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 :املقدمة

ِذين   إِن   }: القائل بريته من خريته حلفظه واختار ميرسا كالمه أنزل الذي هلل احلمد  ال 

ْتُلون   اُموا اهلل ِ ِكت اب   ي  أ ق  الة   و  ُقوا الص  أ ْنف  ْقن اُهمْ  ِِم ا و  ز  ْرُجون   وعالنية رسا ر  ة   ي  ار  نْ  ِِت  ُبور   ل   ت 

ي ُهمْ  فِّ ُهمْ  لُِيو  زِ  ُأُجور  ي  ُهمْ و  ْضلِهِ  ِمنْ  يد  ُفور   إِن هُ  ف  ُكور   غ   سيدنا عىل والسالم والصالة{ ش 

 يقال": والقائل. "وعلمه القرآن تعلم من خريكم": القائل ورسوله، عبده حممد

 آية آخر عند منزلتك فإن الدنيا يف ترتل كنت كام ورتل وارق اقرأ القرآن لصاحب

 : بعد أّما  وصحبه آله وعىل عليه اهلل صىل" تقرؤها

بني  الشاطبية طريق من نافع عن ورش برواية التجويد أحكام يف املذكرة هذه فإين أضع

فن  يف الكتب أّمهات عىل مادهتا مجع يف يدي طلبتنا قي اجلامعة ويف املساجد ، اعتمدت

 التي الفوائد بعض عليه وزدت مشاخيي، من وسمعته تعلمته ما إىل باإلضافة  التجويد

 . العليم السميع هو إنه هبا ينفع أن أسأل ،واهلل الفن  هلذا ِمارستي طول من استفدهتا

 ،فأسأل كتبت فيام مني اخلطأ وقوع يستغرب فال غفلتي وكثرة,  علمي لقلة ونظرا هذا

 .التواب الغفور هو احلساب،إنه يوم يل للصواب،ويغفر هيديني أن اهلل

 نقلوا الذين وأصحابه آله وعىل األمي يالنّب حممد سيدنا عىل وبارك وسلم اهلل وصىل 

موا حالله، فأحلوا فيه، بام أنزل،وعملوا كام ورتلوه عليه وحافظوا القرآن إلينا  وحر 

 وعىل.املتقون هم وأولئك صدقوا الذين أولئك بآدابه، وختلقوا هبديه، واهتدوا حرامه،

 عىل املخلصني كلو اهلل ،جعلنا أمجعني وأصحاهبم وآهلم واملرسلني األنبياء سائر
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 رب هلل ،واحلمد آمني كرامته دار يف وبينهم بيننا ،ومجع سائرين وهنجهم خطاهم

 .العاملني

يو فريدة حممد أم رهبا رمحة إىل الفقرية  سكِّ

 اإلسالمية العلوم بكلية والتجويد التفسري أستاذة

 اجلزائر   ــــ   باتنة

 

 

 :  طبيةالشا طريق من نافع عن ورش برواية إسنادي ذكر

 طريق من نافع عن ورش برواية كاملة ختمة فقرأت فوفقني علّ  اهلل امتن لقد    

 احلافظ املقرئ الشيخ عىل قرأ وهو مقيدش الكريم عبد االستاذ شيخي عىل األزرق

 عىل العرش القراءات تلقى أنه أخربين و, احلداد توفيق حممد العرش للقراءات اجلامع

 و راجح كريم حممد الشيخ الشامية بالديار القّراء شيخ قيهالف احلافظ املقرئ الشيخ

 عىل العرش القراءات تلقى أنه أخربه و,  العرش بالقراءات اإلقراء و بالقراءة أجازه

 الشيخ عن ومها احلفيد الرفاعي احللواين أمحد الشيخ و الديرعطاين فايز حممود الشيخ

,  اجلد الرفاعي احللواين أمحد القراء يخمشا شيخ العالمة عن وهو,  احللواين سليم حممد

 وهو,  احلرام اهلل بلد يف ثم املرصية الدّيار يف القّراء شيخ املرزوقي أمحد الشيخ عن وهو

 حممد احلاج الشيخ عن وهو,  البدري علّ  الشيخ عن وهو,  العبيدي إبراهيم الشيخ عن

,  املنصوري علّ  الشيخ عن وهو,  بالقسطنطينية القراء شيخ زادة أفندي الشهريبيوسف
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 عن وهو,  الفضايل الدين سيف الشيخ عن وهو,   املزاحي سلطان أمحد الشيخ عن وهو

 اإلسالم شيخ عن وهو,  الطبالوي الدين نارص الشيخ وهوعن,  اليمني شحاذة الشيخ

 شيخ و القراء إمام عن وهو,  النويري العقيل حممد الشيخ عن وهو, األنصاري زكريا

 الرمحن عبد اإلمام عن وهو, اجلزري يوسف بن حممد بن حممد بن حممد اإلمام قنياملحق

 املعروف املرصي اخلالق عبد بن أمحد  بن حممد اإلمام عن وهو,  البغدادي املبارك بن

 عن وهو,   الشاطبي اإلمام صهر العبايس شجاع بن عل اإلمام عن وهو,    بالصائغ

 اإلمام عن وهو,  الرعيني الشاطبي خلف بن فيـّره بن القاسم حممد أيب احلافظ اإلمام

 عن وهو,   نجاح بن سليامن داود أيب اإلمام عن وهو,  هذيل بن حممد بن عل احلسن أيب

 أيب اإلمام عن وهو,  الّداين األموي سعيد بن عثامن عمرو أيب الكبري احلافظ اإلمام

 أمحد بن أسامة بن أمحد جعفر أيب اإلمام عن وهو,  خاقان بن إبراهيم بن خلف القاسم

,  املرصي النّحاس عمرو بن اهلل عبد بن إسامعيل احلسن أيب اإلمام عن وهو,  التجيبـي

 املعروف املرصي ثم املدين يسار بن عمرو بن يوسف يعقوب أيب اإلمام عن وهو

 عن وهو,  بورش امللقب املرصي سعيد بن عثامن سعيد أيب اإلمام عن وهو,   باألزرق

 وعبد,  القعقاع بن يزيد جعفر أيب عن وهو,  املدين نعيم أيب بن عبدالرمحن بن نافع اإلمام

( ,  التابعني من وكلهم)  نصاح بن شيبة و,  جندب بن مسلم و,  األعرج هرمز بن الرمحن

 ريض اخلزرجي كعب بن أيبِّ  عن وهو, عنهام اهلل ريض عباس ابن عن الرمحن عبد وأخذ

 جربيل سيدنا الوحي أمني عن وهو,  وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول سيدنا عن,  عنه اهلل

 .  آالؤه وعظمت جالله جل   العزة ربِّ  عن تلقاه وهو,   السالم عليه
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 :اإلسناد هذا رشف

 حلفظ اهلل اصطفاهم الذين العظامء هبؤالء اسمك اتصال رشف من أكرب رشف أي*

( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول بجناب األسامء تلك اتصال منه وأرشُف  ، كتابه

 العزة رب عن السالم، عليه جربيل سيدنا األمني الروح و املقربني املالئكة وبإمام

 .جالله جل وتعاىل تبارك

 عليه اهلل صىل) النّبي دعاء بركة نيل سوى خريا وال رشفا اإلسناد هذا يف يكن مل لو بل*

 كام فأداها مقالتي سمع امرؤا اهلل نّض ":قوله يف بالنّضارة دينه لنقلة دعا لذي( وسلم

 إليه، لالستباق  وداعيا بل كافيا ذلك لكان" آية ولو عنّي بلغوا" : والقائل "سمعها

  عليه والتنافس

 فيه؟ الزاهدين بال ؟وما عنه يصدون الذين بال فام
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 تالميذهم أشهر وأسامء القراءة أئمة أسامء

  

رش قالون تالميذه وأشهر ، هـ(161) سنة املتوىف املدين رمحنال عبد بن نافع( 1  .وو 

نْبل تالميذه وأشهر ، هـ(121) سنه املتوىف املكي كثري بن اهلل عبد( 2  عبد بن حممد ق 

 .البزي حممد بن وأمحد. الرمحن

 حفص قراءته رواة وأشهر ، هـ(151) سنة املتوىف البرصي العالء بن زبان أبوعمرو( 3

 .السويس زياد بن وصالح الدوري عمرو بن

 بن هشام رواته وأشهر ، هـ(111) سنة املتوىف الشامي اليحصبي عامر بن اهلل عبد( 1

 .أمحد بن اهلل وعبد الدمشقي عامر

 بن حفص رواته وأشهر ، هـ(121) سنة املتوىف الكويف النجود أيب بن عاصم( 5

 .عياش بن وشعبة سليامن

 وخلف خالد بن خالد رواته وأشهر ، هـ(156) سنة توىفامل الكويف حبيب بن محزة( 6

 .هشام بن
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 عمرو بن حفص رواته وأشهر ، هـ(161) سنة املتوىف الكسائي محزة بن عل( 1

 .خالد بن والليث

 كتابه يف القراء هلؤالء السبع القراءات بتدوين موسى بن أمحد جماهد ابن اإلمام قام وقد

 (.السبع القراءات)

 األمهية يف دوهنا لكنها املشهورة السبع تلك غري الكريم للقرآن راءاتق ثالث وهناك

 .والتواتر

 . مُج از ابن و وردان ابن عنه روى من وأشهر املدين، جعفر أيب قراءة(1

يس عنه روى من وأشهر البرصي، يعقوب قراءة(1 وح و ُرو   . ر 

ل ف، قراءة(11  . إدريس و إسحاق عنه روى من وأشهر خ 

 ـ اهلل رمحه ـ نافع باإلمام التعريف

ُعونة موىل, املدين نعيم أيب بن الرمحن عبد بن نافع هو  محزة حليف الليثي شعوب بن ج 

 وأصله,  الرمحن عبد وأيب, ُرويم بأيب يكنى,  القراءة يف اهلجرة دار إمام,  املطلب عبد بن

 .أصبهان من

 بن شيبة و,  القعقاع بن ديزي جعفر أبو:  منهم التابعني من رجال سبعني عىل قرأ -

 القراءة هؤالء تلقى و, وغريهم الزهري مسلم بن وحممد, هرمز بن الرمحن وعبد,  نصاح

ِّ  عن أخذوا وهؤالء,  وغريمها عباس بن اهلل وعبد, هريرة أيب عىل  رسول عن كعب بن ُأيب 

 .وسلم عليه اهلل صىل اهلل
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 من رجال ومخسون مائتان القراءة عنه وروى,  سنة سبعني من أكثر باملدينة وأقرأ -

 واإلمام, األنصاري جعفر بن إسامعيل اإلمام و,  ورش اإلمام و,  قالون اإلمام: أشهرهم

 بن عمرو أبو و, سعد بن الليث و,  أنس بن مالك اإلمام, املسيب بن حممد بن إسحاق

 .كثري وغريهم..  العالء

 املاضني األئمة آلثار متبعا,  الدعاء جماب,عاور تقيا, فصيحا, فاضال,  عاملا اهلل رمحه وكان -

ا, ببلده  يف ذكرهم اشتهر الذين  العرشة القراء أحد وهو,  والعربية القرآن علوم يف إمام 

 عليه اهلل صىل النبي بمسجد الناس   أم   ولقد, اتفاق وجاللتهم فضلهم عىل ووقع,  اآلفاق

 .ينةباملد اإلقراء رياسة أليه وانتهت, سنة ستني وسلم

 .سنّة نافع قراءة إنّ :  أنس بن مالك اإلمام قال -

 يف ومذهبه,  مالك أصل عىل وهذا, املدينة أهل ُسنّة بذلك يعني: مكي حممد أبو وقال -

 .املدينة أهل عمل تقديم

 قراءة : قال ؟ إليك أحّب  القراءة أّي : أيب سألت: حنبل بن أمحد بن اهلل عبد وقال -

 .عاصم فقراءة نيك مل فإن املدينة أهل

م القرآن قرأ إذا أنه عنه يروى -  الرمحن عبد أبا يا:  له فقيل. املسك رائحة فيه من ُتش 

 أنّ  املنام يف رأيت ولكني,  طيبا أمس ما: فقال القرآن؟ الناس تقرئ قعدت كلام أتتطيب

 ويف,  ةالرائح هذه يفّ  من ُتشمّ   الوقت ذلك فمن,  يفّ  يف تفل وسلم عليه اهلل صىل النبي

 . يفّ  يف يقرأ وهو وسلم عليه اهلل صىل النبي رأيت:  أخرى رواية
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 اهلل فرمحه.بالبقيع ودفن باملدينة( هـ 161) سنة وتويف( هـ11) سنة نافع اإلمام ولد -

 .  مأواه اجلنة وجعل

 : ـ اهلل رمحه ـ ورش باإلمام التعريف

 بن الزبري آل موىل القبطي سابق بن داود بن غزوان بن عدي بن سعيد بن عثامن هو -

 هذا حيب وكان,  بياضه لشدة نافع شيخه به لّقبه "ورش" ولقبه,  سعيد أبو كنيته,  العوام

 .به سامين نافع أستاذي: ويقول اللقب

 اإلمام رحل و,  القريوان من أصله و,  مرص صعيد من بلد "بقفط"( هـ111) سنة ولد

 فانتهت, مرص إىل رجع ثم,  ختامت عدة عليه فقرأ,  نافع اإلمام عىل ليقرأ املدينة إىل ورش

 .منازع دون املرصية  بالديار اإلقراء رئاسة إليه

 جيدة قراءة له وكان,   والعربية القراءة يف إماما,  تقيا,  ورعا,  حجة ثقة اهلل رمحه وكان -

 من كثري عىل يغشى نافع شيخه عىل قرأ إذا كان: قيل,  سامعه يمله ال حسن وصوت

نِ  إىل وكان,  قصريا اللون أبيض,  العينني أزرق أشقر وكان,  اجللساء م   إىل منه أقرب   السِّ

 . النحافة

 . مأواه اجلنة وجعل اهلل فرمحه,سنة وثامنني سبع عن( هـ 111) سنة بمرص وتويف -

  ـ اهلل رمحه ـ األزرق باإلمـام التعريف 

 . يعقوب أبو وكنيته. باألزرق امللقب املرصي ثم املدين يسار بن عمرو بن يوسف هو ـ
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ا األزرق اإلمامُ  الزم ـ ,  األداء عنه وأتقن, ختمة عرشين عليه وقرأ,  طويلة مدة ورش 

 بتغليظ ورش عن األزرق اإلمام وانفرد,  ورش شيخه بعد بمرص اإلقراء رئاسة وتوىل

 .الراءات وترقيق الالمات

 بن اهلل عبد و,  النحاس اهلل عبد بن يلإسامع: القراءة عنه أخذوا الذين أشهر ومن ـ

 .وغريهم, ..  األنامطي سعد بن وحممد سيف

 . مأواه اجلنة وجعل اهلل رمحه. بمرص( هـ211) حدود يف تويف -

 

                                                                                                         

 التجويد علم

 

  :ريفهتع

 اللغة يف وهو الرداءة ضد اجلودة منه واالسم ِتويدا، جود مصدر:لغة التجويد

 .والفعل القول ذلك يف ويستوي جيدا به أتى إذا اليشء الرجل جود يقال التحسني

 .الصفات من ومستحقه حقه وإعطاؤه خمرجه من حرف كل إخراج :االصطالح ويف

 االستعالء و والشدة كاهلمس االنفراد حال له الثابتة صفاته هو :(  حرف كّل  وحّق )

 . الصفات من وغريها... 
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 مركبا احلرف صفة أي ( الرتكيب حال صفات من ينشأ مـا هو :( احلرف مستحّق  و) 

 مع بعضها احلروف تركيب من ،فتنشأ ثابتة غري عارضة صفات وهي ) غريه مـع

 من غريها و... قالباإل و واإلخفاء اإلدغام : مثل انفرادها عند ،وتزول بعضها

 .الصفات

 :التجويد حكم

 مجيع يف توقيفية العبادات أن واملعلوم ، املكلفون هبا ُأِمر عبادة القرآن قراءة أنّ  شّك  ال

 تتلقى توقيفية ، أدائها وكيفية الصالة صفة أن فكام أدائها، هيئات ذلك يف بام متعلقاهتا

 باألسانيد تتلقى توقيفية القرآن اءةقر فكذلك(  وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول عن

 ـ عنه اهلل ريض ـ عل عن أثر لذلك(وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول إىل املتصلة املتواترة

 عني وقد"عّلمتم كام  تقرؤوا أن يأمركم( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول إن":قوله

 القراءة منهم يتعلموال مقرئني ـ فصاحتهم عىل ـ لصحابته( وسلم عليه اهلل صىل) النبي

 اهلل رسول قال: قال( عنهام اهلل ريض) عمر بن اهلل عبد فعن القرآن، نص منهم ويتلقوا

 ومعاذ، ، وسامل ، مسعود بن اهلل عبد: أربعة من القرآن خذوا "(  وسلم عليه اهلل صىل)

     1" كعب بن وأيب

                                                           

1 ئل القرآن من صحيحه ـ رواه البخاري يف فضا   
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 اهلل ريض) عثامن أرسلف(  وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول بعد اخللفاء فعل وكذلك

 من القراءة كانت ولو ، بقراءته الناس يقرئ معلام األمصار إىل مصحف كل مع( عنه

 . معلم دون بإرساهلا الكتفى ِتزيء املصحف

 ، بالعربية نطق من وابلغ الناس أفصح وهم بعدهم ومن الصحابة عهد يف هذا كان فإذا

 ؟ اللحن وفشا ، العجمة وغلبت ، ةاأللسن اعوجاج زماننا يف اشتد وقد احلال فكيف

 بالغ مسلم كل عىل عني فرض به ،والعمل كفاية فرض التجويد تعلم فإن هذا وعىل

 أن اعلم ": القرآن أي( حتمله كيفية) يف السيوطي اإلمام ،فقال العلامء بينه كام مكلف،

 إليه يتطرق فال فيه التواتر عدد ينقطع أال فيه واملعنى األمة عىل عني فرض القرآن حفظ

 " القرب أفضل وهو كفاية فرض أيضا وتعليمه والتحريف، التبديل

 وما لفظه، اختلف وإن فجائز متواترا   وكان به قرئ ما": التمهيد يف اجلزري ابن وقال 

ا كان  ".متعمده ويكفر فكذلك ذلك خالف وما تعاطيه، فحرام شاذًّ

 تعلق إذا سيكون احلال ،فكيف ةمسند قراءة وهي الشاذة القراءة حكم هذا كان فإذا 

 . هلا أصل ال بقراءة األمر

 هبا والعلم األحكام معرفة عىل تتوقف ال القراءة صحة فألن كفاية فرض كونه وأما* 

 .معرفتها عىل العبادة صحة تتوقف ال التي الرشعية العلوم كسائر فهو ،

 من طائفة األمة يف ليكون الكفاية عىل واجبة وطلبته،فمعرفته العلم ألهل بالنسبة وأما 

 بذلك منهم طائفة قامت األمة،فإذا ألفراد األحكام هذه وتعليم بتعلم تقوم العلم أهل

 .مجيعا أثموا بذلك يقوم من انعدم وإذا ، باقيهم عن اإلثم سقط
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 بعض يتلو أن أراد أو الصالة عليه وجبت مسلم كل عىل عني ففرض به العمل وأما* 

 :واإلمجاع والسنّة كتاببال ثابت وذلك القرآن

 

 

 : القرآن فمن

 قرينة ال إذ ، الوجوب عىل اآلية يف األمر ويدل" ترتيال القرآن ورتل " تعاىل قوله* 

  غريه إىل ترصفه

 . الوجوب وهو أصله عىل فيبقى

 ،ِتويد الرتتيل": فقال الرتتيل معنى عن(  عنه اهلل ريض) طالب أيب بن عل سئل وقد

 "وقوفال ومعرفة احلروف

 احلروف ،وتبيني والتمهل فيها التأين هو القراءة يف والرتتيل...": القرطبي وقال

 القرآن ورتل }:  تعاىل قال القراءة يف املطلوب وهو.. املرتل بالثغر تشبيها واحلركات

 1{ترتيال

 ،وكالم األسنان املفلج أي املرتل الثغر من ، وفّصل بنّي :  القرآن ورتل": النسفي وقال

تِل ،وثغر مرتل أي بالتحريك تِلر    تؤدة عىل اقرأ ،أي البنان مستوي كان إذا أيضا ر 

                                                           

1   1/93ـ تفسري القرطبي  
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 به األمر إجياب يف تأكيد هو{ترتيال}، احلركات وإشباع الوقوف وحفظ احلروف بتبيني

  1."للقارئ منه بد ال وانه

 الرتتيل واصل ، اإلشباع من حقها ،ويويف احلروف مجيع يبني أن هو":الزجاج وقال

 ال وجه عىل املبالغة عىل يدل باملصدر الفعل وتأكيد النظام، وحسن والتنسيق تنضيدال

 مع املعلوم خمرجه من باحلرف النطق من ينقص ،وال ببعض احلروف بعض فيه يلتبس

  " املعتربة حركته استيفاء

 أولئك تالوته حق يتلونه الكتاب آتيناهم الذين }: تعاىل قوله أيضا القرآن ومن* 

 مسعود ابن قال: العالية أبو قال{ اخلارسون هم فأولئك به يكفر ومن به نيؤمنو

 اهلل انزله كام ويقرأه حرامه حيرم و حالله حيل أن تالوته حق إن بيده نفيس والذي":

  2 "تأويله غري عىل شيئا منه يتأول ،وال مواضعه عن الكلم حيرف ،وال

 أبادي العظيم احلق شمس يقول{ قرآنال من تيرس ما فاقرؤوا}: تعاىل اهلل قول ويف* 

 ما فاقرؤوا}: }: تعاىل لقوله واملنفرد واملأموم لإلمام القرآن قراءة  الصالة يف بد وال:

 إال األمر يمتثل ،وال الوجوب عىل يدل أمر صيغة( اقرؤوا) فلفظ{القرآن من تيرس

 "تواترامل بالنقل إلينا ووصل علينا أنزل كام العريب بالنظم القرآن بقراءة

 :السنة من وأما

                                                           

1 4/2ـ تفسري النسفي   

2 1/171ـ تفسري ابن كثري    
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 بعده من الصحابة وفعل(  وسلم عليه اهلل صىل) ،فعله التجويد وجوب عىل فيدل* 

 غنة وال مد بدون  القرآن قراءة صحابته عن وال(  وسلم عليه اهلل صىل) عنه يثبت ،فلم

 بغري القراءة جواز بعدم القول األئمة عن نقل قد و عليها، املتعارف التجويد أحكام أو

 يف النقول عنهم تضافرت و ، بالتواتر( وسلم عليه اهلل صىل) النبي عن املتلقاة الكيفية

 . بعضها القارئ إىل ذلك،ننقل

 :  "القراءات يف السبعة" كتابه يف جماهد ابن روى ـ

 .ِتدونه كام فاقرءوه سنة القراءة: قال أبيه عن ثابت بن زيد بن خارجة عن* 

 اآلخر يأخذها سنة القرآن قراءة: يقول ـ زيد أي ـ سمعته :قال املنكدر بن حممد وعن* 

 . األول عن

 العزيز عبد بن وعمر اخلطاب بن عمر عن يقول أشياخنا بعض أيضا وسمعت:وقال

 . ذلك مثل

 . أولوكم قرأ كام فاقرءوا سنة القراءة:  الشعبي عامر وقال* 

 ويف. علمتموه كام فاقرءوه ننالس من سنة القرآن قراءة إنام: قال الزبري بن عروة وعن* 

 . ُأْقرئتموه كام فاقرءوه السنن من سنة القرآن قراءة إنام: قال أخرى رواية

 أن نسأل واهلل. وسلم عليه اهلل صىل سنها ملن احلب صدق من السنة اتباع أنّ  شك وال

 . األعىل الفردوس يف صاحبها مع حيرشنا

 يقرؤون الصحابة يرتك مل(  وسلم ليهع اهلل صىل) اهلل رسول إنّ  القول سبق وقد* 

 فقال ـ بلساهنم نزل القرآن أن رغم ـ يعلمهم من هلم عني بل هلم اتفق كيفام القرآن
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 ومعاذ ، ،وسامل مسعود بن اهلل عبد ، أربعة من القرآن خذوا "(:وسلم عليه اهلل صىل)

  " كعب بن ،وأيب

 واملساكني للفقراء الصدقات إنام }: فقرأ رجال يقرئ كان انه مسعود ابن عن وروي* 

  ما: فقال {

 إنام} أقرأنيها: قال ؟ أقركأها وكيف:  قال(  وسلم عليه اهلل صىل) النبي أقرأنيها هكذا

  الصدقات

  فمدها { واملساكني للفقراء

 أنزلت كام الكهف سورة قرأ من "( : وسلم عليه اهلل صىل) قوله أيضا السنّة ومن* 

 يسلط مل الدجال فخرج آخرها من آيات بعرش قرأ ومن مكة إىل مقامه من نورا له كانت

 القراءة جمرد عىل زائد معنى "أنزلت كام"(  وسلم عليه اهلل صىل) قوله ففي 1"عليه

 (.وسلم عليه اهلل صىل) عنه املتلقاة بالكيفية السورة قراءة ،وهو

 قراءة يف ـ عنهام اهلل ريض ـ حكيم بن هشام مع قصته يف عمر حديث أيضا ومنها*

 للقراءة قراءته خمالفة أعظم ،فقد بالفعل و بالقول عليه إنكاره وفيه ، الفرقان سورة

 أمهله ثم صالته يف حكيم بن هشام يعجل ـ عنه اهلل ريض ـ فكان يقرؤها كان التي

 دليل ذلك ويف( . وسلم عليه اهلل صىل) النبي إىل به وذهب بردائه لببه ثم الصالة حلرمة

 وضبطهم ولغاته حروفه حفظ عىل وحرصهم القرآن أمر يف الصحابة تشدد عىل

                                                           

1 ـ رواه النسائي واحلاكم يف مستدركه من حديث أيب سعيد اخلدري واللفظ للنسائي   
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 عىل عمر إنكار بلغ ملا له اتفق كيفام القرآن قراءة احد لكل جائزا كان ولو ، لقراءته

 لقطع بعمر اقتدينا لو وحبذا .نزل وبلغتهم ، قريش عرب من وكالمها املبلغ هذا هشام

 . تعاىل هللا كالم بجالل يتالعب مرتخص كل عىل الطريق

 عام كل إياه ومدارسته جربيل عىل للقرآن(  وسلم عليه اهلل صىل) النبي عرض ويف* 

 من كغريه قراءته جواز ،وعدم املتخصصني املشايخ أفواه من أخذه سنية عىل ،دليل

 ،فوجبت ورسمه بلفظه معجز كتاب القرآن أن عىل األمة علامء اتفق وقد ، الكتب

 من بأمانة إلينا وبّلغها(  وسلم عليه اهلل صىل)اهلل رسول عىل هبا لنز التي بالّصفة قراءته

 .  تغيري أو حتريف أو نقصان أو زيادة غري

 بتجويد الرسول تعليم ـ والسالم الصالة عليه ـ جربيل درس وفائدة": الكرماين قال

 كتجويد األمة هذه يف سنة ،ليكون خمارجها من احلروف إخراج وتصحيح لفظه

  1" قراءهتم الشيوخ عىل التالميذ

 :اإلمجاع وأما

 قراءة القرآن قراءة وجوب عىل هذا وقتنا إىل القرآن نزول عهد من األمة أمجعت فقد

  سليمة جمودة

 مراعاته جيب ما فيها ،مراعى النقصان أو الزيادة من ،بريئة والتصحيف التحريف من

 ،أو الوجوب  بعدم قولال أحدهم عن ينقل ،ومل واألحكام القواعد من القراءة يف

                                                           

1 1/77ـ عمدة القاري للعيني    
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 النّبي علمها التي بالكيفية االلتزام من بد ال بل للقارئ اتفق كام القراءة بجواز القول

 واليقني القطع يفيد الذي بالتواتر إلينا وصلت ومنهم ألصحابه(  وسلم عليه اهلل صىل)

 من نعلمه من أمجع وهلذا  ":اجلزري ابن يقول. وأحكامه وكيفياته ألفاظه ثبوت يف

 يف واختلفوا القراءة حيسن ال من وهو أمي خلف قارئ صالة تصح ال أنه عىل العلامء

 عدم القولني وأصح تقاربا ، أم ِتانسا   سواء بغريه حرفا   يبدل من صالة

 صحة عىل اإلمجاع انعقد وقد ":"الربهان" كتابه يف الزركيش اإلمام وقال.1"الصحة

 كتابه يف سيبويه قال وهلذا فيها لالجتهاد جمال وال متبعة سنة وأهنا األئمة هؤالء قراءة

 يف هي كيف درى من إال يرفعونه متيم وبنو: )"برشا هذا ما" تعاىل قوله يف

 وال وسلم عليه اهلل صىل النبي عن مروية سنة القراءة ألن كذلك كان وإنام(.املصحف

 ."عنه روى ما بغري القراءة تكون

 عن 2الشربامليس عل النّور شيخه سأل أنه لبيقونيةا عىل رشحه يف املرتجم ذكر وقد

 واملد والتنوين الساكنة النون إمكان من القرآن كتجويد جمودا احلديث قراءة حكم

 األقوال كتاب عن له ونقله بالوجوب ؟فأجابه مندوبة هي هل ذلك وغري والقرص

 الكالم اسنحم من التجويد بأن ذلك الشيخ وعّلل": قال الفاحتة تفسري يف الشارحة

                                                           

 1/211ـ النرش يف القراءات العرش  1

2 شربى ملس( بمرص من تصانيفه: حاشية عىل هناية املحتاج يف فروع الفقه ـ فقيه شافعي مرصي ، من أهل ) 

الشافعي، حاشية عىل رشح الشامئل البن حجر اهليتمي، حاشية عىل رشح ابن قاسم للورقات إلمام احلرمني يف 

 أصول الفقه، حاشية عىل رشح املقدمة اجلزرية يف التجويد ،  انظر معجم املؤلفني
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( وسلم عليه اهلل صىل) فيه جمموعة املعاين وهذه املتكلم فصاحة ومن العرب لغة ومن

 فهذا 1."وسلم عليه اهلل صىل به نطق ما مراعاة فعليه السالم عليه بحديثه تكلم فمن

 ؟ اهلل بكتاب األمر تعلق إذا ،فكيف اهلل رسول حديث عن

 

 

 : فائدته

 ، غوامضه يف والتفكر تعاىل اهلل كتاب ملعاين لتدبرا حصول إىل يؤدي األداء حسن

 أنزلناه كتاب : قال تعاىل فإنه التنزيل من تعاىل اهلل مراد وحتقيق مقاصده يف والتبحر

 األسامع عىل أجليت إذا األلفاظ الن األلباب أولوا وليتذكر آياته ليدبروا مبارك إليك

 اهلل ألوامر االمتثال بذلك فيحصل يهاعل إقباال أكثر النفوس كانت معارضها أحسن يف

 ليحصل القرآن قراءة إىل اإلنصات رشع ولذلك  مناهيه عن واالنتهاء  ـ اسمه جّل  ـ

 يف األسامع عىل أجليت إذا األلفاظ أن وذلك... ":اجلزري ابن والتفكر،قال التدبر

 اهلل صىل - اهلل رسول عليه حث ما حسب هبا النطق جهات وأحىل معارضها أحسن

 النفوس وإقبال القلوب تلقي كان -[  بأصواتكم القرآن زينوا: ]  بقوله - سلم و عليه

 فيحصل منها املبلغ ذلك يبلغ مل ما عىل احلسن و احلالوة يف زيادهتا بمقتىض عليها

                                                           

1 212صفحة  - 1كتاين /جزء ـ فهرس الفهارس لل   
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 و وعيده من الرهبة و وعده يف الرغبة و مناهيه عن واالنتهاء ألوامره االمتثال حينئذ

 ومعرفة إمهاله من احلذر و بخربه التصديق و بتخويفه الرِتاءوا ترغيبه يف الطمع

 املعنى وهلذا حمروم إال ارتباطها الهيمل ونعمة جسيمة فائدة وتلك احلرام و احلالل

 يوم يف اخلطبة إىل اإلصغاء وندب وغريها الصالة يف القرآن قراءة إىل اإلنصات رشع

 2"..املأموم عن القراءة وسقطت 1اجلمعة

 

 الكريم القرآن يف الّلحن

 

 :كثرية معان عىل الكالم يف يستعمل الّلحن أن اعلم

 إذا أحلن له وحلنت بلغته تكلم إذا بلحنه الرجل حلن:  ذلك ومن اللغة بمعنى يستعمل ـ

 .  غريه عىل وخيفى عني يفهمه ما له قلت

  فطن أي حلن رجل:  فيقال الفطنة بمعنى ويستعمل 

  وجهه عن مالكال رصف إذا يلحن وحلن ـ

 ولتعرفنهمتعاىل قوله ومنه كالمه عليه دل ما يف أي قوله حلن يف ذاك عرفت:ويقال ـ

 تواضعوه بكالم وسلم عليه اهلل صىل النّبي خياطبون املنافقون كان فقد القول حلن يف

                                                           

1 ـ هذا احلكم عىل مذهب الشافعي واما عند املالكية فيجب االصغاء خلطبة اجلمعة    

2 1/17ـ التمهيد يف علم التجويد    
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 فكان إليه اهلل فنبهه كالمهم بظاهر يأخذهم وسلم عليه اهلل صىل النّبي وكان ، بينهم فيام

 لعل: ]  السالم و الصالة عليه قوله ومنه. كالمهم سمع إذا املنافقني يعرف هذا دبع

 عىل وأقدر كالما وأبني وأفصح ألسن أي "[    بعض من حجته يف أحلن بعضكم

 .احلجة

 حلّانا اإلعراب ضد عىل بالقراءة يأيت الذي سمي وبه الصواب وخمالفة اخلطأ: والّلحن 

 قصد عن والعادل الصواب جهة عن كالمه يف ائلكامل ألنه الّلحن فعله وسمي

 .االستقامة

 .   خفّي  حلن ،و جلّ  حلن : قسمني إىل الّلحن ينقسم : الّلحن أقسام

 يدركه ظاهرا إخالال   اللفظ بمبنى فيخّل  األلفاظ عىل يطرأ خطأ وهو : اجللّ  الّلحن ـ

  املفعول رفع أو لفاعلا كنصب ؛ اإلعراب يف اخلطأ:  ذلك أمثلة ومن  اخلاص و العام

  والالضالني :  تعاىل قوله يف الدال بحرف الضاد حرف كتبديل  بآخر حرف تبديل أو

 ,تعاىل قوله يف التاء كضم احلركات أوتغيري   :   عليهم أنعمت   . 

 النوع وهذا  بتصحيحه ال النطق إتقان بكامل يتعّلق الذي اخلطأ وهو : اخلفيّ  الّلحن ـ

  املدود يف النقصان و الزيادة : ذلك أمثلة ومن ـ القّراء ـ الفنّ  أهل إالّ  يدركه ال اخلطأ من

 األمثلة من وغريها...  املشّددتني النون و امليم يف الغنّة ترك و  املدغمة احلروف وإظهار

 . 

