
لقرآن: كتاب  ا أصول  واإلشارات يف  لقواعد    ا
لرضا احلموي: املؤلف  ا بن أيب   ا

  .مقدمة املؤلف

  .بسم اللَِّه الرمحن الرحيم
  .احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد، وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا

فهذه مقدمة تشتمل على مسائل . اما بعد :أبو العباس أمحد بن عمر احلموي -تعاىل  -قال العبد الفقري إىل اهللا 
يفتقر غليها املشتغلون بفن القراءة مجعتها عن سؤال بعض اإلخوان رجا املغفرة، والرضوان واهللا حسيب ونعم 

  .املستعان
مسألة يف تفضيل بعض القرآن على بعض وفاقا البن راهويه نصا، وابن سريج، والقاضي أيب يعلى يف ظاهر كالمهما 

  .وهو راجع إىل األجر ال يف ذات احلروف على األصح. لنووي خالفا لألشعري والقاضي أيب بكرواختاره ا
بالنسبة إىل بعضه األفضل مسلم وملزم؛ إذ ال : واختاره النووي خالفا البن تيمية فإن قيل يلزم مفضولية البعض قلنا

الغرض خصوص الفاضلية بني بعض حمذور كإثبات الفصيح، واألفصح، وبالنسبة إىل مطلق الكالم ممنوع؛ إذ 
  .تعدل ثلث القرآن) قُل ُهَو اللَُه أََحٌد: (القرآن نظرا إىل متعلقه كما يف الصحيحني

الن القران على ثالثة احناء،قصص،واحكام وصفات فلتمحضها للصفات كانت جزءا من :قال املازري
  .وسكت عليه عياض.الثالثة

  جر قارئها قدر اجر الثلث ابتداء،مث تستويان يف التضعيف ا.واالصح بناء على تعلق الفضيلة باالجر

  فصل يف قوله

  أنزل اهللا القرآن على سبعة أحرف

  .ويف السبعة األحرف أقوال. العدد فيها خاص يف األصح: مسألة
  .معان كاحلظر، واإلباحة، وحنومها: أحدمها
  .صور النطق كاإلدغام، واإلظهار، وحنومها: الثاين
  .وهو ظاهر قول ابن شهاب. واأللفاظ احلروف،: الثالث
وهو ظاهر قول الشاطيب وضعفه . حكاه القاضي عياض، وابن قرقول، وغريمها. األوجه، والقراءات السبع: الرابع

وهو الذي . بل الصواب أن القراءات السبع على حرف واحد من السبعة. وحكي االمجاع على بطالنه. احملققون
  .املصحف عليه -رضي اهللا عنه  -مجع عثمان 
  .وهو قول أيب عبيد وصححه مكي واجلعربي وابن جبارة، وغريهم. لغات للعرب مجلة: اخلامس
  .خيصها مبضر: السادس
  .وهو باطل باإلمجاع) مسيع بصري(، )غفور رحيم(خواتيم اآليات كجعله موضع : السابع

  .وهذا يدل عليه( أو غفورا رحيما فاهللا كذلك إن قلت كان اهللا مسيعا عليما)ويف احلديث . واإلمجاع على منع التغيري



تبديل كلمة يف موضع كلمة خيتلف اخلط بينهما، ونقصان كلمة، : وهو قول الطربي قال مكي يف التبيان: الثامن
وزيادة أخرى؛ فمنع خط املصحف اجملمع عليه ما زاد على حرف واحد؛ ألن االختالف ال يقع إال بتغري اخلط يف 

  .ابن حبان مخسة وثالثني قوالرأي العني وحكى 
  .وحنوها) بيس(مل جيتمع السبعة يف كلمة يف األصح وقيل مجعت يف : مسألة
رضي اهللا  -من جتويز القراءة باملعىن، وال يصح وعن أيب حنيفة  -رضي اهللا عنه  -حكي عن ابن مسعود : مسألة

  .جوازها بالفارسية وعنه بشرط العجز عن العربية -عنه 
وذكر . الصحيح أن السبعة استفاضت وضبطتها األمة، وأثبتها عثمان رضي اهللا عنه يف مصحفه: قال القاضي

الطحاوي يف ابتداء األمر تسهيال على العرب الختالف لغاهتم، وعسر اجتماعهم على لغة، فلما النت هلم اللغات، 
  .وتذللت ألسنتهم ارتفعت حبرف واحد، فصار الناس إليه، وانعقد إمجاعهم عليه

