
اِد اللََّسانِيَِّة بَِصْوِت الالَِّم  اِد اللََّسانِيَِّة بَِصْوِت الالَِّم }إِْبَداُل ًصْوُت الضَّ }إِْبَداُل ًصْوُت الضَّ

  اْلُمغَلََّظِة{اْلُمغَلََّظِة{
هناك ترابط بني صوت الضاد والالم من حيث أن بينهما قاسم مشرتك خلروجهما منن ااناني ني نينخمن  نرو  صنوت هناك ترابط بني صوت الضاد والالم من حيث أن بينهما قاسم مشرتك خلروجهما منن ااناني ني نينخمن  نرو  صنوت 

وات حانيننا الانننان وات حانيننا الانننان الننالم ونيننت ترتينني سننينواجل وابننن ايننملخر  ا ضليننا  يننرو الضنناد ممننا اشننرتمان   أ مننا مننن أصننالننالم ونيننت ترتينني سننينواجل وابننن ايننملخر  ا ضليننا  يننرو الضنناد ممننا اشننرتمان   أ مننا مننن أصنن

)  ومنن بنني أول حانينا الاننان ومنا ااينجل منن ارجنراض  نرو الضناد ومنن )  ومنن بنني أول حانينا الاننان ومنا ااينجل منن ارجنراض  نرو الضناد ومنن     405405ص ص   22اقول سينواجل   م ابجل و اقول سينواجل   م ابجل و 

حانيا الانان من أدانها إىل من هى طرف الانان ما بينها وبني ما اايها من اانك ارعاى نيوات الضناحك والننا  حانيا الانان من أدانها إىل من هى طرف الانان ما بينها وبني ما اايها من اانك ارعاى نيوات الضناحك والننا  

  يملخر   ا قدما )يملخر   ا قدما )والرابعيا والثنيا  رو الالم ( اهن وقال ابن اوالرابعيا والثنيا  رو الالم ( اهن وقال ابن ا

  .....................والضاد من حاني جل إذ وليا ......................والضاد من حاني جل إذ وليا .

  الجراض من أانر أو ميناها والالم أدانها  ن هاهاالجراض من أانر أو ميناها والالم أدانها  ن هاها

وتشناخك الضناد النالم   ايهنر . أمنا منن انحينا الشندو والر ناوو نينخمن سنينواجل عند الضناد النن منملل  نا القنر ن مننن وتشناخك الضناد النالم   ايهنر . أمنا منن انحينا الشندو والر ناوو نينخمن سنينواجل عند الضناد النن منملل  نا القنر ن مننن 

  وسنن ا بننني الشنندو والر نناوو ووصننالها ب ننالا اال ننراف اقننول   وسنن ا بننني الشنندو والر نناوو ووصننالها ب ننالا اال ننراف اقننول ااننروف الر ننوو   حننني عنند الننالم مننن ااننروف اااننروف الر ننوو   حننني عنند الننالم مننن ااننروف ا

سننينواجل ) ومننن ااننروف الشننداد .... وهننل افمننملو والقنناف والانناف وايننيم والننناا وال نناا وال نناا والنندال والننناا سننينواجل ) ومننن ااننروف الشننداد .... وهننل افمننملو والقنناف والانناف وايننيم والننناا وال نناا وال نناا والنندال والننناا 

  .....ومنها الر وو وهل افاا واااا والغني واخلناا والشنني وال ناد والضناد والنملار والننني واللناا والناال والالناا.....ومنها الر وو وهل افاا واااا والغني واخلناا والشنني وال ناد والضناد والنملار والننني واللناا والناال والالناا

.... أمننا ال ننني نينننني الر ننوو والشنندادو ت ننف إىل الرتدانند نييهننا ل شنننها ابانناا ومنهننا ا ن ننرف وهننو حننرف  ننداد .... أمننا ال ننني نينننني الر ننوو والشنندادو ت ننف إىل الرتدانند نييهننا ل شنننها ابانناا ومنهننا ا ن ننرف وهننو حننرف  ننداد 

جرى نيينجل ال نوت ال نراف الاننان منو ال نوت و  ا نرتل عانى ال نوت مناعرتال اانروف الشنداد وهنو النالم جرى نيينجل ال نوت ال نراف الاننان منو ال نوت و  ا نرتل عانى ال نوت مناعرتال اانروف الشنداد وهنو النالم 

جن جل ( اهنن وقند أدى اج منا  جن جل ( اهنن وقند أدى اج منا  وإن  ئت مددت نييها ال وت وليس مالر وو رن طرف الاننان ال ا اناع عنن مو وإن  ئت مددت نييها ال وت وليس مالر وو رن طرف الاننان ال ا اناع عنن مو 

 روجهمننا مننن اانناني ني وا ننرتامهما   ال اليننيم إىل اخلاننط بينهمننا واال نن نال   القننرااو بننني الضنناد والننالم ا غالننا  روجهمننا مننن اانناني ني وا ننرتامهما   ال اليننيم إىل اخلاننط بينهمننا واال نن نال   القننرااو بننني الضنناد والننالم ا غالننا 

ومقاخبا الالم ا غالا الضاد   الاالظ عند ب ض منن حناولوا م نت الضناد ال ربينا القدمينا الال ن ى ب نالاةا القوانا ومقاخبا الالم ا غالا الضاد   الاالظ عند ب ض منن حناولوا م نت الضناد ال ربينا القدمينا الال ن ى ب نالاةا القوانا 



يح   القننرمني النننادض والنننابو افاننرر نين قننوا الضنناد  نننيها ابلننالم ا اليمننا و  يح   القننرمني النننادض والنننابو افاننرر نين قننوا الضنناد  نننيها ابلننالم ا اليمننا و  وإ راجهننا مننن  رجهننا ال نن وإ راجهننا مننن  رجهننا ال نن 

  ذلك اقول ا قرئ الن ور عام الدان النياور ا  رر   ق يدتجل النوميا :ذلك اقول ا قرئ الن ور عام الدان النياور ا  رر   ق يدتجل النوميا :

  والضاُد عاٍل ُمن  يُف ُم ََنٌت * َجِهٌر َاِافٌّ لداجل مفُّ لنانِ والضاُد عاٍل ُمن  يُف ُم ََنٌت * َجِهٌر َاِافٌّ لداجل مفُّ لنانِ   ..11

  ُم انِ ُم انِ   حا ا لناِن ابلال احِا قَنيِ ٍم * َذخٍ  رحاام ااروفحا ا لناِن ابلال احِا قَنيِ ٍم * َذخٍ  رحاام ااروف  ..22

  مْم خاَمجُل قوُم نيما أبَدوا ِسوى * الِم ُمالَيَمٍا ِبال ِعرنيانِ مْم خاَمجُل قوُم نيما أبَدوا ِسوى * الِم ُمالَيَمٍا ِبال ِعرنيانِ   ..33

أما   القرن النابو والثامن افارر نيخممنا جند ابن اينملخر اشنإ إىل ب نض ملناهر ال غنإ وال  نول   م نت الضناد أما   القرن النابو والثامن افارر نيخممنا جند ابن اينملخر اشنإ إىل ب نض ملناهر ال غنإ وال  نول   م نت الضناد 

قوام الناان اقنو مننهم قوام الناان اقنو مننهم   ع رل واخلاط بني الضاد واللاا والاال والملار والالم ا غالا دون حتداد لاماان أو ار  ع رل واخلاط بني الضاد واللاا والاال والملار والالم ا غالا دون حتداد لاماان أو ار

واعاننم أن واعاننم أن ))131131/ /   130130هناا اخلاننط وذلننك   م ابنجل النشننر   القننرااو ال شنر وموهننا أاضننا بنالك    هينندل ص هناا اخلاننط وذلننك   م ابنجل النشننر   القننرااو ال شنر وموهننا أاضننا بنالك    هينندل ص 

  هاا اارف ليس من ااروف حرف ا نر عاى الانان غإل، والناض ا الاجاون   الن ت بجل.هاا اارف ليس من ااروف حرف ا نر عاى الانان غإل، والناض ا الاجاون   الن ت بجل.

ملاننند عايهنننا ابالسننن  الا، نيانننوال االسننن  الا ملاننند عايهنننا ابالسننن  الا، نيانننوال االسننن  الا نيمننننهم منننن ا انننجل ًننناا م اقننناظ، رمنننجل اشننناخك اللننناا   صنننالاةا ماهنننا، وانيمننننهم منننن ا انننجل ًننناا م اقننناظ، رمنننجل اشننناخك اللننناا   صنننالاةا ماهنننا، وا

وا نن الف ا يننرجني لاامننت ًنناا، وهننم أمثننر الشنناميني وب ننض أهننف ا شننرهللا. وهنناا ال اننو    مننالم   ت نناىل، وا نن الف ا يننرجني لاامننت ًنناا، وهننم أمثننر الشنناميني وب ننض أهننف ا شننرهللا. وهنناا ال اننو    مننالم   ت نناىل، 

ابللنناا مننان م نننال النندا مني، ابللنناا مننان م نننال النندا مني،   ((198198( الضَّننالِ نَي()النقرو: مننن ا اننا( الضَّننالِ نَي()النقرو: مننن ا اننا يالالننا ا  ننذ الننار أخاد   ت نناىل، إذ لننو قانننا  يالالننا ا  ننذ الننار أخاد   ت نناىل، إذ لننو قانننا 

( َجنفَّ َمنْن تَنْدُعوَن ِإالَّ ( َجنفَّ َمنْن تَنْدُعوَن ِإالَّ مراد   ت اىل، وهو من ف لا الو، رن )الضالل( هو جد )افدى(، مقولجل: مراد   ت اىل، وهو من ف لا الو، رن )الضالل( هو جد )افدى(، مقولجل: وهاا  الف وهاا  الف 

ُل()االسننراا: مننن ا اننا ُل()االسننراا: مننن ا انناِإَّيَّ ( ًَننفَّ ( ًَننفَّ و ننول، وابللنناا هننو النندوام مقولننجل: و ننول، وابللنناا هننو النندوام مقولننجل:   ((77ْ( َوال الضَّننالِ نَي()الالاحتا: مننن ا انناْ( َوال الضَّننالِ نَي()الالاحتا: مننن ا اننا، ،   ((6767ِإَّيَّ

نهجل، نيمثنال النار ا نف الضناد ًناا   هناا و ننهجل مالنار انندل الننني نهجل، نيمثنال النار ا نف الضناد ًناا   هناا و ننهجل مالنار انندل الننني و و   ((5858َوْجُهجُل ُمْنَود اظ()الن ف: من ا ااَوْجُهجُل ُمْنَود اظ()الن ف: من ا اا

نيننارول مننن نيننارول مننن   ((77( َوَأَصننرُّوا َواْسننَ ْاَاُوا()مون: مننن ا اننا( َوَأَصننرُّوا َواْسننَ ْاَاُوا()مون: مننن ا اننا6262( َوَأَسننرُّوا النَّْاَوى()طنننجل: مننن ا اننا( َوَأَسننرُّوا النَّْاَوى()طنننجل: مننن ا انناصنناداظ    ننو قولننجل: صنناداظ    ننو قولننجل: 

ا نف الضناد ًناا م اقناظ ا نف الضناد ًناا م اقناظ   النر، والثاين من اإلصراخ. وقد حاى ابن جين   م ا  ال ننيجل وغإل أن من ال ر  مننالنر، والثاين من اإلصراخ. وقد حاى ابن جين   م ا  ال ننيجل وغإل أن من ال ر  منن

غرانني، ونييننجل توسننو لا امننا.ومنهم مننن ال اوصنناها إىل  رجهننا بننف  رجهننا دومننجل  ملوجننا غرانني، ونييننجل توسننو لا امننا.ومنهم مننن ال اوصنناها إىل  رجهننا بننف  رجهننا دومننجل  ملوجننا   اا  مجيننو مالمهننم. وهننا  مجيننو مالمهننم. وهننا



ابل نناا ا هماننا، ال اقنندخون عاننى غننإ ذلننك، وهننم أمثننر ا  ننراني وب ننض أهننف ا غننر . ومنننهم مننن  رجهننا المنناظ ابل نناا ا هماننا، ال اقنندخون عاننى غننإ ذلننك، وهننم أمثننر ا  ننراني وب ننض أهننف ا غننر . ومنننهم مننن  رجهننا المنناظ 

هاا اانرف  اصنا إذا   اقندخ الشنيى عانى إ راجنجل منن  رجنجل هاا اانرف  اصنا إذا   اقندخ الشنيى عانى إ راجنجل منن  رجنجل واعام أن واعام أن   ماليما، وهم الملَّيلو ومن جاهاهم. ماليما، وهم الملَّيلو ومن جاهاهم. 

قنر  اب  قنر  اب    لل( اهن ومدانا  ااو تقو جننو  مداننا جيننوا ومهوخانا ال نوما( اهن ومدانا  ااو تقو جننو  مداننا جيننوا ومهوخانا ال نوماب ن جل ال اقدخ عايجل بااالا وال ب  ايم. ب ن جل ال اقدخ عايجل بااالا وال ب  ايم. 

ا ننند  و ننا ا ننالن عاننى  اننيب عنندن وجنننو  غننر  الننيمن وهننم عننناخو عننن جيننف مننن النننودان   طننرف أخل ا ننند  و ننا ا ننالن عاننى  اننيب عنندن وجنننو  غننر  الننيمن وهننم عننناخو عننن جيننف مننن النننودان   طننرف أخل 

ب نض النناحثني  شنااا ال ندا ف الاغنور   ت انيم ال ربينا لغنإ النناطقني  نا ومننهم ال نوماليون ب نض النناحثني  شنااا ال ندا ف الاغنور   ت انيم ال ربينا لغنإ النناطقني  نا ومننهم ال نوماليون   اانشا وقد أ ناخاانشا وقد أ ناخ

  ووإىل ما اؤمد مالحلا ابن ايملخر   م ت الملَّيلو لاضاد الما وتغيإ  رجهنا وصنال ها بقولنجل ) نيالنناطت باغنا اروخدإىل ما اؤمد مالحلا ابن ايملخر   م ت الملَّيلو لاضاد الما وتغيإ  رجهنا وصنال ها بقولنجل ) نيالنناطت باغنا اروخد

و اغننإ مننن  ننرو ال ننوت وصننال جل مايهمننا عننند و اغننإ مننن  ننرو ال ننوت وصننال جل مايهمننا عننند ال ا ننف الضنناد داال بننف  اَّي .... أمننا الننناطت ابلاغننا ال ننوماليا نيهننال ا ننف الضنناد داال بننف  اَّي .... أمننا الننناطت ابلاغننا ال ننوماليا نيهنن

م قجل ال نوت   ل   المنا   ا واقنو النها ينا ( اهنن وقند أ ناخ ابنن اينملخر   م نجل الننابت إىل م نت الملَّيلنو ومنن م قجل ال نوت   ل   المنا   ا واقنو النها ينا ( اهنن وقند أ ناخ ابنن اينملخر   م نجل الننابت إىل م نت الملَّيلنو ومنن 

جنناهاهم لاضنناد المننا ماليمننا و  رنيننا مننن جنناهاهم مننن هننم ب نينننناد ايننوا  عننند ب ننض ا ن شننرقني   م اننو جنناهاهم لاضنناد المننا ماليمننا و  رنيننا مننن جنناهاهم مننن هننم ب نينننناد ايننوا  عننند ب ننض ا ن شننرقني   م اننو 

ات   فاات جنو  ايملارو ال ربيا اليمنيا  أن الضاد   عدد منن الاامنات م قنا ات   فاات جنو  ايملارو ال ربيا اليمنيا  أن الضاد   عدد منن الاامنات م قنا القرن ال شران   م ا  دخاسالقرن ال شران   م ا  دخاس

  قرانا من م ت الضاد ال ربيا القدميا عند أهف حضر موت وهو مالالم ا  نقا ومالك عند أهف دثينا .قرانا من م ت الضاد ال ربيا القدميا عند أهف حضر موت وهو مالالم ا  نقا ومالك عند أهف دثينا .

ايِ  اِد الل َِسانِيَِّة بَِصْوِت الزَّ ايِ }إِْشَماُم َصْوُت الضَّ اِد الل َِسانِيَِّة بَِصْوِت الزَّ }إِْشَماُم َصْوُت الضَّ

  َو الذَّاِل{َو الذَّاِل{
اات بننال منننا ٍ  إىل وق نننا ا  اصننر  ننس النندان ابننن ايننملخر   م ابننجل النشننر أن ب ننض اللننواهر اات بننال منننا ٍ  إىل وق نننا ا  اصننر  ننس النندان ابننن ايننملخر   م ابننجل النشننر أن ب ننض اللننواهر أ نناخ عالمننا القننراأ نناخ عالمننا القننرا

ال وتيا اخلاطئا الن الحلها   ع رل أن ب ض ال وام مان  اط الضاد الال ي ا ب نوت النملار والنن ض ا  نر  ال وتيا اخلاطئا الن الحلها   ع رل أن ب ض ال وام مان  اط الضاد الال ي ا ب نوت النملار والنن ض ا  نر  

افانرر وبننيَّ ذلنك  بقولننجل   افانرر وبننيَّ ذلنك  بقولننجل   ميملجنجل ب نوت الناال الانناميا ومننان ام شناخ هنال اللنواهر ال نوتيا   القننرن الثنامن ميملجنجل ب نوت الناال الانناميا ومننان ام شناخ هنال اللنواهر ال نوتيا   القننرن الثنامن 

) والضاد امالرد ابالس  الا وليس   ااروف ما ا نر عاى الانان مثاجل ومننهم منن ميملجنجل ) والضاد امالرد ابالس  الا وليس   ااروف ما ا نر عاى الانان مثاجل ومننهم منن ميملجنجل   219219ص ص   11مشرل و مشرل و 

امحنند عننند اهينند هرانندر    ثننجل امحنند عننند اهينند هرانندر    ثننجل   خخابلنناال ..... ومنننهم مننن اشننمجل الننملار ومننف ذلننك ال اننو  ( اهننن وأمنند النندم و ابلنناال ..... ومنننهم مننن اشننمجل الننملار ومننف ذلننك ال اننو  ( اهننن وأمنند النندم و 



) ....  ) ....    7878/ /   7777وجنند اخلاننط ِقنننف الضنناد والننملار   الن ننت بقولننجل ص وجنند اخلاننط ِقنننف الضنناد والننملار   الن ننت بقولننجل ص صننوت الضنناد وتغإاتننجل أن قنننف اإلسننالم اصننوت الضنناد وتغإاتننجل أن قنننف اإلسننالم ا

ومثف هاا اخلاط   الن ت بني الضاد والملار جند ما مياثاجل _ قننف اإلسنالم _   مقنوض الا ناابت ال ربينا اينوبينا ومثف هاا اخلاط   الن ت بني الضاد والملار جند ما مياثاجل _ قننف اإلسنالم _   مقنوض الا ناابت ال ربينا اينوبينا 

ل اااننا  ل اااننا  القدميننا الننن وجنندت   الننيمن و  مقننوا الا نناابت الثموداننا وال ننالواا والا ياميننا الننن وجنندت    نناالقدميننا الننن وجنندت   الننيمن و  مقننوا الا نناابت الثموداننا وال ننالواا والا ياميننا الننن وجنندت    ننا

.... و  ذلك اامر د /  ايف حييل انمل أن   خسم الضاد   الا اابت ال ربيا اينوبيا الثمودانا وال نالواا ااناد .... و  ذلك اامر د /  ايف حييل انمل أن   خسم الضاد   الا اابت ال ربيا اينوبيا الثمودانا وال نالواا ااناد 

ااون قرانا   الشاف من خسم حر  ال اد والاال وقد ادل هاا عاى أن الضاد مامت قراننا   ا ينرو    منن ااون قرانا   الشاف من خسم حر  ال اد والاال وقد ادل هاا عاى أن الضاد مامت قراننا   ا ينرو    منن 

ال الضناد ابلنملار   مقنب سننتى م نت ر اندل عانى أن  نرو ال الضناد ابلنملار   مقنب سننتى م نت ر اندل عانى أن  نرو هال الا اابت من  رجل الناال وال ناد ممنا أن إبندهال الا اابت من  رجل الناال وال ناد ممنا أن إبند

الضناد عنند ال نر  اينننوبيني منان عنناخو عننن ذال م نقنا ومنالك عننند الثمنوداني وال نالواني ( اهننن  وقند أ ناخ أبننو الضناد عنند ال نر  اينننوبيني منان عنناخو عننن ذال م نقنا ومنالك عننند الثمنوداني وال نالواني ( اهننن  وقند أ ناخ أبننو 

هن( إىل ب نض أ ناال ال غينإ ال نوا لاضناد النن منملل  نا القنر ن ب  وااهنا إىل هن( إىل ب نض أ ناال ال غينإ ال نوا لاضناد النن منملل  نا القنر ن ب  وااهنا إىل   11181118اانن ال الاقنل ) ت اانن ال الاقنل ) ت 

لاناميا حال تالوو القر ن الانر  وعندل منن الا نن الالناحب ايانل وذلنك عنند ذناوخو الناال أحند لاناميا حال تالوو القر ن الانر  وعندل منن الا نن الالناحب ايانل وذلنك عنند ذناوخو الناال أحند صوت الاال اصوت الاال ا

حروف االس  الا النن ا وهل القاف واللاا واخلاا وال اد والضاد والغني وال اا و  ذلك اقول ال الاقنل    حروف االس  الا النن ا وهل القاف واللاا واخلاا وال اد والضاد والغني وال اا و  ذلك اقول ال الاقنل    

الااللينا النن تقنو   م نت صنوت الااللينا النن تقنو   م نت صنوت     سياهللا تننيهاتجل عاى ار  اا وارمنرال  سياهللا تننيهاتجل عاى ار  اا وارمنرال      5858م ابجل الرا و تننيجل الغانياني ص م ابجل الرا و تننيجل الغانياني ص 

النناال بقولننجل ) وب ضننهم ا اهننا عننند حننروف االسنن  الا جننادا وهننو اننن نينناحب ( اهننن أمننا   الوقننت ا  اصننر ال النناال بقولننجل ) وب ضننهم ا اهننا عننند حننروف االسنن  الا جننادا وهننو اننن نينناحب ( اهننن أمننا   الوقننت ا  اصننر ال 

اوجد ًاهرو صوتيا   الاهاات ال اميا من إبدال الضاد ب وت الاال أو  اط ب وت الملار إال   القاينف منن اوجد ًاهرو صوتيا   الاهاات ال اميا من إبدال الضاد ب وت الاال أو  اط ب وت الملار إال   القاينف منن 

  الاالم .الاالم .

اِديَِّة ِلتَتََميََّز ِمْن َغْيِرَها اِديَِّة ِلتَتََميََّز ِمْن َغْيِرَها }َجْمُع اْلَكِلَماِت الضَّ }َجْمُع اْلَكِلَماِت الضَّ 

  الظَّائِيَِّة{الظَّائِيَِّة{
  نيننرتو تواجنندر اب دانننا ا نننوخو  ومننملول النندا م لا ننرم الننننور وجاوسننل النندا م مننو أهننف ارسنناميد و ننيو  ارداا   نيننرتو تواجنندر اب دانننا ا نننوخو  ومننملول النندا م لا ننرم الننننور وجاوسننل النندا م مننو أهننف ارسنناميد و ننيو  ارداا 

ل اقننل القننر ن مننان هننناك أمننر  ننداد الناننإ انشننرل  واقننول بننجل الشننير عنينند   ارنيغنناين وهننو تقراننرل أن  الضنناد ل اقننل القننر ن مننان هننناك أمننر  ننداد الناننإ انشننرل  واقننول بننجل الشننير عنينند   ارنيغنناين وهننو تقراننرل أن  الضنناد 



أحنناخ مننن ال ننتثر اب قننرئ عنينند   أحنناخ مننن ال ننتثر اب قننرئ عنينند     لنناالننااو و   ال ربيننا الال نني ا عننندل هننل حننرف اللنناا ومننان ا   نني جنندا فنناا الننرأرال ربيننا الال نني ا عننندل هننل حننرف اللنناا ومننان ا   نني جنندا فنناا الننرأر

نياننان نياننان     الندعنا   القنرااو   ا نناد النننور الشنراه، ولنجل أ ننرطا   الندعوو إليهناالندعنا   القنرااو   ا نناد النننور الشنراه، ولنجل أ ننرطا   الندعوو إليهنا  ارنيغناين النار انشنر هنالارنيغناين النار انشنر هنال

جل أو ال اقننل منننجل وهننناك مننن انندعو إىل جل أو ال اقننل منننجل وهننناك مننن انندعو إىل الشننيو  ان نن ومجل ابلننن هننل أحنننن ولانننجل   اننن اي  نياحنناخوا مننن مالمننالشننيو  ان نن ومجل ابلننن هننل أحنننن ولانننجل   اننن اي  نياحنناخوا مننن مالمنن

هننال الندعننا ال ننوتيا أاضننا   بننالد ا غننر  ال ننرم  ولاننرد عاننى أمثننال هنناا الشننير ومننن عاننى  نناما جل مننن أهننف هننال الندعننا ال ننوتيا أاضننا   بننالد ا غننر  ال ننرم  ولاننرد عاننى أمثننال هنناا الشننير ومننن عاننى  نناما جل مننن أهننف 

ا غر  ال رم النار ا نرون أن الضناد الال ني ا هنل حنرف اللناا أمقنف فنم منالم ال المنا ابنن اينملخر منامال نينال ا غر  ال رم النار ا نرون أن الضناد الال ني ا هنل حنرف اللناا أمقنف فنم منالم ال المنا ابنن اينملخر منامال نينال 

  بنني صنوت اانرنيني اب ينرجني و نى الضناد ابالسن  الا نيقنال خمحنجل        بنني صنوت اانرنيني اب ينرجني و نى الضناد ابالسن  الا نيقنال خمحنجل        غذ رر قاخئ عننجل نيقند مينمل خمحنجلغذ رر قاخئ عننجل نيقند مينمل خمحنجل

    8888  //8787  //8686م ابجل ال مهيد ص م ابجل ال مهيد ص 

أ ا خترو من ا يرو الرابو من  ناخو الالنم، منن أول حانينا الاننان ومنا ااينجل أ ا خترو من ا يرو الرابو من  ناخو الالنم، منن أول حانينا الاننان ومنا ااينجل   وأما الضاد: ني قدم الاالم عاىوأما الضاد: ني قدم الاالم عاى) ) ) )   

اانروف حنرف اانروف حنرف   عانم أن هناا اانرف لنيس مننعانم أن هناا اانرف لنيس مننواوا  ارجنراض، وهنل مهانوخو خ نوو م نقنا منن  ايا منن  ياا.ارجنراض، وهنل مهانوخو خ نوو م نقنا منن  ايا منن  ياا.  مننمنن

ًناا م اقناظ، رمنجل اشناخك اللناا   ًناا م اقناظ، رمنجل اشناخك اللناا     نيمننهم منن ا انجلنيمننهم منن ا انجل  ا ننر عانى الاننان غنإل، والنناض ا الاجناون   الن نت بنجل.ا ننر عانى الاننان غنإل، والنناض ا الاجناون   الن نت بنجل.

االسن  الا وا نن الف ا ينرجني لاامنت ًنناا، وهنم أمثنر الشنناميني االسن  الا وا نن الف ا ينرجني لاامنت ًنناا، وهنم أمثنر الشنناميني   صنالاةا ماهنا، واملاند عايهننا ابالسن  الا، نيانوالصنالاةا ماهنا، واملاند عايهننا ابالسن  الا، نيانوال

( (   انننو    منننالم   ت ننناىل،  يالالنننا ا  نننذ النننار أخاد   ت ننناىل، إذ لنننو قانننناانننو    منننالم   ت ننناىل،  يالالنننا ا  نننذ النننار أخاد   ت ننناىل، إذ لنننو قاننننا  وب نننض أهنننف ا شنننرهللا. وهننناا الوب نننض أهنننف ا شنننرهللا. وهننناا ال

وهنو من نف لا نالو، رن وهنو من نف لا نالو، رن   ابللاا مان م نال الدا مني، وهاا  نالف منراد   ت ناىل،ابللاا مان م نال الدا مني، وهاا  نالف منراد   ت ناىل،  ((77الضَّالِ نَي()الالاحتا: من ا ااالضَّالِ نَي()الالاحتا: من ا اا

ُل()ا)الضالل( هو جند )افندى(، مقولنجل:)الضالل( هو جند )افندى(، مقولنجل: ُل()ا( َجنفَّ َمنْن تَنْدُعوَن ِإالَّ ِإَّيَّ ( ( َوال الضَّنالِ نَي()الالاحتا: ( ( َوال الضَّنالِ نَي()الالاحتا: 6767إلسنراا: منن ا اناإلسنراا: منن ا انا( َجنفَّ َمنْن تَنْدُعوَن ِإالَّ ِإَّيَّ

و نننهجل، و نننهجل،   ((5858( ًَننفَّ َوْجُهننجُل ُمْنننَود اظ َوُهننَو َمِليٌم()الن ننف: مننن ا اننا( ًَننفَّ َوْجُهننجُل ُمْنننَود اظ َوُهننَو َمِليٌم()الن ننف: مننن ا اننامقولننجل:مقولننجل:    و ننول، وابللنناا هننو النندوامو ننول، وابللنناا هننو النندوام((77مننن ا اننامننن ا اننا

َوى()طننجل: منن َوى()طننجل: منن ( َوَأَسنرُّوا النَّاْ ( َوَأَسنرُّوا النَّاْ   هاا و نهجل مالار اندل الننني صناداظ    نو قولنجل:  هاا و نهجل مالار اندل الننني صناداظ    نو قولنجل:  نيمثال الار ا ف الضاد ًاانيمثال الار ا ف الضاد ًاا

اإلصراخ. وقد حاى ابن جنين اإلصراخ. وقد حاى ابن جنين   نيارول من النر، والثاين مننيارول من النر، والثاين من  ((77( َوَأَصرُّوا َواْسَ ْاَاُوا ()مون: من ا اا( َوَأَصرُّوا َواْسَ ْاَاُوا ()مون: من ا ااوو  ((6262ا ااا اا

م اقنناظ   مجيننو مالمهننم. وهننال غرانني، ونييننجل توسننو م اقنناظ   مجيننو مالمهننم. وهننال غرانني، ونييننجل توسننو     م ننا  ال ننيننجل وغننإل أن مننن ال ننر  مننن ا ننف الضنناد ًنناا  م ننا  ال ننيننجل وغننإل أن مننن ال ننر  مننن ا ننف الضنناد ًنناا



بف  رجها دومجل  ملوجا ابل اا ا هماا، ال اقدخون عاى غإ ذلنك، وهنم بف  رجها دومجل  ملوجا ابل اا ا هماا، ال اقدخون عاى غإ ذلنك، وهنم    رجها رجها  ومنهم من ال اوصاها إىلومنهم من ال اوصاها إىل  لا اما.لا اما.

واعانم أن هناا واعانم أن هناا   جناهاهم.جناهاهم.  ومننهم منن  رجهنا المناظ ماليمنا، وهنم الملَّيلنو ومننومننهم منن  رجهنا المناظ ماليمنا، وهنم الملَّيلنو ومنن    نراني وب نض أهنف ا غنر .  نراني وب نض أهنف ا غنر .  أمثنرأمثنر

ون ون ( اهننن وعننن( اهننن وعنننال اقنندخ عاينجل بااالننا وال ب  انيم.ال اقنندخ عاينجل بااالننا وال ب  انيم.  اانرف  اصننا إذا   اقندخ الشننيى عاننى إ راجنجل مننن  رجنجل ب ن ننجلاانرف  اصننا إذا   اقندخ الشننيى عاننى إ راجنجل مننن  رجنجل ب ن ننجل

اب    م رنيا اللناا و ييملهنا منن اب    م رنيا اللناا و ييملهنا منن أاضا    ثجل ا ال ف   مجو الاامات الضاداا ل  ميمل من غإها اللا يا نيقال  )أاضا    ثجل ا ال ف   مجو الاامات الضاداا ل  ميمل من غإها اللا يا نيقال  )

وهاا النا  حي او القناخئ إلينجل، وال بند منن م رني نجل. وقند عمنف ا  قندمون نيينجل  وهاا النا  حي او القناخئ إلينجل، وال بند منن م رني نجل. وقند عمنف ا  قندمون نيينجل  ( (   الضاد حننما وقو القر ن الار الضاد حننما وقو القر ن الار 

  قرااو مين عايجل، قال أ اانقرااو مين عايجل، قال أ اان ، ،  الار  ال ومنلالار  ال ومنل  عندعند  ين بجل الشيرين بجل الشيرمثراظ وملماظ، ومن أحنن ما ملم نييجل ما أ ا مثراظ وملماظ، ومن أحنن ما ملم نييجل ما أ ا   م ناظ م ناظ 

قنال أ ناان ابنن قنال أ ناان ابنن  ، ،  ابنن سنامونابنن سنامون  قنال أ ناانقنال أ ناان ، ،  ابنن الغمنا ابنن الغمنا   قنال أ ناانقنال أ ناان ، ،    حممند بنن بنملال ارم ناخر  حممند بنن بنملال ارم ناخر  أبنو عنندأبنو عنند

  من ملمجل:من ملمجل:  أبو عمرو الداينأبو عمرو الداين  قال أ اان أبو داود، قال أماى عاينا الشيرقال أ اان أبو داود، قال أماى عاينا الشير  هااف،هااف،

  ((  ًنت بناًنت بنا  نيالمت غيظ عليم مانيالمت غيظ عليم ما  ****منامناًالرت  واظ  لها من ًاًالرت  واظ  لها من ًا) ) 

اات أم لر  ****ًو نت أملر   اللهإو ًااظ ًو نت أملر   اللهإو ًااظ ) )  اات أم لرًو     ( (   اللالل االلنااللالل االلنا  ًو

مئت   اللما نيالل علمل للى) )  مئت   اللما نيالل علمل للىًو     ((  اللهاخ رجف غالا وعلنااللهاخ رجف غالا وعلنا  ًهرًهر  ****ًو

  ((  وحلرت ًهر ًهإها من ًالرانوحلرت ًهر ًهإها من ًالران    ****أملرت لاللل مل تيقظ نيلجلأملرت لاللل مل تيقظ نيلجل) ) 

  

ر ن منن لالنظ اللناا، ومينملل  نا جناخعجل لاللنا، وهنل اثن نان وثالثنون  ر ن منن لالنظ اللناا، ومينملل  نا جناخعجل لاللنا، وهنل اثن نان وثالثنون  القنالقن  ذمر هال اربينات ارخب نا مجينو منا وقنو  ذمر هال اربينات ارخب نا مجينو منا وقنو  

  مامننامامننا    اربيناتاربينات  القنر ن مننن ذلنك ئا ا ننا وأحند عشنر موجنن ا. ولنن اام ا ن عاننى هنال   القنر ن مننن ذلنك ئا ا ننا وأحند عشنر موجنن ا. ولنن اام ا ن عاننى هنال   مامنا، وقينف مجيننو منامامنا، وقينف مجيننو منا

ابللننااات ني ايننجل بننن ) خنيننو ابللننااات ني ايننجل بننن ) خنيننو   مامننا، ومننامر وقننو  مننف   القننر ن وم نننال ابإلاننا  واال   نناخ، نيمننن أخاد اإلحاطننامامننا، ومننامر وقننو  مننف   القننر ن وم نننال ابإلاننا  واال   نناخ، نيمننن أخاد اإلحاطننا

أمنا قولنجل: ) أمنا قولنجل: )   مملانف حاني نينتقول منن  يناظ اب :مملانف حاني نينتقول منن  يناظ اب :  أبنو ج النرأبنو ج النر  ا  عنن تننينجل الا نا  ( النار ألالنجل  نيينا اإلمناما  عنن تننينجل الا نا  ( النار ألالنجل  نيينا اإلمنامااانااان

وقنو   القنر ن منن وقنو   القنر ن منن   أر نيا ت، اقال ًالر الرجف  اج جل الالر ًالراظ إذا نيا   ا، واللانير الغالي. والارأر نيا ت، اقال ًالر الرجف  اج جل الالر ًالراظ إذا نيا   ا، واللانير الغالي. والار  ((  ًالرتًالرت

ًْالَ   ::الال حالال حهاا الاالظ موجو واحد   سوخو هاا الاالظ موجو واحد   سوخو  ًْالَ ( ِمْن بَنْ ِد َأْن َأ وأمنا الشنواظ نيهنو وأمنا الشنواظ نيهنو     ((2424رَُمْم َعَاْيِهْم()الال ح: منن ا انارَُمْم َعَاْيِهْم()الال ح: منن ا انا( ِمْن بَنْ ِد َأْن َأ



د ننان، ونييننجل لغ ننان: جننم الشننني ومنننرها، وقننرئ  مننا. ووقننو   د ننان، ونييننجل لغ ننان: جننم الشننني ومنننرها، وقننرئ  مننا. ووقننو     الاهنني الننار ال د ننان م ننجل، وقيننف الننار م ننجلالاهنني الننار ال د ننان م ننجل، وقيننف الننار م ننجل

ظ ظ وأمنا اانوأمنا اان  ..((3535(اُنْرَسنُف َعَاْيُاَمنا ُ نَواٌظ ِمنْن اَنٍخ ()النرمحن: منن ا انا(اُنْرَسنُف َعَاْيُاَمنا ُ نَواٌظ ِمنْن اَنٍخ ()النرمحن: منن ا انا  سنوخو النرمحن:سنوخو النرمحن:  القنر ن   موجنو واحند  القنر ن   موجنو واحند  

الشنلا،  الشنلا،    الن يي، وهو ابللاا، وجاخعجل   الاالظ ااض الار م نال ال  نراض، اقنال حضضنت نينالان عانىالن يي، وهو ابللاا، وجاخعجل   الاالظ ااض الار م نال ال  نراض، اقنال حضضنت نينالان عانى  نيهونيهو

اانث واانض، اانث اانون   الننإ والننوهللا ومنف  نلا، اانث واانض، اانث اانون   الننإ والننوهللا ومنف  نلا،   الالنرهللا بننيالالنرهللا بنني  ::  اخلاينفاخلاينف  أحضنجل أر  أحرجنجل عاينجل. قنالأحضنجل أر  أحرجنجل عاينجل. قنال

اقنا اقنا ااالثناين ثالثنا مواجنو   االثناين ثالثنا مواجنو   انيتمنا ارول نيالنل القنر ن مننجل سن ا مواجنو، و نيتمنا ارول نيالنل القنر ن مننجل سن ا مواجنو، و   واانض ال اانون   سنإ وال   سنوهللاواانض ال اانون   سنإ وال   سنوهللا

هنال هنال   ((1818( َوال حَتَاجُّنوَن ()الالانر: منن ا انا( َوال حَتَاجُّنوَن ()الالانر: منن ا اناو  الالانرو  الالانر    ((3434(َوال حَيُضُّ َعَاى طََ اِم اْلِمْنِانِي( )اااقنا:(َوال حَيُضُّ َعَاى طََ اِم اْلِمْنِانِي( )اااقنا:  وا اعونوا اعون

ووقننو   القنر ن   مننا ن موجنو واثنننني وئننامني ووقننو   القنر ن   مننا ن موجنو واثنننني وئننامني   وأمنا اللاننم نيهنو وجننو الشنلا   غننإ موجن جل،وأمنا اللاننم نيهنو وجننو الشنلا   غننإ موجن جل،  الثالثنا ابلضننادالثالثنا ابلضنناد

وأمنا وأمنا    نرو الننالس، والالنيم ذنرت  الغنيظ، ووقنو مننجل   القنر ن  سن ا ألالناظ. نرو الننالس، والالنيم ذنرت  الغنيظ، ووقنو مننجل   القنر ن  سن ا ألالناظ.  وأمنا الالنم نيهنووأمنا الالنم نيهنو  اظ.اظ.موجن اظ م نوعنموجن اظ م نوعن

موجن اظ. وجناخعجل   موجن اظ. وجناخعجل     نيهو االم الا واانت، وهو  دو الغضي، نيهو ابللاا، ووقو   القنر ن   أحند عشنرنيهو االم الا واانت، وهو  دو الغضي، نيهو ابللاا، ووقو   القنر ن   أحند عشنر  الغيظالغيظ

( َوَمننا تَِغننيُض ( َوَمننا تَِغننيُض ، ،   ((4444: مننن ا اننا: مننن ا اننا( َوِغننيَض اْلَمنناُا()هود( َوِغننيَض اْلَمنناُا()هود  الاالننظ الغننيض الننار م نننال ال الرقننا، ووقننو   موجنن نيالاالننظ الغننيض الننار م نننال ال الرقننا، ووقننو   موجنن ني

القنر ن   ما نا القنر ن   ما نا   ومنا ال لنيم نيهنو اياينف أر الاننإ، وأعلنم ارمنر أمنال، ووقنو  ومنا ال لنيم نيهنو اياينف أر الاننإ، وأعلنم ارمنر أمنال، ووقنو    ..((88اْرَْخَحام()الرعد: منن ا انااْرَْخَحام()الرعد: منن ا انا

ا  نر، اقنال ًنن النن ًنناظ، واانون  نااظ ا  نر، اقنال ًنن النن ًنناظ، واانون  نااظ   وأما اللن نيهنو ونوامل أمنران أحند ا أقنر  مننوأما اللن نيهنو ونوامل أمنران أحند ا أقنر  منن  موجو وثالثا مواجو.موجو وثالثا مواجو.

