ ٓلى ٤ل مً الُاء واإلاُم لجمُٕ ال٠طاء الهٜلالهما ضػما . 2اإلامسوزة، وكىب ابً الجعضي الٟى

 
 
 
 
 

                                                           
. 109/ 2 اليـط، ابً الجعضي،  1
 .108/ 2 هٜؼه،  2
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 الخعسيف بعلم السسم وأهم قىاعده: املدىز الثالث

 

 مبادئ علم السسم: أوال

: حعسيفه- 1

: الطاء والؼحن واإلاُم ؤكالن: السسم في اللغت

. 1هطب مً الؼحر، ٠ًا٨ له الطػُم، هطب مً ػحر ؤلابل: وآلادط. ألازط: ؤحسهما

والطػم بمٔجى ألازط هى اإلا٠لىز هىا، ٛالطػم بٜخح الطاء وجذُٜٝ الؼحن، ؤزط الصخيء ؤو ب٠ُت ؤزطه، 

ُل ما لل١ باألضن مجها، ٣طػم الساض ُل ما لِؽ له شخم مً آلازاض، ٟو ما ٤ان مً آزاضها الك٠ا : ٟو

. باألضن

طاز به الخٍ –وأما السسم في الاصطالح : ُٛى٠ؼم بلى زالزت ؤٟؼام، وهي- ٍو

. الطػم ال٠ُاسخي، والطػم الٔطوضخي والطػم الاكٌالحي

ٜاث مذخلٜت، دالكتها ؤن الطػم مبجي ٓلىفالسسم القياس ي، ٣خابت ال٦لمت :  ٠ٜٛس ٓٚط بخٍٔط

ٝ ٓلحها . 2بلىضة لِٜها بخ٠سًط الابخساء  ها والٟى

ت وهِمها، :  ٛهىوأما السسم العسوض ي ط اللّٜ بالحط٤اث والؼ٥ىاث، لىظن ألابُاث الـٍٔط جلٍى

. 3ووؼبتها بلى بملىضها

ه ووحسها ٣خاب هللا ٓع وحل، ال ٠ًاغ هجائه، وال ًذالٝ دٌه، ول٥ىه ًخل٠ى : ٟا٨ ابً زضػخٍى

بال٠بى٨، ٓلى ما ؤوزْ اإلاصحٝ، وضؤًذ الٔطون بهما هى بحلاء ما لّٜ به مً ػا٣ً، ومخملط٢، 

. ولِؽ ًلح٠ه ٗلٍ، وال ُٛه ادخالٚ بحن ؤحس

                                                           
 . هٜؼه اإلالسض  1
ي،  همٕ الهىامٕ،  2  .500/ 3 ٓبس الحمُس هىساوي، :ثحال٨ السًً الؼًُى
 .376/ 1البرهان في ٓلىم ال٠طآن، العض٣صخي،   3
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٠ا٨ له الطػم - وؼبت بلى اكٌالو الصحابت ضهىان هللا ٓلحهم–وأما السسم الاصطالحي  ٍو

وؼبت بلى ٓثمان بً ٜٓان ضضخي هللا ٓىه، الصي ٣خبذ في ٓهسه اإلالاحٝ وؤضػلذ بلى –الٔثماوي 

ا٨ ابً ". ٣خابت اإلالاحٝ الٔثماهُت اإلاذالٜت ألكى٨ الطػم ال٠ُاسخي: وهى اإلا٠لىز هىا، ٛهى- ألاملاض ٟو

ُٟاسخي واكٌالحي، ٛال٠ُاسخي ما ًاب١ ُٛه : وآلم ؤن اإلاطاز بالخٍ ال٥خابت وهى ٓلى ٟؼمحن: "الجعضي

ازة  ؤو حصٚ ؤو بس٨ ؤو وكل ؤو ٛلل: الخٍ اللّٜ، والاكٌالحي . 1"ما دالٜه بٍع

ا٨ ابً ٓاؿط . 2"ٛهى ٓلم حٔٚط به مذالٜت اإلالاحٝ الٔثماهُت ألكى٨ الطػم ال٠ُاسخي: "ٟو

جي، هى ه اإلااٗض ٓلم حٔٚط به مذالٜاث دٍ اإلالاحٝ الٔثماهُت ألكى٨ الطػم : "ؤو ٣ما ٓٛط

. 3"ال٠ُاسخي

ازة، والبس٨، : مىضىعه- 2 ىاضهها، مً الحصٚ، وإلزباث، والٍع حطوٚ اإلالاحٝ الٔثماهُت، ٓو

. والٜلل، والىكل وهملى شل٧، مً حهت مذالٜتها ألكى٨ الطػم ال٠ُاسخي

. ٓلم الطػم، ؤو الطػم الٔثماوي: اسمه- 3

.  الصحابت ضهىان هللا ٓلحهم، لح٥م وؤػطاض حـهس لهم بالٜول:واضعه- 4

ُل واهٔه الىبي كلى هللا ٓلُه وػلم، بةٟطاض مىه ل٥خاب الىحي، حُث ٤اها ٥ًخبىن ال٠طآن بحن  ٟو

إمطهم بةلحاٞ بٔى ال٦لماث في بٔى اإلاىاًً ٠طهم ٓلى شل٧، بل ٍو . ًسًه، ومً زم ٠ًطئوهه ٓلُه، ٍو

 الىحىب ال٥ٜاجي؛ ألن كىٔت ال٥خابت واحبت ٓلى ال٥ٜاًت، ٣ؼاثط اللىآاث :خكم الشازو فيه- 5

. ٛملُيئص ٦ًىن مً ٟبُل ٛطون ال٥ٜاًت ٣ؼاثط الٔلىم التي هي وػاثل

.  حُث ًملخاج ٤ّل بلُه ٛال ٗجى لٔلم ٓىه، ٣ٜول ال٠طآن ٓلى ػاثط ال٥الم:فضله- 6

                                                           
. 128/ 2 اليـط،  1
. ؤ/8 ٛخح اإلاىان،  2
جي، زاض الحسًث  3  .63/ 1ث، .ي، ز.ال٠اهطة، ز- زلُل الححران ٓلى مىضز الِمأن، ؤبى باحاٞ ببطاهُم بً ؤحمس بً ػلُمان اإلااٗض
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 اػخمس مما ٣خب بحن ًسي الىبي كلى هللا ٓلُه وػلم مً ال٠طآن، واإلالاحٝ :اسخمداده- 7

