
 

 

 1 

 

 

 ؤذننيحلن امُلإصالح 

 

 

 

 

 

 دسجد احلرام، ودم ادسجد الـبوياددرس دم ا

 ادؼارنوأشتاذ الػؼه 

 

 

 

 

  



 

 2 

 

 

 

 

 

 

k  



 

 

 3 

 

 دقمة امل

إن احلّد هلل، ٕحّده، وٕستًْٔف، وٕستتٌٍره، وًٕتقذ هللتمهلل متـ ذور نٍٕستْم، 

وشٔئمت نظامفْم، مـ هيده اهلل ؾال موؾ فف، ومـ يوِؾ ؾال همدي فتف، ونصتٓد نن 

وظتذ لفتف  ^ظبده ورشتقفف،  ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، ونصٓد نن حمّداً 

 .ـثراً  ومـ تبًٓؿ هلل٘حسمن إػ يقم افديـ، وشِؿ تسِٔامً ونصحمهللف 

 وهللًد:

، ونمهٓتتم ؾتت٘ن افًْميتتص هللتهتتحٔا افِستتمن، وتَتتقيؿ افٍِتتظ متتـ لـتتد إمتتقر

رظٔص ادتًبتتد ؛تتم: ـَتترارة افَتترلن، وندظٔتتص افهتتالة، توخهقصتتًم ذم إفٍتتمظ افنتت

 .م مـ افنًمئروٕحقه ،مٕذانـوونرـمهنم وواجبمهتم افَقفٔص، 

 من الؾحن التحذير

شـمن يرضب نهللْمره ظذ ترك اإلظراب»  نن اهللـ ظّر جمر
(1)

. 

ـتمن افستِػ يٗدهللتقن نوٓدهتؿ »: هتت  778)ت   ؿمل افنٔخ تَل افتديـ

ظتتذ افِحتتـ، ؾتتْحـ متتٖمقرون نمتتر إ تتمب نو نمتتر اشتتتحبمب نن ٕحٍتتظ افَتتمٕقن 

وافستتْص: افًتر؛: وٕهتِا إفستتـ ادمئِتص ظْتتف: ؾتٔحٍظ فْتتم ضريَتص ؾٓتتؿ افُتتمب 

شوآؿتدار هللمفًرب ذم خىم؛م، ؾِق ترك افْمس ظذ حلْٓؿ ـمن َٕهًم وظٔبمً 
(2)

. 

                                        

 هلل٘شْمد صحٔا. ، 747)ص: ، واهللـ افسْل ذم ريمضص ادتًِّغ 888)رواه افبخمري ذم إدب ادٍرد   1)

  .27/757)جمّقع ؾتموى صٔخ اإلشالم اهللـ تّٔٔص   7)
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 أثار الواردة دم الؾحن دم إذان* 

افتحتذير متـ ذم ظممًص، و ِحـافذم افتنديد ذم  متتمهللًصً  ىْسَ تَ أثمر جمرت ؿد و

 .صً خمّص إذان ذم  افِحـ

إين »، ؾَتتمل فتتف: شذم اهلل إين نحبتتؽ» : نن رجتتاًل ؿتتمل ٓهللتتـ ظّتتر يروؾتت

شٕٕؽ تِحـ ذم إذان :نهللٌوؽ ذم اهلل
(1)

. 

ب ذم نذإف، ؾ ن نذإًم »:  َمل ظّر هللـ ظبد افًزيزوجمر نن مٗذًٕم نّذن ؾىرَّ نذِّ

شًم، وإٓ ؾمظتزفْمّحَ َش 
(2)

. 

ك شفاًل شؿحًا، وإٓ ل، فنن كان أذاكُ فْ ٌح َش ؿْ إذان َش »وروي مرؾقظًم هللٍِظ: 

«فال تمذن
(3)

. 

ن لؽم من يدغم اهلاء»وروي ذم إثر:  ٓ إله إٓ اهلل،  ن.. يؼول: أصفد أٓ يمذِّ

                                        

  17/764) ، وافىزاين ذم ادًجؿ افُبر 782)رواه ؛ذا افٍِظ: نهللق ًٕٔؿ افٍوؾ هللـ دـغ ذم ـتمب افهالة   1)

 مـ ضريؼ: محمد هللـ زيد، ظـ حئك افبُمر هللف.

 : )حئتك هتذا 2/1668)ٔرساين ذم ذخرة احلٍتمظ وهق حئك هللـ مسِؿ افبُمر افُقذم: ؿمل حمّد هللـ ضمهر افَ

  .7/197)مسوك احلديث، وافرجؾ ؽر مًروف ، وهللف نظِف اهللـ ظدي ذم افُممؾ 

 ، واهللـ شتًد 7/492)ونشْده اهللـ ن؛ صٔبص ذم ادهْػ  ذـره افبخمري تًًَِٔم ذم )هللمب رؾع افهقت هللمفْدار .  7)

  .5/281)ذم افىبَمت 

  مـ ضريؼ: إشحمق هللـ ن؛ حئك افًُبل، ظـ اهللـ جريج، ظـ ظىمر، ظـ 1/729)رواه افدارؿىْل ذم افسْـ   2)

 .اهللـ ظبمس 

 هذا احلديث مـ نواهللده. وُنظّؾ هلل٘شحمق، ؿمل افدارؿىْل: )ضًٔػ ، ؿمل افذهبل: )يٖيت هللمدْمـر ظـ افثَمت ، وظدَّ 

ج افتدارؿىْل فذا ؿمل افهٌمين ظـ احلديث: )مقضقع ، وؿمل اهللـ  حبمن: )ٓ نصؾ فف . ؿمل اهللـ رجب: )خرَّ

 . 2/479)هذا مرؾقظًم مـ حديث اهللـ ظبمس، وإشْمده ٓ يها  يْير: ؾتا افبمري 
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«أصفد أن حمؿدًا رشول اهلل
(1)

. 

َٕؾ ادسِّغ فألذان نظيؿ مـ َِٕٓؿ إظراب ليص، متـ  وؿد ذـر نهؾ افًِؿ ننّ 

ـثرة شامظٓؿ فف، وحرصٓؿ ظِٔف
(2)

. 

 ادستبة ظذ الؾحن دم إذان إحؽام* 

وحتتذروا مْتتف، ورتبتتقا ظِٔتتف وؿتتد ٕبتتف افًِتتامر ظتتذ افِحتتـ ا،تتع ذم إذان، 

 :ومـ ذفؽنحُممًم، 

 .إظمدتف إن مل يُـ ذم افبِد مٗذن شقاهوفزوم ، هللىالن إذان -1

7-  ّٔ  .مً فزوم تٌٔر ادٗذن افذي يِحـ حلًْم جِ

ظئؿ: )ؾٔجتب نن حيتسز متـ نؽتالط  رظذ خىا،ع  مفِحـهلل ادتٍِظنن  -2

                                        

  ، واهللتـ ا،تتقزي ذم ادقضتتقظمت1817)، ومتتتمم ذم افٍقائتتد  5688) رواه افتدارؿىْل ذم إؾتتراد وافٌرائتب  1)

   متتـ ضريتتؼ: ظتتع هللتتـ ئتتؾ افرؿتتل، ظتتـ ظٔستتك هللتتـ يتتقٕس، ظتتـ إظّتتش، ظتتـ ن؛ صتتمفا، ظتتـ 7/87)

 هللف مرؾقظًم.  هريرة ن؛

ث هللمفبقاضٔتؾ ظتـ ثَتم افْتمس ، وؿتمل اهللتـ  تؿمل افدارؿىْل: )تٍرد هللف ظع هللـ ئؾ ، وؿمل اهللـ ظدي: )حتدَّ

 حبمن: )ـمن يوع احلديث، ٓ حتؾ افروايص ظْف هللحمل .

هللُر هللـ ن؛ داود: )هذا حديث مُْر، وإٕام هق: مرَّ إظّش هللرجؾ يٗذن ويدؽؿ اهلمر، ؾَمل: ٓ يتٗذن ؿمل نهللق 

 فُؿ مـ يدؽؿ اهلمر .

 . 172)ؿمل افذهبل ظـ هذا احلديث: )َوَضًف ظع هللـ ئؾ افرؿل هللسْد افهحٔحغ  يْير: تِخٔص ادقضقظمت 

 . 1/777)، وذح مْتٓك اإلرادات  7/98)ادٌْل ؿٔؾ: ادراد إشَمط اهلمر مـ ـِّص )اهلل : ؿمفف ذم 

 : )ومًِقم نن َٕؾ ادسِّغ فألذان نظيؿ مـ َِٕٓتؿ إظتراب 6/795)ؿمل افنٔخ تَل افديـ ذم مْٓمج افسْص   7)

وٕحق ذفؽ. وٓ رر نصٓر ذم صًمئر اإلشالم مـ إذان، ؾَِْف نظيؿ مـ َٕتؾ  ﴾ٺ﴿ليص، ـَقفف: 

 شمئر صًمئر اإلشالم .
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إذان، هللؾ يٍُر متًّدًا هللًوٓم تبىؾ 
(1)

. 

ادتتتٍِظ هللتتمفِحـ وادستتتّع فتتف إن ـتتمن ظمدتتًم ويُّْتتف افتٌٔتتر ؾِتتؿ  تتتٖثٔؿ -4

يٌرِّ 
(2)

. 

َِّحمنادْع  -5 خٍٔتمً  فحلْتـتمن وفتق  مـ متمهللًص ادٗذن اف
(3)

هللتؾ هللتمفغ هللًوتٓؿ ، 

شٓ حيؾ شامع ادٗذن إذا حلـ»حتك ؿمل: 
(4)

. 

وظِتامر حتذر افٍَٓتمر ظددًا متـ ادستمئؾ افتتل ذم هذه افرشمفص َد يًت ؾفذا 

ر صتقرهتذم إذان نـثتر متـ نن حتهت افِحتـؾٔٓم: إذ  افِحـ مـاإلؿرار 
(5)

، وؿتد 

مْف، واؿتكت ظذ إخىمر افتل يَتع ؾٔٓتم ـثتر متـ ادتٗذٕغ،  ذـروا ياًل ـثرةً 

هللؾ مـ خقاصٓؿ نحٔمًٕم، وصمر يسّع مـ وشتمئؾ اإلظتالم ذم زممْٕتم حتتك صتمر 

 هللؾ ؿد حيمـك طًْم هللٖٕف هق افهقاب اشتٌْمًر هللنٓرتف.، افِحـ طمهرًا ٓ يُْر

، يًتٓتم فوٕبٓتقا ظِٔت وؿٍت ظذ مم يرهللق ظذ ممئص حلـ حذر مْتف افًِتامروؿد 

ِّٔ ْٔ حُم  مـ ـالم ؾَٓمر ادذاهب إرهللًص ئًًم، مم ذـروه مـ احلُؿ  ْمً اًل هلؿ افْسبص، مب

                                        

 ، وٕحتتقه ذم 1/287)، حمصتتٔص ا،ّتتؾ ظتتذ ذح ادتتْٓج  24)ص:ادتتْٓج افَتتقيؿ ٓهللتتـ حجتتر اهلٔتّتتل   1)

ِّف. 1/721)افؼؿموي ظذ افتحرير   ، وشٖٔيت هللًض ـالمٓؿ ذم حم

حلـ افَرار، واإلُٕمر ظذ متـ يَتقل »هت  رشمفًص ذم  1727وؿد نّفػ افنٔخ حمّد هللـ حمّد ادمفُل إمر )ت 

 وؾّهؾ ؾٔٓم تٍهٔاًل مْمشبًم، وهل مىبقظص.، شهللٍُر افالحـ

 . 151)ص:يْير: اؿتبمس نٕقار اهلدى ؾٔام يتًِؼ هللبًض وجقه إدا ٕ؛ حٍص افٍمد   7)

ذهب احلٍْٔص إػ وجقب إجمهللص ادٗذن، هللٖن يَقل هللِسمٕف مثؾ مم يَتقل ادتٗذن إذا ـتمن يتٗذن هللمفًرهللٔتص متـ ؽتر   2)

 . 1/417)مهللديـ يْير: حمصٔص اهللـ ظ .حلـ ذم إذان

 . 122)ص: ، حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل 1/49)، حمصٔص افدرر ظذ افٌرر  1/76)جمّع إهنر   4)

 وطمهر إضالؿٓؿ نٕف ينّؾ ٕقظل افِحـ ا،ع واخلٍل.

  : )مقاضع افِحـ مـ إذان ـثر .1/787)ؿمل افنٔخ زروق ذم ذح افرشمفص   5)
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مع تبٔغ وجف اخلىتٖ ، حترياًم نو إهللىمًٓ نو ـراهص -ذفؽ افِحـ ظذ مـ صدر مْف-

، وإثتر ادستتب ظِٔتف، متع افْيتر ذم نصتؾ  ؾٔٓم وافهقاب، وٕقع افِحتـ ذم ـتؾ 

، وؿتد نضِتت إدارواإلؿترار قصًم متـ ـتالم افًترب، وظِتامر آشتدٓل، وخه

 .: فِتٖـٔد ظذ نن اخلىٖ ؿد رتب ظِٔف افٍَٓمر حُامً مٍهالً  افَْؾ ظـ هللًوٓؿ

افِحـ ذم هذه إفٍمظ خىتر، وفتٔس متـ ٍٕتؾ افَتقل، نو نن  ادىمفع فًِٔؿو

ادٗذٕتتقن، : فْٔتبتتف فتتذفؽ افتتتل تَبتتؾ آجتٓتتمد وافتٖويتتؾ صتتٔغ إدارتْتتقع متتـ 

 .ويًْقن هللف ؽميص افًْميص

ادِحقٕتص  ه افرشتمفص: نن ـثترًا متـ إفٍتمظـد ظذ نمهٔص مم ذـر ذم هتذٗوممم ي

ذم  ممهتتتافهتتالة، ؾتمفتُبر متـ نرـتمن افهتالة وواجبنثْتمر ذم نيوتًم تَتع ادتذـقرة 

وافنتتٓمدتمن واردتتتمن ذم تنتتٓد افهتتالة، ؾتتمفِحـ  تُبتترة اإلحتترام وإٓتَتتمل،

ذم إذان مذمقم ذم افهالة مـ هللمب نوػ ونحرى، ومم نهللىؾ إذان نهللىؾ  ادذمقم

 .نيومً  افهالة، ومم ـره ؾٔف ـره ؾٔٓم

 :ـتمٕقا يستتحبقن نن يُتقن متٗذٕٔٓؿ ؾَٓتم هؿ: » ؿمل إهللتراهٔؿ افْخًتل

شقهؿ نمر ديْٓؿٕهنؿ وفَّ 
(1)

. 

  

                                        

  .195)رواه افٍوؾ هللـ ُدـغ ذم ـتمب افهالة   1)
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 وؿد جًِت هذه افرشمفص ظذ افْحق افتميل:

 ونٕقاظف ذم إذان: . افٍهؾ إول: افِحـ1

 .. مًْك افِحـ ذم إذان ظْد افٍَٓمر1. 1

 .. افدفٔؾ ظذ ادْع مـ افِحـ ذم إذان7. 1

 .. نٕقاع افِحـ ذم إذان هللمظتبمر حُّف2. 1

 .. نثر ا،ٓؾ هللمفِحـ ا،ع4. 1

 :نمثِتفادٗذٕغ، و حلـمـ : صقر افثمين ٍهؾاف. 7

 إذان:افزيمدة ذم ادبحث إول:  .1. 7

 .ادىِب إول: زيمدة حرف ذم إذان

 .ادىِب افثمين: زيمدة صّدة ذم إذان

 .ادىِب افثمفث: زيمدة تْقيـ ذم افُِّص

 .ادىِب افراهللع: زيمدة حرـمت ؽر ادقجقدة

 .ادىِب اخلممس: إصبمع احلرـمت

 .ادىِب افسمدس: زيمدة ادد

 افَْص مـ إذان:ادبحث افثمين:  .7. 7

 .ىِب إول: افَْص مـ حروف إذاناد

 .احلرف ادندد تخٍٔػادىِب افثمين: افَْص هلل
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 .ادىِب افثمفث: افَْص هللسك افتْقيـ

 .ادىِب افراهللع: َٕص حرـمت احلروف

 .ادىِب اخلممس: ترك اإلدؽمم

 ادىِب افسمدس: ترك ادد افىبًٔل.

 اإلهللدال:ادبحث افثمفث:  .2. 7

 .ذم حروف إذان، وتٌٔرهم ادىِب إول: اإلهللدال

 .ادىِب افثمين: اإلهللدال فِحرـمت

 .احلرف صٍصادىِب افثمفث: اإلهللدال ذم 

 :افقؿػ وافقصؾادبحث افراهللع: . 4. 7

 .ادىِب إول: افٍهؾ هللغ يؾ إذان

 .ادىِب افثمين: افٍهؾ هللغ ـِامت ا،ِّص افقاحدة

ٓر افًِتامر ٗرـْل متع هتتنحد مـ ادستِّغ ؾٔنت ذه افرشمفصنن يْتٍع ؛ ًِؾَّ ؾ

رٕم متع افْبٔتغ تنشتٖل اهلل افًيتٔؿ نن حينتذم دظتقة صتمحلص،  نؿتقاهلؿافذيـ َِٕتت 

يٌٍر فْم ذٕقهللْم ويسسهم ظِْٔموافهديَغ وافنٓدار، ونن 
(1)

. 

     

  

                                        

وافنُر هللًد صُر اهلل تًتمػ إلدارة مستمجد حممؾيتص إمحتدي افتمهللًتص فتقزارة إوؿتمف وافنتٗون اإلشتالمٔص   1)

ر هتذا افُتتمب تؾَد هللذٓ جٓتقدًا ظئّتص ذم شتبٔؾ ٕنت ،افُقيت، وفألخ افٍمضؾ خمفد هللـ ؾميز افًتٔبلهللدوفص 

 .وافًْميص هللىبمظتف
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 وأنواعه يف األذان ول  اللحن الفصل األ. 1

 . معنى اللحن يف األذان عند الفقهاء1. 1

ِّ نن يُقن إذان ذم إصؾ    هللالًٓ وافهحمهللص ^ ؿ افْبلهللمفًرهللٔص، ؾَد ظ

إذان ؛ذه افُِامت، وهق مـ افًبمدات افتقؿٍٔٔص، ؾِذا ٓ يها هللٌر افًرهللٔص متـ 

ن ٓ يها إٓ هللمفًرهللٔصوؿد ذـر ؾَٓمر ادذاهب إرهللًص ئًًم نن إذاافٌِمت، 
(1)

. 

ومم دام ـذفؽ ؾت٘ن ادرجتع ذم ٕىَتف إػ فستمن افًترب وندائٓتؿ، ومتم ختمفػ 

ؾُؾ مـ خمفػ فسمن افًترب وٕىَٓتؿ هللتمفٍِظ ؾَتد حلتـ:  ،ْمً ذفؽ ؾٕ٘ف يسّك حل

رؾٔص واإلظراهللٔتص، نو ذم صتٍص تشقاًر ذم احلرف وخمرجف، نو ذم حرـمت احلرف افه

 ندائف.

 )افِحـ  خيتِػ هللمختالف نهؾ افٍـ:اشتخدام مهىِا وفُـ 

 ًْد افْحمة وافٌِقيغ: هق تٌٔر اإلظراب واخلىٖ ؾٔف.ؾ

مًْك نظّؿ، ؾٔنّؾ تٌٔر اإلظراب، وإهللدال حرف هللآخر :وظْد افٍَٓمر
(2)

. 

مفِحـ ظْدهؿ نصّؾ، ؾٔدخؾ ؾٔتف نيوتًم ظتدم ؾ :ظِامر افتجقيد وإدارظْد و

ف مـ افتجقيد ََّ إظىمر احلرف ح
(3)

. 

     

                                        

، نشتْك  7/58)احلتموي   ،7/188)، افبْميتص  1/274)، افبحتر افرائتؼ  1/257)يْير: ادحتٔط افزهتمين   1)

 . 2/66)، اإلٕهمف  8/715)افؼح افُبر   ،1/122)ادىمفب 

 . 7/75)ؿمفف هللٔجرمل ـام ذم حمصٔتف ظذ اخلىٔب   7)

 ، ؾٍٔف تٍهٔؾ هذا ادهىِا ظْد ظِامر اإلؿرار. 18)ص:يْير: افِحـ ذم ؿرارة افَرلن افُريؿ فًع افٌممدي   2)
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 :. الدليل على املنع من اللحن يف األذان2. 1

متم  :إصؾ ذم إمر هللتَقيؿ افِسمن ذم إذان، وظدم خممفٍص حلقن افًرب ؾٔتف

شمٌ زْ َجَ إذانُ »نٕتف ؿتمل:  روي ذم إثر ظـ إهللراهٔؿ افْخًل 
(1)

هللتم،ٔؿ وافتزار  

ادِّٓتصمحلتمر هلل شَحَْزمٌ »، وؿد جتمر هللٍِتظ: ادًجّتغ
(2)

هللمحلتمر ادِّٓتص ش َحَْذمٌ » ، و

وافذال ادًجّص
(3)

. 

شالتؽبَُر َجَْزمٌ »هللٍِتظ: ـام نن هذا اخلز جمر 
(4)

شالسَالُم َجَْزمٌ »، وهللٍِتظ: 
(5)

 ،

                                        

  ، مـ ضريؼ وـٔع ظـ إظّش هللف ؿمل: )إذان جزم ، وإشْمده صحٔا ظْف.7298)ادهْػ ذم رواه اهللـ ن؛ صٔبص   1)

 .6، هممش  7/492)ـذا جمر ذم هللًض ٕسخ مهْػ اهللـ ن؛ صٔبص   7)

، نمتتميل افَتتميل  65)ص:، رشتتمفص ذم إذان فًِّتتمؾري  779)ـتتتمب افهتتالة ٕ؛ ًٕتتٔؿ افٍوتتؾ هللتتـ دـتتغ   2)

 . 4/789)، ذح شْـ ن؛ داود فًِْٔل  7/98)، ظمرضص إحقذي ٓهللـ افًر؛  1/98)

 : )ٓ نظِتؿ متـ رواه 7/285)افبدر ادْر ذم َُٕؾ فٍظ افتُبر مرؾقظًم، ومقؿقؾًم، نّمم ادرؾقع: ؾَمل اهللـ ادَِـ   4)

 : )ٓ نصؾ فف وإٕام هق متـ ؿتقل إهللتراهٔؿ افْخًتل ، 1/729)افتِخٔص احلبر ذم مرؾقظًم ، وؿمل اهللـ حجر 

 : )احلديث ؽر ثمهللت ، وؿمل افسخموي 1/246)ا،قاب احلزم ظـ حديث افتُبر جزم ذم ؿمل افسٔقضل و

 وإٕام هق مـ ؿقل إهللراهٔؿ افْخًل .  : )ٓ نصؾ فف ذم ادرؾقع،764)ادَمصد احلسْص ذم 

ّٕف مقؿقف مـ ؿقل إهللراهٔؿ افْخًل، رواه ظبد افرزاق    متـ ضريتؼ حئتك 7552)ادهْػ ذم ونّمم ادقؿقف ؾ٘

ِّؿ ؾٔف، ؿمل  هللـ افًالر افبجع، ظـ ادٌرة، نن إهللراهٔؿ ؿمل: )افتُبر جزم، ؿمل: ٓ ُيّّد . وحئك هللـ افًالر متُ

ىْل: )مسوك احلتديث ، وؿتمل نهللتق زرظتص: )ذم حديثتف ضتًػ . يْيتر: هتتذيب افُتامل ظْف افْسمئل وافدارؿ

(21/486 . 

افستْـ افُبتر ذم  ، وافبَٔٓل 929 ، واحلمـؿ )7985 ، وافبزار )725 ، واهللـ خزيّص )798رواه افسمذي )  5)

ؿتمل افسمتذي: )هتذا حتديث  شحتذف افستالم شتْص» ، هللٍِتظ: 2/788)ذح افستْص ذم  ، وافبٌقي 4/77)

 حسـ صحٔا .

 ، وؽترهؿ، وصتحا اإلمتمم نمحتد، 929 ، واحلتمـؿ )7/527)ادستْد ذم وروي مرؾقظًم ظْتد اإلمتمم نمحتد 

 . 9/747)، ظِؾ افدارؿىْل  5/147)يْير: هللٔمن افقهؿ واإلهيمم ٓهللـ افَىمن  .وافدارؿىْل وؿٍف

 ًَّ  . 7822)مٕئ يْير: مسمئؾ اهللـ ه .ػ اإلممم نمحد ادرؾقعوض

 . 7/285)يْير: افبدر ادْر  .ؿمل اهللـ ادَِـ: )وؿقل ن؛ هريرة هذا يدخؾ ذم ادسْد ظْد نـثر نهؾ احلديث 
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ن افتُبتر نحتد يتؾ إذان، ؾُٔتقن ٕإذان، إمتر هللجتزم ظذ افٍِيمن يدٓن و

 مـ هللمب افتًبر ظـ افُؾ هللمفبًض.

 وهذا إثر ؾٔف مسٖفتمن:

 حؽم اجلزم دم إذان:ادسللة إوػ: * 

 :ؿقفغظذ  هؾ هق واجب نم مستحب ا،زم ذم إذاناختِػ نهؾ افًِؿ ذم 

ََول إول تت :الؼ ّٕ   ؾَْتتؾ افَبَّْتتمين ،وهتتق ؿتتقل هللًتتض ادمفُٔتتص، واجتتب فن

هت  ظـ ن؛ احلسـ، وظٔمض، واهللـ يقٕس، واهللـ راصتد، وافٍمـٓتمين: 1198 )ت

ئزةنن جزم إذان مـ افهٍمت افقاجبص ٓ ا،م
(1)

. 

مستحب: وهق ؿتقل احلٍْٔتص فنّٕ  الثاين:الؼول 
(2)

وافنتمؾًٔص، 
(3)

احلْمهللِتصو ،
(4)

 

ادمفُٔتتص يٓتتقرو
(5)

فِختترر: )فتتٔس ا،تتزم متتـ افهتتٍمت  شذح خِٔتتؾ»ؾٍتتل  

افقاجبص 
(6)

. 

ص جتزم إذان، وصتٔقخ : )اختمر صٔقخ صتَِّٔ هت  526)ت   مزريدؿمل ا

 ََ غ إظراهللف، وا،ّٔع جمئز ويّ رَ اف
(7)

. 

                                        

، حمصتٔص  7/445)، ا،ممع ٓهللـ يقٕس  1/781)ويْير: حمصٔص افبْمين   .1/144)ـذا ذم ٕهٔحص ادراهللط   1)

  .1/289)، حمصٔص اددين  1/728)اخلرر ظذ خِٔؾ 

 . 7/15)، مْٔص ادهع وؽْٔص ادبتدي ٓهللـ نمر حمج  7/18) ذح جمّع افبحريـ ٓهللـ افسمظميت  7)

 . 1/247)، ا،قاب ا،زم فِسٔقضل  7/12)حتٍص ادحتمج ٓهللـ حجر اهلٔتّل   2)

 . 7/27)ؾتا مقػ ادقاهب ٓهللـ ظقض   4)

، ذح  1/781)، حمصتتٔص افبْتتمين  1/728)، حمصتتٔص اخلتترر ظتتذ خِٔتتؾ  7/445)ا،تتممع ٓهللتتـ يتتقٕس   5)

 ، وهق ؿقل إـثر. 1/144)ٕهٔحص ادراهللط  ، 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/781)افزرؿمين ظذ خِٔؾ 

 . 1/728)حمصٔص اخلرر ظذ خِٔؾ   6)

 . 1/787)، ذح زروق  1/486)إحتمف ذوي افذـمر وادًرؾص ٓهللـ ؽمزي   7)
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 :والتؽبر ادسللة الثاكقة: معـى اجلزم دم إذان* 

نؿقالظذ إذان وافتُبر ذم اختِػ افًِامر ذم مًْك ا،زم 
(1)

: 

ظبتتد  وهتتق متتم جتتمر ظتتـ إهللتتراهٔؿ افْخًتتل ٍٕستتف، ؾتتروىنن ٓ يّتتد،  :إول

ؿتمل: )افتُبتر   ظـ حئك هللـ افًالر، ظـ مٌرة، نن إهللتراهٔؿ افْخًتل ،افرزاق

ٓ يّد  :جزم يَقل
(2)

. 

تتهتتت  911)ت   ؿتتمل افستتٔقضل رًا، وهتتذا ت: )هُتتذا وؿتتع ذم افروايتتص ُمٍسَّ

افتٍسر إمم مـ افراوي ظـ افْخًل، نو مـ حئك، نو مـ ظبد افرزاق، وـؾ متْٓؿ 

نوػ هللمفرجقع إفٔف ذم تٍسر إثر 
(3)

. 

 هذا افتٍسر مَْقل ظـ ظدد مـ ـبمر ظِامر احلديث:و

َ»  ؾتٔام روي: هت 181)ت  ؿمل ظبد اهلل هللـ ادبمرك  ، شالم ُشَـةحَذ  الس 

: )يًْل: نن ٓ متده مدًا ؿمل
(4)

. 

َتمل: )حتذف افستالم: نن  تلر هتت ، ؾ 741)ت  وـذا ؾرّس اإلممم نمحد 

، -نهللتق ظبتتد اهلل صتقتف صتتديداً  ومتتدَّ -فَتتقم، ؾَٔتقل: افستتالم ظِتُٔؿ إػ ا افرجتؾ

ٍّػ نهللق ظبد اهلل صقتف-وفُـ فَٔؾ: افسالم ظُِٔؿ  ، ؿمل: يَقل هُذا -وخ
(5)

. 

                                        

ي: فٔخترج هللتف افتسدد ؾٔتف . قِ ْْوهْمك ؽر هذه أرار نظرضت ظْٓم، مثؾ ؿقل هللًوٓؿ: )نن مًْتمه: ا،تزم هللتمدَ   1)

 ، وهذا ؾٔف هلُلًد. 1/141)يْير: ؾتموى افرمع 

  .7552مهْػ ظبد افرزاق )  7)

 .شضّـ احلموي»  1/246)ا،قاب احلزم ظـ حديث افتُبر جزم   2)

  .798شْـ افسمذي )  4)

 . 7822)مسمئؾ اإلممم نمحد روايص اهللـ همٕئ   5)
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هت  ظتـ حتذف افستالم، ؾَتمل:  791)ت  وشئؾ نهللق ظبد اهلل افبقصْجل 

)ٓ يّد 
(1)

. 

مًْمه نن يرسع ؾٔف وهق يقاؾؼ ؿقل هللًض افٌِقيغ: إنّ 
(2)

. 

)ظتتدم اإلعاع ص: إن ادتتراد هللجتتزم إذان: مقاؾتتؼ فَتتقل احلٍْٔتتادًْتتك وهتتذا 

ؾٔف 
(3)

اإلمستمك ظتـ إصتبمع احلرـتص، وافتًّتؼ ؾٔٓتم، واإل اب ظتـ اهلّتز و)، 

ادٍرط، وادد افٍمحش 
(4)

. 

وٕص ظِٔف هللًض افنمؾًٔص
(5)

. 

 وٓ حيرـٓم. مـ ـؾ يِص لخر افُِّص ادٗذن نن ٓ يًرب، هللؾ يسُـ الثاين:

ِ   وهذا اختمره ظدد هتت :  481)ت  ٌتقيغ، ؿتمل نهللتق ظبٔتد اهلتروي متـ اف

)ني ٓ يّد، وٓ يًرب نواخر حروؾف، وفُـ يسُـ 
(6)

، وتبًف يمظص
(7)

. 

ّزفتت مْزفتص إصتقات، ؾِتؿ  ُٕ ؿٔؾ: ّٕن ـِامت إذان ّدم وضًت فالشتدظمر 

يُـ هلم حظ مـ اإلظراب، ؾبْٔت فذفؽ
(8)

. 

                                        

  .4/77)افسْـ افُبر ذم  ، وافبَٔٓل 929رواه احلمـؿ )  1)

 . 9/48). ويْير: فسمن افًرب  1/98)نمميل افَميل   7)

 . 1/114)تبٔغ احلَمئؼ   2)

 . 7/15)مْٔص ادهع وؽْٔص ادبتدي ٓهللـ نمر حمج   4)

ٓ نصؾ فتف، وهللٍترض صتحتف ادتراد هللتف ش افتُبر جزم» : )حديث 7/12)ذم حتٍص ادحتمج ٓهللـ حجر اهلٔتّل   5)

 ش .افسالم جزم»ظدم مده ـام محِقا ظِٔف اخلز افهحٔا 

 هللتكف يسر.  248)ص:افٌريبغ فِٓروي   6)

 . 6/287)بدر ادْر ٓهللـ ادَِـ يْير: اف شنحُممف» ، واُدحب افىزي ذم 1/778)ـمهللـ إثر ذم افْٓميص   7)

 . 1/289)حمصٔص اددين ظذ ـْقن   8)
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وهق ؿقل هللًض ادمفُٔص
(1)

، وافنمؾًٔص
(2)

واحلْمهللِص، 
(3)

. 

، ؾَتتمل: )ونؽتترب هتتت  911)ت   واظتتسض ظتتذ هتتذا افَتتقل افستتٔقضل

ـ لخره. ،ادحب افىزي، ؾَمل: مًْمه ٓ يّد َُّ  وٓ يًرب هللؾ يس

وهذا افثمين
(4)

 مردود هللقجقه: 

ـام تَترر ذم  :وافرجقع إػ تٍسر افراوي نوػ ،خممفٍتف فتٍسر افراوي أحدها:

 ظِؿ إصقل.

 خممفٍتف دم ؾرسه هللف نهؾ احلديث وافٍَف. الثاين:

نن إضتتالق ا،تتزم ظتتذ حتتذف احلرـتتص اإلظراهللٔتتص مل يُتتـ مًٓتتقدًا ذم  الثالََث:

افهدر إول، وإٕام هق اصىالح حمدث ؾال يها احلّؾ ظِٔف 
(5)

. 

ٕير، ؾَد نثبت هذا ادًْك ظدد متـ ظِتامر افِستمن، حتتك  ام ؿمفف افسٔقضلوؾٔ

: )وهتذا ممتم اصتىِحت ظِٔتف هتت  178)ت   ؿمل اخلِٔؾ هللـ نمحد افٍراهٔتدي

افًرب فُثرة آشتًامل 
(6)

. 

: افٍهؾ هللغ ا،ّؾ، وظدم افقصؾ ذم نفٍمطٓم، وتَىٔع افُِتامت ظتذ الثالث

                                        

 . 1/728)حمصٔص اخلرر ظذ خِٔؾ   1)

 . 2/779)، ادجّقع فِْقوي  2/787)افًزيز فِراؾًل   7)

 . 1/577)، مًقٕص نويل افْٓك ٓهللـ افْجمر  7/12)حمصٔص اهللـ ؿْدس ظذ افٍروع   2)

 مراده هللمفثمين: ؿقفف: )وٓ يًرب هللؾ يسُـ لخره .  4)

 .شضّـ احلموي»  1/246)ا،قاب احلزم ظـ حديث افتُبر جزم   5)

 . 776)ص:هٔدي اا،ّؾ ذم افْحق فِخِٔؾ هللـ نمحد افٍر  6)
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شذحف»ذم هت   657)ت ـؾ يِص، ؿمفف ادجد 
(1)

. 

: )ٕٕتتف هللمفٍهتتؾ هللتتغ ا،ِّتتتغ هتتت  778)ت   مل افنتتٔخ تَتتل افتتديـؿتت

وافقؿػ وؿٍص يسرة يتبّغ افُالم، ويتؿ ادَهقد، ويسسيا ادتُِؿ 
(2)

. 

ؿمل هللًض ادمفُٔص: )افقؿػ مـ افهٍمت افقاجبص ذم ؽر افتُبر و
(3)

. 

 الراجح:* 

ر ادتد وظتدم تنن ـؾ هذه ادًمين افثالثص مرادة وحمتِّص، ؾمفسْص ؿهت وإقرب:

افزيمدة ظِٔف، وافقؿقف ظذ ـؾ يِص، وتسُغ ا،ِّص ظْد افقؿقف ظِٔٓتم وظتدم 

 إظرا؛م.

     

 

                                        

، ؾتا مقػ ادقاهتب ٓهللتـ  1/577)، مًقٕص نويل افْٓك ٓهللـ افْجمر  1/14)حمصٔص اهللـ ؿْدس ظذ افٍروع   1)

 . 7/22)ظقض 

 . 7/186)ذح افًّدة فنٔخ اإلشالم اهللـ تّٔٔص   7)

 . 1/289)حمصٔص اددين ظذ ـْقن   2)
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 . أنواع اللحن يف األذان باعتبار حكنه3. 1

ُتؿ احلهللمظتبتمر  إػ ٕتقظغ ، وافهالة، وافَترارةافِحـ ذم إذان َٓمرؿسؿ افٍ

وافتسّٔص، وتَسّٔٓؿ ينمهللف تَسٔؿ ظِامر اإلؿرار وإدار مـ حٔث افًدد ثرإو
(1)

 ،

 فُْٓؿ خيتٍِقن ظْٓؿ ذم هللٔمن مًْك ـؾ واحد مـ ٕقظل افِحـ.

إهللىتمل احلُؿ ادستب ظِٔٓتم متـ ظذ وافسبب نن افٍَٓمر يبْقن افتٍريؼ هللْٔٓام 

 نو صحتٓم. ،افًبمدة

 مهم: -ظْد افٍَٓمر- افِحـوٕقظم 

ويٌتره افذي حئؾ ادًْتك وهق افِحـ :اجلع الؾحن الـوع إول:
(2)

، وؿٔتؾ: 

)نو يقهؿ حمذورًا 
(3)

. 

مًْتتك افُِّتتص دًْتتك لختتر، نو يُتتقن ادًْتتك افثتتمين  افِحتتـوذفتتؽ هللتتٖن يٌتتر 

ؿمدحمً 
(4)

. 

 ا،ع نمران: تٌٔر ذم افٍِظ وادبْك، وتٌٔر ذم ادًْك. افِحـؾٔجتّع ذم 

                                        

 هق ترك اإلظراب .ويَّسؿ ظِامر إدار وافتجقيد افِحـ إػ ٕقظغ نيوًم: حلـ جع: )  1)

تتف متتـ دمقيتتد فٍيتتف . ؿمفتتف اهللتتـ جممهتتد. يْيتتر: افتحديتتد فِتتداين وهتتق خٍتتلحلتتـ و َّ : )تتترك إظىتتمر احلتترف ح

 .  251)ص:، اإليومح فألٕدرا؛  116)ص:

وؿمل اهللـ ا،زري: )وؿّسّقا افِحـ إػ جع  وخٍل، واختٍِقا ذم حّده وتًريٍف. وافهحٔا: نن افِحتـ ؾتٔٓام 

ُٔخؾ. إٓ نن ا،ع خيؾ إخالًٓ طمهرًا ينسك ذم مًرؾتف ظِتامر افَترارة وؽترهؿ، ونّن  خِؾ يىرن ظذ إفٍمظ ؾ

 . 1/711)اخلٍل خيؾ إخالًٓ خيتص هللًّرؾتف ظِامر افَرارة ونئّص إدار  يْير: افْؼ 

، حمصٔص اهللتـ ؾتروز  47)ص:، حمصٔص افِبدي  2/184)، اإلٕهمف  1/787)يْير: ذح زروق فِرشمفص   7)

 . 125)ص:

 .شط: احلِبل»  24)ص:ادْٓج افَقيؿ ٓهللـ حجر اهلٔتّل   2)

 . 1/787)ذح زروق   4)
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ذم ادبْتك، وإن مل تٌتر ادًْتك، ؾتِحتؼ  نو ـتمن ؾٔتف زيتمدة وزاد بعض الػؼفاء:

ا،ع مفِحـهلل
(1)

. 

فافٍَٓمر ظذ نٕف يبىِتَد ٕص وؿع ذم إذان ؾإذا ا،ع  افِحـو
(2)

، وٓ يًتتد 

ا،ع افِحـمٕذان مع هلل
(3)

ذم افًذر هللم،ٓؾ ؾٔفهللْٔٓؿ  ظذ ٕزاع ،
(4)

. 

يٌتر ٓ إذان و افذي ٓ حئتؾ مًْتكوهق افِحـ  اخلػي: الؾحن الـوع الثاين:

ٕيّف، وفق ـمن طمهراً 
(5)

. 

 اخلال  دم الؾحن اخلػي دم إذان* 

 ع افِحـ اخلٍل ذم إذان هؾ يبىِف نم ٓ، ظذ ؿقفغ:وؿإذا  افٍَٓمراختِػ 

                                        

افزيتمدة » مبحتثشٖٔيت اخلالف ذم افزيمدة ذم إذان افتل ٓ تٌر ادًْك هؾ هل مـ افِحـ ا،ع نم اخلٍتل  ذم   1)

 .شذم إذان

افَمئتؾ -هللىالن إذان ٓ يِزم مْف ؾسمد افهالة، هللؾ افهالة صحٔحص ظتذ رني افٍَٓتمر ئًتًم  مع مالحيص ننَّ   7)

 .-مْٓؿ هللٖن إذان ؾرض ـٍميص وافَمئؾ مْٓؿ هللٖٕف شْص

 . واهلل نظِؿ.^وظِٔف: ؾِق نن ؿقمًم صِقا هللٌر نذان صحت صالهتؿ ونثّقا، دخمفٍتٓؿ افسْص ونمر افْبل 

،  1/89)، ؾتٔض اإلفتف ادمفتؽ فِبَتمظل  1/787)، ذح افرشتمفص فتزروق  1/417)حمصٔص اهللتـ ظمهللتديـ   2)

، ادستتقظب فِستممري  1/721)رؿموي ظتذ افتحريتر ت، افنت 24)ص:ادْٓج افَتقيؿ ٓهللتـ حجتر اهلٔتّتل 

 ، وؽرهم. 1/777)، ذح مْتٓك اإلرادات  1/126)

 .عمبحثًم ذم نثر ا،ٓؾ هللمفِحـ ا، ادبحثشٖؾرُد هللًد هذا   4)

: وفتق كؾمفٍرق هللغ افِحـ اخلٍل ظْد افٍَٓمر، وظْد ظِامر اإلؿرار: نّن اخلٍل ظْد افٍَٓمر هق متم ٓ حئتؾ ادًْت  5)

 يًرؾف ـمخلىٖ ذم اإلظراب، ؾٓق خٍل وٓ يًد جًِٔم إٓ إذا ؽّر ادًْك.ـؾ ـمن طمهرًا 

افَترارة ونئّتص إدار. وظِٔتف ؾت٘ن اخلىتٖ ذم ونمم ظْد ظِامر اإلؿرار ؾمفِحـ اخلٍل هق مم خيتص هللًّرؾتف ظِامر 

 اإلظراب جع وفٔس خًٍٔم.

  هللذـر نمثِص فِحتـ اخلٍتل ظْتد ظِتامر 251)ص:هت  ذم اإليومح ذم افَرارات  478وؿد نضمل إٕدرا؛ )ت 

 اإلؿرار.
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ؿتقل يٓتقر ، وهتذا يهتا متع افُراهتصٓ يبىؾ إذان، هللؾ : نٕف الؼول إول

 .نهؾ افًِؿ، وهق منٓقر ادذاهب إرهللًص ئًمً 

هت  نن افِحـ ذم اإلظراب إذا مل يٌّر ادًْك  616)ت  حُك اهللـ ممزه هللؾ 

ؾال يٍسد هلل٘يمع
(1)

. 

 وإفٔؽ َٕقل ظـ هللًض ظِامر ادذاهب إرهللًص:

 من احلـػقة: 

هللمدًْك هللىؾ .. ونمتم  خّؾ ن حلْمً  حلـهت : )إن  1149ت ) ؿمل افدمردار 

افذي مل خيؾ هللمدًْك ؾٕ٘ف ٓ يرض مع افُراهص  افِحـ
(2)

. 

 اخلىتٖهت : )افيمهر ظدم افٍستمد ٓؽتٍتمر  1721)ت  وؿمل افىحىموي 

ك هللف ٍتَ ذم اإلظراب ذم افَرارة ظذ ادُ 
(3)

. 

 من ادالؽقة:

ظِؿ نن افسالمص متـ افِحتـ ذم ا: )هت  1728)ت  ادمفُل ؿمل افدشقؿل 

ؾٔف مُروه  مفِحـؾ وحْٔئذٍ  ،إذان مستحبص
(4)

. 

 :ظتـ افِحتـ اخلٍتل ؽتر ادختؾ هللتمدًْك هت  1178)ت  وؿمل افٍْراوي 

ذم إذان مستحب، ؾتال يبىتؾ هللْهتب  افِحـنن ادًتّد ؾًَٓم نن ظدم  :خصِيت)

                                        

 . 1/221)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   1)

 . 145)ص:حتٍص اخلالن فِدمردار   7)

 . 226)ص:موي حمصٔص افىحى  2)

 ، وؽره. يْير: حمصٔص اخلترر ظتذ 1/169)وتبًف افهموي ذم هللٌِص افسمفؽ  . 7/772)حمصٔص افدشقؿل   4)

 . 1/728)خِٔؾ 
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ذم افٍمحتص، ؾُٔتػ  مفِحـادًتّد صحص افهالة هلل ادرؾقع وٓ هللرؾع ادْهقب، ٕنّ 

هللمٕذان 
(1)

. 

 من الشافعقة:

: )ويُره افتّىٔط، وافتٌْل ؾٔف مم مل هت  974)ت  ؿمل اهللـ حجر اهلٔتّل 

م رُ وإٓ َح  ،يتٌر هللف ادًْك
(2)

. 

هت : )افِحـ افذي ٓ يٌر ادًْك وفتٔس ؾٔتف  1771)ت  وؿمل هللٔجرمل 

يرض إهللدال حرف هللآخر ٓ 
(3)

. 

 من احلـابؾة:

 ذم إذان ؾٕ٘ف رهللام ؽّر  افِحـهت : )يُره  678)ت  ؿمل ادقؾؼ اهللـ ؿدامص 

ادًْك 
(4)

. 

افتذي ٓ  افِحتـاخلٍل و افِحـهت : ) 778)ت  وؿمل افنٔخ تَل افديـ 

حئؾ ادًْك ٓ يبىؾ افهالة 
(5)

. 

ني  ْتتمً : )ويهتتا إذان وفتتق ـتتمن مِحّ هتتت  1851)ت  افبٓتتقيت ؿتتمل و

، وهللىتتؾ إن نحٔتتؾ منمىرهللتتًم هللتتف، نو ـتتمن مِحقٕتتًم حلْتتًم ٓ حئتتؾ ادًْتتك، ويُرهتت

ادًْك 
(6)

. 

                                        

 . 1/172)افٍقاـف افدواين فٍِْراوي   1)

 . 24)ص:ادْٓج افَقيؿ ٓهللـ حجر اهلٔتّل   7)

 . 7/75)حمصٔص هللٔجرمل ظذ اخلىٔب   2)

  .2/182). وٕحقه ذم افؼح افُبر ٓهللـ ن؛ ظّر  7/98)ادٌْل   4)

 . 72/268)يْير: جمّقع افٍتموى   5)

 . 1/66)افروض ادرهللع فِبٓقيت   6)

، ـنػ ادخدرات  1/777)، ذح مْتٓك اإلرادات  7/72)، ـنمف افَْمع  2/184)ويْير: اإلٕهمف 

 . 47)ص:، حمصٔص افِبدي  1/419)، مىمفب نويل افْٓك فِرحٔبمين  1/185)
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ّٔتتتًم ٓ يهتتتا، وهتتتق  الؼَََول الثَََاين: وجتتتف ظْتتتد إن إذان ادِحتتتقن حلْتتتًم خٍ

احلْمهللِص
(1)

. 

ؾت٘ن  -مل يٌّر ادًْتك وإن-إذان شامظل، وافِحـ اخلٍل  وفًِف مبْل ظذ ننّ 

 .مِحقٕمً  وَٕؾ احلديث ؿرارة افَرلنمدْع مـ : ـهللف شّعيَِْف ظام  ادٗذن

جمر ظـ هللًض افٍَٓمر نٕف جًؾ شبب اخلالف ذم ٕحتق هتذه ادستٖفص: هتؾ ـام 

ستّقظًص، ؾتِحتؼ هللُتالم خيرج افِحـ افُِّص ادِحتقن ؾٔٓتم ظتـ ـقهنتم ؿرلٕتًم نو م

 افبؼ نو ٓ
(2)

 

مًْتك اإلظتالم ؾٔتف  شتامظًٔم، إٓ ننفٍيتف ؾ٘ن إذان وإن ـتمن  :وذم ذفؽ ٕير

: )وإٕتام مل هتت  1728)ت   ؿتمل افدشتقؿلؾٔف،  ٔتسممانطٓر مـ ـقٕف َٕاًل، ؾ

يثًم إػ جمتترد حتتد ٕتتفظتتـ ـق ختترجؾٔتتف ـٌتتره متتـ إحمديتتث: ٕٕتتف  افِحتتـحيتترم 

اإلظالم 
(3)

. 

 :الراجح* 

إذان يهتا متع  ننّ  :إصتا هتق ؿتقل ظممتص نهتؾ افًِتؿ يتبتّغ ننَّ  ممم شبؼو

ٓ يُتمد يستِؿ إذ ، ـثر مـ افْمسظْد دنَص افتحرز مْف  ؾٔف: اخلٍل افِحـوجقد 

 .ةوخهقصًم ذم إمهمر افبًٔد ـثر مـ ادٗذٕغمـ افِحـ 

ِْ هللتتبع و وممم يسّع متـ افٍَٓمر،  ممم ذـره افذي يَع مـ ادٗذٕغ افِحـذم  ِػ اخلُ

 :نهق جع نم خٍلٕقع افِحـ ؾٔٓم هللمظتبمر  ص نٕقاعنرهللًٕجد نهنم ظذ هللًض ادٗذٕغ 

                                        

 . وؿمل: )ؿّدمف اهللـ رزيـ . 2/184)اإلٕهمف   1)

   ظـ ادمزري.126)ص: ، ونهللق حٍص افٍمد ذم اؿتبمس نٕقار اهلدى 7/477)َِٕف احلىمب ذم مقاهب ا،ِٔؾ   7)

 . 7/772)حمصٔص افدشقؿل ظذ افؼح افُبر   2)
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ّٕف مـ افِحـ ا،ع :الـوع إول مم نحمل ادًْك وؽّره، نو ، وهق مم ات ٍؼ ظذ ن

 .نوهؿ مًْك حمذوراً 

 .ويبىؾ إذان مًفؾٓذا تًّده حمرم، 

ّٕف مـ مم ات   :الـوع الثاين ادًْتك، وفتٔس  ؾوهق مم مل حيتاخلٍل،  افِحـٍؼ ظذ ن

 .ظِامر افٌِص ظذ ختىئتفواتٍؼ ، وٓ ؿٔمس فف وجف ذم افٌِص

-صتا إذان ممـ وؿع مْف هذا افِحتـ ؾ٘ن وؿع إذان إذان هللف، ؾٓذا يُره 

 .-ظذ ؿقل ا،ّٓقر

ـتٖن تُتقن فٌتًص هلتج ؛تم هللًتض مم ـتمن ؾٔتف وجٓتمن ذم افٌِتص،  :الـوع الثالث

 .نتك ادٗذن هللمفٌِص ؽر ادنٓقرةافًرب، وفُـ 

 صحٔا.؛م ؾٓذا خالف إوػ، وإذان 

مْٓام جمئز اإلتٔمن هللٍٖي يُقن  ، ؾحْٔئذٍ منٓقرتغ مًمً ؾ٘ن ـمٕت افٌِتمن 
(1)

. 

اختِػ نهؾ افًِتؿ ٔف هللْمًر ظِوافِحـ اخلٍل وا،ع، مم تردد هللغ  :رابعالـوع ال

 .مسمئؾ ونفٍمظ متْقظص وهل ،ذم صحص إذان وهللىالٕف مًف

 شٖوردهم مع هللٔمن وجف افٌِص ؾٔٓم.

     

 

                                        

 نو تٍخّٔٓم.  افهالةـ افتخٔر هللغ ترؿٔؼ )ٓم   م92ام شٖٔيت ذم ادسٖفص )ـ  1)
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 :اجلهل باللحن اجللي. أثر 4. 1

 :صورة ادسللة* 

إذا نخىٖ مٗذن ؾِحـ حلًْم جًِٔم: فُقٕف جمهاًل هللِسمن افًرب، نو جمهاًل ؛تذا 

يًذر هللجِٓف ؾٔحُؿ هللهحص نذإتف، نو ٓ يًتذر ٕىَف، ؾٓؾ  صاحلرف وخمرجف وـٍٔٔ

 إذان مم دام افقؿت مل خيرج  ؾِٔزم إظمدة

 * حؽؿفا:

 :فغؿقظذ ؾٔٓم اختِػ افًِامر 

َِّّتف متـ فتقازم إمتقرو ،نٕف ٓ يًذر هللم،ٓؾ الؼول إول: متذهب ، وهتق تً

-ذم ـتتالم نـثتترهؿ-ادمفُٔتتص، وافنتتمؾًٔص 
(1)

، واحلْمهللِتتص
(2)

وـتتذا ؿتتمل هللًتتض ، 

احلٍْٔص
(3)

ّٕف ٓ يًذر ذم هتذا ادقضتع هللمخلىتٖ هللمفستٓق وا،ٓتؾ، هللتؾ تستتقي متع  : إ

 افًّد وافًِؿ ذم اإلهللىمل.

 هت : 275)ت  ؿمل نهللق مزاحؿ اخلمؿمين 

ـْ َظمرؾتتًم هللتت تت ُُ تتفُ  مفِحـؾ ُِ ْٔاَم ُتزي تت  ـَ
 

 ِمـ ُظذرِ  افِحـوَمم فِذي ٓ َيًرُف  
 

                                        

 . 1/484)، احلقار اددٕٔص فُِردي  1/459)حمصٔص افنزامِز ظذ افْٓميص   1)

 : )وجرى صٔخْم ظذ إضالق افرضتر ذم 7/14)وهذا ذم ؽمفب افهقر، جمر ذم حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص 

  .ئع مم تَدم ذم افؼح واحلمصٔص، إٓ ذم إهللدال اهلّزة واوًا ؾَٔده هللمفًممل

ٓم إن ؿدر ظِٔف ذم مُمٕف ومم ؿرب مْتف، وٓ تهتا إن ـتزَّ هللٌِتِتف، متع ُؿتدرٍة   7) ُّ ؾَمفقا: يِزم جمهاًل هللمفتُبرة تًِ

ِّؿ.  ظذ تً

، ذح دفٔتتتؾ  1/184)، ذح مْتٓتتتك اإلرادات  1/276)، ادبتتتدع  7/164)يْيتتتر: تهتتتحٔا افٍتتتروع 

 . 1/798)افىمفب فًبد اهلل ادَدد 

 .شخزإص إـّؾ». وَِٕف ظـ  7/15)يْير: مْٔص ادهع وؽْٔص ادبتدي ٓهللـ نمر حمج   2)
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ؿد خيٍتك ظتذ ظممتص افْتمس مم إذا ـمن افِحـ ا،ع  ك هللًض افنمؾًٔص:واشتثْ

فهًقهللتف ظذ فسمهنؿ
(1)

. 

افتتًِؿ، وهللتف ؿتمل هللًتض ها مْف مع فزومتف ٔهللم،ٓؾ، ؾنٕف يًذر  الؼول الثاين:

افنمؾًٔص
(2)

وحمّد هللـ مَمتؾ مـ احلٍْٔص، 
(3)

ال تٍستد: ؾتؾ٘ن ـتمن ٓ ئّتز هللٔتْٓام ، 

ٕن اإلؾسمد إٕام حهؾ هللقاشتىص ختروج افُتالم متـ ا،تزم هللّوتّقٕف إػ افتسدد 

افتتذي هتتق افنتتؽ ؾٔتتف هللقاشتتىص زيتتمدة اهلّتتزة ذم نوفتتف ا،مظِتتص إيتتمه اشتتتٍٓممًم ذم 

هللغ صقريت ا،زم وافنؽ ؾال يقجد صؽ ذم احلََٔص، ؾال  افهقرة، ؾحٔث ٓ متٔٔز

 ؾسمد.

من إذا ـمن جمهالً وفِامفُٔص ؿقٓن ذم آؿتدار هللمإلممم افِحّ 
(4)

. 

 الراجح:* 

إؿرب افًذر هللم،ٓؾ: ـمفًذر هللمفًجز ظـ ٕىؼ هللًض احلروف، وفُـ  وفًؾَّ 

ِّؿ فهتتٍص افْىتؼ افهتحٔا، وجممٕبتتص  ا،تتع ذم  افِحتـذفتؽ ٓ يٍْتل وجتتقب افتتً

 إذان.

     

                                        

رهللْٔل ت، اإلؿْتتمع حلتتؾ نفٍتتمظ ن؛ صتتجمع فِخىٔتتب افنتت 166، 1/142)حمصتتٔص افَِٔتتق؛ ظتتذ ذح ادحتتع   1)

رواين ظتتذ افتحٍتتص ت، حمصتتٔص افنتت 1/528)، هنميتتص ادحتتتمج فِتترمع  7/75)، حمصتتٔص هللٔجرمتتل  1/112)

 . 1/287)، حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادْٓج  7/14)

 . 166، 1/142)، حمصٔص افَِٔق؛  1/528)ل ظذ افْٓميص ت، حمصٔص افنزامِس 1/528)هنميص ادحتمج فِرمع   7)

 . 7/15)يْير: مْٔص ادهع وؽْٔص ادبتدي ٓهللـ نمر حمج   2)

ؾذـروا: نّن آؿتدار هللمفالحـ افًممد حرام، وهللمٕفُـ جمئز، وهللم،مهؾ مُتروه إن مل  تد متـ يَتتدي هللتف، وإٓ   4)

 ؾحرام ـام يدل ظِٔف افَْؾ وٓ ؾرق هللغ افِحـ ا،ع واخلٍل.

 . 7/78)، حمصٔص افبْمين ظذ ذح افزرؿمين  1/279)، حمصٔص افدشقؿل  1/267)يْير: مْا ا،ِٔؾ 
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  ، وأةثلتهاملؤذنني حلنةن الثاني  صور الفصل . 2

تًديتد، نورد نهؾ افًِؿ ظددًا مـ افِحتقن ذم إذان ظتذ شتبٔؾ افتٍهتٔؾ واف

 ، وحذروا مـ افقؿقع ؾٔٓم.وظّدوا ؾًِٓم مـ افٌِط

مم نورده نهؾ افًِؿ، مع افتتدفٔؾ ظتذ ـتؾ مستٖفص، وافتٍهتٔؾ ؾٔٓتم،  ذـروشٖ

 وهللٔمن احلُؿ ذم ـؾ مْٓم.

ِ حقن افتل ذـرهم نهؾ افًِؿ هللمظتبتمر  وؿد رنيت ننّ  مـ ادْمشب تَسٔؿ هذه اف

وشتببف، ؾٔتَتدم مْتمط ادْتع  افِحتـ : فًٔترف وجتفإػ نرهللع صتقر مْمط ادْع ؾٔٓم

َِّ و  هللمب اإلصمرة إفٔٓم وافتّثٔؾ هلم. ، فُٔقن مم هللًد ذفؽ مـتفظ

ٓ خيرج ظتـ نرهللًتص نٕتقاع،  -ذم افٌمفب-ؾٕ٘ف افٌِط ذم ندار إذان هللمشتَرار و

 وهل:

 افزيمدة ؾٔف. إول:

 افَْص مْف. الثاين:

 اإلهللدال. :لثالثا

 افقؿػ وافقصؾ. الرابع:

 وؿد نؾردت ـؾ ٕقع هللّبحث مٍْهؾ.

 وتٍهِٔٓم ظذ افْحق افتميل:
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 الزيادة يف األذان:ث األول املبح. 1. 2

ف، مْتف متم فتٔس ؾٔؾال يزاد ، ف حلـافزيمدة ذم فٍيإصؾ ذم إذان افتقؿٔػ، و

موٓ يقضع ذم نفٍمطف مم فٔس مْٓ
(1)

. 

، ظذ ٕتزاع هللٔتْٓؿ ذم إذان ظذ ادْع مـ افزيمدة -ذم ا،ِّص-اتٍؼ افٍَٓمر فذا 

 ذم هللىالن إذان هللف.

 :وأثرها دم البطالن الزيادة دم إذان* حترير حمل اخلال  دم 

 افزيمدة ذم إذان ٕقظمن:

افزيمدة افتل تٌر مًْك إذان، نو تزيد ذم نذـمره، ؾٓتذه افزيتمدة  :الـوع إول

 ٓ دمقز، وتبىؾ إذان، وٓ يًتد هللف مًٓم، وحُل إيمظًم.

ذم ا،ّتؾ: مثتؾ ؿتقل: )اهلل  ٓ تٌر ادًْك، وٓ تزيتدافزيمدة افتل  الثاين:الـوع 

 .مـ افهقر، وؽرهم إـز ، هللدًٓ مـ )اهلل نـز 

 ؾألهؾ افًِؿ ذم صحص إذان مًٓم ؿقٓن:

نّن هذه افزيمدة تبىؾ إذان: ٕن إذان تقؿٍٔل، وافزيمدة ظِٔتف  الؼول إول:

احلٍْٔص، وهذا مذهب ؽر مؼوظص
(2)

وادمفُٔص ،
(3)

واحلْمهللِص ،
(4)

. 