نُ ْم ًَننَّ النَّنْوِا ()الالن ح: منن ا انا  ((  واقينناظ، نيالشنك  نو:واقينناظ، نيالشنك  نو: نُ ْم ًَننَّ النَّنْوِا ()الالن ح: منن ا اناَوًَنَنننْ ( َوَتلُنُّنوَن اِبهَِّ اللُّنُنواَن()ارحملا : منن ( َوَتلُنُّنوَن اِبهَِّ اللُّنُنواَن()ارحملا : منن   وو ، ،  ((1212َوًَنَنننْ

ِننننْم ()النقننننرو: مننننن ا اننننا  واليقننننني  ننننو:واليقننننني  ننننو: ، ،  ((1010ا انننناا اننننا ُننننْم ُمالقُننننو َخ ِ  ِننننْم ()النقننننرو: مننننن ا اننننا(الَّننننِااَن َالُنُّننننوَن َأ َّ ُننننْم ُمالقُننننو َخ ِ  ُننننْم  ، ،  ((4646(الَّننننِااَن َالُنُّننننوَن َأ َّ ُننننْم ( نَيلَنُّننننوا َأ َّ ( نَيلَنُّننننوا َأ َّ

(َوَمنا (َوَمنا   ت ناىل:ت ناىل:  ووقنو مننجل   القنر ن سنن ا وسن ون لاللناظ، وجناخعجل   الاالنظ قولنجلووقنو مننجل   القنر ن سنن ا وسن ون لاللناظ، وجناخعجل   الاالنظ قولنجل  ((5533ُمَواِقُ وَها()الاهه: من ا ااُمَواِقُ وَها()الاهه: من ا اا

مب نذ مب نذ  ، ،  الاننا لالاننا ل  وو  أبنو عمنروأبنو عمنرو  وو  ابنن مثنإابنن مثنإ  ونيينجل  نالف، نيقنرأل ابللنااونيينجل  نالف، نيقنرأل ابللناا    ((2424ُهَو َعَاى اْلغَْينِي ِبَضنِننٍي( )ال انوار:ُهَو َعَاى اْلغَْينِي ِبَضنِننٍي( )ال انوار:

قننال ً ننن ال ننن ً ننناظ إذا قننال ً ننن ال ننن ً ننناظ إذا وأمننا الل ننن نيهننو النننالر والشننيوص، اوأمننا الل ننن نيهننو النننالر والشننيوص، ا  منن هم، والننناقون اقر ومننجل ابلضنناد مب ننذ  يننف.منن هم، والننناقون اقر ومننجل ابلضنناد مب ننذ  يننف.



  ..  ((8080( اَننْوَم ًَْ نِنُاْم ()الن نف: منن ا انا( اَننْوَم ًَْ نِنُاْم ()الن نف: منن ا اناانوم انوم     القر ن لالظ واحد   سوخو الن ف  القر ن لالظ واحد   سوخو الن ف   يى أو سانير، ووقو منجل يى أو سانير، ووقو منجل

    النلر نيهو من ملرت الشلا أملرل نيتان انًر، قال اهنون:النلر نيهو من ملرت الشلا أملرل نيتان انًر، قال اهنون:  وأماوأما

  

    إىل الداخ من ماا ال نابا أملرإىل الداخ من ماا ال نابا أملر  ****متين من وخاا  جاجامتين من وخاا  جاجا  ملرتملرت

  

موجن اظ. وجناخعجل موجن اظ. وجناخعجل   وئنامونوئنامون  وهو الار إذا ملر إليجل وإىل ملإل ماان سواا، ووقنو   القنر ن مننجل سن اوهو الار إذا ملر إليجل وإىل ملإل ماان سواا، ووقنو   القنر ن مننجل سن ا  يف،يف،والنلإ ا ثوالنلإ ا ث

مضنر   امنرأظ  نو مقنالن نيوعاهنا، وأداهنا  مضنر   امنرأظ  نو مقنالن نيوعاهنا، وأداهنا    والننالم:والننالم:    الاالظ النضر الار م نال اانن، ومنجل قولجل عايجل ال نالو  الاالظ النضر الار م نال اانن، ومنجل قولجل عايجل ال نالو

( ( و  اإلمنننانو  اإلمنننان( ( 2222وٌل اَنْوَمئِننٍا اَنِجننَرٌو( )القيامننا:وٌل اَنْوَمئِننٍا اَنِجننَرٌو( )القيامننا:(ُوُجنن(ُوُجنن  ووقننو   القننر ن منننجل ثالثننا مواجننو،   القيامنناووقننو   القننر ن منننجل ثالثننا مواجننو،   القيامننا  ممننا   هنناممننا   هننا

  ( ( 2424(تَنْ ِرُف ِ  ُوُجوِهِهْم َمْضَرَو النَِّ يِم( )ا  الالنني:(تَنْ ِرُف ِ  ُوُجوِهِهْم َمْضَرَو النَِّ يِم( )ا  الالنني:  و  ا  الالنيو  ا  الالني  ((1111َوَلقَّاُهْم َمْضَروظ َوُسُروخا()اإلمنان: من ا ااَوَلقَّاُهْم َمْضَروظ َوُسُروخا()اإلمنان: من ا اا

منهنا منهنا   ا أًانك ووقنو   القنر نا أًانك ووقنو   القنر نوأمنا اللانا نيهنو منف منوأمنا اللانا نيهنو منف من  الاالم عايجل عنند قولنجل ًهنر ًهإهنا.الاالم عايجل عنند قولنجل ًهنر ًهإهنا.  وأما اللهإو نينيتاوأما اللهإو نينيتا  ..

وأمنا وأمنا   ..  ((189189( اَننْوِم اللُّاَّنِا ()الشن راا: منن ا انا( اَننْوِم اللُّاَّنِا ()الشن راا: منن ا انا    ارعراف، و  ارعراف، و  ((171171( َمتَمَّجُل ًُاٌَّا ()رعراف: من ا اا( َمتَمَّجُل ًُاٌَّا ()رعراف: من ا ااموج انموج ان

ني اجل  اخاظ، وهو منن ًنف النف وهنل أ نت منان، ووقنو   ني اجل  اخاظ، وهو منن ًنف النف وهنل أ نت منان، ووقنو     ًاات نيهو من قولك ًف نيالن اال ف ماا إذا دام عاىًاات نيهو من قولك ًف نيالن اال ف ماا إذا دام عاى

( ًَنفَّ َوْجُهنجُل ُمْننَود اظ()الن ف: منن ( ًَنفَّ َوْجُهنجُل ُمْننَود اظ()الن ف: منن   اباانر،اباانر،  ((1414( نَيلَاُّوا نِيينجِل اَنْ ُرُجنوَن()ااار: منن ا انا( نَيلَاُّوا نِيينجِل اَنْ ُرُجنوَن()ااار: منن ا انا  القر ن منجل تن ا ألالاظالقر ن منجل تن ا ألالاظ

 ، ،  ((44( نَيلَاَّْت َأْعَناقُنُهْم()الش راا: من ا انا( نَيلَاَّْت َأْعَناقُنُهْم()الش راا: من ا انا  ..  ((9797( ًَْاَت َعَاْيجل()طنجل: من ا اا( ًَْاَت َعَاْيجل()طنجل: من ا اا    الن ف والمل رف.  الن ف والمل رف.  ((5858ا ااا اا

( (     النروم.  النروم.  ((5151( َللَاُّنوا ِمنْن بَنْ نِدِل()الروم: منن ا انا( َللَاُّنوا ِمنْن بَنْ نِدِل()الروم: منن ا انا  ابلشن راا.ابلشن راا.  اامال نمال ن  ((7171( نيَنَنلَنفُّ َفَنا ()الشن راا: منن ا انا( نيَنَنلَنفُّ َفَنا ()الشن راا: منن ا انا

الواق ننا. الواق ننا.       ((6565( نَيلَْاننُ ْم تَناَلاَُّهوَن()الواق ننا: مننن ا اننا( نَيلَْاننُ ْم تَناَلاَُّهوَن()الواق ننا: مننن ا اننا  ابلشننوخى،ابلشننوخى،  ((3333نيَنننَيْلَاْاَن َخَوامِننَد ()الشننوخى: مننن ا اننانيَنننَيْلَاْاَن َخَوامِننَد ()الشننوخى: مننن ا اننا

ات ونيلا م أصاجل بالمني، لان  اله مثف منت ومننت. وجاخ  هاا الاالنظ   ات ونيلا م أصاجل بالمني، لان  اله مثف منت ومننت. وجاخ  هاا الاالنظ  ًو ظ الضنالل النار هنو ظ الضنالل النار هنو الاالنالاالن  ًو

ُهْم َما َمامُوا اَناْلرَتُوَن()ارم ام: من ا اا  جد افدى،  وجد افدى،  و ُهْم َما َمامُوا اَناْلرَتُوَن()ارم ام: من ا اا( َوَجفَّ َعننْ ( َأِإَذا ( َأِإَذا   وماا ما م نال الن اما وال غيني  نووماا ما م نال الن اما وال غيني  نو  ((2424( َوَجفَّ َعننْ

أر غنننننا وب نننننا نييهنننا، نيانننالك عيننننال   مواجننن جل ليم نننا  منننن هننناا أر غنننننا وب نننننا نييهنننا، نيانننالك عيننننال   مواجننن جل ليم نننا  منننن هننناا   ((1010َجنننَاْاَنا ِ  اْرَْخل()الننننادو: منننن ا اننناَجنننَاْاَنا ِ  اْرَْخل()الننننادو: منننن ا انننا



وأمنا اللنالل وأمنا اللنالل   مناا، أر توق  نجل، وأتنى   أخب نا عشنر موجن اظ.مناا، أر توق  نجل، وأتنى   أخب نا عشنر موجن اظ.    ام لنرتام لنرتنيهنو ال وقنو، تقنول: نيهنو ال وقنو، تقنول:   م لناخم لناخاالاال  وأمناوأمنا  نياعامنجل.نياعامنجل.

  أول النهناخ، نينخمذا خجنو نيهنو   أول النهناخ، نينخمذا خجنو نيهنو   بانر اللاا نيهنو مجنو ًنف، وهنو م نروف، ملنف الشنارو وغإهنا، واقنال لنجل ًنفبانر اللاا نيهنو مجنو ًنف، وهنو م نروف، ملنف الشنارو وغإهنا، واقنال لنجل ًنف

( َوًَاَّْانَنا ( َوًَاَّْانَنا   وو  ((4545ان: منن ا اناان: منن ا انا( َمندَّ اللِ ف ()الالرقن( َمندَّ اللِ ف ()الالرقن   نو نو   ا، واللنف اللاينف الندا م، نيهنو ومنا ا ن ت مننجل ابللناا، ا، واللنف اللاينف الندا م، نيهنو ومنا ا ن ت مننجل ابللناا،

ًِاللُننننجُل()الن ف: مننننن ا اننننا ، ،    ((160160َعاَننننْيِهُم ()رعننننراف: مننننن ا انننناَعاَننننْيِهُم ()رعننننراف: مننننن ا اننننا ًِاللُننننجُل()الن ف: مننننن ا اننننا( اَن َناَليَّننننتُ  ( ِ  ًُاَننننف ()النقننننرو: مننننن ( ِ  ًُاَننننف ()النقننننرو: مننننن  ، ،  ((4848( اَن َناَليَّننننتُ 

و انف، و انف،   وتقدم ذمر اللاا، ومج ها ًاف أو ًالل مياناوتقدم ذمر اللاا، ومج ها ًاف أو ًالل ميانا  ..((1616( ِمْن نيَنْوِقِهْم ًَُاف()الملمر: من ا اا( ِمْن نيَنْوِقِهْم ًَُاف()الملمر: من ا اا ، ،  ((210210ا ااا اا

الننننيان، وهننو ابللنناا ميننه الننننيان، وهننو ابللنناا ميننه   وأمننا ااالننظ نيهننو جنندوأمننا ااالننظ نيهننو جنند  وعشننرون موجنن اظ.وعشننرون موجنن اظ.  اثننناناثنننانووقننو منننجل   القننر ن ووقننو منننجل   القننر ن   وبرمننا وبننرام،وبرمننا وبننرام،

( ( وو( ( 3434( َحانِيلَاٌت()النننننننناا: مننننننن ا اننننننا( َحانِيلَاٌت()النننننننناا: مننننننن ا انننننناوو  ((5757( َعاَننننننى ُمننننننفِ  َ ننننننْلٍا َحاِليٌظ()هننننننود: مننننننن ا اننننننا( َعاَننننننى ُمننننننفِ  َ ننننننْلٍا َحاِليٌظ()هننننننود: مننننننن ا اننننننات ننننننرف،  ننننننوت ننننننرف،  ننننننو

وقنو   وقنو     ..  ((1111جُل()الرعند: منن ا اناجُل()الرعند: منن ا انا( حَيْاَللُومَ ( حَيْاَللُومَ   وو  ((2222( و( حَمْاُلوٍظ()الاوو: منن ا انا( و( حَمْاُلوٍظ()الاوو: منن ا انا6161َحاَللَاظ()ارم ام: من ا ااَحاَللَاظ()ارم ام: من ا اا

ًََمت()ال وبنا: وأمنا اللمنت ابفمنمل نيهنو ال  نب، ووقنو   ثالثنا مواجنو،   بنرااووأمنا اللمنت ابفمنمل نيهنو ال  نب، ووقنو   ثالثنا مواجنو،   بنرااو  موج اموج ا  اثنني وأخب نياثنني وأخب ني ًََمت()ال وبنا: ( ال ُاِ نينُنُهْم  ( ال ُاِ نينُنُهْم 

وأمنا اللامناا وأمنا اللامناا ( ( 3939( اللَّْمننُن()النوخ: منن ا انا( اللَّْمننُن()النوخ: منن ا اناالننوخالننوخ  و و   ((119119( َتْلَمتُ()طننجل: منن ا انا( َتْلَمتُ()طننجل: منن ا انا  و  طنجلو  طنجل( ( 120120منن ا انامنن ا انا

وأما ال لم نيهو م روف، ومج جل علنام، ووقنو وأما ال لم نيهو م روف، ومج جل علنام، ووقنو   ًمتت، ووق ت   س ا وعشران موج اظ.ًمتت، ووق ت   س ا وعشران موج اظ.  للاما، ومج هاللاما، ومج هانيهل من انيهل من ا

باناا، أر ألملمنجل وب بنجل، ومننجل باناا، أر ألملمنجل وب بنجل، ومننجل   وأمنا للنى نيتصناجل الانملوم واإليناو، تقنول: ألنظوأمنا للنى نيتصناجل الانملوم واإليناو، تقنول: ألنظ  أخب ا عشر موجن اظ مج ناظ ونينرداظ.أخب ا عشر موجن اظ مج ناظ ونينرداظ.    

  النام وأيوا باثرو الدعاا  ا، و يت ب ضالنام وأيوا باثرو الدعاا  ا، و يت ب ضأر الملموا أمأر الملموا أم  بياذا ايالل واإلمرامبياذا ايالل واإلمرام  أللواأللوا  قولجل صاى   عايجل وسام:قولجل صاى   عايجل وسام:

َهننا مبُْيَرِجنَي()اااننر: مننن ا اننا  طننناهللا الننناخ بننجل لاملومهننا ال نناا ، قننال   ت نناىل:طننناهللا الننناخ بننجل لاملومهننا ال نناا ، قننال   ت نناىل: َهننا مبُْيَرِجنَي()اااننر: مننن ا اننا( َوَمننا ُهننْم ِمننْ ووقننو   ووقننو    ، ،  ((4848( َوَمننا ُهننْم ِمننْ

َننا َلَلى()ا  نناخو: مننن ا اننا  القننر ن منننجل موجنن انالقننر ن منننجل موجنن ان َننا َلَلى()ا  نناخو: مننن ا اننا( ِإ َّ       ((1414لايننف:لايننف:(نيَتَمْننَاْخُتُاْم اَنخاظ تَنَالَّننى( )ا(نيَتَمْننَاْخُتُاْم اَنخاظ تَنَالَّننى( )ا  ا  نناخوا  نناخو      ((1515( ِإ َّ

ثالثنا ثالثنا   وأمنا الغانظ نيهنو م نروف، و  القنر ن مننجلوأمنا الغانظ نيهنو م نروف، و  القنر ن مننجل  نيينتا الانالم عاينجل عنند قولنجل ًهنر ًهإهنا.نيينتا الانالم عاينجل عنند قولنجل ًهنر ًهإهنا.  والايف. وأمنا اللهناخوالايف. وأمنا اللهناخ

هنو هنو   ::  اخلاينفاخلاينف  القا ند إىل ايننا. قنالالقا ند إىل ايننا. قنال  وأما الوعظ نيهو ال يوانه منن عناا   ، والرتغيني   ال منفوأما الوعظ نيهو ال يوانه منن عناا   ، والرتغيني   ال منف  عشر موج اظ عشر موج اظ 

  ًاا ميه ت رف، ومجو ا وعلا مواعظ، ومجو ال لا علناتًاا ميه ت رف، ومجو ا وعلا مواعظ، ومجو ال لا علنات  و بالو بالارهللا لجل القاي، ام هى نيهارهللا لجل القاي، ام هى نيه  ال امإ ابخلإ نييماال امإ ابخلإ نييما



وهنو ابلضناد، وم ننال أ نم وهنو ابلضناد، وم ننال أ نم     ااار  ااار  ((9191( َجَ ُاوا اْلُقْر َن ِعِضنَي()ااار: من ا اا( َجَ ُاوا اْلُقْر َن ِعِضنَي()ااار: من ا اا::  وجاخعجل   الاالظ قولجل ت اىلوجاخعجل   الاالظ قولجل ت اىل

أر أمها ننجل، أر أمها ننجل،   اإلملناخ نيهنو ال ننت إ وا هانا، تقنول أملرتنجلاإلملناخ نيهنو ال ننت إ وا هانا، تقنول أملرتنجل  وأمناوأمنا  نيرقنول، وقنالوا: هنو سنن ر و ن ر ومهامنا و نو ذلننك.نيرقنول، وقنالوا: هنو سنن ر و ن ر ومهامنا و نو ذلننك.

(َمنا اَنْااِلنُظ (َمنا اَنْااِلنُظ   وأما الاالظ نيهو الاالم، وهو م ندخ منن لالنظ ااالنظ، وهنو موجنو واحندوأما الاالظ نيهو الاالم، وهو م ندخ منن لالنظ ااالنظ، وهنو موجنو واحند  وهو اثنان وعشرون موج اظ.وهو اثنان وعشرون موج اظ.

: من ا اا : من ا ااِمْن قَنْوٍل()هللا  اليقلا، وهو جد الغالانا أو الننوم، وهنو موجنو واحند اليقلا، وهو جد الغالانا أو الننوم، وهنو موجنو واحند   وأما اإلاقاظ نيهو منوأما اإلاقاظ نيهو من  ..    هللا  هللا  ((1818ِمْن قَنْوٍل()هللا 

وأما الالنظ نيقينف هنو الرجنف الارانجل اخلانت، مشن ت منن نينظ وأما الالنظ نيقينف هنو الرجنف الارانجل اخلانت، مشن ت منن نينظ   ((1818من ا اامن ا اا(َوحَتَْننُنُهْم َأاْنَقاًاظ()الاهه: (َوحَتَْننُنُهْم َأاْنَقاًاظ()الاهه:     الاهه  الاهه

  وجناخعجل  وجناخعجل    ..((159159( َوَلْو ُمْنَت نَيل اظ() ل عمران: من ا انا( َوَلْو ُمْنَت نَيل اظ() ل عمران: من ا انا  موجو واحد    ل عمرانموجو واحد    ل عمران  ما ل، وهوما ل، وهو  الارا وهوالارا وهو

  تالرقنوا، قنال  تالرقنوا، قنال    الاالظ الغض الار م نال الالك وال الرقا، تقول نيضضت ال ابو أر نياا جل، وامالض ايماعنا أرالاالظ الغض الار م نال الالك وال الرقا، تقول نيضضت ال ابو أر نياا جل، وامالض ايماعنا أر

َهننا ()ايم ننا: مننن ا اننا ، ،  ((159159( اَلمْناَلضُّننوا ِمننْن َحْولِننَك() ل عمننران: مننن ا اننا( اَلمْناَلضُّننوا ِمننْن َحْولِننَك() ل عمننران: مننن ا اننا  ت نناىل:ت نناىل: َهننا ()ايم ننا: مننن ا اننا) امْناَلضُّننوا ِإلَينْ أر أر   ((1111) امْناَلضُّننوا ِإلَينْ

( َوَمنا ( َوَمنا   رن منف حنا مل لشنلا منامو غنإل مننجل، وهنو موجن ان:   اإلسنراارن منف حنا مل لشنلا منامو غنإل مننجل، وهنو موجن ان:   اإلسنراا  وأما االر نيم ننال ا ننو وااينا و،وأما االر نيم ننال ا ننو وااينا و،  تالرقوا.تالرقوا.

( َمَهِشنننيِم اْلُمْ َ ِلِر()القمنننر: منننن ( َمَهِشنننيِم اْلُمْ َ ِلِر()القمنننر: منننن   أر  نوعننناظ، و  القمنننرأر  نوعننناظ، و  القمنننر  ((2020راا: منننن ا اننناراا: منننن ا اننناَمننناَن َع َننناُا خَب ِنننَك حَمْلُوخاظ()اإلسنننَمننناَن َع َننناُا خَب ِنننَك حَمْلُوخاظ()اإلسننن

وم نننال اإلتيننان إىل وم نننال اإلتيننان إىل   واحمل لننر الننار ا مننف االننإو. وجنناخعجل   الاالننظ ااضننر الننار هننو جنند الغينننا،واحمل لننر الننار ا مننف االننإو. وجنناخعجل   الاالننظ ااضننر الننار هننو جنند الغينننا،  ((3131ا انناا اننا

ًهنر اللهناخ، نينن اام ًهنر اللهناخ، نينن اام وقولنجل   اللهنإو، وقولنجل وقولنجل   اللهنإو، وقولنجل   وأمنا قولنجل ًهنر ًهإهنا،وأمنا قولنجل ًهنر ًهإهنا،  م نذ نيناخهللا بينهمنا، نينانيهم.م نذ نيناخهللا بينهمنا، نينانيهم.  ا انان، والا انان، وال

  ..  ((5858( َوِحننَي َتَضنُ وَن ثِيَناَبُاْم ِمنَن اللَِّهإَو()الننوخ: منن ا انا( َوِحننَي َتَضنُ وَن ثِيَناَبُاْم ِمنَن اللَِّهإَو()الننوخ: منن ا انا  ومننجل قولنجل:ومننجل قولنجل:  عايهن ا ن. نياللهإو هل  ندو اانر،عايهن ا ن. نياللهإو هل  ندو اانر،

منن منن   واللهناخ هنوواللهناخ هنو  ..  ((146146( ِإالَّ َما مَحََاْت ًُُهوُخُ َا()ارم ام: من ا انا( ِإالَّ َما مَحََاْت ًُُهوُخُ َا()ارم ام: من ا انا   الف الن ن، ومنجل قولجل: الف الن ن، ومنجل قولجل:  وأما اللهر نيهووأما اللهر نيهو

(الَّننِااَن اُلَنناِهُروَن ِمننْنُاْم ِمننْن (الَّننِااَن اُلَنناِهُروَن ِمننْنُاْم ِمننْن   ف مننن  وج ننجل، وهننو أن اقننول فننا أمننت عاننل ملهننر أمننل، ومنننجل قولننجل ت نناىل:ف مننن  وج ننجل، وهننو أن اقننول فننا أمننت عاننل ملهننر أمننل، ومنننجل قولننجل ت نناىل:ًنناهر الرجننًنناهر الرجنن

اللاا، وهنو اسنم لوقنت  وال الشنمس، وهنو وقنت اللاا، وهنو اسنم لوقنت  وال الشنمس، وهنو وقنت   ا اا. وأما قولجل ًهر هو بضما اا. وأما قولجل ًهر هو بضم  ((22ِمَنا ِِهْم()اهادلا: من ا ااِمَنا ِِهْم()اهادلا: من ا اا

( َوَعِشنني اظ َوِحنننَي ُتْلِهُروَن()الننروم: مننن ( َوَعِشنني اظ َوِحنننَي ُتْلِهُروَن()الننروم: مننن    ت نناىل: ت نناىل:اللهننر، قننال  اللهننر، قننال    صننالو اللهننر، تقننول أًهننران أر صننران   وقننتصننالو اللهننر، تقننول أًهننران أر صننران   وقننت

َ ُهنَو َمنْوالُل   اللهنإ نيهنو ا  نني، وال لناهر ال  ناون، ومننجل قولنجل ت ناىل:اللهنإ نيهنو ا  نني، وال لناهر ال  ناون، ومننجل قولنجل ت ناىل:  وأمناوأمنا  ..((1818ا اناا انا َ ُهنَو َمنْوالُل ( َوِإْن َتلَناَهَرا َعَاْينجِل نيَنخمنَّ اهَّ ( َوِإْن َتلَناَهَرا َعَاْينجِل نيَنخمنَّ اهَّ



ًَِهٌإ( ًَِهٌإ(َوِجْاِاُف َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننَي َواْلَمالِ َاُا بَنْ َد َذِلَك  نينخمذا عانم ذلنك نيالنل م نا    ت ناىل نينخمذا عانم ذلنك نيالنل م نا    ت ناىل   ..((44)ال  ر : من ا اا)ال  ر : من ا ااَوِجْاِاُف َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننَي َواْلَمالِ َاُا بَنْ َد َذِلَك 

وأمنا اللالنر نيهنو النار ابراندر وارخجنف، قنال أبننو وأمنا اللالنر نيهنو النار ابراندر وارخجنف، قنال أبننو   و  أعاننم.و  أعاننم.  منهنا ومنا ت نرف منهنا سنن ا ومننون موجن اظ،منهنا ومنا ت نرف منهنا سنن ا ومننون موجن اظ،

الننر الننرحننا : اقننال ًالننر ًو ...... ...... بضننما واحنندو وبضننم ني، وال اقننال ابلانننر ممننا تقننول ال امننا، وقنند اقننال لالالننر بضننما واحنندو وبضننم ني، وال اقننال ابلانننر ممننا تقننول ال امننا، وقنند اقننال لالالننر   حننا : اقننال ًالننر ًو

قينف أقنوال وأقاوانف، وقينف مجنو أًالنوخ. وال لالنإ هنو قينف أقنوال وأقاوانف، وقينف مجنو أًالنوخ. وال لالنإ هنو   أًالاخ وأًانيإن وقيف أًانيإ مجنو ايمنو، ممناأًالاخ وأًانيإن وقيف أًانيإ مجنو ايمنو، ممنا  ومجو اللالرومجو اللالر

(َوَعاَنى الَّنِااَن َهناُدوا (َوَعاَنى الَّنِااَن َهناُدوا   إَّيل  نا. ووقنو   موجنو   ارم نام قولنجل ت ناىل:إَّيل  نا. ووقنو   موجنو   ارم نام قولنجل ت ناىل:    أ اك الشنلا ططنراف أًالناخك وختااشنكأ اك الشنلا ططنراف أًالناخك وختااشنك

  اهناهن  ام.ام.و  أعو  أع  ((146146َحرَّْمَنا ُمفَّ ِذر ًاُُلٍر()ارم ام: من ا ااَحرَّْمَنا ُمفَّ ِذر ًاُُلٍر()ارم ام: من ا اا

اِد بَِصْوِت  دُّ َعلَى َمْن أَْبَدَل َصْوُت الضَّ  ّ اِد بَِصْوِت }الر  دُّ َعلَى َمْن أَْبَدَل َصْوُت الضَّ  ّ }الر 

  الظَّاِء{الظَّاِء{
  

قننرأت مقالننا مجياننا حننول صننوت الضنناد ال ربيننا وهننل لشننيٍر نياجننف وصنندات عملاننمل عاننى قانن  وهننو الشننير عننند قننرأت مقالننا مجياننا حننول صننوت الضنناد ال ربيننا وهننل لشننيٍر نياجننف وصنندات عملاننمل عاننى قانن  وهننو الشننير عننند 

جنيو جنيو الرمحن الشهرر احملاجر باايا أصول الدان جام ا ا اك  الد ابلنن وداا منن  نالل هنال ا قالنا انقنب مواالرمحن الشهرر احملاجر باايا أصول الدان جام ا ا اك  الد ابلنن وداا منن  نالل هنال ا قالنا انقنب موا

حنرف حنرف ومقاط مهما ومقف مالما مال ال حول صوت الضاد أمقاجل مامال ل  م الالا دو لااميو .. قال حاللنجل   : )ومقاط مهما ومقف مالما مال ال حول صوت الضاد أمقاجل مامال ل  م الالا دو لااميو .. قال حاللنجل   : )

وال   م نني ال ننوتيات وال   م نني ال ننوتيات   الضنناد   الاغننا ال ربيننا حننرف داخ حولننجل جنندل طواننف ، وال تانناد ونند   م نني ال اوانندالضنناد   الاغننا ال ربيننا حننرف داخ حولننجل جنندل طواننف ، وال تانناد ونند   م نني ال اوانند

اغا ال ربينا باغنا الضنادوو وال تاناد وند بنني اغا ال ربينا باغنا الضنادوو وال تاناد وند بنني الال  ال ربيا أمثر إاثخو لاادل من حرف الضاد ، ومن أجف ذلك  يتال ربيا أمثر إاثخو لاادل من حرف الضاد ، ومن أجف ذلك  يت

ترددُت عاى مثإ من ا قر ني و  مان م وقه عند أر حرف أمثر منن توقالننا ترددُت عاى مثإ من ا قر ني و  مان م وقه عند أر حرف أمثر منن توقالننا   عاماا ال اواد  النياظ   غإل. وقدعاماا ال اواد  النياظ   غإل. وقد

أحند تالمينال   نت أحند تالمينال   نت   هنن منوهنن منو14091409ومنا ال قيت ابلشير الار  عنيد   ارنيغاين   أ ا عام ومنا ال قيت ابلشير الار  عنيد   ارنيغاين   أ ا عام   الضاد.الضاد.  عند حرفعند حرف

أمجل قنام إىل ما ن نجل ني نناول جنملااظ منن ني ناوى أمجل قنام إىل ما ن نجل ني نناول جنملااظ منن ني ناوى     ، وأذمر  ، وأذمر  اظ حول حرف الضاد   منملل الشير عنيداظ حول حرف الضاد   منملل الشير عنيدرول مرو مقا رول مرو مقا 

ارلوسننل. م مننرت ارَّيم ب نند ارلوسننل. م مننرت ارَّيم ب نند     حننرف الضنناد ، ومننالك إىل تالنننإ  حننرف الضنناد ، ومننالك إىل تالنننإ   ننير اإلسننالم ابننن تيميننا لاننل حينن ب باالمننجل ننير اإلسننالم ابننن تيميننا لاننل حينن ب باالمننجل



د أ نات أب ناداظ مثنإو   د أ نات أب ناداظ مثنإو   قنقن  .وهنال القضنيا.وهنال القضنيا........وقنرأت الاثنإ حنول مشنااا حنرف الضناد وقنرأت الاثنإ حنول مشنااا حنرف الضناد   ذلك ، و  ت الاثإذلك ، و  ت الاثإ

  خأر  الالنجل ، منو اح اناو منفٍ  ب اقينجل ذلنكخأر  الالنجل ، منو اح اناو منفٍ  ب اقينجل ذلنك  وسط القراا عاى وججل اخل وص ، نياف اناهي إىل سنداد خأانجل و  نتوسط القراا عاى وججل اخل وص ، نياف اناهي إىل سنداد خأانجل و  نت

وتناليهاظ لرأر  الالجل ، وهاا   م ني ا  نت ران عانى وجنجل اخل نوص. وتناليهاظ لرأر  الالجل ، وهاا   م ني ا  نت ران عانى وجنجل اخل نوص.  ، ،  ابإلسناد ، نيافُّ نيرات اا ي أتايداظ لرأاجلابإلسناد ، نيافُّ نيرات اا ي أتايداظ لرأاجل

ممنا ممنا    وجنو  ا ننذ خأَّيظ واحنداظ هنو القنول طن الن نت ال ن يح لاضناد هنو وجنو  ا ننذ خأَّيظ واحنداظ هنو القنول طن الن نت ال ن يح لاضناد هنومنن الا ني   هناا امنن الا ني   هناا ا  وقد ُم ني ال داندوقد ُم ني ال داند

وممنا اقنرأ أ منا اانرمني   هناا وممنا اقنرأ أ منا اانرمني   هناا   اقنرأل القنراا ا  نراون ا ن مالشنير اا نرر ، وحممند خني نت خمحهنم   مجي ناظ ،اقنرأل القنراا ا  نراون ا ن مالشنير اا نرر ، وحممند خني نت خمحهنم   مجي ناظ ،

قنا اني بنجل طعينا م قنا اني بنجل طعينا م الضاد ، بف وتنالهجل تناليهاظ  نداداظ وتامنمل الالضاد ، بف وتنالهجل تناليهاظ  نداداظ وتامنمل ال  الملمن ، وتالند هال ا ؤلالات الرأر ا  ر   م تالملمن ، وتالند هال ا ؤلالات الرأر ا  ر   م ت

دخاسنا ووادانا ، دخاسنا ووادانا ،   ال تشابجل بني الضاد واللنااال تشابجل بني الضاد واللناا  إعالم النادو الناناا أمجلإعالم النادو الناناا أمجل  ومن تاك ا ؤلالات م ا  :ومن تاك ا ؤلالات م ا  :  و  ا ن  انو  ا ن  ان

خلالند بنن خلالند بنن    ننهات ننهات  اللنا يون ايندد ، خدود عانىاللنا يون ايندد ، خدود عانى  وولاندم وخ أ نرف حممند نينؤاد طا نت.لاندم وخ أ نرف حممند نينؤاد طا نت.  لغوانا ، ضخ ينا ، أصنوليا.لغوانا ، ضخ ينا ، أصنوليا.

ما نييها سي و  م لامياله ، ومقف  ا اوانينت القنول ما نييها سي و  م لامياله ، ومقف  ا اوانينت القنول   رسال ني مراخاظ وأمثررسال ني مراخاظ وأمثروقد قرأت هاتني الوقد قرأت هاتني ال  متمون  ل حمنوم.متمون  ل حمنوم.

منا  ناله قولنجل م اسن دل بنجل لانرأر النار اناهي إلينجل ماسن داللجل بقنول ابنن منا  ناله قولنجل م اسن دل بنجل لانرأر النار اناهي إلينجل ماسن داللجل بقنول ابنن   الار ذهي إلينجل ا ؤلنه ، وخمبنا مقنفالار ذهي إلينجل ا ؤلنه ، وخمبنا مقنف

رف صنوت رف صنوت حنحن  وإىل عهد قراي مامت ا  نادخ النن ميانن االع مناد عايهنا   ت ننووإىل عهد قراي مامت ا  نادخ النن ميانن االع مناد عايهنا   ت ننو   رن ا ال ف وو رن ا ال ف وو  ا يب مثالظ  ا يب مثالظ  

النندم وخ الن ننإ غنناي قنندوخر النندم وخ الن ننإ غنناي قنندوخر   الضنناد ال تننملال   وطننا ، م حقننت عنندد منننإ مننن م نني ال اوانند ا  قدمننا عاننى انندالضنناد ال تننملال   وطننا ، م حقننت عنندد منننإ مننن م نني ال اوانند ا  قدمننا عاننى انند

عنا ارجينال حن  عنا ارجينال حن    . نياماشالت لاناحثني الاثإ من الن وص الن توجح خحانا صنوت الضناد ااقيقينا. نياماشالت لاناحثني الاثإ من الن وص الن توجح خحانا صنوت الضناد ااقيقينا......  اامداامد

أن ارصنف   القنرااو االتننا  ، نيهنل أن ارصنف   القنرااو االتننا  ، نيهنل   اروىل:اروىل:  ::  وميانن إمجنال اانداث حنول هناا ارمنر   مننا فوميانن إمجنال اانداث حنول هناا ارمنر   مننا ف  وق نا القراي.وق نا القراي.

أن أقندم أن أقندم   الثامينا:الثامينا:  ُعاِ منُ م(.ُعاِ منُ م(.  ممامما    اقراوااقراوام ن ا   اها الالحت عن النابت ، لقول الن  صاى   عايجل وسام :)م ن ا   اها الالحت عن النابت ، لقول الن  صاى   عايجل وسام :)  سناسنا

عاينجل   م ابنجل ال لنيم )الا نا ( ، ومنف عاينجل   م ابنجل ال لنيم )الا نا ( ، ومنف   إلينا هو وصه إمام الن او سينواجل خمحا  إلينا هو وصه إمام الن او سينواجل خمحا    وصه ما و  لاضاد وصفوصه ما و  لاضاد وصف

 نرو الضناد ، ذمنر  نرو الضناد ، ذمنر   --11  ال الينا:ال الينا:  وميانن تاينيى منا ذمنرل سنينواجل عنن الضناد   النقناطوميانن تاينيى منا ذمنرل سنينواجل عنن الضناد   النقناط   دل انقف عننجل. دل انقف عننجل.جاا بجاا ب  منمن

نيالضنناد  يننملت نيالضنناد  يننملت   [.[.433433//44اايهننا مننن ارجننراض(.بالا ا  اايهننا مننن ارجننراض(.بالا ا    سننينواجل أ ننا ختننرو )مننن بننني أول حانيننا الانننان ومنناسننينواجل أ ننا ختننرو )مننن بننني أول حانيننا الانننان ومننا



نواجل قند ذمنر الضناد قننف نواجل قند ذمنر الضناد قننف من أق اها ، مو منا اقاباهنا منن ارجنراض ، ومنان سنيمن أق اها ، مو منا اقاباهنا منن ارجنراض ، ومنان سني  مبيرجها ، نيهل من حانيا الانانمبيرجها ، نيهل من حانيا الانان

  ختني اانروف ، لاننجل ج نف  نرو الضناد ب ند  نرو حنروف وسنط الاننان )و ا ر ( ابونال طنرفختني اانروف ، لاننجل ج نف  نرو الضناد ب ند  نرو حنروف وسنط الاننان )و ا ر ( ابونال طنرف  اينيم حننياينيم حنني

والر نناوو ، واإلطننناهللا ، والر نناوو ، واإلطننناهللا ،   صننالات الضنناد . وقنند ذمننر سننينواجل منهننا : ايهننر ،صننالات الضنناد . وقنند ذمننر سننينواجل منهننا : ايهننر ،--22  [.[.433433//44الانننان.بالا ا  الانننان.بالا ا  

نيالضناد النن وصنالها نيالضناد النن وصنالها   يس هاا مانان بنن ها.يس هاا مانان بنن ها.لل  واالس  الا ،واالس  الا. ولاف صالا من هال ال الات تال يالتواالس  الا ،واالس  الا. ولاف صالا من هال ال الات تال يالت

ذهوخ ا ابا  الوتران عنند الن نت بنجل ، م ننت ، منن  ف ،  ينمل ذهوخ ا ابا  الوتران عنند الن نت بنجل ، م ننت ، منن  ف ،  ينمل  ، ،  سينواجل صوت خ و ال ان نس النالس    رججلسينواجل صوت خ و ال ان نس النالس    رججل

  منف حنرف نيينجل  َّيدو صنوت ال اندغم   منا هنو أمقنى صنوضظ مننجل. و  الضناد اسن  الا ليننتمنف حنرف نيينجل  َّيدو صنوت ال اندغم   منا هنو أمقنى صنوضظ مننجل. و  الضناد اسن  الا ليننت  --33  ابالسن  الا.ابالسن  الا.

