
 1 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 

 الحاج لخضر 1جامعة باتنة

 كلية العلوم اإلسالمية   
 

 

 

 

 

  مذكرة في أحكام التالوة         

 

 

 الشاطبيةبرواية ورش عن نافع من طريق  
 

 والتخصصات السنواتجامعة لكل المفردات المقررة في مختلف 

 ويمكن ألي أستاذ ان يقررها على طلبته

 

 

 

 :إعداد
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 القواعد العامة والضوابط األساسية لحفظ القرآن الكريم

 (من كتاب كيف تحفظ القرآن الكريم ليحي لغوثاني)

 

 . هللا تعالى والفتح مناإلخالص سر التوفيق  :القاعدة األولى

 . الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر :القاعدة الثانية

 . ت الحفظاختيار وق :القاعدة الثالثة

 . اختيار مكان الحفظ :القاعدة الرابعة

 . بالقرآن والنغمة والتغنيالقراءة المجودة  :القاعدة الخامسة

 . اإلقتصار على طبعة واحدة من المصحف :القاعدة السادسة

 . تصحيح القراءة مقدم على الحفظ :القاعدة السابعة

 . كعملية الربط تؤدي إلى حفظ المتماس :القاعدة الثامنة

 . والفرارعملية التكرار تحمي الحفظ الجديد من التفلت  :القاعدة التاسعة

 . الحفظ اليومي المنظم خير من الحفظ المتقطع :القاعدة العاشرة

 .الحفظ البطيء الهادئ أفضل من السريع المندفع :القاعدة الحادية عشرة

 . س في الحفظالتركيز على المتشابهات يدفع االلتبا :القاعدة الثانية عشرة

 . اإلرتباط بالشيخ المعلم :القاعدة الثالثة عشرة

 . تركيز النظر أثناء الحفظ على اآليات لتنطبع على صفحات الذهن :القاعدة ارابعة عشرة

 . ولزوم الطاعات وترك المعاصي.اقتران الحفظ والقراءة بالعمل :القاعدة الخامسة عشرة

 . ظمة تثبت المحفوظالمراجعة المن :القاعدة السادسة عشرة

 . الفهم الشامل سبيل الحفظ المتكامل :القاعدة السابعة عشرة

 . الدافع القوى والرغبة الذاتية في حفظ القرآن :القاعدة الثامنة عشرة

 . االلتجاء إلى هللا بالدعاء وطلب العون منه عامل مهم في حفظ القرآن :القاعدة التاسعة عشرة
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 علممقدمة في مبادئ هذا ال

 

 . مصدر جود وهو التحسين :في اللغة: تعريف التجويد

 . ، وإعطائه حقه ومستحقهة القرآن بإخراج كل حرف من مخرجههو تالو :الحفي االص

 . وغيرها والشدة واإلطباقإخراجه من مخرجه بصفاته الالزمة له كالهمس  :وحق الحرف

 . لة ونحوهاواإلماصفاته العارضة كالتفخيم واإلدغام  :ومستحق الحرف

 . صون اللسان عن الخطأ في تالوة القرآن الكريم :الغاية من التجويد

 :بنوعيهومن اللحن في تالوته  والتصحيف،حفظ القرآن من التحريف  :الفائدة من التجويد

 . والخفيالجلي 

 .القراءلية هم أئمة ومن الناحية العلمية والعم ،من الناحية المبدئية هو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :واضعة

 . الكلمات القرآنية من حيث النطق بها وآداؤها :موضوعه

الَِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب َيتْلُونَهُ ) :قال تعالى. لتعلقه بكالم هللا تعالى العلوم،هو من أشرف  :فضله

 [.21 0/البقرة] (ُهُم اْلَخاِسُرونَ  َحقَّ تِاَلَوتِِه أُولَئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن يَْكفُْر بِِه فَأُولَِئكَ 

رواه أبو داود والنسائي والدارمي وأحمد والحاكم . «زينوا القرآن بأصواتكم»: وقال ملسو هيلع هللا ىلص

 . وصححه

 األئمة،أما العلم به ففرض كفاية على مجموع  مسلم،إن العمل به فرض عين على كل  :حكمه

 . علم تفصيلي بأحكام التجويد دون-مجودا   ويحفظه-ألن المرء قد يتلقى القرآن 

 . وخفي جلي، :قسماناللحن هو الخطأ في القراءة وهو عند القراء  :اللحنحكم وقوع 

كرفع المجرور  والخاص،هو الخطأ الذي يخل بمبنى اللفظ إخالال ظاهرا يدركه العام  :الجلي-1

 . ونصبه أو إبدال الذال دال كأعوذ

واإلقالب والغنة يتعلق بكمال إتقان النطق ال بتصحيحه كترك اإلخفاء هو الخطأ الذي  :الخفي-2