                                        

 . 1/788)، اؿتومر افكاط ادستَٔؿ ٓهللـ تّٔٔص  1/767)يْير: اددخؾ ٓهللـ احلمج   1)

، ؾتتا  7/24)، وٕحقه ذم ظّدة افرظميص ظتذ ذح افقؿميتص فُِْتقي  1/49)يْير: حمصٔص افدرر ظذ افٌرر   7)

وظبمرتتف:   122)ص:، حمصٔص افىحىتموي ظتذ ادراؿتل  1/782)هللمب افًْميص هللؼح افَْميص دال ظع ؿمري 

 )َٕص هللًض حروؾٓم نو زيمدة ؾٔٓم ؾال حيؾ ؾٔف، وٓ حيّؾ شامُظُف .

وذـر احلٍْٔص: نّن ادهع إذا زاد ذم افٍِظ، مل يك صمرظًم: ـَقفف: )إـز ، وٕحقه. يْير: حمصتٔص افتدرر ظتذ 

 . 1/55)افٌرر 

 . 1/767)يْير: اددخؾ ٓهللـ احلمج   2)

 . 1/789)، حقار اإلؿْمع فِبٓقيت  1/774)، افٍروع ٓهللـ مٍِا  1/788)راط ادستَٔؿ تيْير: اؿتومر افه  4)
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هتت : )فتق نهللتدل حرؾتًم هللحترف مل تهتا تِتؽ 1149ت ) ؿمل افدمردار 

افُِّص، ؾ٘ن مل يًدهم هللىؾ إذان .. ونن ٓ يزيد حرؾًم 
(1)

. 

نٕتف ٓ ) -شاهلل إـتز»ذم افذي يَقل: - ؿمل حمّد هللـ ظبد اهلل هللـ احلُؿو

  زئ مـ إحرامف، ونٕف هللّْزفص مـ مل يُز
(2)

. 

فُتـ ٓ صتؽ ذم  ،افتل ٓ تٌر ادًْتك ٓ تبىتؾ إذاننن افزيمدة الؼول الثاين: 

إن زاد مـ إذان نو مـ ذـر لختر ): نٕف  ذـرواؾوهذا مذهب افنمؾًٔص،  ،ـراهتٓم

 ٓ يٗدي إػ اصتبمه مل يرض
(3)

 يٌّر ادًْكمم ٓ إن زاد ؾٔف ) ،
(4)

. 

ر زيتتمدة ٓ متْتتع اشتتؿ توٓ توتت: )هتتت  977)ت   رهللْٔلتافنتتاخلىٔتتب ؿتتمل 

 افتُبر
(5)

. 

ّٔده هللًض افنمؾًٔص: هللٖن ضمهللط مم يو ر افٍهؾ هللف وٓ يهتا مًتف افٍهتؾ توؿ

ثالث ـِامت ؾٖـثر هللزيمدة
(6)

. 

وهللف ؿمل هللًض احلْمهللِص
(7)

. 

                                        

 . 145)ص:حتٍص اخلالن فِدمردار   1)

 . 116)ص:اختالف نؿقال ممفؽ ونصحمهللف ٓهللـ ظبد افز   7)

 . 7/478)، ادٓامت فإلشْقي  1/59)روض افىمفب ٓهللـ ادَري   2)

 . 1/69)روض افىمفب ٓهللـ ادَري   4)

وؿد تقشع هللًض متٖخرهيؿ ذم ضرد هذا إصؾ، ؾجّقزوا إضمؾص ـِّص )شتٔدٕم  ذم افنتٓمدة افثمٕٔتص ذم إذان. 

 . 1/781)، إظمٕص افىمفبغ  1/286)، حمصٔص ا،ّؾ ظذ ادْٓج  187)ص:يْير: ادْٓج افَقيؿ 

 . 1/176). يْير: مٌْل ادحتمج  وؾٔٓم ٕير)ؿمل اإلشْقي: 

 . 1/112)اإلؿْمع فِخىٔب افؼهللْٔل   5)

 . 1/226)حمصٔص ا،ّؾ   6)

 . 1/789)حقار اإلؿْمع   7)
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 ، ؾتتذـر اهللتتـ متتمزه متتع هللًتتض افَٔتتقد وذهتتب هلتتذا افتترني هللًتتض احلٍْٔتتص

هت  تٍهٔاًل ؾٔام يستثْك مـ افبىالن هللمفزيمدة، ؾتذـر نن افزيتمدة افتتل ٓ  616 )ت

 تٍسد ٕقظمن:

رف افُِّتص ؾٕ٘تف ٓ يٍستد: مثتؾ: تزاد حرؾًم شمؿىًم، مـ ؽر تٌٔتر فهت نإ -أ

ّٕم ٓ إفف إٓ اهلل  هللزيمدة إفػ ذم )نّن .  )نصٓد ن

افتْيؿ واحلُُتؿ  إن زاد حرؾًم ٓ تقجبف افُِّص ذم إصؾ، فُتـ ٓ يتٌتر -ب

وٓ يَبا ادًْك ؾٕ٘ف ٓ يٍسد نيومً 
(1)

. 

 :إذان بالزيادة دم* صور الؾحن 

 افهقر افتمفٔص:فف افًديد مـ افهقر، ويُّـ إيمهلم ذم زيمدة هللمفافِحـ 

 .زيمدة حرف فٔس ذم إذان  1)

 .زيمدة صّدة ذم إذان  7)

 .زيمدة تْقيـ  2)

 .زيمدة حرـمت ؽر ادقجقدة  4)

 .إصبمع احلرـمت  5)

  .زيمدة ادد  6)

 :وتٍهِٔٓم ونمثِتٓم ذم ادىمفب افستص افتمفٔص

                                        

 . 1/278)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   1)
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 :ذاندم إزيادة حر  ادطؾب إول: . 1. 1. 2

 صورة ادسللة:* 

 .ذم إذان فٔست مْف ومل ترد شامظمً  نحد حروف اهلجمرني زيمدة 

 حؽؿفا:* 

نو مـ ـٍٔٔتٓمافزيمدة ِمـ حروف إذان  ذـر افٍَٓمر نٕف ُيّْع
(1)

. 

إذ هللًض ادٗذٕغ ؿد يزيد حرؾتًم ذم إحتدى ـِتامت إذان متـ ؽتر ؿهتٍد مْتف 

 هللسبب حلْف ذم نذإف، ومبمفٌتف ذم ـٍٔٔص افْىؼ.

وزيمدة احلرف ختتِػ ظـ إصبمع احلرـص، ؾزيمدة احلرف ٕىَف وفٔس مقجتقدًا 

وشتٖٔيت ذم ، حرؾتمً هللمفُِٔص، ونمم اإلصبمع ؾٕ٘ف ادبمفٌص ذم ٕىؼ احلرـتص حتتك تُتقن 

 ش.ادىِب اخلممس: افزيمدة هلل٘صبمع احلرـص»

 :لزيادة حر  دم إذانأمثؾة * 

ّْٔتقا ذـر افًِامر نمثِص فزيمدة حترف ذم إذان،  ومتـ  ،نّن ذفتؽ متـ افِحتـوهلل

 :ذفؽنمثِص 

 :«كزأواهلل »، أو «وأهلل أكز»قول ادمذن: ( 2، 1)

متع نو  ا،الفص فٍظ ، مع مهزة افَىع ذمادبتدنة ؿبؾ ا،ِّص  واوٍ )هللزيمدة  وذفؽ

 .افقصؾ، ؾُالمهم حلـمهزة 

 :صقرتمنفف ، ويَع ؾٔف هللًض ادٗذٕغمسّقع ووهذا افِحـ 

                                        

 . 1/782)ؾتا هللمب افًْميص هللؼح افَْميص دال ظع ؿمري   1)
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ذم افتُبرة افثمٕٔص ظْتد وصتؾ يِتتل افتُبتر: )اهلل نـتز واهلل  :الصورة إوػ

شٖٔيت حُّٓم ذم اإلصبمعنـز ، و
(1)

. 

ظْد اهللتدار يِص افتُبر الثاين:الصورة 
(2)

 ، وهل ادرادة هْم.

، وفُتـ هتؾ : إذ ٓ وجتف فتف ذم افٌِتصافذي حذر مْف افٍَٓمر افِحـوهل مـ 

 :  ؾٔف تٍهٔؾ ؾ٘هنم ظذ حمفتغ خٍٔمً يًد حلًْم جًِٔم، نم 

ز متـ فٍتظ ا،الفتص، ؾتْىتؼ هُتذا: هللمفقاو مع ؿىتع اهلّت يِتَ إذا نُ  احلالة إوػ:

 ش.وأهلل أكز»

 ؾٓذا مـ افِحـ ا،ع فسببغ:

د مؾستترى نهنتتم متتـ افزيتتمدة ذم إذان، وتَتتدم نّن هللًوتتًم متتـ نهتتؾ افًِتتؿ يتت -1

 إذان ؛م.

ٕن إضمؾص افقاو مع ؿىع اهلّز، يتدل  ظتذ مًْتك ؾمشتد،  :نهنم تٌر ادًْك -2

 ؾُٖن اهلّز نيت هللف مـ هللمب آشتٍٓمم، وهق يَْؾ ادًْك ٕمر ؾمشد.

ؿمل : ؿىع اهلّز ظْدـ ا،ع ح، ونهّنم مـ افِذفؽٍَٓمر ظذ وؿد ٕص هللًض اف

: )ؾ٘ن ؿمل: )ونهلل نـتز  ؛ّتزة متع مـ ؾَٓمر احلْمهللِص هت  1197)ت  افبًع 

افقاو مل يًتد هللف 
(3)

. 

: )ذوضٓتم .. وظتدم زيتمدة واو هتت  977)ت   ْٔلرهللتوؿمل اخلىٔب افن

                                        

 . ادىِب اخلممس: إصبمع احلرـمت . 5. 1. 7شٖٔيت ذم )  1)

 شقاًر ذم افتُبرة إوػ، نو افثمٕٔص إذا ُوؿػ ظذ إوػ واهللتدن افثمٕٔص.   7)

 .  1/185)ـنػ ادخدرات فِبًع احلْبع   2)
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 .. إن اختّؾ واحد مْٓم مل تًَْد صالتف ؿبؾ ا،الفص
(1)

. 

ر زيتمدة )واو  ؿبتؾ ا،الفتص، ت: )وتوهت  1887)ت  ل توؿمل افنزامِس

وطمهره وفق جمهاًل 
(2)

. 

، ، ؾٓتق حلتـشواهلل نـتز»وصؾ اهلّتز، هُتذا: مع هللمفقاو  يِتَ إذا نُ  احلالة الثاكقة:

وٓ يٌّره وفُْف مـ افِحـ اخلٍل ادُروه: ٕٕف ٓ حئؾ ادًْك
(3)

. 

 دم آخر إذان: «وٓ إله إٓ اهلل»( قول ادمذن: 3)

، وٓ وجتف فتف ذم ؿبتؾ ا،ِّتص، وهتق زيتمدة حلترف مل يترد شتامظمً   واوٍ )هللزيتمدة 

 .مـ افِحـ افقاضا قوه افٌِص،

إذان هللف ٕير: هللْمًر ظتذ اخلتالف افستمهللؼ ذم افزيتمدة ذم إذان وفُـ ذم إهللىمل 

هؾ تبىِف نو ٓ 
(4)

 

ٓ يبىؾ إذان إن زيمدة افقاو ؿبؾ )ٓ إفف إٓ اهلل  ؿمل هللًض نهؾ افًِؿ: وفذا 

؛م فُقهنم ٓ تٌر ادًْك
(5)

 ؾٓق مـ افِحـ ادُروه. .

 :«ٓ إله إٓ الؾفه»( قول ادمذن: 4)

متـ   اهلتمر)اإلتٔمن ؛تمر زائتدة هللًتد ظذ افتحذير مْف،  صَّ افذي ُٕ ومـ افِحـ 

هللًتض ، وؿتد ّٕبتف ظتذ هتذا افِحتـ شنصٓد نن ٓ إفتف إٓ اهلل»ذم  شاهلل»فٍظ ا،الفص 

                                        

 . 1/112)اإلؿْمع فِخىٔب افؼهللْٔل   1)

 . 1/484). ويْير: احلقار اددٕٔص فُِردي  1/459)حمصٔص افنزامِز ظذ افْٓميص   7)

 . 6/62)ص افدائّص فإلؾتمر يْير: ؾتموى افِجْ  2)

 . افزيمدة ذم إذان .1. 7يْير مم تَدم ذم مبحث )  4)

 . 6/62)يْير: ؾتموى افِجْص افدائّص فإلؾتمر   5)
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احلٍْٔص
(1)

ادمفُٔصؾَٓمر مـ  هت  899)ت   وقر  زَ ، و
(2)

، وؽره
(3)

. 

فٔستت متـ حتروف ادتد،  )اهلتمر نن حيمول ادٗذن متّد اهلتمر، و :وصقرة ذفؽ

 ؾُٔقن حََٔتٓم زيمدة همر.

هتق ختالف إوػ: ٕٕف ٓ يٌر ادًْك، و :وهذا مـ افِحـ اخلٍل هللال إصُمل

 افتْبف فف دؿٔؼ.ّٕن 

     

 

                                        

. وؾٔٓتم:  1/712)، افْٓر افٍمئؼ  1/227)، افبحر افرائؼ  1/72)، افٍتموى اهلْديص  1/797)ؾتا افَدير   1)

 )نّن مّد همر )اهلل  خىٖ فٌقي .

 . 1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   7)

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/428)يْير: مقاهب ا،ِٔؾ   2)
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 :ذاندم إ زيادة صّدةادطؾب الثاين: . 2. 1. 2

، إذ افنتدة حترف شتمــ، ؾَّٓ َستمـ صقر زيتمدة احلتروف: تنتديد احلترف ادُ 

 .إذانيؾ ذم شمــ ؾحََٔص تنديد افُِّص ؽر ادنددة زيمدة حرف 

 دم غر حمّؾه:* حؽم التشديد 

 حُّف مـ حٔث إدار ممْقع، ويًد حلًْم.

ؾ ذم ادسٖفص اختالف ظْد هللًض افٍَٓمر مـ احلٍْٔتص َِ وهؾ يُقن حلًْم جًِٔم  ُٕ 

 وافنمؾًٔص ظذ افتٍهٔؾ افتميل:

 ادًْتك وٓ ، ؾت٘ن ـتمن ٓ يٌترِّ حلتـ إن اإلتٔمن هللمفتنديد ذم ؽر مقضًف أوًٓ:

 . هللًض احلٍْٔص وهذا ؿقل .ال يقجب ؾسمداً ؾيَبا افُالم 

ؾَتمل هللًوتٓؿ: ٓ  ،ؾَٓتم هؿؾتمختِػ  ، ادًْتك ويَتبا افُتالموإن ـمن يٌرِّ 

 .دؾًًم فِحرجإذان: ٍسد ي

إذان ٍسديوؿمل ظممتٓؿ: 
(1)

. 

ّن متـ ذـتروا نو وهتق ؿتقل افنتمؾًٔص، ومل يٍّهتِقا، مىَِمً  ظدم اإلؾسمد ثاكقًا:

ادخٍػ نشمر، ونجزنهاحلرف صّدد 
(2)

. 

ظدم إرادة هذا اإلضالق، ؾَد ّٕهتقا ذم هللًتض ادستمئؾ وافيمهر مـ مذهبٓؿ: 

إذا تٌّر ادًْك ظذ نن زيمدة افندة مبىِص فألذان
(3)

. 

                                        

 . 1/278)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   1)

رواين ظذ ت، حمصٔص افن 7/75)، حمصٔص هللٔجرمل ظذ اخلىٔب  1/115)يْير: اإلؿْمع فِخىٔب افؼهللْٔل   7)

 . 7/26)افتحٍص 

 . افَمدمص.7، 6، 5يْير ادسمئؾ:   2)
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 :ؾٔف هللزيمدة افنّدةذم إذان فِحـ افتل نوردهم افٍَٓمر مثِص إومـ 

 :«اهلل أكز  »( قول ادمذن: 5)

وؿد ظتّده ظتدد متـ ، ادحٔؾ فًِّْك ِحـاف، وهق مـ شنـز»هللتنديد افبمر مـ 

: هتت  977)ت   رهللْٔلتؿتمل اخلىٔتب افنت، ذم تُبترة اإلحترام جِٔتمً  افنمؾًٔص

.. إن اختّؾ واحتد مْٓتم مل تًَْتد .. وظدم مّد هللمر نـز، وظدم تنديدهم:)ذوضٓم

 صالتف
(1)

. 

ر تنتديد افبتمر، وطتمهره وفتق تهت : )ويو 1887 )ت وؿمل افنزامِز 

جمهاًل 
(2)

. 

 وهذا مقجقد نيوًم ذم إذان.ِٓؿ ذم إهللىمل افهالة هللف: إؾسمد ادًْك، وتًِ

تف ٓ يُّتـ تنتديُدهم إٓ هللتحريتؽ افُتمف: ٕن افبتمر متبىالً ووجف ـقٕتف  ّٕ : ن

، وإذا حرـتت شتمـْتغ اددؽّص شتمـْص، وافُتمف شتمـْص، وٓ يُّتـ افْىتؼ ؛تام

شزَّ ـَ نَ »تٌرَّ ادًْك ٕٕف يهر افُمف 
(3)

. 

 :«اهلل أكز  »( قول ادمذن: 6) 

 مرؾَٓتتحتتذر مْتتف هللًتتض ، وهتتق متتـ افِحتتـ افتتذي شنـتتزّ »هللتنتتديد افتترار متتـ 

افنمؾًٔص
(4)

مبىؾ فألذان وافهالةجع حلـ ٕف ذـر هللًوٓؿ: نو، 
(5)

. 

                                        

 . 7/14)، حمصٔص هللٔجرمل  1/112)اإلؿْمع فِخىٔب افؼهللْٔل   1)

 . 1/459)حمصٔص افنزامِز ظذ افْٓميص   7)

 ، وؿمل: إن افبىالن ؾٔٓم طمهر. 1/226)ويْير: حمصٔص ا،ّؾ 

 . 199)ص:، هللؼى افُريؿ  7/14)، حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص  1/151)مٌْل ادحتمج   2)

، احلتتقار اددٕٔتتص فُِتتردي  1/459)، هنميتتص ادحتتتمج  7/12)، حتٍتتص ادحتتتمج  1/151)مٌْتتل ادحتتتمج   4)

 . 199)ص:، هلُلؼى افُريؿ هللؼح مسمئؾ افتًَِّٔؿ فبمظنـ  1/484)

 . 1/459)، هنميص ادحتمج  1/151)مٌْل ادحتمج   5)
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ّٕف مردود)هت  ظـ هذا افَقل:  1884)ت  افرمع افنّس ؿمل  ـام ؿمفف  :إ

  ادًْكٓ تٌّر هللمفتنديد ؾزيمدتف  ،ؽر واحد: إذ افرار حرف تُرير
(1)

. 

ل هللًض متٖخري افنمؾًٔص: )وٓ يرض تنديد افرار مفذا ؿ
(2)

. 

ؾمٕطٓر نن افتنتديد فتٔس حلْتًم جِٔتًم، وإٕتام هتق خٍتل، وهتق ختالف إوػ 

 وخهقصًم ظْد افقؿػ: دم شٖٔيت نن )افرار  حرف تُرار.

د أن ٓ إله إٓ اهللَص أَ »قول ادمذن:  (7)   :«ف 

د ، وهق مـ افِحـ افذي ؾٔف زيمدة حلترف،  ّٓ ـتام نّن متـ هللتنديد اهلمر مـ )نص

 ٓزم هذا افتؤًػ: حتريؽ )افنغ .

ورهللام ـمن مسّقظًم ذم مْف،  واوحذرهذا افِحـ، إػ وؿد ّٕبف هللًض نهؾ افًِؿ 

ؿهللِده
(3)

. 

يٌتّر  توتًٔػ احلترف ٓ٘ن ؾت ،وهذا افِحـ مُروه: ٕٕف متـ افِحتـ اخلٍتل

 ادًْك.

 :«أصَفد أن  ٓ إله إٓ اهلل»قول ادمذن:  (8)

ـٌ  ، ٕن وإٕتام هتل ٕتقن خمٍٍتص : ّٕن ؾٔٓم توتًًٍٔم فِْتقن،هللتثَٔؾ )نّن ، وهق حل

 .)نْن  هْم خمٍٍص مـ افثَِٔص، وتبَك ظممِصً 

                                        

رواين ظتذ افتحٍتص ت، حمصتٔص افنت 1/484)، وجزم هللتف ذم احلتقار اددٕٔتص فُِتردي  1/459)هنميص ادحتمج   1)

 . 1/226)، حمصٔص ا،ّؾ  7/12)

 . 1/167)حمصٔص افَِٔق؛ ظذ ادحع   7)

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   2)
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 ، وإٕام هق مُروه.وٓ يٍسده خٍل ٓ يٌّر ادًْك افِحـ وهذا

 افالم)وشٖٔيت تٍهٔؾ ٕىؼ هذه افُِّص، ونهنم تدؽؿ ذم 
(1)

. 

     

 

                                        

 . 55، 54)يْير ادسٖفص رؿؿ   1)
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 :زيادة تـوينادطؾب الثالث: . 3. 1. 2

ن، وهق زيمدة ؾٔف: إذ افتْقيـ  مـ صقر زيمدة احلروف: تْقيـ احلرف ؽر ادْقَّ

 .دون افقؿػ ٕقن شمـْص تثبت حمل افقصؾ

 :ص افِحـ ذم ذفؽومـ نمثِ

 :«أن ٓ إهلًا إٓ اهللأصفد »قول ادمذن: ( 9)

ذـر هللًض ادمفُٔتص نّن متـ نؾحتش افِحتـ هللًض افٍَٓمر، حتك  فوؿد حذر مْ

، وتْقيْٓمشإفف»مـ   اهلمر)مد  :ذم إذان
(1)

. 

حمِٓتم افرؾتع، ووجف ـقٕف ؾمحنًم نن )إفف  اشتؿ )ٓ ، وظْتد شتٔبقيف مبتتدن، و

 وفٔست حرـص نصِٔص، ؾال يها ؾٔف افتْقيـ. ،وإٕام افٍتحص ٕجؾ افبْمر

ونّمم افنمؾًٔص ؾمفَمظدة ظْدهؿ: نٕف ٓ يرض تْقيـ ادًرف
(2)

، وهذا مبْل ظذ 

 ونهنم ٓ تبىؾ إذان. ،تسمهِٓؿ ذم افزيمدة

 مـ افِحـ اخلٍل ادُروه افذي ٓ يٍسد مًْك إذان.هذا يُقن  ؾًذ ذفؽ:

     

 

                                        

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   1)

 . 1/286)، حمصٔص ا،ّؾ ظذ ادْٓج  1/198)حمصٔص افَِٔق؛   7)
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 :زيادة حركات غر ادوجودةادطؾب الرابع: . 4. 1. 2

  افزيمدة ذم إذان تنّؾ: زيمدة احلروف، وزيمدة احلرـمت، ؿمل اهللـ ظمهللديـ

: )يٌر ـِامتف هللزيمدة حرـص نو حرف هت  1757)ت 
(1)

. 

افُِّص، نو زيتمدة صتدة، نو تْتقيـ:  ؾزيمدة احلرف تنّؾ زيمدة حرف فٔس ذم

 وتَّدمت ئًًم.

 حتريؽ احلرف افسمــ.ونّمم زيمدة احلرـص ؾٓل 

 حؽؿه:* 

ظتذ  قافتذا ّٕهت، احلُؿ ظْد افٍَٓمر ذم زيمدة احلرـص، وزيمدة احلرف متَمرهللمن

-وهل احلرـمت نو افسُْمت-مـ احلروف نو مـ ـٍٔٔتٓم شقاًر ادْع مـ افزيمدة 
(2)

. 

ذم افُِّص: إذا ـمن احلرف شمـًْم، ؾحّرـف ادتُِؿ، شتقاًر  صوتيٓر زيمدة احلرـ

 ـمن افتسُغ نصًِٔم ذم افُِّص، نو ظمرضًم فِقؿػ.

 صقرتمن: مهل صنن زيمدة احلرـ ؾٔتبغ فْم

: إذا ـتمن حتريؽ احلرف افستمــ ذم وشتط افُِّتص نو لخرهتم :الصورة إوػ

 .افتسُغ نصِٔمً 

حٔتث نن افستُقن  ذان ادقؿتقف ظِٔٓتمإظتراب لختر يتؾ إ الثاكقة:الصورة 

 .ظمرض فِقؿػ ظِٔف

                                        

 . 1/417)حمصٔص اهللـ ظمهللديـ   1)

 . 1/782)ؾتا هللمب افًْميص هللؼح افَْميص دال ظع ؿمري   7)
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ذان، وممتم إندار وؿد ذـر افٍَٓمر صقرًا متـ افِحتـ هللزيتمدة حرـتص حترف ذم 

 ذـروه:

 :«اهلل أكز»( حتريك الراء دم 01)

نّن هللًض افًِامر يًد حتريؽ افرار وإظرا؛م حلًْم، مٓتام ـتمن  :وحمّؾ افِحـ ؾٔٓم

ظتتدم اإلظتتراب هللمحلرـتتمت يقجتتب ، وفتترار مىَِتتمً ا ويِتتزم تستتُغ ،ٕتتقع إظرا؛تتم

 افيمهرة.

 حلـ. قؾٓادٗذن هم ٖحد ظالممت اإلظراب، ؾ٘ن ؽرَّ هللوهللًوٓؿ يِزم 

ؿد يًد زيمدة ذم حرـص احلرف ظْتد هللًوتٓؿ، وؿتد  هْم ؾ٘ن افِحـؾًذ ذفؽ: 

 يًد تٌٔرًا حلرـص احلرف ظْد لخريـ.

افتل ضمل ؾٔٓم ـالم هللًض افٍَٓتمر، وتًتددت وهذه ادسٖفص مـ ادسمئؾ ادّٓص 

لرا هؿ، وصٍْقا ؾٔٓم مٗفٍمٍت مٍردة
(1)

مـ إؽراب، نو مبمفٌص ذم إهللىمل  ختؾومل  ،

 .مـ احلرـمت مم هللًوٓؿ ٕذان مـ نظرب افرار هللْقعٍ 

شتقاًر حرـص افرار ذم ئتع افتُبترات ذم إذان واإلؿممتص ُؿ هذا ينّؾ واحل

 هللًدهم.ـمٕت إوػ نو افتل 

 لة:ل* حترير ادس

 حترير هذه ادسٖفص ننَّ حرـص افرار هلم حمفتمن:

 ظْد افقؿػ ظِٔٓم. أحدمها:

                                        

 فًبد افٌْل افْمهللِز احلٍْل.  شنـزتهديؼ مـ نخز هللٍتا رار اهلل »مْٓم: رشمفص:   1)
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 ظْد وصِٓم هللام هللًدهم: )اهلل نـز اهلل نـز . الثاكقة:

 * أوًٓ: حركة الراء ظـد الوقف ظؾقفا:

، ثتؿ شتُت، ثتؿ نتتك هللمفُِّتص افتتل شنـتز»ني إذا وؿػ ادٗذن ظذ افرار مـ 

 هللًدهم شقاًر نـمٕت افتُبرة افثمٕٔص، نو افنٓمدة.

ادتذاهب  ؾَٓتمرمظتص متـ ؾمفقجف هْم هق افتستُغ هللتال إصتُمل، ٕتص ظِٔتف ي

إرهللًص ئًمً 
(1)

. 

 نمران:  ؿودفِٔٓ

 .ادتَّدم- شالتؽبُر َجْزمٌ »ادروي: ثر إ -1

7-   َُّ  ْقهم.نن افًرب إذا وؿٍقا ظذ افُِّص ش

جزمٓتتم: ٕن إذان شتتّع  :الصََوابهتتت : ) 1728ت ) ؿتتمل افرهتتقين 

مقؿقؾتتتًم، ومتتتـ نظتتترب )اهلل نـتتتز  فزمتتتف نن يًتتترب )افهتتتالة ، و)افٍتتتالح  

هللمخلٍض 
(2)

. 

ّٔتًم،  فُـ إذا نظرب ادٗذن افُِّص ؾِٔس ذفؽ متبىاًل فتألذان، وفتٔس حلْتًم جِ

ؾجقاهللف: ٓ، هللؾ فق وؿتػ    هت : )هؾ ينسط ا،زم 911)ت  ؿمل افسٔقضل 

رـص صا تُبره، وإًَدت صالتف: ٕن ؿهمرى نمره نٕف سح هللمحلرـص ظِٔف هللمحل

                                        

، روض افىمفتب  7/66)، افبٔمن  1/787)، ذح زروق ظذ افرشمفص  1/417)يْير: حمصٔص اهللـ ظمهللديـ   1)

، ؾتا  7/14)، حمصٔص اهللـ ؿْدس ظذ افٍروع  1/728)، إظمٕص افىمفبغ فبُري صىم  1/59)ٓهللـ ادَري 

 . 1/297)، حمصٔص افًَْري ظذ افروض  7/27)ض مقػ ادقاهب ظذ هدايص افراؽب ٓهللـ ظق

 . 1/218)حمصٔص افرهقين ظذ افزرؿمين   7)
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ذم حمفص افقؿػ، وهق دون افِحـ 
(1)

. 

مل  شنـتز»مـ   افرار): )فق مل  زم هت  977)ت   رهللْٔلتافناخلىٔب وؿمل 

 شذح افتْبٔف»خالؾًم دم اؿتومه ـالم اهللـ يقٕس ذم  :رتيو
(2)

. 

 دخمفٍص إثر ذم ادسٖفص.ؾمفيمهر نّن حتريؽ افرار مُروه: 

 * ثاكقًا: حركة الراء ظـد وصؾفا بام بعَدها:

نـز  نـز اهلُل إذا وصؾ يِتل افتُبر )اهلُل
(3)

، ؾحرـص افرار إوػ ؾٔٓم نرهللًتص 

 نوجف ذـرهم افٍَٓمر:

 : نهنم شمـْص ؾَط، ؾَٔمل: )اهلُل نـتْز اهلل نـتز ، ويتحَتؼ ذفتؽ )الوجه إول

 ارافرَّ )هللسُتص فىٍٔص جدًا ظذ 
(4)

 . 

، ٕتص ظِٔتف هللًتض ظْتد هللًتض افٍَٓتمر وهذا افتسُغ هق ادستتحب وإوػ

احلٍْٔص
(5)

..  

                                        

 .شضّـ احلموي»  1/247)ا،قاب احلزم ظـ حديث افتُبر جزم   1)

 . 1/112)اإلؿْمع فِخىٔب افؼهللْٔل   7)

 . 7/66)  نن افتسُغ ُشْص، ويْير: افبٔمن 1/728)وذـر هللُري صىم ذم إظمٕص افىمفبغ 

تؾِّ تُبترٍة   2) ـُ اختِػ افًِامر ذم إؾوتؾ ذم إذان هتؾ هتق وصتؾ افتُبرتتغ مًتًم هللتمفْىؼ، نو ؾهتِٓام وإؾتراد 

  .98هللمفْىؼ. وشٖٔيت هللحث هذه ادسٖفص رؿؿ )

 . 1/728)إظمٕص افىمفبغ فبُري صىم   4)

 . وؾٔف )إوػ ا،زم . 1/97)جمّع إهنر   5)

ؿمل اهللـ ظمهللديـ: )شمـْص هللال حرـص ظذ مم هق طمهر ـالم اإلمداد، وافزيًِل، وافبدائع، ويمظص مـ افنمؾًٔص  

 . 1/416)يْير: حمصٔص اهللـ ظمهللديـ 
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وهللًض ادمفُٔص.. 
(1)

وهللًض افنمؾًٔص ،
(2)

، وهللًض احلْمهللِص
(3)

. 

 ودلقؾفم ظذ ذلك:

 وا،زم هق افتسُغ. شالتؽبُر َجْزمٌ »إثر ادروي:  -1

نن افتُبر ذم إذان مل يسّع إٓ جمزومًم، ومل يسّع مًرهللمً  -7
(4)

  ، ؿمل ثًِب

: )إذان مقؿقف ا،ّؾ: ـام شّع هت  791)ت 
(5)

. 

: )إٕام جًؾ إذان مبًْٔم ٓمتتداد افهتقت شذح خِٔؾ فِخرر»ذم جمر  -2

وافستالمص متـ  ،اإلؿممص: ٕهنم ٓ حتتمج فرؾع صقت فالجتامع ظْتدهمؾٔف ونظرهللت 

افِحـ ذم إذان مستحب 
(6)

. 

 .خًٍٔم مُروهمً  حتريؽ افرار حلْمً  هللًوٓؿ دَّ وظذ ذفؽ ظَ 

                                        

، إحتتتمف ذوي افتتذـمر  1/748)ر فِتتدمري ادتتمفُل ت، حتبتتر ادختهتت 65)ص:رشتتمفص ذم إذان فًِّتتمؾري   1)

 . 1/486)وادًرؾص ٓهللـ ؽمزي 

هؾ ا،زم هللمفتسُغ صٌٍص واجبص، نم نهنم مْدوهللتص  ؿتقٓن ظْتد ادمفُٔتص، ويٓتقرهؿ ظتذ نهنتم فِْتدب. ؿتمل و

ادمزري: )اختمر صٔقخ صَِٔص جزم إذان، وصٔقخ افَرويغ إظراهللف، وا،ّٔع جمئز . يْير: ٕهتٔحص ادتراهللط 

،  1/289)مصتٔص ادتدين ، ح 1/728)، حمصتٔص اخلترر ظتذ خِٔتؾ  1/781)، حمصٔص افبْتمين  1/144)

 . 1/787)، ذح زروق  1/486)إحتمف ذوي افذـمر وادًرؾص ٓهللـ ؽمزي 

 . 1/728)، إظمٕص افىمفبغ فبُري صىم  7/12)حتٍص ادحتمج   7)

رهم: ٕن افِحتـ ٓ يٌتر ت : )وٓ يرض ضؿ افرار مـ نـز وٓ ؾتحٓتم وٓ ـست1/226)جمر ذم حمصٔص ا،ّؾ 

 ،ّع .ادًْك، خالؾًم 

ُزي اختمر اشتحبمب ترك اإلظراب ذم إذان واإلؿممص مًًم. 7/44)خمتك اهللـ متٔؿ   2) ًُ  . وؾٔف نّن اهللـ هللىص اف

متع حمصتٔص   1/488)، هنميتص ادحتتمج  7/66)، افبٔمن فًِّراين  1/748)حتبر ادختك فِدمري ادمفُل   4)

 افرصٔدي.

 . 1/486)إحتمف ذوي افذـمر وادًرؾص ٓهللـ ؽمزي   5)

 . 1/728)حمصٔص اخلرر ظذ خِٔؾ   6)
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إوػ فًِقام  شَز ـْ نَ »: )إظراب  ؿمل إهللٔمري
(1)

. 

هتت :  974)ت  وهللًوٓؿ جًِف ختالف إوػ، ؿتمل اهللتـ حجتر اهلٔتّتل 

)يسـ جزم افرار وإ مهللف ؽِط 
(2)

. 

 :وأجقب ظن اشتدٓهلم

هللٖن مًْك إثر ادستدل هللف: اشتحبمُب تَىٔع افُِامت هللمفقؿػ ظذ ـؾ يِتص، 

نٕتف متع ظتدم  وفٔس مًْمهحيهؾ ا،زم وافسُقن، وظْد افقؿػ ظذ يؾ افتُبر 

ومل يرد هللف ترك  شوالؼراءة جزم»: جمر ذم إثرإظرا؛م، ـام افقؿػ ظذ ا،ِّص يسك 

إظراب افَرلن وليمتف مع افقصؾ، هللؾ مًْمه: نٕف يستحب فتف نن يَّىتع افَترارة ليتًص 

ليصً  نٕف ـمن يَّىع افٍمحتص ليصً  ^ هللمفقؿقف ظِٔٓم: ـام جمر ظـ افْبل ليصً 
(3)

. 

ـ، نو تٍتتتا ؾَتط)الوجَه الثََاين(:  ُّ وهتتق ؿتقل احلٍْٔتتص ،نهنتم تستت
(4)

، وهللًتتض 

ادمفُٔص
(5)

افنمؾًٔص، وهللًض 
(6)

. 

                                        

 . 1/486)إحتمف ذوي افذـمر وادًرؾص ٓهللـ ؽمزي   1)

 . 7/12)حتٍص ادحتمج ٓهللـ حجر اهلٔتّل   7)

 .شذح اهلدايص»، َٕاًل ظـ ادجد ذم  7/14)حمصٔص اهللـ ؿْدس ظذ افٍروع   2)

نـثتر ؾٔٓتم  شتهديؼ متـ نختز هللٍتتا رار اهلل نـتز»نّفػ افنٔخ ظبد افٌْل افْمهللِز رشمفًص ذم هذه ادسٖفص شامهم   4)

ْٓم  َُّ ـ افراَر مـ )اهلل نـز  إول، نو يهِٓم هللتت)اهلل نـتز  افثمٕٔتص، ؾت٘ن شت ُِّ ْص نن يس افَْؾ، وحمصِٓم: نّن افس 

ُقن ؾحرك افرار هللم ْص: ّٕن ضِب افقؿػ ظذ )نـز  ـٍك، وإن وصِٓم ٕقى افس  فٍتحص، ؾ٘ن ضّٓم خمفػ افس 

َك هللمفٍتا. يْير: حمصٔص اهللـ ظمهللديـ   . 1/417)إول صّره ـمفسمــ نصمفص ؾُحرِّ

 . 1/278)ويْير: افٍتموى افتتمرخمٕٔص 

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/486)إحتمف ذوي افذـمر وادًرؾص ٓهللـ ؽمزي   5)

تؾ تُبرتتغ .  827ؿمل اهللـ ادَري افنمؾًل )ت   6) ـُ هت : )ويٍتا افرار ذم إوػ، ويسُـ ذم افثمٕٔص، ؿمرٕتًم هللتغ 

 . 7/49) . ويْير: افْجؿ افقهمج فِدمري 1/59)روض افىمفب ٓهللـ ادَري 
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 ووجه الػتح فقه:

ّٔص افقؿػ وافسُقن ّٕف وصؾ هللْ ن
(1)

. 

 :ذم شبب ؾتا افرار ثؿ اختِػ

 هل حرـص افتَمر افسمـْغ، وإٕام مل يُرسوا حٍيًم فتٍخٔؿ افالم. فؼقل: -1

حرـص مهزة افقصؾ َِٕت إػ افرار وققل: -2
(2)

. 

ِّػٓوهذه افتقجٔ مت ؾٔٓم تُ
(3)

. 

: )ظقام افْمس يوّقن افرار مـ )اهلل هت  481)ت   ؿمل نهللق ظبٔد اهلروي

نـتتز ، وـتتمن نهللتتق افًبتتمس يَتتقل: )اهلل نـتتْز اهلل نـتتْز ، وحيتتتج هللتتٖن إذان شتتّع 

مقؿقؾًم ؽر مًرب ذم مَمضًف: ـَتقهلؿ: )حتلَّ ظتذ افهتالْة، حتلَّ ظتذ افٍتالْح  

إفتػ متـ  تحتصُ ؿمل: وإصؾ ؾٔف: )اهلل نـْز اهلل نـْز  هللتسُغ افترار، ؾحّقفتت ؾ

   افرار)إػ   شاهلل»
(4)

. 

، ونٕف يمظص ممـ يذهب هلذا افرني نّن خممفٍص افٍتا هللمفوؿ يُقن خىٖ دَّ وؿد ظَ 

هتت : )افستْص نن يستُـ افترار ..  1757)ت  ؿمل اهللتـ ظمهللتديـ ، خالف افسْص

وإن وصِٓم ٕقى افسُقن ؾحرك افرار هللمفٍتحص، ؾ٘ن ضّٓم خمفػ افسْص 
(5)

. 

                                        

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/417)حمصٔص اهللـ ظمهللديـ   1)

، افبٔتمن فًِّتراين  1/289)، حمصتٔص ادتدين ظتذ ـْتقن  1/486)إحتمف ذوي افذـمر وادًرؾص ٓهللتـ ؽتمزي   7)

(7/66 . 

  .1/289)ؿمفف ذم حمصٔص اددين ظذ ـْقن   2)

 . 7/66). ويْير: افبٔمن فًِّراين  1611)ص:افٌريبغ فِٓروي   4)

 . 1/278)خمٕٔص . ويْير: افٍتموى افتتمر 1/417)حمصٔص اهللـ ظمهللديـ   5)
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هتتت : )شتتًّت نـثتتر ادتتٗذٕغ  852)ت  لتافراظتتل إٕدفستت ؿتتمل حمّتتدو

ويهتِقن افتُبتر هللتمفتُبر، ؾَٔقفتقن: )نـتَز اهلل  شنـتز»يٍتحقن افترار متـ فٍتظ 

نـتتز ، ورنيتتت هللًتتض افًِتتامر ذم افقؿتتت يْتتمطرون ظِٔتتف ويًتَدوٕتتف صتتقاهللًم، هللتتؾ 

ّٕف متًغ، وٓ  قز ؽر افٍتا  يزظّقن ن
(1)

. 

 :هت 852)ت  اظل ادمفُل ، هللام ذـره حمّد افرَّ افرارؾتا وؿد اظسض ظذ 

نن ؾتحف حلـ خممفػ فُالم افًرب ذم حتريُتف هللتمفٍتا، إذا شتِّْم جتقاز وصتِف: )

 ٕٕتتف إذا وصتتؾ تًتتغ رؾًتتف ٕٕتتف ختتز ظتتـ افٍِيتتص افًئّتتص، وهتتل مبتتتدن ختتزه

 ..ش نـز» 

ّٕف حتريؽ ٓفتَمر افسمـْغ، ؾبًٔد ظـ مدرك افهق اب، وـتذفؽ ومـ تٖوفف هللٖ

 مـ جًِف مـ َٕؾ مهزة افقصؾ: ٕن مهزة افقصؾ ٓ  قز َٕؾ حرـتٓم.

إٓ هللًد افسامع، وافٌرض نٕتف مل يستّع  ُب َُ تَ رْ وذفؽ نن افتٖويؾ وافتقجٔف ٓ يُ 

إٓ مقؿقؾمً 
(2)

 جمر حتريُف هللمفٍتا نو ؽره   ...، ؾّـ نيـ 

د.ورهللام حُك يل هللًض نهؾ افًك ا،قاز ظـ ن؛ افًبمس   ادزِّ

َِٕتتف شتتامظًم، ؾُٔتتقن صتتمذًا ذم افَٔتتمس وذم  ادتتزدومل نؿتتػ ظِٔتتف، ؾتت٘ن ـتتمن 

آشتًامل، ؾال يَمس ظِٔف وٓ يًقل ظذ مم جمر مْتف، وإن ؿمشتف ادتزد متـ ظْتد 

ِّؿ ظذ ؿقاظد افْحق: ٕن ؿقاظد افْحق ترده  ٍٕسف، ؾِٔس هللّس
(3)

. 

: هتت 794)ت   لتافبتدر افزرـنتهللًض افٍَٓمر ؾتا افرار حلْتًم، ؿتمل  دَّ ظَ وفذا 

                                        

 . ثؿ خّىٖ هذا افَقل. 228-226)ص:إتهمر افٍَر افسمفؽ فِراظل   1)

  .98شٖٔيت تٍهٔؾ حُؿ افقؿػ نو افقصؾ ذم تُبر إذان ذم ادسٖفص رؿؿ )  7)

 ، هللتكف. 228-226)ص:إتهمر افٍَر افسمفؽ فِراظل   2)
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إُوػ، نو يٍتحٓم ويسُـ افثمٕٔص  شنـز»)فٔتحرز مـ نن يٍتا افرار ذم 
(1)

. 

ٕتّص ظِٔتف يمظتص متـ ؾَٓتمر  ، : نّن افرار تستُـ، وإٓ ؾتوتؿّ )الوجه الثالث

 افنمؾًٔص.

ـام  :صا ظذ إرجا شنـز»  رار)ضؿ  هت : )إنْ  958)ت  ؿمل هللمؿنر 

نؾتك هللف ادتٖخرون 
(2)

. 

افتُبر إوػ، ؾت٘ن مل   رار)هت : )يسـ تسُغ  987)ت  وؿمل ادِٔبمري 

يًٍؾ ؾمٕؾها افوؿ 
(3)

. 

ر ضؿ افرار: ـام نؾتك هللتف ت: )وٓ يوهت  1884)ت   افرمعافنّس وؿمل 

افقافد
(4)

، شإم»متٖخرون تبًًم فِجٔع افْمؿؾ فف ظتـ ٕتص  ، خالؾًم دم اظتّده يعٌ 

  شإم»ؾَد رده ا،الل افبَِْٔل هللٖٕف مل ير ذفؽ ذم 
(5)

. 

 افوؿ ئًًم.ونٕف  قز افتسُغ، وافٍتا،  )الوجه الرابع(:

َٕؾ ظـ هللًتض افنتمؾًٔص نّن افستْص تستُغ رار افتُبترة إوػ، ؾت٘ن مل يًٍتؾ 

ضؿ نو ؾتا
(6)

. 

هت : )ويسـ تسُغ رار افتُبرة إوػ متـ  1218)ت  ؿمل هللُري صىم 

                                        

 . 268)ص:إظالم افسمجد   1)

 . 1/98)ؿالئد اخلرائد فبمؿنر   7)

 . 1/776)ؾتا ادًغ فِِّٔبمري   2)

  مم ّٕهتف: )افهتقاب ضتّٓم: ٕٕتف مرؾتقع فُقٕتف ختزًا ظتـ افٍِيتص 1/126)جمر ذم ؾتموى افنٓمب افرمع   4)

ُد مردود . وهذا ئٍد نٕف يرى افوؿ مىًَِم.  ادًيّص، ومم ؿمفف اُدَزِّ

 . 7/12)، ويْير: حقار افؼواين ظذ افتحٍص  1/468)هنميص ادحتمج   5)

 . 1/728)إظمٕص افىمفبغ فبُري صىم   6)
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 إذان، ومثِٓم رار افتُبرة افثمٕٔص، هللؾ نوػ: ٕٕف يسـ افقؿػ ظِٔٓم.

 ؾ٘ن مل يًٍؾ ني افتسُغ: ؾمٕؾها افوؿ: ني نؾها مـ افٍتا ..

واحلمصؾ نن افقؿػ نوػ: ٕٕف ادروي، ثؿ افرؾع، وننَّ افرؾع نوػ متـ افٍتتا: 

اإلظراب إصِٔص، ؾمإلتٔمن هللف نوػ مـ اجتالب حرـص نخترى ٓفتَتمر  ٕٕف حرـص

 افسمـْغ وإن ـمن جمئزًا.

ٕٕف يقجد مع افقؿتػ  :وٓ يْمذم إول نٕف يْدب ؿرن ـؾ تُبرتغ ذم صقت

إوػ هللسُتص فىٍٔص جدًا   افرار)ظذ 
(1)

. 

إلظراهللٔتص، ا نهنم توؿ ظْد افقصؾ مىًَِم: ٕن هذه حرـتٓم )الوجه اخلامس(:

 .وٓ وجف صحٔا ذم إظرا؛م هللٌره

نن حرـص افترار ضتّص إظراهللٔتص،  الصواب:: )هت  761)ت   ؿمل اهللـ هنمم

وفٔس هلّزة افقصؾ ثبقت ذم افدرج، ؾتَْؾ حرـتٓم إٓ ذم ٕدور 
(2)

. 

  ورجتتتا اإلظتتتراب هللمفوتتتؿ يمظتتتص متتتـ ادحََتتتغ: ـتتتمهللـ ظمهللتتتديـ

هت 1757)ت
(3)

، وؽتره
(4)

هتت :  852)ت ل تافراظتل إٕدفستؿتمل حمّتد ، 

نن يرؾع هللمفوّص: ٕٕف اشؿ مٍترد مًترب، ختز مبتتدن، وفتٔس هللّبْتل  الصواب:)

ظذ افسُقن، ؾٔجب حتريُف هللمفٍتحص، نو هللمفُرسة ٓفتَمر افسمـْغ، وٓ مقؿقف 

ذم إصؾ: ٕٕف وؿػ ظمرض فَهد اإلشامع هللمدد، ؾٔقؿتػ ظِٔتف ظتذ افستُقن، 

                                        

 . 1/728)إظمٕص افىمفبغ فبُري صىم   1)

 . 1/719)مٌْل افِبٔب ٓهللـ هنمم   7)

 . 1/416)حمصٔص اهللـ ظمهللديـ   2)

 . 1/297)حمصٔص افًَْري ظذ افروض   4)
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 فتَمر افسمـْغ..هللمفُرس إذا وصؾ ٓوٓ  قز هللمفٍتا نو 
(1)

. 

 :الصََوابهتتت ، ؾَتتمل: ) 957وؿتتد رجحتتف افنتتٓمب افتترمع افنتتمؾًل )ت 

د مردود  ضّٓم: ٕٕف مرؾقع فُقٕف خزًا ظـ افٍِيص ادًيّص، ومم ؿمفف ادزِّ
(2)

. 

 وهذا افَقل هق افهقاب ؾٔام ييٓر واهلل نظِؿ.

 وإن شتُْت)افرار  هللمفوؿ،  وظِٔف ؾمٕؾوؾ ظْد وصؾ افُِّتغ: نن تًرب

ٕٕف  قز ذم فسمن افًرب وفٌتٓم إجترار افقصتؾ جمترى افقؿتػجمز:  )افرار 
(3)

 :

 .فُْف خالف إوػ

 :ة إوػ( إظراب آخر مجل إذان غر التؽبر11)

إظتراب افتُبترة إوػ ذم يتؾ إذان، وهْتم حُتؿ تَدم ذم ادستٖفص افستمهللَص 

 ـمفتُبرة افثمٕٔص، وافنٓمدتغ، واحلًِٔتغ، وٕحقهم.ٕتُِؿ ظـ ؽرهم مـ ا،ّؾ: 

ؿتمل  ،افستْص افقؿتػ ظتذ يتؾ إذان ؽتر افتُبتراتٍؼ افٍَٓتمر ظتذ نّن وؿد 

 اتػاقاً هللًض ادمفُٔص: )افقؿػ مـ افهٍمت افقاجبص ذم ؽر افتُبرتغ 
(4)

. 

                                        

 . 228-226)ص:إتهمر افٍَر افسمفؽ فِراظل   1)

 . 1/126)ؾتموى افنٓمب افرمع   7)

رورة، توفُـ اختِػ افْحمة هؾ هق خمتص هللمفرضورة نو جمئٌز ذم افْثر   ؾتذهب شتٔبقيف إػ اختهمصتف هللمفوت  2)

 وذهب ـثرون فِثمين: ـمفزخمؼي، واهللـ ممفؽ، وؽرهؿ.

 . 221)ص:، افتسٓٔؾ ٓهللـ ممفؽ  1/488)، ادٍهؾ فِزخمؼي  1/79)يْير: افُتمب فسٔبقيف 

ؿمل نهللق حٍص افٍمد: )وافهحٔا ا،قاز فقروده ذم ـالم اهلل تًمػ متقاترًا ذم مقاضع  يْير: اؿتبتمس نٕتقار 

 . 157)ص:اهلدى ؾٔام يتًِؼ هللبًض وجقه إدا ٕ؛ حٍص افٍمد 

 . 1/218)حمصٔص اددين ظذ ـْقن   4)

 . 7/49)ويْير: افْجؿ افقهمج فِدمري 



 

 

 51 

افقؿقف ظذ لخر افُِّص مـ يؾ إذان هللحرـص مـ افِحـ وؿد ظدّ 
(1)

. 

  :آخر اجلؿلادـع من إظراب دلقل و

مل يَْؾ ظـ نحد مـ افسِػ واخلِػ نٕف ٕىؼ هللف إٓ مقؿقؾمً  فنٕ
(2)

. 

َِ وإصؾ ذم افقؿػ افتسُغ وظدم اإلظراب وافتحريتؽ، ؿتمل مُ    ميَىتٌ

ظتذ افهتالة حتل  : )إذان شّع وؿًٍم ٓ إظراب ؾٔف فَقهلؿ: )حلَّ هت  767 )ت

 ظذ افٍالح ، ومل يسّع ظذ افهالِة وافٍالح
(3)

. 

 َدم.تيدل ظذ ذفؽ إمر هللجزم إذان: هللًّْك ترك إظراهللف: ـام ـام و

: دخمفٍتتتف وإٕتتام هتتق متتـ افِحتتـ اخلٍتتلوهتتذا افْتتقع هللمتٍتتمق ٓ يبىتتؾ إذان، 

ق : )فتهتت  911)ت   ل افستٔقضلقؿتوهق خالف إوػ: وهذا مًْتك إمر، 

ٕن ؿهتمرى نمتره نٕتف سح  :وؿػ ظِٔف هللمحلرـص صا تُبره وإًَتدت صتالتف

 افِحـهللمحلرـص ذم حمفص افقؿػ وهق دون 
(4)

. 

 :«أصفُد أن ٓ إله إٓ اهللٌ»( قول ادمذن: 12)

 وذفؽ هللتحريؽ فٍظ ا،الفص هللمفتْقيـ ذم لخر ا،ِّص، وهذا حلـ مـ جٓتغ:

 فٔست مْقًٕص، ٕن افتْقيـ ٓ يدخؾ ظذ ادًرؾص. شاهلل»: نن همر إوػ

                                        

 . 1/579)تقضٔا إحُمم ٓهللـ هللسمم   1)

 . 1/175)، افروض ادرهللع  7/55)ويْير: ـنمف افَْمع 

 . 7/728)حمصٔص افًدوي ظذ اخلرر   7)

 . 29)ص:ويْير: ادَدمص افًزيص 

 . 1186)ص:ذح شْـ اهللـ ممجف دٌِىمي   2)

 .شضّـ احلموي»  1/247)ا،قاب احلزم ظـ حديث افتُبر جزم   4)
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 : نن ادؼوع جزم افُِّص وظدم إظرا؛م.الثاكقة

: )وهتتتق افِحتتتـهتتتت  هللًتتتد ذـتتتره هلتتتذا  899فتتتذا ؿتتتمل زروق ادتتتمفُل )ت 

نؾحش 
(1)

. 

 :«ٓ إله إٓ اهلل أصَفد أنَ »( قول ادمذن: 31)

وؿتد حتذر متـ هتذا هللتحريؽ افْقن هللمفٍتحص، مع ترك تنديدهم هُتذا: )نَن ، 

افْىؼ ظدد مـ افٍَٓمر وظّدوه حلْمً 
(2)

. 

وإٕتام هتل وهق مُروه ٕٕف زيمدة حرـص ظذ افْقن ٓ وجف هلم ذم ندار افًترب، 

، وافتْبٔتف هلتذا شتٖٔيت تٍهتٔؾ ٕىتؼ هتذه افُِّتصوشمـْص مدؽّص ذم افالم هللًدهم، 

افِحـ
(3)

. 

     

 

                                        

 . 1/289)، وحمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/428). وظْف ذم مقاهب ا،ِٔؾ  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   1)

، حمصٔص اددين ظذ ـْتقن  1/428)، مقاهب ا،ِٔؾ ذح خمتك خِٔؾ  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   7)

(1/289 . 

  .55)رؿؿ ادسٖفص  :يْير  2)
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 :: إصباع احلركاتامسادطؾب اخل. 5. 1. 2

ؿمل نهللق افًبتمس اإلصبمع فِحرـص يُقن هللمدبمفٌص ذم ٕىَٓم، حتك تُقن حرؾًم، 

تهتتر نفٍتتًم،  كاإلصتتبمع هتتق نن تنتتبع افٍتحتتص حتتتهتتت : ) 448)ت  ادٓتتدوي 

 وافوّص حتك تهر واوًا، وافُرسة حتك تهر يمرً 
(1)

. 

ؾ٘صبمع احلرـص يقفد حرف مد مـ جْس احلرـص، وٓ يقفد حرؾًم لخر، ؾ٘صبمع 

ُد  ؾ٘صبمع افٍتحص ظذ اهلتمر يقفتد نفٍتًم ؾتهتبا اف َٓ ٍتحص يقّفد نفًٍم مدّيص: مثؾ: )َنْص

مُد ، وـذا إصتبمع افوتّص يقفتد )واوًا  مديتص، وإصتبمع افُست َٓ رة يقفتد )يتمًر  ت)نْص

 مديص.

اإلصتبمع متـ افزيتمدة ؾٔتحَؼ ؾّٔـ ؾًؾ ذفؽ نٕف نورد حرؾًم زائدًا، وفذا يًتد 

ـ: إٓ ذم ادقاضـ افتل اختٍِت ؿرارة افَرار ؾٔٓم، نو هلتم ، وهق حلظْد ظِامر إدار

وجف ذم افًرهللٔص
(2)

. 

متّدًا فتف، ؾُٔتقن حلْتًم فِحرـتص ؾٔجّع مع اإلصبمع  ادٗذٕغ ضًيبمفغ هللهللؾ ؿد 

 مرـبًم.

هت : )ادتّدات تَتع نفٍتًم نو واوًا نو يتمًر،  478)ت  ؿمل نهللق ادًميل ا،قيْل 

مًدودة حرؾًم  -حلرـمتوإن ـمٕت إصبمظًم -وهل 
(3)

. 

                                        

 . 7/796)افتحهٔؾ فِّٓدوي   1)

 .﴾ٻ   پ  پ  ڀ   ڀ ﴿مثؾ: همر افُْميص: ـام ذم ؿقفف تًمػ:   7)

 ومْٓم ضؿ مِٔؿ ا،َّع، ؿمل افّنمضبل:

 وصؾ ضؿ مٔؿ ا،ّع ؿبؾ حمرك  ... دراـًم وؿمفقن هللتخٔره جال

 . 7/788)هنميص ادىِب فِجقيْل   2)
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ـراهًص صديدة، ؿمل ظبد اهلل هللـ  هذا افْقع مـ افِحـ نمحد اإلممم ـره ؿد و

 ًُ ُزي: شًّت رجاًل يسٖل اإلمتمم نمحتد متم تَتقل ذم افَترارة هللمٕحلتمن   يزيد اف

رك نن يَمل فؽ: )يتم ُمقمحتد  تشّؽ    ؿمل افسمئؾ: حمّد. ؿمل: )نيساؾَمل: )مم 

ممدودًا 
(1)

ؿمل افَميض نهللق يًذ: )هذه مبمفٌص ذم افُراهص . 
(2)

. 

رات تظِامر اإلؿرار نّن اإلؾراط ذم افٍتحتمت وافوتامت وافُستهللًض  وؿد ظدّ 

اخلٍتل ٓ يًرؾتف  افِحتـ : )418)ت هللًتد  ؿمل افستًٔدي ، مـ افِحـ اخلٍل

إٓ ادَتترئ ادتتتَـ افوتتمهللط .. ادتجْتتب ظتتـ اإلؾتتراط ذم افٍتحتتمت وافوتتامت 

رات واهلّتتزات، وتنتتديد ادنتتددات، وختٍٔتتػ ادخٍٍتتمت، وتستتُغ توافُستت

افتترارات  وترظٔتتدهم، وتٌِتتٔظادستتُْمت، وتىْتتغ افْقٕتتمت، وتٍتتريط ادتتدات 

وتُريرهم، وتسّغ افالممت وتؼيبٓم افٌْص .. 
(3)

. 

هللًوٓؿ ٓ يًده حلًْم خًٍٔم، هللؾ يًده متـ افِحتـ ا،تع: ٕٕتف يِحيتف وإن ـمن 

حلًْم جًِٔم، إٓ متم اختٍِتت ؾٔتف ؿترارة افَترار ؾُٔتقن حلْتًم  ادتخهص وؽره ؾًٔدّ 

خٍٔمً 
(4)

. 

ًّٔم مُروهتًم، إٓ إذا  يًّدون اإلصبمع ذمونّمم ظْد افٍَٓمر: ؾ٘هنؿ  احلرـص حلًْم خٍ

                                        

 . 1/462)، زاد ادًمد  771)ـتمب إمر هللمدًروف وافْٓل ظـ ادُْر فِخالل   1)

 . 1/462)زاد ادًمد   7)

 . 77)ص:افتْبٔف ظذ افِحـ ا،ع وافِحـ اخلٍل فِسًٔدي   2)

، إذا ـمن افوّر افقاحتد متذـرًا وـتمن ؿبِٓتم شتمــ وـتمن يتمًر ؾَتد ﴾ٻ   پ  پ  ڀ   ڀ ﴿ـام ذم ؿقفف تًمػ:   4)

 وصِٓم اهللـ ـثر هللٔمر ذم ئع افَرلن.

 ٕٕف حمتّؾ ذم ؿرارة نخرى، وهق جمئز ذم افٌِص.وظْد ؽره ُيًد  حلًْم خًٍٔم 

، اإلؿْتمع ذم افَترارات افستبع ٕ؛  47)ص:يْير: افًْقان ذم افَرارات افسبع ٕ؛ ضمهر ادَتري إٕهتمري 

 . 76)ص:جًٍر اهللـ افبمذش 
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هللمفغ ذم إصبمع احلرـتص ونؾترط ذم ذفتؽ حتتك تقّفتد مْتف حترف ؾٌتر مًْتك افتْيؿ 

 حلًْم جًِٔم. ومَهقد افُالم، ؾٕ٘ف يهبا حْٔئذٍ 

ه حلْتًم خٍٔتًم نن اإلصتبمع وارد ذم ـتالم افًترب، وهتق ـثتر ذم  وافسبب ذم ظدِّ

 .، وؿد ورد هللف نؾها افُالم ـالم رهللْم جّؾ وظالصًرهؿ ومْثقرهؿ

  ؿتتمل اإلمتتمم افنتتمؾًلاإلصتتبمع ذم إذان خمصتتًص،  افٍَتتف وؿتتد ـتتره نئّتتص

، وٓ تٌتـ ذم افُتالم وٓ ْتف هللٌتر متىتٔطٔنحب ترتٔؾ إذان وتبٔ: )هت  784)ت

 ظجِص
(1)

. 

