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 علي محمـد عـزيــز .أ.م.د
     ميسون ربيح محمد م.م. 

 

 ت ــدمـقـامل

الحمددهلل ا الدددا اددهللاما ل ومددانا الى ددهللما الدد, طىودده الطوددظا ,طددهلل   دد  اطددا  ظدد ظا     
الحمهلله س,حامه لن خّصدما ,دالآى ن الطظدوظ االّمداى الم,دونا الددا ه ولبوده ال,اطد  مدن ,دون 
وهللودده اه مددن خوندده بم ودد  مددن حوددوظ حموددهللا ال دد هلل ان ه  لدده  ه اا احددهلله ه  ددىو  لددها 

,اقوة ما ,آي ال مانا لىسوه ,ال هللى االحده  --مط  ة خابظ لم,وائه  عّوظ الآى نا ا طوه
لو,وددانا الودددهلله ,دددالآى نا ال ددد هلل لن سدددوهللما محمددهللال ع,دددهلله اىسدددالها عووددده ل  ددد  الصدددواا ا 

 اعو,  له األخواىا اصح,ه األ,ىاىا اسوظ بسووما هللائما  ل, واظ الهللون. 
 د ...ـــبع 

لوددىوظا امودد ه عودد, سددائى الوبددها امددن ا دداه د قددهلل  ّ دد  الآددى ن ا  دد ن اا د      

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      چ ـ  ـ  حنظدده مددن الددمآص اال ودداهللة االبحىودد ا  آددا  اا بن ددووه 

م الدده عودد, ا دداه الآددىا ا . ,(ٔ)چڱ  ڱ   ڱ   عمدد, الطومددا  ,ددالآى ن عماوددة ,ال ددة مددن  اا 
 موددج  اام,ددها  مدددم ظ مددن ُعمِدددي ,حدد  للناظددده ا,وددان مطاموددده الحوامددها امدددم ظ مددن ُعمِدددي 
,مطى ة ماسخه اممساخها اخاصه اعامها امم ظ من َوَبه  ي لس,اه م الها امدم ظ مدن 

                                                           

 .ٜد ساىة الح ىا  من  وة: ٔ
ىسالة ما سبوى )اق  حم ة عو, ال م ( بآدهللم  ,ده الطال,دة موسدان ى,دود محمدهلل و د   مدن مبطو,دا  مود  ,حث مسب  من  -*

   اهللة الما سبوىا عواظ الآى نا ,  ىا  ا. ظ. هلل محمهلل ع و  عويا  امطة بوىو  وووة البى,وة.

  زةـزة على اهلمـف محـوق
 هـ(156)ث
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ع دددا ها امدددم ظ مدددن عُمدددي ,ب ابددده اا ددداه قىا ابدددها السددداموهلل الآدددىا   عُمدددي ,ددددوى ,  بددده اا 
 موطددالا اابندداق ظ ااخددب   ظا اوب,دداا  ددي دلدد  الو وددى ممددا وط دد  الآوددظ عددن  -ىحم ددظ اا

 حصىه اعهلله.

 اسباب االختيار لمموضوع وأىميتو:
ن الآى ن الوىوظا اقىا ابه  ىاح حوداة     لما وام  عواظ الآى ن ل ى  الطواظ ال  و اا اا 

ل  وددان حآددا عودد, الهللاىسددون مددن ل,مددا  األمددة االسدد موةا ام ددواة ح دداىب ا النوىوددة  لددد
األمةا  ي و  عصى لن وطمْاا ,محاسن اددا الدهللون الطظدوظ مدن خد   وبا,ده الم,دونا اقدهلل 
وامدد  لددي ى ,ددة  ددهللوهللة  ددي هللىاسددة الآددىا ا  الآى موددة  ال ددىا  الموب,ددة الآى موددةا   دد ل عمددا 

 -الدددهلللومي ل  وددده مدددن عودددظ الآدددىا ا ا  ل ددداى عوومدددا ا ددد طما  الدددهللوباى عدددىا  اسدددماعو  
لووبا,ة  ي الآىا ا ا ااقبدىح عوديا الدهللوباى محمدهلل ع ود  لن لوبده  دي ال مد ة  -ىحمه اا

  ادلد  لو دىة األحوداظ ال دائوة االمب دط,ة  دي ,داه -ىحمده اا -عمهلل االماظ حم ة ال ودا 
اق  حم ةا األن االقهللاظ عو, ادا الطم  وبماسه  ي مسدبااه االمىحودة البدي لوبده  و داا 

اهلل ب دد وطي  ددي ادددا الطمدد  وددان اسددبادا الم ددى  الددهللوباى محمددهلل ع ودد  م ددا ال اممددا   
,الآىا ا  الس,جا مما لى هللمي ,و وى من المطواما  البي ببطوده ,داألهللا  البدي ب وده عمدن 

 .   -  -لظ وبآن  ن الم ا  ة الملخاد من الطوما  ىو,ةل ,ىو,ةا اصاهل ال, ىسا  اا 
مدددا  اابمددداظ  -ىحمددده اا - ن ,ددداه الاقددد  عمدددهلل حمددد ة  الوبا,دددا  السدددا,آة  دددي الما ددداع

الطومددا ا ااددا مددن األ,ددااه البددي ا بددد,  الوبدداه االمددأللنون مددن عومددا  األمددة األ ا دد ا 
 وب,دداا  ددي ادددا ال,دداه الو وددى مددن المأللنددا  مم ددا مددا اددا عودد,  ددو  ا,ددااه ا صددا   ددي 

ا ا ددىاحال  وامدد  لمددن ,طددان وبدد, ظا امددا ل ددىهللاا لدده وب,ددال مسددبآوةا  ا ددطاا  و ددا لحوامددال 
السد,طة  دي الآدىا ا   ,طهللاظ ق,سال و بهللا ,ه ط ه الطوظ من ,طدهللاظ امدن ادده المأللندا :

اددددا االح دددة لوآدددىا  السددد,طة لوحسدددن ,دددن لحمدددهلل ٕٖٗأل,دددي ,ودددى ,دددن م اادددهلل ال, دددهللاهللا  
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ادا االبحهللوهلل  ي االبآدان االب اودهلل  ٜٜٖادا  االبدوىة  ي الآىا ا  ه,ن  و,ان  ٖٚٚ 
ادددددا ااال ددددا ة  ددددي ,وددددان لصددددا  الآددددىا ة لو دددد,اعا اى طددددة ٗٗٗالددددهللامي   أل,ددددي عمددددىا

الدددهللى ا   دددي قدددىا ة حمددد ة ال ودددا  ,ىااوبدددي خوددد  اخددد هلل مدددن طىوددده ال ددداط,وة لبا وددده 
  ,ىااوظ  مىةا االبس و  ل,اه اق  حم ة اا اظ عو, ال م  لوهللوباى سنوان ال ما,ي.

 ة البحث :ــــخط
 ظ ال, مآهللمة ابم وهلل الى,طة  صا  اخابمة.قهلل اقب   ط,وطة الما اع لن ومآس   

ـــد  ودددان  دددي حوددداة المأللددد  ااسدددمه الآ,دددها اموامبددده الطومودددةا لقددداا  الطومدددا   ودددها  التميي
  واخها اب مودها اىاابه.

 الاق  عو, ال م ة المباسطة الم,حث األا ابماالما  ي  
 ق  عو, ال م ة المباسطة المبحىوةالا  الم,حث ال امياهللىسما  ي  
  لو م ة المبطى ة. الم,حث ال الثاخصصما  
 

ا  دد ن اخطددل   مددن - -المآدد  االومددا  ا احددهللها االطصددمة لوىسددا   دـــــذا جيـــــى    
             منسدددددددددددديا اان اصددددددددددددد,   مددددددددددددن ااا الخدددددددددددددى هللعاامددددددددددددا لن الحمدددددددددددددهلل ا ىه الطدددددددددددددالمونا 

, هللودده  لدد, عودد, الصدداهلله اهمددونا اعودد,  لدده اصددح,ها امددن اابددهللى  --اصددو, اا 
 واظ الهللون.
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 التمهيد
 محزة الزياث
 المطمب األول

 اسمو ولقبو ومولده 
ااددا حمدد ة ,ددن ح,ودده ,ددن عمدداىة ,ددن  سددماعو  الآدداى ا ال وددا ا الوددا يا النى دديا       

اُسّمَي ,ال وا   مسد,ةل  لد, ,ودج ال ود ا الددا ودان ,طدض ب اىبدها االنى دّيا  ال,ا عماىة
د ,ددد السددن   ا ُاِلددهلل سددمة  مددامان ا ىوددةا الهللى  الصددحا,ة د (ٔ)لبمومدده ,طوددظ النددىائض

ا اوددان د ىحمدده اا د  آددةلا اى دد ل (ٕ) وحبمدد  لن ووددان قددهلل ىلى ,ط دد ظ   ووددان با,طوددا
صددددالحالا عا,ددددهللالا  ا دددد لا امبمسددددوالا امددددن قددددىا  الآددددى ن السدددد,طةا االمبدددداىعون  ددددي السددددى 

ا امن الط,آة ال ال ةا ,طهلل الصدحا,ة مدن ا ااا اماظ الماس  ي الآىا ة ,الوا ة(ٖ)ااهع ن
الوددا وونا اصدداحه سددمةا ااددا االمدداظ الح,ددىا لحوددظ الآددىا ة الدده خمددس ع ددىة سددمةا الظا 
المدداس سددمة مائددة ادددا اوددان ه ولخددد عودد, الآددى ن ل ددىاا اوددان وآددا : )مددا قددىل  حى ددا مددن 

ا (ٗ)لدظ وودن لده مظودىوباه اا  ه ,ل ى(ا اىعاا عا,دهللاا خا دطاا ماسدواا  اادهللاا قامبدا اا 
 -ا ابدا ي(٘)اقهلل ودان لحمد ة ال ودا  مأللندا ا مم دا: وبداه قدىا ة حمد ةا اوبداه الندىائض

                                                           

موب,دددة ا,دددن بومودددةا  ادددداٖٖٛدددد ومظدددى:  اودددة  الم اودددة  دددي ط,آدددا  الآدددىا ا محمدددهلل ,دددن محمدددهلل ,دددن واسددد ا ا,دددن ال ددد ىاا   ٔ
 .ٕٔٙ/ٔظا ٖٜٔٔ-ادٖٔ٘ٔا ٔ,ى سبىاسىا ط

ومظددى: مطى ددة الآددىا  الو,دداى عودد, الط,آددا   ااألعصدداىا محمددهلل ,ددن لحمددهلل ,ددن قاومددا  الدددا,يا بحآودده:  ددطوه األىمدداألاطا -دددٕ
 .  ٕٔ٘/ٔظا ٖٜٛٔ -اد ٗٓٗٔا ٔمألسسة الىسالةا ,وىا ا ط

اددددا بحآودده: مددى اه عوددد, ٖٗ٘األقطدداىا محمددهلل ,دددن ح,ددانا البمومدديا   ددد ومظددى: م ددااوى عومدددا  األمصدداى العدد ظ  آ دددا  ٖ
 .ٕٙٙ/ٔظا  ٜٜٔٔ -اد  ٔٔٗٔا ٔا,ىااوظا هللاى الا ا ا المهللومة المماىةا ط

ددد ومظددى: االقمدداع  ددي الآددىا ا  السدد,جا لحمددهلل ,ددن عوددي ,ددن لحمددهلل ,ددن خودد  األمصدداىا ال ىمدداطيا ل,ددا  طنددىا المطددىا  ,ددا,ن ٗ
 . ٖٜ/ ٔامطى ة الآىا ا   ٖٕٙ/ ٔا اوة الم اوةا   ٕ٘ٔ/ٔادا ٖٖٓٔا ٔلبىاثا السطاهللوةا طادا موب,ة آٗ٘الَ,اِدشا   

اددا بحآوده: ٖٕٓد ومظى: ط,آا  األسما  المنىهللة من الصحا,ة  االبا,طون  الصحاه الحهللوثا لحمهلل ,ن اداىان ال,ىهللوحديا  ٘
 . ٕٙٔ/ٔادا ٓٔٗٔع,هلله عوي وا  ا هللاى الملمانا هللم ها 
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           ا (ٔ)اددددددددا الددددددده سددددددد  اسددددددد,طان لا  مدددددددامان سدددددددمةٙ٘ٔ,حوددددددداان الطدددددددىاها  -ىحمددددددده اا 
 :د ىحمه اا د اقا  ال اط,ي

 .(ٕ)َصُ,اىال ِلوُآىاِن ُمَىبّدِدَ  َاَحْمَ ُة َما َلْ واُه ِمْن ُمَبَاىٍِّع ... ِ َمامال 

 المطمب الثاني
 وـــوخــشي 

ددا -ىحمدده اا  -لخددد حمدد ة     عددن: سددوومان ,ددن م ددىان األعمددشا ل,ددا  (ٖ)الآددىا ة عى ل
محمددهللا األسددهللا الوددااويا الحددا ظ المآددى  محددهللث لادد  الوا ددةا لدده لى,طددة  ه  حددهللوثا 

   .(ٗ)-ىحمه اا -ادٔٗٔالوس له وباها ما  
حمىان ,ن لعون ل,ا حم ة الوا يا مآى  و,وىا اخدد الآدىا ة عى دا عدن محمدهلل ,دن عود, 

عمدددىا ,دددن  (٘) -ىحمددده اا  -ادددد ٖٓٔال,ددداقىا لددده  دددي سدددمن ا,دددن ما دددة حدددهللو انا بدددا ي
اا ,ددن ع,ودهللا ل,ددا  سدحاها السدد,وطيا ال مدهللاميا الوددا يا مدن البددا,طون ال آدا ا  ددو  ع,دهلل

                                                           

 ٖٖٔ/ٔظا ٜٗٛٔ-ادد٘ٓٗٔا ٔاددا هللاى ال,دا ا طٕٔٙل آا ا لحمهلل ,ن ع,هللاا ,دن صدالد الط ود, الودا يا  د ومظى: باىو  أ
 .  ٕٕٛ/ٙا 

ددد حددى  األمددامي  اا دده الب ددامي  ددي الآددىا ا  السدد,جا الآاسددظ ,ددن  وددىه ,ددن خودد  ,ددن لحمددهلل الىعومدديا ل,ددا محمددهللا ال دداط,يا   ٕ
ا ظ ٕ٘ٓٓ -اددد  ٕٙٗٔا ٗاهللاى ال ا ددامي لوهللىاسددا  الآى موددةا طادددا بحآودده: محمددهلل بمددوظ ال ع,دديا موب,ددة هللاى ال ددهللى  ٜٓ٘

 .ٖٚا ال,و ٖ/ٔالمآهللمةا 
ددد  الطددىض ل ددةل: عدداىض ال ددي  ,ال ددي  مطاى ددة لا قا,وددها  اعاى دد  وبددا,ي ,وبا,دده لا قا,وبدده. اصددط حا: لسددواه مددن ٖ

   -ووها  ا ي الحهللوثا  ن  ,ىود لسالوه بحم  الآى ن الوىوظ  ابطومها ااا وطمي الآىا ة عو, المطوظ  اعىض الآى ن ع
مدده عاى دده الطدداظ مددىبونا لا وددان وهللاىسدده  موددج مددا مدد   مددن الآددى نا  امددن - ا وددان وطاى دده الآددى ن  ددي ودد  سددمة مددىة  اا 

ا ٔامط ددظ عودداظ الآددى نا  ,ددىااوظ محمددهلل ال ىمدديا هللاى الآوددظا هللم ددها ط ٚٙٔ/ٚالمطاى ددة المآا,وددة. ومظددى: لسددان الطددىها 
 .ٖٜ/ٔظا  ٕٔٓٓ -اد  ٕٕٗٔ

اددا بحآوده: , داى عدااهلل مطدىا ا ٛٗٚومظى: بداىو  االسد ظ  اا ودا  الم دااوى  ااألعد ظا محمدهلل ,دن لحمدهلل الددا,يا     -ٗ
 .   ٖٛٛ/ٖظا  ٖٕٓٓا ٔهللاى ال ىه االس ميا ط

ادد  ٚٔٗٔا ٔومظى: ماساعة لقاا  االماظ لحمهلل ,ن حم,   ي ى ا  الحهللوث  اعووها ل,ا المطاطي الماىاا عالظ الوبدها ط -٘
 .ٜٖٓ/ٔظا  ٜٜٚٔ -اد 
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الىحمن ,دن محمدهلل ,دن ع,دهلل. (ٔ) -ىحمده اا  -ادد ٕٚٔدا بدا ي  الوا دةا لهللى  عوّودا د 
ل,ي لوو,ا لمصاىاا من و,اى لب,اع البا,طونا وان وآا  حم ة ال ودا :  ممدا بطوممدا  داهللة 

طوحدة ,دن ُمصدى  ,دن عمدىا ,دن وطده ل,دا  .(ٕ)اددٛٗٔالآىا ة عمهلل ا,دن ل,دي لوود,ا بدا ي
عى دددا عددن األعمدددشا لآدده ,سدددوهلل محمددهلل ال مددهللاميا الودددا يا بددا,طي و,ودددىا لخددد الآددىا ة 

 .(ٖ)ىحمه اا  -ادٚٙٔالآىا  ابا ي
 المطمب الثالث

 وـــذه ورواتــالميـت
ال اادددددددهلل  ال,وخدددددددي ,دددددددىااوظ ,دددددددن ممصددددددداى ,دددددددن  ودددددددهلل ,دددددددن  دددددددا,ىا الط ودددددددي البمومددددددديا    

