
لتجويد: كتاب  علم ا وجيز يف    ال
لبدوي: املؤلف  ويه ا  حممود سيب

  مقدمة

  .معىن التجويد لغة واصطالحا، وحكمه، وموضوعه، وفضله، وغايته
  :التجويد

  .جودت الشيء إذا حسنته: تقول. التحسني: لغة
  .إعطاء كل حرف حقه ومستحقه: واصطالحا
الالزمة له، كاجلهر، والشدة، واالستعالء، والغنة، وغريها،  إخراجه من خمرجه متصفا بصفاته الذاتية: وحق احلرف

  .فإن هذه الصفات املذكورة وغريها من الصفات الالزمة ال تنفك عن احلرف
صفاته العارضة الناشئة عن الصفات الالزمة، كالتفخيم فإنه ناشئ عن االستعالء، وكالترقيق فإنه ناشئ : ومستحقه

  .عن االستفال
  .رض كفاية، والعمل به فرض عني على كل مسلم ومسلمةالعلم به ف: حكمه

  .وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة واإلمجاع
يف قوله  -كرم اهللا وجهه-جوده جتويدا، وقد جاء عن علي : أي) ١(َورَتِّلِ الْقُْرآنَ تَْرتِيال : فقوله تعاىل: أما الكتاب

، وقد أكد اهللا األمر باملصدر "رتيل هو جتويد احلروف، ومعرفة الوقوفالت: "َوَرتِّلِ الْقُْرآنَ َتْرتِيال أنه قال: تعاىل
  .اهتماما به وتعظيما لشأنه

يعلم أصحابه القرآن كما تلقاه من جربيل، ولقنهم إياه جموداً مرتال ووصل إلينا  -صلى اهللا عليه وسلم-فكان النيب 
  .هبذه الكيفية املخصوصة -أيضا-

أحاديث كثرية تدل على وجوب جتويد القرآن، منها ما روى عن ابن  -سلمصلى اهللا عليه و-وقد جاء عنه 
يأمركم أن يقرأ كل رجل  -صلى اهللا عليه وسلم-إن رسول اهللا : " قال -رضى اهللا عنهما-مسعود عن علي 
  ) .٢" (منكم كما ُعلِّم
 -صلى اهللا عليه وسلم-يب فقد اجتمعت األمة املعصومة من اخلطأ على وجوب التجويد من زمن الن: وأما اإلمجاع

  .إىل زماننا، ومل خيتلف فيه عن أحد منهم، وهذا من أقوى احلجج
  .الكلمات القرآنية: موضوعه
  .أنه من أشرف العلوم لتعلقه بأشرف الكتب وأجلها: فضله
  .-تعاىل-صون اللسان عن اللحن يف كتاب اهللا : غايته

  .جلي، وخفي: و قسمانواملراد باللحن هنا اخلطأ، وامليل عن الصواب، وه
هو خطأ يطرأ على األلفاظ؛ فيخل بعرف القراءة، سواء أخل باملعىن أم مل خيل، فضم تاء لفظ أَْنَعْمتَ يف : فاجللي

يعترب خطأ خمال باملعىن؛ ألن التاء حينئذ أصبحت ضمرياً للمتكلم مع ) ٣(ِصَراطَ الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم : قوله تعاىل
  .ية الكرمية مفتوحة وهي ضمري للمخاطبأهنا يف اآل

يعترب خطأ غري خمل باملعىن، وإمنا مسى جلياً؛ ألنه ظاهر يشترك ) ٤(الْحَْمُد ِللَِّه : ورفع هاء لفظ اجلاللة يف قوله تعاىل



  .القراء وغريهم يف معرفته
  .اللحن اجللي بنوعيه حرام إمجاعاً: حكم اللحن اجللي

  .لفاظ؛ فيخل بالعرف، وال خيل باملعىن كترك الغنة، وقصر املمدود، ومد املقصورهو خطأ يطرأ على األ: واخلفي
  .وإمنا مسى خفياً الختصاص علماء هذا الفن مبعرفته

  .الصحيح أن اللحن اخلفي حرام كذلك: حكم اللحن اخلفي
  مراتب القراءة

  :للقراءة ثالث مراتب
اج كل حرف من خمرجه، مع إعطائه حقه ومستحقه، مع تدبر وهو القراءة بتؤدة واطمئنان، وإخر: الترتيل: األوىل

  .املعاين وتفهمها
  .وهو سرعة القراءة مع مراعاة القواعد التجويدية: احلدر: الثانية
حدر وتدوير : وهو مرتبة متوسطة بني الترتيل واحلدر، وهذه املراتب الثالث جمموعة يف البيت اآليت: التدوير: الثالثة

  وترتيل ترى
  )٥(مراتبا ملن قرا  مجيعها

  االستعاذة
  :صيغتها

وهي قوله جل وعال فَإِذَا قَرَأَْت الْقُْرآنَ " النحل"موافقة آلية " أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم"الصيغة املختارة 
  )٦(فَاْسَتِعذْ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَّجِيمِ 

  .تيان بصيغة أخرى مغايرة مما صح عند أئمة القراءةوجيوز الزيادة على هذه الصيغة، أو النقص عنها، أو اإل
  ".أعوذ باهللا السميع العليم من الشيطان الرجيم: "فمما ورد يف الزيادة
  .فقط" أعوذ باهللا من الشيطان: "ومما ورد يف النقص

  :حملها
فإذا : ن تقدير اآليةبعدها لظاهر اآلية، وهو ضعيف أل: إمنا تكون قبل القراءة، وهذا هو الصحيح، وقيل: االستعاذة

  .إذا أردمت القيام إىل الصالة: أي) ٧(إِذَا قُْمُتْم إِلَى الصَّالِة فَاغِْسلُوا : أردت القراءة فاستعذ كما يف قوله تعاىل
  :حكمها

  .واجبة: هي مستحبة عند األكثر، وقيل
  :حاالهتا

جهر هبا القارئ إذا كان هناك من يسمعه، حالتان جيهر هبا فيهما، وأربع حاالت يسر هبا فيها، في: هلا ست حاالت 
أو يف ابتداء الدرس، ويسر هبا إذا أسر قراءته، أو كان يف الصالة، أو كان خاليا سواء أقرأ سرا أم جهرا، أو كان 

  .يقرأ وسط مجاعة يتدارسون القرآن، ومل يكن هو املبتدئ بالقراءة
  :مالحظة

و لكالم يتعلق بالقراءة مل يعد التعوذ خبالف ما إذا قطعها إذا قطع القارئ القراءة لعارض ضروري كسعال، أ
  .إعراضا عنها، أو لكالم أجنيب ولو رداً لسالم فإنه يعيده

  :البسملة 



، وتسمى سورة "براءة"إذا ابتدأت بأول سورة من سور القرآن الكرمي فال بد من اإلتيان بالبسملة ما عدا أول 
  .أيضا-" التوبة"

  .فيمتنع اإلتيان بالبسملة؛ وذلك لنزول هذه السورة بالسيف" التوبة"رة وإذا ابتدأت بأول سو
  .وإذا ابتدأت مبا بعد أوائل السور ولو بكلمة فأنت خمري بني اإلتيان بالبسملة وبني عدم اإلتيان هبا

ة يف أي البسمل) ٨(كذلك؟ جوَّز بعضهم اإلتيان بالبسملة وتركها كغريها من السور، ومنع اجلعربي " براءة"وهل 
  .جزء من أجزائها تبعاً ألوهلا

  أوجه كل من االستعاذة والبسملة
  ":براءة"لالستعاذة أربعة أوجه يف بدء كل سورة، ما عدا 

  .قطع االستعاذة عن البسملة، والبسملة عن أول السورة: قطع اجلميع، أي: األول
  .قطع االستعاذة مع وصل البسملة بأول السورة: الثاين
  .الستعاذة بالبسملة واقفاً عليها مبتدئاً بأول السورةوصل ا: الثالث
  .وصل اجلميع: الرابع

  :وأما يف أول براءة فلك وجهان فقط، ومها
  .قطع االستعاذة عن أول السورة. ١
  ".التوبة"وصل االستعاذة بأول السورة، وقد علمت مما تقدم أن البسملة ممتنعة أول . ٢

مبا بعد أوهلا ولو بكلمة، فلالستعاذة ستة أوجه؛ ألنك خمري بني البسملة وبني : وأما إذا ابتدأت بأجزاء السور أي
  .عدمها

  .فإذا أتيت بالبسملة جاز لك األوجه األربعة السابقة
  ".التوبة"وإذا مل تأت هبا جاز لك الوجهان اجلائزان يف أول 

  :وللبسملة بني السورتني ثالثة أوجه
  .قطع اجلميع: األول
  .السورة عن البسملة مع وصل البسملة بأول السورةقطع آخر : الثاين
  .وصل اجلميع: الثالث

  .وأما وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها فال جيوز؛ ألن البسملة جعلت ألوائل السور ال ألواخرها
  .وهذه األوجه الثالثة جائزة بني كل سورتني، سواء أكانتا مرتبتني أم غري مرتبتني

الوقف، والسكت، والوصل بدون : ني األنفال والتوبة، فإن بينهما جلميع القراء ثالثة أوجه وهيويستثىن من ذلك ب
  وبني األنفال وبني التوبة. بسملة

  )٩(قف واسكنت وصل بال بسملة 
__________  

  )٤(اآلية : سورة املزمل) ١(
ورواه اإلمام أمحد يف . يبصحيح اإلسناد ووافقه الذه: وقال ٢٢٣،٢٢٤ص ٢رواه احلاكم يف املستدرك جـ) ٢(

  .٢٨ص  ٤وحسن إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة جـ) كما أقرئ(بلفظ  ٤١٩ص ١املسند جـ
  ).٧(اآلية : سورة الفاحتة) ٣(



  ).٢(اآلية : سورة الفاحتة) ٤(
  .٢٢آللئ البيان يف جتويد القرآن، ص: فضيلة الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي) ٥(
  ).٩٨(اآلية ) ٦(
  ).٦(اآلية : سورة املائدة) ٧(
بفتح (ولد جبعرب . شيخ القراء برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل اجلعربي: اجلعربي) ٨(

هـ، كان إماما يف القراءات عارفا ٦٤٠قلعة على الفرات بني بالس والرقة قرب صفني سنة ) اجليم وسكون العني
شرح الشاطبية والرائية، وله حنو مائة كتاب أكثرها خمتصر . صنفات الكثرية يف القراءاتبالفقه والعربية صاحب امل

شرح الشاطبية املسمى كنز املعاين، نزهة الربرة يف قراءات األئمة العشرة، مخيلة أرباب املقاصد يف رسم : منها
 ١٤البداية والنهاية جـ: ابن كثري. [هـ٧٣٢تويف رمحه اهللا مبدينة اخلليل عليه السالم سنة .. املصحف

  ].٨٤رقم  ٢١ص ١غاية النهاية يف طبقات القراء جـ: ابن اجلزري \١٦٧.١٦٨ص
  . ٢٣آللئ البيان يف جتويد القرآن، ص: فضيلة الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي) ٩(

  باب خمارج احلروف

إن شاء -لم عنه فيما بعد هذا الباب من أهم أبواب علم التجويد، وكذا باب صفات احلروف الالزمة الذي سنتك
، فمن أتقن هذين البابني نطق بأفصح اللغات، وهي لغة العرب اليت نزل هبا القرآن الكرمي على قلب سيد -اهللا

  .-صلى اهللا عليه وسلم-املرسلني حممد 
  :وقبل ذكر عدد خمارج احلروف جيدر بنا أن نعرف كال من املخرج واحلرف لغة واصطالحاً فنقول

  .حمل اخلروج :املخرج لغة
  .حمل خروج احلرف: واصطالحاً
  .الطرف: احلرف لغة
على جزء معني من أجزاء احللق، أو اللسان، أو الشفتني، أو : صوت اعتمد على خمرج حمقق أي: واصطالحا

  .اخليشوم، أو اعتمد على خمرج مقدر وهو اجلوف
  .ربيةواملراد باحلرف هنا حرف اهلجاء ال حرف املعىن املذكور يف كتب الع

  عدد خمارج احلروف
  :للعلماء يف عدد خمارج احلروف ثالثة مذاهب

  وأكثر النحويني، وأكثر القراء، ومنهم) ١(فذهب اخلليل بن أمحد . ١
  .إىل أهنا سبعة عشر خمرجاً، وهذا هو املختار) ٢(ابن اجلزري 

  .إىل أهنا ستة عشر خمرجاً) ٤(ومن تبعه، ومنهم الشاطيب ) ٣(وذهب سيبوبه . ٢
  .إىل أهنا أربعة عشر خمرجا) ٧(والفراء ) ٦(واجلرمي ) ٥(وذهب قطرب . ٣

فمن جعلها سبعة عشر خمرجاً جعل يف اجلوف خمرجاً واحدا، ويف احللق ثالثة، ويف اللسان عشرة، ويف الشفتني 
  .اثنني، ويف اخليشوم واحدا

على بعض املخارج، فجعل األلف من ومن جعلها ستة عشر أسقط اجلوف، ووزع حروفه وهي حروف املد الثالثة 
  .أقصى احللق مع اهلمزة، والياء من وسط اللسان مع غري املدية، والواو من الشفتني مع غري املدية



ومن جعلها أربعة عشر أسقط خمرج اجلوف كسيبويه، وجعل خمارج اللسان مثانية، جبعل خمرج الالم والنون والراء 
  .خمرجاً واحدا

  .ول الذي اختاره ابن اجلزريوحنن نتبع املذهب األ
اجلوف، : وهذه املخارج السبعة عشر تسمى املخارج اخلاصة جيمعها مخسة خمارج تسمى املخارج العامة وهي

  .واحللق، واللسان، والشفتان، واخليشوم
وإذا أردت أن تعرف خمرج أي حرف فسكنه أو شدده وهو األظهر متصفاً بصفاته، وأدخل عليه مهزة الوصل، 

  .إليه فحيث انقطع الصوت كان خمرجه احملقق، وحيث ميكن انقطاع الصوت يف اجلملة كان خمرجه املقدر وأصغ
وقد رتب العلماء خمارج احلروف باعتبار اهلواء اخلارج من داخل الرئة متصعداً إىل الفم، فيقدمون يف الذكر ما هو 

  .قدم الفمأقرب إىل ما يلي الصدر، مث الذي يليه وهكذا حىت ينتهوا إىل م
  :ولنشرع يف بياهنا مرتبة كذلك فنقول

اجلوف، وهو اخلالء الداخل يف الفم واحللق وخيرج منه أحرف املد الثالثة، وهي الواو الساكنة : املخرج األول
  .املضموم ما قبلها، والياء الساكنة املكسور ما قبلها، واأللف، وال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قبلها إال مفتوحا

  .تسمى هذه األحرف باجلوفية خلروجها من اجلوف، واهلوائية النتهائها بانتهاء اهلواءو
  .أبعده مما يلي الصدر، وخيرج منه حرفان، اهلمزة فاهلاء، فالفاء هنا للترتيب: أقصى احللق، أي: الثاين

صدر اهلمزة، ومن ثانيهما فأقصى احللق خمرج كلي منقسم إىل خمرجني جزئيني متقاربني، خيرج من أوهلما مما يلي ال
  .اهلاء

  .وسط احللق، وخيرج منه العني فاحلاء املهملتان: الثالث
  .فوسط احللق كذلك خمرج كلي منقسم إىل خمرجني جزئيني متقاربني، وخيرج من أوهلما العني، ومن ثانيهما احلاء

  وخيرج منه الغني فاخلاء. أقربه مما يلي الفم: أدىن احللق، أي: الرابع
  .خمرج كلي منقسم إىل خمرجني جزئيني متقاربني، خيرج من أوهلما الغني، ومن ثانيهما اخلاء -أيضاً- احللق فأدين

ويعلم مما تقدم أن يف احللق ثالثة خمارج كلية، وكل خمرج منها فيه خمرجان جزئيان متقاربان، وكل خمرج خيرج منه 
  .حرف، وتسمى هذه األحرف الستة حلقية خلروجها من احللق

  .أبعده مما يلي احللق، وما حياذيه من احلنك األعلى، وخيرج منه القاف: أقصى اللسان، أي: اخلامس
  .أقصى اللسان وما حياذيه من احلنك األعلى حتت خمرج القاف، وخيرج منه الكاف: السادس

ن أقصى اللسان فيه هذا، وإمنا مل جنعل أقصى اللسان خمرجاً كلياً منقسما إىل خمرجني جزئيني كأقصى احللق؛ أل
  .طول، وبني موضعي القاف والكاف بعد خبالف أقصى احللق

  .ويقال هلذين احلرفني هلويان نسبة إىل اللهاة، وهي حلمة مشتبكة بآخر اللسان
  .اجليم فالشني فالياء غري املدية: وسط اللسان وما حياذيه من احلنك األعلى، وخيرج منه ثالثة أحرف: السابع

  .منفتحه: حرف الثالثة شجرية؛ خلروجها من شجر الفم، أيوتسمى هذه األ
إحدى حافيت اللسان، وما حياذيها من األضراس العليا، وخيرج منه الضاد املعجمة، وخروجها من اجلهة : الثامن

اليسرى أسهل، وأكثر استعماال ومن اليمىن أصعب وأقل استعماال ومن اجلانبني معا أعز وأعسر، وقد قيل يف حتديد 
حلافة إن أوهلا مما يلي احللق ما حياذي وسط اللسان بعيد خمرج الياء، وآخرها ما حياذي آخر الطواحن من جهة ا

  .خارج الفم



حلمة األسنان العليا، وهي لثة : ما بني حافيت اللسان معا بعد خمرج الضاد، وما حياذيهما من اللثة أي: التاسع
العليني، وخيرج منه الالم، وقيل خروجها من اجلهة اليمىن أمكن عكس الضاحكني والنابني والرباعيتني، والثنيتني 

  .الضاد
  .طرف اللسان وما حياذيه من لثة األسنان العليا حتت خمرج الالم قليال وخيرج منه النون: العاشر

  .طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه، وخيرج منه الراء، وهي أدخل إىل ظهر اللسان من النون: احلادي عشر
  .طرفه: وتسمى هذه األحرف الثالثة اليت هي الالم والنون والراء ذلقية خلروجها من ذلق اللسان أي

طرف اللسان مع أصل الثنيتني العلييني، وخيرج منه الطاء فالدال املهملتان، فالتاء املثناة الفوقية، : الثاين عشر
  .جلدة غاره: وتسمى هذه األحرف نطعية خلروجها من نطع الفم، أي

  .وخيرج منه الصاد، فالسني، فالزاي. طرف اللسان فويق الثنيتني السفليني: الثالث عشر
  .ما دق منه: ويقال هلذه الثالثة أسلية خلروجها من أسلة اللسان، أي

طرف اللسان مع طريف الثنيتني العلييني، وخيرج منه الظاء، فالذال، فالثاء، ويقال هلذه الثالثة لثوية، : الرابع عشر
  .روجها من قرب اللثةخل

  .بطن الشفة السفلي مع طريف الثنيتني العلييني، وخيرج منه الفاء: اخلامس عشر
الشفتان معاً، وخيرج منهما الباء املوحدة فامليم، فالواو غري املدية بيد أن الواو بانفتاحهما قليال والباء : السادس عشر

  .نطباقهما مع امليموامليم بانطباقهما، وانطباقهما مع الباء أقوى من ا
وهذه األحرف األربعة، أعىن الفاء، والباء، وامليم، والواو تسمى شفوية خلروجها من الشفة، وإن كان مبشاركة 

  .غريها يف الفاء
اخليشوم، وهو أقصى األنف، وخيرج منه حرفا الغنة، ومها النون وامليم يف حالة إخفائهما أو إدغامهما : السابع عشر

: عن خمرجهما األصلي إىل اخليشوم يف هاتني احلالتني، وخيرجان منه فقط، أما يف حالة تشديدمها مثل بغنة، فيتحوالن
إن، ومث، فيخرجان من خمرجهما األصلي السابق الذي هو طرف اللسان بالنسبة للنون، والشفتان بالنسبة للميم مع 

 فإهنما خيرجان من خمرجهما األصلي فقط، وأما يف حالة حتريكهما، أو إسكاهنما مظهرتني. خروجهما من اخليشوم
  .فلهما ثالث حاالت

  بيان أسنان الفم للحاجة إىل معرفتها
  :هي يف أكثر األشخاص اثنتان وثالثون

  .وهي األسنان األربع املتقدمة، اثنتان فوق، واثنتان حتت: منها الثنايا 
  .-أيضاً-ايا، اثنتان فوق، واثنتان حتت بفتح الراء، وختفيف الياء، وهي أربع كذلك خلف الثن: فالرباعيات
  .أربع خلف الرباعيات -أيضاً-وهي : فاألنياب
وهي عشرون ضرساً، عشرة يف الفك األعلى، مخسة باجلانب األمين، ومخسة باجلانب األيسر، وعشرة : فاألضراس

  :يف الفك األسفل كذلك، وهذه األضراس مقسمة إىل ثالثة أقسام
  بعة تلي األنيابوهي أر: الضواحك: األول
  .وهي اثنا عشر تلي الضواحك، ستة فوق يف كل جانب ثالثة، وستة حتت كذلك: الطواحن: الثاين
وهي أربعة بعد الطواحن، اثنتان فوق، واثنتان حتت، ويسمى الناجذ ضرس احللم، وضرس العقل، : النواجذ: الثالث

  لإلنسان أسنان ثنايا رباعيه: وقد نظمها بعضهم فقال



  كل كالضواحك أربع وأنياب
  طواحن ضعف الست أربعة أخر
  نواجذ فاعلمها إذ العلم أرفع

__________  
هو اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم أبو عبد الرمحن الفراهيدي، ويقال الفرهودي األزدي شيخ النحاة، وعنه ) ١(

نيب صلى اهللا عليه وسلم بأمحد أخذ سيبويه والنضر بن مشيل، واضع علم العروض، ويقال إنه مل يسم أحد بعد ال
البداية : ابن كثري. [ولد اخلليل سنة مائة من اهلجرة وتويف بالبصرة سنة سبعني ومائة على املشهور. سوى أبيه

  ].١٢٤٢رقم  ٢٧٥، ص١غاية النهاية يف طبقات القراء، جـ: ابن اجلزري \١٦٦، ص١٠والنهاية، جـ
سف اجلزري، يكىن أبا اخلري، بلغ الذروة يف علوم التجويد وفنون هو حممد بن حممد بن حممد بن علي بن يو) ٢(

صاحب التصانيف اليت مل يسبق إىل مثلها، ومل . القراءات حىت صار فيها اإلمام الذي ال يدرك شأوه وال يشق غباره
 يف القراءات ينسج على منواهلا، ألف يف القراءات كتاب النشر يف القراءات العشر وخمتصرة التقريب وحتبري التيسري

العشر وكتاب غاية النهاية يف طبقات القراء، وألف غري ذلك يف التفسري واحلديث والفقه والعربية ونظم كثريا يف 
العلوم ونظم غاية املهرة يف الزيادة على العشرة ونظم طيبة النشر يف القراءات العشر ونظم منت الدرة يف القراءات 

هـ بشرياز ٨٣٣تويف سنة . يف النحو، واملقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه الثالث املتممة للعشرة، واجلوهرة
وما بعدها رقم  ٢٤٧، ص٢غاية النهاية يف طبقات القراء جـ: ابن اجلزري. [ودفن بدار القرآن اليت أنشاها

٣٤٣٣.[  
ائحة التفاح، لزم اخلليل بن ومعىن سيبويه ر. هو عمرو بن عثمان بن قنرب أبو بشر املعروف بسيبويه إمام النحاة) ٣(

ال يلحق شأوه وشرحه ) الكتاب(أمحد فربع يف النحو، ودخل بغداد وناظر الكسائي، وقد صنف يف النحو كتابا 
أئمة النحاة من بعده فانغمروا يف جلج حبره واستخرجوا من درره ومل يبلغوا إىل قعره، تويف وعمره ثنتان وثالثون 

غاية النهاية يف طبقات : ابن اجلزري ١٨٣،  ١٨٢، ص ١٠ية والنهاية، جـالبدا: ابن كثري. [هـ١٨٠سنة 
  ].٢٤٥٩رقم  ٦٠٢، ص١القراء، جـ

بكسر الفاء بعدها ياء آخر احلروف ساكنة مث راء مشددة مضمومة بعدها هاء ومعناه  -هو القاسم بن فريه ) ٤(
الشاطيب الرعيين الضرير، أحد األعالم ابن خلف بن أمحد أبو القاسم وأبو حممد  -بلغة عجم األندلس احلديد 
كان إماما كبريا أعجوبة يف الذكاء، كثري الفنون، آية من آيات اهللا، غاية يف . الكبار واملشتهرين يف األقطار

القراءات، خافظا للحديث، بصريا بالعربية، إماما يف اللغة، رأسا يف األدب مع الزهد والوالية والعبادة واالنقطاع 
عي املذهب مواظبا على السنة، ورحل فاستوطن قاهرة مصر، وأقرأ هبا القرآن وهبا صنف الشاطبية يف والكشف شاف