: )ذم افتّىتتٔط ذم تٍستتر ـتتالم افنتتمؾًل هتتت  458)ت  ؿتتمل ادتتموردي 

نٕف تٍخٔؿ افُالم وافتنمدق ؾٔف  والثاين: نٕف اإلظراب افٍمحش. أحدمها:تٖويالن: 
(2)

. 

 .حلرـصهق إصبمع ا :واإلظراب افٍمحش

ّص ؽر واحد مـ افٍَٓمر ظذ ـراهتفـام َٕ 
(3)

. 

، ف، ومتهتقر ذم ظتدد متـ ـِامتتذم إذان مإلصبمع ذم احلرـمت ـثترافِحـ هللو

وشٖصر دم ٕص ظِٔف افٍَٓمر مـ اإلصتبمع ادّْتقع، إضتمؾص فهتقر مستّقظص متـ 

 إصبمع ادٗذٕغ:

                                        

 . 1/187)إم   1)

 . 7/176)احلموي فِاموردي   7)

  تٍسريـ لخريـ فُتالم افنتمؾًل، ؾَتمل: )متـ نصتحمهللْم متـ 7/77)وذـر اهللـ ن؛ اخلر افًّراين ذم افبٔمن 

 ؿمل: )افتّىٔط : افتّديد، وهلذا يَمل: مىط حمجبف، إذا مده. و)افبٌل : هق نن يرؾع صقتف، حتك  موز ادَدار.

 ومْٓؿ مـ ؿمل: )افتّىٔط : افتَىٔع. و)افبٌل : نن يتندق ذم ـالمف، ويتنبف ذم ـالمف هللم،بمريـ .

 . 1/479)هللحر ادذهب فِرويمين  ويْير:

 . 1/227)يْير: افبحر افرائؼ   2)
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 ؾّـ افِحـ هلل٘صبمع احلرـمت:

 :«َز كْ أَ  ُفوالؾ  »، «اهللْ واْكَز »( قول ادمذن: 51، 41)

هللحٔتتث تُتتقن ـتتمفقاو، ؾتُتتقن متتـ زيتتمدة احلتترف ذم وذفتتؽ هلل٘صتتبمع افوتتّص 

 إذان، وهذا مسّقع مـ ـثر مـ ادٗذٕغ، وهق حلـ.

مـ فٍظ ا،الفتص حتتك تُتمد تهتر   اهلمر)ص ـحرويَع ذم هذا افِحـ مـ يّد 

خر فٍظ ا،الفصلوظّز هللًض افٍَٓمر ظـ هذا افِحـ هللّّد واوًا، 
(1)

. 

، وهتذه نسح ذم  كَزأاهللْ وَ ؾْٔىَٓم هُذا: )ونحٔمًٕم تهدر مع إشُمن اهلمر 

 افِحـ، ونجذ.

 حؽؿه:* 

 اختِػ افًِامر ؾٔف ظذ ؿقفغ:

افنمؾًٔصظذ ذفؽ ٕص ، بىؾ افهالةنن هذا افِحـ ي الؼول إول:
(2)

حتتك ، 

ـ ينبع  957)ت  ؿمل افنٓمب افرمع  ّّ حتك تتقفد مْٓم  شاهلل»  همر)هت : )ظ

هللتتتتف اهلل ؾٓتتتؾ ذفتتتؽ حتتترام نو ٓ : حيتتترم ظِٔتتتتف إن نتتتتك هللتتتف ؿمصتتتداً   ،واو)

ظمدتًم هللتحريّتف  ،، نو مسْدًا إفٔف متم ٓ يهتا إشتْمده إٓ إفٔتف تًتمػوتًمػ شبحمٕف

ـٍر فتٌٔره مًْك آشؿ افُريؿ  ؾًِف ظْمداً  ؿمدرًا ظذ افهقاب، هللؾ إنْ 
(3)

. 

                                        

 . 1/187)حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل   1)

رهللْٔل ت. ويْيتتر: اإلؿْتمع حلتتؾ نفٍتمظ ن؛ صتتجمع فِخىٔتب افنتت 1/142)حمصتٔص افَِٔتق؛ ظتتذ ذح ادحتع   7)

 . 1/226)، حمصٔص ا،ّؾ  7/14)، حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص  7/75)، حمصٔص هللٔجرمل  1/112)

 . 1/128)ؾتموى افرمع   2)
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هت  مـ ؾَٓمر احلْمهللِص نّن هذا مـ افِحـ افذي  616)ت  ذـر افّسممري و

حئؾ ادًْك
(1)

. 

نن يُتتقن  ؾوتتالً نّن هتتذا افْىتتؼ جتتمئز، وفتتٔس حلْتتًم مُروهتتًم،  الؼََول الثََاين:

، وهذا افَقل ذـره هللًض افٍَٓمرمبىالً 
(2)

. 

 :وتعؾقؾفم

 .جمئز ذم افٌِص  واواً )  اهلّز)نّن افْىؼ هللَِب 

  :مـفاُرّد ظذ ذلك بلمور، و

-ر تؿتقل افزرؿتمين: )وٓ يوت»هت :  1198)ت  مم جمر ذم حمصٔص افبْمين 

ؿمل هللًض افنٔقخ: وافيمهر نٕف يرض: إذ ٓ يًىػ  زيمدة واو . -فِنمؾًٔص خالؾمً 

شاخلز ظذ ادبتدن، مع نن افٍِظ متًبد هللف
(3)

. 

 التحؼقق دم هذه ادسللة:* 

متـ فٍتظ ا،الفتص ومتد   اهلتمر)ؾّ٘ن إصتبمع ضتؿ وافتحَٔؼ ذم ذفؽ افتٍهٔؾ: 

 ، فف ثالث صقر:مديص  واواً )حتك تُقن  احلرـص

                                        

 . 1/798). ويْير: ذح دفٔؾ افىمفب فًبد اهلل ادَدد  1/126)ادستقظب فِسممري   1)

وفٍيتتف: )ٓ يبىتتؾ هلل٘هللتتدال مهتتزة )نـتتز  واوًا ، ادتتدخؾ ٓهللتتـ احلتتمج   1/172)يْيتتر: افٍقاـتتف افتتدواين   7)

، حمصتٔص افًتدوي ظتذ ـٍميتص افىمفتب  7/772)، حمصتٔص افدشتقؿل  1/169)، هللٌِص افستمفؽ  7/788)

 . 1/244)، ذح افزرؿمين مع حمصٔص افبْمين  1/755)افرهللمين 

 . 1/226)، حمصٔص ا،ّؾ  1/142)حمصٔص افَِٔق؛ 

، حمصتتٔص اهللتتـ محٔتتد ظتتذ ذح ادْتٓتتك  1/419)، مىمفتتب نويل افْٓتتك فِرحٔبتتمين  7/72)ـنتتمف افَْتتمع 

 . 7/78)، افؼح ادّتع ٓهللـ ظثّٔغ  47)ص:ص افِبدي ظذ ٕٔؾ ادآرب ، حمصٔ 7/79)

 . 1/244)حمصٔص افبْمين ظذ ذح افزرؿمين ظذ خِٔؾ   2)
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متتـ فٍتتظ ا،الفتتص هللتتٖن يتتٖيت هللستتُت يستتر   اهلتتمر)نن يستتُـ  :إوػ ةالصََور

هللًدهم، ثؿ يٖيت هللقاو مديص هللًدهم
(1)

 : شقاًر ؿىع اهلّز، اهللْ واكز، ؾتُقن هُذا: )

 نو وصِف.

، متع إثبتمت مهتزة -ؾتُتقن ـتمفقاو-نن ينبع افوؿ، ويّتده  :الثاكقة ةالصور

  .كزأَ  ولؾ فُ اهُذا: )ٕىَٓم ُقن ٔافَىع، ؾ

، متع وصتؾ اهلّتز -ؾتُتقن ـتمفقاو-نن ينبع افوؿ، ويّده  :الثالثة ةالصور

 . ، وافْىؼ ؾٔٓام واحداهللُ َوْكَز ، نو ) كَز اْ  ُفوالؾ  وتسِٓٔٓم، ؾتُقن هُذا: )

 وافثمٕٔص خىٖ، وحلـ، وٓ وجف هلم ذم افٌِص.ؾمفهقرتمن إوػ 

ٕن إوػ فٔست إصبمظًم وإٕام زيمدة حرف، وافهقرة افثمٕٔتص نؾستدت ادًْتك 

متـ افِحتـ ا،تع  اهتذ ، فذا ُظتدَّ ، ؾٔحٔؾ إػ مًْك ؾمشدإذ افًىػ يَتيض ادٌميرة

ادبىؾ فألذان، وافهالة ادّْقع
(2)

الة ، وٕص هللًض افنمؾًٔص ظذ نهنم تبىتؾ افهت

                                        

 إذ ٓ يتهقر ذم افْىؼ إصبمع افوّص مع تسُغ اهلمر إذا افوّص ادنبًص هل ضّص اهلمر.  1)

، اإلؿْمع حلؾ نفٍمظ ن؛  1/142)، حمصٔص افَِٔق؛ ظذ ذح ادحع  1/468)يْير فِنمؾًٔص: هنميص ادحتمج   7)

،  7/75)، حمصتٔص هللٔجرمتل  1/484)، احلتقار اددٕٔتص فُِتردي  1/112)رهللْٔل تصجمع فِخىٔب افنت

 . 1/226)، حمصٔص ا،ّؾ  7/14)حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص 

، حمصتٔص اهللتـ ؿميتد ظتذ  7/72)فِبٓتقيت  ، ـنتمف افَْتمع 1/126)ويْير فِحْمهللِص: ادستقظب فِستممري 

، حمصتتٔص اهللتتـ ؾتتروز ظتتذ افتتروض  1/798)، ذح دفٔتتؾ افىمفتتب فًبتتد اهلل ادَتتدد  1/785)ادْتٓتتك 

 . 47)ص:، حمصٔص افِبدي ظذ ٕٔؾ ادآرب  125)ص:

ـُ ادًْتك: ـَقفتف: )اهلل ونـتز  مل يًتتد هللتف ، ؿتمل  مْهتقر: )ني ؿمل احلجموي ذم )اإلؿْمع : )ؾ٘ن نحتمَل افِحت

 ؛ّزٍة مع افقاو: هللدفٔؾ رشؿ إفػ هللًدهم .
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مـ افًممل دون ا،مهؾ
(1)

. 

 ؾ٘هنم مـ افِحـ ا،ع ادحٔؾ فًِّْك. :وهذا صحٔا

 َِّ   ؾتتال ؾٔهتتر يتتع )ٓهٍ  ،شتتمـْص  واو)هللٖهّنتتم زيتتمدة هللًتتض افنتتمؾًٔص:  فِتتوظ

يها
(2)

 :ّٕف إذا مد )اهلمر  مع إصبمع افوؿ ؾ٘هنم تهر ـمفوّر ادٍْهتؾ، وؿٔؾ: إ

ٍك هللًوٓؿ اخلالف ذم ذفؽٕ)اهلل هق نـز ، ؾال تًَْد صالة ادتٍِظ ؛م، و
(3)

. 

وفُتتـ ؿتتمل هللًتتض ادمفُٔتتص: )ويْبٌتتل نن ٓ يبىتتؾ يًتتف هللتتغ اهلّتتزة وافتتقاو: 

هللمٕوػ مـ ظدم هللىالن تُبرة اإلحرام هللذفؽ 
(4)

. 

تّٖمؾ، هللؾ هتق متـ افِحتـ ا،تع: ٕٕتف ٓ وجتف ٓ ذم افٌِتص، وحئتؾ  وهذا حمّؾ 

 ادًْك ويٍسد، ـام شبؼ تٍهِٔف.

، ؾ٘ن هلم وجًٓم ذم افٌِتص، ؾتّ٘ن اهلّتز إذا ـتمن مٍتقحتًم هللًتد وأما الصورة الثالثة

                                        

رهللْٔل ت. ويْيتتر: اإلؿْتمع حلتتؾ نفٍتمظ ن؛ صتتجمع فِخىٔتب افنتت 1/142)حمصتٔص افَِٔتق؛ ظتتذ ذح ادحتع   1)

 . 1/226)، حمصٔص ا،ّؾ  7/14)، حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص  7/75)، حمصٔص هللٔجرمل  1/112)

مم ّٕهف: )وطمهر إضالؿٓؿ: نن ا،مهؾ إذا نتك هللمفقاو هللغ افُِّتغ ٓ يرض وإن مل يُـ  شحمصٔص هللٔجرمل»وذم 

 مًذورًا، هللخالف افًممِل هللذفؽ .

 . 7/14)حتٍص ادحتمج   7)

 . 178)ص:اهلدايص فإلشْقي   2)

نـتز  نٕتف ٓ   : )ٓ خالف ذم نٕف إذا ؿتمل: )اهلل هتق2/85)ونمم ٍٕل اخلالف، ؾَمل اهللـ افرؾًص ذم ـٍميص افْبٔف 

 تًَْد صالتف .

 : )ادتتراد: نن يتتٖيت ؛تتمر واحتتدة، ويّتتدهم حتتتك تهتتر هللّْزفتتص افوتتّر 178)ص:ؿتتمل اإلشتتْقي ذم اهلدايتتص 

 ادٍْهؾ .

 . 1/755)، حمصٔص افًدوي ظذ ـٍميص افىمفب افرهللمين  1/781)افٍقاـف افدواين فٍِْراوي   4)

 . 7/772)، حمصٔص افدشقؿل  1/169)مفؽ ، هللٌِص افس 7/788)ويْير: اددخؾ ٓهللـ احلمج 
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ٕتف  تقز تستٓٔؾ اهلّتزة ادٍتقحتص هللًتد افوتؿ، َد ذـر افًِتامر: نحرف موّقم، ؾ

 ، نو ذم ـِّتغ.شقاًر ـمٕت افوّص واهلّزة ذم ـِّص واحدة هلل٘هللدال اهلّزة واوًا،

ْحتتق: ؾواحتتدة: نمتتم اجتتتامع احلتترف ادوتتّقم واهلّتتزة ادٍتقحتتص ذم ـِّتتص 

 .﴾ڱ ﴿، و﴾ٻ﴿

 :ؿمل افنمضبل

ْست َُ َد اْف ًْ ُع هلَل
ِّ تُزهُ تَوُيْس تؿِّ مَهْ  ِر َوافوَّ

 

  َٓ  َفتتتتدى َؾْتِحتتتتِف َيتتتتمًرا َوَواًوا حُمَتتتتقَّ
 

 رٍ تادٍتتقح هللًتد ـست محزة مهتزةَ  سّعُ : )ني ويُ هت  665)ت   ؿمل نهللق صممص

 مـ اهلّزة .. مبدًٓ  واواً  ضؿٍ  وهللًدَ  يمرً 

واظِؿ نن ؿٔمس افًرهللٔص ذم ـؾ مهزة متحرـص متحترك متم ؿبِٓتم إذا خٍٍتت نن 

ٕهنم فتق  :ؿمفقا ،إٓ ادٍتقحص هللًد ـرس نو ضؿ ؾ٘هنم تَِب يمر وواواً  ،دمًؾ هللغ هللغ

وإفػ ٓ يُتقن ؿبِٓتم إٓ ؾتتا، ومثتمل ذفتؽ:  ،مـ نفػ جًِت هللغ هللغ فَرهللت

ؾئص، وفئال، ومٗجال، ويٗده، وٕحق ذفؽ 
(1)

. 

 -نيوتتمً -ٔجتتقز ونمتتم ـتتقن احلتترف ادوتتّقم واهلّتتزة ادٍتقحتتص ذم ـِّتتتغ، ؾ

﴾ڀ واَمـََُتمڀ  ڀ ﴿ي فَقفتتف تًتتمػ: زِّ : ـَتترارة افَبتتإهللتتدال اهلّتتز واواً 
(2)

 ،

، ونصِٓم: ﴾وٓ  ے  ۓ﴿، وـَقفف تًمػ: ﴾ڀ ڀ ڀ  ڀ﴿صِٓم: نو

 .﴾ڭ  ے  ۓ﴿

                                        

 . 1/729)إهللراز ادًمين ٕ؛ صممص   1)

 . 4/416)، حمصٔص افهبمن ظذ ذح إصّقين  2/477)ويْير: مهع اهلقامع فِسٔقضل 

 . 7848)، افدر ادهقن  1/428)، افْؼ ٓهللـ ا،زري  1/788)يْير: إهللراز ادًمين ٕ؛ صممص   7)

 . 4/416)، حمصٔص افهبمن ظذ ذح إصّقين  2/477)ويْير: مهع اهلقامع فِسٔقضل 
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: هت  297)ت   وهق مًروف ظْد افًرب ـذفؽ، ؿمل نهللق افٍتا اهللـ جْل

رب َوهللمك ، وذم ختٍٔتػ: )يَتتؾ نختمك : ترب نهللمك : )يوتوذم ختٍٔػ: )هق يو»

ش)يَتؾ َوخمك ، ؾمفقاو هْم خمِهص فٔس ؾٔٓم رر مـ هللَٔص اهلّز
(1)

. 

تف صتحٔا وجتمئز وهللذا يتبّغ نن  ّٕ تَز  ن ـْ ؿِب اهلّز واوًا ذم ؿقل ادٗذن: )اهلُل َو

 .ذم افٌِص، هللؾ ذم نؾها افُالم ذم ـالم اهلل 

نّن هذا فٔس إصبمظًم فِوؿ، هللؾ هق إهللدال اهلّتزة واوًا: فُـ ٓ هللد مـ افتْبف إػ 

فِتخٍٔػ مـ تتمهللع اهلّزتغ، نو فِخٍص ذم ٕىؼ افقاو هللًد افوّص
(2)

نهللق ، وفذا ؿمل 

 بتتمذش اف، ونهللتتق جًٍتتر اهللتتـ هتتت  455)ت  اهللتتـ خِتتػ إٕهتتمري ضتمهر 

ظـ هذه افقاو: )هذه واو حموص  هت  548 )ت
(3)

. 

وفذا ؾَد ٕص يٓقر افٍَٓمر ظذ جقاز هذه افهقرة
(4)

. 

 ـراهتٓم هللًض احلٍْٔص، ؿمل افىحىموي مـ احلٍْٔص ٕص ظذ ـمن ؿد وإن 

: إن ـمن ذم لخره: هللٖن نصبع شاهلل»هت : )ادد ذم افتُبر إن ـمن ذم فٍظ  1721)ت 

                                        

 . 1/572)ع افهْمظص ٕ؛ افٍتا اهللـ جْل   1)

وهق فٔس إصبمظًم فِوّص ثؿ إهللدال افقاو هللًدهم: ؾِتق نصتبًْم افوتّص فتقفتد فْتم )واوًا  مديتص، ثتؿ ٕبتدل اهلّتزة   7)

 )واوًا  ؾٔهبا فديْم حرؾمن زائدان إول )واو  مديص، وأخر )واو  مبدفص.

افستبع ٕ؛ جًٍتر ، اإلؿْتمع ذم افَترارات  47)ص:افًْقان ذم افَرارات افسبع ٕ؛ ضمهر ادَتري إٕهتمري   2)

 . 196)ص:اهللـ افبمذش 

، هللٌِتص  7/788)وفٍيف: )ٓ يبىؾ هلل٘هللدال مهزة )نـز  واوًا ، اددخؾ ٓهللـ احلمج   1/172)افٍقاـف افدواين   4)

 . 1/755)، حمصٔص افًدوي ظذ ـٍميص افىمفب افرهللمين  7/772)، حمصٔص افدشقؿل  1/169)افسمفؽ 

 . 1/226)، حمصٔص ا،ّؾ  1/142)حمصٔص افَِٔق؛ 

، حمصتتٔص اهللتتـ محٔتتد ظتتذ ذح ادْتٓتتك  1/419)، مىمفتتب نويل افْٓتتك فِرحٔبتتمين  7/72)ـنتتمف افَْتتمع 

 . 7/78)، افؼح ادّتع ٓهللـ ظثّٔغ  47)ص:، حمصٔص افِبدي ظذ ٕٔؾ ادآرب  7/79)
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ؾٓق خىٖ مـ حٔث افٌِص، وٓ تٍسد هللف افهالة   اهلمر)حرـص 
(1)

. 

ًٖ  -ممتتم شتتبؼ-وؿتتد تبتتّغ  ، ـتتام نهنتتم فٔستتت إصتتبمظًم ذم افٌِتتص نهنتتم فٔستتت خىتت

 فِحرـص، هللؾ هل إهللدال.

 هللٔمٕف:شبؼ  ؾٔتِخص فْم ممم

إٕتام هتق حمّتقل  :)اهلل واـتز ذـره هللًض افٍَٓمر مـ جقاز هذا افٍِتظ  مم ننّ 

هللمفوقاهللط ادذـقرة شمهللَمً  ظذ افهقرة افثمفثص ؾَط
(2)

. 

ّٕف ٓ وجف هلامؾ٘هن :ونّمم افهقرتمن إوفٔمن  ذم افٌِص. ام مـ افِحـ ادذمقم: ٕ

 :«اهلل أكبار»( قول ادمذن: 61) 

ذم فٍتًم، وافهتقاب نَ  هترتؾ ،شنـتَز »افبمر ومدهم ذم ؾتحص وافِحـ ؾٔف: إصبمع 

: ٕهنم ظذ وزن )نؾًؾ  افتٍؤؾ وهل ٓ  مـ ؽر إصبمٍع فِبمر افٍتاافْىؼ  وٓ مد 

 ٓ مّدًا ضبًًٔٔم وٓ ؽره. :تَبؾ اددَّ مىَِمً 

رف إػ مًْك تْهيادًْك، و ٔختؾ  ؾمر  بَ ـْ )نَ تُقن: وظْد مد افٍتحص وإصبمظٓم 

َزٍ مرادؽر  ئشٔ ـَ ، وهتق افىبتؾ ادٍتتقح متـ هللٍتا افُمف وافبمر  ، إذ تُقن يع )

 .، وؿٔؾ: هق اشؿ افنٔىمننحد ا،مٕبغ

                                        

 . 1/187)حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل   1)

 وهل:  7)

 وهللًدم افسُِت ظِٔٓم.ظدم تسُِغ اهلمر  -1

 ؿِب اهلّزة واوًا وظدم إطٓمر اهلّزة )ني ظدم ؿىع اهلّزة . -7
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 حؽؿه:* 

 اختِػ افًِامر ؾٔف ظذ ؿقفغ:

وهتذا متذهب ا،ّٓتقر متـ ؾَٓتمر : نٕف ٓ  قز، وتًّتده ـٍتر، الؼول إول

ادذاهب إرهللًص
(1)

.  

                                        

 ومْٓؿ:   1)

 ، وافزيًِتل ذم تبٔتغ 1/797) ، وافبمهللريت ذم افًْميتص 144)ص:مـ احلٍْٔص: افدمردار ذم حتٍص اخلالن  -1

 ، وصتٔخ 1/61) ، واحلدادي ذم ا،تقهرة افْترة 1/227) ، واهللـ ٕجٔؿ ذم افبحر افرائؼ 1/114)احلَمئؼ 

، وافىحىتموي ذم  1/559) ، ومقػ ظبد احلِتٔؿ ذم حمصتٔص افتدرر ظتذ افٌترر 1/97)زاده ذم جمّع إهنر 

 . 1/72) ، افٍتموى اهلْديص 1/187)حمصٔتف ظذ ادراؿل 

ف مٍسٌد فِهتالة ذم تُبترة اإلحترام، ومل وؿد ّٕص إّول نن هذا افِحـ مٍسٌد فألذان، ونمم افبمؿقن ؾذـروا نٕ

هتت : )وفتق ؾًِتف ادتٗذن ٓ  1721يذـروا إذان، وخّهف هللًوٓؿ هللتُبر افهالة ؾَط، ؿمل افىحىتموي )ت 

تده يٍُتر: ني متع ؿهتد ادًْتك، وإٓ ٓ شراجتافس»دمب إظمدة إذان: ٕن نمر إذان نوشع ـذا ذم  َّّ . وإن تً

                 . 1/187)ص افىحىموي ظذ ادراؿل ويستٌٍر ويتقب . يْير: حمصٔ

 ، وافراظتتل 1/781) ، وخِٔتتؾ هللتتـ إشتتحمق ذم افتقضتتٔا 7/56)متتـ ادمفُٔتتص: افَتتراذم ذم افتتذخرة  -7 

 ، ونهللق احلسـ ادْقذم ذم 1/787) ، وزروق ذم ذح افرشمفص 225)ص:إٕدفز ذم إتهمر افٍَر افسمفؽ 

،  1/289) ، وحمصتتٔص ادتتدين ظتتذ ـْتتقن 1/428) ، واحلىتتمب ذم مقاهتتب ا،ِٔتتؾ 29)ص:ذح افًزيتتص 

  .1/174)وافُنْموي ذم نشٓؾ اددارك 

 ، واهللتتـ حجتتر اهلٔتّتتل ذم ادتتْٓج افَتتقيؿ 267)ص:ل ذم إظتتالم افستتمجد تمتـ افنتتمؾًٔص: افبتتدر افزرـنتت -2

وا،ّتؾ ذم حمصتٔتف ظتذ ذح  ، 1/112)متع حمصتٔص افبتمجقري   ، اخلىٔب افؼهللْٔل ذم اإلؿْمع24)ص:

رؿموي ذم حمصتتٔتف ظتتذ ذح ت ، وافنت1/142) ، وافَِٔتتق؛ ذم حمصتٔتف ظتتذ ذح ادحتتع 1/287)ادتْٓج 

  .7/487) ، وافسمز ذم حمصٔتف 1/721)افتحرير 

رح افُبتتر ت ، واهللتتـ ن؛ ظّتتر ذم افنتت7/98) ، وذم ادٌْتتل 1/787)متتـ احلْمهللِتتص: اهللتتـ ؿدامتتص ذم افُتتمذم  -4

 ، واهللتتـ افْجتتمر ذم 7/162) ، واهللتتـ مٍِتتا ذم افٍتتروع 7/626) ، واهللتتـ تّٔٔتتص ذم ذح افًّتتدة 2/182)

 ، 1/789)، حتقار اإلؿْتمع  1/777) ، وافبٓتقيت ذم ذح مْتٓتك اإلرادات 1/528)مًقٕص نويل افْٓك 

 ، واهللـ ظقض ذم ؾتتا متقػ ادقاهتب 1/797)ومرظل افُرمل وظبد اهلل ادَدد ـام ذم ذح دفٔؾ افىمفب 

 ، واهللتـ هللستمم ذم 188)ص: ، واهللـ جراح ذم ٕٔؾ ادىمفتب 1/185) ، وافبًع ذم ـنػ ادخدرات 7/44)

  .1/579)تقضٔا إحُمم 
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هت : )إذا تًّد ذفتؽ ذم وشتىف  616)ت  ؿمل اهللـ ممزه افبخمري احلٍْل 

اشؿ افنٔىمن، وإن مل يتًّد ٓ يٍُر ويستٌٍر ويتقب   اإلـبمر)يٍُر: ٕن 
(1)

. 

هتتت :  776)ت  هتتت ، وخِٔتتؾ هللتتـ إشتتحمق  698)ت  ؿتتمل افَتتراذم و

)ؾٔخرج إذان إػ مًْك افٍُر 
(2)

. 

هت : )وذفؽ يومرع افٍُر  899)ت  وؿمل زروق 
(3)

 . 

 وادبٌِغهت : )شًّت ادٗذٕغ  852 )ت ل تافراظل إٕدفسؿمل حمّد و

ذم افهالة خِػ إئّص يٍُرون ذم افتُبرة افقاحتدة .. هلل٘دختمل نفتػ هللًتد افبتمر 

تَز  وهتق  ـَ تْز  مهتدر، ويتع ) ـَ وؿبؾ افترار، ؾَٔقفتقن: )نـبتمر ، ؾُٔتقن يتع )

 شبحمٕف وتًمػ افىبؾ، وـالمهم ـٍر، ٓ يها إضالؿف ظذ افبمري
(4)

. 

هت : )إن مّدهم مع ؾتا اهلّتز ـتمن  1777)ت  وؿمل افبمجقري افنمؾًل 

َز ، وهق افىَّْبؾ افُبر افىقيؾ، وفق اظتَد مًْمه ـٍر. ـَ  يع )

نيوًم  ـٍروإن مد وـرس اهلّزة ـمن اشاًم مـ نشامر احلٔض، وفق اظتَده 
(5)

. 

ؿتمل: )اهلل نـبتمر  هت : )ٓ خالف ذم نٕف إذا  718)ت  هللؾ ؿمل اهللـ افرؾًص 

نٕف ٓ تًَْد صالتف، وإن اظتَد ذفؽ ـٍر 
(6)

. 

                                        

 . 1/268)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   1)

 . 1/781)، افتقضٔا خلِٔؾ هللـ إشحمق  7/56)افذخرة فَِراذم   7)

ٍر .1/452). وذم حمصٔص اهللـ ظمهللديـ  1/787)فرشمفص فزروق ذح ا  2) ـُ   : )وَتًُّدُه 

 . 225)ص:إتهمر افٍَر افسمفؽ فِراظل   4)

 . 1/112)حمصٔص افبمجقري ظذ اإلؿْمع حلؾ نفٍمظ ن؛ صجمع   5)

 . 2/85)ـٍميص افْبٔف ذح افتْبٔف ٓهللـ افرؾًص   6)
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هت : )إن ؿِت: )اهلل  1818)ت  ؿمل افنٔخ إشامظٔؾ اهللـ رمٔا افًريْل و

نـبمر  هللىِت، وـذا إذان 
(1)

. 

ّٕف ٓ يٍسد افهالة الؼول الثاين: ظـ هللًض احلٍْٔصؾ َِ ُٕ  َقل، وهذا افن
 (2)

.  

 وتعؾقؾفم:

 فٌص جمئزة. لمـ إصبمع فِحرـص، وههللّٖن إفػ ٕنٖت 

ز اإلصتتبمع ذم داختتؾ افُِّتتص، نن هللًوتتًم متتـ افًِتتامر جتتقّ  ؿتتقهلؿ:يٗيتتد ممّتتم و

هللتذفؽ ^ ووجٓقا هللًض مم روي ظـ افْبل
(3)

 )ت  ، وَٕتؾ افَتميض ظٔتمض

هت  544
(4)

هتت  569)ت   ، واهللـ ؿرؿتقل
(5)

: : نٕتف روي ذم نذان هللتالل 

)اهلل نـبمر 
(6)

 .يثبت ، وٓؾٖصبع افٍتحص 

 اجلواب ظن هذا الؼول:

هت : هللّٖن )هذا هللًٔتد: ٕن اإلصتبمع ٓ  تقز إٓ  742)ت  نجمب افزيًِل 

                                        

 . 77)ص:افدر ادْيقم ذم ؽرائب مـ افًِقم ٓهللـ رمٔا   1)

، ا،تقهرة  1/72)، افٍتتموى اهلْديتص  1/114)، تبٔتغ احلَتمئؼ فِزيًِتل  1/797)افًْميتص فِبتمهللريت  يْير:  7)

، حمصتٔص افىحىتموي  1/55)، حمصتٔص افٌترر ظتذ افتدرر  1/97)، جمّع إهنر  1/61)افْرة فِحدادي 

فِزاهتدي، وذم مْٔتص ادهتع وؽْٔتص ادبتتدي ٓهللتـ نمتر حتمج  شفَِْٔتص». وٕسبف إخر  1/187)ظذ ادراؿل 

، ثؿ رّجحف اهللـ نمر حمج وفُْف ؿمل: )فُـ يْبٌل نن يُقن هذا مَٔدًا هللتام شادبتٌك»   ٕسبتف فهمحب 7/14)

 إذا مل يَهد هللف ادخمفٍص .

 )ؿمل هللًوٓؿ: حيتّؾ نن يُقن خىمهللًم فِقاحد ؾٖصبع افوّص، وهل فٌص . شأٓ تؼولوه»: ^مثؾ ؿقفف   2)

 . 5/489)، مىمفع إٕقار ظذ صحمح أثمر  7/195)يْير: منمرق إٕقار 

 . 7/195)منمرق إٕقار فًٔمض   4)

 . 5/489)مىمفع إٕقار ظذ صحمح أثمر ٓهللـ ؿرؿقل   5)

 مل نؿػ ظِٔف مسْدًا.  6)
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ذم  ورة افنًر 
(1)

. 

وهذا ا،قاب ذم حمِف: ؾال يًرف ذم فسمن افًرب اإلصتبمع فِحرـتص ذم وشتط 

 .افُِّص، هللؾ هق حلـ مستبنع

 ادسْدة.ِؿ نؿػ ظِٔف ذم افُتب ؾإثر ادَْقل نّمم و

 الراجح:* 

 :-واهلل أظؾم-والذي يظفر 

هللىالن إذان،  مًْف ٓ يِزم مـفُـ و، ممْقع، وفٔس جمئزاً  طمهرنّن هذا حلـ 

يهًب مًرؾتف ظذ ـثر مـ ، وخهقصًم نن افتحرز مْف -َؾ َِ ـام ُٕ -وٓ ـٍر ؿمئِف 

 .-ـام شبؼ-، وفف احتامل ذم افٌِص ادٗذٕغ

 :«أن ٓ إله إٓ اهلل ادُ فَ ْص أَ »: ادمذن ( قول71)

نفٍتًم مديتص،  تقفتد، ؾومّدهم وافِحـ ؾٔٓم: هلل٘صبمع افٍتحص هللًد اهلمر مـ )نصٓد 

 ؾُٔقن فٍيٓم هُذا: )نصٓمد .ؾٍٔف زيمدة حرف، 

 و)نصٓمُد  يع صمهد، ؾٔختؾ هللف ادًْك.

 ه، وظتّدوه متـ افِحتـ ا،تع: فتٌٔترمـ هذا افِحتـهللًض افٍَٓمر وؿد حذر 

هت : )ومُروهمهتم ني إذان واإلؿممص ..  1777)ت  رؿموي تافن، ؿمل كًْاد

افتّىٔط: ني افتّديد: ني مّد احلروف، وفق هللٌْؿ واحد، وحمؾ ـراهتف مم مل يتٌتّر 

                                        

 . 1/114)تبٔغ احلَمئؼ فِزيًِل   1)
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، هللؾ ـثر مْف ـٍر: ـّّد اهلمر مـ )نصٓد .. وإٓ حرمادًْك، 
(1)

. 

ّٕف حمّرم، وافيمهر نّن هذا اإلصبمع حلـ ، مُتروه ؾَتط ، وهتقمتذمقم ـذا ؿمل ن

 مبىاًل فألذان، فقرود اإلصبمع ذم فسمن افًرب.فُّْف فٔس 

َََه إٓ اهلل»( قَََول ادَََمذن: 19، 18) أصَََفدو أن حمؿَََدًا »، «أصََََفُدو أن ٓ إل

 «:اهلل رشول

حتتتك تهتتر واوًا  شنصتتٓدُ »وافِحتتـ ؾٔتتف: إصتتبمع افوتتّص افتتتل ظتتذ افتتدال ذم 

مديصً 
(2)

ُدو  ؾتُقن ـمفًٍؾ  َٓ ادميض مـ )اإلصٓمد ، و)واو  ا،امظص ، ؾتْىؼ: )َنْص

 ؾمظِٓم.

وهذا ؿد حئتؾ ادًْتك ؾَْٔتؾ ا،ِّتص متـ ـقهنتم يِتص خزيتص، إػ ـقهنتم يِتص 

 إٕنمئًٔص ؾٔٓم نمر فِْمس هللمفنٓمدة.

هتت   899)ت  وؿد حذر هللًض افٍَٓمر متـ هتذا اإلصتبمع، ؾتذـر زروق 

 شنصٓدُ »وؽره: )مـ مقاضع افِحـ مـ إذان: إصبمُع افدال ذم 
(3)

. 

ّٕف ؿتد اخلٍل اإلصبمع هْم مـ افِحـ وافيمهر نّن  ادُروه، وٓ يٍسد إذان: ٕ

 .شّع اإلصبمع ذم فسمن افًرب: ـام تَدم

                                        

 . 1/721)افؼؿموي ظذ افتحرير   1)

 . 98)ص:ومثِف ذم: هنميص افزيـ ذم إرصمد ادبتدئغ فْقوي ا،موي 

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   7)

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   2)
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 :«أصفُد أّكا ٓ إله إٓ اهلل»: ادمذن ( قول20)

حتتك تهتبا نفٍتًم، وهتذا ؾٔتف  ذم )افْتقن  وافِحـ ؾٔف: يُقن هلل٘صتبمع افٍتحتص

 .يٌّر مبْك افُِّص ؾَط، وهق مُروه زيمدة حلرف، وهق حلـ

، وؿتد ذـتر : ٕٕف ٓ يٌّر مًْتك ا،ِّتصوهذا افِحـ فٔس جًِٔم مٍسدًا فألذان

ّٕف إذا زاد حرؾًم شمؿىًم، مـ ؽر تٌٔر فكف افُِّص ؾٕ٘ف ٓ  هللًض ؾَٓمر احلٍْٔص: ن

ّٕم ٓ إ فف إٓ اهلل  هللزيمدة إفػ ذم )نّن يٍسد: مثؾ: )نصٓد ن
(1)

. 

 «:ا إٓ اهللأن ٓ إهلَ  أصفُد »( قول ادمذن: 12)

، : هلل٘صبمع افٍتحص ظتذ )إفتف ، ومتّدهم، حتتك تُتقن نفٍتًم )ٓ إهلتم ؾٔف وافِحـ

ذـره هللًض ادمفُٔص
(2)

. 

 .: ٕٕف ٓ يٌّر ادًْك-ـام ذـروا- وهذا نيوًم مـ افِحـ اخلٍل

َ»، أو «أصفُد أّن حُمامَدًا رشَول اهلل»ادمذن: ( قول 23، 22) دًا أصَفُد أّن ُموَ  

 :«رشوُل اهلل

ؾتْىؼ )حُمممدًا .  ًم مدّيصً نفٍتقّفد هلل٘صبمع ؾتحص احلمر ومّدهم، حتك  ؾٔف: وافِحـ

 ، ؾتْىؼ )ُمقمحدًا .مدّيص نو هلل٘صبمع ضّص ادٔؿ ومّدهم حتك تُقن واواً 

 .ؾْٔىَٓم هُذا: )مقحممدًا  افِحْغوؿد  ّع هللًض ادٗذٕغ هللغ هذيـ 

 

                                        

 . 1/278)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   1)

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   7)
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 حؽؿه:* 

ّٕبف ظذ هذا افِحـ ظدد مـ ؾَٓمر ادمفُٔص
(1)

، وافنمؾًٔص
(2)

. 

هتت  متـ افنتمؾًٔص ظتذ  1228)ت  وٕص حمّد حمٍقظ افّسمز ا،موي 

حرمص ذفؽ
(3)

. 

ؿتتمل ظبتتد اهلل هللتتـ يزيتتد ـراهتتص صتتديدة،  هتتذا افْىتتؼ نمحتتد اإلمتتمم ـتتره و

افًُزي: شًّت رجاًل يسٖل اإلممم نمحد مم تَتقل ذم افَترارة هللمٕحلتمن   ؾَتمل: 

رك نن يَتتمل فتتؽ: )يتتم ُمقمحتتد  تشتتّؽ    ؿتتمل افستتمئؾ: حمّتتد. ؿتتمل: )نيستتا)متتم 

ممدودًا 
(4)

. ؿمل افَميض نهللق يًذ: )هذه مبمفٌص ذم افُراهص 
(5)

. 

 الراجح:* 

، وفٔس حمرمتًم متبىاًل  مُروه ـام ؿمفف اإلممم نمحدنّن هذا وفًؾ إصقب 

 فألذان، وإٕام هق مـ افِحـ اخلٍل ادُروه ـراهًص صديدة.

 «:راشول اهلل أصفد أن حمؿداً »( قول ادمذن: 42)

 .مدّيصً  نفٍمً  تقفد: هلل٘صبمع ؾتحص افرار مـ )رشقل  حتك ؾٔف وافِحـ

 .مـسمهللَمهت هذه افهقرة وافُالم ذم

                                        

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   1)

 . 7/487)حمصٔص افسمز   7)

 . 7/487)حمصٔص افسمز   2)

 . 1/462)، زاد ادًمد  771)ـتمب إمر هللمدًروف وافْٓل ظـ ادُْر فِخالل   4)

 . 1/462)زاد ادًمد   5)
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 «:حاي ظذ الػالح»، أو «حاي ظذ الصالة»ادمذن: ( قول 52)

، مدّيتصً  وافِحـ ؾٔف: إصبمع افٍتا ظذ احلمر مـ )َحلَّ  ومّدهم حتك تُقن نفٍتمً 

هُذا: )حمي ظذ افهالة، حمي ظذ افٍالح ، وؿد يزيد ادّد حتتك تُتقن نفٍتمٍت 

اًل فِّتدِّ إضمفتص ادتدِّ فٍِتحتص، وهتذا فتٔس حمتحتمل هللدًٓ مـ نفػ واحدة، ويتهقر 

 نصاًل.

وؿد ّٕبف ظذ هذا افِحـ ظدد مـ ؾَٓمر ادمفُٔص
(1)

، وٕص هللًض افنمؾًٔص ظتذ 

حرمتف
(2)

. 

ف  ّٕ  مُروه، وفٔس جًِٔم.حلـ خٍل وإؿرب ن

 «:حّقا ظذ الػالح»، أو «حّقا ظذ الصالة»مذن: ( قول اد62)

)حتلَّ ، ؾتُتقن لختر ذم ادنتددة افتتل ظتذ افٔتمر وافِحـ ؾٔف: إصبمع افٍتحتص 

، وهذا مستّقع متـ هللًتض ادتٗذٕغ، وؿتد حتّذر ذم لخر افُِّص مدّيص ـزيمدة نفػ

افٍَٓمر مـ مّد )حّل 
(3)

فتٔس مٌتّرًا  ٕتفٕخٍتل: وهتق حلتـ  ،ظتذ هتذه افهتقرة 

 فًِّْك.

َّٔٓتَؾ : هللًّْتك نؿبتؾ )نو  وذفؽ ننّ  ِص: اشؿ ؾًؾ نمتر متـ )َح ََّ )َحلَّ  هللمفٔمر ادث

ظّجؾ  ظذ افهالة، ونؿبؾ ظذ افٍالح
(4)

وهل هللٍتا افٔمر ادنددة، وإٕام ؾتحتت  ،

                                        

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   1)

 . 7/487)حمصٔص افسمز   7)

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   2)

 . 785)ص:ادَتوب فِّزد   4)
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ؾَّ ًَ َٔت ، و)فَ افٔمر فسُقهنم وشُقن مم ؿبِٓم: ـام ذم )فَ 
(1)

، وإٓ ؾمٕصؾ ذم افٔتمر 

 حَف افًالممت.نهنم شمـْص: ٕن اشؿ افًٍؾ ٓ تِ

متـ افتحٔتص قهؿ نهنم ؾًؾ ممضٍ ونّمم مّدهم وإصبمع افٍتا ؾٔٓم ؾَد تُ 
(2)

وهتذا ، 

 .هق وجف ادْع مْٓم

وإؿرب نهنم مـ افِحـ اخلٍل ادُتروه: فًتدم وروده ذم فستمن افًترب، وإن 

 ؿمل اهللـ ظثّٔغ وفٔس مٌرًا دًْمهم، ـمن اإلصبمع ذم ا،ِّص وارد ذم فسمهنؿ، 

َّٔم ظذ افهالة»هت : )فق ؿمل:  1471)ت  وهل نّن اشؿ -ؾًذ افٌِص ادنٓقرة ش ح

يُتقن  ؾٓتذا ٓ يتٌتر هللتف ادًْتك ؾتٔام ييٓتر، وحْٔئتذٍ  -افًٍؾ ٓ تِحَف افًالمتمت

ؽميتف نٕف نصبع افٍتحص حتك جًِٓم نفًٍم  إذان صحٔحًم: ٕنّ 
(3)

. 

 :ل هللًوٓؿ: ـَقذم نزجمل هللًض ادتٖخريـ إصبمع ؾتحص )حلَّ وؿد جمر 

 إذا ضِتتتتتتع ذم افستتتتتتحر يًيْتتتتتتل
 

َََََايَتتتتتقل:   ظتتتتتذ افٍتتتتتالح حق 
(4)

 
 

 «:ا ظذ الػالحقَ َح »، أو «َحَقا ظذ الصالة»( قول ادمذن: 72) 

دون تنتديد  ومتدهم وافِحـ ؾٔف: إصبمع افٍتحص افتل ظذ افٔمر ذم لخر )حتلَّ 

َٔتم افٔمر،  حتذر ، وؿتد مستّقع متـ هللًتض ادتٗذٕغ ق حلتـوهت، ؾتُقن هُذا: )َح

افٍَٓمر مـ مّد )حّل 
(5)

 ظذ هذه افهقرة. 

                                        

 )حٔم .  2/427)فسمن افًرب   1)

 . 2/474)فسمن افًرب   7)

 . 7/71)افؼح ادّتع   2)

 . 711 /4) افقاذم هللمفقؾٔمت فِهٍدي  4)

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/428)، مقاهب ا،ِٔؾ  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   5)
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هت : )ومقاضع افِحـ مـ إذان ـثر مْٓم: .. متد  899)ت  وق ؿمل زر  

ل  نو ختٍٍٔٓم )َح 
(1)

. 

ووجف افِحـ ؾٔٓم: إشَمط تنديد افٔمر، وإصبمع افٍتحتص ومتّدهم، ؾتُتقن ؿتد 

 .، ؾتُقن نصّد مـ افسمهللَصيًت خىٖيـ

ِ ّٓ َٔتم  ؾ٘هنتم تُتقن متـ  ونصتبًت افٍتحتص متع متّدهم هُتذا افٔمر توإذا ش )َح

احلٔمة
(2)

. 

 :«حي ظذ الػآح»، «حي ظذ الصآة»( قول ادمذن: 29، 82)

مدّيتص ؾُٔتقن نفٍتًم تقّفد وافِحـ ؾٔف: هلل٘صبمع ؾتحص افهمد ومّدهم، حتك تُقن 

 )افهمٓة .ٕىَٓم هُذا 

 )افٍمٓح .هُذا إصبمع ؾتحص افٍمر ومّدهم، حتك تُقن نفًٍم و

  اإلصبمع.امفٔسم مـ مقاضع ادّد، وٓ يها ؾٔٓوهذان ادقضًمن 

     

 

                                        

 . 1/787)ذح افرشمفص فزروق   1)

 . 2/474)فسمن افًرب   7)
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 :: زيادة اددسادسادطؾب ال. 6. 1. 2

ُتقن يحتتك  ،ذم حتروف ادتّد وافِتغ مـ صقر افزيمدة فِحروف: إصتبمع ادتدّ 

وينتتّؾ ذفتتؽ نوائتتؾ افُِتتامت  ،د احلتترف افتتذي ٓ يّتتدنو متتافزائتتد،  ـتتمحلرف

ونواخرهم
(1)

تهتت  1771)ت   ، ؿتمل هللٔجرمتل ّٕ ر ـتؾ ممتدود ذم تف ؿهت: )فتق ن

افَرلن مل يِحـ، وإن مدَّ مَهقرًا حلـ 
(2)

. 

اهلل ذـر نهللق ظبد ؾوؿد ّٕص نهؾ افًِؿ ظذ نّن زيمدة ادّد هق مـ افزيمدة ذم إذان، 

 هتت  751واهللتـ افَتٔؿ )ت  ،هتت  727اهللتـ احلتمج )ت هت ، و 671افَرضبل )ت 

، يتٗدي إػ رجع إفػ افقاحدة نفٍمت ـثرةً يمم فٔس هللّّدود  مدّ ّن ن: رمحٓؿ اهلل

افزيمدة
(3)

وهق افتّىٔط افذي حذر مْف نهؾ افًِؿ ،
(4)

. 

م يذهب إفٔتف هللًتض نهتؾ افٌبتموة مهت : ) 444)ت  ؿمل نهللق ظّرو افداين 

واإلعاف ذم  ،وافتًستػ ذم افتٍُٔتؽ ،مـ نهؾ إدار متـ اإلؾتراط ذم افتّىتٔط

وتِختتٔص افستتقاــ، إػ ؽتتر ذفتتؽ متتـ إفٍتتمظ ادستبنتتًص  ،إصتتبمع احلرـتتمت

ؾخمرج ظـ مذاهب إئّص ويٓقر شِػ إمص : وادذاهب ادُروهص
(5)

. 

افْىتؼ  ننّ  :هللًض افٍَٓمر ظتـ هللىتالن افهتالة هللتمفُالم، ذـترواتُِؿ وظْدمم 

  نفتػ)ّد هللًده: ٕٕتف اإلتٔمن هللثؿ واحد هللحرف ؼ افْىهللمحلرؾغ يًد ـالمًم، وـذا 

                                        

 . 1/782)، ؾتا هللمب افًْميص هللؼح افَْميص دال ظع ؿمري  1/417)حمصٔص اهللـ ظمهللديـ   1)

 . 7/75)حمصٔص هللٔجرمل ظذ اخلىٔب   7)

 . 1/478)، زاد ادًمد ٓهللـ افَٔؿ  7/52)، اددخؾ ٓهللـ احلمج  1/16)ا،ممع ٕحُمم افَرلن فَِرضبل   2)

 . 41)ص:، افزوائد ٓهللـ ظبٔدان افبًع  1/787)يْير: افُمذم ٓهللـ ؿدامص   4)

 . 89)ص:افتحديد ٕ؛ ظّرو افداين   5)



 

 74 

حرؾغـْىؼ ، ؾُٔقن  يمر)نو   واو)نو 
(1)

. 

ؾمٕٓتبمه هلذا ادِحظ ذم افْىؼ مٓتؿ: دتم يستتب ظِٔتف متـ نحُتمم متًتددة ؿتد 

 افٍَف.حسـ تهؾ إػ إهللىمل هللًض افًبمدات، وافًْميص ؛م مـ 

مـ ؿِتص افٍَتف،  -وـذا شمئر نفٍمظ إذان-ٓ صّؽ نن زيمدة ادد ذم افتُبر إذ 

فتف  مل يُتـل اإلمتمم ذم افتُبتر إذا  ضتقّ هللتامر)هتت :  741)ت  ؿمل اإلممم نمحد 

 ؾَف
(2)

. 

هتت : )حيتذر متـ زيتمدة  471)ت  وؿمل افنٔخ نهللق ظتع اهللتـ افبْتم احلْتبع 

سْغ، وٓ يًِتؿ ادحّده، ؾًٔتَد نٕف دمقيد ونٕف ؾٔف مـ ادّدود افذي خيرجف ظـ َح 

ٔئغ ادسنٕف مـ 
(3)

. 

 * حترير حمل اخلال  دم ادد دم إذان:

 ادد ذم إذان ثالثص نٕقاع:

ادد افذي تَبِف ؿقاظد إدار وافتجقيد، وجتمر هللتف ٕىتؼ افًترب  :الـوع إول

 وجرى ظذ فسمهنؿ.

 :ؿسامنوهق 

 افذي ٓ تَقم ذات احلرف إٓ هللف. اددوهق  ادد إصع )الطبقعي(: -1

                                        

 وذـر نٕف إصا ظْد افنمؾًٔص.  1/712)ذح ادحع ظذ ادْٓمج   1)

 . 1/195)، مٌْل ادحتمج  4/58)ويْير: افًزيز فِراؾًل 

 . 7/625)ذح افًّدة ٓهللـ تّٔٔص   7)

 . 28)ص:هللٔمن افًٔقب افتل  ب نن  تْبٓم افَرار ٓهللـ افبْم   2)
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اإلتٔمن هللف  بمـ ادد  افَسؿوهذا 
(1)

ّٕف ممم ٓ يتؿ ٕىؼ احلرف إٓ هللف، ومم  ٕ :

 ٓ يتؿ افقاجب إٓ هللف ؾٓق واجب.

 افىبًٔل. اددافزائد ظذ مَدار  اددوهق  الػرظي: ادد -2

ذم هنميتص افُِّتص وئِتف مهتزة  ادتدنن يَع شتبب ا،مئز: وهق  اددومـ صقره: 

 ؿىع ذم افُِّص افتل تِٔف: مثؾ )ٓ إفف .

 . افًمرض فِسُقن: مثؾ )ٓ إفف إٓ اهللْ اددو

جمئز ذم إذان وهق مقاؾؼ فِسشتؾ ؾٔتف، شتقار ـتمن ادتد  اددمـ  َسؿؾٓذا اف

 ٓزمًم، نو جمئزًا.

وافيتمهر ، نو إهللمحتف ؾَط، افثمين َسؿاف وفُـ ٕهؾ افًِؿ تْمزع ذم اشتحبمب

 افٍَٓمر: نن هذا ادّد مستحب.نـثر مـ ـالم 

إوػ ظتتدم نّن مبتتمح، وإذان ـِتتامت ذم وذهتتب هللًتتض افٍَٓتتمر إػ نّن ادتتد 

هت  متـ افنتمؾًٔص: )ويستتحب  827)ت  مدّد ا،مئز، ؿمل اهللـ ادَري اإلتٔمن هلل

نن ٓ يَكه وٓ يّىىف، وؿكه نوػ 
(2)

. 

 ونن مًْمه ترك ادّد. شإذاُن َجْزمٌ »مٖخقذ مـ خز افَقل وهذا 

                                        

 شٖٔيت: نن ترك هذا ادد مـ افِحـ ا،ع ظْد ـثر مـ افًِامر ذم )ادىِب افسمدس: ترك ادد افىبًٔل .  1)

 . 1/69)روض افىمفب ٓهللـ ادَري   7)

  ؾٔتف -وهتق ؿىتع افتىقيتؾ مْتف- ذمتف هت : )وهؾ يستحب نن يرتؾ افتُبتر نو  718وؿمل اهللـ افرؾًص )ت 

-مَمهللِتف، وإفٔتف ئّتؾ ـتالم ادتتقيل  شافتٓتذيب»: إول، وذم شافنممؾ»، ادذـقر مْٓام ذم شافتتّص»وجٓمن ذم 

 . 2/85)وؿمل: إن افَمئؾ هللَّمهللِف هق افَمئؾ هللبسط افْٔص ظذ افتُبر . يْير: ـٍميص افْبٔف ٓهللـ افرؾًص  -نيومً 

 . 1/245)، مٌْل ادحتمج  1/144)، نشْك ادىمفب  2/787)ويْير: افًزيز 
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، شاهلل»  مهتز): مثؾ مّد ، وخيؾ هللْيؿ افُالمافذي حئؾ ادًْك اددالثاين: الـوع 

ؾَِْٔف إػ آشتٍٓمم ،نـثر مـ ادد افىبًٔل شنـز»نو 
(1)

. 

ؿتقل ، ذم ؾٓذا افْقع مـ ادد هق مـ افِحـ ا،ع افتذي يبىتؾ إذان ويٍستده

يٓقر افٍَٓمر
(2)

. 

ذم ؽتتر مقضتتًف، إن ـتتمن يٌتتر ادًْتتك مدتتد وؿتمل هللًتتض احلٍْٔتتص: إن اإلتٔتتمن هلل

ٍسد دؾًتًم فِحترج، وؿتمل يؾَمل هللًوٓؿ: ٓ  ؾٔف، ويَبا افُالم ؾمختِػ ادنميخ

ٍسديظممتٓؿ: 
(3)

. 

ادًتروف ذم ؿقاظتد إدار، وذم  ادتدافتذي ؾٔتف زيتمدة ظتذ  ادتد الثالَث:الـوع 

 ٍٕس افقؿت ٓ حئؾ هذا ادد ادًْك وٓ يٌر افْيؿ.

 :فف صقرتمنهذا ادد و

 يّد مـ حروف ادد وافِغ.ٓ مد مم  الصورة إوػ:

فستمن افًترب ظـ ا،مئز ذم مم يّد مـ احلروف افزيمدة ذم مد الصورة الثاكقة: 

 ممم ظرؾف نهؾ إدار.

: ٕٕتف فتٔس حلْتًم جِٔتًم فتٔس متبىاًل فتألذان، وٓ حمرمتمً اددود ؾٓذا افْقع مـ 

تف ٓ ، مٌرًا فًِّْك ّٕ وؿد ٕص افٍَٓمر ظذ ـراهتف ؾَط، هللؾ حُتل آتٍتمق ظتذ ن

                                        

 مع مالحيص نن هللًوًم مـ إمثِص افتل يذـرهم افٍَٓمر ؿد ختتِػ إٕيمر ذم تٌر ادًْك ؛م: ـام شٖٔيت.  1)

ذم . وؿقل هللمؿل ؾَٓمر ادذاهب: ـام شٖٔيت  1/278)وهق ؿقل ظممص احلٍْٔص. يْير: ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   7)

 إمثِص.

 . 7/18 ) . ويْير: ذح جمّع افبحريـ ٓهللـ افسمظميت 1/278)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   2)
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: )ومتتد افتُبتتر ٓ يبىتتؾ هللتتال هتتت  911)ت   ؿتتمل افستتٔقضليبىتتؾ إذان، 

خالف 
(1)

. 

 روايتص لوهت يٌتر ادًْتك،مٕذان افذي زيد ذم مده، وإن مل هللؾ ٓ يًتد هلل وققل:

ظْد احلْمهللِص
(2)

، وهل مبْٔص ظذ نّن افِحـ اخلٍل يبىؾ إذان هللف
(3)

. 

 ادًْتك وؿد ٕص يمظص مـ احلٍْٔص ظذ نّن افزيمدة ذم حرف ادد وافِغ ٓ يٌتّر 

إٓ إذا ؾحش
(4)

 ، ؾٖهللىِقه إذا ؾحش ادّد.

إذ ؾحتش امتتداد  :وؾٔتف هللحتث)هتت :  1814)ت  ظع ؿمري احلٍْتل ؿمل 

  ادًْك نهللداً حروف ادد ٓ يٌرِّ 
(5)

. 

ظتذ  دمتع زيتمدة ادتذم ـراهتتف ذم إذان  قااختٍِتوافذيـ مل يبىِقا إذان هللتف، 

 ؿقفغ:

نن مّد إذان هللام يزيد ظذ افَتدر ادًِتقم ظْتد ظِتامر إدار، وذم  الؼول إول:

 إذا مل حيؾ ادًْك. مؽروهفسمن افًرب 

                                        

. ويْيتر: ذح دفٔتؾ افىمفتب فًبتد اهلل شضتّـ احلتموي»  1/246)ا،قاب احلزم ظـ حديث افتُبتر جتزم   1)

 . 1/797)ادَدد 

 . 1/221) كيْير: ادّتع ذح ادَْع ٓهللـ ادْج  7)

 . نٕقاع افِحـ ذم إذان هللمظتبمر حُّف .2. 1تَدم هذا افَقل ذم مبحث )  2)

 . 1/91)، تبٔغ احلَمئؼ فِزيًِل  1/76)ؾتموى ؿميض خمن   4)

 . 178)ص:ادْا افٍُريص ذح ادَدمص ا،زريص فًع ؿمري   5)
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وهق مذهب افٍَٓمر إرهللًصوهذا هق ؿقل نـثر نهؾ افًِؿ، 
(1)

. 

مقجتقد، وإٕتام زاد ؾٔتف ادتتُِؿ،  نّن نصتؾ افْىتؼ فِّتد ووجه كوكه مؽروهًا:

 .ظذ إذانوهذه زيمدة 

 ني ٓ مد ؾٔف. :شَجْزمٌ  إذان»وفًّقم إثر ذم نن 

 : ظّر، ؾروي نن رجاًل ؿمل ٓهللـ وٕٕف ؿد وردت ـراهتف ظـ افهحمهللص

شإين نهللٌوؽ ذم اهلل إٕؽ تبٌل ذم نذإتؽ»)إين نحبؽ ذم اهلل ، ؾَمل فف: 
(2)

، وروي 

ظـ ؽره ـذفؽ
(3)

. 

                                        

 ّٕص ظِٔف يمظٌص مـ ؾَٓمر ادذاهب إرهللًص ئًًم:  1)

، افٍتتتموى  7/18)، ذح جمّتتع افبحتتريـ ٓهللتتـ افستتمظميت  1/498)ؾّتتـ احلٍْٔتتص: ادحتتٔط افزهتتمين  -1

 ، ؾتتتا هللتتمب  1/97)، اإليوتتمح ذم ذح اإلصتتالح  1/27)، ؾتتتموى ؿتتميض ختتمن  1/278)افتمتمرخمٕٔتتص 

ظتذ ذح  ، ظّتدة افرظميتص 1/49)، حمصٔص افدرر ظذ افٌترر  1/782)افًْميص هللؼح افَْميص دال ظع ؿمري 

 . 226)ص:، حمصٔص افىحىموي  7/24)افقؿميص فُِْقي 

، ذح اخلتترر ظتتذ خِٔتتؾ  7/741)، ادتتدخؾ ٓهللتتـ احلتتمج  29)ص:متتـ ادمفُٔتتص: ادَدمتتص افًزيتتص  -7

(1/721 . 

،  7/77)، افبٔتمن  1/58)، ادٓذب  7/658)، افتًَِٔص فَِميض حسغ  1/187)مـ افنمؾًٔص: إم  -2

، افؼتتؿموي ظتتذ  1/179)، نشتتْك ادىمفتتب  1/69)، روض افىمفتتب ٓهللتتـ ادَتتري  2/117)ادجّتتقع 

 . 1/721)افتحرير 

،  1/221) ك، ادّتع ذح ادَْتع ٓهللتـ ادْجت 2/418)، افؼح افُبر  1/776)مـ احلْمهللِص: افُمذم  -4

 . 1/419)مىمفب نويل افْٓك 

 ، وافىحتموي ذم ذح مًتمين أثتمر 1857): ظبتد افترزاق ذم ادهتْػ رواه ؛ذا افٍِظ ظتـ اهللتـ ُظّتر   7)

ِّف حئك افبُتمر، وتَتّدم هتذا احلتديث هللٍِتظ لختر متـ ٍٕتس 7/197) ، واهللـ ظدي ذم افُممؾ 5569)   ونظ

 افىريؼ.