الٔثماهُت اإلاطػلت بلى ألاملاض اإلاؼخيسخت مما ٣خب بحن ًسي الىبي كلى هللا ٓلُه وػلم، واإلاؼخيسخت 

. مجها

ت، وما :مسائله- 8 ت مً التي ج٥خب مبؼًى ت الخاء التي ج٥خب مطبًى ىآسه ٣مٔٛط  ٟواًاه ٟو

ا، وما ًثبذ وما ًملصٚ . ٥ًخب مىكىال مما ٥ًخب م٠ٌٓى

 وؼبخه بلى ال٠طآن وؼبت جىا١ٛ؛ ٛطػم اإلاصحٝ ًخىا١ٛ مٕ ال٠طآن ألن ال٠طآن م٥خىبا :وسبخه- 9

. هى ضػمه، وهى ٤الىملى باليؼبت للبُان وؤلامالء للٔطبُت، و وؼبخه بلى ٗحره مً الٔلىم الخباًً

: ، مجها1 ؤمىض ٣ثحرة ومعاًا ٓسًسة:فائدجه- 10

جمُحت ما وا١ٛ دٍ اإلاصحٝ مً ال٠طاءاث جمل٠ُ٠ا ؤو ج٠سًطا، مٕ الخىاجط ومىا٠ٛت الل٘ت،  - ؤ

. ٠ُٛبل وما دالٝ ٛحرز

ت في ال٦لمت الىاحسة ب٠سض ؤلام٦ان، ٛترػم ال٦لمت مىا٠ٛت  - ب الساللت ٓلى ال٠طاءاث اإلاخىٓى

بطػم ًملخمل حمُٕ [ ٦٣: طه ]2چوئ  وئ  ۇئچ : لل٠طاءاث ٛحها؛ ٠ٛس ضػم في ٟىله حٔالى

ال٠طاءاث، ٛةن ٤ان الحٚط ال ًملخمل شل٧ حاء الطػم ٓلى ال٠طاءة التي هي دالٚ ألاكل، ٣ما في ٟىله 

ٛةن ٤ان الحٚط ال ًملخمل ضػمذ ٓلى ألاؿهط، ؤو حٔسزث ، [٦: الفاحتة ]چٹ   ٹ  ٹ  چ :حٔالى

ٓلى ٟطاءة الجمآت، [  ١٠٠: التوبة ]چٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ  :اإلالاحٝ ٣ما في ٟىله حٔالى

 .دالٛا ل٠طاءة اإلا٥ُحن

                                                           
اٚ والـاون ؤلاػالمُت، ٌٟط، ز: مخاْ بجمٕ مالٜاث الوباْؤلا:  اهِط 1 ي، . ػمحر الٌالبحن في ضػم وهبٍ ال٥خاب اإلابحن، الوباْ، وظاضة ألاٟو

. 49-48ث، ق.ز
طؤ ابً ٣ثحر وحسه  (هصان)و  (بن) ٟطؤ هإٛ، وابً ٓامط، وؿٔبت، وحمعة، وال٥ؼاجي، وؤبى حٜٔط ودلٝ بدـسًس  2 باأللٝ وجذُٜٝ الىىن، ٟو

طؤ حٜم ٣صل٧ بال ؤهه دٜٝ هىن  (هصان)و  (بن)بخذُٜٝ  طؤ ؤبى ٓمطو بدـسًس هىن (هصان)باأللٝ مٕ حـسًس الىىن، ٟو . بالُاء (هصان)و  (بن)، ٟو

ب اليـط في ال٠طاءاث الٔـط، ابً الجعضي، ث  .219م، ق2004- هـ1425ال٠اهطة، –ببطاهُم ٌٓىة ٓىن، زاض الحسًث : ج٠ٍط
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سم الاج٦ا٨ ٓلى الخل٠ي مً  - ث حمل الىاغ ٓلى جل٠ي ال٠طآن مً ؤٛىاه اإلاـاًر الث٠اث، ٓو

، چڻچ  :اإلاصحٝ مباؿطة؛ إلاجيء ٣ثحر مً ال٦لماث في اإلالاحٝ ه٠ٌها مذالٝ لطػمها  مثل

حرها چەئ   ەئچ ، چ ۀچ  .ٗو

٠ت ؤزاثه، والخٔٚط ٓلى ألاح٦ام : وفي شل٧ الخل٠ي بٔى اإلاحتاث، مجها ٍط الخىز١ مً ؤلٜاَ ال٠طآن ًو

ت ٣ُُٜت الى١ٌ بٜىاجح الؼىض  حرها، ومجها مٔٛط التي ال ًم٥ً ٣خابتها؛ ٤الطوم، وؤلاؿمام، وؤلامالت ٗو

 .اإلابسوءة باألحٚط اإلا٠ٌٔت واإلاملاِٛت ٓلى الؼىس الصي هى محتة ألامت

ک  ک  ک  چ  :٣ما في ٟىله حٔالى (مً)ًٓ  (ؤم)بٛازة اإلأاوي اإلاذخلٜت؛ وشل٧ مثل ٌٟٕ  - ر

، ووكلها  ها ٣ما (بل)اإلاى٠ٌٔت، التي هي بمٔجى  (ؤم)للساللت ٓلى ؤنها ، [١٠٩: النساء] چک  گ  

. للساللت ٓلى ؤنها ٓاًٜت[ ٢٢: امللك] چوئ    ۇئ   ۇئ   چ  :في ٟىله حٔالى

ازة الُاء في ٤لمت - ج  [٤٧: الذاريات] چۆئ   چ  :الساللت ٓلى بٔى اإلأاوي اإلاذخلٜت، ٣ٍع
 .للساللت ٓلى ٟىة هللا، التي بجى  ها الؼماء ألن مٔجى ألاًس ال٠ىة

ا ٣ـ - و ، ػىاء ٤ان واٍو  :، ؤو ًاثُا، مثلچ ۀچ، چڻچ  : الساللت ٓلى ؤكل الحٚط

: النحل] چڇ  ڇ  ڍ چ  :ومثل ٣خابت ال٥ؼطة ًاء، ٣ما في ٟىله حٔالى چکچ ،  چڍچ

 [.٣٧: األنبياء] چٹچ :  و٣خابت الومت واوا ٣ما في ٟىله حٔالى،[٩٠

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  چ  :بٛازة بٔى الل٘اث الٜلُملت في ال٠طآن، ٣ما في ٟىله حٔالى - خ