ولد سنة . القراءات السبع فلم يسبق إليها وال يلحق فيها، وفيها من الرموز كنوز ال يهتدى إليها إال كل ناقد بصري
، ١٣البداية والنهاية، جـ: ابن كثري. [هـ ودفن مبصر٥٩٠هـ بشاطبة يف األندلس وتويف رمحه اهللا سنة ٥٣٨
  ].٢٦٠٠وما بعدها رقم  ٢٠، ص٢غاية النهاية يف طبقات القراء، جـ: ابن اجلزري \١١ص

هو حممد بن املستنري أبو علي املعروف بقطرب النحوي اللغوي، أحد العلماء بالنحو واللغة، أخذ عن سيبويه ) ٥(
ما انت إال قطرب ليل، : يبويه لقبه قطريا ملباكرته له يف األسحار قال لهوعن مجاعة من العلماء البصريني ويقال إن س

وكان له شعر أجود من شعر العلماء . والقطرب دويبه تدب وال تفتر، نزل قطرب بغداد ومات سنة ست ومائتني
الرد على على قلته، وله من الكتب املصنفة معاين القرآن، املثلث يف اللغة، العلل يف النحو، غريب احلديث، 



، رقم ٢١٩، ص٣إنباء الرواة على أنباء النحاة، جـ: الوزير ابن يوسف القفطي. [امللحدين يف تشابه القرآن
٧١٨.[  

: وصنف كتبا منها. بفتح اجليم هو أبو عمر صاحل بن إسحاق البصري، قدم بغداد وناظر هبا الفراء: اجلرمي) ٦(
. ضال حنويا بارعا عاملا باللغة حافظا هلا، دينا ورعا حسن املذهبوكان فقيها فا -يعين فرخ كتاب سيبويه  -الفرخ 

غاية النهاية يف طبقات القراء : ابن اجلزري \٣٠٦، ص١٠البداية والنهاية، جـ: ابن كثري. [هـ٢٢٥تويف سنة 
  ].١٤٤٤رقم  ٣٣٢، ص١جـ

اة واللغويني والقراء، وكان يقال هو أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منصور الكويف املشهور بشيخ النح) ٧(
ابن . [هـ٢٠٧لوال الفراء ملا كانت عربية ألنه خلصها وضبطها، وتويف سنة : له أمري املؤمنني يف النحو، وقيل

، ٣٧١، ص٢غاية النهاية يف طبقات القراء، جـ: ابن اجلزري \٢٧٣، ٢٧٢، ص١٠البداية والنهاية، جـ: كثري
  ]. ٣٨٤٢رقم 

  لالزمةباب صفات احلروف ا

  .اعلم أن املخارج للحروف مبثابة املوازين تعرف هبا مقاديرها، والصفات مبثابة الناقد الذي مييز اجليد من الرديء
مقداره، فال يزاد فيه وال ينقص، وإال كان حلنا، وببيان صفته تعرف كيفيته : فببيان خمرج احلرف تعرف كميته أي

  .عدمهعند النطق به من سليم الطبع كجري الصوت و
  :معىن الصفة لغة واصطالحا

  .ما قام بالشيء من املعاين، كالعلم، والبياض : الصفة لغة
  .كيفية عارضة للحرف عند حصوله يف املخرج من جهر، ورخاوة، ومهس، وشدة، وحنوها: واصطالحا

  :عدد الصفات
  )١. (بن اجلزرياختلف العلماء يف عدد صفات احلروف، فمنهم من عدها سبع عشرة صفة، وهو اإلمام ا

ومنهم من زاد على ذلك فقد أوصلها بعضهم إىل أربع وأربعني صفة، وهو أبو حممد مكي بن أيب طالب القيسي 
  .ه ٤٣٧املتوىف سنة 

ومنهم من نقص عن السبع عشرة كالربكوي فإنه عدها أربع عشرة صفة بنقص الذالقة، وضدها، واالحنراف، 
  .واللني، وزيادة صفة الغنة

 بيان الصفات اليت ذكرها ابن اجلزري، مث بعد التكلم عليها نزيد عليها صفيت اخلفاء والغنة؛ ألهنما من ولنشرع يف
  :، وقد ذكرمها كثري من أئمة هذا الفن، فنقول-أيضا–الصفات الالزمة 

  .قسم له ضد، وقسم ال ضد له: الصفات تنقسم إىل قسمني
الرخاوة، وما بني الشدة والرخاوة، واالستعالء وضده اهلمس وضده اجلهر، والشدة وضدها : فالذي له ضد

االستفال، واإلطباق وضده االنفتاح، واإلذالق وضده اإلصمات، فهذه مخس صفات ضد مخس جبعل ما بني 
  .الرخاوة والشدة مع أحدمها

  .ذه سبع صفاتفالصفري، والقلقلة، واللني، واالحنراف، والتكرير، والتفشي، واالستطالة، فه: وأما الذي ال ضد له
  .فإذا أضفنا إليها صفيت اخلفاء والغنة صارت الصفات اليت ال ضد هلا تسعا

  :وإليك بيان الصفات بقسميها مفصلة



  :اهلمس
  .اخلفاء: لغة

  ".فحثه شخص سكت: "جريان النفس عند النطق باحلرف وحروفه عشرة جيمعها: واصطالحا
  :واجلهر
  .اإلعالن: وهو لغة

النفس عند النطق باحلرف لقوة االعتماد على خمرجه، وحروفه ما عدا أحرف اهلمس  احنباس جري: واصطالحا
  .السابقة، وهي مثانية عشر حرفاً، ومل نعد األلف من حروف اجلهر؛ ألن حروف املد الثالثة ال تتصف إال باخلفاء

  :والشدة
  القوة: ومعناها لغة
ة االعتماد على خمرجه، وحروفها مثانية جمموعة يف احنباس جري الصوت عند النطق باحلرف لكمال قو: واصطالحا

  ".أجد قط بكت: "قولك
  :والتوسط
  االعتدال: وهو لغة

اعتدال الصوت عند النطق باحلرف لعدم كمال احنباسه كما يف الشدة، وعدم كمال جريانه كما يف : واصطالحا
  ".لن عمر: "الرخاوة، وحروف التوسط مخسة جمموعة يف قولك

  :والرخاوة
  .اللني: لغة وهي

اليت : جريان الصوت عند النطق باحلرف، وحروفها ما عدا حروف الشدة، وما عدا احلروف البينية أي: واصطالحا
  .بني الشدة والرخاوة، وهي حروف التوسط اخلمسة السابقة

  :واالستعالء
  .االرتفاع: وهو لغة

خص ضغط : "روفه سبعة جمموعة يف قولكارتفاع اللسان إىل احلنك األعلى عند النطق باحلرف، وح: واصطالحا
، مث إن املعترب يف االستعالء استعالء أقصى اللسان سواء استعلى معه بقية اللسان أم ال ولذا مل تعد أحرف وسط "قظ

اللسان وهي اجليم والشني والياء غري املدية من أحرف االستعالء ألن وسط اللسان هو الذي يعلو عند النطق هبا 
  .الكاف كذلك ألنه ال يستعلى هبا إال ما بني أقصى اللسان ووسطهومل تعد . فقط

  واالستفال
  .االخنفاض: ومعناه لغة
احنطاطه عن احلنك األعلى إىل قاع الفم عند النطق باحلرف، وحروفه ما عدا : اخنفاض اللسان أي: واصطالحا

  .حروف االستعالء
  :واإلطباق
  .اإللصاق: وهو لغة

: ي اللسان من احلنك األعلى على اللسان عند النطق باحلرف وأحرفه أربعة، وهيتالصق ما حياذ: واصطالحا
الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، مث اعلم أن اإلطباق أبلغ من االستعالء، وأخص منه، إذ ال يلزم من االستعالء 



  .اإلطباق، ويلزم من اإلطباق االستعالء، فكل حرف مطبق مستعلٍ، وال عكس
  :واالنفتاح

  .االفتراق: لغة وهو
جتايف كل من طائفيت اللسان، واحلنك األعلى عند النطق باحلرف حىت خيرج الريح من بينهما، وحروفه : واصطالحا

  .ما عدا أحرف اإلطباق
  :واإلذالق

  .طالقته: حدة اللسان أي: أو الذالقة لغة
  :سرعة النطق باحلروف املذلقة خلروج بعضها من ذلق اللسان أي: واصطالحا

  .فه، وهو الالم، والنون، والراء، وبعضها من ذلق الشفة، وهو الباء املوحدة، والفاء، وامليمطر
  ".فر من لب: "فحروف اإلذالق ستة جيمعها قولك

  :واإلصمات
  املنع: وهو لغة

  .منع حروفه من االنفراد بتكوين الكلمات اجملردة الرباعية أو اخلماسية: واصطالحا
ة وليس فيها حرف من حروف الزيادة ال بد أن يكون فيها حرف أو أكثر من احلروف فكل كلمة رباعية أو مخاسي

املذلقة لتعادل خفة املذلق ثقل املصمت، فحروف اإلصمات ممنوعة من أن ختتص يف لغة العرب ببناء كلمة جمردة 
  .رباعية أو مخاسية

من حروف الذالقة فهي غري عربية، فإذا وجدت كلمة رباعية أو مخاسية، وكل حروفها أصلية، وليس فيها حرف 
اسم لشجر اخليزران، وحروف اإلصمات  -بفتح العني والسني-عسجد، اسم للذهب أعجمي، وَعَسطُوس : كلفظ

  .ما عدا أحرف الذالقة املتقدمة
  :والصفري
  .صوت يشبه صوت الطائر: وهو لغة

روجها، وهي الصاد، والسني صوت زائد خيرج من بني الشفتني يصاحب أحرفه الثالثة عند خ: واصطالحا
  .املهملتان، والزاي، ومسيت بالصفري؛ ألن هلا صوتا يشبه صفري الطائر

  :والقلقلة
  .االضطراب والتحريك: وهي لغة

: اضطراب املخرج عند النطق باحلرف ساكنا حىت يسمع له نربة قوية، وحروفها مخسة جمموعة يف قوهلم: واصطالحا
  ".قطب جد"

طراب والتحريك كوهنا جمهورة شديدة، فاجلهر مينع النفس أن جيري معها، والشدة متنع أن والسبب يف هذا االض
  .جيري صوهتا فلما اجتمع هلا هذان الوصفان احتاجت إىل كلفة يف بياهنا

أعالها املشدد املوقوف عليه، فالساكن املوقوف عليه، فالساكن وصال مثال املشدد املوقوف : وللقلقة ثالث مراتب
  .َخلََق ، ومثال الساكن وصال اقَْرأْ وهكذا يف بقية األحرف: الَْحقُّ ، ومثال الساكن وقفا: عليه
  :واللني
  .ضد اخلشونة: وهو لغة



  .إخراج احلرف يف لني وعدم كلفة: واصطالحا
  .َخْوٌف ، و َبْيٍت : ومها الواو، والياء الساكنتان املفتوح ما قبلهما مثل: وله حرفان
  :واالحنراف
  امليل: ةوهو لغ

  .ميل احلرف بعد خروجه إىل خمرج غريه: واصطالحا
الالم والراء، فالالم فيها احنراف إيل ناحية طرف اللسان، والراء فيها احنراف إىل ظهر اللسان، وميل : وله حرفان

  .قليل إىل جهة الالم؛ ولذلك جيعلها األلثغ الما
  :والتكرير
  .إعادة الشيء مرة بعد مرة: وهو لغة
  .ارتعاد رأس اللسان عند النطق باحلرف: حاواصطال

وهو صفة الزمة للراء، ومعىن وصف هذا احلرف بالتكرير كونه قابال له، فيجب التحرز عنه؛ ألن الغرض من هذه 
  الصفة تركها، فيجب إخفاء التكرير وخاصة إذا كانت الراء مشددة وليس معىن إخفاء التكرير إعدامه؛

؛ فتخرج الراء كالطاء، وهو خطأ بل معناه أن يلصق الالفظ هبذا احلرف ظهر ألن ذلك يسبب حصرا يف الصوت
لسانه بأعلى حنكه لصقا حمكما مرة واحدة حبيث ال يرتعد؛ ألنه مىت ارتعد حدث من كل مرة راء، فهذه الصفة 

  .تعرف لتجتنب ال ليؤتى هبا
  :والتفشي
  .االنتشار: وهو لغة

النطق بالشني، والتفشي صفة للشني وحدها عند أكثر العلماء ومنهم ابن انتشار الريح يف الفم عند : واصطالحا
  .اجلزري
إن يف الفاء والثاء والضاد والصاد والسني والراء تفشيا كذلك، والراجح األول؛ ألن انتشار الريح عند : وقيل

يح عند النطق هبا قليل؛ النطق بالشني انتشار كامل؛ ولذا اتفق على تفشيه خبالف احلروف املذكورة فإن انتشار الر
  .ولذا مل يصفها أكثر العلماء بالتفشي

  :واالستطالة
  .االمتداد: وهي لغة

  .امتداد الصوت من أول حافة اللسان إىل آخرها، وهي صفة للضاد املعجمة: واصطالحا
  :واخلفاء
  .االستتار: وهو لغة

  .خفاء الصوت عند النطق باحلرف: واصطالحا
حروف املد الثالثة واهلاء، أما خفاء حروف املد فلسعة خمرجها، وخلفاء حروف املد  وللخفاء أربعة أحرف، وهي

  .جيب بياهنا قبل اهلمزة بتطويل مدها
  .وأما خفاء اهلاء فالجتماع صفات الضعف فيها، وخلفائها جيب بياهنا بتقوية صوهتا

  :والغنة
  .صوت يف اخليشوم: وهي لغة



ن وامليم، فهي صفة ثابتة فيهما مطلقا، إال أهنا يف املشدد أكمل منها صوت لذيذ مركب يف جسم النو: واصطالحا
يف املدغم، ويف املدغم أكمل منها يف املخفي، ويف املخفي أكمل منها يف الساكن املظهر، ويف الساكن املظهر أكمل 

ام واإلخفاء كماهلا منها يف املتحرك، فتبني من ذلك أن للغنة مخس مراتب، والظاهر منها يف حالة التشديد واإلدغ
  .املقدر حبركتني

  .أما يف الساكن املظهر واملتحرك فالثابت فيهما أصلها فقط، فال تقدر بشيء أصال
ومما تقدم يعلم أن أي حرف من احلروف ال بد أن يتصف خبمس صفات من املتضادة، وأما غري املتضادة، فتارة 

  .ينقص احلرف عن مخس صفات، وال يزيد على سبعيتصف بصفة أو صفتني منها، وتارة ال يتصف بشيء، فال 
  .فهي جمهورة، شديدة، مستفلة، منفتحة، مصمتة: فمثال ما له مخس اهلمزة
فهي جمهورة، بينية، مستفلة، منفتحة، مذلقة، فهذه مخس صفات من املتضادة يضاف إليها : ومثال ما له ست النون

  .ن ست صفاتصفة واحدة من غري املتضادة وهي الغنة؛ فيصري للنو
فهي جمهورة، بينية، مستفلة، منفتحة، مذلقة، فهذه مخس من املتضادة يضاف إليها : ومثال ما له سبع الراء فقط

  .صفتا االحنراف، والتكرير من غري املتضادة؛ فتصري سبعاً
  ) .٢(وإليك هذه األبيات من اجلزرية حىت يسهل عليك معرفة الصفات 

  لْصفاُتها جهٌر ورِخٌو ُمسَِْتف
  ُمْنفَِتٌح ُمْصَمَتةٌ والضِّدَّ قُلْ

  "فحثَّه شخٌص َسكَْت"مهموُسها 
  "أَجِْد قٍَط َبكَْت"شِديُدها لفظُ 

  "ِلْن ُعَمْر"وَبْيَن رِْخوٍ والشديِد 
  َحصَْر" ُخصَّ َضْغٍط ِقظْ"وَسْبُع ُعلْوٍ 

  َوَصادُ َضاٌد طَاُء ظَاٌء ُمطَْبقَةْ
  ذْلَقَةْاحلروِف الُْم" ِفرَّ ِمْن لُبِّ"و 

  صفُريَها صاٌد وزاٌي سُِني
  واللُِّني" قُطُْب َجٍد"قَلْقَلَةٌ 

  َواٌو َوَياٌء َسكََنا وانفتحَا
  قبلهما واالحنراُف ُصحِّحَا

  يف الالمِ والرَّا وبتكريرٍ ُجِعلْ
  وللتَّفَشِّي الشُِّني ضَاًدا اْستَِطلْ

  تقسيم الصفات إىل قوية وضعيفة
  .ية وضعيفةقو: تنقسم الصفات إىل قسمني

  .اهلمس، والرخاوة، واالستفال، واالنفتاح، واللني، واخلفاء: فالضعيفة ست، وهي
اجلهر، والشدة، واالستعالء، واإلطباق، والصفري، والقلقلة، واالحنراف، : والقوية إحدى عشرة صفة، وهي

  .والتكرير، والتفشي، واالستطالة، والغنة
  :وهي وهناك ثالث صفات ال توصف بضعف وال قوة،



  .البينية، واإلذالق، واإلصمات
  ضعيفُها َهْمٌس َورِْخٌو َوَخفَا: قال صاحب آللئ البيان يف جتويد القرآن

  ِلٌني انفتاٌح واستفالٌ ُعرِفَا
  وما ِسَواها َوْصفُُه بِالقُوَِّة

  ال الذَّلْقِ وَاإلْصمَاِت والَْبيْنِيَِّة
  .-مثال–ن صفات الضعف كان قويا كالراء واعلم أن احلرف إذا كانت صفات القوة فيه أكثر م

  .وإذا كانت صفاته كلها قوية كان أقوى، وأقوى احلروف كلها الطاء فقط
  .-مثال–وإذا كانت صفات الضعف فيه أكثر كان ضعيفا كالزاي 

  .وإذا كانت صفاته كلها ضعيفة كان أضعف، وأضعف احلروف اهلاء وحروف املد الثالثة
، فهذه مخسة أقسام -مثال–ه متساوية مع صفات الضعف كان متوسطا، كالالم وإذا كانت صفات القوة في

  .للحروف
__________  

  .١٧سبقت ترمجته يف ص) ١(
  . املقدمة يف التجويد: ابن اجلزري) ٢(

  باب أحكام النون الساكنة والتنوين

، واحلروف، وتأيت متوسطة، من، وعن، وتكون يف األمساء، واألفعال: هي اليت ال حركة هلا، مثل: النون الساكنة
  .ومتطرفة
هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر االسم لفظا، وتفارقه خطا ووقفاً، وهلما عند حروف اهلجاء أربعة : والتنوين
  .اإلظهار، واإلدغام، واإلقالب، واإلخفاء: أحكام

  اإلظهار: احلكم األول
  .البيان: وهو لغة

  .نة يف احلرف املظهرإخراج كل حرف من خمرجه من غري غ: واصطالحا
اهلمزة، واهلاء، والعني، واحلاء، : وذلك إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف احللق الستة وهي

  .والغني، واخلاء
  .وتكون هذه احلروف مع النون الساكنة يف كلمة أو يف كلمتني، ومع التنوين وال يكون ذلك إال يف كلمتني

أَْنَعْمتَ ) ٤(ِمْن َهاٍد ) ٣(ُمْنَهِمرٍ ) ٢(ِمْن أَْجرٍ ) ١(َوَيْنأَْونَ : حرف من كلمة ومن كلمتنيفمثال النون مع هذه األ
  )١٢(ِمْن خَْيرٍ ) ١١(َوالْمُْنَخنِقَةُ ) ١٠(ِمْن ِغلٍّ ) ٩(فََسُينِْغُضونَ ) ٨(ِمْن َحِكيمٍ ) ٧(َيْنِحُتونَ ) ٦(ِمْن ِعلْمٍ ) ٥(

  :ومثال التنوين
  )١٨(َيْوَمِئذٍ َخاِشَعةٌ ) ١٧(قَْوال غَْيَر ) ١٦(َحِكيمٍ َحِميٍد ) ١٥(َحكِيٌم َعِليٌم ) ١٤(فَرِيقًا َهَدى ) ١٣(كُلٌّ آَمَن 

ويسمى هذا النوع من اإلظهار إظهارا حلقياً خلروج حروفه من احللق، والسبب يف إظهار النون الساكنة والتنوين 
جهما عن خمرج هذه األحرف، فقد علمنا أن النون خترج من بعد خمر: عند هذه األحرف الستة بعد املخرج أي

  فاألولُ اإلظهاُر قَْبلَ أحرِف) ١٩(طرف اللسان، وهذه الستة خترج من احللق، وهاك هذين البيتني 



  للحلق ستٌّ ُرتَِّبْت فَلُْتْعَرِف
  مهٌز فهاٌء مث عٌني حاُء
  ُمْهَملََتاِن مث غَيٌْن َخاُء

  اإلدغام: احلكم الثاين
  .اإلدخال: لغة وهو

  .التقاء حرف ساكن حبرف متحرك حبيث يصريان حرفاً واحدا مشدداً: واصطالحا
  .الياء، والراء، وامليم، والالم، والواو، والنون: وهي" يرملون: "وحروفه ستة جمموعة يف لفظ

  :أقسام اإلدغام
  :ينقسم اإلدغام إىل قسمني

  :إدغام بغنة.١
، فإذا وقع حرف من هذه األحرف بعد النون الساكنة بشرط أن تكون يف "نموي"وله أربعة أحرف جمموعة يف لفظ 

  .إدغام النون الساكنة أو التنوين فيه بغنة: آخر الكلمة، أو بعد التنوين وال يكون إال آخرا وجب اإلدغام أي
  )٢٣(ِمْن َوِليٍّ  )٢٢(ِمن مَّاٍء ) ٢١(مِّن نِّْعَمٍة ) ٢٠(َمن َيقُولُ : فمثال النون يف هذه األحرف األربعة

  )٢٦(َنِعيًما َوُملْكًا ) ٢٥(ُسُرٌر مَّْرفُوَعةٌ ) ٢٤(ُوُجوٌه َيْومَِئٍذ َناِعَمةٌ : -أيضا–ومثال التنوين فيها 
وقد علمنا مما تقدم أن شرط اإلدغام أن يكون من كلمتني بأن يكون املدغم يف آخر الكلمة األوىل، واملدغم فيه يف 

  .-كما تقدم-أول الثانية 
ويسمى اإلدغام بغنة إدغاماً ناقصاً لذهاب احلرف وهو النون أو التنوين، وبقاء الصفة، وهي الغنة فيكون اإلدغام 
غري مستكمل التشديد، ومقتضى كالم بعضهم أن اإلدغام بغنة يكون ناقصاً مطلقاً، والذي عليه اجلمهور أنه إمنا 

  .يف الواو، والياء فقطيكون ناقصاً إذا أدغمت النون الساكنة أو التنوين 
وأما إذا أدغما يف النون أو امليم فإن اإلدغام حينئذ يكون كامال؛ ألن يف كل من املدغم واملدغم فيه غنة، فإذا 

  .ذهبت غنة املدغم باإلدغام بقيت غنة املدغم فيه، فالتشديد مستكمل
وجب اإلظهار،  -نون الساكنة فقط هذا وإذا اجتمع املدغم مع املدغم فيه يف كلمة واحدة، وذلك بالنسبة لل

ويسمى هذا النوع من اإلظهار إظهارا مطلقا؛ لعدم تقييده حبلق أو شفة، وقد وقع هذا النوع من اإلظهار يف أربع 
بسورة ) ٢٩(كذلك، وكلمة ِقْنَوانٌ ) ٢٨(حيث وقعت، وكلمة ُبْنَيانٌ ) ٢٧(كلمة الدُّنَْيا : كلمات يف القرآن فقط

  .يف موضعي الرعد) ٣٠(ْنَوانٌ األنعام، وكلمة ِص
  وإمنا مل يدغم هذا النوع لئال يلتبس باملضاعف، وهو ما تكرر أحد أصوله ،

هبذا النوع من اإلظهار فال تدغم حلفص، من ) ٣٢(و ن وَالْقَلَمِ ) ٣١(َوالْقُْرآِن * هذا وتلحق النون من هجاء يس 
  .طريق الشاطبية

  :إدغام بغري غنة.٢
  .ومها الراء والالم" رل"ن يف لفظ وله حرفان جمموعا

  :ومثاهلا بعد التنوين) ٣٣(مِّن رَّبِّهِْم : فمثال الراء بعد النون
  )٣٤(غَفُوًرا َرِحيًما 

  ) .٣٦(َرْحَمةً لِّلَْعالَِمَني : وبعد التنوين ) ٣٥(ِمن لَُّدْنُه : ومثال الالم بعد النون



املدغم وصفته معا، والسبب يف إدغام النون الساكنة والتنوين  ويسمى اإلدغام بغري غنة إدغاماً كامال لذهاب لفظ
  .يف النون التماثل

ويف امليم التجانس يف الصفة فقد احتدت النون مع امليم يف مجيع الصفات، ويف الياء والواو التقارب يف الصفة، فقد 
تهما النون باللني الذي فيهما لشبهه اشتركت النون مع الواو والياء يف اجلهر، واالستفال، واالنفتاح، وأيضاً مضارع

  .بالغنة
  .ويف الالم والراء، التقارب يف املخرج، ويف أكثر الصفات
  .ووجه حذف الغنة مع الالم والراء املبالغة يف التخفيف