 لكالم حتريف و  الصواب عن ميل اخلفي أو اجلل الّلحن ارتكاب إنّ   : اللحن حكـم

 صىل املصطفى عن نقل وكام أنزل كام القرآن يقرأ أن الواجب فاعله،ألن يأثم تعاىل اهلل
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 مع بالشاذ القراءة جيوز ال أّنه عىل واألصوليون الفقهاء أمجع وقد وسلم، عليه اهلل

 ، التعّلم طور يف القارئ يكون أن إالّ ، أصال يرد مل ما بقراءة بالك فام اجلملة، يف وروده

 من غريها و... يعلمه من جيد ومل جاهال كان أو  مثال ألكن لكونه قادر غري كان أو

 (. األحكام تعلم يف مقرصا وال متعمدا يكون ال أن برشط)األعذار

 معاين بفهم متعب دون هم كام األّمة أنّ  شّك  وال":  النرش يف اجلزري ابن اإلمام يقول

 املتلقاة الصفة عىل فهحرو إقامة و ، ألفاظه بتصحيح متعب دون حدوده إقامة و القرآن

 آثم وميسء مأجور حمسن بني ذلك يف الناس و ، غريها إىل عنها املتصلة القراءة أئمة من

 اللفظ إىل وعدل الصحيح باللفظ تعاىل اهلل كالم تصحيح عىل قدر معذور،فمن أو

 واتكاال ، حدسه و برأيه استبدادا و ، بنفسه إستغناء القبيح النبطي أو ، العجمي الفاسد

 فإّنه لفظه صحيح عىل يوِقفه عاملِ  إىل الرجوع عن واستكبارا ، حفظه من ألِفه ما عىل

يب بال آثم و ، شك بال مقرصِّ   ، لسانه يطاوعه ال كان من أّما...  ِمرية بال وغاش ، ر 

ن جيد أوال  «   إالّوسعها نفسا يكلف ال اهلل  ،فإنّ  بيانه الصواب إىل هيديه م 

 اإلقدام حيرم انه عىل املالكية فقهاؤنا نص وقد":الطوالع النجوم يف غني املار ويقول

 غريه وجد إن خفيا أو جليا حلنه كان سواء اجلاهل بالاّلحن الصالة يف االقتداء عىل

ه ،وإال   1"خالف ففيه باللحن الصالة بطالن وأما ُكرِّ

 :الفاحتة يف ظاء   الضاد يبدل من حكم يف اخلالف
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 وحكم مطلقا منعه من فمنهم الفاحتة، يف ظاء الضاد يبدل نفيم العلم أهل اختلف

 :املسألة يف العلامء أقوال وهذه عنه للعاجز أجازه من ومنهم صالته ببطالن

 يف الظاء يشارك ألنه مطلقا ظاء( الضاد أي)جيعله من منهم:اجلزري ابن اإلمام قال

 املعنى ملخالفة تعاىل اهلل مكال يف جيوز ال وهذا... باالستطالة عليها ويزيد كلها صفاهتا

 مراد خالف وهذا الدائمني معناه كان بالظاء {الّضالني} قلنا لو إذ تعاىل اهلل أراد الذي

 إال تدعون من ضل }:  كقوله( اهلدى)  ضد هو(  الضالل)ألن للصالة مبطل وهو اهلل

 .{ دامسو وجهه ظل }:  كقوله الدوام هو وبالظاء ونحوه { الضالني وال } { إياه

 فقال  والقاف كالضاد ، احلروف ببعض يفصح ال ومن:)) املغني صاحب وقال ـ

 الضالني وال } قرأ من يف وقيل ، عربيا أو كان أعجميا ، وتصح ، إمامته تكره:  القايض

 ، هنارا فعله إذا:  كذا يفعل ظل:  يقال املعنى حييل ألنه ؛ صالته تصح ال:  بالظاء {

 . األلثغ حكم فحكمه

 بني ما بتحرير اإلخالل يغتفر أنه العلامء مذاهب من والصحيح: كثري ابن اإلمام وقال ـ 

 يليها وما اللسان حافة أول من خمرجها الضاد أن وذلك خمرجيهام؛ لقرب والظاء الضاد

 من كال وألن العليا، الثنايا وأطراف اللسان طرف من الظاء وخمرج األرضاس، من

 كله فلهذا املطبقة، احلروف ومن الرخوة احلروف ومن رةاملجهو احلروف من احلرفني

 .  أعلم واهلل ذلك يميز ال ملن اآلخر مكان أحدمها استعامل اغتفر
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 من إال خلفه يصل فال الفاحتة قراءة يقيم ال من وأما:))تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال ـ

 أخرجه إذا الضاد حرف إال بحرف حرفا يبدل الذي األلثغ خلف يصىل فال مثله هو

 : وجهان فيه فهذا الناس من كثري عادة هو كام الفم طرف من

 ألن بحرف حرفا أبدل ألنه نفسه يف صالته تصح وال خلفه يصىل ال قال من منهم* 

 ظل معناه كان الضالني وال قال فإذا األسنان طرف الظاء وخمرج الشدق الضاد خمرج

 . كذا يفعل

 أحدمها وجنس واحد يشء السمع يف احلرفني نأل أقرب وهذا تصح الثاين والوجه* 

 وهو للهدى املخالف الضالل يقصد إنام والقارئ املخرجني لتشابه اآلخر جنس من

 بخالف وهذا أحد ببال خيطر فال ظل من املأخوذ املعنى فأما املستمع يفهمه الذي

 نقص به صلحي ال هذا فان بالغني الراء كإبدال وسمعا وخمرجا صوتا املختلفني احلرفني

 .  القراءة

 

 االستعاذة أحكام

 

 وحتصن،واستجارة وامتناع، واعتصام، ، وجلوء ذكره جّل  ربه القارئ دعاء االستعاذة 

 . به ُأِمر   ما فعل عن يُصّده أن أو دنياه أو دينه يف يّضه أن الرجيم الشيطان من به

 القرآن قرأت فإذا":كتابه يف هل قال إذ( وسلم عليه اهلل صىل) نبيه به أمر ملا امتثال هي و 

  فاستعذ
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  " الرجيم الشيطان من باهلل

 : صيغتهـا

 أبو احلافظ ،قال"الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ":هي القّراء مجيع عند املختارة الصيغة 

 لفظ يف األداء أهل من احلذاق عند املستعمل أن اعلم":التيسري يف الداين عمرو

 والسنة الكتاب ملوافقة وذلك غريه دون "الرجيم لشيطانا من باهلل أعوذ" االستعاذة

 الرجيم الشيطان من باهلل فاستعذ القرآن قرأت فإذا}: تعاىل فقوله الكتاب فأما

 عليه اهلل صىل النبي عن أبيه عن مطعم بن جبري بن نافع رواه فام السنة ،وأما{(11)

   "آخذ وبه رأتق وبذلك.بعينه اللفظ هبذا القراءة قبل استعاذ أنه وسلم،

 من القادر باهلل أعوذ":  مثل  الواردة الصيغ من غريها جواز يف القـّراء بني خـالف وال

وي الشيطان من القوي باهلل أعوذ"و "الغادر الشيطان  من العظيم باهلل أعوذ "و "الغ 

 باهلل أعوذ" و "الرجيم الشيطان من العليم السميع باهلل أعوذ"       و "الرجيم الشيطان

 من العليم السميع العظيم باهلل أعوذ"و " العليم السميع هو اهلل إنّ  الرجيم الشيطان من

 ،وأهل القراءة أئمة عن واملنقولة الواردة الصيغ من ذلك غري إىل...  "الرجيم الشيطان

 من باهلل القارئ يستعيذ أن طلب إال تقتيض ال اآلية... " املارغني العالمة قال. األداء

 سواء إليه بالنسبة االستعاذة ألفاظ ومجيع مطلق "استعذ" وهو فيها األمر ألن نالشيطا

 ذلك ومع األئمة ذكره كام ضعيف واحلديث ِمتثال وكان جاز القارئ استعاذ لفظ فبأي

 فيها األمر كان وإن اآلية لفظ ملوافقة الرجيم الشيطان من باهلل أعوذ يقال أن فاملختار

 "مطلقا
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 : حكمهــا ـ

ا ﴿:تعاىل لقوله القراءة  عند هبا مأمور االستعاذة أنّ  عىل العلامء اتفق إِذ  ْأت   ف  ر   اْلُقْرآ ن   ق 

اْست ِعذْ  ْيط انِ  ِمن   بِاهلل ِ ف  ِجيمِ  الش   هو هل األمر، هذا يف ذلك بعد واختلفوا 1﴾ الر 

 .؟ للندب أم للوجوب،

 املأخوذ هو برتكها،وهذا ئالقار يأثم فال هذا وعىل ، االستحباب إىل اجلمهور فذهب

 املذكورة اآلية يف الوارد فاألمر وعليه الوجوب، إىل العلم أهل بعض ذهب بينام. به

 داود مذهب وهو. برتكها القارئ يأثم هذا وعىل الوجوب عىل عندهم حممول

 . وغريه الظاهري،

 : حملهـا

 غريهم وقال عليها، مةمقد أي القراءة قبل تكون االستعاذة أنّ  إىل العلامء مجهور ذهب  

 اخللف نقل صحيح،فقد غري وهو ، اآلية بظاهر أخذا ةالقراء بعد تكون االستعاذة إن

 {باهلل فاستعذ القرآن قرأت فإذا}: تعاىل قوله ،ومعنى القراءة عىل تقديمها السلف عن

 فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا}: تعاىل ،كقوله باهلل فاستعذ القراءة أردت إذا أي

 أتى ومن فليستنرش، أحدكم توضأ إذا": وسلم عليه اهلل صىل النبي وقول { هكموجو

 عىل اجلزري ابن احلافظ ردّ  وقد. اإلرادة حذف عىل مبني ذلك كل. "فليغتسل اجلمعة

 2.إليه فارجع "النرش" كتابه يف بذلك قال من

                                                           

   32النحل :  ـ 1

  1/211للحافظ ابن اجلزري ـ انظر كتاب النرش يف القراءات العرش  2
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 : إخفائها أو هبا اجلهر حكم

 يف الداين عمرو أبو احلافظ قال القراء، ةعام عند هبا اجلهر هو العلامء عند املشهور

 االبتداء وعند القرآن افتتاح عند هبا اجلهر يف األداء أهل بني خالفا أعلم وال": التيسري

 اإلمام وقال."بالسنة واقتداء للنص اتباعا اجلامعة مذهب يف وغريها األحزاب برؤوس

 : األماين حرز يف الشاطبي فريه بن القاسم حممد أبو احلافظ

 ُمسجال باهلل الشيطان من جهارا*   فاستعذ تقرأ الدهر أردت ما إذا

 :  ذكرها اآليت املواطن يف فيستحب إخفاؤها وأما

أ سواء خاليا القارئ كان إذا ـ 1 ا قر   . جهرا أم رسًّ

 . غريه بحضة أم خاليا كان سواء رّسا يقرأ القارئ كان إذا  ـ 2

 . التعوذ مذهبه ملن ـ رسية أم كانت هريةج ـ  الصالة يف القارئ كان إذا ـ 3

 .  القراءة يف أّوهلم يكن ومل بالّدور، مجاعة وسط يقرأ القارئ كان إذا ـ 1

 : البسملـة مع االستعـاذة أوجـه

 و باالستعاذة اإلتيان عليه تعنّي  ـ التوبة سورة غري ـ سورة أول مبتدئا القارئ كان إذا ـ

 أربعة ـ بالبسملة وصلها أو االستعاذة عىل للوقف سبةبالن ـ له جيوز وحينئذ البسملة

 :هي أوجه

 .  السورة أول عن البسملة وقطع البسملة عن االستعاذة قطع أي:  اجلميع قطع ـ

 .  السورة بأول البسملة ووصل بالبسملة االستعاذة وصل أي:  اجلميع وصل ـ

 .  السورة بأول البسملة ووصل االستعاذة عىل الوقف ـ
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 . السورة أول عن البسملة قطع و بالبسملة االستعاذة وصل ـ

 سور من سورة بأي االبتداء عند العرشة القراء جلميع جائزة األربعة األوجه وهذه

 : مها و فقط وجهان له جيوز فإنه(  التوبة)  سورة سوى القرآن

 .  بسملة غري من السورة بأول ،واالبتداء االستعاذة عىل الوقف أي : القطع ـ 1

 .  بسملة غري من السورة بأول االستعاذة وصل ـ 2 

 بعد بالبسملة يأيت أن له فيجوز ) التوبة ( سورة أثناء يف بآية القارئ ابتدأ إذا وأما

 األربعة األوجه له جازت بالبسملة أتى فإذا.  أفضل هبا اإلتيان و تركها أو  االستعاذة

:  الثاين ،و االستعاذة عىل الوقف:  ألولا:  وجهان له جاز تركها إذا ،و سابقا املذكورة

 .   اآلية  بأول وصلها

 

 البسملة أحكام

 

 النحت العرب استعمل وقد الن ْحت ذلك ويسمى "اهلل باسم" لكلمة اسم: البسملة 

 شمس عبد إىل النسبة يف قالوا كام ، التباس فيه كان إذا املركب أو اجلملة إىل النسب يف

ِمّي  ْبش   الدار عبد إىل النسبة ويف ، شمس إىل أو عبد   إىل بالنسب اسااللتب خشية ع 

ِرّي  ْبد   أسامئها من نحتت التي األفعال قيل وقد حضمي حضموت وإىل كذلك ع 

 عىل حي يف "حيعل"و ، اهلل سبحان يف "سبحل"و ، اهلل بسم يف "بسمل":  سبعة
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 يف "هلل"و ، هلل احلمد يف "محدل"و ، باهلل إال قوة وال حول ال يف "حوقل"و ، الصالة

 . فداك جعلت:  قال إذا "جيعل"و ، اهلل إال إله ال

 ،وصفاته املبارك اهلل اسم لربكة مالبسة قراءة أقرأ ( الرحيم الرمحن اهلل بسم)  ومعنى

 ومعنى ودقيقها جليلها كلها النعم موىل بأنه املوصوف احلق باملعبود االستعانة قصد

محن» ىمعن ،وأما املعبود:  اإِلله :  ،ومعناه الرمحة من مشتق أنه إىِل اجلمهور فذهب: «الر 

 والكافر املؤمن وعمت ، ومصاحلهم أرزاقهم يف اخللق وسعت التي الشاملة الرمحة ذو

 وللشديد ، مآلن:  االمتالء للشديد فيقال ، املبالغة بصيغة ملجيئها. فيها له نظري ،وال

 }:وجل عز قال. للمؤمنني خاص   وهو مالراح: «الرحيم»معنى و. شبعان:  الشبع

 .{ رحيام باملؤمنني وكان

 : بالبسملة اإلتيان حكم

 .العلم ألهل املشهور القول وهو واجب السورة أول يف بالبسملة االبتداء إن /1

 ( :  األماين حرز) يف الشاطبي اإلمام قال

ري   األجزاء ويف سواها*    سورة ابتدائك يف منها بدّ  وال نْ  خ   .  تال م 

 من سورة بأول قراءتك  ابتدأت إذا:  بمعنى "(: الشاطبية رشح يف الوايف) صاحب قال

 عند بسملة فال براءة سورة سوى القراء جلميع بالبسملة اإلتيان من بد فال القرآن سور

 ".. القراء من ألحد هبا االبتداء

 أجزاء من السورة أثناء يف أّما مؤكدة، سنة السورة أول يف بالبسملة االبتداء إن: وقيل ـ

 .االستحباب فحكمها وآيات أرباع و
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 اإلمام فذهب": أثنائها ويف براءة سورة أول يف بالبسملة االبتداء يف العلامء اختلف  ـ

 يف مكروهة ابتدائها، يف حمرمة أهنا إىل( :البدور يف كام) اخلطيب و اهليتمي حجر ابن

 يف مستحبة ابتدائها يف مكروهة أهنا إىل:  وافقه ومن الرمل اإلمام وذهب. أثنائها

 اإلتيان جواز عدم يف بأوهلا براءة وسط ُيلحق:  وقيل ،(  املعتمد وهو.) أجزائها

 .  " بالبسملة

  : سورتني بني اجلمع عند بالبسملة اإلتيان أوجه

 : هي أوجه مخسة  سورتني كّل  بني البسملة يف ـ اهلل رمحه ـ ورش لإلمام

 يبتدئ ثم البسملة عىل يقف و األوىل السورة هناية عىل القارئ فيقف: الكل قطع ـ 1

 .الثانية بالسورة

 بأول البسملة ويصل بالبسملة األوىل السورة هناية القارئ فيصل:الكل وصل ـ 2

 .واحد بنفس الثانية السورة

 .  الثانية السورة بأول البسملة وصل ثمّ  األوىل السورة هناية عىل الوقف ـ 3

 الوقف و بالبسملة األوىل السورة آخر وصل وهو القّراء، بإمجاع ِمنوع وجه هناكو ـ

 . الثانية بالسورة االبتداء ثمّ  عليهام

 . ـ بسملة دون ـ السورتني بني السكت ـ 1

 . بسملة دون ـ بالثانية األوىل السورة وصل ـ 5

 :تنبيهات
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 كّل  بني عامّ  احلكم وهذا ـ هذكر سبق كام ـ أوجه مخسة سورتني كّل  بني ورش لإلمام ـ

  ما سورتني

 من وكّلها والوصل السكت و الوقف بينهام فله(  التوبة سورة) و(  األنفال سورة) عدا

   بسملة غري

 . اجلمهور عند املختار هو والوقف

 اإلتيان بني خمرّي  هو ثم يتعوذ أن فعليه السورة وسط من القراءة القارئ بدأ إذا ـ

 .  وغريها[ التوبة] براءة سورة أجزاء بني ذلك يف فرق وال هبا اإلتيان عدم أو بالبسملة

 

 التـالوة مـراتب

 . والتدوير احلدر و التحقيق : وهي مراتب ثالث للقراءة

 ،ومعناه يقينه بلغت إذا حتقيقا اليشء حققت من مصدر اللغة يف هو : التحقيق ـ 1

 .  منه نقصان ال و فيه دةزيا غري من حقه عىل باليشء اإلتيان يف املبالغة

...  احلركات إمتام و اهلمز حتقيق و, املد إشباع من حقه حرف كل إعطاء هو:   اصطالحا

 .       وطمأنينة بتؤدة القراءة وهو

ر   مصدر اللغة يف وهو : احلـدر ـ2 د  ُْدر ح   الذي احلدور من فهو أرسع إذا(  بالضم)  حي 

  اهلبوط هو

 وإدغام وغنة وصفات خمارج من األحكام مراعاة مع رسعةب القراءة هو:  اصطالحا

 . التحقيق ضد هو و.  القرآن بحروف تتعلق التي األحكام من وغريها
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 .  األحكام مراعاة مع احلدر و التحقيق بني التوسط هو و : التدويـر ـ 9

  : تنبيهات

 علم ميُس  ،وهلذا النصوص يف املذكورة الرتتيل كلمة ِتمعها املراتب هذه كل ـ1

  الرتتيل بعلم التجويد

 يف والرتتيل تأليفه أحسن أي الكالم رتل:  قوهلم ومنه رت ل مصدر: اللغة يف والرتتيل*

 كان إذا ورت ل رتِل ثغر:  العرب وتقول.  بغي بغري التبيني و فيها الرتسل هو القراءة

 .   التنضيد حسن

 به نزل الذي وهو  عجلة غري من تفهم و  م كث عىل القرآن قراءة فهو : اصطالحا أما

ْلن اهُ  ﴿:  تعاىل قال  الكريم القرآن ت  ر  ْرتِيال   و  تِْل  ﴿:  أيضا وقال. 1﴾  ت  ر  ْرتِيال   الُقْرآن   و    ت 

﴾2  

يِّنه أي ": اآلية هذه تفسري يف عباس ابن يقول  له تاليا تفهمه" :كيسان ابن ،وقال" ب 

ْل  و تؤدة عىل اقرأه" : جماهد ،وقال " ّينةب قراءة اقرأه" : البرصي احلسن ،وقال" س   ت ر 

  ،وقال" ترسال فيه

 (.  أفصله أي)  " حرفا حرفا اْنبِْذه ":  الضحاك

 .  عليه خيف و طبعه يوافق ما منها خيتار أن للقارئ و جائزة  املراتب هذه كل ـ2

 .  أوىل فالتحقيق القارئ عند املراتب هذه تساوت إذا ـ3

                                                           

 92الفرقان :ـ  1

 4املزمل : ـ  2
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 .  كلها املراتب هذه يف التجويد أحكام يراعي أن لقارئا عىل جيب  ـ1

 ست فزمن)التالوة مراتب بتغري تتغري املدود حركات أزمنة أن يعلم أن القارئ عىل  ـ5

 (  احلدر حالة يف حركات ست زمن  من أطول التحقيق حالة يف مثال حركات

 

 احلروف خمارج

 

ج ورسم، اسم، حرف   لكل  ْر  ة وخم   .وِصف 

 سبيل عىل أم التحقيق سبيل عىل كان سواء احلرف خروج ملوضع اسم :جفاملخر

 أو احللق أجزاء من معني جزء عىل معتمدا   يكون أن املحقق املخرج ومعنى.التقدير

 حروف خمرج وهو والفم، احللق داخل يف الذي اهلواء هو واملقدر. الشفتني أو اللسان

 وهلذا اجلزء ذلك عند ينقطع بحيث الفم زاءأج من يشء عىل تعتمد ال ألهنا. الثالثة املد

 .الطبيعي املد مقدار عىل الزيادة قبلت

ج عىل ُمْعت ِمد هوصوت: واحلرف  ْر  ق خم  ر أو حُم ق  د   :ُمق 

ج وملعرفة ـ ْر  ن:احلرف خم  كِّ ة عليه احلرف،وُنْدِخل ُنس  ز  ْ  فثمّ :الصوت ينتهي فحيث مه 

جه ْر   . خم 

 :املخارج عدد

 من تقدمنا من وعند عندنا املختار فالصحيح عددها يف اختلفوا فقد: رياجلز ابن قال 

 رشيح احلسن وأيب اهلذيل القاسم وأيب طالب أيب بن ومكي أمحد بن كاخلليل املحققني
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 من كثري وقال...  االختيار حيث من يظهر الذي وهذا خمرجا ، عرش سبعة وغريهم

 املد حروف هي التي اجلوفية روفاحل خمرج فأسقطوا عرش ستة هي والقراء النحاة

 وكذلك املتحركة خمرج من "والواو" احللق أقىص من "األلف" خمرج وجعلوا. واللني

 وابن دريد وابن والفراء واجلرمي قطرب وذهب( املتحركتني والياء الواو يعني)"الياء"

 خمرج نم وجعلوها والراء والالم النون خمرج فأسقطوا حرفا   عرش أربعة أهنا إىل كيسان

  1.االختيار يف ذلك لظهور األول عندنا والصحيح اللسان، طرف وهو واحد

خاِرج -  :نوعان احلروف وخمخ

خاِرج/1 ج من أكثر عىل حتتوي وهي :رئيسية خمخ ْر   .خم 

خاِرج/ 2  .أحُرف ثالثة أو حرفان أو واحد حرف   منها خيرج التي وهي :فرعية خمخ

اِرج  :وهي مخسة   الرئيسية وامل خ 

ْوف   /1 ج ومنه :اجلخ ْر   قبلها ما املفتوح الساكنة األلف وهي أحرف لثالثة.واحد خم 

 قبلها ما املكسور الساكنة والياء قبلها ما املضموم الساكنة والواو

 وإنام: اخلليل قال. واجلوفية اهلوائية وتسمى املدية، احلروف تسمى احلروف وهذه

 .خمرجهن انقطاع آخر ألنه اجلوف إىل نسبن

ْلق   /2  : وهي فرعية خمارج ثالثة عىل موزعة حروف ستة منه وخترج :احلخ

                                                           

1 1/221النرش يف القراءات العرشـ    
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 واهلاء اهلمزة منه وخترج(الصدر يل ِما الفم عن أبعده أي)احللق أقىص. 

 واحلاء العني منه وخترج: احللق وسط. 

 واخلاء الغني منه وخترج( الفم إىل أقربه أي)احللق ادين. 

 :وهي فرعية خمارج أربعة عىل موزعة حرفا عرش ثامنية منه وخيرج:اللسان/ 9

 أن إال والكاف القاف منه وخيرج: األعىل احلنك من حياذيه ما مع اللسان أقىص 

 .بقليل القاف حتت الكاف خمرج

 والياء والشني اجليم منه وخيرج:اللسان وسط. 

 حافتي أول من خترج والضاد،فالالم الالم حلريف خمرجان ومها:اللسان حافتا 

 األرضاس من حياذهيام ما مع حافتيه من خترج طرفه،والضاد نتهىم إىل اللسان

 اليمنى اجلهة من استعامال،وأما وأكثر أسهل اليرسى اجلهة من العليا،وخروجه

 .   قاريء كل استعداد إىل ذلك استعامال،ومرجع واقل فأصعب

 

 

 

 :  تنبيه
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 من دالضا خروج فقولنا ،1احلرف صوت ،خروج خمرجه من احلرف بخروج نعني

 كام الفك واعوجاج اللسان خروج وليس الضاد صوت خروج به نعني اليرسى اجلهة

 اإلتقان من ذلك وليس السابقة العبارة فهم أساؤوا الذين الطالب من الكثري يفعل

 بتمضيغ التجويد فليس:) بقوله ذلك مثل إىل اجلزري ابن نبه وقد يشء، يف والتجويد

 الشد، بتمطيط وال الصوت، برتعيد وال الفك، تعويجب وال الفم، بتقعري وال اللسان،

 الطباع، عنها تنفر قراءة الراءات، بحرصمة وال الغنات، بتطنني وال املد، بتقطيع وال

 فيها مضغ ال التي اللطيفة، احللوة العذبة السهلة القراءة بل واألسامع، القلوب ومتجها

 العرب طباع عن خترج ال تنطع، وال تصنع وال تكلف، وال تعسف وال لوك، وال

 (. واألداء القراءات وجوه من بوجه الفصحاء وكالم

 اآليت التفصيل وفق حرفا عرش ألحد خمرج وهو:اللسان طرف: 

 .العليا الثنايا أصول مع اللسان طرف من:والتاء والدال الطاء خمرج ـــ

 .العليا الثنايا أطراف مع اللسان طرف من: والثاء والذال الظاء خمرج ـــ

 الثنايا بني قليل انفراج مع اللسان طرف من:والزاي والسني الصاد خمرج ـــ

 .والسفىل العليا

 .العليا اللثة من حياذيه ما مع اللسان طرف من:النون خمرج ـــ

                                                           

1 ـ الصوت : هو صدى مسموع ناتج عن تصـادم جسـمني أو أكثـر ،أو احتكـام جسـمني أو أكثـر،أو انفصـال  

 جسمني أو أكثر)وبحسب قوة هذه العملية أو ضعفها تكون ضخامة الصوت أو ضعفها( .
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 .النون خمرج من ظهره،قريبا إىل قليال رأسه مائال اللسان طرف من:الراء خمرج

 الذي املوضع إىل والشفوية،نسبة الشفهية تسمى أحرف أربعة منها وخيرج:الشفتان/ 4

 :وهي.الشفتان وهو منه خترج

 .العليا الثنايا وأطراف السفىل الشفة باطن من وخترج:الفاء ـــ      

 . الشفتني بانطباق وخترج:امليم ـــ      

 امليم من أقوى انطباقا الشفتني بانطباق وخترج الباء ـــ      

 إىل مدمها ثم قليال وضمهام الشفتني بانفتاح وخترج( املدية غري) املتحركة الواو ـــ      

 . األمام

وم/ 1 يش   وخترج األنف أقىص هو وقيل. الفم داخل إىل املنجذب األنف خرق هو :اخلخ

 .الغنة منه

 الغنة صوت إنّ  أي - مطلقا   امليم ويف  تنوينا   ولو النون يف مركب أغن صوت: والغنة

 أو مدغمتني أو مظهرتني ساكنتني أو متحركتني كانتا سواء مواملي للنون الزمة صفة

 ...خمفاتني

 ويلحق امليم من أغن النون و. احلروف من غريمها يف ال وامليم النون ففي حملها أما 

 .التنوين بالنون

 .الطبيعي كاملد حركتان فهو مقدارها وأما

 ملراتب ذلك يف وختضع يقا  وترق تفخيام   احلروف من بعدها ملا اتباعها أدائها متام ومن

 .التفخيم
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 :احلروف بمخارج متعلقة تنبيهات 

 : منها القاريء جيتنبها حتى عليها ننبه أن ينبغي التي الشائعة األخطاء من كثري هناك

 لبعد وقفه يف يظهرها أن بالسكون املتطرفة اهلمزة عىل وقف إذا للقارئ ينبغي  ــ

ف   سكن حرف كل ن،أل حركتها وتذهب تضعف وألهنا خمرجها  إذا فإهنا اهلمزة إال خ 

 } و { اخلبء } و { دفء }:  قوله نحو ساكن قبلها كان إذا سيام ال ثقلت سكنت

 .{ يشء } و { السامء

 هناية يف رشيح  يقول ذلك ويف بالسني  التاء حرف تلبس من القارئ حيذر أن ينبغي  ـــ

 لقرب بالسني ألفاظهم يف فتلتبس( تاءال يعني) فيها يتفاضلون قد القراء":  اإلتقان

 (ات) من بدال( اتس) هبا فينطقون." وصفريا رخاوة فيها فيحدثون خمرجها

 خمرج من ألهنام هبا وتلتبس شينا ِتعل أن من التحفظ وجب اجليم سكنت إذا  ـــ

 .واحد

 إذا امالسي هلا مقاربا أو هلا جمانس حرف بعدها وقع إذا احلاء بإظهار العناية جيب  ـــ

 اهلاء يقلب بعدها،وبعضهم اهلاء يف الطالب يدغمها ما فكثري ،(وسبحه: )نحو سكنت

 ال ذلك وكل مشددة بحاء فينطقون فتجذهبا احلاء وقوة اهلاء لضعف حاء   "سبحه" يف

 .إمجاعا   جيوز

: نحو املخرج لقرب لإلدغام الّلسان يبادر لئال إظهارها وجب غني العني بعد إذاوقع ـــ

 (.مسمع غري معواس)
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 غريه اللسان عىل يعرس حرف احلروف من فليس: الضاد حلرف بالنسبة وأما ـــ

 جيعله من منهم":فقال اجلزري ابن اإلمام ذلك بنّي  كام به النطق يف يتفاضلون ،والناس

 االستطالة فلوال باالستطالة عليها ويزيد كلها صفاهتا يف الظاء يشارك ألنه مطلقا ظاء

 جيوز ال وهذا  املرشق أهل وبعض الشاميني أكثر وهم ظاء لكانت رجنياملخ واختالف

 كان بالظاء { الّضالني } قلنا لو إذ تعاىل اهلل أراد الذي املعنى ملخالفة تعاىل اهلل كالم يف

 هو(  الضالل)  ألن (1)للصالة مبطل وهو تعاىل اهلل مراد خالف وهذا الدائمني معناه

 وبالظاء ونحوه { الضالني وال } { إياه إال تدعون من ضل }:  كقوله( اهلدى)  ضد

 هذا يف ظاء الضاد جيعل الذي فمثال وشبهه { مسودا وجهه ظل }:  كقوله الدوام هو

 أرصوا } و {النجوى وأرسوا }: قوله نحو يف صادا السني يبدل كالذي وشبهه

 خمرجها إىل هايوصل ال من ومنهم اإلرصار، من والثاين الرس من فاألول { واستكربوا

 املرصيني أكثر وهم ذلك غري عىل يقدرون ال املهملة بالطاء ِمزوجة دونه خيرجها بل

ا) خيرجها من املغرب،ومنهم أهل وبعض  ."ضاهاهم ومن(3)الزيالع وهم 2مفخمة( الم 

                                                           

ألة خالف سنتعرض له يف مبحث حكم  اللحن يف قراءة يف املسو 76انظر كتاب التمهيد البن اجلزري ص ـ  1

 .القرآن

 ـ أي يقولون )وال الاّللني( بدال من )وال الضاّلني( 2

.األنساب "ـ  الزيالع: جيل من السودان يف طرف أرض احلبشة وهم مسلمون وأرضهم تعرف بالزيلع 3

 للسمعاين
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 } و { علينا أفرغ ربنا } نحو بياهنا وجب احللق حروف من حرفا الغني سبقت إذا ــ

 العني خمرج من قريب الغني خمرج ألن { قلوبنا تزغ ال } نحو لقافا وكذلك { أبلغه

 .إدغامهام فيخشى بعده والقاف قبله

 يف الشرتاكهام اخلاء لفظ من تقرب لئال بياهنا وجب شينا الساكنة الغني بعد وقع إذا ـ

 .ونحوه { يغشى }:  كقوله والرخاوة اهلمس

 سكوهنا بيان من بد فال كلمة يف نون بعدها وأتى ساكنة الالم كانت إذا ـــ

 قل } و {تعالوا قل }:  قوله نحو يف إظهارها ينبغي وكذلك{ قلنا}و{جعلنا}نحو

 .{ نعم

 مفخم غري مرقق بلفظ وختليصها بياهنا لزم كلمة يف الطاء حرف قبل التاء جاءت إذا ـــ

 ونحو { تطهريا } و  { تطغوا ال } و { تطرد ال } و { أفتطمعون }قوله نحو وذلك

 وإطباق وشدة جهر فيه قوي حرف الطاء لكن واحد خمرج من والتاء الطاء ألن ذلك

 جذبه جماوره وهو الضعيف تقدم إذا والقوي مهموسة منفتحة مستفلة والتاء واستعالء

 .نفسه إىل

 

 

 

 احلروف صفات



 
 

 

  

40 

 

 كالبياض كان حسيًّا املعاين من باليّشء قام ما وهي صفة مجع :الّلغة يف الّصفات

ا أو والّلمس، واحلمرة الّصفرةو  .واألدب كالعلم معنويًّ

 احلروف يف النفس كجريان به، النطق عند للحرف تعرض كيفية: االصطالح ويف 

  املهموسة

 .مفصال   سيأيت ِما ذلك إىل وما املجهورة احلروف يف جريانه وعدم

 :الصفات أقسام

 . عرضية وصفات أصلية، صفات: قسمني إىل الصفات تنقسم

 عنه وتنفك األحوال بعض يف للحرف تعرض التي فهي:العرضية فأماالصفات .1

  والرتقيق كالتفخيم األسباب من لسبب اآلخر البعض يف

 .الحقا سنتناوهلا مباحث والقرصوغريهاوهذه واملد واإلدغام واإلظهار

 من بحال تفارقه ال للحرف املالزمة فهي:الاّلزمة أو األصلية الصفات وأما .2

 بالبحث املعنية ذلك،وهي وغري والقلقلة واإلطباق واالستعالء اجلهرك األحوال

 .الباب هذا يف

 :الصفات أقسام

 كذلك، مخس وضده مخس وهو ضد له قسم:  قسمني إىل األصلية الصفات تنقسم 

 .املتضادة الصفات أو األضداد ذوات الصفات هذه وتسمى
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 ال التي الصفات ضادة،أواملت غري الّصفات وتسمى سبع وعددها له ضد ال وقسم 

 .هلا ضد

 :عرش،وهي وجمموعها :املتضادة الصفات*   

 اهلمس: 