ا الحدا ُظا الم دِاهللا المآدى الحسون ,دن عود, ,دن الالودهلل ال طندي الودا ي  .(ٗ)ادٔٙٔ,ال اظ
 . (٘)اد  ٖٕٓمن لب,اع البا,طونا با ي 

سووظ ,ن عوس,ا االماظ السا,ج من لئمة الآىا ةا الخدص ب مدبدها الحددق ظ ,دالآىا ةا     
القددام ظ ,ددالحىا ا ااددا الدددا خودد  حمدد ة ال وددا   ددي االقددىا  ,الوا ددةا وددان  مامددا  ددي 

عوي ,ن حم ة ,ن ع,دهلل اا ,دن ع مدانا ل,دا الحسدن  .(ٙ)ادٛٛٔالآىا ةا با ي ,الوا ة سمة

                                                           

اددا بحآوده: ى طد   دا ا ع,دهلل ٕٙٛد ومظى: المهلللسونا لحمهلل ,ن ع,دهلل الدىحوظ ,دن الحسدون الودىهللاا ل,دا  ىعدةا ا,دن الطىاقديا  ٔ
 .  ٚٚ/ٔظا ٜٜ٘ٔ -اد٘ٔٗٔا ٔالمطوها هللاى الا ا ا ط

الط ودد  مصددطن, المىا دديا  ادددا بحآودده: ع,ددهللٖٙٓددد ومظددى: لخ,دداى الآ دداةا محمددهلل ,ددن خودد  ,ددن حوددان اووددج ال, ددهللاهللاا ا   ٕ
 .  ٜٕٖ/ٖظا ٜٚٗٔ -اد ٖٙٙٔ ٔالموب,ة الب اىوةا الىواضا ط

 .  ٖٖٗ/ ٔد ومظى:   اوة  الم اوة اٖ
د  ومظى: سوى السو  الصالحون السماعو  ,ن محمهلل األص, اميا  سماعو  ,ن محمدهلل ,دن الن د  ,دن عودي الآى دي الطووحدي ٗ

ادد ٔٔٗٔا ٔحومي ,ن  ىحا  ,ن لحمهللا هللاى  حوا  البىاث الطى,يا ,ودىا ا طادا بحآوه: وىظ ,ن ٖ٘٘البومي األص, اميا 
 .  ٖٜٙ/ٔظا ٜٜٔٔ -

ا ٕادا بحآوه: لوىظ  وا  الطمىاا هللاى الآوظا ,ودىا ا طٕٓٗد ومظى: باىو  خوونةا خوونة ,ن خواطا ال و,اميا ال,صىاا   ٘
 . ٕٚٗ/ٔادا ٜٖٚٔا ٕط

اددا بحآوده: ع,دهلل النبداح ٖٕٜلى ا ا لحمهلل ,ن ع,هلل اا الساعهللاا   ,طدهلل د  ومظى: خ صة بداوه ب دوه الوما   ي لسما  اٙ
 .  ٗٛ/ٔادا  ٙٔٗٔا ٘النباح ل,ا  هللةا هللاى ال, ائى ا حوها ط
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الحسددن الوسددائيا  مدداظ الوددا وون  ددي المحددا االو ددة الحددهلل الآددىا  السدد,طة الم دد اىونا اقددىل 
. ل,دا  وىودا (ٔ),دالىا اقدهلل ,ودل السد,طون ٜٛٔالآى ن ا ّاهلله عو, حم ة ال وا ا با ي سدمة 

محدا االو دةا ل,دىع الودا وون وحو, ,دن  وداهلل الندىا ا االمداظ ال,داىع المحدااا ودان ىلسدال  دي ال
 .(ٕ)اد ٕٚٓ,نمان األهللها ما  سمة 

 المطمب الرابع
 يـــزة الكوفـــرواة حم

خودددد : اددددا خودددد  ,ددددن ا دددداظ ,ددددن  طودددده ,ددددن ا ددددوظ ال,دددد اىا ل,ددددا محمددددهللا األسددددهللا      
مدددددا  سدددددمة  ال, دددددهللاهللاا لحدددددهلل الآدددددىا  الط دددددىةا اودددددان  آدددددة و,ودددددىاا  اادددددهللاا عا,دددددهللاا عالمددددداا

خددد هلل ,دددن خالدددهللا اا خوودددهللا لا عوسددد, ,دددن ال دددو,اميا الصدددوى يا خددد هلل: ادددا  .(ٖ)اددددٜٕٕ
الوددا يا ل,ددا عوسدد,ا وددان  مامددا  ددي الآددىا ةا اصددهللاقاا  آددةا عاى دداا محآآدداا مددا  سددمة 

 .(ٗ)ادٕٕٓ
 
 
 
 

                                                           

ادددا ٜٖٚددد  ومظددى: ط,آددا  المحدداوون االو دداوونا محمددهلل ,ددن الحسددن ,ددن ع,وددهلل اا ,ددن مدددحسا ل,ددا ,وددى ال ,وددهللا األمهلللسدديا  ٔ
 .ٖٕٔ/ٔظا ٜٗٛٔاد د٘ٓٗٔا ٕمطاى ا طبحآوه: محمهلل ل,ا الن    ,ىااوظا هللاى ال

اددا بحآوده: طده محمدهلل ال ومديا  موب,دة مصدطن, ٖٛٙد ومظى: لخ,داى المحداوون ال,صدىوونا الحسدن ,دن ع,دهلل اا السدوىا يا   ٕ
 .  ٔٗ/ٔظا ٜٙٙٔ -اد  ٖٖٚٔا ٔال,ا,ي الحو,يا ط

ادددا بحآودده: , دداىعااهلل مطددى ٖٙٗاا   ددد ومظددى: بدداىو  , ددهللاهللا لحمددهلل ,ددن عوددي ,ددن  ا,دد  ,ددن لحمددهلل ,ددن م ددهللا الخطودده ال, ددهللاهللٖ
 .  ٖٕٖ/ٛظا  ٕٕٓٓ -اد ٕٕٗٔا ٔا ا هللاى ال ىها ,وىا ا ط

د ومظى: ال ىح االبطهللو ا ع,هلل الىحمن ,ن محمهلل ,ن  هللىوس ,ن الممدىا ل,ا محمدهللا البمومديا الحمظوديا الدىا ا ا,دن ل,دي حدابظا ٗ
ظا  ٕٜ٘ٔاددد  ٕٔٚٔا ٔالبددىاث الطى,دديا ,وددىا ا ط ادددا ط,طددة م وددس هللائددىة المطدداى  الط ماموددةا ال مددهللا هللاى  حوددا ٕٖٚ 
ٖ/ٖٙ٘. 
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 املبحث األول
 الىقف على اهلمزة املتىسطت 

  المطمب األول
 اليمزة المتوسطة الساكنة

 مفيوم السكون أواًل:
ــكنونن ل ــة ااددا  ددهلل الحىوددةا مآددا : َسددَوَن ال ددي  َوْسددُوُن ُسددوامالا  دا دا,دد  حىوبدده : السُّ

ا لا اسبآى ا , ا  َسواْمُبُه بْسِووماللوَلْ ,باه  .(ٕ)ا  السُُّواُن  ,ا  ال ي  ,طهلل بحىوه(ٔ)اَقىا
ادا قدىاىا اعدهللظ حىوددة مدا مدن  ددلمه لن وبحدى ا لا داداها حىوددة :  السـكون اطــطالحا

 .(ٖ) طهللظ الحىوة عما لوس من  لمه الحىوة ه ووان سوامال  حب, ه و,آ, مم ا  ي 
اال مددد ة السددداومةا بآدددج مدددن الوومدددة اسدددطاا اطى ددداا ابىسدددظ  دددي الما دددطون ,صددداىة     

ا ابنددىهلل االمداظ حمدد ة د (ٗ)الحدى  الددا ممدده حىودة مددا ق,و دا  ألم ددا ,ده ب,دهلل   ددي البخنود 
اهلل ,البسد و  مطوده الب وودى عود, ىحمده اا د ,بسد و  ال مد ة المباسدطة  دي الاقد ا االمدى 

. ابسد و  ال مد ة (٘)صحة الىااوةا ا ,ا  المآ ا ألمه ما قىل حى ا من وبداه اا  ه ,دل ى

                                                           

ادددا بحآوده: لحمددهلل ع,دهلل ال ندداىا هللاى ٖٜٖدد ومظدى: الصددحاح بداغ الو ددة اصدحاح الطى,ودةا اهمدداظ  سدماعو  ,ددن حمداهلل النداىا,يا ٔ
 .ٖٕٙٔ/ ٘ظاٜٚٛٔ -  اد ٚٓٗٔا ٗالطوظا ,وىا ا ط

,وهللاا   د ومظى: باغ الطىاس من  اااى الآاماسا محّمهلل ,ن محّمهلل ٕ ادا بحآوده: م ماعدة مدن المحآآدونا ٕ٘ٓٔ,ن ع,هللا ال ا
 .ٜٛٔ/ٖ٘هللاى ال هللاوةا 

اددددا بحآوددده:  ماعدددة مدددن الطومدددا ا هللاى الوبددده الطومودددةا ل,مدددانا ٙٔٛالبطىوندددا ا عودددي ,دددن محمدددهللا ال ى ددداميا    دددد ومظدددى:ٖ
 .ٕٓٔ/ٔظا ٖٜٛٔ-اد ٖٓٗٔاأط

 .٘ٔٔ/ٕدومظى: المآمجا ٗ
ى دد ٖٕٗ/ٔددد ومظددى: الوددا يا ٘ اهلل المىوددهلل  لدد, مآصدداهلل الآصددوهللا ال ددو  عوددي محمددهلل ال دد,اعا مط,طددة ال,ددا,ي الحو,دديا الآددااىةا اا 

 .ٗٛظا ٜٙٛٔ-اد ٜٖٗٔ
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ا ابىسددظ ال مدد ة (ٔ)المباسددطة ووددان ,اال,ددهللا ا , ,ددهللال ا حى ددال مددن  ددمس حىوب دداا اوددهلل,اىاا
 :(ٕ),صاىة الحى  الدا ممه حىوة ما ق,و ا وما ولبي

 ـ:ـ  ا محا قاله(ٖ)ما ق,  ال م ة  بحة  ىسم  ال م ة للنا  ن وام  حىوة   

   .(ٗ)چائ  چ 

 ـ: ـ  ا محا قاله(٘) ن وام  حىوة ما ق,  ال م ة وسىة  ىسم  ال م ة وا 

 .(ٙ)چھ   چ 

 ـ: ـ  ا محا قا  اا(ٚ) ن وام  حىوة ما ق,  ال م ة  مة  ىسم  ال م ة ااا

 .(8)چۆ  چ 

 المطمب الثاني
 الساكنة اليمزة المتوسطةما قبل 

 الحى  الدا ووي ال م ة من ق,و ا ولبي عو,  ى,ون:
 :   لاهل: حى ال ساومال 

 عو, المحا اآلبي:  (ٜ)ابخنونه عمهلل حم ة ا,هللاله ,حىوة ما ق,وه   
 

                                                           

 . ٕٛٙ/ٗومظى:  لسان الطىها   ا  وهلل,ىه لا وب,طها او ي  خونه.د الهللا,ى: البا,جا ا ٔ
بحآوده: خالدهلل حسدنا هللاى ل داا  ادا ٙ٘ٔٔد ومظى: ابحا  ال,ىىة ,ما سو  عمه م ى الط ىةا مصطن, ,ن ع,هلل الىحمنا   ٕ

 .ٜٔظا  ٕٚٓٓ -اد  ٕٛٗٔا ٔالسو ا ط
 .٘ٙ/ٔد ومظى: المآمجا ٖ
 . ٔٙد ساىة وامسا من  وة:ٗ
 .ٙٔٔ/ٔد ومظى: سموى الطال,ونا ٘
 . ٙٚٔد ساىة اهعىا ا من  وة: ٙ
 .ٙٙ/ٔد ومظى: المآمجا ٚ
 .  ٔٓٔد ساىة المائهللةا من  وة: ٛ
ا ٔادا بحآوه: هللىودهلل حسدن لحمدهللا هللاى ال دىها ,ودىا ا طٙٗٗالآىا  ال ماموةا اأَلْاَاا اا   د ومظى: الا و   ي  ىح قىا ا  ٜ

 .ٜٛ/ٔظا  ٕٕٓٓا ٔط
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 ـ :  ـ  ا وآا  اا(ٔ) ن وان منباحال ل,هللل ا  ي حا  الاق  للنال 

 .چلقآءنااتچ : ووان ,(ٕ)چڀ  ڀ   چ

 ـ :  ـ  ا وآا  اا(ٖ)وان الحى  موساىال ل,هللل ا حا  الاق  وا  ن  .1

 .چالذي ٌتمنچفٌكون:,(ٗ)چٺ  ٿ چ 

 ـ :  ـ  ا وآا  اا(٘) ن وان م مامال ل,هللل ا  ي الاق  اااال  .2

 .(ٙ)چى  ى    چ

 

 ثانياً: حرفاً متحركا

 ا عو, المحا اآلبي: (ٚ)ابخنونه عمهلل حم ة ا,هللاله ,حىوة ما ق,وه   
  ن وددان الحددى  المبحددى  منباحدداا ب,ددهلل  ال مدد ة المباسددطة السدداومة  ددي حددا  الاقدد     

 .  چراسهچ فٌكون: ,(9)چھچ  د : ا  وآا  اا د (ٛ)للنا

 

 

                                                           

 .ٕٓٔا الو  ا ٙٓٔد ومظى:  البدوىةا ٔ
 . ٘ٔد ساىة وامسا من  وة:ٕ
اى السدونوةا اددا بحآوده: محمدهلل  داث المدهللااا الدهللٖٚٗد ومظى: الب,صىة  ي الآىا ا  الس,طةا موي ,ن ا,ي طالدها الآوسديا  ٖ

 .  ٖٓٔظا ٕٜٛٔ -اد ٖٓٗٔا ٕال مهللا ط
 .ٖٕٛد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٗ
اددا بحآوده :  ٖٖٛد ومظى: الم ى  ي الآىا ا  الط ىا محمهلل ,ن محمهلل ,ن واس ا  مس الدهللون ل,دا الخودى ا,دن ال د ىاا   ٘

 .ٖٔٗ/ٔ ظا ٕٔٓٓ -اد  ٕٕٗٔا ٔادا هللاى الوبه الطوموةا ,وىا ا ط ٖٓٛٔعوي محمهلل ال ,اعا   
 .ٜٕد ساىة الطمو,ا ا  من  وة: ٙ
اددا بحآوده: سدطوهلل صدالد  عومدةا هللاى ا,دن ٜٜٖد ومظدى: البددوىة  دي الآدىا ا ا طدااى ,دن ع,دهلل المدمطظا ا,دن  و,دان الحو,ديا  ٚ

 .ٙٓٔظا ٕٔٓٓ-ادٕٕٗٔا ٔخوهللانا اهسومهللىوةا ط
.ا ٖٚ/ٔظ.ا  ٖٜٓٔ ا مط,طددة الددهللاةا اسددبام,ا ا دددومظى: البوسددوى  ددي الآددىا ا  السدد,ج: ل,ددا عمددىا الددهللاميا بصددحود: لابددا,ىب  ٛ

ٔ/ٖٚ  . 
 .ٔٗد ساىة واس ا  من  وة: ٜ
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 د : ا وآا  اا د (ٔ) ن وان موساىا ل,هللل ا االماظ حم ه  ي حا  الاق  وا 

 .چجٌتمچ   ووان:, (ٕ)چٹ  چ 

ا وآدا  (ٖ)ال مد ة السداومة ال دمةا وخنن دا ,ل,دهللال ا اااا  ن وام  حىوة الحى  الددا ق,د 

 .چٌوفكچ  : ووان, (ٗ)چڀ  چ : د اا د 

 المطمب الثالث
 أنواع اليمزة المتوسطة الساكنة

 الساون المباسط ومآسظ  ل, قسمون: 
ا ا ومدا وددلبي ,وددان (٘)ال مد  السدداون المباسدط ,منسددها اال مد  السدداون المباسدط , وددىه    
 األمااع:ل ده 

 أواًل: اليمز الساكن المتوسط بنفسو
دا مددا ُحددد  مددن      ااددا ال مدد  السدداون الدددا وآددج ,ددون حددىا  مددن لصددا  الوومددةا اا 

 الوومة اخبّ  مطمااا ا اولبي ق,وه  ظا اوسىا ا بدا عو, المحا اآلبي:

حومده عمدهلل حمد ة: ا,دهللا   .(7)چڇ چ : د ا محدا قدا  اا د (ٙ)الم دماظ مدا ق,وده
 .چ َوالُموَتِفَكةچ ا اودا(ٛ)ال م ة اااال 

                                                           

 .ٕٓٔا الو  ا ٖٓٔد ومظى: الب,صىةا ٔ
 . ٔٛد ساىة وامسا من  وة:ٕ
ادددا بحآودده: لحمددهلل محمددهلل الآ دداةا هللاى ٖٖٛددد ومظددى: بح,وددى البوسددوى  ددي الآددىا ا  الط ددىا محمددهلل ,ددن محمددهللا ا,ددن ال دد ىاا  ٖ

 .ٕٕٗ/ٔظا ٕٓٓٓ -اد ٕٔٗٔا ٔط النىقانا عمانا
 .ٜد ساىة الداىوا ا من  وة: ٗ
-ادددد ٘ٔٗٔددد ومظددى: الم دداظ الطاالددج عودد, الددهللىى  ددي المصددىى االمدداظ مددا جا سددوهللا ا,ددىااوظ المدداى وميا هللاى النوددىا ل,مددانا ٘