  .التماثل، والتقارب، والتجانس: فلإلدغام ثالثة أسباب
  قال صاحب التحفة

  والثانِ إدغاٌم بستٍة أتَْت
  عندهم قد ثبتت يف َيْرُملُونَ

  لكنها قسمان قسٌم ُيْدغَمَا
  فيه بغنٍة بينمو ُعِلَما

  إال إذا كَاَنا بكلمٍة فال
  ُتدغم كدنيا مث ِصنوانٍ تال

  والثان إدغاٌم بغري غنْه
  يف الالم والرا مث كَرَِّرنَّْه

  اإلقالب: احلكم الثالث
  .حتويل الشيء س: وهو لغة

النون الساكنة والتنوين ميما قبل الباء مع مراعاة اإلخفاء والغنة،  قلب: جعل حرف مكان آخر، أي: واصطالحا
  .فلإلقالب حرف واحد وهو الباء
  )٣٨(أَنْ ُبورَِك : ويف كلمتني مثل) ٣٧(أَنْبِئُْهْم : ويكون مع النون يف كلمة مثل

  )٣٩(ومع التنوين، وال يكون إال من كلمتني مثل َسِميٌع َبِصٌري 
اإلتيان بالغنة يف النون وامليم مع اإلظهار، مث إطباق الشفتني ألجل الباء، وعسر اإلدغام  والسبب يف اإلقالب عسر

  .كذلك الختالف املخرج، وقلة التناسب؛ فتعني اإلخفاء وتوصل إليه بالقلب ميما
قلب : وإمنا خصت امليم بالقلب دون غريها من احلروف ملشاركتها الباء خمرجا والنون صفة، فلإلقالب ثالثة أعمال

  والثالثُ اإلقالُب عند الباِء: وإخفاء وغنة، قال صاحب التحفة
  ميًما بغنٍة مع اإلخفاِء

  اإلخفاء: احلكم الرابع
  .الستر: ومعناه لغة
  .النطق باحلرف بصفة بني اإلظهار واإلدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة يف احلرف األول: واصطالحا

صف : من حروف اهلجاء، وقد مجعها بعضهم يف أوائل كلمات البيت اآليت فقال الباقية: وله مخسة عشر حرفا وهي
  ذا ثنا كم جاد شخٌص قد مسا



  دم طيًبا زد يف تقى ضع ظاملا
  .فيجب إخفاء النون الساكنة والتنوين بغنة عند هذه احلروف اخلمسة عشر
ن من كلمتني على ترتيب حروف وها هي أمثلة النون مع كل حرف منها من كلمة ومن كلمتني، وأمثلة التنوي

  .البيت السابق
  ) ]٤٢(َعَمال صَاِلًحا ) ٤١(أَن َصدُّوكُْم ) ٤٠(َمْنُصوًرا [ 
  ) ]٤٥(ِسَراًعا ذَِلَك ) ٤٤(ِمن ذَكَرٍ ) ٤٣(ُمنِذٌر [ 
  ) ]٤٨(ُنَمتِّعُُهْم قَِليال ثُمَّ ) ٤٧(ِمن ثََمَرٍة ) ٤٦(َمنثُوًرا [ 
  ) ]٥١(نَاِصَيٍة كَاِذَبٍة ) ٥٠(َمن كَانَ ) ٤٩(ِمنكُْم [ 
  ) ]٥٤(صَْبًرا َجمِيال ) ٥٣(إِنْ َجاءَكُْم ) ٥٢(أَجنَْيَناكُْم [ 
  ) ]٥٧(غَفُوٌر َشكُوٌر ) ٥٦(ِلَمن َشاَء ) ٥٥(الُْمنشِئُونَ [ 
  ) ]٦٠(َعِليًما قَِديًرا ) ٥٩(َوإِن ِقيلَ ) ٥٨(َينقَِلُب [ 
  ) ]٦٣(َسالًما  َسالًما) ٦٢(ِمن ُساللٍَة ) ٦١(ِمنَسأََتُه [ 
  ) ]٦٦(َعَمال ُدونَ ذَِلَك ) ٦٥(ِمن َدابٍَّة ) ٦٤(أَنَداًدا [ 
  ) ]٦٩(َصعِيًدا طَيًِّبا ) ٦٨(ِمن طَيَِّباِت ) ٦٧(َينِطقُونَ [ 
  ) ]٧٢(َنفًْسا َزِكيَّةً ) ٧١(فَإِن َزلَلُْتْم ) ٧٠(أَنَزلَْناُه [ 
  ) ]٧٥(ا ُسُبال ِفَجاًج) ٧٤(ِمن فَْضِلِه ) ٧٣(انِفرُوا [ 
  ) ]٧٨(جَنَّاٍت َتجْرِي ) ٧٧(ِمْن َتحِْتَها ) ٧٦(ُمنَتُهونَ [ 
  ) ]٨١(ضَاِحكَةٌ * ُمْسِفَرةٌ ) ٨٠(قُلْ إِن َضلَلُْت ) ٧٩(َمنُضوٍد [ 
  ) ].٨٤(ِظال ظَلِيال ) ٨٣(ِمن ظَهِريٍ ) ٨٢(انظُرُوا [ 

مل يقربا من هذه احلروف كقرهبما من أحرف  والسبب يف إخفاء النون الساكنة والتنوين عند هذه احلروف هو أهنما
اإلدغام حىت جيب إْدغامهما، ومل يبعدا منها كبعدمها من حروف اإلظهار حىت جيب إظهارمها، فأعطيا حكما متوسطا 

  .بني اإلظهار واإلدغام، وهو اإلخفاء
  :مراتب اإلخفاء

  :لإلخفاء ثالث مراتب
  .عند الطاء والدال والتاء: أعلى
  .لقاف والكافعند ا: وأدىن

  .عند احلروف العشرة الباقية: وأوسط
  .هذا والفرق بني اإلخفاء واإلدغام هو أن اإلدغام فيه تشديد، وأما اإلخفاء فال تشديد فيه

  .ويسمى هذا النوع من اإلخفاء إخفاء حقيقًيا النعدام ذات احلرف املخفي، وهو النون الساكنة والتنوين
__________  

  ).٢٦(اآلية : سورة األنعام) ١(
  ).٧٢(اآلية : سورة يونس) ٢(
  ).١١(اآلية : سورة القمر) ٣(



  )٣٣(اآلية : سورة الرعد) ٤(
  ).٧(اآلية : سورة الفاحتة) ٥(
  ).١٤٨(اآلية : سورة األنعام) ٦(
  ).٨٢(اآلية : سورة احلجر) ٧(
  ).٤٢(اآلية : سورة فصلت) ٨(
  ).٥١(اآلية : سورة اإلسراء) ٩(
  ).٤٣(اآلية : سورة األعراف) ١٠(
  ).٣(اآلية : سورة املائدة) ١١(
  ).١٩٧(اآلية : سورة البقرة) ١٢(
  ).٢٨٥(اآلية : سورة البقرة) ١٣(
  ).٣٠(اآلية : سورة األعراف) ١٤(
  ).٨٣(اآلية : سورة األنعام) ١٥(
  ).٤٢(اآلية : سورة فصلت) ١٦(
  ).٥٩(اآلية : سورة البقرة) ١٧(
  ).٢(اآلية : سورة الغاشية) ١٨(
  .حتفة األطفال يف جتويد القرآن: اجلمزوري) ١٩(
  ).٨(اآلية : سورة البقرة) ٢٠(
  ).٥٣(اآلية : سورة النحل) ٢١(
  ).١٦٤(اآلية : سورة البقرة) ٢٢(
  ).١٠٧(اآلية : سورة البقرة) ٢٣(
  ).٨(اآلية : سورة الغاشية) ٢٤(
  ).١٣(اآلية : سورة الغاشية) ٢٥(
  ).٢٠(اآلية : سورة اإلنسان) ٢٦(
  ).٨٦(، اآلية )٨٥(اآلية : سورة البقرة: من مواضعها) ٢٧(
  ).٤(اآلية : سورة الصف: من مواضعها) ٢٨(
  ).٩٩(اآلية ) ٢٩(
  ).٤(اآلية ) ٣٠(
  ).٢-١(اآلية : سورة يس) ٣١(
  ).١(اآلية : سورة القلم) ٣٢(
  ).٥(اآلية : سورة البقرة) ٣٣(
  ).٢٣(اآلية : سورة النساء) ٣٤(
  ).٢(اآلية : سورة الكهف) ٣٥(
  ).١٠٧(اآلية : سورة األنبياء) ٣٦(



  ).٣٣(اآلية : سورة البقرة) ٣٧(
  ).٨(اآلية : سورة النمل) ٣٨(
  ).٧٥(اآلية : سورة احلج) ٣٩(
  ).٣٣(اآلية : سورة اإلسراء) ٤٠(
  ).٢(اآلية : سورة املائدة) ٤١(
  ).١٠٢(اآلية : سورة التوبة) ٤٢(
  ).٧(اآلية : سورة الرعد) ٤٣(
  ).١٩٥(اآلية : سورة آل عمران )٤٤(
  ).٤٤(اآلية : سورة ق) ٤٥(
  ).٢٣(اآلية : سورة الفرقان) ٤٦(
  ).٢٥(اآلية : سورة البقرة) ٤٧(
  ).٢٤(اآلية : سورة لقمان) ٤٨(
  ).٦٥(اآلية : سورة البقرة) ٤٩(
  ).٩٧(اآلية : سورة البقرة) ٥٠(
  ).١٦(اآلية : سورة العلق) ٥١(
  ).١٤١(ة اآلي: سورة األعراف) ٥٢(
  ).٦(اآلية : سورة احلجرات) ٥٣(
  ).٥(اآلية : سورة املعارج) ٥٤(
  ).٧٢(اآلية : سورة الواقعة) ٥٥(
  ).٣٧(اآلية : سورة املدثر) ٥٦(
  ).٣٠(اآلية : سورة فاطر) ٥٧(
  ).١٤٣(اآلية : سورة البقرة) ٥٨(
  ).٢٨(اآلية : سورة النور) ٥٩(
  ).٤٤(اآلية : سورة فاطر) ٦٠(
  ).١٤(اآلية : سبأسورة ) ٦١(
  ).١٢(اآلية : سورة املؤمنون) ٦٢(
  ).٢٦(اآلية : سورة الواقعة) ٦٣(
  ).٢٢(اآلية : سورة البقرة) ٦٤(
  ).٣٨(اآلية : سورة األنعام) ٦٥(
  ).٨٢(اآلية : سورة األنبياء) ٦٦(
  ).٦٣(اآلية : سورة األنبياء) ٦٧(
  ).١٧٢(اآلية : سورة البقرة) ٦٨(
  ).٤٣(ية اآل: سورة النساء) ٦٩(



  ).٩٢(اآلية : سورة األنعام) ٧٠(
  ).٢٠٩(اآلية : سورة البقرة) ٧١(
  ).٧٤(اآلية : سورة الكهف) ٧٢(
  ).٧١(اآلية : سورة النساء) ٧٣(
  ).٩٠(اآلية : سورة البقرة) ٧٤(
  ).٢٠(اآلية : سورة نوح) ٧٥(
  ).٩١(اآلية : سورة املائدة) ٧٦(
  ).٢٥(اآلية : سورة البقرة) ٧٧(
  ).٢٥(اآلية : رة البقرةسو) ٧٨(
  ).٨٢(اآلية : سورة هود) ٧٩(
  ).٥٠(اآلية : سورة سبأ) ٨٠(
  ).٣٨،٣٩(اآلية : سورة عبس) ٨١(
  ).١١(اآلية : سورة األنعام) ٨٢(
  ).٢٢(اآلية : سورة سبأ) ٨٣(
  ). ٥٧(اآلية : سورة النساء) ٨٤(

  باب أحكام امليم الساكنة

  :وهلا قبل حروف اهلجاء ثالثة أحكامامليم الساكنة هي اخلالية من احلركة، 
  :احلكم األول

  .اإلخفاء وقد سبق تعريفه، ويكون عند حرف واحد وهو الباء، وتصحبه الغنة
  )٢(َيْوَم ُهم َبارُِزونَ ) ١(َيعَْتِصم بِاللَِّه : فإذا وقع بعد امليم الساكنة حرف الباء أخفيت امليم مثل

ا خلروج حرفه من الشفة، وذهب مجاعة إىل إظهار امليم الساكنة عند ويسمى هذا النوع من اإلخفاء إخفاء شفوًي
من غري غنة واإلخفاء أوىل لإلمجاع على إخفائها عند القلب، فقد أمجعوا على إخفاء امليم : الباء إظهاًرا تاًما أي

  .-كما تقدم يف اإلقالب-الساكنة املقلوبة عن النون الساكنة أو التنوين 
ملا اشتركا يف املخرج واتفقا يف بعض الصفات ثقل اإلظهار واإلدغام احملض فعدل إىل اإلخفاء،  ووجه اإلخفاء أهنما
  فاألولُ اإلخفاُء عند الباِء: ودليله من التحفة

  َوَسمِِّه الشَّفويَّ للقُرَّاِء
  :احلكم الثاين

مى هذا النوع من اإلدغام إدغام مثلني ويس) ٣(َخلََق لَكُم َما ِفي اَألْرضِ : اإلدغام وجوًبا بغنة يف ميم مثلها، مثل
  صغريا، ودليله

  والثاِن إدغاٌم مبثلها أتى: كذلك
  وسمِّ إدغاًما صغًريا يا فىت

  :احلكم الثالث 



) ٥(لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ ) ٤(َمْمُنوٍن : وهي ستة وعشرون حرفًا مثل: اإلظهار وجوًبا من غري غنة عند بقية احلروف
  .ظهار إظهاًرا شفوًياويسمى هذا النوع من اإل

وقد حذر صاحب التحفة من إخفاء امليم الساكنة عند الواو والفاء مع أهنما من حروف اإلظهار الستة والعشرين؛ 
  .لئال يتوهم أن امليم ختفى عندمها كما ختفى عند الباء الحتادها خمرًجا مع الواو، وقرهبا خمرًجا من الفاء

ا من أجل الغنة اليت فيها؛ ألهنا لو أدغمت لذهبت غنتها فكان إخالال وإجحافا هبا؛ هذا وإمنا مل تدغم امليم يف مقارهب
فأظهرت لذلك، ومل تدغم كذلك يف الواو وإن جتانسا يف املخرج خوفًا من اللبس فال يعرف هل هى ميم أو نون؟ 

  .وال يف الفاء لقوة امليم وضعف الفاء، والقوي ال يدغم يف الضعيف
  والثالثُ اإلظهاُر يف البقيَّْه: التحفةقال اجلمزوري يف 

  من أحرف وَسمِّها شفويْه
  واحذر لدى واوٍ وفا أن ختتفي

  لقرهبا واالحتاِد فاعرِف
  وأخف أحرى عندبا وأدغما: هذا وقد مجع صاحب آللئ البيان أحكام امليم الساكنة يف بيت واحد فقال

  يف امليم واإلظهاُر مع سوامها
  :تنبيه

أن النون وامليم املشددتني " الغنة"م يف باب الصفات الالزمة للحروف عند الكالم على صفة قد علمت مما تقد
تتصفان بالغنة الكاملة املقدرة حبركتني، وأن الغنة فيهما يف حالة تشديدمها يف أعلى مراتبها، ويسمى كل منهما 

  .حرف غنة مشدًدا
  .وقدروا احلركة بقبض األصبع، أو بسطه، حبالة متوسطة

__________  
  ).١٠١(اآلية : سورة آل عمران) ١(
  ).١٦(اآلية : سورة غافر) ٢(
  ).٢٩(اآلية : سورة البقرة) ٣(
  ).٨(اآلية : سورة فصلت) ٤(
  ). ٢١(اآلية : سورة البقرة) ٥(

  باب الالمات السواكن

  :الالمات السواكن مخس
  :الم أل: األوىل

  .حالة جيب فيها اإلظهار، وحالة جيب فيها اإلدغام: وهي الم التعريف، وهلا قبل حروف اهلجاء حالتان
  ".ابغ حجك وخف عقيمه: "فيجب إظهارها إذا وقع بعدها حرف من احلروف األربعة عشر اجملموعة يف. ١

اهلمزة، والباء، والغني، واحلاء، واجليم، والكاف، والواو، واخلاء، والفاء، والعني، والقاف، والياء، وامليم، : وهي
  :ونك األمثلةواهلاء، ود
) ٩(الْفَتَّاُح ) ٨(الَْخبُِري ) ٧(الَْوِليُّ ) ٦(الْكَرِميِ ) ٥(الَْجمِيلَ  -) ٤(الَْحكِيُم ) ٣(الْغَنِيُّ ) ٢(الَْبارُِئ ) ١(اِإلْنَسانُ 



  )١٤(الُْهَدى ) ١٣(الُْملُْك ) ١٢(الَْيْوَم ) ١١(الْقَيُّوُم ) ١٠(الُْعلََماُء 
  .ر إظهارا قمريا، وتسمى هذه الالم الما قمريةويسمى هذا النوع من اإلظها

وجيب إدغامها إذا وقع بعدها حرف من احلروف األربعة عشر الباقية من حروف اهلجاء، وقد ذكرها صاحب . ٢
  ِطب ثُمَّ ِصلْ َرْحًما تفز ِضْف ذا نِعم: التحفة يف أوائل كلمات البيت اآليت

  دع ُسوَء ظَنٍّ ُزر شريفًا للكرم
  :ثلةوإليك األم
 -) ٢١(الذَّكَُر  -) ٢٠(الضَّالَِّني  -) ١٩(التَّاِئُبونَ ) ١٨(الرَّزَّاُق ) ١٧(الصَّاِلِحَني ) ١٦(الثََّوابِ ) ١٥(الطَّيَِّباُت 

اللَّْيلِ  -) ٢٧(الشَّكُوُر  -) ٢٦(الزَُّبورِ  -) ٢٥(الظَّاِلِمَني  –) ٢٤(السَِّميُع  –) ٢٣(الدَّاعِ  –) ٢٢(النَّعِيمِ 
)٢٨(  

  .ويسمى هذا النوع من اإلدغام إدغاما مشسيا، وتسمى هذه الالم الما مشسية
  :الم الفعل: الثانية

وحكمها اإلظهار ) ٣١(قُلْ : أم أمرا مثل) ٣٠(َيلَْتِقطُْه : أم مضارعا مثل) ٢٩(قُلَْنا : سواء أكان الفعل ماضيا مثل
  :فإهنا تدغم يف حرفني" قل"إال الم 

  .للتماثل) ٣٢(ِعَباِدَي قُل ِل: الالم، مثل. ١
  .للتقارب) ٣٣(وَقُل َربِّ : الراء، مثل. ٢

  :الم احلرف: الثالثة
  )٣٥(َبلْ ِعَباٌد مُّكَْرُمونَ ) ٣٤(فََهلْ أَْنُتْم ُمْسِلُمونَ : مثل" بل"و " هل"وهي يف 

َبل ال َيَخافُونَ ) ٣٦(فََهل لََّنا : مثل" قل"وحكمها اإلظهار إال إذا وقع بعدها الم أو راء؛ فإهنا تدغم فيهما كالالم يف 
  )٣٨(َبل رَّفََعُه اللَُّه ) ٣٧(

؛ ١٤ومل يقع بعد الم هل راء يف القرآن الكرمي، كما يستثىن من قاعدة إدغام الم احلرف َبلْ َرانَ يف املطففني آية 
  .إلدغامفإن حكمها اإلظهار حلفص من طريق الشاطبية؛ لوجود السكت على الالم، والسكت مانع من ا

  :الم االسم: الرابعة
  )٤٢(َسلَْسبِيال ) ٤١(ِعلًْما ) ٤٠(أَلِْسنَُتكُُم ) ٣٩(ُسلْطَاٍن : مثل

  .وحكمها اإلظهار مطلقا
  :الم األمر: اخلامسة

  )٤٤(وَلُْيوفُوا ُنذُورَُهْم ) ٤٣(َولَْيكُْتب بَّْيَنكُْم : وهي من أدوات جزم املضارع، مثل
  .االسموحكمها اإلظهار مطلقا ك الم 

__________  
  ).٢٨(اآلية : سورة النساء) ١(
  ).٢٤(اآلية : سورة احلشر) ٢(
  ).١٣٣(اآلية : سورة األنعام) ٣(
  ).٣٢(اآلية : سورة البقرة) ٤(
  ).٨٥(اآلية : سورة احلجر) ٥(



  ).١١٦(اآلية : سورة املؤمنون) ٦(
  ).٩(اآلية : سورة الشورى) ٧(
  ).١٨(اآلية : سورة األنعام) ٨(
  ).٢٦(اآلية : سورة سبأ )٩(
  ).٢٨(اآلية : سورة فاطر) ١٠(
  ).٢٥٥(اآلية : سورة البقرة) ١١(
  ).٢٤٩(اآلية : سورة البقر) ١٢(
  ).٢٤٧(اآلية : سورة البقرة) ١٣(
  ).١٢٠(اآلية : سورة البقرة) ١٤(
  ).٥-٤(اآلية : سورة املائدة) ١٥(
  ).١٩٥(اآلية : سورة آل عمران) ١٦(
  ).١٣٠(اآلية  :سورة البقرة) ١٧(
  ).٥٨(اآلية : سورة الذاريات) ١٨(
  ).١١٢(اآلية : سورة التوبة) ١٩(
  ).٧(اآلية : سورة الفاحتة) ٢٠(
  ).٣٦(اآلية : سورة آل عمران) ٢١(
  ).٦٥(اآلية : سورة املائدة) ٢٢(
  ).١٨٦(اآلية : سورة البقرة) ٢٣(
  ).١٢٧(اآلية : سورة البقرة) ٢٤(
  ).٣٥(اآلية : سورة البقرة) ٢٥(
  ).١٠٥(اآلية : سورة األنبياء) ٢٦(
  ).١٣(اآلية : سورة سبأ) ٢٧(
  ).١٦٤(اآلية : سورة البقرة) ٢٨(
  ).٣٤(اآلية : سورة البقرة) ٢٩(
  ).١٠(اآلية : سورة يوسف) ٣٠(
  ).٨٠(اآلية : سورة البقرة) ٣١(
  ).٣١(اآلية : سورة إبراهيم) ٣٢(
  ).٢٤(اآلية : سورة اإلسراء) ٣٣(
  ).١٤(اآلية : هود سورة) ٣٤(
  ).٢٦(اآلية : سورة األنبياء) ٣٥(
  ).٥٣(اآلية : سورة األعراف) ٣٦(
  ).٥٣(اآلية : سورة املدثر) ٣٧(
  ).١٥٨(اآلية : سورة النساء) ٣٨(



  ).٧١(اآلية : سورة األعراف) ٣٩(
  ).١١٦(اآلية : سورة النحل) ٤٠(
  ).٨٠(اآلية : سورة األنعام) ٤١(
  ).١٨(ية اآل: سورة اإلنسان) ٤٢(
  ).٢٨٢(اآلية : سورة البقرة) ٤٣(
  ). ٢٩(اآلية : سورة احلج) ٤٤(

  باب املتماثلني واملتقاربني واملتجانسني واملتباعدين

  .فإما أن يكونا متماثلني، أو متقاربني، أو متجانسني، أو متباعدين –سواء التقيا لفظا أم ال–إذا التقى احلرفان خطا 
اللتقاء اهلاءين خطا فيعترب من املتماثلني، وإن فصل بني احلرفني بالواو ) ١(إِنَُّه ُهَو : وحن" خطا: "هذا، ودخل بقولنا

  .لفظا، ألجل صلة هاء الضمري
لعدم التقاء النونني خطا، فال يعترب من املتماثلني وإن التقى احلرفان لفظا، فاملعترب هو ) ٢(أََنا َنذِيٌر : وخرج حنو

  .االلتقاء يف اخلط
  :بيان كل من املتماثلني، واملتقاربني، واملتجانسني، واملتباعدين تفصيال فنقول ولنشرع يف
  :املتماثالن

  )٤(فَقَالَ لَُهُم ) ٣(اذَْهب بِِّكتَابِي : مها احلرفان اللذان احتدا خمرجا وصفة كالباءين، والالمني مثل
  :واملتقاربان

  :فالتقارب ثالثة أقسام. و صفة فقطمها احلرفان اللذان تقاربا خمرجا وصفة، أو خمرجا فقط، أ
  :تقارب يف املخرج والصفة معا. ١
فبني الالم والراء تقارب يف املخرج كما هو ظاهر، وتقارب يف الصفة؛ التفاقهما يف أكثر ) ٥(َوقُل رَّبِّ : مثل

  .الصفات، فالتقارب يف الصفة معناه أن يتفق احلرفان يف أغلب الصفات
  :تقارب يف املخرج فقط. ٢
فبني الدال والسني تقارب يف املخرج كما علمت يف باب املخارج، وال تقارب بينهما صفة، ) ٦(قَْد َسِمَع : مثل

  .الختالفهما يف أكثر الصفات
  :تقارب يف الصفة فقط. ٣
رجا، خلروج فالتاء والشني متقاربان صفة التفاقهما يف أغلب الصفات، وال تقارب بينهما خم) ٧(بِأَْرَبَعةِ ُشَهَداَء : مثل