 اخلفي الصوت ،أو اخلفاء:الّلغة يف معناه 

 عىل االعتامد لضعف باحلرف النطق عند النفس جريان هو :االصطالح يف و

  ((فسكت شخص حثه))عبارة يف جمموعة وحروفه املخرج

 :تنبيه

 يف أشّدها عىل تكون أهنا إالّ  احلركات كل مع احلروف هذه مجيع اهلمس صفة تالزم

 والتاء واخلاء الصاد فليس بعض من اهلمس يف أقل احلروف وبعض السكون، حال

 .كباقيها

 اجلهر : 

 .واإلظهار اإلعالن اللغة يف معناه 

 عىل االعتامد لقوة باحلرف النطق عند النفس جريان انحباس هو:اإلصطالح ويف 

 .  املخرج

 حروف بعد اهلجاء حروف من الباقية األحرف وهي حرفا   عرش تسعة وحروفه  

 .السابقة العرشة اهلمس

 اإلستعالء: 



 
 

 

  

42 

 . االرتفاع اللغة يف وهو 

 فريتفع باحلرف النطق عند األعىل احلنك إىل اللسان ارتفاع هو: االصطالح ويف

 املقدمة يف زرياجل ابن احلافظ مجعها سبعة وحروفه مستعليا   سمي ولذا معه الصوت

 والقاف والطاء والغني والضاد والصاد اخلاء وهي "قظ ضغط خص": قوله يف والطيبة

 ."والظاء

  تنبيهات : 

 والغني، القاف،: وهي حروفها بعض يف بالكرس االستعالء صفة كثريا تضعف* 

 كرسها، حال يف ترقق إهّنا عنها،وقيل تزول االستعالء صفة إنّ  قيل واخلاء،ولذلك

 بالنّسبة تفخيم هو إنام. اإلستفال حروف يف كام احلقيقي الرتقيق ذلك من املراد سولي

 التفخيم مراتب بمعرفة ذلك النسبي،ويتبني التفخيم: البعض وسامه اإلستفال حلروف

 . التالية املالحظة يف بيانه سيأيت كام

 : أرضب عىل املفخامت*

 خلق،: مفتوحا ،نحو الستعالءا حروف أحد كان إذا وذلك فيه التفخيم يتمكن رضب

 ...وصعيدا   وطغى، وغلب،

 وطائف وضالني، وصادق، خالق،: نحو أمكن التفخيم كان ألف بعدها وقع فإذا

 . وظامل

 .مضموما   يقع أن وهو ذلك دون ورضب 

 .مكسورا   يكون أن وهو دونه ورضب 
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 اإلستفال: 

 . االنحطاط وقيل االنخفاض :لغة 

 النطق عند األعىل احلنك عن انحطاطه أو اللسان انخفاض هو:االصطالح ويف

  باحلرف

 حروف باقي وحروفه مستفال   سمي ولذا الفم قاع إىل الصوت معه فينخفض

  حروف بعد اهلجاء

 .املتقدمة السبعة االستعالء

 :تنبيهات

 عامة ذلك يفعل ما فكثريا إمالة تدخله أن احلرف ترقيق عند القارئ أهيا احذر ـــ

 . الطلبة

 مع مرققة التاء بيان وجب(  اختلط: )  قوله نحو حائل والطاء التاء بني حال إن ـــ

 . مفخمة الالم وتصري بعدها التي الطاء لفظ من التاء تقرب لئال الالم ترقيق

 جاورت إن سيام ال القراء بعض يفعله ما وكثريا الالم تفخيم من القارئ ليحذر ـــ

ال  ) نحو تفخيم حرف ال ني   و  عىل  )،(الض  عل  )،( اهلل و  ( وْلي ت ل ط ْف ( )اْختل ط)،و(اهلل  وج 

اط  )و( ل سل ط ُهمْ )،و ِذين   رِص  ليِهمْ  واغُلظ) ،(أْخل ُصوا)،و  (ال   املحافظة من بد فال(... ع 

 .التفخيم إىل اللسان يسبق لئال الالم ترقيق عىل هذا مثل يف

 اهللُ  وما) نحو مفخم حرف عدهاب أتى إن سيام ال امليم تفخيم من أيضا وليحذر ـــ

افل    ،و(بِغ 
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ة  ) ص  ْم  ض  ) و ،(خم  ر  م  ) و ،(م  ْري  ّدا) و ،(م  ر  اما و) ،(م  اِجِعهمْ ) و ،(ُمق  ض  انِم) ،و(م  غ   ،(م 

ْطل عِ )و  ( ..م 

 ،(أحطت: )نحو االستعالء حرف جاورها إذا احلاء برتقيق العناية جيب كذلك ــ

 (.حصحص: )نحو أوجب لكذ كان حرفان اكتنفها فإن ،(احلق)و

 وإذا ،(العاملني: )نحو ألف بعدها أتى إذا السيام العني تفخيم من االحرتاز جيب ـــ 

 املعتدين)  نحو الشدة من فيها وما جهرها فليبني مهموس حرف بعدها وأتى سكنت

 ( .تعتدوا وال) ،(

 يف وترقق ،(قال:) نحو يف ،فتفخم والرتقيق التفخيم يف قبلها ما تتبع املدية األلف* 

 (.النّاس: )نحو

 يف ،وترقق(قال منْ :)نحو يف والرتقيق،فتفخم التفخيم يف بعدها ما تتبع أيضا الغنّة*

 (.أْنفسهم:)نحو

 الشدة  

  القوة: اللغة يف

 عىل االعتامد لقوة باحلرف النطق عند الصوت جريان انحباس هي:  االصطالح ويف

 قط أجد": قوله يف والطيبة املقدمة يف اجلزري ابن احلافظ مجعها ثامنية وحروفها  املخرج

 ."بكت

 والرخاوة الشدة بني صفة وهي :التوسط  

  االعتدال اللغة يف ومعناها
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 معه الصوت بعض ،فينحبس والرخاوة الشدة صفتي بني احلرف كون: االصطالح ويف

 طالتوس حروف يف جير مل فالصوت. متوسطا   سمي ولذا به، النطق عند بعضه وجيري

. الشدة حروف يف كانحباسه ينحبس ومل( بيانه سيأيت كام)الرخاوة حروف يف كجريانه

   "عمر لن": قوله يف والطيبة املقدمة يف اجلزري ابن احلافظ مجعها مخسة وحروفها

 الرخاوة   : 

  اللني: اللغة يف ومعناها

 ملخرجا  عىل االعتامد لضعف باحلرف النطق عند الصوت جريان هي: االصطالح ويف

 الثامنية الشدة حروف بعد اهلجاء حروف من الباقية وهي حرفا   عرش ستة وحروفه.

 .أيضا ذكرها السابق اخلمسة التوسط وحروف ذكرها املتقدم

 اإلطباق : 

 . االلتصاق اللغة يف معناه

 وانحصار باحلرف النطق عند األعىل باحلنك اللسان انطباق هو:االصطالح ويف

( والظاء والطاء والضاد الصاد: )وهي أربعة وحروفه مطبقا   ميس ولذا بينهام الصوت

 القوة، صفات من ومها والشدة باجلهر التصافها الطاء اإلطباق حروف وأقوى

 والضاد الصاد وأما الضعف، صفات من وهي بالرخاوة التصافها الظاء وأضعفها

 .فمتوسطتان

 االنفتاح  : 

 . االفرتاق اللغة يف ومعناه
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 فال باحلرف النطق عند األعىل واحلنك الّلسان بني ما انفتاح هو:االصطالح ويف

 حروف من الباقية احلروف هي وحروفه منفتحا   سّمي ولذا بينهام الصوت ينحرص

 .بياهنا السابق األربعة اإلطباق حروف بعد اهلجاء

 اإلذالق: 

 وتعني ةالذالق من اإلذالق ذلقه،وقيل يشء كل طرف يقال الطرف،: اللغة يف معناه و 

 .اخلفة

( طرفيهام أي)والشفة اللسان ذلق عىل باحلرف النطق عند االعتامد: االصطالح ويف

 اللسان عىل احلروف أخف هبا،فهي النطق ورسعة خفتها أي حروفها، لذالقة وقيل

 .بغريها امتزاجا وأكثر

 . "ُلبِّ  نْ مِ  فِر  ": قوله يف والطيبة املقدمة يف اجلزري ابن احلافظ مجعها ستة وحروفها 

  اإلصامت: 

 . الكالم نفسه منع إذا صمت:  قوهلم من املنع: اّللغة يف

 كلمة يف تنفرد أن العرب لغة يف منعت أي ، مصمتة حروف يقال:االصطالح ويف

 يف بنفسها تنفرد ال حروف فهي ، اللسان عىل الستثقاهلا حروفها كثرت إذا واحدة

  املذلقة احلروف من غريها معها يكون حتى أحرف ثالثة من أكثر من تتكون كلمة

 .اإلذالق حروف بعد اهلجائية احلروف باقي هي اإلصامت وحروف.

 : تنبيه
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القة ال ُلغويتان واإلصامت اإلذالق صفتي أن احلقيقة  أهل إنّ  وقيل بالنطق، هلام ع 

، عرشة سبع الصفات عدد يكون حتى الصفات ضمن ذكروها قد العلم  عدد مثل صفة 

 .أعلم واهلل عرش سبعة هي التي روفاحل خمارج

 :هلا ضد ال التي الصفات ـ2

 الصاد وهي الثالثة أحرفه يصاحب الطائر صفري يشبه زائد صوت هو: الصفري 

 .والزاي والسني

 واالضطراب التحريك: اللغة يف معاناها:القلقلة  

 نربة له يسمع حتى ساكنا   به النطق عند باحلرف اللسان اضطراب هي:االصطالح ويف

 (جد قطب) عبارة يف جمموعة وحروفها قوية

 ،واجلهر الصوت جريان متنع واجلهر،فالشدة الشدة القلقلة حروف صفات من :سببها 

 تكاد حتى ضعفت حروفها مع والنفس الصوت جريان امتنع النفس،فلام جريان يمنع

 .النربة تلك بإحداث بياهنا يف التكلف إىل فاحتجنا تظهر ال

 

 

 :قلةالقل أقسام

 :وكربى ووسطى صغرية أقسام ثالثة  القلقلة 

ْقب ُل } نحو الكلمة وسط يف يقع الذي احلرف يف وتكون:الصغرى القلقلة ـ ْطب عُ } {ي   {ي 

أُ } ْبد  عُ } {ي  ْم  ُؤاْ } {جي  ْدر  ي   ...{و 
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 الوقف عند الكلمة آخر يف يقع الذي املخفف احلرف يف وتكون: الوسطى القلقلة ـ

اطِ } {اق  ف و  } نحو. عليها اُب } {الرصِّ  اج  } {األ ْحز  ادُ } {أ ْزو   ...{الفلق} {امْلِه 

. عليها الوقف عند الكلمة آخر يف يقع الذي املشدد احلرف يف وتكون:الكربى القلقلة ـ

ت ب  } {احْل ق  } نحو احْل جِّ } {و  د  } {و   .{أ ش 

 :تنبيه

  قبلها ما حركة تتبع القلقلة حروف إنّ 

 . {الفلق} ،{لِي ْقط ع  } نحو مفتوحا   قبلها ما كان إذا أميل للفتح فتكون

ة  } نحو مكسورا   قبلها ما كان إذا أميل للكرس وتكون  .{إقرتب} {ِقْبل 

ْقت ِدر  } نحو مضموما   قبلها ما كان إذا أميل للضم وتكون  .{مدهاّمتان{}م 

 . خالصة حركة قلبها من القارئ فليحذر

 :الّلني 

 .  شونةاخل ضد: اللغة يف وهو

 هبذه ويتصف  اللسان عىل كلفة غري من خمرجه من احلرف خروج: االصطالح ويف+

 ...{اْلب ْيِت } {اخْل ْوُف } نحو قبلهام ما املفتوح الساكنتان  والياء الواو  الصفة

 التفيش: 

 .االنتشار:  اللغة يف وهو

 يف هوانبساط واحلنك اللسان بني احلرف صوت خروج كثرة هو:   االصطالح ويف 

 .الشني هو واحد حلرف صفة وهو. به النطق عند اخلروج
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 االستطالة: 

 .االمتداد: اللغة يف وهي 

 حلرف صفة وهي آخرها إىل اللسان حافة أول من الصوت امتداد: االصطالح ويف 

. الالم بمخرج اتصل حتى وصوتا   خمرجا   الستطالته بذلك وسمي الضاد وهو واحد

 .  واالستعالء واإلطباق هرباجل القوة من فيه ملا وذلك

 االنحراف 

 .امليل: اللغة يف وهو

 بمخرج اتصال حتى خمرجهام عن والراء الالم حريف انحراف هو:االصطالح ويف

 .غريمها صفة إىل صفتهام وعن غريمها

  صفة إىل الّصوت مع اللسان به انحرف لكنه الّرخوة احلروف من حرف فهو الالم أما 

 . نيصفت بني فهو ، الّشدة

 خمرج إىل إليه املخارج أقرب هو الذي النون خمرج عن انحرف حرف فهو الّراء وأما

 .الما   األلثغ جيعلها ولذلك ، النون خمرج من أبعد وهو الالم

 التكرار: 

 .اليشء إعادة: اللغة يف وهو 

 الصفة هبذه ويتصف.باحلرف النطق عند اللسان طرف ارتعاد هو:االصطالح ويف

 هبا لإلتيان ال منها لالحرتاز األداء أهل بّينها الصفة وهذه.لراءا هو واحد حرف
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 نحو وذلك التكرير هذا إخفاء القارئ عىل فالواجب مشددة الراء كانت إذا وخاصة

 .  ذلك ونحو { الّرحيم الّرمحن } و { مّرة} و { حّرا أشد } و { موسى وخرّ  }:  قوله

 ذلك وإىل الراء يف ذاتية صفة التكرير أن سيبويه كالم وظاهر:))اجلزري ابن يقول 

 إظهار من ويتحفظون قطعها بعد وإعادهتا اللفظ يف ربوها فتكريرها املحققون ذهب

 من مجيع عىل قرأنا وبذلك. القراءة يف عيبا   ذلك ويعدون شددت إذا خصوصا   تكريرها

 .((  نأخذ وبه عليه قرأنا

 فانه بالفعل مكررة أهّنا ال التكرير قبول هلا أن مكرر قوهلم ومعنى:))اجلعربي وقال 

 ((.منه التحفظ جيب حلن

 

 

 

 

 التنوين و الساكنة النون أحكام

 

 كرستني أو ضمتني أو بفتحتني املتحرك االسم آخر تلحق ساكنة نون هو :التنوين

 .ووقفا   خطا   وتفارقه وصال ،

  عليُمن: تلفظ عليم  / سميُعن: تلفظ سميع  :أمثلتها ومن
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 : اإلظهار

 .البيان اللغة يف

 احلرف،فإذا يف غنة غري من خمرجه من حرف كل إخراج: اإلصطالح يف معانيه ومن 

 كان أم كلمة يف معها أكان سواء اإلظهار حروف من حرفا الساكنة النّون بعد وقع

 الثانية الكلمة أول اإلظهار وحرف األوىل الكلمة آخر النون كانت بأن عنها منفصال  

 .غنة غري من التنوين أو النون حرف إظهار ينبغي

 احللق بحروف املسامة وهي واخلاء والغني واحلاء والعني واهلاء اهلمزة: ستة وحروفه

 :ذلك أمثلة ومن.منه خلروجها

نْأ ْون  : مثل الساكنة النون* ْون   ، ي  نْه  ل ْيك   ،إِنْ  ي  ، ، ع  نِْحُتون  ت  ُينِْغُضون   و  رْي  ،ِمنْ  ف س   ...    خ 

كِيم  : لمث التنوين* لِيم   ح  ن ات   ، ع  افا ،   ج  ْوم     لُِكلِّ  أ ْلف  اد   ق  كِيم   ، ه  ُفو   ح  ، ع 
ِيد   مح 

، ُفور  ل يم   غ  برِي     ع   ...خ 

 

 

  تنبيه
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 ينقل ـ تعاىل اهلل رمحه ـ ورشا اإلمام فإنّ ,  مهزة التنوين أو الساكنة النون بعد وقع إذا

 بذلك فيزول ـ التنوين أو, الساكنة النون أي ـ قبلها الساكن إىل اهلمزة حركة

 (.1)سكوهنام

 ِمنـِــــاله            إلــه منْ  : مثاله

ن               ءامن  ْ من         ــــام   . م   ن 

 مع التنوين أّما,  كلمتني ويف,  واحدة كلمة يف اإلظهار حروف مع الساكنة النون تقع ـ

 . كلمتني يف إالّ  يكون فال اإلظهار حروف

 :اإلدغام 

 اإلدخال اللغة يف اإلدغام

 واحدا   حرفا   احلرفان يصري بحيث متحرك بحرف ساكن حرف التقاء: االصطالح ويف 

  من مشددا  

 "يرملون"    كلمة يف جمموعة ستة وحروفه. الثاين جنس

 وجب    التنوين بعد أو الساكنة النون بعد الستة األحرف هذه من حرف وقع فإذا  

 .إدغامها

                                                           

1)  ( ىل ـ ال خيتّص بالنون الساكنة أو التنوين فقط , بل هو عام يف ـ إّن  حكم النقل عند اإلمام ورش ـ رمحه اهلل تعا 

وذ . بقت بحرف ساكن , مثل : قْل أعوذ ـــــــــــــــــــ   قلخ ع   كّل مهزة س 

  



 
 

 

  

53 

 :قسمني إىل اإلدغام هذا سموينق

 لفظ يف جمموعة "يرملون" حروف من أحرف بأربعة اإلدغام هذا خيتص: بغنة اإلدغام

  "يومن"أو "ينمو"

 : أمثلة

، إِن: مثل الساكنة النون ُقوُلون  ، من ن ُقوُل، إِن ي 
 
اء يِلي  ِمن م    ...و 

ِئذ  : مثل التنوين ْوم  يِهُم، ي  فِّ لِكا   ُيو  اتِْل  م  ق  بِيلِ  يِف  ن  بنِي   كِت اب   يِف  اهلل ِ، س   ...م 

 :غنة بغري اإلدغام 

 حرف وقع فإذا. والراء الالم ومها "يرملون" أحرف من الباقيان احلرفان اإلدغام وهلذا

 فتبدل غنة بغري إدغاما   ويسمى اإلدغام وجب التنوين بعد أو الساكنة النون بعد منهام

 .الراء  عند وراء الالم عند الما   الساكنة النون

 :أمثلة

كِ : مثل الساكنة النون  ل  ْشُعُرون ال   نو  ُكمْ  ْزِق رِّ  نمِ  ُكُلواْ  ، ي  بِّ  ...ر 

ى: مثل التنوين ، ُهد  ْلُمت ِقني  ِحيم   لرءوف لِّ  ... ر 

 :تنبيهات

 بدوهنا أم بغنة أكان سواء "يرملون" حروف يف والتنوين الساكنة النون إدغام* 

 .كامل إدغام و صناق إدغام: نوعان

 واحدا   حرفا   فيه واملدغم املدغم يصري وبذلك وصفة ذاتا   الساكنة النون سقطت فإذا

 بغري اإلدغام يف ذلك ويكون كامال إدغاما حينئذ اإلدغام فيسمى كامال   تشديدا   مشددا  



 
 

 

  

54 

 أجل من ناقصا   يكون التشديد ،فإن الغنة وهي الساكنة النون صفة بقيت إذا وأما.غنة

 . بغنة اإلدغام يف ذلك ويكون املدغم صفة ءبقا

 فيمتنع واحدة كلمة يف "ينمو" حروف من حرف مع الساكنة النون اجتمعت إذا*

 أربع يف إال "ينمو" حروف مع الساكنة النون ِتتمع ،ومل  اتفاقا   اإلظهار وجيب اإلدغام

ْني ا" وهي  الكريم القرآن يف كلامت ان  "،"ان  ِقنْو  " ،"ُبنْي انا   "، "الد   ."ِصنْو 

 قوله يف,  بعدها الواو يف " ~يـس " كلمة نون ـ تعاىل اهلل رمحه ـ ورش اإلمام يدغم ـ* 

 .  واحدا   وجها   احلكيم القرآن و ~يـس :  تعاىل

  ( .اإلدغام و,  اإلظهار: ) وجهان عنه ُروي فقد  القلم و ~ن  : تعاىل قوله يف أّما ـ

 . املوضعني يف اإلظهار إالّ  له فليس الوقف حالة يف أّما,  الوصل حالة يف هذا ـ

 :اإلخفاء

 "السرت" اللغة يف األخفاء معاين من

 اإلظهار بني صفة عىل أوالتنوين الساكنة بالنون هوالنُْطُق  االصطالح ويف 

 .التشديد وعدم الُغن ة مراعاة واإلدغام،مع

 كلمة يف اجتمعا سواء اإلخفاء حروف أحد التنوين أو الساكنة النون بعد جاء فإذا

اال ، ،أنزل، أنفقتم)نحو واحدة ْين اهُ  أ نك  أ نج  نْ  ُسْوء ِمنْ )نحو كلمتني يف أو( ف  ، ،وم  ل   ض 

ْوما   ، ق  ب اِرين  ْست ِقيم   ج   وُنِغن ه اإلخفاء، حرف عند التنوين أو الساكنة النون نخفي.(ِدينا   م 

 .حركتني قدر

 :البيت هذا كلامت أوائل يف حتفته يف مزورياجل مجعها اإلخفاء، وحروف
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 ظاملا ضعْ  تقى   يف زدْ  طيِّبا   ُدمْ *  سام قد شخص   جاد كم ثنا   ذا ِصْف   

 (.إخفاء حرف: هو اإلقالب أو اإلدغام أو اإلظهار حروف من ليس حرف فكل) 

 :اإلخفاء أداء كيفية

 :اآليت مراعاة ينبغي اإلخفاء أداء عند

 إذا مرققة أو مفخمة فتكون صفاته يف بعدها الذي اإلخفاء حلرف عةتاب الغنة تكون أن ـ

 أو شديدة أيضا وتكون( طني من: يف كالغنة ، كان من:  يف الغنة فليست)كذلك كان

 (. رش ِمن: يف دون،كالغنة ِمن:  يف الغنة فليست)أيضا، كذلك كان إذا رخوة

ُق  ها،بعد يأيت الذي اإلخفاء حرف خمرج من الغنة صوت يقرتب ـ  يف املخفاة النون فُتنْط 

 .واإلدغام اإلظهار بني وسط حالة

 : واإلخفاء اإلدغام بني الفارق

 .تشديد اإلخفاء يف ليس بينام ، تشديدا   اإلدغام يف أن* 

 .عنده وليس احلرف يف اإلدغام يكون بينام ، احلرف عند يكون اإلخفاء أن* 

 : اإلقالب

ويل: لغة  .وجهه عن اليشء حت 

 مع خطا ، ال لفظا   الباء، عند ساكنة ميام التنوين أو الساكنة النّون قلب هو:حا  إصطال

 ، ذ نب: )ذلك ومثال(.الباء) هو واحد حرف ولإلقالب.الّتشديد وعدم الغنّة مراعاة

ْعد ِمنْ  ، بورك أن  (.أ ْنبُِئويِن   بيض، جدد ، ب 

 : تنبيه
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 ضم يف املبالغة من حيرتز أن القارئ ،عىل الشفوي اإلخفاء أو اإلقالب أداء عند

  عند الشفتني

 من يتولد لئال.تعسف وال ثقل غري من بتلطف امليم عنهام،فليسكن الناِتة بامليم التلفظ

 الباء قبل الساكنة امليم إخفاء يف بعينه احلكم اخليشوم،وكذلك من ِمططة غنة  1كزمها

ْين ُهم ف اْحُكم} نحو آ ب  ل   بِم  ْرِجُعُكمْ  اهلل إىِل  }: ونحو { اهلل ُ أ نز  ِيعا   م  ُين بُِّئُكم مج   فِيهِ  ُكنُتمْ  باِم   ف 

ت لُِفون   ْ  . الساكنة امليم أحكام عن احلديث عند سيأيت كام {خت 

 

 الساكنة امليم أحكام

 الشفوي،اإلدغام اإلخفاء: هي أحكام   ثالثة اهلجائية احلروف مع الساكنة للميم

 .الشفوي واإلظهار الشفوي

ا منها حكم كل وسمي   وبني بينها الشفتني،وللتفريق من والباء امليم خلروج شفويًّ

 .الساكنة النون أحكام

 : الشفوي اإلخفاء ـ1

 بقاء مع الباء يف الساكنة امليم ختفى فعندئذ الباء حرف الساكنة امليم بعد يأيت أن وهو

 ...ةبحجار ،ترميهم باآلخرة وهم: مثل كلمتني، من إال ذلك يكون وال الغنة

                                                           

 ـ أي ضمهام بقوة 1

 



 
 

 

  

57 

 أيب كاحلافظ املحققني أكثر واختاره األداء، أهل وعليه املختار هو الغنة مع واإلخفاء

 .وغريهم جماهد وابن اجلزري وابن الداين عمرو

 األداء أهل فعن باء بعدها وأتى( امليم أي)سكنت وإذا:)التمهيد يف اجلزري ابن قال

 إخفائها وإىل يدغمها من همومن خيفيها من ومنهم عندها يظهرها من منهم خالف فيها

 إدغامها وإىل الداين قال وبه وغريمها برش وابن جماهد ابن مذهب وهو مجاعة ذهب

 امليم تبيني عىل القراء أمجع:  التائب يعقوب ابن أمحد وقال وغريه املنادي ابن ذهب

 . مكي قال وبه القرآن كل يف باء لقيها إذا إدغامها وترك الساكنة

 شيخنا قال العالء بن عمرو أيب مذهب عىل قياسا  أقول وباإلخفاء":اجلزري ابن قال 

 إخفاؤها والصحيح باء لقيت إذا الساكنة امليم يف واختلف ـ اهلل رمحه ـ اجلندي ابن

 . {" باهلل يعتصم } كـ عارضة أو { بظاهر أم } كـ السكون أصلية كانت سواء أي مطلقا

 :الشفوي اإلدغام ـ2

 الغنة مع مثلها يف الساكنة امليم ختفى فعندئذ امليم حرف الساكنة يمامل بعد يأيت أن وهو

  ويسمى

ن كمْ : ومثاله مثلني إدغام ا   لكمْ  فئة، مِّ  .كسبتم م 

 : الشفوي اإلظهار ـ9

 حرف إسقاط بعد الباقية اهلجائية احلروف من حرف الساكنة امليم بعد يأيت أن وهو

 جيب فحينئذ كلمتني يف أو واحدة كلمة يف معها انك سواء ،( ذكرمها السابق)وامليم الباء

ا إظهارا   ويسمى إظهارها  .شفويًّ
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 الّصالة إىل قْمتم إذا ، السامء وُيْمسك: كلمة من الذي فمثال

 وأطهر لكمْ  أ زكى ذالكمْ : كلمتني من الذي ومثال

 أن فيخشى خمرجيهام من لقرهبا والواو الفاء عند إظهارا أشد الساكنة امليم وتكون*

 .ذلك من القارئ فليحذر.إخفائها إىل اللسان يسبق
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 وأحكامه وأقسامه اإلدغام 

 :اإلدغام تعريف 

 .يشء يف يشء إدخال هو: لغة

 من مشّددا واحدا حرفا فيصريان متحرك حرف يف ساكن حرف إدخال هو: اصطالحا

 .الثاين جنس

 : قسمني إىل اإلدغام ينقسم :اإلدغام أقسام

 نحو يف الكاف نْي  كادغام متحركان، معا احلرفان يكون أن هو:الكبري دغاماإل/1

ُكم} ثريا ربك   واذكر} {مناسك   حفص اإلمام به قرأ وقد. {ُهو إنهُ } نحو يف واهلاءين{ك 

 ، الكهف بسورة {مكنّي} يوسف،وكلمة بسورة {تأمنّا ال} مثل جدا يسرية كلامت يف

نّي}و البقرة بسورة{ نعام  }و ك  وين} الكهف،و بسورة {م   األنعام بسورة{أحتاج 

 يف الدال يف التاء كإدغام متحرك يف ساكن إدغام وهو :الصغري إلدغام/2

 أمل}من الكاف يف والقاف{فئة من كم}نحو يف امليم يف وامليم {حصدتم}نحو

 .{نخلقكم

 ارضْب } نحو يف والباءين {يوجْههُ } نحو يف واهلاءين {يدرْكُكم}يف والكافني

 . {عصاكبِ 

 :تنبيهات 
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 واحد عمل إال فيه يكون ال حيث اإلدغام حالة فيه العمل لقلة صغريا اإلدغام سمي*

 . الثاين يف األول إدغام وهو

 مها عمالن فيه يكون حيث اإلدغام حالة فيه العمل لكثرة كبريا اإلدغام وسمي*

 .الثاين يف إدغامه ثم األول تسكني

 . واملتقاربني واجلنسني املثلني يشمالن ريوالكب الصغري اإلدغام من كال*

 : اإلدغام أسباب

 االسم يف احتادمها هو أو.وصفة وخمرجا رسام املدغمني احلرفني احتاد وهو: التامثل*

 . والرسم

 .العكس أو صفة واختالفهام خمرجا املدغمني احلرفني اتفاق وهو: التجانس* 

  .معا أو صفة أو خمرجا املدغمني احلرفني تقارب وهو: التقارب* 

 :  واملتباعدين واملتقاربني واملتجانسني املتامثلني حكم

 : وحكمهام املثلني تعريف/ 1

 :تعريفهام

اف نْي . والرسم االسم يف احتدا اللذان احلرفان بأهنام املثلني العلم أهل بعض عرف*  كالك 

ُكم ما}،{يدرْكُكم} نحو يف ـالك الرحيمِ } نحو يف وامليمني{سلك   يف اهلاءينو {م 

ينا وحتسبونهُ {}يوجْههُ }نحو كانوا عصْوا}نحو يف والواوين {ه   نحو يف والباءين{و 

يا ،{ ِتارهتم ربحت} نحو يف ،والتاءين{بعصاك ارضب}  اسمهام ألن بذلك وُسمِّ

 .واحدة الرسم يف وذاهتام واحد
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 ال ريفالتع هذا ،وعىل وصفة خمرجا اتفقا الّلذان احلرفان بأهنام آخرون وعرفهام*

 املثلني من أهنام مع ظاهر هو كام والصفة املخرج يف الختالفهام والواوان الياءان تدخل

كانوا عصْوا}نحو  . {و 

 ، الثاين من أعم األول التعريف كان ثمّ  ومن

 يف إالّ  يدغم فلم الكبري الصغري،وأما املثلني يف وجوبا اإلدغام حفص عند :وحكمهام

 .تقدم كام يسرية كلامت

 :هتنبي

الِي هْ }:تعاىل قوله من السكت هاء يف األئمة اختلف*  ل ك   م   فقال احلاقة بسورة {ه 

 اآلخر البعض العامة،وقال القاعدة عىل بعدها التي يف السكت هاء بإدغام البعض

 هو األداء يف املقدم لكن. الوصل حال يف هبام ومقروء صحيحان ،والوجهان بإظهارها

 غري من لطيفة وقفة "ماليه" هاء عىل الوقف اإلظهار يفيةوك اجلمهور وعليه اإلظهار

 .تنفس

 :  وحكمهام املتجانسني تعريف/ 2

 :تعريفهام

 . الصفات بعض يف واختلفا خمرجا احتدا اللذان احلرفان مها

 اإلدغام وجب متحركا والثاين ، ساكنا   املتجانسني من األول احلرف كان إذا :حكمهام

 : اآلتية احلاالت يف وذلك غنة بال

 .والطاء,  الدال:  يف يدغم التاء حرف* 
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 ( , طائفتان مّهت(, )  دعوا اثقلْت :  ) نحو    

 .األحرف بقية عند ويظهر    

 ,  التاء:  يف يدغم الدال حرف*

 ( , تقطع لقد: ) نحو    

 .احلروف بقية عند ويظهر   

 . الظاء:  يف يدغم الذال حرف*

 (.ظلمتم إذ: ) نحو   

 .احلروف بقية عند الذال تظهرو    

 (التاء حرف عىل 1واالستعالء اإلطباق صفة بقاء مع)  التاء يف يدغم الطاء حرف*

ْطت  )  نحو  ْطت  ( ) بس   (أح 

 .احلروف بقية عند الطاء وتظهر 

 : وحكمهام املتقاربني تعريف/ 9

 :تعريفهام

 أو ، الصفة دون املخرج يف وأ ، والصفة املخرج يف تقاربا اللذان احلرفان مها املتقاربان

 وأن بينهام فاصل خمرج املتقاربني احلرفني خمرجي بني يكون أال ؛ ذلك ويعني العكس

 يكون وقد. واهلاء للهمزة بالنسبة واحلاء العني مثل وذلك واحد عضو من يكونا

                                                           

 أي تدغم الطاء يف التاء وتبقى بعض صفات الطاء) وهي االستعالء واإلطباق( عىل حرف التاء .  1
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 واخلاء كالغني فاصل خمرجيهام بني يفصل أال برشط عضوين من املتقاربان احلرفان

 .والكاف للقاف ةبالنسب

 مع والنون {لدنه من} نحو يف الالم مع النون: والصفة املخرج يف املتقاربني ومثال

 يف املتقاربان وأما ،{نخلْقُكم}نحو يف الكاف مع والقاف {اهلل ِرزق منْ } نحو يف الراء

 الصفة يف املتقاربان وأما ،{ِسنني عدد  } نحو السني مع فكالدال: الصفة دون املخرج

 .{  ثمود بعدْت }الثاء،نحو مع فكالتاء املخرج دون

 غنـة بـال الثـاين يف إدغامـه وجـب سـاكنا   املتقـاربني مـن األول احلرف كان إذا :حكمهام

 :   اآلتية احلاالت يف وذلك

 . الظاء:,  يف يدغم التاء حرف* 

 (ظاملة كانت:, ) نحو    

 .األحرف بقية عند ويظهر    

 . الظاء,  الضاد:  يف يدغم الدال حرف*

 (ضل فقد( , ) ظلمك لقد(, ) رضبنا لقد: ) نحو    

 .احلروف بقية عند ويظهر    

: ) نحو,  1حرصا منهام اشتق وما واالختاذ, األخذ لفظ يف التاء:  يف يدغم الذال حرف*  

 ( .اختذتم( ) أخذتم

 احلروف بقية عند الذال وتظهر  

                                                           

 عذت( ) إذ تربأ( فليس فيها إال اإلظهار.أما نحو )   1
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  "ران بْل ": و"رب قْل " من الراء يف الالم* 

 : وجهان وفيه" نخلْقُكم" من الكاف يف القاف* 

 التلفظ ثم قلقلة غري من القاف سكون عىل باملحافظة ويكون الناقص اإلدغام/1

 .  بالكاف بعدها

 النطق يصري وبذلك وصفة ذاتا   القاف بإسقاط ويكون الكامل أو التام اإلدغام/ 2

 .كامال   يدا  تشد مشددة مرققة مضمومة كاف بعدها مرققة مضمومة بالم

 :تنبيه

 :اإلظهار جيب بل اآلتية احلاالت يف اإلدغام القارئ ليحذر* 

مْ  ُقْل  ": تعاىل قوله يف النون عند الالم إظهار ـ  .ونحوها"قْلنا"و"جعْلنا"و ،"ن ع 