 .٣خبذ الخاء مٜخىحت زاللت ٓلى ل٘ت ًحئ؛ [٥٦: األعراف] چۅ  ۉ

مٌاب٠ت اللّٜ باليؼبت لل٠اضت، ومخابٔت الخٍ باليؼبت لل٦اجب، وجمُحت ما ًم٥ً اٗخٜاض  - ز

 .مذالٜخه مما ال ًم٥ً ُٛه شل٧
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 قىاعد السسم العثماوي: ثاهيا

ازة، والبس٨، والهمع، والٜلل والىكل و ما ُٛه : ػم في ػذ ٟىآسضاهمللط ؤمط ا٨ الحصٚ، والٍع

 . ٟطاءجان ٥ٛخبذ ٓلى بحساهما

: 1قاعدة الحرف- 1

حصٚ بؿاضة وحصٚ ادخلاض : الحصٚ هى ؤلاػ٠اي وؤلاظالت وحاء في اإلالاحٝ ٓلى زالزت ؤٟؼام

. وحصٚ اٟخلاض

 ٠ٛس ٟطت بملصٚ ؛(وإذ وعدها): ؤما حصٚ ؤلاؿاضة ٛهى ما ٦ًىن مىا٠ٛا لبٔى ال٠طاءاث هملى

ألالٝ وبزباتها ٛملصٛذ ألالٝ في الخٍ بؿاضة ل٠طاءة الحصٚ وال ٌـتري في ٤ىهه حصٚ بؿاضة ؤن ج٦ىن 

ال٠طاءة اإلاـاض بلحها مخىاجطة بل ولى ؿاشة الحخما٨ ؤن ج٦ىن ٗحر ؿاشة ححن ٣خب اإلالاحٝ 

ٛهى ماال ًذخم ب٦لمت زون ممازلها ٠ُٛلس بما ج٥طض مجها وشل٧ " الخ٠لُل"وؤما حصٚ الادخلاض 

ذ)، و و(الٔلمحن)٣ملصٚ ؤلٝ حمْى الؼالم ٣ـ : ٣ملصٚ ؤلٝ حمْى الؼالم ٣ـ . (شضٍَّ

 (الكفس) وفي ألاهٜا٨ (امليعد): وؤما حصٚ الاٟخلاض ٛهى ما ادخم ب٦لمت ؤو ٤لماث زون هِاثطها ٣ـ

س  .باليؼاء (يعفى) وفي الٓط

وضبما احخمٕ ال٠ؼمان ، (سسحا) (وعدها)كـ : وضبما حامٕ ال٠ؼم ألاو٨ ؤحس ال٠ؼمحن ألادحر مثل

ألادحران وشل٧ حُث جخ١ٜ اإلالاحٝ ٓلى ٤لمت وجذخلٝ في هِاثطها ٦ُٛىن باليؼبت بلى حصٚ الىِحر في 

بٔى اإلالاحٝ واٟخلاض باليؼبت بلى بزباجه وهصا ٤له اكٌالو لهم وبال ٛال ًبٔس بًالٞ اػم الادخلاض 

. ٓلى ٤ل

. حطوٚ اإلاس الثالزت والالم والىىن : والصي ًملصٚ في اإلالاحٝ مً حطوٚ الهجاء دمؼت

: خرف  لف - أ

: وهى دمؼت ؤهىاْ. حصٚ ألالٝ حاء في ال٠طآن ٓلى ٟؼمحن ألاو٨ ما ًسدل جملذ ٟآسة

 حصٚ ؤلٝ حمٕ اإلاص٣ط الؼالم. 

                                                           
ي، 1  وما بٔسها 50 ػمحر الٌالبحن، ق وما بٔسها، و169/ 4ؤلاج٠ان، الؼًُى
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 حصٚ ؤلٝ حمٕ اإلااهث .

  اإلاخلل ٕ . حصٚ ؤلٝ همحر الٛط

 حصٚ ؤلٝ الخثيُت. 

 حصٚ ؤلٝ ألاػماء ألاعجمُت. 

 .ماال ًسدل جملذ ٟآسة وهى الجعثُاث ج٥طضث ؤم لم جخ٥طض : وال٠ؼم الثاوي

 خرف ألف حمع املركس السالم: 

، ؤو مملصٚو الىىن 
اًل
، ؤو مى٠ىكا

اًل
. حصٚ ؤلٝ حمٕ اإلاص٣ط الؼالم وما ؤلح١ به بشا لم ٥ًً مهمىظا

، (پ ):هملى. ؤو بٔس ؤلٜه حـسًس مباؿط، ؤو مٜطزه ٓلى وظن ٛٔا٨، ؤو ٛٔالى، ؤو ٛٔالى

في ٗاٛط، ( ڤ )واػدثجى ؤبى زاوز(. ڱ)، (ى)، (ٿ)، (ڭ)، (ڳ)

ً ًٓ الساوي ، (ڇ)، (مب)، (ۇئ)، (چ )هملى. ماٟل زوضه: واػدثجى بٔى اإلاخإدٍط

لُه الٔمل( ڌ)وادخلٜذ اإلالاحٝ في   .باالهٌٜاض وؤ٣ثرها ٓلى الحصٚ ٓو

ٜٛي بٔى اإلاسهُت والٔطاُٟت ، (ڌ)، (چ)، (ڈ ):وبن ٤ان مهمىظ الٔحن، هملى

لُه الٔمل بال في ، (ٻ )، و(ٱ )بملصٚ ألالٝ، وفي ػاثط اإلالاحٝ بةزباتها ٓو

 .ٛبالحصٚ ٓلى ما ادخاضه ؤبى زاوز حمال ٓلى ما حاوضها( ۓ)و

، (ڦ)، و(ھ)، و(گ)، و(ٴۇ)، و (پ ):وؤما مهمـىظ الالم وهـى

ً لؼ٦ىجه ٓجها( ہ)و  (ېئ  ېئ)،و(ٺ)و . ًٛٔ ؤبي زاوز بملصٚ ألالٝ ُٛما ٓسا آلادٍط

 . وادخلٝ الى٠ل ُٛه ًٓ الساوي

في  (ڌ)في اإلاامىىن واإلأاضج، و( ائ ):وؤما اإلاى٠ىق ًٛٔ ؤبي زاوز بملصٚ ألالٝ في

اث والٌىض (ٿ )وبةزباتها هلا في. في ق والىبإ( ے) وٛحها وفي ال٠لم( ھ)واللٜاث، و  في الصٍض