 ، واهللتـ ظستمـر ذم تتمريخ دمنتؼ 1278) ، وافٍتمـٓل ذم نخبتمر مُتص 1852)رواه ظبد افترزاق ذم ادهتْػ   2)

   ظـ افوحمك هللـ ؿٔس مـ ؿقفف، وافوحمك ؿٔؾ: إن فف صحبًص.74/789)
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روع تهتتت : )ينتتر إػ نٕتتف يتجتتموز احلتتد ادنتت 795)ت  ؿتتمل اهللتتـ رجتتب 

هللتّىٔىف وافتىريب ؾٔف 
(1)

. 

 ومـ نؿقال افٍَٓمر ذم ـراهص هذا ادد:

ني تٌْتل يٌتر ـِامتتف،  :وٓ حلتـ ؾٔتف): هت  1757)ت   ؿمل اهللـ ظمهللديـ

ؾٕ٘ف ٓ حيؾ ؾًِف وشامظف: ني هللزيمدة حرـص نو حترف نو متد نو ؽرهتم ذم إوائتؾ 

 وإواخر
(2)

. 

وـتتذفؽ يُتتره فتتف إممفتتص ): متتـ ادمفُٔتتص هتتت  727)ت   وؿتتمل اهللتتـ احلتتمج

 حروؾف وإؾراط ادد وؽر ذفؽ ممم ذـره افٍَٓمر
(3)

. 

يُتتتره ): متتتـ افنتتمؾًٔص  هتتت 476ت )  ؿتتمل نهللتتق إشتتتحمق افنتترازيو

 وهق افتّديد :افتّىٔط
(4)

. 

ومُروهمهتتم ني إذان واإلؿممتص .. ) : هتت 1777ت ) رؿموي تؿمل افنو

افتّىٔط: ني افتّديد: ني مّد احلروف، وفق هللٌْؿ واحد، وحمؾ ـراهتف مم مل يتٌتّر 

 ادًْك، وإٓ حرم، هللؾ ـثر مْف ـٍر
(5)

. 

افتّديتتد افزائتتد ظتتـ )هتتت :  1289)ت  حمّتتد هللتتـ إهللتتراهٔؿ افنتتٔخ ؿتتمل و

ادىِقب ذم إذان مم يْبٌل، ؾ٘ن نحمل ادًْك ؾٕ٘تف يبىتؾ إذان، حتروف ادتد إذا 

                                        

 . 2/479)ؾتا افبمري ٓهللـ رجب   1)

 . 1/417)حمصٔص اهللـ ظمهللديـ   7)

 . 7/741)اددخؾ ٓهللـ احلمج   2)

 . 1/58)ادٓذب فِنرازي   4)

 . 1/721)افؼؿموي ظذ افتحرير   5)
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حتك احلرـتمت إذا متدت إن نحمفتت ادًْتك مل  ،نظىٔت نـثر مـ افالزم ؾال يْبٌل

ـُ   رهيها وإٓ 
(1)

. 

ّٕف  قز ادد افزائد ذم  الؼول الثاين: ، ؾٔجقز متدمهم ظتذ افتقارد ؾَط احلًِٔتغن

ؿتمل وهذا ؿمفف هللًض احلٍْٔص،  ذـمر، وٓ تًّبد ؾٔٓم،: ٕهنم فٔست مـ إوادسّقع

إٕام يُتره ذفتؽ ؾتٔام ): هت  448)ت  مـ ظِامر احلٍْٔص  صّس إئّص احلِقاين

ؾٔتف ـمن مـ إذـمر، نمم ذم ؿقفف: )حل ظذ افهالة ، )حل ظذ افٍالح  ٓ هللتٖس 

 هلل٘دخمل مد وٕحقه ؾٔٓام
(2)

. 

وؾٔتف هللحتث )هت :  1814)ت  ؿمري ظع واظسض ظِٔف يمظص، ؿمل مال 

 ٓ خيٍك
(3)

 وشتٖيت هذه ادسٖفص ذم إمثِص. .

 ٖنّ مستتتدًٓ هللتتز ادتتدود ذم إذان مىَِتتًم: ورنيتتت هللًوتتًم متتـ ادًتتمسيـ  تتقِّ 

افتجقيد ٓ ينسط ذم إذان: وّٕن إذان ٕدار وإظالم هللتدخقل افقؿتت، وافْتدار 

حيتمج إػ رؾع صقت هللف وفذا ٕدب رؾع افهقت هللمٕذان، ورؾع افهتقت هللتمٕذان 

 وصدة افهٔمح هللف يَتيض ادد وافتّىٔط ـام هق افًمدة ذم ذفؽ، ؾدّل ظذ نٕف جمئز.

 :متجٓظّدة مـ ٕير وهذا ؾٔف 

، وهتل ٕتص افتل وردت ذم افْٓل ظـ افتّىٔط وافِحتـ ذم إذانٔثمر ا -1

واإلؿرار مـ  ادّد افزائد، وٓ يقجد حد إٓ مم تًمرف ظِٔف ظِامر إدارذم ادْع مـ 

                                        

 . 7/92)ؾتموى حمّد هللـ إهللراهٔؿ   1)

، حمصتتٔص اهللتتـ ظمهللتتديـ  1/49)، حمصتتٔص افتدرر ظتتذ افٌتترر  1/76)، جمّتتع إهنتتر  1/171)افْٓتر افٍتتمئؼ   7)

(1/417 . 

 . 1/782)ؾتا هللمب افًْميص هللؼح افَْميص دال ظع ؿمري   2)
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 .حلقن افًربمـ افسامع 

متـ فستمن افًترب  هتقنّن هذا فٔس متـ هللتمب تىبٔتؼ افتجقيتد ؾَتط، هللتؾ  -2

 .مم ورد ذم افسامع مـ افًربحرـمت ٕهنم نـثر ؿد يتقشع ذم ادد إػ شت ، وفذا وٕىَٓؿ

ف  -3 ّٕ يَترن ؾٕ٘تف  ^ متم ورد ظتـ افْبتلؿتد ذـتر يمظتص متـ نهتؾ افًِتؿ: نن ن

جمقداً 
(1)

 ؾتَرن ـذفؽ. ^، وإذان وإدظٔص ـِٓم وردت ظـ افْبل 

مرجتع  نفتٔس ننَّ ؾت٘ن ؿِتت: هتت : ) 1188)ت  ؿمل نهللتق حٍتص افٍتمد 

  افتجقيد واجبًم ذم ؽر افهالةٔس ذفؽ ـِف إػ افتجقيد، وف

تًص متـ ؿُِت:  افتجقيد ظْد افَرار ظبمرة ظـ اإلتٔمن هللمفَرارة جمّقدة إفٍتمظ هللريَّ

 افردارة ذم افْىؼ، ومًْمه: إتٓمر افٌميص ذم افتهحٔا، وهللِقغ افْٓميص ذم افتحسغ.

ٓ هللتد مْتف ذم افَترارة،  ادتدؾال ٕسِؿ رجقع ادتد إػ افتجقيتد وافتحستغ، هللتؾ 

 شقاًر ـمٕت جمقدًة نو ٓ
(2)

. 

 وبـاًء ظذ ما تؼّدم:

، ٓ يُتقن حمرمتًم وٓ متبىالً ؾ٘ن ادد ذم ؽر مقضع ادد إذا مل يٌّر ادًْك: ؾٕ٘تف 

ويهتتا إذان وافهتتالة هللتتف
(3)

: ٕن ؽميتتتف زيمدتتتف فِّتتد متتـ ؽتتر إتٔتتمن هللحتترف 

زائد
(4)

. 

                                        

، وَِٕتتف ظتتـ حمّتتد افزرؿتتمين ذم ذحتتف ادْيقمتتص  24)ص:افتتدرر افبٓٔتتص ذم هللٔتتمن افَتترارة إصتتِٔص فًِٔتتميض   1)

 افبَٔقٕٔص، وظـ حمّد افبديري افدمٔمضل، وافنزامِز، وؽرهؿ.

 . 146)ص:اؿتبمس نٕقار اهلُدى ؾٔام يتًِؼ هللبًض وجقه إدا ٕ؛ حٍص افٍمد   7)

، ـنتػ ادختدرات  1/797)، ذح دفٔؾ افىمفتب فًبتد اهلل ادَتدد  1/786)ادْتٓك مع حمصٔص اهللـ ؿميد   2)

 . 1/419)مفب نويل افْٓك ، مى 1/179)فِبًع احلْبع 

 . 1/797)ذح دفٔؾ افىمفب فًبد اهلل ادَدد   4)



 

 82 

 :غحمفتهلم مـ حٔث افُراهص، ؾ٘ن  اددذم افزيمدة نمم حُؿ و

ؾَتتط. ؾَٔتتؾ: إٕتتف مُتتروه افىبًٔتتل إػ شتتت ادتتدن زاد ذم إ :احلالََة إوػ
(1)

 ،

، وهذا هق طمهر مـ ـالم يٓقر افٍَٓمر نن افُراهتص دتـ وؿٔؾ: إٕف خالف إوػ

اددنعف ذم 
(2)

ونضمفف 
(3)

وهللمفغ ؾٔف 
(4)

ظتذ شتت  ، ؾخهقا افُراهص ذم زيمدة ادتد

حرـمت
(5)

 .إوػ ، ومم دون ذفؽ ؾٓق خالف

نو شتّت -نفٍمت  هللِغ شبعهت : )إن زاد حتك  1777)ت  ؿمل افبمجقري 

يُقن خالف إوػ ..  -نفٍمت
(6)

. 

 ؾمدد إػ شت حرـمت جتمئز وفتٔس مُروهتًم، وهتق وفًؾ هذا هق افهقاب:

 .هذا جمئز جْسف ذم فسمن افًربؾَط: ّٕن خالف إوػ 

                                        

ه افىبًٔتل: وهتق ؿتدر  1721ممـ ٕتّص ظتذ افُراهتص: افىحىتموي )ت   1) هتت ، ؾَتمل: )إن هللتمفغ زيتمدًة ظتذ متدِّ

ِره، وٓ تٍسد ظذ ادختمر ـام ذم اهللـ نمر حمج. وذم  ـُ .هت. ؾمفُراهص ا: )نٕف خالف إوػ  شافرساج»حرـتغ، 

مبستقط »  ظتـ 1/278). وَِٕتف ذم افتتمرخمٕٔتص  1/187)فِتْزيف . يْير: حمصٔص افىحىموي ظتذ ادراؿتل 

 .شافبُري

 . 1/428). مقاهب ا،ِٔؾ  1/97)ويْير: جمّع إهنر 

 : )اإلعاف ذم مده مُروه خلروجف ظـ حد ادد . 1/472)ذم مقاهب ا،ِٔؾ فِحىمب ادمفُل   7)

ُُٔره . 57)ص:حمصٔص افِبدي احلْبع  ذم  2)  : )إن مّدهم ضقياًل هللٖن مىىٓم ؾ

ـ  نن ٓ يّىىف هللٖن يبمفغ ذم مّده . 1/112)ذم اإلؿْمع فِخىٔب افؼهللْٔل افنمؾًل   4)  : )ويس

  : )يُره افتّىٔط: وهق افتّديد .7/415)وؿمل اهللـ افرؾًص ذم ـٍميص افْبٔف 

ؾ نفػ هللحرـتغ، ؾُٔقن إذا جموز ثْتل ظنت  5) ـُ ره هللًض افنمؾًٔص هللت)شت نفٍمت ، وذـروا نّن  ر حرـتًص ؾَتد تؿدَّ

ل ت، حمصتٔص افنزامِست 7/14)، حمصتٔص هللٔجرمتل  1/147)حلـ. يْير: حمصٔص افَِٔق؛ ظذ ذح ادحع 

(1/468 . 

تؾ ومم ذـروه ؾٔف ٕير، ؾ٘ن ادحٍقظ ظـ ظِامر إدار إٕام هق شت ح ـُ رـمت: ني ثالث نفٍمت ؾَتط، إذ تَتّدر 

 نفػ هللحرـتغ، وفًؾ شبب اخلىٖ مـ هللًض متٖخري افنمؾًٔص هق افتًبر هللمٕفػ ظـ احلرـص.

 . 1/112)حمصٔص افبمجقري ظذ اإلؿْمع حلؾ نفٍمظ ن؛ صجمع   6)
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ادقاضتع افتتل ذم ظتذ شتت حرـتمت  حروف ادتدّ إن زاد ذم مد  :احلالة الثاكقة

 قز ؾٔٓم اددّ 
(1)

 ؾٍٔف ثالثص نؿقال:، 

ّٕف خالف إوػ :الؼول إول إ
(2)

. 

، وهق ؿتقل ا،ّٓتقرمُروهإّن زيمدة ادد  :الؼول الثاين
(3)

دخمفٍتتف إؾهتا : 

ذم فسمن افًرب: وهذا مًْتك ؿتقهلؿ: )واإلعاف ذم متده مُتروه: خلروجتف ظتـ 

حد ادد 
(4)

. 

وهللتف ؿتمل متـ افِحتـ ا،تع،  ؾُٔقن حْٔئتذٍ ، فِهالةإٕف مٍسد  :الؼول الثالث

هتت : )إن زاد 1777)ت  ؿتمل افبتمجقري هللًض متٖخري افنتمؾًٔص، 
(5)

ظتذ  

ظممدًا تبىؾ صالتف  شبع نفٍمٍت 
(6)

. 

                                        

 ش.ٓ إفف إٓ اهللْ » مثؾ: ادد ٓفتَمر افسمـْغ ذم لخر:   1)

هتت  نٕتف ؿتمل: )إذا  718  ظـ حستمم افتديـ افستٌْمؿل متـ احلٍْٔتص )ت 1/61)َٕؾ احلداد ذم ا،قهرة افْرة   7)

َِّؾ إفػ هللغ افالم واهلمر ؾٓذا ٓ يرضه: ٕٕف إصبمٌع، وفُـ احلذف نوػ .  خ

وحتذؾٓم نوػ:   : )وٓ يرّض فق خِؾ إفػ هللغ افالم واهلمر: ٕٕف إصبمٌع،7/162)وؿمل اهللـ مٍِا ذم افٍروع 

 ٕٕف يُره افتّىٔط .

 :ممـ ّٕص ظذ افُراهص  2)

 . 1/97)، جمّع إهنر  1/187)مـ احلٍْٔص: حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل  -1

 . 1/428)مـ ادمفُٔص: مقاهب ا،ِٔؾ  - 7

، حمصتتٔص  7/14)هللٔجرمتتل ، حمصتتٔص  1/147)متتـ افنتتمؾًٔص: حمصتتٔص افَِٔتتق؛ ظتتذ ذح ادحتتع  -2

 . 1/468)افنزامِز 

  .57مـ احلْمهللِص: حمصٔص افِبدي ظذ ٕٔؾ ادآرب )ص: -4

 . 1/428)مقاهب ا،ِٔؾ   4)

 ني ذم مّد إفػ افثمين مـ فٍظ ا،الفص ذم تُبر افهالة.  5)

 . 1/112)حمصٔص افبمجقري ظذ اإلؿْمع حلؾ نفٍمظ ن؛ صجمع   6)

ريا هللمإلهللىتمل، يْيتر: حمصتٔص تر  دون افتهتت)هللٖن افزيمدة ظتذ شتبٍع يوت جرى ظدد مـ افنمؾًٔص ظذ افتًبر:

 . 1/122)، إظمٕص افىمفبغ  1/226)ا،ّؾ 
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 .  ومل يذـروا ذفؽ ذم إذان

وهذا ؾٔف ٕير وتّٖمؾ
(1)

وخهقصتًم نٕتف مل ؾٔتف هللًتد، ، ؾ٘ن اإلهللىتمل هللزيتمدة ادتد 

ٕن ؽميتف زيمدتف فِّّد مـ ؽر إتٔمن هللحرٍف زائد يٌّر ادًْك
(2)

. 

 فِحـ هللزيمدة ادد ذم إذان:افتل نوردهم افٍَٓمر مثِص إومـ 

 :«هلل أكزءآ»قول ادمذن:  (03)

مّد اهلّز مـ فٍظ ا،الفص، ؾتُقن ـّٓزة آشتٍٓمم، وهذا حلتـ  :ؾٔف افِحـو

ّٔص. ،جع حئؾ ادًْك  إذ ا،ِّص خزيص وفٔست اشتٍٓمم

ظتـ هتذا هللًتض افٍَٓتمر وافهقاب نهّنم مهزة وصؾ، وٓ يها متدهم، ويًتز 

ّٕف مد نّول فٍظ ا،الفص افِحـ هللٖ
(3)

. 

 وحََٔتف: زيمدة نفٍمٍت مديص هللدًٓ مـ افٍتحمت، ؾٔحقل افٍِظ إػ اشتٍٓمم.

تتْرق : ٕٕتتف ٍَ يٍتترق هللتتف هللتتغ اخلتتز  وهتتذا ادتتد يستتّٔف ظِتتامر افتجقيتتد هللتتت)َمّد اف

)نفتت  ؾتبتدل نفتػ  تظْدمم تدخؾ مهزة آشتٍٓمم ظذ اشٍؿ مًترف هللتوآشتٍٓمم: 

ڇ   چ چ﴿، ﴾ڀ ڀ ڀ﴿ـتتام ذم ؿتتقل اهلل تًتتمػ: )نل  نفٍتتًم مديتتص: 

 .﴾ڇ

تف مبىتؾ  ّٕ وؿد حذر مـ هذا افِحتـ ـثتر متـ افٍَٓتمر، وٕتص هللًوتٓؿ ظتذ ن

                                        

   ظـ افزيمدي نٕف ؿمل: )ٓ يرض  وفق زاد .1/226)َٕؾ ا،ّؾ ذم حمصٔتف   1)

 . 1/797)ذح دفٔؾ افىمفب فًبد اهلل ادَدد   7)

 . 1/187)حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل   2)
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وٓ تًَْد هللف صالة ادهع إذا ـّز  فألذان
(1)

ّٕف حئؾ ادًْك مـ يِتص خزّيتص إػ  ٕ :

 ، ؾٔبىتؾ إذانٓ آشتٍٓمم وافستٗال يِص اشتٍٓممٔص، وادَهقد إٕام هق اإلثبمت

  .هللف

، ؾذـروا نٕف يُتقن ـٍتراً  ؿد هللمفغ هللًض افٍَٓمر ذم افتحذير مـ هذا افِحـهللؾ 

اشتؿ اهلل ذم اهللتدار  إدخمل ادد)هت :  587)ت  ؿمل افُمشمين مـ ؾَٓمر احلٍْٔص 

، وافنتؽ  ذم ـزيتمر اهلل تًتمػ  تًمػ يُقن فالشتٍٓمم، وآشتتٍٓمم يُتقن فِنتؽِّ

 ـٍر
(2)

. 

                                        

 ومْٓؿ:  1)

ط: حمّتقد هللتؽ   1/61) ، واحلتدادي ذم ا،تقهرة افْترة 1/19)ل ذم ادبستقط تمـ احلٍْٔتص: افرسخست -1 

، واهللتتـ ٕجتتٔؿ ذم افبحتتر افرائتتؼ  7/15)هتتت ، مْٔتتص ادهتتع وؽْٔتتص ادبتتتدي ٓهللتتـ نمتتر حتتمج  1281هللسـٔتتم 

 ، 145)ص:دار ذم حتٍتتص اخلتتالن  ، وافتتدمر1/187) ، وافىحىتتموي ذم حمصتتٔتف ظتتذ ادراؿتتل 1/227)

 . 1/72)افٍتموى اهلْديص 

 ، وصمحب ادَدمص 1/781) ، وخِٔؾ هللـ إشحمق ذم افتقضٔا 7/57)مـ ادمفُٔص: افَراذم ذم افذخرة  -7

هتت،، وافراظتل  1214]ضبًتص هللتقٓق ظتمم    29)ص: ، ونهللق احلسـ ادْقذم ذم ذح افًزيتص 29)ص:افًزيص 

 ، وادتدين ذم حمصتٔتف 1/787) ، وزروق ذم ذح افرشتمفص 225)ص:إٕدفز ذم إتهتمر افٍَتر افستمفؽ 

  .1/289)ظذ ـْقن 

 1244مع حمصٔص افبمجقري ط: ادىبًص إزهريص   1/112)رهللْٔل ذم اإلؿْمع تمـ افنمؾًٔص: اخلىٔب افن -2

رؿموي ذم حمصٔتف ظذ ذح افتحريتر ت ، وافن1/142)هت، وافَِٔق؛ ذم حمصٔتف ظذ ذح ادحع ظذ ادْٓمج 

  .7/487) ، وافسمز ذم حمصٔتف 1/721)

 ، واهللتـ 7/626) ، وافنتٔخ تَتل افتديـ ذم ذح افًّتدة 1/787)مـ احلْمهللِتص: اهللتـ ؿدامتص ذم افُتمذم  -4

 ، واهللتتـ افْجتتمر ذم مًقٕتتص نويل افْٓتتتك 7/162) ، واهللتتـ مٍِتتا ذم افٍتتتروع 41)ص:ظبٔتتدان ذم افزوائتتد 

 ، ومرظل افُرمتل وظبتد اهلل ادَتدد ـتام ذم ذح 1/777) ، وافبٓقيت ذم ذح مْتٓك اإلرادات 1/529)

 ؾتتتا متتقػ ادقاهتتب  ، واهللتتـ ظتتقض ذم1/785) ، واهللتتـ ؿميتتد ذم حمصتتٔص ادْتٓتتك 1/797)دفٔتتؾ افىمفتتب 

  .188)ص: ، واهللـ جراح ذم ٕٔؾ ادىمفب 1/179) ، وافبًع ذم ـنػ ادخدرات 7/44)

 . 1/187). وٕحقه ذم حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل  1/199)هللدائع افهْمئع   7)
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 إن تًّد ـٍر: ـام ذم نـثر افُتب)هت :  1878)ت  ؿمل صٔخ زاده و
(1)

. 

شتًّت ادتٗذٕغ )هتت :  852 )ت ادمفُل ل توؿمل حمّد افراظل إٕدفس

يٍُترون ذم افتُبترة افقاحتدة ثالثتص نوجتف متـ وادبٌِغ ذم افهالة خِػ إئّص 

 افٍُر ظذ ر وس افًممص واخلمصص، وٓ يٌره نحد ظِٔٓؿ.

نوهلم: نهنتؿ يتدخِقن مهتزة آشتتٍٓمم ظتذ افٍِيتص افًئّتص، ؾَٔقفتقن: )لهلل 

  نـز ، وهذا ـٍر..
(2)

. 

ِّػ ّٕف مـ افتُ وؿد ؿمل هللًض احلٍْٔص ذم ذفؽ إ
(3)

. 

تف ـٍتراظسض هللًوٓؿ ظذ تقجٔتف و ّٕ هللتّٖن اهلّتزة  تقز ذم افٌِتص نن  :ذفتؽ هللٖ

: ؿمفتتتف إـّتتتؾ  ؾتتتال يُتتتقن هْتتتمك ٓ ـٍتتتٌر وٓ ؾستتتمد)تُتتتقن فِتَريتتتر، ؿتتتمل: 

هت  مـ ؾَٓمر احلٍْٔص 786)ت   افبمهللريت
(4)

. 

 وأجقب ظن اظساضه:

لر: ؿتمل اهللتـ تيَترر هللمفنت هللّٖن افتَرير يِزم مْف نن يُتقن هْتمك صتخص مًتّغ 

ؿد خترج اهلّزة ظـ آشتتٍٓمم احلََٔتل ؾتسد فثامٕٔتص ): هت  761)ت    هنمم

... افراهللع: افتَرير: ومًْمه: محِؽ ادخمضب ظذ اإلؿترار، وآظتساف هللتٖمر  مًمنٍ 

لر افتذي تَترره هللتف، تَتقل ذم تؿد اشتَر ظْده ثبقتف نو ٍٕٔتف، و تب نن ئِٓتم افنت

                                        

 . 1/91)جمّع إهنر   1)

  .1/787). وّٕص ظذ ذفؽ نيوًم زروق ذم ذح افرشمفص  225)ص:إتهمر افٍَر افسمفؽ فِراظل   7)

: مّدهم خىتٖ شادحٔط»: )تٍُِقا ذم ـٍر َمـ مّد اهلّزة ذم )اهلل  ؿمل ذم  1/55)ؿمل ذم حمصٔص افدرر ظذ افٌرر   2)

 : تٍسد .شافُمذم»ٓ يٍسد. وطمهره نٕف ٓ يٍُر، وذم 

 .   1/797)افًْميص فِبمهللريت   4)
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يتدًا ، وهللتمدًٍقل: افتَرير هللمفًٍؾ: )ن هللَت زيتدًا ، وهللمفٍمظتؾ: )ننٕتت  هللتَت ز

 )نزيدًا  هللَت ، ـام  ب ذفؽ ذم ادستٍٓؿ ظْف
(1)

. 

وفٔس )اهلل نـز  ِمـ هذا افَبٔؾ، إذ فتٔس )هت :  978)ت  ؿمل اهللـ ٕجٔؿ 

 هْم خممضب، ـام ٓ خيٍك
(2)

. 

ومع اتٍمق ئًٓؿ ظذ خىٖ هذا افْىؼ
(3)

ؾٔٓم هللم،ٓتؾ، واخلىتٖ،  ، ؾٓؾ يًذر

تَدم ذـرمهم ؾٔف ؿقٓن نم ٓ  
(4)

. 

 بنصباع ادّد قبل اهلاء: «اهلل أكز»قول ادمذن:  (13)

وهذا افِحـ إٕام يهدر مـ ادٗذٕغ ظْد تِحْٔٓؿ إذان ومبمفٌتٓؿ ذم ادد، ممّم 

 يٗدي إػ افِحـ ؾٔف.

ـْص ذم فٍظ ا،الفص افتتل هللتغ افتالم وؿبتؾ موافِحـ ؾٔف: هلل٘صبمع مّد إفػ افس

فٍِظ ا،الفص هُذا: )افالاااه ، ويًّز ظْتف هللًتض افٍَٓتمر هللّتّد  ٕىَفاهلمر، ؾُٔقن 

نوشط فٍظ ا،الفص
(5)

. 

 افًرب.زائدًا ظذ مَدار مم تُِّت هللف  مّدهم مداً  وادراد:

                                        

 . 76)ص:مٌْل افِبٔب ٓهللـ هنمم   1)

  .1/91). وتبًف ذم جمّع إهنر  1/227)تبٔغ احلَمئؼ ٓهللـ ٕجٔؿ   7)

خىٖ افْىؼ متٍؼ ظِٔف، وإهللىمل افًٍؾ نذإًم نو صالة مـ متًّده مل نره ؾٔف خالؾًم: إٓ متم جتمر ذم طتمهر هللًتض   2)

ْٓؿ اهللـ نمر احلمج. يْير: مْٔتص ادهتع وؽْٔتص ادبتتدي ذوح افَدوري نن هذا ادّد ٓ ُيٍِسد مىًَِم: ـام َِٕف ظ

 . 7/15)ٓهللـ نمر حمج 

  .74:)ص يْير  4)

 . 1/187)حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل   5)



 

 88 

 افالم مـ فٍظ ا،الفص فف حمفتمن:إفػ افسمـْص هللًد إذ مّد 

ِّؿُ  احلالة إوػ: ـام ذم لخر أذان واإلؿممص: - ظذ فٍظ ا،الفص إذا وؿػ ادتُ

هللَّدار شتت حرـتمت ؾَتط:   قز ؾٔٓم ادد ٓفتَمر افسمـْغٕ٘ف ؾ-شٓ إفف إٓ اهللْ»

 .وهق نـثر مم ورد ظـ ظِامر إدار ذم ضقل ادّد، وهق ادد افًمرض فِسُقن

إذا وصِٓم وحّرك اهلمر مـ فٍظ ا،الفص: ـتمفتُبر: )اهلُل نـتز ،  احلالة الثاكقة:

ّٕف ٓ يقجد وجف ذم افٌِص وإدار ّددهم، ؾتال متتد إٓ متدًا ضبًٔٔتًم ؾ هللَّتدار واجبتًم ٘

هتت : )ادتد ذم افتُبتر إن ـتمن ذم  1721)ت  حرـتغ ؾَط، ؿمل افىحىموي 

: إْن ـمن ذم وشىف: ؾٓق افهقاب، إٓ نٕف ٓ يبمفغ ؾٔتف، ؾت٘ن هللتمفغ زيتمدة شاهلل»فٍظ 

حترـتغ، ـتره، وٓ تٍستد ظتذ ادختتمر ظذ مده افىبًٔل: وهق ؿدر 
(1)

، وـرهتف 

ؽره مـ احلٍْٔص
(2)

ادمفُٔصهللًض ، و
(3)

. 

 :مُتتروهإفتتػ افثتتمين متتـ اشتتؿ اهلل  ذم متتد : )اإلعافادمفُٔتتصوؿتتمل هللًتتض 

خلروجف ظـ حد ادد 
(4)

. 

فُـ حُك هللًض افًِامر
(5)

 هت 822)ت   جقاز ذفؽ، وَٕؾ ظـ اهللـ ا،زري 

نن افًرب متد ظْد افدظمر وآشتٌمثص، وظْد ادبمفٌص ذم ٍٕل افقر، ويّدون مم ٓ 

 نصؾ فف ؛ذه افًِص.

                                        

 . 1/187)حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل   1)

، افبحتر  1/797)فِبُتري، ويْيتر: ؾتتا افَتدير  شادبستقط»  ظتـ 1/278)وَِٕف ذم افٍتموى افتمتمرخمٕٔتص   7)

 . 1/72)، افٍتموى اهلْديص  7/771)، افبْميص  1/65)، درر احلُمم  1/227)افرائؼ 

 . 1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   2)

 ، ونؿراه.شادقاؿٔت»  ظـ ـتمب 1/289) ، وذم حمصٔص اددين 1/428)َِٕف ذم مقاهب ا،ِٔؾ   4)

  .1/428)احلىمب ذم مقاهب ا،ِٔؾ   5)
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هتت  هتق: )نمتم افستبب ادًْتقي ]ني  822)ت  وٕص ـالم اهللتـ ا،تزري 

فِّّد، ؾٓق ؿهد ادبمفٌص ذم افٍْل، وهق شبب ؿقي مَهقد ظْد افًرب، وإن ـمن 

 رار.نضًػ مـ افسبب افٍِيل ظْد افَ

، شٓ إفتف إٓ نٕتت»، شٓ إفف إٓ هتق»، شٓ إفف إٓ اهلل»ومْف مد افتًئؿ ذم ٕحق 

متد »وهق ؿد ورد ظـ نصحمب افَك ذم ادٍْهؾ هلذا ادًْك ..، ويَمل فف نيوتًم: 

 ،وهذا مًروٌف ظْد افًرب: ٕهنم متد  ظْد افتدظمر»:  . ؿمل اهللـ مٓرانشادبمفٌص

َِّتظْد آشتٌمثص، وظْد ادبو ون مم ٓ نصتؾ فتف ؛تذه افً ص. مفٌص ذم ٍٕل رر، ويّد 

 . شؿمل: وافذي فف نصؾ نوػ ونحرى

 :ومهتم :ينتر إػ ـقٕتف اجتّتع شتببمن): هتت  822)ت   ؿمل اهللـ ا،تزري

ّٔت ووجقد اهلّزة. ،ادبمفٌص وؿتد اشتتحب افًِتامر  د طتمهر.وافذي ؿمفتف ذم ذفتؽ ج

إصًمرًا هللام ذـرٕمه وهللٌره ..  شإٓ اهلل ٓ إلهَ »تادحََقن مد افهقت هلل
(1)

. 

هت : )ادتذهب افهتحٔا ادختتمر اشتتحبمب متد  676)ت  ؿمل افْقوي و

ونؿتقال افستِػ ونئّتص اخلِتػ ذم  .دم ؾٔف مـ افتتدهللر :شٓ إلَه إٓ اهلل» :افذاـر ؿقل

هذا منٓقرة 
(2)

. 

افْمؾٔتص  شٓ»ذم )مد ادبمفٌص وافتًيتٔؿ  وهتق ذم وهذا ادَْقل ظـ اهللـ ا،زري 

ادٍْهتؾ ؾّٔتّدهم هلتذا ادًْتك، وهتق ٓ  رتفِجْس ذم ـِّص افتقحٔد ظْد متـ يَهت

شافىٔبص» قز حلٍص إٓ مـ ضريؼ 
(3)

 ، وفٔس حمِف ذم فٍظ ا،الفص.

                                        

 . 1/244)افْؼ ذم افَرارات افًؼ   1)

 . 45)ص:إذـمر فِْقوي   7)

 . 1/767)يْير: هدايص افَمري فًبد افٍتمح هللـ افسٔد ظجّل ادرصٍل   2)

، وهتل فٔستت حمتؾَّ متد  هللمظتبتمر ﴾پٔ َرْيتَب   ٻ  ٻ﴿ـام  تقز ادتد فِّبمفٌتص ذم افٍْتل: ـَقفتف تًتمػ: 

 وٓ هللًدهم شُقن.شبمب افٍِئص فِّد ومهم: اهلّزة نو افسُقن، ؾال إفػ هللًدهم مهزة إ
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جقاز ادّد هْم، ؾّ٘ن هللًض افٍَٓمر ؿّدر افِحتـ ذم ذم  افقارد حتاملآوهللْمًر ظذ 

د متـ افَترار: وهتل ؿتدر شتّت مل يَؾ هللف نحهذا ادقضع: هللمفزيمدة ذم مّد إفػ هللام 

حرـمت
(1)

. 

 قتبّغ لـا مما شبق:ف

ّد متدًا ضبًٔٔتًم متت: نن مّد إفػ افسمـْص ؿبؾ افالم مـ فٍظ ا،الفص إتّؿ ذمنّن 

 .ؾَط غحرـت هللَّدار

ادتّد افتذي ذـتره ظِتامر نـثتر ٓ يزيد ظذ ظذ نن  ،صّا  :ظذ حرـتغوإن زاد 

نو خالف إوػ ز، وهذا إمم جمئإدار وهق شت حرـمت
(2)

. 

صقاب ش اهلل»: )ومد ٓم شافٍتموى اهلْديص»ؿمل ذم 
(3)

. 

ؾٓق مُروه افستومم زاد ظـ 
(4)

نو خالف إوػ ،
(5)

. 

ذم إدار، شقار ذم تُبر إذان، نو  افِحـهذا إػ افتْبٔف  ذموؿد تتمهللع افٍَٓمر 

 ذم تُبر افهالة، وحذروا مْف، ومـ ذفؽ:

: )وحيتذف ادتد ذم مـ احلٍْٔتص هت  888)ت  ؿمل نهللق هللُر احلداد افزهللٔدي 

                                        

ل ت، حمصتتٔص افنزامِستت 7/14)، حمصتتٔص هللٔجرمتتل  1/147)يْيتتر: حمصتتٔص افَِٔتتق؛ ظتتذ ذح ادحتتع   1)

(1/468 . 

 وهذا هق إؿرب.  7)

 . 1/72)افٍتموى اهلْديص   2)

،  1/97)، جمّتع إهنتر  1/278)، افٍتتموى افتتمرخمٕٔتص  1/187)يْير: حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿتل   4)

 وهذا هق إؿرب.  . 57)ص:، حمصٔص افِبدي  1/428)مقاهب ا،ِٔؾ 

 . 7/162)، افٍروع  1/61)يْير: ا،قهرة افْرة   5)

 وتَدمت هذه ادسٖفص ذم )ادىِب افسمدس: زيمدة ادد .
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افتُبر وٓ يىّقفف : ٕن ادد ذم لخره حلـ مـ حٔث افٌِص 
(1)

. 

تتص شتتبب فٍيتتل  954)ت  ّىتتمب احلوؿتتمل  ّّ هتتت  متتـ ادمفُٔتتص: )فتتٔس ث

ل إصبمع مدهم ذم افقصؾ تيَتو
(2)

. 

نمؾًٔص: )حيسز مـ مّد نفتػ هت  مـ اف 974)ت  وؿمل اهللـ حجر اهلٔتّل 

ٕن افزيتمدة ذم حتترف ادتتّد وافِتتغ ظتتذ مَتتدار متتم تُِّتتت هللتتف افًتترب حلتتـ  شاهلل»

وخىٖ 
(3)

. 

ؾ إفػ هللغ فق خِّ  يرض وٓ: )  مـ احلْمهللِصهت 762)ت   وؿمل اهللـ مٍِا

 افالم واهلمر: ٕٕف إصبمع، وحذؾٓم نوػ: ٕٕف يُره افتّىٔط
(4)

. 

: )يُره إن مّد مـ ؾَٓمر احلْمهللِص هت  1219)ت  وؿمل ظبد افٌْل افِبدي 

رهم ٓ تهتا صتالتف ؾتٔام ييٓتر: ٕٕتف تافالم ـثرًا، وإٓ ؾّدهم واجتب، ؾِتق ؿهت

خيرجٓتتم ظتتـ مقضتتًٓم، ونّمتتم إن متتدهم ضتتقياًل هللتتٖن مىَّىٓتتم ؾُٔتتره، وتًَْتتد. 

جتب، وهللدوٕتف ٓ تًَْتد واحلمصؾ: نن مّد افالم مـ فٍظ ا،الفص هللَدر حترـتغ وا

..  صالتف
(5)

. 

                                        

 . 1/61)ا،قهرة افْرة فِحدادي   1)

 . 1/187)، حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل  1/278)ويْير: افتتمرخمٕٔص 

 . 1/428)مقاهب ا،ِٔؾ   7)

 . 24)ص:ادْٓج افَقيؿ ذح ادَدمص احلرضمٔص ٓهللـ حجر اهلٔتّل   2)

 . 7/488)، حمصٔص افسمز  1/147)ويْير: حمصٔص افَِٔق؛ ظذ ادحع 

 . 1/259)افٍروع ٓهللـ مٍِا   4)

 . 7/78)ويْير: حمصٔص اهللـ محٔد ظذ ذح ادْتٓك  . 57)ص:حمصٔص افِبدي ظذ ٕٔؾ ادآرب   5)
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 :«اهلل آكز»قول ادمذن:  (23)

 .شنـز»اهلّز مـ  هؿّديُقن هللوافِحـ ؾٔف مـ هللًض ادٗذٕغ: 

وهل ظذ وزن )نؾًؾ  افتٍؤؾ، وٓ مّد ؾٔٓم، وإذا ُمتّدت اهلّتز ؾ٘هنتم تُتقن 

وحلتـ هتت : )وهتق خىتٖ  974)ت  اشتٍٓممًم ٓ خزًا، ؿمل اهللـ حجر اهلٔتّتل 

ؾمحش 
(1)

. 

مـ هذا افِحــثر مـ افٍَٓمر وؿد حذر 
(2)

تف مبىتؾ فتألذان:  ّٕ ، وٕهقا ظذ ن

 ه دًْك ؾمشد.يٌّر وٕٕف حئؾ ادًْك 

ٌتغ بِواد ادتٗذٕغهت : )شتًّت  852)ت ل تؿمل حمّد افراظل إٕدفس

 ذم افهالة خِػ إئّص يٍُرون ذم افتُبرة افقاحدة ثالثص نوجتف متـ افٍُتر ظتذ

 ه نحد ظِٔٓؿ.ر وس افًممص واخلمصص، وٓ يٌّر 

، ؾَٔقفتقن: )لـتز ، شنـتز»إدخمل مهزة آشتٍٓمم ظتذ فٍتظ  -وذـر مْٓم:-

                                        

 . 24)ص:ادْٓج افَقيؿ ٓهللـ حجر اهلٔتّل   1)

 ومْٓؿ:   7)

، افٍتتموى اهلْديتص  1/61)، ا،تقهرة افْترة فِحتدادي  1/199)مـ احلٍْٔص: هللدائع افهْمئع فُِمشمين  - 1

  .1/187)، حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل  1/72)

                .1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)مـ ادمفُٔص: ذح افرشمفص فزروق  -7

،  1/287)، حمصٔص ا،ّتؾ ظتذ ذح ادتْٓج  24)ص:مـ افنمؾًٔص: ادْٓج افَقيؿ ٓهللـ حجر اهلٔتّل  -2

  .7/487)، حمصٔص افسمز  1/721)افؼؿموي ظذ افتحرير 

، ذح مْتٓتتك اإلرادات  1/529)، مًقٕتتص نويل افْٓتتك ٓهللتتـ افْجتتمر  1/162)متتـ احلْمهللِتتص: افٍتتروع  -4

، ٕٔتتؾ  1/185)، ـنتتػ ادختتدرات فِتتبًع  1/797)، ذح دفٔتتؾ افىمفتتب فًبتتد اهلل ادَتتدد  1/777)

 . 188)ص:ادىمفب ٓهللـ جراح 
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ؾُٔقن )لـز  خَز مبتدن حمذوٍف تَديره: )نهق نـز ، وهذا ـٍر 
(1)

. 

: شنـتز»هتت : )ادتد ذم افتُبتر إن ـتمن ذم  1721)ت  وؿمل افىحىتموي 

ؾٓق خىٖ مٍسد ؾ٘ن ـمن ذم نوفف 
(2)

. 

 .وهذا ادْع ظِٔف ظممص افٍَٓمر ويٓقرهؿ

 هتذا ادتد وجتقزوه، ؿتمل إـّتؾ افبتمهللريت  ؾَٓمر احلٍْٔصصحا هللًض وفُـ 

هت : )ومّد إول مـ أخر ظّدًا، ـّّد إول مـ إول  786)ت 
(3)

. 

وؿد تَّدم ذم مّد اهلّز مـ فٍظ ا،الفص
(4)

هتت  786)ت  : نن إـّتؾ افبتمهللريت 

 صّحا ذفؽ: ٕٕف مـ افتَرير، وتَّدم تقجٔٓف وافرد ظِٔف.

تتف ٓ  تتقز ذفتتؽ  والصََواب: ّٕ  لافٌِتتص، ونن اشتتتدٓ ذم ني وجتتف متتـ وجتتقهن

 افبمهللريت ذم ؽر حمّؾ ادسٖفص.

ادتتٍِظ هللتف ٓ  تقز ذم إذان، ويُتقن مٍستدًا فتف إن ـتمن  ،جتع افِحـؾٓذا 

 ظمدًم.

                                        

 . 225)ص:إتهمر افٍَر افسمفؽ فِراظل   1)

 . 1/187)حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل   7)

 . ومًْك ظبمرتف: 1/797)افًْميص فِبمهللريت   2)

)ومّد إّول ]وهل اهلّزة نول فٍظ )نـز ، مـ أخر ]وهل افُِّص إخرة ذم افتُبر )اهلل نـز  وهل فٍتظ 

)نـز ، ظّدًا، ـّّد إّول ]وهل اهلّزة نول فٍتظ ا،الفتص، متـ إول ]وهتل افُِّتص إوػ ذم افتُبتر )اهلل 

 وهل فٍظ ا،الفص، .نـز  

  . 28)ادسٖفص رؿؿ  يْير  4)
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 :«آصفُد أن حمؿدًا رشول اهلل»، «آصفُد أن ٓ إله إٓ اهلل»قول ادمذن:  (33)

وافِحـ ؾٔف: هللّتّد اهلّتز ذم نّول )نصتٓد ، ؾٕ٘تف إذا متّدهم تُتقن اشتتٍٓممًم، ٓ 

 إخبتتمرًا هللمفنتتٓمدة، وإٕتتام ادَهتتقد آظتتساف هلل هللمفقحدإٔتتص، ؿتتمل افَتتراذم 

ِّٔت ؾٔخترج إػ شنصتٓد»هت : )يّدون ذم نول  698 )ت ز آشتتٍٓمم، وادتراد نن ح

يُقن خزًا إٕنمئًٔم 
(1)

. 

هتت : )وهتق خىتٖ وحلتـ ؾتمحش  974)ت  وؿمل اهللـ حجر اهلٔتّل 
(2)

، 

وق  هتتتت : )وهتتتق ؿريتتتب متتتـ افٍُتتتر: ٕٕتتتف صتتتقرة  899)ت  وؿتتتمل زر 

اشتٍٓمم 
(3)

. 

وؿد ّٕبف ظذ هذا افٌِط ـثر مـ افٍَٓمر، وٕهقا ظذ نّن هذا مـ افِحـ ادخؾ 

هللمدًْك افذي يبىؾ إذان
(4)

. 

                                        

 . 7/57)افذخرة فَِراذم   1)

 . 24)ص:ادْٓج افَقيؿ ٓهللـ حجر اهلٔتّل   7)

 . 1/787)ذح افرشمفص فزروق   2)

 ومْٓؿ:  4)

  .144)ص:مـ احلٍْٔص: افدمردار ذم حتٍص اخلالن  -1

 ، وزروق ذم ذح 1/781) ، وخِٔؾ هللـ إشحمق ذم افتقضتٔا 7/57)مـ ادمفُٔص: افَراذم ذم افذخرة  -7

 ، 1/428) ، واحلىمب ذم مقاهب ا،ِٔؾ 29)ص: ، ونهللق احلسـ ادْقذم ذم ذح افًزيص 1/787)افرشمفص 

  .1/174)، نشٓؾ اددارك فُِنْموي  1/289)حمصٔص اددين ظذ ـْقن 

 ، واهللتتـ حجتتر اهلٔتّتتل ذم ادتتْٓج افَتتقيؿ 267ص:)ل ذم إظتتالم افستتمجد تمتـ افنتتمؾًٔص: افبتتدر افزرـنتت -2

 ، وافؼؿموي ذم حمصٔتف ظذ ذح ظتذ افتحريتر 1/287) ، وا،ّؾ ذم حمصٔتف ظذ ذح ادْٓج 24)ص:

  .7/487) ، وافسمز ذم حمصٔتف 1/721)

 ، ويْيتر: تقضتٔا 2/182) ، واهللـ ن؛ ظّر ذم افؼح افُبتر 7/98)مـ احلْمهللِص: اهللـ ؿدامص ذم ادٌْل  -4

 . 1/579)إحُمم ٓهللـ هللسمم 
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 ؾٓق مـ افِحـ ا،ع ادحّرم.

 :«الصالة، والػالح»( مّد إلف من: 35، 43)

وهتق شتت  حرف ادّد وافِغ ظذ مَدار مم تُِّت هللتف افًترب هللمفزيمدة ذم مد

 حرـمت.

: )حتل ظتذ افِحـ ؾٔف: نّن هذا فٔس حماًل فِّّد، ؾُٔتقن افٍِتظ حْٔئتذٍ وجف و

 ـزيمدة حرف ؾٔف.ؾٔهبا ، افٍالاااح افهالااة ... 

خيتِتتػ متتـ صتتٌٔص ٕختترى، ؾٍتتل ش افٍتتالح»و ،شافهتتالة»وادستتّقع ذم متتدِّ 

 إذان يُقن شت حرـمت، وذم اإلؿممص يُقن حرـتغ.

 فف حمفتمن:)وهق: افهالة، نو افٍالح  ذم هذا احلرف  اددنّن  :وتٍهٔؾ ذفؽ

ؾّ٘ن ادد هْم يُقن  ،ـحمل اإلؿممص: هللام هللًدهم إذا وصِت افُِّص احلالة إوػ:

 .: وٕن افسْص ذم اإلؿممص احلدرهللَّدار حرـتغ ؾَط

هللمدتد افًتمرض ، ؾٔستّك : ـحتمل إذانإذا وؿػ ظِٔٓتم ادتٗذن احلالة الثاكقة:

ف هللًد حرف اددِّ نو افِغ، وهتق ادتد افتذي ظمرض شُقُٕ  فِسُقن: فقجقد شمــ

بتمرة ظتـ ؿتدر افْىتؼ هللحترـتغ إحتدامهم: ٓ يَقم ذات حرف ادّد إٓ هللتف، وهتق ظ

 حرـص احلرف افذي ؿبؾ حرف ادد، وافثمٕٔص: حرف ادد.

 ؾٔجقز ظْد ظِامر إدار ثالثص نوجف: افتىقيؾ، وافَك، وافتقشط.

ؾمفتىقيؾ هللمإلصبمع، ؾُٔقن ـمدّد افالزم ٓجتامع افسمـْغ، واختمره افنمضبل 

 ،ّٔع افَرار.

 يًتّد هللف: ٕن افقؿػ  قز ؾٔف افتَمر افستمـْغ وافَك: فًروض افسُقن ؾال
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 مىًَِم، واختمره ا،ًزي وخّهف هللٖصحمب احلدر ـٖ؛ ظّرو ومـ مًف.

وافتقشط، دراظتمة اجتتامع افستمـْغ متع مالحيتص ـقٕتف ظمرضتًم، ؾحتّط ظتـ 

إصؾ، واختمره افنمضبل فُِؾ نيومً 
(1)

. 

حرـتمت، وظتذ ذفتؽ ؾت٘ذا زاد نن ٓ  تموز شتّت ذم ادد اإلصبمع افتىقيؾ وو

ظِٔٓم ؾٕ٘ف يُقن حلًْم وخىًٖ 
(2)

. 

إػ شتت حرـتمت، ش افٍتالح»و شافهتالة»وظذ ذفؽ ؾٔجقز مّد )إفتػ  ذم 

، ؾٓتل متـ فًدم ورودهم، وٕهنتم ٓ تٌتّر ادًْتك صهونّمم افزيمدة ظِٔٓم ؾ٘هنم مُرو

 .افِحـ اخلٍل

ظتـ افتقارد ظتذ  شالحافٍت»، نو شافهتالة»هللّتد  وؿد حذر افٍَٓمر مـ افِحتـ

 اختالف حمفتف هللغ افقصؾ نو افقؿػ: ـام تَّدم، ومـ ٕهقصٓؿ ذم ذفؽ:

هتتت : )فٔتحتترز متتـ .. متتّد إفتتػ متتـ  794)ت  ل تؿتتمل افبتتدر افزرـنتت

ؾ٘ن مّده مدًا زائدًا ظذ مم تُِّت هللف افًرب حلـ. ؿتمل نهللتق ش افٍالح»و ،شافهالة»

افزيمدة ذم حرف ادتد وافِتغ ظتذ مَتدارهم افٍتا ظبد افقاحد هللـ احلسغ ادٌر؛: 

ُفٌُْص، وخىٖ 
(3)

. 

، شاهلل»هتتت : )حيتتسز متتـ متتّد نفتتػ  974)ت  وؿتتمل اهللتتـ حجتتر اهلٔتّتتل 

: ٕن افزيمدة ذم حرف ادد وافِغ ظتذ مَتدار متم تُِّتت شافٍالح»، وشافهالة»و

                                        

 . 7/489)، وحمصٔص افسمز  1/226)يْير: افْؼ ٓهللـ ا،زري   1)

 . 7/289)حمصٔص افسمز   7)

 . 268)ص:إظالم افسمجد فِزرـق   2)
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هللف افًرب حلـ وخىٖ 
(1)

. 

احلًِٔتتغ هللمخلهتقص: ٕهنتم  وؿد دمقز هللًض ؾَٓمر احلٍْٔص هللمفتستمما ذم متدِّ 

: )إٕتام يُتره هتت  448)ت   فٔست مـ إذـمر، ؿتمل صتّس إئّتص احلِتقاين

 شحتل ظتذ افٍتالح»، شحل ظتذ افهتالة»ذفؽ ؾٔام ـمن مـ إذـمر، نّمم ذم ؿقفف: 

ال هللٖس ؾٔف هلل٘دخمل مد  وٕحقه ؾٔٓام ؾ
(2)

. 

وؾٔتف هللحتث )هت :  1814)ت  ؿمري ظع واظسض ظِٔف يمظص، ؿمل مال 

 ٓ خيٍك
(3)

. 

 ووجه ذلك:

إذاُن » :نن إذان شتتامظل، وإصتتؾ ؾٔتتف افَْتتؾ، ـتتام نّن ظّتتدة افبتتمب ختتز

 ، وهذا ينّؾ احلًِٔتغ نيوًم.شَجْزمٌ 

     

 

                                        

،  1/287)، احلتقار اددٕٔتص فُِتردي  24)ص:ادْٓج افَقيؿ ذح ادَدمص احلرضمٔص ٓهللـ حجتر اهلٔتّتل   1)

 . 498، 7/489)حمصٔص افسمز ظذ ادْٓج 

، حمصتتٔص اهللتتـ ظمهللتتديـ  1/49)، حمصتتٔص افتدرر ظتتذ افٌتترر  1/76)، جمّتتع إهنتتر  1/171)افْٓتر افٍتتمئؼ   7)

(1/417 . 

 . 1/782)ؾتا هللمب افًْميص هللؼح افَْميص دال ظع ؿمري   2)
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 النقص من األذان: ثاني:املبحث ال. 2. 2

 .فنو حرـمت فنو حروؾإذان هق ترك هللًض نفٍمظ  :من إذانادراد بالـؼص 

-متـ احلتروف نو متـ ـٍٔٔتٓتم شتقاًر وؿد ٕص افٍَٓمر ظذ ادْع مـ افتَْص 

-وهل احلرـمت نو افسُْمت
(1)

. 

 فَِْص مـ إذان: صقر شبعؾتحَؼ فْم 

 ؾٖـثر.  فافَْص مـ يؾ إذان هللسك يِص مـ يِ -1

 افَْص مـ حروف إذان، هللسك حرف ؾٖـثر مـ ا،ِّص. -7

 احلرف ادندد. ختٍٔػ -2

 ك افتْقيـ.تر -4

 افَْص مـ حرـمت احلروف. -5

 افَْص هللسك اإلدؽمم. -6

 افَْص هللسك ادد افىبًٔل. -7

متـ ؾٓتل إخترة  افستتصنّمتم ووافهقرة إوػ ٓ تًد حلًْم، فذا ؾِـ نتْموفتف، 

 :ةمٍرد مفبٖتْموهلم هللّى، وشصقر افِحـ

                                        

، ظّتدة  1/49)، حمصتٔص افتدرر ظتذ افٌترر  1/782)هللؼح افَْميص دتال ظتع ؿتمري  يْير: ؾتا هللمب افًْميص  1)

 . 7/24)افرظميص ظذ ذح افقؿميص فُِْقي 
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 :الـؼص من حرو  إذانادطؾب إول: . 1. 2. 2

 :صورة الـؼص* 

: ـ٘شتَمط اهلّتز، حروف ـِتامت يتؾ إذاننحد مـ  مً حرؾ نن يسَط ادٗذن

 ، وٕحق ذفؽ.شاهلل»نو إفػ افسمـْص ؿبؾ اهلمر مـ 

 أقوال الػؼفاء:* 

 ظذ ؿقفغ: مً حرؾمْف اختِػ افٍَٓمر ذم آظتداد هللمٕذان إذا نشَط 

، وٓ يًتتد نن إذان إذا ُنشَط حرف مـ ـِامتتف، ؾٕ٘تف ٓ يهتّا  الؼول إول:

هت : )فتق نهللتدل حرؾتًم  1149ت ) ؿمل افدمردار ، احلٍْٔص ؿقل ظْدهللف، وهق 

هللحرٍف مل تهّا تِؽ افُِّص، ؾ٘ن مل يًدهم هللىؾ إذان .. ونن ٓ يزيتد حرؾتًم، وٓ 

يَْص حرؾًم 
(1)

، وٕص ظِٔف ؽر واحد مْٓؿ
(2)

. 

واإلؿممص ـام حُٔتت ، ؾٕ٘ف ؿمل: )إذان  افنمؾًلاإلممم  طمهر ـالموهق 

ظتـ لل ن؛ حمتذورة، ؾّتـ َٕتص مْٓتم صتٔئًم، نو ؿتّدم نو نّختر نظتمد حتتك يتٖيت هللتتام 

َٕص 
(3)

. 

ويُْتتتر ظتتتذ متتتـ زاد ذم إذان، نو َٕتتتص متتتـ ): وؿتتتمل هللًتتتض افنتتتمؾًٔص

 إذان
(4)

. 

                                        

 . 1/277)ويْير: ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه  . 145)ص:حتٍص اخلالن فِدمردار   1)

، حمصٔص افتدرر ظتذ  1/782)، ؾتا هللمب افًْميص هللؼح افَْميص دال ظع ؿمري  1/778)ويْير: افبحر افرائؼ   7)

 . 7/24)، ظّدة افرظميص ظذ ذح افقؿميص فُِْقي  1/49)افٌرر 

 . 1/184)إم فِنمؾًل   2)

 . 9/718)، حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص  4/179)ذـره ذم نشْك ادىمفب   4)



 

 100 

وهق ؿقل ادمفُٔص نيومً 
(1)

وؽرهؿ، 
(2)

. 

هللجّٔع نصتقل افُِّتص ومل يُتـ إذا حذف حرؾًم زائدًا، ونتك نٕف  الؼول الثاين:

، وهق ؿقل ظْتد احلٍْٔتصإذان ؿمصدًا افَْص مل يٍسد
(3)

: ٕن ادحتذوف إذا ـتمن 

حرؾًم زائدًا ٓ يتٌر ادًْك إصع ذم افُِّص، ؾال يقجب افٍسمد
(4)

. 

 ـِامت إذان: ذمومـ نمثِص افِحـ هللَْص حرف 

 :«الال أكز»( قول ادمذن: 36)

فِحتروف وإختالًٓ هللتمدًْك،  إشتَمضمً ، وهذا خىٖ ـبر: ّٕن ؾٔف هلل٘شَمط اهلمر

هت :  794)ت  ل توؿد حذر مـ هذا افِحـ هللًض افٍَٓمر، ؿمل افبدر افزرـن

  شاهلل»مـ   نفٍمً )  اهلمر))فٔتحرز مـ .. ؿِب 
(5)

. 

 وهق هللًّْك حذف )اهلتمر  افتذي ّٕبتف ظِٔتف افنتٔخ نهللتق حمّتد اهللتـ ؿدامتص 

مـ اشؿ اهلل تًتمػ ...   اهلمر): )وٓ تسَط هت ، ؾَمل 678 )ت
(6)

، واشتتدّل فتف 

ش.. اءم اهلَ ُيدغِ  نْ مَ  مْ ؽُ لَ  نُ مذِّ ٓ يُ »هللمٕثر ادروي: 
(7)

.  

إذان، ويتذـرون ـِتامت حروف  حذف ني  مـوافًِامر ظّقمًم حيذرون مـ 

ّٕف مبىؾ فف: ـام تَّدم ذم ادَدمص.  ن

                                        

  ، ثؿ َٕؾ ظـ ؾَٓمر ادمفُٔص مم يٗيده.78)ص:ؿمفف افًٔميض ذم افدرر افبٓٔص ذم هللٔمن افَرارة إصِٔص   1)

 . 6/64)يْير: ؾتموى افِجْص افدائّص فإلؾتمر   7)

 . 1/277)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   2)

 ادهدر افسمهللؼ.  4)

  .24)ص:. وتبًف مـ ؾَٓمر افنمؾًٔص: اهللـ حجر اهلٔتّل ذم ادْٓج افَقيؿ  268)ص:ل تإظالم افسمجد فِزرـن  5)

 . 1/777). وٕحقه ذم ذح مْتٓك اإلرادات فِبٓقيت  7/98)ادٌْل ٓهللـ ؿدامص   6)

 ُروي مرؾقظًم، وٓ يها، وإٕام هق مـ ؿقل إظّش، وتَّدم ختر ف.  7)
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  اهلتمر) يبتغهت : )ؾ٘ن مل  1219)ت  وهللخهقص هذا اخلىٖ ؿمل افِبدي 

مـ فٍظ ا،الفص ؾٖذإف ؽر صحٔا 
(1)

. 

 :وقد اختؾف احلـػقة دم اكعؼاد الصالة به

]احلتتمفػ نو افتتذاهللا نو  حتتذف: )إذا هتتت  1757)ت  ؿتتمل اهللتتـ ظمهللتتديـ 

ذهللٔحتتتف،  ذم إًَتتمد ئّْتتف، وِحتتؾِّ  فََاختؾفادُتتزِّ فِهتتالة، )اهلتتمر  متتـ ا،الفتتص 

حتريّتف، ؾال يسك احتٔمضًم ص وصحَّ 
(2)

. 

 «:أّصد أن ٓ إله إٓ اهلل»: ادمذن قول (73)

وؿد حّذر مْف افٍَٓمر ني هلل٘خٍمر اهلمر، وظدم ٕىَٓم
(3)

 وهق إشَمط حلرف )اهلمر . ،

 . إدؽمم اهلمر)هللٖٕف:  هللًض افًِامر ظـ هذا افِحـ وظّز 

ذم إّول، وهتتذا ؽتتر وهتتق فتتٔس إدؽممتتًم فِٓتتمر ذم افنتتغ، ٕٕتتف إدؽتتمم فِثتتمين 

جمئز، وفٔس فف ٕير ذم افَرارات وظْد افٌِقيغ، وإصؾ إٕتام هتق إدؽتمم إول 

 .ذم افثمين

اإلدؽمم ذم ظرف افٌِقيغ وظِامر افتجقيد يُقن هلل٘دخمل احلترف إول ذم إذ 

هت :  822)ت   اهللـ ا،زري ؿملافثمين وافْىؼ هللمفثمين منددًا مـ جْس افثمين، 

هق افٍِظ هللحرؾغ حرؾًم ـمفثمين منددًا )اإلدؽمم: 
(4)

. 