  الشنني   قولنجل   الشنني   قولنجل    نلا منن اانروف ا قاخبنا فنا ، إال منا خور منن إدغامهنا نلا منن اانروف ا قاخبنا فنا ، إال منا خور منن إدغامهنالشنلا منن اانروف نيانم اندغموها   لشنلا منن اانروف نيانم اندغموها   

اقر ا من الضاد. ومن م أدغمت النالم اقر ا من الضاد. ومن م أدغمت النالم   ت اىل :)لن ض  ت م( وسوغ ذلك ما   النني من تالب اشنجل االس  الات اىل :)لن ض  ت م( وسوغ ذلك ما   النني من تالب اشنجل االس  الا

ات النن ذمرهنا ات النن ذمرهنا الضناد  نال ال نالالضناد  نال ال نال  --44  الضاد ، و  تدغم هنل نييهنا.الضاد ، و  تدغم هنل نييهنا.  وال اا والدال وال اا والثاا والاال واللاا  وال اا والدال وال اا والثاا والاال واللاا  

موجن ها موجن ها   م النرد ، وفناا قنال سنينواجل :)لنوال اإلطنناهللا... خلرجنت الضناد منن الانالم رمنجل لنيس مننم النرد ، وفناا قنال سنينواجل :)لنوال اإلطنناهللا... خلرجنت الضناد منن الانالم رمنجل لنيس منن  سنينواجل صنوتسنينواجل صنوت

و  القنرن الرابنو افانرر بندأ ارمنر و  القنرن الرابنو افانرر بندأ ارمنر  ، ،  مناا الناان جنااوا ب ندلمناا الناان جنااوا ب ندلااوقند بقنل منا م ننجل سنينواجل مااسناظ لا وقند بقنل منا م ننجل سنينواجل مااسناظ لا    لا غإها(. لا غإها(.

ن ت ابلضاد و اصا ال ناسها ب وت اللاا ؛  ا ج ف ال امناا ن ت ابلضاد و اصا ال ناسها ب وت اللاا ؛  ا ج ف ال امناا الال    ا من ى   ر ، حيث بدأ اال راف الهر    ا من ى   ر ، حيث بدأ اال راف الهر  

  وقدوقد  بني الضاد واللاا ، وذلك ومو ارلالاظ الن تا ي ابلضاد والن تا ي ابللاا.بني الضاد واللاا ، وذلك ومو ارلالاظ الن تا ي ابلضاد والن تا ي ابللاا.  اا نون الا ي   ال الراتاا نون الا ي   ال الرات

ا ا االع مناد   ملنا ر اللنااالع مناد   ملنا ر اللنا))  أح ى الدم وخ حا  الضامن   مقدما حتقيقجل لا ا  اإلمنام حممند بنن مالنك خمحنجل  أح ى الدم وخ حا  الضامن   مقدما حتقيقجل لا ا  اإلمنام حممند بنن مالنك خمحنجل  

[ منن مقدمنا حتقينت  [ منن مقدمنا حتقينت  1212--66وخسنالا ومنلومنا.املربص وخسنالا ومنلومنا.املربص   والضناد( تنن ا وثالثنني ت ننيالاظ   ذلنك ، منا بنني م نا والضناد( تنن ا وثالثنني ت ننيالاظ   ذلنك ، منا بنني م نا 

  اإلح ناا الندم وخ حممند بنن صناا النااك   مقدمنا حتقيقنجل  نلومنا   اإلح ناا الندم وخ حممند بنن صناا النااك   مقدمنا حتقيقنجل  نلومنا   م ا  االع ماد البن مالك. وقد  اد عاينجلم ا  االع ماد البن مالك. وقد  اد عاينجل

  م ننالاظ ، و  اشنر إىلم ننالاظ ، و  اشنر إىل  4848(. حينث ذمنر (. حينث ذمنر هننهنن661661بنني الضناد واللناا( ل نمل الندان الرسن ين )بنني الضناد واللناا( ل نمل الندان الرسن ين )  )دخو القناخئ لاالنرهللا)دخو القناخئ لاالنرهللا

قناهمنا   إح ناا قناهمنا   إح ناا   ال نوا  مننال نوا  منن  صنيو حا  الضامن وال حتقيقجل لا ا  ابن مالك ، وال ل مف الدم وخ خمضنان عنندصنيو حا  الضامن وال حتقيقجل لا ا  ابن مالك ، وال ل مف الدم وخ خمضنان عنند



  واللناا( رم الامنات ارمنناخر ، منو ا ن هاخها.واللناا( رم الامنات ارمنناخر ، منو ا ن هاخها.  ا  نالات   حتقيقجل لا ا  ) انا الالضالا   الالنرهللا بنني الضنادا  نالات   حتقيقجل لا ا  ) انا الالضالا   الالنرهللا بنني الضناد

النن تن نت ابلضناد واللناا وهنود ال امناا ، نيانف ا  ننالات النن م ننت ت ناب النن تن نت ابلضناد واللناا وهنود ال امناا ، نيانف ا  ننالات النن م ننت ت ناب   ومو ارلالاظومو ارلالاظوقد اس تثر االه مام وقد اس تثر االه مام 

أ نرى ل ندد منن أ نرى ل ندد منن   وهناك مؤلالناتوهناك مؤلالنات  هاا ارمر ،نيهل ت اب منتلا م ابا الضاد واللاا ، و  ت  رل لااامي ال وا.هاا ارمر ،نيهل ت اب منتلا م ابا الضاد واللاا ، و  ت  رل لااامي ال وا.

نينات النن تا قنجل عانى نينات النن تا قنجل عانى واال راواال را  ال اماا تناولت ايامي ال وا ، ني  دثت عنن   نا ى صنوت الضناد الن قينا ،ال اماا تناولت ايامي ال وا ، ني  دثت عنن   نا ى صنوت الضناد الن قينا ،

منها ، ومان ل اماا ال اواد مشناخما واجن ا   هناا ارمنر منها ، ومان ل اماا ال اواد مشناخما واجن ا   هناا ارمنر   ألننا الناطقني ، وارصوات الن   اط  ا أو اقرت ألننا الناطقني ، وارصوات الن   اط  ا أو اقرت 

الندم وخ الندم وخ   هنن( النن حققهناهنن( النن حققهنا870870خسالا )غااا ا نراد   إ نراو الضناد( البنن الناناخ )خسالا )غااا ا نراد   إ نراو الضناد( البنن الناناخ )  --  ا  نالات:ا  نالات:  ، ومن أهم هال، ومن أهم هال

وخسنالا )بغينا ا نرضد ل  ن يح وخسنالا )بغينا ا نرضد ل  ن يح   --  هنن.هنن.14081408اقنل   عندد ذر الق ندو عنام اقنل   عندد ذر الق ندو عنام طنجل حمننن   ذانا اهمنو ال امنل ال ر طنجل حمننن   ذانا اهمنو ال امنل ال ر 

اينناخ ا  ينند ، ومشنرها   ذانا ا نوخد اينناخ ا  ينند ، ومشنرها   ذانا ا نوخد   الندم وخ حممند عنندالندم وخ حممند عنند  هن( ، الن حققهناهن( ، الن حققهنا10041004الضاد( البن غاي ا قدسل )الضاد( البن غاي ا قدسل )

من ، من ، هنن(. وقند طن نت ب  قينت الندم وخ حنا  الضناهنن(. وقند طن نت ب  قينت الندم وخ حنا  الضنا11501150ميالينا الضناد لنناجقال  ادل )ميالينا الضناد لنناجقال  ادل )  وخسنالا  وخسنالا    --  ال راقينا.ال راقينا.

وقنند أمنندت هننال الرسننا ف وا ؤلالننات وقنند أمنندت هننال الرسننا ف وا ؤلالننات ... ... ار  إبننراهيم ا ياننل أمننجل اقننوم ب  قيقهننا مننالك   الاواننت ، ار  إبننراهيم ا ياننل أمننجل اقننوم ب  قيقهننا مننالك   الاواننت ،   وحنندثينوحنندثين

  أن عامناا ال اواند مناموا مشنغولني ب  داندأن عامناا ال اواند مناموا مشنغولني ب  داند  الثاميا:الثاميا:  الضاد.الضاد.  أن هناك تغإاظ ح ف   م تأن هناك تغإاظ ح ف   م ت  حقيق ني :اروىل:حقيق ني :اروىل:  عاىعاى

وأ ن م ابإل ناخو إىل منالم وأ ن م ابإل ناخو إىل منالم   الضناد.الضناد.  وخو اروىل لن نتوخو اروىل لن نتمالمح ذلك ال غإ ، وأ نم مناموا حرا نني عانى ال مننك ابل نمالمح ذلك ال غإ ، وأ نم مناموا حرا نني عانى ال مننك ابل ن

وهنل أحند اانروف الالرعينا غنإ ا ن  نننا   قنرااو القنر ن وال   وهنل أحند اانروف الالرعينا غنإ ا ن  نننا   قنرااو القنر ن وال     سنينواجل حنول منا  اهنا بنن)الضاد الضن يالا( ،سنينواجل حنول منا  اهنا بنن)الضاد الضن يالا( ،

اراننر ، اراننر ،   قولجل:)إال أن الضاد الض يالا ت ااه من ايامي ارمين ، وإن  ئت تااال هنا منن ايامنيقولجل:)إال أن الضاد الض يالا ت ااه من ايامي ارمين ، وإن  ئت تااال هنا منن ايامني  الش ر ، وهوالش ر ، وهو

مو إ ال جل عن موجن جل ، وإ نا مو إ ال جل عن موجن جل ، وإ نا   ر ا من حانيا الانان م نقا ، رمك مج ت   الضاد تااه اإلطناهللار ا من حانيا الانان م نقا ، رمك مج ت   الضاد تااه اإلطناهللاوهو أ ه ، وهو أ ه ، 

اليمننني وهننل أ ننه ، ر ننا مننن حانيننا الانننان وأ ننا اليمننني وهننل أ ننه ، ر ننا مننن حانيننا الانننان وأ ننا   جننا  هنناا نييهننا رمننك حتوفننا مننن اليننناخ إىل ا وجننو الننار  جننا  هنناا نييهننا رمننك حتوفننا مننن اليننناخ إىل ا وجننو الننار  

ااهنا إىل اراننر ، ر نا ت نإ ااهنا إىل اراننر ، ر نا ت نإ ني ن  يف حني ختالط حروف الانان ، نينهف حتو ني ن  يف حني ختالط حروف الانان ، نينهف حتو   ختالط  رو غإها ب د  روجها ،ختالط  رو غإها ب د  روجها ،

الاننان ، ممنا  الاننان ، ممنا    الانان   ارانر إىل مثف ما مامنت   ارمينن ، م تنننفُّ منن اراننر حن  ت  نف  نروفالانان   ارانر إىل مثف ما مامنت   ارمينن ، م تنننفُّ منن اراننر حن  ت  نف  نروف    حانيا  حانيا



وأمقنف لانم ب ضناظ منن منالم ال امناا وأمقنف لانم ب ضناظ منن منالم ال امناا   الننالم هناخون[.الننالم هناخون[.  ب  قينت عنندب  قينت عنند  432432//44مامنت منالك   ارمين(.بالا نا  مامنت منالك   ارمين(.بالا نا  

  قننال ماننل بننن أم طالنني القينننل )تقننال ماننل بننن أم طالنني القينننل )ت    م ننت هنناا ااننرف قنند  .  م ننت هنناا ااننرف قنند  .   ننراف ننرافخمحهننم     الضنناد ل  امننوا أن االخمحهننم     الضنناد ل  امننوا أن اال

من ال  الظ باالظ الضاد حيث وق ت ، نيهو أمر اق ر نييجل أمثر من خأانت منن القنراا من ال  الظ باالظ الضاد حيث وق ت ، نيهو أمر اق ر نييجل أمثر من خأانت منن القنراا   هن( :)وال بد لاقاخئهن( :)وال بد لاقاخئ437437

أصن ي اانروف أصن ي اانروف   وم  نيرط   ذلك أتنى باالنظ اللناا أو باالنظ الناال نييانون منندالظ ومغنإاظ ، والضنادوم  نيرط   ذلك أتنى باالنظ اللناا أو باالنظ الناال نييانون منندالظ ومغنإاظ ، والضناد  ......  وار ماوار ما

إ راجهنا عانى حقهنا أتنى بغنإ لاللهنا ، إ راجهنا عانى حقهنا أتنى بغنإ لاللهنا ،   ااالاظ   ا يرو ، وأ دها ص وبا عاى الالنيظ ، نيم    ا اانه القناخئااالاظ   ا يرو ، وأ دها ص وبا عاى الالنيظ ، نيم    ا اانه القناخئتت

هنن( عنن م نت الضناد :)ومنن  مند منا عانى هنن( عنن م نت الضناد :)ومنن  مند منا عانى 444444عمنرو النداين )عمنرو النداين )  وقنال أبنووقنال أبنو  159159--158158وأ ف بقرااتجل(. الرعاانا وأ ف بقرااتجل(. الرعاانا 

  وقنال عنندوقنال عنند  164164س  الا(. ال  داد س  الا(. ال  داد إب راججل من موج جل ، وإاالا جل حقجل من االإب راججل من موج جل ، وإاالا جل حقجل من اال  القراا أن  ا ول من حرف اللااالقراا أن  ا ول من حرف اللاا

تانون ال ناانا تانون ال ناانا   هنن( :)وأمثنر القنراا الينوم عانى إ نراو الضناد منن  نرو اللناا ، واني أنهنن( :)وأمثنر القنراا الينوم عانى إ نراو الضناد منن  نرو اللناا ، واني أن461461القنرط  )القنرط  )  الوهنا الوهنا 

هننن( عننن الضنناد هننن( عننن الضنناد 654654وثيننت ارمدلنننل )وثيننت ارمدلنننل )  وقننال ابنننوقننال ابننن114114ب  قيقهننا ضمننا ، رن إ راجهننا ًننااظ تنننداٌف(. ا وجننح ب  قيقهننا ضمننا ، رن إ راجهننا ًننااظ تنننداٌف(. ا وجننح 

هنن( قند حندد ارصنوات النن ا  نول إليهنا الضناد عانى هنن( قند حندد ارصنوات النن ا  نول إليهنا الضناد عانى 833833اينملخر )اينملخر )  ن ابننن ابننومناومنا  :)وَقفَّ َمْن حُياُمها منن النناض(.:)وَقفَّ َمْن حُياُمها منن النناض(.

    النشر :)والضاد امالرد ابالس  الا ، وليس   ااروف ما ا نر عاى الاننان مثانجل ،  النشر :)والضاد امالرد ابالس  الا ، وليس   ااروف ما ا نر عاى الاننان مثانجل ،  ألننا ا  اصران لجل نيقالألننا ا  اصران لجل نيقال

هم منن ا انجل هم منن ا انجل ومننومنن  ميملججل ابلناال.ميملججل ابلناال.  ومنهم منومنهم من  نيخمن ألننا الناض نييجل   االا ، وقف من حيننجل ، نيمنهم من  رججل ًااظ.نيخمن ألننا الناض نييجل   االا ، وقف من حيننجل ، نيمنهم من  رججل ًااظ.

وقننال ابننن ايننملخر   ال مهينند وقننال ابننن ايننملخر   ال مهينند   219219//11اننو (. النشننر اننو (. النشننر   ومنننهم مننن اشننمجل ابلننملار. ومننف ذلننك الومنننهم مننن اشننمجل ابلننملار. ومننف ذلننك ال  المنناظ ماليمننا.المنناظ ماليمننا.

ليس من ااروف حرف ا نر عانى الاننان غنإل ، والنناض ا الاجناون   ليس من ااروف حرف ا نر عانى الاننان غنإل ، والنناض ا الاجناون     :)واعام أن هاا اارف:)واعام أن هاا اارف  141141--140140

إىل إىل   ومننهم منن ال اوصناهاومننهم منن ال اوصناها  هنف ا شنرهللا.هنف ا شنرهللا.منن ا انجل ًناا م اقناظ... وهنم أمثنر الشناميني وب نض أمنن ا انجل ًناا م اقناظ... وهنم أمثنر الشناميني وب نض أ  نيمننهمنيمننهم  الن نت بنجل:الن نت بنجل:

أمثنر ا  نراني وب نض أهنف أمثنر ا  نراني وب نض أهنف    رجها ، بف  رجها دومجل  ملوجنا ابل ناا ا همانا ، ال اقندخون عانى غنإ ذلنك ، وهنم رجها ، بف  رجها دومجل  ملوجنا ابل ناا ا همانا ، ال اقندخون عانى غنإ ذلنك ، وهنم

واقول ابنن غناي ا قدسنل   )بغينا ا نرضد واقول ابنن غناي ا قدسنل   )بغينا ا نرضد   جاهاهم(.جاهاهم(.  ومنهم من  رجها ال ماظ ماليما ، وهم الملَّيلو ومنومنهم من  رجها ال ماظ ماليما ، وهم الملَّيلو ومن  ا غر .ا غر .

  أصف هنال ا ننتلا أ نم ان قنون ابلضناد  ملوجنا ابلندال ا اليمنا وال ناا ا همانا ،أصف هنال ا ننتلا أ نم ان قنون ابلضناد  ملوجنا ابلندال ا اليمنا وال ناا ا همانا ،   ام أن ام أنل   يح الضاد( :)نيايل   يح الضاد( :)نياي



وج نف وج نف   وليس مما تو جل(.وليس مما تو جل(.  وانارون عاى من ان قون  ا قرانا من اللاا ا  اما ،  يث ا وهم ب ضهم أ ا هل ،وانارون عاى من ان قون  ا قرانا من اللاا ا  اما ،  يث ا وهم ب ضهم أ ا هل ،

ا هو ال ن يح ، وهنو ا نقنول ا هو ال ن يح ، وهنو ا نقنول ال االظ ابلضاد  نيها ابللاال االظ ابلضاد  نيها ابللا  الال ف الثاين من خسال جل )  ما ادل ابل  راح عاى أنالال ف الثاين من خسال جل )  ما ادل ابل  راح عاى أن

  إن منن ان نتإن منن ان نت      و ن م ابنن غناي ا قدسنل الرسنالا بقولنجل :و ن م ابنن غناي ا قدسنل الرسنالا بقولنجل :  ا  اقنى مالمهنم ابلقننول(.ا  اقنى مالمهنم ابلقننول(.  منن منالم ال امناا الال نولمنن منالم ال امناا الال نول

الن ننت  ننا ومننن الن ننت  ننا ومننن   ابلضنناد مننن  رجهننا اخلننالى ، مننو صننالاةا ا ميننملو فننا حنن  عننن اللنناا ، نيهننو   أعاننى مراتننيابلضنناد مننن  رجهننا اخلننالى ، مننو صننالاةا ا ميننملو فننا حنن  عننن اللنناا ، نيهننو   أعاننى مراتنني

ودومنجل منن ان نت  نا ودومنجل منن ان نت  نا    رجهنا وبينهنا منو  نينرهللا. رجهنا وبينهنا منو  نينرهللا.  مشوبا ابللاا ، لان منمشوبا ابللاا ، لان من  ودومجل من ان ت  ا من  رجهاودومجل من ان ت  ا من  رجها  الال احا.الال احا.

طا ينا ، طا ينا ،   ومناا منن ان نت ابلضنادومناا منن ان نت ابلضناد  ومنن ا اهنا المناظ ماليمنا.ومنن ا اهنا المناظ ماليمنا.  ومنن اشنمها النملار.ومنن اشنمها النملار.  الندال.الندال.  ومن اشمهاومن اشمها  ًاا  ال ا.ًاا  ال ا.

ال   ال   ا رعشنل سناجقال  ادل هناا االونا رعشنل سناجقال  ادل هناا االون  وأمند حممندوأمند حممند  نيهو   أسالف مراتي الن قيا ابلنننا إىل من سنت ذمرل. أهنن.نيهو   أسالف مراتي الن قيا ابلنننا إىل من سنت ذمرل. أهنن.

نيهنو أن منا  نا    أمثنر ارق ناخ منن تاالنظ الضناد ا  امننا  نيهنو أن منا  نا    أمثنر ارق ناخ منن تاالنظ الضناد ا  امننا    وأمنا ا ق ندوأمنا ا ق ند  خسنال جل )ميالينا أداا الضناد( ، نيقنال:)خسنال جل )ميالينا أداا الضناد( ، نيقنال:)

  إع ا ها  دو وإطناقناظ مخمطنناهللا ال ناا وتالييمناظ ابلغناظ م الييمهنا   نت بوجنودل(.إع ا ها  دو وإطناقناظ مخمطنناهللا ال ناا وتالييمناظ ابلغناظ م الييمهنا   نت بوجنودل(.  مال اا ا هماا   النمو بننيمال اا ا هماا   النمو بنني

ا همانا تشنابجل ا همانا تشنابجل   )ليس بنني الضناد ا  امنا وال ناا)ليس بنني الضناد ا  امنا وال ناا::  170170--169169ا رعشل   م ابجل الناليس )جهد ا قف(صا رعشل   م ابجل الناليس )جهد ا قف(ص  وقالوقال

اإلطننناهللا واالسنن  الا وال اليننيم لانننَّ اإلطننناهللا واالسنن  الا وال اليننيم لانننَّ     النننمو ، وإال صننرحوا بننجل ، وال تقنناخ    ال ننالا ر مننا وإن ا ننرتما    النننمو ، وإال صننرحوا بننجل ، وال تقنناخ    ال ننالا ر مننا وإن ا ننرتما  

وال اا  داد ، وليس   الضاد قاقاا  الف ال اا ، وأن الضناد وال اا  داد ، وليس   الضاد قاقاا  الف ال اا ، وأن الضناد   إطناهللا ال اا أقوى مما سنت ، وإن الضاد خ وإطناهللا ال اا أقوى مما سنت ، وإن الضاد خ و

ارجنراض ، وال انضنغط نييهنا ال نوت جنغط حنروف القاقانا ممنا صنرن بنجل الرجنل ، و  ارجنراض ، وال انضنغط نييهنا ال نوت جنغط حنروف القاقانا ممنا صنرن بنجل الرجنل ، و    ني منن بننيني منن بننيوند منالنااظ بنوند منالنااظ بن

الضنناد واللنناا الضنناد واللنناا   ولننيس الالنناخهللا بنننيولننيس الالنناخهللا بننني  اسنن  الا  ننالف ال نناا ا هماننا مننو أ مننا غننإ م  نندان   ا يننرو.اسنن  الا  ننالف ال نناا ا هماننا مننو أ مننا غننإ م  نندان   ا يننرو.  الضننادالضنناد

  ا  ام ني إال االس  الا وا يرو ، ولاا قال ابن ايملخر :ا  ام ني إال االس  الا وا يرو ، ولاا قال ابن ايملخر :

  

  ((((** ميمل عن اللاا...** ميمل عن اللاا...ابس  الا و رو ابس  الا و رو   والضادوالضاد))))

  

وميانن أن وميانن أن   ا  اما مثف ال اا ا هماا نيهو عاني ال ا نرف لنجل سنني(.ا  اما مثف ال اا ا هماا نيهو عاني ال ا نرف لنجل سنني(.  نيما ا  هر    مامنا هاا من قرااو الضادنيما ا  هر    مامنا هاا من قرااو الضاد



  ال امننننننننننننننناا   ميالينننننننننننننننا الن نننننننننننننننت ابلضننننننننننننننناد   القنننننننننننننننرون الننننننننننننننننابقا نييمنننننننننننننننا اانننننننننننننننل:ال امننننننننننننننناا   ميالينننننننننننننننا الن نننننننننننننننت ابلضننننننننننننننناد   القنننننننننننننننرون الننننننننننننننننابقا نييمنننننننننننننننا اانننننننننننننننل:  ماينننننننننننننننى أقنننننننننننننننوالماينننننننننننننننى أقنننننننننننننننوال

  طقني عنن م نت الضناد القدمينا إىل م نتطقني عنن م نت الضناد القدمينا إىل م نتا نراف ألنننا النناا نراف ألنننا الننا  صن وبا م نت الضناد النن وصنالها سنينواجل.اثمياظ:صن وبا م نت الضناد النن وصنالها سنينواجل.اثمياظ:  أوالظ:أوالظ:

ألنننا الننناطقني ابل ربينا   ال  ننوخ ا  الحقننا إىل ألنننا الننناطقني ابل ربينا   ال  ننوخ ا  الحقننا إىل     ا  نول صننوت الضناد عاننى  ا  نول صننوت الضناد عاننى  اثلثنناظ:اثلثنناظ:  أصنوات أ ننرى ماا نا.أصنوات أ ننرى ماا نا.

  مملجهنا ابلناال ، أومملجهنا ابلناال ، أو))  ((النالم ا اليمناالنالم ا اليمنا  ((((اللناا اللناا ) ) أصنوات م  نددو ، منهنا أصنوات م  نددو ، منهنا   صنوت م نني واحند ، وإ نا ًهنر  صنوت م نني واحند ، وإ نا ًهنر  

  أ د إمااخاظ لن ت )الضادأ د إمااخاظ لن ت )الضاد  ا  ت رانا  ت رانمان عاماا ال اواد مان عاماا ال اواد   خاب تظ:خاب تظ:  )الضاد ال ا يا(.)الضاد ال ا يا(.مملجها ابلدال وال اا مملجها ابلدال وال اا   ))--((ابلملارابلملار

إن اع نناخ إن اع نناخ    امنناظ: امنناظ:  الضناد.الضناد.  ال ا ينا( مانان الضناد القدمينا ، منن إماناخهم لن نت ارصنوات ار نرى النداانا عننال ا ينا( مانان الضناد القدمينا ، منن إماناخهم لن نت ارصنوات ار نرى النداانا عنن

و بنني موقنه عامناا القنرااو و بنني موقنه عامناا القنرااو قراا القر ن اثإ مالاخقا منإ قراا القر ن اثإ مالاخقا منإ   الضاد الن اي أن ان قهاالضاد الن اي أن ان قها  )الضاد ال ا يا(    مامنا هل)الضاد ال ا يا(    مامنا هل

ا  نراني قنند ام شننروا   ارخل ا  نراني قنند ام شننروا   ارخل   وأ ن م طن القننرااوأ ن م طن القننراا   مامننا ومننوقالهم قننف قننرمني أو ثالثنا ، مننن هنال ا نننتلا. مامننا ومننوقالهم قننف قننرمني أو ثالثنا ، مننن هنال ا نننتلا.    

ال ثراني الشنداد عانى منن  نالالهم ، والننيراا مننجل ، ال ثراني الشنداد عانى منن  نالالهم ، والننيراا مننجل ،   بقنرااو أهنف م نر ، ولنالك وندبقنرااو أهنف م نر ، ولنالك وندأ أ وأصنح غالني القنراا اقنر وأصنح غالني القنراا اقنر 

هم   الن ت ابلضاد اد م داهللا ذلك ، وارمر نييجل س ا ، واخلنالف   م نت هم   الن ت ابلضاد اد م داهللا ذلك ، وارمر نييجل س ا ، واخلنالف   م نت  الال الال  ومن اقرأ ما م ي   الرد عاىومن اقرأ ما م ي   الرد عاى

نيامناذا ال نيامناذا ال    . .    باقاسنم ونيقنجل  باقاسنم ونيقنجل  قد  مما الحلنا ، والالقهاا ا  االوا   ذلك مالك مما مقف الشير عندقد  مما الحلنا ، والالقهاا ا  االوا   ذلك مالك مما مقف الشير عند  الضادالضاد

بغنإ دلينف. وال بغنإ دلينف. وال   رأررأرلنلننييهنا ا خاا بندون ت  ني نييهنا ا خاا بندون ت  ني   تناقب مثف هال ا نتلا ب راقا عاميا توخد نييها اردلا ، وت نادلتناقب مثف هال ا نتلا ب راقا عاميا توخد نييها اردلا ، وت نادل

م نا    ، ودنينو الشننها عننجل. ومنف نيرانت اقنول أمنجل تاقنى هنال الضناد م نا    ، ودنينو الشننها عننجل. ومنف نيرانت اقنول أمنجل تاقنى هنال الضناد   سيما أن دانيو الالراقني هنو احملانيلنا عانىسيما أن دانيو الالراقني هنو احملانيلنا عانى

  اشنااون   عنندم وجننود إسنناد لاضنناد ا يالالنا لان ننت النننا د غنإ من ننالني ، رن منف مننناشنااون   عنندم وجننود إسنناد لاضنناد ا يالالنا لان ننت النننا د غنإ من ننالني ، رن منف مننن  ابإلسنناد ، والنناانابإلسنناد ، والنناان

دلنيالظ نياصنالظ رن منف دلنيالظ نياصنالظ رن منف   ا عنن الشنير   هنال ا ننتلا لنيسا عنن الشنير   هنال ا ننتلا لنيسوار نوار ن  اقرأهنا منالك اقنول هاناا أ ناةا عنن  نييل.اقرأهنا منالك اقنول هاناا أ ناةا عنن  نييل.

قنند  ، ولننيس ابننن غنناي ا قدسننل وال قنند  ، ولننيس ابننن غنناي ا قدسننل وال   نيراننت اننن دل بننجل ، وال سننيما أن اخلننالف مننن وخ   م نني ال امنناا مننننيراننت اننن دل بننجل ، وال سننيما أن اخلننالف مننن وخ   م نني ال امنناا مننن

إعنالم النننادو النانناا(. بننف خأاننا مننالم مانل بننن أم إعنالم النننادو النانناا(. بننف خأاننا مننالم مانل بننن أم ))  سناجقال  ادل  نا أول مننن قنال بننالك ممنا ذمننر صناحيسناجقال  ادل  نا أول مننن قنال بننالك ممنا ذمننر صناحي

هنن   م ابنجل تثقينه الاننان :)حن  ال ماناد هنن   م ابنجل تثقينه الاننان :)حن  ال ماناد 501501ابن مانل ال نقال ا  نوع سننا ابن مانل ال نقال ا  نوع سننا   وقد قالوقد قال  طالي وغإل   ذلك.طالي وغإل   ذلك.



 رجهنا ااناذهللا  رجهنا ااناذهللا   ان ت بضاد ، وال مييملها من ًاا ، وإ ا اوقو منف واحندو منهمنا موق هنا ، و رجهنا مننان ت بضاد ، وال مييملها من ًاا ، وإ ا اوقو منف واحندو منهمنا موق هنا ، و رجهنا منن  مرى أحداظ مرى أحداظ 

ينهمنا   م نا  وال قنر ن(. ص ينهمنا   م نا  وال قنر ن(. ص نينال االرقنون بنينال االرقنون ب  الثاقي ، إذا م ي أو قرأ القر ن ال غإ ، نيتما ال اما وأمثر اخلاصناالثاقي ، إذا م ي أو قرأ القر ن ال غإ ، نيتما ال اما وأمثر اخلاصنا

ا  اصنران مشناخما أ نرى ، ب ند أن مقنرأ خأر ا شناار الانرام مالندم وخ ا  اصنران مشناخما أ نرى ، ب ند أن مقنرأ خأر ا شناار الانرام مالندم وخ   ولا نداث عنن الضناد عنند القنرااولا نداث عنن الضناد عنند القنراا  9191

  حاللنجل   ، وهنو صناحي  ناو ابلشنير ا  نول النار حندثت لنجل حادثنا منو أحند منن ان قنونحاللنجل   ، وهنو صناحي  ناو ابلشنير ا  نول النار حندثت لنجل حادثنا منو أحند منن ان قنون  إبراهيم الدوسررإبراهيم الدوسرر

ا  ول وق ها  يياظ لامقناخئ ا  ول وق ها  يياظ لامقناخئ   هن ، ومانهن ، ومان12931293 راون ا شهوخون عام  راون ا شهوخون عام الضاد  الف الضاد الن اقرأ  ا القراا ا الضاد  الف الضاد الن اقرأ  ا القراا ا 

ا هدر ال ناسل ، نياس  ضرل واس  ابجل نيام ا ني ني انم بنالينجل ا هدر ال ناسل ، نياس  ضرل واس  ابجل نيام ا ني ني انم بنالينجل   ا  راا نيرنيو أمرل إىل ارس اذ ارما الشير حممدا  راا نيرنيو أمرل إىل ارس اذ ارما الشير حممد

  والغرل منن هنال ا ناقشنا الوصنول إىل خأر مقننو من نه  والغرل منن هنال ا ناقشنا الوصنول إىل خأر مقننو من نه    [.[.3131--2929الناناا ص الناناا ص   ووو باملر إعالم النادوووو باملر إعالم النادو

...( اهننن بننوخك   الشننير عننند الننرمحن الشننهرر ل نندم ...( اهننن بننوخك   الشننير عننند الننرمحن الشننهرر ل نندم ا نننتلا إن  نناا   ، بنندون ت  نني لننرأر سننابت ، ا نننتلا إن  نناا   ، بنندون ت  نني لننرأر سننابت ،   هننالهننال

ال   نني واإلم نناف ايينند الننار ال انننالجل وال ا  ننن   أحنند وال اننرم غننإل ابلننننا  أو الالنننوهللا وإن منننت أميننف ال   نني واإلم نناف ايينند الننار ال انننالجل وال ا  ننن   أحنند وال اننرم غننإل ابلننننا  أو الالنننوهللا وإن منننت أميننف 

   ما ا   اان . ما ا   اان .إىل احملانيلا عاى ت ايم الناض لاياليا م قها ال  يح عاى ما س َّرل ارإىل احملانيلا عاى ت ايم الناض لاياليا م قها ال  يح عاى ما س َّرل ار

اِد َوالظَّاِء في  اِد َوالظَّاِء في }اْلفَْرُق بَْيَن ُصوَرِة الضَّ }اْلفَْرُق بَْيَن ُصوَرِة الضَّ

ْسِم{ ْسِم{الرَّ   الرَّ
  

ما الالرهللا بني خسم الضاد واللاا قدميا وحداثا ب ايوا    اه ا  النيا بيِ نا نيقد مامت ال ر  ال تالرهللا بنني أخب نا ما الالرهللا بني خسم الضاد واللاا قدميا وحداثا ب ايوا    اه ا  النيا بيِ نا نيقد مامت ال ر  ال تالرهللا بنني أخب نا   

مننت تا نني قنندميا مننت تا نني قنندميا أحننرف   الرسننم وهننل ) ص ل ط ظ ( وهننال ارحننرف ارخب ننا تنننمى طحننرف اإلطننناهللا وماأحننرف   الرسننم وهننل ) ص ل ط ظ ( وهننال ارحننرف ارخب ننا تنننمى طحننرف اإلطننناهللا وما

مجي ها بشاف حرف  ال اد ) ص ( والار نيرهللا بني هال اارف ارخب ا    اخلط  م ر بن عاصنم الايثنل حينث مجي ها بشاف حرف  ال اد ) ص ( والار نيرهللا بني هال اارف ارخب ا    اخلط  م ر بن عاصنم الايثنل حينث 

أ ف ال اد وأعام الضاد بنق ا من نينوهللا ني مينملت ال ناد منن أ  هنا الضناد وجناا إىل سنن  ال ناد وأطالنجل وج انجل  أ ف ال اد وأعام الضاد بنق ا من نينوهللا ني مينملت ال ناد منن أ  هنا الضناد وجناا إىل سنن  ال ناد وأطالنجل وج انجل  

ني نف   ال ناا إال أمنجل أعانم اللناا بنق نا منن نينوهللا ني نف   ال ناا إال أمنجل أعانم اللناا بنق نا منن نينوهللا مارله ني اخ خ ها هااا ) ط ( وني ف   اللاا منالك ممنا مارله ني اخ خ ها هااا ) ط ( وني ف   اللاا منالك ممنا 



  الضناد:الضناد:  حنرفحنرفني مينملت هنال ارحنرف عنن ب ضنها نيانملال   عننا  نإ اينملاا منن مق نجل لام ن ه الشنراه . و ني مينملت هنال ارحنرف عنن ب ضنها نيانملال   عننا  نإ اينملاا منن مق نجل لام ن ه الشنراه . و 

ومج نجل عانى ومج نجل عانى   جودت جادا حننا وحنننا؛جودت جادا حننا وحنننا؛  اؤمث اقال:اؤمث اقال:و و     اامراامر  الالم،الالم،  وهو من ااروف الشاراا  رججل من منال حوهو من ااروف الشاراا  رججل من منال ح

الضاد الاانيينا  الضاد الاانيينا  --11  ولجل أموا :ولجل أموا :  وهو اسم ل دد الثما ا ا من حنا  ايمفوهو اسم ل دد الثما ا ا من حنا  ايمف  داتداتال تميث جاال تميث جا  ال امإ أجواد وعاىال امإ أجواد وعاى

  --22  وعنند ا ا قنى جنادوعنند ا ا قنى جناد  أحننا أحننا اانل اانل نيهنم ع نيهنم ع   اا نالنون عنن جنماد ؛ وأجنداد بنامر الضناد  قنال الشناعر:اا نالنون عنن جنماد ؛ وأجنداد بنامر الضناد  قنال الشناعر:  ممناممنا

  جناد ال اننمل والضننروخو نيننن ضجناد ال اننمل والضننروخو نيننن ض  --44      نيننضَّ نيننضَّ   ؛؛  الضناد ا دغمننا  ننو: خلَّ الضناد ا دغمننا  ننو: خلَّ --33  وقضننضوقضننض  الضناد ا اننرخو  و:نيضننض؛الضناد ا اننرخو  و:نيضننض؛

الضناد الضناد --55  النملار النملار   وأهنف  راسنان قاطننا عانى صنيغاوأهنف  راسنان قاطننا عانى صنيغا  و هم ا  نراني عامناو هم ا  نراني عامنا  حقيقا الدالحقيقا الدال  عاىعاى  ان ت ابلضادان ت ابلضادالناض الناض 

  ::  الضاد ا ندلناالضاد ا ندلنا--77  ارصف  و : جر ؛حضر ؛نيرلارصف  و : جر ؛حضر ؛نيرل  الضادالضاد--66     الالجل الالجل  أرأرا شددو ا ننيا ابلال ح تقول: جادل ا شددو ا ننيا ابلال ح تقول: جادل 

اد عننننندهم افدهنننند اد عننننندهم افدهنننند قننننال اخلايف:الضننننقننننال اخلايف:الضنننن::الاغننننوى الاغننننوى     الضننننادالضنننناد--88    00  والنضنضننننا لا رمنننناوالنضنضننننا لا رمننننا  مالن ن ننننامالن ن ننننا    إمننننا عننننن ال ننننادإمننننا عننننن ال نننناد

وهنو وهنو   حنرف اللناا:حنرف اللناا:. وأمنا . وأمنا   أمنوا إذا خمنت القينام نيتمننفأمنوا إذا خمنت القينام نيتمننف  انوم نياخقنت مالاناانوم نياخقنت مالانا  منت  جنادمنت  جناد  قنال الشناعر:قنال الشناعر:  الضن يهالضن يه

واق نر؛واامر واؤمنث ؛ مج نجل عانى ال نامإ واق نر؛واامر واؤمنث ؛ مج نجل عانى ال نامإ    نرو الناال ميند نرو الناال ميند  ذنامسذنامس  ال ايناال اينا  ارسنانارسنان  خاوضخاوض رججل من  رججل من   لثوىلثوى  حرفحرف

  ::  اللناا الاانيينااللناا الاانيينا--11  أمنوا :أمنوا :  ولنجلولنجل    ايمنفايمنف  حننا حننا وهنو اسنم لا ندد ال نن ما ا منن وهنو اسنم لا ندد ال نن ما ا منن   ال تمينث ًناااتال تمينث ًنااات  وعانىوعانى  أًنوااأًنواا

الننالس الننالس   ا ينتا ينت  ال  ام ب نجل إذا منهل حن  الال  ام ب نجل إذا منهل حن  ال   و مظَّ  و مظَّ   ::  اللاا ا دغمااللاا ا دغما--22  اللالماللالم  تق  ر عايها من ذمرتق  ر عايها من ذمر  النالنوهى وهى 