رضي اهللا عنه  -واحد من االحرف السبعة وهو الذي مجع عثمان . السبع: قال الداوودي وابن أيب صفرة املالكي
  .وكذلك قال النحاس وعول عليه مكي والسمرقندي وغريمها. املصحف عليه -

إن اختلف : لثهاحبرف، وأذن يف الستة أو قاله بالسبعة مجيعا على ثالث أقوال ثا -تعاىل  -واختلفوا هل قال اهللا 
معىن القراءتني كان قائال هبما، وإن ائتلف فبحرف، وأذن يف اآلخر؛ وهو قول السمرقندي والصواب أنه قال 

  .بالسبعة واال لزم أن بعض القرآن ليس بكالم اهللا حقيقة
ه أبو ووافق -وهو من رواة عاصم  -حكى البغوي اإلمجاع على تواتر العشرة؛ ونذكر أبوبكر بن عياش : مسألة

. احلسن السبكي وغريه وعليه مجهور القراء؛ وضابط االحرف السبعة ما تواتر سندا واستقام عربية، ووافق رمسا
  .ذكره املهدوي، ومكي، واجلعربي، وابن جبارة وصاحب الكفاية وابن خلف

  .املعترب تواتر السند، والزمه اآلخران وهو كما قال: قال اجلعربي
كر بن جماهد على رأس املئة الثالثة ببغداد؛ وجعلها سبعا ليوافق يف األشياخ عدد وأول من مجع السبع أبو ب

  . األحرف، ومل يرد حصر التواتر يف سبع هؤالء، وخص هؤالء لكوهنم أشهر القراء من أشهر األمصار

ية بزيادة ومجع قوم الثمان. ومجع ابن جبري كتابا يذكر فيه اخلمسة، وأسقط محزة والكسائي وهو قبل ابن جماهد
  .يعقوب احلضرمي

  .جعلها ابن جماهد سبعة على عدة املصاحف اليت كتبها عثمان واألول أصح: وقيل
  .ذكره مكي يف اإلبانة والنووي يف التبيان. والصحيح أن املصاحف العثمانية مخسة
كتب  - عليه رضوان اهللا -ذكره غري واحد واملشهور أن عثمان . ومل يكتبها عثمان بيده؛ وإمنا كتبت بأمره

  .مصحفا واحدا، واألرجح أنه يف املدينة النبوية على ساكنها أفضل الصالة والسالم

  مسألة

ذهب قوم من الفقهاء، واملتكلمني والقراء إىل اشتمال املصحف العثماين على األحرف السبعة وهو قول القاضي أيب 
  .قت على نقل املصحف العثماين وترك غريهبكر بناء على امتناع إمهال شيء من األحرف على األمة، وقد اتف

  .وال جيوز أن ينهى عن بعض األحرف السبعة اليت أذن فيها الشارع صلى اهللا عليه وسلم: قال هؤالء
  .واألول أظهر إذ لو جعله مشتمال على األحرف السبعة مل يزل اخللف؛ ومقصوده جبمعه إزالته



  .نهوجرده عن النقط والضبط لئال يتحجر على حرف بعي
وأجاب ابن جرير الطربي عن قول القاضي وموافقيه أن األمة مل تكلف القراءة بالسبعة وإمنا رخص هلم يف ذلك؛ 

وال جيب اإلتيان (. هون على أميت: )يف بعض ألفاظ خرب السبعة -صلى اهللا عليه وسلم  -وكذلك قال رسول اهللا 
  . بالرخص

  مسألة

يات بالوحي عن اجلمهور، وحكي عليه اإلمجاع وحكى القرطيب ترتيب السور فعل الصحابة على األصح واآل
  .وكذلك اختلفت املصاحف يف ترتيب السور دون اآلي. قولني
  .ما ال يثبت كونه من األحرف السبعة ال جيب القطع بنفيه خالفا لبعض املتكلمني: فصل

قال بعض (. ن القرآن غري اليت يف النملأهنا م)وقد قطع اإلمام أبوبكر خبطأ الشافعي، وموافقيه يف إثبات البسملة 
 -رضي اهللا عنهم  -والصواب القطع خبطأ القاضي، وموافقيه، وأهنا آية من القرآن حيث أثبتها الصحابة : املتأخرين