ً الساوي باأللٝ في . وػ٦ىجا ُٛما ٓسا شل٧ اث والٌىض وػ٦ىث ُٛما ٓساهماافي الص( ٿ  )ٓو  .ٍض
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:  خرف الىاو-ب

ڇ  )وبالٔل١، ( وئ) وبال٠مط،( چ  ) وؤلاوؼان باإلػطاء،( چ )اج١ٜ الـُذان ٓلى ضػم

م( ڻ  ڻ) وبالـىضي،( ڇ  ڍ لى ضػم ٤ل ٤لمت احخمٕ ٛحها واوان  1بالخملٍط بملصٚ الىاو، ٓو

(. ہ)، و(ڦ   )، و(ڭ  ۇ)، و(ۈ ): بىاو واحسة، هملى2زاهُتهما بٔس الوم واجللخا دٌا

ت الثاهُت بال ؤن ؤبا زاوز ضجح ال٥ٔؽ شل٧ في في ؤلاػطاء ، (ۈ  ۈ )وضجحا ؤن ج٦ىن اإلاملصٛو

(. ٺ)و   (پ )و٣صا في 3ٓلى ٟطاءة هإٛ ومً مٔه
:   حصٚ الالم-ج

ٔذ( پ )اج١ٜ الـُذان ٓلى ضػم ( ڇ )في ألاحعاب واإلاجازلت والٌالٞ و( ں) وحُث ٟو

وضجح الساوي .  بالم واحسة(ٹ)، (ىئ)، (ڇ  )، (ک    ):والصي ٣ُٝ حاء هملى. بلُ٘ت اإلاٜطز

ت الثاهُت لُه الٔمل. ؤن ج٦ىن اإلاملصٛو  .وادخاض ؤبى زاوز ؤن ج٦ىن ألاولى ٓو
:  خرف الىىن -د

لى . باألهبُاء بىىن واحس لُملخمل ال٠طاءجحن( ھ )بُىػٝ، (ٛىجي): اج١ٜ الـُذان ٓلى ضػم ٓو

وه٠له ( ٹ)، و(ېئ )وش٣طا ؤن بٔى ألاثمت حصٚ الىىن . بُىػٝ بىىن واحسة ؤًوا( ۈ )ضػم

لُه الٔمل  .ًٓ بٔى اإلاسًىت ولم ًإدص به بل آخمسا ٓلى زبىتها ٓو

  :4قاعدة الصيادة-  2

: الصي ًعاز في اإلالاحٝ مً حطوٚ الهجاء زالزت ألالٝ والُاء والىاو

 :شيادة  لف - أ

                                                           
 . ؤي بىاء ٓلى ؤهه حمٕ مص٣ط ػالم حصٛذ هىهه ل هاٛت و واوه لال٣خٜاء بالومت1
2 

اًل
 . ؤي جالك٠خا ُٛه كىضة وج٠سًطا

ل3 لى هصا اإلاطجح حطي الٔمل وهى ػِبجى ٓلى ٣الم ؤبي ٓمطو في اإلامل٥م و٣الم ؤبي زاوز في شًل الطػم دالٚ إلاا في اإلا٠ىٕ والخجًت  . ٓو
 . وما بٔسها109 وما بٔسها، وػمحر الٌالبحن، ق174/ 4 ؤلاج٠ان، 4
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ازة ؤلٝ بٔس اإلاُم مً :  ومً ؤمثلخه ٔا، وبٔس الالم ؤلٝ في( ھ)و (ٺ)ٍظ ( ەئ      )حُث ٟو

ٕ،( ڈ )ٛحها ؤًوا، وبٔس هىن ( ڱ    )وبٔس. في ال٥هٝ (چ   )بالىمل، وبٔس هىن  ( گ  ) وحُث ٟو

في اليؼاء وبٔس ( پ) وبُىػٝ (ەئ )وبٔس الهمعة اإلالىضة واوا في. بالسهط( ی  )و. باألحعاب

وه٠ل . وادخاض ؤبى زاوز الحصٚ.  في الخىبتال أوضعىاوبٔس الالم ؤلٝ في  ،(ٻ   )ألالٝ اإلاطػىمت واوا في

ازة ؤلٝ بٔس الجُم في بالعمط (  ڦوئ  ) وؤبى زاوز ؤًوا ًٓ بٔى اإلالاحٝ اإلاسهُت ٍظ

 .بالٜجط( وئ  ۇئ    )و
: شيادة الياء - ب

ازة الُاء في گ   )بالىملل، و( ٠ڇ  ڇ  ڍ ) و بُىوؽ،( ڤ  ڤ ):وشل٧ هملى ٍظ

اث، وفي( ۆئ) و بال٠لم،( ڻ )بالـىضي، و( ىئ  يئ   )بٌه، و( گ ( ېئ  ېئ  ىئ )بالصاٍض
حرها . باألؤام ٗو

:  شيادة الىاو- ج

ازة الىاو في ال٦لماث ألاضبٕ ٔا(ڳ)و (ەئ ):وشل٧ مثل ٍظ ( ڻ) و.في الٌالٞ( ٺ  ) و حُث ٟو

(. ىئ  يئ)، (ڄ)، ٣ُٝ حاء
: 1قاعدة الهمص- 3

الحٚط اإلألىم اإلاؼمى " الى١ٌ بالهمعة  :واصطالخا. 2 الوٍ٘ والسٕٛلغتالهمع ملسض مٔىاه 

وألاكل ُٛه الخمل١ُ٠ . 3"همعة الحخُاحُه في بدطاحه مً ؤٟصخى الحل١ بلى هٍ٘ اللىث وزٛٔه لث٠له

س ًذٜٝ ٓلى ل٘ت َٟطف بدؼهُله بحن بحن ؤو بةبساله ؤو بملصٛه . الصي هى ل٘ت ِٟؽ وجمُم بةػ٠اي "ٟو