 . وهذا ال يدركه إال أهل الفن وغيرها،بالمدود  ومايتعلق

 . فإن كان جليا  يأثم القارئ المتعلم بتعمده اللحن،فحكم الوقوع في اللحن تابع لنوع 

 . قدر المستطاعينبغي اجتنابه  ومعيب،وإن كان خفيا  فليس بحرام لكنه مكروه 

 مـراتب التـالوة 

  :أقسامتقسم التالوة حسب سرعة األداء إلى ثالثة 

 . هو القراءة بتمهل وتؤده واطمئنان :التحقيق-1

 . مع المحافظة على األحكام أمكن،هو االسراع في القراءة ما  :الحدر-2

 . وهو حالة وسطى بين التحقيق والحدر :التجويد-3
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وذلك بالسماع والتلقي  بالتجويد،ب أن يتعلم التجويد على يد شيخ عالم يجب على الطال: تنبيه

 . تى يتقن التالوة إتقانا  جيدا  والمشافهة، ويكون التعلم بمرتبة التحقيق ح

 

 

     

 

 الكسائي حمزة عاصم ابن عامر أبو عمرو ابن كثير نافع القارئ
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األزر  الطريق

 ق

            

 

 

 

 

 القارئ
أبو جعفر يزيد بن    

 القعقاع

يعقوب بن إسحاق   

 الحضرمي 
 خلف بن هشام         

 الراوي 
ابن   

 وردان 
 الحداد   الوراق    روح     رويس    ابن جماز   

 

  

 القراء السبعة ورواتهم

 تتمة العشرة
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 العشر التعـريف بالقراء: المبحث األول

 

أصحاب )، ثم نعرف باإلمامين (قالون وورش)نتطرق أّوال  لترجمة اإلمام نافع وراوييه 

 .العشر، ثم نعّرف بباقي القراء واألصبهانياألزرق ( الطرق

 

  ترجمة اإلمام نافع

عبد مام، أحد القراء السبعة،نافع بن ، الثقة الصالح اإلواألعالمهو أحد األئمة  :اسمه ونسبه

ليف حمزة بن عبد المطلب، أصله من حنعيم مولى جعونة بن شعيب الليثي،بن الرحمن 

 . أصبهان

أبو الحسن، وقيل : أبو نعيم، ويقال: يكني رحمه هللا بأبي رؤيم وهو القول األشهر، ويقال :كنيته

 . أبو عبد الرحمن: أبو عبد هللا، وقيل

 (. ـه 07)ولد رحمه هللا في حدود سنة سبعين للهجرة  :ميـالده

أخذ القراءة عن جماعة من تابعي أهل المدينة، منهم عبد الرحمان بن هرمز األعرج،  :شيوخـه

 . وأبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ، وشيبة بن نصاح القاضي، وأبو روح يزيد بن رمان

 ". قرأت على سبعين من التابعين: سمعت نافعا  يقول: " قال أبو قرة موسى بن طارق

 . روي أنه قرأ عليه مائتان وخمسون رجال   :افعالرواة عن ن

ا طويال   :فضائله نافع من الطبقة الثالثة بعد الصحابة من القرون المشهود لهم بالخير، أقرأ دهر 

نيف ا عن سبعين سنة، وانتهت إليه رئاسة اإلقراء بالمدينة، وصار الناس إليها، أجمع الناس عليه 

 عالما  صالحا  خاشعا ، مجابا  في دعائه، إماما  في علم كان رحمه هللا. بعد شيخه أبي جعفر

 . القرآن

: قراءة أهل المدينة سنة، قيل: سمعت مالكا  يقول: قال سعيد بن منصور :ثناء العلماء عليه

: أي القراءة أحب إليك؟ قال: وقال عبد هللا بن أحمد بن حنبل، سألت أبي. قراءة نافع؟ قال نعم

كان نافع من أطهر الناس : وقال قالون. قراءة عاصم: فإن لم يكن قال: لتق. قراءة أهل المدينة

 . خلقا ، ومن أحسن الناس قراءة، وكان زاهد ا جوادا ، صلى في مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ستين سنة

فنافع شيخ مالك في القراءة، ومالك . قرأ رحمه هللا الموطأ على مالك بن أنس :اشتغاله بالحديث

كان رحمه هللا قليل الحديث مع أنه روى عن نافع مولى ابن عمر عن ابن . شيخه في الحديث

عمر، وروى عن األعرج عن أبي هريرة جماعة، ولكنه تصدى لإلقراء ولم يخرج له شيء في 

لنافع عن األعرج نسخة مئة حديث، وله نسخة أخرى أكثر من مئة  :قال ابن عديالكتب الستة، 

زناد عن األعرج، وله في التفاريق قدر خمسين حديثا  أيضا، ولم أرى له حديثا  حديث عن أبي ال

: وقال أبو حاتم. به ال بأس: وقال النسائي. ثقة: قال يحي بن معين. ال بأسمنكرا ، وأرجو أنه 

 . ولينه أحمد. صدوق
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ح، سنة، في خالفة الهادي على األص( 11)هجرية عن ( 161)توفي رحمه هللا سنة  :وفـاته

. أوصنا: قال له أبناؤة. لما حضرت نافعا  الوفاةُ : روي عن دمحم بن إسحاق قال. وقيل غير ذلك

 ". وأطيعوا هللا ورسوله إن كنتم مؤمنين بينكم،اتقوا هللا وأصلحوا ذات : "قال

 

 ترجمة عيسى بن مينا قالون 

ا بعد نافع، عيسى بن مينا هو اإلمام العالم العالمة، قارئ المدينة المنورة ونحويه :اسمه ونسبه

 . بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد هللا الرزقي المدني

 . يكنى بأبي موسى :كنيته

 . جيد: يلقب بقالون، لقبه به شيخه نافع لجودة قراءته، ألن قالون، ألن قالون بلغه الروم :لقبـه

 . من هشام بن عبد الملك، في ز(هـ 127)ولد قالون سنة : قال األهوازي :ميـالده

 . أخذ القراءة عرضا عن نافع، قراءته وقراءة أبي جعفر :شيوخـه

شيخه نافع، وروي عن دمحم  والنحو بعدهو إمام مدينة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص في القراءة  :فضائلـه

 . كان قالون أصم ال يسمع، وكان إذا قرئ عليه القرآن يسمعه: البغدادي قال

: قال. كان قالون أصم يقرئ الناس القرآن ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة: بن أبي حاتموقال ا

كان عيسى ابن مينا قالون أصم أشد الصمم، وكان يقرأ عليه  :يقولوسمعت علي ابن الحسين 

 . الخطأو القرآن وكان ينظر إلى شفتي القارئ ويرد عليه اللحن

ئة سنة في زمن المأمون، وهو ماصححه ابن عن م( هـ 227)توفي رحمه هللا سنة  :وفاتـه

 . الجزري وأثبته الذهبي

 ترجمة عثمان بن سعيد ورش 

شيخ القراء المحققين، وإمام أهل األداء المرتلين، الذي الذي انتهت إليه رئاسة  :اسمه ونسبه

 عثمان بن سعيد بن عبد هللا بن عمرو بن: اإلقراء بالديار المصرية في زمانه من غير منازع

سليمان بن إبراهيم، وقيل هو عثمان بن سعيد بن عدي بن عزوان بن داوود بن سابق، القبطي 

 . المصري مولى الزبير بن العوام

 . أبو عمرو: كنيته أبو القاسم، وقيل: يكنى بأبي سعيد، وقيل :كنيتـه

 . لقب بورش، لشدة بياضه :لقبـه

 . بمصر( هـ 117)ولد رحمه هللا سنة  :ميـالده

سليمان بن  وأبو الربيععرض عليه القرآن أحمد بن صالح، وداوود بن أبي طيبة،  :اة عنهالرو

وعامر بن سعيد أبو األشعث الجرشي، وعبد ( يعرف بابن أخي الرشديني)داوود المهري 

عبد هللا بن يزيد المكي، ويونس بن عبد األعلى،  ودمحم بنالصمد بن عبد الرحمان بن القاسم، 

 . بشار فيما ذكره الحافظ أبو العالء وعمرو بنزرق، وأبو مسعود األسود اللون، وأبو يعقوب األ

فيهما، رحل إلى نافع فعرض عليه القرآن أربع  والعربية فمهراشتغل رحمه هللا بالقرآن  :قراءته

 . هـ، وكان رحمه هللا جيد القراءة، حسن الصوت، اليمله سامعه 157ختمات سنة 
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 . سنة( 70)عام ( هـ 110)بمصر سنة  توفي رحمه هللا :وفاتـه

 

 ترجمة أبي يعقوب األزرق 

هو يوسف بن عمر بن يسار، أبو يعقوب المدني ثم المصري، المعروف  :اسمه ونسبه

 . باألزرق

 . واإلقراء بمصرأخذ القراءة عرضا  وسماعا  عن ورش، وهو الذي خلفه في القراءة  :شيوخـه

ذا ضبط وإتقان، لزم ورشا  مدة طويلة، وأتقن عنه األداء كان رحمه هللا ثقة محققا  :طريقـه

 . وجلس لإلقراء

رواية أبي يعقوب عن ورش ال  والمغرب علىأدركت أهل مصر : قال أبو الفضل الخزاعي

 . يعرفون غيرها

 . هـ 247توفي رحمه هللا في حدود سنة  :وفاتـه

 

 ترجمة أبي بكر األصبهاني 

لرحيم بن إبراهيم بن شبيب بن يزيد بن خالد بن قرة بن عبد هللا هو دمحم بن عبد ا :اسمه ونسبه

 . أبو بكر األسدي األصبهاني

أخذ قراءة ورش عرضا  عن أبي الربيع سليمان بن أخي الرشديني، وعبد الرحمن بن  :شيوخـه

، وابن يعقوب وعامر الجرشيسهل، والحسين بن الجنيد،  ومواس بنداود بن أبي طيبة، 

ر، ودمحم بن عبد هللا بن يزيد المقرئ بمكة، وأبي مسعود األسود اللون، وأبي الحمراوي بمص

وسمع القراءة على يونس بن عبد األعلى، ودمحم بن عيسى بن رزين . األشعث الجيزي

 .  األصبهانبي

بن أحمد البلخي، ودمحم بن يونس،  وعبد هللاروى القراءة عنه أبو بكر بن مجاهد،  :الرواة عنـه

بن جعفر بن عمر الباطرقاني، وعبد هللا بن أحمد المطرز، وبن عبد العزيز الفارسي،  وإبراهيم

سعيد المطوعي، وهيبة هللا بن جعفر، وأبو بكر النقاش، ودمحم  والحسين بن ودمحم الدقاق بن أحمد،