  . مع جتريد املصاحف عن التفسري، وحنوه مما ليس قرآنا

  فصل

  االختالف بني القراء

( كَينُشرُكٌم)وخمتلف فيهما ( ُجذوة)سمع مؤتلف يف املعىن كتثليث جيم فيما حيتمله الرسم على ضربني خمتلف يف ال
صلى  -: وسبب اخلالف أن عرف الصحابة عدم إنكار كل منهم على اآلخر بعد قوله: )قال مكي(. يَسيِّرُكُم)و 

  (.أنزل القرآن على سبعة أحرف)اهللا عليه وسلم 
كل منهم أهل مصره بقراءته اليت كان يقرأ هبا يف عهد  وبعث صلى اهللا لعيه وسلم بعضهم إىل االمصار، فأقرأ

فاختلف قراء االمصار الختالف من أقرأهم من الصحابة مث بعث عثمان  -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  .واهللا أعلم. املصاحف فحفظوا ما وافق رمسه، ورفضوا ما خالفه، وأخذ بذلك اآلخر عن الغابر

من التابعني فما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شك به واحد تركته حىت ألفت هذه قرأت على سبعني : قال نافع
وقرأ الكسائي على محزة وغريه، فاختار من قراءة غريه حنوا من ثالمثائة حرف، وكذا أبو عمرو على ابن . القراءة

  . كثري، وخالفه يف حنو ثالثة آالف حرف اختارها من قراءة غريه

  فصل

  لقرآناختلف فيمن مجع ا

  يف عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: فقيل. مخسة؛ فعد املربعون أبيا، ومعاذا، وزيد بن ثابت، وأبا زيد وهو قول أنس: ستة وقيل: أربعة، وقيل: فقيل
وعد بعضهم جممع بن جارية وساملا موىل أيب حذيفة وترك زيدا، وأبا زيد وعثمان، . من أبو زيد قال بعض عموميت



مل يقرأ القرآن على عهد : وحكى ابن عيينة عن الشعيب أنه قال. وعد بعضهم أبا الدرداء مكان متيم. داريومتيما ال
أُيب، ومعاذ، وأبو الدرداء، وسعد بن عبيد القاري : إال ستة كلهم من األنصار -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

  .واألول أظهر. ال: فقيل هو ابن ثابت، وقيل. وأبوزيد، وزيد
  .غلب زيد بن ثابت الناس بالقرآن، والفرائض: وقال الشعيب

من األنصار سعد بن عبيد، ومن  -صلى اهللا عليه وسلم  -أول من حفظ القرآن على عهد رسول اهللا : وقيل
  . اخلزرج أيب ومعاذ، واخلالف يف غريمها واجلمهور على عثمان وزيد ومتيم

قرآن من أربعة عبد اهللا بن مسعود، ومعاذ، وأُيب، وسامل موىل أيب خذوا ال: قال صلى اهللا عليه وسلم: فإن قيل
 -أحدمها أن هؤالء مل يكونوا مشهورين مبا نسب إليهم النيب : حذيفة، وسكت عمن سواهم فاجلواب من وجهني

مل  فذكر لينبه عليهم، وسكت عن غريهم لشهرهتم، ويؤيده إمجاع النقلة عن ابن مسعود أنه -صلى اهللا عليه وسلم 
  .يكن مجع القرآن يف عهده صلى اهللا عليه وسلم

سبعني  -صلى اهللا عليه وسلم  -مجعت يف عهده بضعا وسبعني سورة وتلقنت من يف رسول اهللا : قال ابن مسعود
  .سورة

قال هذا القول، ومل يكن يف القوم أقرأ منهم، مث حدث بعدهم من  -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : الوجه الثاين
من أراد أن يسمع القرآن كما أنزل فليسمعه من )قوله صلى اهللا عليه وسلم : وإن قيل. و أرفع منهم كزيد، وحنوهه

  .يدل على اعتماد قراءته، واألخذ حبرفه مطلقا فلم تركت قراءته حىت منع منها مالك بن أنس وغريه( يف ابن أم عبد
حض على متابعة ابن  -صلى اهللا عليه وسلم  -ن النيب فاجلواب عنه ما حكاه مكي عن احلسني بن علي اجلعفي أ

...( من أراد أن يسمع القرآن: )ويشهد لذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم يف الرواية األوىل. مسعود يف الترتيل
  .املخالف للرسميعين الترتيل ال حرفه : قال اجلعفي. احلديث
وال ميتنع أن يريد احلرف الذي كان يقرأ به، وحنن نقرأ به، ونرغب فيه، ونرويه ما مل خيالف خط : قال مكي