اللناا اللناا --44  الناالالناال  صنوخوصنوخو     نا  نا   نينن ض النناض ان نتنينن ض النناض ان نت  ::  ًناا ال انمل والضنروخوًناا ال انمل والضنروخو--33  منن االمن الامنن االمن الا  ا نرترا نرتر   ن  ن والالنا والالنا 

  قنالقنال  الاغنورالاغنوراللناا اللناا --77  اللاا ا ندلنا  نو وقنيظ ووقينااللاا ا ندلنا  نو وقنيظ ووقينا--66  ملر؛  ظملر؛  ظ   و ًام؛ و ًام؛  ::  ففاللاا ارصاللاا ارص--55  اسم موجواسم موجو

مااننذ مااننذ     الثندرالثندرًناا ًناا   ****عانو ا هرمنجلعانو ا هرمنجل  ما نت منن حنىما نت منن حنى))  ثنداها قنال الشناعر:ثنداها قنال الشناعر:  اخلايف: اللاا عندهم ال او  ا ثنيااخلايف: اللاا عندهم ال او  ا ثنيا

:انطنوخ وإ نا :انطنوخ وإ نا نيينجل قانوهنا طناا اقولنون نيينجل قانوهنا طناا اقولنون   وق نتوق نت  منالم النننط وإذامنالم النننط وإذا      وع سنر صنناعا اإلعرا :أ نا ال توجند وع سنر صنناعا اإلعرا :أ نا ال توجند   ((هاخمنجلهاخمنجل

اإلمنام أبنو عمنرو اإلمنام أبنو عمنرو   اقنولاقنول  منيس اااجا إىل إتقان الال ف بني هاان اارنيني:منيس اااجا إىل إتقان الال ف بني هاان اارنيني:  اثميا:اثميا:  انلرانلر  نياعول من ملرنياعول من ملر  هو انًوخهو انًوخ

  وحي نف فنم بنجل اسنم الدخاانا م رنيناوحي نف فنم بنجل اسنم الدخاانا م رنينا  الن الوو؛الن الوو؛  القنر ن وواندالقنر ن وواند  نينخمن  نا اامنف بنجل ل النينينخمن  نا اامنف بنجل ل الني  النداين   م ابنجل ال  داند ) النداين   م ابنجل ال  داند ) 



لاللنجل لاللنجل       الالنرهللا بينهمناالالنرهللا بينهمنا  القناخئالقناخئالاغنا  ومن    ا نرف الاغنا  ومن    ا نرف   جنف واسن  مالجنف واسن  مال  عنمل و   عنمل و   م نا م نا       الالنرهللا بنني الضناد واللناا الالنرهللا بنني الضناد واللناا 

:ت ن ننت لغننات :ت ن ننت لغننات ارصننم ل ارصننم ل واقننول واقننول   بينهمننابينهمننا  صنناخ الحنننا مننندال لانن الوو ومغننإا   ننذ مننالم   عننمل وجننف ال نن الف منناصنناخ الحنننا مننندال لانن الوو ومغننإا   ننذ مننالم   عننمل وجننف ال نن الف مننا

  إتقان الال ف بينهماإتقان الال ف بينهما  ))واقول صاحي ال ني واقول صاحي ال ني   ( اهن( اهن  الالرهللا بني الضاد واللااالالرهللا بني الضاد واللاا  أ اف منأ اف من  نييهانييها  ال ر  ماها نيام أجدال ر  ماها نيام أجد

  لاقناخئلاقناخئوم رنينا  رجهمنا البند مننجل وم رنينا  رجهمنا البند مننجل   للناا واجنيللناا واجنيااوإتقان الال ف بني الضناد و وإتقان الال ف بني الضناد و   ))وأ إا اقول المل شرىوأ إا اقول المل شرى( اهن ( اهن   واجيواجي

  ..( اهن ...( اهن .  أمثر ال ام ال االرقون بني اارنينيأمثر ال ام ال االرقون بني اارنيني  نيخمننيخمن

اِد  ِ في الضَّ اِد }أَْبيَاُت َعلَُم الدَّيِن السََّخاِوي  ِ في الضَّ }أَْبيَاُت َعلَُم الدَّيِن السََّخاِوي 

  َوَشْرُحَها{َوَشْرُحَها{
وهنال الق نيدو م ا هنا  اقنول وهنال الق نيدو م ا هنا  اقنول   النَّنَياِورُّ،النَّنَياِورُّ،مال اا ل انم الندان مال اا ل انم الندان وقنف الشرن ربيات الق يدو  ال بد من ترمجا وقنف الشرن ربيات الق يدو  ال بد من ترمجا   

  نييجل الناًم :نييجل الناًم :

ََ القر ِن * و اروُد َ ْتَو أ مَا اإلتقاِن ((   ََ القر ِن * و اروُد َ ْتَو أ مَا اإلتقاِن (()) ََّي َمْن اَروُم تالوَو   )) ََّي َمْن اَروُم تالوَو

ََ نييجل َلَواِن ((   ا ُمالٍرطا * أْو مدَّ ماال مدَّ ََ نييجل َلَواِن (()) ال حَتْنِي ال َّْاواَد َمدًّ ا ُمالٍرطا * أْو مدَّ ماال مدَّ   )) ال حَتْنِي ال َّْاواَد َمدًّ

َد ب د مدٍ   ملوظ    َد ب د مدٍ   ملوظ )) أو أْن ُتشدِ    * أْو أْن تَنُاوَك اارَف مالن ْاراِن ((* أْو أْن تَنُاوَك اارَف مالن ْاراِن (()) أو أْن ُتشدِ 

  )) أو أن تَناُلوَل  مملِو ُمَ هوِ عاظ * نيَنَياِلرَّ سامُ ها من الغَثياِن (()) أو أن تَناُلوَل  مملِو ُمَ هوِ عاظ * نيَنَياِلرَّ سامُ ها من الغَثياِن ((  

  )) لا رِف ميملاٌن نيال تُك طاغياظ * نييجل وال تُك ُ ِْنَر ا يملاِن (()) لا رِف ميملاٌن نيال تُك طاغياظ * نييجل وال تُك ُ ِْنَر ا يملاِن ((

  

ننِد بننِن َعْنننِد ال َّننَمد  وهننووهننو   ننِد بننِن َعْنننِد ال َّننَمدَأبُننو اَاَنننِن َعِاننلُّ بننُن حُمَمَّ   2323مقننال مننن م ننا  سننإ أعننالم الننننالا و مقننال مننن م ننا  سننإ أعننالم الننننالا و وهننال الرتمجننا وهننال الرتمجننا   َأبُننو اَاَنننِن َعِاننلُّ بننُن حُمَمَّ

ننِد بنننِ ) ا) ا  123123صص ْاِن، َأبُننو اَاَنننِن َعِاننلُّ بننُن حُمَمَّ ننِد بنننِ لشَّننْيُر، اإِلَمنناُم، الَ الََّمننُا، َ ننْيُر الُقننرَّاِا َواُرَداَبِا، َعاَننُم النندِ  ْاِن، َأبُننو اَاَنننِن َعِاننلُّ بننُن حُمَمَّ  َعْنننِد  َعْنننِد لشَّننْيُر، اإِلَمنناُم، الَ الََّمننُا، َ ننْيُر الُقننرَّاِا َواُرَداَبِا، َعاَننُم النندِ 

، مملِاْننُف ِدَمْشننَت. ُولِننَد: َسننَنَا َئَنناٍن َوَمِْننننْيَ، َأْو َسننَنا ، مملِاْننُف ِدَمْشننَت. ُولِننَد: َسننَنَا َئَنناٍن َوَمِْننننْيَ، َأْو َسننَنا ال َّننَمِد بننِن َع َّنناِض افَْمننَداينُّ، اِ ْ ننِررُّ، النَّننَياِورُّ، الشَّننانِيِ لُّ ال َّننَمِد بننِن َع َّنناِض افَْمننَداينُّ، اِ ْ ننِررُّ، النَّننَياِورُّ، الشَّننانِيِ لُّ 



، َوِمْن َأِم ال َّا َو ِمْن: َأِم طَاِهٍر النِ َااِللِ  ، َوِمْن َأِم ال َّاِتْنو. َوَقِدَم الثنَّْغَر ِ  َسَنِا اثْننَنَ نْيِ َوَسْنِ نْيَ. َو َِ َو ِمْن: َأِم طَاِهٍر النِ َااِللِ  ِهِر بنِن َعنْوٍف، َومبِْ نَر ِمنْن ِهِر بنِن َعنْوٍف، َومبِْ نَر ِمنْن ِتْنو. َوَقِدَم الثنَّْغَر ِ  َسَنِا اثْننَنَ نْيِ َوَسْنِ نْيَ. َو َِ

،َأِم ايُيُنْوا َعَناِمَر بَأِم ايُيُنْوا َعَناِمَر ب ، َوِإْ َاِعْيَف بِن ََّيسنَي، َوِبِدَمْشَت ِمِن اْبِن َطَاَْ َذ، َوالِاْننِدرِ  ، َوَأِم الَقاِسِم الُنوِصْإِرِ  ، َوِإْ َاِعْيَف بِن ََّيسنَي، َوِبِدَمْشَت ِمِن اْبِن َطَاَْ َذ، َوالِاْننِدرِ ،ِن َعِالٍ  ، َوَأِم الَقاِسِم الُنوِصْإِرِ    ِن َعِالٍ 

. َوَأقنَرَأ  َنٍف. َوَتاَل اِبلنَّْنِو َعَاى: الشَّاِطِ ِ ، َوَأِم ايُْوِد، َوالِاْنِدرِ ، َوالشِ َهاِ  الَغمْلمَنِورِ  . َوَأقنَرَأ َوَحننْ َنٍف. َوَتاَل اِبلنَّْنِو َعَاى: الشَّاِطِ ِ ، َوَأِم ايُْوِد، َوالِاْنِدرِ ، َوالشِ َهاِ  الَغمْلمَنِورِ  اَض َدْهنراظ، َوَمنا َأسننَد اَض َدْهنراظ، َوَمنا َأسننَد النَّنالنَّنَوَحننْ

ا َ رِْاَن، اْم َنَنَو ِمْن َذِلَك رَمَّنجل تَنالَ َعَاْيِهَمنا بِنن )ا ُنْنِهب(، ا َ رِْاَن، اْم َنَنَو ِمْن َذِلَك رَمَّنجل تَنالَ َعَاْيِهَمنا بِنن )ا ُنْنِهب(،   الِقَراااِت َعِن الَغمْلمَِورِ  َوالِاْنِدرِ ، وََمااَن َأْعَاى ِإْسَناداظ ِمنالِقَراااِت َعِن الَغمْلمَِورِ  َوالِاْنِدرِ ، وََمااَن َأْعَاى ِإْسَناداظ ِمن

لنَّننْنو، نَيِقْيننَف: ِإمَّننجُل اْج نننَي َذلِننَك ِلَمنَنناٍم خَ ُل. وََمنناَن ِإَمامنناظ ِ  لنَّننْنو، نَيِقْيننَف: ِإمَّننجُل اْج نننَي َذلِننَك ِلَمنَنناٍم خَ ُل. وََمنناَن ِإَمامنناظ ِ  َوَ ْ َاُاننْن طَِ ننَرٍو اَنننَرى اإِلقْنننَراَا بِننجِل َوالَ مبَنناَ   َاَد َعاَننى اَوَ ْ َاُاننْن طَِ ننَرٍو اَنننَرى اإِلقْنننَراَا بِننجِل َوالَ مبَنناَ   َاَد َعاَننى ا

 ال نَّاْلِننْإِ. َصننََّه َوَأقنَرَأ َوَأنيَناد،  ال نَّاْلِننْإِ. َصننََّه َوَأقنَرَأ َوَأنيَناد، الَ َربِيَِّا، َبِ ْإاظ اِبلاَُّغِا، نَيِقْيهاظ، ُماْلِ ياظ، َعاِلماظ اِبلِقَراااِت َوِعَاِاَها، ُذَنوِ داظ َفَنا، اَبخِعناظ ِ  الَ َربِيَِّا، َبِ ْإاظ اِبلاَُّغِا، نَيِقْيهاظ، ُماْلِ ياظ، َعاِلماظ اِبلِقَراااِت َوِعَاِاَها، ُذَنوِ داظ َفَنا، اَبخِعناظ ِ  

ْاِن َأبُنو الاَلننْ ِح ارَْمَ ناِخرُّ َوَخوَ َوَخوَ  ْاِن َأبُنو الاَلننْ ِح ارَْمَ ناِخرُّ ى الَاثِنْإَ، َوبَن ُنَد ِصنيُ جل، َوَتَانناثَنَر َعَاْينجِل الُقنرَّاُا. تَنالَ َعَاْيننجِل: َ ْنُس الندِ  ْاِن ى الَاثِنْإَ، َوبَن ُنَد ِصنيُ جل، َوَتَانناثَنَر َعَاْينجِل الُقنرَّاُا. تَنالَ َعَاْيننجِل: َ ْنُس الندِ  ْاِن ، َوِ نَهاُ  النندِ  ، َوِ نَهاُ  النندِ 

ْانِ  ْاِن الننملَواِورُّ، َوتَِقننلُّ النندِ  ْاِن ابْننُن َأِم النندُّخِ ، َو َاْننُن النندِ  ْانِ َأبُننو َ نناَمَا، َوَخِ ننيُد النندِ  ْاِن الننملَواِورُّ، َوتَِقننلُّ النندِ  ْاِن ابْننُن َأِم النندُّخِ ، َو َاْننُن النندِ  اَنْ ُقننْوُ  ايََرا ِننِدرُّ، َوالشَّننْيُر حنننٌن اَنْ ُقننْوُ  ايََرا ِننِدرُّ، َوالشَّننْيُر حنننٌن   َأبُننو َ نناَمَا، َوَخِ ننيُد النندِ 

ْمَياِطل ، َوملَنناُم   ال َّننَقاِ ل ، َومَجَننالال َّننَقاِ ل ، َومَجَننال ننُد ابْننن النندِ  ْاِن حُمَمَّ ْاِن َجْ اَلننر بننن َدمُوقَننا، َوَ ْننُس النندِ  ْاِن الاَلاِجننِالُّ، َوَخِجننل النندِ  ْمَياِطل ، َوملَنناُم النندِ  ننُد ابْننن النندِ  ْاِن حُمَمَّ ْاِن َجْ اَلننر بننن َدمُوقَننا، َوَ ْننُس النندِ  ْاِن الاَلاِجننِالُّ، َوَخِجننل النندِ  النندِ 

نن ننُد بننُن َعْنننِد الَاننِر ِْ ال ِ ْاِاْننمِلرُّ، َوالشِ  ْاِن حُمَمَّ ننالندِ  ننُد بننُن َعْنننِد الَاننِر ِْ ال ِ ْاِاْننمِلرُّ، َوالشِ  ْاِن حُمَمَّ ْاِن الاَلنناخِِقلُّ، الندِ  ٌو. َوَحنندََّه َعْنننجُل: الشَّننْيُر  َاْننُن النندِ  ْاِن الاَلنناخِِقلُّ، َهاُ  ابْننن مملهنٍر، َوِعنندَّ ٌو. َوَحنندََّه َعْنننجُل: الشَّننْيُر  َاْننُن النندِ  َهاُ  ابْننن مملهنٍر، َوِعنندَّ

ِقْيِقلُّ، َواخلَِ ْيُي َ َرُف الد ِ  ِقْيِقلُّ، َواخلَِ ْيُي َ َرُف الد ِ َوايََماُل اْبُن َمِثْإٍ، َوالرَِّ ْيُد بُن ا َُ اِ ِم، َوحُمَمَُّد بُن قَامْيَاَ  الدَّ   ْاِن الاَلنمَلاِخرُّ، َوِإبْننَراِهْيُم ابْننُ ْاِن الاَلنمَلاِخرُّ، َوِإبْننَراِهْيُم ابْننُ َوايََماُل اْبُن َمِثْإٍ، َوالرَِّ ْيُد بُن ا َُ اِ ِم، َوحُمَمَُّد بُن قَامْيَاَ  الدَّ

، َوَأبُننو َعِاننلِ  ابْننُن اخلَننالَِّل، َوِإبْنننَراِهْيُم بننُن الن ِ ننْإِ، َوِإْ َاِعْيننُف بننُن َمْا ُنننْوٍم، َوالننملَّْانُ  ، َوَأبُننو َعِاننلِ  ابْننُن اخلَننالَِّل، َوِإبْنننَراِهْيُم بننُن الن ِ ننْإِ، َوِإْ َاِعْيننُف بننُن َمْا ُنننْوٍم، َوالننملَّْانُ ا َُير ِِمننلِ  ، ِإبْنننَراِهْيُم ابْننُن الشننإَاِ رِ ،   ا َُير ِِمننلِ  ِإبْنننَراِهْيُم ابْننُن الشننإَاِ رِ 

 ِإىَل النَّاِض، َوانِيَر ااُْرَمنِا، ُم َّرحناظ لِا ََّااُّنِه،  ِإىَل النَّاِض، َوانِيَر ااُْرَمنِا، ُم َّرحناظ لِا ََّااُّنِه، َو َ ُرْوَن. وََماَن َمَو َسَ ِا ُعُاْوِمجِل َونَيَضا ِِاجِل َدا ِناظ، َحنَن اَرْ اَلهللِا، حُمنَّناظ َو َ ُرْوَن. وََماَن َمَو َسَ ِا ُعُاْوِمجِل َونَيَضا ِِاجِل َدا ِناظ، َحنَن اَرْ اَلهللِا، حُمنَّناظ 

ِ  ُذَاَّننَدْاِن، َو)الرَّا ِيَننَا( ِ  ُذَاَّننٍد، َولَننجُل ِم َنناُ  )مَجَنناِل الُقننرَّاِا(، ِ  ُذَاَّننَدْاِن، َو)الرَّا ِيَننَا( ِ  ُذَاَّننٍد، َولَننجُل ِم َنناُ  )مَجَنناِل الُقننرَّاِا(، ( ( الشَّنناطنَياَ الشَّنناطنَياَ ))لَننْيَس لَننجُل  ننغٌف ِإالَّ الِ ْاننُم َومشننُرُل. َ ننَرَن لَننْيَس لَننجُل  ننغٌف ِإالَّ الِ ْاننُم َومشننُرُل. َ ننَرَن 

ِ (، َوباَغ ِ  ال نَّاْلِنْإِ ِإىَل الَاهِه، َوَذِلَك ِ  َأْخَبِو ُذَاََّداٍت، َوَ َرَن )ا اَُل  نَف( ِ  ِ (، َوباَغ ِ  ال نَّاْلِنْإِ ِإىَل الَاهِه، َوَذِلَك ِ  َأْخَبِو ُذَاََّداٍت، َوَ َرَن )ا اَُل  نَف( ِ  وَِمَ اُ  )ُمِنْإ الد ََّيِجل ِ  ا َداوَِمَ اُ  )ُمِنْإ الد ََّيِجل ِ  ا َدا

ٍو، َوِ  َهننَاا ِ نناَلُف ٍو، َوِ  َهننَاا ِ نناَلُف َأْخبَننِو ُذَاَّننَداٍت، َولَننجُل الننن لُم َوالننَّثْنننُر. وََمنناَن اَننرت  ُى ِ  ِإقْنننَراِا اثْننَنننْيِ نيَننَتْمَثر ُمننف  َواِحننٍد ِ  ُسننْوخَ َأْخبَننِو ُذَاَّننَداٍت، َولَننجُل الننن لُم َوالننَّثْنننُر. وََمنناَن اَننرت  ُى ِ  ِإقْنننَراِا اثْننَنننْيِ نيَننَتْمَثر ُمننف  َواِحننٍد ِ  ُسننْوخَ 

ْاِن ِبلَنناِهِر   النُّنننَِّا، رَمنَّنَننا أُمننراَن اِبإِلمَ نناِت ِإىَل قَنناِخٍئ لِنننَناْلَهَم َوم قننَف َومَن َننَدبنََّر. َوقَننْد َونيَننَد عاَننىالنُّنننَِّا، رَمنَّنَننا أُمننراَن اِبإِلمَ نناِت ِإىَل قَنناِخٍئ لِنننَناْلَهَم َوم قننَف َومَن َننَدبنََّر. َوقَننْد َونيَننَد عاَننى ْاِن ِبلَنناِهِر النُّننْا َان َصنناَلِن النندِ  النُّننْا َان َصنناَلِن النندِ 

، َوبَننْيَ َأمَّجُل اْمَ َدَن َأْاضاظ الرَِّ نْيَد الاَلناخِِقلَّ، َوبَننْيَ َعاَّا ِ  َسَنِا ِستٍ  َوَئَاِمنْيَ  ََمَن احمَلاصَرِو، نيَاْمَ َدَحجُل بَِق يَدٍو َطِواْنَاٍا، َواتنَّاَلَت َعاَّا ِ  َسَنِا ِستٍ  َوَئَاِمنْيَ  ََمَن احمَلاصَرِو، نيَاْمَ َدَحجُل بَِق يَدٍو َطِواْنَاٍا، َواتنَّاَلَت  َأمَّجُل اْمَ َدَن َأْاضاظ الرَِّ نْيَد الاَلناخِِقلَّ



َسننَنَا ثَنناَلٍه َسننَنَا ثَنناَلٍه   ا َْمننُدوَحنْيِ ِ  ا َننْوِت َأْ اَننُد ِمننْن ما َننِا َعنناٍم. قَنناَل اإِلَمنناُم َأبُننو َ نناَمَا: َوِ  اَثين عشننَر مُجَنناَدى ا ِ ننَرِو،ا َْمننُدوَحنْيِ ِ  ا َننْوِت َأْ اَننُد ِمننْن ما َننِا َعنناٍم. قَنناَل اإِلَمنناُم َأبُننو َ نناَمَا: َوِ  اَثين عشننَر مُجَنناَدى ا ِ ننَرِو،

ْبَنِا ال َّناِايَِّا، وََمناَن َعاَنى ِجَنا َتِنجِل َوَأْخبَِ نْيَ َوِستِ  ما ٍَا، تُنُو ِ َ َ ْيُيَنا َعاَ َوَأْخبَِ نْيَ َوِستِ  ما ٍَا، تُنُو ِ َ َ ْيُيَنا َعاَ  ْاِن عاَلَمُا  ََمامجِِل َوَ ْيُر َأَوامجِِل مبَْنملِلِنجِل اِبلرتُّ ْبَنِا ال َّناِايَِّا، وََمناَن َعاَنى ِجَنا َتِنجِل ُم الدِ  ْاِن عاَلَمُا  ََمامجِِل َوَ ْيُر َأَوامجِِل مبَْنملِلِنجِل اِبلرتُّ ُم الدِ 

َمنناَن اُنْقننِرُئ َمنناَن اُنْقننِرُئ . قُنْاننُت:  . قُنْاننُت:  َهينَننٌا َوَجالَلَننٌا َوِإ نَنناٌت، َوِمْنننجُل اْسنن َناَلْدُت ُعُاْومنناظ مَجَّنناظ َمننالِقَرااات، َوال نَّاْلِنننْإِ، َونيُننُنننْوِن الَ َربِيَّنناَهينَننٌا َوَجالَلَننٌا َوِإ نَنناٌت، َوِمْنننجُل اْسنن َناَلْدُت ُعُاْومنناظ مَجَّنناظ َمننالِقَرااات، َوال نَّاْلِنننْإِ، َونيُننُنننْوِن الَ َربِيَّننا

ْبَِا، َوَلجُل َحْاَقٌا اِبيَاِموِ  ْبَِا، َوَلجُل َحْاَقٌا اِبيَاِموِ اِبلرتُّ   . . ( اهن( اهن  اِبلرتُّ

  

  قال رحمه هللا في نونيته في التجويد :قال رحمه هللا في نونيته في التجويد :

  )) والضاُد عاٍل ُمن  يُف ُم ََنٌت * َجِهٌر َاِافٌّ لداجل مفُّ لناِن (()) والضاُد عاٍل ُمن  يُف ُم ََنٌت * َجِهٌر َاِافٌّ لداجل مفُّ لناِن ((    ..11

  )) حا ا لناِن ابلال احِا قَنيِ ٍم * َذخٍ  رحاام ااروف ُم اِن (()) حا ا لناِن ابلال احِا قَنيِ ٍم * َذخٍ  رحاام ااروف ُم اِن ((    ..22

  وُم نيما أبَدوا ِسوى * الِم ُمالَيَمٍا ِبال ِعرنياِن ((وُم نيما أبَدوا ِسوى * الِم ُمالَيَمٍا ِبال ِعرنياِن (()) مْم خاَمجُل ق)) مْم خاَمجُل ق    ..33

  عن ًاٍا نيالل * )أْجَاْاَن( أو   )ِغيَض( اْشَ ِنهاِن ((عن ًاٍا نيالل * )أْجَاْاَن( أو   )ِغيَض( اْشَ ِنهاِن ((  ابإلاضانابإلاضان)) َميِ مْلُل )) َميِ مْلُل     ..44

( وُ ْاُل ذا ِإْذعان ((ِ     ..55 ( وُ ْاُل ذا ِإْذعان ((ِ )) ومااك )حُمْ َضُر( )وانِجَرُو إىل( * و )وال حَيُضُّ   )) ومااك )حُمْ َضُر( )وانِجَرُو إىل( * و )وال حَيُضُّ

( غَإ ِجناِن (()) وَأبِْنجُل عند ال اا  ُو )أنَيْضُ ْم( * وال)) وَأبِْنجُل عند ال اا  ُو )أنَيْضُ ْم( * وال    ..66 ( غَإ ِجناِن (( اِا  ُو )اْج رَّ    اِا  ُو )اْج رَّ

  )) واييِم  ُو )ا الْض جناَحك( ِمثَاجل * والنوِن  ُو )حيَِْضَن( ِقْنجُل وعاِن (()) واييِم  ُو )ا الْض جناَحك( ِمثَاجل * والنوِن  ُو )حيَِْضَن( ِقْنجُل وعاِن ((    ..77

ْ حيُث اْاَ ِقيان ((ِ     ..88 ْ حيُث اْاَ ِقيان ((ِ )) والرا من )َوْليْضرِْبَن( أو الٍم من )نَيْضن *  نِف ِ ( َبنيِ    )) والرا من )َوْليْضرِْبَن( أو الٍم من )نَيْضن *  نِف ِ ( َبنيِ 

ًَْهَرك( َأْعرنِْيجُل تاْن ذا  اِن (()) وبياُن )ب ِض ُذموِ ِم( و)اْغُضْض( و)أمْن * ننقَ )) وبياُن )ب ِض ُذموِ ِم( و)اْغُضْض( و)أمْن * ننقَ     ..99 ًَْهَرك( َأْعرنِْيجُل تاْن ذا  اِن ((َض    َض 

  النيت ارول والثاين : قال الناًم خمحجل    النيت ارول والثاين : قال الناًم خمحجل      

  )) والضاُد عاٍل ُمن  يُف ُم ََنٌت * َجِهٌر َاِافٌّ لداجل مفُّ لناِن (()) والضاُد عاٍل ُمن  يُف ُم ََنٌت * َجِهٌر َاِافٌّ لداجل مفُّ لناِن ((

  )) حا ا لناِن ابلال احِا قَنيِ ٍم * َذخٍ  رحاام ااروف ُم اِن (()) حا ا لناِن ابلال احِا قَنيِ ٍم * َذخٍ  رحاام ااروف ُم اِن ((



انننني الننناًم خمحننجل   أن الضنناد الننن مننملل  ننا القننر ن اشننرتط نييهننا ال اننو انننني الننناًم خمحننجل   أن الضنناد الننن مننملل  ننا القننر ن اشننرتط نييهننا ال اننو الشننرن : أقننول واب  ال ونييننت والنننداد الشننرن : أقننول واب  ال ونييننت والنننداد 

واالسننن  الا واإلطنننناهللا وايهنننر وقولنننجل عننناِل إ ننناخو إىل صنننالا االسننن  الا ل انننو منننؤ رو الاننننان عنننند الننن االظ  نننا و واالسننن  الا واإلطنننناهللا وايهنننر وقولنننجل عننناِل إ ننناخو إىل صنننالا االسننن  الا ل انننو منننؤ رو الاننننان عنننند الننن االظ  نننا و 

ن وغاخ ااننك ن وغاخ ااننك االس  الا ذمرها الناًم لينني  ييمل الضاد عاى غإها  ال ال الا واإلطناهللا اق د بجل ام ناهللا الانااالس  الا ذمرها الناًم لينني  ييمل الضاد عاى غإها  ال ال الا واإلطناهللا اق د بجل ام ناهللا الانا

ارعاننى عاننى ب ننض عننند النن االظ  ننا واننؤدر ذلننك ال مننف ا ننر ال ننوت بننني الانننان والغنناخ . ووجننح أن الضنناد ارعاننى عاننى ب ننض عننند النن االظ  ننا واننؤدر ذلننك ال مننف ا ننر ال ننوت بننني الانننان والغنناخ . ووجننح أن الضنناد 

الال ي ا ذهوخو  نس هواا النالس م ها واااخ من تدنيت هنواا الننالس عنند الن االظ  نا وإال حتولنت إىل مهمنوض الال ي ا ذهوخو  نس هواا النالس م ها واااخ من تدنيت هنواا الننالس عنند الن االظ  نا وإال حتولنت إىل مهمنوض 

نُف : ني نف مضناخ  منن   الضاد والقر ن   انملل مبهموض الضاد بف مباهوخهنا . وقولنجلالضاد والقر ن   انملل مبهموض الضاد بف مباهوخهنا . وقولنجل نُف : ني نف مضناخ  منن )  َاِانفٌّ لدانجل منفُّ لننان (  َااِ  )  َاِانفٌّ لدانجل منفُّ لننان (  َااِ 

الااللننا وهننل ال  نني وم ننين ااننف أر ال اننن  يو ال ننامل الننار   ا نندخ  عايهننا أن  رجهننا ممننا مننان ان ننت  ننا الااللننا وهننل ال  نني وم ننين ااننف أر ال اننن  يو ال ننامل الننار   ا نندخ  عايهننا أن  رجهننا ممننا مننان ان ننت  ننا 

ني نن اا ال ننر  نيهننل صنن نا عاننى ال ننامل الننار   ا مننرض وا نندخ  عايهننا وسننهاا  ننن تنندخ  عايهننا برَّيجننا الالننم ني نن اا ال ننر  نيهننل صنن نا عاننى ال ننامل الننار   ا مننرض وا نندخ  عايهننا وسننهاا  ننن تنندخ  عايهننا برَّيجننا الالننم 

 قد أن مون  نرو الضناد صن نا انو  إ راجهنا حنني منا تيننر رر  نيى نينخمن منون الضناد  قد أن مون  نرو الضناد صن نا انو  إ راجهنا حنني منا تيننر رر  نيى نينخمن منون الضناد .والن ض ا  ر ا .والن ض ا  ر ا 

ص نا   م قها  عاى من   ا دخ  عايها ال ا ين إسقاط ال اايه عن القراا   إ راجها من غإ  رجهنا بنف هنم ص نا   م قها  عاى من   ا دخ  عايها ال ا ين إسقاط ال اايه عن القراا   إ راجها من غإ  رجهنا بنف هنم 

ىل (َوَلَقنْد َانَّنْراَن اْلُقنْر َن ىل (َوَلَقنْد َانَّنْراَن اْلُقنْر َن مااالون إب راجها من  رجها وا وىل عمل وجف   اؤمر اإلمنان إال مبا انهف عايجل قال ت امااالون إب راجها من  رجها وا وىل عمل وجف   اؤمر اإلمنان إال مبا انهف عايجل قال ت ا

( والواجنني عاننى القنناخئ إ راجهننا مننن  رجهننا رمنننا م  ننندون بنن الوو القننر ن ( والواجنني عاننى القنناخئ إ راجهننا مننن  رجهننا رمنننا م  ننندون بنن الوو القننر ن 1717لِاننا ِْمِر نيَنَهننْف ِمننْن ُمنندَِّمٍر( )القمننر:لِاننا ِْمِر نيَنَهننْف ِمننْن ُمنندَِّمٍر( )القمننر:

وإقاما حرونيجل مما مملل  ا الوحل وليس حنني منا تيننر لانف عنامل أو  نير م نناهف والنن النن ض أن ا  الننا وإقاما حرونيجل مما مملل  ا الوحل وليس حنني منا تيننر لانف عنامل أو  نير م نناهف والنن النن ض أن ا  الننا 

مننن  رجننجل حيننده ني نننا وااننت أن الال نننا   قننرااو القننر ن بغننإ مننا مننملل بننجل قننال صنناى   عايننجل مننن  رجننجل حيننده ني نننا وااننت أن الال نننا   قننرااو القننر ن بغننإ مننا مننملل بننجل قننال صنناى   عايننجل إب ننراو هنناا ااننرف إب ننراو هنناا ااننرف 

وسام ) اقراوا مما عام م ( قال مما عام م و  اقف مما تيننر لانف واحند مننا أو حنني منا انرى منف منن ت ندخ وسام ) اقراوا مما عام م ( قال مما عام م و  اقف مما تيننر لانف واحند مننا أو حنني منا انرى منف منن ت ندخ 

صاى   عاينجل وسنام لقولنجل  ت ناىل ( صاى   عاينجل وسنام لقولنجل  ت ناىل ( لإلقراا وال  ايم بف قرااو الضاد بغإ ما مملل  ا الوحل نييجل ني نا و الالا لان  لإلقراا وال  ايم بف قرااو الضاد بغإ ما مملل  ا الوحل نييجل ني نا و الالا لان  

نَنٌا َأْو ُاِ نينَنُهْم َعنَااٌ  َألِيٌم()الننوخ: منن ا انا نَنٌا َأْو ُاِ نينَنُهْم َعنَااٌ  َألِيٌم()الننوخ: منن ا انانيَنْاَيْ َاِخ الَِّااَن ُ َناِلاُلوَن َعنْن َأْمنرِِل َأْن ُتِ نينَنُهْم نِي نْ ( نيالال ننا الاننإو ( نيالال ننا الاننإو 6363نيَنْاَيْ َاِخ الَِّااَن ُ َناِلاُلوَن َعنْن َأْمنرِِل َأْن ُتِ نينَنُهْم نِي نْ

صنن اب جل  . و  رنيننا صنن اب جل  . و  رنيننا     عنندم حتقيننت  ننرو هنناا ااننرف ممننا مننان ان ننت بننجل الننن  صنناى   عايننجل وسننام وممننا عاننم  عنندم حتقيننت  ننرو هنناا ااننرف ممننا مننان ان ننت بننجل الننن  صنناى   عايننجل وسننام وممننا عاننم



النن االظ ابلضنناد الال نني ا البنند لاقنناخئ مننن م رنيننا ثالثننا أمننوخ : ارول م رنيننا مننن أاننن ختننرو   الالننم وحنندودها. النن االظ ابلضنناد الال نني ا البنند لاقنناخئ مننن م رنيننا ثالثننا أمننوخ : ارول م رنيننا مننن أاننن ختننرو   الالننم وحنندودها. 