 . بن أحمد المروزي

بط مشهور نزل رحمد هللا ببغداد وهو صاحب رواية ورش عند العراقيين، إمام ضا :طريقـه

 . ثقة

هو إمام عصره في قراءة نافع رواية ورش عنه، لم ينازعه في ذلك أحد " :قال أبو عمرو الداني

 ". من نظرائه، وعلى مارواه أهل العراق ومن أخذ عنهم إلى وقتنا هذا

رحل رحمه هللا في رواية ورش ". ولم يزل عند العراقيين إلى بعد السبعمائة" :قال ابن الجرزي

لى أصحاب ورش، وأصحاب أصحابه، وهو من أدخل رواية ورش العراق، وأخذها وقرأ ع

الناس عنه، حتى صار أهل العراق ال يعرفون رواية ورش من غير طريقه، ولذلك نسبت إليه 

 . دون ذكر شيوخه
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 واإلمالة،والتغليظ في الالمات،  الراآت،وطريقه تتفرد عن طريق األزرق بعدم الترقيق في 

 . ل، وما انفرد به األزرق حتى إنه يقصر المنفصلوالمد الطوي

 .هـ 216توفي رحمه هللا سنة  :وفاتـه

 . هو عبد هللا بن كثير المكي، أبو معبد وإمام المكيين في القراءة :ترجمة القارئ المكي بن كثير

. وقرأ عليه أبو عمر بن العالء وغيره. أصله فارسي، قرأ على مجاهد ودرباس مولى ابن عباس

 . ه إعتناء بالحديثل

عمر بن عبد العزيز، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم، وحدث عنه و فحدث عن عبد هللا بن الزبير،

وثقه علي بن المديني . أيوب السخيتاني وابن جريج وحماد بن سلمة وجرير بن حازم وغيرهم

. هللا بن كثير لم يكن بمكة أحد أقرأ من حميد بن قيس وعبد: وابن معين وابن سعد، قال ابن عينية

 (.هـ 127)توفي بمكة سنة عشرين ومائة 

المقرئ النحوي البصري اسمه زبان على : ترجمة القارئ أبي عمرو بن العالء المازني

 : األصح

وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل مكة، منهم مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ( هـ 86)ولد سنة 

 والعربية والشعر وأيام ت اءأعلم الناس بالقراكان "قال أبو عبيدة . وبن كثيروعكرمة، 

 (. هـ 154)وكان من أشرف العرب توفي سنة أربع وخمسين ومائة ". العرب

إمام أهل الشام في القراءة وهو عبد هللا بن عامر بن  :ترجمة القارئ عبد هللا بن عامر اليحصبي

 . يزيد بن تميم بن ربيعة

 . أبو عمران على األصح :كنيته

أخذ القراءة عرضا  عن أبي الدرداء ( هـ 21)الهجرة  وعشرين منولد سنة إحدى  :دهميـال

 . وهو ثقة في الحديث وله رواية عند مسلم. أبي شهاب والمغيرة بن

 . كان قاضي دمشق في عهد الوليد بن عبد الملك

 . ثماني عشرة ومائة( هـ 117)توفي سنة  :وفـاته

 . ولد في إمرة معاوية. يقال له ابن بهدلة :ترجمة القارئ عاصم بن أبي النجود

رأي القراءات أحب : قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، قيل ألحمد بن حنبل

كان عاصم ثبتا  في : "قال الذهبي. قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم :قـالإليك؟ 

وقيل ثماني  ،(هـ 120)رين ومائة توفي في آخر سنة سبعة وعش". القراءة، صدوق في الحديث

 (. هـ 127)وعشرين ومـائة 

 . أبو عمارة الكوفي. حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل :ترجمة القارئ حمزة الكوفي

قرأ القرآن عرضا  على األعمش وغيره، توفي سنة خمسين (. هـ77)ولد سنة ثمانين  :ميـالده

 (. هـ157)ومائة 
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أبو الحسن األسدي، موالهم . علي بن حمزة الكسائي اإلمام :كوفيترجمة القارئ الكسائي ال

 ولد في حدود سنة عشرين ومائة. والعربيةالكوفي، المقرئ النحوي، أحد األعالم، شيخ القراءة 

 . وغيرهما واألعمش سمع من جعفر الصادق، (. هـ127)

 (. هـ 171)توفي سنة تسع وثمانين مائة  :وفـاته

المخزومي، تابعي مشهور، كبيرة القدر، قرأ  أبو جعفر المدني: بن قعقاعترجمة القارئ يزيد 

 . على عبد هللا بن عباس، ومجاهد، وغيرهما، وقرأ عليه نافع

 (. هـ 137)توفي سنة وثالثين ومائة  :وفـاته

 . يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضري :ترجمة القارئ يعقوب البصري

 (. هـ 157)توفي سنة خمسين ومائة  :وفـاته

 أبو دمحم األسدي البغدادي . بن هشام بن ثعلب خلف: ترجمة القارئ خلف العاشر

 (. هـ 157)ولد سنة خمسين ومائة  :ميـالده

 (. هـ  221)توفي سنة سبع وعشرين ومائتان  :وفـاته
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 مخــارج الحـروف: المبحث الثاني