املصحف، فإن خالفه مل نكذب به، وال نقرأ به النعقاد إمجاع الصحابة على خالفه ولكونه نقل آحادا، والقراءات ال 
ما روي من قراءة : سعود ولذلك قال مالك، واإلمام إمساعيل القاضيتثبت بذلك وألنا ال نقطع بصحته عن ابن م

ابن مسعود وغريه مما خيالف خط املصحف ليس ألحد من الناس أن يقرأ به اليوم؛ ألن الناس ال يعلمون علم يقني 
يعرف  أهنا قراءة ابن مسعود، وإمنا هو شيء يرويه بعض من حيمل احلديث؛ فال جيوز فال يعدل عن اليقني ما ال

  .هذا لفظ اإلمام إمساعيل وخامته. بعينه
  .كتب اإلمام على حرف أيب يف األصح؛ ألنه على العرضة األخرية

  .وقيل على حرف زيد بن ثابت

  باب األصول الدائرة يف استعمال القراءة

  .مطلقا لكان حسناإن التسمية عبارة عن ذكر اسم اهللا : ولو قيل. التسمية، والبسملة قطع اجلمهور بترافدمها: أوهلا
  .املد وهو طبيعيي وعرضي فالطبيعي ما مل يتم احلرف بدونه، والعرضي ما عرض زائد عليه لعلة كاهلمز وحنوه: الثاين
  .املطل، ومها عبارتان عن املد: املط، والرابع: الثالث
ك أحدمها عن اآلخر، وهو اللني وهو اجلاري مع املد من صوت القارىء ممزوجا مبده طبعا، وارتباطا ال ينف: اخلامس



  .وحنوه فكل حرف مد حرف لني وال عكس( قول)أخص من املدن إلطالقه على املد الطبيعي من 
  .به جسم احلرف، ويتم به وزانه( يقوم)القصر، وهو عبارة عن املد الطبيعي الذي : السادس
ن انفصل عن اهلمز الذي بعده،ن االعتبار عبارة عن القصر عند من اعترب حرف املد، واللني، فقصره إ: السابع

  .ومده إن اتصل هبا فسمي اعتبارا هبذا النظر، وهذا صنع ابن كثري والسوسي، وعيسى، وأيب عمرو يف طريق عنهما
التمكني أطلقه بعضهم على القصر أيضا باعتبار كونه أمكن يف احلركة، وأطلقه األكثر على املد العرضي، : الثامن

  .وحنومها) الذي يوسوس(و ( قالوا وأقبلوا: )اصطالحا، فيدخل فيه املد يف حنو وهو أصح استعماال، وأشهر
  .االتساع، وهو إمتام حكم مطلوب لتضعيف احلركة قبل اهلمز عند من يقرأ به فتنقلب ألفا: التاسع

  .وهو قريب مما قبله. وقد يعرب به عن اجملىيء بكمال احلركة من غري اختالس: قال أبو األصبغ
اإلدغام، وهو لغة إدخال شيء يف شيء، واصطالحا جعل احلرفني حرفا مشددا، وصريورته كذلك و جعل : العاشر

املراد إدغامه كاملدغم فيه، فإذا متاثال، وحترك األول كان جائزا اإلدغام وإن سكن كان واجب اإلدغام فإن بقي 
عليه احملققون كأيب العباس وصاحبه أيب وأطلقه . نعت من نعوت املدغم فليس اإلدغام صحيحا، وهو باالخفاء أشبه

  .االصبغ، غريمها
النطق بكل من احلرفني بعد صريورهتما جسما واحدا : احلادي عشر اإلظهار، وهو ضده حكما، وتوجيها، وصفته

  .على كمال زنته، ومتام بنيته
  .البيان وهو مبعناه: الثاين عشر
نة لفظا ليدخل التنوين، وذلك مل يلق حرف حلق، ويف اخلاء، اإلخفاء وهو يف الغنة عند النون الساك: الثالث عشر

  . عدم الغنة عندها. والغني املعجمتني، والراء، والالم خالف للجمهور واملشهور

  .وقد يعرب به عن االختالس: قال أبو أصبغ
  .ألنه إخفاء عن احلركة بالنسبة إىل إكماهلا: قلت

  ).كسميع بصري(وين قبل الباء ميما خالصة وهو إبدال النون، والتن: القلب: الرابع عشر
  .التسهيل، وهو صرف اهلمزة عن حدها نطقا وهو ثالث أضرب: اخلامس عشر