بِّْحهُ  " تعاىل قوله يف اهلاء عند احلاء إظهار ـ  ."ف س 

ن ا ِزغْ تُ  ال   ":تعاىل قوله يف القاف عند الغني إظهار ـ  ."ُقُلوب 

هُ  ": مثل مطلقا   الفعل الم إظهار ـ م  اْلت ق   . " ف 

 (اْضطر فمن) تعاىل قوله يف الطاء عند الضاد إظهار ـ

 ( أفْضتم فإذا)  تعاىل قوله يف التاء عند الضاد إظهار ـ

 ( أوعْظت علينا سواء) تعاىل قوله يف التاء عند الظاء إظهار ـ

 ( رصفنا وإذْ )  تعاىل قوله يف دالصا عند الذال إظهار  ـ 

 :وحكمهام املتباعدين تعريف/ 4

 : تعريفهام
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 الغالب هو وهذا الصفة يف واختلفا املخرج يف تباعدا اللذان احلرفان مها املتباعدان

 قليال   يكون يكاد وهذا أيضا   الصفة يف املتباعدان احلرفان يتفق وقد. "تْعملون":نحو

 ."العدة ولتكملوا":نحو

 . باالتفاق وجوبا   اإلظهار: امحكمه

 

 التعريف الم حكم

  

 :حالتان اهلجاء حروف  قبل التعريف لالم

( عقيمه وخف حّجك إبغ: )  قوهلم يف املجموعة حرفا عرش أربعة يف ويكون: اإلظهار

 وتسمى قمريا إظهارا ويسمى اإلظهار وجب احلروف هذه أحد قبل الالم وقعت فإذا

 ، الكريم البيت، ، األرض: مثل "القمر"  كلمة الم هوركظ بظهورها قمرية الالم

 . اهلدي ، الواحد

 عرش األربعة احلروف من حرف قبل وقعت إذا وجوبا التعريف الم تدغم: اإلدغام

 : قوهلم أوائل يف املجموعة

 .للكرم رشيفا زر ظن سوء دع*  نعم ذا ضف تفز رمحا صل ثم طب

 .،الرمحن ،الشمس ،الزكاة ،التوبة التواب ، الّطاّمة الّصابرين،:  مثل

 لفظ يف الالم كإدغام إلدغامها شمسية والالم شمسيا اإلدغام هذا ويسمى ـ

 ."الشمس"
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 املدود أحكام  

 

ُكمْ } تعاىل قوله ومنه. والزيادة الطول :لغة املد ُكمْ  ُيِمد  ب   .يزدكم أي{ر 

 ما املفتوح اكنةالس األلف وهي املد حروف من بحرف الصوت إطالة  :واصطالحا  

 . قبلها ما املكسور الساكنة والياء قبلها، ما املضموم الساكنة والواو قبلها،

 حيتاج ال ألنه األصل وهو الطبيعي، املد مقدار فوق التي الزيادة ترك فهو القرص وأّما

 . سبب إىل

 : املد أقسام

 .فرعي مد و أصل، مد:قسمني إىل املد ينقسم

 : األصل املد ـ1

 عىل يتوقف وال به، إالّ  املد حرف ذات تقوم ال الذي وهو أيضا ، الطبيعي باملد ىويسم

 .حركتني بمقدار وُيمد سكون أو مهز من سبب

 :الفرعي املد ـ2

 فرعيًّا وُسّمي السكون، أو اهلمز بسبب الطبيعي املد مقدار عىل الزائد املد هو: تعريفه

ى منه وداملد مجيع لتفرع أو الطبيعي املد من لتفرعه  .الطبيعي املد ِسو 

 :أنواعه

 : املّتصل املّد  ـ
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 املد حرف التصال متصال   وسمي واحدة، كلمة يف املد حرف بعد اهلمز يقع أن هو

ا}نحو واحدة كلمة يف باهلمز م  ا} و{ بنِي  ائِ غ   ُكن ا و  م  ل   و  ع  كُ أ ْدِعي   ج  كُ أ ْبن   مْ اء  ْل }و{ مْ اء   ُنن زِّ

ْيِهمْ  ل  ام   ِمن   ع   الس 
ِ
ة   ء  .{ آ ي 

 حركات ست الّشاطبية طريق من نافع عن لورش بالنّسبة املّتصل امّلد يف امّلد ومقدار

 . ووقفا وصال  

 : املنفصل املّد  ـ

 املد هلا،فيكون التالية الكلمة أّول يف واهلمز األوىل الكلمة آخر يف املد حرف يقع أن هو

  منفصال

 مّدا سّمي ،ولذلك السبب عن لرشطا ،فانفصل كلمتني يف لوقوعهام اهلمز عن

 .منفصال

ال   إِذْ  }:تعاىل قوله ومثاله ى ق  ا ن ْسُت ءا إيِنِّ  أِل ْهلِهِ  ُموس   :  وقوله{ ن ار 

ُقواْ  الناس هياأ ايـ} ُكمُ  ات  ب   .{ر 

 حركات فست الّشاطبية طريق من نافع عن لورش بالنّسبة مّده مقدار وأما

  : تنبيهات

 وحكمي حقيقي انفصال: نوعان نفصلامل املد يف االنفصال*

 واللفظ الرسم يف ثابتا   اللني أوحرف املد حرف يكون أن فهو: احلقيقي االنفصال فأما 

ُض } ،{اليك أنزل بام يومنون والذين} نحو معا ُأف وِّ  .{اهلل ِ إىِل   أ ْمِري و 



 
 

 

  

68 

 اللفظ يف ابتا  ث الرسم يف حمذوفا   واللني املد حرف يكون أن فهو: احلكمي االنفصال وأما

 ه   أ ْنُتمْ ه} نحو التنبيه وها{رّبكم اعبدوا النّاس هيايأ}نحو النداء ياء: ومنه
ِ
 وصلة {ُؤالء

ال  }نحو الضمري هاء كُ  و  دا   ُحْكِمهِ  يِف  ُيرْشِ  {أ ح 

 :يل ما باملنفصل يلحق *

 قطع مهز بعدها جاء إذا املتكلم ضمري ألف متد : ) أنا ( املتكلم ضمري ألف مد ـ1

 حتذف -املتكلم ضمري ألف – فإهنا ذلك عدا فيام و,  كاملنفصل فتمد,  مضموم أو,  مفتوح

 .وصال

 . وأميت أحيي أنآ,  املسلمني أّول وأنآ:  أمثلة ـ

 عابد أنا وال  ,  األعىل ربكم أنا  , منه خري أنا: مثل اهلمز غري بعدها كان إذا أما ـ

 فتمد الوقف حالة أما,  الوصل حالة -املتكلم ضمري ألف – فيها مد فال,   عبدتم ما

 . بمقدارحركتني

 قطع مهزة أو,   اخرتتك وأنا : مثل وصل مهزة املتكلم ضمري ألف بعد كان إذا ـ

 فتمد الوقف حالة أما,  الوصل حالة فيها مد فال  نذير إاِل أنا إن : مثل مكسورة

 .) األوىل احلالة  مثل (. حركتني بمقدار

 : نحو.  ـ الوصل حالة يف ـ قطع  مهزة اجلمع ميم  بعد جاء إذا :  اجلمـع ميم مد ـ 2

  ءامنوا~إهنم  , أبوابا~ولبيوهتم  . 

 .امليم إسكان إال فيها فليس الوقف عند أما ـ
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 :كاآليت اهلمزة قبل املتطرفة الساكنة امليم حكم

 .مشبعا مّدا ومّدها ضّمها:  هو ورش عند حكمها:  القطع مهزة قبل اجلمع ميم ـ

 .أعلم ~ربكم/  أحسن ~هم: مثاله

 .وصال الضم حكمها:  الوصل مهزة قبل اجلمع ميم ـ

 [ ,  31: املطففني]  انقلبوا أهلهمُ  إىل[ , 31:  إبراهيم] الفلك لكمُ  وسخر :مثاله

 [ .65:  الواقعة]  النشأة علمتمُ  ولقد

 : للسكون العارض املد

ن مد بحرف مسبوق متحرك حرف عىل الوقف وهو  وسمي عليه، الوقف بسبب وسكِّ

 احلمد}:تعاىل قوله مثاله.الوقف  سببه عارض فيه السكون للسكون،الن العارض باملد

 {املفلحون   هم وأولئك رهبم من هدى عىل أولئك }،{العاملني   رب هلل

 عىل واإلشباع وسطوالت القرص. القراء مجيع عند الثالثة األوجه ففيه مده مقدار وأما

 . الرتتيب هذا

 :تنبيهات

 الوقف ويف تاء الوصل يف التي وهي التأنيث هاء آخره للسكون العارض املد كان إذا* 

  نحو هاء

 القرص هي التي القراء لكل الثالثة الوجوه ففيه...  ،التوراة الغداة ، ،الزكاة الصالة

 ال التأنيث هاء ألن إشامم وال روم غري من فقط املجرد بالسكون  واإلشباع والتوسط

 .إشامم وال روم يدخلها
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ا املد وهو" الطوالع النجوم" كتابه يف ـ تعاىل اهلل رمحه ـ املارغني العالمة ذكره ما وأما  مدًّ

 بحثي حدود يف ـ غريه القول هذا يذكر فلم ، الالزم كاملد واحدا   وجها   طويال  

 . أعلم هللوا أخذ بام كل يقرأ أن والصحيح ـ واطالعي

  العارضة املدود من أقل أو أكثر  العارضة املدود أحد يمد أن للقارئ ينبغي ال*

 طويال   األول فيمد الثالثة املدود فيه للسكون عارض مد كل أن بحجة  هلا السابقة

 التسوية هو فيه ينبغي والذي جيوز ال هذا كل قصريا   والثالث متوسطا   والثاين

 نظريه يف واللفظ" بقوله مقدمته يف اجلزري ابن احلافظ إليه أشار الذي بينها،وهذا

 ."كمثله

 : الّلني مّد 

ن لنّي  بحرف مسبوق متحرك حرف عىل الوقف هو  وسمي عليه، الوقف بسبب وسكِّ

 املد حكم وحكمه عليه، نقف الذي احلرف قبل اللني حرف وقوع سببه الن اللني بمد

 . للسكون العارض

 وال سنة تأخذه ال}   {رْيب   ال الكتاب ذلك}   {قرْيش   إليالف}: تعاىل اهلل  قول مثاله

  {نْوم  

(, 6/  1)  مّده من بدّ  فال يشء:  مثل مهز اللني حرف يل الذي احلرف كان فإذا*

ْيئة :مثل الكلمة وسط اهلمزة كانت إذا وكذلك ْوءة,  ه   . است ْيأسوا,  س 

  :تنبيهات

 ,...(هيئة, شيئا, يشء) مثل يف نةساك اهلمزة تكون أن يشرتط ال*
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 : ذلك من ويستثنى*

 . متد فال[ 1: التكوير] امل ْوؤودة  كلمة/ 1

ْوئال  كلمة/ 2  .متد ال[,  56:الكهف]  م 

 . اللني مد باقي مثل متد وقيل,   أصال متد ال قيل[  21: األعراف] سوءاهتام كلمة/ 3

ْوءات)  الكلمة هذه يف لورش اجتمع*    أصله عىل فورش البدل فأما,  والبدل,  اللني (س 

 :عنه فيه اختلف فقد اللني وأما, فيه الثالثة األوجه إجراء من

 جُيِز ومل, اللني حكم من استثناه لكنه, بعده مهز ال الذي اللني بمد أحلقه من العلامء فمن ـ

 (.مده عدم هو هنا بالقرص واملراد)  القرص إال فيه

 .واالشباع التوسط فيه فأجرى,  مهز بعده الذي اللني مدب أحلقه من ومنهم ـ

 له ليس ورشا أن اجلزري ابن املحقق اإلمام رأسهم وعىل,  التحقيق أهل عليه والذي ـ

 توسط ثم,  الثالثة البدل يف وعليه الواو قرص: وهي فقط أوجه أربعة إال الكلمة هذه يف

 هذه اجلزري ابن نظم وقد.  بدلال مد مع الواو توسط ويمتنع,  معا والبدل الواو

 :فقال األوجه

 .فادر أربعة فالكل ووسطهام       ثّلثا واهلمز الواو قرص وسوءات

 

  اللني

 ..سو

 البدل

 ءات...

 أوجه 3  القرص
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(2/1/6) 

 التوسط التوسط

 

 القارئ يقرأها أي,  رأسا املد ترك هو(  سوءات)  كلمة واو يف بالقرص املراد:  مالحظة

 .مد دون ساكنة واوا

 : البدل مّد 

 إيامن ، أوتوا ، ءاية مثل البدل بمد سمي املد حرف عىل اهلمز تقدم إذا

 متحركة األوىل: مهزتان أهنا املمدودة اهلمزة يف بدل،واألصل مد يسمى ِمدود مهز فكل

 مد سمي ولذلك قبلها، ما حركة جنس من مد حرف الساكنة فأبدلت ساكنة والثانية

 . البدل

ْأية أصلها ءاية  مان إِأْ  أصلها وإيامن ، ُأْأتوا أصلها وأوتوا ، ء 

 .والطول والتوسط القرص ، أوجه ثالثة فيه ولورش

 : تنبيهات

ن   ـ من[ , ءامن: ]نحو,  إبدال أو نقل أو بتسهيل البدل اليتغري* (  , بدل مع نقل)  ام 

 (. بدل مع إبدال)  ياهلة هؤالء( , بدل مع تسهيل)  أهـاهلتنا

 كان ،فان أصل سكون أو مهز بعده يقع بأال مرشوط حلفص البدل يف القرص حكم*

ءآؤاْ }: تعاىل قوله مثل السببني بأقوى  فيعمل كذلك  مد اجتمع الكلمة هذه ففي{ُبر 

 تعاىل لقوله بالنسبة ،وكذلك األقوى ألنه باملتصل العمل فيكون املتصل املد مع البدل
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أ ى}: ُمْ  ر  ني  } قوله ،و املنفصل فيقدم املنفصل مع البدل ،اجتمع {أ ْيِدهي   فيه اجتمع{آمِّ

 .األقوى ألنه الالزم فيقدم الاّلزم مع البدل

 : استثناءات *

 : القرص إال فيها ليس مواضع لورش ويستثنى*

,  يواخذ تواخذنا, يواخذكم .وجدت وحيثام وقعت كيفام يواخذ  كلمة -1

  تواخذين

2-  ا  عند القاعدة خالف عىل( ّلوال عاد  )  تقرأ "لنجما" بسورة  األوىل عاد 

 .ورش

 للسكون عارض مد فهي الوقف عند أما, الوصل عند  إرسائيل  كلمة -3

(2/1/6. ) 

 األلف كانت سواء, عليها الوقف عند املنصوب التنوين من املبدلة األلف -1

 .  ماء,  دعاء,  هزؤا :نحو مقدرة أو,  مرسومة

 مْسـؤوال/ القْرآن :املد حرف يتلوه الذي اهلمز قبل صحيح ساكن وقوع عند -5

,  الظمئان, القرآن:  كلمة مثل عىل القارئ وقف إذا أّما,   مْذءوما/ الظْمـئان/ 

 . للسكون العارض املد باب من( 2/1/6)  أوجه ثالثة فيها فله

/  إيذن : مثل الكلامت هبذه االبتداء حالة مد حرف الوصل مهز بعد وقع إذا -6

 .إيت/ ناومت
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 :  العوض

، ،نحو الوقف عند ألفا بالنصب التنوين فتحتي إحدى إبدال وهو ا عليام   ،ماء   ،سميع 

،   سواء   ،نساء 

ا، عليام  :  الوقف عند فتكون ، ،سميع  ا، ماء  ا نساء   . حركتني بمقدار ويمد...سواء 

ة  :  مثل بالنصب منونة مربوطة تأنيث تاء آخره كان ما: ذلك من يستثنى*: تنبيه ر  ج   ، ش 

 ...مغفرة  

 (:الكناية هاء) الصلة مد

 . الغائب املذكر املفرد الضمري هاء هي الكناية هاء

 ، الكرس أو بالضم املتحرك الغائب املذكر املفرد الضمري هاء مد فهو الصلة مد وأّما

 : قسامن وهو متحركني بني والواقع

ُو : مثل  حركتني بمقدار ويمد: الّصغرى الّصلة مد*  دوهِنِي من ِتد لن  ، ُهو   إهِن 

  ُملتحدا

 حكم حكمها ويكون قطع مهز بعدها وقع إذا الكناية هاء مد وهو: الكربى الّصلة مد*

:  تعاىل اهلل قول ومثاله. الشاطبية طريق من بالطول املد ،وهو ذكره السابق املنفصل املد

 ...{شاء بام الإ يعلمه من بيشء حييطون وال}

 : تنبيهات



 
 

 

  

75 

هُ }:  تعاىل قوله الصغرى الصلة من يستثنى*  ْرض  ُكمْ  ي   اهلاء متد فال الزمر، سورة يف {ل 

هُ ) يف ْرض   ( .ي 

 الواقعة   املؤنثة للمفردة(  هذه)  اإلشارة اسم من اهلاء الصغرى الصلة بمد يلحق *

 تناأنجي لئن} { اهلل عند من  هذه يقولوا}:  مثل.  مكسورة دائام وتكون متحركني بني

  { اهلل ناقة هذه قوم ويا{} الشاكرين من لنكونن هذه من

 إذا   الكربى الصلة بمد   املؤنثة للمفردة(  هذه)  اإلشارة اسم من اهلاء تلحق و*

  { أنعام هذه وقالوا }: مثل قطع مهزة بعدها وقعت

 .{ األهنار هذه و}: مثل ساكن حرف بعدها وقع إذا( هذه) صلة حتذف* 

 ال حيث من ويرزْقه}:مثل عنها تأخر أو ساكن عليها تقدم إذا الكناية اءه توصل ال* 

 .  {ْاألرض وبداره}،{أصيال و بكرة تسبحْوه و}  {حيتسب

ا}: نحو يف اهلاء* هُ  م  ْفق  ِئن} {ن  ْ  ل  نت هِ  مل  ْجهُ } {ي  اْنه  } {أ بِيُكمْ  و  نِ  و  رِ  ع  مل  ا} {امْلُنْك  ه   و  ج   {ت و 

 .  الكناية هاءات فيها،وليست مد ال أصلية ماثلها ماو اهلاءات هذه فكل

 : الالزم املد

ال  }:نحو أصل سكون بعده ويأيت احلرف هجاء ،أو الكلمة يف املد حرف يقع أن وهو  و 

آلِّني    {الض 

 .{نون} هجاؤه الذي{ن}و{قاف} هجاؤه الذي{ق} و{احلاّقة}و

ا القراء كل عند مده للزوم أو. ووصال وقفا سببه للزوم الزما   وسمي  متساويا   مدًّ

 :أقسام أربعة إىل الالزم املد وينقسم. اتفاقا حركات ست بمقدار
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 املثقل الكلمي الالزم املد فهو كلمة يف مشددا حرفا املد حرف بعد كان فإن*

ة  }نحو آب  ةُ } {د  : كلمة يف املد حرف بعد األصل الساكن لوقوع كلميًّا وسمي. {حْل اق 

 .بعده الشّدة لوقوع ومثقال  

 الكلمي الالزم املد فهو كلمة يف( خمففا)ساكنا حرفا املد حرف بعد كان وإن* 

 هذين غري القرآن يف وليس يونس سورة من موضعني يف {آآْلن  } نحو. املخفف

 لكون وخمففا   املتقدم للسبب كلميًّا وسمي. عاصم عن حفص لرواية بالنسبة املوضعني

 .املد بعد مدغم غري السكون

 املد فهو مشددا السور،حرفا فواتح من حرف هجاء من املد حرف بعد كان وإن*

  احلريف الالزم

 ومثقال  . حرف هجاء يف املد حرف بعد األصل الساكن لوقوع حرفيًّا وسمي.املثقل

  احلرف لكون

 .مشددا   املد بعد

 فهو ( خمففا)ساكنا السور،حرفا فواتح من حرف هجاء من املد حرف بعد كان وإن* 

 غري السكون لكون وخمففا  . املتقدم للسبب حرفيا وسمي.املخفف احلريف الالزم املد

 .املد بعد مدغم

 بعدها املتحركة يف الساكنة امليم تدغم ،ثم ميمْ  المْ  الف:تقرأ البقرة فاحتة{امل}: مثال

 ،ويكون امليم يف الشدة بسبب مثقال حرفيا الزما {المّ } يف املد فيكون الّميمْ  الف:فتقرأ

 .بعده امليم يف السكون بسبب خمففا حرفيا الزما{ميمْ }يف املد
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 : تنبيهات

 سنقص" أو "عسلكم نقص" عبارة يف جمموعة ثامنية احلريف الالزم املد حروف*

 .سواء كلها العبارات وهذه "نقص عسل كم" أو "علمك

 تقاءال من للتخلص حتريك املد حرف بعد الذي األصل السكون عىل طرأ إذا* 

 : وجهان حينئذ الالزم املد يف جاز الساكنني

 وهو لألصل نظرا الطويل املد مع الساكنني التقاء من للتخلص بالفتح امليم حتريك ـ

 .الالزم السكون

 العارضة باحلركة اعتدادا القرص مع الساكنني التقاء من للتخلص بالفتح امليم حتريك ـ

 .الفتحة وهي

 إالّ  إله ال اهلل ألـم عمران آل سورة فاحتة يف الكرسة دون حبالفت امليم حتريك واختري 

 مراعاة ـ الوصل عند ـ   يرتكوا أن الناس أحسب ألـم  العنكبوت سورة وفاحتة,  هو

 .الفتح وخلفة اجلاللة لفظ لتفخيم

 . لني حرف فيها الياء ألن{عنْي } العني تقرأ*

 و مريم سورة فاحتة {كهيعص}: سبحانه قوله يف العني مد مقدار يف اختلف* 

ا متد بعضهم فقال الشورى، سورة فاحتة {محعسق}  حركات أربع بقدر متوسطا   مدًّ

ا متد اآلخر البعض وقال  مقروء صحيحان والوجهان الالزم املد غرار عىل مشبعا   مدًّ

 إن األداء يف واملقدم األفضل هو اإلشباع أن غري الشاطبية طريق من العرشة للقراء هبام

 .أفضل اإلشباع عىل فاالقتصار الوجهني بأحد قرئ وإن معا   بالوجهني قرئ
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 فيه فاملد ساكن، بعده وليس مد حرف السور فواتح بعض من احلرفني ثاين كان إذا* 

 الالزم رشط هو كام املد حرف بعد األصل الساكن وجود لعدم الالزم املد من ليس

 احلاء وهي "طهر حي" عبارة يف ،جمموعة ةمخس وحروفه الطبيعي املد قبيل من هو وإنام

 مع تكون وقد السور فواتح يف إال توجد ال األحرف وهذه. والراء واهلاء ولطاء والياء

 .{طه}:  نحو بمفردها تكون وقد {محعسق}و {كهيعص}و {يس}:غريهانحو

 حرف ليس أحرف،أوسطها ثالثة من يتكون السور فواتح من احلرف هجاء كان إذا*

 يف إال لذلك وجود وال.الوسط يف املد حرف وجود لعدم أصال   احلرف هذا مدي فال مد

 . ألف:فيقرا{امل} نحو من األلف

 :املدود مراتب

 : التايل الرتتيب عىل وتكون وضعفا ، قوة املدود تتفاوت

 مرتبة تقديم بحال جيوز وال. فالبدل فاملنفصل للسكون فالعارض فاملتصل الالزم املد

 .مكاهنا عن واحدة تأخري أو رىاألخ عىل منها

ْل  فام الزم   املُدودِ  أقوى ْل  اْنِفصال   فُذو فعارض  *          ات ص   فب د 

 فيام ،وباألضعف مطلقا السببني بأقوى العمل ،يكون للمد سبب من أكثر اجتمع فإذا

 1زاد

                                                           

إذا كان املد األضعف أطـول مـن املـد األقـوى ، ففـي هـذه احلالـة يقـدم األقـوى مـع األخـذ أيضـا  بـاألطول ، ـ  1

ـفهاء  ،يشاء  فمثال:إذا اجتمع مٌد متصل مع مدٍّ عارض للسكون نحو: فإننـا نقـدم املتصـل  مـاء    ،السُّ

 .  س الوقت جيوز لنا أن نمد الكلمة  بست حركات عىل أنه عارض للسكونحركات(  ، و يف نف4)
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 :ذلك أمثلة ومن

 والعارض  بدلال مد عليها الوقف عند الكلمة هذه يف اجتمع:  خاسئني  كلمة*

 .األقوى ألنه للعارض هنا واحلكم للسكون

  العارض واملد املتصل املد: عليها الوقف عند الكلمة هذه يف اجتمع:  يشاء  كلمة*

 عىل لزيادته العارض وهو باألضعف الوقف وجيوز.األقوى ألنه للمتصل هنا احلكم و

 ( ست وهي) حركات االربع

 واملد املتصل واملد, البدل مد:  عليها الوقف عند كلمةال هذه يف اجتمع رئاء  كلمة*

  العارض

 العارض وهو باألضعف الوقف وجيوز ، األقوى ألنه للمتصل هنا واحلكم للسكون

  عىل لزيادته

 ( .ست وهي) حركات االربع

 العارض واملد, الالزم املد: عليها الوقف عند الكلمة هذه يف اجتمع  حاّج   كلمة*

 .األقوى ألنه الالزم للمد هنا كمواحل, للسكون

ـني " كلمة*  للمد هنا واحلكم,  الالزم واملد,  البدل مد الكلمة هذه أول يف اجتمع "ءامِّ

 .الكلمة آخر يف العارض وجود مع ـ.األقوى ألنه الالزم

 

 



 
 

 

  

80 

 

 الراء أحكام

 

 : تية اآل النقاط يف الراء أحكام تتلخص 

 :   الرتقيق ـ (1

 :   اآلتية التاحلا يف الراء ترقق  

 قولـه العارض ومثال,  عارضا أو, أصليا الكرس كان سواء) مطلقا مكسورة كانت إذا ـ 1

ــد "شــانئك إنّ  وانحــرْ  ": تعــاىل ــام وصــله عن ــال, بالكرســ "وانحــر "يصــري بعــده ب  ومث

 (. الغاِرمني, أِرين, رزقا, ِرجال: ِ الكرساألصل

 .فِرعون,  منِذر, يغِفر:  مثل,  ـ ووصال, اوقف ـ واحدة بكلمة  أصلية بكرسة ُسبقت إذا ـ 2

 . بِرسوهلم, لِرّبك,  برّب :  ِ مثل,  الراء فتفخم أصلية غري الكرسة كانت إذا أّما     

ا:  مثل,  ـ ووقفا وصال ـ واحدة بكلمة ساكنة بياء الراء ُسبقت إذا ـ 3  . خبري,  قدْير,  خرْي 

,  وْزرك, ِ إْكراه:  مثل,  كرسأصل قبله وكان, (  ق,  ط,  ص) غري ساكن حرف سبقها إذا ـ 1

 . الِذْكر,  الِسْحر

 . األخيارِ , النارِ ,  الدار:  مثل,  ِمال   حرف   بعد الراء وقعت إذا ـ 5

 . الكربى,  أسارى,  سكارى,  نصارى:  مثل,  الراء بعد األلف أِميلت إذا ـ 6

ر  من والثانية األوىل الراء ترقق ـ1  .  ووقفا,  وصال] ,  32:  رسالتامل[   برِش  
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  : التفخيم ـ )2

    : اآلتية احلاالت يف الراء تفخم

 كرسـ الواحـدة الكلمـة يف قبلهـا يقـع مل و,  مضـمومة أو,  ِمالـة غري مفتوحة جاءت إذا* 

ابا عُربا :  مثل,  ساكنة  ياء وال,  أصل بـك حلكم   , القدس ُروح   , أتر   إذا ــ  .2 ر 

ْرية,  ب   ْردا:  مثل,  ضم أو,  فتح وقبلها اكنةس جاءت  أو,  سـاكنة جـاءت إذا ــ 3.  ُزْرتـم, ق 

أة وإنْ ,  اْرِجعي:  مثل, عارض كرس بعد,  مضمومة أو,  مفتوحة ,  اْرتىضـ ملـن,  اْمُرؤ إنْ ,  اْمر 

 .  ارتابوا أمِ 

 واتصـل,  اسـتعالء حـرف بعـدها ووقع,  أصل كرس بعد متحركة أو,  ساكنة جاءت إذا* 

 .إرصادا, ِمْرصادا,  فِْرقة,  ِقْرطاس:  مثل,  واحدة كلمة يف هبا

 .  الرِصاط,  إِعراضا,  الِفراق:  مثل,   ألف االستعالء حرف و الراء بني فصل إذا* 

  يف كلـامت عـدة يف ذلـك وقع وقد,  أصل كرس قبلها و كلمة يف مكررة الراء وقعت إذا* 

ارا [ ,  111: التوبـة]   ارا  رِض   :  هـي و الكريم القرآن ارا[   6:  نـوح]   فِـر    إرِْس 

ارا [ 1:  نوح] ارُ  [ ,  1:  األنعام/  11:  نوح/  52:  هود]   ِمْدر   األحزاب]   الِفر 

,  عمـران,  إرسائيـل,  إبـراهيم :ـ وقعت حيثام ـ اآلتية الكلامت يف الراء تفخم ـ 1[ . 16: 

     العامد ذات إرم

هم: مثـل) ,  ص,  ق,  ط(  احلـروف هذه أحد الكرسة بني و الراء بني وقعت إذا*  ,  إْصــر 

ا ا,  ِمرْص  ت,  ِقْطـر   . ِوْقرا  ,  اهلل فِْطـر 

سول:  مثل,  اجلر باء أو,  اجلر الم الراء قبل وقع إذا*  ّب ,  بِر  بك,  الناس بِر   .  لِر 
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  (: والتفخيم,  الرتقيق)  الوجهان فيه ما ـ )9

 : اآلتية احلاالت يف ذلك و

,  وْزرا  , ِ إِْمـرا  , ِ ِسـرْتا  ,  ِذْكرا   :  خمصوصة كلامت ست هي و[ ,  فِْعـال  ]  وزن عىل كان ما ـ 1

ا ا,  ِحْجر   .   ِصْهر 

 اهلل فـاذكروا: )) تعاىل كقوله املخصوصة الست الكلامت هذه مع البدل مـدّ  اجتمع إذا  ـ

 مخسـة فيهـا ــ اهلل رمحه ـ ورش فلإلمام  2 11: البقرة((  [  ذكرا أشد أو آباءكم كذكركم

 : هي و أوجه

 مـع البـدل وتوسـط,  ) جـائزان الوجهـان أي ( وتفخيمهـا الـراء ترقيـق مـع البـدل قرص

 .  ) جائزان الوجهان أي ( تفخيمها و الراء ترقيق مع البدل وطول,  فقط التفخيم

ان  كلمة يف ـ 2 رْي   كلمـة عـىل محال مقدم التفخيم و الوجهان فيها[ , 11:  األنعام]   ح 

 . "عمران"

ْسـر  كلمة يف ـ 3    ُنـُذر  يف وكذلك( , مقدم والرتقيق)  الوجهان[ 1:  الفجر]  ي 

 ( . مقّدم والرتقيق)  الوجهان[ 16:القمر] 

 ( .  الرتقيق واملقدم[ ,)  63:  الشعراء]   فِْرق  كلمة يف ـ 3

   القطر عني له أسلنا و : تعاىل قوله يف  الِقطْ ْـر  لمةك يف ـ 1

 ": تعـاىل قولـه يف  مرصـ  يف كـذلك و( ,مقـدم الرتقيق و الوجهان فيها[ )  12: سبأ] 

 ( . مقّدم والتفخيم الوجهان فيها[  )   11:  يوسف] " آمنني اهلل شاء إن مرص ُأدخلوا

 ( : 2/116) النرش يف اجلزري ابن اإلمام قال ـ
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 وعمـال,  للوصـل نظـرا الرتقيـق(  القطـر)  يف و,  التفخـيم( مرصـ)  يف أختـار لكني...  «

 . » أعلم اهلل و باألصل

 :تنبيهات

. ونحوله احلرف ذات إنحاف عن عبارة فهو. السمن ضد وهو الرقة من الرتقيق* 

 فهو هوتسمين احلرف ربو عن عبارة فهي والكثرة العظمة وهي الفخامة من والتفخيم

  أنّ  إال واحد والتغليظ

 .التغليظ الالم ويف التفخيم، ، الراء يف املستعمل

 بوصفي توصف ال أهنا أو الرتقيق، أم التفخيم هو هل الراء أصل يف القراء اختلف*

 األصل أنّ  إىل القراء مجهور وذهب آلخر، وترقق لسبب تفخم وإنام والتفخيم الرتقيق

 .التفخيم هو الراء يف

 زمن يف هو إنام وصال   املتحركة وقفا   الساكنة للراء أحكام من ذكره تقدم ما كل*

  .فتنبه أحكامها يف التفصيل فسبق الوصل يف ،أما فقط الوقف

 ( :  التفخيم و الرتقيق جهة من)  عليها الوقف عند الراء أحكام 

 :  حاالت ثالث عليها الوقف عند للّراء

, يغِفـر: )  مثـل كرسـ قبلهـا وكـان,  بالسـكون الـراء عـىل وقفنـا إذا:  بالسكون الوقف ـ 1

رْي : )  مثل ساكنة ياء أو(,  يصرِب  رْي ,  خ  رْي ,  ض   أو( ,  النـار, الدار: )  مثل ِمال حرف أو(  ,  الس 

,  الوصـل كحالـة الرتقيق ففيها( , الِذْكر,  الِسْحر: )  مثل كرس الساكن وقبل ساكن حرف

 . ال أم وصال مرققة كانت سواء فتفخم اباألسب هذه انعدمت إذا وأّما
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 [.  32:  املرسالت( ]  برشر)  كلمة عىل وقفنا إذا  الراء ترقق وكذلك ـ

  : باإلشامم الوقف ـ 2

 بـاحلرف النطـق بعـد بالضمةــ نطقـت عليصـورهتامإذا شـفتيك ِتعـل أن هـو: اإلشامم) 

   ( .   املضموم احلرف يف إالّ  ،واليكون  ساكنا

 إخــالص بعــد إالّ  يكــون ال اإلشـامم ألنّ ,  األوىل احلالــة أحكــام نفــس هلـا الــةاحل هــذه  ــ

 .  السكون

  : بالروم الوقف ـ 9

 احلـرف يف إالّ  يكون وال,  معظمها يذهب حتى باحلركة الصوت إضعاف وهو:  الروم) 

 ( . املضموم أو,  املكسور

 إالّ  يكـون ال الـروم ألن,  الوصـل حالـة يف الـراء كحكـم احلالـة هـذه  يف الـراء حكـم و ـ

 الوقـف حالـة ترقـق فإهنـا,  الوصـل حالـة الراء رققت إذا أي.)  احلركة ببعض مصحوبا

 ( . بالروم الوقف حالة تفخم فإهنا,  الوصل حالة الراء فخمت إذا و,  بالروم
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 اجلاللة لفظ من الالّم أحكام

 

  والرتقيق تغليظال: حالتان( اللهمّ ) أو( اهلل) اجلاللة لفظ من لاّلم

 : اآلتية احلاالت يف تغلظ/1

 {ربنا الّلهم مريم   ابن عيسى قال} و{اهلل شهد  }: نحو بفتح سبقت إذا*

 {اهلل اسمُ  ذكر} و{ُ اهلل رسول حممد}: نحو بضم سبقت إذا*

ْااهلل}: نحو فتح الساكن وقبل بساكن سبقت إذا*   . {وم 

 .{ْواالّلهمقالُ }: نحو ضم الساكن وقبل بساكن سبقت إذا* 

 احلي هو إال إلـه ال اهلل}: تعاىل قوله نحو المه فخمت اجلاللة باسم ابتدئ إذا*

 .{القيوم

 :اآلتية احلاالت يف وترقق/2

 ما}: نحو عارض أو {اهلل باسمِ }و{اهلل آياِت  يتلون}: نحو أصل بكرس سبقت إذا* 

 .{ اهلل قوما  } و{اللهم قلِ } و{رمحة من للناس اهلل يفتِح 

 .{ اهلل ينِجْي } ــ {شك اهلل أيِفْ } :كرسنحو الساكن وقبل بساكن سبقت إذا*
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 : اجلاللة لفظ غري يف الالم أحكام  

 توفر عند الالم بتغليظ إختّص  ـ اهلل رمحه ـ ورشا اإلمام لكن,  الرتقيق الالم يف األصل

  رشوط أربعة

 .     ) خمففة وأ,  مشددة الالم كانت سواء ( مفتوحة الالم كانت إذا ـ

 . »  ظ,  ط,  ص « : ثالثة حروف بأحد الالم ُسبقت إذا و ـ

 . مفتوحة أو,  ساكنة الثالثة احلروف هذه تكون أن ـ

 .  األلف غري فاصل الثالثة احلروف بني و الالم بني يفصل أالّ  ـ

ال ة : ذلك أمثلة ومن ـل م,   سيْصـل ون,  الص   .  ْطـل عم,  الط ـال ق,  أْظـل م من,  ظ 

 تنبيهات

 : اآلتية احلاالت يف ـ مقّدم التغليظ و ـ وترقيقها,   الالم تغليظ جيوز ـ

 و وصال ـ لينة ألف   ) ظ,  ط,  ص ( الثالثة احلـروف أحد وبني,  الـالم بني حـال إذا ـ 1

  : وهي مواضع مخسة يف,  القرآن يف ألفاظ ثالثة يف ذلك وقع وقد,  ـ وقفا

 . ) يّصاحلـا,  فصاال,  طال( 

 . ] 233 : البقرة [  فصاال أرادا فإن  ـ

 . ]121 : النساء [  يّصاحلا أنْ  عليهام جناح فال  ـ

 ] .16:  طه[   العهد عليكم أفطال  ـ
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 ] .11:  األنبياء[  العمر عليهم طال حتى  ـ

 . ]16 : احلديد [  األمد عليهم فطال  ـ

 : فـائدة

 ] 233 : البقرة [  فصاال أرادا فإن :  تعاىل قوله يف " فصاال " كلمة يف ورش لإلمام

 البدل مد مع هلا و,  مقدم والتغليظ,  صحيحان الوجهان و,  ترقيقها و الالم تغليظ. 