 .ٖٕٚظا ٜٜ٘ٔ
ااا موب,دة الووودا  األ اىودةا اددا بحآوده: محمدهلل الصداهلله قمحداٗٗٗد ومظى: المآط ا ع مدان ,دن سدطوهللا ل,دا عمدىا الدهللاميا  ٙ

 .ٖٗٔظا ٜٜٚٔ -ادٓٓٗٔا ٔالآااىةا ط
 .ٖ٘د ساىة الم ظا من  وة:ٚ
 .  ٖٗ/ٔاالبوسوى   ٓٛ/ ٔد ومظى: الو   ٛ
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حومده عمدهلل حمد ة: ا,دهللا   .(ٔ)چۋ چ  د: الموسداى مدا ق,ودها محدا قدا  اا د  .1
 .چِبٌرچ ا اودا(ٕ)ال م ة وا ل 

حومدده عمددهلل حمدد ة: ا,ددهللا   .(ٖ)چحبچـ: المنبدداح مددا ق,وددها محددا قددا  اا د  .2
 .چَكاسچ ال م ة للنالا اودا

 

 المتوسط ب يرهثانيًا: اليمز الساكن 
دا مددا ُحددد  ه وخبددّ  (ٗ)ااددا ال مدد  الدددا ابصدد  ,دده مددا ق,ودده مددن حددى  لا وومددة     ا اا 

المطمددددد,ا اوودددددان عوددددد, قسدددددمون  ال مددددد  السددددداون المباسدددددط ,حدددددى ا ا ال مددددد  السددددداون 
 المباسط ,وومةا ااا عو, المحا اآلبي:

 المتوسط بكممة

 .(٘)چھ  ھ        چ د: ماوان ق,وه  ظا محا قا  اا د  األا :

 د ن چھ       چ :د اُدودى  دي وبداه المصداح    دا  دا   ال مد ة  دي م د  قدا  اا د  
 . (ٙ)ال م ة  ي الوا 

 حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
 .(7)چالَملُكوتونيچ  ,هللا  ال م ة ,حىوة ما ق,و اا  ب,هلل  ال م ة  ي الاق  اااالا . ل

                                                           

 .٘ٗد ساىة الحس ا من  وة: ٔ
 . ٕٓٔا الو  ا ٖٓٔد ومظى: الب,صىةا ٕ
 .٘د ساىة االمسانا من  وة: ٖ
 .ٔٓٔ/ٔد ومظى:  ىح طو,ة الم ىا ٗ
 .ٓ٘واس ا  من  وة: د ساىة ٘
ادددا بحآودده: محمددهلل ,ددن ع,ددهللها الندداىاه الحهللو ددةا ٖٙٔددد ومظددى: المصدداح ا ع,ددهلل اا ,ددن سددوومان ,ددن األ ددطث الس سددباميا  ٙ

 .ٖٖٛ/ٔظا ٕٕٓٓ -اد ٖٕٗٔا ٔمصىا ط
لحمدهللا  اددا بحآوده: عودي سدوهللٗٔٓٔد ومظى: ال مطة الم وة ,م ى قىا ا  الس,طة المى وةا ممصاى ,ن محمهلل الطاَ, ااا  ٚ

 .ٕٕٛ/ٕظا ٖٕٓٓ -ادٖٕٗٔا ٔلحمهللا الى هللا السطاهللوةا ط
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 .(1) ب,هلل  ال م ة  ي الاق  اااالا مج الآصى ,هللا  ال م ة ,حىوة ما ق,و اا  . ه

 .(2)البحآوه .  

 .(ٖ)چٺ  ٿ چ  د: وان ق,وه وسىا محا قا  اا د  ما ال امي:

 عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:  حومه
 .(ٗ)چالذٌُتِمنچ  ,هللا  ال م ة  ي الاق  وا لا - أ

 .(٘) ,هللا  ال م ة  ي الاق  وا لا مج اال ماظ - ب

 .(ٙ)البحآوه - ت

 .(7)چھ  ھ چ د: وان ق,وه  بدا محا قا  اا د  ال الث: ما

 حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي: 
 .(8)چالُهَداِتناچ  ووان:ا,هللا  ال م ة  ي الاق  للنالا  - أ

 .(ٜ)ل,هللا  ال م ة  ي الاق  للنالا مج الآصى - ه
 .(ٓٔ)البحآوه -  
 

                                                           

 .ٜٙٔل,مانا ادا هللاى الوباه الطى,يآٖٗٔ,هللاى ال ااىة  ي الآىا ا  الط ىاع,هللالنباح ,ن ع,هلل ال مي الآا يا  الد ومظى:ٔ
ا ٗالسدااهللاا طاددا موب,دة ٖٓٗٔد ومظى: الداا ي  دي  دىح ال داط,وة  دي الآدىا ا  السد,جا ع,دهلل النبداح ,دن محمدهلل الآا ديا   ٕ

 . ٖٕٔ/ٔظا  ٕٜٜٔ -اد  ٕٔٗٔ
 .ٖٕٛد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٖ
 .ٜٗ/ٔظا ٕٓٓٓ -اد ٕٓٗٔا ٔطا  األى,ج ع ىةا محمهلل   هلل خاىا اهللاى الووظ الطوها هللم هاالموسى  ي الآىا د ومظى:ٗ
,دداس البمومدديا ل,ددا ,وددى ,ددن ومظددى: السدد,طة  ددي الآددىا ا ا لحمددهلل ,ددن ماسدد, ,ددن الطا,ددن م ااددهلل: ادددا الا دده ه و ددا .  ددد  اقددا ٘

   ٜٗٔ/ ٔظا ٜٜٚٔ-اد ٓٓٗٔا ٕادا بحآوه:  اقي  و ا هللاى المطاى ا مصىا طٕٖٗم ااهلل ال, هللاهللاا  
 . ٕٓٔ/ٔد ومظى: االقماعا ٙ
 .ٔٚد ساىة األمطاظا من  وة:ٚ
س م ددىةا هللاى ادددا بحآودده: لمددٚٔٔٔددد ومظددى:  بحددا    دد   ال, ددى  ددي الآددىا ا  األى,طددة ع ددىا لحمددهلل ,ددن محمددهلل ال,مددا ا   ٛ

 .ٕٙٙ/ٔاد.ا ٕٚٗٔ -ظ ٕٙٓٓا ٖالوبها ل,مانا ط
 .ٕٜٗ/ٔد ومظى:  ىح طو,ة الم ىا ٜ

اددا ٖٓٗٔد ومظى: الاا ي  ي  ىح ال اط,وة  ي الآدىا ا  السد,جا ال دو  ع,دهلل النبداح ,دن ع,دهلل ال مدي ,دن محمدهلل الآا ديا   ٓٔ
 . ٖٕٔ/ٔظا  ٕٜٜٔ -اد  ٕٔٗٔا ٗموب,ة السااهللا لوبا وجا ط
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 المتوسط بحرف
 د: (ا محا: قا  اا د ٔاووان ق,وه  بدا الظ وآج ق,وه  ظ اه وسى)   

 .(ٕ)چپ  چ  

 حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
 ا اودا:(3) ,هللا  ال م ة حا  الاق  حى  مهلل من  مس حىوة ما ق,و ا . ل

 .چَفاوواْ چ

 .(4)البحآوه . ه
                    ا (٘)اوددددددددددهللخ   ددددددددددي ال مدددددددددد ة السدددددددددداومة المباسددددددددددطةا المباسددددددددددط , مدددددددددد ة الاصدددددددددد       

(7()ٙ)چڻ    چ  ـ: محا قا  اا د
  . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٓٗ/ٔلم ىا ومظى: اد ٔ
 .ٙٔد ساىة الو  ا من  وة: ٕ
د ومظى:  و اح الىما  امنابد الوما   دي الآدىا ا  اهى,دج ع دىا محمدهلل ,دن خوود  الآ,آدا,يا بحآوده: لحمدهلل خالدهلل  دوىاا هللاى ٖ

 .ٛٙٔ/ٔظا ٖٕٓٓ-اد ٕٖٗٔا ٔعماىا ط
 .ٖٕٔ/ٔا ابحا       ال, ىا  ٕٓٔ/ٔد ومظى: الو  ا ٗ
ادددا المط,طددة الطماموددةا بددامسا ٜٖٗٔددد ومظددى: هلللودد  الحوددىان عودد, مدداىهلل الظمدد نا  ,ددىااوظ ,ددن لحمددهلل ,ددن سددوومان المددالويا   ٘

 .  ٙٔٔا سموى الطال,ونا   ٚٙا اال ا ةا  ٕٗٗ/ٔظا ٜ٘ٓٔ-اد ٕٖٙٔ
 . ٓٔد ساىة ال طىا ا من  وة: ٙ
ادددا بحآودده: خالددهلل الم دد هللاميا موب,ددة ٔٗٚن الم,دداى ا  ددد ومظددى: الومدد   ددي الآددىا ا  الط ددىا ع,ددهلل اا ,ددن ع,ددهلل المددألمنا ا,ددٚ

 .  ٖٗٗ/ٔظا ٕٗٓٓ -اد  ٕ٘ٗٔا ٔال آا ةا الآااىةا ط
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 المطمب الرابع
 عمة ابدال اليمزة حرفًا من جنس حركة ما قبميا

 ,هللا  ال م ة للندال  دا امندبد مدا ق,و دا  ألن النبحدة مدن األلد ا ااأل  وحدهللث مدن   د,اع   
دا احبوس  لد, حىوب دا ُل,دهللل  امد ة       ا (ٔ)النبحةا وما لن ال م ة لخ  األل   ي المخىغا اا 

 .(ٕ)چپ  چ : د وآا  اا د 
 ,ددهللا  ال مدد ة اااال  دا ام ددظ مددا ق,و ددا  ألن ال ددمة مددن الدداااا االددااا بحددهللث مددن   دد,اع 

          ائددهللةا محددا ال ددمةا ومددا ان الددااا ب,ددهلل  مم ددا ال مدد ة  دا ام ددم  لا بطىا دد  ,طددهلل للدد 

)دعااو(الصدوه,(ٖ)چڄ  چ  د: قدا  اا د 
 (ٗ)

 ,(٘)چۆ  چ  د: امحدا قدا  اا د  ,

            دددد:ا محدددا قددا  اا د (ٙ)  طودد  الددااا  دددي بخنودد  ال مددد ة عا ددال عدددن ال مدد ة ,(٘)چ

 .(8)چژ  چ  د اقا  اا د  ,(7)چڀچ 

 

 

 

                                                           

ادد د ٕٖٗٔا ٔادا بحآوه: محمهلل خوو  ال ىاها هلل,يا طٖٕٔا محمهلل ,ن سطهللانا  --د ومظى: الاق  ااه,بهللا   ي وباه ٔ
ااا المطددىا  ,ددا,ن ا,ددي لوودد,ا ,ددن محمددهللا ا,ددي ع,ددهلل دداا مصددى ,ددن عوددي ا الما ددد  ددي ا دداه الآددىا ا  اعوو ٔٛٔظا ٕٕٓٓ

 .ٜٓ/ٔاالا و ا  ٕٙٔظا ٜٕٓٓادا بحآوه: ع,هلل الىحوظ الطىااميا هللاى الوبه الطوموةا ,وىا ا ٘ٙ٘ال وىا اا  
 .ٙٓٔد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٕ
 .ٔٚٔد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٖ
اددا بحآوده: حدابظ صدالد ال دامنا مألسسدة الىسدالةا ٖٚٗوسديا د ومظى: م و   عىاه الآى ناموي ,ن ل,دي طالده َحّمداش الآٗ

 .ٔٓ٘/ٕا الوم ا   ٖٓٗ/ٔادا ٘ٓٗٔا ٕ,وىا ا ط
 .ٙٓٔد ساىة    عمىانا من  وة:٘
ادددا بحآوده: محمددهلل ٗٗٗدد ومظدى:  ددامج ال,ودان  ددي الآدىا ا  السد,جا ع مددان ,دن سددطوهلل ,دن ع مدان ,ددن عمدى ل,ددا عمدىا الدهللاميا ٙ

 .ٜٓ/ٔاالا و ا  ٕٙٔا الما دا  ٘ٛ٘/ٕظا ٕ٘ٓٓ -اد 2ٕٔٗٙٔطوموةا ,وىا ا طصهللاه ال  ائىااهللاى الوبه ال
 .ٕٓٙد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٚ
 .ٕٙد ساىة ا  عمىانا من  وة:ٛ
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 املبحث الثاني
 اهلمزة املتىسطت املتحركت 

 المطمب األول
 اليمز المتوسط المتحرك بنفسو الساكن ما قبمو

 أواًل: ساكن متوسط بنفسو وقبمو طحيح 
 لم وبه:

 .(ٔ)چڎ  چ :د وآاله د الساكن الطحيح مع اليمزة المضمومة  - أ

 حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
حدددد  ال مددد ة امآددد  حىوب دددا  لددد, الحدددى  السددداون ق,و ددداا المبحدددى  ,حىوب دددا عمدددهلل 

 .(ٕ)عو, الآواس الاق ا

 .(ٖ)چگ  چ  د: ا محا قاله د الساكن الطحيح مع اليمزة المكسورة - ب

 عو, المحا اآلبي: حم ةحومه عمهلل 
حددددد  ال مدددد ة امآدددد  حىوب ددددا  لدددد, النددددا   وصددددوى المطدددده ,نددددا  موسدددداىة ا,طددددهللاا 

 .(ٗ)الهللا 

 .(٘)چٻ  چ  د: ا محا قاله د الساكن الطحيح مع اليمزة المفتوحة - ت

 حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:

                                                           

 .ٙٔد ساىة النىقانا من  وة: ٔ
 .ٕٚٙ/ٖا ىوهللة الهللاىا  ٛٓٔالبدوىةا  دومظى:ٕ
 .ٖٚد ساىة ا,ىااوظا من  وة:ٖ
 ٜٓٔ/ٔا ال,هللاى ال ااىةا  ٕٕٚ/ٔد ومظى: ابحا       ال, ىا ٗ
 .ٜٔد ساىة الح ىا  من  وة: ٘
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السدددداون ق,و دددداا اوحىودددده , ددددا عمددددهلل الاقدددد ا ااددددا حددددد  ال مدددد ة امآدددد  حىوب ددددا الدددد, 
 .(ٔ)الآواس

, على قراءة حمزةچ ُكْفؤاچو, چُهْزؤاچ , (ٖ)چ ُكْفَؤاچو, (ٕ)چُهْزَؤاچ أما
(ٗ)

. 

  نو ما ا  ان:
 .(٘)حد  ال م ة امآ  حىوب ا ال, الساون ق,و اا ااا الآواس - ل

 .(ٙ)اادا الا ه  وى مطما  ,ه  ألمه مخال  لآىا ة حم ة
 ال مدددددد ة اااا منباحددددددةا مددددددج  سددددددوان الدددددد اا االنددددددا  ق,و دددددداا اب,اعددددددال لىسددددددظ ,ددددددهللا   - ه

 .(ٛ)ا اادا الا ه خاىٌغ عن الآواس(ٚ)المصح 
 ثانيًا: ساكن متوسط بنفسو وقبمو أطمي 

 ابوان لحوامه عو, المحا اآلبي:  
 ساكن متوسط بنفسو وقبمو حرف مد .1

 .(9)چٻ  چ  د: ا محا قاله د ما كان قبمو الياء

 حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي: 
                                                           

 .ٖٗٗ/ٔا الم ىا  ٕٛٛ/ٕا ال مطة الم وةا  ٛٓٔد ومظى: البدوىةا ٔ
 .ٚٙد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٕ
 .ٗد ساىة االخ صا من  وة: ٖ
ن ,ددن سددوومانا موبو,ددةالخام يا ادددا بحآودده: ع,ددهلل الددىحمٕٖٓددد ومظددى: اعددىاه الآددىا ا  السدد,ج اعوو دداا الحسددون ,ددن خالاوددها  ٗ

 .  ٚٗ٘/ٕظا ٕٜٜٔ-اد ٖٔٗٔا ٔالآااىةا ط
 .ٖٗٗ/ٔا الم ىا  ٕٛٛ/ٕا ال مطة الم وةا  ٛٓٔد ومظى: البدوىةا ٘
,دددددىا  المطدددددامي مدددددن حدددددى  األمددددداميا  ددددد اه الدددددهللون ع,دددددهلل الدددددىحمن ,دددددن  سدددددماعو  ,دددددن  ,دددددىااوظا  ٜٕٖدددددد ومظدددددى: الب,صدددددىةا ٙ اا 

 .ٖٖٓ/ٔ.ا ادا هللاى الوبه الطوموة٘ٙٙالهللم آيا 
 .ٖ٘ٗ ٕٗٔ/ٔا الطماانا  ٓٗ/ٔا البوسوىا  ٛٔٔ/ٔا الا و ا  ٔٛ/ٔد ومظى: الح ةا ٚ
اددا بحآوده:  اودى  اادهللا ووودة اآلهللاها  امطدة ٘٘ٗد ومظى: الطمداان  دي الآدىا ا  السد,جا   سدماعو  ,دن خود  السىقسدطيا  ٛ

 .ٕٗٔ/ٔاد.ا ٘ٓٗٔال,صىةا عالظ الوبها ,وىا ا 
 .ٚ: د ساىة المو ا من  وةٜ
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ٌِتچ حد  ال م ة امآ  حىوب ا ال, الساون ق,و ا مج اهسوانا اودا: - أ  .(ٔ)چ َس