  .التاء من طرف اللسان، والشني من وسطه كما تقدم
  :واملتجانسان

  :فالتجانس قسمان. خمرجا، واختلفا صفة أو جتانسا صفة، واختلفا خمرجا -أي احتدا-مها احلرفان اللذان جتانسا 
  :جتانس يف املخرج فقط.١
ما خيرجان من طرف اللسان ومن الثنيتني العلييني كما فبني الدال والتاء جتانس يف املخرج، فه) ٨(قَد تََّبيََّن : مثل

  .عرفت
  :جتانس يف الصفة فقط.٢



  .فبني الدال واجليم جتانس يف الصفة؛ الحتادمها يف كل الصفات) ٩(قَْد جََعلَ : مثل
  .أن يتحد احلرفان يف مجيع الصفات: فالتجانس يف الصفة معناه

  :واملتباعدان
  .فبني التاء والعني تباعد يف املخرج) ١٠(ُتلَِيْت َعلَْيهِْم : جا، واختلفا صفة، مثلمها احلرفان اللذان تباعدا خمر

املتماثالن، واملتقاربان خمرجا وصفة، واملتقاربان خمرجا فقط، واملتقاربان صفة فقط، : فهذه سبعة أقسام، وهي
  .واملتجانسان خمرجا ال صفة، واملتجانسان صفة ال خمرجا، واملتباعدان

رك احلرفان يف كل قسم منها مسي كبريا، وإذا سكن األول مسي صغريا، وإذا سكن الثاين مسي مطلقا، وبذلك فإذا حت
  .يكون الجتماع احلرفني خطا واحد وعشرون قسما

  إن جيتمْع حرفان خطا قُسِّمَا: قال صاحب آللئ البيان
  عشرين ِقْسًما بعد واحٍد منا

  فمتماثالن إن يتحدا
  بدايف خمرجٍ وصفٍة كما 
  ومتقاربان حيثُ فيهما

  أو كان يف أيِّهِما، تقارٌب
  ومتجانسان إن تطابقا

  أو يف الصفات اتفقا، يف خمرج
  ومتباعدان حيثُ خمرجا

  واخللُف يف الصفات جَا، تباعدا
  وحيثما حترَّك احلرفان يف
  كلٍّ فََسمِّ بالكبري واقَْتِف
  وسمِّ بالصغري حيثُما سكن

  عن ومطلٌق يف الَعكْسِ، أولُها
  :حكم املتماثلني

إال إذا كان األول حرف ) ١٢(اذَْهب بِِّكَتابِي ) ١١(َوقَد دََّخلُوا : حكمه اإلدغام وجوبا للجميع، مثل: الصغري. ١
  .مد، أو هاء سكت

ع، فال بد من إظهاره للجمي) ١٤(ِفي َيْومٍ ) ١٣(آَمنُوا َوَعِملُوا : فإذا كان احلرف األول من املتماثلني حرف مد حنو
  .لئال يزول املد باإلدغام

بسورة احلاقة، ففيه اإلظهار واإلدغام، ) ١٥(َهلََك * َماِلَيْه : وإذا كان األول منهما هاء سكت، وذلك يف قوله تعاىل
  .سكتة يسرية من غري تنفس" ماليه"واإلظهار أرجح، وكيفيته أن يسكت على هاء 

فالوقف عليها منوي، ومن أدغم فقد أجرى الوصل جمرى  فمن أظهر مع السكت الحظ أن املثل األول هاء سكت،
  .الوقف، واعتربها كاحلرف األصلي

  :ومثاله) ١٦(حكمه اإلظهار لغري السوسي : الكبري. ٢
  )١٨(الِْكتَاَب بِالَْحقِّ ) ١٧(ِفيِه ُهًدى 



  )١٩(َشقَقَْنا : حكمه اإلظهار للجميع، ومثاله: املطلق. ٣
  :حكم املتقاربني

  )٢٠(قَدْ َسِمَع : كمه اإلظهار، ومثالهح: الصغري. ١
  .ويستثىن من ذلك الالم والقاف
  )٢٢(َبل رَّبُّكُْم ) ٢١(َوقُل رَّبِّ : أما الالم فإهنا تدغم يف الراء مثل

  .باملرسالت) ٢٣(أَلَمْ َنْخلُقكُّْم : وأما القاف فإهنا تدغم يف الكاف، وذلك يف قوله تعاىل
غام، فبعضهم أدغم القاف يف الكاف إدغاما كامال فيصري النطق كافا مشددة، وبعضهم بيد أهنم اختلفوا يف هذا اإلد

  .أدغمها إدغاما ناقصا وذلك بإبقاء صفة االستعالء، واألول هو األصح
  .هو ما ذهب معه لفظ املدغم وصفته: فاإلدغام الكامل

  .هو ما ذهب معه لفظ املدغم وبقيت صفته: والناقص
  خنلقكم بكاِفه ادُِّغْم وقاُف: قال صاحب الآللئ

  واألصحُّ أن يَِتم، مْع وْصِف ُعلْوٍ
  )٢٤(َعَددَ ِسنَِني : حكمة اإلظهار لغري السوسي، ومثاله: الكبري. ٢
  )٢٥(ِسْدَرِة : حكمه اإلظهار للجميع، ومثاله: املطلق. ٣

  :حكم املتجانسني
  )٢٦(قَْد جََعلَ : حكمه اإلظهار، مثل: الصغري. ١

  :كويستثىن من ذل
  )٢٧(قَد تََّبيََّن : فإهنا تدغم يف التاء مثل: الدال
  )٢٨(إِذ ظَّلَُموا : فإهنا تدغم يف الظاء مثل: والذال
  .باألعراف) ٢٩(فإهنا تدغم يف الذال يف َيلَْهث ذَِّلَك : والثاء
  .هبود) ٣٠(فإهنا تدغم يف امليم يف اْركَب مََّعَنا : والباء
  )٣١(أُجِيَبت دَّْعوَُتكَُما : ثلفإهنا تدغم يف الدال م: والتاء

  )٣٢(فَآمََنت طَّاِئفَةٌ : ويف الطاء مثل
فَرَّطتُ ) ٣٤(أََحطُت ) ٣٣(َبَسطَت : مثل: هذا وتدغم الطاء يف التاء إدغاما ناقصا، وذلك بإبقاء صفة اإلطباق

)٣٥(  
  )٣٦(الصَّاِلحَاِت طُوَبى : حكمه اإلظهار لغري السوسي، ومثاله: الكبري. ٢
  )٣٧(أَفََتطَْمُعونَ : حكمه اإلظهار للجميع، ومثاله: املطلق. ٣

  .حكمه اإلظهار مطلقا، سواء يف ذلك الصغري، والكبري، واملطلق: حكم املتباعدين
__________  

  ).٥٤(اآلية ). ٣٧(اآلية : سورة البقرة) ١(
  ).٥٠(اآلية : سورة العنكبوت) ٢(
  ).٢٨(اآلية : سورة النمل) ٣(
  ).٢٤٣(اآلية : رةسورة البق) ٤(



  ).١١٤(اآلية : سورة طه) ٥(
  ).١(اآلية : سورة اجملادلة) ٦(
  ).١٣(، اآلية )٤(اآلية : سورة النور) ٧(
  ).٢٥٦(اآلية : سورة البقرة) ٨(
  ).٢٤(اآلية : سورة مرمي) ٩(
  ).٢(اآلية : سورة األنفال) ١٠(
  ).٦١(اآلية : سورة املائدة) ١١(
  ).٢٨(اآلية : سورة النمل) ١٢(
  ).٢٥(اآلية : سورة البقرة) ١٣(
  ).١٨(اآلية : سورة إبراهيم) ١٤(
  ).٢٩(، اآلية )٢٨(اآلية ) ١٥(
أحد راويي قراءة (هو أبو شعيب صاحل بن زياد بن عبد اهللا بن مسرح الرستيب السوسي الرقي : السوسي هو) ١٦(

ومساعا عن أيب حممد اليزيدي وهو من مقرئ ضابط حمرر ثقة، أخذ القراءة عرضا ) أيب عمرو البصري يف السبعة
غاية النهاية يف : ابن اجلزري. (هـ٢٦١أجل أصحابه وروى عنه قراءة أيب عمرو بن العالء البصري تويف سنة 

  ).١٤٤٦رقم  ٣٣٢،٣٣٣، ص١طبقات القراء جـ
  ).٢(اآلية : سورة البقرة) ١٧(
  ).١٧٦(اآلية : سورة البقرة) ١٨(
  ).٢٦(اآلية : سورة عبس) ١٩(
  ).١(اآلية : سورة اجملادلة) ٢٠(
  ).٢٩(اآلية : سورة املؤمنون) ٢١(
  ).٥٦(اآلية : سورة األنبياء) ٢٢(
  ).٢٠(اآلية ) ٢٣(
  ).١١٢(اآلية : سورة املؤمنون) ٢٤(
  ).١٤(اآلية : سورة النجم) ٢٥(
  ).٢٤(اآلية : سورة مرمي) ٢٦(
  ).٢٥٦(اآلية : سورة البقرة) ٢٧(
  ).٦٤( اآلية: سورة النساء) ٢٨(
  ).١٧٦(اآلية ) ٢٩(
  ).٤٢(اآلية ) ٣٠(
  ).٨٩(اآلية : سورة يونس) ٣١(
  ).١٤(اآلية : سورة الصف) ٣٢(
  ).٢٨(اآلية : سورة املائدة) ٣٣(
  ).٢٢(اآلية : سورة النمل) ٣٤(



  ).٥٦(اآلية : سورة الزمر) ٣٥(
  ).٢٩(اآلية : سورة الرعد) ٣٦(
  ). ٧٥(اآلية : سورة البقرة) ٣٧(

  والقصرباب املد 

  :املد
  .الزيادة: لغة

  .إطالة الصوت حبرف من حروف املد اآليت ذكرها: واصطالحا
  :والقصر

  .احلبس: لغة
  .إثبات حرف املد من غري زيادة عليه: واصطالحا

وقد اجتمعت حروف املد بشروطها يف كلمة ُنوِحيَها وهي الواو الساكنة املضموم ما قبلها، والياء الساكنة املكسور 
ها، واأللف وال تكون إال ساكنة، وال يكون ما قبلها إال مفتوحا، فهي دائما حرف مد خبالف الواو والياء، ما قبل

فتارة يكونان حريف مد إذا سكنا وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء، وتارة يكونان حريف لني إذا سكنا وانفتح 
  ) .٢(َبْيٍت ) ١(َخْوٌف : ما قبلهما مثل
  :أقسام املد

  :أصلي، وفرعي: سم إىل قسمنيينق
  .هو الذي ال تقوم ذات احلرف إال به، وال يتوقف على سبب من سبيب املد، ومها اهلمز أو السكون: فاألصلي

ومسي أصليا ألنه أصل للفرعي، ويسمى أيضا مدا طبيعيا؛ ألن صاحب الطبيعة السليمة ال ينقصه عن مقداره، وال 
  .يزيد عليه

  .حركتان: ومقدار مده
  .كلمي، وحريف: ينقسم املد الطبيعي إىل قسمنيو
  .ومسي كلميا لوجود حرف املد يف كلمة) ٥(َمْرفُوَعٍة ) ٤(كَِثَريةً ) ٣(مثل َماِلِك : فالكلمي. ١
  ".حي طهر"ال يوجد إال يف فواتح بعض السور، وذلك يف مخسة أحرف جمموعة يف : واحلريف. ٢

  .يف سوره السبع) ٦(يف حم : فاحلاء
  يف أول مرمي كهيعص و يس: ءواليا
  .يف طه و طسم أول الشعراء والقصص، و طس أول النمل: والطاء
  .يف أول مرمي، وطه: واهلاء
  .يف الر أول يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، واحلجر، ويف املر أول الرعد: والراء

فليس بعد حرف املد  -وة حرفانأي هجاؤها تال-وإمنا مدت هذه األحرف اخلمسة مدا طبيعيا؛ ألهنا حروف ثنائية 
  .فيها ساكن
  .هو الذي يتوقف على سبب من سبيب املد، ومها اهلمز أو السكون، فله سببان: والفرعي

  :أنواع املد الفرعي



  :للمد الفرعي مخسة أنواع، وهي
  :املتصل.١

  ) .٩(قُُروٍء  )٨(النَِّسيُء ) ٧(السََّماِء : وهو حرف مد أتى بعده مهز متصل به يف كلمة واحدة، مثل
  .ومسي متصال التصال اهلمز حبرف املد يف كلمة واحدة

  .أربع حركات، أو مخس: مقدار مده عند حفص
وهو مده ست حركات : وجه ثالث) ١٠(اسِْتْحَياٍء : هذا ويف املتصل املوقوف عليه إذا كانت مهزته متطرفة مثل

  .ألجل الوقف
فليس فيه إال الوجهان السابقان، ومها مده أربعا أو مخسا، وصال ) ١١( األَراِئِك: أما إذا كانت مهزته متوسطة مثل

  .ووقفا
  .الوجوب: وحكم املتصل

  .وإمنا كان واجبا، لوجوب مده عند مجيع القراء، فزادوه على املد الطبيعي، وإن تفاوتوا يف مقدار هذه الزيادة
ائز عند أحد من القراء، وقد تتبعته فلم أجده يف فوجب أال يعتقد أن قصر املتصل ج: ولذلك قال احملقق ابن اجلزري

  .قراءة صحيحة وال شاذة، بل رأيت النص مبده
  :املنفصل. ٢

اْرجِِعي إِلَى َربِّكِ ) ١٣(قَالُوا آَمنَّا ) ١٢(وهو حرف مد أتى بعده مهز منفصل عنه يف كلمة أخرى مثل بَِما أُنْزِلَ 
)١٤. (  

  .ملدومسي منفصال؛ النفصال اهلمز عن حرف ا
  .أربع حركات أو مخس من طريق الشاطبية: ومقدار مده عند حفص

  .اجلواز: وحكم املنفصل
وإمنا كان جائزا؛ جلواز مده وقصره عند القراء، فهناك من مده وهناك من قصره، فلم جيمعوا على مده كاملتصل، 

  .وحفص من الذين ميدونه من طريق الشاطبية
أن حرف املد ضعيف، واهلمز قوي، فزيد يف املد تقوية للضعيف عند جماورة : لووجه املد يف كل من املتصل واملنفص

  .ليتمكن من النطق باهلمز: القوي، وقيل
  :البدل. ٣

  ) .١٧(أُوِتَي ) ١٦(إِميَاًنا ) ١٥(آَمُنوا : وهو حرف مد تقدم عليه مهز، مثل
أبدلت اهلمزة الثانية حرف . وإئمان، وأؤيت ومسي بدال؛ إلبدال حرف املد من اهلمز، فأصل الكلمات السابقة أأمنوا،

  .مد من جنس حركة ما قبلها وجوبا
  .حركتان: ومقدار مده
  .اجلواز: وحكم البدل

  .وإمنا كان جائزا؛ جلواز مده وقصره عند القراء
  .وحفص من الذين يقصرونه

  :العارض. ٤
يف حالة ) . ٢٠(الُْمفِْلُحونَ ) ١٩(َتِعُني َنْس) ١٨(الَْبَيانَ : وهو حرف مد أتى بعده سكون عارض ألجل الوقف مثل



  .الوقف
  .ومسي عارضا؛ لعروض املد بعروض السكون

  :مقدار مده
  :يف ثالثة أوجه جلميع القراء

  .ومقداره حركتان: القصر
  .ومقداره أربع حركات: والتوسط

  .ومقداره ست: واملد
  .فمن قصره مل يعتد بالسكون لعروضه

  .ه على الالزمومن مده اعتد بالسكون وقاس
  .ومن وسَّطه اعتد بالسكون، والحظ عروضه فحطه عن األصل

  .اجلواز: وحكم العارض
  .وإمنا كان جائزا؛ جلواز مده وقصره عند كل القراء
  .القصر، والتوسط، واملد: ففيه ثالثة أوجه، وهي) ٢١(الَْبَيانَ : واعلم أن العارض للسكون إن كان منصوبا مثل

الثالثة السابقة مع السكون احملض، والروم مع : ففيه أربعة أوجه، وهي) ٢٢(َيْومِ الدِّينِ : وإن كان جمرورا مثل
  .وصال إال القصر" الدين"القصر فقط؛ ألن الروم كالوصل، وليس يف 

القصر، والتوسط، واملد، مع السكون احملض، ومع : ففيه سبعة أوجه، وهي) ٢٣(َنْسَتِعُني : وإن كان مرفوعا حنو
  .ام، والروم مع القصراإلمش

) ٢٤(َويُْمِسُك السََّماَء : هذا، ويف املتصل الذي عرض سكون مهزته ألجل الوقف ثالثة أوجه إن كان منصوبا مثل
  .وهي مده أربع حركات، أو مخسا، أو ستا، مع السكون احملض

سا، أو ستا مع السكون احملض، مده أربعا، أو مخ: ففيه مخسة أوجه، وهي) ٢٥(ِمَن السََّماِء : وإن كان جمرورا حنو
  .ومده أربعا أو مخسا مع الروم، وقد تقدم أن الروم كالوصل، وليس يف السماء وصال إال أربع حركات، أو مخس

وهي مده أربعا، أو مخسا، أو ستا مع السكون : ففيه مثانية أوجه) ٢٦(َيْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء : وإن كان مرفوعا حنو
  .ومده أربعا، أو مخسا مع الروماحملض، ومع اإلمشام، 

  :والروم
  .هو اإلتيان ببعض احلركة، ويكون يف املرفوع، واملضموم، واجملرور، واملكسور

  :واإلمشام
إن –وسنوضح ما يتعلق هبما بالتفصيل . هو ضم الشفتني بعيد سكون احلرف، ويكون يف املرفوع واملضموم فقط

  .يف باب الوقف على أواخر الكلم -شاء اهللا
: ثالثة أوجه، وهي) ٢٨(و الَْبْيَت ) ٢٧(َخْوٌف : هذا، ويلحق اللني وقفا بالعارض للسكون، ففي الوقف على حنو

  .القصر، والتوسط، واملد إال أن الطول يف اللني قليل
ما مث إنه إن كان منصوبا ففيه الثالثة املتقدمة، وإن كان جمرورا ففيه أربعة أوجه، وإن كان مرفوعا ففيه سبعة، ك

  .تقدم يف العارض
  :الالزم -٥



  ) .٣١(بيونس، امل ) ٣٠(آآلن ) ٢٩(الصَّاخَّةُ : وهو حرف مد أتى بعده سكون الزم وصال ووقفا، مثل
  .ست حركات عند اجلميع: ومقدار مده

  .، أو للزوم مده ست حركات-وهو السكون-ومسي الزما؛ للزوم سببه 
  .اللزوم: وحكم الالزم

  .تزام مجيع القراء مده ست حركات للفصل بني الساكننيوإمنا كان الزما؛ الل
  .فقد ظهر لك مما تقدم أن للمد الفرعي ثالثة أحكام

  .وهو حكم للمتصل وحده: الوجوب. ١
  .املنفصل، والبدل، والعارض: وهو حكم لثالثة أنواع: واجلواز. ٢
  .وهو حكم للمد الالزم وحده: واللزوم. ٣

  كاٌم ثالثةٌ تدومللمد أح) ٣٢(قال صاحب التحفة 
  وهي الوجوب واجلواز واللزوم
  فواجٌب إن جاء مهٌز بعد مد
  يف كلمة وذا مبتصل يُعد
  وجائٌز َمدٌّ وقصٌر إن فُِصل
  كلٌّ بكلمة وهذا املنفصل

  ومثل ذا إن عرض السكون
  وقفا كتعلمون نستعني

  أو قُدِّم اهلمُز على املد وذا
  بدل كآمنوا وإميانا ُخذَا

  كونُ أُصِّالوالزٌم إِن الس
  وصال ووقفًا بعد مدٍّ طُوِّال

  أقسام املد الالزم
  .ينقسم املد الالزم إىل كلمي، وحريف

  .وكل منهما إما أن يكون مثقال وإما أن يكون خمففا، فله أربعة أقسام
) ٣٣(ةُ الَْحاقَّ: هو حرف مد أتى بعده سكون الزم يف كلمة، فإن أدغم ساكنه فيما بعده فهو املثقل مثل: فالكلمي
  ) .٣٥(أَُتحَاجُّونِّي ) ٣٤(الضَّالَِّني 

آآلنَ َوقَْد كُْنُتمْ بِِه : يف موضعي يونس فقط، ومها" آآلن"وإن مل يدغم ساكنه فيما بعده فهو املخفف، وذلك يف لفظ 
  .ومسي كلميا؛ الجتماع املد والسكون يف كلمة) ٣٧(آآلنَ َوقَْد َعصَْيَت ) ٣٦(َتْستَْعجِلُونَ 

  .املثقل مثقال؛ لوجود التشديد بعد حرف املد، إذ احلرف املشدد أثقلومسي 
  .ومسي املخفف خمففا؛ لعدم وجود التشديد بعد حرف املد، فالساكن غري مدغم

هو حرف مد أتى بعده سكون الزم يف حرف هجاؤه ثالثة أحرف وسطها حرف مد، ومسي حرفيا؛ لوجود : واحلريف
  .حرف املد مع السكون يف حرف

  .ا، والالزم احلريف ال يوجد إال يف فواتح بعض السورهذ



  .ما عدا العني" سنقص علمك: "وهي جمموعة يف قول بعضهم: واحلروف اليت متد مدا الزما سبعة
  .عسق أول الشورى* يف أول الشعراء، والقصص، والنمل، ويف يس، ويف حم : فالسني

  .فقط) ٣٨(يف ن َوالْقَلَمِ : لنونوا
  ) .٣٩(يف أول الشورى، ويف ق وَالْقُْرآِن : والقاف
  ) .٤٠(يف املص يف أول األعراف، ويف كهيعص أول مرمي، ويف ص َوالْقُْرآِن : والصاد
  ) .٤٤(املر ) ٤٣(املص ) ٤٢(الر ) ٤١(يف امل : والالم
  )٤٦(حم ) ٤٥(يف امل املص املر طسم : وامليم
  .يف أول مرمي فقط: كافوال

فهذه األحرف السبعة متد مدا الزما باتفاق، ويسمى املد مدا الزما حرفيا، فإن أدغم ساكنه فيما بعده كان مثقال 
  .وإن مل يدغم كان خمففا

  .لوجود اإلدغام كذلك" طسم"من " سني"لوجود اإلدغام، و " امل"من " الم: "مثال املثقل
  .لعدم وجود اإلدغام" ق"، و "امل"من " ميم: "ومثال املخفف

  :وفيها للجميع وجهان" مرمي، والشورى"فموجودة يف أول : وأما العني
  .وهو األفضل قياسا على األحرف السبعة السابقة: الطول

لسكون الياء وانفتاح ما قبلها، فهي حرف لني ال حرف مد، فأعطيت حكما أقل من حرف املد ملزَيته : والتوسط
  .على اللني

أول سورة آل ) ٤٧(اللَُّه ال إِلَهَ إِال ُهَو * امل : وإذا تغري سبب املد جاز املد والقصر، وذلك يف قوله تعاىلهذا، 
  .بلفظ اجلاللة" امل"عمران، يف حالة وصل 

قد حركت بالفتح الجتماعها ساكنة مع الم اجلاللة، وطبيعي أن مهزة الوصل ال ينطق هبا " امل"فإن امليم من لفظ 
  .وصال

  .ومل يعتد باحلركة ألهنا عرضت للتخلص من الساكنني -وهو سكون امليم-من أشبع نظر إىل األصل ف
  .ومن قَصر نظر إىل احلركة العارضة، وكان التخلص من الساكنني هنا بالفتح حرصا على تفخيم لفظ اجلاللة

  .ألصليفال بد من اإلشباع؛ ألن امليم قد عاد إليها سكوهنا ا" آمل"أما إذا وقفت على 
  :واحلروف اهلجائية املوجودة يف فواتح بعض السور أربعة عشر حرفا وتنقسم إىل أربعة أقسام

  .ما عدا العني" سنقص علمك"ما ميد مدا الزما، وهو حروف . ١
  ".عني"وهو  -املد، والتوسط-ما فيه الوجهان . ٢
  ".حي طهر: "واجملموعة يف قوهلم ما ميد مدا طبيعيا، وهو احلروف اخلمسة املتقدمة يف املد األصلي،. ٣
، "الر"، "امل"لكون هجائه ثالثة أحرف ليس وسطها حرف مد، وهو موجود يف " ألف"ما ال ميد أصال وهو . ٤
  ".املر"، "املص"

وينبغي أن يعلم أنه إذا كان حرف املد يف كلمة، واحلرف الساكن يف كلمة أخرى حذف حرف املد يف الوصل، 
  ) .٥٠(َوقَاال الَْحْمُد ِللَِّه ) ٤٩(وَالُْمِقيِمي الصَّالِة ) ٤٨(َخذَ َوقَالُوا اتَّ: مثل