 

 . ا  محل الخروج مطلق: المخارج جمع مخرج وهو لغة   :تعريفهـا

 . محل خروج الحرف وتمييزه عن غيره :واصطالحـا  

 . أي األماكن التي تخرج منها الحروف عند النطق بها

 إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فسكنه، ثم أدخل عليه همزة وصل في أوله، ثم اصغ إليه -

 ......أفْ  أْج، أهـْ،: مثل. فحيث انقطع صوته فذلك مخرجه

 .  والنحويينوهو قول أكثر القراء  ومخارج الحروف سبعة عشر

 : ، وتسمى بالمخارج العامة وهيخمسة مخارج :يجمعها إجماال

 . الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم

 : ، وتخرج منه حروف المدوالفموهو الخالء الداخل في الحلق  :الجـوف-1

 . الواو الساكنة المضموم ماقبلها -

 . بلهاالياء الساكنة المكسور ماق -

 . األلف الساكنة المفتوح ماقبلها -

وهذه األحرف تخرج من جوف الفم، وليس لها حيز تنتهي إليه، بل تنتهي بانتهاء الهواء أي 

 . بانقطاعه وتسمى هذه الحروف بالحروف الجوفية أو الهوائية

 : وفيه ثالثة مخارج لستة أحرف وهي: الحلـق-2

 . والهاءالهمزة : لصدر ويخرج منهأي أبعده ممايلي ا :الحلق أقصى-أ   

 . والحاءالعين ويخرج منه  :الحلق وسط-ب  

 . بالحروف الحلقية، وتسمى هذه الحروف الستة والخاءالغين ويخرج منه  :الحلق أدنى-ج  

وللسان أربعة مواضع لخروج هذه  حرفا ،لثمانية عشرة  ،جمخاروفيه عشرة : اللسـان-3

 . وحافتاه، وطرفهأقصاه، ووسطه، : الحروف وهي

 : أي أبعده مما يلي الحلق وفيه مخرجان لحرفين هما :اللسان أقصى-أ   

 . القافوما يحاذيه من الحنك األعلى ويخرج منه  :أقصى اللسان - 

 . الكافوما يجاذيه من الحنك األعلى تحت مخرج القاف ويخرج منه  :أقصى اللسان - 

 (. وهي لحمة مشتبكة بآخر اللسان)ا من عند اللهاة لخروجهم الحرفان باللهويينويسمى هذان 

وفيه مخرج واحد لثالثة أحرف، وهو ما بين وسط اللسان وما يحاذيه من  :اللسان وسط-ب 

غير المدية، وتسمى هذه الحروف الثالثة مع  والشين والياءالجيم الحنك األعلى، ويخرج منه 

 . بالحروف الشجرية الضاد

 : يهما مخرجان لحرفين وهماوف :اللسـان حافتا-جـ 
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مع التصاقة بما يحاذيه من األضراس العليا، ويخرج منه ( أي جانبه)ما بين إحدى حافتي اللسان 

ويخرج الضاد بضغط . المعجمة وخروجها من الجهة اليسرى أسهل وأكثر إستعماال الضاد

وهي من . ناللسان إلى أعلى الحنك، بحيث يستمر جريان الصوت على امتداد حافة اللسا

 . أصعب الحروف مخرجا، وقليل من يتقن إخراجها

 النابينو أي لثة الضاحكين)إلى منتهى طرفه وما يحاذيها من اللثة العليا  :أدنى حافة اللسان -و 

 . الالمبعد مخرج الضاد ويخرج منه ( الثنيتينو الرباعيتينو

ان، وفيه خمسة مخارج ألحد عشر أو رأسه مما يلي الشفتين والثنايا من األسن :اللسان طرف-د 

 : حرفا وهي

 . النون ، ويخرج منه(أي الثنيتين العليين)العليا وما يحاذيه من اللثة ( أسهر)طرف اللسان * 

وهي أدخل إلى ظهر اللسان . الراءمع ظهره مائال رأسه، ويخرج منه ( رأسه)طرف اللسان  * 

 . من النون

 . لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه حروف ذلقية( اءوالنون والرالالم )وتسمى هذه الحروف 

، وتسمى الطاء والدال والتاء: ما بين ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتين العليين، وحروفه هي*  

غار ( أي جلد)، سميت بذلك نسبة لخروجها من نطع بالحروف النطعيةهذه الحروف الثالثة 

 . الحنك األعلى

العليا، ويسامت اللسان أصلي الثنيتين، وال يمسهما وتبقى  طرف اللسان مع أصول الثنايا * 

، وتسمى هذه والسين والزايالصاد فرجة قليلة بين اللسان والثنايا عند النطق، وحروفه وهي 

 . ، نسبه لخروجها من أسلة اللسان أي مادق منهبالحروف األسليةالحروف 

  الظاء ويخرج منه ثالثة أخرى هي طرف اللسان من جهة ظهره مع أطراف الثنايا العليا،  * 

 . ، لخروجها من قرب اللثةالثالثة لثوية الحروفوتسمى هذه . الثاءو الذالو

 : وفيهما مخرجان ألربعة أحرف وهما :الشفتـان -4

 .الفاءباطن الشفة ورأس الثنيتين العليين، ويخرج منه  مابين -1  

 . المدية والواو وغيروالميم الباء الشفتين معا ويخرج منه  مابين -2  

الشفتين  والياء بانطباق الشفتين،وميم بانطباق  الشفتين،إال أن الواو غير المدية تخرج بانفتاح 