                                        

 . 47)ص:حمصٔص افِبدي ظذ ٕٔؾ ادآرب   1)

 وـذا ذم مًْك ذفؽ: إذان، هللْمًر ظذ ؿمظدهتؿ ذم ذفؽ. . 1/488)حمصٔص اهللـ ظمهللديـ   7)

 . 2/182)، افؼح افُبر  7/98)ادٌْل   2)

 . 1/774)افْؼ ذم افَرارات افًؼ   4)
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)وهق اهلمر  ثؿ حقهلم صًْٔم،  حلرف افثميناشَط ن ُٖٕفتنديد إول ؾظْد ونّمم 

ؾٖصبا فديْم افنغ افسمـْص إصِٔص وافنغ ادَِْبص ظتـ اهلتمر، ؾتتّؿ إدؽتمم إول 

ُد  بٔتؾ اإلدؽتمم وفتٔس متـ ؿؾٓل إدؽمٌم هللًد إهللتدال، ، ذم افثمين فتهبا هُذا: )نصَّ

 .ادتًمرف ظِٔف

 حٔث ؿمل:  مَدمتف)اهللـ ا،زري ذم ف ظِٔف وٕبَّ 

تتؿْ  ًَ َٕ  ذِم َيتتْقِم َمتتْع َؿتتمُفقا َوُهتتْؿ َوُؿتتْؾ 
 

ؿ  ََ تتتتقَب َؾتتتتمْفَت ُِ  َشتتتتبِّْحُف َٓ ُتتتتتِزْغ ُؿ
 

 ادمذن لأللف من لػظ اجلاللة دم التؽبر والشفادة: حذُ   (83) 

افتل تُقن ؿبؾ اهلمر، ـام يْىَٓم هللًض حذف إفػ افسمـْص مـ فٍظ ا،الفص 

 .ذم ظدد مـ افبِدان افًقام

حذف هذه إفػ يُقن هللَْهٓم ظـ اددِّ افىبًٔل افتذي ٓ وجتقد فِحترف و

ك هللت) ّّ وهذا يًد حلْتًم جِٔتًم، يبىتؾ تًّتده ،  قرص لػظ اجلاللةهللدوٕف، وهذا مم يس

 .ظْد ـثر مـ نهؾ افًِؿ إذان

ظْد احلديث ظـ ؿكهموشٖٔيت تٍهٔؾ هذه ادسٖفص 
(1)

. 

 :«أصفُد ٓ إله إٓ اهلل»قول ادمذن:  (93)

، وهتق خىتٖ هللتّغ: ّٕن حََٔتتف تترك -ذم افْىتؼ- وذفؽ هللدون مهٍز ؿبؾ افتالم

 فٍيص: )ننَّ  مـ افنٓمدة.

وهق وإن ـمن حلًْم ٓ حئؾ ادًْك، إٓ نّن ؾٔف إَٕمص حترف، هللتؾ ـِّتص ـممِتص 

                                        

 شٖٔيت ذم )ادىِب افسمدس: ترك ادد افىبًٔل .  1)
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 ذ نن افَْص مـ إذان يٍسده: وتَدم.ظ هللًض افٍَٓمر )نّن ، وؿد ٕص

هت : )فتق نهللتدل حرؾتًم هللحترف مل تهتا تِتؽ  1149ت ) ؿمل افدمردار 

افُِّص، ؾ٘ن مل يًدهم هللىؾ إذان .. ونن ٓ يزيد حرؾًم، وٓ يَْص حرؾًم 
(1)

. 

 آخَر ، أو دم«أصفد أن ٓ إله إٓ الَال»إشؼاط اهلاء من لػظ اجلاللة من:  (40)

 :«إله إٓ الالٓ »إذان: 

ُٔسّع نو : )نصُٓد نن ٓ إفف إٓ افتال ، مـ هللًض ادٗذٕغ وهذا حلـ مسّقع، ؾ

ؾّٔد  إفػ مدًا ضبًٔٔتًم نو زائتدًا، ويتسك افْىتؼ ذم لخر إذان: )ٓ إفف إٓ افال ، 

 هللمهلمر مـ لخرهم.

هتت :  687)ت  هت ، واهللتـ ن؛ ظّتر  678)ت  ؿمل ادقؾؼ اهللـ ؿدامص 

 شاهلل»)وٓ تسَط اهلمر مـ اشؿ 
(2)

هتت :  794)ت  ل ت، وؿتمل افبتدر افزرـنت

 شاهلل»)فٔتحرز مـ .. ؿِب اهلمر نفًٍم مـ 
(3)

. 

 َِّ )اهلمر  متـ فٍتظ ا،الفتص ؾٖذإتف  يبغهت : )ؾ٘ن مل 1219)ت  بدي ؿمل اف

ؽر صحٔا 
(4)

. 

مف ؽرهؿوـذا حرَّ 
(5)

. 

                                        

 . 145)ص:حتٍص اخلالن فِدمردار   1)

 . 1/777). وٕحقه ذم ذح مْتٓك اإلرادات فِبٓقيت  2/182)، افؼح افُبر  7/98)ادٌْل   7)

 . وتبًتتتف متتتـ ؾَٓتتتمر افنتتتمؾًٔص: اهللتتتـ حجتتتر اهلٔتّتتتل ذم ادتتتْٓج  268)ص:ل تإظتتتالم افستتتمجد فِزرـنتتت  2)

  .24)ص:افَقيؿ 

 . 47)ص:حمصٔص افِبدي ظذ ٕٔؾ ادآرب   4)

 . 1/287)احلقار اددٕٔص فُِردي   5)
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ُن َلُؽْم َمْن ُيدِغم اهَلاء»فف هللمٕثر ادروي:  يستدلو ش.. ٓ ُيمذِّ
(1)

 . 

متـ نصتؾ  شاهلل»ذم فٍتظ ا،الفتص   اهلتمر)وهذا فٔس ترخٔاًم، وٓ إصتاممًم: ٕن 

 مـ افِحـ ا،ع. يًدهذا افْىؼ  افُِّص، وهذه اهلمر ٓ تَبؾ َرْومًم وٓ إصاَمَمًم، فذا ؾ٘نّ 

الة حي  »( قول ادمذن: 42، 14)  :«حي  ظؾػالح»، أو «ظص 

الاحلروف وافُِامت هللبًوٓم، ؾَٔقل: )حلَّ ظَ  وذفؽ هلل٘دممِج   ، هللتدًٓ متـ ةهَّ

ؾٔتٗدي ذ افٍالح ، ٍِالح  هللدًٓ مـ )حلَّ ظَ نو يَقل )حلَّ ظَ )حلَّ َظَذ افهالة ، 

 .جع حلـ، وهق شظذ»ذفؽ إػ إشَمط افالم وإفػ مـ 

 :«حي ظذ الػال»، أو «الصال حي ظذ»قول ادمذن:  (44، 43)

، وهتق متـ ا،ِّتص حترفآخر ف: تترك افْىتؼ هللتصتٍتوهذا افِحـ مستّقع، و

، شحتل ظتذ افٍتالح»، نو هللسك افْىؼ هللت)احلمر  متـ شحل ظذ افهالة»)اهلمر  مـ 

 ذم ادقضًغ.حْٔئٍذ ؾٔختِػ ادًْك 

وؿد حذر مـ هذا افِحـ ذم إذان ـثر مـ افٍَٓمر
(2)

مّذن لؽَم ٓ يُ »: فألثر: 

                                        

 ُروي مرؾقظًم، وٓ يها، وإٕام هق مـ ؿقل إظّش، وتَّدم ختر ف.  1)

 ومْٓؿ:  7)

 . 1/276)، ادحٔط افزهمين  145)ص:مـ احلٍْٔص: حتٍص اخلالن فِدمردار  -1

، افتقضتتٔا خلِٔتتؾ هللتتـ  1/787)، ذح زروق ظتتذ افرشتتمفص  7/57)متتـ ادمفُٔتتص: افتتذخرة فَِتتراذم  -7

، ذح ادْقذم ظذ افًزيص  29)ص:، ادَدمص افًزيص  1/428)، مقاهب ا،ِٔؾ فِحىمب  1/781)إشحمق 

  .1/174)، نشٓؾ اددارك فُِنْموي  1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  77)ص:

رمٔص ٓهللتـ حجتر ت، ادْٓج افَقيؿ ذح ادَدمتص احلوت 268)ص:مـ افنمؾًٔص: إظالم افسمجد فِزرـق  -2

حمصٔص  ، 1/287)، احلقار اددٕٔص فُِردي  1/287)صٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادْٓج ، حم 24)ص:اهلٔتّل 

  .7/498)افسمز 

إحُتمم  ، تقضتٔا  47)ص:، حمصٔص افِبدي ظذ ٕٔؾ ادتآرب  7/98)مـ احلْمهللِص: ادٌْل ٓهللـ ؿدامص  -4

 . 1/579)ٓهللـ هللسمم 
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 .«من يدغم اهلاء

هتت :  687)ت  هت ، واهللتـ ن؛ ظّتر  678)ت  ؿمل ادقؾؼ اهللـ ؿدامص 

 شافهالة»مـ اشؿ   اهلمر))وٓ تسَط 
(1)

. 

ّٕف ٓ يها مًف إذان: ؿتمل افِبتدي  هتت :  219)ت  وٕص هللًوٓؿ ظذ ن

ؾٖذإتف ؽتر  شافٍتالح»متـ   احلتمر)، نو مل يبتغ شافهتالة»متـ   اهلتمر))ؾ٘ن مل يبغ 

صحٔا 
(2)

 ؾٔف َٕهًم حلرف، وفُقٕف حئؾ ادًْك. وذفؽ ٕنّ  :

 هللثالثص نوجف: وظِِقا ظدم صّحص إذان

ٕدار  ال  يُقن حْٔئذٍ ظذ افهَّ  لَّ : هللمشتحمفص ادًْك حْٔئٍذ، ؾ٘ن ؿقفف: )َح إول

َذ ، وهق مـ نشامر افْمر إػ )افهَّ
(3)

. 

تت لَّ وظْتتد ؿقفتتف: )َحتت ٍَ دظتتمر إػ )افٍتتال  يتتع ؾتتالة، وهتتل  ال  ؾُٔتتقنظتتذ اف

ادٍمزة
(4)

هت : )ؾٔخترج إػ ؽتر ادَهتقد:  776)ت  . ؿمل خِٔؾ هللـ إشحمق 

وهق اخلالر مـ إرض 
(5)

. 

: ّٕن افسختٔؿ إٕتام يُتقن ذم افْتدار ا،تمئز فٌتصً  مـ افسخٔؿافْىؼ وفٔس هذا 

 ى، وفٔست هذه ا،ِّص هْم ٕداًر.ادْمدفالشؿ 

                                        

 . 2/182)، افؼح افُبر  7/98)ادٌْل   1)

 . 47)ص:حمصٔص افِبدي ظذ ٕٔؾ ادآرب   7)

رمٔص ت، ادتْٓج افَتقيؿ ذح ادَدمتص احلوت 1/781)، افتقضتٔا خلِٔتؾ  268)ص:إظالم افسمجد فِزرـق   2)

 . 1/289)ويْير: حمصٔص اددين ظذ ـْقن  . 24)ص:ٓهللـ حجر اهلٔتّل 

 . 1/289)حمصٔص اددين ظذ ـْقن   4)

 . 1/781)افتقضٔا ذح جممع إمٓمت خلِٔؾ هللـ إشحمق   5)
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نّن آشؿ ادحّذ هللالم افتًريػ ٓ  قز ترخّٔف: ذـتر ذفتؽ نهللتق افٍتتا : الثاين

هت  297)ت  اهللـ جْل 
(1)

. 

نّن مـ ذط آشؿ ادرّخؿ ذم افْدار نن يُقن نرهللًتص نحترف صتحمح  :الثالث

 ؾٖـثر.

     

 

 

 

                                        

 . 1/77)ادحتسب ذم تبٔغ وجقه صقاذ افَرارات ٓهللـ جْل   1)
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 :احلر  ادشدد بتخػقفادطؾب الثاين: الـؼص . 2. 2. 2

وختٍٔتػ وؿد هللْك افٍَٓمر نحُممًم متًددًة ظذ ترك ٕىؼ افنتّدة ظتذ احلترف، 

احلرف ادندد
(1)

ومـ تىبَٔمت ذفؽ نهنؿ ذـروا نّن ذم افٍمحتص ظددًا مـ افنّدات ، 

مـ ترك واحدًة مْٓم مل تهّا ؿرارتف هلم
(2)

. 

تف إشتتَمط حلتترف  ختٍٔتػو ّٕ احلتترف، وتترك تنتتديده هتق متتـ افتَْص ؾٔتتف: ٕ

: هتت  458)ت   ؿمل ادتمورديّص افٍَٓمر ظذ ذفؽ وظِِقا هللف، َٕ  وؿدشمــ، 

)احلتتروف ادنتتددة تَتتقم مَتتمم حتترؾغ، ؾتت٘ذا تتترك افتنتتديد صتتمر ـٖٕتتف ؿتتد تتترك 

حرؾًم 
(3)

 ترك تنديدةً  إنْ : )هت  778)ت   وؿمل افنٔخ تَل افديـ اهللـ تّٔٔص ،

مْٓم ـام فق ترك حرؾًم: ٕن احلرف ادنّدد حرؾمن نوهلام شتمــ، وثتمٕٔٓام متحترك، 

 وإٕام مهم مـ جْس واحد
(4)

ّٕن احلرف ادنتّدد : )احلْمهللِص وؿمل هللًض متٖخري، 

 ُنؿٔؿ مَمم حرؾغ
(5)

. 

  هللًض افنمؾًٔص ظذ افبىالن هللسك افندة، ؿتمل افنتّس افترمع ّص وؿد َٕ 

ظدم إهللىمفف: ٕٕف حلـ ٓ يٌّر ادًْتك فتٔس هللهتحٔا: ٕن  زظؿهت : ) 1884)ت 

                                        

خمتٌص هللمهلّزة ؾَتط شتقاًر  -ذم ـتب افَرارات-ُيًّز ظْد ظِامر إدار هللت)افتخٍٔػ  فِندة، ونّمم افتسٓٔؾ ؾٕ٘ف   1)

 هللمفَْؾ نو اإلدؽمم نو احلذف وٕحقهم.

، حمصتٔص هللٔجرمتل  1/115)رهللْٔل ت، اإلؿْتمع فِخىٔتب افنت 2/297)، ادجّقع  7/545)يْير: احلموي   7)

 . 7/75)ظذ اخلىٔب 

 . 2/445)، اإلٕهمف  2/444)، افؼح افُبر  7/154)، ادٌْل  1/121)افُمذم 

  . 7/545)احلموي فِاموردي   2)

 . 1/479)، مىمفب نويل افْٓك فِرحٔبمين  1/228)وؿمفف يمظص. يْير: ـنمف افَْمع 

 . 7/752)ذح افًّدة   4)

 . 1/482)حمصٔص افدوممين ظذ افدفٔؾ   5)
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هللّْزفص احلرف: ـام سحتقا هللتف ..  افندةذفؽ حٔث مل يُـ ؾٔف ترك حرف، و حمؾ

ًٕؿ ٓ يبًد ظذر ا،مهؾ هللذفؽ خلٍمئف ـثرًا 
(1)

. 

مٍْهتؾ وفٔستت هللحترف ،إّن افتنديدة هٔئتص فِحترف وققل:
(2)

ؾتال ، وظِٔتف 

 .وإٕام هلٔئص ٕىَٓم ـام فق ترك حرـص تُقن ترـًم حلرف مـ افُِّص

 احلر  ادشّدد: ختػقف* حترير حمل اخلال  دم 

فتتف )شتتقاًر ذم إذان نو ذم ؿتترارة افٍمحتتتص ذم افهتتالة  احلتترف ادنتتدد  ختٍٔتتػ

 صقرتمن:

نن يٖيت هللف هللغ افسك واإلثبمت، وذفؽ هللتِٔتغ افنتدة متـ ؽتر  :الصورة إوػ

 .مٍسد ؽر ق، وهٓ حئؾ ادًْك حلْمً ، ؾُٔقن حذف هلم

: )وٓ خيتِتػ ادتذهب نٕتف إذا هت  458)ت  احلْبع  ؿمل افَميض نهللق يًذ

نٕتتف ٓ ئًتتد افهتتالة: ٕن ذفتتؽ ٓ حئتتؾ ادًْتتك،  :َّْٔٓتتم ومل خيٍٍٓتتم ظتتذ افُتتاملفَ 

وخيتِػ هللمختالف افْمس 
(3)

. 

إذا نحستتـ نصتتؾ افتنتتديدة وتًتتذرت ظِٔتتف ادبمفٌتتص )وـتتذا ؿتتمل افنتتمؾًٔص: 

                                        

 . 1/287). وَِٕٓم ظْف ذم حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادْٓج  1/528)هنميص ادحتمج فِرمع   1)

افترمع: )وجتقب مراظتمة  واحلُؿ ذم مسٖفص إهللىمل افَرارة هللتسك افنتدة وإهللىتمل إذان هللتذفؽ متَتمرب، ؿتمل

 . 528، 1/579)افتنديد هْم، وظدم اإلهللدال، وؽرهم ٕير مم مّر ذم افٍمحتص . يْير: افْٓميص فِرمع 

 . 7/42)، إظمٕص افىمفبغ فنىم  7/26)يْير: حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص   7)

 هللسك صّدة: ٕهنم صٍص فِحرف.، وهلَلْك ظِٔٓم نٕف ٓ تبىؾ شا،ممع افُبر»وهق ؿقل افَميض ن؛ يًذ ذم 

 . 7/752)، ذح افًّدة  2/445)، افؼح افُبر  7/154)يْير: ادٌْل 

 . 2/445)، افؼح افُبر  2/188)ادٌْل   2)
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ت مع افُراهص  صحَّ
(1)

. 

 احلْتبع  ؿتمل اهللتـ متتٔؿؿد حُتل آتٍتمق ظتذ صتحص افْىتؼ وإجزائتف، و

: )ٓ خالف ذم صحتٓم مع تِْٔٔف هت  675 )ت
(2)

. 

اتٍمؿمً هت   778)ت   افنٔخ تَل افديـ اهللـ تّٔٔصنيوًم حُمه و
(3)

. 

 ترك افتنديد هللمفُِٔص، ؾألهؾ افًِؿ ؾٔف ؿقٓن:إذا  :ةالثاكقالصورة 

ّٕف ٓ يها،  الؼول إول: وهق ؿقل افنمؾًٔصن
(4)

، وادذهب ظْتد احلْمهللِتص
(5)

 ،

َّٔتص، ؾٕ٘تف إشتَمط  ؿمل: )نّمتمو  واختمره افنٔخ تَل افديـ ِ ُُ إن تترك افنتّدة هللمف

ؼ هللال  َّ ريب حرف حم
(6)

. 

ّٕف يها: إٓ نن يٌّر ادًْك،  الؼول الثاين: وهق ؿقل ظْتد احلْمهللِتصن
(7)

وؿتقل ، 

                                        

                 . 1/69)، افرساج افقهمج فٌِّراوي  1/115)يْير: اإلؿْمع فِخىٔب افؼهللْٔل   1)

هللٍتؽِّ اإلدؽتمم وٓ ٕيتر فُتقن )نل  دّتم  ﴾ڃ﴿: )إن ؿترن  7/26)ٓهللـ حجر اهلٔتّل  وذم حتٍص ادحتمج 

، ؾِؿ يُّـ ؿٔممف مَممٓم، يبىؾ ؿرارتف ٕٕف حرؾمن  ـٌ ٍَت افندة، ؾِؿ حيذف صٔئًم، ٕن طٓقرهم حل َِ طٓرت َخ

 نوهلام شمــ ٓ ظُسف .

 ؽره.   ظْف وظـ2/445). وَِٕٓم ذم اإلٕهمف  7/177)خمتك اهللـ متٔؿ   7)

 . 7/752)يْير: ذح افًّدة ٓهللـ تّٔٔص   2)

، حمصتٔص هللٔجرمتل  1/115)رهللْٔل ت، اإلؿْتمع فِخىٔتب افنت 2/297)، ادجّقع  7/545)يْير: احلموي   4)

 . 7/75)ظذ اخلىٔب 

: )ظِٔف يمهر شاإلٕهمف». ؿمل ذم  2/445)، اإلٕهمف  2/444)، افؼح افُبر  1/121)يْير: افُمذم   5)

 إصحمب، وؿىع هللف نـثرهؿ .

 . 7/754)ذح افًّدة   6)

. وؿد ّسح هللتذفؽ أمتدي  2/445)، اإلٕهمف  7/754)، ذح افًّدة  2/445)يْير: افؼح افُبر   7)

 مـ ؾَٓمر احلْمهللِص.
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افتنتديد ذم مقضتًف ختٍٔػ  نّ ن هت : 616)ت  احلٍْٔص، ذـر اهللـ ممزه احلٍْل 

 ادًْتك وٓ يَتبا افُتالم ٓ يقجتب ٌترِّ واإلتٔمن هللف ذم ؽر مقضتًف، إن ـتمن ٓ يُ 

ؾَتمل هللًوتٓؿ: ٓ  ،ادنتميخ  ادًْك ويَتبا افُتالم ؾتمختِػوإن ـمن يٌرِّ ، ؾسمداً 

وؿمل ظممتٓؿ: تٍسد .تٍسد دؾًًم فِحرج
(1)

. 

 ومـ إمثِص افتل نوردهم افٍَٓمر فِحـ هللسك صّدة ذم إذان:

َٓ إله إٓ اهللأصفَ »( قول ادمذن: 54)  :«ُد َأ

ني هللًدم ٕىؼ افْقن وظدم تنتديد افتالم، ؾُٔتقن هتذا ؾٔتف تترك حلترف وهتق 

، إذ نصتؾ ا،ِّتص ؾمإلدؽتمم  ًتؾ احلترف افثتمين منتدداً افْقن، وفٔس إدؽممًم فف، 

َّٓ إفتتف إٓ  )نصتتُٓد نن ٓ إفتتفَ  إٓ اهلل ، ؾٖدؽّتتت افْتتقن ذم افتتالم ؾهتتمرت )نصتتُٓد ن

 .ًْكَٕص حرؾًم وؽر ادناهلل ، ومـ ترك ٕىؼ صّدة افالم ؾَد 

ّٔتص ؾٍل هتذا افِحتـ تٌٔتر دبْتك افُتالم، وؿتد َظت  دَّ افتدمردار متـ احلٍْ

هت  هذا مـ افِحـ ادخؾ هللمدًْك افذي يبىتؾ إذان ؾَتمل: )إن حلتـ  1149 ت)

خّؾ هللمدًْك هللىؾ .. ـّـ ترك تنديد افالمنحلًْم 
(2)

َّٓ إفف إٓ اهلل»مـ     شن
(3)

. 

ٓ  ٓم ( ختػقف 64)  :«ٓ إله إٓ اهلل أصفد أن»دم: ( )إ

 َّٓ ٍٓم صتمرت ـٖهنتم ني افندة افتل ذم )ٓم  حرف آشتثْمر )إ ٍّ  ، ؾٕ٘ف إذا خ

                                        

 . 1/71). ويْير: ؾتموى ؿميض خمن  1/278)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   1)

وافقاؿع نن افْقن فٔست منددة إٕام ادندد هق افتالم: ٕن افْتقن ندؽّتت ذم افتالم ذم إصؾ ]تنديد افْقن،،   7)

 ؾٖصبحت ٓمًم منددة. 

 ثؿ ذـر هللًد ذفؽ افِحـ هلل٘طٓمر افْقن.

 . 145)ص:حتٍص اخلالن فِدمردار   2)



 

 

 111 

 حرف ا،ر )إػ .

 ذم صٍص هذا افِحـ نهق جع نم خٍل  افنمؾًٔص ؿقفغهللًض متٖخري وؿد حُك 

نن ٓ »هت : )وٓ يرض إشَمط صدة )افالم  متـ  1869)ت  ؿمل افَِٔق؛ 

ـام نؾتك هللف صٔخْم افرمع، وخمفٍف صٔخْم افزيمدي  شإفف إٓ اهلل
(1)

. 

 ؾَقل افرمع نؿرب.وفًّؾ افيمهر نّن هذا مـ افِحـ اخلٍل ادُروه، 

 «:أصفد أْن حمؿدًا رشول اهلل»( ختػقف الـون دم: 74)

افْقن ذم )ننَّ  افًِامر مـ ترك تنديدهللًض وؿد حذر 
(2)

 .ذم إذان 

هللىِتت ومْٓتم: )ننَّ  افتحٔتمت  اتافنمؾًٔص نّن مـ خٍػ تنتديدهللًض وذـر 

صالتف
(3)

ؾتٔام يبىتؾ ؾٔٓتم  افتحٔتمتافَرارة ووؿد ذـروا نن حُؿ إذان ـحُؿ ، 

مـ افِحـ
(4)

. 

 :«حَي ظذ الػالح»، أو «حَي ظذ الصالة»( قول ادمذن: 84)

الة»، هللٖن يَقل: شي  َح »افٔمر مـ تنديدة تخٍٔػ هلل وذفؽ ، وؿتد شَحَي َظَذ الص 

وظّدوه حلْمً  ّٕبف ظذ ذفؽ هللًض افٍَٓمر
(5)

ِص: اشؿ ؾًؾ نمر : ٕن  ََّ )َحلَّ  هللمفٔمر ادث

ََّٔٓؾ : هللًّْك نْؿبِْؾ )نو ظّجؾ  ظذ افهالة مـ )َح
(6)

، ادنتددة، وهتل هللٍتتا افٔتمر 

                                        

 . 1/189)حمصٔص افَِٔق؛   1)

 . 1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   7)

 . 1/178)إظمٕص افىمفبغ   2)

 . 528، 1/579)يْير: هنميص ادحتمج فِرمع   4)

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   5)

 . 785)ص:ادَتوب فِّزد   6)
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وإٓ  ، فًتتؾوإٕتتام ؾتحتتت افٔتتمر فستتُقهنم وشتتُقن متتم ؿبِٓتتم: ـتتام ذم )فٔتتت ، و)

 .-ـام تَّدم-ؾمٕصؾ ذم افٔمر نهنم شمـْص: ٕن اشؿ افًٍؾ ٓ تِحَف افًالممت 

ٕٕتف ٓ  :جِٔتمً حلْتًم وفتٔس ٕٕف َٕص مـ افُِّتص،  :افِحـ اخلٍل يُرهذا وه

 يٌر ادًْك.
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 :ادطؾب الثالث: الـؼص بسك التـوين. 3. 2. 2

 :صورة الـؼص* 

 .يثبت ظْد افقصؾافتْقيـ، وافتْقيـ حرف  نن يسَط

افِحتـ متـ وٓ يتهقر ترك افتْقيـ ذم إذان إٓ ذم مقضتٍع واحتد، يَتع ؾٔتف 

 هللًض ادٗذٕغ، وهق:

 :«أصفُد أّن حمؿَد رشول اهلل»قول ادمذن: ( 94)

 سك تْقيـ )حمّد ، وآـتٍمر هللمفٍتا.يَع هللوافِحـ ؾٔف: 

وهذا حلـ ٕن افتْقيـ ٕتقن شتمـْص تثبتت وصتاًل ٓ وؿٍتًم، ؾّتـ وؿتع ذم هتذا 

هللتف هللًتض نهتؾ إذان فذا نهللىؾ افِحـ وترك افتْقيـ هْم ؾٕ٘ف يُقن تمرـًم حلرف: 

ؿتقفغ ذم إشتَمط  هتت  1869)ت  َِٔق؛ افًِؿ، ؾذـر هللًتض افنتمؾًٔص: ـتمف

  :شنصٓد نن حمّدًا رشقل»مـ )حمّد  تْقيـ 

 .نٕف يرض إشَمضٓم أحدمها:

يرضٓ  والثاين:
(1)

. 

فٔس حلْتًم جِٔتًم، وفُْتف مُتروه: ٕن افتْتقيـ ذم  ترك افتْقيـ هْم وافيمهر ننّ 

حََٔتف هٔئص وصٍص
(2)

 .وفذا يسك ظْد افقؿػ ظِٔف، ممم ئٍد نٕف فٔس حرؾمً : 

ِّؾمم  يٗيد ظدم اإلهللىمل:و ن تترك افتْتقيـ ٓ هللًض متَدمل افنمؾًٔص: هللٖهللف  ظ

يٌر ادًْك
(3)

. 

     

                                        

 . 1/189)حمصٔص افَِٔق؛   1)

 . 7/26)يْير: حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص   7)

 . 7/787)افتًَِٔص فَِميض حسغ ادروزي   2)
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 :احلرو  كؼص حركات: الرابعادطؾب . 4. 2. 2

ذم حََٔتف هق تترك حلترف، افُِّص تتُقن مـ احلرف وحرـتف، وترك احلرـص 

 يُقن نخػ مـ ٕىؼ احلرف افُممؾ. احلرـص ٕىؼفُـ 

ـٍٔٔص احلروف، وهق َٕص حرـمت افَْص ذم افٍَٓمر ظذ ادْع مـ  ّص وؿد َٕ 

احلرف
(1)

ّٕف يِزم ظدم افَْص ذم ـٍٔٔمت احلروف مـ احلرـص وافسُقن ، ون
(2)

. 

 .احلرف ادتحّرك ادقصقل تسُغويتهّقر ذفؽ هلل

ِّؿ افَرار وظِامر إدار ظذ  مْع إجرار افقصؾ جمرى افقؿتػ هللتستُغ وؿد تُ

ًٖ وحلْتمً  وا ذفتؽ خىت ادتحرك مـ ؽر ؿىتٍع فِهتقت، وظتد 
(3)

، ؿتمل نهللتق افًبتمس 

افقؿػ ظذ احلرـص ادحوص ممْقع: ٕٕف ؽتر مَْتقل هت : ) 1175)ت  اهلاليل 

فًرهللٔص، ؾُٔػ هللام هق ؾٔٓم  دمقز هللٌر ادَْقل وإن جمز ذم اوٓ مسّقع، وافَرارة ٓ

مَْقل، وؿد ّسح ؽتر واحتد وهتق صتمئع ذائتع ظتذ إفستْص: نن افًترب ٓ ؽر 

 تبتدئ هللسمــ، وٓ تَػ ظذ متحرك.

ر افْحتتمة وافَتترار نحتتقال افقؿتتػتوؿتتد حهتت
(4)

احلرـتتص  :، ؾِتتؿ يتتذـروا مْٓتتم

 ادحوص.

شاإلحتتتمف»ذـتتر افنتتٔخ نمحتتد افبْتتم ذم ؾتت٘ن ؿٔتتؾ: 
(5)

مع متتـ متتتٖخري نن افتترَّ  

                                        

 . 1/782)يْير: ؾتا هللمب افًْميص هللؼح افَْميص دال ظع ؿمري   1)

 . 7/24). وٕحقه ذم ظّدة افرظميص ظذ ذح افقؿميص فُِْقي  1/49)يْير: حمصٔص افدرر ظذ افٌرر   7)

 . 97)ص:يْير مثاًل: َظرف افْد ذم حُؿ حذف حرف ادد ٕ؛ افًبمس اهلاليل   2)

 وهل تسًص: افسُقن، وافروم، واإلصامم، واإلهللدال، وافَْؾ، واإلدؽمم، واحلذف، واإلثبمت، واإلحلمق.  4)

 . 197)ص:يْير: إحتمف ؾوالر افبؼ ذم افَرارات إرهللًص ظؼ، ٕمحد افبْم افدمٔمضل   5)
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حيرم افقؿػ ظذ احلرـص: فَقل صمرح )افنمؾًٔص : )آهللتتدار  افنمؾًٔص نؾتك نٕف ٓ

 هللمحلرـص  وري، وافقؿػ ظذ افسُقن اشتحسمين .

ؿِت
(1)

 ََّ ل هللتمحتامل نن ادتراد هللمٓشتحستمن مَمهللتؾ تبف افًالمتص افنزامِست: تً

 افرضوري، ٓ مَمهللؾ افقاجب.

افىبتع فتًتذر وادًْك نن آهللتدار هللتمدتحرك واجتب ضبًتًم دظتت إفٔتف  ورة 

َٕٔوتتف، وافقؿتتػ ظتتذ افستتُقن مستحستتـ ضبًتتًم فًتتدم تًتتذر َٕٔوتتف، ثتتؿ هتتذا 

ادستحسـ ضبًًم واجتب فٌتًص، وإذا وجتب فٌتًص وجتب ذم افَترلن ذظتًم: ٓمتْتمع 

 خممفٍص افَرلن فًِرهللٔص
(2)

. 

 ومـ نمثِص افِحـ هللَْص حرـص ـِّص مـ ـِامت إذان:

 «:اهللْ أكز»( قول ادمذن: 50)

 .، وهذا حلـ ؾال هللّد مـ افرؾعاهلمر مـ فٍظ ا،الفصهللتسُغ 

متـ فٍتظ   اهلتمر)نّن : ّٕبف ظدد مـ ؾَٓمر احلٍْٔص ظذ هذا افِحـ، وذـرواوؿد 

مـ آشؿ افُريؿ خىٖ: ٕٕف مل  تئ   اهلمر) جزمنّن هللال خالف، و مرؾقظصا،الفص 

إٓ ذم  ورة افنًر
(3)

. 

 :«اهلل أصفْد أن ٓ إله إٓ»( قول ادمذن: 15)

ٓتمتسُغ افدال مـ )نصتُٓد ، هلل َّ ، وؿتد وجٓتًم واحتداً افرؾتع  وهتق حلتـ، إذ ح

                                        

 افَمئؾ: نهللق افًبمس اهلاليل.  1)

 . 171)ص:اليل َظرف افْد ذم حُؿ حذف حرف ادد ٕ؛ افًبمس اهل  7)

، افبحتر افرائتتؼ  1/72)، افٍتتتموى اهلْديتص  1/268)، ادحتٔط افزهتمين  1/797)ؾتتا افَتدير ٓهللتـ اهلتتامم   2)

 . 7/15)، مْٔص ادهع وؽْٔص ادبتدي ٓهللـ نمر حمج  1/65)، درر احلُمم  1/227)
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نهؾ افًِؿ يع مـحّذر مـ هذا افِحـ 
(1)

. 

وهذا افِحـ مسّقع مـ هللًض ظقام ادٗذٕغ، وهق َٕص ذم إذان مـ جٓتص 

ّٕف نَٕص حرـًص ذم إذان، وهل افوّص.  ن

 فف ذم افٌِص.ادُروه: ٕٕف ٓ وجف وهق مـ افِحـ اخلٍل 

 :«أصفد أن ٓ إلْه إٓ اهلل»( قول ادمذن: 25)

وإٕتام حرـتٓتم افٍتحتص، وفتذا ُحتذر متـ ، وافِحـ ؾٔف: هللتسُغ اهلمر مـ )إفتف 

جزمٓم
(2)

. 

: ٕٕف بىؾ إذانيُ  مً جِٔحلًْم  توفٔس خٍل، حلـ ادسمئؾ افثالث افسمهللَص وـال

ٕٕف ٓ وجف فف ذم افٌِص، وؿتد  مُروههق حلـ ، وإٕام ٓ حئؾ مًْك ا،ِّص ويٍسده

 ُنمر هلل٘ظراب افُالم ادقصقل.

     

 

 

                                        

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   1)

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   7)
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 :ادطؾب اخلامس: ترك اإلدغام. 5. 2. 2

 افثمٕٔص.واإلدؽمم يرد ذم يؾ إذان ذم مقضًغ، ذم افنٓمدة إوػ، 

هلل٘دؽتتمم  ، ؾتْىتتؼشأصََفُد أن ٓ إلََه إٓ اهلل»ذم افنتتٓمدة إوػ:  ادوضََع إول:

ٓ  »ٕقن )نْن  ادخٍٍص ذم افالم مـ )ٓ ، ؾُٔقن ٕىَٓم هُذا:  : شإٓ اهلل  إلَهَ أصَفُد أ

دؽؿ ؾٔف إدؽممًم ـتمماًل، ؾتحتذف افْتقن متـ ٕن افسمــ إذا وصؾ هللمدتحرك ؾٕ٘ف يُ 

 )نْن ، ويًّقض ظْٓم هللنّدة ظذ افالم.

تتف ،  ّٕ ؾتتمفْقن منتتدّدة، ثتتؿ إذ نصتتؾ افُِّتتص )نصتتُٓد ننَّ ٓ إفتتف إٓ اهلل : ني )ن

 َّٓ   .خٍٍت، ثؿ ندؽّت ذم افالم، ؾتْىؼ هُذا: )ن

وإٕتتام وجتتب ؾهتتِٓم رشتتاًم هُتتذا: )نن ٓ .. : ؾتتألن )نن  فٔستتت ٕمصتتبًص 

ۉ   ې       ﴿فِّومرع، ونّمم إن ـمٕت ٕمصبًص فِّوتمرع ؾ٘هنتم تقصتؾ هللتت)ٓ : مثتؾ: 

﴾ې  ې
(1)

. 

، ؾ٘هنتم تْىتؼ شحمؿَدًا رشَول اهلل أصَفُد أن  »ذم افنٓمدة افثمٕٔتص:  ادوضع الثاين:

 –وفٔس رشّٓم–ؾُٔقن ٕىَٓم  هلل٘دؽمم افتْقيـ مـ )حمّدًا  ذم افرار مـ )رشقل ،

شوُل اهلل»هُذا:  ، هللحذف افتْقيـ وإهللَمر افٍتحص، وتنديد افترار شأصفُد أن  حمؿَد ر 

حترف ّن افتْتقيـ إذا ـتمن هللًتده مـ افُِّص افثمٕٔص، هللدًٓ مـ افتْقيـ ادحذوف: ٕ

ّٕف يُ   .دؽؿ ؾٔفمتحّرك ؾ٘

                                        

 ؿمل اهللـ ا،زري:  1)

َِْجٍ٘  َو)َٓ إَِفَف إَِّٓ  ِاَِمٍت نْن ٓ ... َمْع )َم ـَ ْؼِ  ًَ  َؾمْؿَىْع هللِ

ؾتمخُتِػ  ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں﴿ؾٓتل هللمتٍتمق مٍهتقفص، ونمتم ليتص إٕبٔتمر  ﴾ڤ  ڦ    ڦ         ڦ   ڦ﴿يًْل ليص هقد 

ٍَهؾ هللغ )نن  و)ٓ ، وُروي هللمفقصؾ )نٓ .  ؾُروي هللمف
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هللسُت، ثؿ يٖيت هللتمدتحرك وهتل  موإٕام يها ؾٔٓم إطٓمر افتْقيـ إذا جمر هللًده

 افرار ادٍتقحص مـ )َرشقل .

 ادقضًغ ٓزم. إذ اإلدؽمم ذمؾٔٓام حلـ، وترك اإلدؽمم 

)نصتُٓد نن ٓ إفتف إوػ:  ذم افتٍِظ هللتت)نن  ذم افنتٓمدة غادٗذٕهللًض يِحـ و

 :مـ افِحـ ثالثص نوجفوهلؿ  ًدم إدؽمم افْقن ذم افالم،هلل، اهلل إٓ 

 :«أصفُد أْن ٓ إله إٓ اهلل»( قول ادمذن: 35)

يٓتتر افْتتقن تني هللتستتُغ افْتتقن )نْن  وتتترك تنتتديدهم، ؾٔتتف يُتتقن  افِحتتـو

افْمؾٔتص،   افالم)ذم   افْقن) ، ؾُٔقن ؿد ترك إدؽمم افالم)افسمـْص هللدون إدؽمم ذم 

 .دؽمم ذم هذا ادحّؾ  ب اإل إذ

ؾُٔتقن مستَىًم ويستب ظتذ تترك اإلدؽتمم تترك تنتديد افتالم ادتدؽؿ ؾٔٓتم، 

إذانحلرف مـ 
(1)

. 

يها ظذ افْقن افسمـْص، وفُـ ذفؽ ٓ  افسُتوإٕام يها ترك اإلدؽمم ظْد 

 .فٌِصاهلم ذم  ، وفذا ؾال وجفافسُت ظِٔٓم يهإقن منددة، وٓ  نصِٓم هْم ٕنّ 

 حؽؿه:* 

 .ظذ ؿقفغ اخلٍلنم ا،ع هؾ هق مـ ؿبٔؾ  هذا افِحـاختِػ ذم 

افدمردار ، ؿمل افِحـ ادخؾ هللمدًْك افذي يبىؾ إذان: نٕف مـ الؼول إول

ّٔص  ٘طٓمر افْقن خّؾ هللمدًْك هللىؾ .. ـنحلـ حلًْم  إنْ : )هت  1149ت ) مـ احلٍْ

                                        

 . ادىِب افثمين: افَْص هللتخٍٔػ احلرف ادندد .7. 7. 7شٖٔيت نثر إشَمط افندة مـ إذان ذم )  1)
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 .. ؾ٘ن هذا إدؽمم واجب
(1)

. 

افنمؾًٔص ظذ نّن هذا افِحـ يبىتؾ افهتالة إذا نخىتٖه ّٕص ظدد مـ ؾَٓمر ـام 

ذم افتنٓد ذم افتحٔمت
(2)

ِّص ترك صدَّ  ة وهل هللّْزفص احلرف، فُتْٓؿ اشتتدرـقا : فً

ة خٍمئٓمهللًذر ا،مهؾ فندَّ 
(3)

. 

مع  )فتتق نطٓتتر )افْتتقن  : شذحتتف»هتتت  ذم  1884)ت  ؿتتمل افنتتّس افتترَّ

ة مْف .. ؾزظؿ ظدم إهللىمفف: ٕٕف  :ذم )نْن ٓ إفف  نهللىؾ  مذم )افال اددؽّص فسـف صدَّ

فٔس هللهحٔا: ٕن حمؾَّ ذفؽ حٔث مل يُتـ ؾٔتف تترك حترف،  :حلـ ٓ يٌّر ادًْك

ة هللّْزفص احلرف: ـام سحقا هللف .. ًٕؿ ٓ يبًد ظذر ا،مهؾ هللتذفؽ خلٍمئتف  !وافندَّ

ـثرًا 
(4)

. 

                                        

 . 145)ص:حتٍص اخلالن فِدمردار   1)

، حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح  1/166)، حمصٔص افَِٔق؛ ظذ ذح ادحع  1/528)يْير: هنميص ادحتمج فِرمع   7)

رؿموي ظتذ ت، افنت 1/475)، احلقار اددٕٔتص فُِتردي  1/528)ل ت، حمصٔص افنزامِس 1/287)ادْٓج 

رح ؿترة افًتغ ت، ؾتتا ادًتغ هللنت 7/184)، حتٍص افِبٔب ظذ ذح اخلىٔتب فِبٔجرمتل  1/197)افتحرير 

 . 1/199)فِِّٔبمري 

َرارة، ؾَمل: )وجقب مراظمة افتنديد هْم، وظدم اإلهللدال، وؽرهم ٕيتر متم متّر وؿد ذـر افرمع نّن إذان ـمف

 . 528، 1/579)ذم افٍمحتص . يْير: افْٓميص فِرمع 

ّٕتف 1/199)هللْٔام ذـر ادِٔبمري ذم ؾتا ادًغ    نّن ترك اإلدؽمم مبىٌؾ ذم تنٓد افهالة، ونّمم ذم إذان  ؾتذـر ن

َِّحـ اخلٍل، وهذا ئٍد    1/776)ؾتا ادًغ  نهنؿ يتسمهِقن ذم إذان نـثر مـ افهالة.مـ اف

ـ  ]ني 1/728)وؿد ّسح هللمفٍرق ظْدهؿ هللُري صىم افدمٔمضل ثؿ ادُل، ؾَمل ذم إظمٕتص افىتمفبغ   : )وُيست

 ذم إذان، إدؽمم دال )حمّد  ذم رار )رشقل اهلل : ٕن ترك اإلدؽمم ادذـقر ِمـ افِحـ اخلٍل، وهلذا فتق ترـتف

 ذم افتنٓد نهللىؾ افهالة .

 ادهمدر افسمهللَص.  2)

 . 1/287). وَِٕٓم ظْف ذم حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادْٓج  1/528)هنميص ادحتمج فِرمع   4)
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 :ظن هذا الؼول أجقبو

ذم صتقرة  ادتدؽؿيٓرة ؿممت مَمم احلرف هللٖٕف مل يسك هْم حرؾًم: ٕن افْقن اد

 افتنديد.

ّٕف ٓ يزيد ظذ  هذا افِحـ إن :الؼول الثاين افذي ٓ  افِحـٓ يبىؾ افهالة: ٕ

ذم مقضًف مـ افِحـ افذي ٓ حئتؾ ادًْتك، وٓ يبىتؾ إلدؽمم ٍؽ ا، ؾيٌر ادًْك

: وهق ؿقل احلٍْٔصافًبمدة
(1)

، وهللًض افنمؾًٔص
(2)

، واحلْمهللِص
(3)

. 

هت : )فق نطٓر افْقن اددؽّتص ذم  1216)ت  افنمؾًل ؿمل ٕقوي ا،موي 

ر ظتتذ ادًتّتتد: ٕٕتتف مل يستتَط حرؾتتًم، وإٕتتام نطٓتتر ت)نن ٓ إفتتف إٓ اهلل  .. مل يوتت

اددؽؿ 
(4)

. 

ٍقا افَقل هللمإلهللىمل ًّ هت : )وؿقفف: وظتذ  1771ت ) ؿمل هللٔجرمل  ،وض

هذا فق نطٓر افْقن اددؽّص نهللىؾ: ضًٔػ 
(5)

. 

 ويدل ظذ ذلك أمران:

ّٕف مل يسك حرؾتًم، ومل خيتؾ ٕىَتف هللتمدًْك، وإٕتام ؾتّؽ اإلدؽتمم ذم : إمر إول ن

                                        

 . 1/227)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   1)

 ؾًم دم ذم ذحف.، خالشؾتمويف»، وٕسبف فِرمع ذم  1/166)يْير فِنمؾًٔص: حمصٔص افَِٔق؛ ظذ ذح ادحع   7)

 . 1/528)وّٕص ظِٔف افنزامِز ذم حمصٔتف ظذ افْٓميص 

،  2/445)، اإلٕهتمف  52)ص:ريص ٓهللتـ تّٔٔتص تر افٍتتموى ادهتت، خمتهت 7/154)يْير فِحْمهللِص: ادٌْل   2)

 . 7/286)ـنمف افَْمع 

 . 71)ص:هنميص افزيـ ذم إرصمد ادبتدئغ، فْقوي ا،موي   4)

 . 7/184)حتٍص افِبٔب ظذ ذح اخلىٔب، فسِٔامن افبٔجرمل   5)
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)نصٓد نْن ٓ إفف إٓ اهلل ، ونتك هللمٕصؾ
(1)

. 

ؾٓق ؿد رّد افُالم إػ نصؾ مقضًف ذم افٌِص
(2)

. 

 :  اظسض ظؾقهو

ِّؿ ؿٔمم ؾؽ اإلدؽمم مَمم اإلدؽمم: ّٕن اإلدؽمم  فِحترف وصتػهللٖٕف ٓ يس
(3)

 

ؾال هللد مـ اإلتٔمن ؛م
(4)

 ، ٕن تٌٔر هذا افقصػ يُقن إهللدآً.

هت  ؾَمل: )ؾت٘ن ؿِتت: ؾمتتت  1887)ت  ظـ ذفؽ افنزامِز  وأجاب

افتذي ٓ يٌتر، متع نن هْتم رجقظتًم فألصتؾ، وؾٔتف  افِحتـصٍص. ؿِْم: وؾمتتت ذم 

اشتَالل احلرؾغ ؾٓق مَمهللؾ ؾقات تِؽ افهٍص 
(5)

. 

نّن ترك اإلدؽتمم ذم هتذا ادقضتع جتمئز ذم افٌِتص، وؿتد وردت هللتف  الثاين:إمر 

ّي  مَترئ -هتت   758)ت  افروايص ذم ـتتمب اهلل، ؾَْتؾ اهللتـ ا،تزري: نن افَبتزِّ

واإلطٓمر ؾٔٓام )ني ذم افْقن وافتْقيـ  ظْتدمهم )ني ظْتد خّر هللغ اإلدؽمم  -مُص

افالم وافرار 
(6)

. 

                                        

 ، وتَريترات افتذهبل 7/184)، وتبًف هللٔجرمتل ذم حتٍتص افِبٔتب  1/287)حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادْٓج   1)

 . 71)ص:ويْير: هنميص افزيـ ذم إرصمد ادبتدئغ فِجموي  . 1/197)ظذ افؼؿموي 

 . 1/227)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   7)

 ورد ذم ظبمرة هللًض افٍَٓمر تسّٔص اإلدؽمم )صٍص احلرف .  2)

وافهحٔا ظْد نهؾ إدار نن ُيَمل: إن اإلدؽمَم وصتٌػ فِحترف، وفتٔس صتًٍص فِحترف: ٕن افقصتػ يبتّغ 

ًّٔم نو مَِْبًم وؽرهم. َرًا نو ُمدَؽاَمً نو خَمٍ َٓ  احلمفص افتل ظِٔٓم احلرف مـ ـقٕف ُمي

َِِص متثاًل تتالزُم حروَؾٓتم  -ؾٓل ذم افٌمفب- نّمم افهٍص فِحرف ََ دٍة ـمف مالزمص فف، إّمم دائاًم، وإّمم ذم حمفٍص حمدَّ

ُقن.  حمل افس 

، تَريتر افتذهبل ظتذ  7/184)، حتٍص افِبٔب ظتذ ذح اخلىٔتب  1/287)حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادْٓج   4)

 . 1/197)افؼؿموي 

 . 1/287)ويْير: حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادْٓج  . 1/528)حمصٔص افنزامِز ظذ هنميص ادحتمج فِرمع   5)

 . 7/74)افْؼ ٓهللـ ا،زري   6)
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  أجقب ظن هذا:و

تف ُّ ي إٕام هتق افٌْتص وترـٓتم، ٓ اإلدؽتمم وؾ هللّٖن افذي جقزه افَبزِّ
(1)

، وهتق متم 

 هللمإلدؽمم ادحض وإطٓمرهم: ني إطٓمر افٌْص. يسّك

 الراجح:* 

ٕٕتف ٓ حئتؾ ادًْتك، وإن ـتمن جًِٔم: حلًْم نّن هذا حلـ خٍل وفٔس  وإطفر:

ٕىتؼ )نْن  دون إدؽتمم افْتقن ٘ن ؾؾٔف ترك فإلدؽمم: ٕن اإلطٓمر رجقع فألصؾ، 

، وٓ يًد َٕهًم حلترف، هللتؾ ففو خال  إوػ والػصاحة،  ؿىًمً )ذم افالم يُقن 

 وجقد احلرف هللُامفف دون إدؽممف.حََٔتف 

الف ذم صتحتٓم ]ني افٍمحتتص، هت : )ٓ خت 675)ت   احلْبع ؿمل اهللـ متٔؿ

مع تِْٔٔف نو إطٓمر اددؽؿ 
(2)

 ، ؾّـ هللمب نوػ ذم إذان.

 :«أصَفد أَن ٓ إله إٓ اهلل»( قول ادمذن: 45)

هللتحريؽ افْقن هللمفٍتحص، مع ترك تنديدهم هُتذا: )نَن ، وؿتد حتّذر متـ هتذا 

افْىؼ ظدد مـ افٍَٓمر وظّدوه حلْمً 
(3)

. 

 افالم هللًدهم.وإٕام هل شمـْص مدؽّص ذم 

مْف: ٕن حتريؽ افْقن هللمفٍتحص، مع ترك تنديدهم  واوهق حلـ ذم إذان حذر

                                        

 . 1/197)تَريرات مهىٍك افذهبل ظذ افؼؿموي   1)

   ظْف وظـ ؽره.2/445). وَِٕٓم ذم اإلٕهمف  7/177)خمتك اهللـ متٔؿ   7)

، حمصٔص اددين ظذ ـْتقن  1/428)، مقاهب ا،ِٔؾ ذح خمتك خِٔؾ  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   2)

(1/289 . 
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هق مـ زيمدة احلرـمت، ؾ٘ن )نْن  شمـْص، ومـ ؾتحٓم ؾَتد زاد حرـتًص، وهتذا متـ 

 .ٕٕف خالف فسمن افًرب وٕىَٓم وهو مؽروه افِحـ اخلٍل ذم إذان

 :«اهللأصفد أن  ٓ إله إٓ »( قول ادمذن: 55)

هللتنديد افْقن مـ )نن ، وترك إدؽممٓم ذم افالم هللًدهم، وهذا حلـ نيوتًم، ؾت٘ن 

 )نْن  هْم خمٍٍص مـ افثَِٔص، وفٔست منددًة.

 :وهق حلـ مـ جٓتغ

 نّن ؾٔٓم تؤًًٍم فِْقن وتنديدًا هلم، وهذا ؾٔف زيمدة صّدة.  :إوػ

 نْن .: نّن ؾٔٓم حتريًُم فِْقن، ؾّ٘ن افْقن شمـْص )ةالثاكق

 َّٓ  إفتف إٓ اهلل : ـتام شتبؼ: وافهقاب نن يُقن ٕىَٓم مدؽًّص هُذا: )نصتٓد ن

ّٕن هذا اإلدؽمم واجب، وفٔس جمئزًا، وٓ يهتا ٕىتؼ افتنتديد وإطٓتمره حتتك 

 شُت مـ ادتُِؿ هللًد )ننَّ . جدَ وإن وُ 

وؿد ّٕبف ظذ هذا اخلىٖ ـثر مـ افٍَٓمر
(1)

 ، واختٍِقا ذم حُّف ظذ ؿقفغ:

مـ افِحـ ا،ع افذي يبىؾ إذان: فُقٕف خماًل هللمدًْك: نٕف الؼول إول
(2)

. 

                                        

 ومْٓؿ:  1)

  .145)ص:افدمردار ذم حتٍص اخلالن  مـ احلٍْٔص  -1

 . 1/289)، واددين ذم حمصٔتف ظذ ـْقن  1/787)مـ ادمفُٔص: زروق ذم ذح افرشمفص  -7

 . 1/197) ، افؼؿموي ظذ افتحرير 1/287)مـ افنمؾًٔص: ا،ّؾ ذم حمصٔتف ظذ ذح ادْٓج  -2

                    . 145)ص:حتٍص اخلالن فِدمردار   7)

وذـر هللًض افنمؾًٔص نّن افتنٓد ذم افهالة يبىتؾ هللتسك اإلدؽتمم ذم هتذا ادقضتع ٓ فًتدم تٌٔتر ادًْتك وإٕتام  

، حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادتْٓج  1/528)تنديد افالم. يْير: هنميص ادحتمج فِرمع  فَِْص مـ إذان هللسك

، هنميتص افتزيـ  1/197)رؿموي ظتذ افتحريتر ت، افنت 7/184)، حتٍص افِبٔتب فِبٔجرمتل  287، 1/287)

 . 71)ص:فْقوي ا،موي 
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ّٔتًم، وٓ يبىتؾ الؼول الثاين: إٕف فٔس حلْتًم جِ
(1)

تف مل يتسك حرؾتًم، ومل خيتؾ ٕ : ّٕ

ذم  مدًْك، وإٕتام ؾتّؽ اإلدؽتمم ذم )نصتٓد نّن ٓ إفتف إٓ اهلل ، ونتتك هللمٕصتؾٕىَف هلل

ال إخالل ؾٔفِص، ؾٕهنم خمٍٍص مـ افثَٔ، )نن 
(2)

. 

ؾٓق ؿد رّد افُالم إػ نصؾ مقضًف ذم افٌِص، ومل يٖت هللتمفتخٍٔػ ذم افًبتمرة، 

هللؾ ؾٔف تثَٔؾ افًبمرة ؾال يٍسدهم
(3)

. 

 الراجح:* 

هت  678)ت  مم ذـره افنٔخ نهللق حمّد اهللـ ؿدامص  والتحؼقق:
(4)

، وافنٔخ 

هتتت  778)ت  تَتتل افتتديـ اهللتتـ تّٔٔتتص 
(5)

، وؽتترهؿ
(6)

: نّن ؾتتؽ اإلدؽتتمم ذم 

 .ال يبىؾ افًبمدةؾ، وٓ يٍسده افذي ٓ حئؾ ادًْك افِحـمقضًف مـ 

هتتت : )ٓ ختتالف ذم صتتحتٓم ]ني افٍمحتتتص، متتع  675)ت  ؿتتمل اهللتتـ متتتٔؿ 

تِْٔٔف نو إطٓمر اددؽؿ 
(7)

. 

ف  ّٕ  .تثَٔؾ فِْقن وهل خمٍٍصويُقن مُروهًم ٕ

افثمٕٔتتتص: )نصتتتُٓد نن حمّتتتدًا ويِحتتتـ هللًتتتض ادتتتٗذٕغ ذم افتتتتٍِظ هللمفنتتتٓمدة 

 اهلل ، هللًدم إدؽمم افتْقيـ ذم افرار ظذ افْحق افتميل: رشقل

                                        

 افنمؾًٔص مـ شٖٔيت ذـرهؿ.، ومـ  1/227)ٕص ظِٔف مـ احلٍْٔص: اهللـ ممزه ذم ادحٔط افزهمين   1)

 ، وتَريترات افتذهبل 7/184)، وتبًف هللٔجرمتل ذم حتٍتص افِبٔتب  1/287)حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادْٓج   7)

 . 71)ص:ويْير: هنميص افزيـ ذم إرصمد ادبتدئغ فِجموي  . 1/197)ظذ افؼؿموي 

 . 1/227)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   2)

 . 7/154)ادٌْل   4)

 . 52:)صخمتك افٍتموى ادكيص   5)

 . 2/445) ، ويْير: اإلٕهمف 7/286)ـام ذم ـنمف افَْمع   6)

   ظْف وظـ ؽره.2/445). وَِٕٓم ذم اإلٕهمف  7/177)خمتك اهللـ متٔؿ   7)
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 ، بسك إدغام الدال دم الراء:«أصفُد أّن حمؿدًا رشول اهلل»( قول ادمذن: 65)

هللتدون  مٍتقحتصً هللًتده   افترار) ٕىتؼ ، واً )حمّتد ذمإطٓمر افتْقيـ  وافِحـ هق

، وهذا ؽر مسّقٍع: ؾّ٘ن افتْقيـ إذا ـمن هللًده حرف متحرك ؾٕ٘ف يدؽؿ ؾٔتف، صّدة

شتتقل اهلل ، هللحتتذف  -وفتتٔس رشتتّٓم-ؾُٔتتقن ٕىَٓتتم  هُتتذا: )نصتتُٓد نن حمّتتَد رَّ

 افتْقيـ وإهللَمر افٍتحص، وتنديد افرار مـ افُِّص افثمٕٔص، هللدًٓ مـ افتْقيـ ادحذوف.

ده هللسُت، ثتؿ يتٖيت هللتمدتحرك وهتل وإٕام يها ؾٔٓم إطٓمر افتْقيـ إذا جمر هللً

 افرار ادٍتقحص مـ )َرشقل .

 حؽؿه:* 

تتترك إدؽتتمم افتْتتقيـ ذم افتترار  حتتّذر مْتتف افٍَٓتتمر ـثتتراً ني هتتذا افِحتتـ )
(1)

 ،

                                        

 ومـ ذفؽ:  1)

 . 145)ص:مـ احلٍْٔص: حتٍص اخلالن فِدمردار  -1

 ، وزروق ذم ذح 1/781) ، وخِٔؾ هللـ إشحمق ذم افتقضتٔا 7/57)مـ ادمفُٔص: افَراذم ذم افذخرة  -7

، افُنْموي 1/289) ، حمصٔص اددين ظذ ـْقن 1/428) ، واحلىمب ذم مقاهب ا،ِٔؾ 1/787)افرشمفص 

  .187)ص: ، وحمّد هللمي هللًِممل ذم ؾتا ا،قاد ذح ظذ ٕيؿ افًزيص ٓهللـ هللمد 1/174)ذم نشٓؾ اددارك 

 ، وافَِٔتق؛ ذم 1/528) ، افرمع ذم هنميص ادحتتمج 268)ص:رـق ذم إظالم افسمجد مـ افنمؾًٔص: افز -2

 ، وافُتردي ذم 1/528)ل ذم حمصتٔتف ظتذ ذح افترمع ت ، وافنزامِس1/166)حمصٔتف ظذ ذح ادحع 

  ، وادِٔبتتمري ذم ؾتتتا ادًتتغ 1/287) ، وا،ّتتؾ ذم حمصتتٔتف ظتتذ ذح ادتتْٓج 1/475)احلتتقار اددٕٔتتص 

 ، وا،تموي ذم هنميتص 7/184) ، وافبٔجرمل ذم حتٍص افِبٔب ظتذ ذح اخلىٔتب 1/199)ؿرة افًغ  هللؼح

  .71)ص:افزيـ 

ـٌ خٌٍل  مالحيص: ظبمرة افزرـق: )فٔتحرز مـ .. ]ظدم، إدؽمم افدال مـ )حمّد  ذم افرار مـ رشقل، وهق حل

 ظْد افَرار .

 مهللع ظذ َٕؾ ظبمرة افزرـق هللًٌض مـ ؾوالر ادًمسيـ، مـ ؽر تّْبف.وؿد شَط مـ افْسخص ادىبقظص ]ظدم،، وؿد تت

  .1/579)مـ احلْمهللِص: اهللـ هللسمم ذم تقضٔا إحُمم  -4
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 واختِػ افًِامر ؾٔف ظذ ؿقفغ:

  احلٍْتتل ، ؾتتذـر افتتدمردارؾا،تتع ادبىتت افِحتتـ: نٕتتف متتـ الؼََول إول

نّن هذا مـ افِحـ ادخؾ هللتمدًْك افتذي يبىتؾ إذان، ؾَتمل: )نو  هت  1149 ت)

  شرشقل اهلل»مـ ترك تنديد افرار مـ 
(1)

. 