والثاين : م رنيا صالاةا الن ت ميمل  ا عنن غإهنا والثالنث : م رنينا منا ا شنابجل م هنا منن الناحينا ا يرجينا وال نوتيا والثاين : م رنيا صالاةا الن ت ميمل  ا عنن غإهنا والثالنث : م رنينا منا ا شنابجل م هنا منن الناحينا ا يرجينا وال نوتيا 

هنن( هنن(   749749الاةا وما اشا ها من ارصوات حنن بن قاسم ا نرادر ) تالاةا وما اشا ها من ارصوات حنن بن قاسم ا نرادر ) تمن أصوات ارحرف وقد بني  رجها وصمن أصوات ارحرف وقد بني  رجها وص

) .... نيتمنننا  نننرو الضننناد نيقننند تقننندم أمنننجل  نننرو منننن أول حانينننا ) .... نيتمنننا  نننرو الضننناد نيقننند تقننندم أمنننجل  نننرو منننن أول حانينننا   109109  //108108 ننناخن مومينننا الننننياور بقنننول ص  ننناخن مومينننا الننننياور بقنننول ص 

الانان وما اايها من ارجراض واننغنل أن ا انم أمنجل لنيس ا نراد طول ااانينا منا حيناذر أق نى الاننان نينخمن الضناد الانان وما اايها من ارجراض واننغنل أن ا انم أمنجل لنيس ا نراد طول ااانينا منا حيناذر أق نى الاننان نينخمن الضناد 

اذاننا  يننرو القنناف والانناف بننف هننل منهمننا إىل الالننم ولننالك عنندها اخلايننف   ااننروف الشننارَّيت وال اذاننا  يننرو القنناف والانناف بننف هننل منهمننا إىل الالننم ولننالك عنندها اخلايننف   ااننروف الشننارَّيت وال لينننت حملينننت حم

 ننرو مننن  ننرو الضنناد حننرف غإهننا وختننرو مننن ايامنني ارميننن ومننن ايامنني ارانننر وإ راجهننا مننن ارانننر أانننر  ننرو مننن  ننرو الضنناد حننرف غإهننا وختننرو مننن ايامنني ارميننن ومننن ايامنني ارانننر وإ راجهننا مننن ارانننر أانننر 

ن نييهنا منن صنالات القنوو ن نييهنا منن صنالات القنوو عاى أمثر الناض مو أن   إ راجها من اينامنني صن وبا . وأمنا  صنالات الضناد نيناعام أعاى أمثر الناض مو أن   إ راجها من اينامنني صن وبا . وأمنا  صنالات الضناد نيناعام أ

أخبنننو صنننالات ومنننن صنننالات الضننن ه صنننالا واحننندو نيارخب نننا النننن منننن صنننالات القنننوو هنننل االسننن  الا واالسننن  الا أخبنننو صنننالات ومنننن صنننالات الضننن ه صنننالا واحننندو نيارخب نننا النننن منننن صنننالات القنننوو هنننل االسننن  الا واالسننن  الا 

واإلطناهللا وايهر وهل ا شاخ إليها بقولجل ) والضاد عال من  يف م نت جهر ( وال الا النن منن صنالات الضن ه واإلطناهللا وايهر وهل ا شاخ إليها بقولجل ) والضاد عال من  يف م نت جهر ( وال الا النن منن صنالات الضن ه 

لضناد منن اانروف ني رنينان و نا اللناا والنالم وذلنك لضناد منن اانروف ني رنينان و نا اللناا والنالم وذلنك الر اوو نيخمن الضاد حرف خ و ..... وأمنا منا اشن نجل باالنظ االر اوو نيخمن الضاد حرف خ و ..... وأمنا منا اشن نجل باالنظ ا

رن اللاا اشاخك الضاد   أوصانيجل ا اموخو غإ االس  الا ولالك ا ن د  ننهجل بنجل وعننر ال ميينمل بينهمنا واح ناو رن اللاا اشاخك الضاد   أوصانيجل ا اموخو غإ االس  الا ولالك ا ن د  ننهجل بنجل وعننر ال ميينمل بينهمنا واح ناو 

القنناخئ   ذلننك إىل الرَّيجنننا ال امننا ولانننن  ننرو اللنناا م مينننمل عننن  نننرو الضنناد ال ات ننال بنننني  رجيهمننا ولنننوال القنناخئ   ذلننك إىل الرَّيجنننا ال امننا ولانننن  ننرو اللنناا م مينننمل عننن  نننرو الضنناد ال ات ننال بنننني  رجيهمننا ولنننوال 

ني وما   الضاد من االس  الا الحتدا   النمو والنالم تشناخك الضناد   ا ينرو رن الضناد منن ني وما   الضاد من االس  الا الحتدا   النمو والنالم تشناخك الضناد   ا ينرو رن الضناد منن ا  الف ا يرجا  الف ا يرج

أق نى ااانيننا والننالم مننن أد  ااانيننا والضنناد حننرف مننن  يف اسنن  ال    رجننجل وام نند صننوتجل حنن  ات ننف مبيننرو أق نى ااانيننا والننالم مننن أد  ااانيننا والضنناد حننرف مننن  يف اسنن  ال    رجننجل وام نند صننوتجل حنن  ات ننف مبيننرو 

لنالم تشناخك الضناد    رجنجل لنالم تشناخك الضناد    رجنجل الالم نياالك  ابجل لاللجل لالظ الالم ا اليما وخمبا أ رججل ب ض الناض الما ماليما واالالم نياالك  ابجل لاللجل لالظ الالم ا اليما وخمبا أ رججل ب ض الناض الما ماليما وا

ال   أوصننانيجل إذ لننيس نييهننا  نن  مننن صننالات الضنناد ا نناموخو إال أ ننا بننني الر نناوو والشنندو ني وانيقننجل    نن  مننن ال   أوصننانيجل إذ لننيس نييهننا  نن  مننن صننالات الضنناد ا نناموخو إال أ ننا بننني الر نناوو والشنندو ني وانيقننجل    نن  مننن 



  الر اوو نيهل ب اس اللاا رن اللاا تشاخك الضاد   أوصانيجل ال    رججل ...( اهنالر اوو نيهل ب اس اللاا رن اللاا تشاخك الضاد   أوصانيجل ال    رججل ...( اهن

  النيت الثالث والرابو واخلامس :النيت الثالث والرابو واخلامس :

  اٍا نيالل * )أْجَاْاَن( أو   )ِغيَض( اْشَ ِنهاِن ((اٍا نيالل * )أْجَاْاَن( أو   )ِغيَض( اْشَ ِنهاِن ((عن ًعن ً  ابإلاضانابإلاضان)) َميِ مْلُل )) َميِ مْلُل   

( وُ ْاُل ذا ِإْذعاِن (( ( وُ ْاُل ذا ِإْذعاِن (()) ومااك )حُمْ َضُر( )وانِجَرُو إىل( * و )وال حَيُضُّ   )) ومااك )حُمْ َضُر( )وانِجَرُو إىل( * و )وال حَيُضُّ

( غَإ ِجناِن (( ( غَإ ِجناِن (()) وَأبِْنجُل عند ال اا  ُو )أنَيْضُ ْم( * وال اِا  ُو )اْج رَّ   )) وَأبِْنجُل عند ال اا  ُو )أنَيْضُ ْم( * وال اِا  ُو )اْج رَّ

  

انن أن اشن نجل  نا صنوت الضناد منو اللناا نيت ناخ أن الضناد   انن أن اشن نجل  نا صنوت الضناد منو اللناا نيت ناخ أن الضناد   الشرن : اشإ الناًم   هال اربيات إىل أمثانا ميالشرن : اشإ الناًم   هال اربيات إىل أمثانا مي

( تاالنننننظ ابلضننننناد ا  امنننننا ال ابللننننناا ومنننننالك قولنننننجل ( تَِغنننننيُض ( تاالنننننظ ابلضننننناد ا  امنننننا ال ابللننننناا ومنننننالك قولنننننجل ( تَِغنننننيُض 3636قولنننننجل ت ننننناىل (َّ َأْجنننننَاْاَن ()إبنننننراهيم: منننننن ا اننننناقولنننننجل ت ننننناىل (َّ َأْجنننننَاْاَن ()إبنننننراهيم: منننننن ا انننننا

( غننيض نيخم ننا ابلضنناد ومننالك إن دلننت عاننى مقننى  ننو ( َوِغننيَض اْلَمنناُا()هود: مننن ( غننيض نيخم ننا ابلضنناد ومننالك إن دلننت عاننى مقننى  ننو ( َوِغننيَض اْلَمنناُا()هود: مننن 88اْرَْخَحاُم()الرعنند: مننن ا اننااْرَْخَحاُم()الرعنند: مننن ا اننا

( ( ( ( 119119( وابللنناا إن دلننت عاننى غننيظ  ننو ( َعضُّننوا َعاَننْيُاُم اْرَاَنِمننَف ِمننَن اْلغَننْيِظ() ل عمننران: مننن ا اننا( وابللنناا إن دلننت عاننى غننيظ  ننو ( َعضُّننوا َعاَننْيُاُم اْرَاَنِمننَف ِمننَن اْلغَننْيِظ() ل عمننران: مننن ا اننا4444ا انناا اننا

ًِِمنَي اْلغَنننْيَظ() ل عمنننران: منننن ا انننا ًِِمنَي اْلغَنننْيَظ() ل عمنننران: منننن ا اننناَواْلَانننا (  أمنننا لالنننظ )( (  أمنننا لالنننظ )( 88( (َتَاننناُد َ َينَّنننمُل ِمنننَن اْلغَْيِظ()ا انننك: منننن ا انننا( (َتَاننناُد َ َينَّنننمُل ِمنننَن اْلغَْيِظ()ا انننك: منننن ا انننا134134َواْلَانننا

( ابلضنناد ومننالك  ( ابلضنناد ومننالك  2222نيهننو ابلضنناد ومننالك اقننرأ لالننظ ( اَنِجننَرٌو()القياما: مننن ا اننانيهننو ابلضنناد ومننالك اقننرأ لالننظ ( اَنِجننَرٌو()القياما: مننن ا اننا  ((2828حُمَْ َضننٌر()القمر: مننن ا انناحُمَْ َضننٌر()القمر: مننن ا اننا

( ابلضاد  وأ اخ الناًم إىل تنيني صوت الضاد من صوت ال ناا وال ناا نييمنا لنو ( ابلضاد  وأ اخ الناًم إىل تنيني صوت الضاد من صوت ال ناا وال ناا نييمنا لنو 3434(َوال حَيُضُّ ()اااقا: من ا اا(َوال حَيُضُّ ()اااقا: من ا اا

( ومثال الثناين قولنجل ت ناىل ( اْجن ُرَّ ( ومثال الثناين قولنجل ت ناىل ( اْجن ُرَّ 1144وق ا ب د الضاد النامنا مثال ارول قولجل ت اىل ( َأنَيْضُ ْم ()النوخ: من ا ااوق ا ب د الضاد النامنا مثال ارول قولجل ت اىل ( َأنَيْضُ ْم ()النوخ: من ا اا

َ َغاُلننوٌخ 173173غَننْإَ اَبٍغ َوال َعنناٍد نيَننال ِإْمَ()النقننرو: مننن ا انناغَننْإَ اَبٍغ َوال َعنناٍد نيَننال ِإْمَ()النقننرو: مننن ا اننا َ َغاُلننوٌخ ( ( نَيَمننِن اْجنن ُرَّ ِ  َ َْمَ ننٍا غَننْإَ ُمَ َانناِمٍه إِلمٍْ نيَننخمنَّ اهَّ ( ( نَيَمننِن اْجنن ُرَّ ِ  َ َْمَ ننٍا غَننْإَ ُمَ َانناِمٍه إِلمٍْ نيَننخمنَّ اهَّ

( ( ( ( 145145 خَبَّننَك َغاُلننوٌخ خَِحيٌم()ارم ننام: مننن ا اننا خَبَّننَك َغاُلننوٌخ خَِحيٌم()ارم ننام: مننن ا اننا( ( نَيَمننِن اْجنن ُرَّ غَننْإَ اَبٍغ َوال َعنناٍد نيَننخمنَّ ( ( نَيَمننِن اْجنن ُرَّ غَننْإَ اَبٍغ َوال َعنناٍد نيَننخمنَّ 33خَِحيٌم()ا ا نندو: مننن ا انناخَِحيٌم()ا ا نندو: مننن ا اننا

َ َغاُلوٌخ خَِحيٌم()الن ف: من ا اا َ َغاُلوٌخ خَِحيٌم()الن ف: من ا اانَيَمِن اْج ُرَّ َغْإَ اَبٍغ َوال َعاٍد نيخمنَّ اهَّ   ( ( 115115نَيَمِن اْج ُرَّ َغْإَ اَبٍغ َوال َعاٍد نيخمنَّ اهَّ

  النيت النابو والثامن وال اسو :النيت النابو والثامن وال اسو :



  )) واييِم  ُو )ا الْض جناَحك( ِمثَاجل * والنوِن  ُو )حيَِْضَن( ِقْنجُل وعاِن (()) واييِم  ُو )ا الْض جناَحك( ِمثَاجل * والنوِن  ُو )حيَِْضَن( ِقْنجُل وعاِن ((

ْ حيُث اْاَ ِقيان ((ِ  ْ حيُث اْاَ ِقيان ((ِ )) والرا من )َوْليْضرِْبَن( أو الٍم من )نَيْضن *  نِف ِ ( َبنيِ    )) والرا من )َوْليْضرِْبَن( أو الٍم من )نَيْضن *  نِف ِ ( َبنيِ 

ًَْهَرك( َأْعرنِْيجُل تاْن ذا  اِن (( ًَْهَرك( َأْعرنِْيجُل تاْن ذا  اِن (()) وبياُن )ب ِض ُذموِ ِم( و)اْغُضْض( و)أمْن * ننَقَض    )) وبياُن )ب ِض ُذموِ ِم( و)اْغُضْض( و)أمْن * ننَقَض 

  

ل :  واييم والنون والنالم ل :  واييم والنون والنالم الشرن : ار د الناًم   هال اربيات إىل إًهاخ الضاد النامنا عند هال ارحرف وهالشرن : ار د الناًم   هال اربيات إىل إًهاخ الضاد النامنا عند هال ارحرف وه

والاال وإذا تارخت الضاد وجي النيان مالك لثقف ا ارخ عاى الانان ومثال ذاوخو الضاد لاايم قولجل ت ناىل ( والاال وإذا تارخت الضاد وجي النيان مالك لثقف ا ارخ عاى الانان ومثال ذاوخو الضاد لاايم قولجل ت ناىل ( 

( ومثنننال ( ومثنننال 215215( (َواْ اِلنننْض َجَناَحنننَك ِلَمنننِن اتنَّنَنَ َك()الشننن راا: منننن ا انننا( (َواْ اِلنننْض َجَناَحنننَك ِلَمنننِن اتنَّنَنَ َك()الشننن راا: منننن ا انننا8888َواْ اِلنننْض َجَناَحنننَك()ااار: منننن ا اننناَواْ اِلنننْض َجَناَحنننَك()ااار: منننن ا انننا

( ومثال ذاوخو الضاد الننامنا لانراا قولنجل ت ناىل ( ومثال ذاوخو الضاد الننامنا لانراا قولنجل ت ناىل 44لجل ت اىل (ر َ ْ حيَِْضَن ()ال الهللا: من ا االجل ت اىل (ر َ ْ حيَِْضَن ()ال الهللا: من ا ااذاوخو الضاد لانون قو ذاوخو الضاد لانون قو 

()النقرو: من ا انا3131( َوْلَيْضرِْبَن ِ ُُمرِِهن ()النوخ: من ا اا( َوْلَيْضرِْبَن ِ ُُمرِِهن ()النوخ: من ا اا ()النقرو: من ا انا( ومثال ذاوخو الضاد لالم قولجل ت اىل ( نَيْضُف اهَِّ ( ( 6464( ومثال ذاوخو الضاد لالم قولجل ت اىل ( نَيْضُف اهَِّ

(  ومثننال مننا تاننرخ نييننجل الضنناد قولننجل ت نناىل ( (  ومثننال مننا تاننرخ نييننجل الضنناد قولننجل ت نناىل ( 4949ِ ِْم ()ا ا نندو: مننن ا انناِ ِْم ()ا ا نندو: مننن ا انناومثننال ذنناوخو الضنناد لانناال  ( بِنننَنْ ِض ُذمُننو ومثننال ذنناوخو الضنناد لانناال  ( بِنننَنْ ِض ُذمُننو 

( وتلهننر الضنناد لننو جنناوخت اللنناا  ننو قولننجل ( وتلهننر الضنناد لننو جنناوخت اللنناا  ننو قولننجل 3131( ( اَنْغُضْضننن()النوخ: مننن ا اننا( ( اَنْغُضْضننن()النوخ: مننن ا اننا1919َواْغُضننْض ()لقمننان: مننن ا انناَواْغُضننْض ()لقمننان: مننن ا اننا

ًَْهنَرَك( )الشنرن: ًَْهنَرَك( )الشنرن:ت اىل (الَِّار َأمْنَقنَض  النننو ) ... ال  نالف النننو ) ... ال  نالف (  قنال ابنن النناذا   م ابنجل اإلقننا    القنرااات (  قنال ابنن النناذا   م ابنجل اإلقننا    القنرااات 33ت اىل (الَِّار َأمْنَقنَض 

  إًهاخ الضاد عند ال اا واييم والالم وال اا وال او  اإلدغام  ملاا الضاد ( اهن وقول النناًم تانن ذا  نتن أر   إًهاخ الضاد عند ال اا واييم والالم وال اا وال او  اإلدغام  ملاا الضاد ( اهن وقول النناًم تانن ذا  نتن أر 

تان ذا  تن جيد ابإلتقنان   تنالوو أحنرف النوحل ممنا ممللنت عانى قاننك النن  حممند صناى   عاينجل وسنام قنال تان ذا  تن جيد ابإلتقنان   تنالوو أحنرف النوحل ممنا ممللنت عانى قاننك النن  حممند صناى   عاينجل وسنام قنال 

قاظ ِلَمنا بَننْيَ اََداْنجِل َوُهندىظ َوُبْشنَرى لِْاُمنْؤمِ ت اىل  (ُقْف َمْن َماَن َعنُدو اظ ت اىل  (ُقْف َمْن َماَن َعنُدو اظ  قاظ ِلَمنا بَننْيَ اََداْنجِل َوُهندىظ َوُبْشنَرى لِْاُمنْؤمِ يِِْاِانَف نيخممَّنجُل مَنملَّلَنجُل َعاَنى قَنْانِنَك إبِِْذِن اهَِّ ُمَ ندِ  ِننَي( ِننَي( يِِْاِانَف نيخممَّنجُل مَنملَّلَنجُل َعاَنى قَنْانِنَك إبِِْذِن اهَِّ ُمَ ندِ 

ِاِمنَي( ِاِمنَي( (  (قُنننننْف مَنملَّلَنننننجُل ُخوُن اْلُقنننننُدِض ِمنننننْن خَب ِنننننَك اِبْاَنننننتِ  لِيُنثَنن ِنننننَت الَّنننننِااَن  َمنُنننننوا َوُهننننندىظ َوُبْشنننننَرى لِْاُمْنننننن(  (قُنننننْف مَنملَّلَنننننجُل ُخوُن اْلُقنننننُدِض ِمنننننْن خَب ِنننننَك اِبْاَنننننتِ  لِيُنثَنن ِنننننَت الَّنننننِااَن  َمنُنننننوا َوُهننننندىظ َوُبْشنننننَرى لِْاُمْنننننن9797)النقنننننرو:)النقنننننرو:

  ( . ( . 102102)الن ف:)الن ف:



ررراِد الل َِسرررانِيَِّة  َِ بَِصرررْوِت الضَّ ررراِد الل َِسرررانِيَِّة }أَْمرررَراُا الرررتَّلَفُّ َِ بَِصرررْوِت الضَّ }أَْمرررَراُا الرررتَّلَفُّ

  اْلفَِصيَحِة{اْلفَِصيَحِة{

أمرال ال االظ ب وت الضاد أق د  ا ار  اا الن تقو لاقاخئ حال تالوتجل ومف     داا والداا اوصه عنند أمرال ال االظ ب وت الضاد أق د  ا ار  اا الن تقو لاقاخئ حال تالوتجل ومف     داا والداا اوصه عنند 

ذمنر ت ممنا لان نث ار  ناا النن ذمنر ت ممنا لان نث ار  ناا النن ارطناا اب رل ولاف داا عالو ومف عيي من عينو  الن االظ عنالو وسنوف أارطناا اب رل ولاف داا عالو ومف عيي من عينو  الن االظ عنالو وسنوف أ

تقو لاقاخئ حال تااللجل ب وت الضناد الانناميا وعالجهنا ل  ن ي ال ن ا والامنال رصنوات اانروف القر مينا تقو لاقاخئ حال تااللجل ب وت الضناد الانناميا وعالجهنا ل  ن ي ال ن ا والامنال رصنوات اانروف القر مينا 

  وهل ما ا :وهل ما ا :

إبنندافا ب ننوت اللنناا ا شننالا وهنناا هننو الاثننإ الغالنني عاننى اللننواهر ال ننوتيا   اخلاننيب ال ننرم وب ننض إبنندافا ب ننوت اللنناا ا شننالا وهنناا هننو الاثننإ الغالنني عاننى اللننواهر ال ننوتيا   اخلاننيب ال ننرم وب ننض   ..11

ارد  ماهنم عاينجل  ر منا تقناخاب   ا ينرو وتشناخما   مجينو ال نالات ارد  ماهنم عاينجل  ر منا تقناخاب   ا ينرو وتشناخما   مجينو ال نالات بالد ا غر  ال نرم وأهنف ا غنر  بالد ا غر  ال نرم وأهنف ا غنر  

إال االس  الا نياوال اال  الف   ا يرو وهال االس  الا لااان حرنينا واحندا ومنون القناخئ ااالنظ الضناد إال االس  الا نياوال اال  الف   ا يرو وهال االس  الا لااان حرنينا واحندا ومنون القناخئ ااالنظ الضناد 

الننن مننملل  ننا القننر ن ب ننوت اللنناا نيا ننن نينناحب ًنناهر اغننإ الاالننظ وا  ننذ واغننإ مننراد      ننذ ا اننا الننن مننملل  ننا القننر ن ب ننوت اللنناا نيا ننن نينناحب ًنناهر اغننإ الاالننظ وا  ننذ واغننإ مننراد      ننذ ا اننا 

  ( ابللنناا مننان م نننال النندا مني( ابللنناا مننان م نننال النندا مني77خ ذلننك ابننن ايننملخر بقولننجل ) وإذا قانننا ) الضَّننالِ نَي()الالاحتا: مننن ا انناخ ذلننك ابننن ايننملخر بقولننجل ) وإذا قانننا ) الضَّننالِ نَي()الالاحتا: مننن ا انناوقننر وقننر 

وهنناا  ننالف مننراد   وهننو من ننف لا ننالو رن الضننالل ابلضنناد جنند افنندى ( اهننن  وقننال عننند الوهننا  وهنناا  ننالف مننراد   وهننو من ننف لا ننالو رن الضننالل ابلضنناد جنند افنندى ( اهننن  وقننال عننند الوهننا  

  مثننف قولننجل   مثننف قولننجل عننن الضنناد ) ومننالك إذا لقي هننا ًنناا أو قاخب هننا عننن الضنناد ) ومننالك إذا لقي هننا ًنناا أو قاخب هننا   183183/ /   182182القننرط    ا وجننح ص القننرط    ا وجننح ص 

ًَْهنَرَك( )الشنرن: ًَْهنَرَك( )الشنرن:ت ناىل (الَّنِار َأمْنَقنَض  ( ومنا أ ننجل ذلنك وجني ( ومنا أ ننجل ذلنك وجني 2727( ( اَنَ نضُّ اللَّاِ ()الالرقنان: منن ا انا( ( اَنَ نضُّ اللَّاِ ()الالرقنان: منن ا انا33ت ناىل (الَّنِار َأمْنَقنَض 

إنيننراد مننف منهمننا ب  قيننت  رجننجل ر مننا تشننرتمان   ارطننناهللا وتنالننرد الضنناد ابل الشننل واالسنن  الا ومنن    إنيننراد مننف منهمننا ب  قيننت  رجننجل ر مننا تشننرتمان   ارطننناهللا وتنالننرد الضنناد ابل الشننل واالسنن  الا ومنن    

إىل إطناقهنننا ( اهنننن  وقنننال ال الاقننننل   تننينننجل إىل إطناقهنننا ( اهنننن  وقنننال ال الاقننننل   تننينننجل اضننننط ا ينننرو وحيالنننظ ال الشنننل امقاننننت  ًننناا ابجنننناا ا اضننننط ا ينننرو وحيالنننظ ال الشنننل امقاننننت  ًننناا ابجنننناا ا 

الغننانياني ) أن مننن أبنندل الضنناد ًنناا   الالاحتننا سننهوا نيننال  ننك أن صننالتجل ال تن ننف إذ غااننا مننا نييننجل أمننت الغننانياني ) أن مننن أبنندل الضنناد ًنناا   الالاحتننا سننهوا نيننال  ننك أن صننالتجل ال تن ننف إذ غااننا مننا نييننجل أمننت 



تااننم باامننا مننن غننإ القننرااو والننامر   ال ننالو سننهوا وذلننك ال ان اهننا م .... وخجننح ب ننض ال امنناا   تااننم باامننا مننن غننإ القننرااو والننامر   ال ننالو سننهوا وذلننك ال ان اهننا م .... وخجننح ب ننض ال امنناا   

رف أن صنالتجل ماروهنا ...... وا ننتلا  النيينا ونييهنا تالاصنيف    رف أن صنالتجل ماروهنا ...... وا ننتلا  النيينا ونييهنا تالاصنيف    إماما الا َّان وهو منن انندل حنرف  نإماما الا َّان وهو منن انندل حنرف  ن

  م ي ارصول الالقهيا ( اهن .م ي ارصول الالقهيا ( اهن .

  

  

) ال اد والضاد : إذا سانت أمنام ال ناا   مثنف قولنجل ) ال اد والضاد : إذا سانت أمنام ال ناا   مثنف قولنجل   169169قال عند الوها  القرط    ا وجح ص قال عند الوها  القرط    ا وجح ص   ..22

ُهْم 3737ن ا اننننان ا اننننا( (َوُهننننْم َاْ ننننَ رُِ وَن()نياطر: منننن( (َوُهننننْم َاْ ننننَ رُِ وَن()نياطر: منننن77ت نننناىل ( َلَ اَُّاننننْم َتْ نننن َُاوَن()النمف: مننننن ا اننننات نننناىل ( َلَ اَُّاننننْم َتْ نننن َُاوَن()النمف: مننننن ا اننننا ُهْم ( ( نيَنننناْختَِقننْ ( ( نيَنننناْختَِقننْ

()النقرو: مننن ا اننا2727َواْصننَ ِاْ()القمر: مننن ا انناَواْصننَ ِاْ()القمر: مننن ا اننا ()النقرو: مننن ا اننا( ( نَيَمننِن اْجنن ُر  ( اننغننل أن انناد ختاي ننهما مننن ( اننغننل أن انناد ختاي ننهما مننن 173173( ( نَيَمننِن اْجنن ُر 

ال اا رن اإلطناهللا اا  ال اد والضاد إىل  رو ال اا نيرمبا امقان ا إليهنا ني نرأ اإلدغنام وذلنك قننيح  نا ال اا رن اإلطناهللا اا  ال اد والضاد إىل  رو ال اا نيرمبا امقان ا إليهنا ني نرأ اإلدغنام وذلنك قننيح  نا 

اد مننن ااننروف الر ننوو وال نناا  نندادو ورن   ال نناد صننالإا و  اد مننن ااننروف الر ننوو وال نناا  نندادو ورن   ال نناد صننالإا و  بينهمننا مننن ال ناعنند نيننخمن ال نناد والضننبينهمننا مننن ال ناعنند نيننخمن ال نناد والضنن

  الضاد تالشيا واس  الا وذلك مينو اإلدغام واق ضل اإلًهاخ ( اهن .الضاد تالشيا واس  الا وذلك مينو اإلدغام واق ضل اإلًهاخ ( اهن .

  

  

والننن ض ا  ننر انننالر أوداجننجل عننند تااللننجل ابلضنناد ا شننددو ودلياننجل أ ننا مننن أحننرف االم الننا  الننن ال بنند والننن ض ا  ننر انننالر أوداجننجل عننند تااللننجل ابلضنناد ا شننددو ودلياننجل أ ننا مننن أحننرف االم الننا  الننن ال بنند   ..33

هنناا الال ننف ا ننناض مميننا منننإو مننن هننواا النننالس هنناا الال ننف ا ننناض مميننا منننإو مننن هننواا النننالس   لاقنناخئ أن انننالر  نندودل عننند النن االظ  ننا واننن ب سنننيلاقنناخئ أن انننالر  نندودل عننند النن االظ  ننا واننن ب سننني

دا ننف الالننم وعننندما ان ننت القنناخئ ابلضنناد ا نندنيت م هننا هنناا افننواا احملنننوض دا ننف الالننم ني يننرو الضنناد دا ننف الالننم وعننندما ان ننت القنناخئ ابلضنناد ا نندنيت م هننا هنناا افننواا احملنننوض دا ننف الالننم ني يننرو الضنناد 

مهموسننا سننني تنندنيت افننواا الننناتب مننن ام الننا  اخلنندود والقننر ن مننملل مباهننوخ الضنناد ولننيس مبهموسنننها  مهموسننا سننني تنندنيت افننواا الننناتب مننن ام الننا  اخلنندود والقننر ن مننملل مباهننوخ الضنناد ولننيس مبهموسنننها  

شنال ني قننف الن االظ ابلضناد  نا نيينجل إ ناخو لإل نام حنني منا شنال ني قننف الن االظ ابلضناد  نا نيينجل إ ناخو لإل نام حنني منا وارتتي عاى هاا الننالر لايندود اسن داخو الوارتتي عاى هاا الننالر لايندود اسن داخو ال

خأات من أداا ب ض  يو  ال  ر وحننا م أن النالر الار ذمرل سنيواجل هو ام الا  اخلندود وارمنر غنإ خأات من أداا ب ض  يو  ال  ر وحننا م أن النالر الار ذمرل سنيواجل هو ام الا  اخلندود وارمنر غنإ 



ذلننك بننف ارجننو لنننى سننينواجل لي ننرف هننف مننراد النننالر مننا مالنننرل  ننن وم رنيننجل   الاغننا ا  اصننرو أم النننالر ذلننك بننف ارجننو لنننى سننينواجل لي ننرف هننف مننراد النننالر مننا مالنننرل  ننن وم رنيننجل   الاغننا ا  اصننرو أم النننالر 

ننن ب سننني اإلطننناهللا واإلطننناهللا اننؤدر إىل ا  نناخ ال ننوت بننني الانننان وغنناخ ننن ب سننني اإلطننناهللا واإلطننناهللا اننؤدر إىل ا  نناخ ال ننوت بننني الانننان وغنناخ ا نناموخ لاضنناد  نن    ننر اا نناموخ لاضنناد  نن    ننر ا

  مر أحندا مننهم   مر أحندا مننهم   ددا ن الر و يو نا   اارم الننور مان فم أعاى ارساميا ن الر و يو نا   اارم الننور مان فم أعاى ارسامي  اااانك ارعاى  ا اشنجل الشلاانك ارعاى  ا اشنجل الشل

  انالر  دودل عند ال االظ ب وت الضاد مما منمو ومرى من ب ض  يو  ال  ر .انالر  دودل عند ال االظ ب وت الضاد مما منمو ومرى من ب ض  يو  ال  ر .

  

عند ب ض ا  راني ال ان  ي ون أن اوصاوها إىل  رجها بف  رجو ا دومنجل عند ب ض ا  راني ال ان  ي ون أن اوصاوها إىل  رجها بف  رجو ا دومنجل من اللواهر ال وتيا ال اميا من اللواهر ال وتيا ال اميا   ..44

 ملوجا ابل اا ا هماا وال اقدخون عاى غإ ذلك بف الواجني حتقينت  رجهنا منن ااناني ني .  نو ( َجنَرَ   ملوجا ابل اا ا هماا وال اقدخون عاى غإ ذلك بف الواجني حتقينت  رجهنا منن ااناني ني .  نو ( َجنَرَ  

ُ َمَثالظ ()إبراهيم: من ا اا ُ َمَثالظ ()إبراهيم: من ا اااهَّ ( ( َأْجنَاْان()إبراهيم: ( ( َأْجنَاْان()إبراهيم: 1717( ( مبَا َجَرَ  لِارَّمْحَِن َمَثال()المل رف: منن ا انا( ( مبَا َجَرَ  لِارَّمْحَِن َمَثال()المل رف: منن ا انا2424اهَّ

  ( .( .3636من ا اامن ا اا

  

  

والن ض ا  ر من ا  راني اااللها داال ماليما وهو الغالي عاى ًواهر الاهانا ال امينا ا  نراا وقامنا والن ض ا  ر من ا  راني اااللها داال ماليما وهو الغالي عاى ًواهر الاهانا ال امينا ا  نراا وقامنا   ..55

ونند إمامنننا   حمنننرا  ال نننالو أو عامينننا م قننننا فنننا  ننن   اننن قن قواعننند ال اواننند وحانننا النننن ض أن عامننناا ونند إمامنننا   حمنننرا  ال نننالو أو عامينننا م قننننا فنننا  ننن   اننن قن قواعننند ال اواننند وحانننا النننن ض أن عامننناا 

م قهننا إىل أن صنناخت ماليننم النندال . وإبنندال الضنناد الننن مننملل  ننا م قهننا إىل أن صنناخت ماليننم النندال . وإبنندال الضنناد الننن مننملل  ننا ال ننوتيات قننالوا أن الضنناد قنند ت ننوخ ال ننوتيات قننالوا أن الضنناد قنند ت ننوخ 

القننر ن ب ننوت النندال ا اليمننا اننن   م ننا    بننف انني أن اقننرأ ممننا مننملل وارمننر حي نناو إىل مشننانيها القننر ن ب ننوت النندال ا اليمننا اننن   م ننا    بننف انني أن اقننرأ ممننا مننملل وارمننر حي نناو إىل مشننانيها 

لنمننف: مننن لنمننف: مننن ( (َأمَّننْن اُِيننُي اْلُمْضننَ رَّ ِإَذا َدَعنناُل ()ا( (َأمَّننْن اُِيننُي اْلُمْضننَ رَّ ِإَذا َدَعنناُل ()ا2727وتنندخاي  ننو (َواَنننْوَم اَنَ ننضُّ اللَّاِ ُ()الالرقننان: مننن ا انناوتنندخاي  ننو (َواَنننْوَم اَنَ ننضُّ اللَّاِ ُ()الالرقننان: مننن ا اننا

(  نيننخمذا عرنيننت اخل ننت نياب  نند عنننجل (  نيننخمذا عرنيننت اخل ننت نياب  نند عنننجل 2424( (ُ َنن ِ ُ ُهْم قَِاننيالظ مَّ َمْضننَ رُُّهْم ِإىَل َعننَااٍ  َغِاننيٍظ( )لقمننان:( (ُ َنن ِ ُ ُهْم قَِاننيالظ مَّ َمْضننَ رُُّهْم ِإىَل َعننَااٍ  َغِاننيٍظ( )لقمننان:6262ا انناا اننا

  واحاخ منجل وحاخ منجل غإك مو م النا مالنك بال ف ما حينجل   وارجال .واحاخ منجل وحاخ منجل غإك مو م النا مالنك بال ف ما حينجل   وارجال .

  



  

نيت مننإو فنواا الننالس جهنال نيت مننإو فنواا الننالس جهنال والن ض ا  ر من ا  ناهاني عند قا جل  يرجها ا  ي صوةا بامينا ت ندوالن ض ا  ر من ا  ناهاني عند قا جل  يرجها ا  ي صوةا بامينا ت ند  ..66

( ( اْ نرَتَُوا الضَّنالَلَا ()النقنرو: منن ( ( اْ نرَتَُوا الضَّنالَلَا ()النقنرو: منن 9292منجل بايالي ها ال  ي ا ال االليا   و ( الضَّالِ نَي()الواق ا: من ا اامنجل بايالي ها ال  ي ا ال االليا   و ( الضَّالِ نَي()الواق ا: من ا اا

  ( .( .1616ا ااا اا

  

  

بنف الضناد النن منملل  نا القنر ن بنف الضناد النن منملل  نا القنر ن   تتعاى القاخئ أن حياخ من حنس ال وت م ها وإااقها بشنداد ارصنواعاى القاخئ أن حياخ من حنس ال وت م ها وإااقها بشنداد ارصنوا  ..77

ال ننالا نيقنند حتننول الضنناد لضنناد عاميننا ممننا  عننم عامنناا ارصننوات وصنننالوها مننن ال ننالا نيقنند حتننول الضنناد لضنناد عاميننا ممننا  عننم عامنناا ارصننوات وصنننالوها مننن   خ ننو وأر تغيننإ فننالخ ننو وأر تغيننإ فننال

ارصوات الشدادو الن ان ننس ال نوت  نا وهنل سنامنا وقند   نت ذلنك مثنإا منن ب نض قنراا ال  نر ارصوات الشدادو الن ان ننس ال نوت  نا وهنل سنامنا وقند   نت ذلنك مثنإا منن ب نض قنراا ال  نر 

 ننن ت نندخ لا  اننيم واإلقننراا وم نن ت الننن ض ا  ننر ولانننجل   اقنننف ودلياننجل أمننجل م  منند ممنندخض   أمننا  ننن ت نندخ لا  اننيم واإلقننراا وم نن ت الننن ض ا  ننر ولانننجل   اقنننف ودلياننجل أمننجل م  منند ممنندخض   أمننا 

ادر . نيي  قد أمجل قد باغ بالك االع ماد قمنا اإلتقنان   لالنظ الن الوو و  ا نن  ان  ادر . نيي  قد أمجل قد باغ بالك االع ماد قمنا اإلتقنان   لالنظ الن الوو و  ا نن  ان  مؤسنا قر ميا   بمؤسنا قر ميا   ب

  ( .( .126126ارمثاا ( مَّ َأْجَ رُُّل ()النقرو: من ا ااارمثاا ( مَّ َأْجَ رُُّل ()النقرو: من ا اا

  

  

 عننم ب ننض عامنناا ارصننوات احملنندثني أن الضنناد صننوت امالانناخر مب ننذ  ننروو ال ننوت نياننتو   صننوخو  عننم ب ننض عامنناا ارصننوات احملنندثني أن الضنناد صننوت امالانناخر مب ننذ  ننروو ال ننوت نياننتو   صننوخو   ..88

رو وهنناا الوصنه ا ننابت إىل حنند مننإ صننالا اإلطننناهللا ولاننن رو وهنناا الوصنه ا ننابت إىل حنند مننإ صننالا اإلطننناهللا ولاننن امالاناخ فننواا ال ننوت عنند اح ناسننا   ا يننامالاناخ فننواا ال ننوت عنند اح ناسننا   ا ينن

انني عاننى القنناخئ مننن بيننان خ اوةننا عننند ا  نناخ صننوةا مننو اسنن  الا وام ننداد الانننان  ننا وأال اقننت انني عاننى القنناخئ مننن بيننان خ اوةننا عننند ا  نناخ صننوةا مننو اسنن  الا وام ننداد الانننان  ننا وأال اقننت 

ابرصوات الشدادو . والنني أن م ذ االمالااخ عند عاماا ارصوات احملدثني اقابنف صنالا الشندو عنند ابرصوات الشدادو . والنني أن م ذ االمالااخ عند عاماا ارصوات احملدثني اقابنف صنالا الشندو عنند 

  ل وت بجل و  ار انمى عند عاماا ارصوات ب وت امالااخر . ل وت بجل و  ار انمى عند عاماا ارصوات ب وت امالااخر . عاماا ال اواد نياف صوت ا نس اعاماا ال اواد نياف صوت ا نس ا



  

  

ذمر ابن ايملخر خمحجل     م ابجل ال مهيد أن الن ض  ا ها ب وت الملار وذلك ان ال حتنف بنجل القنرااو ذمر ابن ايملخر خمحجل     م ابجل ال مهيد أن الن ض  ا ها ب وت الملار وذلك ان ال حتنف بنجل القنرااو   ..99

ُنننَّ َأْجننَاْاَن()إبراهيم: مننن ا اننا2020 ننو ( الضَّالِ نَي()الشنن راا: مننن ا اننا ننو ( الضَّالِ نَي()الشنن راا: مننن ا اننا ُنننَّ َأْجننَاْاَن()إبراهيم: مننن ا اننا( ( ِ  ِإ َّ  نناو  نناو ( وهنناا ا ثننال حي( وهنناا ا ثننال حي3636( ( ِ  ِإ َّ

  لنقف صوا لال ان نني .لنقف صوا لال ان نني .

  

  

إذا أتى ب د صوت الضاد حرف إطناهللا وجي إًهاخ الضاد جيدا وختاي نها لنئال انننت الاننان إذا أتى ب د صوت الضاد حرف إطناهللا وجي إًهاخ الضاد جيدا وختاي نها لنئال انننت الاننان   ..1010

ًَْهنننَرَك( 126126إىل منننا هنننو أ نننه وهنننو اإلدغنننام  نننو ( مَّ َأْجنننَ رُُّل ()النقنننرو: منننن ا اننناإىل منننا هنننو أ نننه وهنننو اإلدغنننام  نننو ( مَّ َأْجنننَ رُُّل ()النقنننرو: منننن ا انننا ًَْهنننَرَك( ( (الَّنننِار َأمْنَقنننَض  ( (الَّنننِار َأمْنَقنننَض 

( نيالنينان هننا  مند وال م وإن غالنف القناخئ ( نيالنينان هننا  مند وال م وإن غالنف القناخئ 119119()ارم ام: منن ا انا()ارم ام: منن ا انا(  ( ِإالَّ َما اْجن ُِرْخُ ْ ِإلَْينجلِ (  ( ِإالَّ َما اْجن ُِرْخُ ْ ِإلَْينجلِ 33)الشرن:)الشرن:

عنننن ذلنننك منننا الاالنننظ وامننندغمت   ال ننناا الج ماعهمنننا   ال نننالات والقنننوو وأمننند ذلنننك عنننند الوهنننا  عنننن ذلنننك منننا الاالنننظ وامننندغمت   ال ننناا الج ماعهمنننا   ال نننالات والقنننوو وأمننند ذلنننك عنننند الوهنننا  

بقولجل ) الضاد إذا سانت ومان ب ندها طناا نيتحننن ختانيى الضناد بقولجل ) الضاد إذا سانت ومان ب ندها طناا نيتحننن ختانيى الضناد   162162القرط    م ابجل ا وجح ص القرط    م ابجل ا وجح ص 

داد إليها نيياهي ال الشل وت إ طاا وذلك الج ماعهما   اإلطنناهللا   داد إليها نيياهي ال الشل وت إ طاا وذلك الج ماعهما   اإلطنناهللا   منها ابإلًهاخ وحاذخ سنت ال شمنها ابإلًهاخ وحاذخ سنت ال ش

()ا ا دو: مننن ا اننا ()ا ا دو: مننن ا اننامثننف قولننجل ت نناىل ( نَيَمننِن اْجنن ُر  ( لننئال ( لننئال 119119( ( ِإالَّ َمننا اْجنن ُِرْخُ ْ ()ارم ننام: مننن ا اننا( ( ِإالَّ َمننا اْجنن ُِرْخُ ْ ()ارم ننام: مننن ا اننا33مثننف قولننجل ت نناىل ( نَيَمننِن اْجنن ُر 

  ت إ : اطُّرَّ واطُّرخ  .....( اهن .ت إ : اطُّرَّ واطُّرخ  .....( اهن .

  

  

ال ننني ا حرنينننا مشنننددا  نننو (َواَننننْوَم اَنَ نننضُّ ال ننني ا حرنينننا مشنننددا  نننو (َواَننننْوَم اَنَ نننضُّ اننني عانننى القننناخئ أن ان ننننجل إذا وقنننو ب ننند الضننناد الاننني عانننى القننناخئ أن ان ننننجل إذا وقنننو ب ننند الضننناد ال  ..1111

( نيهناا ال ( نيهناا ال 129129( (ومالَك مُنَولِ  بَنْ نَض اللَّناِلِمنَي بَنْ ضناظ ()ارم نام: منن ا انا( (ومالَك مُنَولِ  بَنْ نَض اللَّناِلِمنَي بَنْ ضناظ ()ارم نام: منن ا انا2727اللَّاِ ُ()الالرقان: من ا اااللَّاِ ُ()الالرقان: من ا اا



خناف عاى القاخئ أن اد ف اإلدغام نييجل رن ا شدد ال ادغم      أبدا ورن ال شنداد النار نيينجل عنن خناف عاى القاخئ أن اد ف اإلدغام نييجل رن ا شدد ال ادغم      أبدا ورن ال شنداد النار نيينجل عنن 

 اد ف إدغام عاى إدغام أبدا ولان اخلوف عاى القاخئ أن ااالنظ ارول ب نوت الثناين  اد ف إدغام عاى إدغام أبدا ولان اخلوف عاى القاخئ أن ااالنظ ارول ب نوت الثناين اإلدغام ماٍف والاإلدغام ماٍف وال

  ل قاخ  ال شابجل بني الضاد و اللاا .ل قاخ  ال شابجل بني الضاد و اللاا .