  .بني بني، وهو إجياد حرف بني مهزة وحرف مد: أوهلا
  .احلذف رأسا كيسال: والثاين
  .ت، أو انفتح ألفا كيايتالبدل احملض، وهو إبداهلا إن انضم ما قبلها واوا كيويد، أو انكسر ياء كإي: الثالث

وحنوها وعرب به ( عليه)التخفيف، وهو مبعىن التسهيل؛ ويستعمل عبارة عن حذف صلة اهلاء يف : السادس عشر
  .غالبا عن فك املشدد

  .التشديد، وهو ضده يف العبارة اآلخرة: السابع عشر
( ثقال)هلاءات فظهر يل أنه إمنا مسي قال أبواألصبغ يف كتاب املرشد هو رد الصالت إىل ا: التثقيل: الثامن عشر

  .التشديد والتثقيل واحد: وقال بعض أهل هذا الشأن. بالنسبة إىل اهلاءات املختلسة؛ إذ هو أسهل على النطق
فالظاهر بأن التشديد أخص ألنه حبس حمل النطق، وهو خمرج احلرف املنطوق به . وقطع اجلعربي يف العقود بالفرق

  .مشددا
  .عليه لثقله على الناطق ويطلق أيضا على رد صلة امليم قياسا فكل تشديد تثقيل، وال عكس يطلق: والتثقيل
ال يصح قياس اهلاء على امليم يف هذا احلكم؛ ألن مرجعها إىل االختالس ومرجع امليم إىل السكون بدليل : فإن قيل



  .السكونعدم ورود النقل باختالس ميم اجلمع، وإمنا اخلالف فيها دائر بني الصلة، و
أحدمها قطع النظر عن األصل؛ والكالم إمنا هو يف موجب الثقل، وهو حصول : قلت اجلواب عنه من وجهني

  .الزيادة على األصل مطلقا؛ واجلامع بينهما املسوغ للقياس كون كل منهما أثقل على الناطق مما كان عليه أوال
مث ميد احلركة؛ ليصريها حرفا؛ ففي كل من الفعلني إذ املختلس يزيد يف احلركة؛ ليتم حرف مد، واملسكن حيرك، 

  .زيادة كلفة؛ فثقلت حينئذ صلة امليم لوجود الزيادة كما ثقلت صلة اهلاء لوجود الزيادة
على تقدير النظر إىل األصل املرجوع عليه يف اهلاء، وامليم، فالتعبري بالتثقيل عن صلة امليم اجلمعية أوىل : الوجه الثاين
ه عن صلة اهلاء، ويشهد لذلك أن صلة امليم حتتاج إىل حركة أوال، إذ امليم تكون ساكنة يف األصل، مث من التعبري ب

بعد حصول صورة احلركة تأيت بالصلة؛ وصلة اهلاء تكون احلركة فيها موجودة قبل صلتها؛ فالصلة يف امليم أثقل؛ إذ 
الناطق بصلة اهلاء يتكلف الصلة ال غري لوجود أحدمها التحريك، والثاين صلة احلركة؛ و: الناطق يتكلف أمرين

  .احلركة قبل
وما زاد التكلف له كان أثقل، وما كان أثقل، فالتعبري عنه بالثقل أوىل من التعبري به عما دونه يف الثقل، وأقرب 

  .حقيقة
  .التتميم وهو عبارة عن التقيل غري أهنم جعلوه خمصوصا بصلة امليمات: التاسع عشر
قل وهو احلذف املذكور يف أضرب التسهيل سالفا، ونظم عبارته قوم بنقل حركة اهلمزة إىل الساكنة الن: العشرون

) َمن أَسَّس(قبلها؛ فإن كانت اهلمزة مفتوحة فتح الساكن، أو مضمومة ضم الساكن، أو مكسورة كسر كاألرض و 
  .واالميان

  .مز على صورته كامل الصفة من خمرجهالتحقيق، وهو ضد التسهيل، وهو اإلتيان باهل: احلادي والعشرون
وهو حتريك ياء االضافة بالفتح، وعرب املتأخرون عنه بالفتح؛ واألول أجود الستغناء : اإلرسال: الثاين والعشرون

  .املعرب به عن التنصيص على حمل الفتح؛ إذ التعبري باإلرسال خيصصه بياء االضافة عرفا
  .هي ضد الفتح :قال األصبغ. اإلمالة: الثالث والعشرون