  مراتب املدود
  :للمدود مراتب مخس



  .فأقواها املد الالزم، فاملتصل، فالعارض، فاملنفصل، فالبدل
الَْبْيتَ  فإذا اجتمع سببان من أسباب املد أحدمها قوي واآلخر ضعيف عمل بالقوي، وألغي الضعيف، مثل َوال آمَِّني

يعد بدال وباعتبار تأخر السكون الالزم  -باعتبار تقدم اهلمز عليه" آمني"وهو األلف يف -فحرف املد ) ٥١(الْحََراَم 
  .بعده يسمى الزما، فيمد ست حركات إعماال للمد الالزم لقوته، ويلغى البدل لضعفه

مز عليها تسمى بدال وباعتبار تأخر اهلمز عنها يف كلمة فالواو املدية باعتبار تقدم اهل) ٥٢(َوَجاُءوا أََباُهْم : ومثل
  .أخرى تسمى منفصال فيعمل باملنفصل لقوته، فيمد أربع حركات أو مخس، ويلغى البدل لضعفه

  أقوى املدود الزم فما اتصل: قال صاحب آللئ البيان يف جتويد القرآن
  فعارض فذو انفصال فبدل

  وسببا مدٍّ إذا ما وجدا
  ببني انفردافإن أقوى الس

__________  
  ).٣٨(اآلية : سورة البقرة) ١(
  ).٩٦(اآلية : سورة آل عمران) ٢(
  ).٤(اآلية : سورة الفاحتة) ٣(
  ).٢٤٥(اآلية : سورة البقرة) ٤(
  ).٣٤(اآلية : سورة الواقعة) ٥(
  ).غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، اجلاثية، األحقاف(أول السور ) ٦(
  ).١٩(اآلية : ةسورة البقر) ٧(
  ).٣٧(اآلية : سورة التوبة) ٨(
  ).٢٢٨(اآلية : سورة البقرة) ٩(
  ).٢٥(اآلية : سورة القصص) ١٠(
  ).٣١(اآلية : سورة الكهف) ١١(
  ).٤(اآلية : سورة البقرة) ١٢(
  ).١٤(اآلية : سورة البقرة) ١٣(
  ).٢٨(اآلية : سورة الفجر) ١٤(
  ).٩(اآلية : سورة البقرة) ١٥(
  ).١٧٣(اآلية : رة آل عمرانسو) ١٦(
  ).١٣٦(اآلية : سورة البقرة) ١٧(
  ).٤(اآلية : سورة الرمحن) ١٨(
  ).٥(اآلية : سورة الفاحتة) ١٩(
  ).٥(اآلية : سورة البقرة) ٢٠(
  ).٤(اآلية : سورة الرمحن) ٢١(
  ).٤(اآلية : سورة الفاحتة) ٢٢(



  ).٥(اآلية : سورة الفاحتة) ٢٣(
  ).٦٥(اآلية : سورة احلج) ٢٤(
  ).١٩(اآلية : سورة البقرة) ٢٥(
  ).١٢٩(اآلية : سورة آل عمران) ٢٦(
  ).٣٨(اآلية : سورة البقرة) ٢٧(
  ).١٢٥(اآلية : سورة البقرة) ٢٨(
  ).٣٣(اآلية : سورة عبس) ٢٩(
  ).٩١، ٥١(اآلية : سورة يونس) ٣٠(
  ).١(اآلية : سورة البقرة) ٣١(
  .٣٠سبقت ترمجته يف ص ) ٣٢(
  ).٣،  ٢،  ١(اآليات : اقةسورة احل) ٣٣(
  ).٧(اآلية : سورة الفاحتة) ٣٤(
  ).٨٠(اآلية : سورة األنعام) ٣٥(
  ).٥١(اآلية ) ٣٦(
  ).٩١(اآلية ) ٣٧(
  ).١(اآلية : سورة القلم) ٣٨(
  ).١(اآلية : سورة ق) ٣٩(
  ).١(اآلية : سورة ص) ٤٠(
  .لسجدةفاحتة سورة البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، ا) ٤١(
  .فاحتة سورة يونس، هود، يوسف، إبراهيم، احلجر) ٤٢(
  .فاحتة سورة األعراف) ٤٣(
  .فاحتة سورة الرعد) ٤٤(
  .أول سورة الشعراء والقصص) ٤٥(
  )غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، اجلاثية، األحقاف(يف سورها السبع ) ٤٦(
  ).٢(، اآلية ) ١(اآلية ) ٤٧(
  ).١١٦(آلية ا: سورة البقرة) ٤٨(
  ).٣٥(اآلية : سورة احلج) ٤٩(
  ).١٥(اآلية : سورة النمل) ٥٠(
  ).٢(اآلية : سورة املائدة) ٥١(
  ). ١٦: (سورة يوسف اآلية) ٥٢(

  باب التفخيم والترقيق



  تعريف كل منهما
  :التفخيم

  .التسمني: لغة
  .فيمتلئ الفم بصداه -أي صوته-عبارة عن مسن يدخل على جسم احلرف : واصطالحا

  .والتفخيم، والتسمني، والتغليظ مبعىن واحد، لكن املستعمل يف الالم التغليظ، ويف الراء التفخيم
  :والترقيق

  .التنحيف: لغة
  .عبارة عن حنول يدخل على جسم احلرف فال ميتلئ الفم بصداه: واصطالحا

  :حكم احلروف تفخيما وترقيقا
  .لحروف استعالء، وحروف استفا: اعلم أن احلروف قسمان
فحكمها التفخيم بال استثناء، وقد تقدم يف باب صفات احلروف أهنا سبعة، جمموعة يف : أما حروف االستعالء

  .اخلاء، والصاد، والضاد، والغني، والطاء، والقاف، والظاء: وهي" خص ضغط قظ: "قوهلم
  .وهي الصاد، والضاد، والطاء، والظاء: وختتص حروف اإلطباق األربعة بتفخيم أقوى

  :اتب التفخيممر
  :للتفخيم مخس مراتب

: فاملضموم مثل) ٢(طَلًَبا : فاملفتوح الذي ليس بعده ألف مثل) ١(طَاِئِعَني : فأعالها يف املفتوح الذي بعده ألف مثل
  .وهكذا يف بقية األحرف) ٥(ِطبُْتْم : فاملكسور مثل) ٤(أَطَْعمَُهْم : فالساكن مثل) ٣(َيْسطُُرونَ 

  .فحكمها الترقيق إال الالم والراء يف بعض أحواهلما، وإال األلف: وأما حروف االستفال
  :حكم الالم

  ) .٧(َنْصُر اللَِّه : أو ضم مثل) ٦(َتاللَِّه : تفخم الالم يف لفظ اجلاللة الواقع بعد فتح حنو
  ) .٩(بِْسمِ اللَِّه ) ٨(بِاللَِّه : وترقق إذا وقع لفظ اجلاللة بعد كسر مثل

  :حكم الراء
  .راء أحكاما يف حالة الوصل ختتلف عنها يف حالة الوقف عليهاإن لل
  :فإذا كانت موصولة فإهنا ترقق يف حالتني. ١

  )١٠(رِجَالٌ : أن تكون مكسورة سواء أكان الكسر أصليا مثل: األوىل
رقق مطلقا بدون قيد أو فالراء املكسورة ت) ١٣(وَأَْنِذرِ النَّاَس : أو عارضا مثل) ١٢(وَالْفَْجرِ ) ١١(َوالْغَارِِمَني 

  .شرط
وهي أن يكون قبل الراء كسرة أصلية متصلة : أن تكون ساكنة، وال بد يف ترقيق الراء الساكنة من شروط: الثانية

هبا، ومل يقع بعدها حرف استعالء مفتوح متصل، فإذا استوفت الراء الساكنة هذه الشروط جمتمعة وجب ترقيقها 
  ) .١٥( ِشْرَعةً) ١٤(ِفْرَعْونَ : مثل

  :وتفخم الراء يف غري هاتني احلالتني
  ) .١٧(ُرُسلٌ : أو مضمومة مثل) ١٦(َربََّنا : مثل: فتفخم إذا مل تكن مكسورة بأن كانت مفتوحة

أو بعد ) ١٨(بَْرٌق : وتفخم كذلك إذا كانت ساكنة ومل تستوف شروط الترقيق املتقدمة بأن سكنت بعد فتح مثل



يف حالة االبتداء هبمزة الوصل، فقد ) ٢٠(اْرجِِعي : أو سكنت بعد كسر إال أنه عارض مثل) ١٩(الْقُْرآنُ : ضم مثل
  .عرض الكسر لالبتداء هبمزة الوصل

  .فكسرة الذال منفصلة عن الراء) ٢١(الَِّذي ارَْتَضى : أو سكنت بعد كسر أصلي إال أنه غري متصل بالراء مثل
لراء وقع بعدها حرف استعالء مفتوح متصل، وقد وقع ذلك يف أو سكنت بعد كسر أصلي متصل بالراء إال أن ا

  :مخس كلمات يف القرآن الكرمي
بسورة ) ٢٦(بالنبأ، لَبِالْمِْرَصاِد ) ٢٥(بالتوبة مِْرَصاًدا ) ٢٤(و ِفْرقٍَة ) ٢٣(بسورة األنعام، َوإِْرَصاًدا ) ٢٢(ِقْرطَاسٍ 
  .والفجر

  .ها شروط الترقيقفتفخم الراء الساكنة يف كل ذلك لعدم استيفائ
 –بسورة الشعراء ) ٢٧(فِْرقٍ : وذلك يف لفظ-هذا، وإذا كان حرف االستعالء الواقع بعد الراء الساكنة مكسورا 

  :فقد اختلفوا يف الراء حينئذ
  .فمنهم من فخمها نظرا لوجود حرف االستعالء، ومنهم من رققها نظرا لكسره

  .لتفخيمفالكسر قد أضعف تفخيمه، والترقيق أرجح من ا
َوال ُتَصعِّرْ : وإذا كان حرف االستعالء الواقع بعد الراء الساكنة منفصال عن الراء بأن وقع يف كلمة أخرى مثل

  .فإن الراء ترقق، وال يلتفت إىل حرف االستعالء، لعدم اتصاله بالراء) ٢٩(فَاْصبِرْ َصبًْرا ) ٢٨(َخدََّك 
  ) .٣٠(َبَصاِئُر : أن يقع قبلها كسر مباشر مثل: األوىل: االتوإذا وقف على الراء فإهنا ترقق يف ثالث ح. ٢

  )٣٢(الذِّكَْر ) ٣١(ِسْحٌر : أن يقع قبلها كسر غري مباشر بأن فصل بينه وبني الراء حرف ساكن مستفل مثل: الثانية
  ) .٣٤(الَْخْيُر ) ٣٣(قَِديٌر : أن يقع قبلها ياء ساكنة مثل: الثالثة

هذا حكم الراء إذا وقف ) ٣٧(وَالْفَْجرِ ) ٣٦(النُّذُُر ) ٣٥(الْقََمَر : احلاالت الثالث مثلوتفخم الراء يف غري هذه 
  .عليها بالسكون اجملرد، كذلك إذا وقف عليها باإلمشام

  :وأما إذا وقف عليها بالروم فحكمها كالوصل
  .ام رققت الراء؛ لوقوعها بعد ياء ساكنةبالسكون اجملرد أو مع اإلمش) ٣٨(بَِيِدَك الَْخْيُر : فإذا وقفت على قوله تعاىل

أما إذا وقفت بالروم فخمت الراء؛ ألهنا مضمومة، وقد علمت أن الراء املضمومة تفخم يف حالة الوصل، فكذلك 
  .تفخم يف حالة الوقف عليها بالروم؛ ألنه كالوصل

  :كلمات اختلف فيها
  .الترقيق والتفخيم: أ، ففي الراء وجهانبسب) ٤٠(أو راء الْقِطْرِ ) ٣٩(إذا وقفت على راء ِمْصَر 

  .فمن رقق نظر إىل الكسر، ومل يعترب الساكن الفاصل بني الكسر والراء
  .ومن فخم اعترب هذا الساكن، وعده حاجزا حصينا بني الكسرة والراء؛ لكونه حرف استعالء

  .الترقيق؛ نظرا للوصل، وعمال باألصل" القطر"التفخيم، ويف " مصر"واألرجح يف 
  .بالقمر وجهان وقفا كذلك) ٤٣(حيث وقع، َوُنذُرِ ) ٤٢(أَْسرِ : بالفجر، وكذا) ٤١(َيْسرِ : ويف كلمة

  .واألرجح الترقيق للفرق بني كسرة اإلعراب وكسرة البناء، وللداللة على الياء احملذوفة
  :حكم األلف

و طَالَ ) ٤٤(قَالَ : ا مفخما فخمت مثلحكمها أهنا تابعة ملا قبلها تفخيما وترقيقا، فإذا كان احلرف الذي قبله
)٤٥. (  



  :قال صاحب الآللئ) . ٤٧(َعاِلَيٍة ) ٤٦(َناِعَمةٌ : وإذا كان مرققا رققت مثل
  والروُم كالوْصلِ َوتَْتَبُع األِلْف

  والَعكْسُ يف الغنِّ أُِلْف، ما قَْبلَها
  .ي تابعة ملا بعدها تفخيما وترقيقامعناه أن الغنة بعكس األلف، فه" والعكس يف الغن ألف: "وقوله: هذا

  .فتفخم الغنة؛ ألن الصاد مفخمة) ٤٨(َيْنُصرُكُُم : فإذا كان احلرف الذي بعدها مفخما فخمت مثل
  .فترقق الغنة لترقيق الزاي) ٤٩(أَنَْزلَْناُه : وإذا كان مرققا رققت مثل

  .أهنا تابعة ملا بعدها تفخيما وترقيقا: فحكم الغنة
__________  

  ).١١(اآلية : سورة فصلت) ١(
  ).٤١(اآلية : سورة الكهف) ٢(
  ).١(اآلية : سورة القلم) ٣(
  ).٤(اآلية : سورة قريش) ٤(
  ).٧٣(اآلية : سورة الزمر) ٥(
  ).٧٣(اآلية : سورة يوسف) ٦(
  ).٢١٤(اآلية : سورة البقرة) ٧(
  ).٨(اآلية : سورة البقرة) ٨(
  )٣٠(اآلية : نمل، وسورة ال)١(اآلية : سورة الفاحتة) ٩(
  ).٤٦(اآلية : سورة األعراف) ١٠(
  ).٦٠(اآلية : سورة التوبة) ١١(
  ).١(اآلية : سورة الفجر) ١٢(
  ).٤٤(اآلية : سورة إبراهيم) ١٣(
  ).٤٩(اآلية : سورة البقرة) ١٤(
  ).٤٨(اآلية : سورة املائدة) ١٥(
  ).١٢٧(اآلية : سورة البقرة) ١٦(
  ).١٨٣(اآلية : سورة آل عمران) ١٧(
  ).١٩(اآلية : سورة البقرة) ١٨(
  ).١٨٥(اآلية : سورة البقرة) ١٩(
  ).٢٨(اآلية : سورة الفجر) ٢٠(
  ).٥٥(اآلية : سورة النور) ٢١(
  ).٧(اآلية ) ٢٢(
  ).١٠٧(اآلية ) ٢٣(
  ).١٢٢(اآلية ) ٢٤(
  ).٢١(اآلية ) ٢٥(



  ).١٤(اآلية ) ٢٦(
  ).٦٣(اآلية : سورة البقرة) ٢٧(
  ).١٨(اآلية  :سورة لقمان) ٢٨(
  ).٥(اآلية : سورة املعارج) ٢٩(
  ).١٠٤(اآلية : سورة األنعام) ٣٠(
  ).١١٠(اآلية : سورة املائدة) ٣١(
  ).٦(اآلية : سورة احلجر) ٣٢(
  ).٢٠(اآلية : سورة البقرة) ٣٣(
  ).٢٦(اآلية : سورة آل عمران) ٣٤(
  ).٧٧(اآلية : سورة األنعام) ٣٥(
  ).٢١(اآلية : سورة األحقاف) ٣٦(
  ).١(اآلية : سورة الفجر) ٣٧(
  ).٢٦(اآلية : سورة آل عمران) ٣٨(
اآلية : سورة الزخرف -). ٢١،٩٩(اآلية : سورة يوسف -). ٨٧(اآلية : سورة يونس: يف أربعة مواضع) ٣٩(
)٥١.(  
  ).١٢(اآلية ) ٤٠(
  ).٤(اآلية ) ٤١(
  ).٧٧(اآلية : سورة طه -). ٨١(اآلية : سورة هود-: من مواضعه) ٤٢(
  ).٣٩، ٣٧، ٣٠، ٢١، ١٨، ١٦(اآليات : ستة املواضع) ٤٣(
  ).٣٠(اآلية : سورة البقرة) ٤٤(
  ).٤٤(اآلية : سورة األنبياء) ٤٥(
  ).٨(اآلية : سورة الغاشية) ٤٦(
  ).٢٢(اآلية : سورة احلاقة) ٤٧(
  ).١٦٠(اآلية : سورة آل عمران) ٤٨(
  ). ٩٢(اآلية : سورة األنعام) ٤٩(

  واخر الكلمكيفية الوقف على أ

  :أنواع الوقف على أواخر الكلم
  :أنواع الوقف ثالثة

  :اإلسكان احملض: األول
ألن العرب ال يبتدئون بساكن، وال يقفون على متحرك باحلركة، وإمنا كان السكون أصال يف الوقف؛ ألنه ملا كان 

احة، صار أصال هبذا الغرض من الوقف االستراحة، والسكون أخف من احلركات كلها، وأبلغ يف حتصيل الر
  .االعتبار



  :الروم: الثاين
وهو اإلتيان ببعض احلركة حىت يذهب معظم صوهتا، فيسمع هلا صوت خفي، يسمعه القريب املصغي دون البعيد؛ 

  .ألهنا غري تامة
  :اإلمشام: الثالث

م فال يدركه إال وهو ضم الشفتني بعيد سكون احلرف كهيئتهما عند النطق بالضمة، وهو إشارة إىل الضم، ومن ثَ
  .البصري

  .بيان احلركة األصلية اليت ثبتت يف الوصل للحرف املوقوف عليه: وفائدة الروم واإلمشام
يف قوله " تأمنا"وهناك أنواع أخرى لإلمشام غري إمشام الوقف ال حاجة لذكرها، ولكنا نذكر منها نوعا ورد يف لفظ 

  .بنونني، أدغمت األوىل يف الثانية للجميع" تأمننا"فأصل الكلمة ) ١(َما لََك ال َتأْمَنَّا َعلَى ُيوُسَف : تعاىل
  :وجيوز فيها وجهان

وهو عني اإلمشام املتقدم يف الوقف، إال أنه هنا مقارن لسكون احلرف املدغم، ويف الوقف بعيد : اإلمشام. ١
  .السكون

  .م صريحواإلمشام هنا لإلشارة إىل حركة الفعل، وهي الضمة، فاإلدغام مع اإلمشا
فيمتنع معه اإلدغام الصحيح؛ ألن احلركة ال تسكن رأسا، بل يضعف صوهتا، وبعضهم يعرب عن الروم : الروم. ٢

  .باإلخفاء
  :ما جيوز فيه الروم واإلمشام، أو الروم، وما ال جيوز

  :ينقسم املوقوف عليه إىل ثالثة أقسام
ن، والروم، واإلمشام، وهو ما كان متحركا بالرفع أو السكو: ما يوقف عليه باألنواع الثالثة املتقدمة، وهي. ١

  ) .٣(ِمْن قَْبلُ َوِمْن َبْعُد ) ٢(الضم مثل َنْستَِعُني 
: ما يوقف عليه بالسكون والروم فقط وال جيوز فيه اإلمشام، وهو ما كان متحركا باخلفض أو الكسر مثل. ٢

  ) .٥(َهُؤالِء ) ٤(الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 
  :ليه بالسكون فقط وال جيوز فيه الروم واإلمشام، وذلك يف املواضع اآلتيةما يوقف ع. ٣
  فال جيوز الروم) ٧(ال َرْيَب ) ٦(الُْمْسَتقِيَم : املنصوب واملفتوح حنو. أ

  .فيهما خلفة الفتحة وسرعتها يف النطق، فال تكاد خترج إال كاملة، وال اإلمشام؛ ألنه إشارة إىل الضم
إذ املراد من الروم واإلمشام بيان حركة املوقوف عليه حالة ) ٨(الَْجنَّةَ : قوف عليها باهلاء مثلهاء التأنيث املو. ب

  .الوصل، ومل يكن على اهلاء حركة حالة الوصل؛ ألهنا مبدلة من التاء، والتاء معدومة يف الوقف
ه الروم واإلمشام؛ ألهنما إمنا يكونان يف ومنه ميم اجلمع، فال جيوز في) ٩(فَال تَْنَهْر : ما كان ساكنا يف الوصل مثل.ج 

  .املتحرك دون الساكن
؛ ألن احلركة ) ١١(َوال تَْنَسُوا الْفَْضلَ ) ١٠(وَأَْنِذرِ النَّاَس : ما كان متحركا يف الوصل حبركة عارضة مثل. د

  .عرضت للراء، والواو للتخلص من التقاء الساكنني
فال جيوز فيه الروم واإلمشام لعروض احلركة، فال يعتد هبا؛ ألهنا ) ١٢(ْعلَْونَ َوأَنُْتُم اَأل: ومثل ذلك ميم اجلمع حنو

  .تزول يف الوقف لذهاب املقتضي وهو اجتماع الساكنني، فال وجه للروم، واإلمشام
  :فقد اختلف فيها وقفا : وأما هاء الضمري



  .فذهب بعضهم إىل جواز الروم واإلمشام فيها مطلقا. ١
  .املنع مطلقا وذهب بعضهم إىل. ٢
  واملختار منعهما فيها إذا كان قبلها ضم، أو واو ساكنة، أو كسر،. ٣

  ) .١٦(و ِفيِه ) ١٥(و بِِه ) ١٤(و َعقَلُوُه ) ١٣(َيْرفَُعُه : أو ياء ساكنة مثل
) ١٧(ُه فَأَكَْرَم: وجوازمها إذا مل يكن قبلها ذلك، بأن انفتح ما قبل اهلاء، أو وقع قبلها ألف، أو ساكن صحيح مثل

  ) .١٩(و َعْنُه ) ١٨(َوَهَداُه 
  .ووجه الروم واإلمشام اإلجراء على القاعدة، ووجه املنع طلب اخلفة

  )٢٠(حكم هاء الضمري وصال 
هي اهلاء الزائدة الدالة على الواحد املذكر الغائب، مسيت هاء الكناية : ملا كانت هاء الضمري يف اصطالح القراء

  :املفرد واملذكر الغائب ، وهلا أربع أحوالأيضا ألهنا يكىن هبا عن 
  )٢١(لَُه الُْملُْك َولَهُ الَْحْمُد : أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن حنو: احلالة األوىل
  )٢٢(شَْهُر َرَمَضانَ الَِّذي أُْنزِلَ ِفيِه الْقُْرآنُ : أن تقع بني ساكنني حنو: احلالة الثانية

فَأَْنَت : اء الضمري يف هاتني احلالتني إال البزي عن ابن كثري يف قوله تعاىلوقد اتفق القراء العشرة على عدم صلة ه
، ويلزم حينئذ مد اهلاء مدا طويال "تلهى"فإنه يصل اهلاء بواو لفظية يف الوصل، ويشدد التاء من ) ٢٣(َعْنُه َتلَهَّى 

  .لوجود الساكن املدغم
  )٢٤(ُه كَانَ بِِه َبصًِريا إِنَّ َربَّ: أن تقع بني متحركني حنو: احلالة الثالثة

وال خالف بني عامة القراء يف صلة هذه اهلاء بواو لفظية يف الوصل إذا كانت مضمومة، وبياء لفظية يف الوصل إذا 
  .كانت مكسورة

كما -وبالنسبة حلفص عن عاصم فإنه وصلها بواو لفظية إذا كانت مضمومة، وبياء لفظية إذا كانت مكسورة 
و فَأَلِْقهِ ) ٢٧(َوَيتَّقِْه يف النور، ) ٢٦(والشعراء، ) ٢٥(أَْرجِهْ يف األعراف : سة مواضع منها، وهيإال يف مخ -أسلفنا

  ) .٢٩(، و يَْرَضُه بالزمر ) ٢٨(بالنمل 
  .أما أَْرجِْه و فَأَلِْقِه فقرأمها بإسكان اهلاء وصال ووقفا

  .ه يسكن القاف قبلهاوأما َوَيتَّقِْه فقرأ بقصر اهلاء أي كسرها من غري صلة؛ ألن
  .وأما يَْرَضُه فقرأ بقصر اهلاء مضمومة من غري صلة

  )٣٠(ِفيِه ُهًدى ِللُْمتَِّقَني : أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك حنو: احلالة الرابعة
وهذه احلالة خمتلف فيها بني القراء العشرة، فابن كثري يصلها بواو إذا كانت مضمومة، وبياء إذا كانت مكسورة، 

  )٣١(فقه حفص يف لفظ ِفيِه ُمهَاًنا ويوا
بياء لفظية يف الوصل، وباقي القراء بالقصر أي حبذف الصلة مطلقا، وال خالف بني " فيه"بالفرقان، فيصل اهلاء من 
  .القراء يف إسكان اهلاء وقفا