 ثالثة عليه و الالم ترقيق:  أوجه مخسة]   233:  البقرة[ اآلية يف املوجود(  ءاتيتم)

 . التغليظ مع القرص يمتنع و, فقط املد و التوسط دلالب يف عليه و التغليظ ثم,  البدل

,  ـ ذكرها السابق بالرشوط ـ بالسكون املغلظة املتطرفة الالم عىل القارئ وقف إذا ـ 2

 : اآلتية الكلامت يف ذلك وقع وقد

ل أنْ   ـ  . ]21 : البقرة [  يوص 

ل مّلا و  ـ  . ]211 : البقرة [  فص 

 . ]111 : عاماألن [  لكم فّصل وقد  ـ

 . ]111 : األعراف [   يعملون كانوا ما بط ل و  ـ

ل أنْ   ـ  . ] 25 : الرعد [  يوص 

 . ]51 : النحل [  مسوّدا وجهه ظّل   ـ

 . ]21 : ~ص [  اخلطاب فْصـل و  ـ

 ]. 11:  الزخرف[   مسوّدا وجهه ظّل   ـ
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 مع الالم ترقيق  : وجهان ففيها ) مقللة ألف أي ( ياء ذات ألف الالم بعد وقع إذا ـ 3

 من اآلي رؤوس غري يف تكون أن برشط ـ,  ووقفا وصال,  الفتح مع وتغّليظها,  التقليل

 القرآن يف ذلك وقع وقد ـ  فقط التقليل فيها آهيا رؤوس التي) 1(عرشة اإلحدى السور

 : مواضع سبعة يف الكريم

 . مصىّل   عىل الوقف حالة يف, ]125: ةالبقر [  مصىّل  ابراهيم مقام من اخّتذوا و  ـ

 ] .11:  اإلرساء[   مدحورا مذموما ي ْصالها  ـ

 . ]12 : االنشقاق [  سعريا ُيصىل   و  ـ

 .  يصىل  عىل الوقف حـالة  يف. ]12 : األعىل [  الكربى النار ي صىل الذي  ـ

 . ] 1 : الغاشية[  حامية نارا تصىل  ـ

 . ] 15 : الليل [  األشقى إالّ  يصالها ال  ـ

 [ .  3:  املسد [  هلب ذات نارا سيصىل  ـ

 

 

 

 

 

                                                           

 طه , النجم , املعارج , القيامة , النازعات , عبس , األعىل , الشمس , الليل , الضحى , العلق . :ـ وهذه السور هي   ) ( 1
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 الزوائد والياءات اإلضافة ياءات

 : اإلضافة ياءات:  أوال

 وبالفعل "نفيس": نحو باالسم متصل ضمري وهي املتكلم ياء عن عبارة اإلضافة ياء

 ثالثة عىل الكريم القرآن يف ةاإلضاف وياءات "وإين ": نحو وباحلرف "ليحزنني": نحو

 : أرضب

 : األول الرضب

 جاعل، إين:) نحو األصل عىل ملجيئها األكثر وهي إسكاهنا عىل األئمة أمجع ياءات 

 خلقني، الذي عصاين، ومن مني فإنه تبعني فمن فضلتكم، وأين يل، واشكروا

 مخسامئة القرآن يف وعددها... ( يب يرشكون ال يعبدوين عمل، يل ويميتني، ويطعمني،

 .ياء وستون وست

 يف ياء وستون وأربع ستامئة وعددها فتحها عىل األئمة أمجع ياءات:الثاين الرضب

 : أرضب عىل وهي الكريم القرآن

 موضعا عرش ثامنية يف كلمة عرشة إحدى يف ذلك ووقع ساكن بعدها يكون أن فإما*

 موضعني يف( اهلل حسبي)و ،(الكرب وبلغني) ، مواضع ثالث يف( التي نعمتي) وهي

 يف( الذين رشكائي)و ،(اهلل ويل)و ،(الكرب مسني)و ،(السوء مسنى)و ،(األعداء ويب)

 ( العليم نبأين)و ،(البينات جاءين)و ،(اهلل ريب)و ،(الذين وأروين) مواضع أربعة
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 يف( هداي:) مواضع ثامنية يف كلامت ست يف ذلك ووقع ألف قبلها يكون أن أو* 

 ( .عصاي)و(  ومثواي) موضعني يف( رؤياي)و ،(فإياي) و(ايإي)و موضعني

 موضعا وسبعني اثنتني يف وقعت كلامت تسع يف ذلك ووقع ياء قبلها يكون أن أو* 

 ...   ومرصخّي، ووالدّي، وابنتّي، بنّي، ويا وبنّي، ولدّي، ويدّي، وعّل، إيّل،: وهي

 يتعلق ما بذكر هنا سأكتفيو وفتحه إسكانه يف  األئمة اختلف ما: الثالث الرضب

  غريها دون نافع عن ورش برواية

 وهلا ثالث حاالت :

 الفتح

 واإلسكان 

 والكرس

 حالة الفتح :( 1 

  (: ساكنة ياء قبلها وقعت أي) قبلها ما فيها مدغام كان أ / إذا

 يف موضعا سبعني و اثـنني يف كلامت تسع وهي( , الثانية ياءال أي) وتشدد تفتح فإهنا

يي ,  علي ,  إلي ) :  الكريم القرآن دخ يي ,   يخ نِـيي , لخدخ نخيّ ,  بخ تخيي ,  ب  يّ , اْبـنـخ الِدخ خيي , وخ رْصِ  . ( م 

  : إذا كان بعدها مهزة قطع  ب /

ــي   : مثل مكسورة أو,  مضمومة أو,  مفتوحة كانت سواء قطع مهزة بعدها إذا وقعت  أنِّ

ْيـل   ُأويِف  ـُْل  [, 51: يوسف]  الك  ــنِي ق ايِن  إِن  ـد  يبِّ   ه  اط إىل   ر  :  األنعـام]  ُمْسـت ــِقيم رِص 

161.] 
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 موضـعا عرشـ ثامنيـة يف إالّ , منهـا القـرآن يف وقع ما مجيع يف التخفيف مع الفتحوحكمها 

 : ملنفصلا املد من لكوهنا طوال ومتد ساكنة فيها فهي

 ِقطر عليه ُ فرغ أ ~ءاتوين  [12: الكهف]. 

 أذكركم ~فاذكروين [152: البقرة.] 

 إليك أنظر ~أرين [113:  األعراف.] 

 سقطوا الفتنة يف أال ~تفتني وال [11: التوبة.] 

 اخلارسين من أكن ~وترمحني يل تغفر وإال [11: هود.] 

 سويا رصاطا أهدك ~فاتبعني [13:   مريم.] 

 موسى أقتل ~ذروين [26: غافر] 

 لكم أستجب ~ادعوين [61: غافر.] 

 يبعثون يوم إىل ~أنظرين [11:  األعراف.] 

 إليه ~يدعونني ِمّا إيلّ  أحّب [33:   يوسف.] 

 يبعثون يوم إىل ~فأنظرين [36: احلجر.] 

 ا     [.                        31: القصص] إيّن  ~يصدقني رد 

 إليك تبت إين ~ذريتي ويف [15:   األحقاف.] 

  النار إىل ~تدعونني [11:  غافر.] 

 قريب أجل إىل~أخرتني لوال [11: املنافقون.] 

 يبعثون يوم إىل ~فأنظرين [11:   ص.] 
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 الدنيا يف دعوة له ليس إليه ~تدعونني ما أنّ  جرم ال [13:  غافر.] 

 كمبعهد أوف ~بعهدي أوفوا [11:   البقرة.]  

: مثـل عنهـا جمردة أم التعريف بالم متصلة كانت سواء:  إذا وقع بعدها مهزة وصل/ ج 

  الـــذي ريب  [251:  البقـــرة , ]الفـــواحش ريب   حـــرم [33:األعـــراف , ]   مســـني 

ــ واصــطنعتك [ , 31:  الفرقــان]  اختــذوا قــومي   إن [ , 13: األنبيــاء]الضــ  لنفيس 

 [ .12,  1:  هط]  اذهب

 ذلك من القرآن يف وقع ما مجيع يف التخفيف مع الفتح : حكمهاو

 للـتخلص لفظـا وحتـذف. الوقف حالة يف تسّكن – الياء أي -فإهنا مواضع ثالثة يف إالّ  

 قبـل اإلضـافة ياء فيها وقعت الثالثة املواضع وهذه, الوصل حالة يف الساكنني التقاء من

 :وهي عريفالت الم غري مع الوصل مهزة

 [.111:  األعراف] الناس عىل اصطفيتك إين  ـ 1

 [.31,  31: طه] أزري به اشدد أخي هارون  ـ 2

 [.21: الفرقان] سبيال الرسول مع اختذت ياليتني  ـ 3

 / حالة االسكان2

 : مثل القطع مهزة أو الوصل مهزة غري حرف بعدها يقع أن

  مستقيام رصاطْي   [153: األنعام , ]  صربا معْي  [66: الكهف. ] 

  :حكمها
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 خمففـة مفتوحـة فإهنـا  موضـعا عرشـ أحد يف إالّ ّ,  القرآن يف منها وقع ما مجيع يف السكون

 :وهي

1-    والعاكفني للطائفني بيتي [125:   البقرة] 

2-  يرشدون لعلهم يب   وليومنوا [116:   البقرة.] 

3-  هلل وجهي   أسلمت فقل [21: عمران آل.] 

1-  حنيفا واألرض الساموات فطر للذي وجهي   وجهت [11:  األنعام.] 

5-    العاملني رب هلل وِمايت [162:  األنعام.] 

6-    أخرى مآرب فيها ويل  [11:  طه.] 

1-    والقائمني للطائفني بيتي [26:  احلج.] 

1-  املؤمنني من معي   ومن [111:  الشعراء.] 

1-    فطرين الذي أعبد ال ومايل [22:  يس.] 

11-  فاعتزلون يل   تومنوا مل وإن [21:  الدخان.] 

11-  دين ويل   دينكم لكم [6: الكافرون]. 

 وقعت يف القرآن الكريم وهي لفظة ) بني (  ثاميحيف لفظة واحدة : / حالة الكرس 9

 

 

 :مالحظة
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 فيهـا عنـه فـروى[ 162: األنعـام] حميـاي  كلمـة يف ورش اإلمـام عـن اخلالف وقع 

 .اإلسكان واملقدم,  له هبام وُقرئ,  الياء يف والفتح اإلسكان

 :  هاتتنبي

 إثباهتا يف القراء األئمة فاختلف الزخرف يف "خوف ال ياعبادي": تعاىل قوله يف الياء*  

 يف ثابتة فهي املصاحف يف لرسمها تبعا وذلك إسكاهنا أو فتحها ،ويف حذفها أو

 حفص اإلمام وأما.وامللكية العراقية املصاحف يف حمذوفة والشام املدينة أهل مصاحف

 . ووقفا وصال فحذفها

 

 : الزوائد الياءات: ثانيا

 إىل وتنقسم الكلم أواخر يف ،تأيت املصاحف يف رسم ما عىل الزائدة الياءات وهي

 : قسمني

 يا}: نحو إضافة ياءات وهي املنادى االسم آخر من املحذوفة الياءات: األول القسم

 نّ إ رب يا }،و{ياأبت }،و{عبادي يا }،و{كنتم إن قوم يا }،و{أبلغتكم لقد قوم

 الياء حذف يف القراء مجيع بني خالف وشبهها،ال فهذه{نذرت إين رب }،و{هؤالء

 يا} ومها بينهم، باتفاق موضعني يف(عبادي) كلمة ذلك من ويستثنى  ووقفا وصال منها

 فيهام الزمر،فقرئ آخر {أرسفوا الذين عبادي يا}و العنكبوت يف {آمنوا الذين عبادي

 ففيه الزخرف يف( عليكم خوف ال عباد يا) تعاىل قوله ماوأ ، ووقفا وصال الياء بإثبات

 .ذكره تقدم وقد ووقفا وصال منه الياء بحذف حفص قرأ و، بينهم خالف
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 واملنـادى، واجلـواري، الداعي،) نحو واألفعال األسامء يف الواقعة الياءات:الثاين القسم

 عنـد عـددها  وشـبهها فهـذه(ويأيت،ويرسي،ويتقي،ويبغي،دعائي،وأخرتني والتنادي،

 :هي ياء   وأربعون سبع ورش اإلمام

1ے الداع دعوة أجيب  [116: البقرة. ] 

2 ے دعان إذا  [116:  البقرة. ] 

3 ے اتبعن ومن  [21:  عمران آل . ] 

4 علم به لك ليس ما ے تسألن فال  [16: هود.] 

5 بإذنه إال نفس تكلم ال ے يات يوم   [115: هود.] 

6 واستـفتحوا ے يدوع وخاف [16:  ابراهيم.] 

 7ے دعاء وتقبل ربنا  [11: ابراهيم.] 

8 القيامة يوم إىل  ے أخرتن لئن [62: اإلرساء.] 

9 دونه من أولياء هلم ِتد فلن يضلل ومن ے املهتد فهو [11:اإلرساء.] 

10 مرشدا وليا له ِتد فلن يضلل ومن ے املهتد فهو [11:الكهف.] 

11 ے هيدين أن سىع وقل  [21: الكهف.] 

12 جنتك من خريا ے يوتني أن [11:  الكهف.] 

13 آثارمها عىل فارتدا ے نبغ كنا ما ذلك [61: الكهف.] 

14 رشدا علمت ِما ے تعلمن أن عىل  [66: الكهف.] 

15 أفعصيت ے تتبعن أن [13: طه.] 
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16 ے نكري كان فكيف  [11: احلج.] 

17   ُے والباد فيه كفالعا سواء  [25: احلج.] 

18 بامل ے أمتّدونن [36: النمل.] 

19 آتاكم ِما خري اهلل ے آتان فام[36: النمل.] 

20 قال ے يكذبون أن [31: القصص.] 

21 راسيات وقدور ے  كاجلواب [13: سبأ.] 

22 بواحدة أعظم إنام قل ے نكري كان فكيف [15: سبأ.] 

23 ماء السامء من أنزل اهلل أن تر أمل ے نكري كان فكيف [16: فاطر.] 

24 ے ينقذون وال   [23: ~يس.] 

25 ولوال ے لرتدين  [56: الصافات.] 

26 ے التالق يوم لتنذر  [15:غافر.] 

27 ے التناد يوم  [32: غافر.] 

28 كاألعالم البحر يف ے اجلوار  [32: الشورى.] 

29 ے ترمجون أن  [21: الدخان.] 

30 ے فاعتزلون  [21:  الدخان.] 

31 األول باخللق أفعيينا ے وعيد فحق  [11: ~ق.] 

32 قريب مكان من ے املناد  [11: ~ق. ] 

33 ے وعيد خياف من   [15: ~ق.] 
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34 ے الداع يدع يوم   [6: القمر.] 

35 ے الداع إىل مهطعني   [1: القمر.] 

37.36 .31 .31 .11 .11.   ے رِ نذ  [31/31/31/ 16/11/21: القمر .] 

  42ے نذير كيف   [11: امللك. ] 

 13. ے نكري كان فكيف   [11: امللك.] 

 11. ے يرس إذا والليل   [1: الفجر.] 

 15. ے بالواد الصخر جابوا   [1: الفجر. ] 

 16. ے أكرمن  [15: الفجر.] 

 11. ے أهانن   [16: الفجر. ] 

  :الياءات هذه حكم

 الوقــف حالــة يف وأمــا,  لفظــا الوصــل حالــة يف تثبــت واألربعــون الســبع اليــاءات هــذه

 .قبلها ما عىل بالسكون القارئ ويقف فتحذف

 : الزوائد والياءات اإلضافة ياءات بني الفرق

 األسامء يف تكون الزائدة والياء. واحلرف والفعل االسم يف تكون اإلضافة ياء/1

 .فقط واألفعال

 .منها حمذوفة الزائدة الياء بينام العثامنية املصاحف يف ثابتة اإلضافة ياء/2

 ثبوهتا عن ُيبحث فإنه الزائدة الياء أما وسكوهنا فتحها عن ُيبحث اإلضافة ياء/3

 .مفتوحة فإهنا[36: النمل]   ے ءاتان  إال ساكنة وكلها التالوة يف وحذفها
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ا ِتيء فال األصول من ليست أي الكلمة عن زائدة إالّ  تكون ال اإلضافة ياء/1  من الم 

 وأما(/  نفسك ـ نفسه ـ نفيس: )  فنقول الضمري وكاف الضمري كهاء فهي أبدا الفعل

[ 16:إبراهيم(] ے وعيد)  كلمة مثل الكلمة أصل عىل  زائدة تكون فقد الزائدة الياء

(] ے املهتد فهو) كلمة مثل للكلمة الما تكون وقد( د ع و)  الكلمة هذه وأصل

 ( . ي د هـ)الكلمة هذه وأصل[ 11:اإلرساء

 عىل ويوقف الوقف عند فتحذف الزائدة الياء أما بالسكون عليها نقف اإلضافة ياء/5

 . بالسكون قبلها ما

 

  

 

 

 

 

 

   اهلمز أحكام 
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 .وصل ومهز, قطع مهز: نوعان العرب لغة يف اهلمز

 البـاب هـذا يف املرادة وهي.)اخلطو,والوصل, االبتداء يف تثبت التي هي: القطع فهمزة *

. ) 

 .الوصل حالة يف وتسقط,  ابتداء تثبت التي هي:  الوصل ومهزة *

 العـرب غريهـا ولـذلك,  وصعوبة مشقة هبا النطق ويف,  املخرج بعيد حرف  اهلمزة إن ثمّ 

:  أقسـام أربعـة إىل اهلمـزة تغيـري وينقسـم,  وتسهيلها, ختفيفها إىل قصدا أحواهلا بعض  يف

 .اإلسقاط,  النقل,  اإلبدال,   التسهيل

 :  التسهيل ـ 1

 .التيسري: لغة

 اهلمـزة فتكـون)  2 حلركتهـا املجـانس احلـرف وبـني بينهـا 1بـاهلمزة النطق هو: اصطالحا

 (.الياء وبني بينها واملكسورة, الواو وبني بينها واملضمومة, األلف وبني بينها املفتوحة

 ( . جاءمهة, أهّتخذ, أمهة) :وتقرأ. أمةجاء  ,  أأختذ,  أ ِئمة  :أمثلة

                                                           

ة  والعرشين  مخسة: ) اهلمزة ـ اهلمزة املسهلة هي من احلروف الفرعية , واحلروف الفرعية الزائدة عىل التسع 1

 املسهلة, األلف املفخمة, الصاد كالزاي, األلف املاملة, الغنة ( .

ـ   لقد جرى األخذ عند أهل املغرب يف النطق باأللف املسهلة ) هاءخ  ( خالصة مطلقا , وبه قال اإلمام احلافظ أبو   2

بن حدادة املريس الفايس,  وفصل أبو عمران موسى عمرو الداين تبعا لإلمام سيبويه , ومنعه اإلمام أبو شامة ,

 (.22فجوزه يف املفتوحة دون املضمومة واملكسورة . ) انظر فتح املعطي , للشيخ املتول ص
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 : مالحظة

ــد ال  ــب ب ــى أن للطال ــة يتلق ــن بالتســهيل النطــق كيفي ــن التســهيل ألن, جمــاز شــيخ م  م

 . الرجال أفواه من إال تؤخذ ال التي الكيفيات

 : اإلبدال ـ  2

,  بمعنـى كلهـا -البـاء بكرسـ - البـْدل و البديل و -بفتحتني - بدل باب من:  لغة

  تهوأبدل

 غـريت بمعنـى تبـديال وبدلتـه, مكانه الثاين وجعلت األول نحيت إذا إبداال بكذا

 حلركة جمانس بحرف اهلمزة إبدال وهو : اصطالحا.                                   صورته

 (.اللفظ من اهلمزة حذف مع)  قبلها الذي احلرف

 (. اهلل يواخذكم ال...)..... اهلل يؤاخذكم ال :مثل,  واوا اهلمزة كإبدال ـ

 (. امرنا جاء..................) أمرنا جاء :مثل, ألفا اهلمزة وإبدال ـ

  :مثل, ياء اهلمزة وإبدال ـ
ِ
 ................ ) أخيه وعاء

ِ
 ( .خييه وعاء

 : النقل ـ 9

 .التحويل: لغة 

 يف عنهـا لواملنفصـ قبلهـا الصحيح للساكن حركتها ونقل,  اهلمزة حذف هو: اصطالحا

 .أخرى كلمة

 ( . ْفلح قد  )  أفلح قد ( , غاسقنِذا) إذا غاسق ( ,  عوذ قل  ) أ عوذ قْل   :أمثلة

 :  يف وقع مثلام,  الكلمة من اهلمزة حذف وهو : اإلسقاط ـ4
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 الصابئون ( .......الصابون) 

  الصابئني  ( ......الصابني.) 

  :اهلمز أقسام 

 :أ قسام ثالثة عىل وهو,  كلمتني ويف,  كلمة يف يتعدد قدو,  اهلمز ينفرد قد

 (.واحدة كلمة يف ويكون)  املفرد اهلمز ـ: أوال

 ( .كلمتني ويف كلمة يف ويكون)  املزدوج اهلمز ـ: ثانيا

 .واحدة كلمة يف مهزات ثالث ـ: ثالثا

 

 : املفرد اهلمز:  أوال

 .مثله يالصقه مل الذي القطع مهز وهو ـ

 .مثله معه جيتمع مل الذي القطع مهز هو أو

 : حاالته

 : وهي حاالت أربع املفرد للهمز

 هنـاك يكـن مل إذا  يتغريــ وال ُيلفـظ أي ــ األصـل عـىل اهلمـز بقـاء وهو: التحقيق (1

 . اهلل نرص ءجا ذاإ :مثل,  للتغيري سبب

 : اآلتية احلاالت يف ويكون ـ تعريفه سبق ـ:  اإلبدال (2
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 جـنس مـن مـدّ  حرف تبدل فإهنا, الكلمة فاء  اهلمزة وكانت ,اكنةس اهلمزة وقعت إذا ـ/ أ

 يف يـرد فلـم ,الكرسـ بعـد وأمـا, واوا الضم وبعد,  ألفا الفتح بعد فتبدل,  قبلها التي احلركة

 .منه يشء القرآن

ـأملون)( ,ناـيات)  .(..أتنايخ :  )أمثلة ) (...امل ؤتفكـة)(, تاخـذه) (...تخأخـذه)(,تـاملون) (...تخ

  .(يوخذ(... ) خذؤـي  (, )املوتون) ...(ؤتونامل  ) (, كةاملوتف

 مهزهتـا فـإن)  ألفاظ سبعة وهي اإليواء  كلمة من ترصف ما: ذلك من يستثنى: تنبيه

 (:حمققة

 ــأوى ــأواه[ , 31: لنازعــاتا]  امل ــدة]  م ــأواهم [, 12: املائ ــة]  م  [, 13: التوب

ــْأُووا [, 15: احلديــد] مــأواكم  [, 13: املعــارج] ُتُ ْؤِويــه [, 16: هــفالك]  ف 

 [.51:  األحزاب] ُتْؤِوي

 أن برشـط مفتوحـة واوا تبـدل فإهنـا, الكلمـة فـاء وكانت, مفتوحة اهلمزة كانت إذا ـ/ ب

 .غري ال ضم قبلها يكون

اخذنا)   :أمثلة د( , ) تو  ّيْ ِخر(, ) ُيو  لِف(,) ُيو   .( , .. موذن( , )  ُيو 

 

 – مديـة يـاء تبـدل فإهنـا,  كرس وقبلها, الكلمة عني وكانت, ساكنة هلمزةا وقعت إذا ـ/ج

 :التالية الكلامت يف وذلك  -قبلها التي للكرسة

 لفـظ من جاء ما  بـئس مثـل بـامليم متصـال كـان سـواء : بئسـام عنـد.]ال أم 

 ( [ . بيسام( ,) بيس) ورش
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  بئيس تعـاىل قوله يف واحد موضع يف وقع, بالتنوين:  ظلمـوا الـذين وأخـذنا 

 [.165: األعراف]  "يفسقون كانوا بام بيسِ  بعذاب

  الذئب ورش عنـد و[ . 13,11,11] يوسف سورة يف مواضع ثالثة يف وقع  (

 ( .الذيب

  بئر [13: احلج ]تعاىل قوله يف :معطلة وبري . 

 :التالية الكلامت يف اهلمزة تبدل  ـ/ د

 * سأل [1: املعارج  , ](.سال)  ألفا مهزهتا تبدل 

 * النيسء  [31: التوبة ,]ـ)  األوىل اليـاء سـكون ألجل وتشدد, ياء مهزهتا تبدل  النيّس 

.) 

 * لئال  [21   : احلديد/  165:النساء/ 151:  البقرة ]بحركـة حمركة ياء مهزهتا تبدل 

 ( . لِيـ الّ )  ـ الفتح ـ املبدلة اهلمزة

 * ألهب  [11 : مـريم ,]ــ الفـتح ــ املبدلـة اهلمـزة بحركـة  حمركـة يـاء مهزهتـا لتبـد  (

 (.لي هب

 * الالئي  [1:  الطالق/  2  : املجادلة/ 1:  األحزاب] ,اآلتية احلاالت فيها جيوز  : 
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 وال)  قبلهـا األلـف يف والقرصـ املـد مـع اهلمزة يف التسهيل ورش لإلمام : الوصل عند ـ

 أزواجكـم جعـل ومـا : تعـاىل قـال[ . 1(املسهلة اهلمزة هي: ه( ) الاله(  :] ) بعدها ياء

 [.1: األحزاب]   منهن تّظهرون الاله

  :عليها الوقف عند ـ

ْومِ  وقف فإن -  .األلف يف والقرص املد مع التسهيل,  السابقان الوجهان فله,  بالر 

 (.الآلْي )  املد إشباع مع ساكنة ياء اهلمزة ُتبدل: بالسكون عليها وقف وإن -

]  أرايـتم [.1    : املـاعون] أرايـت :مثل االستفهام مهزة قبلها وقعت إذا( رأيت* )

 :الراء بعد اهلمزة يف جيوز[, 62:  اإلرساء]  أرايتك , [11 األحقاف

 (.أرآيت)  املد إشباع مع خالصة ألفا اإلبدال -

 ( .أرهيت)  األلف وبني بينها التسهيل -

 ففيهــا وصــلها عنــد أمــا,  فقــط التســهيل فيهــا(  أرأيــت) كلمــة عــىل الوقــف عنــد : تنبيــه

 .  ـ ذكره سبق كام ـ الوجهان

 * أنتم ها  [111: النساء/ 111,  66: عمران آل ]األلـف بحذف ورش اإلمام قرأ 

 :وجهان فيها وجيوز( , هأنتم)  اهلاء بعد

 (.هآنتم)  املد إشباع مع حمضة ألفا اهلمزة إبدال وهو:  اإلبدال -

 (.ههنتم)  األلف وبني بينها: يلالتسه -

                                                           

( , ومن هذا املثال ) الالء(  !رمزت لكل مهزة مسهلة  هباء حتتها نقطة ) هـ / ه( لتقريب املعنى للطالب ) فتنبه   1

 واهلل أعلم.  -السابق ذكرها –يل حالة خامسة من حاالت اهلمز املفرد يمكننا أن نعد التسه
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 * منسأته [11 سبأ ](.منساته)  ألفا مهزهتا تبدل 

 علـيهام  الطالـب ننبـه أن جيـب مسألتان هناك ولكن,  النقل حقيقة بيان سبق لقد:  النقل  (3

 : ومها

 لكـن,  اهلمـز كلمـة عـن  السـاكن احلرف ينفصل أن النقل رشوط من أن قبل من ذكرنا ـ

 وهـي( واحـدة كلمـة يف)  بالسـاكن متصـال اهلمز فيها ورد الكريم القرآن يف كلمة هناك

: ا ا)  ورش اإلمام عند فتقرأ[ 31:  القصص] ردء   (.رد 

 فـروي[ 21/ 11:احلاقة]  إين كتابِي هْ  : تعاىل قوله يف ورش اإلمام عن اخلالف وقع ـ

 .أصلية ليست اهلاء ألن املقدم وهو والثاين. وعدمه,  النقل:  الوجهان عنه

, عنــدنا املختــار هــو فيــه النقــل وتــرك «(: 1/311)  النرشــ يف اجلــزري ابــن اإلمــام قــال 

 . » العربية يف واألقوى,  لدينا واألصح

 

   :تنبيه

 :الوجهان فيجوز(  اإلنسان, اآلخرة: )  مثل إليها املنقول التعريف بالم االبتداء عند

 فيجـوز...( ألِنسـان, أال خـرة: )افتقولبعـده متحركـة بـالم واإلتيان اهلمزة إبقـاء 

, القرصـ: الثالثـة األوجـه( اإليـامن,  اآلخـرة: ) مثـل البـدل فيه فيام الوجه هذا عىل

 . الطول, التوسط

 إال  هنـا جيوز وال...( لِنسان, الِخرة,لِيامن: ) فنقول,  بالالم واالبتداء اهلمزة حذف 

 ...( .الخرة, لِيامن:) مثل بدل فيه فيام القرص
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 :كلامت ثالث يف نافع قراءة يف اهلمز إسقاط وقع لقد : اإلسقاط (1

 [.11:  احلج/  62:  البقرة( ] الصابني)             الصابئني  ـ

 قبـل البـاء وضـم اهلمـز بحـذف قرأهـا[ 61: املائـدة( ] الصابون)            الصابئون  ـ

 .الواو

 قبـل اهلـاء وضـم اهلمـزة بحـذف قرأهـا[ 31: التوبـة( ] يضاهون)           يضاهئون  ـ

 .الواو

 

   املزدوج اهلمز:   ثانيا 

  : أقسامه* 

 .كلمة يف يقع ما ـ:  قسمني إىل املزدوج اهلمز ينقسم

   .كلمتني يف يقع ما ـ                                                             

 

 مفتوحــة/ توحتــانمف: )أنــواع ثالثــة عــىل ويكــون : 1واحــدة كلمــة يف املــزدوج اهلمــز( . أ

 (.  فمكسورة مفتوحة/  فمضمومة

 

 : موضعا وعرشين واحد يف كلمة عرشة ثالث يف القرآن يف هذا وقع : املفتوحتان 

                                                           

 وهذا النوع ال يقع إال بعد مهزة االستفهام . ) أي اهلمزة األوىل استفهامية, والثانية إما قطعية أو وصلية(  1
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 [ .11:~يس/ 6: البقرة] أأنذرهتم  ـ

 21: النازعـات/ 12, 61, 61,  51: الواقعـة/11:الفرقـان/ 111: البقـرة]   أأنتم  ـ

.] 