هلل ام ددددددا  ددددددي الوددددددا  األالدددددد,ا - ب                 ,ددددددهللا  ال مدددددد ة وددددددا  مددددددن  ددددددمس حىوددددددة مددددددا ق,و دددددداا اا 
ٌّتچ :اودا  .(ٕ)چ س

 .چھ   چ  د: ا محا قاله د ما كان قبمو الواو

 حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي: 
 حد  ال م ة امآ  حىوب ا ال, الساون ق,و ا. - ل
هلل ام ددا  ددي الددااا األالدد, - ب  اوددددا:ا (ٖ) ,ددهللا  ال مدد ة ااا مددن  ددمس حىوددة مدددا ق,و دداا اا 

َوىچ  چ السُّ

 ساكن متوسط بنفسو قبمو حرف لين  .2
 ما كان قبمو الياء: 

 .(ٗ)چڌ    چ :د محا قاله د 

 المحا اآلبي:حومه عمهلل حم ة عو, 
 .چ َكَهٌةچ اودا:ا (٘) حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الوا  - أ

هلل اظ الوا  األال,  ي ال اموة  - ب ٌِّةچ اودا:ا (ٙ) ,هللا  ال م ة وا  اا   .چ َكه

 .(ٚ)اق  حم ة عوو ا ,وا  م هللهللة -  
 

                                                           

 .ٕٓٗا الم اظ الطاالجا  ٕٕٗ/ٔابح,وى البوسوىا  ٓٛٗ/ٔد ومظى: الم ىا ٔ
 .ٕٖٗ/ٔاال,هللاى ال ااىةا  ٜٖ/ٔد ومظى: البوسوىا ٕ
ى دداهلل الم,بددهللا ابدددوىة الممب دديا محمددهلل ,ددن الحسددن ,ددن ,مددهللىا    ٕٙٓ/ٔددد ومظددى: اهقمدداعا ٖ ادددا بحآودده: عمددى حمددهللان  ٕٔ٘اا 

 . ٚٓٔظا  ٜٗٛٔ-اد ٗٓٗٔا ٔالو,وسيا موة الموىمةا ط 
 .ٓٔٔد ساىة المائهللةا من  وة:ٗ
 .ٛٛ٘/ٕا  امج ال,وانا  ٛٓٔد ومظى: البدوىةا ٘
ادا بحآوه: م,ود  ,دن محمدهلل الواسدونا ىسدالة ٖٛٗالىا ة  ي الآىا ا  االحهللى ع ىةا الحسن ,ن محمهلل ال, هللاهللاا   د ومظى:ٙ

 .ٖٙ/ٔاال,هللاىال ااىةا  ٖٖٓظاٜٜٙٔ-اد ٘ٔٗٔىسالة ما سبوىا  امطة محمهلل السطاهللا وووة اصا  الهللونا 
 .ٔٚ/ٔالموىىا ا  ٜٛ٘/ٕ امج ال,وانا د ومظى: ٚ
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 ما كان قبمو الواو:

 .(ٔ)چۈئ  چ د: وآاله د

 حكمه حمزة على النحو اآلتً:

 .چَسَوةچ ا اودا(ٕ)حىوب ا  ل, الاااحد  ال م ة امآ   - أ

هلل اظ الااا األال,  ي ال اموةا مج الآصى - ب ةچ ا اودا(ٖ) ,هللا  ال م ة ااا اا   .چَسوَّ

عوددد, الآوددداس الصدددحودا االمآددد  ادددا األ ددداهلل ااألقددداى چڦ   چ  الا  دددان السدددا,آان  دددي
 :ا ا و ا ا  ان  خىان(ٗ)ااألقوسا ألن االهلل اظ َوُ ط  اما لو آ 

 االاقددا  ,ددااا ااحددهللة مددن  وددى ب ددهللوهلل اه امدد ا احددد  الددااا ال اموددة حددد  ال مدد ةا  - أ

(٘) اادا الا ه  طو  ,چالَموَدهچ  هلبآا  الساومونا ا آال لوىسظا
. 

 .چالَموووَدهچ  ا(ٙ) بخنو  ال م ة ,ون ,ونا لا ,اااون ,وم ما ام ة مس وة - ب

 ثالثًا: ساكن متوسط بنفسو وقبمو حرف زائد
 ا ااي وما ولبي:(ٚ)الحىا  ال ائهللة  اي البي بوان  ائهللة عو, عون النط    
 
 
 

                                                           

 .ٖٔد ساىة المائهللةا من  وة:ٔ
 .ٖٕ٘/ٔا  بحا       ال, ىا  ٔٛٗ/ٔد ومظى: الم ىا ٕ
 .  ٗٔٔ/ٔا الاا يا  ٕٖٛد ومظى: الب,صىةا ٖ
 .ٚٓٔ/ٔا الو  ا  ٕٓٗد ومظى: الم اظ الطاالجا ٗ
الوناودة الو,دىى  دي الآدىا ا  الط دىةا محمدهلل ,دن الحسدون ,دن ,مدهللاىا ا,دي الطد ا الآ مسديا بطووده:  مدا  الدهللون محمدهلل د ومظى: ٘

 .ٓٚٔظا ٖٕٓٓا ٔ ى ا هللاى الصحا,ة لوبىاثا طمطاا ط
 .ٕ٘ٔ/ٔااهقماعا  ٛٔٔ/ٔالا و ا د ومظى: ٙ
 .ٓٚٔا  و اح الىما ا  ٓٔٔد ومظى: البدوىةا ٚ
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 األلف الزائدة:
 -ىحمدده اا  - دا وامدد  ال مدد ة  ددي اسددط الوومددةا اوددان السدداون للنددا   دد ن حمدد ة    

 ا ا وما ولبي لحواظ ال م ة ,طهلل األ  ال ائهللة:(ٔ)وس   ادا الآسظ ,ون ,ون

 .(ٕ)چۆ  چ د:ق,و ا الٌ  ساونا وآاله د ام ة م مامة .1

 حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
 البس و  ,ون ,ونا مج المهلل. - ل
 .(ٖ)البس و  ,ون ,ونا مج الآصى - ه
  ,هللا  ال م ة اااال مج المهلل. -  
 .(ٗ)  ,هللا  ال م ة اااال مج الآصى - ث

 .(٘)چڈچ د:ق,و ا الٌ  ساونا وآاله د ام ة موساىة .2

 المهلل.بس ووه ,ون ,ونا مج  - ل
 .(ٙ)بس ووه ,ون ,ونا مج الآصى - ه
  ,هللا  ال م ة وا  مج المهلل. -  
 .(ٚ)  ,هللا  ال م ة وا  مج الآصى - ث

                                                           

 .ٙٓٔااى اهلل الم,بهللاا  ٓٗ/ٔد ومظى: البوسوىا ٔ
 .ٙٛد ساىة المح ا من  وة: ٕ
بحا       ال, ىا ٓٚٔد ومظى: ااو اح الىما ا ٖ  .ٜٙٔ/ٔاا 
د ومظى: بآىوه الم ى  ي الآىا ا  الط ىا محمهلل ,ن محمهلل ,ن عوي ,ن ال د ىا ل,دا الخودىا بحآوده: ع,دهلل اا محمدهلل الخوووديا ٗ

 .٘ٚظا ٕٕٓٓ -ادٖٕٗٔا ٔهللاى الوبه الطوموةا ط
 .ٜٓد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٘
 .٘ٚابآىوه الم ىا  ٓٚٔد ومظى:او اح الىما ا ٙ
اددا بحآوده: حدابظ صدالد ال دامنا هللاى ٘٘ٗد ومظى: اهوبنا   ي الآىا ا  الس,طة الم  اىةا اسماعو  ,ن خو ا ا,ي طااىا ٚ

 .ٚٗظا ٕ٘ٓٓ-اد ٕٙٗٔا ٔهللاى موماىا , هللاهللا الطىاها ط
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 .(ٔ)چوئ  چ    د: ق,و ا الٌ  ساونا وآاله د  ام ة منباحة .3

 حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
 البس و  ,ون ,ونا مج المهلل. - ل
 .(ٕ)البس و  ,ون ,ونا مج الآصى - ه
 المهلل. ,هللا  ال م ة النال مج  -  
 .(ٖ)  ,هللا  ال م ة النال مج الآصى - ث

 .(ٗ)چ ڄ  چ ـ:ـ ا وآالهال م  المبطى  الممان .4

 ددال م ة المبطى ددة الممامددة بمددهللىغ مطدده  دا وامدد  ممصددا,ةا  بسدد   ,ددون ,ددونا لا ,ددون     
ا الحمددد ة  ددددي األلددد  الااقطددددة ق,ددد  ال مدددد ة (٘)ال مددد ة ا,ددددون حىوب ددداا اوآودددده البمددداون للنددددال 

ا امددم ظ مددن (ٙ)الم دد,ج ,مآددهللاى سدد  حىوددا ا االآصددى ,مآددهللاى حددىوبونالمباسددطة  المددهلل 
 ا  ووان حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:(ٚ)وحد  ال م ة اوآ  عو, اه  الساومة

 البس و  ,ون ,ونا مج المهلل. - ل
 البس و  ,ون ,ونا مج الباسط. - ه
 .(ٛ)البس و  ,ون ,ونا مج الآصى -  

                                                           

 .ٖٕد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٔ
بحا       ال, ىا ٚٚٗ/ٔد ومظى: الم ىا ٕ  . ٜٙٔ/ٔاا 
 .ٗٔٔ/ٔد ومظى: الاا يا ٖ
 .ٔٚٔد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٗ
 . ٖٗٗ/ٔاالم ىا  ٓٗ/ٔد  ومظى: البوسوىا ٘
 .ٛٙٔ/ٔد  ومظى:  ,ىا  المطاميا ٙ
بحآودده:  ا ددا  ع,ددهلل اا ق مدداىا ادددا ٔٗ٘ددد ومظددى: المدد, س  ددي الآددىا ا  ال مددانا ع,ددهلل اا ,ددن لحمددهلل سدد,ط الخودداط ال, ددهللاهللاا  ٚ

 .ٚٛٔ/ٕظا ٜٗٛٔ -اد ٗٓٗٔ امطة اظ الآىىا موة الموىمةا 
ادددا هللاى ال ودد ا ٕٕٗٔاال دداهللا  ددىح طو,ددة الم ددى  ددي الآددىا ا  الط ددىا محمددهلل سددالظ محوسددنا    ٕٕٔ/ٔددد ومظددى: الدداا يا ٛ

 .  ٕٙ٘/ٔظا  ٜٜٚٔ -اد  ٚٔٗٔا ٔ,وىا ا ط
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 .ا,هللا  ال م ة للنالا مج الحد  االمهلل - ث

 .(ٔ)ا  ال م ة للنالا مج الحد  االباسطا,هلل - غ
 .(ٕ)ا,هللا  ال م ة للنالا مج الحد  االآصى - ح

 الياء الزائدة لممد  

 .(ٖ)چڻ  چ ـ:  ـ محا قاله   

 عو, المحا اآلبي: حومه عمهلل حم ة
 .(ٗ)ب,هلل  ال م ة وا  ابهلل ظ  ي الوا  اهال,  .ٔ
 .(٘)حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الساون ق,و ا  .ٕ

 الثانيالمطمب 
 اليمز المتوسط المتحرك ب يره الساكن ما قبمو

 ا ااا وما ولبي:(ٙ)ااا ماعان  مباسط , وىه مبص ا امباسط , وىه ممنص       
 أواًل: المتوسط ب يره المتطل

لدددوس مباسدددط حآوآدددةل  ,ددد  ,دددهللخا  حدددى  مدددن  ادددا الددددا وودددان  دددي اسدددط الوومدددةا  
 اااا وما ولبي:(ٚ)الوومة ,حد هال اائهلل لا حىا  المطامي عووها اه بخب  

 
                                                           

 .ٗٓٔالم,بهللاا ااى اهلل   ٕٖٔ/ٔد ومظى: االىا ةا ٔ
 .ٛٚٗ/ٔاالم ىا  ٖٛ/ٔد ومظى: البوسوىا ٕ
 .ٔٛد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٖ
االو دد  عددن ا دداه الآددىا ا  السدد,ج اعوو ددا اح   دداا موددي الآوسدديا بحآودده: محوددي الددهللون ىم ددانا   ٓٔٔددد ومظددى: البدددوىةا ٗ

 .  ٚٓٔ/ٔظا ٜٔٛٔ-ادٔٓٗٔا ٕمألسسة الىسالةا ,وىا ا ط 
 .  ٙٗ/ٔااهوبنا ا   ٖٕٔ/ٔد ومظى: اهقماعا ٘
 .ٕٙ٘/ٔاال اهللا  ىح طو,ة الم ىا   ٕٕٚ/ٔد ومظى:  بح,وى البوسوىا ٙ
 .٘ٚٔااو اح الىما ا  ٖٛٔد ومظى: الىا ةا ٚ
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(1)چک  چ ـ:  ـ  ا محا قالهوا  المهللا  .1
. 

 :عو, المحا اآلبي حوم ا عمهلل حم ة       

 .(ٕ)البس و  ,ون األل  اال م ةا مج المهلل - ل
 .(ٖ)البحآوها مج المهلل  - ه

(4)چڱ  چ ـ:  ـ  ا محا قالهاا  البم,وه .2
. 

 حوم ا عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
 .(٘),ونا ,ون األل  اال م ةالبس و  ,ون  - ل
 (ٙ)البحآوه - ه

(7)چڳ  چ ـ:   ـ  ا محا قالههظ البطىو  .3
. 

 حوم ا عمهلل حم ة:     
 .(ٛ)حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, ال ظ - ل
 .(ٜ)البحآوه  - ه
 
 

                                                           

 .ٖٖد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٔ
 .ٜٕٛ/ٕاال مطة الم وةا   ٖٔٔاالبدوىةا   ٖ٘ٔ/ٔد ومظى: الس,طةا ٕ
   ٕٕٗ/ٔالبوسوىا  ابح,وى ٖٔٔد ومظى: البدوىةا ٖ
 .ٙٙد ساىة    عمىانا من  وة:ٗ
 .ٜٕٛ/ٕاال مطة الم وةا  ٖ٘ٗاالىا ةا  ٓٓٙ/ٕد ومظى:  امج ال,وانا ٘
 .ٖٕٔ/ٔاالاا يا   ٜٕٓ/ٔد ومظى: اهقماعا ٙ
 .ٔٔد ساىة ال,آىةا من  وة: ٚ
 .ٜٕٛ/ٕاال مطة الم وةا   ٖٗٗ/ٔد ومظى: الم ىا ٛ
 .ٖٕٔ/ٔاالاا يا  ٕٕٗ/ٔىا د ومظى: بح,وى البوسوٜ
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 ثانيًا: المتوسط ب يره المنفطل 
ال م  المبحى  الساونا المباسط , وىه الممنص ا ووان ما ق,وده حدى  صدحود لا   

 حى  عوةا وما ولبي:
 المباسط , وىه الممنص  اق,وه ساون صحود .1

ااخبو  لاد  األهللا   دي بسد و  اددا المداع ابحآوآدها , (ٔ)چۇ  ۇ  چ : --وآاله   
ابحآوآددها اُىِاى بحآوآدده  وامدده م,بددهلللا ا ددا  ممصاصددا عددن حمدد ة  بحآودده ال مددد ا  

ادا مدن وومدةا ا اىاى عن حم ة بس ووها ,المآ ا اللحه ,ما (ٕ)الم,بهلل   مج الّسااون
ا (ٖ)وومدددددةا اىاا ممصاصدددددا مآددددد  حىودددددة ال مددددد ة  لددددد, السددددداون ق,و دددددا اادددددا األى دددددد

االا  ان من المآ  االبحآوه صدحوحان مطمدا  , مداا  وودان حومده عمدهلل حمد ة عود, 
 المحا اآلبي:

 .(ٗ)حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الوا ا مج االسوان - ل
 .(٘)البحآوه - ه

 
 
 
 
 

                                                           

 .ٖٚد ساىة س,لا من  وة: ٔ
 .  ٖٗٗ/ٔاالم ىا  ٖٓٔ/ٔاطو,ة الم ىا  ٔٓٙ/ٕد ومظى:  امج ال,وانا ٕ
 .  ٛٙٔ/ٔا  ,ىا  المطامي ا  ٖٚٗد ومظى: الب,صىةا ٖ
 .ٖٓٔ/ٔا  ىح طو,ة الم ىا  ٖٖٗ/ٔد ومظى: اهقماعا ٗ
,ىا  ا ٛٚٔ/ٔاالم, سا  ٖٖٔ/ٔد ومظى: الىا ةا ٘  .  ٙ٘ٔلمطاميا اا 
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 
 لونالمباسط , وىه الممنص  ا ق,وه حى   .2

   دددددددا المدددددداع  ودددددده ا  ددددددان, (ٔ)چۉ  ۉ  چ : --  ن وددددددان حددددددى  لددددددون وآالدددددده   
(ٕ)

,         

 :وما ولبي

(ٖ)حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الساون ق,و ا ااا الااا - أ
. 

(ٗ) ,هللا  ال م ة اااالا مج االهلل اظ - ب
. 

(٘)البحآوه - ت
. 