__________  
  ).١١(اآلية : سورة يوسف) ١(
  ).٥(اآلية : سورة الفاحتة) ٢(
  ).٤( اآلية: سورة الروم) ٣(



  ).٣(، واآلية )١(اآلية : سورة الفاحتة) ٤(
  ).٣١(اآلية : سورة البقرة) ٥(
  ).٦(اآلية : سورة الفاحتة) ٦(
  ).٢(اآلية : سورة البقرة) ٧(
  ).٣٥(اآلية : سورة البقرة) ٨(
  ).١٠(اآلية : سورة الضحى) ٩(
  ).٤٤(اآلية : سورة إبراهيم) ١٠(
  ).٢٣٧(اآلية : سورة البقرة) ١١(
  ).١٣٩(اآلية : سورة آل عمران )١٢(
  ).١٠(اآلية : سورة فاطر) ١٣(
  ).٧٥(اآلية : سورة البقرة) ١٤(
  ).٢٢(اآلية : سورة البقرة) ١٥(
  ).٢(اآلية : سورة البقرة) ١٦(
  ).١٥(اآلية : سورة الفجر) ١٧(
  ).١٢١(اآلية : سورة النحل) ١٨(
  ).٣١(اآلية : سورة النساء) ١٩(
  .عة حكم هاء الضمري وصال للفائدة زادت جلنة املراج) ٢٠(
  ).١٦: (سورة يوسف اآلية) ٢١(
  ).١٨٥: (سورة البقرة اآلية) ٢٢(
  ).١٠: (سورة عبس اآلية) ٢٣(
  ).١٥: (سورة االنشقاق اآلية) ٢٤(
  ).١١١: (اآلية) ٢٥(
  ).٣٦: (اآلية) ٢٦(
  ).٥٢: (اآلية) ٢٧(
  ).٢٨: (اآلية) ٢٨(
  ).٧: (اآلية) ٢٩(
  ).٢: (ة اآليةسورة البقر) ٣٠(
  ). ٦٩: (اآلية) ٣١(

  باب الوقف، واالبتداء، والقطع، والسكت

  :الوقف
  .عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، فال بد من التنفس معه

يف قوله " لكي: "ىويأيت يف رءوس اآلي، وأوساطها، وال يأيت يف وسط الكلمة، وال فيما اتصل رمسا، فال يوقف عل



  .باحلج؛ التصاله رمسا) ١(ِلكَْيال َيْعلََم ِمْن َبْعِد ِعلْمٍ شَْيئًا : تعاىل
  :والسكت

  .هو قطع الصوت زمنا يسريا من غري تنفس، ويأيت يف وسط الكلمة، ويف آخرها
  :والقطع

  .مقاطع عبارة عن قطع القراءة رأسا، وال يكون إال على رءوس اآلي؛ ألن رءوس اآلي يف نفسها
  :أقسام الوقف

  :ينقسم الوقف إىل أربعة أقسام
  .وهو أن يقصد لذاته من غري عروض سبب من األسباب: اختياري. ١
  .وهو ما يعرض بسبب ضيق النفس، وحنوه كعجز ونسيان: اضطراري. ٢

إن صلح االبتداء  فحينئذ جيوز الوقف على أية كلمة، وإن مل يتم املعىن، لكن جيب االبتداء بالكلمة املوقوف عليها
  .هبا، أو مبا قبلها إن مل يصلح

  .وهو أن يقف القارئ على كلمة ليعطف عليها غريها حني مجعه للقراءات: انتظاري. ٣
وهو ما كان الغرض منه اختبار الشخص وامتحانه، ويتعلق بالرسم كاملقطوع، واملوصول، والثابت، : اختباري. ٤

  .لسؤال ممتحن، أو لتعليم القارئ كيف يقف إذا اضطر للوقفواحملذوف، وال يوقف عليه إال إجابة 
  :أقسام الوقف االختياري
  .تام، وكاف، وحسن، وقبيح: ينقسم إىل أربعة أقسام

  :فالتام. ١
هو الوقف على كلمة مل يتعلق ما بعدها هبا، وال مبا قبلها ال لفظا وال معىن، ويقصد بالتعلق اللفظي التعلق من جهة 

  .اإلعراب
أُولَِئكَ : من قوله تعاىل" املفلحون"ر ما يوجد هذا النوع يف رءوس اآلي، وعند انقضاء القصص، كالوقف على وأكث

فإن األوىل من متام أحوال ) ٣(إِنَّ الَِّذيَن كَفَرُوا : واالبتداء بقوله) ٢(َعلَى ُهًدى ِمْن َربِّهِْم َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ 
  .لقة بأحوال الكافريناملؤمنني، والثانية متع

  .أنه حيسن الوقف عليه، واالبتداء مبا بعده: وحكمه
  :والكايف. ٢

) ٤(ال ُيْؤِمُنونَ : هو الوقف على كلمة مل يتعلق ما بعدها هبا، وال مبا قبلها لفظا، بل معىن فقط، كالوقف على
مع ما بعده متعلق بالكافرين من جهة " ال يؤمنون": فإن قوله) ٥(خََتَم اللَُّه َعلَى قُلُوبِهِْم : واالبتداء بقوله تعاىل

  .املعىن
  .كالتام: وحكمه

  :واحلسن. ٣
هو الوقف على كلمة تعلق ما بعدها هبا، أو مبا قبلها لفظا ومعىن، بشرط إفادته معىن حيسن السكوت عليه، ومن مث 

اجلملة أفادت معىن، لكن ما بعد لفظ  فهذه) ٦(الْحَْمُد ِللَِّه : من قوله تعاىل" هللا"مسي حسنا، كالوقف على لفظ 
  .اجلاللة متعلق به؛ لكونه صفة له

  :حكمه



حسن الوقف عليه، ومل حيسن االبتداء مبا بعده، فمن وقف عليه وأراد االبتداء " احلمد هللا: "إن كان غري رأس مثل
  .وصله مبا بعده؛ ألن االبتداء مبا يتعلق مبا قبله لفظا قبيح

حسن الوقف عليه، واالبتداء مبا ) ٧(الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني : من قوله تعاىل" العاملني": وإن كان رأس آية مثل
  بعده، وإن وجد التعلق؛

صلى –كان رسول اهللا : " قالت -رضي اهللا عنها–) ٨(ألن الوقف على رءوس اآلي سنة مطلقا؛ حلديث أم سلمة 
احلمد هللا رب : بسم اهللا الرمحن الرحيم، مث يقف، مث يقول: يقول. يةإذا قرأ قطع قراءته آية آ -اهللا عليه وسلم

وهذا احلديث أصل يف هذا الباب، ) ٩(إىل آخر احلديث " … الرمحن الرحيم، مث يقف : العاملني، مث يقف، مث يقول
  .فظاهر هذا احلديث أن رءوس اآلي يستحب الوقف عليها مطلقا

ذا كان ما بعد رأس اآلية يفيد معىن، وإال فال حيسن االبتداء به، كقوله هذا إ: وقال بعضهم يف شرح هذا احلديث
فإن َتتَفَكَُّرونَ رأس آية، لكن ما بعده ال يفيد ) ١٠(ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة * لََعلَّكُْم َتتَفَكَُّرونَ : تعاىل يف سورة البقرة

ا وَاآلِخَرِة بل يستحب العود ملا قبله، واملذهب األول هو ِفي الدُّْنَي: معىن إال مبا قبله، فال حيسن االبتداء بقوله
  .املشهور عند غالب أهل هذا الفن

  :والقبيح. ٤
هو الوقف على لفظ غري مفيد، وقد تعلق ما بعده مبا قبله لفظا ومعىن، كالوقف على املبتدأ دون خربه، أو على 

  .املضاف دون املضاف إليه
) . ١٢(بِْسمِ اللَِّه : من" بسم: "قبيح، وكذلك الوقف على) ١١(الَْحْمُد ِللَِّه : من قوله تعاىل" احلمد: "فالوقف على

فكل وقف على ما ال يفهم منه معىن يعد قبيحا، وال جيوز إال لضرورة، كانقطاع نفس وحنوه، أو لتعليم القارئ 
  .الوقف على الكلمة

ى حسب ما يقتضيه املعىن من احلسن؛ ألن الوقف قد وال بد من االبتداء بالكلمة املوقوف عليها، أو مبا قبلها عل
أبيح للضرورة، وال ضرورة يف االبتداء، فال يكون إال اختياريا، ومن مث فال جيوز إال مبستقل باملعىن موٍف باملقصود، 

  .فاالبتداء مبا تعلق مبا قبله يعترب قبيحا
وكالوقف ) ١٣(إِنَّ اللََّه ال َيْسَتْحيِي : قوله تعاىلكالوقف على : وأشد قبحا الوقف واالبتداء املومهان خالف املراد

وغري ذلك مما يوهم الوقف ) ١٥(إِنَّ اللََّه فَِقٌري : مث االبتداء بقوله) ١٤(لَقَْد َسِمَع اللَُّه قَْولَ الَِّذيَن قَالُوا : على قوله
جل وعال فمن وقف على مثل هذا لضرورة  عليه أو االبتداء وصفا ال يليق به تعاىل، أو يفهم معىن غري ما أراده اهللا

  .وجب عليه أن يرجع إىل ما قبله، ويصل الكالم بعضه ببعض
والوقف يف ذاته ال يوصف بالوجوب وال باحلرمة، وليس يف القرآن من وقف واجب يأمث القارئ بتركه، وال من 

  .رادحرام يأمث بفعله، وإمنا يتصف هبما حبسب ما يعرض له من قصد إيهام خالف امل
  مواضع السكت

  :ورد السكت عن حفص يف أربعة مواضع
بالكهف، فالسكت هنا على األلف املبدلة من التنوين يف لفظ ) ١٦(َولَْم َيجَْعلْ لَُه ِعَوًجا : قوله تعاىل: األول

  .ليس متصال مبا قبله) ١٧(قَيًِّما : ؛ وذلك لبيان أن ما بعده وهو قوله"عوجا"
؛ وذلك لبيان "مرقدنا"يف يس، فالسكت هنا على ألف ) ١٨(وا َيا َوْيلََنا َمْن َبَعثََنا ِمْن َمْرقَِدَنا قَالُ: قوله تعاىل: الثاين

ليس من كالمهم، ) ١٩(َهذَا َما َوَعَد الرَّْحَمُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُونَ : أن كالم الكفار قد انقضى، وما بعده وهو قوله



  .بل هو من كالم املالئكة، أو املؤمنني
؛ لئال يتوهم أهنا مع ما بعدها كلمة واحدة "من"فالسكت هنا على نون ) ٢٠(َوِقيلَ َمْن َراقٍ : قوله تعاىل: الثالث

  ".فعال"على وزن 
  .ملا تقدم يف َمْن رَاقٍ " بل"باملطففني، فالسكت هنا على الم ) ٢١(َبلْ َرانَ : قوله تعاىل: الرابع

بسورة احلاقة، ففيه السكت واإلدغام كما ) ٢٢(َهلََك * َماِلَيْه : عاىلوهناك موضع خامس خمتلف فيه وهو قوله ت
  ".املتماثلني"تقدم يف باب 

__________  
  )٥(اآلية ) ١(
  ).٥(اآلية : سورة البقرة) ٢(
  ).٦(اآلية : سورة البقرة) ٣(
  ).٦(اآلية : سورة البقرة) ٤(
  ).٧(اآلية : سورة البقرة) ٥(
  ).٢(اآلية : سورة الفاحتة) ٦(
  ).٢(اآلية : سورة الفاحتة) ٧(
هي أم املؤمنني زوج النيب صلى اهللا عليه وسلم السيدة أم سلمة هند بنت أيب أمية سهيل بن املغرية : أم سلمة) ٨(

بن عبد اهللا بن عمر بن خمزوم القرشية املخزومية، وكان أبوها يعرف بزاد الركب وكانت قبل النيب صلى اهللا عليه 
لمة بن عبد األسد املخزومي فولدت له سلمة وعمر ودرة وزينب، وتوىف فخلف عليها رسول اهللا وسلم عند أيب س

صلى اهللا عليه وسلم وتزوجها الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد أيب سلمة يف السنة الرابعة للهجرة، وكانت من 
، وتوفيت باملدينة سنة اثنتني وستني املهاجرات إىل احلبشة وإىل املدينة، وقيل إهنا أول ظعينة هاجرت إىل املدينة

  ].٣٤١، ٣٤٠، ص ٧أسد الغابة يف معرفة الصحابة جملد : ابن األثري اجلزرى. [للهجرة
قال ابن . ٦/٣٠٢، وأمحد )٢٩٢٨(رقم  ٨/١٢٦، والترمذي )٤٠٠١(رقم  ٤/٣٧أخرجه أبو داود ) ٩(

  .١/٢٢٦وهو حديث حسن وسنده صحيح، النشر يف القراءات العشر : اجلزرى
  ).٢٢٠(، اآلية )٢١٩(اآلية : سورة البقرة) ١٠(
  ).٢(اآلية : سورة الفاحتة) ١١(
  ).١(اآلية : سورة الفاحتة) ١٢(
  ).٢٦(اآلية : سورة البقرة) ١٣(
  ).١٨١(اآلية : سورة آل عمران) ١٤(
  ).١٨١(اآلية : سورة آل عمران) ١٥(
  ).١(اآلية ) ١٦(
  ).٢(اآلية : سورة الكهف) ١٧(
  ).٥٢(ية اآل) ١٨(
  ).٥٢(اآلية : سورة يس) ١٩(
  ).٢٧(اآلية : سورة القيامة) ٢٠(



  ).١٤(اآلية ) ٢١(
  ). ٢٩(، اآلية )٢٨(اآلية ) ٢٢(

  باب املقطوع واملوصول

املقطوع هو ما قطع عما بعده رمسا، ويقابله املوصول، وال بد للقارئ من معرفة هذا الباب؛ ليقف على املقطوع يف 
  .ع نفسه، أو امتحانه، وعلى املوصول عند انقضائهحمل قطعه عند انقطا

فثمرة معرفة كل من املقطوع واملوصول جواز الوقف على إحدى الكلمتني املقطوعتني باتفاق، ووجوبه على 
  .األخرية من املوصولتني باتفاق أيضا

ن نظر إىل وصلهما وأما ما اختلف يف قطعه ووصله فيجوز فيه الوقف على إحدى الكلمتني نظرا إىل قطعهما، وم
  .وقف على الكلمة األخرية

  :وينحصر الكالم على املقطوع واملوصول يف ثالث وعشرين مسألة
  ":ال"املفتوحة اهلمزة الساكنة النون مع " أن: "املسألة األوىل

  :وهي: باتفاق يف عشرة مواضع" ال"عن " أن"قطعت 
  ) .١(قَّ َحِقيٌق َعلَى أَنْ ال أَقُولَ َعلَى اللَِّه إِال الَْح

  .كالمها يف األعراف) ٢(و أَنْ ال َيقُولُوا َعلَى اللَِّه إِال الَْحقَّ 
  .يف التوبة) ٣(أَنْ ال َملَْجأَ ِمَن اللَِّه إِال إِلَْيِه 

  .هبود) ٤(َوأَنْ ال إِلَهَ إِال ُهَو 
  ) .٦(َعلَْيكُْم الثاين فيها، وهو الذي بعده إِنِّي أَخَاُف ) ٥(أَنْ ال َتعُْبُدوا إِال اللََّه 
  .باحلج) . ٧(أَنْ ال ُتْشرِْك بِي َشيْئًا 

  .يف يس) ٨(و أَنْ ال َتْعُبدُوا الشَّيْطَانَ 
  .يف الدخان) ٩(َوأَنْ ال َتْعلُوا َعلَى اللَِّه 

  .باملمتحنة) ١٠(أَنْ ال ُيْشرِكَْن بِاللَِّه َشْيئًا 
  .ن يف) ١١(أَنْ ال َيْدُخلَنََّها الَْيْوَم َعلَْيكُْم 

فكتب يف بعض املصاحف بالوصل، ويف بعضها ) ١٢(واختلف يف موضع األنبياء، وهو أَنْ ال إِلََه إِال أَْنَت سُْبحَاَنَك 
  .بالقطع، وعليه العمل

  .لنجميف ا) ١٤(هبود، و أَال تَزُِر َوازَِرةٌ ) ١٣(أَال َتْعُبدُوا إِال اللََّه إِنَّنِي لَكُْم : ورمست بالوصل فيما عدا ذلك مثل
  ":مل"املذكورة مع " أن: "املسألة الثانية

  .بالبلد) ١٦(باألنعام، أَنْ لَْم َيَرُه أََحٌد ) ١٥(ذَِلَك أَنْ لَْم َيكُْن رَبَُّك : رمست بالقطع يف كل القرآن مثل
  ":لو"هي أيضا مع : املسألة الثالثة

  :وقطعت يف ثالثة مواضع
  .عرافباأل) ١٧(أَنْ لَْو َنَشاُء أََصْبَناُهْم 

  .بالرعد) ١٨(أَنْ لَْو َيَشاُء اللَُّه 
  .بسبأ) ١٩(أَنْ لَْو كَانُوا 



  .والعمل على الوصل) ٢٠(واختلف يف موضع اجلن وهو َوأَنْ لَوِ اْستَقَاُموا 
  ":لن"هي أيضا مع : املسألة الرابعة

  :رمست بالوصل اتفاقا يف موضعني
  .بالكهف) ٢١(أَلَّْن َنْجَعلَ لَكُْم َمْوِعًدا : ومها قوله
  .بالقيامة) ٢٢(أَلَّْن َنْجَمَع ِعظَاَمُه : وقوله

  .باملزمل، واملشهور قطعه) ٢٣(وعلى أحد القولني يف أَنْ لَْن ُتْحُصوُه 
  ) .٢٤(أَنْ لَْن َيْنقَِلَب : ورمست بالقطع اتفاقا يف غري ما ذكر مثل

  ":ما"بفتح اهلمزة، وتشديد النون مع " أن: "املسألة اخلامسة
  :طعت بال خالف يف موضعني ومهاق

  .باحلج) ٢٥(َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه ُهَو الَْباِطلُ 
  .بلقمان) ٢٦(َوأَنَّ َما َيْدُعونَ ِمْن ُدونِِه الَْباِطلُ 

  .باألنفال والعمل على الوصل) ٢٧(واختلف يف َواْعلَُموا أَنََّما غَنِْمُتْم 
  ) .٢٨(فَاْعلَُموا أَنََّما َعلَى َرُسولَِنا الَْبالغُ الُْمبُِني : وما عدا ذلك فموصول باتفاق حنو

  .باألنعام) ٢٩(قطعت باتفاق يف إِنَّ َما ُتوَعُدونَ آلٍت ": ما"بكسر اهلمزة وتشديد النون مع " إن: "املسألة السادسة
  .ليه العملبالنحل، واألشهر الوصل، وع) ٣٠(وعلى قول يف إِنََّما ِعْندَ اللَِّه ُهَو َخْيٌر 

  ) .٣١(إِنََّما اللَُّه إِلٌَه َواِحٌد : ووصلت اتفاقا فيما عدامها حنو
  ":ما"الشرطية مع " إن: "املسألة السابعة

  .بالرعد فقط) ٣٢(رمست مقطوعة يف َوإِنْ َما نُرَِينََّك 
  .باألنفال) ٣٤(نَّ بيونس، َوإِمَّا َتَخافَ) ٣٣(َوإِمَّا ُنرَِينََّك : وموصولة فيما عدا هذا املوضع مثل

  ":مل"هي أيضا مع : املسألة الثامنة
  .هبود فقط) ٣٥(رمست بالوصل يف فَإِلَّْم َيسَْتجِيبُوا لَكُْم 

  .بالبقرة) ٣٦(فَإِنْ لَْم َتفَْعلُوا : وبالقطع فيما عداه حنو
  ".ال"هي أيضا مع : املسألة التاسعة

  .رمست بالوصل يف مجيع القرآن) . ٣٨(َوإِال َتغِْفْر ِلي ) ٣٧(إِال تَْنُصُروُه : مثل
  :املوصولة" ما"اجلارة مع " من: "املسألة العاشرة

  .بالنساء اتفاقا) ٣٩(قطعت يف فَِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم 
باملنافقني والعمل ) ٤١(بالروم، وكذا َوأَْنِفقُوا ِمْن َما َرَزقَْناكُْم ) ٤٠(وباخلالف يف َهلْ لَكُْم ِمْن َما َملَكَْت أَْيَماُنكُْم 

  .على القطع
  .بالبقرة) ٤٢(َوِممَّا َرَزقَْناُهْم ُيْنِفقُونَ : ووصلت فيما عدا ذلك مثل

  ":ما"مع " عن: "املسألة احلادية عشرة
  .باألعراف) ٤٣(َعْن َما ُنُهوا َعْنُه : قطعت يف قوله

  . )٤٥(َعمَّا َسلََف ) ٤٤(َعمَّا َتْعَملُونَ : ووصلت فيما عداه حنو
  ":من"مع " عن: "املسألة الثانية عشرة



  .وليس يف القرآن غريمها. بالنجم) ٤٧(بالنور، و َعن مَّْن َتَولَّى ) ٤٦(قطعت يف َعن مَّن َيَشاُء 
  ":من"مع " أم: "املسألة الثالثة عشرة

  :يف أربعة مواضع" من"عن " أم"قطعت 
  .بالنساء) ٤٨(أَْم َمْن َيكُونُ َعلَْيهِْم َوِكيال 

  .بالتوبة) ٤٩(ْم َمْن أَسََّس أَ
  ".والصافات"يف ) ٥٠(أَْم َمْن َخلَقَْنا 

  .بفصلت) ٥١(أَْم َمْن َيأِْتي آِمًنا 
  ) .٥٢(أَمَّن ُيجِيُب الُْمْضطَرَّ إِذَا َدَعاُه : ووصلت يف غري ذلك مثل

  ":ما"مع " أم: "املسألة الرابعة عشرة
  ) .٥٣(َملَْت أَمَّا اْشَت: رمست بالوصل يف كل القرآن مثل

  ":ما"مع " كل: "املسألة اخلامسة عشرة
  :ووقع اخلالف يف أربعة مواضع وهي) . ٥٤(اتفاقا يف َوآَتاكُْم ِمْن كُلِّ َما َسأَلُْتمُوُه " ما"عن " كل"قطعت 

  .بالنساء) ٥٥(كُلََّما ُردُّوا 
  .باملؤمنني) ٥٦(كُلَّ َما َجاَء أُمَّةً 

  .باألعراف) ٥٧(كُلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ 
  .بامللك) ٥٨(كُلََّما أُلِْقَي ِفيَها فَْوٌج 

  .والعمل على قطع األوليني ووصل األخريين
  )٥٩(كُلََّما ُرزِقُوا : وما عدا ذلك فموصول اتفاقا مثل

  ":ما"مع " يف: "املسألة السادسة عشرة
) ٦١(َما فََعلَْن ِفي أَْنفُِسهِنَّ ِمْن َمْعُروٍف ِفي : إال أحد عشر موضعا، وهي) ٦٠(ِفيَما أََخذُْتْم : رمست بالوصل مثل

  .ثاين البقرة
  ) .٦٣(باملائدة، واألنعام ) ٦٢(ِفي َما آَتاكُْم 

  .هبا) ٦٤(ِفي َما أُوِحيَ إِلَيَّ 
  .باألنبياء) ٦٥(ِفي َما اْشتََهْت 
  .بالنور) ٦٦(ِفي َما أَفَْضُتْم 
  .بالشعراء) ٦٧(ِفي َما َهاُهَنا 
  .بالروم) ٦٨(قَْناكُْم ِفي َما َرَز

  )٦٩(ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 
  .كالمها بالزمر) ٧٠(ِفي َما كَاُنوا ِفيِه َيْخَتِلفُونَ 

  .بالواقعة) ٧١(ِفي َما ال َتْعلَُمونَ 
  .فقد وقع اخلالف يف هذه املواضع األحد عشر، والعمل فيها على القطع، واقتصر ابن اجلزري عليه

  :الم اجلر: عة عشرةاملسألة الساب
  :قطعت عن جمرورها يف أربعة مواضع، وهي



  .بالنساء) ٧٢(فََمالِ َهُؤالِء الْقَْومِ 
  .باملعارج) ٧٣(فََمالِ الَِّذيَن كَفَُروا 

  .بالكهف) ٧٤(َمالِ َهذَا الِْكتَابِ 
  .بالفرقان) ٧٥(َمالِ َهذَا الرَُّسولِ 

  )٧٦(ٍد ِعْنَدُه َوَما َألَح: ووصلت مبجرورها فيما عدا ذلك مثل
  ":ما"مع " أين: "املسألة الثامنة عشرة

  .بالبقرة) ٧٧(رمست بالوصل اتفاقا يف فَأَْيَنَما ُتَولُّوا فَثَمَّ َوْجُه اللَِّه 
  .بالنحل) ٧٨(أَْيَنَما يَُوجِّْهُه ال َيأْتِ بَِخْيرٍ 

  :وجاء اخلالف يف ثالثة مواضع وهي
  .بالنساء) ٧٩(لَْمْوُت أَْيَنَما َتكُونُوا ُيْدرِككُُّم ا