 [ .   21: انعمر آل]   أأسلمتم  ـ

 [ . 11:  عمران آل]  أأقررتم  ـ

 [ .62:  األنبياء/ 116:   املائدة]   أأنت  ـ

 [ . 12:  هود]  أألد  ـ

 [ .31:  يوسف]  أأرباب  ـ

 [ . 61: اإلرساء]  أأسجد  ـ

 [ . 11:  النمل]  أأشكر  ـ

 [ .23:  ~يس]  أأختذ  ـ

 .[ 13:  املجادلة]  أأشفقتم  ـ

 [ .16:  امللك]   أأمنتم  ـ

 [ . 11:  فصلت]   أأعجمي  ـ

 :وجهان  الثانية اهلمزة يف جيوز: حكمها*

 ( .  املقدم وهو) ألفا تبدل أي: اإلبدال ـ

 .بني بني التسهيل ـ
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 الكـريم القـرآن يف كلـامت أربـع يف النـوع هـذا وقـع وقد: فمضمومة مفتوحة

 :وهي

 [.15: عمران آل]  نبئكم أأُ   ـ

 [.1: ~ص] الذكر عليه أأنزل  ـ

 [.11:  الزخرف]   ُشهدوا أأ  ـ

 [.25: القمر]  عليه الذكر ُ لقي أأ  ـ

 

 . بني بني الثانية اهلمزة تسهـل و,  األوىل اهلمزة حتقق -:حكمها*

 :موضعا ثالثني يف كلامت تسع يف النوع هذا وقع وقد :فمكسورة مفتوحة

 [. 1: فصلت/  21: العنكبوت/  55: النمل/  11: األنعام]   أإّنـكم  ـ

 [. 11: الشعراء]   لنا أإنّ   ـ

 .[52: الصافات/  11: يوسف]   أإّنـك  ـ

  /11:السجدة/ 12:املؤمنون / 66:مريم / 11. 11:اإلرساء]   أإذا  ـ

 [ 3: ~ق  /53 .16:الصافات

 .[61-63-62-61-61:  النمل]   أإله  ـ

 [. 21: السجدة/ 11-5:  القصص/ 13: األنبياء/ 12: التوبة ] أئمة  ـ

 [.11: ~يس]  ذّكرتم أإن  ـ

 [.16: الصافات]  أإفكا  ـ
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 [ .11: النازعات/ 61:النمل/ 36: الصافات]   أإّنـا  ـ

 . بني بني الثانية وتسهل األوىل اهلمزة حتققق: حكمها* 

 :تنبيه

 :التالية احلاالت ففيها,  وصل زةمه االستفهام  مهزة بعد وقعت إذا ـ

 :الوجهان ففيها أا هلل   أا لذكرين : مثل مفتوحة الوصل مهزة كانت إذا* 

 مثل( بعدها الالزم الساكن ألجل  املد إشباع مع)  مد حرف الوصل مهزة تبدل: 

 (.آهلل(  ) آلذكرين)  

 مقدم األول والوجه –( مد غري من)  بني بني تسهل-  

 -  حتـذف فإهنـا أاِستغفرت, أاِصطفى, أاِطلع :مثل مكسورة الوصل مهزة تكان إذا* 

 (.أْستغفرت, أصطفى, أّطلع: ) وتلفظ -الوصل مهزة أي

 

 : قسمني عىل وهو :كلمتني يف املزدوج اهلمز( .ب

 ( .مضمومتني/ مكسورتني/ مفتوحتني)  وتكونان: احلركة يف املتفقتان اهلمزتان 

 مفتوحـــة/ فمكســـورة مفتوحـــة)  وتكونـــان: احلركـــة يف املختلفتـــان اهلمزتـــان 

 (.فمكسورة مضمومة/ فمفتوحة مكسورة/ فمفتوحة مضمومة/ فمضمومة

  :املفتوحتان (1

 :موضعا  وعرشين تسعة يف لفظا عرش سبعة يف القرآن يف النوع هذا وقع لقد

 [. 5:  النساء]  أموالكم السفهاء  ـ



 
 

 

  

110 

 [. 6:  ملائدةا/ 13:  النساء]  منكم أحد جاء أو  ـ

 [.61: األنعام]  املوت أحدكم جاء  ـ

 [ .11: األعراف]   أصحاب تلقاء    ـ

 [  .15: فاطر/  61:  النحل/  11: يونس/  31:  األعراف]  أجلهم جاء    ـ

 [.21: املؤمنون/  11. 12. 66. 51. 11:  هود]   أ مرنا جاء    ـ

 .[111. 16: هود]  أ مرربك جاء    ـ

ال جاء    ـ  [.11: القمر/  61:احلجر]  ء 

 [.61: احلجر]  أ هل جاء    ـ

 [ .65:  احلج]   تقع أن السامء    ـ

 .[11:  املؤمنون]  أحدهم جاء    ـ

 [  .51:  الفرقان]   يتخذ أن شاء   من  ـ

 [ .21: األحزاب]  يتوب أو شاء   إن  ـ

 . [11 :احلديد/  11: غافر]   اهلل أمر جاء    ـ

 [ .11: حممد]   أرشاطها جاء    ـ

 [ .11: املنافقون]  أجلها جاء    ـ

 [ . 22: عبس] أنرشه شاء    ـ

 :  وجهان الثانية اهلمزة يف جيوز: حكمها
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[,) 61:احلجر( ] لوط ءال جاء)  موضعني يف إال, ]  املقدم وهو ألفا إبداهلا أي:  اإلبدال ـ

 [التسهيل فيهام املقدم [, 11:القمر( ] فرعون ءال جاء

 . بني بني التسهيل  ـ

  : املضمومتان  2

 :             وهو واحد موضع يف واحدة كلمة يف إال النوع هذا يقع مل

 . [32: األحقاف]    ُلئك أ أولياءُ   ـ

 : حكمها 

 (. املقدم وهو)  ساكنة واوا الثانية تبدل ـ: الوجهني جواز

 .بني بني لالتسهي ـ                  

 :موضعا عرش سبعة يف لفظا عرش مخسة يف ذلك وقع وقد :املكسورتان 2

   ـ
ِ
 [.31: البقرة]  كنتم إِن هؤالء

  من  ـ
ِ
 [.21. 22: النساء]  إال النساء

  ومن  ـ
ِ
 [.11: هود]  إسحاق وراء

  ألمارة  ـ
ِ
 [.53: يوسف]  ريب رحم ما إال بالسوء

   ـ
ِ
 [.15: ~ص/ 112 اإلرساء]  إال هؤالء

   ـ
ِ
 [.33: النور]  أردن إن البغاء

  من  ـ
ِ
 [.111: الشعراء]  كنت إن السامء

  من  ـ
ِ
 [.5: السجدة]   األرض إىل السامء



 
 

 

  

112 

  من  ـ
ِ
 [.32: األحزاب]  اتقني إن النساء

 [.51: األحزاب]  أراد إن النبيء  ـ

  بيوت  ـ
ِ
 [.53: األحزاب]   أن إال النبيء

   ـ
ِ
 [.55: األحزاب]  إخواهنن آباء

  من  ـ
ِ
 [.1: سبأ]  ذلك يف إن السامء

   ـ
ِ
 [.11: سبأ]  إياكم هؤالء

  يف  ـ
ِ
 [.11: الزخرف]  إله السامء

 : حكمها

 :وجهان الثانية اهلمزة يف جيوز

 (. املقدم وهو) ساكنة ياء الثانية إبدال  ـ

 . بني بني التسهيل ـ

   :تنبيه

 )  السابقة اآليات من موضعني يف
ِ
 [. ) 31: البقـرة( ] كنـتم إِن هـؤالء

ِ
( ] أردن إن البغـاء

 :  الكرس خفيفة ياء  ( الثانية اهلمزة أي)  إبداهلا وهو ثالث وجه  يوجد[. 33: النور

 ( 
ِ
 ( , ) كنتم يـِن هؤالء

ِ
 ( .أردن يـِن البغاء

 .   لقرصا مع مدية ياء إبداهلا وهو( ,  أردن إن البغاء:)  يف رابع وجه وهناك ـ

 :  موضعا عرش تسعة يف لفظا عرش أربعة يف النوع هذا وقع وقد:فمكسورة مفتوحة 3

 [.111: األنعام/ 133: البقرة]  إذ شهداء    ـ
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 [.11/61: املائدة]  إىل البغضاء    ـ

 [.111: املائدة]  إن أشياء    ـ

 [.23: التوبة]  استحبوا إن أولياء    ـ

 [.21: التوبة]   اهلل إن   شاء   إن  ـ

 [.66: يونس]  يتبعون إن رشكاء    ـ

 [.21: يوسف]  إنه والفحشاء    ـ

 [.51: يوسف]  إخوة وجاء    ـ

 [.112: الكهف]  إّنا أولياء    ـ

 [.52: الروم/ 11: النمل/ 15: األنبياء]  إذا الدعاء    ـ

 [.11: األنبياء/  3: مريم]   نادى إذ زكرياء    ـ

 [.21: السجدة]   األرض إىل املاء    ـ

 [.1: احلجرات]  إىل تفيء    ـ

 [.61: الشعراء]  إبراهيم نبأ  ـ

 :حكمها

 .واحدا وجها بني بني الثانية اهلمزة تسهـل 

 :وهو واحد موضع يف إال  النوع هذا يقع ومل: فمضمومة مفتوحة 4

 [.11: املؤمنون]  كذبوه رسوهلا ُأمة    جاء   كلام  ـ

 . واحدا وجها بني بني الثانية اهلمزة تسهـل: حكمها 
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 موضـعا عرشـ أربعـة يف لفظـا عرشـ اثنـي يف النـوع هذا وقع وقد: فمفتوحة مضمومة 1

 :وهي

 [.13: البقرة]  إهنم أال السفهاءُ   ـ

 [.111: األعراف]   أصاهبم نشاءُ   ـ

 [.155: األعراف]  أنت تشاءُ  من  ـ

 [.31: التوبة]   أعامهلم سوءُ   ـ

 [.11: هود]   أقلعي ياسامءُ   ـ

 [.32: النمل/ 13: يوسف]   أفتوين املألُ   ـ

 [. 6: األحزاب]   أوىل النبيءُ   ـ

 [.51: األحزاب]  يستنكحها أن النبيءُ   ـ

 [.21/21: إبراهيم]  تر أمل  يشاءُ  ما  ـ

 [.31: النمل]  أيكم املألُ   ـ

 [.21: فصلت]  اهلل أعداء  جزاءُ   ـ

 [.1: املمتحنة]   أبدا البغضاءُ   ـ

 (.مفتوحة واوا  الثانية إبدال)  فقط اإلبدال فيها: حكمها

 :وهي موضعا عرش ستة يف لفظا عرش أربعة يف النوع هذا وقع : فمفتوحة مكسورة 7

  خطبة من  ـ
ِ
 [.235:  البقرة]  أكننتم أو النساء

   ـ
ِ
 [.51: النساء]  أهدى هؤالء
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  من  ـ
ِ
 [.212:  البقرة]  تضل أن  الشهداء

   ـ
ِ
 [. 21:  األعراف]  أتقولون  بالفحشاء

   ـ
ِ
 [.31:  األعراف]  أضلونا هؤالء

  من  ـ
ِ
 [.51:   األعراف]  ِما أو املاء

 [32:   االنفال] ايتنا أو السامء  ـ

 [.16:   بيوسف موضعان] أخيه وعاء  ـ

 .[ 11:  االنبياء] ءاهلة هؤالء  ـ

 [.11:  الفرقان] هم أم هؤالء  ـ

 [.11:  الفرقان] أفلم السوء مطر  ـ

 [. 11:  الشعراء] ءاية السامء  ـ

 [. 55: األحزاب]  أخواهتن أبناء  ـ

  يف  من  ـ
ِ
 [.11-16:  امللك]   أن السامء

 . واحدا وجها مفتوحة ياء إبداهلا: حكمها

 موضـعا وعرشـين ثامنيـة يف لفظـا عرشـ تسـعة يف النـوع هذا وقع:فمكسورة مضمومة 7

 :وهي

 [.16: النور/ 65: يونس/ 213. 112:  البقرة]  إىل يشاءُ   ـ

 [.11: فاطر/ 15: النور/ 13:  عمران آل]  إنّ  يشاءُ   ـ

 [.212:  البقرة]   إذا الشهداءُ   ـ
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 [.11: عمران آل]   قىض إذا يشاءُ  ما  ـ

 [.13: األنعام]  ربك إنّ  شاءُ ن من  ـ

 [.111: األعراف]  أنا إن السوءُ   ـ

 [.11: هود] إنك نشاءُ  ما  ـ

 [.51. 21: الشورى/ 111:  يوسف]  إنه يشاءُ   ـ

 [.5:  احلج]  أجل إىل نشاءُ  ما  ـ

 [.6: النور]  إال  شهداءُ   ـ

 [.21:  النمل] إين املألُ   ـ

 [.1: ريمم] إّنا زكرياءُ   ـ

 [.15: فاطر]  اهلل إىل الفقراءُ   ـ

 [.21:  فاطر]  اهلل إن العلامءُ   ـ

 [.13: فاطر]  بأهله إالّ  اليّسءُ   ـ

 [.11: الشورى]  إناثا يشاءُ  من  ـ

 [.51. 15:   األحزاب]  إّنا النبيءُ  أهيا يا  ـ

 [.1: الطالق/ 12:  املمتحنة]  إذا النبيءُ  أهيا يا  ـ

 [.3:  التحريم]  إىل النبيءُ   ـ

 :الوجهان فيها جيوز: حكمها

 .-املقدم وهو – مكسورة واوا( الثانية اهلمزة أي)  إبداهلا  ـ
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  . بني بني التسهيل  ـ

 

 ( املزدوج اهلمز أحكام ملخص جدول) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهمز المزدوج 

 

 

 

 

كة ) أأ, أُأُ, إإ(الهمزتان المتفقتان في الحر ننظرللهمزة   الهمزتان المختلفتان في الحركة: 

 األولى فإن كانت: 

.مفتوحة: ففيهاالتسهيل فقط 

.مكسورة: ففيها اإلبدال فقط 
مضمومة: ننظر للهمزة  الثانية 

فإن كانت:    

 لوجهان: اإلبدال) وهو المقدم(فيها ا

ـ التسهيل                  
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    واحدة كلمة يف مهزات ثالث: ثالثا 

 

 :وهي كلامت ثالث إالّ  ذلك من  القرآن يف ليس ـ

1.  خري أآهلتنا  [51 الزخرف.] 

2.  أآمنتم 1  [11: الشعراء/ 11: طه/ 123: األعراف.] 

3.  ءاآلن    [11. 51: يونس]. 

 : الثالث الكلامت هذه حكم

                                                           

ة ساكنة, ولقد أمجع القراء ـ  إن كلمة ) أآمنتم( أصلها:  أأْأمنتم بثالث مهزات , األوىل والثانية مفتوحتان والثالث 1

عىل إبدال الثالثة  حرف مد من جنس حركة ما قبلها , فأبدلت ألفا ) أأامنتم( , فتجتمع يف هذه احلالة مهزتان 

 مفتوحتان , فيصري للكلمة حكامن: 

 تسهيل الثانية مع حتقيق األوىل مع ثالثة البدل: أهامنتم 

  ْْامنتم( فيجتمع ألفان : وهذا الجيوز يف لغة العرب , لذلك ال اإلبدال: وهو إبدال الثانية ألفا فتصري )أا

 إال حكم التسهيل ) وكلمة أآهلتنا هلا نفس حكم أآمنتم(. يبقى
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)  واحـدا وجهـا الثانيـة اهلمـزة وتسهل, األوىل اهلمزة فيها حتقق( أآمنتم/  أآهلتنا)  .1

 (.أهامنتم/ ناأهاهلت

 : حاالت مخس ففيها[  11,  51:يونس]1( ءاآلن)  كلمة أما .2

 . تستعجلون به كنتم وقد ءاآلن به ءامنتم وقع ما إذا أثمّ  :51 اآلية -

                                                           

هبمزة مفتوحة ممدودة وبعدها نون مفتوحة ,  "آن "ـ  كلمة ) ءاآلن(: أ ْاآلن )  أٍاٍ ل أٍان( . أصل هذه الكلمة 1

للتعريف. ثم دخلت عليه مهزة االستفهام ,  "أل "ارض, ثم دخلت عليه وهي اسم مبني, علٌم عىل  الزمان احل

فاجتمع فيها مهزتان مفتوحتان متصلتان األوىل مهزة استفهام, والثانية مهزة وصل, وقد أمجع أهل األداء عىل 

يشء من  استبقاء اهلمزتني والنطق هبام معا, وعدم حذف إحدامها , ولكن ملا كان النطق هبمزتني متالصقتني فيه

العرس واملشقة أمجعوا عىل تغيري اهلمزة الثانية , وإن اختلفوا يف كيفية هذا التغيري  , فمنهم من غرّيها بإبداهلا ألفا مع 

إشباع املد نظرا اللتقاء الساكنني, ومنهم من سهلها بني اهلمزة واأللف , وهذان الوجهان جائزان لكل من القراء 

ل حركة اهلمزة التي بعد الالم إىل الالم مع حذف اهلمزة, وحينئذ يكون له ثالثة ثم إن ورشا قد قرأ بنق العرش

 أوجه:

إبدال اهلمزة الثانية التي هي مهزة الوصل ألفا مع املد نظرا لألصل وهو سكون الالم, ولعدم االعتداد  -1

 بالعارض وهو حترم الالم بسبب نقل حركة اهلمز إليها.

طرحا لألصل, واعتدادا بالعارض وهو حترم الالم بسبب نقل حركة  إبدال مهزة الوصل ألفا مع القرص -2

 اهلمزة إليها.

 تسهيل مهزة الوصل بينها وبني األلف -9

املد.  -التوسط -* كام ال خيفى أن لإلمام ورش يف مّد البدل املغرّي بالنقل الواقع بعد الالم ثالثة أوجه: القرص

عىل مجيع أوجه مهزة الوصل بل تتحقق عىل بعضها دون البعض ولكن هذه الوجوه الثالثة يف البدل ال تتحقق  

 . (.147اآلخر, وخالصة ما ذكره العلامء لورش يف هذه الكلمة أن له فيها مخس حاالت.   ) انظر البدور الزاهرة 
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 . املفسدين من وكنت قبل عصيت وقد ءاآلن :  11 اآلية -

 هبا يبدأ أي)  وصلها مع بعدها واقع أو,  عليها سابق بدل عن انفرادها -: األوىل احلالة 

  أوجـه سبعة احلالة هذه يف فله(. عليها يوقف وال

 (11 باآلية خاصة احلالة وهذه) 

 البدل ثالثة  الالم يف وعليه,  املد إشباع مع ألفا الوصل مهزة إبدال 

  (2/1/6) 

 (.2/1/6) الالم يف السابقة الثالثة األوجه مع بني بني الوصل مهزة تسهيل ثم 

 فقط القرص  الالم يف وعليه,  القرص مع ألفا صلالو مهزة إبدال ثم  

 (سبعة األوجه فتصري) 

 

 البدل الم الوصل مهزة

 (2/1/6)  أوجه 3 طوال املد

 (2/1/6)  أوجه 3 التسهيل

 فقط القرص قرصا املد

 

 يبدأ أي) عليها الوقف مع بعدها واقع أو عليها سابق بدل عن انفرادها-:الثانية احلالة

 باآلية خاصة أيضا احلالة وهذه: ) أوجه تسعة احلالة هذه يف فله( ليهاع ويوقف هبا

11.) 
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 (.2/1/6) أوجه ثالثة الالم  يف وعليه املد إشباع مع ألفا الوصل مهزة إبدال -

 (.2/1/6) أوجه ثالثة الالم  يف وعليه املد قرص مع ألفا الوصل مهزة إبدال -

 فتصري(. 2/1/6) أوجه ثةثال الالم يف وعليه  بني بني الوصل مهزة تسهيل -

 .تسعة األوجه

 البدل الم الوصل مهزة

 ثالثةأوجه طوال املد

(2/1/6) 

 ثالثةأوجه قرصا املد

(2/1/6) 

 ثالثةأوجه التسهيل

(2/1/6) 

 

)  وصلها مع قبلها بدل مع اجتامعها( 51 باآلية خاصة وهي): الثالثة احلالة

 :وجها عرش ثالثة احلالة هذه يف هفل( قبلها 51 يونس "به آمنتم" مع كاجتامعها

 ثم, والقرص املد مع الوصل مهزة إبدال وعليه "به آمنتم " وهو قبلها البدل قرص ـ

 .الالم قرص الثالثة األوجه هذه من كل وعىل تسهيلها

 منهام كل وعىل,  تسهيلها و املد مع الوصل مهزة إبدال وعليه "آمنتم" البدل توسيط ـ

 .فقط الالم قرص وعليه,  القرص مع مّدا اهلمزة إبدال ثم, وقرصها الالم توسيط
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 مدّ  منهام كل وعىل,  وتسهيلها املد مع الوصل مهزة إبدال وعليه, "آمنتم " البدل مد ـ

 .فقط الالم قرص وعليه القرص مع اهلمزة إبدال ثم,  وقرصها الالم

 5 املد عىل ومثلها, أوجه 5 التوسط وعىل,  أوجه 3 "آمنتم " قرص عىل فيكون*) 

 .(أوجه

 

 البدل الم الوصل مهزة "آمنتم" البدل.

 تسهيل   قرص              

 طوال املد

 قرصا املد

 

 قرص

 توسط
 توسط/ قرص طوال املد/ التسهيل

  قرص قرصا املد

 طول
 طول/ قرص طوال املد/ التسهيل

  قرص قرصا املد

 

 احلالة هذه يف فله, عليها الوقف مع اعليه سابق بدل مع اجتامعها وهي:الرابعة احلالة

 (:51 باآلية خاصة: ) وجها وعرشون سبعة

 كل وعىل, تسهيلها ثم, والقرص املد مع اهلمزة إبدال وعليه "آمنتم " يف البدل قرص ـ

 (.2/1/6( )  البدل الم)  الالم تثليث الثالثة األوجه هذه من
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 وعىل, تسهيلها ثم, والقرص املد عم اهلمزة إبدال وعليه "آمنتم " يف البدل توسيط ـ

 (.2/1/6)  الالم تثليث الثالثة األوجه هذه من كل

 كل وعىل تسهيلها ثم, والقرص املد مع ألفا اهلمزة إبدال وعليه "آمنتم " يف البدل مد ـ

 (.2/1/6)  الالم تثليث الثالثة األوجه هذه من

 نيعرشو سبعة ومّده سطهوتو السابق البدل قرص من كل عىل األوجه جمموع فيكون)*

 (.وجها

 

 " البدل

 "آمنتم

 البدل الم الوصل  مهزة

 التسهيل قرص

 طوال املد

 قرصا املد

  أوجه ثالثة

(2/1/6) 

 التسهيل توسط

  طوال املد 

 قرصا املد

 أوجه ثالثة

(2/1/6) 

  التسهيل طول

 طوال املد

 قرصا املد 

 أوجه ثالثة

 (2/1/6) 
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.... عصيت وقد آالن)  تعاىل كقوله بعدها واقع بدل مع عهااجتام وهي :اخلامسة احلالة

 :وجها عرش ثالثة فيها فله[  12,  11:  يونس [( آية خلفك ملن

 والتوسط القرص الوجه هذا وعىل الالم قرص ومع, املد مع ألفا الوصل مهزة إبدال ـ

 (.آية)  ومد الالم مد ثم( آية)   وتوسيط الالم توسيط ثم(, آية)  يف الطول و

 ثم( , 2/1/6( )آية)  تثليث الوجه هذا وعىل الالم قرص مع الوصل مهزة تسهيل ـ

 (.آية)  ومد الالم مد ثم( , آية) وتوسيط الالم توسيط

 (.آية)  تثليث الوجه هذا وعىل, الالم قرص ومع, القرص مع الوصل مهزة إبدال ـ

 وعىل, أوجه مخسة تسهيلها وعىل,  أوجه مخسة املد مع الوصل مهزة إبدال عىل فيكون*)

 (.وجها عرش ثالثة األوجه فتصري, أوجه ثالثة القرص مع إبداهلا

 

 الم الوصل مهزة

 البدل

 (آية)  البدل

 طول

 أوجه ثالثة قرص

 (2/1/6) 

 توسط توسط

 طول طول
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 تسهيل

 ثالثةأوجه قرص

(2/1/6) 

 توسط توسط

 طول طول

 ثالثةأوجه قرص قرص         

(2/1/6) 

 

 : تنبيه

 من( 11) باآلية اخلاصة األوىل احلالة عىل كبريا تركيزا يركز أن الطالب عىل 

 وأما,  أيضا يونس سورة من( 51) باآلية اخلاصة الثالثة احلالة وعىل, يونس سورة

   باقي

 عليها االطالع الطالب فيكفي احلاالت. 

 لكننا للسكون العارض بمد تعلق هلا ذكرها السابق احلاالت هذه من حالة كل 

 . لذلك فتنبه, الطالب اإلكثارعىل لعدم العارض نذكر مل
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 الوصل مهزة أحكام 

  

 ،وعليه متحرك عىل يوقف وأال بساكن ُيبتدأ أال العربية اللغة يف املقررة األصول من

 مقدور غري ،وذلك باحلركة إال يكون ال ساكنا   أوهلا يكون التي بالكلامت االبتداء فإن

 بالساكن النطق إىل هبا ليتوصل الكلامت هذه أول يف زائدة مهزة جتالببا إال عليه

 . الوصل مهزة هي ،و أوهلا يف املوجود

 : الوصل مهزة تعريف

 احلمد:  نحو وصله يف وتسقط الكالم ابتداء يف تثبت الكلمة أول يف الزائدة اهلمزة هي

  هلل

 األسامء يف وتكون تقدم كام بالساكن النطق إىل هبا يتوصل ألهنا الوصل هبمزة وسميت

 أو الثالثي املايض يف وال مطلقا املضارع الفعل يف تكون ،وال واحلروف واألفعال

 ربنا} و{مثواه أكرمي}: تعاىل كقوله الرباعي األمر فعل يف تكون ال الرباعي،كام

  وصلية قطعيةوليست فيهام فاهلمزة{نعمل أخرجنا

 :حركتها

 الكرس أو لضما أو بالفتح الوصل مهزة حترك

 البارئ اخلالق اهلل هو}: نحو التعريف الم عىل دخلت إذا بالفتح حترك: الفتح/1

 {احلكيم العزيز وهو واألرض الساموات يف ما له يسبح احلسنى األسامء له املصور
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 :اآلتية احلاالت يف بالضم حترك: الضم/2

 اتل، ، ادع: نحو أصليا ضام مضموما ثالثه كان إذا األمر فعل يف ــ

 ... اعبد،اضمم انظر،اقتلوا،اخرجوا،اشكر

 ... ،استهزئ اضطرّ :نحو السدايس أو اخلاميس للمجهول املبني املايض الفعل يف ــ

 :اآلتية احلاالت يف بالكرس حترك:الكرس/ 3

 ،ومصدرمها ،وأمرمها السدايس أو اخلاميس للمعلوم املبني املايض الفعل يف ــ

،:نحو ر  ، ،انقلِْب  انقل ب   ،و ستغفارا استغِفْر، استغف  ،استنرِصْ  ،انقالب،واستنرص  

 ...استنصار

ب اهِدنا،ارِضب:نحو مفتوحا أو مكسورا ثالثه كان إذا األمر فعل يف ــ ب ،ارش   ،اذه 

ع  ...،اسم 

 وامضوا وابنوا اقضوا: نحو أصل غري ضام مضموما ثالثه كان إذا األمر فعل يف ــ

 يف الضمة عروض ،وبيان اخلمسة األفعال هذه غري نالقرآ يف وليس وائتوا وامشوا

 وياء مكسورة بضاد "اقِضُيوا" أصلها كان "اقضوا" كلمة أن هو األفعال هذه ثالث

 ساكنان فالتقى حركتها سلب تقدير بعد الضاد إىل الياء ضمة فنقلت بعدها مضمومة

 الضاد بضم "اقضوا" الكلمة فصارت الساكنني اللتقاء الياء فحذفت والواو الياء

 .األفعال باقي يف القول وكذلك الياء وحذف

 يف وردت الباقية والثالثة أسامء سبعة الكريم القرآن يف منها ورد العرشة األسامء يف ــ

 الكريم القرآن يف التي السبعة األسامء فأما.العرب كالم من القرآن غري
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 العرشة من الباقية لثالثةا األسامء وأما ابن،ابنة،اسم،اثنان،اثنتان،امرؤ،امرأة:فهي

 للقسم وهو "أيم" امليم،و فيه زيدت "ابن"ومعناها "ابنم":  فهي القرآن غري يف الواردة

 ."است" لفظ و "ألجتهدن اهلل وأيمن" نحو "أيمن" فيقال النون فيه يزاد وقد

 :  تنبيهات

 .فقياسية األسامء باقي يف أما سامعية العرشة األسامء يف الوصل مهزة*

 اهلمزة وتبقى الوصل مهزة ،حتذف الوصل مهزة عىل االستفهام مهزة دخلت ذاإ* 

 : وهي الكريم القرآن يف مواضع سبعة يف ذلك وورد مفتوحة االستفهامية

 .البقرة بسورة {عهدا اهلل عند أختذتم قل}: تعاىل قوله ــ

 .مريم بسورة { عهدا الرمحـن عند ختذ أم الغيب أطلع}: تعاىل وقوله ــ

 .سبأ بسورة {جنة به أم كذبا اهلل عىل أفرتى}: تعاىل وقوله ــ

 .ص بسورة { العالني من كنت أم أستكربت}: سبحانه وقوله ــ

 .املنافقون بسورة {هلم تستغفر مل أم هلم أستغفرت}: سبحانه وقوله ــ

 .الصافات بسورة { البنني عىل البنات أصطفى}: تعاىل وقوله ــ  

 .ص بسور {األبصار عنهم زاغت أم سخريا أختذناهم}: سبحانه وقوله ــ 

 اسم يف مفتوحة الوصل مهزة وكانت الوصل مهزة عىل االستفهام مهزة دخلت إذا* 

 تبعا املعنى فيتغري باخلرب االستفهام يلتبس لئال حذفها جيوز ال فحينئذ "أل"بـ معرف

 :وجهان حينئذ فيها وجيوز لذلك
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 ، الفرق مد هنا املد بعدها،ويسمى األصل للساكن طويلال املد مع ألفا إبداهلا: األول

 . واخلرب االستفهام بني للتفريق كذلك وسمي

 مواضع ستة يف ذلك ،وورد األداء يف املقدم هو اإلبدال ووجه  بني بني تسهيلها: الثاين

 موضعني يف "آآلن" و األنعام بسورة موضعني يف "آلذكرين": هي الكريم القرآن يف

 .النمل بسورة والثاين يونس بسورة أحدمها موضعني يف "آهلل" س،ويون بسورة

 اللتقاء منعا بالكرس الساكن ،حرك ساكن قبلها وكان الوصل مهزة اتصلت إذا* 

 اهلل قوما: ،نحو الساكنني التقاء يف األصل هو وهذا ، الوصل مهزة وتسقط الساكنني

 تقرأ هلل، احلمد ،قْل ( هلل قومنِ )،تقرأ

 قل)،(اضطرّ  فمن) نحو يف القراء بني وقع االختالف أن ،غري( هلل حْلمد قلِ )

 مضموم ثانيهام ثالث كلمتني من ساكنان فيه التقى ِما وغريها(اخرج قالت)،(ادعوا

 نحو والتاء( أدعوا قل) نحو فالالم ،"التنوين"و "لتنود" حروف أحد الساكنني وأول

 ولقد) نحو والدال( ادعوا أو) ونح والواو( أغدوا أن)  نحو والنون( أخرج قالت)

 بالضم ورش اإلمام قرأ ونحوه هذا مثل ففي( انظر فتيال) نحو والتنوين ،(استهزىء

 الساكنني بني يفصل أال هذا مثل يف ،ويشرتط الثالث احلرف لضم اتباعا

 الثالث أن عليه صدق وإن فإنه( الروم غلبِت )،(الروح قلِ )،( احلكم إن:)فاصل،نحو

 تكون أن أيضا يشرتط كام.بينهام فصلت التعريف "ال" لكن صلياأ ضام مضموم

 األول الساكن كرس أصلية غري كانت فلو أصلية ضمة الثانية الكلمة ثالث يف الضمة

ُيوا، أصله إذ( امُشوا أنِ :)نحو األصل عىل يوا أصله إذ( اتُقوا أنِ )و امش   .اتق 
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 يا) ،فتقرأ الكافرون يأهيا:نحو املد ،حيذف مد حرف بعد الوصل مهزة وقعت إذا* 

 (أهيْلكافرون

 وائتنا ،وائتوا ،وائذن اؤمتن": نحو الساكنة القطع مهزة عىل الوصل مهزة تقدمت إذا* 

 : حالتان الصورة فلهذه "،وائتوين

 الوصل مهزة بعد وقع فإذا وحينئذ قبلها بام ونحوها الكلامت هذه من كلمة وصل/ 1

 الذيُتمن:  وصال فنقرأ القراءة وصل حال يف بلهق ما حركة إىل يؤول املد فإن مد

 وليس األزرق طريق من ورش برواية خاص وهذا...،امللكوتوين اهلداتنا ،يقولوذ ن،

 .الروايات كل يف عاما

 تثبت وحينئذ "ائتنا" بكلمة كاالبتداء ونحوها الكلامت هذه من بكلمة االبتداء/ 2

 حركة قبلها،وأما ما حركة جنس من مد حرف الساكنة القطع مهزة وتبدل الوصل مهزة

 تقدم،نحو كام الفعل ثالث حلركة فخاضع احلالة هذه يف الوصل هبمزة االبتداء

 ... ،ايذن ايتنا،اومتن:
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 واإلمـالة الفتح بـاب

 

 .رضب,  فرض,  أكل: نحو. باحلرف فاه القارئ فتح هو: الفتح

 : اإلمالة

ه أي: ميال ُيميله اليشء أمال: مصدر : لغة   أي ؛ الـرمح أملـت:  قـوهلم ومنه,  مائال صري 

 .  مستقيام كان أن بعد عوجته

 غـري مـن اليـاء نحـو بـاأللف و,  الكرسـة نحـو بالفتحـة القارىء ينحو أن هي:اصطالحا

 . خالص قلب

 : قسمني إىل اإلمالة تنقسم: اإلمالة أقسام 

 . األلف مع أكثر الياء نوم,  الفتحة مع الكرسأكثر من االقرتاب وهي : كربى إمالة. (1

,  خالص قلب غري من الكرسة من قريبة وبالفتحة,  الياء من قريبة باأللف النطق هي أو ـ 

 . إضجاعا أو,  حمضة إمالة أو,  بطحا وتسمى

 .املشهور عىل فقط  طه  من اهلاء يف إالّ  ورش رواية يف هلا وجود ال وهذه ـ

 . والياء األلف وبني,  والكرسة ةالفتح بني التوسط هي:  صغرى إمالة(. 2

 . الكربى اإلمالة و الفتح بني التوسط هي أو
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 القـرآن يف ورش اإلمـام عـن املرويـة وهـي.  بـني بني أو,  أوالتلطيف,  التقليل:  وُتسمى ـ

 :اآليت التفصيل وفق, كله

 :حاالت وفيها : الياء عن املنقلبة املتطرفة األلف  

 متـال فهـذه. (   اشرتى,  القرى:) مثل الراء حرف ـ ملتطرفةا األلف أي ـ قبلها كان إذا 

 . واحدا وجها

 الوجهـان فيهـا فهذه( ,  أتى,  سعى,  رمى,  اهلدى: ) مثل. الراء غريحرف قبلها كان إذا 

 إذا إال فقـط التقليـل ففيهـا 1اآلي بـرؤوس التـي الكلامت باستثناء[  واإلمالة الفتح] 

 ألهنا,  فقط التقليل ففيها ذكراها  كلمة إال الوجهان ففيها التأنيث هاء هبا اتصلت

 . الراء ذوات من

 

 يف التي األلف وهي: ياء أصلها يكن مل وإن, ياء املرسومة و املتطرفة األلف  

 . حييى,  عيسى,  موسى:  مثل األعجمية األسامء

 : ياء واملرسومة واو عن املنقلبة املتطرفة األلف  

 :ذلك من ويستثنى واإلمالة الفتح:  الوجهان ففيها   عىلال   ,ضحى :  مثل 

 . الفتح إال فيها فليس, "النور" بسورة   زكى  كلمة ـ

                                                           

لضحى, املجموعة يف إحدى عرشة سورة: طه, النجم, املعارج, القيامة, النازعات, عبس, األعىل, الشمس, الليل, ا  1

 العلق. 
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 إذا إال فقط اإلمالة ففيها, .. (  استغنى,  العىل: )  مثل اآلي برؤوس  التي الكلامت ـ

  الوجهان ففيها التأنيث هاء هبا اتصلت

هل ما   أربع باستثناء,  الوجهان ففيه(   أّنى,  بىل,  متى) نحو : فيه األلف أصل ج 

 (. لدى,  إىل,  عىل,  حتى: )   وهي اتفـاقا الفتح ففيها كلامت

 :للتأنيث الزائدة املتطرفة األلف 

,  ف عاىل,  فِْعىل,  ُفـْعىل,  ف ْعىل:] هي أوزان مخسة للتأنيث الزائدة املتطرفة األلف لذوات ـ