 المباسط , وىه الممنص  اق,وه حى  مهلل .3
   دا ُس,آ  ال م ة المباسطة ,حى  مهلل   مه ووان لما للنال لا وا ل لا اااالا   ن وان   

 عو, المحا اآلبي:   ووان حومه عمهلل حم ة,(ٙ)چۆئ    ۈئ  چ :-- للنال وآاله
 .(ٚ)البس و  ,ومال م ة ا,ون الحى  الدا ممه حىوب اا مج المهلل  - ل
 .(ٛ)البحآوه - ه
 .(ٜ)البحآوها مج السو  -  

                                                           

 .ٗٔد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٔ
 .ٖٙٗ/ٔا الم ىا  ٔٚٔد ومظى: او اح الىما ا ٕ
 .ٕٚ٘/ٔا ال اهللاا  ٖ٘ٔد ومظى: الىا ةا ٖ
اددا بحآوده: محمدهلل  وداث ا الىوداضا  ٖٔٛد ومظى: ال اوة  ي الآىا ا  الط ىا ا,ن م ىان لحمهلل ,ن الحسون األصدن اميا   ٗ

 .ٕٚ٘/ٔظا  ٜ٘ٛٔ -اد  ٘ٓٗٔا ٔط 
 .ٕٚ٘/ٔد ومظى: ال اهللاا ٘
 .٘ٔد ساىة ال اىىا من  وة: ٙ
 .ٜٕٛ/ٕاال مطة الم وةا   ٕٖٙ/ ٔد ومظى: الىا ةا ٚ
 .ٕٛٓ/ٔا ابحا  ال,ىىةا  ٛٙٔ/ٔد ومظى:  ,ىا  المطامي ا ٛ
 .ٕٓٗ/ٔاالم ىا   ٖ٘ٔد ومظى: ا الىا ةا ٜ
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

دا ُسدد,آ  , (ٔ)چڎ   ڎچ:--ال مدد ة المباسددطة ,وددا  لا ااا  ددموىاا وآددا  اا اا 

  ائددددهلل لوصددددوةلا , چىئ  ی   چو:--اا وددددا  اااا  ائددددهللاا وآددددا  اا ,(ٕ)چڍ  ڌچو

(ٗ) الآواس وآب ي  وه االهلل اظ,(ٖ)چک  گ  چ :--وآا  اا
 :عو, المحا اآلبي,

 .(٘)ا,هللا  ال م ة حى ال من  مس حىوب اا مج اههلل اظ االمهلل - ل
 .(ٙ)حد  ال م ة امآ  حىوب ا ال, الساون ق,و ا - ه
 .(ٚ)البحآوه -  

 المطمب الثاني
 اليمز المتحرك وقبمو متحرك 

 ااا عو, قسمون   ما مباسطا ,منسها لا , وىه  
 أواًل: اليمز المتوسط بنفسو 

اوآسددظ الدد, بسددطة لقسدداظا اام بدده بوددان منباحددةا لا موسدداىةا لا م ددمامةا االحىوددة    
 ا اووان حومه واآلبي:(ٛ) ماا لا وسىاا لا  بحا ق,و ا بوان

 .(9)چڱچ : -  - ا وآا  اامنباحة ,طهلل  ظ .ٔ

(ٓٔ) حوم ا عمهلل حم ة:  ,هللال ا اااا
. 

                                                           

 .ٖٔد ساىة  ااهللا  من  وة: ٔ
 .ٛٓٔد ساىة واس ا  من  وة: ٕ
 .ٕٓد ساىة ال نا من  وة: ٖ
 .ٖٜٕ/ٕاال مطة الم وةا ٕٓٗ/ٔد ومظى: الم ىا ٗ
 .ٛ٘ٔ/ٔد ومظى:  ,ىا  المطاميا ٘
 .ٛٔ/ٔد ومظى: ال,هللاى ال ااىةا ٙ
 .ٖٛٙا هلللو  الحوىانا  ٖٜ/ ٔد ومظى:  بحا      ا ٚ
 .ٜٕٛ/ٕاال مطة الم وةا  ٕٓٔ/ٔد ومظى:  ىح طو,ة الم ىا ٛ
 .٘ٗٔوة:د ساىة ا  عمىانا من  ٜ

 .ٖٛٗ/ٔا الم ى  ي الآىا ا ا   ٓٚٔ/ٔد ومظى:   ,ىا  المطاميا ٓٔ
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 .(ٔ)چڤ  چ :-  - ا  ,هللال ا وا ا وآا  اامنباحة ,طهلل وسى .ٕ

(ٕ)حوم ا عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:  ,هللال ا وا 
. 

(ٖ) ,ون ,ون ابس وو ا  ي الصاى الس,ج ال,اقوة
 :عو, المحا اآلبي,

 .(ٗ)چڭ  چ :-  - ا وآا  اامنباحة ,طهلل  بد .ٖ

 حوم ا عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي: 
(٘)البس و  ,ون ال م ة ااألل 

. 

 .(ٙ)چڇ    چ:-  - وآا  اا موساىة ,طهلل  ظ .ٗ

 حوم ا عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
(7)البس و  ,ون ال م ة االااا - أ

. 

(8) ,هللال ا اااا - ب
. 

 .(9)چگ  چ :-  - موساىة ,طهلل وسى محا قا  اا .٘

 حوم ا عن حم ة عو, المحا اآلبي: 
 

                                                           

 .ٙد ساىة الم م ا من  وة: ٔ
 .ٖٖٓ/ٔاال,هللاى ال ااىةا  ٔٙ٘/ٔد  ومظى: ابحا       ال, ىا ٕ
 .ٕٓٔ/ٔا  ىح طو,ة الم ىا  ٖٚٗ/ٔد ومظى:  الم ىا ٖ
 .ٛد ساىة المائهللةا من  وة: ٗ
ا ٔاددا هللاى ال,ودان الطى,د,ا الآدااىةا طٖٓٗٔصو  ا مدج الآدىا ا ا محمدهلل  ,دىااوظ محمدهلل سدالظا   د ومظى:  ىوهللة الهللاى  ي بل٘

 .ٚٗ٘/ٕظا  ٖٕٓٓ -اد  ٕٗٗٔ
 .ٛٓٔد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٙ
 .ٚٗ٘/ٕا ىوهللة الهللاىا  ٕ٘٘/ٔاال اهللاا   ٖٚٗ/ٔد ومظى: الم ىا ٚ
اد  ٚٔٗٔا ٔادا هللاى ال و ا ,وىا ا طٕٕٗٔسالظ محوسنا  ال اهللا  ىح طو,ة الم ى  ي الآىا ا  الط ىا محمهلل  د ومظى:ٛ

 .ٕ٘٘/ٔظا  ٜٜٚٔ -اد 
 .٘ٙد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٜ
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

(ٔ)البس و  ,ون ال م ة االوا  - أ
. 

نَ چ حد  ال م ةا  وآىل ,الحد  اودا - ب ٌْ  .(ٕ)چ َخاِس

 .(ٖ)چڈ  چ :-  - ا وآا  ااموساىة ,طهلل  بد .ٙ

 حوم ا عن حم ة عو, المحا اآلبي:
(ٗ)البس و  ,ون ال م ة االوا  

. 

 .(٘)چٺ      چ :-  - ا وآا  اام مامة ,طهلل  ظ .7

 حوم ا عن حم ة عو, المحا اآلبي: 
(ٙ)البس و  ,ون ال م ة االوا 

. 

 .(7)چڌ      چ :-  - ا وآا  اام مامة ,طهلل وسى .8

 حوم ا عن حم ة عو, المحا اآلبي: 
(8)البس و  ,ون ال م ة االوا  - أ

. 

(9) ق,و احد  ال م ة امآ  حىوب ا ال, ما  - ب
. 

(ٓٔ) ,هللا  ال م ة وا  - ت
. 

 

                                                           

 .ٖٔٓ/ٕاابحا       ال, ىا  ٓٚٔ/ٔاا,ىا  المطاميا  ٕٛٓ/ٔد ومظى: االقماعا ٔ
 .ٓٔ/ٔاالموسى  ي الآىا ا  ا ٕ٘ٔ/ٔد ومظى: هلللو  الحوىانا ٕ
 .ٖٔد ساىة الممبحمةا من  وة: ٖ
 .ٜٜ/ٔاال,هللاى ال ااىةا   ٖٜ/ٔد ومظى: ابحا       ال, ىا ٗ
 .ٙد ساىة المائهللةا من  وة: ٘
 . ٕ٘٘/ٔاال اهللاا   ٖٚٗ/ٔا الم ىا  ٕٛٓ/ٔد ومظى: االقماعا ٙ
 .ٙد ساىة المائهللةا من  وة: ٚ
 .ٕ٘٘/ٔاال اهللاا   ٖٚٗ/ٔا الم ىا  ٘٘/ٔد ومظى: الطمااناٛ
 .ٕ٘٘/ٔاال اهللاا   ٖٚٗ/ٔا الم ىا  ٜٛ/ٔد ومظى: ابحا       ال, ىاٜ

 .ٔٚٔ/ٔدومظى: ابحا       ال, ىآٔ
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 .(ٔ)چھ  چ :-  - محا قا  اا م مامة ,طهلل  بد .9

 حوم ا عن حم ة عو, المحا اآلبي: 
(ٕ)البس و  ,ون ال م ة االوا  - أ

. 

 .(ٖ) چَرْووفچ  :اوداا,هللا  ال م ة اااال مج االسوانا  - ب

 ثانيًا: المتوسط ب يره 
 عو, المحا اآلبي: المباسط , وىه ووان مبص  ىسما لا ممنص ل 

 المتوسط ب يره من المتحرك المتطل بزائد وقبمو متحرك .1
 المبحى  ما ق,وها  ن ابص  ىسما ,هللخا  عووه حى  من حىا  المطاميا ااي:

 .(ٗ)چک  چ ـ:ـ وآالهال,ا ا  - أ

 .(٘)چٿ  چ ـ:  ـ  ا وآالهال م ة - ب

 .(ٙ)چٹ   چ ـ:  ـ  وآالهالسونا  - ت

 .(7)چڎ  چ ـ:  ـ  آالهالنا ا و - ث

 .چپ          چ  ـ: ـ  وآاله ,الوا  - ج

 .(8)چڳ  چ ـ:  ـ  الهوآ, ال ظ  - ح

 .(9)چڃ  چ ـ:  قوله ـ ك ,الواو - خ

                                                           

 .ٕٚٓد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٔ
 .ٚٗ٘/ٕا ىوهللة الهللاىا  ٕ٘٘/ٔاال اهللاا   ٖٚٗ/ٔا الم ىا  ٕٛٔ/ٔد ومظى: االقماعا ٕ
 . ٕٚٔ/ٔا ا,ىا  المطاميا  ٕٛٓ/ٔد ومظى: االقماعا ٖ
 .ٕٔد ساىة  ا ىا من  وة: ٗ
 .ٛص ا من  وة: د ساىة ال٘
 .ٖٚد ساىة األم,وا ا من  وة: ٙ
 .ٖٖد ساىة الصا ا ا من  وة: ٚ
 .ٖٔد ساىة الح ىا من  وة: ٛ
 .ٙٔد ساىة المم ا من  وة: ٜ
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 ابس ووه والمباسط ,منسها  ووان حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
 .(ٔ)ب,هلل  المنباحة ,طهلل الوسى وا ا ابس    ي ال,اقي - ل
(ٕ)البحآوه - ب

. 

 المتوسط ب يره المنفطل وقبمو متحرك .2
(ٖ)ابس ووه والمباسط ,منسه

  ووان حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:, 

 .  (ٗ)چڱ  ڱ  چ ـ:   منباح ,طهلل  ظا وآاله د - أ

 .(٘) و,هلل  المنباحة ممه ,طهلل ال ظ اااال  

 .(ٙ)چڑ  ک  ک  چ ـ:  ـ  منباحة ,طهلل وسىا وآاله - ب

(7)و,هلل  المنباحة ممه ,طهلل الوسى وا      
. 

 .(8)چۉ  ې  چ ـ:   منباحة ,طهلل  بدا وآاله د - ت

 .  (9)چٻ  ٻ     چ ـ:  ـ  موساىة ,طهلل  ظا وآاله - ث

(ٓٔ)چگ  گ  ڳ   چ ـ: ـ  موساىة ,طهلل وسىا وآاله - ج
. 

(ٔٔ)چڄ  ڃچ ـ:  ـ  موساىة ,طهلل  بدا وآاله - ح
. 

                                                           

  ٖٛٗ/ٔد ومظى: االم ىا ٔ
 .ٛٚ/ٔد ومظى:  بحا       ال, ىا ٕ
 .ٖٕٔ/ٔد ومظى: الاا يا ٖ
 .ٚد ساىة ا  عمىانا من  وة:ٗ
 .ٔٓ٘/ٔا ىح طو,ة الم ى لوماوىاا  ٚ٘ٔ/ٔالمطاميا د ومظى:  ,ىا  ٘
 .ٛ٘د ساىة مىوظا من  وة: ٙ
 .ٖٕٔ/ٔا الاا يا  ٔٓ٘/ٔد ومظى:  ىح طو,ة الم ى لوماوىاا ٚ
 .٘ٚد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٛ
 .ٕٚٔد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٜ

 .ٖٖد ساىة الماىا من  وة: ٓٔ
 .ٕٓٗد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٔٔ
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 .  (ٔ)چڍ    ڍ  چ ـ:  ـ  م مامة ,طهلل  ظا وآاله - خ

 .(ٕ)چڱ  ڱ   چـ:ـ م مامة ,طهلل وسىا وآاله - د

 .(ٖ)چٹ         ٹ  چ ـ:  ـ  وآالهم مامة ,طهلل  بدا  - ذ

(ٗ) ا ي اده الصاى الس,ج ال,اقوة ووان حوم ا عمهلل حم ة البس و  ,ون ,ون مطوآا
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٖٔواوىا من  وة: د ساىة البٔ
 .ٖٛد ساىة المم ا من  وة: ٕ
 .ٕٓٔد ساىة المح ا من  وة: ٖ
 .ٕٛ٘/ٔا ال اهللاا  ٖٕٔ/ٔا الاا يا  ٔٓ٘/ٔد  ىح طو,ة الم ى لوماوىاا ٗ
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 املبحث الثالث
 اهلمزة املتطرفت 

 المطمب األول
 مفيوم اليمزة المتطرفة 

 أواًل: الَطَرفن ل ة
اُمْمَب دددد, ودددد ِّ  ددددي  َطَى ُددددها االماحوددددة مددددن اددددا مصددددهللى وددددهلل  عودددد, حددددهلل ال ددددي  احى ددددها 

 .(ٔ)المااحيا االطاِئنُة من ال ي 
 ثانيًا: اليمزة المتطرفة

اددي ال مدد ة البددي ومآطددج الصددا  عوو دداا الددوس ,طددهللاا  ددي  مددن الحددىا  ال ا,بددة  ددي  
 .(ٕ)الاق ا ابآج عو, ماعون: ساومة امبحىوة

 الثانيالمطمب 
 اقسام اليمز المتطرف

 المبطى ة بآسظ ال, ما ولبي:ال م ة 
 ام ة مبطى ة ساومة. - ل
 ام ة مبطى ة مبحىوة. - ه
ال مددد ة المبطى دددة السددداومة: اادددي ال مددد ة السددداومة الااقطدددة طى دددال مدددن الوومدددةا اسدددوام ا   

ا اال مددد ة (ٖ) د وودددان سددداوما  دددي الاصددد  االاقددد  ,لصدددويا لا ه ظ ه وب ودددى  دددي حالوددده
السددداومة ق,ددد  الاقددد ا اه وودددان مدددا ق,و دددا  ه المبطى دددة السددداومة اهصدددووةا ادددي ال مددد ة 

                                                           

 د ومظى: الطونا الخوو  ,دن لحمدهلل النىااودهللاا بحآوده: م دهللا المخ امديا  ,دىااوظ السدامىائيا ا اىة ال آا دةا ال م اىودة الطىاقودةأ
 .ٜٖٗٔ/ ٗاالصحاحا ٘ٔٗ/ٚظا ٜ٘ٛٔ-اد٘ٓٗٔا ٔط

 .ٖٓٗ/ٔاالم ىا  ٜٜٔ/ٔااالقماعا  ٗٔٔد ومظى: البدوىةا ٕ
 .ٖٓٗ/ٔاالم ىا ٔٓٔ/ٔد ومظى:  ىح طو,ة الم ىا ٖ
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

ا ال,دهلل  حمد ة ال ودا  ال مد ة (ٔ)مبحىوالا منباحالا اموساىالا الدظ ودلِ   دي الآدى ن م دمامال 
ُمسددِومالا ُمَحِىوددال مددا ق,و دداا َا ددِىَط بحددى  مددا ق,دد  ال مدد   ألمدده وحبدداغ  لودده  ددي المبحددى  

 ا ااي وما ولبي:(ٕ)الدا وسومه الآاى  عمهلل الاق 

 .(ٖ)چائچـ: ـ ام ة ساومة ما ق,و ا منباحا وآاله  - أ

ٌِّىءچ(ٗ)چې   چ  ـ: ـ  ام ة ساومة ما ق,و ا موساىا وآاله - ب  . چالسَّ

(٘)قدىا ة حمد ةا  د قدىل احدهلله سداومة ال مد ة عود,
(ٙ) دي الاصد  لبداالي الحىودا  بخنوندا, 

 ,

  ووان حوظ ال م ة المبطى ة الساومة عو, المحا اآلبي:

َشاچ   :-- المنباح ما ق,و ا  ي الاق  للناا وآا  ااب,هلل  ال م ة   .چٌَ

ًٌِچ :--الهمزة المكسور ما قبلها فً الوقف ٌاًء, كقول هللا  ب,هلل   .(7)چالسَّ

ا ام الدده  ددي  وددى (ٛ)الدظ وددل   ددي الآددى ن سدداومة م ددماظ مددا ق,و دداا الددا لبدد  أل,ددهللل ا اااا
 .(ٜ)الآى ن )لظ وسأل(ا )وسا(

                                                           

