
 السكت والمطع

 :تعرٌُف السَّْكتِ 

 .1َسَكَت الرجل عن الكالم أي امتنع عنه :ٌمال .المنع :السكت لغة

لَْطُع الصوت على الكلمة المرآنٌة زمنًا ٌسًٌرا من غٌر تنفس ممداره حركتان، وهو  :واصطالًحا

ت   .2الرواٌة بهممٌد بالسماع والنمل كما لال اإلمام ابن الجزري فال ٌجوز إال فٌما صحَّ

ولد ُروي السَّْكت وجوبًا عن حفص فً أربعة مواضع بمعنى إذا وصل الكلمة بما بعدها فلٌس له 

 :وفٌما ٌلً بٌان هذه المواضع إال السَّكت،

 .1بالكهف {َولَْم ٌَْجعَْل لَهُ ِعَوًجا، لًٌَِّما} :من لوله تعالى "عوًجا" :السكت على ألف :أوال

ٌْلَنَا َمْن بَعَثَنَا ِمْن َمْرلَِدنَا } :من لوله سبحانه "مرلدنا" :لفالسَّْكت على أ :ثانًٌا لَالُوا ٌَا َو

 .2"ٌس"بـ {َهذَا

 .3بالمٌامة {َولٌَِل َمْن َراق  } :من لوله تعالى "من" :السَّْكت على نون :ثالثًا

وعالمة  4بالمطففٌن {َعلَى لُلُوبِِهمْ َكالَّ بَْل َراَن } :من لوله َعزَّ ِمْن لائل "بل" :السَّكت على الم :رابعًا

 .على الكلمة المطلوب السكت علٌها كما ترى فً األمثلة "س" السكت فً المصحف وضع

 :ولد أشار اإلمام الشاطبً إلى هذه المواضع بموله

 وسكتة حفص دون لطع لطٌفة ... على ألف التنوٌن فً عوجا بَال

 والبالون ال سكت موصالوفً نون من راق ومرلدنا وال ... م بل ران 

 :كما روي السكت عن حفص جواًزا فً موضعٌن

السَّكت بٌن سورتً األنفال وبراءة، وهو أحد أوجه ثالثة سبك الكالم علٌها وهً المطع  :أوال

 .والسكت والوصل

 5 {سُْلَطانٌَِهْ  َما أَْغنَى َعّنًِ َماِلٌَْه، َهلََن َعنًِّ} :من لوله تعالى "مالٌه" السكت على الهاء فً :ثانًٌا

 .بالحالة فٌجوز لحفص السكت وعدمه فً حالة الوصل، والسكت هو الممدَّم فً األداء

 :تعرٌُف المَْطعِ 

 .1هو اإلبانة واإلزالة. تمول لطعت الشجرة إذا ابنتها وأزلتها :المطع لغة



فإذا عاد إلٌها لطع المراءة رأًسا واالنصراف عنها إلى أمر خارجً ال عاللة له بها،  :واصطالًحا

 .مرة ثانٌة استحب له أن ٌستعٌذ

وال ٌكون لطع المراءة إال فً أواخر السور أو على رءوس اآلي على األلل؛ ألن رءوس اآلي فً 

ولد ذكر اإلمام ابن الجزري فً النشر بسند متصل إلى عبد هللا بن أبً الهذٌل  ،2نفسها مماطع

وا بعضها. وعبد هللا بن أبً الهذٌل تابعً كانوا ٌكرهون أن ٌمرءوا اآلٌة وٌََدعُ  :لال

 .اهـ. منه بلفظه 3كانوا، ٌدل على أن الصحابة كانوا ٌكرهون ذلن وهللا تعالى أعلم :ولوله كبٌر،

 