 . كساىل,  اليتامى,  الشعرى,  الدنيا,  ّسلوىال:  مثل ـ[ .  ُفعاىل

)  الراء ذوات لغري والوجهان( الشعرى: مثل) الراء لذوات فقط التقليل هو:  حكمهاو

 ( . كساىل,  يتامى,  دنيا

 كرسة ومكسورة باأللف متصلة وكانت متطرفة راء يليها التي املتوسطة األلف

 وقفا اجلمع وميم, ضمري اءبالر اتصل ولو واحدا قوال متال فهذه 1إعراب

 ,  ووصال

                                                           

 ـ و مثال  الكرس األصل : نامِرق, بارئكم.  1
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 . أقطارهم, هار, أبصارهم, ديارهم,  النهار: مثاله

,  الوجهان ففيها[ 36:النساء ]سورة من موضعني يف( اجلار: ) كلمة ذلك من ويستثني

 . التقليل هو واملقدم

 : تنبيهات

 "ال" هوو للجازم حذفت "ياء" الفعل الم ألن أصال فيها إمالة ال( :متار) كلمة ـ

 .  أيضا فيها إمالة فال( اجلوار) كلمة وكذلك.  الناهية

 وإنام, إعراب كرسة ليست الراء كرسة ألن,أيضا أصال فيها إمالة ال( : أنصاري) كلمة ـ

 ( . املتكلم ضمري ياء) الياء ملناسبة هي

,  طةاملتوس األلف و املكسورة الراء بني الفصل ألجل  فيها إمالة ال( : مضارّ ) كلمة ـ

 .الثانية يف أدغمت و األوىل الراء فسكنت( مضـاْرر)  الكلمة أصل ألن

 . املقدم هو التقليل و, الوجهان فيه جيوز :"الشعراء" بسورة (جبارين) لفظ 
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 (  . خالف بال واحدا وجها يامل)  بالياء واملجرور املنصوب : (الكافرين) لفظ 

 وجها متال احلروف فهذه.) (ـه,   ي,  ر,  ح): وهي السور فواتح حروف بعض

 . الكربى اإلمالة ففيها فقط طه من اهلاء إال واحدا

 . فيها إمالة فال  ~يس  من "الياء" أيضا ويستثنى ـ

 .خالف بال واحدا وجها يقلل: (التوراة) لفظ 

 الراء تقليل فيها,..(  رآها,   رآه,  رآك)  نصب ضمري مع أو مفردة (:رأى)  كلمة 

 .واحدا قوال البدل ثالثة مع معا واهلمزة

 .فيها تقليل فال( رأْت ) تأنيث تاء أو,...(  رأيت,  رأوا)  رفع ضمري وليها فإذا ـ

 .فقط وقفا فتقلل(  القمر رأى,   الشمس رأى: )   مثل ساكن بعدها جاء وإذا ـ

 . هواملقدم والتقليل,الوجهان فيها:  "األنفال" بسورة ( أراكهم)  كلمة  

 : تنبيه

 اإلمالـة فـإن( رسام بقائها مع) لفظا الوصل يف الساكنني اللتقاء املاملة األلف حذفت إذا ـ

ى : مثـل تنوينـا السـاكن كـان سـواء,  معهـا حتذف  وأجـل [, 3: البقـرة] للمتقـني هـد 

ى ى [ , 11:الدخان] موىل   [  2: األنعام] مسم  ى [ , 11: احلرش]حمصنة قر   ضـح 

  [51: طه. ] 

 البقـرة]  اهلل نرى[ , 15:فصلت]  الكتاب موسى : مثل تنوين غري الساكن كان أو ـ

:55 , ] اهلل هـــدى [121: البقـــرة , ] التـــي القـــرى  [11:ســـبأ , ] القمـــر رأى  [

 [ .11: األنعام
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 فـيهام أمـال املنـون عـىل أو الثانيـة الكلمـة يف الساكن قبل األلف عىل القارئ وقف  وإذا ـ

ا ى : مثل وغريه املنون يف أي مع  ى  هد   .مسمًّ

 

 واالبتداء الوقف                          

 

 : واالبتداء الوقف

 وال تعـاىل اهلل كـالم فهـم ألحـد يتـأتى ال ألنـه اخلطـر، جليـل القدر عظيم الوقف باب 

 السـلف عن روي وقد.بمعرفته إال منه الرشعية األدلة استنباط وال القرآن معاين معرفة

: يقـول كـان انـه عمـر بـن اهلل عبـد عن روي ما ذلك ومن ، وتعليمه تعلمه يف يرغب ما

 عـىل السـورة وتنـزل القـرآن قبـل اإليـامن ليـؤتى أحـدنا وإن دهرنـا من برهة عشنا لقد"

 كـام منهـا عنـده يوقـف أن ينبغـي وما وحرامها حالهلا فنتعلم وسلم عليه اهلل صىل حممد

 اإليـامن قبـل  1القـرآن أحـدهم يـؤتى رجـاال   اليـوم رأينا ولقد ليوما القرآن أنتم تتعلمون

 عنـده يوقـف أن ينبغـي مـا وال زجـره وال أمره ما يدري ما خامتته إىل فاحتته بني ما فيقرأ

 يتعلمـون كـام األوقـاف يتعلمـون كانوا أهنم عىل يدل احلديث فهذا: النحاس قال. "منه

 .القرآن

                                                           

 يعني يؤتى  حفظه 1
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 ومعرفـة احلـروف ِتويـد: الرتتيـل": قـال - ترتيال لقرآنا ورتل - تعاىل قوله علّ  وعن

 تعلمـه وجـوب عـىل دليـل عنـه اهلل ريض عـل كـالم ففـي ":اجلـزري ابـن قال."الوقف

. عـنهم اهلل ريض الصـحابة مـن إمجـاع تعلمـه أن عىل برهان عمر ابن كالم ويف ومعرفته

 مـن: األنبـاري بـنا وقال"الصالح السلف من به واالعتناء تعلمه عندنا تواتر بل وصح

 اشـرتط ثم ومن":  اجلزري ابن قال ولذلك. واالبتداء الوقف معرفة القرآن معرفة متام

 أئمتنـا وكـان واالبتـداء الوقـف بمعرفتـه إال أحدا   جييز ال أن املجيز عىل اخللف من كثري

 عــن كــذلك أخــذوها ســنة باألصــابع، فيــه إلينــا ويشــريون حــرف كــل عنــد يوقفوننــا

 "أمجعني عليهم اهلل رمحة األولني شيوخهم

 قطـع عـن عبـارة فهـو: اصـطالحا وأمـا. واحلـبس الكـف   لغـة الوقـف: الوقف تعريف

 بنيـة ال القـراءة اسـتئناف بنيـة عـادة القـارئ فيـه يتـنفس زمنـا   الكلمـة آخر عن الصوت

 . عنها اإلعراض

 :  الوقف معرفة فائدة

 األدلـة واسـتنباط القـرآن معـاين ومعرفـة تعـاىل اهلل كـالم فهم عىل تعني الوقف معرفة*

 اهلل يطـع مـن":  وقـال أحـدمها فتشـهد)   (  النّبـي أتيا رجلني أن روي منه،فقد الرشعية

:  سـلم و عليـه اهلل صـىل اهلل رسـول لـه فقـال ووقف، "يعصهام ومن رشد فقد ورسوله

 ناملـؤم خلـط إذ ووقفـه لفظـه لقـبح ذلـك النّبـي لـه قال ،وإنام" أنت اخلطيب بئس قم"

 أن فـرغم"غـوى فقـد يعصـهام ومـن " يقول أن حقه هلام،وكان الرشد إجياب يف بالكافر
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 معرفة أمهية يتبني ونحوه وهبذا ولفظه وقفه قبح كره)  (  النّبي أن إال خريا قصد الرجل

 . به اجلهل تعاىل،وخطر اهلل كتاب يف الوقف

 : وهي خمتلفة باعتبارات أقسام عدة إىل الوقف ينقسم: الوقف أنواع

 : عليه الباعث إىل بالنظر الوقف أنواع

 .ونحوه النفس ضيق عند الوقف وهو: اضطراري وقف

 أوجهـا عليهـا ليعطـف كلمـة عنـد فيقـف القـراءات جيمـع ملـن وهـذا: انتظاري وقف

 .القراءات وجوه من أخرى

 الوقـف كيفيـة يف امتحانه بقصد القارئ من ي طلب الذي الوقف وهو :اختباري وقف

 .كلمةال عىل

ــاري وقــف ــاره القــارئ يقصــده الــذي وهــو: اختي  ســبب عــروضِ  غــري ومــن باختي

 التعلـق بحسـب أقسـام أربعـة إىل وينقسـم بالـذكر املقصـود هـو الوقـف وهذا.خارجي

 : اآليت التفصيل بحسب وقبيح وحسن، وكاف، تام،: واملعنوي اللفظي

 إىل االعتبار هبذا وقفال ينقسم:  واملعنوي اللفظي التعلق إىل بالنظر الوقف أنواع 

 :أقسام أربعة

 ولـذلك معنـى وال لفظـا ال.بعـده بـام لـه تعّلـق   ال كـالم عىل الوقف وهو :التام الوقف

 يـوم ملـك : يف "الدين" لفظ عىل كالوقف  اآلي رؤوس يف يوجد ما وأكثر تاما سمي
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 مـن هـدى عـىل أولئـك :  يف "املفلحـون" لفـظ عـىل كـالوقف و[ 3 الفاحتة]   الديـن

 [ .5:البقرة] املفلحون هم وأولئك رهبم

 عن أضلني لقد}: تعاىل قوله يف "جاءين" لفظ عىل كالوقف اآلي وسط يف يكون وقد*

 قـول فهـو اآلية متام ،وأما املعنى ومتام الظامل قول حكاية متام فهذا {جاءين إذ بعد الذكر

 .{خذوال لإلنسان الشيطان وكان}: تعاىل اهلل

 حتـى}: تعـاىل قولـه مـن "كذلك" لفظ عىل كالوقف بكلمة اآلية متام دبع يكون وقد* 

 " {كـذلك*  سـرتا دوهنـا من هلم نجعل مل قوم عىل تطلع وجدها الشمس مطلع بلغ إذا

 "  {وبالّليـل*  مصـبحني علـيهم لتمـرون وإنكـم}: تعاىل قوله من "بالّليل" لفظ وعىل

ــظ وعــىل ــا" لف ــن "وزخرف ــه م ــاىل قول ــوهتم}: تع ــاأب ولبي ــا ورسرا واب ــون عليه *  يتكئ

 لفـظ املعنـى ومتـام "يتكئـون"و "مصـبحني"و "سـرتا" كـل يف اآلية متام فإن. {وزخرفا

 ."وزخرفا" "وبالليل" "كذلك"

 . واضح وهو أيضا السور أواخر يف الّتام الوقف ويكون*

 .بعده بام واالبتداء عليه الوقف جيوز:  حكـمه

 : الكايف الوقف

 ما عىل الوقف هو اللفظ،أو دون املعنى جهة من بعده بام تعلق له كالم عىل الوقف وهو

ى بعـده بـام وتعلـق نفسه يف تمّ   التعلـق وجـود مـع لكفايتـه كافيـا وُسـمي ، لفظـا ال معنـ 

ــوي ــالوقف اآلي رؤوس يف ويوجــد. املعن ــىل ك ــه نحــو ع ــاىل قول ــا}: تع ــاهم وِم  رزقن

 "قلـوهبم ":تعـاىل قوله نحو ىلع كالوقف أثنائها ويف {يوقنون هم وباآلخرة} {ينفقون
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 و.   غشــاوة أبصــارهم وعــىل ســمعهم وعـىل قلــوهبم عــىل اهلل خــتم :  تعــاىل قولـه يف

 هـم ألــئك و رهبـم مـن هـدى عـىل أولئـكتعـاىل قولـه يف "رهبـم" لفـظ عـىل كالوقف

 . املفلحون

 .التام كالوقف بعده بام واالبتداء عليه الوقف حيسن: حكمه

 : احلسن الوقف

 يـؤدي عليـه الوقـف ولكن  ومعنى لفظا بعده بام وتعلق نفسه يف تمّ  ما عىل الوقف وهو

 حيســن معنـى أفهــم ألنـه عليــه الوقـف حلســن حسـنا وســمي نفسـه، يف صــحيحا معنـى

 عىل الوقف: ،ومثاله الكايف كالوقف أثنائها ويف اآلي رؤوس يف ويوجد عليه السكوت

 .  وشبهه(الرحيم)  وعىل( نالرمح) وعىل(العاملني)  وعىل( هللّ احلمد) 

 :حكمه

 رأس كـان إذا إال ومعنـى لفظـا بـه لتعلقـه بعده بام االبتداء جيوز وال عليه الوقف حيسن 

 هـو وهـذا يوجـد مل أم لفظـي تعلـق وجـد سـواء سنة اآلي رؤوس عىل الوقف ألن آية،

 سـولر عن لوروده متوافرة عليه والنصوص األداء وأهل1  العلامء مجهور عند املشهور

 اهلل صـىل النبي أن عنها اهلل ريض سلمة أم املؤمنني أم حديث يف وسلم عليه اهلل صىل اهلل

 يقـف ثـم الـرحيم، الـرمحن اهلل بسـم: يقول آية آية قراءته قطع قرأ إذا كان": وسلم عليه

                                                           

منع مجاعة من العلامء الوقف عىل رؤوس اآلي يف مثل ما ذكرنا لتعلقها بام بعدها ومحلوا ما يف حديث أم سلمة  1

 ال التعبد.ريض اهلل عنها عىل أن ما فعله صىل اهلل عليه وسلم إنام قصد به بيان الفواصل 
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ــم العــاملني، رب هلل احلمــد: يقــول ثــم ــرمحن: يقــول ثــم يقــف ث ــرحيم ال ــوم مالــك ال  ي

 هـذا أن غري أوىل، وسنته وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول هدي اتباع أن شّك  وال"الدين

 قراءتـه قطـع فلو قراءته يف مستمرا القارئ يكون بأن مرشوط  اآلي رؤوس عىل الوقف

 منـه ويمنـع قبيحـا الوقـف كان عذر غري من "للمصلني فويل": تعاىل قوله عند وأهناها

 .هتعمد إن وحيرم ،بل املراد املعنى خالف إلهيام

 :أنواع ثالثة عىل وهو :القبيح الوقف

 الوقـف لقبح قبيحا وسمي ، ومعن ى لفظ ا بعده بام لتعّلقه معناه يتم مل ما عىل الوقف/ 1 

  عليه

 ،كـالوقف معـا واملعنـوي اللفظـي التعلـق مـن فيه ملا املعنى فهم وعدم الكالم متام لعدم

: فاعله،ومثالـه دون فعـل أو ، هخـرب دون املبتـدأ  عـىل أو إليه املضاف دون املضاف عىل

 مـن "الرّصـاط" لفـظ عـىل ،الوقـف {الـدين يـوم مـالك}من "مالك" لفظ عىل الوقف

 إنام}: تعاىل قوله من "يتقبل" لفظ عىل الوقف ،أو{ملستقيم الرصاط اهدنا}: تعاىل قوله

 ...{املتقني من اهلل يتقبل

 :حكمه

 إال شـاكلها ومـا الوقـوف ههـذ مـن يشء عـىل الوقـف يتعمد أن للقارئ جيوز ال 

 الوقــف حينئــذ ويســمى نيســان أو عجــز أو عطــاس أو نفــس كضــيق  لضــورة

 مثـل إىل  امللجئـة الضـورة ذهبت فإذا. تقدم كام للقارئ مباح وهو االضطراري
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 االبتـداء صلح إن بعدها بام ويصلها عليها وقف التي بالكلمة يبتدئ الوقف هذا

 .صحيح معنى يفيد بام فيبتدئ وإال هبا

 ال}: تعـاىل قولـه عـىل كـالوقف ، مقصـود غـري معنـى أفـاد كالم عىل الوقف/ 2

 كـذلك ولـيس مطلقـا الصـالة أداء عـن النهي يوهم ألنه وذلك {الصالة تقربوا

 وال األرض يف دآبـة مـن ومـا}: تعـاىل قولـه يف "بجناحيـه" لفظ عىل الوقف ،أو

 مـن مشـاهد هـو مـا نفـي يـوهم ذلـك ألن {أمثـالكم أمم إال بجناحيه يطري طائر

: تعــاىل قولـه مــن "آمنـوا والــذين" عـىل الوقــف ،أو جيـوز ال وهــذا اهلل خملوقـات

 مغفـرة هلـم الصـاحلات وعملـوا آمنـوا والـذين شـديد عـذاب هلم كفروا الذين}

 ولـيس الشـديد العـذاب يف الكـافرين مع املؤمنني دخول يوهم ألنه {كبري وأجر

 ...كذلك

 :حكمه

 . متعمده ،ويأثم لضورة إال هعلي الوقف جيوز ال

 سـوء فيـه مـا عـىل الوقـف القبـيح من أقبح ،و قبيح معنى أفاد ما عىل الوقف/3

 إنّ  :تعـاىل قولـه يف "يسـتحيي " لفـظ عىل كالوقف وتعاىل تبارك اهلل مع األدب

 "واهلل" اجلاللـة لفـظ عـىل الوقف أو بعوضة ما مثال يضب أن يستحيي ال اهلل

 عـىل وكـالوقف {الظـاملني القـوم هيدي ال واهلل كفر الذي فبهت}: تعاىل قوله يف

 إلـه ال أّنـه فـاعلم : تعـاىل قولـه يف كام اإلثبات ذكر قبل إثبات بعده الذي النفي
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 يف " أرسـلناك " لفـظ عـىل الوقـف أو" إله " لفظ عىل القارئ وقف إن  اهلل إال

 ... ونذيرا   مبرشا إال أرسلناك وما : تعاىل قوله

 : كمهح

 بام االبتداء جيوز ال ولكنه لضورة عليه الوقف وجيوز اختيارا عليه الوقف جيوز ال

  يبتدئ بل بعده

 وقصد النوع هذا عىل الوقف  القارئ تعمد إذا أما.قبلها بام أو عليها املوقوف بالكلمة

 .باإليامن مطمئن قبله مسلم ذلك يفعل وال باهلل العياذ و كفر فقد معناه

   :تنبيهات

. اإلعـراب جهة من ال املعنى جهة من باملتأخر املتقدم يتعلق أن املعنوي بالتعلق املراد* 

 عـىل يقـف كـأن اإلعـراب حيـث مـن باملتـأخر املتقـدم يتعلـق أن اللفظي بالتعلق واملراد

 املضـاف دون املضـاف وعـىل املعطوف دون عليه املعطوف وعىل الصفة دون املوصوف

 .العكس يلزم وال املعنوي التعلق اللفظي التعلق من ويلزم. ذلك إىل وما إليه

 دون املضـاف عـىل الوقـف جيـوز ال": الفـن أهـل قـول مـن املـراد يف اجلزري ابن قال* 

 القـراءة يف حيسـن الـذي وهـو األدائـي، اجلـواز بـه يريدون إنام": وشبهه ،"إليه املضاف

 أو ذلك يتعمد أن إال للهما مكروه، وال حرام أنه بذلك يريدون وال التالوة، يف ويروق

 ."يأثم أن عن فضال   يكفر فإنه اهلل أراده الذي املعنى وخالف القرآن حتريف به يقصد

 القراء بعض يتكلفه أو املعربني بعض يتعسفه ما كل ليس": النرش يف اجلزري ابن قال*

 بـل ه،عليـ الوقـف يتعمـد أن ينبغي وابتداء وقفا   يقتيض ِما األهواء أهل بعض يتأوله أو
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  " أنـت وارمحنـا " عـىل الوقـف نحـو وذلـك األوجـه والوقـف األتم املعنى حتري ينبغي

اْغِفرْ }:تعاىل قوله يف النداء معنى عىل   "فانرصنا موالنا" بـ  واالبتداء ن ا و  ا ل  ْنـ  اْرمح   أ ْنـت   و 

ا ن  ْوال  ن ا م  اْنرُصْ ىل   ف  ْومِ  ع  افِِرين   اْلق   ويبتدئ  "حيلفون اءوكج ثم" عىل الوقف ونحو ،{اْلك 

ْيـف  }: تعـاىل قولـه يف"أردنـا إن باهلل"  بـ ا ف ك  ْتُهمْ  إِذ  ـاب  ْت  بِـام   ُمِصـيب ة   أ ص  م  ـد   ُثـم   أ ْيـِدهيِمْ  ق 

اُءوك   لُِفون   ج  ْ ا إِنْ  بِاهلل ِ حي  ْدن  ا إاِل   أ ر  ان  ـا إِْحس  ْوفِيق  ت    "ترشـك  ّال بنـي يـا" عـىل والوقـف ،{ و 

إِذْ  }:تعاىل قوله القسم،يف معنى عىل " الرشك إن باهلل"  بـ ويبتدئ ال   و  نُ  ق  ُهو   اِلْبنِهِ  ُلْقام   و 

ِعُظهُ  ا ي  كْ  ال   ُبن ي   ي  ك   إِن   بِاهلل ِ ُترْشِ ْ ُظْلم   الرشِّ ـيم   ل 
ظِ  وحتريـف ومتحـل تعسـف فكلـه... ،{ ع 

 ."مواضعه عن للكلم

 مجـع حالـة أويف ذلـك، وونحـ املعرتضـة واجلمـل والقصـص الفواصل طول يف يغتفر*

 واالبتـداء الوقـف أجيز فربام غريها، يف يغتفر ال ما والرتتيل التحقيق قراءة أو القراءات

 بـاملرخص العلـم أهـل بعض سامه الذي وهذا يبح، مل ذلك لغري ولوكان ذكر، ما لبعض

 يف القصـة أو السـورة يقـرأ أن للقـارئ يمكـن مل ملـا":النرشـ يف اجلزري ابن قال.رضورة

 الكلمـة أثنـاء يف كـالتنفس ذلك بل الوصل حالة كلمتني بني التنفس جيز ومل واحد نفس

   واالسرتاحة للتنفس وقف اختيار حينئذ   وجب

 بـاملعنى خيـل ِما ذلك يكون ال أن وحتتم واالسرتاحة، التنفس بعد ابتداء ارتضاء وتعني 

 ."بالفهم خيل وال

: ،منهـا برمـوز املصـاحف يف إليهـا شـريأ ، واالبتـداء للوقـف عالمـات العلـامء وضع* 

 ، ــ الـبعض يقـول كـام ــ قـل أو قـىل وكلمـة ــ الـبعض يقـول كـام ــ صل أو صىل:  كلمة
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 الـذي الوقـف مكـان عـىل العلامء وضعها العالمات هذه ، مـ وعالمة ج عالمة وكذلك

 إن اقـالو أهنـم إال ، اجلائزة الوصل عالمات من(  ج و وقىل صىل)  فكلمة ، عليه يوقف

 كـان وإن جـائز فوصـل:  قـىل كلمـة أمـا.  أوىل الوصـل وإنـام جـائز وقـف:  صـىل كلمة

 إذا:  مــ أما.  اجليم عالمة فيه فيام والوصل الوقف فيستوي:  ج عالمة أما.  أوىل الوقف

 )  (. بالرمز إليه ويشار املعانقة ووقف الزم وقف عندها فالوقف كلمة عىل وضعت

ــم   طرفــاه ُوِصــل لــو الــذي هــوف الــالزم الوقــف فأمــا/ 1  املــراد املعنــى غــري معنــى أل ْوه 

 حيزنـك وال" عـىل الوقف:  ومثاله. رشعيا ال أدائيا لزوما وحتتمه للزومه الزما ،وسمي

ال   }:تعــاىل قولــه مــن "قــوهلم ُزْنــك   و  ْ ــْوهُلُمْ  حي  ة   إِن   ق  ــا هللِ ِ اْلِعــز  ِيع   عــىل وكــالوقف{مج 

ْست ِجيُب  إِن ام   } تعاىل قوله من"يسمعون" ـِذين   ي  ُعون   ال  ْسـم  امْل ـْوت ى ي  ـُثُهمُ  و  ْبع  ْيـهِ  ُثـم   اهلل ُ ي   إِل 

ُعون    ...{ُيْرج 

 تـرجيح غـري مـن جائزان والوصل الوقف عنده يكون الذي فهو اجلائز الوقف وأما/2

 .الكريم القرآن يف كثري وهو اآلخر عىل ألحدمها

 أحـدمها عـىل الوقف يصح واحد حمل يف وقفان جيتمع أن فمعناه املعانقة وقف وأما/ 3

 يف"فيـه" عـىل أو "ريـب ال"عىل الوقف ومثاله.املراقبة بوقف أيضا اآلخر،ويسمى دون

لِك   }:تعاىل قوله ْيب   ال   اْلكِت اُب  ذ  ى فِيهِ  ر   "و "التهلكـة" عـىل ،وكـالوقف{ لِْلُمت ِقني   ُهد 

ال   }:تعاىل قوله يف "أحسنوا ةِ  إىِل   أ ْيِديُكمْ بِ  ُتْلُقوا و  أ ْحِسنُوا الت ْهُلك   امْلُْحِسننِي   حُيِب   اهلل   إِن   و 

} ... 
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 :  اهلبطي الوقف 

 اهلبطـي الفايس الصاميت مجعة أيب بن حممد اهلل عبد أبو العامل اإلمام إىل نسبة كذلك سمي

 مقرئا أستاذا ،وكان ئضوالفرا بالنحو عاملا اهلل رمحه كان ـ باملغرب اهلبط قبيلة إىل نسبة ـ

 131 سـنة ـ اهلل رمحه ـ تويف " الكريم القرآن وقف تقييد" آثاره أهم ،من بالقراءات عاملا

 . املغربية فاس بمدينة م 1521 لـ املوافق هـ

 اإلمـام عـن وردت كام املغريب املصحف يف الوقف مواطن ، اهلبطية بالوقوف واملقصود 

 املصـاحف يف إليهـا أشـري وقـد " الكـريم القرآن وقف تقييد" كتابه من أخذت ، اهلبطي

 (.قف) به ويراد( صه) األمر فعل اسم إىل إشارة صغري صاد بحرف املتداولة

 :اهلبطية الوقوف وضع أسباب

 الوقـوف هـذه يضـع جعلتـه التي ،األسباب بعده من تالميذه وال اهلبطي اإلمام يذكر مل

 ذهبـوا مـا مجلـة ،وهذه ذلك اىل امللجئة واعيالد بيان يف اجتهدوا الباحثني بعض ان غري

 :اليه

 أثنـاء اإلرداف أهـل إعانة هو التقييد هذا وضع إىل أدت التي األسباب من انه يبدوا/ 1

 االسـرتاحة مـن متكـنهم صـحيحة وقـوف إجيـاد عـىل العرشـ أو السـبع القراءات مجعهم

 ،ألجـل الطول هاعلي يغلب التي اآليات واسرتجاعهم تكرارهم عند النفس واسرتجاع

 . القراءات من فيها ما واستقصاء الوجوه من فيها ما استيعاب
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 يف انحـراف إىل ،أدى القـرآن ملعاين إدراكهم ،وقلة العربية باللغة الطلبة بعض جهل/ 2

 وصـله جيـوز ال مـا يصـل عليه،أو الوقف ينبغي ما غري عىل أحدهم يقف قد ،إذ التالوة

 الطلبـة أولئـك هبـا ليلتـزم الوقـوف تلـك اإلمـام فوضـع ، املعنـى فساد إىل يؤدي قد ،ِما

 . الفاسدة الوقوف ،لتجنب

 وابتـداء وقفـا قـراءهتم لتنظـيم عليهـا متفـق وقـوف إىل اجلامعيـة القـراءة يف حاجتهم/3

 .واحد بصوت

 : النبوي الوقف عن الناشئ القرآن آي عدد يف األئمة اختالف

 ألصـحابه إعالمـا اآلي رؤوس عـىل يقـف نكا انه وسلم عليه اهلل صىل النبي عن روي

 برهـة عشـنا لقـد": يقـول كـان أنه عمر بن اهلل عبد رواية يف جاء كام اآليات رؤوس أهنا

 عليـه اهلل صـىل حممـد عـىل السورة وتنزل القرآن قبل اإليامن ليؤتى أحدنا وإن دهرنا من

 القـرآن أنـتم لمـونتتع كام منها عنده يوقف أن ينبغي وما وحرامها حالهلا فنتعلم وسلم

 عليـه اهلل صـىل النبـي كـان التـي اآليـات وهـي  الفواصل أكثر يف النقلة اتفق وقد"اليوم

 كـان التـي تلـك ،وهي اآليات بعض يف بينهم االختالف ،ووقع دائام عليها يقف وسلم

 واحـدة آيـة الـبعض فعـدها أخـرى، مـرة ويصـلها مـرة عليها يقف وسلم عليه اهلل صىل

 .  أثنائها يف الوقف باعتبار آيتني اآلخر البعض وعدهاوصلها، باعتبار

 بـن لنـافع( األول املـدين عـدد) كتـاب: القـرآن آي عـدد يف ُألفـت التي التصانيف ومن 

 يسـار، بـن لعطـاء( العدد) وكتاب أيضا ، لنافع( الثاين العدد) وكتاب املدين، عبدالرمحن

( العـدد) وكتـاب هشـام، بـن خللـف( العـدد) وكتـاب الزيـات، حلمـزة( العدد) وكتاب
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 اجلحــدري، لعاصـم( العــدد) وكتـاب للكســائي،( العـدد) وكتــاب عيسـى، بــن ملحمـد

 عبيـد أيب وكتـاب معـدان، بن خلالد( العدد) وكتاب الذماري، احلارث بن حييى وكتاب

 آي عــد) وكتــاب الطــربي، حفــص أليب( القــرآن آي عــد) وكتــاب ســالم، بــن القاســم

 آي عــد يف البيــان) وكتــاب الكيــايل، العبــاس أليب( ةالبرصــ أهــل مــذهب عــىل القــرآن

 وتعيـني اآليـات عـد يف رائيـة منظومـة الشـاطبي فـريه والبـن. سـعيد بن لعثامن( القرآن

 األوىل منظومتـان، اجلعـربي الـدين ولربهـان ،(الزهـر ناظمـة) بعنـوان السـور، فواصل

( السـور آي عد يف الزهر حديقة) بعنوان والثانية ،(السور آي عد يف الدرر عقد) بعنوان

 . 