  .بالشعراء) ٨٠(أَْيَن َما كُْنُتمْ َتْعُبُدونَ 
  .باألحزاب) ٨١(أَْيَنَما ثُِقفُوا أُِخذُوا 

  .بالبقرة) ٨٢(ورمست بالقطع اتفاقا يف غري ما ذكر مثل أَْيَن َما َتكُوُنوا َيأْتِ بِكُُم اللَُّه َجِميًعا 
  ":ما"مع " بئس"كلمة : املسألة التاسعة عشرة

  .بالبقرة) ٨٣(وصلت اتفاقا يف بِئَْسَما اْشَترَْوا بِِه أَْنفُسَُهْم 
  .-أيضا–هبا ) ٨٤(وباخلالف يف قُلْ بِئَْسَما َيأُْمُركُْم 

  .باألعراف، والعمل على وصلهما) ٨٥(ويف بِئَْسَما َخلَفُْتُمونِي 
  .مرانبآل ع) ٨٦(فَبِئَْس َما َيْشَتُرونَ : وقطعت اتفاقا يف غري ذلك مثل 

  ":ال"مع " كي: "املسألة العشرون
  :رمست بالوصل اتفاقا يف ثالثة مواضع وهي

  .باحلج) ٨٧(ِلكَْيال َيْعلََم ِمْن بَْعِد ِعلْمٍ َشْيئًا 
  .الثاين باألحزاب) ٨٨(ِلكَْيال َيكُونَ َعلَْيَك حََرٌج 

  .باحلديد) ٨٩(ِلكَْيال تَأَْسْوا َعلَى َما 
  ) .٩٠(وهو ِلكَْيال َتْحَزنُوا  وباخلالف يف موضع آل عمران

  .باحلشر) ٩١(وقطعت اتفاقا فيما عدا ذلك، مثل كَْي ال َيكُونَ ُدولَةً 
  ":ما"مع " حيث: "املسألة احلادية والعشرون

  :رمست بالقطع ، وهي يف موضعني بالبقرة ومها
  ) .٩٢(َوَحْيثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُمْ َشطَْرُه َوإِنَّ 

  ) .٩٣(ثُ َما كُنُْتْم فََولُّوا ُوُجوَهكُمْ َشطَْرُه ِلئَال َوَحْي
  ":هم"مع " يوم: "املسألة الثانية والعشرون

  :يف موضعني ومها" هم"عن " يوم"قطعت 
  .بغافر) ٩٤(َيْوَم ُهْم َبارُِزونَ 

  .بالذاريات) ٩٥(َيْوَم ُهْم َعلَى النَّارِ ُيفَْتُنونَ 



  )٩٦(ُم الَِّذي ُيوَعُدونَ َيْومَُه: ووصلت يف غريمها مثل
  .كلمات متفرقة: املسألة الثالثة والعشرون

  :اتفقت املصاحف على رسم الكلمات اآلتية بالوصل، وهي
َيوَْمِئذٍ ) ١٠٣(َمْهَما ) ١٠٢(َوْيكَأَنَُّه ) ١٠١(وَْيكَأَنَّ ) ١٠٠(كَأَنََّما ) ٩٩(ُرَبَما ) ٩٨(بطه، نِِعمَّا ) ٩٧(َيْبَنُؤمَّ 

وكذلك أل املعرفة، وياء النداء، وهاء التنبيه، فإن هذه ) ١٠٧(َوَزُنوُهْم ) ١٠٦(كَالُوُهْم ) ١٠٥(نَِئٍذ ِحي) ١٠٤(
  .الثالثة توصل مبا دخلت عليه

بالصافات رسم بالقطع ليحتمل القراءتني، وال يصح الوقف على إل دون ياسني عند ) ١٠٨(إِلْ يَاِسَني : وقوله تعاىل
كون الالم، أما من قرأ آل بفتح اهلمزة واملد مع كسر الالم، فإنه جيوز الوقف عنده على من قرأ بكسر اهلمزة وس

آل دون ياسني؛ ألن آل على هذه القراءة كلمة مستقلة، وهي مضاف وياسني مضاف إليه، قال صاحب آللئ 
  وجاء إل ياسني بانفصال: البيان

  وصح وقف من تالها آل
كلمة، وحني كلمة أخرى، فال نافية " والت"بص، رسم بالقطع، فقوله ) ١٠٩( َوالَت ِحَني َمَناصٍ: وقوله تعاىل

  .زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ
  .والراجح القطع" وال حتني"وقيل بأن التاء موصولة بكلمة حني هكذا 

__________  
  ).١٠٥(اآلية ) ١(
  ).١٦٩(اآلية ) ٢(
  ).١١٨(اآلية ) ٣(
  ).١٤(اآلية ) ٤(
  ).٢٦(اآلية ) ٥(
  ).٢٦(اآلية ) ٦(
  ).٢٦(اآلية ) ٧(
  ).٦٠(اآلية ) ٨(
  ).١٩(اآلية ) ٩(
  ).١٢(اآلية ) ١٠(
  ).٢٤(اآلية ) ١١(
  ).٨٧(اآلية ) ١٢(
  ).٢(اآلية ) ١٣(
  ).٣٨(اآلية ) ١٤(
  ).١٣١(اآلية ) ١٥(
  ).٧(اآلية ) ١٦(
  ).١٠٠(اآلية ) ١٧(
  ).٣١(اآلية ) ١٨(



  ).١٤(اآلية ) ١٩(
  ).١٦(اآلية ) ٢٠(
  ).٤٨(اآلية ) ٢١(
  ).٣(اآلية ) ٢٢(
  ).٢٠(اآلية ) ٢٣(
  ).١٢(اآلية : سورة الفتح) ٢٤(
  ).٦٢(اآلية ) ٢٥(
  ).٣٠(اآلية ) ٢٦(
  ).٤١(اآلية ) ٢٧(
  ).٩٢(اآلية : سورة املائدة) ٢٨(
  ).١٣٤(اآلية ) ٢٩(
  ).٩٥(اآلية ) ٣٠(
  ).١٧١(اآلية : سورة النساء) ٣١(
  ).٤٠(اآلية ) ٣٢(
  ).٤٦(اآلية ) ٣٣(
  ).٥٨(اآلية ) ٣٤(
  ).١٤(اآلية ) ٣٥(
  ).٢٤(اآلية ) ٣٦(
  ).٤٠(اآلية : سورة التوبة) ٣٧(
  ).٤٧(اآلية : سورةهود) ٣٨(
  ).٢٥(اآلية ) ٣٩(
  ).٢٨(اآلية ) ٤٠(
  ).١٠(اآلية ) ٤١(
  ).٣(اآلية ) ٤٢(
  ).١٦٦(اآلية ) ٤٣(
  ).٧٤(اآلية : سورة البقرة) ٤٤(
  ).٩٥(اآلية : سورة املائدة) ٤٥(
  ).٤٣(اآلية ) ٤٦(
  ).٢٩(اآلية ) ٤٧(
  ).١٠٩(اآلية ) ٤٨(
  ).١٠٩(اآلية ) ٤٩(
  ).١١(اآلية ) ٥٠(
  ).٤٠(اآلية ) ٥١(



  ).٦٢(اآلية : سورة النمل) ٥٢(
  ).١٤٤، ١٤٣(اآلية : سورة األنعام) ٥٣(
  ).٣٤(اآلية : سورة إبراهيم) ٥٤(
  ).٩١(اآلية ) ٥٥(
  ).٤٤(اآلية ) ٥٦(
  ).٣٨(اآلية ) ٥٧(
  ).٨(ية اآل) ٥٨(
  ).٢٥(اآلية : سورة البقرة) ٥٩(
  ).٦٨(اآلية : سورة األنفال) ٦٠(
  ).٢٤٠(اآلية ) ٦١(
  ).٤٨(اآلية ) ٦٢(
  ).١٦٥(اآلية ) ٦٣(
  ).١٤٥(اآلية : سورة األنعام) ٦٤(
  ).١٠٢(اآلية ) ٦٥(
  ).١٤(اآلية ) ٦٦(
  ).١٤٦(اآلية ) ٦٧(
  ).٢٨(اآلية ) ٦٨(
  ).٣(اآلية ) ٦٩(
  .)٤٦(اآلية ) ٧٠(
  ).٦١(اآلية ) ٧١(
  ).٧٨(اآلية ) ٧٢(
  ).٣٦(اآلية ) ٧٣(
  ).٤٩(اآلية ) ٧٤(
  ).٧(اآلية ) ٧٥(
  ).١٩(اآلية : سورة الليل) ٧٦(
  ).١١٥(اآلية ) ٧٧(
  ).٧٦(اآلية ) ٧٨(
  ).٧٨(اآلية ) ٧٩(
  ).٩٢(اآلية ) ٨٠(
  ).٦١(اآلية ) ٨١(
  ).١٤٨(اآلية ) ٨٢(
  ).٩٠(اآلية ) ٨٣(
  ).٩٣(ية اآل: سورة البقرة) ٨٤(



  ).١٥٠(اآلية ) ٨٥(
  ).١٨٧(اآلية ) ٨٦(
  ).٥(اآلية ) ٨٧(
  ).٥٠(اآلية ) ٨٨(
  ).٢٣(اآلية ) ٨٩(
  ).١٥٣(اآلية ) ٩٠(
  ).٧(اآلية ) ٩١(
  ).١٤٤(اآلية ) ٩٢(
  .وليس يف القرآن غريمها) ١٥٠(اآلية ) ٩٣(
  ).١٦(اآلية ) ٩٤(
  ).١٣(اآلية ) ٩٥(
  ).٨٣(اآلية : سورة الزخرف) ٩٦(
  ).٩٤(اآلية  )٩٧(
  .، ال ثالث هلما يف القرآن)٥٨(اآلية : ، سورة النساء)٢٧١(اآلية : سورة البقرة) ٩٨(
  .، ال ثاين هلا يف القرآن)٢(اآلية : سورة احلجر) ٩٩(
  ).١٢٥(اآلية : سورة األنعام) ١٠٠(
  ).٨٢(اآلية : سورة القصص) ١٠١(
  ).٨٢(اآلية : سورة القصص) ١٠٢(
  ).١٣٢(اآلية  :سورة األعراف) ١٠٣(
  ).١٦٧(اآلية : سورة آل عمران) ١٠٤(
  ).٨٤(اآلية : سورة الواقعة) ١٠٥(
  ).٣(اآلية : سورة املطففني) ١٠٦(
  .ومل يوجد سوامها يف القرآن) ٣(اآلية : سورة املطففني) ١٠٧(
  ).١٣٠(اآلية ) ١٠٨(
  ). ٣(اآلية ) ١٠٩(

  باب هاء التأنيث اليت كتبت تاء جمرورة

رسالة، سكرة، : بالتاء املربوطة مثل: ا ذكر من هاءات التأنيث يف األمساء املفردة مرسوم باهلاء، أياعلم أن كل م
  .املفتوحة ويوقف عليها بالتاء: عالية، ويوقف عليه باهلاء إال مواضع معينة رمست بالتاء اجملرورة، أي

  .ومجعهقسم اتفقوا على قراءته باإلفراد، وقسم اختلفوا يف إفراده : وهي قسمان
رمحت، ونعمت، وامرأت، وسنت، ولعنت، ومعصيت، وكلمت، : فاملتفق على إفراده ثالث عشرة كلمة، وهي

  :وبقيت، وقرت، وفطرت، وشجرت، وجنت، وابنت، ولنشرع يف بياهنا مفصلة فنقول
  :رمحت. ١



  :رمست بالتاء اجملرورة يف سبعة مواضع وهي
  .بالبقرة) ١(َيْرُجونَ َرْحَمَت اللَِّه 

  .باألعراف) ٢(نَّ َرْحَمَت اللَِّه قَرِيٌب ِمَن الُْمْحِسنَِني إِ
  .هبود) ٣(َرْحَمُت اللَِّه َوَبَركَاُتُه َعلَْيكُْم 

  .مبرمي) ٤(ِذكُْر َرْحَمتِ رَبَِّك 
  .بالروم) ٥(فَاْنظُْر إِلَى آثَارِ َرحَْمِت اللَِّه 
  )٦(أَُهْم يَقِْسُمونَ َرْحَمتَ رَبَِّك 

  .كالمها بالزخرف) ٧(بِّكَ َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ َوَرْحَمُت َر
  )٨(َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنَِني : وما عدا هذه املواضع السبعة مرسوم باهلاء مثل

  :ونعمت. ٢
  :رمست بالتاء املفتوحة يف أحد عشر موضعا، وهي

  .بالبقرة) ٩(َواذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم َوَما أَْنَزلَ 
  .بآل عمران) ١٠(رُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ كُنُْتْم أَْعَداًء فَأَلََّف َبْيَن قُلُوبِكُْم َواذْكُ

  .باملائدة) ١١(اذْكُرُوا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم إِذْ َهمَّ قَْوٌم 
  )١٢(أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذيَن َبدَّلُوا نِْعَمَت اللَِّه 

  .كالمها بإبراهيم) ١٣(َت اللَِّه ال ُتْحُصوَها َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَم
  )١٤(َوبِنِْعَمِت اللَِّه ُهمْ َيكْفُُرونَ 

  )١٥(َيْعرِفُونَ نِْعَمَت اللَِّه 
  .الثالثة بالنحل) ١٦(َواْشكُُروا نِْعَمَت اللَِّه 

  .بلقمان) ١٧(أَلَْم َتَر أَنَّ الْفُلَْك َتجْرِي ِفي الَْبْحرِ بِنِْعَمِت اللَِّه 
  .بفاطر) ١٨(َيا أَيَُّها النَّاُس اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم 

  .بالطور) ١٩(فَذَكِّْر فََما أَْنَت بِنِْعَمتِ رَبَِّك 
  .املوضع األول بإبراهيم) ٢٠(اذْكُُروا نِْعَمةَ اللَِّه َعلَْيكُْم : ورمست باهلاء يف غري هذه املواضع مثل

  :وهيوكالثالثة األوىل بالنحل، 
  ) .٢١(َوإِنْ َتُعدُّوا نِْعَمةَ اللَِّه 

  ) .٢٢(َوَما بِكُْم ِمْن نِْعَمٍة فَِمَن اللَِّه 
  ) .٢٣(أَفَبِنِْعَمِة اللَِّه َيْجَحُدونَ 

  :وامرأت. ٣
  :رمست بالتاء اجملرورة يف سبعة مواضع، وهي

  .بآل عمران) ٢٤(إِذْ قَالَِت اْمرَأَُت ِعْمَرانَ 
  .موضعان بيوسف) ٢٥(زِ اْمرَأَُت الَْعزِي

  .بالقصص) ٢٦(اْمرَأَُت ِفْرَعْونَ 
  )٢٧(اْمرَأََت نُوحٍ 



  )٢٨(اْمرَأََت لُوٍط 
  .الثالثة بالتحرمي) ٢٩(اْمرَأََت ِفْرَعْونَ 

  .فكلمة امرأة إذا أضيفت إىل زوجها فهي بالتاء املفتوحة
  :ورمست باهلاء يف غري هذه املواضع مثل

  ) .٣٠(ِمْن َبْعِلَها  َوإِِن اْمرَأَةٌ َخافَْت
  )٣١(َوإِنْ كَانَ َرُجلٌ يُوَرثُ كَاللَةً أَوِ اْمَرأَةٌ 

  :وسنت. ٤
  :رمست بالتاء اجملرورة يف مخسة مواضع، وهي

  .باألنفال) ٣٢(فَقَْد َمَضْت ُسنَّتُ األَوَِّلَني 
  .الثالثة بفاطر) ٣٣(جَِد ِلُسنَِّت اللَِّه َتحْوِيال إِال سُنََّت األَوَِّلَني فَلَْن َتجِدَ ِلسُنَِّت اللَِّه تَْبدِيال َولَْن َت

  .بغافر) ٣٤(ُسنََّت اللَِّه الَِّتي قَْد َخلَْت ِفي ِعَباِدِه 
  .باألحزاب) ٣٥(ُسنَّةَ اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبلُ : ورمست يف غري هذه املواضع باهلاء مثل

  :ولعنت. ٥
  :ني ومهارمست بالتاء اجملرورة يف موضع

  .بآل عمران) ٣٦(فََنْجَعلْ لَْعَنَت اللَِّه َعلَى الْكَاِذبَِني 
  .بالنور) ٣٧(َوالَْخاِمَسةُ أَنَّ لَْعَنتَ اللَِّه 

  :ورمست باهلاء يف غري هذين املوضعني مثل
  .باألعراف) ٣٨(أَنْ لَْعَنةُ اللَِّه َعلَى الظَّاِلِمَني 

  :ومعصيت. ٦
  .كالمها باجملادلة) ٣٩(ا َوَمْعِصَيِت الرَُّسولِ رمست بالتاء يف موضعني، ومه
  .وال ثالث هلما يف القرآن الكرمي

  :وكلمت. ٧
باألعراف، اختلف فيها، واعتمد ابن اجلزري رمسها بالتاء ) ٤٠(َوَتمَّْت كَِلَمُت َربِّكَ الُْحْسَنى : يف قوله تعاىل

  .اجملرورة
  ) .٤١(كَِلَمةً طَيَِّبةً : ورمست باهلاء اتفاقا يف غري هذا املوضع مثل

  :وبقيت. ٨
  .هبود) ٤٢(َبقِيَُّت اللَِّه َخْيٌر لَكُْم : رمست بالتاء اجملرورة يف موضع واحد، وهو قوله

  .بالبقرة) ٤٣(َوَبِقيَّةٌ ِممَّا َتَرَك آلُ ُموَسى : وباهلاء يف غريه مثل
  :وقرت. ٩

  )٤٤(ُت َعْينٍ ِلي وَلََك قُرَّ: رمست بالتاء اجملرورة يف موضع واحد بالقصص وهو
  ) .٤٦(والسجدة ) ٤٥(وباهلاء يف غري ذلك مثل قُرَّةَ أَْعُينٍ بالفرقان 

  :وفطرت. ١٠
  .وال ثاين له) ٤٧(ِفطَْرَت اللَِّه : رمست بالتاء املفتوحة يف موضع الروم وهو



  :وشجرت. ١١
َعلَى َشَجَرِة الُْخلْدِ : مثل: لدخان، وباهلاء يف غريهبا) ٤٨(إِنَّ َشَجَرَت الزَّقُّومِ : رمست بالتاء يف موضع واحد وهو

  .بطه) ٤٩(
  :وجنت. ١٢

  .بالواقعة) ٥٠(َوَجنَُّت َنعِيمٍ : رمست بالتاء يف موضع واحد وهو
  .باملعارج) ٥١(َجنَّةَ َنِعيمٍ : ويف غريه باهلاء مثل

  :وابنت. ١٣
  .وال ثاين له) ٥٢(ِعْمَرانَ  َومَْرَيَم اْبَنَت: رمست بالتاء يف موضع واحد بالتحرمي وهو
  :وأما ما اختلف القراء يف إفراده ومجعه فهو

  .معا بيوسف) ٥٣(غََياَبِت الُْجبِّ 
  .-أيضا–هبا ) ٥٤(آَياٌت لِلسَّاِئِلَني 

  .بالعنكبوت) ٥٥(آَياٌت ِمْن َربِِّه : و
  .بسبأ) ٥٦(ِفي الُْغُرفَاِت : و
  .بفاطر) ٥٧(َعلَى َبيَِّنٍت ِمْنُه : و
  .بفصلت) ٥٨(ِمْن ثََمَراٍت  :و
  .باملرسالت) ٥٩(جَِمالٌَت صُفٌْر : و 

  .باألنعام) ٦٠(َوَتمَّْت كَِلَمُت رَبَِّك ِصْدقًا َوَعْدال : وكلمت يف قوله تعاىل
  .األول بيونس) ٦١(كَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك َعلَى الَِّذيَن فََسقُوا : وقوله
  .الثاين هبا) ٦٢(ْت َعلَْيهِْم كَِلَمُت رَبَِّك ال ُيْؤِمُنونَ إِنَّ الَِّذيَن حَقَّ: وقوله
  .بغافر) ٦٣(َوكَذَِلَك َحقَّْت كَِلَمُت رَبَِّك َعلَى الَِّذيَن كَفَرُوا : وقوله

بغافر " كلمت"فقد رمست هذه املواضع اليت اختلفوا يف إفرادها ومجعها بالتاء اجملرورة، بيد أنه وقع خالف يف 
  .املوضع الثاين، فرمست يف بعض املصاحف باهلاء، ويف بعضها بالتاء، وعليه العملوبيونس يف 

يف موضعي املؤمنني، ) ٦٦(حيث وقعا وكذا َهْيهَاَت ) ٦٥(و مَْرضَاِت ) ٦٤(هذا وقد رمسوا بالتاء اجملرورة ذَاَت 
  .بالنجم، ولفظ َيا أََبِت حيث وقع) ٦٨(بص، و الالَت ) ٦٧(َوالَت ِحَني َمَناصٍ 

  .فكل ما رسم بالتاء املفتوحة يف هذا الباب يوقف عليه هبا، وذلك عند االضطرار، أو االختبار، أو التعليم
__________  

  ).٢١٨(اآلية ) ١(
  ).٥٦(اآلية ) ٢(
  ).٧٣(اآلية ) ٣(
  ).٢(اآلية ) ٤(
  ).٥٠(اآلية ) ٥(
  ).٣٢(اآلية ) ٦(
  ).٣٢(اآلية ) ٧(



  ).٥٧(اآلية : سورة يونس) ٨(
  ).٢٣١(آلية ا) ٩(
  ).١٠٣(اآلية ) ١٠(
  ).١١(اآلية ) ١١(
  ).٢٨(اآلية ) ١٢(
  ).٣٤(اآلية ) ١٣(
  ).٧٢(اآلية ) ١٤(
  ).٨٣(اآلية ) ١٥(
  ).١١٤(اآلية ) ١٦(
  ).٣١(اآلية ) ١٧(
  ).٣(اآلية ) ١٨(
  ).٢٩(اآلية ) ١٩(
  ).٦(اآلية ) ٢٠(
  ).١٨(اآلية ) ٢١(
  ).٥٣(اآلية ) ٢٢(
  ).٧١(اآلية ) ٢٣(
  ).٣٥(آلية ا) ٢٤(
  ).٥١(اآلية ). ٣٠(اآلية ) ٢٥(
  ).٩(اآلية ) ٢٦(
  ).١٠(اآلية ) ٢٧(
  ).١٠(اآلية ) ٢٨(
  ).١١(اآلية ) ٢٩(
  ).١٢٨(اآلية : سورة النساء) ٣٠(
  ).١٢(اآلية : سورة النساء) ٣١(
  ).٣٨(اآلية ) ٣٢(
  ).٤٣(اآلية ) ٣٣(
  ).٨٥(اآلية ) ٣٤(
  ).٣٨(اآلية ) ٣٥(
  ).٦١(اآلية ) ٣٦(
  ).٧(اآلية ) ٣٧(
  ).٤٤(اآلية ) ٣٨(
  ).٩(، واآلية )٨(اآلية ) ٣٩(
  ).١٣٧(اآلية ) ٤٠(



  ).٢٤(اآلية : سورة إبراهيم) ٤١(
  ).٨٦(اآلية ) ٤٢(
  ).٢٤٨(اآلية ) ٤٣(
  ).٩(اآلية ) ٤٤(
  ).٧٤(اآلية ) ٤٥(
  ).١٧(اآلية ) ٤٦(
  ).٣٠(اآلية ) ٤٧(
  ).٤٣(اآلية ) ٤٨(
  ).١٢٠(اآلية ) ٤٩(
  ).٨٩(اآلية ) ٥٠(
  ).٣٨(اآلية ) ٥١(
  ).١٢(اآلية ) ٥٢(
  ).١٥(، اآلية )١٠(اآلية ) ٥٣(
  ).٧(اآلية ) ٥٤(
  ).٥٠(اآلية ) ٥٥(
  ).٣٧(اآلية ) ٥٦(
  ).٤٠(اآلية ) ٥٧(
  ).٤٧(اآلية ) ٥٨(
  ).٣٣(اآلية ) ٥٩(
  ).١١٥(اآلية ) ٦٠(
  ).٣٣(اآلية ) ٦١(
  ).٩٦(اآلية ) ٦٢(
  ).٦(اآلية ) ٦٣(
  ).٦٠(اآلية : ، سورة النمل)١(اآلية : رة األنفالسو: من مواضعها) ٦٤(
: ، سورة التحرمي)١١٤(اآلية : سورة النساء). ٢٦٥(، اآلية )٢٠٧(اآلية : سورة البقرة: يف أربعة مواضع) ٦٥(

  ).١(اآلية 
  ).٣٦(اآلية ) ٦٦(
  ).٣(اآلية ) ٦٧(
  ). ١٩(اآلية ) ٦٨(

  باب اإلثبات واحلذف

هذا الباب يكون يف حروف املد الثالثة، ولنوضح حكم كل حرف منها، إثباتا إن كال من اإلثبات واحلذف يف 
  :وحذفا، فنقول