  

  

ب ض القراا ا ن د ني ال انني صوت الضاد ا شددو واهمف ما وخ اوو الضناد اروىل منن الضناد ب ض القراا ا ن د ني ال انني صوت الضاد ا شددو واهمف ما وخ اوو الضناد اروىل منن الضناد   ..1212

االس  الا وايهنر والننان منن عادتنجل االس  الا وايهنر والننان منن عادتنجل ا شددو وسني هاا اإل ال   أداا صوت الضاد تارخ اإلطناهللا و ا شددو وسني هاا اإل ال   أداا صوت الضاد تارخ اإلطناهللا و 

حيي الينإ والنهولا  . ني اى القاخئ إحاام ذلك الن االظ مبشندد الضناد لنئال انننت الاننان إىل منا هنو حيي الينإ والنهولا  . ني اى القاخئ إحاام ذلك الن االظ مبشندد الضناد لنئال انننت الاننان إىل منا هنو 

َيضُّ ُوُجوٌل () ل عمنران: منن ا انا َيضُّ ُوُجوٌل () ل عمنران: منن ا اناأ ه واانر عايجل  و (اَنْوَم تَنننْ ( و ( اَلمْناَلضُّنوا() ل عمنران: منن ( و ( اَلمْناَلضُّنوا() ل عمنران: منن 106106أ ه واانر عايجل  و (اَنْوَم تَنننْ

( ( اَنُغضُّنوا ( ( اَنُغضُّنوا 8484( و ( َوابْنَيضَّْت()اوسنه: منن ا انا( و ( َوابْنَيضَّْت()اوسنه: منن ا انا119119ن: منن ا انان: منن ا انا( و ( َعضُّنوا () ل عمنرا( و ( َعضُّنوا () ل عمنرا159159ا ااا اا

  ( و نهجل .( و نهجل .3030()النوخ: من ا اا()النوخ: من ا اا

  

  

مثإ من القراا ال حينن ال االظ  ا مما أمملل  ا القر ن هاا حال إنيرادها نينخمذا تانرخت   مامنا  مثإ من القراا ال حينن ال االظ  ا مما أمملل  ا القر ن هاا حال إنيرادها نينخمذا تانرخت   مامنا    ..1313

تيا ا  اصنرو لاضناد  نو تيا ا  اصنرو لاضناد  نو مامت أثقف عايجل نييهمف بيا ا وصالاةا الن  ييملهنا عنن ًنواهر ال  راالنات ال نو مامت أثقف عايجل نييهمف بيا ا وصالاةا الن  ييملهنا عنن ًنواهر ال  راالنات ال نو 

( و (َوقُنْف لِْاُمْؤِمنَناِت اَنْغُضْضنَن ِمنْن َأْبَ ناخِِهن ()النوخ: منن ( و (َوقُنْف لِْاُمْؤِمنَناِت اَنْغُضْضنَن ِمنْن َأْبَ ناخِِهن ()النوخ: منن 1919( َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك() لقمان : من ا انا( َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك() لقمان : من ا انا

  ( و نهجل .( و نهجل .3131ا ااا اا

  

  



وقو  لالظ الضاد   ماما ميان أن اؤثر عانى صنالات ارحنرف اهناوخو فنا وهناا ال نتثر إمنا انؤثر وقو  لالظ الضاد   ماما ميان أن اؤثر عانى صنالات ارحنرف اهناوخو فنا وهناا ال نتثر إمنا انؤثر   ..1414

و جمل يا ومما اال ف ذلنك ب نض القنراا عنند اليناا إذا وق نت قننف أو ب ند الضناد وصنوت اليناا و جمل يا ومما اال ف ذلنك ب نض القنراا عنند اليناا إذا وق نت قننف أو ب ند الضناد وصنوت اليناا أتثإا مايا أأتثإا مايا أ

اخلالينا الضن يالا والضناد بضند ذلنك نيرمبنا جن ه صنوت الضناد لضن ه صنوت اليناا وخمبنا اخلالينا الضن يالا والضناد بضند ذلنك نيرمبنا جن ه صنوت الضناد لضن ه صنوت اليناا وخمبنا   تتمن ارصنوامن ارصنوا

ال اننس  اليننت الينناا وتاليمننت لقننوو الضنناد نييانني  ييننمل أصننوات ارحننرف عننن ب ننض وأال اننؤثر القننور ال اننس  اليننت الينناا وتاليمننت لقننوو الضنناد نييانني  ييننمل أصننوات ارحننرف عننن ب ننض وأال اننؤثر القننور 

ُ ْم ()الننننناا: منننن 199199و ال انننس  نننو (مَّ َأنِييُضنننوا ()النقنننرو: منننن ا اننناو ال انننس  نننو (مَّ َأنِييُضنننوا ()النقنننرو: منننن ا اننناعانننى الضننن يه أعانننى الضننن يه أ ُ ْم ()الننننناا: منننن ( و (ا تَنَراَجنننينْ ( و (ا تَنَراَجنننينْ

( و منالك إذا ( و منالك إذا 4444( و ( َوِغنيَض اْلَمناُا()هود: منن ا انا( و ( َوِغنيَض اْلَمناُا()هود: منن ا انا6161( و (ظ ِإْذ تاُِليُضوَن()اومس: منن ا انا( و (ظ ِإْذ تاُِليُضوَن()اومس: منن ا انا2424ا ااا اا

( ( 3636 ()المل نرف: منن ا انا ()المل نرف: منن ا انا( و ِ( مُنَقنيِ ضْ ( و ِ( مُنَقنيِ ضْ 2525حترمت الياا وهل مشددو  و (َوقَنيَّْضَنا ()ني ات: من ا اناحترمت الياا وهل مشددو  و (َوقَنيَّْضَنا ()ني ات: من ا انا

  و نهجل .و نهجل .

  

    
ب ننض ا  ننناهاني انندغم الضنناد   ال نناا الواق ننا ب نندها و اصننا لننو مامننت الضنناد سننامنا نييانني ب ننض ا  ننناهاني انندغم الضنناد   ال نناا الواق ننا ب نندها و اصننا لننو مامننت الضنناد سننامنا نييانني   ..1515

االم نننال لننالك لننئال تننندغم   ال نناا والسننيما إذا مامننت ال نناا سننامنا وذلننك لشنندو ال نناا  ننو ( َعرَّْجننُ ْم بِننجِل االم نننال لننالك لننئال تننندغم   ال نناا والسننيما إذا مامننت ال نناا سننامنا وذلننك لشنندو ال نناا  ننو ( َعرَّْجننُ ْم بِننجِل 

( ( 1212( و ( َوَأقْنَرْجنُ ُم ()ا ا ندو: منن ا انا( و ( َوَأقْنَرْجنُ ُم ()ا ا ندو: منن ا انا237237)النقرو: منن ا انا)النقرو: منن ا انا( و ( نيَنَرْجُ ْم (( و ( نيَنَرْجُ ْم (235235()النقرو: من ا اا()النقرو: من ا اا

( ( نِييَمننا ( ( نِييَمننا 6767( و ( َأْعَرْجننُ ْم ()اإلسننراا: مننن ا اننا( و ( َأْعَرْجننُ ْم ()اإلسننراا: مننن ا اننا198198و ( نيَننخمَذا َأنَيْضننُ ْم ِمننْن َعَرنيَنناٍت ()النقننرو: مننن ا انناو ( نيَننخمَذا َأنَيْضننُ ْم ِمننْن َعَرنيَنناٍت ()النقننرو: مننن ا اننا

( (َوَأمَّنا الَّنِااَن ابْنَيضَّنْت ( (َوَأمَّنا الَّنِااَن ابْنَيضَّنْت 237237اناانا( ( َوقَنْد نيَنَرْجنُ ْم َفُن ()النقنرو: منن ا ( ( َوقَنْد نيَنَرْجنُ ْم َفُن ()النقنرو: منن ا 235235َعرَّْجُ ْم بِنجِل ()النقنرو: منن ا اناَعرَّْجُ ْم بِنجِل ()النقنرو: منن ا انا

َ قَنْرجننناظ ()ا ا ننندو: منننن ا انننا107107ُوُجنننوُهُهْم () ل عمنننران: منننن ا اننناُوُجنننوُهُهْم () ل عمنننران: منننن ا انننا َ قَنْرجننناظ ()ا ا ننندو: منننن ا انننا( ( َوَأقْنَرْجنننُ ُم اهَّ ( ( َوُ ْضنننُ ْم ( ( َوُ ْضنننُ ْم 1212( ( َوَأقْنَرْجنننُ ُم اهَّ

نَننننننناُل ِمنننننننَن اْاُنننننننمْلِن ()اوسنننننننه: منننننننن ا انننننننا6969َمالَّنننننننِار ()ال وبنننننننا: منننننننن ا اننننننناَمالَّنننننننِار ()ال وبنننننننا: منننننننن ا انننننننا نَننننننناُل ِمنننننننَن اْاُنننننننمْلِن ()اوسنننننننه: منننننننن ا انننننننا( َ( َوابْنَيضَّنننننننْت َعينْ ( ( ( ( 8484( َ( َوابْنَيضَّنننننننْت َعينْ

( ( ِ  َمنا َأنَيْضنُ ْم ( ( ِ  َمنا َأنَيْضنُ ْم 9696( ( نيَنَقَنْضُت قَنْنَضاظ ِمْن َأثَِر الرَُّسوِل ()طنجل: من ا اا( ( نيَنَقَنْضُت قَنْنَضاظ ِمْن َأثَِر الرَُّسوِل ()طنجل: من ا اا6767سراا: من ا ااسراا: من ا ااَأْعَرْجُ ْم()االَأْعَرْجُ ْم()اال



  ( .( .8080( (َوِإَذا َمِرْجُت نيَنُهَو َاْشاِلنِي( )الش راا:( (َوِإَذا َمِرْجُت نيَنُهَو َاْشاِلنِي( )الش راا:1414نِييجِل َعَااٌ  َعِليٌم()النوخ: من ا اانِييجِل َعَااٌ  َعِليٌم()النوخ: من ا اا

  

  

  

ْض َجَناَحنَك لِْاُمنْؤِمِننَي()ااار: منن ْض َجَناَحنَك لِْاُمنْؤِمِننَي()ااار: منن ب ض القراا ادغم الضاد   اييم الواق ا ب دها  و ( َواْ اِلنب ض القراا ادغم الضاد   اييم الواق ا ب دها  و ( َواْ اِلن  ..1616

(  وذلننك اننن لينننر اإلدغننام (  وذلننك اننن لينننر اإلدغننام 215215( (َواْ اِلننْض َجَناَحننَك ِلَمننِن اتنَّنَنَ ننَك ِمننَن اْلُمننْؤِمِننَي( )الشنن راا:( (َواْ اِلننْض َجَناَحننَك ِلَمننِن اتنَّنَنَ ننَك ِمننَن اْلُمننْؤِمِننَي( )الشنن راا:8888ا انناا اننا

عاننى حتقننت ارحننرف بننف الثابننت ابلروااننا إدغامهننا   الشننني  اصننا وال اقنناض عاننى ذلننك  ننو ( لِنننَنْ ِض عاننى حتقننت ارحننرف بننف الثابننت ابلروااننا إدغامهننا   الشننني  اصننا وال اقنناض عاننى ذلننك  ننو ( لِنننَنْ ِض 

(وأمد عند الوها  القرط    م ابجل ا وجح  ال  ناار منن إدغنام الضناد   (وأمد عند الوها  القرط    م ابجل ا وجح  ال  ناار منن إدغنام الضناد   6262من ا اامن ا ااَ ْتِ ِْم ()النوخ: َ ْتِ ِْم ()النوخ: 

) .... ومنالك إذا وليهنا جنيم   مثنف قولنجل ت ناىل ( َواْ اِلنْض َجَناَحنَك()ااار: منن ) .... ومنالك إذا وليهنا جنيم   مثنف قولنجل ت ناىل ( َواْ اِلنْض َجَناَحنَك()ااار: منن 162162اييم بقولنجل صاييم بقولنجل ص

ال نف ذلنك ال نف ذلنك ( اننغل أن حتنن ختاي ها من اييم ابإلًهناخ وحتالنظ تالشنيها إببنرا  النناون ومنا   ت( اننغل أن حتنن ختاي ها من اييم ابإلًهناخ وحتالنظ تالشنيها إببنرا  النناون ومنا   ت8888ا ااا اا

خمبا ت إ جيما وتندغم   اييم وذلك ال انو  ل ناعند منا بنني اينيم وال ناا وبنني الضناد   اخلاصنيا رن خمبا ت إ جيما وتندغم   اييم وذلك ال انو  ل ناعند منا بنني اينيم وال ناا وبنني الضناد   اخلاصنيا رن 

  الضاد مملاا عاى ال اا ابل الشل واالس  الا و ا مشرتمان   اإلطناهللا واإلطناهللا ملنا اإلدغام نيوجني   الضاد مملاا عاى ال اا ابل الشل واالس  الا و ا مشرتمان   اإلطناهللا واإلطناهللا ملنا اإلدغام نيوجني 

ضا مو اينيم ر منا وإن تقاخب نا   ا ينرو ضا مو اينيم ر منا وإن تقاخب نا   ا ينرو اإلًهاخ االظ مملا ها ودنيو اإلدغام ا يف  ا ومالك حافا أااإلًهاخ االظ مملا ها ودنيو اإلدغام ا يف  ا ومالك حافا أا

  نيااضاد عايها مملاا مما ذمران ( اهن .نيااضاد عايها مملاا مما ذمران ( اهن .

  

  

إ  ترا  اهناوخو بنني اانرف امندغمت بقولنجل ) إ  ترا  اهناوخو بنني اانرف امندغمت بقولنجل )     167167قال عند الوها  القرط    ا وجح ص  قال عند الوها  القرط    ا وجح ص    ..1717

ُسنْنُدٍض ُسنْنُدٍض ( ُ( ( ُ( 6060..... ومالك الضاد مو الالم والراا والنون   مثف ( اْجنِرْ  بَِ َ ناَك ()النقنرو: منن ا انا..... ومالك الضاد مو الالم والراا والنون   مثف ( اْجنِرْ  بَِ َ ناَك ()النقنرو: منن ا انا

( ( َواَنْقِنْضننَن()ا اك: منننن ( ( َواَنْقِنْضننَن()ا اك: منننن 2424( و ( َمْضنننَرَو النَِّ يِم()ا  الالننني: مننن ا اننا( و ( َمْضنننَرَو النَِّ يِم()ا  الالننني: مننن ا اننا2121ُ ْضننٌر ()اإلمنننان: مننن ا انناُ ْضننٌر ()اإلمنننان: مننن ا اننا



( ( ُمننفَّ ِذر نَيْضننٍف ( ( ُمننفَّ ِذر نَيْضننٍف 44( و( َ ْ حيَِْضننَن ()ال ننالهللا: مننن ا اننا( و( َ ْ حيَِْضننَن ()ال ننالهللا: مننن ا اننا3131( و ِ( اَنْغُضْضننَن()النوخ: مننن ا اننا( و ِ( اَنْغُضْضننَن()النوخ: مننن ا اننا1919ا انناا اننا

( ( 22( ( َتْضننننِايٍف()الاليف: مننننن ا اننننا( ( َتْضننننِايٍف()الاليف: مننننن ا اننننا1717َاْاُ ْم()الالرقان: مننننن ا انننناَاْاُ ْم()الالرقان: مننننن ا اننننا( ُ( َأَأمْنننننُ ْم َأْجنننن( ُ( َأَأمْنننننُ ْم َأْجنننن33نَيْضننننَاجل()هود: مننننن ا اننننانَيْضننننَاجل()هود: مننننن ا اننننا

  ( وما أ نجل ذلك م    ارا  نياجل و اى بيامجل امدغم .( اهن  .( وما أ نجل ذلك م    ارا  نياجل و اى بيامجل امدغم .( اهن  .2424(َواْ اِلْض َفَُما ()اإلسراا: من ا اا(َواْ اِلْض َفَُما ()اإلسراا: من ا اا

  

  

عاى القاخئ أن حياخ من أتثإ  وا ي ااروف عايها و اصا لو وقو ب د الضاد صوت منن الف عاى القاخئ أن حياخ من أتثإ  وا ي ااروف عايها و اصا لو وقو ب د الضاد صوت منن الف   ..1818

ف النناال نيننخمن الاثننإان اقانننون الضنناد ب ننوت ماليننم النندال   هنناا ا وجننو  ننو ( ِمننفُا ف النناال نيننخمن الاثننإان اقانننون الضنناد ب ننوت ماليننم النندال   هنناا ا وجننو  ننو ( ِمننفُا مننرهللا منالنن ح مثننمننرهللا منالنن ح مثنن

( قنال عنند الوهنا  ( قنال عنند الوهنا  4949( و ْ( بِننَنْ ِض ُذمُوِ ِْم()ا ا ندو: منن ا انا( و ْ( بِننَنْ ِض ُذمُوِ ِْم()ا ا ندو: منن ا انا9191اْرَْخِل َذَهناظ () ل عمنران: منن ا انااْرَْخِل َذَهناظ () ل عمنران: منن ا انا

إحنندا ا مننن إحنندا ا مننن   ) الضناد : منن  ولي هنا ذال وجنني ختانيى) الضناد : منن  ولي هنا ذال وجنني ختانيى  182182القنرط    م ابننجل ا وجنح   ال اوانند ص القنرط    م ابننجل ا وجنح   ال اوانند ص 

( و ( ِمننفُا اْرَْخِل َذَهننناظ() ل عمننران: مننن ( و ( ِمننفُا اْرَْخِل َذَهننناظ() ل عمننران: مننن 1515ار ننرى   مثننف ( َلُاننُم اْرَْخَل َذلُننوالظ ()ا اننك: مننن ا انناار ننرى   مثننف ( َلُاننُم اْرَْخَل َذلُننوالظ ()ا اننك: مننن ا اننا

(  لقننننر   ننننرو الننناال مننننن اللنننناا وامالننننراد الضنننناد (  لقننننر   ننننرو الننناال مننننن اللنننناا وامالننننراد الضنننناد 1212( و (َواْرَْخِل َذاِت ال َّنننندِْ ( )ال نننناخهللا:( و (َواْرَْخِل َذاِت ال َّنننندِْ ( )ال نننناخهللا:9191ا اننناا انننا

أو قرانا من اللاا ( اهن قات وخمبنا ال انس اشنو  أو قرانا من اللاا ( اهن قات وخمبنا ال انس اشنو    ابإلطناهللا نيرمبا  ا  الاال إطناهللا الضاد ني  إ ًااابإلطناهللا نيرمبا  ا  الاال إطناهللا الضاد ني  إ ًاا

  الضاد صوت الدال .الضاد صوت الدال .

  

  

  

مننن اللننواهر اردا يننا اخلاطئننا عننند النن االظ ب ننوت الضنناد إ ننال هيئننا الشننال ني عننند النن االظ  ننا مننن اللننواهر اردا يننا اخلاطئننا عننند النن االظ ب ننوت الضنناد إ ننال هيئننا الشننال ني عننند النن االظ  ننا   ..1919

وبغإها من ارحرف نيناد النن ض اضنم الشنال ني عنند الن االظ ابلضناد الننامنا تناعنا لضنم اانرف النار وبغإها من ارحرف نيناد النن ض اضنم الشنال ني عنند الن االظ ابلضناد الننامنا تناعنا لضنم اانرف النار 

  ( .( .1212اخو لإل ام  و ( َغْإَ ُمَضاخٍ  ()النناا: من ا اااخو لإل ام  و ( َغْإَ ُمَضاخٍ  ()النناا: من ا ااقناها وذلك نييجل إ قناها وذلك نييجل إ 



  

  

حننروف القاقاننا ام هننا قننول ) ق نني جنند ( نيننن ض ال ننوام وب ننض مشنناهإ قننراا اخلاننيب اقالننون حننروف القاقاننا ام هننا قننول ) ق نني جنند ( نيننن ض ال ننوام وب ننض مشنناهإ قننراا اخلاننيب اقالننون   ..2020

عاننى الضنناد ب ننوت القاقاننا والنننني   هنناا الننداا إ ننال صننالا الر نناوو واالسنن  الا مننو الضنناد ني وفننا عاننى الضنناد ب ننوت القاقاننا والنننني   هنناا الننداا إ ننال صننالا الر نناوو واالسنن  الا مننو الضنناد ني وفننا 

ن  نروط القاقانا أن ا  نه اانرف ابيهنر أوال نيالشندو اثمينا ني نندما ن  نروط القاقانا أن ا  نه اانرف ابيهنر أوال نيالشندو اثمينا ني نندما القاخئ ماارف الشنداد اههنوخ ومنالقاخئ ماارف الشنداد اههنوخ ومن

أ نف القنناخئ الر نناوو واالسنن  الا ختاننى مننن الشنندو النن م ننت  ننا   ننت   الضنناد ابلقاقاننا  وهنناا ارداا أ نف القنناخئ الر نناوو واالسنن  الا ختاننى مننن الشنندو النن م ننت  ننا   ننت   الضنناد ابلقاقاننا  وهنناا ارداا 

ال نوا منن قاقانا الضنناد  ال تال انجل ال نر    وقنت مننملول القنر ن رمنجل ت ناىل أممللننجل قنر ان عربينا قنال ت نناىل ال نوا منن قاقانا الضنناد  ال تال انجل ال نر    وقنت مننملول القنر ن رمنجل ت ناىل أممللننجل قنر ان عربينا قنال ت نناىل 

( و (وََمنَاِلَك ( و (وََمنَاِلَك 22( و (ِإانَّ َأمْنمَلْلَناُل قُنْر انظ َعَربِي اظ َلَ اَُّاْم تَنْ ِقاُنوَن( )اوسنه:( و (ِإانَّ َأمْنمَلْلَناُل قُنْر انظ َعَربِي اظ َلَ اَُّاْم تَنْ ِقاُنوَن( )اوسنه:195195اٍن َعَرِمٍ  ُمِننٍي( )الش راا:اٍن َعَرِمٍ  ُمِننٍي( )الش راا:(بِِانَ (بِِانَ 

َوِعيننِد َلَ اَُّهننْم َوِعيننِد َلَ اَُّهننْم ( (وََمننَاِلَك َأمْنمَلْلنَنناُل قُنننْر انظ َعَربِي نناظ َوَصننرَّنيْنَنا نِييننجِل ِمننَن الْ ( (وََمننَاِلَك َأمْنمَلْلنَنناُل قُنننْر انظ َعَربِي نناظ َوَصننرَّنيْنَنا نِييننجِل ِمننَن الْ 3737َأمْنمَلْلنَنناُل ُحْامنناظ َعَربِي اظ()الرعنند: مننن ا انناَأمْنمَلْلنَنناُل ُحْامنناظ َعَربِي اظ()الرعنند: مننن ا اننا

(  (  2828(  (قُننننْر انظ َعَربِي ننناظ غَنننْإَ ِذر ِعنننَوٍو َلَ اَُّهنننْم اَن نَُّقنننوَن( )الملمنننر:(  (قُننننْر انظ َعَربِي ننناظ غَنننْإَ ِذر ِعنننَوٍو َلَ اَُّهنننْم اَن نَُّقنننوَن( )الملمنننر:113113اَن نَُّقنننوَن َأْو حُيْنننِدُه َفُنننْم ِذْمنننراظ( )طننننجل:اَن نَُّقنننوَن َأْو حُيْنننِدُه َفُنننْم ِذْمنننراظ( )طننننجل:

نَنا ِإلَْين33(ِمَ اٌ  نُي ِ َاْت  ََّيتجُُل قُنْر انظ َعَربِي ناظ ِلَقنْوٍم اَنْ َاُمنوَن( )ني نات:(ِمَ اٌ  نُي ِ َاْت  ََّيتجُُل قُنْر انظ َعَربِي ناظ ِلَقنْوٍم اَنْ َاُمنوَن( )ني نات: نَنا ِإلَْين(  (وََمنَاِلَك َأْوَحينْ َك قُننْر انظ َعَربِي ناظ لِ ُنْننِاَخ َك قُننْر انظ َعَربِي ناظ لِ ُنْننِاَخ (  (وََمنَاِلَك َأْوَحينْ

(  ( (  ( 33( (ِإانَّ َجَ ْانَناُل قُنننْر انظ َعَربِي نناظ َلَ اَُّاننْم تَنْ ِقاُننوَن( )المل ننرف:( (ِإانَّ َجَ ْانَناُل قُنننْر انظ َعَربِي نناظ َلَ اَُّاننْم تَنْ ِقاُننوَن( )المل ننرف:77ُأمَّ اْلُقنَرى َوَمننْن َحْوَفَننا ()الشننوخى: مننن ا انناُأمَّ اْلُقنَرى َوَمننْن َحْوَفَننا ()الشننوخى: مننن ا اننا

هللٌا ِلَناانظ َعَربِي اظ لِيُنْنِاَخ الَِّااَن ًََاُموا َوُبْشَرى لِاْ  هللٌا ِلَناانظ َعَربِي اظ لِيُنْنِاَخ الَِّااَن ًََاُموا َوُبْشَرى لِاْ َوَهَاا ِمَ اٌ  ُمَ دِ    (  .(  .1212ُمْ ِنِننَي()ارحقاف: من ا ااُمْ ِنِننَي()ارحقاف: من ا ااَوَهَاا ِمَ اٌ  ُمَ دِ 

  

  

عاى القاخئ نييما لو امال ت حرما الضاد ابلالن ح ا ناعندو بنني الالانني ونين ح الشنال ني عانى هيئنا عاى القاخئ نييما لو امال ت حرما الضاد ابلالن ح ا ناعندو بنني الالانني ونين ح الشنال ني عانى هيئنا   ..2121

ارلننه وأن حينناخ مننن إعمننال  ننرو الضننما عننند النن االظ ابلضنناد ا   رمننا اارمننا نيننخمن ذلننك  اننط الضنناد ارلننه وأن حينناخ مننن إعمننال  ننرو الضننما عننند النن االظ ابلضنناد ا   رمننا اارمننا نيننخمن ذلننك  اننط الضنناد 

مشنا  منو مجينو ارصنوات ا نن  ايا عنند الن االظ مشنا  منو مجينو ارصنوات ا نن  ايا عنند الن االظ ب وت الضم وهاا مرل من أمرال ال االظ ومن شر و ب وت الضم وهاا مرل من أمرال ال االظ ومن شر و 

  (  .(  .7777 ا   و ( ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِ نَي()ارم ام: من ا اا ا   و ( ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِ نَي()ارم ام: من ا اا



  

  

ومننن أمننرال النن االظ ب ننوت الضنناد أن ختاننط بشننا نا مننن صننوت الغنننا وهنناا الننداا انننمى عننند ومننن أمننرال النن االظ ب ننوت الضنناد أن ختاننط بشننا نا مننن صننوت الغنننا وهنناا الننداا انننمى عننند   ..2222

ن ارمننه  ومننرل ن ارمننه  ومننرل عامنناا ال اوانند قنندميا مب نن اح ) اخلنينننا ( وم ناهننا م ننت ااننروف  ملوجننا  ب ننوت مننعامنناا ال اوانند قنندميا مب نن اح ) اخلنينننا ( وم ناهننا م ننت ااننروف  ملوجننا  ب ننوت منن

 وا ي اارف ال وا نينوف أني ف نييجل القول    ااا هاا الال ف م نيمثال لو جاا قنف الضناد صنوت  وا ي اارف ال وا نينوف أني ف نييجل القول    ااا هاا الال ف م نيمثال لو جاا قنف الضناد صنوت 

أغن مثف الغنا عاى القاخئ أن حياخ من امن ا  جرَّين صوت الغنا عاى صوت الضاد  نو ( َمنْن َجنفَّ أغن مثف الغنا عاى القاخئ أن حياخ من امن ا  جرَّين صوت الغنا عاى صوت الضاد  نو ( َمنْن َجنفَّ 

نننوا ()ا ؤمننننون: منننن ( ( ِمننن( ( ِمننن8484( ( ِمنننْن ُجنننرٍ  ()ارمنيننناا: منننن ا انننا( ( ِمنننْن ُجنننرٍ  ()ارمنيننناا: منننن ا انننا105105()ا ا ننندو: منننن ا انننا()ا ا ننندو: منننن ا انننا نننوا ()ا ؤمننننون: منننن ْن ُجنننرٍ  لََااُّ ْن ُجنننرٍ  لََااُّ

ننا عامننا اقننو نييهننا مننناخ القننراا نيضننال عننن صننغاخهم نييااللننون الغنننا مننن اخليشننوم 7575ا انناا اننا ننا عامننا اقننو نييهننا مننناخ القننراا نيضننال عننن صننغاخهم نييااللننون الغنننا مننن اخليشننوم (  وهننال ما ًو (  وهننال ما ًو

واؤثر صوةا عاى اارف النار قننف الغننا والنار ب ندها وهنال دقيقنا منن دقنا ت عانم ال اواند قامنا وند واؤثر صوةا عاى اارف النار قننف الغننا والنار ب ندها وهنال دقيقنا منن دقنا ت عانم ال اواند قامنا وند 

ان حيناخ طالبننجل مننن ذلننك نيانملال   عننين وعننن طالبننجل ان حيناخ طالبننجل مننن ذلننك نيانملال   عننين وعننن طالبننجل منن ا رنيهننا وا نقهننا وبننوخك   الشنير أميننن سننواد مننمنن ا رنيهننا وا نقهننا وبننوخك   الشنير أميننن سننواد منن

  وعن ارما  إ ايملاا .وعن ارما  إ ايملاا .

  

  

أمننا مننن انحيننا الاننالم عاننى  ننوا ي ااننروف نينننوف أذمننرل لنن  م نيا نندو هنناا الن ننث والشننو    الاغننا : اخلاننط أمننا مننن انحيننا الاننالم عاننى  ننوا ي ااننروف نينننوف أذمننرل لنن  م نيا نندو هنناا الن ننث والشننو    الاغننا : اخلاننط 

الغرانننني  نننن اط بغننننإل . الغرانننني  نننن اط بغننننإل .   اا) الشننننا نا : الشننننل) الشننننا نا : الشننننل  501501ص ص   11والشننننا نا واحنننندو الشننننوا ي و  ا  اننننم الوسننننيط ووالشننننا نا واحنننندو الشننننوا ي و  ا  اننننم الوسننننيط و

 اح  ننوا ي ااننروف هنناا ا  نن اح اسنن يدمجل عننند الوهنننا  القننرط  لينندل بننجل عاننى م ننذ  نناص ا  انننت  اح  ننوا ي ااننروف هنناا ا  نن اح اسنن يدمجل عننند الوهنننا  القننرط  لينندل بننجل عاننى م ننذ  نناص ا  انننت وم ننوم نن

ب الات ااروف الن ميان أن تؤثر   ارصوات اهناوخو نيال نوت اههنوخ ميانن أن انؤثر عانى ال نوت ا همنوض ب الات ااروف الن ميان أن تؤثر   ارصوات اهناوخو نيال نوت اههنوخ ميانن أن انؤثر عانى ال نوت ا همنوض 

انننن أن اننؤثر عانننى انننن أن اننؤثر عانننى وال ننوت ا  نننت ميانننن أن اننؤثر عانننى ال ننوت ا نالننن ح وال ننوت ارمالننل اخليشنننومل ارغننن ميوال ننوت ا  نننت ميانننن أن اننؤثر عانننى ال ننوت ا نالننن ح وال ننوت ارمالننل اخليشنننومل ارغننن مي

الالمور وقد   ى القنرط  من ثنا طنواال لدخاسنا اللنواهر ا   اقنا  ناا ا وجنو  وقند وجنح القنرط    م انو  الالمور وقد   ى القنرط  من ثنا طنواال لدخاسنا اللنواهر ا   اقنا  ناا ا وجنو  وقند وجنح القنرط    م انو  



) )   178178/ /   176176مالمننجل النننني الننار مننن اجاننجل د اننت  ننوا ي ااننروف عاننى ب ضننها عاننى ب ننض نيقننال ص مالمننجل النننني الننار مننن اجاننجل د اننت  ننوا ي ااننروف عاننى ب ضننها عاننى ب ننض نيقننال ص 

جل ب د ذمنر الننني ا وجني لنجل جل ب د ذمنر الننني ا وجني لنجل نيتحنن ال ياى من د ول  وا ي ااروف ب ضها عاى ب ض نيياون ال ننيجل عاينيتحنن ال ياى من د ول  وا ي ااروف ب ضها عاى ب ض نيياون ال ننيجل عاي

نينقول : الننني   ذلنك أن ا منو حرنينان ام نا  أحند ا عانى ا  نر مبملانا منا إمنا ب الينيم أو إطنناهللا أو تالنب أو نينقول : الننني   ذلنك أن ا منو حرنينان ام نا  أحند ا عانى ا  نر مبملانا منا إمنا ب الينيم أو إطنناهللا أو تالنب أو 

غإ ذلك مو إماان تاك ا ملاا نييجل رن اانرف بننني احتنادل مبنا جناوخل اابنجل إىل حينملل واننانجل ا ملانا اخلاصنا بنجل  غإ ذلك مو إماان تاك ا ملاا نييجل رن اانرف بننني احتنادل مبنا جناوخل اابنجل إىل حينملل واننانجل ا ملانا اخلاصنا بنجل  

هما حرف اشنههما والار اننغل أن ا  مدل القاخئ   ذلك حننن الن ياى مننجل هما حرف اشنههما والار اننغل أن ا  مدل القاخئ   ذلك حننن الن ياى مننجل أو اد ف م جل نييها أو حيده بينأو اد ف م جل نييها أو حيده بين

إبنيننراد مننف منهمننا مبملاننا وال  مننف ال اننرادل  اصنني جل ( اهننن و  ااننن عننند الوهننا  القننرط  الوحينند مننن بننني عامنناا إبنيننراد مننف منهمننا مبملاننا وال  مننف ال اننرادل  اصنني جل ( اهننن و  ااننن عننند الوهننا  القننرط  الوحينند مننن بننني عامنناا 

مجل   ذلنك مجل   ذلنك ال اواد ا  قدمني الار عاب موجو  الشوا ي نيهناك عدد منن ال امناا السنيما منن ا  قندمني اشناخمو ال اواد ا  قدمني الار عاب موجو  الشوا ي نيهناك عدد منن ال امناا السنيما منن ا  قندمني اشناخمو 

ولاننن مياننن أن اقننال أمننجل امالننرد ابسنن يدام هنناا ا  نن اح عننن غننإل مننن ال امنناا . وإن عنااننا عامنناا ال اوانند مبننا ولاننن مياننن أن اقننال أمننجل امالننرد ابسنن يدام هنناا ا  نن اح عننن غننإل مننن ال امنناا . وإن عنااننا عامنناا ال اوانند مبننا 

حتدثنجل ااننروف ب ضنها   ب ننض إذا ونناوخت   الاامنا الواحنندو أو عنند ات ننال الاامننات أو الانالم ا   ننف مننن حتدثنجل ااننروف ب ضنها   ب ننض إذا ونناوخت   الاامنا الواحنندو أو عنند ات ننال الاامننات أو الانالم ا   ننف مننن 

وت اانرف القنر ين ومنان اله منام عامناا ال اواند وت اانرف القنر ين ومنان اله منام عامناا ال اواند أتثإ ادل عاى ا الحلا الدقيقا للواهر جن هم خل نا ى صنأتثإ ادل عاى ا الحلا الدقيقا للواهر جن هم خل نا ى صن

بوصننه تاننك اللننواهر ال ننوتيا أثننر   ترسننير الن ننت ال نن يح واج نننا  بننوادخ الا ننن والوقننو    اخلاننف وم ننت بوصننه تاننك اللننواهر ال ننوتيا أثننر   ترسننير الن ننت ال نن يح واج نننا  بننوادخ الا ننن والوقننو    اخلاننف وم ننت 

    ( وقنند سنناهم منننهاهم ( وقنند سنناهم منننهاهم 2828ااننرف القننر ين ب ننوو قننال ت نناىل (قُنننْر انظ َعَربِي نناظ غَننْإَ ِذر ِعننَوٍو َلَ اَُّهننْم اَن نَُّقننوَن( )الملمننر:ااننرف القننر ين ب ننوو قننال ت نناىل (قُنننْر انظ َعَربِي نناظ غَننْإَ ِذر ِعننَوٍو َلَ اَُّهننْم اَن نَُّقننوَن( )الملمننر:

حالظ وصون ال ربيا إىل وق نا ا  اصر من تغيإ مالحمها ال وتيا ولو ترك عاماا ال اواد ا  قدمني ارمنر منن غنإ حالظ وصون ال ربيا إىل وق نا ا  اصر من تغيإ مالحمها ال وتيا ولو ترك عاماا ال اواد ا  قدمني ارمنر منن غنإ 

جوابط ردى ذلك إىل ترامم اال رانيات إىل تغيإ الن ت ال نرم واب  نادل عنن صنوختجل اروىل النن مامنت سنا دو   جوابط ردى ذلك إىل ترامم اال رانيات إىل تغيإ الن ت ال نرم واب  نادل عنن صنوختجل اروىل النن مامنت سنا دو   

  ال اقنننل الشنننالور وجهنننود عامننناا ال اواننند   دخاسنننا   ال اقنننل الشنننالور وجهنننود عامننناا ال اواننند   دخاسنننا   وقنننت منننملول القنننر ن الانننر  لانننن جهنننود عامننناا القنننرااووقنننت منننملول القنننر ن الانننر  لانننن جهنننود عامننناا القنننرااو

ارصوات ال ربيا وتوجنيح   نا ى الن نت الال نيح قند تاامانت منو جهنود عامناا ال ربينا النن أدت ذ م نا إىل ارصوات ال ربيا وتوجنيح   نا ى الن نت الال نيح قند تاامانت منو جهنود عامناا ال ربينا النن أدت ذ م نا إىل 

  احملانيلا عاى الاغا ال ربيا حيا ب يدو عن ال  وخ ال وا الار اؤدر إىل تغيإ مالحمها ارساسيا . احملانيلا عاى الاغا ال ربيا حيا ب يدو عن ال  وخ ال وا الار اؤدر إىل تغيإ مالحمها ارساسيا . 