. 4"ؤو ه٠ل

                                                           
ان، 175/ 4 ؤلاج٠ان، 1 . 256/ 1 ومىاهل الٔٛط
. 425/ 5، (همع) لؼان الٔطب، مازة 2
. 115 ػمحر الٌالبحن، ق3
.. 340/ 1 ؤلاج٠ان، 4
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زم بن الهمعة بما ؤن ج٦ىن همعة وكل ؤو همعة ٌٟٕ؛ ٛهمعة الىكل جطػم ؤلٜا ػىاء زدلذ ٓلحها 

:  وهلىا ٓلى حصٚ كىضتها في دمؼت ؤحىا٨. هللا ازدلىا: ؤم ال، هملى (وهللا)، (باهلل): ؤزاة، هملى

. (ٛإجىا)، (وؤجمطوا)، (وؤجىا): ؤن ج٠ٕ بحن الىاو ؤو الٜاء وهمعة هي ٛاء ال٦لمت، هملى: ألاولى

(. ۉ)، (ڱ   ):ؤن ج٠ٕ في ٛٔل ألامط مً الؼاا٨ بٔس الىاو ؤو الٜاء، هملى: الثاهُت

 (.ے)، (ہ ):ؤن ج٠ٕ في الم الخٍٔطٝ وؿبهها بٔس الم الابخساء ؤو الجط، هملى: الثالثت

، (ې)، (ڄ)، (ڀ)،(ٹ: )ؤن ج٠ٕ في ٛٔل بٔس همعة الاػخٜهام، هملى: الطابٔت

 (.ٿ)

 بلى لّٜ الجاللت، هملى: الخامؼت
اًل
(.  ک       گ ):ؤن ج٠ٕ في لّٜ اػم اإلاجطوض بالباء بشا ٤ان مواٛا

ا : والؼا٣ىت. ػا٣ىه ومخملط٣ت: وؤما همعة ال٠ٌٕ ٠ٛس ش٣طوا ؤنها ٓلى ٟؼمحن ٛط ج٠ٕ وػٌا ًو

اء بٔس ال٥ؼط  وجطػم في اإلاىهٔحن بلىضة الحٚط الصي مىه حط٣ت ما ٟبلها، ٛترػم ؤلٜا بٔس الٜخح، ٍو

ا؛ ؤما التي ج٠ٕ : واإلاخملط٣ت(. ڤ     )، و(ٹ )، و(ائ  ):وواو بٔس الوم؛ هملى ٛط ج٠ٕ ابخساء ووػٌا ًو

و٣صل٧ ح٥مها بشا اجلل  ها ، (ڃ)، (ڃ   ):هملى. ابخساء ٛةنها جطػم ؤلٜا ال ٗحر بإي حط٣ت جملط٣ذ

ٛةن جملط٢ ما ٟبلها جطػم ؤلٜا بشا ٤اهذ مٜخىحت بٔس : وؤما التي ج٠ٕ وػٌا(. ڃ  ):حٚط ظاثس، هملى

اء  (ڱ: )ؤو مٜخىحت بٔس هم ٣ـ، (ۆ ):وواوا بشا ٤اهذ مومىمت بٔس ٛخح ٣ـ، (ۓ    ):ٛخح ٣ـ ٍو

هصا هى ال٠ُاغ في الٔطبُت ودٍ اإلالاحٝ الٔثماهُت، وحاءث ؤحٚط في . وهملىها (ی ):بشا ٣ؼط ٣ـ

. دٍ اإلالاحٝ داضحت ًٓ ال٠ُاغ إلأجى م٠لىز ووحه مؼخ٠ُم ٌٔلمه مً ٟسض للؼلٝ ٟسضهم

م ٣خبىه بُاء واحسة ٛملصٛىا كىضة الهمعة  (ضءًا): ٛمما دطج ٓىه مً الهمع الؼا٣ً اإلاخىػٍ بمٍط

اإلاومىمت الطاء ٣ُٝ ( ڭ ):٣خبىها بىاو واحسة ٣صل٧ ؤًوا( ٺ)و (پ )٣طاهت احخماْ اإلاثلحن، و

ٕ؛ ٣خبىه بملصٚ الىاو كىضة الهمعة دٚى اؿدباهها بالطاء ل٠ط هما ؿ٥ال في الخٍ ال٠سًم،  ٟو

. لم ٥ًخبىه ألالٝ التي بٔس ضاثه ٣ما حصٛىا ألالٝ التي بٔس زاله(ڇ)و
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ش٣ط الـُذان ؤنهً  (اؿمإظث)، و(ألمألن)، و(اًمإهىا)ودطج مً اإلاخملط٢ اإلاخىػٍ بٔس الحط٣ت 

ش٣طا ؤبى زاوز ؤهه ضػم في  (وؤًٜإها هللا)ضػمً بملصٚ ألالٝ في ؤ٣ثر الٔطاُٟت واإلاسهُت ٓلى ألالٝ ٛحهً 

في ألالٝ ٓلى ٗحر ُٟاػهم في الٜاث  (ڍ)بٔى اإلالاحٝ بملصٚ ألالٝ والٔمل ٓلى بزباتها، و

٣ُٝ حاء بٔس همعة الاػخٜهام ضػم في بٔى اإلالاحٝ بسون ؤلٝ بٔس الطاء  (أزأيت)حمٕ الخإهِث و 

لُه الٔمل ودطج مً اإلاخملط٢ اإلاخٌٚط بٔس الحط٣ت ٕ، و( ڦ )لُملخمل ال٠طاءجحن ٓو ( ەئ) حُث ٟو

ان( ې)، وبالىىض ( ائ  )، وبٌه( گ)، و(ڇ)، وبالىملل( ڱ)وبُىػٝ،  . بالٜٟط

 .ٛطػمذ الهمعة ٛحهً واوا في حمُٕ اإلالاحٝ
 1قاعدة البدو -4

ى٠ؼم بلى، ببسا٨ ًاء ؤو واومً ؤلٝ، : ، واكٌالحا2الٔىن: البس٨ ل٘ت حٔل حٚط م٦ان آدط، ٍو