هت : )فق نطٓر افْقن اددؽّص ذم افتالم  987)ت  وؿمل ادِٔبمري افنمؾًل 

ًة مْف، ـام فتق تترك إدؽتمم دال شنن ٓ إفف إٓ اهلل»ذم  نهللىؾ فسـف صدَّ
(2)

  ذم اً )حمّتد 

  شرشقل اهلل»رار 
(3)

ؾٕ٘ف حلـ خٍل . يًْل ذم افهالة، دون إذان
(4)

. 

هت : )ؿٔمشف ]ني ـالم افترمع،: فتق نطٓتر  1887)ت  ؿمل افنزامِز و

افتْقيـ اددؽؿ ذم افرار ذم )نّن حمّدًا رشقل اهلل  نهللىؾ، ؾ٘ن اإلدؽتمم ذم ـتؾ متْٓام 

ذم ـِّتغ 
(5)

. 

                                        

 .145)ص:حتٍص اخلالن فِدمردار   1)

ـذا ؿمل، وافدال ٓ تدؽؿ هللحمٍل مـ إحقال، إٕام ُيدؽؿ افتْقيـ نو افْتقن افستمـْص ؾَتط. ؾُٔتقن متراده )تترك   7)

  .شحمّد»إدؽمم افتْقيـ افذي هللًد دال 

ل ظتذ هنميتص ادحتتمج فِترمع تويْيتر: حمصتٔص افنزامِست . 1/199)ؾتا ادًغ هللؼح ؿرة افًتغ فِِّٔبتمري   2)

(1/528 . 

َِّحـ اخلٍتل، 1/199)ذـر ادِٔبمري ذم ؾتا ادًغ   4) ّٕف مـ اف ّٕف مبىٌؾ ذم تنٓد افهالة، ونّمم ذم إذان ؾذـر ن   ن

 . 1/776)ؾتا ادًغ  وهذا ئٍد نهنؿ يتسمهِقن ذم إذان نـثر مـ افهالة.

ـ  ]ني 1/728)وؿد ّسح هللمفٍرق ظْدهؿ هللُري صىم افدمٔمضل ثؿ ادُل، ؾَمل ذم إظمٕتص افىتمفبغ   : )وُيست

ذم إذان، إدؽمم دال )حمّد  ذم رار )رشقل اهلل : ٕن ترك اإلدؽمم ادذـقر ِمـ افِحـ اخلٍل، وهلذا فتق ترـتف 

 ذم افتنٓد نهللىؾ افهالة .

 . 1/528)حمصٔص افنزامِز ظذ افْٓميص   5)
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 ووجه هذا الؼول:

 .شرشقل»ار  مـ وهق تنديد )افرّ  :نّن ؾٔف ترـًم حلرف

فألصؾ هللٖٕف فٔس ؾٔف ترٌك حلرٍف، وإٕام رجقعٌ  وأجقب:
(1)

. 

مـ افِحـ اخلٍل، وهق ؿقل نـثر افٍَٓمر: نٕف الؼول الثاين
(2)

. 

ترك   : )وفٔحذر ادٗذن .. مـهت 929ت )  ادمفُل ؿمل نهللق احلسـ ادْقذم

إدؽتمم افتدال
(3)

ار متـ   تف حلتـ خٍتل، وادًتّتد نن شاهللحمؿَدًا رشَول »ذم افترَّ ّٕ ٕ :

.. ٓشٔام فًِممل هللمٕوػ  شالمص إذان مـ افِحـ مْدوهللص
(4)

. 

هت : )ادًتّد ظدم  1771ت ) وهق ادًتّد ظْد افنمؾًٔص، ؿمل هللٔجرمل 

افبىالن 
(5)

ة افرار مـ تهت : )وٓ يو 1869)ت  وؿمل ؿِٔق؛ ،  ر إشَمط صدَّ

                                        

 . 1/287)ٓج ، حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادْ 1/528)حمصٔص افنزامِز ظذ افْٓميص   1)

 ومْٓؿ:   7)

 . 1/227)مـ احلٍْٔص: اهللـ ممزه ذم ادحٔط افزهمين  -1

 ، وزروق ذم ذح 1/781) ، وخِٔؾ هللـ إشحمق ذم افتقضتٔا 7/57)مـ ادمفُٔص: افَراذم ذم افذخرة  -7

 ، 29)ص: ، ونهللق احلسـ ادْقذم ذم ذح افًزيص 1/428) ، واحلىمب ذم مقاهب ا،ِٔؾ 1/787)افرشمفص 

، ؾتا ا،قاد ذح ظذ ٕيؿ افًزيتص  1/174)، نشٓؾ اددارك فُِنْموي  1/289)حمصٔص اددين ظذ ـْقن 

 . 187)ص:ٓهللـ هللمد، دحّد هللمي هللًِممل 

 ، وافَِٔتتق؛ ذم حمصتتٔتف ظتتذ ذح ادحتتع 268)ص:ل ذم إظتتالم افستتمجد تمتتـ افنتتمؾًٔص: افزرـنتت -2

،  1/776)، ؾتتا ادًتغ فِِّٔبتمري  1/528)دحتتمج فِترمع ل ظذ هنميص ات ، حمصٔص افنزامِس1/166)

 . 1/728)إظمٕص افىمفبغ فنىم 

ـذا ؿمل، وافدال ٓ تدؽؿ هللحمٍل مـ إحقال، إٕام ُيدؽؿ افتْقيـ نو افْتقن افستمـْص ؾَتط، ؾُٔتقن متراده )تترك   2)

 إدؽمم افتْقيـ افذي هللًد افدال ذم افرار .

 . 29)ص:ذح افًزيص فِّْقذم   4)

 . 7/184 )حتٍص افِبٔب ظذ ذح اخلىٔب، فسِٔامن افبٔجرمل  5)
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ر ذم افًتممل دون تصٔخْم افترمع، وذم ذح صتٔخْم نٕتف يوت)رشقل  .. ـام نؾتك هللف 

ا،مهؾ 
(1)

هت  1887)ت  وـذا رجّحف افنزامِز  ،
(2)

. 

هت : )فق نطٓر افتْقيـ اددؽؿ ذم )حمّدًا  1216)ت  وؿمل ٕقوي ا،موي 

رشقل اهلل  مل يرض ظذ ادًتّد: ٕٕف مل ُيسَط حرؾتًم، وإٕتام نطٓتر ادتدؽؿ: ظتذ نن 

ي خرَّ هللغ اإلدؽمم واإلطٓمر ذم افْقن وافتْقيـ مع افالم وافرار  افَبزِّ
(3)

. 

ادًتّد ظْد احلْمهللِص: نن ترك اإلدؽمم ذم مقضًف ٓ يبىؾوهق 
(4)

.  

 :، واظتباره خػّقاً ووجه التساهل هبذا إمر

جمر ذم ؿرارة افَبّزي ذفؽ ننّ  -1
(5)

. 

مل يسَط حرؾًم، وإٕام نطٓر اددؽؿنّن ؿمئِف  -2
(6)

، ؾُٔقن تمرـتًم فِتخٍٔتػ ذم 

افًبمرة ومتٍِيًم هللثَِٔٓم
(7)

. 

 صًقهللص افتحرز مْف. -3

ِّؿ هللُقٕف حلًْم ؾٕ٘ف ٓ يزيد ظذ افِحـ افذي ٓ يٌّر  -4  ادًْكإذا ش
(8)

. 

                                        

 . 1/166)حمصٔص افَِٔق؛   1)

 . 1/528)حمصٔص افنزامِز ظذ افْٓميص   7)

 . 71)ص:هنميص افزيـ ذم إرصمد ادبتدئغ فِجموي   2)

 . 7/286)، ـنمف افَْمع  2/445)، اإلٕهمف  52)ص:، خمتك افٍتموى ادكيص ٓهللـ تّٔٔص  7/154)يْير: ادٌْل   4)

 . 1/528)، حمصٔص افنزامِز  71)ص:هنميص افّزيـ ذم إرصمد ادبتدئغ   5)

 وتَدم اإلصمرة إفٔف وتقجٔٓف.

 . 71)ص:هنميص افزيـ ذم إرصمد ادبتدئغ فِجموي   6)

 . 1/227)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   7)

 . 1/528)حمصٔص افنزامِز ظذ هنميص ادحتمج فِرمع   8)
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 الراجح:* 

فًتدم تٌٔتر نهنم متـ افِحتـ اخلٍتل افتذي هتق ختالف إوػ،  ولعل إطفر:

 وهق رجقع فألصؾ، فُْف خالف إؾها.ادًْك، وٕن ترك اإلدؽمم مسّقع 
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 :ادطؾب السادس: ترك ادد الطبقعي. 6. 2. 2

افِتتغ صتتٍص ٓزمتتص فتتف ٓ يتحَتتؼ وجتتقد احلتترف هللتتدوهنم، نو متتد حتترف ادتتد 

ويستحٔؾ إٍُمـف ظْف، ويِتزم متـ ٍٕٔٓتم ٍٕتل مقصتقؾٓم
(1)

، وهتذا ادتد هتق ادتد 

وثبقتف مدرك هللمفذوق مًِقم هللمفًَتؾ  ،وهق واجب ٕجؾ إثبمت احلرف ،افىبًٔل

د هللمفَْؾمٗيّ 
(2)

ّٕف هللَّدار احلرـتغ،  دّ )مَ هللت ، ويسّٔف هللًض ظِامر اإلؿرار  نفٍػ ، ٕ

ّٕف ٓ ييٓر حرف ادد نو افِغ إٓ هللف.  ؾ٘

ر ادٗذنتف يُقن هللٖن يَهوترـ
(3)

حْٔئٍذ ذم مّده افىبًٔل ظـ حرـتغ، ؾُٔقن  

 .ؾُٔقن ذم إشَمط ادد افىبًٔل إشَمط حلرف افُِّص، ذم احلرف ددّ ىِؼ تمرـًم د

وؿد ذـر افًِامر نّن إشَمط ادّد افىبًٔل ذم حمِف مـ افَرلن حرام: ٕن إشَمضف 

مِزوم إلشَمط حروؾف، وإشَمضٓم حرام، ومِزوم احلرام حرام
(4)

. 

ّٔص ؾٔٓم هتذا افَهت ر، حتتك إن نهللتم افًبتمس تويبدو نن ـثرًا مـ افِٓجمت افًمم

هت  نّفػ رشمفص مٍردة حقل هتذا ادقضتقع، صتّْع  1175)ت  يل ادٌر؛ اهلال

                                        

 . 157)ص:َظرف افْد ذم حُؿ حذف حرف ادد ٕ؛ افًبمس اهلاليل   1)

 . 127)ص:َظرف افْد ٕ؛ افًبمس اهلاليل   7)

 افَك ظْد ظِامر إدار وافَرارات وافتجقيد ُيَهد هللف ظدة مدفقٓت، نمهٓم:  2)

 وظدم افزيمدة ظِٔف، وُيَمهللِف ادد افزائد )افتقشط نو اإلصبمع . اإلتٔمن هللمدد افىبًٔل -

 ترك اإلتٔمن هللمدّد افىبًٔل، وُيَمهللِف )ادد ادىِؼ . -

 وهْم َٕهد هللمفَك ادًْك افثمين دون إول.

ذم ومتم هللًتده، وَظتْرف افْتدِّ   128)ص:اؿتبمس نٕقار اهلدى ؾٔام يتًِؼ هللبًض وجقه إدا ٕ؛ حٍص افٍمد   4)

 ، وافتتتدرر افبٓٔتتتص ذم هللٔتتتمن افَتتترارة إصتتتِٔص  125)ص:حُتتتؿ حتتتذف حتتترف ادتتتد ٕ؛ افًبتتتمس اهلتتتاليل 

 . 24)ص:فًِٔميض 
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وصدد ظذ مـ ترك ادد افىبًٔل ذم حروف ادد وافِغ
(1)

. 

 ومـ صقر ترك ادد افىبًٔل:

اهلل »دم  لػَظ اجلاللَة إلَف الثاكقَة مَن ( ترك اددِّ الطبقعَي دم95، 85، 75)

 .«أصفُد أّن حمؿدًا رشول اهلل»، و «أصفُد أن ٓ إله إٓ اهلل»، و «أكز

افسمـْص مـ فٍظ ا،الفص   إفػ)مـ صقر افَْص ذم حروف إذان: حذف 

 هللًض افًقام. وهق مـ افِحـ افذي يْىَف :افتل تُقن ؿبؾ اهلمر شاهلل»

، ؿٔتؾ: فتئال ينتتبف ؾَط مً نفًٍم شمـًْص تْىؼ، فُْٓم حذؾت خىَّ   افالم)ؾ٘ن هللًد 

ن هللًوٓؿ يَِب هذه افتمر ذم افقؿػ هتمر، ؾُٔتبٓتم هللخط )افالت  اشؿ افهْؿ، ٕ

همر تبًًم فِقؿػ. وؿٔؾ: فئال ينّبف هللخط )افاله  اشؿ ؾمظؾ مـ )افِٓق 
(2)

. 

يُتقن هللَْهتٓم ظتـ ادتد افىبًٔتل  وحتذؾٓم متـ افٍِتظ  إفػ)هذه  َٕصو

ك هللت) ّّ : ني هللتسك  ر لػَظ اجلاللَةَقصَافذي ٓ وجقد فِحرف هللدوٕف، وهذا مم يس

 .ؾٔٓم اددمىِؼ 

                                        

 ضبًت هللتحَٔؼ إهللراهٔؿ ليت وؽقري. شَظرف افْدِّ ذم حُؿ حذف حرف ادد»اشؿ افرشمفص: و  1)

ؼ  َّ نن ـثرًا مـ ظممتص افْتمس ذم هللًتض هللِتدان ادٌترب يًَتقن ذم مثتؾ ذفتؽ هلل٘شتَمط   91)ص:وؿد ذـر ادح

 حرف افِغ.

هم  1225ـام نّفػ حمّد افستًٔد إضترش افًٔتميض )ت  افتدرر افبٓٔتص ذم هللٔتمن »هتت  رشتمفص ذم ادقضتقع شتامَّ

 هت. 1421ظمم هت، ثؿ نظٔد ضبًٓم هللم،زائر هللًْميص ظبد افرمحـ دويب  1271ضبًت ظمم  شافَرارة إصِٔص

، شاؿتبمس نٕقار اهلدى ؾٔام يتًِتؼ هللتبًض وجتقه إدا»هت  ذم ـتمهللف  1188وؿد تْموهلم نهللق حٍص افٍمد )ت 

 هت. 1422وهق مىبقع هللمدٌرب ظمم 

ك  1/17)يْير: نٕقار افتْزيؾ فِبٔوموي   7) َّّ ، حمصتٔص  1/15) شإرصمد افًَؾ افسِٔؿ»، تٍسر ن؛ افسًقد ادس

 . 7/488)، حمصٔص افسمز  7/78)ذح ادْتٓك اهللـ محٔد ظذ 
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وٓ وجتف ذم وفزومف، وخىٖ مـ ترـتف،  اددهذا  جقبوؿد اتٍؼ افًِامر ظذ و

افَْؾ هللسـف
(1)

. 

)إفػ  مـ فٍظ ا،الفتص، نحُتمم متًتددة، مْٓتم:  مدمىِؼ ويْبْل ظذ ترك 

صحص إذان، وصتحص افهتالة هللْتمًر ظتذ صتحص تُبترة اإلحترام، وصتحص ؿترارة 

ص، وإًَتمد ٓتم، وصتحص افتستّٔص ظتذ افذهللٔحتافَرلن، وصحص إذـمر واإلثمهللص ظِٔ

 افّٔغ هللٍِظ ا،الفص.

 ذم فٍظ ا،الفص.ادد ـؾ هذه ادسمئؾ نوردهم افًِامر ؾٔام إذا ترك مىِؼ 

 :حؽم ادسللة* 

هذه ادسٖفص )ؿد وؿع ؾٔٓم اضىراب وإصُمٓت فُثر 
(2)

. 

ؿتقٓن ؾٔٓتم وٕهؾ افًِتؿ 
(3)

ذم نذإتف،  ادتٗذن-فٍتظ ا،الفتص ر تإذا ؿهتني : 

ل ظْد افذهللاوادهعِّ  ِـّ َسؿ، واُدَذ ََ ، ؾٓتؾ دمتزئ نو - ظْد افتُبر، واحلمفػ ظْد اف

: ٓ 

ّٕف ٓ  قز ؿه الؼول إول:  : ٕنَّ افِحتـر فٍتظ ا،الفتص، وظتّدوه متـ يِتص تن

                                        

يْير: َظترف افْتد ذم حُتؿ حتذف حترف ادتد ٕ؛ افًبتمس اهلتاليل، وافتدرر افبٓٔتص ذم هللٔتمن افَترارة إصتِٔص   1)

، ؾَد نضمٓ هللذـر افَْقٓت، وافدٓٓت ظذ وجقب هذا ادّد، وظدم افهحص هللدوٕتف  78، 17)ص:فًِٔميض 

 ونٕف هللمتٍمق.

 . 7/78)ؿمفف افنٔخ ظبد افقهمب اهللـ ؾروز احلْبع. يْير: حمصٔص اهللـ محٔد ظذ ذح ادْتٓك   7)

  افَتتقفغ ذم إًَتمد افّٔتتغ ؛تتم، ؾَتمل هللًوتتٓؿ: ٓ تًَْتتد. وؿتتمل 1/141)َٕتؾ ذم تٍستتر اهللتتـ ظتمدل احلْتتبع   2)

 قجب نن تًَْد.لخرون: تًَْد افّٔغ: ٕن ذفؽ هللحسب نصؾ افٌِص جمئٌز، وؿد ٕقى هللف احلِػ، ؾ

َر ِذـَر آشؿ ظذ افذهللٔحص، وذم افتُبر ذم افهالة. ـَ  ثؿ َذ
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ـْ  اإلتٔمن هللف مَهقراً  اً رَ ٓ يًد ِذ
(1)

، وؿد ّٕص ظذ ذفؽ يمظص مـ ؾَٓمر ادتذاهب، 

 ومـ ذفؽ:

ّسح احلٍْٔص هللّْع افَْص ذم ـٍٔٔمت احلروف مـ احلرـص وافسُقن احلٍْٔص: 

وادد
(2)

صقاب  شاهلل»: )ومد ِٓم شافٍتموى اهلْديص»ؿمل ذم ، و
(3)

. 

جتمئز إٓ  ؽترُ ش اهلل»ر إفػ افثمين مـ اشؿ تؿمل هللًض ادمفُٔص: )ؿهادمفُٔص: 

ر  ًْ ذم افنِّ
(4)

. 

هتت : )وٓ هللتّد ذم ا،الفتص متـ  1866)ت  وؿمل ظع إجٓتقري ادتمفُل 

ادتتد افىبًٔتتل، ؾتت٘ن تمرـتتف ٓ دمزئتتف صتتالتف، وـتتذفؽ افتتذاـر ٓ يُتتقن ذاـتترًا 

هللسـف 
(5)

. 

رظٔص نن تَتقل: )اهلل ت: )إذان صٍتف افّنتهت  1178)ت   وؿمل افٍْراوي

ًا ضبًًٔٔم حتك حيهؾ اإلشامع ا،الفص مدَّ  نـز اهلل نـز  هللّدِّ 
(6)

. 

وإٕتتام  تتزئ )اهلل نـتتز  )هتتت :  1189)ت  ؿتتمل نهللتتق احلستتـ افًتتدوي و

ر تمدًا ضبًٔٔتًم .. ؾٓتذه اثْتم ظنت مدهماخلممس:  -وذـر مْٓم:–روط اثْل ظؼ تهللن

                                        

إرصتمد »، تٍستر ن؛ افستًقد  1/141)، تٍستر اهللتـ ظتمدل احلْتبع  1/17)يْير: نٕقار افتْزيتؾ فِبٔوتموي   1)

 . 7/488)، حمصٔص افسمز  7/78)، حمصٔص اهللـ محٔد ظذ ذح ادْتٓك  1/15) شافًَؾ افسِٔؿ

 .  7/24). وٕحقه ذم ظّدة افرظميص ظذ ذح افقؿميص فُِْقي  1/49)حمصٔص افدرر ظذ افٌرر   7)

 . 1/72)ويْير: افٍتموى اهلْديص         

 . 1/72)افٍتموى اهلْديص   2)

 .شادقاؿٔت»  ظـ ـتمب 1/289) ، وذم حمصٔص اددين 1/428)َِٕف ذم مقاهب ا،ِٔؾ   4)

  .148)ص:ٕ؛ افًبمس اهلاليل  شافْد ذم حُؿ حذف حرف اددَظرف »َِٕف ظْف ذم   5)

 . 1/172)افٍقاـف افدواين   6)
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 اختؾ واحد مْٓم مل تًَْد صالتف إنْ  ،ذضمً 
(1)

. 

هت  وـٔؾ  1255)ت  ؿمل افنٔخ حمّد حسْغ خمِقف افًدوي ادمفُل و

ر فٍتظ ا،الفتص وهتق تٓ  قز افِحـ ذم نشامئف تًتمػ، ٓ  تقز ؿهتإزهر: )وـام 

َٕهف ظـ ادّد افىبًٔل افذي ٓ وجقد فِحرف إٓ هللف: ٕٕف مـ يِص افِحتـ، وؿتد 

وتٍسد هللف  ،ٓ يًد ِذـًرا وٓ تًَْد هللف يّغ ٕص افٍَٓمر ظذ نن اإلتٔمن هللف مَهقراً 

  شٕتمئج افٍُر» ذم افهالة ذم تُبرة اإلحرام، وذـره ادحَؼ إمر
(2)

. 

ر تهتت : )ويستـ نن ٓ يَهت 977)ت  رهللْٔل تاخلىٔتب افنت ؿملافنمؾًٔص: 

افتُبر هللحٔث ٓ يٍٓؿ 
(3)

. 

هت : )ني هللٖن يزيد ظذ حرـتغ وفق يسترًا،  1777)ت  ؿمل افبمجقري و

َٕتص ظتـ حترـتغ مل تهتا  ؾ٘ن آؿتهمر ظذ حرـتغ ختالف إْوػ .. نّمتم إنْ 

صالتف 
(4)

. 

حلـ تٍستد هللتف افهتالة، وٓ  نفٍفهت : )حذف  685)ت  وؿمل افبٔوموي 

يًَْد هللف سيا افّٔغ 
(5)

 . وهق سيا ذم ادًْك.

هت : )ومثتؾ ذفتؽ ]ني  1228)ت  ل ا،موي تؿمل حمّد حمٍقظ افّسمسو

                                        

،  1/727)رح افُبتر فِتدردير ت. وهللْحتقه ذم افنت 1/765)حمصٔص افًدوي ظذ ذح اخلترر ظتذ خِٔتؾ   1)

 . 1/244)وحمصٔص افزرؿمين 

هتت. هللمختهتمر  1244، ضبًص  9)ص:حسْغ افًدوي يْير: افَقل افقثٔؼ ذم افرد ظذ ندظٔمر افىريؼ، دحّد   7)

 حٔث نورد نشامر ـثر مـ افًِامر ذم تٖئد ذفؽ.

 . 1/112)اإلؿْمع فِخىٔب افؼهللْٔل   2)

 . 1/112)حمصٔص افبمجقري ظذ اإلؿْمع حلؾ نفٍمظ ن؛ صجمع   4)

 . 1/17)نٕقار افتْزيؾ فِبٔوموي   5)
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ؾٔف فٌص، ؾٕ٘ف ٓ  قز ذظتًم: ـتام  ص،: حذؾٓم مرة واحدة، وإن ثبتتذم ادْع واحلرم

هللحثف هللًض ادحََغ حٔث ؿمل: وٓ  قز حذف إفتػ افستمـْص افتتل ؿبتؾ اهلتمر 

فٍيًم ؾتٍسد افهالة هللحذؾٓم إذا وؿع ذم افبسِّص نو احلّدفص نو تُبرة اإلحترام نو 

افتنٓد افثمين 
(1)

. 

م ٓ رهتهتت : )متدهم واجتب، ؾِتق ؿهت 1219)ت  ؿمل افِبتدي  :احلْمهللِص

مد افتالم متـ  تها صالتف ؾٔام ييٓر: ٕٕف خيرجٓم ظـ مقضًٓم .. واحلمصؾ: ننّ 

فٍظ ا،الفص هللَدر حرـتغ واجب وهللدوٕف ٓ تًَْد افهالة 
(2)

. 

هت  1795)ت  احلْبع ادُل ٔد اهللـ مُح حمّد فٍِسمد ؛ذا افِحـ: وممل 
(3)

. 

ّٕف يها ذِ  الؼول الثاين: وٓ يبىتؾ ، ظتـ مىِتؼ ادتدّ  رتـر فٍظ ا،الفتص هللمفَهتن

 إذان هللف، وهللف ؿمل هللًض افٍَٓمر.

ترك ادد وافتنديد ذم مقضتًٓام واإلتٔتمن ؛تام ذم ؽتر  نَّ نهللًض احلٍْٔص:  ذـرؾ

 مقضًٓام، إن ـمن ٓ يٌرِّ ادًْك وٓ ُيَبِّا افُالم ٓ يقجب ؾسمدًا.

ٓؿ: ٓ تٍستد  ادًْك ويَبا افُالم ؾمختِػ ادنميخ ؾَتمل هللًوتوإن ـمن يٌرِّ 

وؿمل ظممتٓؿ: تٍسد دؾًًم فِحرج.
(4)

. 

                                        

 . 7/488)حمصٔص افسمز   1)

 . 57)ص:حمصٔص افِبدي ظذ ذح افدفٔؾ   7)

 . 7/78)حمصٔص اهللـ محٔد احلْبع ادُل ظذ ذح ادْتٓك   2)

 . 1/278)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   4)

 : )إذا حذؾتتف ]ني إفتتػ افْمصتتئ هللمدتتد افتتذي ذم افتتالم افثمٕٔتتص متتـ 1/488)وؿتتمل اهللتتـ ظمهللتتديـ ذم حمصتتٔتف 

ُ فِهالة، نو حذف اهلمر مـ ا،الفص اختِػ ذم إًَمد ئّْف وحتؾ ذهللٔحتتف  ا،الفص، احلمفُػ نو افذاهللُا نو ادُزِّ

 وصحص حتريّتف، ؾال يسك احتٔمضًم .
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 ؿمل افنٔخ ظبتد افقهتمب اهللتـ ؾتروز إحستمئل ، وؿمل هللف هللًض احلْمهللِص

َّٔص ؾمفيمهر هللؾ افه 1785)ت  ِ ُُ ص ريا: صحّ تهت : )وإن نشَىٓم ]ني إفػ، هللمف

 ادًْك هلم افهالة: فًدم تٌّر 
(1)

. 

  واشتدلوا:

ونن حذف إفتػ متـ فٍتظ ا،الفتص فٌتٌص، وؿتد  هللّٖن هذا جمئز ذم فٌص افًرب،

 جمر ذم افنًر:

ٔؾٍ  اهلُلَنَٓ َٓ هلَلتتتتتتتتتمَرَك  َٓ  ذم ُشتتتتتتتتت
 

َجتتتتتتملِ  اهلُلإَِذا َمتتتتتتم    هلَلتتتتتتمَرَك ذم افرِّ
 

إفػ ؾٔٓم، ونّمتم ذم ظجتز  وفٍظ ا،الفص إوػ هل حمؾ افنمهد حٔث مل يّدَّ 

افبٔت ؾَد ُمّدت
(2)

. 

، هت  786)ت   ظـ ؿْىرب هت  297)ت   وهذا افبٔت َِٕف اهللـ جْل

 مً ختٍٍٔ ٓ هللمرك اهلل ؾحذف إفػ :وؿمل: )نراد
(3)

. 

ظتتـ  : )إٕتتف فٌتتص حُمهتتم اهللتتـ افهتتالح هتتت 777ت )  ؿتتمل اإلشتتْقّي 

جتمئزة ذم افقؿتػ دون  : إٕتف فٌتصٌ شافتٔستر» ، وذم افزجمجل، ؾال حلتـ ؾٔتف حْٔئتذٍ 

َِّ  افقصؾ، وإؾها إثبمهتم، وإنْ   ـَقفف: :ون ذم نصًمرهؿ ـثراً دُ قفَّ ا هللف ادُ مت

َتتتتم اُدستتتتَتبُٔا َؿتتتتتع ختتتتػ اهلل  نهي 
 

َونٕتتتَف َظْٔٔتتتَؽ فِتتتدم ادستتتتحِص 
(4)

 
 

                                        

  .7/78)ٔد ذم حمصٔتف ظذ ذح ادْتٓك َِٕٓم ظْف اهللـ مُح   1)

 . 18/288)، خزإص إدب  4/267)يْير: ذح افُمؾٔص فِريض آشساهللمذي   7)

  .2/125)، ذم ـتمهللف أخر اخلهمئص 7/81، 1/188)جْل ادحتسب ٓهللـ   2)

  .1/295) ، واُدحبِّل ذم ٍٕا افرحيمٕص 1/67)َٕؾ مم شبؼ: اخلٍمجل ذم حمصٔتف ظذ افبٔوموي   4)
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 :أوجهوأجقب ظن ذلك بثالثة 

نّن افبٔت إول ادستدل هللف مْحقل، وٓ يهّا ذم افٌِص حذف إفػ،  إول:

واهلل هتت : )ؿتمل نهللتق حتمتؿ: وهللًتض افًممتص يَتقل ٓ  778)ت  ؿمل افٍٔقمل 

ؾٔحذف إفػ وٓ هللّد مـ إثبمهتم ذم افٍِظ، وهذا ـتام ـتبتقا )افترمحـ  هللٌتر نفتػ 

وٓ هللّد مـ إثبمهتم ذم افٍِظ، واشؿ اهلل تًمػ  ّؾ نن يْىؼ هللف إٓ ظذ نيؾ افقجقه، 

ؾال ُجزي خرًا، وهتق خىتٖ   إفػ)حذف ؾٔف  ؿمل: وؿد وضع هللًض افْمس هللٔتمً 

احلذف وٓ يًرف نئّص افِسمن هذا 
(1)

. 

إٕام جمز فرضورة افنًر، ؿمفف افبٔوموي  إفػ)نن حذف الثاين: 
(2)

 وؽره. 

شـتمب افرضائر»ذـر ذفؽ ظدد مـ نهؾ افٌِص: ـمهللـ ظهٍقر ذم و
(3)

. 

غ متـ يرتهت : )نمم مم نٕنده هللًض افبهت 211)ت  ؿمل نهللق ظع افٍمرد 

 ؿقل افنمظر:

ٔؾٍ  اهلُلَنَٓ َٓ هلَلتتتتتتتتتمَرَك  َٓ  ذم ُشتتتتتتتتت
 

َجتتتتتتملِ  اهلُلإَِذا َمتتتتتتم    هلَلتتتتتتمَرَك ذم افرِّ
 

ؾّام  قز ذم افنًر دون افُالم 
(4)

. 

ؾتتال  تتقز ذظتتًم، ٕن نشتتامر اهلل تًتتمػ  -إن جتتمز فٌتتص-نن حتتذؾٓم الثالََث: 

تتت ّٕ شتتتامظًم متتتـ افَتتترار -ام افثمهللتتتت تقؿٍٔٔتتتص، ومل يثبتتتت ظتتتـ افنتتتمرع حتتتذؾٓم، وإ

                                        

 . 1/16)ادهبمح ادْر   1)

 . 1/17)نٕقار افتْزيؾ فِبٔوموي   7)

 . 7/712)، ادحُؿ  5/774)، ويْير: ادخهص ٓهللـ شٔده  18/281)خزإص إدب فِبٌدادي   2)

 مْنقر ذم جمِص جممًص نم افَرى.  762)ص:اإلؽٍمل ٕ؛ ظع افٍمرد   4)
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ثغ يتًدى ذفؽؾال  ا،الفص،إثبمت )اهلمر  ظْد افتٍِظ هللمشؿ  -وادحدِّ
(1)

. 

 الراجح:* 

 الذي يظفر:وبـاًء ظذ ذلك ف

ٕٕف ٓ وجف فف ذم افٌِتص ؿتقي،  :مً مُروهيًد حلًْم  مّد إفػ ؿبؾ اهلمر تركن ن

 .-وفق ـمن ضًٍٔمً -ذم افٌِص وجٌف  فوف ،ٔؾ ادًْكجًِٔم ٕٕف ٓ حُي حلًْم ٓ يُقن و

 :ذاندم آخر مُجل إ الـافقة «ٓ»إلف دم ّد مَ  رْصُ قَ  (60)

، ؾت٘ذا تترك شٓ إفتف إٓ اهلل»متـ ؿقفتف  شٓ»  نفػافىبًٔل ذم )د ادهللسك وذفؽ 

 وهتق متدّ واجب ٓ تْىؼ افُِّص إٓ هللف، مّدهم نصبحت تسّع: )إلفف ، وهذا ادد 

 ذم ادسٖفص افسمهللَص.، ـام تَّدم هللَّدار حرـتغ ضبًّٔل 

فٔتفٓتقا إوؿد حتذر افًِتامر متـ هتذا افِحتـ وٕبّ 
(2)

، وهتق متـ افِحتـ اخلٍتل 

 ٌّر ادًْك.ٕٕف ٓ يُ  :ادُروه

     

 

                                        

 . 7/488)يْير: حمصٔص افسمز   1)

 . 7/24)، ظّدة افرظميص ظذ ذح افقؿميص فُِْقي  1/49)يْير: حمصٔص افدرر ظذ افٌرر   7)
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 بدال:اإل ثالث:املبحث ال. 3. 2

حرـص هللتٌٔر حرف إػ حرف لخر، نو تٌٔر حرـص حرف )ني  ادراد باإلبدال:

 . خمتٍِص نخرى

 ًٖ ، وتتمرة يُتتقن واإلهللتدال فتف نشتبمب: ؾتتمرًة يُتقن ظّتدًا، وتتمرًة يُتقن خىت

ـمفِثٌتتص، نو افًجّتتص افتتذي ٓ يستتتىٔع مًٓتتم افنتتخص متتـ ٕىتتؼ هللًتتض ظجتتزًا: 

 احلروف نو احلرـمت، وٕحق ذفؽ.

متـ ، وؿتد يُتقن ذم صتٍص خمرجتف وؿد يُقن ذم احلرف، وؿد يُقن ذم حرـتف

 .اإلطٓمر فِحرف وٕحق ذفؽحٔث اإلدؽمم نو 

مستتمئؾ افِحتتـ ذم إذان هللمإلهللتتدال مَّستتّص ظتتذ ثالثتتص ؾستتٖذـر وهللْتتمًر ظِٔتتف 

 مفب:مى

 .ادىِب إول: اإلهللدال ذم حروف إذان، وتٌٔرهم

 .ادىِب افثمين: اإلهللدال فِحرـمت

 .احلرف صٍصادىِب افثمفث: اإلهللدال ذم 
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 :إلبدال دم حرو  إذان، وتغقرهااادطؾب إول: . 1. 3. 2

ًٖ، وؿتد صتدَّ  د افٍَٓتمر ذم إهللتدال اإلهللدال فِحرف هق نصتد نٕتقاع اإلهللتدال خىت

هت : )إهللتدال حترف هللحترف نصتّد متـ  526)ت  ؿمل ادمزري احلرف خمصص، 

تٌٔر إظراهللف 
(1)

. 

 :حؽؿه* 

 هللىالن إذان وافَرارة هللف:ٕصَّ ـثر مـ نهؾ افًِؿ ظذ 

ّٔتتص: )فتتق نهللتتدل حرؾتتًم  1149)ت  ؿتتمل افتتدمردار  هتتت  متتـ ؾَٓتتمر احلٍْ

ؿمؾًم متـ   افُمف)هللحرف مل تها تِؽ افُِّص، ؾ٘ن مل يًدهم هللىؾ إذان: ـ٘هللدال 

وٕحق ذفؽ  ،ةً ، ومهزشنـز»
(2)

. 

د إهللدال حرف وظ فنّٕ نّن ادًتّد ظْدهؿ: ذـر افنمؾًٔص: و َّّ   وإن  ِؿمتك تً

نجْبٔص: ٕن افُِّص صمرت مل ُيٌرِّ ادًْك
(3)

. 

وهق ؿقل احلْمهللِص
(4)

هتت : )ؾت٘ن نحمفتف  1219)ت   احلْتبع ؿمل افِبتدي، 

)ينحد نن ٓ إفتف إٓ اهلل ، نو )نشتٓد   ـَقفف: )اهلل نؿز ، و)نصز ، و)نـبؾ ، نو

                                        

 . 1/679)ذح افتَِغ فِامزري   1)

 . 145)ص:حتٍص اخلالن فِدمردار   7)

 . 1/218)، افٌرر افبٓٔص  7/26)، حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص  1/194)افتجريد فٍْع افًبٔد فبٔجرمل   2)

 . 1/142)، حمصٔص افَِٔق؛  7/75)، حمصٔص هللٔجرمل ظذ اخلىٔب  7/187)ويْير: حمصٔص ا،ّؾ 

، حمصتٔص افِبتدي  1/777)، ذح مْتٓك اإلرادات فِبٓتقيت  1/529)يْير: مًقٕص نويل افْٓك ٓهللـ افْجمر   4)

 . 47)ص:ظذ ٕٔؾ ادآرب 
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هللمفسغ ادِّٓص ؾٖذإف ؽر صحٔا 
(1)

. 

 :حمٓتمـ هللىالن إذان هلل٘هللدال احلروف  لوؿد اشتثْ

، ، ومم ذم مًْتك ذفتؽظْد افًجز، وظدم افَدرة ظذ افْىؼ افهحٔا احلالة إوػ:

ذر هللف، نو دـ هل فٌتف : )إٓ فًجز، نو جٓؾ ظُ هت  1869)ت   ؿمل ؿِٔق؛
(2)

. 

تهتا افَترارة ؾٔٓتم  حمفتصاشتثْك هللًض احلٍْٔص مـ هذه ادستٖفص  احلالة الثاكقة:

واحتد، نو هللٔتْٓام  ٍج رَ ـتمن احلرؾتمن ادبتدٓن متـ خَمت ، وهتل: إنْ فَِرلن مع اإلهللدال

 احلرؾغ هللمٔخر. هذيـ ؾٕ٘ف ٓ يٍسد إذان هلل٘هللدال نحد :رٌب ذم ادخرجؿُ 

 وممم ذـروه:

 نن اهلّزة تبدل ظـ مخسص نحرف: إفػ وافقاو واهلمر وافٔمر وافًغ. -

 ونن افٔمر تبدل ظـ افقاو. -

مر إٓ ٕمدراً ونّمم احلمر ؾال تبدل مـ حرف اهل -
(3)

. 

 احلتترؾغ احتتتمد هللتتغإذا مل يُتتـ اشتتتثْك هللًتتض احلٍْٔتتص ـتتذفؽ:  احلالََة الثالثََة:

نو  ،ادخرج وٓ ؿرب، إٓ نن ؾٔف هللِقى افًممتص ٕحتق نن يتٖيت هللمفتدال مُتمن افهتمد

ال تٍسد صالتف ظْد هللًض ؾوافىمر مُمن افومد  ،يٖيت هللمفزاي ادحض مُمن افذال

ادنميخ
(4)

. 

                                        

 . 57)ص:حمصٔص افِبدي ظذ ذح افدفٔؾ   1)

 . 1/226)، حمصٔص ا،ّؾ  1/142)حمصٔص افَِٔق؛   7)

 نٕف ُيُره.. وؾٔف  1/145)ويْير: حمصٔص اهللـ ؿميد ظذ ادْتٓك 

 . 1/219)ادحٔط افزهمين   2)

 . 1188)ص:ويْير: ذح شْـ اهللـ ممجف دٌِىمي 

 . 1188)ص:ويْير: ذح شْـ اهللـ ممجف دٌِىمي  . 1/219)ادحٔط افزهمين   4)
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، وشتٖورد هللًوتًم ممّتم ةاحلروف نمثِتف افتل نوردهتم افٍَٓتمر ـثتروتبديؾ ٕىؼ 

 جمر ظْدهؿ:

 :«اهلل أكز» ( تغقر كطق الؽا  دم16)

نو متتم هللتتغ افتتتمر نو اهلّتتزة، تٌٔتتر افُتتمف إػ افَتتمف، نو افٌتتغ، نو ا،تتٔؿ، ـ

ك هللوافنغ، وهل  ّّ  .شاهلل نـز» ظْد ٕىؼ:   گ مفُمف إظجّٔص )افتل ُتس

افنمؾًٔصوؿد ّٕص 
(1)

واحلْمهللِص 
(2)

  ؿتمل افِبتدي احلْتبعّ ، ظذ نٕف ٓ يهّا  

ؾٖذإتتتف ؽتتتر   .. ـَقفتتتف: )اهلل نؿتتتز ، و)نصتتتز :هتتتت : )ؾتتت٘ن نحمفتتتف 1219)ت 

صحٔا 
(3)

. 

افتتل هتل متـ نصتقل -صحص إهللدال افُمف ادحوتص  إػونصمر هللًض احلٍْٔص 

متـ احلتروف ادستتٓجْص افتقاردة ذم  افتل هل ـم،ٔؿ ادًدودةِ -هللمفُمف  -افًرهللٔص

-ؽتتر افٍهتتٔا متتـ افُتتالم
(4)

، وؿتتد حُتتك هللًوتتٓؿ اخلتتالف ذم صتتحص افتُبتتر 

حْٔئذٍ 
(5)

. 

 الراجح:* 

 وفًّؾ إطٓر:

نّن هذا اإلهللدال إن ـمن مَهقدًا مع افَدرة ظذ تَقيؿ افِسمن ؾٕ٘ف يُقن حلْتًم 

                                        

، حمصتٔص  1/142)، حمصتٔص افَِٔتق؛  7/14)، حمصتٔص افبٔجرمتل ظتذ اخلىٔتب  1/468)هنميص ادحتمج   1)

 . 1/226)ا،ّؾ 

 . 1/419)، مىمفب نويل افْٓك  7/162)افٍروع ٓهللـ مٍِا   7)

 . 57)ص:حمصٔص افِبدي ظذ ذح افدفٔؾ   2)

 . 7/14)مْٔص ادهع وؽْٔص ادبتدي ٓهللـ نمر حمج   4)

 يل مْمُضف .ثؿ ؿمل: )ومل نؿْػ ظذ هذا اخلالف وٓ طٓر  . 7/14)يْير: مْٔص ادهع وؽْٔص ادبتدي ٓهللـ نمر حمج   5)
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 جًِٔم، ونّمم إن ظجز ظْف ؾٕ٘ف يُقن مـ ادًٍق ظْف.

 :(اً ٓمَ )بؼؾبفا  «اهلل أكز»دم  (الراء)( تغقر كطق 26)

َُ  ٓم)إػ   ارافرّ )حتقيؾ  وؿتد ٕتّص هللًتض  )اهلل نـبتؾ ، ٓم هُتذا:، ؾُٔقن ٕى

هتت : )ؾت٘ن  1219)ت  ؿمل افِبدي احلْبع  ،حْٔئذٍ  احلْمهللِص ظذ هللىالن إذان

حٔا َص  رُ ؽَ  فُ ـَقفف: )اهلل نـبؾ  .. ؾٖذإُ  :نحمفف
(1)

. 

ٓمًم، وهذا ؿد  شنـز»: )ومـ افِحـ: إهللدال رار هت  899)ت   قو  رؿمل ز

اشتخٍقه ذم اإلحرام، ؾُٔقن هْم نحرى 
(2)

. 

إذا مل وحمتؾ ذفتؽ خٍٍٔتًم، تسمهِقا ؾٔف وجًِقه ومًْك ؿقفف: )اشتخٍقه  ني 

 يُـ ظّدًا، وإٕام ظجزًا.

 :«الصالة»، والصاد دم «رشول اهلل»( تغقر كطق السغ دم 46، 36)

، نو ظُستتٓم ذم ؾْٔىَٓتتم )افستتالة   افهتتالة)حتقيتتؾ افهتتمد إػ شتتغ ذم فٍتتظ 

 .ؾْٔىَٓم )رصقل  )رشقل 

وهذا حلـ فُْف فتٔس جِٔتًم، ٕن افستغ ؿتد تَِتب صتمدًا وافًُتس ذم هللًتض 

 شافهتمد»تنتمرك  شافسغ»هت : ) 616)ت  ادقاضع، ؿمل نهللق افبَمر افًُزي 

هللت مْٓم، ؾُمٕت مَمرهللتٓتم هلتم رُ ذم افهٍر واهلّس، ؾِام صمرـت افهمد ذم ذفؽ ؿَ 

ٓم إفٔٓم ِبُ ؿَ  زةً جمقِّ 
(3)

. 

                                        

 . 57)ص:حمصٔص افِبدي ظذ ذح افدفٔؾ   1)

 . 1/289)ويْير: حمصٔص اددين ظذ ـْقن  . 1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   7)

 . 1/8)إظراب افَرلن ٕ؛ افبَمر افًُزي   2)
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ؿد حتقفف إػ افهمد ذم افستامع، ؿتمل  –ذم هللًض ادقاضع–ـام نن تٍخٔؿ افسغ 

هتتت : )وٓ يٍِتتظ هللمفهتتمد حتتتك  471)ت  افنتتٔخ نهللتتق ظتتع اهللتتـ افبْتتم احلْتتبع 

فبمشًم، نو هللمفسغ حتك يبِغ مدرجص افهمد ل مـ افسغ تيُتس
(1)

. 

ظتدد متـ ؾَٓتمر )إهللدال افسغ صمدًا، وافًُس  وؿد حذر مـ هذيـ إمريـ 

ادذاهب
(2)

. 

 :«أصفُد »( تغقر كطق الشغ، أو اهلاء دم 66، 56)

هت : )ؾ٘ن نحمفف ـَقفف: )نصحد نن ٓ إفف  1219)ت  ؿمل افِبدي احلْبع 

هللمفسغ ادِّٓص ؾٖذإف ؽر صحٔا  إٓ اهلل ، نو )نشٓد 
(3)

. 

 وهذا ينّؾ افنٓمدتغ إوػ وافثمٕٔص.

 :«حي ظذ الػالح»، «حي ظذ الصالة» ( تغقر كطق احلاء دم68، 76)

، ؿتمل ، وؿتد حتذروا مْتف)حتّل ظتذ افهتالة  ذم حتقيؾ احلمر همرومـ افِحـ 

تقا افذي هق  شَحلَّ »هللًض ادمفُٔص: )ويِحْقن ذم )احلمر  مـ   ّ اشؿ ؾًٍؾ هللًّْك هِ

ونؿبِقا واجتًّقا ؾٔبدفقهنم همر 
(4)

. 

 وظذ افَمظدة ادتَدمص هللٖن ؿِب احلروف يًد حلًْم جًِٔم.

                                        

 . 47)ص:هللٔمن افًٔقب افتل  ب نن  تْبٓم افَرار ٓهللـ افبْم   1)

 ، وظّده مـ ادستَبا. 1/218)يْير: ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   7)

 . 57)ص:حمصٔص افِبدي ظذ ذح افدفٔؾ   2)

 . 1/218)حمصٔص اددين ظذ ـْقن   4)
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 :«قد قامت الصالة»( تغقر كطق الؼا  دم 69)

 مـ نؿل افِسمن واحلْؽ.نٕف  -ظْد ظِامر إدار-  الؼا إصؾ خمرج )

َـّ  ّْٔتًم، حتتك ظددًا مـ افْمس خيتِػ  وفُ نن ُتمد يٕىَف هلذا احلترف اختالؾتًم هلل

اختالؾًم طمهرًا جدًا ٕىَف تِػ يُقن مـ نـثر احلروف اختالؾًم ذم افْىؼ، حٔث خي

 .هللحسب اختالف إمهمر، هللؾ وهللحسب اختالف افَبمئؾ ذم ادْىَص افقاحدة

)افَمف  حرف ٕىؼ  ا،زم هللتحَٔؼ صٍصذم  ادًمسة وؿد تًددت افدراشمت

ظْد افًرب إوائؾ ـٔػ ـمن
(1)

ّٕف ؿديؿ وممـ تُِؿ ظْتف وهذا  ، آختالف يبدو ن

شٔبقيف واهللـ خِدون وؽرهؿ
(2)

. 

وشتٖورد ؾٔتف هلجتمت،  ظام ؿرره ظِتامر إدار وافتجقيتد وتٌٔر ٕىؼ )افَمف 

 :مْٓم نرهللع صقر وهل إصٓر

)لمتت  ، ؾَٔتقل:ـمهلّزة  يْىؼ )افَمفمـ ادٗذٕغ نّن هللًوًم  :الصورة إوػ

 .افهالة  ـام ذم هللًض افبِدان ادكيص

ذم فستتمن افًتترب، وإن ـتتمن ظتتدد متتـ افدراشتتمت ادًتتمسة ف رٓ يًتتوهتتذا 

                                        

، إصتقات افٌِقيتص د. إهللتراهٔؿ نٕتٔس  288:)صيْير مثاًل: ظِؿ افٌِتص افًرهللٔتص د. حمّتقد ؾّٓتل حجتمزي   1)

 . 24)ص:، خهمئص افِٓجص افُقيتٔص ظبد افًزيز مىر  77)ص:

فَمف واهلّزة ذم افِٓجتمت افًرهللٔتص فِتدـتقر رموتمن ظبتد افتتقاب. وذم نّوفتف يَتقل: اويْير: هللحث هللًْقان: 

)يًد صقت افَمف مـ إصقات افتل ظمٕت ـثًرا مـ افتٌٔترات افتمرخئتص ذم افٌِتص افًرهللٔتص . ممّتم ئٍتد ـثترة 

 .افتٌّر ذم ٕىَف

َُٔتمل ذم )ؿتد :  ّٔتًم مُّقٕتًم متـ افتدال وافتزاي، ؾ وؿد َنورد إخر ؽر مم شتٖٔيت: إختراج )افَتمف  صتقًتم مزج

 )دزد : ـام هل هلجص نهؾ افريمض وٕقاحٔٓم: ـام ذـر ذفؽ ذم هللحثف.

 . 7/217)، مَدمص اهللـ خِدون  4/422)يْير: افُتمب فسٔبقيف   7)



 

 146 

شًت إػ إثبمت ظرهللٔص هذا افْىؼ
(1)

. 

ّٔت :واحلْمهللِص وؿد ٕص افنمؾًٔص ًم متم مل ظذ نّن إهللدال افُمف مهزًة يُقن حلًْم جِ

تُـ هل فٌتف
(2)

 .)افَمف  و)افُمف  فَرب ادخرج هللغ  :افَمفإهللدال )، ؾُذا 

تمرة ؿد يسّع ٕىؼ )افَمف  )ؽًْٔم : ـام ذم افسقدان وجْتقب  :الصورة الثاكقة

 افًراق.

وؿد ذـر هللًض افبمحثغ نهّنم ٕىؼ صحٔا، ونهنم هل )افَمف ادجٓقرة 
(3)

. 

 ًدًا، ؾّ٘ن هذا اإلهللدال فٔس مًروؾًم ذم فسمن افًرب ادنٓقر.وفًؾ ذم ذفؽ هللُ 

                                        

افَتمف واهلّتزة ذم افِٓجتمت »، وهللحتث شافًممٔص ادكيص د. ظبتد افهتبقر صتمهغافَمف ذم »يْير مثاًل: هللحث   1)

ة ؾهتٔحص وإخترى ادستامة ظممٔتص ذم ظرهللٔتص افٔتقم »، وهللحتث شافًرهللٔص د. رموتمن ظبتد افتتقاب افَتمف ادستامَّ

ص وافثمفث نوشًٓم وهق مْنقر ذم جمِص جممًص نم افَترى هللُّت شافٍهحك د. ظبد افٍتمح حمجقب حمّد إهللراهٔؿ

 .17هت، ع  1416ادُرمص 

  : )مـ افهًب تٍسر طمهرة ؿِب افَمف مهزًة .126)ص:يَقل د. إهللراهٔؿ نٕٔس  ذم ـتمهللف نصقات افٌِص 

 هتت ،1887 رور افهتديؼ )تتر مـ فٌمت افًرب، دحّد هللتـ ن؛ افستتويْير: افَقل ادَتوب ؾٔام واؾؼ فٌص نهؾ مه

 م.1967مـ مىبقظمت ادٗشسص ادكيص افًممص ظمم 

رواين ظتذ افْٓميتص ت، حمصٔص افنت 7/187)، حمصٔص ا،ّؾ  5/798)يْير: حتٍص ادحتمج ٓهللـ حجر اهلٔتّل   7)

(7/14 . 

، حمصٔص افِبدي  1/777)، ذح مْتٓك اإلرادات فِبٓقيت  1/529)ويْير: مًقٕص نويل افْٓك ٓهللـ افْجمر 

 . 47)ص:ظذ ٕٔؾ ادآرب 

 : )تىتقرت )افَتمف  ذم افِٓجتمت افًرهللٔتص احلديثتص 77)ص:يَقل د. إهللراهٔؿ نٕٔس  ذم ـتمهللف نصتقات افٌِتص   2)

تىقرًا ذا صتٖن ٓ ٕستتىٔع مًتف نن ٕٗـتد ـٔتػ ـتمن يْىتؼ ؛تم هللتغ افٍهتحمر متـ ظترب ا،زيترة ذم افًهتقر 

                      اإلشالمٔص إوػ.

ظذ نْٕم ٕستْتج مـ وصػ افَدممر هلذا افهقت نٕف ـمن ينبف إػ حد ـبر تِؽ افَمف ادجٓقرة افتل ٕسًّٓم  

أن هللغ افَبمئؾ افًرهللٔص ذم افسقدان ؾٓؿ يْىَقن ؛م ٕىًَم خيمفػ ٕىَٓم ذم مًيؿ افِٓجمت افًرهللٔتص احلديثتص إذ 

  .   شافٌغ»ٕسًّٓم مْٓؿ ٕقظًم مـ 
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تمرًة تْىتؼ )افَتمف  ـتم،ٔؿ: )جممتت افهتالة ، إّمتم هللتم،ٔؿ  :الصورة الثالثة

 نبًص نو ؽر ادنبًص.ادُ 

ٓ وجف فف ذم افٌِص، ومل نَر مـ جّقز ٕىؼ )افَمف  جٔاًم، وخهقصًم  حلـوهذا 

نن خمرج احلرؾغ خمتِػ، ؾّ٘ن خمرج )افَمف  مـ نؿل افِسمن مع احلْؽ إظذ، 

وشط افِسمن متع متم يَمهللِتف متـ احلْتؽ إظتذ، ؾٓتام حرؾتمن  وخمرج )ا،ٔؿ  مـ

ذم ادخرج منمتبميْ
(1)

. 

 :دم الصور الثالث السابؼة ولعّل إطفر

ِّتؿ هللًتض ادًتمسيـ ذم اإلهللدال ؾٔٓم فٔس فف وجف ذم افٌِص مًتز، وإٕام نّن  تُ

وإٕتتام هتتق ومل ترتتتؼ إػ اإلثبتتمت هللمفَْتتؾ، حمموفتتص إثبتتمت نصتتمفص ٕىَتتف ذم افًرهللٔتتص، 

 هللمٓحتامل افبًٔد.

 ذلك:وظذ 

ؾّ٘ن افَقاظد تَتيض نن يُقن هذا افِحـ جِٔتًم: إن ـتمن مَهتقدًا متع افَتدرة 

 ظذ تَقيؿ افِسمن، ونّمم إن ظجز ظْف ؾٕ٘ف يُقن مـ ادًٍق ظْف.

ويٗخذ ذفؽ مـ ـالم هللًض افٍَٓمر: ذم إهللىمل إذان هللمإلهللدال افذي ٓ تَبِف 

افًرهللٔص
(2)

فِحٍْٔتص حٔتث صتححقا افَترارة متع اإلهللتدال فُتْٓؿ جًِتقه ، خالؾتًم 

ُمستنًْمً 
(3)

. 

                                        

 : )ؿِب افَمف جٔاًم ـم،ٔؿ افَمهريص هق جمرد إتَمل 127)ص:يَقل د. إهللراهٔؿ نٕٔس  ذم ـتمهللف نصقات افٌِص   1)

 ذم خمرجٓم ؿِٔاًل إػ إممم، ويًد تىقر افَمف إػ ا،ٔؿ مـ إدفص ظذ نن افَمف ـمٕت ذم إصؾ افَديؿ جمٓقرًة .

،  1/142)، حمصتتٔص افَِٔتتق؛  7/14)، حمصتتٔص افبٔجرمتتل ظتتذ اخلىٔتتب  1/468)يْيتتر: هنميتتص ادحتتتمج   7)

 . 1/419)، مىمفب نويل افْٓك  7/162). افٍروع ٓهللـ مٍِا  1/226)حمصٔص ا،ّؾ 

 . 7/14)مْٔص ادهع وؽْٔص ادبتدي ٓهللـ نمر حمج   2)
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ـام نهنؿ ٕهقا ظذ نّن افِحـ ا،ع إن ـمن خيٍتك ظتذ ظممتص افْتمس فهتًقهللتف 

ظذ فسمهنؿ ؾال يٍسد
(1)

. 

 ، ـمؾتمً ) : حٔتث يَِبتقن )افَتمف هللًتض افْتمس هللتف يْىؼمم : الصورة الرابعة

ـَ  ؾَٔقل: ـَ )  .ـام ذم هللًض افبِدان افنممٔص :ممت افهالة د 

نو   ـمؾتتمً )  افَتتمف)هتتت  ؿِتتب  462)ت  اخلىٔتتب افبٌتتدادي  دَّ وؿتتد َظتت

متـ افًجّتص، ؾَتمل: )ومتـ افْتمس متـ يَِتب ذم ـالمتف )افَتمف  مهتزًة،   مهزةً )

َّ وهُذا مـ ذم فسمٕف ظُ  ـمؾًم   افَمف)ص يَِب ج
(2)

. 

، هوٓ يهتتا تًّتتدهتتق إهللتتدال حلتترف،   ـمؾتتمً ))افَتتمف   إهللتتدالوٓ صتتّؽ نّن 

 ؾُٔقن ذفؽ مـ افِحـ ادذمقم.

 ظّده مـ افِحـ ا،ع، وذفؽ فسببغ:وفُـ ؿد يتسمهؾ ذم هذا اإلهللدال هللًدم 

، خمرجتف متـ ٌي حرف هَلَق  افُمف)تَمرب خمرج احلرؾغ: ؾّ٘ن  السبب إول:

َِّٓمة جقار خمرج   افَمف)اف
(3)

ِِّسمن يع احلِتؼ وحيمذيتف ممم  - ، ؾٔخرج مـ نؿل اف

وهل ندٕك متـ خمترج ظـ احلِؼ،  نهللًدافٍؿ و مَدم، نؿرب إػ -إظذمـ احلْؽ 

افٍؿ مَدمإػ  ؿِٔالً   افَمف)
(4)

. 

                                        

ؾ نفٍتتمظ ن؛ صتجمع فِخىٔتتب ، اإلؿْتمع حلت 166، 1/142)يْيتر متثاًل: حمصتتٔص افَِٔتق؛ ظتذ ذح ادحتتع   1)

رواين ظتذ ت، حمصتٔص افنت 1/528)، هنميتص ادحتتمج فِترمع  7/75)، حمصٔص هللٔجرمل  1/112)افؼهللْٔل 

 . 1/287)، حمصٔص ا،ّؾ ظذ ذح ادْٓج  7/14)افتحٍص 

 . 185)ص:افٍُميص ذم ظِؿ افروايص فِخىٔب افبٌدادي   7)

 . 1795:)صهللهمئر ذوي افتّٔٔز فٍِروزلهللمدي   2)

 . 1/248)، اإلتَمن فِسٔقضل  4/514)، ٕيؿ افدرر فِبَمظل  1/788)يْير: افْؼ   4)
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ف  السبب الثاين: ّٕ : ك افِستمنتٓام مـ نؿهحٔث نن ـِٔ فَرب هذيـ ادخرجغن

،  وؿتمؾقرـتمؾقر )ؾّ٘ن ـثرًا مـ إفٍتمظ جتمر )هللمفَتمف  و)افُتمف  مًتًم: مثتؾ: 

، وـَتقهلؿ: )ظتر؛  ؿّىترة ـّتسة)و،  ـنتىت وؿنتىت)، و ـسط وؿستطو)

ـّا : ني: ؿّا 
(1)

. 

هتتت : )وإهللتتدال افُتتمف متتـ افَتتمف نـثتتر متتـ  749)ت  ؿتتمل ادتترادي 

ظُسف 
(2)

. 

 ؿتمل اإلشتْقي فتذا شامظل وفتٔس ؿٔمشتًٔم، إٕام هق  اإلهللدال فِحرفوهذا 

ؿِٔؾ   افَمف)مـ   افُمف)هت : )إهللدال  777)ت 
(3)

. 

ّٔتمً فُْف و: ذم اإلؿممص افِحـ ادُروهوافذي ييٓر نهّنم مـ  وؿتد ذـتر ، فتٔس جِ

وـرهقههذا اإلهللدال ؾَٓمر احلٍْٔص 
(4)

. 

 بالؼا  ادعؼودة: «قد قامت الصالة»( كطق الؼا  دم 70)

ك و ّّ ، نو -شتٔبقيف ـتام ذـتر ذفتؽ-  ادجٓقرةافَمف ت)هلل)افَمف ادًَقدة  تس

)ؿمف افًرب 
(5)

. 