رراِد }ُمَؤلَّفَرراُت حَْحِييرر}ُمَؤلَّفَرراُت حَْحِييرر رراِد ُق َمْخررَرُ  َصررْوُت الضَّ ُق َمْخررَرُ  َصررْوُت الضَّ

  َوالظَّاِء{َوالظَّاِء{

مننن ا  ننروف لاننناحثني أن القننرن الثنناين افاننرر  ننهد   بغننداد عاصننما اخلالنيننا ال ناسننيا بننداَّيت ًهننوخ ا ؤلالننات مننن ا  ننروف لاننناحثني أن القننرن الثنناين افاننرر  ننهد   بغننداد عاصننما اخلالنيننا ال ناسننيا بننداَّيت ًهننوخ ا ؤلالننات 

الننن ت نناب مشننااا م ننت صننوت الضنناد واخلاننط بينننجل وبننني اللنناا وقنند  ثننف ذلننك   م ننا  ) الضنناد واللنناا ( رم الننن ت نناب مشننااا م ننت صننوت الضنناد واخلاننط بينننجل وبننني اللنناا وقنند  ثننف ذلننك   م ننا  ) الضنناد واللنناا ( رم 

هننن( أمننا ال ننتليه   مشننااا الضنناد وم قهننا   القننر ن الاننر  هننن( أمننا ال ننتليه   مشننااا الضنناد وم قهننا   القننر ن الاننر    216216رانني ارصننم ل ) ت رانني ارصننم ل ) ت سنن يد عننند ا اننك بننن قسنن يد عننند ا اننك بننن ق

واخلاط بينها وبني اللاا نيقد مامت بداَّيتجل نييما ارى الناحثون   القرمني الرابو واخلامس   منه دولا الالناطميني واخلاط بينها وبني اللاا نيقد مامت بداَّيتجل نييما ارى الناحثون   القرمني الرابو واخلامس   منه دولا الالناطميني 

ن وصنناخت القنناهرو ن وصنناخت القنناهرو هننهنن  358358هننن ومامننت عاصننم ها مدانننا ا هداننا إىل أن ني  ننت م ننر هننن ومامننت عاصننم ها مدانننا ا هداننا إىل أن ني  ننت م ننر   279279الننن قامننت   تننومس الننن قامننت   تننومس 

عاصما الدولا الالاطميا الن ام د سا ا ا من ص راا سوخَّي و ر ال اصل   أسيا إىل حندود ا غنر  ارق نى   عاصما الدولا الالاطميا الن ام د سا ا ا من ص راا سوخَّي و ر ال اصل   أسيا إىل حندود ا غنر  ارق نى   

أنيراقيا وميان القول ابن مناخ ال تليه قد أ ا اواهني خ يننيني أمنا االونال ارول نيقند بندأ   الن نه الثناين منن أنيراقيا وميان القول ابن مناخ ال تليه قد أ ا اواهني خ يننيني أمنا االونال ارول نيقند بندأ   الن نه الثناين منن 

خسا ف أو م ي صغإو ت اب مشااا اخل ت   م ت الضاد بنيان حتقينت  رجهنا خسا ف أو م ي صغإو ت اب مشااا اخل ت   م ت الضاد بنيان حتقينت  رجهنا القرن الرابو افارر  ثال   صوخو القرن الرابو افارر  ثال   صوخو 

ال  يح وبينان منا ا ن اط م هنا   الن نت منن اانروف ماللناا   ال  نوخ اروىل ومنا تنواىل عانى م نت الضناد منن ال  يح وبينان منا ا ن اط م هنا   الن نت منن اانروف ماللناا   ال  نوخ اروىل ومنا تنواىل عانى م نت الضناد منن 

اننا أو الننالم اننا أو الننالم أ  نناا وأمننرال تاالليننا   ال  ننوخ ال اليننا وا نن ناهها   الن ننت عننند ا  ننت ران ومملجهننا ابل نناا ا همأ  نناا وأمننرال تاالليننا   ال  ننوخ ال اليننا وا نن ناهها   الن ننت عننند ا  ننت ران ومملجهننا ابل نناا ا هم

الضنناداا الضنناداا   ظظوغإهننا وأمننا االوننال الثنناين نييشننرتك مننو االوننال الاغننور النننابت   ح ننرل لهلالنناظ اللا يننا أو ارلالنناوغإهننا وأمننا االوننال الثنناين نييشننرتك مننو االوننال الاغننور النننابت   ح ننرل لهلالنناظ اللا يننا أو ارلالننا

واللا يننا   الاغننا ب امننا و  اننه عنننجل ب ي ننيى ذننال اا ننر   مامننات القننر ن الاننر  وقنند بنندا ال ننتليه   هنناا واللا يننا   الاغننا ب امننا و  اننه عنننجل ب ي ننيى ذننال اا ننر   مامننات القننر ن الاننر  وقنند بنندا ال ننتليه   هنناا 

   ا : ا :االوال   القرن اخلامس افارر وا ؤلالات مااالوال   القرن اخلامس افارر وا ؤلالات ما

  : مؤلالات حتقيت  رجل الضاد واللاا   تالوو القر ن ا نملل :: مؤلالات حتقيت  رجل الضاد واللاا   تالوو القر ن ا نملل :أوال أوال 



هننن(   هننن(     413413مامننت خسننالا القاجننل الاغننور ا  ننرر أم الالنن ح أحنند بننن م ننرف بننن إسنن اهللا ) ت مامننت خسننالا القاجننل الاغننور ا  ننرر أم الالنن ح أحنند بننن م ننرف بننن إسنن اهللا ) ت   ..11

الضاد واللاا من أوا ف ا ؤلالنات النن اختن نت طداا م نت الضناد واللناا   القنر ن الانر  و  ت نف الضاد واللاا من أوا ف ا ؤلالنات النن اختن نت طداا م نت الضناد واللناا   القنر ن الانر  و  ت نف 

ا ولاننن ب ننض مننن اطاننو عايهننا وصننالها بقولننجل   هننال الرسننالا   حتقيننت  رجيهمننا ا ولاننن ب ننض مننن اطاننو عايهننا وصننالها بقولننجل   هننال الرسننالا   حتقيننت  رجيهمننا إلينننا هننال الرسننالإلينننا هننال الرسننال

ا ي االننني ا شنن نهني عاننى امثننر ال ننوام بننف مثننإ مننن ال امنناا ارعننالم  يننث مقننف عننن أم عمننرو بننن ا ي االننني ا شنن نهني عاننى امثننر ال ننوام بننف مثننإ مننن ال امنناا ارعننالم  يننث مقننف عننن أم عمننرو بننن 

ال الا الار هو إمنام الاغنا القنول ابحتناد  رجيهمنا   وذمنر َّيقنوت اامنور   ترمجنا بنن م نرف أمنجل  ال الا الار هو إمنام الاغنا القنول ابحتناد  رجيهمنا   وذمنر َّيقنوت اامنور   ترمجنا بنن م نرف أمنجل  

هننن( وقنند ُوصننه هننن( وقنند ُوصننه   411411إىل إىل   386386ااننامم طمننر   اخلايالننا الالنناطمل ) حاننم م ننر مننن ااننامم طمننر   اخلايالننا الالنناطمل ) حاننم م ننر مننن   مننان   أَّيممننان   أَّيم

ابن م رف طن مان أدانا نياجال لجل م نالات   الاغا وارد  وأمنجل ول القضناا   دميناط ممنا ذمنر ابن م رف طن مان أدانا نياجال لجل م نالات   الاغا وارد  وأمنجل ول القضناا   دميناط ممنا ذمنر 

َّيقوت أن البن م رف   خسالا   الضاد واللاا   م ي  ا إىل الشنراه أم ااننن حممند بنن قاسنم َّيقوت أن البن م رف   خسالا   الضاد واللاا   م ي  ا إىل الشنراه أم ااننن حممند بنن قاسنم 

  ..  115115ص ص   22ارداي و ارداي و   ددامف تنيس (  املر َّيقوت اامور إخ اامف تنيس (  املر َّيقوت اامور إخ ااانيين عاانيين ع

  

هنن( خسنالا تننمى ) الغنينا   الضناد هنن( خسنالا تننمى ) الغنينا   الضناد   569569) ت ) ت   رم حممد: س يد بن مناخك بن الدهان الن ور.رم حممد: س يد بن مناخك بن الدهان الن ور.و و   ..22

  واللاا ( .واللاا ( .

انننا الالضننالا، انننا الالضننالا، هننن(خسالا )    هننن(خسالا )    577577) ت ) ت   ننناخر، الن ننور.ننناخر، الن ننور.ممرم الامننات: عننند الننرمحن بننن حممنند اررم الامننات: عننند الننرمحن بننن حممنند ار  وو..  ..33

وذمنر الننيوطل خمحنجل      وذمنر الننيوطل خمحنجل        أولنجل: )اامند   منوىل النن م وا الا...(.أولنجل: )اامند   منوىل النن م وا الا...(.( (   واللنااواللناا  ددلضالضااا  الالرهللا بني   الالرهللا بني 

أن الن ننور ا قننرئ ا  ننرر مونيننت النندان أاب القاسننم عينننى بننن أن الن ننور ا قننرئ ا  ننرر مونيننت النندان أاب القاسننم عينننى بننن   236236ص ص   22م ابننجل بغيننا الوعنناو و م ابننجل بغيننا الوعنناو و 

هن( لجل خسالا ب نوان ) ا راد   مياليا الن نت هن( لجل خسالا ب نوان ) ا راد   مياليا الن نت   629629عند ال ملامل بن عينى الايمل االسانداخين ) ت عند ال ملامل بن عينى الايمل االسانداخين ) ت 

  د ( . د ( . ابلضاابلضا

  هن( خسالا   الضاد اللاا .هن( خسالا   الضاد اللاا .  630630) ت ) ت   رم الال ون: م ر بن حممد ا وصال.رم الال ون: م ر بن حممد ا وصال.و و   ..44



  هن( م ا    الضاد واللاا .هن( م ا    الضاد واللاا .  646646) ت ) ت رم اانن: عال بن اوسه القال ل.رم اانن: عال بن اوسه القال ل.و و   ..55

  ..  مملاف حايمملاف حاي  أبو ج الرأبو ج الر  إلمامإلمامللخنيو اااا  عن تننيجل الا ا  (  خنيو اااا  عن تننيجل الا ا  (  م ا  ) م ا  )   ..66

ق نيدو ق نيدو   هنن(هنن(  661661) ت ) ت   ن خ هللا   الرسن ينن خ هللا   الرسن يناشير، ا النر، عنمل الندان، أم حممند: عنند النر اهللا بناشير، ا النر، عنمل الندان، أم حممند: عنند النر اهللا بنولول  ..77

واللنناا.  ننرحها ب ننض القننراا، و ننال: واللنناا.  ننرحها ب ننض القننراا، و ننال:   الضننادالضنناد  ض يننا، مننن الننننيط هننل أمالننو مننا صنننه   الالننرهللا بنننيض يننا، مننن الننننيط هننل أمالننو مننا صنننه   الالننرهللا بننني

  )ما ه حماسن الغرو، ل الي منانيو الدخو( أولجل: )اامد  ، الار ال   ل ثناا عايجل... اخل(.)ما ه حماسن الغرو، ل الي منانيو الدخو( أولجل: )اامد  ، الار ال   ل ثناا عايجل... اخل(.

هننن( ق ننيدو   الضنناد واللنناا هننن( ق ننيدو   الضنناد واللنناا   672672) ت ) ت   يمننال النندان: حممنند بننن عننند   بننن مالننك الن ننور.يمننال النندان: حممنند بننن عننند   بننن مالننك الن ننور.و و   ..88

  وهل ) االع ضاد   الضاد واللاا ( وق يدو أ رى   ) ا ق وخ و ا مدود ( . وهل ) االع ضاد   الضاد واللاا ( وق يدو أ رى   ) ا ق وخ و ا مدود ( . 

هن اؤله ابلقاهرو  س الدان أبو اخلإ ابنن اينملخر م ابنجل ال مهيند   عانم ال اواند هن اؤله ابلقاهرو  س الدان أبو اخلإ ابنن اينملخر م ابنجل ال مهيند   عانم ال اواند   769769و  سنا و  سنا   ..99

وا غنر  وحنال م قهنا   القنرن وا غنر  وحنال م قهنا   القنرن ونييجل ما ظ أول إ اخو إىل اخلالف   م ت الضاد بني أهف ا شنرهللا ونييجل ما ظ أول إ اخو إىل اخلالف   م ت الضاد بني أهف ا شنرهللا 

  الثامن افارر .الثامن افارر .

و  القرن ال ا ر افارر اؤله   م ر أاضا موخ الدان عاى بن حممد بن عاى ا  نروف اببنن و  القرن ال ا ر افارر اؤله   م ر أاضا موخ الدان عاى بن حممد بن عاى ا  نروف اببنن   ..1010

هننن( م ابننجل ) بغيننا ا ننرض  ل  نن يح هننن( م ابننجل ) بغيننا ا ننرض  ل  نن يح   10041004غنناي ا قدسننل ارصننف القنناهرر ا ولنند وا مننات ) ت غنناي ا قدسننل ارصننف القنناهرر ا ولنند وا مننات ) ت 

قا _ داني ننجل إىل أتليننه م ابننجل وهننو أن اننرد قا _ داني ننجل إىل أتليننه م ابننجل وهننو أن اننرد الضنناد ( وقنند بننني ا ؤلننه _ ممننا ذمننر تال ننيف ذلننك سننابالضنناد ( وقنند بننني ا ؤلننه _ ممننا ذمننر تال ننيف ذلننك سنناب

عاى إمااخ ب ض ا  راني عاى غإهم م ت الضاد قرانا من اللاا عاى عاس م ت أمثنر ا  نراني عاى إمااخ ب ض ا  راني عاى غإهم م ت الضاد قرانا من اللاا عاى عاس م ت أمثنر ا  نراني 

  ابلضاد  ملوجا ابلدال ا اليما أو ال اا ا هماا .ابلضاد  ملوجا ابلدال ا اليما أو ال اا ا هماا .

و  القننننرن الثنننناين عشننننر افاننننرر اقننننوم ا قننننرئ الن ننننور ا  ننننرر عاننننى بننننن سننننايمان عننننند   و  القننننرن الثنننناين عشننننر افاننننرر اقننننوم ا قننننرئ الن ننننور ا  ننننرر عاننننى بننننن سننننايمان عننننند     ..1111

هن( ابساداخ اب سن اما لانرد عانى منن ضب نوا دعنوى ابنن غناي ا قدسنل   هن( ابساداخ اب سن اما لانرد عانى منن ضب نوا دعنوى ابنن غناي ا قدسنل     11341134) ت ) ت ا ن وخر ا ن وخر 

خت ئننا ا  ننراني   م ننت الضنناد واؤلننه خسننال جل ) خد اإلانناد   الن ننت ابلضنناد ( وحينندد ا ن ننوخر خت ئننا ا  ننراني   م ننت الضنناد واؤلننه خسننال جل ) خد اإلانناد   الن ننت ابلضنناد ( وحينندد ا ن ننوخر 



غرجنننجل منننن الرسنننالا بقولنننجل ) قننند سنننتلين ب نننض ال نننالنني النننراغنني أن أم ننني خسنننالا   النننرد عانننى غرجنننجل منننن الرسنننالا بقولنننجل ) قننند سنننتلين ب نننض ال نننالنني النننراغنني أن أم ننني خسنننالا   النننرد عانننى 

ان اتن وا ال ناد وم قوا ابلضاد بني اللاا والضاد  الالني رهف الر ناد   مجينو الننالد ان اتن وا ال ناد وم قوا ابلضاد بني اللاا والضاد  الالني رهف الر ناد   مجينو الننالد ا ن دعني الاا ن دعني الا

  ( اهن .( اهن .

و  القرن الثناين عشنر أاضنا و  ترمينا حينث منان ا ن نوخر جنند ب نض ا نؤلالني منن النرتك مثنف و  القرن الثناين عشنر أاضنا و  ترمينا حينث منان ا ن نوخر جنند ب نض ا نؤلالني منن النرتك مثنف   ..1212

( (   هن( اؤله ) خسالا   الضناد وميالينا أدا هناهن( اؤله ) خسالا   الضناد وميالينا أدا هنا  11501150حممد ا رعشل ا  روف بناجقال  ادو ) ت حممد ا رعشل ا  روف بناجقال  ادو ) ت 

  و  خسال جل ا ابو خأر ابن غاي النابت اإل اخو إليجل   خت ئا م ت ا  راني .و  خسال جل ا ابو خأر ابن غاي النابت اإل اخو إليجل   خت ئا م ت ا  راني .

وجند ترمينا   نر ان  نر لام نراني وانرد عانى ا رعشنل وم نجل ابنن غناي ب ندم جنوا  م نت الضناد وجند ترمينا   نر ان  نر لام نراني وانرد عانى ا رعشنل وم نجل ابنن غناي ب ندم جنوا  م نت الضناد   ..1313

هننن( هننن(   11601160ب ننوت اللنناا وهنناا الرتمننل الننار خد عايهمننا هننو حممنند ابننن إ اعيننف ار مننإر ) ت ب ننوت اللنناا وهنناا الرتمننل الننار خد عايهمننا هننو حممنند ابننن إ اعيننف ار مننإر ) ت 

  الا   الرد عاى خسالا ا رعشل   الضاد ( .الا   الرد عاى خسالا ا رعشل   الضاد ( .وعنوان خسال جل ) خسوعنوان خسال جل ) خس

هنن هنن   12811281و  الن ه الثاين من القرن الثالث افارر وعاى وجنجل ال  داند   أوا نر  ن نان و  الن ه الثاين من القرن الثالث افارر وعاى وجنجل ال  داند   أوا نر  ن نان   ..1414

م اامر حممد بن أمحد مقينف ا نالال ا  نرر أمنجل ) قند اثخت ني ننا   اينامو ار هنر م اامر حممد بن أمحد مقينف ا نالال ا  نرر أمنجل ) قند اثخت ني ننا   اينامو ار هنر   18651865اناار اناار 

... حينث  عنم أن ًالنر برسنالا ألالهنا ب نض قندماا ... حينث  عنم أن ًالنر برسنالا ألالهنا ب نض قندماا أاثخها ب ض ا ضااني اهناوخان   أوا نر  ن نان أاثخها ب ض ا ضااني اهناوخان   أوا نر  ن نان 

ال اننم   خت ئننا ألننه م ننرر   م قهننم ابلضنناد ا  امننا ل نندم  انننهم مننن إ راجهننا مننن  رجهننا ال اننم   خت ئننا ألننه م ننرر   م قهننم ابلضنناد ا  امننا ل نندم  انننهم مننن إ راجهننا مننن  رجهننا 

ا ي وص وأن ما عايجل قنراا الندَّيخ ا  نراا وعاما هنا وعوامهنا انن ال انو   يالال نجل منا هنو ب انك ا ي وص وأن ما عايجل قنراا الندَّيخ ا  نراا وعاما هنا وعوامهنا انن ال انو   يالال نجل منا هنو ب انك 

مثننإ الال نننا أخاد بدعوتننجل إىل ال منننك برسننالا مثننإ الال نننا أخاد بدعوتننجل إىل ال منننك برسننالا   الرسننالا من ننوص ( واننامر ابننن مقينننف أن هنناا ا ضننفالرسننالا من ننوص ( واننامر ابننن مقينننف أن هنناا ا ضننف

ال امننل أن ااننون لننجل  ننتن وأن انننال مرتنننا سنننيا وأن بدعننا هنناا ا ضننف قنند نيشننت وعاننت مب ننر ال امننل أن ااننون لننجل  ننتن وأن انننال مرتنننا سنننيا وأن بدعننا هنناا ا ضننف قنند نيشننت وعاننت مب ننر 

وام شننرت حنن  مننان ا ننال أحنندهم الالراضننا مننرتني اح ياطننا واننامر ابننن مقينننف أمننجل   مواجهننا هننال وام شننرت حنن  مننان ا ننال أحنندهم الالراضننا مننرتني اح ياطننا واننامر ابننن مقينننف أمننجل   مواجهننا هننال 

ر هننر مننن ااناليننا والشنناني يا وا الايننا ر هننر مننن ااناليننا والشنناني يا وا الايننا الندعننا قنند قننام الننن ض اننن الن خ سنناا أهننف ال اننم ابيننامو االندعننا قنند قننام الننن ض اننن الن خ سنناا أهننف ال اننم ابيننامو ا



حول ص ا صالو ا  راني وأن الن ض طاف بنؤالجل عاى هؤالا ال امناا نيانم اند مننهم منن لا نت حول ص ا صالو ا  راني وأن الن ض طاف بنؤالجل عاى هؤالا ال امناا نيانم اند مننهم منن لا نت 

ان  ننر لق ننوخ   ننجل والننن ض خلونيننجل عاننى من نننجل وجناا ننجل ًنناان أن أمننراا الدولننا والننو ار ان  ننر فنناا ان  ننر لق ننوخ   ننجل والننن ض خلونيننجل عاننى من نننجل وجناا ننجل ًنناان أن أمننراا الدولننا والننو ار ان  ننر فنناا 

   شنى     لومنا  ال نم وهنو الشنير عنند    شنى     لومنا  ال نم وهنو الشنير عنند ا ن د  الضال . واقول ابن مقيننف أمنجل اه ندى إىل منن ا ن د  الضال . واقول ابن مقيننف أمنجل اه ندى إىل منن 

  حممد عايب خ يس النادو ا الاينا وب ند أن أوقالنجل عانى الننؤال أجناد الشنير عانيب   ا قنال   حممد عايب خ يس النادو ا الاينا وب ند أن أوقالنجل عانى الننؤال أجناد الشنير عانيب   ا قنال 

وم ي جوااب ونيُ يا عاى النؤال م أوخد ابن مقيننف مننيا منا خ نجل الشنير بقامنجل وو نجل و  منجل وقند وم ي جوااب ونيُ يا عاى النؤال م أوخد ابن مقيننف مننيا منا خ نجل الشنير بقامنجل وو نجل و  منجل وقند 

والنالم عانى منن ال من  ب ندل : ... ال  النى عانى منن والنالم عانى منن ال من  ب ندل : ... ال  النى عانى منن جاا   صدخ ايوا  )) اامد   وال الو جاا   صدخ ايوا  )) اامد   وال الو 

ترك االغنناف وخجو إىل من قيم سنيف االت اف أن م ت قرااو أهف ا داننا ا ننوخو ومانا ا شنرنيا ترك االغنناف وخجو إىل من قيم سنيف االت اف أن م ت قرااو أهف ا داننا ا ننوخو ومانا ا شنرنيا 

وم ر ابلضاد ا  اما و ييملهنا منن اللناا ا  امنا ا شنالا  يينملا بيننا وإب ادهنا منهنا إب نادا ماينا هنو وم ر ابلضاد ا  اما و ييملهنا منن اللناا ا  امنا ا شنالا  يينملا بيننا وإب ادهنا منهنا إب نادا ماينا هنو 

نييننجل ... ( اهننن وقنند دلننف الشننير عاننيب   ني ننوال إجاب ننجل عاننى صنن ا نييننجل ... ( اهننن وقنند دلننف الشننير عاننيب   ني ننوال إجاب ننجل عاننى صنن ا ال ننوا  احملقننت الننار ال  ننك ال ننوا  احملقننت الننار ال  ننك 

م نت ا  نراني بن نوص أقنوال ال امناا الننابقني منن القنراا والن نواني وغنإهم مثنف أم حينان وابننن م نت ا  نراني بن نوص أقنوال ال امناا الننابقني منن القنراا والن نواني وغنإهم مثنف أم حينان وابننن 

  ايملخر والقن الين وابن مال ال قال وم ي الالقجل ا ي االا نييما ا  ات ب  ا ال الو . ايملخر والقن الين وابن مال ال قال وم ي الالقجل ا ي االا نييما ا  ات ب  ا ال الو . 

  القر ن الار القر ن الار : مؤلالات ح ر ًااات وجادات : مؤلالات ح ر ًااات وجادات   اثميااثميا

مامت وسا ف ال اماا لا ياليه من حدو مشااا اخلاط   الن ت بني حر  الضاد واللاا   القنر ن م مثانا مامت وسا ف ال اماا لا ياليه من حدو مشااا اخلاط   الن ت بني حر  الضاد واللاا   القنر ن م مثانا 

  ايامي ال  ايمل وهو أتليه الرسا ف   تنيني  نرو صنوت الضناد وميالينا م قنجل ال ن ي ا وعندم ت رجنجل   ايامي ال  ايمل وهو أتليه الرسا ف   تنيني  نرو صنوت الضناد وميالينا م قنجل ال ن ي ا وعندم ت رجنجل 

مشابجل ل منف الاغنواني الناان ألالنوا خسنا ف مشابجل ل منف الاغنواني الناان ألالنوا خسنا ف   لاياط   م قجل بينجل وبني اللاا وقد وامي هاا ال مف عمف   رلاياط   م قجل بينجل وبني اللاا وقد وامي هاا ال مف عمف   ر

  ح ر ارلالاظ الضاداا واللا يا   الاالم ا  داول وملمها   أبيات  ن راا ليننهف عانى النناض حاللهنا   ح ر ارلالاظ الضاداا واللا يا   الاالم ا  داول وملمها   أبيات  ن راا ليننهف عانى النناض حاللهنا 

وتننامرها وقنند بنندأ ال ننتليه   ملننم اللننااات رن جنناوخ الاامننات الننن  ننا حننرف اللنناا ا ننادل خبننو جنناوخ وتننامرها وقنند بنندأ ال ننتليه   ملننم اللننااات رن جنناوخ الاامننات الننن  ننا حننرف اللنناا ا ننادل خبننو جنناوخ 

 نناخ ب ننض الننناحثني إىل أن عنندد الاامننات اللا يننا ابلقننر ن ت ننود إىل  نناخ ب ننض الننناحثني إىل أن عنندد الاامننات اللا يننا ابلقننر ن ت ننود إىل الاامننات الننن  ننا حننرف الضنناد وقنند أالاامننات الننن  ننا حننرف الضنناد وقنند أ



موج ا   القر ن   حنني بانغ عندد ارصنول الضناداا واحندا وئنامني موج ا   القر ن   حنني بانغ عندد ارصنول الضناداا واحندا وئنامني   853853واحد وعشران أصال وخدت   واحد وعشران أصال وخدت   

موجنن ا مننن القننر ن  ننا ج ننف الننناحثني االننردون م نننالات مننن قاا ا ننر ًننااات موجنن ا مننن القننر ن  ننا ج ننف الننناحثني االننردون م نننالات مننن قاا ا ننر ًننااات   16841684أصننال وخدت   أصننال وخدت   

ا إ ا هو ابلضاد و  مينو هاا من إنيراد ب ض ا ؤلالني لهصول الضناداا واللا ينا   ا إ ا هو ابلضاد و  مينو هاا من إنيراد ب ض ا ؤلالني لهصول الضناداا واللا ينا   القر ن لي ام أن ما عداهالقر ن لي ام أن ما عداه

القننر ن ابل نننتليه نييمنننا ب نند . ومنننن  نننالل مننا عرنيننننال منننن مؤلالننات ًنننااات القنننر ن مالحننظ أن م لنننم تانننك القننر ن ابل نننتليه نييمنننا ب نند . ومنننن  نننالل مننا عرنيننننال منننن مؤلالننات ًنننااات القنننر ن مالحننظ أن م لنننم تانننك 

االحنظ االحنظ   ا ؤلالات جاات   صوخو منلومات   راا ا  اه عدد أبياةا نيرتاون ما بني الثالثا إىل النن ا ممناا ؤلالات جاات   صوخو منلومات   راا ا  اه عدد أبياةا نيرتاون ما بني الثالثا إىل النن ا ممنا

أاضا أن النابت إىل ال تليه   موجو  ح ر ًااات القر ن هو أبو ال ناض أمحد بن عمناخ ا هندور منننا أاضا أن النابت إىل ال تليه   موجو  ح ر ًااات القر ن هو أبو ال ناض أمحد بن عمناخ ا هندور منننا 

هننن قنننف أتسننيس القنناهرو عاصننما الدولننا نييمننا هننن قنننف أتسننيس القنناهرو عاصننما الدولننا نييمننا   300300إىل مدانننا ا هداننا عاصننما الدولننا الالاطميننا اروىل سنننا إىل مدانننا ا هداننا عاصننما الدولننا الالاطميننا اروىل سنننا 

ر  ننا ذمننرل تاميننال و نناخن ر  ننا ذمننرل تاميننال و نناخن هننن( وأ ننات هننال الرتمجننا عننن ا هنندو هننن( وأ ننات هننال الرتمجننا عننن ا هنندو   440440ب نند وا هنندور مقننرئ  ننور ) ت ب نند وا هنندور مقننرئ  ننور ) ت 

هننن . هننن .   423423ق ننيدتجل أبننو ال نناهر إ اعيننف بننن أمحنند بننن  َّيدو   ال اينن  الاقننل الاغننور ا  ننرر مننان حيننا ق ننيدتجل أبننو ال نناهر إ اعيننف بننن أمحنند بننن  َّيدو   ال اينن  الاقننل الاغننور ا  ننرر مننان حيننا 

اقننول أبننو ال نناهر الاقننل   صنندخ  ننرن ق ننيدو ا هنندور ) هننال أبيننات ملمهننا أبننو ال ننناض أمحنند بننن عمنناخ اقننول أبننو ال نناهر الاقننل   صنندخ  ننرن ق ننيدو ا هنندور ) هننال أبيننات ملمهننا أبننو ال ننناض أمحنند بننن عمنناخ 

إليهنا لي نول طنالنو م رنينا الالنرهللا بنني اللناا والضناد   إليهنا لي نول طنالنو م رنينا الالنرهللا بنني اللناا والضناد   ا قرئ أاندل     مجينو أجنناض اللنااات م منا سننت ا قرئ أاندل     مجينو أجنناض اللنااات م منا سننت 

  القر ن عايها .... واربيات :القر ن عايها .... واربيات :

  )) ًنَّت عليما ًامنا من حلها *** نيلاات أوقلها لااًم غيلها (()) ًنَّت عليما ًامنا من حلها *** نيلاات أوقلها لااًم غيلها ((  

اجل *** ًمنن أم لر اللهوخ لو علها ((   اجل *** ًمنن أم لر اللهوخ لو علها (()) ًو نت أملر   اللالم ًو   )) ًو نت أملر   اللالم ًو

الرر م علمل   للى *** رًاهرن الرها وا   الرر م علمل   للى *** رًاهرن الرها وا)) ًهرر ًو   اللها ((اللها (()) ًهرر ًو

  )) لاللل  واظ أو مشمس ًهإو *** ًالر لدى غاظ القاو  ونيلها (( اهن)) لاللل  واظ أو مشمس ًهإو *** ًالر لدى غاظ القاو  ونيلها (( اهن  

وقنند تننواىل ب نند ذلننك قيننام ب ننض القننراا والن نناو بنننلم ًننااات القننر ن الاننر  وسننوف أم الننل بننامر ا  نننه وقنند تننواىل ب نند ذلننك قيننام ب ننض القننراا والن نناو بنننلم ًننااات القننر ن الاننر  وسننوف أم الننل بننامر ا  نننه 

  طانا لال   اخ وهل ما ا :طانا لال   اخ وهل ما ا :



  هن( و رحها الداين بنالنجل .هن( و رحها الداين بنالنجل .  444444أبو عمرو عثمان بن س يد الداين ) ت أبو عمرو عثمان بن س يد الداين ) ت   ..11

  هن(هن(  560560و القاسم بن نيإُّل الشاط  ) ت و القاسم بن نيإُّل الشاط  ) ت أبأب  ..22

هننن( تاميننا الشنناط  منلومننا ًا يننا لاالننرهللا بننني هننن( تاميننا الشنناط  منلومننا ًا يننا لاالننرهللا بننني   643643وملننم عاننم النندان النننياور ا  ننرر ) ت وملننم عاننم النندان النننياور ا  ننرر ) ت   ..33

  اللاا والضاد (   القر ن . اللاا والضاد (   القر ن . 

  هن( هن(   653653أمحد بن دلا الواس ل ) أمحد بن دلا الواس ل )   ..44

و القناخئ ( و القناخئ ( بي ا  اهنا ) دخ بي ا  اهنا ) دخ   3636هن( لجل ق يدو موميا   هن( لجل ق يدو موميا     661661عند الرا هللا بن خ هللا   الرس ين ) ت عند الرا هللا بن خ هللا   الرس ين ) ت   ..55

..  

  هن(هن(  672672مجال الدان بن مالك ارمدلنل ) ت مجال الدان بن مالك ارمدلنل ) ت   ..66

  هن(هن(  690690إ اعيف بن عاى بن س دان بن الادا الواس ل ) إ اعيف بن عاى بن س دان بن الادا الواس ل )   ..77

بي ننا و اهننا ) ا رصنناد بي ننا و اهننا ) ا رصنناد   6969هننن( وق ننيدتجل ميميننا   هننن( وق ننيدتجل ميميننا     732732إبننراهيم بننن عمننر بننن إبننراهيم اي ننار ) إبننراهيم بننن عمننر بننن إبننراهيم اي ننار )   ..88

  الالاخهللا بني اللاا والضاد ( .الالاخهللا بني اللاا والضاد ( .

بي نا  اهنا ) عمندو بي نا  اهنا ) عمندو   2727هنن( وق نيدتجل خا ينا   هنن( وق نيدتجل خا ينا     745745 )  ) عند   بن أمحد بن عانى الانو  افمنااينعند   بن أمحد بن عانى الانو  افمنااين  ..99

  القراا وعدو اإلقراا (.القراا وعدو اإلقراا (.

  هن(هن(  12471247حممد بن عاى بن حنني القاخئ النهشمل ) مان حيا حممد بن عاى بن حنني القاخئ النهشمل ) مان حيا   ..1010

  بي ا .بي ا .  2020عاى بن أم أمحد بن أم س د الواس ل وق يدتجل اب يا    عاى بن أم أمحد بن أم س د الواس ل وق يدتجل اب يا      ..1111

اُد اْليُْرآنِيَّةُ حُْؤَخذُ ِمْن اْلُمْيِرِئ اْلُمْسنَِد ال اُد اْليُْرآنِيَّةُ حُْؤَخذُ ِمْن اْلُمْيِرِئ اْلُمْسنَِد ال}الضَّ   }الضَّ

}ِ ِ{اْلُمْصَحِفي    اْلُمْصَحِفي 
  ) نيما مف من ا ف الا ا  اقيمجل *** وما مف من   الناض اقر هم مقرر () نيما مف من ا ف الا ا  اقيمجل *** وما مف من   الناض اقر هم مقرر (



  )وإن  لنا أ ا القرااو سن ا *** عن ارولني ا قر ني دور الن رت()وإن  لنا أ ا القرااو سن ا *** عن ارولني ا قر ني دور الن رت(

  هن( هن( 325325هاان الني ان  ل احي أول م نه   ال اواد وهو أبو مملاحم اخلاقاين ) ت هاان الني ان  ل احي أول م نه   ال اواد وهو أبو مملاحم اخلاقاين ) ت   

القنرااو عنن  نييجل ابلننند ا   نف إىل النن  صناى   عاينجل وسنام ومنن هننا القنرااو عنن  نييجل ابلننند ا   نف إىل النن  صناى   عاينجل وسنام ومنن هننا : منن أ نا : منن أ نا   وا ق ود اب قرئ  ا نندوا ق ود اب قرئ  ا نند

  جاات اإلجا و القر ميا .جاات اإلجا و القر ميا .

: من تاقنى القنرااو منن ا  ن ه أو الااسنيت أو منن  نير ال سنند لنجل نييمنا حالنظ. : من تاقنى القنرااو منن ا  ن ه أو الااسنيت أو منن  نير ال سنند لنجل نييمنا حالنظ.   وا ق ود اباانيظ ا   اللوا ق ود اباانيظ ا   الل

دَّيخ ا  راا   وق جل منالم مالنيس دَّيخ ا  راا   وق جل منالم مالنيس ولاشير حممد بن عال بن  اه اانيين الشهإ اباداد  ير القراا ا قاخئ ابلولاشير حممد بن عال بن  اه اانيين الشهإ اباداد  ير القراا ا قاخئ ابل

بقولنجل ) ...وإذ قند بقولنجل ) ...وإذ قند   99حول هاا ا  ذ ا   ات ابلنند وال اقل   م ابجل القول النداد   بينان حانم ال اواند ص حول هاا ا  ذ ا   ات ابلنند وال اقل   م ابجل القول النداد   بينان حانم ال اواند ص 

عامننت أن ال اوانند واجنني وعرنيننت حقيق ننجل عامننت أن م رنيننا ارداا والن ننت ابلقننر ن عاننى ال ننالا الننن مننملل  ننا عامننت أن ال اوانند واجنني وعرنيننت حقيق ننجل عامننت أن م رنيننا ارداا والن ننت ابلقننر ن عاننى ال ننالا الننن مننملل  ننا 

ا  منن أنينوال ا شناار ا  ناان فنا منالك ا   نف سنندهم اباضنرو الننوانا رن ا  منن أنينوال ا شناار ا  ناان فنا منالك ا   نف سنندهم اباضنرو الننوانا رن م وقالا عاى ال اقل وار نا ابلننمم وقالا عاى ال اقل وار نا ابلننم

القنننناخئ ال ميانننننجل م رنيننننا مياليننننا اإلدغننننام واإل النننناا وال اليننننيم والرتقيننننت واإلمالننننا احملضننننا أو ا  وسنننن ا وال  قيننننت القنننناخئ ال ميانننننجل م رنيننننا مياليننننا اإلدغننننام واإل النننناا وال اليننننيم والرتقيننننت واإلمالننننا احملضننننا أو ا  وسنننن ا وال  قيننننت 

رااو عاننى ال ننالا رااو عاننى ال ننالا وال نننهيف والننروم واإل ننام و وهننا إال النننما  حنن  ميانننجل أن حيننرت  عننن الا ننن واخل ننت وتقننو القننوال نننهيف والننروم واإل ننام و وهننا إال النننما  حنن  ميانننجل أن حيننرت  عننن الا ننن واخل ننت وتقننو القنن

ا   او  رعا إذا عامت ذلك تنني لك أن ال اقل ا اموخ واجي رن ما ال ان م الواجني إال  بنجل نيهنو واجني ممنا ا   او  رعا إذا عامت ذلك تنني لك أن ال اقل ا اموخ واجي رن ما ال ان م الواجني إال  بنجل نيهنو واجني ممنا 

هو م اوم ورن صن ا الننند عنن النن  صناى   عاينجل وسنام عنن خون القندض عنن   عنمل وجنف ابل نالا ا  نواترو هو م اوم ورن صن ا الننند عنن النن  صناى   عاينجل وسنام عنن خون القندض عنن   عنمل وجنف ابل نالا ا  نواترو 

من بني اداجل وال من  االجل تنملاف من حايم محيد لي  قنت بنالك من بني اداجل وال من  االجل تنملاف من حايم محيد لي  قنت بنالك   أمر جروخر لاا ا  ال ملامل الار ال  تيجل الناطفأمر جروخر لاا ا  ال ملامل الار ال  تيجل الناطف

( وحينئنا نيت نا القنر ن ( وحينئنا نيت نا القنر ن 99دوام ما وعد بجل ت اىل   قولجل جف ذمرل (ِإانَّ َ ُْن مَنملَّْلنَنا النا ِْمَر َوِإانَّ لَنجُل َاَنانِيلُوَن( )ااانر:دوام ما وعد بجل ت اىل   قولجل جف ذمرل (ِإانَّ َ ُْن مَنملَّْلنَنا النا ِْمَر َوِإانَّ لَنجُل َاَنانِيلُوَن( )ااانر:

منام الننيوطل : ) وارمنا  منام الننيوطل : ) وارمنا  من ا  ن ه بندون موقنه ال ااالنل بنف ال انو  ولنو منان ا  ن ه مضننوطا . قنال اإلمن ا  ن ه بندون موقنه ال ااالنل بنف ال انو  ولنو منان ا  ن ه مضننوطا . قنال اإل

مما هم م  ندون بالهنم م ناين القنر ن وأحاامنجل م  نندون ب  ن يح ألالاًنجل وإقامنا حرونينجل عانى ال نالا ا  اقناو منن مما هم م  ندون بالهنم م ناين القنر ن وأحاامنجل م  نندون ب  ن يح ألالاًنجل وإقامنا حرونينجل عانى ال نالا ا  اقناو منن 

ار ما القراا ا   اا اباضرو الننواا ( اهن نيقولجل عاى ال الا ا  اقاو من ار ما إخل صنراح   أمنجل ال ااالنل ار نا ار ما القراا ا   اا اباضرو الننواا ( اهن نيقولجل عاى ال الا ا  اقاو من ار ما إخل صنراح   أمنجل ال ااالنل ار نا 



ال ا شنناار ا  قنننني .... نيننخمن اإلمنننان ا اننمل عننن أداا ااننروف مباننرد م رنيننا ال ا شنناار ا  قنننني .... نيننخمن اإلمنننان ا اننمل عننن أداا ااننروف مباننرد م رنيننا مننن ا  نناحه بنندون تاننت مننن أنيننو مننن ا  نناحه بنندون تاننت مننن أنيننو 

 اخجها وصالاةا من ا ؤلالات ما   انم جل من نيم الشير نيايه ال م  ام القنر ن منو مثنرو جهاننا وعندم ني ناح نا  اخجها وصالاةا من ا ؤلالات ما   انم جل من نيم الشير نيايه ال م  ام القنر ن منو مثنرو جهاننا وعندم ني ناح نا 

اح جل و ااننا اح جل و ااننا وبالغ نننا مننن ا شنناار ا نناهران   عاننم ال اوانند نيننخمن خسننول   صنناى   عايننجل وسننام مننو ممننال ني ننوبالغ نننا مننن ا شنناار ا نناهران   عاننم ال اوانند نيننخمن خسننول   صنناى   عايننجل وسننام مننو ممننال ني نن

بالغ جل ت انم القنر ن عنن جاانف عاينجل الننالم   مجنو منن النننني   وصنا   النننا ار نإو النن تنو  نييهنا ومنو بالغ جل ت انم القنر ن عنن جاانف عاينجل الننالم   مجنو منن النننني   وصنا   النننا ار نإو النن تنو  نييهنا ومنو 

وال انني مننن ب ننض عامنناا  مامنننا نيخممننجل إذا وجنند أهننف ارداا   أعاننى ا راتنني ت اننم منننجل و  وال انني مننن ب ننض عامنناا  مامنننا نيخممننجل إذا وجنند أهننف ارداا   أعاننى ا راتنني ت اننم منننجل و  أنيضنناي جل عاننى جااننف أنيضنناي جل عاننى جااننف 

  ...ولاا قيف ...ولاا قيف يجل يجل أد  ا راتي ال ا  ام منجل اس اناخا عن الرجو  إلأد  ا راتي ال ا  ام منجل اس اناخا عن الرجو  إل

  )) من   ا ال ام عن  ير مشانيها *** اان عن الملاغ وال   يه   حرم (()) من   ا ال ام عن  ير مشانيها *** اان عن الملاغ وال   يه   حرم ((  

  )) ومن اان   اا لا ام من ص ه *** ني امجل عند أهف ال ام مال نندم (( اهن)) ومن اان   اا لا ام من ص ه *** ني امجل عند أهف ال ام مال نندم (( اهن  

هناك مالم رم عمنرو النداين مالنيس هناك مالم رم عمنرو النداين مالنيس وايوا  وايوا  هف هناك نيا دو الت ال أساميد اإلقراا اليومب هف هناك نيا دو الت ال أساميد اإلقراا اليومب ول ف سا ال انال ول ف سا ال انال .  .  