.  ؤو كاز مً ػحن، ؤو جاء مً هاء، ؤو ؤلٝ مً هىن 

 :زسم  لف ياء - أ

:  جطػم ألالٝ ًاء في ؤضبٕ ؤحىا٨

:  ودطج ًٓ شل٧(.ڀ)، و(ۅ)، و(ٿ  ): بشا ٤اهذ مى٠لبت ًٓ ًاء، هملى: ألاولى

 .ٛطػمذ باأللٝ في حمُٕ اإلالاحٝ( ٺ  ٿ  ) و(ں  )، و(ڀ)
خملها و" ٛٔالى"ؤلٝ الخإهِث وجىحس في : الثاهُت  :مثلث الٜاء، هملى" ٛٔلى"بوم ال٦لمت الٜاء ٛو

ٓلى ال٠ى٨ بإن ألالٝ ٛحهما ( ڀ)، و(وئ )ودطج ًٓ شل٧(. ٻ)، و(ٺ)، و(ڍ)، و(ۅ)

 .للخإهِث ٛإنهما ضػما باأللٝ في حمُٕ اإلالاحٝ

ُت( ڄ)، و(ں)، و(ک ):ألالٝ اإلاجهىلت ألاكل وهي في ػبٕ ٤لماث: الثالثت ، (ہ)، والحٛط

ضػمذ باأللٝ اجٜاٟا في ًىػٝ وفي بٔى ( ژ )، بال ؤن(لسي)و  ،(ڱ)، والاػخٜهامُخان( مت)و

 .اإلالاحٝ في ٗاٛط والٔمل ُٛه ٓلى الُاء ل٥ثرجه
                                                           

ان، 177/ 4 ؤلاج٠ان، 1  . 256/ 1 ومىاهل الٔٛط
. 75/ 1 مذخاض الصحاو، الطاظي، 2
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 .وهملىها( ٹ)، و(پ)، و(ں)، و(ڄ)، و(ٹ)، و(ڃ   )ؤلٝ: الطابٔت
: زسم  لف واوا - ب

ٕ،( ٻ ):وشل٧ مثل ضػم ألالٝ واوا في زماهُت ؤلٜاَ وهي  في ألاؤام( پ) وحُث ٟو

، (ں )، و(ڱ) وفي الىجم،( ۓ  )يف غافر، و (پ  پ) وفي الىىض،( ۓ) ووال٥هٝ،

ًٔ( ڱ)و  .حُث ٟو
: زسم الهاء جاء- ج

م وفي الطوم وفي  (ۈ)وشل٧ هملى ضػم هاء الخإهِث جاء مً طاٚ وهىز وؤو٨ مٍط بالب٠طة وألٓا

اًط ( ڈ) و.العدٚط مٔا زاوي الب٠طة وفي آ٨ ٓمطان وزاوي اإلااثسة وببطاهُم وفي الىملل، وفي ل٠مان ٛو

اٛط وزالزت ٛاًط( ۆئ )و. والٌىض  في آ٨ ٓمطان ومىهعي ًىػٝ وفي ال٠لم (ڎ)ومً . باألهٜا٨ ٗو

م،   بالسدان( ڤ  ڦ) وبالطوم،( ۆ  ۆ)، وبال٠لم( ڈ)، و هىز( ڳ)ووزالزت الخملٍط

م(ې   ى)وألاو٨ بأ٨ ٓمطان وفي الىىض، ( ۉ)و  .مىهعي اإلاجازلت( ۇ) وبالخملٍط
: زسم السين صادا- د

في ( ڦ) و في الب٠طة،( ۇئ) و ٣ُٝ حاء، ،(ڤ) ضػم الؼحن كازا في: وشل٧ هملى

طاٚ،  .في ال٘اؿُت لُملخمل ال٠طاءاث( ې) و بالٌىض (ڍ) وألٓا

: رسم النون ألفا- هـ

( ېئ )بالٔل١، و٣صل٧ هىن ( ې )، وبُىػٝ( ڌ   )ضػمذ هىن الخإ٣س الخُٜٜت ؤلٜا في
ٕ  .حُث ٟو
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 : 1قاعدة القطع والىصل -5

س ٌٔبر ٓجهما باإلا٠ٌْى واإلاىكى٨، واإلاطاز بال٠ٌٕ ٌٟٕ ال٦لمت ٓما بٔسها ضػما، وهى ألاكل : ٟو

. والىكل م٠ابله

ً مؼإلت ـٍط ىمللط ال٥الم ٓلى اإلا٠ٌْى واإلاىكى٨ في بحسي ٓو ، وه٥خٜي ههىا بةًطاز بٔى 2ٍو

: ألامثلت

ٻ   ):باجٜاٞ في مىاهٕ، مجها (ال)ًٓ  (ؤن)ٌٟٔذ : (ال)اإلاٜخىحت الهمعة الخُٜٜت الىىن مٕ  (ؤن)- ؤ

چ  ) وبهىد ،( ڤ  ڦ    ڦ         ڦ   ڦ) وفي الخىبت،( ٺ  ٺ  ٿ) وكالهما في  عساف،( ې  ې  ى)، و(ٻ  ٻ

في  هبياء؛ فسور بالفصل وزور بالىصل ( ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں )واخخلف في. وغيرها( چ  چ  ڇ      ڇ

 .فيما عدا ذلك

بالسعد فقط ومىصىلت فيما ( ۋ  ۅ  ۅ ):زسمت مقطىعت في: (ما)الشسطيت مع  (إن)- ب

 .عداه

في هىد فقط وبالقطع ( ٿ  ٹ  ٹ ):زسمت بالىصل في: (لم)املركىزة مع  (إن)- ج

 .فيما عداه

ک  ک  ) في اليؼاء، و(ک  ک  ک  ک) :في ؤضبٔت مىاهٕ (مً)ًٓ  (ؤم)ٌٟٔذ : (مً)مٕ  (ؤم)- ز

 .ووكلذ ُٛما ٓسا شل٧. بٜللذ( ڃ  ڃ  چ     چ) في واللاٛاث، و(ک  ک  ک)و في الخىبت،( گ

 (ی  ی    ی  ) وفي اليؼاء،( ی  ی) :ٌٟٔذ ًٓ مجطوضها في ؤضبٔت مىاهٕ، وهي: الم الجط- هـ