نطق بألف : أحدمها الكربى، وهي املرادة عند اإلطالق؛ وحدها: وهلذا عرب عنها بالكسر؛ وهي ضربان: قلت
النطق بألف منصرفة : الصغرى، ويعرب عنها بالتقليل، وبني بني؛ وحدها: والثاين. خالصة فتصرف إىل الكسر كثريا

  .إىل الكسر قليال
  .طح، واإلضجاع، ومها عبارتنا قدميتان عن اإلمالة الكربىالب: الرابع واخلامس والعشرون

التغليظ، وهو مسن يعتري احلرف املراد تغليظه فيمأل الفم حال النطق والتفخيم : التغليظ: السادس والعشرون
  .مبعناه

وح أحدمها يدخل على املفت: الترقيق، وهو حنول يعتري احلرف على ضد ما قبله، وهو ضربان: السابع والعشرون
  .كاإلمالة، واآلخر يدخل على غري املفتوح كالراءات فكل إمالة ترقيق، وال عكس

الروم، وهو إذهاب أكثر احلركة، وإبقاء جزء منها حال الوقف؛ وفائدته االعالم بأصل احلركة : الثامن والعشرون
  .لريتفع جهالة السامع

صوت دليال على ضم املوقوف عليه ومن مث  اإلمشام، وهو ضم الشفتني عند الوقف من غري: التاسع والعشرون
اختص باملضموم واملرفوع، والروم يستعمل فيهما، ويف الكسر واجلر ومل يستعمل يف الفتح، وال يف النصب خالفا 

  .ملن شذ به من أهل األداء



  .واستعملها أبو بشر سيبويه يف احلركات كلها
  .بذهاهبا، وهي كاملة الوزن، والصفة االختالس، وهو إسراع باحلركة ليحكم السامع: الثالثون

  .االختطاف، وهو مبعناه: احلادي والثالثون
  .واهللا أعلم. اإلشباع وهو ضدمها، و سبق معناه يف االتساع: الثاين والثالثون

  .فصل احلركات رفع، ونصب، وجر، وصفة النطق بكل منهن أن تأيت هبا على النصف من أمها
  .صريورهتا حرفا، وذلك حنو قبيح وزيادة يف كالم اهللا تعاىلفاتساع كل من احلركات مؤد إىل 

الكمال، وهو النطق باحلركة على وجهها املذكور سالفا حىت يصرفها : األوىل: واحلركات الثالث على درجات أربع
  .عن ذلك صارف صحيح

  .االختالس؛ وذكر بيانه: الثانية
  .ق حبرفهااإلخفاء، وهو القصد إىل نقص الصوت عند النط: الثالثة
  .الروم، وقد تقدم: الرابعة

األول إمياء والثاين أن له حكم الكمال والثاين : وهل ملقدار ما يبقى من حركته حكم الكمال أو أقل على قولني
  .أصح

وجيب على مبتغي التجويد االعتناء باحلركات، واإلتيان هبا من غري إفراط وال تفريط؛ إذ القراءة كما قال زيدن بن 
  .ة يأخذها األول عن اآلخرثابت سن
السكون ينقسم إىل حي وميت وهو خمصوص باأللف والواو إذ انضم ما قبلها والياء إذا انكسر ما قبلها؛ : فصل

  .ومسي ميتا لعدم استعداد الناطق هلما؛ إذ ليسا جباريني على عضو، وال حاصلني يف حيز. واأللف الفتح ال يفارقها
  .ز فيه من الفم، وال يتهيأ النطق هباواأللف ال يعلم هلا مكان يتحي

واحلي يتفاضل بتفاضل طبع احلرف، وصفته يف القوة والضعف؛ كما أن سكون احللقية أقوى ظهورا من سكون 
  .الشفهية؛ وذلك كما أنه إذا ُوقف على الساكن بالقلقلة كان حياة له خبالف الوصل المتناع القلقلة فيه

نقيضه، وهو احلركة فيجب اعتماد القارىء عليه ليظهر صيغته ويربز حليته فإن فاحلاصل أن احلي ما كملت ضديته ل
  .وصله بغريه بينه مبا يستحقه من صفاته القائمة بذاته

  .واهللا املوفق، واحلمد هللا وحده، وصلى اهللا على من ال نيب بعده خريته من خلقه، وسلم تسليما كثريا
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