 . ٜٜٔ/ٔااالقماعا  ٗٔٔد ومظى: البدوىةا ٔ
,دن محمدهلل ,دن لحمدهلل ,دن حسدون  دطوة  اوم  المطامي  ي  ىح حى  األماميا محمهلل ,ن لحمهلل ٙٙٔ/ٔد  ومظى:  ,ىا  المطاميا ٕ

 .ٜٓ/ٔظا  ٕٔٓٓ-اد ٕٕٗٔادا بحآوه:  وىوا عموىا ا  هللاى الوبه الطوموةاٙ٘ٙالماصوي الحم,ويا   
 .ٖٖٔد ساىة ال,آىةا من  وة:ٖ
 .ٖٗد ساىة  اطىا  من  وة: ٗ
دا مط,طة مصطن, ال,ا,ي الحو,يا أٓٛد  ومظى: سىاغ الآاى  الم,بهللا ابدواى المآى  الممب يا عوي ,ن ع مانا ل,ا ال,آا ا ٘

 .٘ٛ/ٔظا ٜٗ٘ٔ -اد  ٖٖٚٔا ٖمصىا ط
و اح الىما ا  ٕٖ٘/ٕد ومظى: الم ىا ٙ  .ٜٙٔاا 
 .ٖٕٛ/ ٔاالم اظ الطاالجا  ٗٚ٘/ٕد ومظى  امج ال,وانا ٚ
 .ٖٓٗ/ٔاالم ىا  ٗٚ٘/ٕا امج ال,وانا  ٗٔٔد ومظى: البدوىةا ٛ
 .ٖٕٛ/ ٔاالم اظ الطاالجا  ٖٓٗ/ٔد ومظى: الم ىا ٜ
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

المبطى دددة المبحىودددة: اادددي مدددا وامددد  مبحىودددة  دددي الاصددد   َاُسدددِوم  عمدددهلل لمدددا ال مددد ة   
ا   دا وسدون اقنداا اودلبي ق,و دا (ٕ)ا ودىه  دي اددا الحودظ( ٔ)الاق  عوو اا اوسدباا الممدان

 .(ٖ)الحىوا  ال  ثا اما ق,  ال م ة وآج عو,  ى,ون  ساومالا امبحىوال 
 المطمب الثالث

 اليمز المتطرف المتحرك وقبمو ساكن
 بوان لقسامه واآلبي:ا 

 اليمز المتطرف المتحرك وقبمو ساكن طحيح .1
االسدددداون الصددددحود اىهلل ممدددده  ددددي الآددددى ن سدددد,طة ماا ددددجا مم ددددا لى,طددددة بوددددان ال مدددد ة 

 .(ٙ)چائ  چ  و, (٘)چۋچـ:  ا وآاله د(ٗ)م مامة

سوان ما ق,   اادا الآسظ بوآ,  وه حىوة ال م ة عو, الساونا ابحد  ال م ةا اا 
  حوم ا لحم ة عمهلل الاق  عوو اا    ة لا ه ااي ما ولبي:ا (ٚ)الاق ال م ة عمهلل 

 .(ٛ) ي حا  الاق  حد  ال م ةا مج الب هللوهلل - ل

                                                           

 د البماون: ماٌن ساومة بب,ج حىوة  خىالوومة ا ه لبلووهلل النط ا  امامبه لا لهللخوبه ماما. ٔ
االباقو  عو, م ما  البطاىو ا  ون الهللون محمهلل المهللعا ,ط,دهلل الدىألا  ,دن بداغ الطداى ون ,دن عودي  ٚٙ/ٔومظى: البطىونا  ا  

-اددٓٔٗٔا ٔالآدااىةا ط-ع,دهلل الخداله  دىا  ٖٛاددا عدالظ الوبده ٖٔٓٔ,ن  ون الطا,هللون الحهللاهللا  ظ الممااا الآااىاا   
 .ٓٔٔ/ٔظا ٜٜٓٔ

 .ٙٚٗ/ٕ ىح طو,ة الم ىلوماوىاا ا  ٘ٛ/ٔد ومظى: سىاغ الآاى ا ٕ
 .ٖٓٗ/ٔد ومظى: الم ىا ٖ
 .ٗٚا بآىو,الم ىا  ٖٖٗ/ ٔا الم ىا  ٖٛ/ٔد ومظى: البوسوىا ٗ
 .٘د ساىة المح ا من  وة: ٘
 .ٜٔد ساىة ا  عمىانا من  وة:ٙ
بحا       ال, ىا  ٖٙٗ/ ٔد ومظى: الم ىا ٚ ى اهلل المىوهللا  ٜٔ/ٔاا   .ٙٛاا 
 .ٕٕٗ/ٔا بح,وى البوسوىا  ٗٚا بآىو,الم ىا  ٕٙٙ/ٔ د  ومظى: ا,ىا  المطامياٛ
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 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

حددد  ال مدد ة امآددد  حىوب ددا  لدد, الحدددى  السدداون ق,و دداا المبحدددى  ,حىوب دداا مدددج  - ب

 .چِملچو, چِدفچ:اوداا(ٔ)االسوان

,حىوب دددا عمدددهلل  حدددد  ال مددد ة امآددد  حىوب دددا  لددد, الحدددى  السددداون ق,و ددداا المبحدددى  -  
 .(ٕ)الاق  مج الىاظ

حدددد  ال مددد ة امآددد  حىوب دددا  لددد, الحدددى  السددداون ق,و ددداا المبحدددى  ,حىوب دددا عمدددهلل  - ث
 .(ٖ)الاق  مج اال ماظ

 .چ ِملُ چو, چِدفُ چهكذا:

 ـ:ـ اممه ما طان ال م ة  و ما موساىةا ااما قا 

 .(٘)چائ  ائ  ەئ  چ ,(ٗ)چچ  چ  چچ 

 اووان وما ولبي:احومه لحم ة عمهلل الاق  عووه ا  ان 
 حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الىا  الساون ق,و اا مج االسوان. - ل
 .چاْلَمرچ  بآىل:ا (ٙ)حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الساون ق,و ا مج الىاظ - ب

احوم ددا  ددي الاقدد   .(7)چڄ   چ: --اما ددج ااحددهلل ال مدد ة  ودده منباحددة ااددا قالدده
                ا (ٛ)ال مددددد ة امآددددد  حىوب دددددا  لددددد, ال,دددددا  السددددداومة مدددددج  سدددددوان ال,دددددا  حدددددد عمدددددهلل حمددددد ة: 

 .  چالَخبچ  : بآىل

                                                           

   ٗٚا بآىو,الم ىا  ٖٙٗ/ ٔا الم ىا  ٙٗد ومظى: اهوبنا ا ٔ
 .ٙٗااهوبنا ا  ٕٕٔ/ٔد ومظى: االقماعا ٕ
 .ٕٕٗ/ٔا بح,وى البوسوىا  ٚٗا اهوبنا ا  ٖٛ/ٔد  ومظى: البوسوىا ٖ
 .ٕٓٔد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٗ
 .ٕٗة: دساىةاألمنا ا من  و٘
 .ٙٗا اهوبنا ا  ٕٕٗ/ٔا بح,وى البوسوىا  ٖٛ/ٔد ومظى: البوسوىا ٙ
 .ٕ٘دساىةالمم ا من  وة: ٚ
 .ٕٕٗ/ٔا بح,وى البوسوىا  ٙٗد ومظى: اهوبنا ا ٛ
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 حروف أطميةاليمز المتطرف المتحرك وقبمو  .2
 االحىا  األصووة  بوان  ما حى  مهلل لا حى  لونا الحوامه وما ولبي:

 اليمز المتطرف المتحرك وقبمو حرف مد  األول:

 .(ٔ)چائائچ :--المبحى  اق,وه الوا  األصووة م وه قالهال م  المبطى  

 :اال,هللا  ااالهلل اظا واآلبي  ااخبو   ي بخنونه لحم ة عو, مدا,ون:
 :المداه األا : ال,هلل  ااالهلل اظا   ىا  ل ما م ىى ال ائهللبونا عو, المحا اآلبي

هلل اظ األال,  ي ال اموة مج االسوان - ل  .(ٕ) ,هللا  ال م ة وا ل اا 
هلل اظ األال,  ي ال اموةا مج الىاظ. - ه   ,هللا  ال م ة وا ل اا 
هلل اظ األال,  ي ال اموةا مج اال ماظ-    .(ٖ) ,هللا  ال م ة وا ل اا 

ًّ چ   ووان اودا:  .چالمس

 :المآ    ىا  ل ما م ىى الصحودا عو, المحا اآلبي االمداه ال امي:
 حد  ال م ة امآ  حىوب ا ال, الوا  مج االسوان. - ل
 ال م ة امآ  حىوب ا ال, الوا  مج الىاظ.حد   - ه
 .(ٗ)حد  ال م ة امآ  حىوب ا ال, الوا  مج اال ماظ - ت

 .چالمسًچ  : ووان اودا

 
 

                                                           

 .ٛٔد ساىة  ا ىا من  وة: ٔ
 .ٕٕٗ/ٔا بح,وى البوسوىا  ٖٛ/ٔا البوسوىا  ٙٗد ومظى: اهوبنا ا ٕ
 .ٕٕٗ/ٔبح,وى البوسوىا ا  ٖٛ/ٔد ومظى: البوسوىا ٖ
 .ٕٕٗ/ٔا بح,وىا  ٖٛ/ٔد ومظى: البوسوىا ٗ
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 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 .(ٔ)چڤ     چ: -- ال م  المبطى  المبحى  اق,وه الااا األصووة م وه قاله

 ::حومه عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي

 .چسوچ : ا اودا(ٕ)حد  ال م ة امآ  حىوب ا ال, الااا مج االسوان - أ

هلل اظ األال,  ي ال اموة مج االسوان - ب  .چسوّ چ:ا اودا(ٖ) ,هللا  ال م ة اااال اا 

 الثاني: اليمز المتطرف المتحرك وقبمو حرف لين
ب,دددهلل  ال مدددد ة  وددده حى ددددا مدددن  ددددمس حىوب دددا  اوددددهلل ظ  وددده مددددا ق,ودددها عمددددهلل مددددن ىاى      

ن وددان ق,دد  ا ا ,االهلل دداظا او ددا   ودده الددىاظ ااال ددماظ الددااا االوددا   بحددةا   م مددا و ىوددان ا 
,ددلن ُبوآدد, حىوددة ال مدد ة عودد,  بخندد  ,المآدد ا   (ٗ)م ددىى الصددحود  ددي اال,ددهللا  ااالهلل دداظ

 وحى  , اا ,لا حىوة وام ا ابسآط ال م ةا ان وان دل  السداون اصدووا  ودى  الساونا
 .(٘)ا مج االسوان عمهلل الاق لوخ  الونظ بحد  ال م ة  ال ا

 .(ٙ)چپ   چ ـ: ـ  قالهحى  لونا ام ا  الوا  ااي 

 :  عو, المحا اآلبي احومه عمهلل حم ة
هلل اظ الوا  األال,  ي ال اموةا مج االسوان. - ل   ,هللا  ال م ة وا  اا 
هلل اظ الوا  األال,  ي ال اموة مج الىاظ - ه  . ,هللا  ال م ة وا  اا 
هلل اظ الوا  األال,  ي ال اموة مج اال ماظ -    .(ٚ) ,هللا  ال م ة وا  اا 

ًّ چ  اودا: ووان   .چش

                                                           

 .ٜٗٔد ساىة ال,آىةا من  وة: ٔ
 .ٕٕٗ/ٔابح,وى البوسوىا   ٕٙٙ/ٔاا,ىا  المطاميا   ٕٖٓ/ٔد  ومظى: الىا ةا ٕ
 .ٕٕٗ/ٔابح,وى البوسوىا  ٗٚابآىوه الم ىا   ٙٗاهوبنا ا  ٖٛ/ٔد ومظى: البوسوىا ٖ
 .ٜٔا  الوناوةا  ٖٛ/ٔا البوسوىا  ٗٔٔد ومظى: البدوىةا ٗ
 .  ٗٚابآىو,الم ىا  ٖٓٗ/ٔاالم ىا  ٜٙٔد ومظى:  و اح الىما ا ٘
 .ٛٚد ساىة الحسا من  وة: ٙ
,ىا  المطاميا   ٜٛاالوناوةا   ٙٚ٘/ٕد  ومظى:  امج ال,وانا ٚ  .ٜٚٔ/ٔاا 
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
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 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

سوام ا. - ث  حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الوا  اا 
 حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الوا  مج الىاظ. - غ
 .(ٔ) مج اال ماظحد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الوا   - ح

 .چشًچ :  ووان اودا

 .(ٕ)چڃ  چ ـ:   محا قاله دام ا  الااا ااي حى  لونا 
 :  عو, المحا اآلبي احومه عمهلل حم ة

هلل اظ الااا األال,  ي ال اموة مج االسوان. - ل   ,هللا  ال م ة اااال اا 
هلل اظ الااا األال,  ي ال اموة مج اال ماظ. - ه   ,هللا  ال م ة اااال اا 
هلل اظ الااا األال,  ي ال اموة مج الىاظ -   (ٖ) ,هللا  ال م ة اااال اا 

. 

 .چسوِّ چ   ووان اودا:

سوامه. - ث  حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الااا اا 
 ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الااا مج اال ماظ.حد   - غ
(ٗ)حد  ال م ة امآ  حىوب ا  ل, الااا مج الىاظ - ح

. 

 .چسوچ   ووان اودا:

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ٕٕٗ/ٔابح,وى البوسوىا  ٖ٘ٔد ومظى:  الب,صىةا ٔ
 .ٕٛد ساىة مىوظا من  وة: ٕ
 .ٜٚٔ/ٔا  ,ىا  المطاميا  ٜٛا الوناوةا  ٙٚ٘/ٕد  ومظى:  امج ال,وانا ٖ
بحا       ال, ىا  ٕٕٗ/ٔد ومظى: بح,وى البوسوىا ٗ  .ٜٔ/ٔاا 
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 زوائدحروف الثالث: اليمز المتطرف المتحرك وقبمو 
            :اادددي  األلددد ا االودددا ا االدددااا السدددااونا امدددا  اهلل عوددد, الندددا  االطدددون االددد ظا محدددا    

الوددا   ودده لو ددال لصددووة , (ٔ)چڈ     چ و, )َفْعاال(  الوددا  لصددووة  ألن ا مدده, چپ   چ 

 األا  الوددددا   و مددددا  ائددددهللة  ألن ا ن,(ٖ)چۓ  چ  , و(ٕ)چۓ  چ)َفْعلَااااة( و ا م ددددا ألن

)َفِعٌال( والثانً )َفِعٌلة(
(ٗ)

 احومه وما ووي:, 
 األلف الزائد .1

 .(7)چڦ      چ   ,(ٙ)چۉ   ې  چ , و(٘)چىئچ ـ:   ـ  م   قاله  

 ب,هلل  ال م ة النال من  مس ما ق,و اا سداا  وامد  م,هلللدة مدن حدى  اصدويا امدداه      
(9)ا  و بمج للنانا  ُومهللان مدن ل د  ا بمداع  األلندون(ٛ)حم ة د ىحمه اا د بىو ا

او دا  , 
او ددا  حددد  احددهللى اهلنددون لوسدداومونا لا عددهللظ الحددد  مددج ال ودداهللة  ددي المددهلل االبموددون 
االطا  لونص  ,وم ماا اادا الا ه اىهلل المص  ,ه عن حم ة من طىوه خوند ىحم مدا اا 

 ا  ووان حومه عمهلل حم ة واآلبي:(ٓٔ)د 
 
 

                                                           

 .ٜٔد ساىة ا  عمىانا من  وة:ٔ
 .ٗد ساىة ال,آىةا من  وة: ٕ
 .ٕٔٔد ساىة ال,آىةا من  وة: ٖ
 .ٓٛٗ/ٔاالم ىا   ٛٙٔمطاميا اا,ىا  ال  ٜٓ/ٔد  ومظى:  بحا       ال, ىا ٗ
 .ٜٜد ساىة ا  عمىانا من  وة:٘
 .ٖ٘د ساىة األعىا ا من  وة: ٙ
 .ٜٙد ساىة ال مى ا من  وة:ٚ
و اح الىما ا   ٘ٔٔد ومظى: البدوىةا ٛ  .ٖٓٗ/ٔاالم ىا   ٜٙٔاا 
 .  ٚٗا اهوبنا ا  ٕٕٗ/ٔا بح,وى البوسوىا  ٖٛ/ٔالبوسوىا  د ومظى:ٜ

  ٜٙٔا  و اح الىما ا  ٜٖ/ٔالبوسوىا  ا ٘ٔٔد ومظى: البدوىةا ٓٔ
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(ٔ)  ,هللا  ال م ة للنلاا مج المهلل - أ
. 

  ,هللا  ال م ة للنلاا مج الباسط - ب
(ٕ)

. 

  ,هللا  ال م ة للنلاا مج الآصى - ت
(ٖ)

. 

َمآچ و ,چَوَرآچ , وچُشَهَدآچ   بوان اودا:  .چِجً~چ , وچالسَّ

 بس و  ال م ة ,ون ال م ة احى  المهلّل المب امس لحىوب اا مج الباسط. - ل
(ٗ)بس و  ال م ة ,ون ال م ة احى  المهلّل الم امس لحىوب اا مج الآصى - ب

. 