 ّّ  . افَمف ادنَقؿصهللت) مـ نهؾ افّٔـ خهقصمً  ٔٓم هللًض ادتٖخريـويس

                                        

 . 1/784)، احلموي فِسٔقضل  71/729)، ظّدة افَمري فًِْٔل  77/24)يْير: تمج افًروس   1)

 . 2/1676)يْير: تقضٔا ادَمصد فِّرادي   7)

 . 479)ص:افُقـب افدري فإلشْقي   2)

 . 1/218)يْير: ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   4)

 ـذا ذم ظدٍد متـ ـتتب افنتمؾًٔص، وذـتروا نّن ادتراد هللتت)افًرب  ادْستقهللص إفتٔٓؿ نجالؾٓتؿ افتذيـ ٓ يًتتد ؛تؿ.   5)

 . 1/194)، حمصٔص افبٔجرمل  1/246)، حمصٔص ا،ّؾ  7/27)يْير: حتٍص ادحتمج 
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افتتتل يتتذـرهم ظِتتامر -  اخلمفهتتص وشتتط هللتتغ )افَتتمفنهّنتتم  :وصتتٍص افْىتتؼ ؛تتم

  .افُمف)هللغ و، -افَرارة وإدار

صتامهلم ووذؿٓتم وشتىٓم وؽر؛تم  ذمنهللْمر ا،زيرة افًرهللٔص مـ  ـثر هلجصوهل 

 مئؾ افًرهللٔص: وفذا شّٔت هللت)ؿمف افًرب .جْق؛م وخهقصًم نهللْمر افَبو

َِّؿ هللمفَتمف  هت 268ت )  وافْىؼ ؛م ؿديؿ، ؿمل افسراذم : )رنيْم متـ يتتُ

هللْٔٓم وهللغ افُمف 
(1)

هت : )وهل أن  745)ت  ل تؿمل نهللق حٔمن إٕدفسو، 

افَمف ت)متـ يقجتد ذم افبتقادي حتتك ٓ يُتمد ظتر؛ يْىتؼ إٓ هللت ؽمفبص ظتذ فستمنِ 

ادقصتتقؾص ذم ـتتتب افْحتتقيغ، وادَْقفتتص ظتتـ   افَمف اخلمفهتتصت)، ٓ هللتت ادًَتتقدة

وصٍٓم اخلمفص ظذ نفسْص نهؾ إدار مـ نهؾ افَرلن 
(2)

. 

)ت  ، ؿمل اهللتـ دريتد صادرضيَّ  افًرب ؿبمئؾوٕسبٓم هللًض افٌِقيغ فبًض 

تمِة ؾتتٌِظ جتدًا، ؾَٔقفتقن 271 َٓ َِّ  هت : )نمم هللْق متتٔؿ ؾت٘هنؿ يِحَتقن )افَتمف  هللمف

فَِقم: )افُقم ، ؾتُقن )افَمف  هللغ )افُمف  و)افَمف ، وهذه فٌتص مًروؾتص ذم 

هللْل متٔؿ 
(3)

. 

هتت : )نمتم هللْتق متتٔؿ ؾت٘هنؿ يِحَتقن )افَتمف   295)ت  وؿمل اهللـ ؾمرس 

مِة حتك تٌِظ جدًا ؾَٔقفقن: )افَقم  ؾُٔقن هللغ )افُمف  و)افَمف ، وهتذه  َٓ َِّ هللمف

 فٌٌص ؾٔٓؿ، ؿمل افنمظر:

قم َؿْد ٕوجتوٓ  َُ ُِْدِر اف  نـقُل فِ
 

ٍتتقُل   ُْ ار َم وٓ نـتقُل فبتمِب افتدَّ
(4)

 

                                        

 . 1/185)، فىمئػ اإلصمرات فَِسىالين  1/16)ارتنمف افرضب مـ فسمن افًرب ٕ؛ حٔمن   1)

 . 1/16)ارتنمف افرضب ٕ؛ حٔمن   7)

 . 1/47)دريد  ـيٓرة افٌِص ٓهلل  2)

 . 28)ص:ٓهللـ ؾمرس  ذم ؾَف افٌِص افًرهللٔص افهمحبل  4)
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يريد: )ٓ نؿقل فَدر افَقم ..  إفخ
(1)

. 

 وذـتر ننّ ريص، تًّتقم افَبمئتؾ ادوتفهتت   888)ت  وٕستبٓم اهللتـ خِتدون 

ِّؿ ؛م ^افْبل  رهللام تُ
(2)

. 

مـ افٌِقيغ ؾْىؼ افًرب ؛م جمزٌم هللف ظْد ـثر
(3)

. 

 افْزاع افٍَٓل هؾ ُؿرئ ؛م افَرلن نم ٓ  وإٕام 

صتحٔحص   ؿمف)  نهنم هت 646ت ) ادمفُل اهللـ احلمجب نهللق ظّرو رنى ؾ

فُـ مل يَرن ؛م افَرلن، ؾَمل: )هللَل حرف مل يتًرض فف، وإن ـمن طتمهر إمتر ننَّ 

َِّؿ هللف، وهتل  َِّؿ ؛تم نـثتر افًترب يت، ـتام  افُمفت)افتتل ـت  افَتمف)افًرب تتُ تُ

ؿ هللًض ادتٖخريـ ننَّ قم، حتك تَ افٔ  .ـذفؽ ـمٕقا يَر ون ؛م  افَمف)قهَّ

وننَّ افَرلن  اخلمفهص نيوًم ذم ـالمٓؿ،  افَمف)وافيمهر نهنم ذم ـالمٓؿ، وننَّ 

رئ ؛تم َرن إٓ هللمفَمف اخلمفهص ظذ مم َِٕف إثبمت متقاترًا، وفق ـمٕت تِتؽ ُؿتمل يُ 

ُْ َْؾ دلَّ ظذ نهنتم مل يَترن ؛تم، نو ؿترن ؛تم متـ مل يًتتد َؾ ؽرهم، ودَّم مل تُ َِت ـام ُٕ ف

 هللَْؾ ظْف
(4)

هت  972، وـذا ذـر افَسىالين )ت 
(5)

. 

                                        

 . 116)ص:يْير: حتت رايص افَرلن فِراؾًل   1)

 ومم هللًده.  7/217)يْير: مَدمص اهللـ خِدون   7)

ة ؾهٔحص وإخرى   2) هْمك افًديد مـ افدراشمت ادًمسة افتل تْموفت هذه افَمف، ومْٓم: هللحث )افَمف ادسامَّ

 ادسامة ظممٔص ذم ظرهللٔص افٔقم افٍهحك د. ظبد افٍتمح حمجقب حمّد إهللراهٔؿ .

ؾ   4) ْمش ذم ؾْل افْحتق وافهت  7/484)يْير: اإليومح ذم ذح ادٍهَّ ُُ رف فأليتق؛ تط: إوؿمف افًراؿٔص، اف

 . 7/212)احلّقي 

    ط/جمّع ادِؽ ؾٓد هللمدديْص.7/287فىمئػ اإلصمرات فٍْقن افَرارات فَِسىالين )يْير:   5)
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ادسٖفص ادنٓقرة ذم ـتب افنمؾًٔص، ذم صحص افهالة هللمفَرارة ويْبْل ظذ ذفؽ 

؛ذه افَمف، وؾٔٓم ثالثص نؿقال ظْدهؿ
(1)

: 

شافتحٍص»وهق مم جزم هللف اهللـ حجر اهلٔتّل ذم ص: نن افهالة هللمضِ إول:
(2)

. 

 هت : 587)ت  ؿمل افرويمين ، نن افهالة صحٔحص فُـ يُره افَرارة ؛م الثاين:

ؾٔتتُِؿ هللتمحلرف هللتغ حترؾغ: ـتمفًر؛ افتذي ٓ  ًتؾ  :رح هللتمحلرفت)مـ ٓ يهت

)افَتمف  )ـمؾتتًم ، هللتؾ خيرجٓتتم هللتتغ احلترؾغ ٓ )ـمؾتتًم  وٓ )ؿمؾتًم  ؾتُتتره افهتتالة 

و قز  ،خٍِف
(3)

هتت : )يُتره إمممتص متـ يْىتؼ  718)ت  ؿمل اهللـ افرؾًتص و ،

هللتتمحلرف هللتتغ حتترؾغ: ـتتمفًر؛ افتتذي يْىتتؼ هللمفَتتمف هللتتغ افُتتمف وافَتتمف: ؿمفتتف 

ويمين وؽره  افر 
(4)

. 

ومنك ظِٔف ـثر مـ متٖخرهيؿ
(5)

.  

                                        

وؿد نؾرد هذه ادسٖفص يمظٌص مـ نهتؾ افًِتؿ هللمفتتٖفٔػ، وخهقصتًم متـ نهتؾ افتّٔـ، ؾتّٖفػ افنتقـمين رشتمفص   1)

 .شهللحث ؾّٔـ ؿرن ومل ينؼ افَمف»خمىقضص هللًْقان: 

، وٕمحتد هللتـ حمّتد شاإلٕهمف ذم مسٖفص مستتَٔؿ هللتدون صتؼ افَتمف»ودحّد هللـ حممد افسَمف رشمفص هللمشؿ 

اد رشمفص هللًْتقان شذم افَمف إظراهللٔصرشمفص »هللمصّٔؾ رشمفص هللًْقان  افَتقل افتقاف ذم »، وفًِقي هللـ نمحد احلدَّ

 ، وؽرهؿ.شمًرؾص صؼ افَمف

 . 781، 27)ص:يْير: مهمدر افٍُر اإلشالمل ذم افّٔـ فِحبق 

وؿد خلّص اخلالف ذم هذه ادسٖفص: ظبد افرمحـ هللمظِقي ذم هللٌٔص ادسسصديـ ذم تِخٔص ؾتتموى هللًتض إئّتص 

  ، ونورد ـالم احلرضمٔغ ؾٔٓم.82)ص:مـ افًِامر ادتٖخريـ 

  .479)ص:اإلشْقي ذم افُقـب افدري  ؿؿبِٓحتدث ظـ هذه ادسٖفص و

 . 1/188)ير: ؾتا ادًغ . ويْ 7/27)حتٍص ادحتمج ٓهللـ حجر اهلٔتّل   7)

 . 7/768)هللحر ادذهب فِرويمين   2)

 . 7/251)ويْير: افْجؿ افقهمج فِدمري  . 4/27)ـٍميص افْبٔف   4)

، ؽميتتص افبٔتتمن ذح زهللتتد اهللتتـ رشتتالن فِتترمع  1/481)، هنميتتص ادحتتتمج  1/255)يْيتتر: مٌْتتل ادحتتتمج   5)

 . 188)ص:، ؾتا ادًغ  1/141)، إظمٕص افىمفبغ  1/151)، نشْك ادىمفب  85)ص:

 . 2/151)، ؾتموى افنٓمب افرمع  91)ص:، ادْٓج افَقيؿ ٓهللـ حجر  1/211)ويْير: افٌرر افبٓٔص ذح افبٓجص 
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ٕٕف مل يٖت ؛ذا احلرف  :وهذا ؾٔف ٕير: )هت  676)ت   ؿمل افْقوي
(1)

. 

هللؾ هل  ،ّٕن ذفؽ فٔس هلل٘هللدال حرف: نن افهالة صحٔحص هللال ـراهص الثالث:

ؽر خمفهص  ؿمف)
(2)

. 

تف يهتا اإلؿممتص ؛تم متـ  واإلؿممص فٔسم ؿرلًٕم، وظِٔتفؾ٘ن إذان  :وظذ كلٍ  ّٕ ؾ٘

 ؽر ـراهًص.

ظْتتد هتتت   888)ت  اهللتتـ خِتتدون إػ متتم ذـتتره ومتتـ ادْمشتتب نن نصتتر 

 ـثتر متـ افًترب ذم ظٓتدهؾذـر: نّن ممّتم وؿتع ذم فٌتص احلديث ظـ هذا ادقضقع، 

هللتتت)افَمف ، ؾتت٘هنؿ ٓ يْىَتتقن ؛تتم متتـ خمتترج ٓتتؿ حٔتتث ـتتمٕقا متتـ إؿىتتمر: ٕىَ

ذم ـتب افًرهللٔص: نٕف مـ نؿل افِسمن ومم ؾقؿف مـ احلْؽ )افَمف  ـام هق مذـقر 

 إظذ.

ومم يْىَقن ؛م نيوًم مـ خمرج )افُمف  وإن ـتمن نشتٍؾ متـ مقضتع افَتمف 

 ومم ئِف مـ احلْؽ إظذ: ـام هل.

حٔتث -هللؾ  ٔئقن ؛م متقشىًص هللغ افُمف وافَمف وهق مقجقد فِجٔؾ نيتع 

ّٕام يتّٔز افًر؛ افه ، وظْدهؿ نٕف-ـمٕقا مـ ؽرب نو ذق ريا مـ افتدخٔؾ ذم تإ

 افًروهللٔص واحلَرَضيِّ هللمفْىؼ ؛ذه )افَمف .

 وييٓر هللذفؽ نهنم فٌص مرض هللًْٔٓم ..

وهذه افٌِص مل يبتدظٓم هذا ا،ٔؾ، هللؾ هل متقارثص ؾتٔٓؿ متًمؿبتص، وييٓتر متـ 

                                        

 . 4/769)ادجّقع فِْقوي   1)

 . 7/75)حتٍص افِبٔب ظذ ذح اخلىٔب، فسِٔامن افبٔجرمل   7)
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 هللًْٔٓم. ^وفًِٓم فٌص افْبل  ،ذفؽ نهنم فٌص مرض إوفغ

ٹ   ٹ  ﴿وؿتد اّدظتك هللًتتض افٍَٓتمر وزظّتقا: نن متتـ ؿترن ذم نم افَتترلن 

 ؾَد حلـ ونؾسد صالتف !! اخلمفهص  افَمف)هللٌر  ﴾ٹ

ومل ندِر مـ نيـ جمر هذا   ؾ٘ن فٌص نهؾ إمهتمر نيوتًم مل يستتحدثقهم، وإٕتام 

ر دتم ٕزفتقا إمهتمر متـ فتدن تتْمؿِقهم مـ فدن شٍِٓؿ، وـتمن نـثترهؿ متـ موت

افتل يْىؼ ؛م نهؾ ا،ٔؾ افًر؛ افبتدوي   افَمف)وافيمهر نّن هذه ؿمل:  افٍتا...

فف هق مـ خمرج )افَمف  ظْد نوهلِّ  ؿ مـ نهؾ افٌِص، ونن خمرج )افَمف  متسع، ؾٖوَّ

ؽ ذم فٌتص َْتمـ نظذ احلْتؽ، ولختره ممتم يتع )افُتمف ، ؾتمفْىؼ ؛تم متـ نظتذ احلَ 

 فٌص هذا ا،ٔؾ افبدوي.افْىؼ ؛م ممَّم يِع افُمف هل و إمهمر،

و؛ذا يْتدؾع متم ؿٔتؾ: متـ ؾستمد افهتالة هللسـٓتم ذم )نم افَترلن ، ؾت٘ن ؾَٓتمر 

 إمهمر ـِٓؿ ظذ خالف ذفؽ، وهللًٔد نن يُقٕقا نمهِقا ذفؽ، ؾقجٓف مم ؿِْمه.

ًٕؿ َٕقل: إن إرجا وإوػ مم يْىؼ هللف نهتؾ ا،ٔتؾ افبتدوي: ٕن تقاترهتم 

 .^فٌص ا،ٔؾ إول مـ شٍِٓؿ، ونهنم فٌص افْبل  ؾٔٓؿ ـام ؿدمْمه صمهد هللٖهنم

إدؽممٓؿ هلم ذم )افُتمف  فتَتمرب ادخترجغ، وفتق ـمٕتت  ويرجا ذفؽ نيومً 

ـام يْىؼ ؛م نهؾ إمهمر مـ نصؾ احلْؽ، دم ـمٕت ؿريبتص ادخترج متـ افُتمف، 

 ومل تدؽؿ.

ثتتؿ إن نهتتؾ افًرهللٔتتص ؿتتد ذـتتروا هتتذه افَتتمف افَريبتتص متتـ افُتتمف، وجًِقهتتم 

 تقشىًص هللغ خمرجل افَمف وافُمف، ظذ نهنم حرف مستَؾ، وهق هللًٔد.م

 وافيمهر نهنم مـ لخر خمرج )افَمف  ٓتسمظف ـام ؿِْمه.
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هللمشتٓجمٕف واشتَبمحف ـٖهنؿ مل يهّا ظْدهؿ نهنم فٌص ا،ٔؾ  يكحقنثؿ إهنؿ 

. إتٓكإول
(1)

. 

 :«اهلل اكز»: ادمذن ( قول17)

، وؿتد ٕتّص هللًتض افنتمؾًٔص ظتذ شنـتز»هلل٘شَمط مهتزة ويتحَؼ هذا افِحـ: 

ظدم جقاز ذفؽ: ٕهنم مهزة ؿىع
(2)

. 

وهذا فٔس حلًْم جًِٔم: ٕٕف ؿد يٖيت وصتؾ مهتزة افَىتع ذم هللًتض ادقاضتع
(3)

 ،

 .إوػخالف وهق  وفذا ؾٓق حلـ خٍل

 ، هبؿزة وصٍل:«أصفُد أن ٓ اله إٓ اهلل»( قول ادمذن: 27)

مهز )إفف ، وظدم إطٓمر اهلّزة واإلؾهمح ؛م: ٕهنم مهتزة وافِحـ ؾٔف: وصؾ 

ؿىع، وظدم ؿىًٓم حلـ
(4)

. 

، وإٕام هق خٍل وهق ختالف إوػ: ٕٕتف تستٓٔؾ فِّٓتز ف فٔس حلًْم جِٔمً فُّْ

 .ؾ٘ن تسٓٔؾ اهلّز مسّقع ذم افٌِص

مَىقع ذم افَترلن  ـؾؿرارة  نّ ن وذـروا:، مً : إٕف فٔس حلْهللًض افٍَٓمر لمهللؾ ؿ

هللمفقصؾ فٔس حلًْم، وؿىع ادقصقل حلـ
(5)

. 

                                        

 ومم هللًده هللمختهمٍر وتكف يسر.  7/211)يْير: مَدمص اهللـ خِدون   1)

 . 199)ص:هللؼى افُريؿ هللؼح مسمئؾ افتًِٔؿ فبمظنـ   7)

 . 1/795)، إهللراز ادًمين مـ حرز إممين  1/72)يْير: إظراب افَرلن ٓهللـ شٔده   2)

 . 7/498)حمصٔص افسمز   4)

 . 7/75)حمصٔص افبٔجرمل ظذ اخلىٔب   5)
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 :«ؾه إٓ اهلليأصفُد أن ٓ »( قول ادمذن: 37)

يِحـ ذم ذفؽ ويَقل: )نصٓد نن ٓ يِف إٓ اهلل ، هللَِب اهلّتزة  ٗذٕغهللًض اد

، ّٕص ظِٔف هللًض افنمؾًٔصيمر وهق حلـ
(1)

ّٕف،   .هللمفٔمر تسٓٔؾ فِّٓز وإهللداٌل فف ٕ

 ؾٓذا حلـ مُروه.

 ، ويؼف ظذ التاء:«ْت الحي ظذ الص  »قول ادمذن:  (47)

 ممم شّع مـ ادٗذٕغ: نن يَػ ظذ افتمر مـ )حّل ظذ افهالة ، ؾْٔىَٓم هُذا:

الْت ، وإٕاّم إؾها إذا وؿػ نن يَػ ظذ اهلمر )حّل ظذ افهالْه .  )حّل ظذ افهَّ

هللمفتمر فٌتص مستّقظص، وفُـ هذا افْىؼ فف وجف ذم افٌِص، ؾ٘ن افقؿػ ظذ اهلمر 

وهل فٌتص محرّيتص
(2)

ڤ  ﴿، ﴾ڄ﴿َتقل اهلل تًتمػ: ـثتر ذم افَترلن: ـ، ومْٓتم 

 .﴾ڤ  ڦ

ت 297)ت  ؿمل نهللق افٍتا اهللـ جْل  ًْ د هت : )يٍُل مـ هذا مم تًِّف مـ هلُل

مـ افًترب دختؾ ظتذ  نن رجالً  :رويْم ظـ إصًّّل  ،ٕزار َر مـ فٌص اهللْلفٌص مِحْ 

َّٔتْت  ْت : )فَٔستادِتؽ ، ؾَمل ففمِؽ طٍمر ـْ  ،ظْتدٕم َظَرهللِ تمر َؾ َختدَ  َمت ٍَ ني -  رمَحَّت َط

َِّؿ هللُالم محر جمز جقازًا ؿريبتًم ـثترًا نن يتدخؾ متـ هتذه  :. ؾ٘ذا ـمن ـذفؽ-تُ

افٌِص ذم فٌتْم: وإن مل يُـ هلم ؾهمحتْم، ؽر نهنم فٌص ظرهللٔص ؿديّص 
(3)

. 

 ؾتمٕوػ، صتٓر، وإؾهتاوظذ ذفؽ ؾّ٘ن هذا فٔس حلًْم، وإٕام هق خالف إ

 .افقؿقف هللمهلمر

                                        

 . 7/498)حمصٔص افسمز   1)

 . 4/279)، تمج افًروس  7/791)يْير: فسمن افًرب   7)

 . 7/78)اخلهمئص ٓهللـ جْل   2)
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الْت »( قول ادمذن دم اإلقامة: 57)  ، ويؼف ظذ التاء:«قد قامت الص 

 حُّٓم ـمفسمهللَص حسب افتٍهٔؾ ادتَدم.ووهق خالف إوػ، 
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 :)وهو اخلطل دم حركات الؽؾامت( ادطؾب الثاين: اإلبدال لؾحركات. 2. 3. 2

افِحـ ذم اإلظراب، وشقاًر ـتمن ذم وادراد هلل٘هللدال احلرـمت ني تٌٔرهم، وهق 

ذم  افِحتتـ، نو ـتمن -وهتل حرـتمت احلتتروف ذم وشتط افُِّتص-سف افُِّتص 

مدراد هللمخلىتٖ ذم ؾ) ،ص ذم لخرهم، ؾمحلُؿ ؾٔٓم واحدتإظرا؛م وهق حرـص افُِّص ادثب

ذم إثْمر، نو ذم أخر اإلظراب: اخلىٖ مىًَِم: شقار ـمن ذم إول، نو 
(1)

. 

 حترير حمل اخلال  دم الؾحن دم اإلظراب دم إذان: *

 ـمت افُِامت ذم إذان فف حمفتمن:رافِحـ ذم ح

 :هغّر وأخل بادعـى إذا  احلالة إوػ:

تُتقن حلْتًم ؾجّٓتقر افٍَٓتمر ظتذ نهنتم ، ذم احلرـمت مفِحـهلل ٘ن تٌرَّ ادًْكؾ

جًِٔم مٍسداً 
(2)

. 

، ؾَتد ذم ؿرارة افَرلن حلًْم حئؾ ادًْتك حلـؾذـروا خالؾًم ؾٔام إذا  احلٍْٔص ونّمم

 اختٍِقا ظذ ؿقفغ: 

وهتق إصتتبف: ٕن ذم : )شافزهتتمين ادحتٔط»ؿتمل ذم  ،ؾَتمل هللًوتٓؿ: ٓ تٍستتد

  . اظتبمر افهقاب ذم اإلظراب إيَمع افْمس هللمحلرج، واحلرج مرؾقع ذظمً 

وؿمل هللًوٓؿ: تٍسد
(3)

. 

 :إذا مل خيل بادعـى الثاكقة: احلالة

 ٕتتّص ونّمتتم افِحتتـ هللمحلرـتتمت واإلظتتراب إذا مل يٌتتر ادًْتتك وخيتتؾ هللتتف، ؾَتتد 

                                        

 . 1/288)افتجريد فٍْع افًبٔد فبٔجرمل   1)

 . نٕقاع افِحـ ذم إذان هللمظتبمر حُّف .2. 1تَدم ذفؽ ذم ادبحث )  7)

 . 1/221)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   2)



 

 

 159 

ًّٔم  افٍَٓمر ظذ  وؿتد حُتك ، إذان ٓ يبىتؾنٕف فٔس مبىاًل، وفذا ظّدوه )حلًْم خٍ

نن افِحـ ذم اإلظتراب إذا مل يٌتّر ادًْتك اإليمع ظذ هت   616)ت  اهللـ ممزه 

ُيٍسدؾال 
(1)

. 

ذم مذهب احلْمهللِص حُٔت: نّن افِحـ ذم إذان تبىِف إٓ روايصً 
(2)

. 

ؿتمل  -إذا مل يٌتر ادًْتك-ص افِحتـ ذم اإلظتراب ّٕص افٍَٓتمر ظتذ ـراهتؿد و

َِّ هتت  1178)ت   مـ ادمفُٔص افٍْراوي ص نن ادًتّتد ؾَٓتًم نن ظتدم : )ؾٔتتخ

 هللْهتب ادرؾتقع وٓ هللرؾتع ادْهتقب، ٕنّ  بىتُؾ افِحـ ذم إذان مستتحب، ؾتال يَ 

ادًتّد صحص افهالة هللمفِحـ ذم افٍمحتص، ؾُٔػ هللمٕذان 
(3)

. 

هت : )يُتره افِحتـ ذم إذان ؾٕ٘تف رهللتام  678)ت  وؿمل ادقؾؼ اهللـ ؿدامص 

 ادًْك ... ؽّر 
(4)

. 

 ذفؽ ؾَٓمر ادذاهب إرهللًص ئًمً وّٕص ظذ
(5)

. 

                                        

 . 1/221)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   1)

 . نٕقاع افِحـ ذم إذان هللمظتبمر حُّف .2. 1. وتَّدم اإلصمرة هلذا اخلالف ذم ادبحث ) 2/47)يْير: اإلٕهمف   7)

 . 1/781)افٍقاـف افدواين ظذ رشمفص اهللـ ن؛ زيد افَرواين فٍِْراوي   2)

 . 7/98)ادٌْل   4)

 ومْٓؿ:  5)

ادىبًتص إدهللٔتص   1/27)، ـنػ احلَمئؼ فألؾٌتمين  1/171)افْٓر افٍمئؼ فِرساج اهللـ ٕجٔؿ  مـ احلٍْٔص:  -1      

، حمصٔص افىحىتموي  1/49)، حمصٔص افدرر ظذ افٌرر  1/27)ريًص تهت، وذح افقؿميص فهدر افن 1218

 . 7/24)، ظّدة افرظميص ظذ ذح افقؿميص فُِْقي  122)ص:ظذ ادراؿل 

،  1/169)، هللٌِتص افستمفؽ  7/788)، ادتدخؾ ٓهللتـ احلتمج  1/679)تَِغ فِامزري ذح افادمفُٔص:  -7

 . 7/772)، حمصٔص افدشقؿل  1/781)افٍقاـف افدواين 

، مًقٕتتص نويل افْٓتتك ٓهللتتـ افْجتتمر  2/182)رح افُبتتر ٓهللتتـ ن؛ ظّتتر ت، افنتت 7/98)ادٌْتتل  احلْمهللِتتص:  -2

 . 1/175)، افروض ادرهللع  7/55)، ـنمف افَْمع  1/528)
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 * الؾحن دم إظراب مجل إذان:

صقر افِحـ ذم حرـمت إذان ـثرة جدًا، وشٖورد نمثِص مم ذـره افٍَٓتمر ذم 

 ـتبٓؿ، ؾّْٓم:

 :«اهللَ أكز»قول ادمذن:  (67)

ذم وٓ وجتف  ،مرؾقظتص  اهلتمر)وإٕتام  ،مـ فٍظ ا،الفص، وهق حلـ  اهلمر)هللٍتا 

 .فْهبٓمافٌِص 

َـّ  اخلٍتل: ـتام ٕتّص ظِٔتف  افِحتـادًْك، وإٕام هق مـ  ُٔؾ هذا افِحـ ٓ حُي  وفُ

 افٍَٓمر، ومل نؿػ ظذ مـ ظّده حلًْم جًِٔم مبىاًل فألذان.

ـَ نَ   اهلتمر) تَا افنمؾًٔص: )فق ؾَ  هللًض متٖخريؿمل  ، ومتم فتق شاهلل»م متـ هَ رَ تستو 

ـَ   افرار) َا تَ ؾَ  رر: ت  ؾٔتف ٕيتر، وإؿترب ظتدم افوترتهؾ يوت شنـز»م مـ هَ رَس نو 

 ادًْك ٓ يرض يٌّر ٕن افِحـ ذم افَرارة إذا مل 
(1)

. 

 :«اهلل أكِز »، أو «اهلل أكُز »قول ادمذن:  (87، 77)

وهتذا متـ خىتٖ افًتقام،  ،شنـز»ـِّص هم مـ افبمر، نو ـرُس  ضؿوافِحـ ؾٔف: 

 وٓ وجف فف ذم افٌِص، وإٕام هق هللٍتا افبمر ؾَط.

ومتـ افِحتـ: ضتّؿ هتت  ؾَتمل: ) 899زّروق )ت  :وممّـ ٕبف ظذ هتذا افِحتـ

 افبمر، وـرسهم
(2)

. 

 .، وٓ وجف فف ذم افٌِص: ٕٕف ٓ حئؾ ادًْكادُروه وهق مـ افِحـ اخلٍل

                                        

 . 7/12)، حقار افؼواين ظذ افتحٍص  1/459)حمصٔص افنزامِز ظذ افْٓميص   1)

  .1/289). وذـرهم نيوًم ذم حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح افرشمفص فزروق   7)
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 :«رَاهلل أَكب»قول ادمذن:  (97)

، وؾتتا افُتمف شتمـْصوإٕتام هتل  ، افِحـ: ؾتا )افُمف  مـ )اهلل نـتَز ومـ 

 يستِزم ؾتا افبمر هللًدهم.

]هللٍتحتتص افبتتمر، هللتتغ  )ومتتـ افِحتتـ: اإلتٔتتمن ؛تتم: هتتت  899)ت  وقرؿتتمل ز

رة وافٍتحص، وؾتا افُمف نيوًم تافُس
(1)

ـذفؽف ظِٔف ؽره ، وٕبَّ 
(2)

. 

 :«أصفد أن حمؿدًا رشوَل اهلل»قول ادمذن:  (80)

تُتقن ظْتد افْهتب ، ٕهنتم واضتا ، وهتذا حلتـشرشتقل»افالم ذم لخر هللٍتا 

ؽتر تممتص، حْٔئٍذ صًٍص فت)حمّد ، وفٔست خزًا فِجِّص، وظِٔف ؾ٘ن ا،ِّص تُقن 

 وحمتمجًص إػ خز.

ّٔمن افتقحٔدي : )هللٌِْتل نن نظراهللٔتًم شتّع مٗذٕتًم هت  414)ت   ؿمل نهللق ح

  ، ؾَمل: وحيؽ يًٍؾ ممذا-هللمفْهب-  اهلل نصٓد نن حمّدًا رشقَل )يَقل: 

ّٔمن: ٕٕف إذا رؾع ـمن خزًا، وإذا ٕهب ـمن وصًٍم ؾمحتتمج افُتالم  ؿمل نهللق ح

إػ خز 
(3)

. 

 

                                        

 . 1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   1)

 . 1/289)حمصٔص اددين ظذ ـْقن   7)

  .712:)ص. وظْف اهللـ محدون ذم افتذـرة  66)ص:افبهمئر وافذخمئر   2)
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 :حؽؿه* 

حّذر افٍَٓمر مـ هذا افِحـ، وٕبٓقا إػ اخلىٖ ؾٔف
(1)

، وفُْٓؿ اختٍِقا ذم ٕقع 

 هذا افِحـ نهق جع نم خٍل   ظذ ؿقفغ:

ذهتب هللًتض نهتؾ افًِتؿ إػ نٕتتف حلتـ جتع: ٕٕتف حئتؾ ادًْتتك  الؼَول إول:

ويٍسده، وظِٔف ؾّ٘ن إذان ٓ يها مًف
(2)

. 

ت ـَ ـبِّ ؿمل اهللتـ 
(3)

  َٔ هتت : )إن ؾتحتف  847)ت  ّْتل متـ ؾَٓتمر افنتمؾًٔص اف

مبىؾ، ومـ جمهؾ حترام ؽتر مبىتؾ  حرام)رشقل اهلل  مـ ظمرف متًّد   ٓم)

إن مل يُّْف افتًِؿ، وإٓ نهللىؾ 
(4)

. 

ًُ وؿتتمل افنتتٔخ إشتتامظٔؾ اهللتتـ رُ  هتتت :  1818)ت   احلْتتبع ريْتتلمتتٔا اف

رشقَل اهلل  هللْهب افالم: ٕٕتف ٓ )ويبىؾ إذان نيوًم إذا ؿَِت: )نصُٓد نن حمّدًا 

يها إٓ خزًا، وافْهب صٍص 
(5)

. 

                                        

 ومْٓؿ:   1)

  .145)ص:مـ احلٍْٔص: افدمردار ذم حتٍص اخلالن  -1

 ، وافٍْتتراوي ذم افٍقاـتتص افتتدواين 29)ص:متتـ ادمفُٔتتص: نهللتتق احلستتـ ادْتتقذم ذم ذح ادَدمتتص افًزيتتص  -7 

(1/781.  

 ، وهللٔجرمل ذم 7/475) ، وافُردي ذم احلقار اددٕٔص 1/528)ـ افنمؾًٔص: افرمع ذم هنميص ادحتمج م -2

  ، وؽرهم.7/184)حتٍص افِبٔب 

  .2/182) ، واهللـ ن؛ ظّر ذم افؼح افُبر 7/98)مـ احلْمهللِص: اهللـ ؿدامص ذم ادٌْل  -4

هتتت  نّن هتتذا متتـ افِحتتـ ادختتؾ هللتتمدًْك افتتذي يبىتتؾ إذان. يْيتتر: حتٍتتص اخلتتالن  1149ذـتتر افتتدمردار )  7)

 . 145)ص:

  .1/271)هللٍتا افُمف وـرس ادقحدة ادنددة ثؿ ٕقن، ـذا ضبىف ذم حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص   2)

 . 1/528)، هنميص ادحتمج فِرمع  7/84)حتٍص ادحتمج ٓهللـ حجر اهلٔتّل   4)

 . 77)ص:افدر ادْيقم ذم ؽرائب مـ افًِقم ٓهللـ رمٔا   5)



 

 

 163 

: )رنيتت ذم هتممش هت  1785)ت  احلْبع  اهللـ ؾروزظبد افقهمب ؿمل و

 شادبتتدع»إذان، ؿمفتتف ذم  هللىتتؾ شرشتتقل اهلل»متتم ٕهتتف: وإن ؾتتتا ٓم  شافتتروض»

ؾال يتؿ افُالم  ،ص، ووجٓف: نٕف إذا ٕهب نوهؿ افبدفّٔ شافؼح»ومًْمه ذم 
(1)

. 

هتت : )ممتم  1289)ت  حمّد هللـ إهللتراهٔؿ متـ ؾَٓتمر احلْمهللِتص افنٔخ ؿمل و

 حئؾ ادًْك: )رشقَل اهلل  هللمفٍتا، ؾُٔقن ٕمؿهًم ،ِّتغ مـ اخلّس ظؼة.

د ادًْك، هللؾ ٓ هللد ِمـ افٍِظ، ؾ٘ن فُتؾ يِتص حُتاًم، ؾتال َِه وٓ يَمل: إٕف مل يَ 

د َِه ظزة هللُقٕف مل يَ دفت ظذ رر فِرشقل، وٓ 
(2)

. 

ؽر ادخّؾ،  نٕف فٔس مـ افِحـ ا،ع، وإٕام هق مـ افِحـ اخلٍل الؼول الثاين:

هتتت : )ويُتتره  678)ت  ؾُٔتتقن مُروهتتًم ٓ ممْقظتتًم: ؿتتمل ادقؾتتؼ اهللتتـ ؿدامتتص 

 ادًْك، ؾّ٘ن مـ ؿمل: )نصٓد نن حمّدًا رشقَل اهلل ، ذم إذان، ؾٕ٘ف رهللام ؽّر  افِحـ

ٓم )رشقل ، نخرجف ظـ ـقٕف خزًا وٕهب 
(3)

. 

ّٕف حلـ   ، وفٔس متبىاًل نهللتق احلستـ ادْتقذم متـ ادمفُٔتص مٌتٍروّٕص ظذ ن

ت ه 929ت )
(4)

هت  مـ افنمؾًٔص 1884)ت  افرمع افنّس ، وـذا 
(5)

. 

                                        

 . 115)ص:حمصٔص اهللـ ؾروز ظذ افروض   1)

 . 7/92)ؾتموى حمّد هللـ إهللراهٔؿ   7)

  .2/182). وٕحقه ذم افؼح افُبر ٓهللـ ن؛ ظّر  7/98)ادٌْل   2)

وّٕهتف: )فٔحتذر ادتٗذن متـ ؾتتا افتالم متـ )رشتقل اهلل  ٕٕتف مل ينتٓد ؿتط   .29)ص:ذح افًزّيص فِّْقذم   4)

  .هللمفرشمفص ٕٕف جًؾ )رشقل اهلل  هللدًٓ مـ )حمّد ، ومل يٖت هللخز )ننَّ 

وافيمهر نّن هذا إذا مل يالحظ نن اخلز حمذوف، ونّمم إذا ٓحظ نن اخلز حمتذوف، وافتَتدير: نصتٓد نّن حمّتدًا 

 ُقن صٓمدًة هللمفرشمفص ؿىًًم .رشقَل اهلل ثمهللٌت، ؾٔ

 ، وافبٔجرمتل ذم حتٍتص افِبٔتب 7/475). وتبًف افُردي ذم احلتقار اددٕٔتص  1/528)هنميص ادحتمج فِرمع   5)

  .7/184)ظذ ذح اخلىٔب 
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بِّـهت  ظـ ؿقل اهللـ  1884)ت  افرمع افنّس ونجمب  هت :  847)ت   ـَ

ِّف، إذ فٔس ؾٔف تٌٔر فًِّْك، ؾال حرمص وفق مع افًّد وافًِؿ.)هللٖن ؿقفف ذم ؽر   حم

 فٍسمد ادًْك حْٔئذٍ  :نهللىؾ :ًٕؿ، فق ٕقى افًممل افقصٍٔص ومل يوّر خزاً 
(1)

. 

د  : نّن هللًض افُتقؾٔغ نجتمز ٕهتب مبتتدن ن هذا فٔس حلًْم جِٔمً إؿقهلؿ: ويٗيِّ

)وزظؿ هللًض افْحقيغ نٕف : هت  669)ت   مًًم، ؿمل اهللـ ظهٍقر ش ّ َأن»وخز 

ـ ذهتتب إػ ذفتتؽ اهللتتـ شتتالم ذم  تتقز ؾٔٓتتم نن تْهتتب آشتتؿ واخلتتز مًتتًم، وممَّتت

، وزظؿ نهنم فٌصشضبَمت افنًرار»
(2)

  
(3)

. 

 :ادنٓقر ظّر هللـ ن؛ رهللًٔص هللٔتومـ صقاهده 

ـْ  ُُ ِْٖت وْفَت َت ِْ ِٔؾ َؾ َِّ  إذا اْشَقدَّ ُجُْْا اف
 

اشتتتْم   مؾتتتًم إنَّ ُحرَّ ٍَ  ُنْشتتتَداُخَىتتتمَك ِخ
 

وؿتتد تتتّٖول صتتقاهد هتتذه ادستتٖفص هللًتتض افٌِتتقيغ، ؿتتمل احلستتـ هللتتـ ؿمشتتؿ 

نٕتف حتمل، واخلتز حمتذوف، ني:  ظتذهت : )نوفف ادتمًٕقن  749)ت   ادرادي

شدًا حمذوؾص، ني: ـمٕقا نُ   ـمن)تَِمهؿ نشدًا. نو خز 
(4)

. 

 :الراجح* 

ّٔص فَقٍم مـ افًرب: ـام ؿمل اهللـ شٔده ـؾوظذ  ؾٓل فٌص حمُ
(5)

. 

                                        

  .7/184). وتبًف افبٔجرمل ذم حتٍص افِبٔب ظذ ذح اخلىٔب  1/528)هنميص ادحتمج فِرمع   1)

  ، وجمر ؾٔف هُذا: )وزظؿ نهنم فٌص ر هللَص وؿقِمف .66)ص:َٕؾ هذا افْص ادرادي ذم ا،ْك افداين   7)

 .  1/417)ذح يؾ افزجمجل ٓهللـ ظهٍقر   2)

 . 1/296)، حمصٔص افهبمن ظذ إصّقين  66)ص:ا،ْك افداين فِّرادي   4)

 . 1/419)وهذا افتقجٔف ذم ذح يؾ افزجمجل ٓهللـ ظهٍقر 

 . 24/198)تمج افًروس فِزهللٔدي   5)
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افتنتٓد ذم  وٓفٌص، ؾتال يًتد حمتٔاًل فًِّْتك وٓ متبىاًل فتألذان،  لوظِٔف: ؾٓ

ر: تمل يو شرشقل»هت : )فق ؾتا افالم مـ  1771)ت  افهالة، ؿمل هللٔجرمل 

 رمَص مع افًِؿ وافتًّد.ٕٕف ٓ يٌرِّ ادًْك، وٓ ُح 

 افقصٍٔص ومل يوّر خزًا: نهللىؾ: فٍسمد ادًْك هللف افًمملًٕؿ، فق ٕقى 
(1)

. 

ر تهتت : )وظتذ هتذه افٌِتص ٓ يوت 1471)ت  اهللتـ ظثّٔتغ افنتٔخ وؿمل 

رشتقل »، وادٗذٕتقن يًتَتدون نن شإن»إذا اظتَد افَمئؾ نهنم خز ش رشقل»ٕهب 

هق اخلز  شاهلل
(2)

. 

نُٕرهم هللًض افٌِقيغ ومْٓؿ اهللـ ظهٍقر وإٕام ؿِْم هللمفُراهص: ٕن هذه افٌِص 

 افِحـ. مراظمًة خلالف مـ نهللىؾ إذان ظْد وجقد هذاـام نّن ؾٔف ، : ـام شبؼوؽره

 :«أصفد أّن حمؿٌد رشول اهلل»( قول ادمذن: 18)

حّذر مْف افٍَٓمر، وٕهقا ظذ  حلـهللوؿ دال )حمّد  ذم افنٓمدة افثمٕٔص، وهذا 

ـراهتف
(3)

 افٌِص. : إذ ٓ وجف فف ذم

 :«حي ظذ الػالُح َ» ، أو«حي ظذ الصالةُ َ»قول ادمذن: ( 38، 28)

تتالة»متـ  ، نو ٕهتتبٓمادرهللقضتتص  افتتمر)ؾٔتتف: ضتتؿ  افِحتـو ، وذفتتؽ ظْتتد شافهَّ

 وصِٓم، نو افقؿػ ظِٔٓم.

                                        

وهتتق مقجتتقد ذم هنميتتص ادحتتتمج فِتترمع  . 7/184)حتٍتتص افِبٔتتب ظتتذ ذح اخلىٔتتب، فستتِٔامن افبٔجرمتتل   1)

(1/528 . 

 . 7/78)افؼح ادّتع ٓهللـ ظثّٔغ   7)

 . 1/289)، حمصٔص اددين ظذ ـْقن  1/787)ذح زروق ظذ افرشمفص   2)
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 .شافٍالح»، نو ؾتحٓم مـ  احلمر)وـذا: ضّؿ 

 مل يهؾ.وؿػ ظِٔٓام وخيٍوٓام ظْد افقصؾ، نو افسُقن إذا وافالزم ظذ ادٗذن نن 

: ؾَط هق، وـرهوؽره هت  1851)ت   وؿد ّٕص ظذ هذا افِحـ افبٓقيتّ 

ادُروه اخلٍل افِحـ، ؾٓق مـ هْم ّٕن خممفٍص اإلظراب ٓ حتٔؾ ادًْك
(1)

. 

 :«قد قامُت الصالة»( قول ادمذن دم اإلقامة: 48)

مبْتل ظتذ افٍتتا  َم  ؾًتؾ متمضٍ م)ؿ : ٕنَّ شؿممت»وافِحـ ؾٔف: ضؿ افتمر مـ 

إٕتام هلتم متـ اإلظتراب، و افيمهر، و)افتمر  ادِحَص هللف: تمر افتٖٕٔث افستمـْص ٓ حمتؾَّ 

 ٓفتَمر افسمـْغ.هللمفُرسة ُحرـْت 

، وضتتّٓم ضتتؿ افتتتمر، وٓ يهتتا شؿتتد ؿممتتِت افهتتالةُ »ؾمفهتتقاب نن يَتتقل: 

ـٌ ٓ وجف فف ذم افٌِص :مُروه  .ٕٕف حل

 :«قد قامت الصالةِ »،أو«قد قامت الصالةَ »ة: ( قول ادمذن دم اإلقام68، 58)

ٓ وجف فف، وإٕتام وهق حلـ نو ؾتحٓم،  شافهالة»)افتمر  مـ ـرس وافِحـ ؾٔف: 

هللمفستُقن هتمرًا ظْتد ؾُسؾع ظْد افقصؾ، ويَػ ظِٔٓم هل مرؾقظص وجًٓم واحدًا، 

 افقؿػ.

وفٔس حلْتًم ممْقع ذم افٌِص وٓ وجف فف وفق ضًٔػ، وهذا افِحـ مُروه ٕٕف 

ًّٔم ٕٕف   ٓ يٌّر ادًْك.جِ

     

                                        

،  7/44)، ؾتتتا متتقػ ادقاهتتب ٓهللتتـ ظتتقض  1/777)، ذح مْتٓتتك اإلرادات  7/72)ـنتتمف افَْتتمع   1)

 . 115)ص:حمصٔص افروض ادرهللع ٓهللـ ؾروز 
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 :احلر  صػةادطؾب الثالث: اإلبدال دم . 3. 3. 2

 صٍص احلرف: )هل ـٍٔٔص ظمرضص فِحرف ظْد حدوثف ذم ادخرج .

َّٔتتص،  وهتتل: اهلّتتس وضتتّده ا،ٓتتر، وافنتتّدة وضتتدهم افرختتموة وهللٔتتْٓام افبْٔ

إٍٓتتتمح، واإلذٓق وضتتده وآشتتتًالر وضتتده آشتتتٍمل، واإلضبتتمق وضتتده 

 اإلصامت.

 وافهٍر، وافََِِص، وافِغ، وإٓحراف، وافتُرير، وافتٍق، وآشتىمفص.

واإلهللتتدال ذم صتتٍص احلتترف: نن خيتترج احلتترف هللتتدون صتتٍتف، وإٕتتام هللوتتّدهم: 

ـمإلهللدال هللْىؼ احلرف ذم افسؿٔؼ، وضده افتٍخٔؿ وافتٌِٔظ، ؾَد يُقن مـ صٍص 

ف ؾَد نتك هللمٓشتٍمل.احلرف )آشتًالر  ويْ ََ  تج ظْف تٍخّٔف، ؾ٘ذا رؿَّ

وافتٍخٔؿ وافتٌِٔظ واحد إٓ نن ادستًّؾ ظْد ـثتر متـ ظِتامر اإلؿترار نهنتؿ 

يستًِّقن ذم ضد افسؿٔؼ: فٍظ )افتٍخٔؿ  ذم افرار، وفٍظ )افتٌِٔظ  ذم افالم
(1)

. 

ر ممّتم ومسمئؾ صٍص احلروف ـثرة جتدًا، وشتٖـتٍل مْٓتم هللتام ّٕبتف ظِٔتف افٍَٓتم

 ظّدوه حلًْم ؾَط.

 ،تٌٔتر صتٍص احلترف ؿتد حتٔتؾ ٕىتؼ احلترف إػ حترف لختر ننّ  :مع مالحيص

ؾّتثاًل: ؾت٘ن تٌٔتر صتٍص افسؿٔتؼ  :ؾُٔقن داخاًل ذم إهللدال احلروف، وؿتد ٓ حتِٔتف

 . صمد)فِسغ حتقفف إػ 

ٌره إػ حرف لخر، تٓ ٘هنم افسؿٔؼ ؾصٍص إػ   فالم)صٍص افتٍخٔؿ  ٌٔرت هللْٔام

                                        

 . 179)ص:إحتمف ؾوالر افبؼ ذم افَرارات إرهللًص ظؼ، فِدمٔمضل   1)

 . 149)ص:ويْير: ادْا افٍُريص ذح ادَدمص ا،زريص فًع ؿمري 
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 وإٕام يْمذم افِسمن افًر؛ افٍهٔا ذم افْىؼ.

 صٍص حروف: تٌٔر ممم ٕبف ظِٔف افٍَٓمر ذم 

 الالم من لػظ اجلاللة دم إذان: تغؾقظظدم  (98، 88، 78)

يؾ: ذم افتُبتر، وافنتٓمدة إوػ، وافنتمهدة افثمٕٔتص، وذم  ثالثوهق يرد ذم 

 لخر إذان.

ِّ  وفٍظ ا،الفص ذم ف مٍخؿ )افتالم  حٔتثام ورد شتقاًر ذم افتُبتر نو ذم إذان ـ

 ؾَد نخىٖ ذم صٍص احلرف. ادٗذنافنٓمدة، ؾ٘ذا رؿَٓم 

تتظ ونهنتتم متتـ فٍتتظ ا،الفتتص   افتتالم) إصتتؾ ذمإذ  ِّ صتتِت إٓ إذا وُ  ،تٍّختتؿتٌ

هللُِّص ؿبِٓم مُسقرة
(1)

فٍِترق هللْٔتف وهللتغ  :وؿٔؾ ،تًمػ وافتٍخٔؿ فتًئؿ اشّف ،

ٔٓم هللمهلمرِافالت إذا وؿػ ظ
(2)

. 

 :هت  822)ت   ؿمل اهللـ ا،زري

 وؾّختتتتتؿ افتتتتتالم متتتتتـ اشتتتتتِؿ اهلل
 

َظتتتتـ ؾتتتتتٍا نو َضتتتتؿ  ـًبتتتتد اهللِ 
(3)

 
 

هت : )افتٍخٔؿ هللًد افوؿ وافٍتا نمتر  1869)ت  ؿمل افنٓمب اخلٍمجل 

اين وتبًف ذم  ذم روايص صمذة  شاإلؿْمع»ٓزم يُمد يًَْد اإليمع ظِٔف، إٓ مم َِٕف افدَّ

إهنتم مل تهتا روايتص  :ظـ افسقّد، وروح مـ ترؿَٔٓم وؿد رّدهم ا،ّٓقر، وؿتمفقا

يص اودر
(4)

. 

                                        

 . 7/498)حمصٔص افسمز   1)

 . 1/67)حمصٔص اخلٍمجل ظذ افبٔوموي   7)

 . 1/217)افْؼ ٓهللـ ا،زري   2)

 . 1/67)حمصٔص اخلٍمجل ظذ افبٔوموي   4)
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خَال  ، ؾ٘ن رؿَّؼ ادٗذن )افالم  ؾٕ٘ف ؾمٕؾها تٍخٔؿ )افالم  وظدم ترؿَٔٓم

ـتام -َٕؾ ذم هللًض ضرق هللًض افَرارة نهنتم ؿتد ترؿتؼ وفٔس مُروهًم: ٕٕف  إوػ

َْتؾ افستراذم: نٕف مَْقل ظـ هللًض نهؾ افِستمن ذم ؽتر ـتتمب اهلل، ؾ ـام، -شبؼ

رة افسؿٔتؼ، هللٔتْام تٌِتٔظ )افتالم  ذم اشتؿ اهلل تًتمػ فٌتص نهتؾ تنن فٌتص نهتؾ افبهت)

 جمز ومـ ئِٓؿ مـ افًرباحل
(1)

. 

ظتتتذ جتتتقاز افتتتقجٓغ، دون تٍوتتتٔؾ ٕحتتتدمهموٕتتتص هللًتتتض احلٍْٔتتتص 
(2)

 ،

واشتحسـ هللًوٓؿ افتٍخٔؿ
(3)

. 

ونصا نوػؾٕ٘ف تَديؿ افتٍخٔؿ : إطفر دم ادسللةولعل 
(4)

، وتترك تٍخّٔٓتم 

 .إوػيُقن خالف 

 :ظـد الوقف ظؾقفا، وظـد وصؾفا ( ترققق الراء دم التؽبر19، 90)

 ،-هللًتض افبِتدانوخمصتًص ذم - ادسّقع مـ هللًتض ادتٗذٕغ افِحـوهذا مـ 

 ، ورهللام زاد ظِٔٓم هللمفتُرار، وشٖٔيت.ات ذم إذانذم افتُبر  افرار)ؾرؿؼ 

 مىًَِم، ٕهنم ترد إّمم شمـْص نو متحرـص. مٍخّص شاهلل نـز»ذم   افرار)و

ؾمفستُقن هْتم ظتمرض، وؿتد ، ادتٗذنشمـْص إذا وؿػ ظِٔٓم )افرار  ؾسد  /1

إٓ إذا ـتمن افستُقن : شتمـْصً ؾتًص متىرّ إذا ـمٕتت   افترار)نيع افَرار ظتذ تٍختٔؿ 

                                        

 .شافُمذم»  ظـ 1/278)وَِٕف ذم افٍتموى افتمتمرخمٕٔص   1)

نهتؾ  . وّٕهتف: )نّمتم افتٍختٔؿ فتالم ا،الفتص ؾتال هللتٖس هللتف ٕٕتف فٌتص 1/122)حمصٔص افىحىموي ظذ ادراؿل   7)

 احلجمز ومـ ئِٓؿ وفٌص نهؾ افبكة افسؿٔؼ .

 . 1/218)ادحٔط افزهمين   2)

 . 7/498)حمصٔص افسمز   4)
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ؾ٘هنم ترؿؼ ومِ ٓم هللمفرَّ صؾ احلرـص افُرسة، ووؿػ ظِٔنظمرضًم، و
(1)

. 

نو  ّٕن نصِٓم افوؿافتل  قز ؾٔٓم افسؿٔؼ: مـ هذه افهقرة   افرار)وفٔست 

 افٍتا.

افَرار وؿد نيع ، شاهلل نـُز اهلل نـز» متحرـًص ظْد افقصؾ)افرار  وتُقن  /2

ادتىرؾتص إذا ـمٕتت مٍتقحتًص ومتم ؿبِٓتم مٍتتقح  افترار)ظذ تٍختٔؿ 
(2)

، نو ـمٕتت 

موّقمص
(3)

. 

، فُْٓم ٓ وجف فسؿَٔٓم ذم افسامع شاهلل نـز»ترؿٔؼ )افرار  مـ  وظذ ذفؽ ؾ٘نّ 

 جًِٔم، وإٕام خالف إَوػ، ـام ؿرر افًِامر ذم ترؿٔؼ ادٍّخؿ.فٔست حلًْم 

 :«رشول اهلل»( ترققق الراء دم 29)

نصتٓد نن »وممم يسّع مـ هللًض ادٗذٕغ: ترؿٔؼ )افترار  ظْتد افنتٓمدة افثمٕٔتص 

ؿتمل صتٓمب افستامع، وظْتد ظِتامر إدار: ٓ وجف فتف ذم ، وهذا شحمّدًا رشقُل اهلل

ادٍتقحتص ذم نحقاهلتم افثالثتص ]مبتتدنة  شافترار»هتت : )  1117 )ت  افديـ افبْمر

إٓ إذا ـمٕتت  :ذم ذفؽ ـِف أمجع الؼراء ظذ تػخقم )الراء(ومتقشىص ومتىرؾص، .. 

متىرؾص نو متقشىص وؿبِٓم يمر شمـْص نو ـرسة متهِص ٓزمص 
(4)

. 

                                        

 . 187)ص:إحتمف ؾوالر افبؼ ذم افَرارات إرهللًص ظؼ، فِدمٔمضل   1)

 . وَِٕف إيمظًم. 178)ص:إحتمف ؾوالر افبؼ ذم افَرارات إرهللًص ظؼ، فِدمٔمضل   7)

 : )نمتم 184)ص:ر تر ذم افَترارات إرهللًتص ظنتتؿمل صتٓمب افتديـ افبْتمر افتدمٔمضل ذم إحتتمف ؾوتالر افبنت  2)

 شتمـْص نو ـست
ٍ
رٍة تادوّقمُص: ؾٖيًقا ظذ تٍخّٔٓم ذم ـؾِّ حمل، إٓ نن إزرق يرؿَٓم نيوًم إذا ـمٕت هللًتد يتمر

 ست هذه مـ افهقرة ادستثْمة.شقار ـمٕت افراُر وشىًم نو لخرًا مْقًٕص نو ؽَر مْقٕص . وفٔ

 . 179-178)ص:إحتمف ؾوالر افبؼ ذم افَرارات إرهللًص ظؼ، فِدمٔمضل   4)
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ؾت٘ن ممم يِتزم تٍخّٔٓتم ظْتد ظِتامر إدار، وظتذ ذفتؽ  شرشقل»مـ   افرارت)ؾ

 ترؿَٔٓم مـ افِحـ اخلٍل افذي ُيًّد خالف إوػ.

 :«الصالة»تػخقم الالم من لػظ ظدم ( 39)

  افهتمد): ٕهنتم ٓم مٍتقحتص، وشافهالة»ونـثر افَرار ظذ تٍخٔؿ )افالم  ذم 

 ذم تٌِٔظ افالم. ثرٗؾًٔيؿ اشتًال هم ؾت ،ؿبِٓم مٍتقحص

فُـ َٕؾ ظـ َوْرش
(1)

 افنمضبل:ؿمل ، تٍخٔؿ )افالم  هْم 

تتتَظ َوْرٌش َؾتتتْتَا ٍٓم فَِهتتتمِدَهم َِّ  َوَؽ
 

 ٓ  َؿْبتتتتُؾ َتَْتتتتزَّ
ِ
تتتتمر  َنْو فِِيَّ

ِ
تتتتمر  َنْو افىَّ

 

َهتتالهِتؿْ  ـَ َْْت  ُِّ  إَِذا ُؾتَِحتتْت َنْو ُشتت
 

تتِع َنْيَوتتًم ُثتتؿَّ َطتتؾَّ َوُيقَصتتال  َِ َوَمْى
(2)

 
 

متتـ   افتتالم)مفتخٔر هللتتغ ترؿٔتتؼ نو تٍختتٔؿ هللتت :وفتتذا ؿتتمل هللًتتض افٍَٓتتمر

)افهالة 
(3)

 ش.رْ ؿرارة وَ : فقرودهم ذم 

ظتذ جتمئز، نو ختالف إوػ  ذم )افهالة ترك تٍخٔؿ )افالم   وهللذا يتبّغ: ننّ 

 نصد إحقال.

 :«رشول اهلل»( تػخقم السغ دم 49)

، ؿتمل  افهتمد): ٕٕف ؿتد حيقهلتم إػ  افسغ)ر ظِامر إدار مـ تٍخٔؿ وؿد حذّ 

                                        

ظِؿ نن هذا افبمب ؿد اضىرب افَْؾ ؾٔف ظـ ورش، وؿِٔؾ مم يقجد ؾٔتف افتْص ظْتف . اؿمل مُل هللـ ضمفب: )  1)

 . 1/761)يْير: إهللراز ادًمين 

 . 79)ص:حرز إممين فِنمضبل   7)

 . 7/498)حمصٔص افسمز   2)
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هتتت : )وٓ يٍِتتظ هللمفهتتمد حتتتك  471)ت  افنتتٔخ نهللتتق ظتتع اهللتتـ افبْتتم احلْتتبع 

فبمشًم، نو هللمفسغ حتك يبِغ مدرجص افهمد   افسغ)ل مـ تيُتس
(1)

. 

فتتت ذم افستتامع إػ )افهتتمد  ؾْٔىَٓتتم: قحت شرشتتقل»متتـ   افستتغ)ؾتت٘ذا ؾّختتؿ 

 )رصقل .

 . 62ذم ادسٖفص رؿؿ ) وتَدم اإلصمرة إػ هذا افَِب

نّن هذا افِحـ ختالف إوػ: هللْتمًر ظتذ متم تَتّدم نن ترؿٔتؼ ادٍختؿ وإؿرب 

 وتٍخٔؿ ادرؿؼ فٔس جًِٔم، وفَرب خمرجٓام.

 ترققق الصاد دم )الصالة(:( 59)

، ؾتَِْتب افستغ: ٕٕتف ؿتد حيقهلتم إػ ترؿٔؼ افهتمدوؿد حذر ظِامر إدار مـ 

 افسالة .)هُذا: ؾْٔىَٓم  :افهمد )شًْٔم  ذم فٍظ )افهالة 

هتت : )وٓ يٍِتظ هللمفهتمد  471)ت  م احلْتبع ؿمل افنٔخ نهللق ظع اهللتـ افبّْت

حتك يُتز مـ افسغ فبمشًم 
(2)

. 

وتَدم اإلصمرة إػ هذا اإلهللدال ذم افٍِظ
(3)

ّٕف،  مـ افِحـ اخلٍل، افذي هق  ون

 ػ.إوخالف 

 ( تؽرار الراء دم التؽبر:69)

شتمـًْم نو  شتقارً   افرار)ارتًمد ضرف افِسمن ظْد افْىؼ هللحرف )افتُرار هق: 

                                        

 . 47)ص:هللٔمن افًٔقب افتل  ب نن  تْبٓم افَرار ٓهللـ افبْم   1)

 . 47)ص:هللٔمن افًٔقب افتل  ب نن  تْبٓم افَرار ٓهللـ افبْم   7)

  .64تَدم ذم ادسٖفص )  2)
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 . افرار)، وافتُرار خمص هللحرف  مندداً 

وإٕام تذـر فِحذر مْٓم فتجتْبفِرار،  صٍص مًٔبص وصٍص افتُرير
(1)

. 

)ٓ خيٍتك هتت :  1896)ت  ؿمل افرصٔدي  ،وتُرار )افرار  ؽر تنديدهم

 حمفص افتحريؽ نن افتُرير ؽر افتنديد، وييٓر ذفؽ ذم
(2)

. 