حروف شفوية أو ، (الفاء، الواو، الميم، والباء)وتسمى هذه الحروف األربعة . انطباقا  أقوى

 . لخروجها من الشفة شفهية

نه صوت حرف الغنة، والخيشوم هو محل هذا وهو أقصى األنف ويخرج م: الخيشوم -5

 : الصوت، وحروفـه هي

أو في حالة  إخفائهما،أو  بغنة،حال إدغامهما ( ونون التنوين)النون المشددة، والنون الساكنة  * 

 . اإلقالب

 .الباء والمخفاة عندوالميم المدغمة في الميم،  المشددة،الميم  * 
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  حده كل حرف على:الهجائيةجدول الحروف 

 العدد
حرف 

 الهجاء
 مخرجه

 من أقصى الحلق الهمزة 1

 من الشفتين مع انطباقهما الباء 2

 من ظهر رأس اللسان وأصول الثنايا العليا التاء 3

 من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا الثاء 4

 من وسط اللسان مع مافوقه من الحنك األعلى الجيم 5

 من وسط الحلق الحاء 6

 من أدنى الحلق من جهة اللسان اءالخ 0

 من ظهر رأس اللسان وأصول الثنايا العليا الدال 7

 من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا الذال 1

 من طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه الراء 17

 الزاي 11
من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل 

 مابينه

 السين 12
من طرف اللسان مع مابين الثنايا العليا قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل 

 بينهما

 من وسط السان مع مافوقه من الحنك األعلى الشين 13

 الصاد 14
من طرف اللسان مع الثنايا العليا والسفلى قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل 

 بينهما

 ن مع مايحاذيهما من األضراس العليامن إحدى حافتي السا الضاد 15

 من رأس اللسان وأصول الثنايا العليا الطاء 16

 من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا الظاء 10

 من وسط الحلق العين 17

 من أدنى الحلق من جهة اللسان الغين 11

 من بطن الشفه السفلى مع أطراف الثنايا العليا الفاء 27

 قصى اللسان مع ما فوقه من الحنك األعلىمن أ القاف 21
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 من أقصى اللسان مع مافوقه من الحنك األعلى، تحت مخرج القاف الكاف 22

 ما بين حافتي اللسان معا بعد مخرج الضاد مع ما يحاذيهما من اللثة الالم 23

 من الشفتين إذا كانت مظهرة، ومن الخيشوم إذا كانت مخفاة أو مدغمة الميم 24

 لنونا 25
من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة األسنان العليا للمظهرة، ومن الخيشوم 

 إذا كانت مخفاة أو مدغمة

 من أقصى الحلق الهاء 26

 الواو 20
 الحلقو وتخرج من جوف الفم: المدية (2

 وتخرج من الشفتين مع انفتاحهما: غير المدية  (1

 الياء 27
 الحلقو وتخرج من جوف الفم: المدية (2

 وتخرج من وسط اللسان: المديةغير  (1

 الحلق والتكون إال مديةو فتخرج من جوف الفم أما األلف 21
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 صفات الحروف: المبحث الثالث

 

 : تعريفها

 . ماقام بالشيء من المعاني: الصفات جمع صفة، وهي لغة

يان النفس، هي الحال العارضة للحرف عند النطق به، من سليم الطبع، كجر :واصطالحا

 . وإنحباس الصوت

 : وغير ذلك وهي قسمان

 . وهي الصفات األصلية للحرف في جميع أحواله :صفات الزمة -أ

وهي صفات تعرض للحرف في أحوال معينة لموجب معين كاإلدغام  :صفات عرضية -ب

 . والمد وغيرهما

 ( األصلية)الصفات الالزمة 

 : فوائدهـا-1

 : من أهم فوائد معرفتها

 . المختلفة في الصفةو القدرة على التمييز بين الحروف المتحدة في المخرج -أ

 . لكانت التاء الشتراكهما في المخرج ،الشدةو الجهرو االطباقو لوال االستعالء: فالطاء مثال

 . تحسين النطق بالحرف وصوته -ب

 . معرفة الحروف القوية من الضعيفة -جـ

صفة ( 10)سبعة عشر : والكافية لتحقيق الغرض هي الصفات الالزمة المشتهرة :عددها -2

 . صفة( 21)لكن سنذكر تسعة عشر  ،على ما اختاره ابن الجزري

 : إلى قسمين( األصلية)تنقسم صفات الحروف الالزمة  :أقسامها -3

 . صفات ال ضد لها -          صفات لها ضد  -

 : وهي إحدى عشر صفة :الصفات التي لها ضد* 

 . ده الهمسالجهر وض =1-2

 . الشدة وضدها الرخاوة، وبينهما التوسط =3-4-5

 (. االنسفال)االستعالء وضده االستفال  =6-0

 . طباق وضده االنفتاحاإل =7-1

 . اإلذالق وضده اإلصمات =17-11

 . وهي ثمان صفات :الصفات التي ال ضد لها* 

 .الصفير -2

 .القلقلة -1
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 . اللين -3

 .االنحراف -4

 . التكرير -5

 . التفشي -8

 . تطالةاالس -7

 . الغنة -6

 