 دةـــاء الزائـــالي .2
,ال,هلل  من  مس ال ائهللا اه بخن  ال م ة مط ا ,دون ,دون  لآصدى مدهللاما عدن ابخن      

مدددهلل األلددد ا اودددهلل ظ الحدددى   وددده  و,دددهلل  ودددا  م دددهللهللة ,طدددهلل الودددا ا او دددا  اال ددداىة ,دددالىاظ 
 ـ: ـ  ا م ا  ال م  الدا ق,وه الوا  محا قاله(٘)ااال ماظ

يء  چ ,و(ٙ)چٻ  چ  اودا: يء  چاو  چُدرِّ (8) ي قىا ة حم ة, (7)چِدرِّ
. 

 حوظ ال م ة البي ق,وه الوا ا وما ولبي:
 
 
 

                                                           

  ٜٙٔا  و اح الىما ا  ٜٖ/ٔا البوسوىا  ٘ٔٔد ومظى: البدوىةا ٔ
   ٙٚٗ/ٕا ىح طو,ة الم ى لوماوىاا  ٕٙٛ/ٔا ىح طو,ة الم ىا   ٙٗد ومظى: اهوبنا ا ٕ
بحا       ال, ىا  ٜٙٔد ومظى:  و اح الىما ا ٖ ى اهلل المىوهللا  ٜٔ/ٔاا    ٙٛاا 
 .ٕٕٗ/ٔابح,وى البوسوىا  ٖٛ/ٔاالبوسوىا  ٙٗا اهوبنا ا  ٖٕٔ/ٔاهقماعا د ومظى: ٗ
و اح الىما ا  ٜٔاالوناوةا  ٖٗ/ٔاالبوسوىا  ٘ٔٔالبدوىةا  دومظى:٘  . ٜٙٔاا 
 . ٖٚد ساىة البا,ةا من  وة:ٙ
 .٘٘ٗاالس,طةا   ٕٙٛ/ٔد  ومظى:  ىح طو,ة الم ىا ٚ
      ددد  الم ددده  ددي الآددىا ا  الط ددى ابا و  ددا مددن طىودده طو,ددة الم ددىا محمددهلل سددالظ محوسددنا الوووددا  األ اىوددةا الآددااىةا مصددىا ٛ

 .ٜٚٔ/ٕظا ٜٜٚٔ -ادٚٔٗٔا ٖط 
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 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

سوام ا. - ل   ,هللا  ال م ة وا  م هللهللة  ظ  هلل اظ الوا   ي ال امي اا 
  ,هللا  ال م ة وا  م هللهللة  ظ  هلل اظ الوا   ي ال امي مج الىاظ - ه
(ٔ)  ,هللا  ال م ة وا  م هللهللة  ظ  هلل اظ الوا   ي ال امي مج اال ماظ - ت

. 

ًّ چ اودا:  .(ٕ)چدّريچ, چالنس

 دـــواو الزائــــــال .3

 .(ٖ)چچچ ـ:   ام ا  ال م  الدا ق,وه الااا محا قاله د

 حوظ ال م  الدا ق,وه الااا عمهلل حم ةا واآلبي:
 ,هللا  ال م ة ااالا م هللهللة  ظ  هلل اظ الااا  ي ال امي مج االسوان - أ

(ٗ)
. 

 ,هللا  ال م ة ااالا م هللهللة  ظ  هلل اظ الااا مج الىاظ - ب
(٘)

. 

 .چقُُروّ چ  اودا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٜٔاالوناوةا  ٙٚ٘/ٕد  ومظى:  امج ال,وانا ٔ
 .ٜٚٔ/ٔد  ومظى:  ,ىا  المطاميا ٕ
 .ٕٕٛد ساىة ال,آىةا  من  وة: ٖ
 . ٜٔاالوناوةا  ٖٗ/ٔاالبوسوىا  ٘ٔٔدوىةا د ومظى: البٗ
و اح الىما ا   ٕٖٔ/ٔد الىا ةا ٘  ٓٗٗ/ٔاالم ىا  ٜٙٔاا 
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 المطمب الثالث
 اليمزة المتطرفة وقبميا متحرك

 .(ٔ)چہ      چ ـ:  ـ  منباحة ,طهلل  بدا محا قاله .1

 حوم ا عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
(ٕ) ,هللا  ال م ة للنالا مج االسوان

. 

 .(ٖ)چی       چ ـ:  ـ  موساىة ,طهلل  بدا محا قاله .2

 حوم ا عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
 .(ٗ)للنال مج االسوان ,هللا  ال م ة  - ل
(٘) ,هللا  ال م ة للنال مج الىاظ - ب

. 

 .(ٙ)چھچ ـ:  ـ  م مامة ,طهلل وسىا محا قاله .3

 حوم ا عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
  ,هللا  ال م ة وا لا مج االسوان. - ل
  ,هللا  ال م ة وا لا مج الىاظ. - ه
 .(ٚ) ,هللا  ال م ة وا لا مج اال ماظ -  
 .(ٛ)البس و  ,ون ال م ة االوا  مج الىاظ - ث

                                                           

 .ٕٓد ساىة الطمو,ا ا  من  وة: ٔ
ى اهلل المىوهللا  ٚٔٔد ومظى: البدوىةا ٕ  .ٙٛاا 
 .ٕٓد ساىة المم ا من  وة: ٖ
   ٔٓٔ/ٔا ىح طو,ة الم ىا ٚٔٔد ومظى: البدوىةا ٗ
 .ٓٗٗ/ٔااالم ىا  ٕٗٙ/ٔد ومظى: الاا يا ٘
 .ٖٔد ساىة ال,ىاغا من  وة: ٙ
 .ٙٚٗ/ٕا ىح طو,ة الم ىلوماوىاا ٚٔٔد ومظى: البدوىةا ٚ
  ٕٗٙ/ٔد ومظى: الاا يا ٛ
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حوم ددا عمددهلل حمدد ة عودد, المحددا . (ٔ)چۉچ ـ:  ـ  منباحددة ,طددهلل وسددىا محددا قالدده .4
 .(ٕ)ب,هلل  ال م ة وا لا مج االسوان اآلبي:

حوم ددا عمددهلل حمدد ة عودد, المحددا .(ٖ)چڄ  چ ـ:  ـاا قالدده موسدداىة ,طددهلل وسددى محددا .5
 اآلبي:

 اال,هللا  وا ا مج االسوان - ل
 .(ٗ)اال,هللا  وا ا مج الىاظ - ه
(٘)البس و  ,ون ال م ة االوا  - ت

. 

 حوم ا عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:.(ٙ)چڦچـ:  ـ موساىة ,طهلل  ظ محاقاله .6

 اال,هللا  اااالا مج االسوان. - ل
 .(ٚ)اال,هللا  اااالا مج الىاظ - ه
(8)البس و  ,ون ال م ة االااا - ت

. 

 .(9)چپ      پچـ:  م مامة ,طهلل  ظا محا قاله د .7

 حوم ا عمهلل حم ة عو, المحا اآلبي:
 .(ٓٔ)االسواناال,هللا  اااالا مج  - ل
 .(ٔٔ)البس و  ,ون ال م ة االااا - ب

                                                           

 .ٕٔساىة اهم آاها من  وة: د ٔ
ه الطوموددةا ادددا بحآودده: لحمددهلل محمدداهلل الحنوددانا هللاى الوبددٛٔٔٔددد ومظددى:  وددث المنددج  ددي الآددىا ا  السدد,جا عوددي ,ددن محمددهلل الصناقسدديا  ٕ

 . ٕٔ٘/ٔظ.ا ٕٗٓٓ -اد ٕ٘ٗٔا ٔ,وىا ا ط
 .ٖٓد ساىة الآصصا من  وة:ٖ
 .  ٛٚ/ٔاسىاغ الآاى ا  ٕٗٙ/ٔاالاا يا  ٙٓٔ/ٔد ومظى:  ىح طو,ة الم ىا ٗ
 ٕٚ/ٗا ىوهللة الهللاىا  ٙٓٔ/ٔ ىح طو,ة الم ىا   ٖٓٗ/ٔد الوم ا ٘
 . ٖٕد ساىة الااقطةا من  وة:ٙ
 .ٚٛٗ/ٗا ىوهللة الهللاىا  ٕٔٔ/ٔاالاا يا   ٛٓٗ/ ٔد  وث المنجا ٚ
 .ٜٚٗ/ٔا ىح طو,ة الم ىلوماوىاا   ٛٓٗ/ ٔد ومظى:  وث المنجا ٛ
 .ٙٚٔد ساىة ال,آىةا من  وة: ٜ

 .ٖٕٙ/ٔاال اهللاا  ٕٔٔ/ٔد الاا يا ٓٔ
 .ٛٚ/ٔاسىاغ الآاى ا  ٕٗ٘/ٕد  ىوهللة الهللاىا ٔٔ
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 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 تـاخلامت
لحودداظ الاقدد  عودد, ال مدد  عمددهلل حمدد ة ال وددا ا مددن الماا ددوج المب ددط,ة االصددط,ة   د  .1

وحبداغ الدد, مطى ددة لحودداظ ىسددظ ال مدد ة  ددي المصدداح  الط ماموددةا امدددااه لادد  الو ددة 
بآدددان الهللىاودددةا الو دددىة  ب دددط,ه ل دددىهلله عدددهللهلل مدددن الطى,ودددة  دددي ال مددد ا ابمووددد  الىااودددةا اا 

 ,مصمنا  خاصة. -ىحم ظ اا  -الطوما  المبآهللمونا امن المبلخىون
  وسب ددطى السددوومة ألمدده ودد ن الحددىا  -ىحمدده اا –وددلن الآدداى   دا قددىل عودد, حمدد ة .2

ا ملدا ااحددهلللاا  دي البحآوددها مدن  وددى اخد  ا مددن حودث  ن قىا بدده ا دبمو  عودد,  ددهللة 
ىاا عمدده الاقدد  ,بحآودده ال مدد   دا قددىل ,الحددهللىا البحآودده االبىبودد  االمددهلل االسددو ا ا 

 ه  --مطبمهللال عو, صحة الىااوةا ا ,ا  المآد ا ألمده مدا قدىل حى دا مدن وبداه اا
 ,ل ى.

اخددبص االمدداظ حمدد ة د ىحمدده اا د ,بسدد و  ال مدد ة المباسددطة  ددي الاقدد ا االمددىاهلل  .3
 الطى,وة. ,البس و  مطوه الب ووىا ابخنو  ال م   ي الاق  م  اى عمهلل عوما 

 البخنو  عمحم ة ال وا  و م : الحد ا اال,هللا ا المآ ا االهللخا ا البس و . .4
ودان اهمداظ حمد ة ال ودا  د ىحمده اا دا وحآده ال مد ة  دي  ودى الاقد   ألن البحآوده  .5

عمهلله اا صان الآى نا اودان ودلمى ,ده المبطومدون  هن ال مد  عمدهلله ىوا دة لومدبطوظا 
 السىاع.   وخ  ,ه  ي حا  الحهللىا اا

 
 والحمد هلل رب العالمين
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 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم

 ,ىا  المطامي من حى  األماميا   اه الهللون ع,هلل الىحمن ,ن  سماعو  ,ن  ,دىااوظا  .ٔ
 ادا هللاى الوبه.٘ٙٙل,ي  امة المآهللسيا  

ابحا  ال,ىىة ,مدا سدو  عمده م دى الط دىةا مصدطن, ,دن ع,دهلل الدىحمن اال مودىاا    .ٕ
 ظ. ٕٚٓٓ -اد  ٕٛٗٔا ٔبحآوه: خالهلل حسنا ل اا  السو ا طادا ٙ٘ٔٔ

ادددا بحآودده: طدده ٖٛٙلخ,دداى المحدداوون ال,صددىوونا الحسددن ,ددن ع,ددهلل اا السددوىا يا    .ٖ
 ظ.  ٜٙٙٔ -اد  ٖٖٚٔا ٔمحمهلل ال وميا  موب,ة مصطن, ال,ا,ي الحو,يا ط

 بحددددا    دددد   ال, ددددى  ددددي الآددددىا ا  األى,طددددة ع ددددىا لحمددددهلل ,ددددن محمددددهلل ال,مددددا ا    .ٗ
 اد.ٕٚٗٔ -ظ ٕٙٓٓا ٖادا بحآوه: لمس م ىةا هللاى الوبها ل,مانا طٚٔٔٔ

 ى اهلل الم,بهللا ابدوىة الممب دي  دي الآدىا ا  الط دىا محمدهلل ,دن الحسدن ,دن ,مدهللىا    .٘
 ظ. ٜٗٛٔ-اد ٗٓٗٔا ٔادا بحآوه: عمى الو,وسيا موة الموىمةا ط ٕٔ٘

ل,ددددا,ي  ى دددداهلل المىوددددهلل  لدددد, مآصدددداهلل الآصددددوهللا ال ددددو  عوددددي محمددددهلل ال دددد,اعا مط,طددددة ا .ٙ
 ظ.ٜٙٛٔ-اد ٜٖٗٔالحو,يا الآااىةا 

 ى ددداهلل المىودددهلل  لددد, مآصددداهلل الآصدددوهللا عودددي محمدددهلل ال ددد,اعا مط,طدددة ال,دددا,ي الحو,ددديا  .7
 اد. ٜٖٗٔالآااىةا 

االقماع  ي الآىا ا  الس,جا لحمهلل ,دن عودي ,دن لحمدهلل ,دن خود  األمصداىا ال ىمداطي  .8
 ادا هللاى الصحا,ة لوبىاث.ٓٗ٘ا,ن الَ,اِدشا   

امنابد الومدا   دي الآدىا ا  اهى,دج ع دىا محمدهلل ,دن خوود  الآ,آدا,يا  و اح الىما   .9
 ظ.ٖٕٓٓ-اد ٕٖٗٔا ٔبحآوه: لحمهلل خالهلل  وىاا هللاى عماىا ط
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ادددا ٘٘ٗاهوبنددا   ددي الآددىا ا  السدد,طة الم دد اىةا اسددماعو  ,ددن خودد ا ا,ددي طددااىا  .ٓٔ
-اددددددد ٕٙٗٔا ٔبحآوددددده: حددددددابظ صددددددالد ال ددددددامنا هللاى مومدددددداىا , ددددددهللاهللا الطددددددىاها ط

 ظ.ٕ٘ٓٓ
,هللاى ال ااىة  ي الآىا ا  الط ى المباابىةا ع,هلل النباح ,ن ع,هلل ال مي ,ن محمدهللا   ال .ٔٔ

 ادا هللاى الوباه الطى,يا ل,مان. ٖٓٗٔ
,ودهللاا    .ٕٔ اددا ٕ٘ٓٔباغ الطدىاس مدن  داااى الآداماسا محّمدهلل ,دن محّمهللمىب دي ال ا

 ظ.ٛٛٛٔ-ادٜٓٗٔبحآوه: م ماعة من المحآآونا المط,طة الخوىوها مصىا 
اددا ٛٗٚظ  اا وا  الم دااوى  ااألعد ظا محمدهلل ,دن لحمدهلل الددا,يا    باىو  االس  .ٖٔ

 ظ.    ٖٕٓٓا ٔبحآوه: , اى عااهلل مطىا ا هللاى ال ىه االس ميا ط
ادددا هللاى ال,ددا ا ٕٔٙبدداىو  ال آددا ا لحمددهلل ,ددن ع,ددهلل اا ,ددن صددالد الط ودد, الوددا يا   .ٗٔ

 ظ. ٜٗٛٔ-اد٘ٓٗٔا ٔط
م ددهللا الخطودده ال, ددهللاهللاا    بدداىو  , ددهللاهللا لحمددهلل ,ددن عوددي ,ددن  ا,دد  ,ددن لحمددهلل ,ددن .٘ٔ

 -اددددددد ٕٕٗٔا ٔاددددددا بحآوددددده: , ددددداىعااهلل مطدددددى ا ا هللاى ال دددددىها ,ودددددىا ا طٖٙٗ
 ظ. ٕٕٓٓ

اددا بحآوده: لودىظ  دوا  ٕٓٗباىو  خوونةا خوونة ,ن خواطا ال دو,اميا ال,صدىاا    .ٙٔ
 ظ.ٜٙٚٔ-ادٜٖٚٔا ٕالطمىاا هللاى الآوظا ,وىا ا ط

ظا ٘ٗٓٔ -اددد ٖٚٗلآوسدديا  الب,صددىة  ددي الآددىا ا  السدد,طةا موددي ,ددن ا,ددي طالدده ا .7ٔ
 ظ.ٕٜٛٔ -اد ٖٓٗٔا ٕبحآوه: محمهلل  اث المهللااا الهللاى السونوةا ال مهللا ط

اددا بحآوده: ٜٜٖالبدوىة  ي الآىا ا ا طااى ,ن ع,هلل الممطظا ا,ن  و,دان الحو,ديا   .8ٔ
 ظ.ٕٔٓٓ-ادٕٕٗٔا ٔسطوهلل صالد  عومةا هللاى ا,ن خوهللانا اهسومهللىوةا ط
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محمدددهلل ,دددن محمدددهلل ,دددن عودددي ,دددن ال ددد ىا  دددمس بآىوددده الم دددى  دددي الآدددىا ا  الط دددىا  .9ٔ
ا ٔالدددددهللون ل,دددددا الخودددددىا بحآوددددده: ع,دددددهلل اا محمدددددهلل الخوووددددديا هللاى الوبددددده الطومودددددةا ط

 ظ.ٕٕٓٓ -ادٖٕٗٔ
اددددا ٖٖٛبح,ودددى البوسدددوى  دددي الآدددىا ا  الط دددىا محمدددهلل ,دددن محمدددهللا ا,دددن ال ددد ىاا   .ٕٓ