 . ،والشام والبرصة ،والكوفة، ،واملدينة مكة إىل العدد ونسب

 عبـد القـارئ اإلمـام عنـه ،رواه جبـري بـن جماهد اإلمام إىل فمنسوب املكي العدّ  فأما/1

 وعدد)(  اهلل رسول عن كعب بن أيب عن عباس ابن عن جبري بن جماهد عن كثري بن اهلل

 آية6221 فيه القرآن آي

 :رضبني عىل فهو املدين العدّ  وأّما/2

 نـافع قـال وبه مرسال، املدينة أهل عن الكوفة أهل نقل اىل وينسب:  األول املدين العدّ  ـ

 .آية6211 وهو

  نصـاح بـن شـيبة ،وصهره القعقاع بن يزيد جعفر أيب إىل وينسب:  األخري املدين والعدّ  ـ

 بـن شـيبة عـدها منهـا ،مخس آيات 6 يف اختالف وشيبة جعفر ايب وبني. آية6211 وهو

 : ،وهي جعفر أيب عند كذلك ليست وهي آيات رؤوس نصاح
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 جاءنـــا قـــد"/1 الصـــافات"ليقولـــون كـــانوا وإن"/ 12 عمـــران آل يف"حتبـــون ِمـــا"

 /1 امللك"نذير

  26. التكوير "تذهبون فأين"/  21 عبس"طعامه إىل"

 آيـة رأس جعفـر أبـو عـدها وقد11 عمران آل "إبراهيم مقام" فهي السادسة اآلية وأما

 . كذلك شيبة يعتربها ومل

 السـلمي الـرمحن عبـد أيب إىل بسـنده الزيات حبيب بن محزة فرواه:الكويف العدّ  وأما/3

 .آية6236 فيه اآلي وعدد طالب أيب بن عىل عن

 . آية6211 آياته وعدد اجلحدري وعاصم يسار بن عطاء فريويه:البرصي العدّ  وأما/1

 عـامر بـن اهلل عبـد عـن الـذماري احلـارث بـن حيـي عـن فـريوى: الشـامي لعدا وأما/5

 .آية6226 عددها وقيل آية 6221 آية ،وعدد الدرداء أيب عن اليحصبي

 :  تنبيه

 والــرأي للقيــاس فيهــا جمــال ،وال بالنقــل إال الكــريم القــرآن آيــات معرفــة إىل ســبيل ال

( يـس) ،وعـدوا آية(املر) يعدوا ومل تاوقع حيث آيتني( امل)و( املص) العلامء عدّ  ،ولذلك

 .آية( طسم)يعدوا ومل آية

 

 :اآلخر الصحيحة الكلمة عىل الوقف

. الكاملة باحلركة الوقف بحال جيوز ال إذ الوقف يف األصل وهو: بالسكون الوقف/ 1

 :مقدمته يف اجلزري ابن احلافظ يقول
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 احلركه فبعُض  ُرمت إذا إال*  احلركه بكل الوقف وحاذر 

ْوم الوقف /2  :  بالري

ْوم    الطلب هو : لغة الر 

 هـو بعضـهم وقـال صوهتا معظم يذهب حتى باحلركة الصوت تضعيف هو: اصطالحا

 أن أي بالثلـث  به، يؤتى الذي البعض العلامء وقدر ببعضها، اإلتيان أي احلركة تبعيض

 ويكـون البعيـد دون القريـب يسـمعها زمنهـا لقرصـ ثلثيهـا،ونظرا احلركة من املحذوف

ْوم الوقف  سـواء املبنـي من واملكسور املضموم ويف املعرب من واملجرور املرفوع يف بالر 

 الوقـف: مهموز،ومثالـه غـري أم مهمـوزا   أم مشـددا   أم خمففـا   عليه املوقوف احلرف أكان

 .وشبهه{والفجرِ }و{باهللِ} وعىل {نستعنيُ }و{نعبدُ } عىل

 :  تنبيهات

 النرشـ كتابـه يف اجلـزري ابـن قـال ، رْومـا االخـتالس يةتسـم اللغة علامء عادة جرت* 

 واإلخفــاء واالخــتالس. أيضــا   اإلخفــاء وغــري االخــتالس غــري القــراء عنــد فــالروم":

 التجويـد فـن يف املصـنفني بعض ذلك يف وتبعهم  "واحد  ـ اللغة علامء عند أي ـ عندهم

 إال فيـه يكـون ال الثـاين املذهب وعىل...":قال الزاهرة البدور صاحب أفاد ،كام تساهال

 القـراء اصـطالح يف االخـتالس  أن واحلقيقـة "االختالس أو باإلخفاء عنه املعرب الروم

 تبعـيض يف يشـرتكان ،فهـام احلركـة بثلـث النطـق هـو الـروم بينام احلركة بثلثي النطق هو

 : يأيت فيام خيتلفان لكنهام احلركة
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 فيـه الثابـت فـان الـروم أمـا ، الـذاهب نم أقل االختالس يف احلركة من الثابت أن/  1 

 .الذاهب من أكثر احلركة من

 . احلركات كل يف فيكون االختالس ،أما نصب وال فتح يف يكون ال الروم أن كام/2

 .بالوقف خيتص فال االختالس أما ، فقط الوقف يف الروم ويكون/ 3 

ْوم الوقف يكون*   سـميعا  " نحـو منصـوبا   يكـون أال فيـه ويشرتط املنون احلرف يف بالر 

ى" نحــو املقصــور االســم يف يكــون وأال" ــإن "هــد  ــوين ف ــدل هــذين يف التن ــا   يب  يف ألف

ْوم ويكون.الوقف نْ  يف الر   نحـو   بالسـكون الوقـف حالـة كحذفـه التنـوين بحذف املن و 

  من}
 
 مـن} {دفء  } {خـوف   مـن وآمـنهم} {يشء   كمثلـه لـيس} {قـدير   واهلل} {سوء

 .ذلك إىل وما {بعض   عىل} {حق  

ْوم*  ْوم ألن وذلك. القرص مع إال يكون ال الر   .الوصل مثل الر 

ْوم جيوز ال*  أجلـه مـن حتركت الذي الن ،وحينئذ   يومئذ   كلمة نحو عىل الوقف عند الر 

 وهـو أصلها إىل الذال فرجعت قبله ِما وانفصل الوقف يف سقط ،قد التنوين وهو الذال

 فبـالروم"جـوار  "و "غواش  "نحو عىل الوقف روم،وأّما فيه جيب فلم "يومئذْ " السكون

 يف بيــــنام ــــــ غوايش،جــــواري ــــــ الســــكون وهــــو هلــــام أصــــل فــــيهام الكرســــة الن

 يومئـذْ  جئتـك" قلنـا أصـال،فلو ولـيس الساكنني اللتقاء فيهام فالكرسة(يومئذ،وحينئذ)

 القصـة حذفت سكوهنا،فان عىل فتبقى ساكنة إال الذال تكن مل القصة ورسدنا"كذا كان

 .   "هذا يا يومئذ   جئتك" فقلنا منها عوضا التنوين دخل
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 الـذي ألن"اسـتهزئ ولقـدُ "من"الدال"و"ادعوا قُل "من"قل" مثل يف الروم جيوز ال* 

 الوقـف يف لـه تقـدير فـال قبله ما عىل بالوقف قبله ِمّا انفصل قد والالم الدال له حتركت

 اللتقـاء الكرسـ وإمـا النقـل إمـا هـو الـذي احلركة سبب زال عليهام الوقف بمجرد أي)

 .غري ال بالسكون يكون هذا مثل يف فالوقف( الساكنني

 نحـو للنقـل إمـا عارضـة بحركـة الوصـل يف حركـت التـي الكلامت يف الروم جيوز ال* 

 نحـو مـن كالراء الساكنني التقاء من للتخلص وإما ، {اوحي قُل }: تعاىل قوله من الالم

ــ أن}: تعــاىل قولــه : تعــاىل قولــه نحــو يف الســاكن قبــل اجلمــع مــيم وإمــا {النــاس ذرِ أن

سباب هبمُ  وتقطعت} علـون وأنـتمُ  حتزنـوا وال هتنـوا وال}:شأنه جل وقوله { اال  . { اال 

 .الغري بالسكون عليها الوقف ويكون

 كقولـه الوصـل يف لفظيـة بـواو املوصـولة اجلمـع مـيم عىل الوقف عند  الروم جيوز ال* 

 .{أاْنذرهتم عليهمُ  سواء}: تعاىل

 واجلنـة والزكـاة كالصـالة" مربوطة هاء املرسومة التأنيث تاء يف أيضا الروم جيوز وال* 

 واهلل}: سـبحانه وقولـه ،{الزكـاة ويؤتوا الصالة ويقيموا}: تعاىل قوله  يف كام "واملغفرة

 وال اعباإلمجـ املحض بالسكون عليه يوقف ونحوه فهذا {بإذنه واملغفرة اجلنة إىل يدعوا

 . روم يدخله

 بعـد صوت غري من الشفتني ضم عن عبارة هو اصطالحا اإلشامم: باإلشامم الوقف/9

 يف ويكـون يسـمع، وال بـالعني يـرى وهو الضم، إىل إشارة ساكنا   األخري باحلرف النطق

 "نعبدُ " وعىل"نستعنيُ " عىل الوقف نحو املبني، من املضموم ويف املعرب من املرفوع
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 :تنبيهات

 يف فــيهام الضــم حركــة يــوهم ذلــك الن املكســور يف وال املفتــوح يف اإلشــامم يكــون ال*

 احلـروف يف وخاصـة فعلـه القـراء بعـض عند لوحظ قد ،و كذلك ليسا مها بينام الوصل

ــــة ــــامم املفخم ــــالم يف كاإلش ــــن ال ــــراء ويف "اهلل" م ــــن ال ــــرمحن"م  احلــــاء يف أو"ال

 u الـرح" خطـأ   فـتلفظ" الـرجيم" نمـ اجلـيم يف وكـذا عليهـا الوقـف عنـد"الـرحيم"من

 .لذلك القارئ فليتنبه "م u الرج"و"م

 تقـدم كام "استهزئ ولقدُ "من"الدال"و"ادعوا قُل "من"قل" مثل يف اإلشامم جيوز ال* 

 .الرْوم يف

 نحـو للنقـل إمـا عارضـة بحركـة الوصل يف حركت التي الكلامت يف اإلشامم جيوز ال* 

 نحـو مـن كالراء الساكنني التقاء من للتخلص وإما ، {اوحي قُل }: تعاىل قوله من الالم

ــذرِ  أن}: تعــاىل قولــه : تعــاىل قولــه نحــو يف الســاكن قبــل اجلمــع مــيم وإمــا {النــاس أن

سـباب هبـمُ  وتقطعت} علـون وأنـتمُ  حتزنـوا وال هتنـوا وال}:شـأنه جـل وقولـه { اال   اال 

 . الغري بالسكون عليها الوقف ويكون.{

 كقولـه الوصـل يف لفظيـة بـواو املوصولة اجلمع ميم عىل الوقف دعن  اإلشامم جيوز ال* 

 .{أاْنذرهتم عليهمُ  سواء}: تعاىل

 واجلنـة والزكـاة كالصـالة" مربوطـة هـاء املرسـومة التأنيـث تـاء يف اإلشـامم جيوز ال و*

 واهلل}: سـبحانه وقولـه ،{الزكـاة ويؤتـوا الصالة ويقيموا}: تعاىل قوله يف كام "واملغفرة
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 وال باإلمجـاع املحض بالسكون عليه يوقف ونحوه فهذا {بإذنه واملغفرة اجلنة ىلإ يدعوا

 . روم يدخله

ْوم العرب استعملت*  . الوصل يف كانت كيف احلركة لتبيني الوقف يف واإلشامم الر 

ْوم*   الن ذلـك عـىل ضعيف دليل ،واإلشامم الوصل يف احلركة أصل عىل قوي دليل الر 

ْوم أصل  . اإلشامم أصل من لحركةل أظهر الر 

 :مواضع أربعة يف ويكون: باحلذف الوقف/ 4

 لقـرآن إنه}: تعاىل قوله يف "ومكنون   كريم  " نحو واملجرور املرفوع من التنوين حذف ــ

 .{ مكنون   كتاب يف كريم  

 .{بصريا به كان ربه إن بىل}: تعاىل قوله يف "وبه ربه" نحو الضمري هاء صلة حذف ــ

 : يأيت فيام ويكون:إلبدالبا الوقف/ 1

 بعـد اخلفيفـة التوكيـد نـون إبـدال ،وكـذلك الوقـف عنـد ألفـا بالنصـب التنوين إبدال ــ

ـا}: تعـاىل قولـه ومها الكريم القرآن يف اثنني موضعني يف الوقف لدى ألفا الفتح  وليكون 

ا}: سبحانه وقوله ،{ الصاغرين من  .{ بالناصية لنسفع 

: تعـاىل قولـه يف كـام عليهـا الوقـف عنـد هـاء   املفـرد باالسـم تصلةامل التأنيث تاء إبدال  ــ

  {* احلسنه واملوعظة*  باحلكمه ربك سبيل إىل ادع}

 مـا االبتـداء حال القارئ من وُيطلب. قطع أو وقف بعد القراءة يف الرشوع هو:االبتداء

 مـرتبط غري باملقصود موف مستقل بكالم إال االبتداء يكون فال الوقف حال منه يطلب

 دون بالوصـف وال فعلـه دون بالفاعـل يبتـدئ أن جيـوز فـال: وعليـه  املعنـى يف قبلـه بام
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 دون باحلـال وال املبتـدأ دون بـاخلرب وال. إليـه املشـار دون اإلشـارة باسم وال. موصوفه

 تقـدم وقـد غريهـا يف جيـوز ال مـا فيهـا فيجـوز اآلي رؤوس باستثناء وهكذا...صاحبها

 .عنها الكالم

 بحسب وقبيح وحسن وكايف تام ابتداء إىل انقسامه يف كالوقف االبتداء:  االبتداء أقسام

 . عدمه أو املراد للمعنى إفساده ،وبحسب وعدمه الكالم متام

 :تنبيه

 مـن ويبتدئ "قالوا" لفظ عىل القارئ يقف أن منه واألقبح ، قبيحا االبتداء يكون قد* 

 {أغنيـاء ونحـن فقـري اهلل إن* قـالوا الـذين قـول اهلل سمع لقد}: تعاىل قوله يف"اهلل إن"

 اهلل إن* قـالوا الـذين كفـر لقـد} {مـريم ابـن املسـيح هو اهلل إن* قالوا الذين كفر لقد}

 تبـارك اهلل مـع األدب سـوء مـن فيـه ملـا االبتـداء يف قبـيح ماثلـه ومـا فهذا. {ثالثة ثالث

 معانيــه وليــع القــرآن روليتــدب ونظــائره هــذا بمثــل البــدء مــن القــارئ فليحــذر وتعــاىل

 يغـري أو يشـينه ِمـا االحـرتاز وإجاللـه تعظيمـه مـن ،وان اهلل كـالم أنـه وليعلم ودالالته

 .فتنبه معانيه

 أول مـن يبتـدئ أن آخرها غري عىل وقف أو السورة وسط من ابتدأ إذا للقارئ ينبغي* 

 أو ألعشــاربا يتقيــد وال املــرتبط الكـالم عــىل يقــف وأن. بـبعض بعضــه املــرتبط الكـالم

 .األجزاء أو األحزاب

 :   القطع تعريف

   واإلزالة اإلبانة:  لغة



 
 

 

  

156 

 أخـرى حالـة إىل منهـا والتنقـل منهـا، االنتهـاء ،أي  رأسـا   القـراءة قطـع هـو: اصطالحا

 تـام معنـى عـىل إال الـتالوة يقطـع أال يتنبه أن القارئ وعىل عنها، االنرصاف غريها،بنية

 . حدة عىل بعده بام االستئناف حيسن

 : السكت تعريف

 .الصمت: لغة

 تـنفس غـري مـن عادة الوقف زمن دون هو زمنا   الصوت قطع عن عبارة هو: اصطالحا

 .احلال يف القراءة وصل نِي ةِ  مع

 بعضـهم فقـال وقرصـه السـكت طـول حتديـد يف األئمة  ألفاظ اختلفت:   السكت زمن

 وقـال إشـباع غـري مـن تلسـةخم سكته: وقيل قصرية سكتة: آخرون ،وقال يسرية سكتة:

 ــ اهلل رمحـه ــ الشـاطبي اإلمـام وقـال.احلرف بعد ما نسيت أنك تظن حتى تسكت: آخر

 .لطيفة قطع دون حفص وسكتة

 السـكت أن عـىل ألفـاظهم اجتمعـت فقـد ": بقولـه اجلـزري ابن اإلمام ذلك يف وفصل

 احلــدرو التحقيــق يف مــذاهبهم بحســب مقــداره يف وهــم عــادة الوقــف زمــن دون زمنــه

 بمقـدار السـكت زمـن يقـدر مـن خطـأ يتبـني هنا ومن "املشافهة حتكم حسبام والتوسط

 واهلل الـتالوة مراتـب إىل ثـمّ  الشـيوخ مـن تلقيـه كيفيـة إىل ذلك يف املرجع ،وإنام حركتني

 .   أعلم

 

 



 
 

 

  

157 

 

 :  تنبيه

ــة بعــض يتعمــد* ــواطن بعــض يف الســكت الطلب ــن)عــىل ،كالســكت امل ــن(ك ــه م  قول

 الكلمـــة وســـط يف كـــان إذا القلقلـــة حـــرف عـــىل الســـكت أو{نفيكـــو كـــنْ }:تعـــاىل

 ذلـك ،ويف اجتنابـه ينبغـي خطـأ وشـبهه،وهذا{... إْبـراهيم ، ،خْطـوات اْقـرتب}:نحو

 فــيام إال جيــوز فــال والنقــل بالســامع مقيــد الســكت أن الصــحيح ": اجلــزري ابــن يقــول

 ."بذاته مقصود ملعنى به الرواية صحت

                                                                                                                                              

   (التحريرات)  ورش قراءة أوجه 

 

 ما وكل, قراءة فهو الرواة عليه أمجع ِما القراءة أئمة من إلمام نسب خالف كل إن    

 فهو فل وإن الراوي عن لآلخذ نسب ما وكل, يةروا فهو اإلمام عن للراوي نسب

 . طريق

 ملــزم القــاريء أن أي,  الطــرق و والروايــات القــراءات عــني هــو اخلــالف وهــذا -     

 أوجـه ذلـك ومثـال,  روايتـه يف نقصـا ذلـك عـد منهـا بيشـء أخل فلو,  بجميعها باإلتيان

 عنهـا التعبـري شـاع إنو -لـورش -,  اللـني بـدل مـع البـدل وأوجـه,  الياء ذات مع البدل

 . تساهال باألوجه
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 خيتـار بـل ذلـك ونحـو الصالة أو,  التالوة أثناء كلها هبا اإلتيان جيب ال أنه العلم مع -   

 منسـوبة القـراءات تلقـي أثنـاء مجيعا هبا يؤتى وإّنام. منها واحدا وجها املصل أو القارئ

 .يرو مل وما يرو ما حتري إىل القارئ من قصدا,  وطرقها أصحاهبا إىل

,  االسـتعاذة مـع البسـملة كأوجـه واإلباحـة التخيـري سـبيل عـىل وردت أوجـه وهناك -

 وجـه بـأي اإلتيـان يف خمـري فالقـارئ, أخـرى إىل سـورة من االنتقال عند البسملة وأوجه

 ذلـك يعتـرب وال,  أجـزأه منهـا واحـد بوجـه أتـى فلـو,  كلهـا هبـا باإلتيان ملزم وغري,  منها

 وال, قــراءات هلــا يقــال ال االختياريــة األوجــه وهــذه, روايتــه يف نقصــا وال, منــه تقصــريا

 .1سبق ما بخالف فقط أوجه هلا يقال بل, طرق وال, روايات

 بـالوقف خاصة الوجوه وهذه. ذلك يبني الذي الصغري اجلدول هذا الطالب اهيا واليك

 أنظـر -الروم أو ماإلشام دون بالسكون العارض عىل الوقف حالة يف أي – الساكن عىل

 :اجلدول

 للسكون العارض اللني الياء ذات البدل

(/ 1)توســــط(/ 2)قرصــــ (1) توسط فتح (2) قرص

 (6)طول

ـــــــط  توس

(1) 

 (6) طول(/ 1) توسط (1) توسط تقليل

                                                           

, واملخترص اجلامع  ألصول   ورش لعبد احلليم قابة  11 -11انظر: البدور الزاهرة لعبد القتاح القايض ص  1. 
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 فتح ـ (6) طول

 تقليل ـ

 (1) توسط

 (6) طول

 (6) طول

 

 :منه االستفادة وكيفية,  اجلدول هذا رشح وإليك-

 اللــني مــد ومــع, فقــط الفــتح اليــاء  ذوات مــع فلــه بالقرصــ البــدل مــد القــارئ قــرأ إذا -

 [ . 2/1/6] وجوه ثالثة العارض ومع,  فقط التوسط

,  فقـط التوسـط اللني مد ومع, ,  فقط التقليل الياء ذوات مع فله بالتوسط البدل قرأ وإذا ـ

 [ . 1/6]  الطول و التوسط العارض ومع

 اللـني مـد ومـع, [ التقليـل/ لفـتحا] وجهـان اليـاء ذوات مع فله لطولبا البدل قرأ وإذا ـ

 [  6]  فقط الطول العارض ومع,  [الطول/التوسط] وجهان

 : تنبيه

 ـ...  صالته أو ورده يف _ به يقرأ البدل وجوه من واحدا وجها خيتار أن الطالب عىل ـ 1

 . اجلدول يف مبني هو كام

  لـه أي,  اجلـدول يف موضـح هـو بام يلتزم أن عليه فالبدّ  دلالب يف القرص مثال اختار فإذا ـ

 وجـوه ثالثـة العـارض ومـع,  فقـط التوسـط اللـني مـد ومـع, فقط الفتح الياء  ذوات مع

 . ـ كله القرآن يف بينها خيتار[   2/1/6]
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 خيتـار[ التقليـل/ لفـتحا] وجهـان اليـاء ذوات مـع فله,  البدل يف الطول مثال اختار وإن ـ

 الطـول العـارض ومـع,  أيضا بينهام خيتار [الطول/التوسط] وجهان اللني مد ومع, بينهام

 [ . 6]  فقط

 .  البدل يف التوسط مع وهكذا ـ

 ,واللني, البدل " الثالثة العنارص من أّي  لتقدم عربة ال أّنه الطالب ننبه ـ 2

 .  1يتغري ال ثابتا يبقى احلكم و,  " الياء ذوات و

 هـذه يف أذكرهـا مل األزرق طريـق مـن ورش اإلمـام عنـد القـراءة أوجـه بعض هناك ـ 3

 كّلهـا األسـامء   آدم   وعّلـم ":  تعاىل قوله يف ذلك ومثال,  الرواية مع تؤخذ ألهنا,  املذكرة

 [ .31: البقرة]  صادقني كنتم إن هـؤالء بأسامء أنبؤوين فقال املالئكة عىل عرضهم ثمّ 

 : وجها عرش بثامنية تقرأ اآلية فهذه ـ

,  الثانيـة اهلمزة تسهيل] "نإ ءهـؤال" ثالثة مع[ , أنبؤوين,  آدم]  البدل قرص -

 ثالثـة مـع[ ,  خالصـة مكسـورة يـاء إبداهلا,  املد إشباع مع ساكنة ياء إبداهلا

 . تسعة البدل قرص عىل األوجه فتصري[ , صادقني]  2/1/6 العارض

 وطـول,  توسـط مـع, "نإ ءؤالهــ" ثالثة مع[ , أنبؤوين,  آدم]   البدل توسط -

 . ستة البدل توسط عىل األوجه فتصري[ , صادقني]  1/6العارض

                                                           

هـ 1125ربيع األول  21م املوافق: 2111ماي  11ـ  أمتمت كتابة هذه املذكرة بحمد اهلل و توفيقه يوم اإلثنني   1

. 
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]  6العـارض طول مع, "نإ ءهـؤال" ثالثة مع[ , أنبؤوين,  آدم]  البدل طول -

 . أوجه ثالثة البدل طول عىل األوجه فتصري[ , صادقني

 . 1وجها عرش ثامنية األوجه هذه جمموع فيكون

 

  معرفتها من بد ال مصطلحات

 

 ،والراءات واإلدغامات املدود،واإلماالت، يف االختالف هي :القراءات أصول

 . الكريم القرآن مجيع يف مطردة عامة قاعدة حتت يندرج ذلك،ِما ونحو ،واهلمزات

 

 بزيادة الكلامت والتشكيل،وبني النقط يف احلروف بني اختالف هو : احلروف فرش

 هذه الن بالفرش ذلك،وسمي ونحو تأخريه أو رفح وتقديم نقصانه أو حرف

 مبثوثة هي قاعدة،بل تضبطها ،وال األصول من أصل حتت تندرج ال االختالفات

 .الكريم القرآن يف ومفروشة

 

 نظم من التهاين، ووجه األماين بِحرز املسامة الالمية، القصيدة هي :الشاطبية طريق

 املتويف الضير، الشاطبي األندليس خلف بن هفري بن القاسم أيب اهلل ويل العالمة اإلمام

                                                           

 .  21ـ 21د الفتاح القايض  صــ  انظر : البدور الزاهرة  لعب 1
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 اإلمام قبل ،فانه ورواياهتم السبع القراء طرق اإلمام فيها مجع. هـ511 سنة بالقاهرة

 يف الشاطبي اإلمام واعتمد "العرش بالقراءات" يسمى ما معروفا يكن مل اجلزري ابن

 سائر يف العلامء تلقاها وقد الداين، عمرو أيب لإلمام التيسري كتاب يف ما عىل الميته

 .بالقبول واألمصار األعصار

 

 وزن عىل المية قصيدة ،"املرضية الثالث القراءات يف املضية الدرة" : الدرة طريق

 القراءات يف التيسري حتبري كتابه مضمن اجلزري ابن اإلمام فيها نظم الشاطبية، وقافية

 الوجه عىل الثالث القراءات رياجلز ابن فيه مجع كتاب وهو للعرشة، املكملة الثالث

امه التيسري، يف السبع القراءات الداين اإلمام عليه مجع الذي  زي ن فكأنه التيسري حتبري وس 

 فلذا واحد، التيسري وطريق وطريقه العرش، القراءات لتتم بالثالث كمله حيث التيسري

 الصغرى،إذ العرشب الطريق هذا من العرش القراءات تسمية عىل القراءات علامء تعارف

 .طريق األلف ِتاوزت التي النرش طيبة طرق من بكثري أقل طرقها

 ،يف اجلزري بن حممد احلافظ العالمة اإلمام نظمها أبيات" النرش طيبة" :الطيبة طريق

 العرش، القراءات يف النرش: كتابه يف مجعه ما اإلمام فيها نظم وقد ، العرش، القراءات

 وقد العرش، بقراءاته الكريم للقرآن الثابتة الرواية طرق عتمج التي الكتب أوسع وهو

 القراءات تسمية عىل القراءات علامء تعارف ولذا طريق، ألف من أكثر صاحبه ضمنه

 استخدام يف الشاطبي أثر هذا نظمه يف واقتفى.الكربى بالعرش الطيبة طريق من العرش

 وحتصيل الفن، ذاه قواعد استحضار طالب كل عىل ليسهل الكتاب مصطلحات



 
 

 

  

163 

 أليب التيسري وكتاب الشاطبية يف ما واعتمد ورواياهتم، القراء طرق فيه ومجع مسائله،

 أبياهتا وبلغت, والطرق والروايات القراءات من الضعف عليهام وزاد ، الداين عمرو

 .بيت( 1111) ألف

 

 السور بني التكبري

  

 ترك أن ،إال عنه صحيحان نوالوجها الطيبة طريق من وعدمه التكبري حفص عن روي

 .تركه حفص عن فاملروي الشاطبية طريق من وأما األداء، يف املقدم هو التكبري

 فقال أياما وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول عن تأخر كان الوحي أن روي ما أصلهو

 عليه اهلل صىل النبي ،فقال الضحى سورة فنزلت وقاله صاحبه ودعه قد حممدا إن ناس

 خامتة مع والضحى بلغ إذا يكرب أن وسلم عليه اهلل صىّل  النبي وأمر"أكرب اهلل":وسلم

 كأيب أئمتنا من اجلمهور قول وهذا ":النرش يف اجلزري ابن قال.  خيتم حتى سورة كل

 متقدم من وغريهم السخاوي احلسن الداين،وأيب عمرو ،وأيب غلبون بن احلسن

 وقال املرشكون، كذب ملا هلل شكرا   سلمو عليه اهلل صىّل  النبي فكرب قالوا ومتأخر،

 أي ورسورا   فرحا   وقيل للكافرين وتكذيبا   عليه أنا ملا تصديقا   أكرب اهلل قال بعضهم

 ذلك يرو ومل) اهلل رمحه كثري ابن الفدا أبو احلافظ شيخنا قال":قال ثم "الوحى بنزول

 فانقطاع الوإ التكبري سبب هذا كون يعنى( ضعف وال بصحة عليه حيكم بإسناد

 .اهـ"مشهور إبطاؤه أو مدة الوحي
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 أن اعلم" ،قال اجلزري ابن احلافظ بينه كام مرشوع القرآن ختم عند التكبري :حكمه

 صحته عنهم روى ومن وأئمتهم وعلامئهم قرائهم مكة أهل عند صح التكبري

 أيب عن أيضا   وصحت التواتر حد بلغت حتى وانترشت وذاعت واشتهرت استفاضت

 سائر عن أيضا   ،ووردت العمري رواية من جعفر أيب وعن السويس رواية من عمرو

 ." القراء

 بن حممد يل قال: البزي يل قال: قال هارون بن موسى عن...": الزركيش اإلمام وقال 

 الدين عامد احلافظ قال. نبيك سنن من سنة فقْدت   التكبري تركت إن: الشافعي إدريس

 (. الشافعي أي)"للحديث تصحيحه يقتيض وهذا: كثري بن

 :صفته

  1.أكرب اهلل ويقول ،وقفة بعدها وما " الضحى" من سورة كل بعد يقف أن صفته

 

  اخلتم عند األهل اجتامع

 

 الدعاء، حلضور القرآن ختم عند وغريهم أهله اهلل لكتاب اخلاتم جيمع أن يستحب

 ـ وسلم عليه اهلل صىل ـ نّبيال عن يرد مل أنه واحلقيقة ، إليهم وثوابه ذلك نفع عود رجاء

 روى ،فقد أكثرهم عند به ومعموال السلف عند مشهورا كان ذلك لكن  هذا يف يشء

                                                           

 ـ وهذا  قول اجلمهور واال ففي املسألة خالف 1
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 رجال جيعل كان أنه عنهام اهلل ريض عباس ابن عن بإسنادمها داود أيب وابن الدارمي

 .ذلك فيشهد عباس ابن أعلم خيتم أن أراد فإذا القرآن يقرأ رجال يراقب

 إذا كان أّنه ـ عنه اهلل ريض ـ أنس عن قتادة عن صحيحني بإسنادين داود أيب ابن وروى

 . ودعا وولده أهله مجع القرآن ختم

 . وغريه ـ عنه اهلل ريض ـ مسعود ابن عن أيضا ذلك وروي

 أمامة أيب ابن وعنده جماهد إيل أرسل": قال عتيبة ابن احلكم عن داود أيب ابن وأخرج

 . "القرآن ختم عند يستجاب والدعاء القرآن، نختم أن أردنا ناأل إليك أرسلنا إنا: وقاال

: ويقولون القرآن ختم عند جيتمعون كانوا ":قال جماهد عن أيضا داود ايب ابن وأخرج

 ."الرمحة تنزل عنده

 استحبابا القرآن ختم جملس حضور يستحب":"األذكار" يف النووي اإلمام وقال

 احلُيض أمر:  وسلم عليه اهلل صىل اهلل لرسو أن الصحيحني يف ثبت فقد متأكدا

 "املسلمني ودعوة اخلري ليشهدن العيد يوم باخلروج

 اإليامن شعب يف و النبوة دالئل يف البيهقى رواه ما القرآن ختم عند الدعاء يف واألصل

 بالقرآن ارمحني اللهم" القرآن ختم عند يدعو كان وسلم عليه اهلل صىل النبي أن

 جهلت ما منه وعلمني نسيت ما منه ذكرين اللهم ورمحة وهدى ونورا أمانا يل واجعله

 . "العاملني رب يا حجة يل واجعله الليل آناء تالوته وارزقني

 صالة صىل من: »قال ، مرفوعا سارية بن العرباض عن وغريه الطرباين رواه وما

 «. مستجابة دعوة فله القرآن ختم ومن ، مستجابة دعوة فله فريضة
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 عليه اهلل صىل اهلل رسول سمعت:  قال أنه عنه اهلل ريض حصني بن عمران وحديث

 القرآن يقرءون أقوام سيجيء فإنه ، به اهلل فليسأل القرآن قرأ من: »  يقول وسلم

 «. الناس به يسألون

 رواية يف عليه نص الرتاويح، يف القرآن ختم وجيعل( فصل..)":احلنبل قدامة ابن وقال

 أجعله ، القرآن أختم:  فقلت( حنبل ابن يعني) اهلل عبد أبا سألت: لقا زياد بن الفضل

 اثنني بني دعاء لنا يكون حتى ، الرتاويح يف اجعله:  قال ؟ الرتاويح يف أو الوتر يف

 بنا وادع تركع أن قبل يديك فارفع القرآن آخر من فرغت إذا: قال أصنع كيف: قلت.

 ، أمرين بام ففعلت:  قال شئت، بام: قال عو؟أد بم قلت. القيام وأطل الصالة يف ونحن

 يقول(حنبل ابن أي) أمحد وسمعت: حنبل قال ، يديه ويرفع ، قائام يدعو خلفي وهو

 الدعاء يف يديك فارفع "الناس برب أعوذ قل" قراءة من فرغت إذا: القرآن ختم يف

 عيينة بن وسفيان مكة أهل رأيت: قال هذا؟ يف تذهب يشء أي إىل قلت الركوع قبل

 ويروي وبمكة، يفعلونه بالبرصة الناس أدركت: العظيم عبد بن العباس قال يفعلونه،

 1"عفان بن عثامن عن وذكر شيئا هذا يف املدينة أهل

 املسجد يف كله القرآن قرأت":  قال حبيش بن زر عن النجود أيب بن عاصم وروى و

 بلغت فلام - عنه اهلل يضر - طالب أيب بن عل املؤمنني أمري عىل بالكوفة اجلامع

 } عسق حم من العرشين رأس بلغت فلام القرآن عرائس بلغت قد يازر:  قال احلواميم

                                                           

1 1/719ـ الرشح الكبري البن قدامة احلنبل    
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 هو ذلك رهبم عند يشاؤون ما هلم اجلنات روضات يف الصاحلات وعملوا آمنوا والذين

 عىل أمن يازر:  وقال السامء إىل رأسه رفع ثم نحيبه ارتفع حتى بكى { الكبري الفضل

 األبرار ومرافقة املؤمنني وإخالص املخبتني إخبات أسألك إين اللهم:  قال ثم يدعائ

 رمحتك ووجوب إثم كل من والسالمة بر كل من والغنيمة اإليامن حقائق واستحقاق

 هبذه فادع ختمت إذا زر يا:  قال ثم. النار من والنجاة باجلنة والفوز مغفرتك وعزائم

 ختم عند هبن أدعو أن أمرين سلم و عليه اهلل صىل اهلل رسول حبيبي فإن الدعوات

 1" القرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 1/11ـ التمهيد يف علم التجويد    
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 املأثورة األدعية من جلملة جامع دعاء

 

 الثواب وخري العمل وخري النجاح وخري الدعاء وخري املسألة خري أسألك إين اللهم* 

 وتقبل درجتي وارفع إيامين وحقق موازيني وثقل وثبتني املامت وخري احلياة وخري

  اجلنة من العال وأسألك خطيئايت غفروا صاليت

  ورمحة وهدى ونورا إماما يل واجعله بالقرآن ارمحني اللهم* 

 وأطراف الليل آناء تالوته وارزقني جهلت ما منه وعلمني نسيت ما منه ذكرين اللهم* 

  العاملني رب يا حجة يل واجعله النهار

 معايش فيها التي نيايد يل وأصلح أمري عصمة هو الذي ديني يل أصلح اللهم* 

 املوت واجعل خري كل يف يل زيادة احلياة واجعل معادى فيها التي آخريت يل وأصلح

  رش كل من يل راحة

  فيه ألقاك يوم أيامي وخري خوامته عمل وخري آخره عمري خري اجعل اللهم* 

  فاضح وال خمزي غري ومردا سوية وميتة هنية عيشة أسألك إين اللهم* 

 وحتصن قلبي وتطهر أمري وتصلح وزري وتضع ذكري ترفع أن أسألك إين اللهم* 

  ذنبي وتغفر قلبي وتنور فرجي

  اآلخرة وعذاب الدنيا خزي من وأجرنا كلها األمور يف عاقبتنا أحسن اللهم* 
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 هبا تبلغنا ما طاعتك ومن معصيتك وبني بيننا به حتول ما خشيتك من لنا اقسم اللهم* 

 ما وقوتنا وأبصارنا بأسامعنا ومتعنا الدنيا مصائب علينا به هتون ام اليقني ومن جنتك

 وال عادانا من عىل وانرصنا ظلمنا من عىل ثأرنا واجعل منا الوارث واجعله أحييتنا

 ال من علينا تسلط وال علمنا مبلغ وال مهنا أكرب الدنيا ِتعل وال ديننا يف مصيبتنا ِتعل

  يرمحنا

 والغنيمة إثم كل من والسالمة مغفرتك وعزائم رمحتك تموجبا أسألك إين اللهم* 

  النار من والنجاة باجلنة والفوز بر كل من

 من حاجة وال قضيته إال دينا فرجته إال مها وال غفرته إال ذنبا لنا تدع ال اللهم* 

  الرمحني ارحم يا قضيتها إال واآلخرة الدنيا حوائج

 نبينا عىل اهلل وصىل النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة ويف حسنة الدنيا يف آتنا ربنا الّلهم* 

 .آمني كثريا تسليام وسلم وأصحابه آله وعىل حممد

 

 وإخواين يوفقني أن تعاىل اهلل وأرجو وبيانه مجعه أردت ما وتوفيقه اهلل بحمد تمّ 

 جميب قريب إنه الكريم لوجهه خالصا   سعينا جيعل وأن واألفعال األقوال يف املسلمني

 .وسلم وصحبه وآله حممد نبينا عىل وسلم اهلل وصىل آمني

  م 2/2111/ 21 لـ املوافق هـ1132 األول ربيع 11اإلثنني يوم
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 واملراجع املصادر قائمة

 .اجلزري البن العرش القراءات يف النرش ـ

 . القايض الفتاح عبد للشيخ الشاطبية رشح يف الكايف ـ

 (.CD) شامة أيب لإلمام الشاطبية رشح ـ

 .القايض الفتاح عبد للشيخ الزاهرة البدور ـ

 . املارغني ابراهيم للشيخ  الطوالع النجوم ـ

 . الرشويني موسى بن حممد لألستاذ ورش لرواية التوضيح ـ

 .اإلبراهيمي حممد للشيخ القرآن ِتويد يف املحجة ـ

 .معبوط أمحد لألستاذ نافع عن ورش قراءة يف النافع ـ

 .قابة احلليم عبد لألستاذ ورش رواية صولأل اجلامع املخترص ـ

 . العرايب عامر للدكتور ورش اإلمام رواية أصول ـ

 .املتويل للشيخ املرصي ورش مقدمة رشح يف املقري وغنية املعطي فتح ـ

 .أكرور مصطفى لألستاذ نافع اإلمام عن وقالون ورش روايتي ألحكام اجلامع ـ

 .رشاطي للشيخ التجويد مذكرة ـ

 . عثامن شيخ حسني للشيخ لتالوةا حق ـ
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 .السيوطي لإلمام اإلتقان ـ

  باكل عيسى بن سليامن لألستاذ الصحيحة التالوة ـ

  عثامن شيخ حسني للشيخ التالوة حق ـ
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