ان( گ  گ  گ) وفي ال٥هٝ،( ڎ  ڈ  ڈ) وفي اإلأاضج، ووكلذ بمجطوضها ُٛما . في الٜٟط

. ٓسا شل٧

                                                           
ان، 178/ 4 ؤلاج٠ان، 1 .  وما بٔسها131، وػمحر الٌالبحن، ق257/ 1، ومىاهل الٔٛط
.  وما بٔسها131ػمحر الٌالبحن، ق: اهِط مثال2
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ې   ) وفي الحج،( ۅ  ۅ) :ضػمذ بالىكل اجٜاٟا في زالزت مىاهٕ وهي: (ال)مٕ  (٤ي)- و

 :الثاوي في ألاحعاب، وفي ؤحس الىحهحن ًٓ الـُذحن في( ۇئ     ۇئ  ۆئ) وفي الحسًس،( ى

 .وبال٠ٌٕ اجٜاٟا ُٛما ٓسا شل٧. في آ٨ ٓمطان( ۆ  ۆ)

: 1قاعدة ما فيه قساءجان وزسم على إخداهما -6

: واإلاطاز ٗحر الـاشة وجىمللط هصه ال٠آسة في زالزت ؤٟؼام

 .  ما ُٛه ٟطاءجان وضػم ٓلى ؤحسهما اٟخلاضا -

. ما ُٛه ٟطاءجان وضػم بطػم واحس كالح لهما -

. ما ُٛه ٟطاءجان وضػم في ٤ل مصحٝ بملؼب ٟطاءة ملطه -

 :وػإهطب ل٦ل ٟؼم بٔى ألامثلت، وشل٧ ٣ما ًإحي

:  ما فيه قساءجان وزسم على إخداهما اقخصازا - أ

طاٚ،( ڦ) وبالب٠طة،( ۇئ)، و(ڤ )مً شل٧ ٣خب ( ې)و( ڍ) وفي ألٓا

 .باللاز اٟخلاضا ٓلحها وح٘لبا لجاهبها ٓلى ال٠طاءاث ألادطي 

طي بال٧ٜ وؤلازٗام، ومىه٣2خب بُاء واحسة:  باألهٜا٨(من حي عن بيىت)ومىه   في هىز( ڦ)  ٟو
طت ؤًوا بتر٣ه ً، ٟو ان والٔى٥بىث والىجم ٣خب بإلٝ بٔس السا٨ لُىا١ٛ ٟطاءجه بالخىٍى . والٜٟط

طت بدـسًس الالم :  بال٥هٝ(لخخرث)ومىه  مً زون ؤلٝ بٔس الالم مىا٠ٛت ل٠طاءة الخذُٜٝ، ٟو

. اإلاؼخلعم لىحىز همعة الىكل

م(ألهب)ومىه  ت :  بمٍط طت ؤًوا باإلاوآض س - بالُاء–٣خب باأللٝ بٔس الالم ٓلى ٟطاءة الهمعة ٟو ٟو

 .ؤٜٗلذ ال٠ُٔلت هصا الحٚط

 بالـٔطاء وق بالـٔطاء وضػم مً زون ؤلٝ ٟبل الالم وبٔسها ٓلى ٟطاءتها بىظن (ليكت)ومىه 

 ٞ طثا ؤًوا بةزباتهما ٣ملطفي الحجط و .  ًلحت، ٟو

                                                           
ان، 180/ 4 ؤلاج٠ان، 1  . وما بٔسها137 وػمحر الٌالبحن، ق257/ 1، ومىاهل الٔٛط

 .56اإلا٠ىٕ، ق. وح٦ى في اإلا٠ىٕ ٟىال ضػمه بُاءًً  2
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: ما ُٛه ٟطاءجان وضػم بطػم واحس كالح لهما- ب

س اٟخلطث هىا ٓلى ما هلىا ؤو ؤ٣ثرهم ٓلُه مما  وهى ٣ثحر في ال٠طآن وضبما ال جذلىا آًت مىه ٟو

: ًملخمل ٟطاءاث مـهىضة، ومً ؤمثلخه

 (ٛإظلهما)ب٘حر ؤلٝ بٔس الخاء، و (و ما يخدعىن )ضػم ب٘حر ؤلٝ بٔس اإلاُم، و  (ٺ  ٺ    ٺ  )

طاٚ ووٓسه٥م في ًه(ڦ  ڄ   ) مً زون ؤلٝ بٔس العاي، و مً زون ؤلٝ بٔس الىاو  (في الب٠طة وألٓا

طاٚ بؼيخحن و٣صا  (ٿ)و. ٛحهما مما )بالب٠طة و( دٌُخه)في الب٠طة بؼىت واحسة بٔس الٌاء وفي ألٓا

(دٌُتهم
1

مً زون ؤلٝ بٔس الٜاء،  (ڄ)و.  مً زون ؤلٝ بٔس الؼحن ٛحهما(پ)و( ڦ) و .بىىو

حر (زءوف)بسون ؤلٝ بٔس الؼحن، و ( پ  پ) بؼىت بحن ال٦اٚ والالم و (ميكئيل) و  بىاو واحسة، ٗو

. شل٧ مً ألامثلت ٣ثحر

: ما فيه قساءجان ووزد بسسمين على خسب كل منهما- ج

:  وهصا ٓلى ٟؼمحن

: ما وزد بسسمين على وحه الخعيين فمىه -1

٣خب في اإلا٦ي والٔطاقي بىاو ٟبل الؼحن، وفي اإلاسوي والـامي وؤلامام : بأ٨ ٓمطان (ٻ)

. بملصٛها، و هما ٟطت 

. ٣خب في الـامي بباء الجط، وبال باء في الب٠ُت و هما ٟطت : في آ٨ ٓمطان( ڱ)

طت :  في اإلااثسة(من يسجدد) ٣خب في ؤلامام واإلاسوي والـامي بسالحن، وفي الب٠ُت بسا٨ واحسة، ٟو

 .بال٧ٜ وؤلازٗام

طت  هما: في اإلااثسة( ژ  ژ  ڑ) . ٣خب بالٔطاُٟت بىاو الٌٔٝ وفي الب٠ُت بسونها ٟو

طت  هما: في ألاؤام( ہ  ہ)  .٣خب في الـامي بالم واحسة وفي الب٠ُت بالمحن، ٟو

                                                           
ُل ؤهه بؼىت واحسة1   ٟو
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طت : في ألاؤام( گ  گ  ) ؤهجاها ٓلى ألاو٨ وؤهجُدىا : ٣خب في ال٦ىفي بؼيخحن، وفي ٗحره بثالر ٟو