 ظ.ٕٓٓٓ -اد ٕٔٗٔا ٔبحآوه: لحمهلل محمهلل الآ اةا هللاى النىقانا عمانا ط
اددددا بحآوددده:  ماعدددة مدددن ٙٔٛندددا ا عودددي ,دددن محمدددهلل ,دددن عودددي ال ى ددداميا   البطىو .ٕٔ

 ظ.ٖٜٛٔ-اد ٖٓٗٔاأالطوما ا هللاى الوبها ل,مانا ط
الباقودد  عودد, م مددا  البطدداىو ا  وددن الددهللون محمددهلل المددهللعا ,ط,ددهلل الددىألا  ,ددن بدداغ  .ٕٕ

اددا عدالظ ٖٔٓٔالطاى ون ,ن عوي ,ن  ون الطا,هللون الحهللاهللا  ظ الممااا الآااىاا   
 ظٜٜٓٔ-ادٓٔٗٔا ٔالآااىةا ط-ع,هلل الخاله  ىا  ٖٛالوبه 

البوسوى  دي الآدىا ا  السد,ج: ل,دا عمدىا الدهللاميا بصدحود: لابدا,ىب  ا مط,طدة الدهللاةا  .ٖٕ
 ظ. ٖٜٓٔاسبام,ا ا 

ال ىح االبطهللو ا ع,هلل الىحمن ,ن محمهلل ,ن  هللىودس ,دن الممددىا ل,دا محمدهللا البمومديا  .ٕٗ
ودس هللائدىة المطداى  الط مامودةا اددا ط,طدة م ٕٖٚالحمظويا الىا ا ا,دن ل,دي حدابظا  

 ظ. ٕٜ٘ٔاد  ٕٔٚٔا ٔال مهللا هللاى  حوا  البىاث الطى,يا ,وىا ا ط
حى  األمامي  اا ه الب امي  ي الآىا ا  الس,جا الآاسظ ,ن  ودىه ,دن خود  ,دن لحمدهلل  .ٕ٘

اددا بحآوده: محمدهلل بمدوظ ال ع,ديا موب,دة هللاى ٜٓ٘الىعوميا ل,ا محمهللا ال داط,يا   
 ظ. ٕ٘ٓٓ -اد  ٕٙٗٔا ٗوهللىاسا  الآى موةا طال هللى  اهللاى ال ا امي ل

خ صة بدداوه ب ددوه الومدا   دي لسدما  الى دا ا لحمدهلل ,دن ع,دهلل اا السداعهللاا    .ٕٙ
 اد. ٙٔٗٔا ٘ادا بحآوه: ع,هلل النباح ل,ا  هللةا هللاى ال, ائى ا حوها طٖٕٜ,طهلل 
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ادددددا ٖٛٗالىا ددددة  ددددي الآددددىا ا  االحددددهللى ع ددددىةا الحسددددن ,ددددن محمددددهلل ال, ددددهللاهللاا   .7ٕ
,دددن محمدددهلل الواسدددونا ىسددددالة ما سدددبوىا  امطدددة محمدددهلل السدددطاهللا وووددددة بحآوددده: م,وددد  
 ظٜٜٙٔ-اد ٘ٔٗٔاصا  الهللونا 

السددد,طة  دددي الآدددىا ا ا لحمدددهلل ,دددن ماسددد, البمومددديا ل,دددا ,ودددى ,دددن م اادددهلل ال, دددهللاهللاا  .8ٕ
 اد. ٓٓٗٔا ٕادا بحآوه:  اقي  و ا هللاى المطاى ا مصىا طٕٖٗ 

اددا ٔٓٛع مانا ل,دا ال,آدا ا  سىاغ الآاى  الم,بهللا ابدواى المآى  الممب يا عوي ,ن .9ٕ
 ظ.ٜٗ٘ٔ -اد  ٖٖٚٔا ٖمط,طة مصطن, ال,ا,ي الحو,يا مصىا ط

سددوى السددو  الصددالحون السددماعو  ,ددن محمددهلل األصدد, اميا  سددماعو  ,ددن محمددهلل ,ددن  .ٖٓ
الن ددد  ,دددن عودددي الآى دددي الطووحدددي البومدددي األصددد, اميا ل,دددا الآاسدددظا الموآددده ,آدددااظ 

 ىحدددا  ,دددن لحمدددهللا هللاى  حودددا  البدددىاث اددددا بحآوددده: ودددىظ ,دددن حومدددي ,دددن ٖ٘٘السدددمةا 
 ظ.ٜٜٔٔ -اد ٔٔٗٔا ٔالطى,يا ,وىا ا ط

ادددا هللاى ٚ٘ٛ دىح طو,دة الم دى  دي الآدىا ا  الط ددىا محمدهلل ,دن محمدهللا المُّدَاْوىاا    .ٖٔ
 ظ.ٖٕٓٓ -ادٕٗٗٔا ٔالوبها ,وىا ا بحآوه: م هللا محمهلل ,اسواظا ط

ادددا ٗٔٓٔالطاددَ, ااا   ال ددمطة الم ددوة ,م ددى قددىا ا  السدد,طة المى ددوةا ممصدداى  .ٕٖ
 ظ.ٖٕٓٓ -اد ٖٕٗٔأبحآوه: عوي سوهلل لحمهللا الى هللا السطاهللوةا ط

ادددا ٖٜٖالصددحاح بدداغ الو ددة اصددحاح الطى,وددةا اهمدداظ  سددماعو  ,ددن حمدداهلل الندداىا,يا  .ٖٖ
 ظ.ٜٚٛٔ -  اد ٚٓٗٔا ٗبحآوه: لحمهلل ع,هلل ال ناىا هللاى الطوظا ,وىا ا ط

طون  الصدددحاه الحدددهللوثا لحمدددهلل ,دددن ط,آدددا  األسدددما  المندددىهللة مدددن الصدددحا,ة  االبدددا, .ٖٗ
اددددا بحآوددده: ع,دددهلله عودددي وا ددد ا هللاى المدددلمانا هللم دددها ٖٕٓاددداىان ال,ىهللوحددديا  

 اد.ٓٔٗٔ
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ط,آدددا  المحددداوون االو ددداوونا محمدددهلل ,دددن الحسدددن ,دددن ع,ودددهلل اا ,دددن مددددحسا ل,دددا ,ودددى  .ٖ٘
اددددا بحآوددده: محمدددهلل ل,دددا الن ددد   ,دددىااوظا هللاى المطددداى ا ٜٖٚال ,ودددهللا األمهلللسددديا  

 ظ.ٜٗٛٔاد د٘ٓٗٔا ٕط
ادددا بحآودده: ٖٖٛطو,ددة الم ددى  ددي الآددىا ا  الط ددىا محمددهلل ,ددن محمددهللا ا,ددن ال دد ىاا .ٖٙ

 ظ.ٜٜٗٔ -اد  ٗٔٗٔا ٔمحمهلل بموظ ال  ,يا هللاى ال هللىا  هللةا ط
طو,ددة الم دددىا  دددمس الدددهللون محمدددهلل ,دددن محمدددهلل ,دددن واسددد ا ل,دددا الخودددى ا,دددن ال ددد ىاا  .7ٖ

 -ادددددد ٗٔٗٔا ٔاددددددا بحآوددددده: محمدددددهلل بمدددددوظ ال  ,ددددديا هللاى ال دددددهللىا  دددددهللةا طٖٖٛ 
 ظ.ٜٜٗٔ

ادددا بحآودده: ٘٘ٗالطمدداان  ددي الآددىا ا  السدد,جا   سددماعو  ,ددن خودد  السىقسددطيا   .8ٖ
-ادددددد ٘ٓٗٔ اودددددى  اادددددهللا ووودددددة اآلهللاها  امطدددددة ال,صدددددىةا عدددددالظ الوبدددددها ,ودددددىا ا 

 ظ.ٜٙٛٔ
الطددونا الخوودد  ,ددن لحمددهلل النىااوددهللاا بحآودده: م ددهللا المخ امدديا  ,ددىااوظ السددامىائيا  .9ٖ

 ظ.ٜ٘ٛٔ-اد٘ٓٗٔا ٔطا اىة ال آا ةا ال م اىوة الطىاقوةا 
 اودددة  الم اودددة  دددي ط,آدددا  الآدددىا ا محمدددهلل ,دددن محمدددهلل ,دددن واسددد ا ا,دددن ال ددد ىاا    .ٓٗ

 ظ.ٖٜٔٔ-ادٖٔ٘ٔا ٔادا موب,ة ا,ن بوموةا ,ى سبىاسىا طٖٖٛ
اددا  ٖٔٛال اوة  ي الآىا ا  الط دىا ا,دن م دىان لحمدهلل ,دن الحسدون األصدن اميا    .ٔٗ

 ظ. ٜ٘ٛٔ - اد ٘ٓٗٔا ٔبحآوه: محمهلل  واث ال م,ا ا الىواضا ط 
ادددا بحآودده: ٛٔٔٔ وددث المنددج  ددي الآددىا ا  السدد,جا عوددي ,ددن محمددهلل الصناقسدديا   .ٕٗ

 ظ.ٕٗٓٓ -اد ٕ٘ٗٔا ٔلحمهلل محماهلل الحنوانا هللاى الوبه الطوموةا ,وىا ا ط
ادددا ٖٓٗٔ ىوددهللة الددهللاى  ددي بلصددو  ا مددج الآددىا ا ا محمددهلل  ,ددىااوظ محمددهلل سددالظا    .ٖٗ

 ظ. ٖٕٓٓ -اد  ٕٗٗٔا ٔالآااىةا ط –هللاى ال,وان الطى,, 
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هلللودددد  الحودددددىان عوددددد, مددددداىهلل الظمددددد نا  ,دددددىااوظ ,دددددن لحمدددددهلل ,دددددن سدددددوومان المدددددالويا    .ٗٗ
 ظ.ٜ٘ٓٔ-اد ٕٖٙٔادا المط,طة الطماموةا بامسا ٜٖٗٔ

ادددا بحآودده:  ,ددىااوظ ىم ددانا هللاى ٖٛٗالن ىسدد ا محمددهلل ,ددن  سددحاه ا,ددن المددهللوظا    .٘ٗ
 ظ.ٜٜٚٔ -اد  ٚٔٗٔا ٕالمطى ةا ل,مانا ط

,ج اعوو ددا اح   دداا موددي الآوسدديا بحآودده: محوددي الو دد  عددن ا دداه الآددىا ا  السدد .ٙٗ
 ظ.ٜٔٛٔ-ادٔٓٗٔا ٕالهللون ىم انا مألسسة الىسالةا ,وىا ا ط 

اددددا ٔٗٚالومددد   دددي الآدددىا ا  الط دددىا ع,دددهلل اا ,دددن ع,دددهلل المدددألمنا ا,دددن الم,ددداى ا   .7ٗ
 ظ. ٕٗٓٓ -اد  ٕ٘ٗٔا ٔبحآوه: خالهلل الم  هللاميا موب,ة ال آا ةا الآااىةا ط

اددا ٔٔٚودىظ ا,دن ممظداى األمصداىا الىاونطرداال ىوآ,ا   لسان الطدىها محمدهلل ,دن م .8ٗ
 اد. ٗٔٗٔا ٖهللاى صاهللىا ,وىا ا ط

وم  المطامي  ي  ىح حى  األماميا محمهلل ,ن لحمهلل ,دن محمدهلل ,دن لحمدهلل ,دن حسدون  .9ٗ
اددا بحآوده:  وىودا عمودىا ا  هللاى الوبده الطومودةا ٙ٘ٙ طوة الماصدوي الحم,وديا   

 ظ. ٕٔٓٓ-اد ٕٕٗٔ
ادددا بحآودده: ا ددا  ٔٗ٘ال مددانا ع,ددهلل اا ,ددن عوددي ال, ددهللاهللاا  المدد, س  ددي الآددىا ا   .ٓ٘

 ظ.ٜ٘ٛٔ -ظٜٗٛٔادا ٘ٓٗٔ -اد ٗٓٗٔع,هلل اا ق ماىا 
المهلللسدددونا لحمدددهلل ,دددن ع,دددهلل الدددىحوظ ,دددن الحسدددون الودددىهللاا ل,دددا  ىعدددةا ا,دددن الطىاقددديا  .ٔ٘

 -اددددددد٘ٔٗٔا ٔادددددددا بحآودددددده: ى طدددددد   ددددددا ا ع,ددددددهلل المطوددددددها هللاى الا ددددددا ا طٕٙٛ 
 ظ. ٜٜ٘ٔ

األمصددداى العددد ظ  آ دددا  األقطددداىا محمدددهلل ,دددن ح,دددانا البمومددديا   م دددااوى عومدددا   .ٕ٘
ادد  ٔٔٗٔا ٔادا بحآوه: مى اه عو, ا,دىااوظا هللاى الا دا ا المهللومدة الممداىةا طٖٗ٘

 ظ. ٜٜٔٔ -
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ادددا بحآودده: حددابظ ٖٚٗم ددو   عددىاه الآددى نا موددي ,ددن ل,ددي طالدده َحّمدداش الآوسدديا  .ٖ٘
 ظ.ٜٙٛٔ-اد ٘ٓٗٔا ٕصالد ال امنا مألسسة الىسالةا ,وىا ا ط

المصدددداح ا ع,ددددهلل اا ,ددددن سددددوومان ,ددددن األ ددددطثا ل,ددددا ,وددددى ,ددددن ل,ددددي هللااهللا األ هللا  .ٗ٘
ا ٔاددددا بحآوددده: محمدددهلل ,دددن ع,دددهللها النددداىاه الحهللو دددةا مصدددىا طٖٙٔالس سدددباميا  

 ظ.ٕٕٓٓ -اد ٖٕٗٔ
مطى ة الآىا  الو,اى عو, الط,آدا   ااألعصداىا محمدهلل ,دن لحمدهلل ,دن قاومدا  الددا,يا  .٘٘

 ظ. ٖٜٛٔ -اد ٗٓٗٔا ٔة الىسالةا ,وىا ا طبحآوه:  طوه األىماألاطا مألسس
الموسددى  ددي الآددىا ا  األى,ددج ع ددىةا محمددهلل   ددهلل خدداىا ا هللاى الووددظ الطوددها هللم ددها  .ٙ٘

 ظ.ٕٓٓٓ -اد ٕٓٗٔا ٔط
ماسددداعة لقددداا  االمددداظ لحمدددهلل ,دددن حم,ددد   دددي ى دددا  الحدددهللوث  اعوودددها ل,دددا المطددداطي  .7٘

 ظ. ٜٜٚٔ -اد  ٚٔٗٔا ٔالماىاا عالظ الوبها ط
لآددددىا ا  اعوو دددداا مصددددى ,ددددن عوددددي ,ددددن محمددددهللا ا,ددددي ع,ددددهلل ااا الما ددددد  ددددي ا دددداه ا .8٘

اددا بحآوده: ع,دهلل الدىحوظ الطىاداميا هللاى ٘ٙ٘المطىا  ,ا,ن ا,ي لوو,ا ال دوىا اا  
 ظٜٕٓٓالوبه الطوموةا ,وىا ا 

الم اظ الطاالج عو, الهللىى  ي المصدىى االمداظ مدا جا سدوهللا ا,دىااوظ المداى وميا هللاى  .9٘
 ظ.ٜٜ٘ٔ-اد ٘ٔٗٔالنوىا ل,مانا 

الم ى  ي الآىا ا  الط ىا محمهلل ,ن محمهلل ,ن واس ا  دمس الدهللون ل,دا الخودى ا,دن  .ٓٙ
اددددا هللاى الوبددده  ٖٓٛٔاددددا بحآوددده : عودددي محمدددهلل ال ددد,اعا    ٖٖٛال ددد ىاا   

 ظ. ٕٔٓٓ -اد  ٕٕٗٔا ٔالطوموةا ,وىا ا ط
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 زةـــزة على الهمـــف حمــــوق
 هـ(156)ت

 

 علي أ.م.د محمد عزيز

 ميسون ربيح محمد م.م. 

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

اددا بحآوده: ٗٗٗالمآطا ع مدان ,دن سدطوهلل ,دن ع مدان ,دن عمدى ل,دا عمدىا الدهللاميا   .ٔٙ
حداااا موب,دة الووودا  األ اىودةا الآدااىةا موب,دة الووودا  األ اىودةا محمهلل الصداهلله قم

 ظ.ٜٜٚٔ -ادٓٓٗٔا ٔط
ادددا ٕٕٗٔال دداهللا  ددىح طو,ددة الم ددى  ددي الآددىا ا  الط ددىا محمددهلل سددالظ محوسددنا   .ٕٙ

 ظ. ٜٜٚٔ -اد  ٚٔٗٔا ٔهللاى ال و ا ,وىا ا ط
       النباح ,ددددن محمددددهلل الآا ددددياال دددداط,وة  ددددي الآددددىا ا  السدددد,جا ع,ددددهللالدددداا ي  ددددي  ددددىح  .ٖٙ

 ظ. ٕٜٜٔ -اد  ٕٔٗٔا ٗادا موب,ة السااهللاا طٖٓٗٔ  
اددا بحآوده: هللىودهلل حسدن ٙٗٗالدا و   دي  دىح قدىا ا  الآدىا  ال مامودةا اأَلْادَاا اا    .ٗٙ

 ظ. ٕٕٓٓ -ادٖٕٗٔألحمهللا هللاى ال ىها ,وىا ا ط
اددددا بحآوددده: محمدددهلل ٖٕٔا محمدددهلل ,دددن سدددطهللانا  --الاقددد  ااه,بدددهللا   دددي وبددداه  .٘ٙ

 ظ.ٕٕٓٓاد د ٕٖٗٔا ٔخوو  ال ىاها هلل,يا ط
 
  