 : أوال الصفات التي لها ضد

 الخفاء  :لغة: الهمس -1

جريان النفس عند النطق بالحرف، لضعف االعتماد عليه في المخرج، فيضعف  :اصطالحا

 . الصوت بذلك ويخفت

 ".سكت فحثه شخص:"حروفه مجموعة في قوله

  .ءخاصة في التاء والكاف والفا ويظهر الهمس في حالة تسكين الحرف،

 اإلعالن  :لغة: الجهر -2

قوة التصويت مع انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف، لقوة االعتماد عليه،  :اصطالحا

 . فيصدر مجهورا به

َعُظَم َوْزُن قَارئ َغّض ذي َطلَب  : "وحروفه هي ما عدا حروف الهمس، وجمعها بعضهم بقوله

 ". بَعُظَم َوْزُن قَارئ ذي َغّض جدّ َطلَ "أو ،"جدّ 

 القوة :لغة: الشدة -3

 . لكمال االعتماد على المخرج ،انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف :اصطالحا

 ". أَجدُ َقط بََكتْ : "حروفها هي

 . اللين :لغة: الرخاوة -4

 . لضعف االعتماد على المخرج ،جريان الصوت مع الحرف :اصطالحا

 . التوسطو ماعدا حروف الشدة :حروفها

 . الرخاوة، سميت بحروف التوسطو روف متوسطة بين الشدةوهناك ح

 . االعتدال :لغة: والتوسط

بحيث ال ينحبس كحروف  ،بين الشدة والرخاوة ،اعتدال الصوت عند النطق بالحرف :اصطالحا

 . وال يجري كجريانه في أحرف الرخاوة ،الشدة

 (. لْن ُعَمر: )وحروفه مجموعة في قولهم

 . العلوو الرتفاعا: لغة: االستعالء -5
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ارتفاع اللسان إلى الحنك األعلى عند النطق بالحرف، فيرتفع الصوت معه، ويفخم  :اصطالحا

 . الحرف

 ". ُخصَّ َضْغط قظ":وحروفه مجموعة في قولهم

 . االنخفاض :لغة: االستفال

انحطاط وانخفاظ اللسان عن الحنك األعلى إلى قاع الفم عند النطق بالحرف،  :اصطالحا

 . خفض الصوت معه، ويرقق الحرففين

 . الراء ففيها تفصيل يأتي بحثهو حروفه هي ما سوى حروف االستعالء، فكلها ترقق ماعدا الالم

 . لصاقاإل: لغة: طباقاإل -0

 : التصاق معظم اللسان بالحنك األعلى عند النطق بالحروف األربعة التالية :اصطالحا

 . الصاد، الضاد، الطاء، الظاء

 . االنفراج: لغة: فتاحاالن -7

 انفتاح مابين اللسان والفك العلوي عند النطق بالحرف، أو بقاء فرجه بين اللسان :اصطالحا

 . تكون ضيقة مع بقية حروف االستعالء، وواسعة مع حروف االستفالو الحنك،و

 . وحروفه هي خمسة وعشرون حرفا الباقية من حروف االطباق

 . أي طالقته وفصاحته، والخفة في الكالمحدة اللسان  :لغة: اإلذالق -1

 . الشفتينو سرعة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان :اصطالحا

 . فرَّ مْن لُبّ : جموعة في قولهمحروفه هي م

  .المنعلغة : صماتاإل -17

هو منع انفراد حروفه في أصول الكلمات العربية الرباعية أو الخماسية، فالبد من : اصطالحا

أو أكثر من حرف االذالق في الكلمات الرباعية أو الخماسية، فإذا وجدت كلمة  وجود حرف

 . فهي أعجمية أصال   ،اسم للذهب": عسجد"وليس فيها حرف مذلق فليست عربية أصال، كلفظه 

 . فحروف االصمات يمنع سرعة النطق بحروفه. وحروفه هي ماعدا حروف االذالق

 

 الصفات التي لها ضد : ثانيا

 . هو صوت ممتد يشبه صوت العصافير :لغة: فيرالص -1

:  هو صوت زائد يشبه صوت بعض الطيور، يصاحب األحرف األصلية الثالثة وهي :اصطالحا

والسين يشبه . والزاي يشبه صوت النحل. فالصاد يشبه صوت اإلوز. السينو الزايو الصاد

 . صوت الجراد

 . السينوأقوى هذه الحروف في الصفير الصاد ثم الزاي ثم 

 : القلقلة -2

 . التحريك أو شدة الصوتو االضطراب :لغة
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 . حتى تسمع له نبرة قوية ،اضطراب المخرج عند النطق بالحرف ساكنا   :اصطالحا