عننرل القننر ن عاننى أهننف عننرل القننر ن عاننى أهننف )) )) ، قننال أبننو عمننرو ، قننال أبننو عمننرو نييمننا ا  اننت بننالكنييمننا ا  اننت بننالك  جننداظ ذمننرل    ننرن ق ننيدو أم مننملاحم اخلاقنناينجننداظ ذمننرل    ننرن ق ننيدو أم مننملاحم اخلاقنناين

القرااو ا شهوخان ابإلماما ا ي  ني ابلدخااا سنا من الننن الن ال اننو أحنداظ ترمهنا خغننا عننجل، وال بند  نن أخاد القرااو ا شهوخان ابإلماما ا ي  ني ابلدخااا سنا من الننن الن ال اننو أحنداظ ترمهنا خغننا عننجل، وال بند  نن أخاد 

ى قنولننجل وصنن ا وخودل وهننو عننرل الننن  صنناى   ى قنولننجل وصنن ا وخودل وهننو عننرل الننن  صنناى   اإلقننراا وال  نندخ منهننا، وارصننف   ذلننك مننا أمجننو ال امنناا عانناإلقننراا وال  نندخ منهننا، وارصننف   ذلننك مننا أمجننو ال امنناا عانن

عاينجل وسنام القنر ن   منف عنام عانى جاانف عاينجل الننالم وعرجنجل عانى أم بنن م ني طمنر   عنمل وجنف لنجل بننالك عاينجل وسنام القنر ن   منف عنام عانى جاانف عاينجل الننالم وعرجنجل عانى أم بنن م ني طمنر   عنمل وجنف لنجل بننالك 

وعرل أم عايجل وعرل غإ واحٍد منن ال ن ابا عانى أم وعنرل ال ن ابا ب ضنهم عانى ب نض م عنرل ال ناب ني وعرل أم عايجل وعرل غإ واحٍد منن ال ن ابا عانى أم وعنرل ال ن ابا ب ضنهم عانى ب نض م عنرل ال ناب ني 

الظ نياننيالظ وطنقنناظ ب ند طنقننا إىل ع ننران هنناا، نياننف مقننرئ أ ننف ال ننرل واج ننملئ الظ نياننيالظ وطنقنناظ ب ند طنقننا إىل ع ننران هنناا، نياننف مقننرئ أ ننف ال ننرل واج ننملئ ومنن تقنندم مننن أ مننا ا نننامني جننيومنن تقنندم مننن أ مننا ا نننامني جنني

أو مبننا ت اننم   ا ا نني مننن م امننجل الننار اع مننادل عاننى ا  نن ه أو عاننى ال نن ا ه دون أو مبننا ت اننم   ا ا نني مننن م امننجل الننار اع مننادل عاننى ا  نن ه أو عاننى ال نن ا ه دون --أر ام الننل أر ام الننل --مب رني ننجل مب رني ننجل 

لقنرااو لقنرااو لجل من جها إعرا  أو م نذ أو لغنا دون ا نرور عنن أ منا الجل من جها إعرا  أو م نذ أو لغنا دون ا نرور عنن أ منا ا  ال رل أو  نك نييما   ا بجل وا امجل مبا الهرال رل أو  نك نييما   ا بجل وا امجل مبا الهر

ابرم اخ اه مو عاى إمام هم نيمن د  ماموم  اله  ا عايجل ايماعا منن عامناا ا ننامني ضخك  نا أمنر بنجل خسنول ابرم اخ اه مو عاى إمام هم نيمن د  ماموم  اله  ا عايجل ايماعا منن عامناا ا ننامني ضخك  نا أمنر بنجل خسنول 



  صنناى   عايننجل وسننام قننراا القننر ن مننن تالوتننجل مبننا عامننجل وأقننرئ بننجل، وذلننك ال اوجنند إال عننندما ااننون م ننواتراظ   صنناى   عايننجل وسننام قننراا القننر ن مننن تالوتننجل مبننا عامننجل وأقننرئ بننجل، وذلننك ال اوجنند إال عننندما ااننون م ننواتراظ 

...( اهننن وذمننر أسنن اذر و ننييل عمينند مايننا ...( اهننن وذمننر أسنن اذر و ننييل عمينند مايننا   وال حينن ب ط ننالوال حينن ب ط ننال  وارواننجل م  ننالظ نيننال اقانند القننرااو مننن تاننك ال ننالاوارواننجل م  ننالظ نيننال اقانند القننرااو مننن تاننك ال ننالا

القنر ن اب داننا ا ننوخو عننند ال ملانمل قناخئ   م ابننجل الرا نو ) سننن القنراا ( مننالم مهنم عنن ال اقننل منن أهنف ارسنناميد القنر ن اب داننا ا ننوخو عننند ال ملانمل قناخئ   م ابننجل الرا نو ) سننن القنراا ( مننالم مهنم عنن ال اقننل منن أهنف ارسنناميد 

) تاقننل القننر ن مننن القننراا ) تاقننل القننر ن مننن القننراا   4545واانناخ مننن النن  ام أو القننرااو عاننى أهننف ااالننظ مننن ا  نن ه ني ننني قننال ص واانناخ مننن النن  ام أو القننرااو عاننى أهننف ااالننظ مننن ا  نن ه ني ننني قننال ص 

( أر اُاَقننى إلينك وحيننا منن   ت نناىل ( أر اُاَقننى إلينك وحيننا منن   ت نناىل 66 قنال ت نناىل (َوِإمَّنَك لَ ُنَاقَّننى اْلُقنْر َن ِمننْن لَنُدْن َحِانيٍم َعِاننيٍم( )النمنف: قنال ت نناىل (َوِإمَّنَك لَ ُنَاقَّننى اْلُقنْر َن ِمننْن لَنُدْن َحِانيٍم َعِاننيٍم( )النمنف:الضناب نيالضناب ني

ْقيا نييها لقاا بني اثنني  نا ا ُ اِقنل باننر القناف وا  اَقنى بالن ح القناف وا  اِقنل هننا هنو  َُ ْقيا نييها لقاا بني اثنني  نا ا ُ اِقنل باننر القناف وا  اَقنى بالن ح القناف وا  اِقنل هننا هنو ومادو ) تاقى ( من الِف َُ ومادو ) تاقى ( من الِف

ا  اَقى منجل هو   عمل وجف ولان بواس ا جااف مقولجل (نيَنخمَذا قَننَرْأاَنُل نيَناتَِّنْو قُنْر مَنجُل( ا  اَقى منجل هو   عمل وجف ولان بواس ا جااف مقولجل (نيَنخمَذا قَننَرْأاَنُل نيَناتَِّنْو قُنْر مَنجُل( الرسول صاى   عايجل وسام و الرسول صاى   عايجل وسام و 

( أر نيننخمذا قننرأل عايننك خسننولنا وسننالإ وحينننا جااننف وبُننذ الال ننف لامال ننول )لَ ُنَاقَّننى (  إ نناخو إىل أ يننا ( أر نيننخمذا قننرأل عايننك خسننولنا وسننالإ وحينننا جااننف وبُننذ الال ننف لامال ننول )لَ ُنَاقَّننى (  إ نناخو إىل أ يننا 1818)القيامننا:)القيامننا:

(  مننو أن ال اقننل لننيس مننن   (  مننو أن ال اقننل لننيس مننن   11 َ ِنٍإ()هننود: مننن ا اننا َ ِنٍإ()هننود: مننن ا انناا قننرئ الننار تؤ ننا عنننجل القننرااو وقننال ( ِمننْن لَننُدْن َحِاننيمٍ ا قننرئ الننار تؤ ننا عنننجل القننرااو وقننال ( ِمننْن لَننُدْن َحِاننيمٍ 

منا رو بف ابلواس ا وهاا أول الناناا ساناا الروااا واإلسناد نيتمر هاا القر ن   تاقيجل مننين عانى ذلنك لانن منا رو بف ابلواس ا وهاا أول الناناا ساناا الروااا واإلسناد نيتمر هاا القر ن   تاقيجل مننين عانى ذلنك لانن 

ْهننننا سنننابقا .... هننناا بداانننا ال ننينننجل عانننى أ ينننا تاقنننل القنننر ن منننن  ْهننننا سنننابقا .... هننناا بداانننا ال ننينننجل عانننى أ ينننا تاقنننل القنننر ن منننن من هنننى النانننناا إىل مقنننام خ  ال امنننني ممنننا مَنوَّ من هنننى النانننناا إىل مقنننام خ  ال امنننني ممنننا مَنوَّ

ااانيلني الضاب ني ا  قنني الاان تاقنول ابرسناميد ا   ناا . أ نرو النيناخر   نيضنا ف القنر ن منن صن ي جل عنن ااانيلني الضاب ني ا  قنني الاان تاقنول ابرسناميد ا   ناا . أ نرو النيناخر   نيضنا ف القنر ن منن صن ي جل عنن 

منننروهللا : ذمننر عننند   بننن عمننروم عننند   بننن مننن ود نيقننال : ال أ ال أحنننجل   ننت خسننول   صنناى   عايننجل منننروهللا : ذمننر عننند   بننن عمننروم عننند   بننن مننن ود نيقننال : ال أ ال أحنننجل   ننت خسننول   صنناى   عايننجل 

  وم ناذ وأم بننن م ني ( نيهنؤالا ا نناموخون   وم ناذ وأم بننن م ني ( نيهنؤالا ا نناموخون وسنام اقنول )  ناوا القننر ن منن أخب نا : مننن عنند   بنن مننن ود وسناوسنام اقنول )  ناوا القننر ن منن أخب نا : مننن عنند   بنن مننن ود وسنا

اثنان منهم من ا هاجران و ا اروالن : عند   بن من ود افال خجى   عنجل وهو ا اقني   اانداث اببنن أم اثنان منهم من ا هاجران و ا اروالن : عند   بن من ود افال خجى   عنجل وهو ا اقني   اانداث اببنن أم 

عند وقد وخد نييجل من جها القرااو قنول النن  صناى   عاينجل وسنام : ) منن أحني أن اقنرا القنر ن غضنا ممنا أمنملل عند وقد وخد نييجل من جها القرااو قنول النن  صناى   عاينجل وسنام : ) منن أحني أن اقنرا القنر ن غضنا ممنا أمنملل 

ااو ابن أم عند ( وذلك أمجل تاقى القرااو مشانيها منن   خسنول   صناى   عاينجل وسنام وأتقنهنا ومنان ااو ابن أم عند ( وذلك أمجل تاقى القرااو مشانيها منن   خسنول   صناى   عاينجل وسنام وأتقنهنا ومنان نيايقرأل بقر نيايقرأل بقر 

مننو ذلننك حنننن ال ننوت قننور ال ننتثإ باننى خسننول   صنناى   عايننجل وسننام  ننا  ننو منننجل  َّيت منهننا قولننجل ت نناىل مننو ذلننك حنننن ال ننوت قننور ال ننتثإ باننى خسننول   صنناى   عايننجل وسننام  ننا  ننو منننجل  َّيت منهننا قولننجل ت نناىل 



نَننا بِننكَ  نَننا ِمننْن ُمننفِ  أُمَّننٍا ِبَشننِهيٍد َوِجئنْ نَننا بِننكَ (نَيَاْيننَه ِإَذا ِجئنْ نَننا ِمننْن ُمننفِ  أُمَّننٍا ِبَشننِهيٍد َوِجئنْ ( وثنننت عنننجل   ال نن يح أمننجل ( وثنننت عنننجل   ال نن يح أمننجل 4141َعاَننى َهننُؤالِا َ ننِهيداظ( )النننناا:َعاَننى َهننُؤالِا َ ننِهيداظ( )النننناا:  (نَيَاْيننَه ِإَذا ِجئنْ

خجى   عنجل قال : ) و  لقد أ ات من   خسول   صاى   عايجل وسام بضن ا وسنن ني سنوخو و  لقند عانم خجى   عنجل قال : ) و  لقد أ ات من   خسول   صاى   عايجل وسام بضن ا وسنن ني سنوخو و  لقند عانم 

جل منان منن جل منان منن أص ا  الن  صاى   عايجل وسام أين أعامهم با ا    وما أان  إهم (  نيابن منن ود خجنى   عننأص ا  الن  صاى   عايجل وسام أين أعامهم با ا    وما أان  إهم (  نيابن منن ود خجنى   عنن

أقرأ ال  ابا وأعامهم ابلقر ن وأحنننهم إتقناان لقرااتنجل وأعامهنم ابل رجنا ار نإو ول نف هناا هنو الننر   تقند  أقرأ ال  ابا وأعامهم ابلقر ن وأحنننهم إتقناان لقرااتنجل وأعامهنم ابل رجنا ار نإو ول نف هناا هنو الننر   تقند  

الن  صاى   عاينجل وسنام لنجل عانى ابقنل ارخب نا و نا خأر عنند   بنن عمنرو النن  صناى   عاينجل وسنام قدمنجل   الن  صاى   عاينجل وسنام لنجل عانى ابقنل ارخب نا و نا خأر عنند   بنن عمنرو النن  صناى   عاينجل وسنام قدمنجل   

لننن هننل م  اننت هنناا اخلننا نيتحنَّننجل . وأمننا سننا  بننن م قننف : نيهننو أم لننن هننل م  اننت هنناا اخلننا نيتحنَّننجل . وأمننا سننا  بننن م قننف : نيهننو أم الننامر أدخك نيضنناجل وإمام ننجل   قننرااو القننر ن االننامر أدخك نيضنناجل وإمام ننجل   قننرااو القننر ن ا

حااالا بن ع نا بن عند  س ومان سا  من النابقني ارولني وقند خوى النيناخر أمنجل منان انؤم ا هناجران بقنناا  نا حااالا بن ع نا بن عند  س ومان سا  من النابقني ارولني وقند خوى النيناخر أمنجل منان انؤم ا هناجران بقنناا  نا 

. .   قدموا من ماا ونييهم عمر بن اخل ا  وساما بن عند ارسند واسن دل النيناخر بنالك عانى جنوا  إمامنا ال نندقدموا من ماا ونييهم عمر بن اخل ا  وساما بن عند ارسند واسن دل النيناخر بنالك عانى جنوا  إمامنا ال نند

واثنان من  ا اموخان من ارم اخ و ا م اذ وُأم : أما م اذ : نيهو ابن جنف اخلملخجنل ارم ناخر أبنو عنند النرمحن واثنان من  ا اموخان من ارم اخ و ا م اذ وُأم : أما م اذ : نيهو ابن جنف اخلملخجنل ارم ناخر أبنو عنند النرمحن 

وأما ُأم : نيهو ابن م ي النااخر اخلملخجل ارم اخر أبو ا ناخ سنيد القنراا ب ند خسنول   صناى   عاينجل وسنام وأما ُأم : نيهو ابن م ي النااخر اخلملخجل ارم اخر أبو ا ناخ سنيد القنراا ب ند خسنول   صناى   عاينجل وسنام 

م اذ    النينا عمنر واس شنهد سنا  منو منوالل أم حااالنا   م اذ    النينا عمنر واس شنهد سنا  منو منوالل أم حااالنا     .وقد مات ابن من ود وُأىب    النيا عثمان ومات.وقد مات ابن من ود وُأىب    النيا عثمان ومات

موق ا اليماما    النيا أم بانر خجنى   عنن ايمينو . وهناا اانداث اندل عانى مشنروعيا حتنرِ ر الضناب ني منن موق ا اليماما    النيا أم بانر خجنى   عنن ايمينو . وهناا اانداث اندل عانى مشنروعيا حتنرِ ر الضناب ني منن 

أهننف القننر ن له ننا عنننهم وال اقننل منننهم نيهنناا القننر ن ال اؤ ننا عننن مننف أحنند . وانندل قنننف ذلننك عاننى أن قننرااو أهننف القننر ن له ننا عنننهم وال اقننل منننهم نيهنناا القننر ن ال اؤ ننا عننن مننف أحنند . وانندل قنننف ذلننك عاننى أن قننرااو 

أتندخر منن  اطني النن  صناى   عاينجل وسنام بقولنجل )  ناوا القنر ن منن أتندخر منن  اطني النن  صناى   عاينجل وسنام بقولنجل )  ناوا القنر ن منن ا ابل اقنل منن أنينوال ا قنر ني ا ابل اقنل منن أنينوال ا قنر ني القر ن تؤ نالقر ن تؤ ن

أخب ا ( ب  اطي ال  ابا وهم عر  ني  اا بف هنم أني نح ارمنا ومنو ذلنك   َاِاْاُهنم إىل ني ناح هم بنف أمنرهم أخب ا ( ب  اطي ال  ابا وهم عر  ني  اا بف هنم أني نح ارمنا ومنو ذلنك   َاِاْاُهنم إىل ني ناح هم بنف أمنرهم 

لا نندخ ارول وهننم عننر  أق ننان أن لا نندخ ارول وهننم عننر  أق ننان أن   ابل اقننل ومننا ذاك إال رن قننرااو القننر ن فننا هيئننا   وصننا توقياليننا نياننم انُننَنحابل اقننل ومننا ذاك إال رن قننرااو القننر ن فننا هيئننا   وصننا توقياليننا نياننم انُننَنح

...... بقى أن جنيي عاى سؤال ارد هنا عادو وهو  َ   نى النن  صناى ...... بقى أن جنيي عاى سؤال ارد هنا عادو وهو  َ   نى النن  صناى اقرأ مف منهم حننما ا ينر عاى لنامجل اقرأ مف منهم حننما ا ينر عاى لنامجل 

  عايجل وسام هؤالا ارخب ا بينما   ال  ابا قراا مثإون غإهم ب بر  من جيف ال ن ابا منن القنراا غنإ هنؤالا   عايجل وسام هؤالا ارخب ا بينما   ال  ابا قراا مثإون غإهم ب بر  من جيف ال ن ابا منن القنراا غنإ هنؤالا 



د بننن اثبننت وأم موسننى ار نن رر وأم النندخداا ومننن اخلاالنناا ارخب ننا قننرا الننناض  عاننى د بننن اثبننت وأم موسننى ار نن رر وأم النندخداا ومننن اخلاالنناا ارخب ننا قننرا الننناض  عاننى ا نناموخان مثننإون مثننف  اننا نناموخان مثننإون مثننف  انن

عثمان بن عالنان م  نغا جل اخلالنينا وعانى عانل بنن أم طالني وارسناميد   خواانا حالنى وغإهنا م  ناا بنجل . إذن عثمان بن عالنان م  نغا جل اخلالنينا وعانى عانل بنن أم طالني وارسناميد   خواانا حالنى وغإهنا م  ناا بنجل . إذن 

ا فنم عانى غنإهم   ا فنم عانى غنإهم   نيقولجل )  اوا القر ن من أخب ا ( ليس عاى وججل اا ر إ ا  ى هؤالا ارخب نا ابلنامر تقندمينيقولجل )  اوا القر ن من أخب ا ( ليس عاى وججل اا ر إ ا  ى هؤالا ارخب نا ابلنامر تقندمي

ذلك الوقت أر وقت صدوخ هاا ااداث منجل صاى   عايجل وسام وهاا ال مينو أن اوجد ب دهم منن هنم منثاهم ذلك الوقت أر وقت صدوخ هاا ااداث منجل صاى   عايجل وسام وهاا ال مينو أن اوجد ب دهم منن هنم منثاهم 

أو أقننرأ منننهم .  انند بننن اثبننت مننن أقننرأ ال نن ابا وأعامهننم ابلقننر ن وأعننرنيهم ابل رجننا ار ننإو إجننانيا ظ إىل  اتننجل أو أقننرأ منننهم .  انند بننن اثبننت مننن أقننرأ ال نن ابا وأعامهننم ابلقننر ن وأعننرنيهم ابل رجننا ار ننإو إجننانيا ظ إىل  اتننجل 

 صاى   عايجل وسام وعاا  مننا حن  قنرأ عاينجل مثنإون وام النو  صاى   عايجل وسام وعاا  مننا حن  قنرأ عاينجل مثنإون وام النو با ابا القر ن حيث مان اا ي الوحل لرسول  با ابا القر ن حيث مان اا ي الوحل لرسول  

بنجل أمنم نيقند تنو  سنننا اثننني وأخب نني وقينف ثناله وقيننف منس . وأبنو موسنى ار ن رر عننند   بنن قنيس منن أهننف بنجل أمنم نيقند تنو  سنننا اثننني وأخب نني وقينف ثناله وقيننف منس . وأبنو موسنى ار ن رر عننند   بنن قنيس منن أهننف 

ف ف اليمن من بين ار  ر قدم ا دانا ب د ني ح  نإ مات سنا اثنني وأخب ني وهو ابن مينه وسن ني سننا ابلاونينا وقيناليمن من بين ار  ر قدم ا دانا ب د ني ح  نإ مات سنا اثنني وأخب ني وهو ابن مينه وسن ني سننا ابلاونينا وقين

ماا وأبو الدخداا : وا جل عنومير بنن عنامر ا  انه   اسنم أبينجل ممنا ا  انه   ا نجل اخلملخجنل ارم ناخر منات   ماا وأبو الدخداا : وا جل عنومير بنن عنامر ا  انه   اسنم أبينجل ممنا ا  انه   ا نجل اخلملخجنل ارم ناخر منات   

 النيا عثمان قيف لنن ني بقي ا من  الني نجل . ( اهنن  ومنن  نروط صن ا القنرااو منا تنواتر ووانيقنت الر نل ال ثمناين  النيا عثمان قيف لنن ني بقي ا من  الني نجل . ( اهنن  ومنن  نروط صن ا القنرااو منا تنواتر ووانيقنت الر نل ال ثمناين 

هننا منن ال ربيننا أم ال والنننني أن القنر ن حاننا عاننى هننا منن ال ربيننا أم ال والنننني أن القنر ن حاننا عاننى اهمنو عايننجل بننني ال ن ابا وال عنناو باننون القنرااو وانيقننت وجاهمنو عايننجل بننني ال ن ابا وال عنناو باننون القنرااو وانيقننت وج

الاغا ال ربيا ولينت الاغا ال ربيا حاا عاى ثننوت القنرااو القر مينا والندليف أن عامناا الن نو وال نرف   اندوموا  الاغا ال ربيا ولينت الاغا ال ربيا حاا عاى ثننوت القنرااو القر مينا والندليف أن عامناا الن نو وال نرف   اندوموا  

مننف مننا تاامننت بننجل ال ننر  بننف أثن ننوا مننا ا نن هر مننن هننال القواعنند ولننيس ارمننر ا ممننا  ننرط ابننن ايننملخر خمحننجل   مننف مننا تاامننت بننجل ال ننر  بننف أثن ننوا مننا ا نن هر مننن هننال القواعنند ولننيس ارمننر ا ممننا  ننرط ابننن ايننملخر خمحننجل   

  بقولجل بقولجل 

      ما ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتماالً يحويما ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتماالً يحويكلكلفف

  حَّ إسناداً هو القرآن فهذه الثالثة األركـــان حَّ إسناداً هو القرآن فهذه الثالثة األركـــان ــــــــــــــــــوصوص

  ذوذه لو أنه في السبعــةذوذه لو أنه في السبعــةــــــــركن أثبت شركن أثبت ش  للوحيثما يختوحيثما يخت

    

م خجنو م خجنو القول ابل واتر هو الار عايجل ال امناا وابنن اينملخر خمحنجل   ت ناىل ذمنر هناا الشنرط أوالظ   م ابنجل ا ناند القول ابل واتر هو الار عايجل ال امناا وابنن اينملخر خمحنجل   ت ناىل ذمنر هناا الشنرط أوالظ   م ابنجل ا ناند 



وعدل عننجل   النشنر وقنال ب ن ا الننند، ولانن اإلمنام الننوارر خمحنجل   ت ناىل  نا  نرن ال يننا أقنام الندميا عاينجل وعدل عننجل   النشنر وقنال ب ن ا الننند، ولانن اإلمنام الننوارر خمحنجل   ت ناىل  نا  نرن ال يننا أقنام الندميا عاينجل 

منا قنال ابنن اينملخر وأن ال ن يح والنار عاينجل ال منف القنول منا قنال ابنن اينملخر وأن ال ن يح والنار عاينجل ال منف القنول   عندم خج نانعندم خج نانوأق دها وجناا ابردلنا والااهنني عانى وأق دها وجناا ابردلنا والااهنني عانى 

ا عنن طنقنا وال نك أن القنر ن الانر  اروانجل  الف ومئنات ا عنن طنقنا وال نك أن القنر ن الانر  اروانجل  الف ومئنات ابل واتر، وال واتر مما هو م اوم هو أن انرور عنن طنقنابل واتر، وال واتر مما هو م اوم هو أن انرور عنن طنقن

عن  الف عن  الف ني نملو القنرااو إىل نينالن منن النناض إىل قنالون أو إىل وخا لنيس م نذ هناا أمنجل امالنرد  نا، إ نا عن  الف عن  الف ني نملو القنرااو إىل نينالن منن النناض إىل قنالون أو إىل وخا لنيس م نذ هناا أمنجل امالنرد  نا، إ نا 

القرااات ال نواتر ولنيس ممنا قنال القرااات ال نواتر ولنيس ممنا قنال     ثنوت  ثنوتهو رمجل ا  هر  ا، نينننت إليجل مننا ا  هاخ ال مننا امالراد، نييشرتط هو رمجل ا  هر  ا، نينننت إليجل مننا ا  هاخ ال مننا امالراد، نييشرتط 

 نرن  نرن   ))  ذلنك ني اينجل بشنرن اإلمنام الننوارر خمحنجل     ذلنك ني اينجل بشنرن اإلمنام الننوارر خمحنجل     الال نفالال نف  ن ايملخر صن ا الننند ومنن أخاد أن انرى القنولن ايملخر صن ا الننند ومنن أخاد أن انرى القنولاباب

ولننو ثنننت تننواتر ولننو ثنننت تننواتر نيقنند أجنناد وأنينناد وخد ابردلننا وذمننر أقننوال ار مننا ا   نناان   ذلننك. نيقنند أجنناد وأنينناد وخد ابردلننا وذمننر أقننوال ار مننا ا   نناان   ذلننك.     سنننو ذانندات (   سنننو ذانندات (   ال يننناال ينننا

ف القننر ن وجنند قنننف تنندوان قواعنند الاغننا ال ربيننا ف القننر ن وجنند قنننف تنندوان قواعنند الاغننا ال ربيننا القننرااو نيننال حاننا لاغننا ال ربيننا   مو ننا وانيقننت القننرااو أم ال بننالقننرااو نيننال حاننا لاغننا ال ربيننا   مو ننا وانيقننت القننرااو أم ال بنن

نيايننه ا ننف النننابت حاننا عاننى الالحننت نيمننثال ا ا ننان اُر ننرَّين ( َواْلُمِقيِمنننَي ال َّننالَو َواْلُمْؤتُننوَن الملََّماَو()النننناا: نيايننه ا ننف النننابت حاننا عاننى الالحننت نيمننثال ا ا ننان اُر ننرَّين ( َواْلُمِقيِمنننَي ال َّننالَو َواْلُمْؤتُننوَن الملََّماَو()النننناا: 

( نيقنند اتالننت ايمهننوخ عاننى ( نيقنند اتالننت ايمهننوخ عاننى 6969اا( و (ِإنَّ الَّننِااَن  َمنُننوا َوالَّننِااَن َهنناُدوا َوال َّننابُِئوَن ()ا ا نندو: مننن ا انن( و (ِإنَّ الَّننِااَن  َمنُننوا َوالَّننِااَن َهنناُدوا َوال َّننابُِئوَن ()ا ا نندو: مننن ا انن162162مننن ا اننامننن ا اننا

قرااو )َواْلُمِقيِمني ( ابلياا من واب عاى  و ما هو مرسوم إال خوااا اومس وهناخون عنن أم عمنرو فنا ابلنواو وقنرااو قرااو )َواْلُمِقيِمني ( ابلياا من واب عاى  و ما هو مرسوم إال خوااا اومس وهناخون عنن أم عمنرو فنا ابلنواو وقنرااو 

عاصم اي دخر فا ابلواو مالك مو حمانيل نجل عانى خ هنا ابليناا واتالقنوا عانى قنرااو َ)ال َّنابُِئوَن ( ابلنواو عانى  نو عاصم اي دخر فا ابلواو مالك مو حمانيل نجل عانى خ هنا ابليناا واتالقنوا عانى قنرااو َ)ال َّنابُِئوَن ( ابلنواو عانى  نو 

إال ابن حمي ن نيقد قرأها ابلياا واي دخر مالك ومنا دامنت قنرااو عامنا القنراا قند جناات موانيقنا إال ابن حمي ن نيقد قرأها ابلياا واي دخر مالك ومنا دامنت قنرااو عامنا القنراا قند جناات موانيقنا ما هو مرسوم ما هو مرسوم 

لاانالم هننا هنف وانيقنت ال ربينا أم ال و اصنا أن الن ناو لاانالم هننا هنف وانيقنت ال ربينا أم ال و اصنا أن الن ناو   ––إذن إذن   ––لارسم عاى هاا الن و وقد تنواترت نينال ذنال لارسم عاى هاا الن و وقد تنواترت نينال ذنال 

أن القننرااو إذا صنن ت خواا هننا أن القننرااو إذا صنن ت خواا هننا قنند تاامننوا عاننى مننا   ا ا ننني مننن ختنناله إعننرام ووجهننوا ذلننك بوجننول مثننإو خغننم قنند تاامننوا عاننى مننا   ا ا ننني مننن ختنناله إعننرام ووجهننوا ذلننك بوجننول مثننإو خغننم 

وتننواترت ال انلننر   موانيق هننا قواعنند الن نناو وال ا انني فننا ال  ايننف أو ذمننر ارمثاننا فننا مننن مننالم ال ننر  ني نن ا وتننواترت ال انلننر   موانيق هننا قواعنند الن نناو وال ا انني فننا ال  ايننف أو ذمننر ارمثاننا فننا مننن مننالم ال ننر  ني نن ا 

خواا هننا وتواترهننا هننل   مالنننها أقننوى   الداللننا عاننى عاوهننا   الال نناحا وال ربيننا مننن ال منناض موانيق هننا لا ربيننا خواا هننا وتواترهننا هننل   مالنننها أقننوى   الداللننا عاننى عاوهننا   الال نناحا وال ربيننا مننن ال منناض موانيق هننا لا ربيننا 

جيهها وما أجف قول الالير الرا ر   هناا ا  نذ حنني اقنول )) إذا جنو ان إثننات جيهها وما أجف قول الالير الرا ر   هناا ا  نذ حنني اقنول )) إذا جنو ان إثننات بقول ذهول أو   ر من ول ل و بقول ذهول أو   ر من ول ل و 



الاغا بش ر ذهول نياوا  إثناةا ابلقر ن ال ليم أوىل ومثإا ما ترى الن واني م  نران   تقرانر ارلالناظ النواخدو   الاغا بش ر ذهول نياوا  إثناةا ابلقر ن ال ليم أوىل ومثإا ما ترى الن واني م  نران   تقرانر ارلالناظ النواخدو   

نيننخم م إذا ج انوا وخود ذلننك نيننخم م إذا ج انوا وخود ذلننك القنر ن نيننخمذا اس شنهدوا   تقرارهننا بنينت ذهننول نيرحنوا بننجل وأان  نداد ال  انني مننهم القنر ن نيننخمذا اس شنهدوا   تقرارهننا بنينت ذهننول نيرحنوا بننجل وأان  نداد ال  انني مننهم 

النيت اههول عاى ونيقها دليال عاى ص  ها نيهن ا اوا القر ن دليال عاى ص  ها منان أوىل ( اهنن نيهناا الانالم النيت اههول عاى ونيقها دليال عاى ص  ها نيهن ا اوا القر ن دليال عاى ص  ها منان أوىل ( اهنن نيهناا الانالم 

مننن الاليننر الننرا ر خمحننجل   حننت لننجل أن اا نني مبنناا النناهي و انند نيقنند أثنننت ابلاهننان النننني الواجننح أن القننرااو مننن الاليننر الننرا ر خمحننجل   حننت لننجل أن اا نني مبنناا النناهي و انند نيقنند أثنننت ابلاهننان النننني الواجننح أن القننرااو 

    مو نا ني ني ا وال   ناو   إثننات قر مي هنا مو نا وانيقنت قواعند ال ربينا     مو نا ني ني ا وال   ناو   إثننات قر مي هنا مو نا وانيقنت قواعند ال ربينا القر ميا لو تواترت وص ت هناا مناالقر ميا لو تواترت وص ت هناا منا

أو ال بننف انننن تمس  نننا ال حينن ب باو نننا وانيقنننت الاغنننا ال ربيننا أو  ال م وهننناا الوجنننجل مننان اروىل أن   نننا بنننجل ابنننن أو ال بننف انننن تمس  نننا ال حينن ب باو نننا وانيقنننت الاغنننا ال ربيننا أو  ال م وهننناا الوجنننجل مننان اروىل أن   نننا بنننجل ابنننن 

ي أم مو نننا ي أم مو نننا اينننملخر خمحنننجل   . إذن تقنننرخ منننن  نننروط صننن ا القنننرااو منننا تنننواترت ووانيقنننت الرسنننم ال ثمننناين ني نننناينننملخر خمحنننجل   . إذن تقنننرخ منننن  نننروط صننن ا القنننرااو منننا تنننواترت ووانيقنننت الرسنننم ال ثمننناين ني نننن

  وانيقت قواعد الاغا ال ربيا  ا وج ا الن واني نيال حايا نييجل بدليف أن القران حاا عاى ال ربيا ال ال اس .وانيقت قواعد الاغا ال ربيا  ا وج ا الن واني نيال حايا نييجل بدليف أن القران حاا عاى ال ربيا ال ال اس .
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النن توصنات فنا   رنينا ميالينا  نرو وصنالات صنوت الضناد النن منملل  نا القنر ن أن  رجهنا ممنا قنرخل النن توصنات فنا   رنينا ميالينا  نرو وصنالات صنوت الضناد النن منملل  نا القنر ن أن  رجهنا ممنا قنرخل   ببمن الن ا من الن ا 

ليمننذ أو الينننرى أو منهمننا م ننا وهننو ارنيضننف وارممننف . وحتدانند  ننرو ااننرف ال ليمننذ أو الينننرى أو منهمننا م ننا وهننو ارنيضننف وارممننف . وحتدانند  ننرو ااننرف ال ال امنناا مننن إحنندى اانناني ني اال امنناا مننن إحنندى اانناني ني ا

ال وتيا الن  ييملل عنن غنإل بنف البند منن صنالاتجل ومنن صنالات صنوت الضناد النن منملل  نا ال وتيا الن  ييملل عنن غنإل بنف البند منن صنالاتجل ومنن صنالات صنوت الضناد النن منملل  نا   جلجلااالل   رنيا   ا  ااالل   رنيا   ا  

  القر ن أ ا ذهوخو خ وو من  ايا م نقا من  ياا م الشيا . القر ن أ ا ذهوخو خ وو من  ايا م نقا من  ياا م الشيا . 

هننا   هنناا الن ننث ذمرةننا دا ننف مننادو الن ننث وهننناك مراجننو أ ننرى هننا   هنناا الن ننث ذمرةننا دا ننف مننادو الن ننث وهننناك مراجننو أ ننرى ومامننت أغانني مراج ننل الننن اع منندت عايومامننت أغانني مراج ننل الننن اع منندت عاي

مقات عنها اب  ذ وب  راه   ب ض ألالاًها ومن ذلك   ث صوت الضاد وتغيإاتنجل   جنوا   ا  انم ال نرم مقات عنها اب  ذ وب  راه   ب ض ألالاًها ومن ذلك   ث صوت الضاد وتغيإاتنجل   جنوا   ا  انم ال نرم 



لانندم وخ أمحننند عنننند اهيننند وم نننا  الدخاسنننات ال نننوتيا لغننناي قننندخور اامننند وغإ نننا وأسنننتل    ت ننناىل أن ا انننجل لانندم وخ أمحننند عنننند اهيننند وم نننا  الدخاسنننات ال نننوتيا لغننناي قننندخور اامننند وغإ نننا وأسنننتل    ت ننناىل أن ا انننجل 

 ننث ) صننوت ا ننيم النننامنا ا يالنناو إبطننناهللا الشننال ني (  ننث ) صننوت ا ننيم النننامنا ا يالنناو إبطننناهللا الشننال ني (   ل ننا لوجهننجل الاننر  ومننن أ نناثل الننن مشننرت اب وقننو سننابقال ننا لوجهننجل الاننر  ومننن أ نناثل الننن مشننرت اب وقننو سننابقا ا ا

و ث) ال  اار من تالوو القر ن  ال ارحرف اإلجنايملاا(  و نث ) أمنرال الن االظ طصنوات اينوف ( و نث ) أمنرال الن االظ و ث) ال  اار من تالوو القر ن  ال ارحرف اإلجنايملاا(  و نث ) أمنرال الن االظ طصنوات اينوف ( و نث ) أمنرال الن االظ 

ننننان ( و نننث ) أمنننرال الننن االظ طصنننوات الشنننال ني ( و نننث )  نننروط ننننان ( و نننث ) أمنننرال الننن االظ طصنننوات الشنننال ني ( و نننث )  نننروط طصنننوات ااانننت ( و نننث ) أمنننرال الننن االظ طصنننوات الاطصنننوات ااانننت ( و نننث ) أمنننرال الننن االظ طصنننوات الا

وجوابط اإلجا و القر ميا ( و نث) أصنوات القاقانا بنني ا  قندمني وا  نت ران ( وحتنت اإلمشناا  نث ) أمنرال الن االظ طصنوات وجوابط اإلجا و القر ميا ( و نث) أصنوات القاقانا بنني ا  قندمني وا  نت ران ( وحتنت اإلمشناا  نث ) أمنرال الن االظ طصنوات 

ومراج نا وتندخاس ومراج نا وتندخاس   اارمات الثاله الضما والال  نا والاننرو( وهنو منن أهنم أ ناه عانم ال اواند ال نوتيا و نث ) طنرهللا حالنظاارمات الثاله الضما والال  نا والاننرو( وهنو منن أهنم أ ناه عانم ال اواند ال نوتيا و نث ) طنرهللا حالنظ

القر ن ( و ث ) الغنا ومراتنها بني ا  قدمني وا  ت ران ( و ث ) مراتي ال الييم بنني ا  قندمني وا  نت ران ( و نث ) اللنواهر القر ن ( و ث ) الغنا ومراتنها بني ا  قدمني وا  ت ران ( و ث ) مراتي ال الييم بنني ا  قندمني وا  نت ران ( و نث ) اللنواهر 

ال وتيا القر ميا واللواهر ال وتيا ال اميا ( وهاا ار إ مهم جدا لاف قاخئ ليميمل بنني صنوت اانرف القنر ين وصنوت اانرف ال وتيا القر ميا واللواهر ال وتيا ال اميا ( وهاا ار إ مهم جدا لاف قاخئ ليميمل بنني صنوت اانرف القنر ين وصنوت اانرف 

وغإ ذلك مثإ وأسنتلجل ت ناىل ط ناال ااننذ وصنالاتجل ال انى أن ا نف ل منن لدمنجل سنا اان م نإ وانملدين بنن ا   ال انم وغإ ذلك مثإ وأسنتلجل ت ناىل ط ناال ااننذ وصنالاتجل ال انى أن ا نف ل منن لدمنجل سنا اان م نإ وانملدين بنن ا   ال انم   ال امل ال امل 

  ومجيو ا نامني  مني .ومجيو ا نامني  مني .

  لاناحث أ / نيرغال سيد عرابور لاناحث أ / نيرغال سيد عرابور 
  ابحث   عام ال وتيات ال اواداا القر مياابحث   عام ال وتيات ال اواداا القر ميا
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