  :كل واو حذفت يف الوصل للتخلص من التقاء الساكنني فإهنا ثابتة رمسا ووقفا مثل – ١
أربعة أفعال حذفت منها الواو رمسا ولفظا إال ) ٣(ُمْرِسلُواْ النَّاقَِة ) ٢(َوال َتُسبُّواْ الَِّذيَن ) ١(َيْمحُواْ اللَُّه َما َيَشاُء 
  :ووصال ووقفا وهي

  .باإلسراء) ٤(َوَيْدُع اِإلْنَسانُ 
  .بالشورى) ٥(َوَيْمُح اللَُّه الَْباِطلَ 
  .بالقمر) ٦(َيْوَم َيْدُع الدَّاِعي 

  .بالعلق) ٧(َسَنْدُع الزََّبانَِيةَ 
إنه مجع مذكر سامل حذفت نونه لإلضافة والواو : عند من قال) ٨( َوَصاِلُح الُْمْؤِمنَِني: وكذا لفظ صاحل يف قوله تعاىل

  .للرسم
َوال َتسِْقي ) ٩(يُْؤِتي الِْحكَْمةَ : وكل ياء حذفت يف الوصل للتخلص من الساكنني فإهنا ثابتة رمسا ووقفا، مثل – ٢

  )١٣(لِّي الصَّْيِد ُمِح) ١٢(َحاِضرِي الَْمْسجِِد الَْحَرامِ ) ١١(أَْيِدي النَّاسِ ) ١٠(الْحَْرثَ 
  )١٦(َوالُْمِقيِمي الصَّالِة ) ١٥(آِتي الرَّْحَمنِ ) ١٤(غَْيُر ُمْعجِزِي اللَِّه 

  :إال مواضع معينة حذفت منها الياء رمسا، ويوقف عليها حبذفها كذلك، وهي) ١٧(َوَما كُنَّا ُمْهِلِكي الْقَُرى 
  .بالنساء) ١٨(َوَسْوَف يُْؤِت اللَُّه 

  .باملائدة) ١٩(الَْيْوَم  َواْخَشْوِن
  .بيونس) ٢٠(ُنْنجِ الُْمْؤِمنَِني 

  ) .٢٢(والنازعات ) ٢١(بِالَْواِد الُْمقَدَّسِ بطه 
  .بسورته) ٢٣(َواِد النَّْملِ 

  .بالقصص) ٢٤(الَْواِد اَألْيَمنِ 
  .باحلج) ٢٥(لََهاِد الَِّذيَن آَمُنوا 

  .بالروم) ٢٦(بَِهاِد الُْعْميِ 
  .يف يس) ٢٧(َمُن ُيرِْدِن الرَّْح

  .بالصافات) ٢٨(َصالِ الَْجِحيمِ 
  .األول بالزمر) ٢٩(َيا ِعَباِد الَِّذيَن آَمُنوا 

  .يف ق) ٣٠(ُيَناِد الُْمَناِد 
  .بالقمر) ٣١(ُتْغنِ النُّذُُر 

  .بالرمحن) ٣٢(الَْجوَارِ الْمُْنَشآُت 
  .بالتكوير) ٣٣(الَْجوَارِ الْكُنَّسِ 

  :تنبيه
يف ص؛ ألنه مجع يد، وحذفها ) ٣٤(أُوِلي اَألْيِدي َواَألْبصَارِ : أليدي بعد أويل وصال ووقفا يف قولهورد إثبات ياء ا

  .؛ ألنه مبعىن القوة-أيضا–هبا ) ٣٥(وَاذْكُْر َعْبَدَنا َداُوَد ذَا األَْيِد : وصال ووقفا كذلك يف
  :حنووكل ألف حذفت وصال ختلصا من الساكنني فإهنا ثابتة رمسا ووقفا  – ٣

إال ثالثة ) ٤٠(َيا أَيَُّها النَّبِيُّ ) ٣٩(َيا أَيَُّها النَّاُس ) ٣٨(َوقَاال الَْحْمُد ِللَِّه ) ٣٧(قُلَْنا اْحِملْ ) ٣٦(ِكلَْتا الَْجنََّتْينِ 



  :مواضع حذفت منها األلف رمسا ووقفا، وهي
  .بالنور) ٤١(أَيَُّه الُْمْؤِمُنونَ 
  .لزخرفبا) ٤٢(َيا أَيُّهَ السَّاِحُر 

  .بالرمحن) ٤٣(أَيَُّه الثَّقَالِن 
  .باهلاء ساكنة: يف هذه املواضع الثالثة، ويوقف عليه بدون ألف أي" أيها"فقد حذفت األلف من لفظ 

  :مالحظة
 بالنمل جاز حذف الياء وإثباهتا، واإلثبات هو املقدم يف) ٤٤(فََما آَتاِن اللَُّه َخْيٌر : يف قوله" آتان"إذا وقف على لفظ 

  .األداء، أما يف الوصل فتثبت الياء مفتوحة
يف سورة الدهر، جاز حذف ) ٤٥(إِنَّا أَْعَتْدَنا ِللْكَافِرِيَن َسالِسالْ : يف قوله تعاىل" سالسال"وإذا وقف على لفظ 

وما  ويف َسالَسال: األلف وإثباهتا، واحلذف هو املقدم يف األداء، وأما يف الوصل فتحذف األلف، قال صاحب الآللئ
  آَتاِن ِقْف

  باحلذِْف واإلثباِت يف اليا واأللف
  .هذا وتثبت األلف وقفا وحتذف وصال يف املواضع اآلتية

  ) .٤٧(َعِليًما َحِكيًما ) ٤٦(اْهبِطُوا ِمصًْرا : مثل. املنون املنصوب. ١
  ) .٤٨(َوإِذًا ال َيلَْبثُونَ : مثل" . إذاً"لفظ . ٢
  .بيوسف) ٤٩(َولََيكُوًنا ِمَن الصَّاغِرِيَن  :يف قوله تعاىل" وليكونا"لفظ . ٣
  ) .٥٠(لََنْسفًَعا بِالنَّاِصَيِة : يف قوله" لنسفعا. "٤
  ) .٥٢(أََنا َنِذيٌر ) ٥١(َوأََنا رَبُّكُْم : حنو" أنا. "٥
  ) .٥٣(لَِكنَّا ُهَو اللَُّه َربِّي : يف قوله تعاىل بالكهف" لكنا. "٦
  ) .٥٤(اللَِّه الظُُّنوَنا يف َوَتظُنُّونَ بِ" الظنونا. "٧
  ) .٥٥(يف وَأَطَْعَنا الرَُّسوال " الرسوال. "٨
  .الثالثة باألحزاب) ٥٦(يف فَأََضلُّوَنا السَّبِيالْ " السبيال. "٩
  .املوضع األول بسورة اإلنسان) ٥٧(كَاَنْت قََوارِيَراْ : يف قوله" قواريرا. "١٠

  .فألفه حمذوفة وصال ووقفا، وإن ثبتت رمسا) ٥٨(ْن ِفضٍَّة أما املوضع الثاين هبا وهو قََوارِيَراْ ِم
  :وكذا لفظ مثود فألفه حمذوفة وصال ووقفا، وإن ثبتت يف الرسوم وذلك يف قوله تعاىل

  .هبود) ٥٩(أَال إِنَّ ثَُموَداْ كَفَُروا َربَُّهْم 
  .بالفرقان) ٦٠(َوثَُموَداْ وَأَْصحَاَب الرَّسِّ 

  .بالعنكبوت) ٦١(يََّن لَكُْم َوثَُموَداْ َوقَْد تََب
  .بالنجم) ٦٢(َوثَُموَداْ فََما أَبْقَى 

__________  
  ).٩٣(اآلية : سورة الرعد) ١(
  ).١٠٨(اآلية : سورة األنعام) ٢(
  ).٢٧(اآلية : سورة القمر) ٣(



  ).١١(اآلية ) ٤(
  ).٢٤(اآلية ) ٥(
  ).٦(اآلية ) ٦(
  ).١٨(اآلية ) ٧(
  ).٤(اآلية : سورة التحرمي) ٨(
  ).٢٦٩(اآلية : سورة البقرة) ٩(
  ).٧١(اآلية : سورة البقرة) ١٠(
  ).٤١(اآلية : سورة الروم) ١١(
  ).١٩٦(اآلية : سورة البقرة) ١٢(
  ).١(اآلية : سورة املائدة) ١٣(
  ).٣(، اآلية )٢(اآلية : سورة التوبة) ١٤(
  ).٩٣(اآلية : سورة مرمي) ١٥(
  ).٣٥(اآلية : سورة احلج) ١٦(
  ).٥٩(اآلية : رة القصصسو) ١٧(
  ).١٤٦(اآلية ) ١٨(
  ).٣(اآلية ) ١٩(
  ).١٠٣(اآلية ) ٢٠(
  ).١٢(اآلية ) ٢١(
  ).١٦(اآلية ) ٢٢(
  ).١٨(اآلية ) ٢٣(
  ).٣٠(اآلية ) ٢٤(
  ).٥٤(اآلية ) ٢٥(
  ).٥٣(اآلية ) ٢٦(
  ).٢٣(اآلية ) ٢٧(
  ).١٦٣(اآلية ) ٢٨(
  ).١٠(اآلية ) ٢٩(
  ).٤١(اآلية ) ٣٠(
  ).٥(اآلية ) ٣١(
  ).٢٤(اآلية ) ٣٢(
  ).١٦(اآلية ) ٣٣(
  ).٤٥(اآلية ) ٣٤(
  ).١٧(اآلية ) ٣٥(
  ).٣٣(اآلية : سورة الكهف) ٣٦(



  ).٤٠(اآلية : سورة هود) ٣٧(
  ).١٥(اآلية : سورة النمل) ٣٨(
  ).٢١(اآلية : سورة البقرة) ٣٩(
  ).٦٤(اآلية : سورة األنفال) ٤٠(
  ).٣١(اآلية ) ٤١(
  ).٤٩(اآلية ) ٤٢(
  ).٣١(اآلية ) ٤٣(
  ).٣٦(اآلية ) ٤٤(
  ).٤(اآلية ) ٤٥(
  ).٦١(اآلية : سورة البقرة) ٤٦(
  ).١١(اآلية : سورة النساء) ٤٧(
  ).٧٦(اآلية : سورة اإلسراء) ٤٨(
  ).٣٢(اآلية ) ٤٩(
  ).١٥(اآلية : سورة العلق) ٥٠(
  ).٩٢(اآلية : سورة األنبياء) ٥١(
  ).٥٠(اآلية : سورة العنكبوت) ٥٢(
  ).٣٨(ية اآل) ٥٣(
  ).١٠(اآلية ) ٥٤(
  ).٦٦(اآلية ) ٥٥(
  ).٦٧(اآلية ) ٥٦(
  ).١٥(اآلية ) ٥٧(
  ).١٦(اآلية ) ٥٨(
  ).٦٨(اآلية ) ٥٩(
  ).٣٨(اآلية ) ٦٠(
  ).٣٨(اآلية ) ٦١(
  ). ٥١(اآلية ) ٦٢(

  باب مهزة الوصل

  .بتداءمهزة الوصل هي اليت تسقط وصال وتثبت ابتداء خبالف مهزة القطع، فإهنا تثبت وصال وا
  .وتكون مهزة الوصل يف املاضي اخلماسي والسداسي، ويف أمرمها، ويف مصدرمها، ويف أمر الثالثي

  .وال تكون يف مضارع مطلقا
) ٢(وابن، وابنم ) ١(اسم، واست : ومل حتفظ يف األمساء اليت ليست مصادر لفعل زائد على أربعة إال يف عشرة أمساء

  .وابنة، وامين يف القسمواثنني، واثنتني، وامرئ، وامرأة، 



  ".أل"ومل حتفظ يف حرف إال يف 
  :حكم االبتداء هبمزة الوصل يف الفعل

) ٥(اضْطُرَّ ) ٤(اْخُرْج ) ٣(انْظُْر : تضم مهزة الوصل يف الفعل ابتداء إذا كان ثالثه مضموما ضما أصليا مثل
  ) .٦(اسُْتْهزَِئ 

ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ : اقْضُوا يف قوله تعاىل: الوصل، وذلك يففإذا كان ثالث الفعل مضموما ضما عارضا كسرت مهزة 
  .بيونس) ٧(

  .بالكهف) ٨(اْبنُوا َعلَْيهِْم بُْنَياًنا : يف قوله" ابنوا"ويف 
  .بص) ٩(أَنِ اْمشُوا وَاْصبِرُوا : يف قوله" امشوا"ويف 

  .باألحقاف) ١٠(ائُْتونِي بِِكَتابٍ : مثل" ائتوا"ويف لفظ 
اقضيوا، وابنيوا، وامشيوا، وائتيوا بكسر عني الفعل، فلما أعل حبذف المه ضمت العني : الكلمات فإن أصل هذه

  .ملناسبة الواو، فالضم عارض
: أو مفتوحا مثل) ١٢(اْرجِْع ) ١١(اضْرِْب : وتكسر مهزة الوصل يف الفعل ابتداء إذا كان ثالثه مكسورا مثل

  ) .١٤(افَْتْح ) ١٣(اذَْهْب 
  :هبمزة الوصل يف أل حكم االبتداء

  ) .١٧(الْعِلْمِ ) ١٦(اِإلْنَسانُ ) ١٥(تفتح مهزة أل يف االبتداء مثل اَألْرضِ 
. باحلجرات) ١٨(بِئْسَ االْسُم الْفُسُوُق : يف قوله تعاىل" االسم"هذا وجيوز االبتداء بالالم، أو هبمزة الوصل يف لفظ 

  وابدأ هبمز أو بالم يف ابتدا
  )١٩(بار قصدا السم الفسوق يف اخت

  :حكم االبتداء هبمزة الوصل يف األمساء
  ) .٢١(اْسِتْغفَاُر : ويف مصدر السداسي مثل) ٢٠(اْبِتَغاَء : تكسر مهزة الوصل ابتداء يف مصدر اخلماسي مثل

هذا وقد علمنا مما تقدم أن مهزة الوصل مسعت يف عشرة أمساء ليست مصادر، ومل يرد منها يف القرآن الكرمي إال 
  :بعة وهيس

  ) .٢٢(ِعيَسى اْبَن َمرَْيَم : ابن مثل
إِِن اْمُرٌؤ َهلََك : وامرؤ سواء أكان مرفوعا مثل) . ٢٤(اْبَنَتيَّ هَاَتْينِ ) ٢٣(َومَْرَيمَ ابَْنَت ِعْمَرانَ : وابنة يف قوله تعاىل

  )٢٧(َسْوٍء  َما كَانَ أَُبوِك امَْرأَ: أم منصوبا مثل) ٢٦(كُلُّ اْمرِئٍ : أم جمرورا مثل) ٢٥(
اثْنََتا ) ٣٠(فَإِنْ كَاَنَتا اثَْنَتْينِ : واثنتان مثل) . ٢٩(و اثَْنْي َعَشَر نَِقيًبا ) ٢٨(ال تَتَِّخذُوا إِلََهْينِ اثَْنْينِ : واثنان مثل
  )٣٣(اْمرَأَتْينِ َتذُوَداِن ) ٣٢(اْمرَأَُت ِفْرَعْونَ : وامرأة مثل) ٣١(َعْشَرةَ َعْيًنا 
  .وتكسر مهزة الوصل يف االبتداء هبذه األمساء) ٣٥(اْسُمُه أَْحَمُد ) ٣٤(ُم رَبَِّك اْس: واسم مثل

  :حكم مهزة الوصل الواقعة بني مهزة االستفهام والم أل
إذا وقعت مهزة الوصل بني مهزة االستفهام وبني الم أل فال حتذف، بل تبدل ألفا مع املد الطويل، أو تسهل بني 

  .ال أوىل، وإمنا مل حتذف مهزة الوصل لئال يلتبس االستفهام باخلرباهلمزة واأللف، واإلبد
يف ) ٣٧(يف موضعي األنعام، و آآلنَ ) ٣٦(آلذَّكََرْينِ : وقد وقع ذلك يف ست كلمات يف القرآن الكرمي وهي

جيوز إبدال مهزة بالنمل، فهذه الكلمات الست ) ٣٩(هبا، و آللَُّه خَْيٌر ) ٣٨(موضعي يونس، و آللَُّه أَِذنَ لَكُْم 



  .الوصل فيها ألفا، أو تسهيلها واإلبدال أكثر
__________  

  .اسم من أمساء الدبر) ١(
  .أي ابن بزيادة امليم) ٢(
  ).٥٠(اآلية : سورة النساء) ٣(
  ).١٨(اآلية : سورة األعراف) ٤(
  ).١٧٣(اآلية : سورة البقرة) ٥(
  ).١٠(اآلية : سورة األنعام) ٦(
  ).٧١(اآلية ) ٧(
  ).٢١(اآلية ) ٨(
  ).٦(اآلية ) ٩(
  ).٤(اآلية ) ١٠(
  ).٦٠(اآلية : سورة البقرة) ١١(
  ).٥٠(اآلية : سورة يوسف) ١٢(
  ).٦٣(اآلية : سورة اإلسراء) ١٣(
  ).٨٩(اآلية : سورة األعراف) ١٤(
  ).١١(اآلية : سورة البقرة) ١٥(
  ).٢٨(اآلية : سورة النساء) ١٦(
  ).١٢٠(اآلية : سورة البقرة) ١٧(
  ).١١(اآلية ) ١٨(
  .آللئ البيان يف جتويد القرآن: فضيلة الشيخ إبراهيم شحاتة السمنودي) ١٩(
  ).٢٠٧(اآلية : سورة البقرة) ٢٠(
  ).١١٤(اآلية : سورة التوبة) ٢١(
  ).٨٧(اآلية : سورة البقرة) ٢٢(
  ).١٢(اآلية : سورة التحرمي) ٢٣(
  ).٢٧(اآلية : سورة القصص) ٢٤(
  ).١٧٦(اآلية  :سورة النساء) ٢٥(
  ).٢١(اآلية : سورة الطور) ٢٦(
  ).٢٨(اآلية : سورة مرمي) ٢٧(
  ).٥١(اآلية : سورة النحل) ٢٨(
  ).١٢(اآلية : سورة املائدة) ٢٩(
  ).١٧٦(اآلية : سورة النساء) ٣٠(
  ).٦٠(اآلية : سورة البقرة) ٣١(



  ).٩(اآلية : سورة القصص) ٣٢(
  ).٢٣(اآلية : سورة القصص) ٣٣(
  ).٧٨(اآلية : رة الرمحنسو) ٣٤(
  ).٦(اآلية : سورة الصف) ٣٥(
  ).١٤٤(، اآلية )١٤٣(اآلية ) ٣٦(
  ).٩١(، اآلية )٥١(اآلية ) ٣٧(
  ).٥٩(اآلية : سورة يونس) ٣٨(
  ). ٥٩(اآلية ) ٣٩(

  أمور تراعى حلفص

. (*)  
  .بفصلت سهَّل حفص مهزته الثانية بني اهلمزة واأللف) ١(أَأَْعَجِميٌّ : قوله تعاىل

هبود، ومل ميل كلمة غريها، واإلمالة أن تنحو بالفتحة حنو الكسرة ) ٢(وأمال األلف اليت بعد الراء يف َمجَْراَها 
  .وباأللف حنو الياء من غري قلب خالص وال إشباع مبالغ فيه

  .بالبقرة) ٣(َواللَُّه يَقْبُِض وََيْبُسطُ : يف قوله تعاىل" ويبصط"وورد عنه السني يف 
  .باألعراف) ٤(َوزَاَدكُْم ِفي الَْخلْقِ َبْسطَةً : يف قوله" بصطة"ويف 

  .بالغاشية) ٥(لَْسَت َعلَْيهِْم بُِمَصْيِطرٍ : من قوله تعاىل" مصيطر"وورد عنه الصاد يف 
يف الطور، ووجه الصاد هو املقدم يف األداء، وله الفتح والضم يف ) ٦(وورد عنه السني والصاد يف الُْمَسْيِطُرونَ 

  :ضعف بسورة الروم يف املواضع الثالثة وهي يف قوله تعاىل ضاد
والفتح هو املقدم ) ٧(َبةً اللَُّه الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن َضْعٍف ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد َضْعٍف قُوَّةً ثُمَّ جََعلَ ِمْن َبْعِد قُوٍَّة َضْعفًا َوَشْي

  .يف األداء
  :قال صاحب آللئ البيان
  وميلت جمراها، حلفصنا... ها أأعجمي سهلت أخرا

  سيًنا ويبسط وثاين بسطة... واضمم أو افتح ُضْعَف رومٍ وأتى 
  هذين يف املصيطرون نقال... والصاَد يف مصيطرٍ خذ وكال 

  
  .واحلمد هللا أوال وآخرا

__________  
حبقيص، أخذ +ف حفص بن سليمان بن املغرية أبو عمر بن أيب داود األسدي الكويف الغاضري البزار ويعر(*) 

قلت لعاصم إن أبا بكر : القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته، ولقد روى عن حفص أنه قال
أقرأتك مبا أقرأين به أبو عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه : شعبة خيالفين يف القراءة، فقال

. ـه ١٨٠هـ وتويف  ٩٠عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه ولد سنة  وأقرأت شعبة مبا أقرأين به زر بن حبيش عن
  ].١١٥٨، رقم ٢٥٥، ٢٥٤، ص ١غابة النهاية يف طبقات القراء ج: ابن اجلزري[



  ).٤٤(اآلية ) ١(
  ).٤١(اآلية ) ٢(
  ).٢٤٥(اآلية ) ٣(
  ).٦٩(اآلية ) ٤(
  ).٢٢(اآلية ) ٥(
  ).٣٧(اآلية ) ٦(
  . ما، والفتح مقدم يف األداءالوجهان مقروء هب). ٥٤(آية ) ٧(

  املراجع

  .القرآن الكرمي
  .كتب السنة

  .إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر للعالمة الشيخ أمحد بن حممد بن أمحد الدمياطي الشهري بالبناء
  .اإلتقان يف علوم القرآن للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السيوطي

  .لفضيلة الشيخ علي بن حممد الضباع" رح الشاطبيةش"إرشاد املريد إىل مقصود القصيد 
  .أسد الغابة يف معرفة الصحابة لعز الدين بن األثري أيب احلسن علي بن حممد اجلزري

  .اإلضاءة يف بيان أصول القراءة لفضيلة الشيخ علي بن حممد الضباع
  .لي بن حممد الضباعأقرب األقوال على فتح األقفال حاشية على شرح حتفة األطفال لفضيلة الشيخ ع
  .إنباه الرواة على أنباه النحاة للوزير مجال الدين أيب احلسن علي بن يوسف القفطي

  .البداية والنهاية أليب الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي
  .الربهان يف علوم القرآن لإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي

  .شيخ سليمان بن حسني اجلمزوريحتفة األطفال يف جتويد القرآن للعالمة ال
  .تلخيص آللئ البيان يف جتويد القرآن لفضيلة الشيخ إبراهيم بن علي بن شحاتة السمنودي

  .التمهيد يف علم التجويد لإلمام احملقق حممد بن حممد بن علي بن يوسف اجلزري
د العزيز الزيات، الشيخ إبراهيم تنقيح فتح الكرمي يف حترير أوجه القرآن العظيم ألصحاب الفضيلة الشيخ أمحد عب

  .علي شحاتة السمنودي، الشيخ عامر السيد عثمان
  .التيسري يف القراءات السبع لإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين

  .ابن األثري اجلزري: جامع األصول يف أحاديث الرسول لإلمام جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد
  .لإلمام أيب القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعيين الشاطيب" الشاطبية"ين حرز األماين ووجه التها

  .دليل احلريان شرح مورد الظمآن يف رسم وضبط القرآن للعالمة الشيخ إبراهيم بن أمحد املارغين التونسي
  .بن احلسن القاصح سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي لإلمام أيب القاسم علي بن عثمان بن حممد بن أمحد

  .مسري الطالبني يف رسم وضبط الكتاب املبني لفضيلة الشيخ علي بن حممد الضباع
  .طيبة النشر يف القراءات العشر لإلمام احملقق ابن اجلزري
  .العميد يف علم التجويد لفضيلة الشيخ حممود علي بسة



  .مد بن اجلزريغاية النهاية يف طبقات القراء لشمس الدين أيب اخلري حممد بن حم
  .غيث النفع يف القراءات السبع لإلمام علي النوري الصفاقسي

  .فتح األقفال بشرح حتفة األطفال للشيخ سليمان بن حسني اجلمزوري
  .القول السديد يف بيان حكم التجويد لفضيلة الشيخ حممد بن علي بن خلف احلسيين الشهري باحلداد

  .لشيخ إبراهيم بن علي بن شحاتة السمنوديآللئ البيان يف جتويد القرآن لفضيلة ا
  .معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة

  .املقدمة اجلزرية يف جتويد اآليات القرآنية لإلمام احملقق ابن اجلزري
  .النشر يف القراءات العشر لإلمام احملقق ابن اجلزري

  .هناية القول املفيد يف علم التجويد لفضيلة الشيخ حممد مكي نصر
  . شرح الشاطبية لفضيلة الشيخ عبد الفتاح بن عبد الغين القاضي الوايف يف
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