 .ٓلى الثاوي
 .٣خب في الـامي بُاء، وفي ٗحره بىاو و هما ٟطت : في ألاؤام( ۆ)

طت  هما( ٺ  ٿ) ازة وفي ٗحره بٔسمها، ٟو  .في اإلاىهٕ الثاوي بالخىبت، ٣خب في اإلا٦ي بٍع

طت  هما: في الخىبت( ٱ  ٻ)  .٣خب في اإلاسوي والـامي بملصٚ الىاو وفي ٗحرهما بالىاو ٟو

ت والـامي : في ال٥هٝ( ٹ  ٹ  ٹ) ٣خب في الٔطاُٟت بسون مُم بٔس الهاء، وفي الحجاٍظ

 .باإلاُم و هما ٟطت 
هاض وؤلازٗام: ٣خب في اإلا٦ي( ىئ) طت باإُل  .بىىهحن وفي ٗحره بىىن واحسة، ٟو

 .٣خب في ال٦ىفي باأللٝ وفي ٗحره بسونها و هما ٟطت : في ألاهبُاء( ڃ  ڃ  ڃ)

طت  هما: بالـٔطاء( گ)  .٣خب في اإلاسوي والـامي بالٜاء، وفي الب٠ُت بالىاو ٟو

طت بال٧ٜ وؤلازٗام: في الىمل( وئ   وئ  ) اث وفي ٗحره بثالر، ٟو  .٣خب في اإلا٦ي بإضبٕ ػىَّ
: وأما ما وزد بسسمين على وحه إلاجمام فمىه -2

لُه الٔمل بال في ؤو٨ الطوم . ٣خب في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ وفي بٔوها بملصٛها( ڈ) ٓو

طت  هما . ٛباإلزباث ٟو

في آ٨ ٓمطان وؤٛٔا٨ اإلاوآٜت ٣خبذ في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس الواز، وفي  (مضعفت)

طثذ باأللٝ مٕ جذُٜٝ وبملصٛها مٕ الدـسًس لُه الٔمل، ٟو . بٔوها بملصٛها ٓو

ُل واللٝ، (ساخس مبين) في ًىوؽ ٣خبا في بٔى اإلالاحٝ   (لسحس مبين) وفي اإلااثسة وهىز ٟو

ٔل طثذ بىظن ٛآل ٛو . بإلٝ بٔس الؼحن وفي بٔوها بملصٛها ٟو

ىوؽ ٣خب في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس الحاء وفي بٔوها (بكل سحاز عليم) طاٚ ٍو  في ألٓا

طت بىظن ٛآل وبىظهه ٛٔا٨ لُه الٔمل، ٟو . بتر٣ها، ٓو
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 في ألاؤام ٣خب في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس الٜاء بٔوها بسونها والٔمل ٓلى (فالل الحب)

طت ٛٔال ماهُا واػم ٛآل   .1وهى اإلاـهىض ألاو٨، ٟو

 ٛحها ؤًوا، ش٣ط ؤبى زاوز ؤهه ٣خب في بٔى اإلالاحٝ باأللٝ، وفي بٔوها (فالل  صباح) 

ٔال ماهُا ؤًوا. بتر٣ها طت اػم الٜآل ٛو . والٔمل ٓلى ألاو٨ ٟو

٣ُٝ ؤجُا بٔس همعة الاػخٜهام، ٣خبا في بٔى  ،٣ُٝ ؤجُا بٔس همعة الاػخٜهام (أزأيت وأزأيخم)

ملىا ٓلى ضػمها مً زون ؤلٝ طثا بالهمع وجط٣ه ٓو . اإلالاحٝ بإلٝ بٔس الطاء، وفي بٔوها بسونها، ٟو

طت وضٍاؿا ( چ) طاٚ، ٣خب في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس ًاء، وفي بٔوها بتر٣ها، ٟو في ألٓا

لُه الٔمل . ٓلى ألاو٨ وضَـا ٓلى الثاوي ٓو

لُه الٔمل (طئف) طاٚ، ٣خب في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس الٌاء، وفي بٔوها بتر٣ها ٓو . في ألٓا

طت بىظن ٟاثم، وبىظن هُٝ لُه الٔمل و هما ٟطت . ٟو . وفي بٔوها بتر٣ها ٓو

لُه الٔمل (شكيت) . في ال٥هٝ، ٣خب في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس العاي، وفي بٔوها بملصٛها ٓو

طت باأللٝ مٕ جذُٜٝ الُاء وبتر٣ها مٕ حـسًس  .ٟو
لُه الٔمل( ی  ) . في الحج، ٣خب في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس السا٨، وفي بٔوها بتر٣ها ٓو

طت باأللٝ مً اإلاساٛٔت وبتر٣ها مً السٕٛ  ٟو

اضهحن) ٣الهما في الـٔطاء ٣خبا في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس الحاء والٜاء، وفي  (حاشضون ٛو

لُه الٔمل و هما ٟطت  . بٔوهما بتر٣ها ٓو

لُه الٔمل ( ڤ  )و(پ) ٣خبا في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس الٜاء وفي بٔوها بتر٣ها ٓو

. و هما ٟطت 

لُه الٔمل (ۆئ  ۆئ  ۈئ) . ٣خب في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس الؼحن وفي بٔوها بسونها ٓو

طت بٜخح الؼحن ممسوزة و٣ؼط الالم وبٜتها مً ٗحر ؤلٝ  .ٟو

                                                           
ل، ؤبىزاوز ػلُمان بً هجاو، .  وحطي ٓمل اإلا٘اضبت ٓلى الحصٚ ٛحهما1  .505/ 3مذخلط الخبُحن لهجاء الخجًت
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لُه الٔمل (  ڎ   ڎ) طت . ٣خب في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس الباء وفي بٔوها بتر٣ها ٓو ٟو

. بالجمٕ وؤلاٛطاز

طت . بؼىضة الجً (قاو إهما) ٣خب في بٔى اإلالاحٝ بإلٝ بٔس ال٠اٚ، وفي بٔوها مً زونها، ٟو

. بلُ٘ت اإلااضخي وبلُ٘ت اإلااضخي وبلُ٘ت ألامط

 

 
 