 ارافترّ )اشتتحبمب ظتدم تُترار وؿد ٕص ظدد متـ افٍَٓتمر ظتذ 
(3)

ؿتد ٕٕتف  :

 ؾتُقن )اهلل نـزرر .  رار)إػ زيمدة  يٗدي

هتت : )احترص ظتذ إخٍتمر  928)ت  مر إٕهتمري نَّ ؿمل نهللق حٍص افَّْ

افتُرير مـ افرارات 
(4)

. 

 ا،ع ظذ ؿقفغ:مـ افِحـ   افرار)افتُرار ذم  ظداختِػ ذم ؿد و

ر، وهللتف ؿتمل هللًتض تنّن تُرار افرار مـ افِحـ ا،تع، افتذي يوت :إولالؼول 

 احلٍْٔص، وافنمؾًٔص.

                                        

خترج افرار مرة واحدة،  ؿٔؾ: وصٍص احلَذِر مْٓم: نن يِهؼ ٓؾيٓم طٓر افِسمن هللٖظذ حُْف فهًَم حمُام هللحٔث  1)

 وٓ يرتًد افِسمن ؛م.

وفٔس مًْك إخٍمر افتُرير إظدامف هللمفُِٔص: ٕن إظداَمف ُيسبُِّب َحبَسًم فِهقت يستب ظِٔتف نن تُتقن )افترار  

 صبًٔٓص هللمفىمر، وهق خىٖ وإٕام ُتًىك صٔئًم يسرًا مـ افتُرير حتك ٓ َتًْدَم صٍُتٓم هنمئًٔم.

َد حدث مـ ًَ  ـؾ مرة رار، ؾُمن افتُرار افذي حذروا مْف.  ومتك ارت

 . 7/188)يْير: افْؼ ٓهللـ ا،زري 

 . 7/188). يْير: افْؼ ٓهللـ ا،زري  1/459)حمصٔص افرصٔدي ظذ هنميص ادحتمج   7)

 . 7/12)حتٍص ادحتمج   2)

، هللقاشىص رشتمفص ٕهتقص إئّتص  /ب7ل )افَىر ادكي ذم ؿرارة ن؛ ظّرو افبكي فًّر هللـ ؿمشؿ افَّْنمر   4)

 . 48)ص:إظٔمن فًّر ادراضل 
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: هللخهتقص افتُبتر ذم افهتالة هتت 1721)ت  ؿمل افىَّحىموي احلٍْل 

وفق ـرر )افرار  هللٖن ارتًد ضرف فسمٕف ؾْنٖ مْف تُرارهم: ؾمفيمهر نٕف إن ـررهم )

 ٕن افْىؼ هللحرؾغ مٍسدمرتغ نؾسدهم: 
(1)

. 

وَٕؾ هللًض متٖخري افنمؾًٔص نن هذا افِحـ يرض
(2)

. 

ّٕف مـ افِحـ اخلٍل الثاين:الؼول  هت :  974)ت  ؿمل اهللـ حجر اهلٔتّل ، ن

)ويسـ جزم افرار .. وظدم تُريرهم 
(3)

. 

ؾزيمدتف ٓ تٌر ادًْك ،حرف تُرير  افرار) : هللٖنّ ل ذلكؾِ وظُ 
(4)

. 

ؾٓق  شاهلل نـز»  رار)إذا مدَّ نٕف : ؾذـرواوهق ادٍٓقم مـ ـالم هللًض احلٍْٔص، 

خىٖ فٌقي
(5)

 مل يذـروا نٕف مبىؾ.و .

اظساضًم ظتذ متـ ؿتمل: إٕتف  هت  1784)ت  افنمؾًل  ا،ّؾؿمل شِٔامن 

وزيمدتف ٓ تٌر  ،حرف تُرير  افرار)مردود: إذ هذا : ) افرارحرف )ر تُرار تيو

 ادًْك
(6)

. 

 :الراجح* 

 ًم، هللمظتبتمر ننّ هللمدبمفٌص ذم آرتًمد يًد حلًْم خٍّٔ   افرار)نّن تُرار  ظفر:ذي يوال

                                        

 . 226:)صحمصٔص افىحىموي   1)

 . 1/226)يْير: حمصٔص ا،ّؾ   7)

 . 24)ص:، ويْير: ادْٓج افَقيؿ ٓهللـ حجر اهلٔتّل  7/12)حتٍص ادحتمج   2)

 . 7/12)، حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص  1/459)هنميص ادحتمج فِرمع   4)

 . 1/712)، افْٓر افٍمئؼ  1/227)، افبحر افرائؼ  1/72)، افٍتموى اهلْديص  1/797)ؾتا افَدير   5)

 . 1/226)حمصٔص ا،ّؾ   6)
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، وهتذا وػ وفتٔس مُروهتمً إختالف  هتذا افِحتـوإصؾ ذم )افرار  افتُترار، 

تُرير افرار يرض : )وٓ افٍَٓمر مًْك ؿقل هللًض
(1)

. 

اإلمالة (79)
(2)
 دم إذان: 

اإلممفتتتص ذم إذانظتتتذ ـراهتتتص ادمفُٔتتتص  ٕتتتصوؿتتتد 
(3)

 ؿتتتمل اهللتتتـ احلتتتمج ،

وؽتر ذفتؽ ممتم ذـتره  ،وإؾراط ادد ،: )وـذفؽ يُره فف إممفص حروؾفهت 727)ت

افٍَٓمر 
(4)

. 

يث، ؾتُقن ظذ فسمهنؿ متـ دؿد تُقن مـ هلجص هللًض افْمس ذم احل واإلممفص

د، فذا ؿمل اهللـ ممزه افبخمري  ّّ هللمإلممفتص .. ٓ ذا ؿترن هتت : )إ 616)ت  ؽر تً

 ٕيؿ احلروف، وٓ ؽّر ادًْك افذي وضًت افًبمرة فف، تٍسد صالتف: ٕٕف مل يٌّر 

وؿد جرت هذه ذم افًممص ادّٔز مْٓؿ وؽر ادّٔز، وؿتد روي ظتـ ن؛ يقشتػ نٕتف 

ؿمل: )فٔس ـؾ حلـ يٍسد افهالة، وٓ يًِؿ حلـ نخػ مـ هذا   
(5)

. 

دائترة هللتغ متـ افِحتـ ا،تع، وإٕتام هتل وهللْمًر ظتذ ذفتؽ ؾت٘ن اإلممفتص فٔستت 

 ، وخالف إوػ.-ـام ؿمل ادمفُٔص-ادُروه 

     

                                        

 . 1/167)حمصٔص افَِٔق؛ ظذ ادحع   1)

 : )اإلممفص تَْستؿ إػ حموتص، وهتل: نن يْحتك هللتمٕفػ إػ 2/1264)ؿمل افًالر ادرداوي احلْبع ذم افتحبر   7)

رة، وإػ هللتغ هللتغ، وهتل ـتذفؽ، إٓ نهنتم تُتقن إػ إفتػ وافٍتحتص نؿترب، وهتل تافٔمر، وهللمفٍتحص إػ افُست

 ادختمرة ظْد إئّص .

 . 2/224)، مقاهب ا،ِٔؾ  1/179)مرام ادجتدي ذح ـٍمف ادبتدي دحّد احلسـ افًَٔق؛   2)

 . 7/741)اددخؾ ٓهللـ احلمج   4)

 . 1/222)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   5)
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 الوقف والوصل:رابع: املبحث ال. 4. 2

مـ صقر افِحـ ذم إذان وصتؾ ادَىتقع، وؿىتع ادقصتقل، وينتّؾ ذفتؽ 

 مًْك.ادقصقل ؿىع ادقصقل رشاًم، نو 

 :غ افتمفٔغظذ ادىِبمَّسًّص ، وذم هذا ادبحث ظدد مـ ادسمئؾ

 .ادىِب إول: افٍهؾ هللغ يؾ إذان

 .ادىِب افثمين: افٍهؾ هللغ ـِامت ا،ِّص افقاحدة
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 :ادطؾب إول: الػصل بغ مجل إذان. 1. 4. 2

يتؾ حمتدد ظتددهمفف إذان 
(1)

يتًِتؼ افبحتث هللقصتؾ ا،ّتؾ هللًوتٓم وهْتم ، 

 هللبًض، نو ؾهِٓم.

 اخلىٖ ذم افقصؾ نحٔمًٕم، وذم افٍهؾ نحٔمًٕم. دَّ وؿد ظُ 

 وهذه ادسمئؾ هل:

 التؽبر: مجؾتي( ظدم الوقو  بغ 89)

 صورة ادسللة:* 

افتُبر ذم نول إذان ولخره
(2)

هؾ افسْص ؾٔف نن يُقن مقصتقًٓ هللتٖن يَتقل:  

 ، نم إؾوؾ نن تُقن مٍهقفص هللحٔث يٍهتؾ هللتغجمّقظًم مًمً  شاهلل نـز اهلل نـز»

 .مفتُبرة افثمٕٔصهللويَػ، ثؿ يٖيت  شاهلل نـز»هللٖن يَقل:  ا،ِّتغ هللقؿػ

 حؽؿفا:* 

هذه متـ ادستمئؾ افدؿَٔتص
(3)

وٕهتؾ افًِتؿ ذم افتتل ـثتر ـتالم افٍَٓتمر ؾٔٓتم،  

 :نؿقال وصؾ افتُبر ذم إذان نو ؾهِف

اهلل » افقؿتتػ ظتتذ ـتتؾ تُبتترة، ؾَٔتتقل:افٍهتتؾ، ونّن إؾوتتؾ  الؼََول إول:

                                        

رة يِص ظْتد افنتمؾًٔص وافٍترق توهل مخس ظؼة يِص ظْد احلْمهللِص، وشبع ظؼة يِص ظْد ادمفُٔص، وتسع ظن  1)

 هللْٔٓم مـ جٓص افسجٔع وظدمف، وترهللٔع افتُبر نو تثْٔتف.

 وافهقاب نهنم جمئزة ئًًم ونهنم مـ اختالف افتْقع.

 شقاًر ؿٔؾ: هللسهللٔع افتُبر نو تثْٔتف.  7)

ؿمل افًالمص احلجموي: )وؿد وؿع هللْٔل وهللغ صٔخْم نمحد افنقيُل ٕزاٌع مـ ٕحق ثالثغ شْص، ومل ُٕتـ اضًِْتم   2)

 . 76)ص:ظذ افَْؾ ٓ نٕم وٓ هق . يْير: حقار افتَْٔا فِحجموي 
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، ويَتػ، وـتذفؽ افتُبترات افبمؿٔتص، ؾُٔتقن افتُبتر ذم نّوفتف نرهللتع يتؾ، شنـز

وهق مذهب ادمفُٔص، وافتُبر ذم لخره يِتغ
(1)

، واحلْمهللِص
(2)

. 

 دلقؾفم: 

 .شالتؽبُر َجْزمٌ »خز: 

هتت : )ومًْتك إثتر: اشتتحبمب تَىٔتع  657)ت  ؿمل ادجتد اهللتـ تّٔٔتص 

 ػوافسُقن هللمفقؿ ا،زميِص، ؾٔحهؾ ـؾ افُِامت هللمفقؿػ ظذ 
(3)

. 

تتف هللمفٍهتتؾ هللتتغ ا،ِّتتتغ  778)ت  وؿتتمل افنتتٔخ تَتتل افتتديـ  ّٕ هتتت : )ٕ

وافقؿتتػ وؿٍتتًص يستترًة يتبتتّغ افُتتالم، ويتتتؿ ادَهتتقد، ويستتسيا ادتتتُِؿ، ٓشتتٔام 

 وافْمس مٖمقرون نن يَقفقا ـام يَقل ادٗذن هللًد شامظف.

  وجزم ؽره مـ افُِامت.وظذ مم ذـره نصحمهللْم: ٓ ؾرق هللغ جزم افتُبر

ومـ افْمس متـ  ًتؾ افتُبترات إرهللتع يِتتغ، يًترب افتُبترة إوػ ذم 

ادقضًغ 
(4)

. 

هتتت : )مل يستتّع إٓ  852)ت   ادتتمفُل لتوؿتتمل حمّتتد افراظتتل إٕدفستت

                                        

 . 226)ص:َر افسمفؽ فِراظل ، إتهمر افٍ 1/748)حتبر ادختك فِدمري ادمفُل   1)

،  7/55)، ـنتمف افَْتمع  7/14)، حمصتٔص اهللتـ ُؿْتدس ظتذ افٍتروع  76)ص:افتَْٔا ادنتبع فِّترداوي   7)

، ؾتتا متقػ ادقاهتب ظتذ هدايتص افراؽتب  75)ص:، حمصٔص اخلِقيت ظذ اإلؿْتمع  1/175)افروض ادرهللع 

 . 7/27)ٓهللـ ظقض 

 .شذح اهلدايص»، َٕاًل ظـ ادجد ذم  7/14)حمصٔص اهللـ ؿْدس ظذ افٍروع   2)

 . 7/186)ذح افًّدة   4)
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مقؿقؾًم، ؾقصِف خممفػ فِسْص، ومم درج ظِٔف افسِػ افهمفا ذم فٍظ إذان 
(1)

. 

نن إؾوؾ نن تُقن مقصقفًص، وهق مذهب افنمؾًٔص الؼول الثاين:
(2)

. 

يستتحب فِّتٗذن نن يَتقل  : : )ؿمل نصتحمهللْمهت 676ت ) ؿمل افْقوي 

 سٍ ٍَ هللتتَْ شاهلُل نـتتز اهلُل نـتتز»واحتتد، ؾَٔتتقل ذم نول إذان:  سٍ ٍَ ـتتؾ تُبرتتتغ هللتتَْ

لخر  سٍ ٍَ هللَْ شاهلُل نـز اهلل نـز»واحد، ثؿ يَقل: 
(3)

. 

ويستتحب نن  ّتع هللتغ ـتؾ تُبرتتغ هتت : ) 888)ت  مري ؿمل افتدَّ و

 هللهقت
(4)

. 

  :فمدلقؾ

نن ينتتتٍع إذان ويتتتقتر  نمتتتر هللتتتالًٓ  ^نن افْبتتتل »ذم افهتتتحٔحغ: متتتم 

مرتغ ؾال يُقن وترًا إٓ إذا يع ذم صقت واحدوافتُبر ذم اإلؿممص 
(6)

. 

هللًتتتض إفٔتتتف ذهتتتب ، جتتتقاز افقصتتتؾ وافقؿتتتػ ذم افتُبتتتر الؼَََول الثالَََث:

إٕدفسٔغ مـ ادمفُٔص
(7)

. 

                                        

 . 226)ص:إتهمر افٍَر افسمفؽ فِراظل   1)

، روض  7/58)، افتْجؿ افقهتمج فِتدمري  1/788)، روضتص افىتمفبغ  47)ص:دؿمئؼ ادْٓتمج فِْتقوي   7)

،  1/148)، اإلؿْتتمع ذم حتتؾ نفٍتتمظ ن؛ صتتجمع  1/271)، مٌْتتل ادحتتتمج  1/59)افىمفتتب ٓهللتتـ ادَتتري 

 . 1/728)، إظمٕص افىمفبغ فبُري صىم  27)ص:افرساج افقهمج فٌِّراوي 

ِص فٍيف .1/489)ؿمل افنزامِز ذم حمصٔتف ظذ افْٓميص  ٍَّ   : )يستثْك افتُبر ؾٕ٘ف  ّع ـؾ تُبرتغ ذم ٍٍٕس خل

 . 4/79)ذح صحٔا مسِؿ فِْقوي   2)

 . 7/58)افْجؿ افقهمج فِدمري   4)

 .  مـ حديث نٕس 864 ، ومسِؿ )682رواه افبخمري )  5)

 . 4/79)ذح صحٔا مسِؿ فِْقوي يْير:   6)

 . 1/748)حتبر ادختك فِدمري ادمفُل   7)
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 الراجح:* 

واهلل تًتمػ - وفًؾ طمهر افسْص هق افَقل إول وهق افٍهتؾ هللتغ افتُبرتتغ

، مع جقاز افقصؾ هللغ افتُبرتغ مـ ؽر ـراهص-نظِؿ
(1)

. 

 ( وصل مجل إذان غر التؽبرات:99)

 ـؾ واحدة ظذ ؽر وؿٍػ  ّٕبف افٍَٓمر إػ اخلىٖ هللقصؾ ادٗذن ،ّؾ إذان مـ

نن  فِّتتٗذن يستتتحب، إذ -إٓ متتم اشتتتثْل ذم اخلتتالف افستتمهللؼ ذم افتُبتتر-مْٓتتم 

يٍهؾ يتؾ إذان هللتمفقؿػ ظِٔٓتم: ويتدل فتذفؽ نّن إذان مل يستّع إٓ ـتذفؽ، 

)ومل يَْؾ ظـ نحد مـ افسِػ واخلِػ نٕف ٕىؼ هللف إٓ مقؿقؾًم 
(2)

. 

، وادستتْد ذم ل ؽر مقصتقلق، ني مٍهشَجْزمٌ إذاُن »وفًّقم إثر ادتَّدم: 

هتت : )ومًْتك  657)ت  ، ؿتمل ادجتد اهللتـ تّٔٔتص شالتؽبُر َجَْزمٌ »ذفؽ: خز: 

إثر: اشتحبمب تَىٔع افُِامت هللمفقؿػ ظذ ـؾ يِص، ؾٔحهؾ ا،زم وافسُقن 

ّٕف هللمفٍهؾ هللغ ا،ِّتغ وافقؿقف يسرًا يبتغ افُتالم، ويتتؿ  هللمفقؿػ .. وذفؽ ٕ

ِّؿ، ٓشٔام وافْمس مٖمقرون نن يَقفقا ـتام يَتقل ادتٗذن اد َهقد، ويسسيا ادتُ

هللًد شامظف، ؾ٘ذا متّٓؾ نمُـ إجمهللتف ظذ افقجف افؼظل 
(3)

. 

 ،-ذم ؽر افتُبر-وؿد ذـر هللًض ادمفُٔص نن افقؿػ ٓزم ذم ئع يؾ إذان 

                                        

ّٔد اهللـ حجر اهلٔتّل ذم حتٍص ادحتمج   1)   يع افتُبرتغ مع وؿٍٍص يسرة، ؾَتمل: )ُذع يتع ـتؾ 1/467)وفذا ؿ

َبمع . وهذا ئٍد نن إصتؾ افٍهتؾ، فُتـ  ٍس واحد ني مع وؿٍص فىٍٔص ظذ إَْوَػ فالتِّ ٍَ تُبرتغ ذم إذان هللَْ

 ، نم يُقن هللٖـثر.-ـام ذـر هْم–هؾ يُقن هللسٍُت 

 . 7/728)حمصٔص افًدوي ظذ اخلرر ظذ خِٔؾ   7)

 .شذح اهلدايص»، َٕاًل ظـ ادجد ذم  7/14)حمصٔص اهللـ ؿْدس ظذ افٍروع   2)
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اتٍمؿًم ؾَمل: )افقؿػ مـ افهٍمت افقاجبص ذم ؽر افتُبرتغ 
(1)

. 

ّٕف ٓ خالف  تف متـ صتٍمت  -ظْدهؿ-وهذا ئٍد ن ّٕ ذم افقؿػ ظذ ا،ّتؾ، ون

إدار افقاجبص
(2)

. 

وؿد ٕص افنمؾًٔص
(3)

، واحلْمهللِص
(4)

 ظذ اشتحبمهللف. 

وتترك هتذه افستْص مُتروه: افٍهتؾ هللتغ ا،ّتؾ شتْص،  نّ ؾت٘وهذا هق افيمهر: 

 دخمفٍص طمهر إمر، وفَِْؾ ؾٔٓم.

 ل إذان:الػصل بغ مجإضالة ( 100)

 صورة ادسللة:* 

روع، ونّمتم ت، ؾ٘ن افٍهؾ منتدقآة ؾٔفا هق ترك إذان هللغ يؾافٍهؾ إضمفص 

 .مْٓلٌّ ظْف قإضمفتف ؾٓ

 حؽؿفا:* 

 :ظذ ؿقفغهؾ إضمفص افٍهؾ هللغ يؾ إذان تبىِف نم ٓ، اختِػ افًِامر 

بىِف، وهق ؿقل ادمفُٔتصينّن افٍهؾ افىقيؾ هللغ يؾ إذان  الؼول إول:
(5)

 ،

                                        

 . 1/218)حمصٔص اددين ظذ ـْقن   1)

 . 1/175)، افروض ادرهللع  7/55)، ـنمف افَْمع  76)ص:يْير: افتَْٔا ادنبع فِّرداوي   7)

 . 7/58)، افْجؿ افقهمج فِدمري  1/788)يْير: روضص افىمفبغ   2)

 . 7/44)يْير: خمتك اهللـ متٔؿ   4)

 . 28)ص:، ادَدمص افًزيص  7/177)يْير: افبٔمن وافتحهٔؾ   5)
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وادًتّد ظْد افنمؾًٔص
(1)

، وادذهب ظْد احلْمهللِص
(2)

. 

 :ؾال  قز فتف افٍهتؾ هللْٔٓتم ،: )ـِامتف مرتبص ومتقافٔصشافٍقاـف افدواين»ؿمل ذم 

 :-وفتق وجتب ـَٕ٘تمذ نظّتك ،وفق هللٖـؾ نو ـتالم-ؾ٘ن ؾهؾ ، وفق هلل٘صمرة فسالم

هللْك إن مل يىؾ، ؾ٘ن ضمل اهللتدنه فبىالٕف 
(3)

. 

ف مْٓل ظْف، وٓ يبىؾ إٓ إذا ؾّرق هللْٔتف هللُتالم حمتّرم وادذهب ظْد احلْمهللِص: نّٕ 

 وإن ؿّؾ، نو ؾّرق هللْٔف هللسُقت ـثر نو ـالم ـثر.

ادتٗذن  ؾّرق نٕف إن: هت  778)ت   وذـر صٔخ اإلشالم افنٔخ تَل افديـ

فُْف إن ـمن فٌتر  ،مل يَىًف :يسر نو ـالم يسر مبمحهللسُقت  إذان هللغ ـِامت

 مـ إذان. ـراهصً  نصدحمجص ـره، وهق ذم اإلؿممص 

ِّ  مثؾ نن يردّ  :وإن ـمن حلمجص يٖمر هللًض نهِف هللحمجتص نن ؿ ظِٔف نو ظذ مـ ش

مل يُره :نو يٖمر هللًّروف نو يْٓك ظـ مُْر هللُالم ؿِٔؾ
(4)

. 

 يبىِف، وهق ؿقل ظْد افنمؾًٔص. ٓافىقيؾ نّن افٍهؾ  الؼول الثاين:

ادتقآة هللتغ ـِتامت إذان  :: )ؿتمل نصتحمهللْمهتت  676)ت   ؿمل افْقوي

ِّ  .هللؾ يبْل ،مل يبىؾ نذإف هللال خالف اً ؾ٘ن شُت يسر ،مٖمقر ؛م ؿ ذم نثْمئف وإن تُ

نو  ،نو ٕتمم ،ضتقيالً  نو شتُت شتُقتمً  ،وإن ضتمل افُتالم ... ؾُّروه هللال ختالف

 :نؽّل ظِٔف ذم إذان ثؿ نؾمق ؾٍل هللىالن نذإف ضريَمن

                                        

 . 7/14). ويْير: حمصٔص افؼواين ظذ افتحٍص  1/112)اإلؿْمع فِخىٔب افؼهللْٔل   1)

 . 1/277) كادّتع ذح ادَْع ٓهللـ ادْج  7)

 . 1/174)افٍقاـف افدواين   2)

 . 7/121)ذح افًّدة   4)
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 .وهق ٕص افنمؾًل ،وهللف ؿىع افًراؿٔقن ،واحداً  ٓ يبىؾ ؿقًٓ  :أحدمها

وافْتقم واإلؽتامر  :وهتق ضريَتص اخلراشتمٕٔغ ؿتمفقا ،ذم هللىالٕف ؿتقٓن :والثاين

 .وافُالم نوػ هللمإلهللىمل مـ افسُقت ،نوػ هللمإلهللىمل مـ افُالم

ومحؾ افْص ظتذ  ،إصبف وجقب آشتئْمف ظْد ضقل افٍهؾ :راؾًلؿمل اف

افٍهؾ افٔسر 
(1)

. 

     

                                        

 . 2/114)ادجّقع فِْقوي   1)
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 :ادطؾب الثاين: الػصل بغ كؾامت اجلؿؾة الواحدة 2. 4. 2

وهذا افتَىٔع فألذان حلـ ، مفقؿػ ظذ هللًض نفٍمظ ا،ِّص ؿبؾ متممٓمهلل وذفؽ

 افتمفٔص:افهقرة مًْك  صّد صقرهممذمقم وٓ صؽ، ومـ ن

 ، ويسؽت، ثم يؽؿل:«أصفد أن ٓ إله»ن ظـد: وقو  ادمذّ ( 110)

ّدوا افقؿتػ : ّٕن افقؿػ ظذ )ٓ إفف  وؿػ ممْقع، وؿد ظَ مستبنع وهذا حلـ

ظتتذ ادستتتثْك دون آشتتتثْمر متتـ افقؿتتػ افَبتتٔا ادّْتتقع
(1)

، فقجتتقب ظتتدم 

تافسُقت افىقيؾ هللغ ادستثْك وادستثْك مْتف، هللختالف شتُت افتت ًِ ، ّل ٍْس نو اف

وآشتثْمر هللًد ضقل افٍهؾ ؽر صحٔا ظذ افتحَٔؼ
(2)

. 

وتًىٔتؾ، وؿتد  ـٍترهت : )افقؿتقف ظتذ )ٓ إفتف   698)ت  ؿمل افَراذم 

إػ نن يٍترغ  دشتُْدريص، ؾُتمن يّتصمهدت ذفؽ ذم متٗذن )ا،تممع افُبتر  هللمإل

ُسُف هْمفؽ، ثؿ يبتدئ إٓ اهلل  ٍَ َٕ
(3)

. 

افِحـ ـثر مـ افٍَٓمر، خلىقرتفوؿد ّٕبف ظذ هذا 
(4)

. 

                                        

،  1/188)، إيومح افقؿػ وآهللتتدار ٓهللتـ إٕبتمري  47)ص:يْير مثاًل: افَىع وآئتالف ٓهللـ افْحمس   1)

، مْتمر اهلتدى  1/775)ر ٓهللتـ ا،تزري ت، افْنت 128)ص:ادُتٍك ذم افقؿتػ وآهللتتدا ٕ؛ ظّترو افتداين 

 . 1/85)، اإلتَمن فِسٔقضل  1/247)، افزهمن فِزرـق  5)ص: فألصّقين

 . 7/488)حمصٔص افسمز   7)

 . 7/57)افذخرة فَِراذم   2)

  :ومْٓؿ  4)

  .145)ص:افدمردار احلٍْل ذم حتٍص اخلالن مـ احلٍْٔص:  -1

 ، واحلىتتمب ذم 1/781)افتقضتتٔا ذم  ، خِٔتتؾ هللتتـ إشتتحمق 7/57)متتـ ادمفُٔتتص: افَتتراذم ذم افتتذخرة  -7

 ، حمصتتٔص ادتتدين ظتتذ ـْتتقن 29)ص: ، ونهللتتق احلستتـ ادْتتقذم ذم ذح افًزيتتص 1/428)مقاهتتب ا،ِٔتتؾ 

  .1/174)، وافُنْموي ذم نشٓؾ اددارك 1/289)

 ، واهللتتـ حجتتر اهلٔتّتتل ذم ادتتْٓج افَتتقيؿ 267)ص:ل ذم إظتتالم افستتمجد تمتـ افنتتمؾًٔص: افبتتدر افزرـنتت -2

  .7/488) ، وافسمز ذم حمصٔتف 1/287)احلقار اددٕٔص  ، وافُردي ذم 24)ص:

  .1/579)مـ احلْمهللِص: اهللـ هللسمم ذم تقضٔا إحُمم  -4
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: )ومـ افقؿػ ظذ )ٓ إفف : ني ظذ هت  929)ت  ؿمل نهللق احلسـ ادْقذم 

اهلمر مـ )ٓ إفف  ٕن ؾٔف إصًمرًا هللتًىٔؾ إفقهٔص 
(1)

. 

ّٔص  خّؾ هللتمدًْك نحلـ حلًْم  هت : )إنْ  1149ت ) وؿمل افدمردار مـ احلٍْ

  شٓ إفف»هللىؾ .. ـمفقؿػ ظذ 
(2)

. 

نّن افقؿػ افذي يتٌر  شادحٔط افزهمين»هت  ذم  616)ت  اهللـ ممزه  وَٕؾ

هللف ادًْك مثؾ هذا ادقضتع ٓ يٍستد خهقصتًم متع ا،ٓتؾ وظتدم افتًّتد: ٕن ذم 

مراظمة افقؿػ وافقصؾ وآهللتدار إيَمع افْمس ذم احلرج خهقصًم ذم حؼ افًتقام 

وافًجؿ
(3)

. 

 :«اهلل أكز»( وقو  ادمّذن بغ كؾؿتي التؽبر: 210)

هت : ) ب آحساز ذم افتُبر ظـ افقؿٍص  957ت ) ؿمل افنٓمب افرمع 

 هللغ ـِّتٔف، ؾ٘ن وؿػ مل يها تُبره
(4)

. 

هتتت  مَتتدار افٍهتتؾ ادٍستتد، ؾَتتمل: )وظتتدم  1771ت ) وهللتتّغ هللٔجرمتتل 

ّل: ـام ذم  ًِ   شافًبمب»وؿٍص ضقيِص: هللٖن زادت ظذ شُتص افتٍََّْس واف
(5)

. 

طمهر ـالم ؾَٓمر احلْمهللِص ذم هللمب افهالة فزوم افقصتؾ هللتغ ـِتامت ا،ِّتص و

هت : )يًتز نن يتقايل افتُبتر، ؾت٘ن شتُت  1851)ت  افقاحدة، ؿمل افبٓقيت 

                                        

 . 29)ص:ذح افًزيص ٕ؛ احلسـ ادْقذم   1)

 . 145)ص:حتٍص اخلالن فِدمردار   7)

 . 1/279)ادحٔط افزهمين ٓهللـ ممزه   2)

 . 1/128)ؾتموى افرمع   4)

 . 1/287)ويْير: حمصٔص ا،ّؾ  . 7/14)حمصٔص هللٔجرمل   5)
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شُقتًم يُّْف ؾٔف افُالم مل تًَْد صالتف  شنـز»، وؿقفف: شاهلل»هللغ ؿقفف: 
(1)

. 

 وهذا يدل ظذ نّن هذا افقؿػ مـ افِحـ ا،ع ادبىؾ فألذان.

 :السؽت دم ادد( 310)

حّذر ظِامر إدار مـ صقرة مـ صقر افِحـ ذم ادد، وذفؽ إذا تٍْس ادتٗذن 

فِغ، ؾَْٔىع صقتف هللمحلرف فٔتحقل إػ ظدة ذم نثْمر مده حلروف ادد نو حروف ا

ٍَس.  نفٍمت ومهزات هللتَىًٔف هللمفَّْ

 

 تم بحؿد اهلل

 م ظذ كبقـا حمؿد وظذ آله وصحبهوصذ اهلل وشؾّ 

 كػع اهلل به كاتبه وقارئقه.

 

     

 

 

 

 

                                        

 . 1/789)حقار اإلؿْمع فِبٓقيت   1)
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 خمتصر

 شاملؤذننيإصالح حلن »
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َََ
َََ
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لََ
ا

 

 «أكز ءآهلل»
مّد اهلؿز من لػظ اجلاللة، 

 فتؽون كفؿزة آشتػفام
 30 جع

 «أكز وأهلل»
زيادة واو، مع مهزة الؼطع دم 

 ابتداء التؽبر
 1 جع

 «أكز واهلل»
زيادة واو، مع مهزة الوصل 

 دم ابتداء التؽبر
 2 مؽروه

 «أكبَر اهلل»
ظدم تغؾقظ الالم من لػظ 

 اجلاللة
 87 خال  إوػ

 «أكز اهلل»
ترك اددِّ الطبقعي دم إلف 

 الثاكقة من لػظ اجلاللة
 مؽروه

38 ،

57 

 31 خال  إوػ إصباع ادّد قبل اهلاء «أكز الالاه»

 36 جع قؾب اهلاء ألػاً  «أكز الال»

 50 مؽروه تسؽغ اهلاء من لػظ اجلاللة «أكز اهللْ»

 76 مؽروه فتح اهلاء من لػظ اجلاللة «أكز اهللَ»

 «َأْكَز  الؾُفو»
ة ومدها بحقث تؽون  ؿ  إصباع الض 

 كالواو مع إثبات مهزة الؼطع
 15 جع
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ُفو»  «ْاْكَز  الؾ 
فتؽون  إصباع الضؿة، ومدها

 كالواو، مع وصل اهلؿز
 جائز ظذ الصحقح

14 ،

15 

 «اْكَز اهللْ و»

 

 «أْكَز اهللْ و»

إصباع الضؿة ومدها بحقث 

تؽون كالواو مع إشؽان اهلاء 

 بلن يليت بسؽٍت يسر بعدها

 وصؾهشواًء قطع اهلؿز أو 

 14 جع

 101 جع الوقف بغ كؾؿتي التؽبر «أكبَر« »اهلل»

 71 خال  إوػ إشؼاط مهزة )أكز( «اكزاهلل »

 32 جع «أكز»مّد اهلؿزة دم  «آكزاهلل »

 «زكاهلل أ»
كطق الؽا  بؽا  إظجؿقة 

 )گ(
 61 جع

 61 جع قؾب الؽا  إػ الؼا  «أقزاهلل »

 61 جع قؾب الؽا  إػ الشغ «أصزاهلل »

 «أَكزاهلل »
فتح الؽا  من )أَكَز(، وإكام 

 هي شاكـة
 79 مؽروه

 77 مؽروه ضم الباء «أكُز اهلل »

 78 مؽروه كرس الباء «أكِز اهلل »

 5 جع تشديد الباء «أكز  اهلل »

 إصباع فتحة الباء ومدها «أكباراهلل »
جع، وحيتؿل أن 

 يؽون مؽروهاً 
16 

 6 خال  إوػ تشديد الراء «أكز  اهلل »

 «أكزُ اهلل »
الوقف ظذ الراء بالضؿة، ٓ 

 السؽون
 10 مؽروه
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 «اهلل أكز اهلل أكز»
وصُل مجؾتي التؽبر بصوت 

 وكػس واحد
 102 خال  إوػ

 «اهلل أكز أكزَ اهلل »

ظـد وصل التؽبرتغ، 

حتريك الراء بالػتحة أو 

 السؽون

 10 إوػ خال 

 62 جع قؾب الراء إػ الالم «أكبلاهلل »

 «راهلل أكبَ»
ترققق الراء دم التؽبر ظـد 

 الوقف ظؾقفا، وظـد وصؾفا
 خال  إوػ

90 ،

91 

 96 خال  إوػ تؽرار الراء دم التؽبر «راهلل أكبَ»

هلل
ٓ ا
ه إ
 إل
ٓ
ن 
د أ
صف
أ

 

أن ٓ إله إٓ  آصفُد »

 «اهلل
 33 جع أّول )أصفد(مّد اهلؿزة دم 

أن ٓ إله إٓ  أشفُد »

 «اهلل
 65 جع قؾب الشغ شقـاً 

أن ٓ إله إٓ  أصحُد »

 «اهلل
 66 جع قؾب اهلاء حاءاً 

د» أن ٓ إله إٓ  َأَصف 

 «اهلل
 7 مؽروه تشديد اهلاء من )أصّفد(

أن ٓ إله إٓ  أّصد»

 «اهلل

إخػاء اهلاء، وظدم كطؼفا من 

 )أصفد(
 37 جع

أن ٓ إله إٓ  َأْصَفادُ »

 «اهلل

إصباع الػتحة بعد اهلاء 

 ومّدها
 17 مؽروه

أن ٓ إله  أصَفُدو»

 «إٓ اهلل

إصباع ضؿة الدال حتى 

 تؽون واوًا مدّيةً 
 18 مؽروه
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أن ٓ إله إٓ  أصفْد »

 «اهلل
 51 مؽروه تسؽغ الدال من )أصفُد(

إله إٓ  أصفُد ٓ»

 «اهلل
 39 جع حذ  )أن(

ٓ إله إٓ  أن  أصَفد »

 «اهلل
 8 مؽروه تثؼقل )أّن(

ٓ إله إٓ  أنْ أصفُد »

 «اهلل

تسؽغ الـون )أْن( وترك 

 تشديدها بدون إدغام دم الالم
 53 مؽروه ظذ الراجح

ٓ إله إٓ  أنَ أصَفد »

 «اهلل

حتريك الـون بالػتحة، مع 

 ترك تشديدها
 مؽروه

13 ،

54 

ٓ إله إٓ  أن  أصفد »

 «اهلل

بتشديد الـون من )أن(، 

 وترك إدغامفا دم الالم بعدها
 55 مؽروه

ٓ إله إٓ  أّكاأصفُد »

 «اهلل

بنصباع الػتحة حتى تصبح 

 ألػاً 
 20 مؽروه

َٓ أصَفُد » إله إٓ  َأ

 «اهلل

ظدم كطق الـون وظدم تشديد 

 الالم
 45 جع

إٓ  الهأصفُد أن ٓ »

 «اهلل

)إله(، وظدم وصل مهز 

 إطفار اهلؿزة
 72 خال  إوػ

إٓ  يؾهأصفُد أن ٓ »

 «اهلل
 73 مؽروه قؾب اهلؿزة دم )إله( ياءً 

إٓ  إلهْ أصفد أن ٓ »

 «اهلل
 52 مؽروه تسؽغ اهلاء من )إلَه(

إٓ  إهَلاأصفُد أن ٓ »

 «اهلل

إصباع الػتحة ظذ )إله( 

 ومّدها حتى تؽون ألػاً 
 21 مؽروه
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إٓ  إهلاً أصفد أن ٓ »

 «اهلل

إصباع الػتحة ظذ )إله( 

ومّدها حتى تؽون ألػًا، 

 وتـويـفا

 9 مؽروه

 101 جع ويسؽت، ثم يؽؿل « أصفد أن ٓ إله»

 إٓأصفد أن ٓ إله »

 «اهلل

ترك الشدة التي دم )الالم( دم 

حر  آشتثـاء )إٓ(، 

 فتـطق كحر  اجلر )إػ(.

 45 مؽروه

أصفُد أن ٓ إله إٓ »

 «اهلل

ظدم تغؾقظ الالم من لػظ 

 اجلاللة
 88 خال  إوػ

أصفُد أن ٓ إله إٓ »

 «اهلل

ترك ادد الطبقعي دم إلف 

 الثاكقة من لػظ اجلاللة
 مؽروه

38 ،

58 

َأَصفد أن ٓ إله إٓ »

 «اهللُ

إطفار احلركة ظذ آخر 

 الشفادة مع الوقف ظؾقفا
 11 خال  إوػ

أصفُد أن ٓ إله إٓ »

 «اهللٌ

بتحريك لػظ اجلاللة 

 بالتـوين دم آخر اجلؿؾة
 12 مؽروه

أصفد أن ٓ إله إٓ »

 «الال
 40 جع إشؼاط اهلاء من لػظ اجلاللة

هلل
ل ا
شو
 ر
دًا
حمؿ
ن 
د أ
صف
أ

 

أن حمؿدًا  آصفُد »

 «رشول اهلل
 33 جع مّد اهلؿزة دم أّول )أصفد(

أن حمؿدًا  أصَفُدو»

 «رشول اهلل

إصباع ضؿة الدال حتى 

 تؽون واوًا مديةً 
 19 مؽروه

أن حمؿدًا  َأْصَفادُ »

 «رشول اهلل

إصباع الػتحة بعد اهلاء 

 ومّدها
 17 مؽروه
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حمؿدًا  أنْ أصفد »

 «رشول اهلل
)  47 جع ترك تشديد الـون دم )أن 

 ُموَ  داً أصفُد أّن »

 «رشوُل اهلل

ومّدها حتى  إصباع ضؿة ادقم

 تؽون واوًا مدّية
 23 مؽروه

 حُمامداً أصفُد أّن »

 «رشول اهلل

إصباع فتحة احلاء ومّدها 

 حتى تولد ألػًا مدية
 22 مؽروه

 حمؿَد أصفُد أّن »

 «رشول اهلل

ترك تـوين )حمؿد( وآكتػاء 

 بالػتح
 49 مؽروه

 حمؿٌد أصفد أّن »

 «رشول اهلل
 81 مؽروه ضّم )حمؿد(

 حمؿداً أصفُد أّن »

 «رشول اهلل

إطفار تـوين )حمؿدًا(، وترك 

 إدغام الدال دم الراء

خال  إوػ ظذ 

 الصحقح
56 

أصفد أن حمؿدًا »

 «اهلل رشول
 92 خال  إوػ ترققق الراء

أصفد أن حمؿدًا »

 «اهلل راشول

إصباع فتحة الراء من 

 )رشول( حتى تولد ألػًا مدّيةً 
 24 مؽروه

أصفد أن حمؿدًا »

 «اهلل رصول
 63 مؽروه قؾب السغ صاداً 

أصفد أن حمؿدًا »

 «اهلل رشول
 خال  إوػ تػخقم السغ دم )رشول اهلل(

94 ، 

63 

أصفد أن حمؿدًا »

 «اهلل رشوَل 
 80 مؽروه «رشول»بػتح الالم دم آخر 

أصفُد أّن حمؿدًا »

 «اهللرشول 

ترك ادد الطبقعي دم إلف 

 من لػظ اجلاللة الثاكقة
 مؽروه

38 ،

59 
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أصفد أن حمؿدًا »

 «اهللرشول 

ظدم تغؾقظ الالم من لػظ 

 اجلاللة
 89 خال  إوػ

أصفد أن حمؿدًا »

 «اهللِرشوُل 

إطفار احلركة ظذ آخر 

 الشفادة مع الوقف ظؾقفا
 11 خال  إوػ

الة
ص
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ذ
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 67 جع قؾب احلاء هاءاً  «ظذ الصالة هي  »

 «ظذ الصالة حاي»

إصباع الػتح ظذ احلاء من 

( ومّدها حتى تؽون  )َحي 

 ألػًا مدّيةً 

 25 مؽروه

 «ظذ الصالة حّقا»

إصباع الػتحة التي ظذ القاء 

 ،) ادشددة دم آخر )حي 

فتؽون كزيادة ألف مدّية دم 

 آخر الؽؾؿة

 26 مؽروه

 «ظذ الصالة َحَقا»

إصباع الػتحة التي ظذ القاء 

( ومدها دون  دم آخر )حي 

 تشديد القاء

 27 جع

 «ظذ الصالة حيَ »
ختػقف تشديدة القاء ِمن 

 «َحي  »
 48 مؽروه

الةحي  »  «ظص 
إدماج الؽؾامت ببعضفا، 

 وإشؼاط بعض احلرو 
 41 جع

 «السالةحّي ظذ »
ترققق الصاد دم )الصالة(، 

 حتى ُتؼؾب الصاد شقـاً 
 خال  إوػ 

64 ،

95 

 «الصآةحي ظذ »
إصباع فتحة الصاد ومّدها، 

 حتى توّلد ألػًا مدّية
 28 مؽروه
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 «الصالااةحي ظذ »
مّد حر  ادد مدًا زائدًا أكثر 

 من شت حركات
 34 مؽروه

 «الصالةحي ظذ »
ظدم تػخقم الالم من لػظ 

 )الصالة(
 93 خال  إوػ

 «الصالحي ظذ »
ترك الـطق بآخر حرٍ  من 

 اجلؿؾة
 43 جع

حي ظذ »

الْت   «الص 

الوقو  ظذ التاء من )حّي 

 ظذ الصالة(
 73 خال  إوػ

 «الصالةُ َحي ظذ »
ضّم التاء، أو كصبفا دم 

الة»  «الص 
 82 مؽروه

 «الصالةِ حّي ظذ »
إطفار احلركة ظذ آخر 

 احلقعؾة مع الوقف ظؾقفا
 11 خال  إوػ

ح
ال
لػ
ذ ا
 ظ
ي
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 68 جع هاءاً  قؾب احلاء «ظذ الػالح هي  »

 «ظذ الػالح حاي»

إصباع الػتح ظذ احلاء ِمن 

( ومّدها حتى تؽون  )َحي 

 ألػًا مدّيةً 

 25 مؽروه

 «ظذ الػالح حّقا»

إصباع الػتحة التي ظذ القاء 

 ،) ادشددة دم آخر )حي 

فتؽون كزيادة ألف مدّية دم 

 آخر الؽؾؿة

 26 مؽروه

 «ظذ الػالح َحَقا»

التي ظذ القاء إصباع الػتحة 

( ومدها دون  دم آخر )حي 

 تشديد القاء

 27 جع
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 «ظذ الػالح حيَ »
ختػقف تشديدة القاء ِمن 

 «َحي  »
 47 مؽروه

 «ظؾػالححي  »
إدماج الؽؾامت ببعضفا، 

 وإشؼاط بعض احلرو 
 42 جع

 «الػآححي ظذ »
إصباع فتحة الػاء ومّدها، 

 حتى تؽون ألػاً 
 29 مؽروه

 «الػالاححي ظذ »
مّد حر  ادد مدًا زائدًا أكثر 

 من شت حركات
 35 مؽروه

 «الػالحي ظذ »
ترك الـطق بآخر حر  من 

 اجلؿؾة
 44 جع

 «الػالُح َحي ظذ »
ضّم احلاء، أو فتحفا من 

 «الػالح»
 83 مؽروه

 «الػالِح حّي ظذ »
إطفار احلركة ظذ آخر 

 اجلؿؾة مع الوقف ظؾقفا
 11 خال  إوػ

هلل
ٓ ا
ه إ
 إل
ٓ

 

 3 مؽروه زيادة واو قبل اجلؿؾة «إله إٓ اهلل وٓ»

 60 مؽروه «ٓ»بسك ادد الطبقعي دم )ألف(  «إله إٓ اهلل َل »

 «إٓ اهلل الهٓ »
وصل مهز )إله(، وظدم 

 إطفار اهلؿزة
 72 خال  إوػ

 73 مؽروه قؾب اهلؿزة دم )إله( ياءً  «إٓ اهلل يؾهٓ »

 «اهللٓ إله إٓ »
ظدم تغؾقظ الالم من لػظ 

 اجلاللة
 88 خال  إوػ

 «اهللٓ إله إٓ »
ترك ادد الطبقعي دم إلف 

 الثاكقة من لػظ اجلاللة
 مؽروه

38 ،

58 
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 4 خال  إوػ اإلتقان هباء زائدة بعد اهلاء «الؾفهٓ إله إٓ »

 «اهللُٓ إله إٓ »
إطفار احلركة ظذ آخر 

 الشفادة مع الوقف ظؾقفا
 11 خال  إوػ

 40 جع إشؼاط اهلاء من لػظ اجلاللة «الالٓ إله إٓ »

مة
قا
إل
ا

 

 69 جع تغقر كطق الؼا  إػ اهلؿزة «الصالة آمتقد »

 69 جع تغقر كطق الؼا  إػ اجلقم  «الصالة جامتقد »

 69 جع تغقر كطق الؼا  إػ الغغ «الصالة غامتقد »

 69 مؽروه  تغقر كطق الؼا  إػ الؽا   «الصالة كامتقد »

 70 جائز كطق الؼا  بالؼا  ادشؼوقة «الصالة قامتقد »

قد قامت »

الْت   «الص 

الوقف ظذ التاء ادربوضة، 

 وكطؼفا تاء.
 75 خال  إوػ

 84 مؽروه ضّم )التاء( من )قامت( «الصالة قامُت قد »

 85 مؽروه كرس التاء ادربوضة «الصالةِ قد قامت »

 86 مؽروه فتح التاء ادربوضة «الصالةَ قد قامت »

ن
ذا
ٕ
ع ا
مجق
دم 

 

 اإلمالة دم إذان
مؽروه أو خال  

 إوػ
97 

 98 خال  إوَػ  ظدم الوقو  بغ مجؾتي التؽبر

 99 مؽروه وصل مجل إذان غر التؽبرات

 إضالة الػصل بغ مجل إذان
ما مل يطل  مؽروه،

 فقبطل إذان
100 

 103 مؽروه السؽت دم ادد
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 28 ..................................... :إذان دم الزيادة إول ادبحث. 1. 2

 78 .......... :افبىالن ذم ونثرهم إذان ذم افزيمدة ذم اخلالف حمؾ حترير* 

 28 ................................... :إذان ذم هللمفزيمدة افِحـ صقر* 

 21 ..................... :إذان ذم حرف زيمدة: إول ادىِب. 1. 1. 7

 21 ............. ش:نـز واهلل» نو ،شنـز ونهلل: »ادٗذن ؿقل  7 ،1)

 22 ............. :إذان لخر ذمش اهلل إٓ إفف وٓ: »ادٗذن ؿقل  2)

 22 ........................... ش:افِٓف إٓ إفف ٓ: »ادٗذن ؿقل  4)

 25 ........................ :إذان ذم صّدة زيمدة: افثمين ادىِب. 7. 1. 7

ِّف ؽر ذم افتنديد حُؿ*   25 ........................................ :حم
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 26 ................................. ش:نـزَّ  اهلل: »ادٗذن ؿقل  5)

 26 ................................. ش:نـزَّ  اهلل: »ادٗذن ؿقل  6)

د: »ادٗذن ؿقل  7) َّٓ  27 ................... ش:اهلل إٓ إفف ٓ نن َنَص

د: »ادٗذن ؿقل  8) َٓ  27 ................... ش:اهلل إٓ إفف ٓ ننَّ  نص

 29 .............................. :تْقيـ زيمدة: افثمفث ادىِب. 2. 1. 7

 29 ................... ش:اهلل إٓ إهلمً  ٓ نن نصٓد: »ادٗذن ؿقل  9)

 48 ............... :ادقجقدة ؽر حرـمت زيمدة: افراهللع ادىِب. 4. 1. 7

 41 ............................. ش:نـز اهلل» ذم افرار حتريؽ  18)

 47 .............................. :ظِٔٓم افقؿػ ظْد افرار حرـص: نوًٓ * 

 42 ........................... :هللًَدهم هللام وصِٓم ظْد افرار حرـص: ثمٕٔمً * 

 58 ........... :إوػ افتُبرة ؽر إذان يؾ لخر إظراب  11)

 51 .................. ش:اهللٌ إٓ إفف ٓ نن نصٓدُ : »ادٗذن ؿقل  17)

د: »ادٗذن ؿقل  12) َٓ  57 .................. ش:اهلل إٓ إفف ٓ ننَ  نص

 52 ......................... :احلرـمت إصبمع: اخلممس ادىِب. 5. 1. 7

َز  اهللْ: »ادٗذن ؿقل  15 ،14) ـْ ق» ،شوا ُٓ َِّ َز  اف ـْ  56 ........... ش:َن

 67 ...............................ش:نـبمر اهلل: »ادٗذن ؿقل  16)

مدُ : »ادٗذن ؿقل  17) َٓ  66 ................. ش:اهلل إٓ إفف ٓ نن َنْص

ُدو: »ادتتٗذن ؿتتقل  19 ،18) َٓ  نن نصتتٓدو» ،شاهلل إٓ إفتتف ٓ نن نصتت

 67 ............................................... ش:اهلل رشقل حمّداً 

ّٕم نصٓدُ » :ادٗذن ؿقل  78)  68 .................. ش:اهلل إٓ إفف ٓ ن

 68 ................. :شاهلل إٓ إهلَم ٓ نن نصٓدُ : »ادٗذن ؿقل  71)



 

 

 201 

 نصتٓدُ » نو ،شاهلل رشتقل حُمممتداً  ننّ  نصٓدُ : »ادٗذن ؿقل  72 ،77)

 68 ........................................... :شاهلل رشقُل  ُمقمَحَّداً  ننّ 

 69 ............. :شاهلل راشقل حمّداً  نن نصٓد: »ادٗذن ؿقل  74)

 78 .. :شافٍالح ظذ حمي» نو ،شافهالة ظذ حمي: »ادٗذن ؿقل  75)

ّٔم: »ادٗذن ؿقل  76) ّٔم» نو ،شافهالة ظذ ح  78 .. ش:افٍالح ظذ ح

َٔم: »ادٗذن ؿقل  77) َٔم» نو ،شافهالة ظذ َح  71 .. :شافٍالح ظذ َح

 77 . :شافٍمٓح ظذ حل» ،شافهمٓة ظذ حل: »ادٗذن ؿقل  79 ،78)

 72 ............................... :ادد زيمدة: افسمدس ادىِب. 6. 1. 7

 74 ............................... :إذان ذم ادد ذم اخلالف حمؾ حترير* 

 84 ............................... ش:نـز رلهلل: »ادٗذن ؿقل  28)

 87 ............ :اهلمر ؿبؾ اددّ  هلل٘صبمعش نـز اهلل: »ادٗذن ؿقل  21)

 97 ................................ ش:لـز اهلل: »ادٗذن ؿقل  27)

 حمّتتداً  نن لصتتٓدُ » ،شاهلل إٓ إفتتف ٓ نن لصتتٓدُ : »ادتتٗذن ؿتتقل  22)

 94 ..................................................... :شاهلل رشقل

 95 ............... ش:وافٍالح افهالة،: »مـ إفػ مدّ   25 ،24)

 98 ................................... :إذان من الـؼص: الثاين ادبحث. 2. 2

 99 ................. :إذان حروف مـ افَْص: إول ادىِب. 1. 7. 7

 188 ............................. ش:نـز افال: »ادٗذن ؿقل  26)

 181 ................. :شاهلل إٓ إفف ٓ نن نّصد: »ادٗذن ؿقل  27)

 187:وافنٓمدة افتُبر ذم ا،الفص فٍظ مـ فألفػ ادٗذن حذُف   28)
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 ،شافتال إٓ إفف ٓ نن نصٓد: »مـ ا،الفص فٍظ مـ اهلمر إشَمط  48)

 182 ............................. ش:افال إٓ إفف ٓ: »إذان لخر ذم نو

الة حلَّ : »ادٗذن ؿقل  47 ،41)  184 . ش:ظٍِالح حلَّ » نو ،شظهَّ

 184 ش:افٍال ظذ حل» نو ،شافهال ظذ حل: »ادٗذن ؿقل  44 ،42)

 187 ........... :ادندد احلرف هللتخٍٔػ افَْص: افثمين ادىِب. 7. 7. 7

 188 ..................... :ادنّدد احلرف ختٍٔػ ذم اخلالف حمؾ حترير* 

دُ : »ادٗذن ؿقل  45) َٓ َٓ  نص  118 .................. ش:اهلل إٓ إفف َن

َّٓ ) ٓم ختٍٔػ  46)  118 ....... ش:اهلل إٓ إفف ٓ نن نصٓد: »ذم  إ

 111 ....... :شاهلل رشقل حمّداً  ننْ  نصٓد: »ذم افْقن ختٍٔػ  47)

 111 .. ش:افٍالح ظذ حَل » نو ،شافهالة ظذ حَل : »ادٗذن ؿقل  48)

 112 ....................:افتْقيـ هللسك افَْص: افثمفث ادىِب. 2. 7. 7

 112 ............ ش:اهلل رشقل حمّدَ  ننّ  نصٓدُ : »ادٗذن ؿقل  49)

 114 ................. :احلروف حرـمت َٕص: افراهللع ادىِب. 4. 7. 7

 115 ............................. :شنـز اهللْ: »ادٗذن ؿقل  58)

 115 ................ ش:اهلل إٓ إفف ٓ نن نصٓدْ : »ادٗذن ؿقل  51)

 116 ................ ش:اهلل إٓ إففْ  ٓ نن نصٓد: »ادٗذن ؿقل  57)

 117 .......................... :اإلدؽمم ترك: اخلممس ادىِب. 5. 7. 7

 118 ................ ش:اهلل إٓ إفف ٓ ننْ  نصٓدُ : »ادٗذن ؿقل  52)

د: »ادٗذن ؿقل  54) َٓ  177 ................ ش:اهلل إٓ إفف ٓ ننَ  نص

 172 ................ ش:اهلل إٓ إفف ٓ ننَّ  نصٓد: »ادٗذن ؿقل  55)

 افدال إدؽمم هللسك ،شاهلل رشقل حمّداً  ننّ  نصٓدُ : »ادٗذن ؿقل  56)
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 175 ....................................................... :افرار ذم

 128 ...................... :افىبًٔل ادد ترك: افسمدس ادىِب. 6. 7. 7

 ا،الفص فٍظ مـ افثمٕٔص إفػ ذم افىبًٔل اددِّ  ترك  59 ،58 ،57)

 رشتقل حمّتداً  ننّ  نصتٓدُ » و ،شاهلل إٓ إفتف ٓ نن نصتٓدُ » و ،شنـز اهلل» ذم

 121 ...........................................................ش.اهلل

 128 .... :إذان ُيؾ لخر ذم افْمؾٔصش ٓ» ذم إفػ َمدّ  َؿْكُ   68)

 139 ..........................................:اإلبدال: الثالث ادبحث. 3. 2

 148 ..... :وتٌٔرهم إذان، حروف ذم اإلهللدال: إول ادىِب. 1. 2. 7

 147 ...................... ش:نـز اهلل» ذم افُمف ٕىؼ تٌٔر  61)

 142 ........  :َٓممً ) هللَِبٓمش نـز اهلل» ذم  افرار) ٕىؼ تٌٔر  67)

 ذم وافهتتتتمد ،شاهلل رشتتتتقل» ذم افستتتتغ ٕىتتتتؼ تٌٔتتتتر  64 ،62)

 142 ..................................................... ش:افهالة»

 144 ........... ش:نصٓدُ » ذم اهلمر نو افنغ، ٕىؼ تٌٔر  66 ،65)

 ظتتذ حتتل» ،شافهتتالة ظتتذ حتتل» ذم احلتتمر ٕىتتؼ تٌٔتتر  68 ،67)

 144 ....................................................... :شافٍالح

 145 ............. ش:افهالة ؿممت ؿد» ذم افَمف ٕىؼ تٌٔر  69)

 149 ... :ادًَقدة هللمفَمفش افهالة ؿممت ؿد» ذم افَمف ٕىؼ  78)

 155 .............................. :شاـز اهلل: »ادٗذن ؿقل  71)

 155 .. :وصؾٍ  ؛ّزة ،شاهلل إٓ افف ٓ نن نصٓدُ : »ادٗذن ؿقل  77)

 156 ................ ش:اهلل إٓ يِف ٓ نن نصٓدُ : »ادٗذن ؿقل  72)

الْت  ظذ حل: »ادٗذن ؿقل  74)  156 ... :افتمر ظذ ويَػ ،شافهَّ
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تالْت  ؿممتت ؿتد: »اإلؿممتص ذم ادٗذن ؿقل  75)  ظتذ ويَتػ ،شافهَّ

 157 .......................................................... :افتمر

 حرـتتتمت ذم اخلىتتتٖ وهتتتق) فِحرـتتتمت اإلهللتتتدال: افثتتتمين ادىِتتتب. 7. 2. 7

 158 .........................................................  :افُِامت

 158 ............. :إذان ذم اإلظراب ذم افِحـ ذم اخلالف حمؾ حترير* 

 168 ............................. ش:نـز اهللَ: »ادٗذن ؿقل  76)

 168 .......... ش:نـِز  اهلل» نو ،شنـُز  اهلل: »ادٗذن ؿقل  78 ،77)

بتر اهلل: »ادٗذن ؿقل  79) ـَ  161 ............................. ش:ن
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 166 .......... ش:افهالة ؿممُت  ؿد: »اإلؿممص ذم ادٗذن ؿقل  84)

 ؿتتد» نو ،شافهتتالةَ  ؿممتتت ؿتتد: »اإلؿممتتص ذم ادتتٗذن ؿتتقل  86 ،85)

 166 ............................................... :شافهالةِ  ؿممت

 167 ................. :احلرف صٍص ذم اإلهللدال: افثمفث ادىِب. 2. 2. 7

 168 :إذان ذم ا،الفص فٍظ مـ افالم تٌِٔظ ظدم  89 ،88 ،87)

 وظْتتد ظِٔٓتتم، افقؿتتػ ظْتتد افتُبتتر ذم افتترار ترؿٔتتؼ  91 ،98)

 169 ....................................................... :وصِٓم

 178 ......................... ش:اهلل رشقل» ذم افرار ترؿٔؼ  97)

 171 ................ ش:افهالة» فٍظ مـ افالم تٍخٔؿ ظدم  92)

 171 ....................... ش:اهلل رشقل» ذم افسغ تٍخٔؿ  94)
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 177 ...........................  :افهالة) ذم افهمد ترؿٔؼ  95)

 177 ............................... :افتُبر ذم افرار تُرار  96)

 175 .................................... :إذان ذم اإلممفص  97)

 176 ................................. :والوصل الوقف: الرابع ادبحث. 4. 2

 177 .................. :إذان يؾ هللغ افٍهؾ: إول ادىِب. 1. 4. 7

 177 ..................... :افتُبر يِتل هللغ افقؿقف ظدم  98)

 188 .................... :افتُبرات ؽر إذان يؾ وصؾ  99)

 181 ...................... :إذان يؾ هللغ افٍهؾ إضمفص  188)

 184 ......... :افقاحدة ا،ِّص ـِامت هللغ افٍهؾ: افثمين ادىِب 7. 4. 7

 ثتتؿ ويستتُت، ،شإفتتف ٓ نن نصتتٓد: »ظْتتد ادتتّٗذن وؿتتقف  181)

 184 ......................................................... :يُّؾ

 185 ....... ش:نـز اهلل: »افتُبر ـِّتل هللغ ادّٗذن وؿقف  187)

 186 .................................... :ادد ذم افسُت  182)
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