 ". قُُطُب َجد: "حروفها خمسة مجموعة في قولهم

واختصت هذه الحروف بهذه الصفة دون غيرها، ألنها إذا سكنت ضعفت واشتبهت بغيرها، 

 . ج إلى إظهار صوتها، فيكون ذلك بصفة القلقةفيحتا

 . وأدناها في الباء والدال. وأوسطها في الجيم ،أعالها في الطاء والقاف :مراتبها

، وأوضحها (هللا الّصمدْ : )، وفي الوقف أمكن مثل(ألم نْجعل: )مثل ،فالقلقة في السكون أبين

 (. وتبّْ : )مثل ،وأقواها في المشدّد الموقوف عليه

 : اللين -3

 . السهول :لغة

 . خروج الحرف بسهولة ويسر وقلة كلفة على اللسان :اصطالحا

 . الياء الساكنتان المفتوح ماقبلهاو اثنان وهما الواو :حروفه

 : االنحراف -4

 . العدلو الميل :لغة

 . ميل الحرف بعد خروجه إلى طرف اللسان :اصطالحا

بهذا، ألنهما انحرفا عن ( الالم والراء)لحرفان الراء، ووصف او اثنان، وهما الالم :حروفه

 . مخرجيهما حتى اتصال بمخرج غيرهما

 . فيها انحراف إلى ناحية طرف اللسان إلى مخرج آخر كالنون :فالالم

 .فيها انحراف إلى ظهر اللسان وميل قليل إلى جهة الالم :والراء

 : التكرير -5

 . إعادة الشيء ولو مرة :لغة

 . د رأس اللسان عند النطق بالحرفارتعا :اصطالحا

 . حرفها الوحيد هو الراء

وتوصف الراء بالتكرير لقابليتها إذا كانت مشددة، ثم إن كانت ساكنة، وقد ذكروا التكرير للراء 

 . للتحرز عنه ال للعمل به

وينبغي تجنب تكرير الراء بأن يلصق الفظها ظهر اللسان بأعلى الحنك لصقا  محكما ، بحيث 

 . الراء واحدة وال يرتعد اللسان تخرج

 : التفشي -6

 .االنتشارو االتساع :لغة

الصوت في الفم عند النطق بالحرف، وهو صفة يختص بها حرف و انتشار الهواء :اصطالحا

 . أشْ : المختار، ويظهر ذلك واضحا  عند االمتداد في إسكانهاو الشين باتفاق، وهو األشهر
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 : االستطالة -0

 . داالمتدا :لغة

 . امتداد الصوت من أول حافة اللسان إلى آخرها :اصطالحا

 . هو الضاد :حرفها الوحيد

 (.مقدار حركة واحدة)ويبغي جريان الصوت بالضاد الساكنة مدة أقل من مدة المد األصلي بقليل 

 : الغنة -7

 . صوت من األنف :لغة

 . لخيشومالنون، ومخرجه او صوت رخيم جميل مركب في جسم الميم :اصطالحا

 : مواضع الغنة

 . الميم المشددتان حيثما وقعتاو النون -1

 (. ينمو)الواو و الميمو النونو التنوين عند إدغامهما في الياءو النون الساكنة -2

 (. حروف اإلخفاء)التنوين عند إخفائهما في خمسة عشر حرفا و النون الساكنة -3

 .  الميم الساكنة عند إدغامها في الميم -4

 . الميم الساكنة عند إخفائها في الباء -5

 (. اإلقالب)التنوين عند إدغامها في الباء و النون الساكنة -6

 إليك جدوال جامعـا لمخارج الحروف وصفاتهـا على حسب ترتيب الحروف 

 الرقم
حرف 

 الهجاء
 مخرج الحرف

مافيه من صفات 

 القوة

مافيه من صفات 

 الضعف

الصفات 

 المتوسطة

عدد 

 الصفات

 5 اإلصمات االنفتاحو االستفال الشدةو الجهر أقصى الحلق الهمزة 1

 الشفتان مع انطباقهما الباء 2
الجهر والشدة 

 القلقةو
 6 اإلذالق االنفتاحو االستفال

 التاء 3
طرف اللسان وأصول 

 الثنايا العليا
 الشدة

 االنفتاح و االستفال

 و الهمس
 5 اإلصمات

 الثاء 4
طرف اللسان وأطراف 

 لثنايا العلياا
 

 االنفتاح و االستفال

 الرخاوةو الهمسو
 5 اإلصمات

 الجيم 5
وسط اللسان مع ما يحاذيه 

 من الحنك األعلى

 الشدةو الجهر

 القلقةو
 6 اإلصمات االنفتاحو االستفال 

  وسط الحلق الحاء 6
 الرخاوة و الهمس

 االنفتاحو و االستفال
 5 اإلصمات

 ءاالستعال أدنى الحلق الخاء 0
 الرخاوة و الهمس

 و االنفتاح 
 5 اإلصمات

 الدال 7
طرف اللسان مع أصول 

 الثنايا العليا

 الشدةو الجهر

 القلقلةو
 6 اإلصمات االنفتاحو االستفال

 الذال 1
طرف اللسان مع أطراف 

 الثنايا العليا
 الجهر

 االستفالو الرخاوة

 االنفتاحو 
 5 اإلصمات
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 الراء 17
طرف اللسان مع ظهره 

  رأسهمائال

 االنحرافو الجهر

 التكريرو

 االنفتاح و االستفال

 و التوسط
 0 اإلذالق

 الزاي 11

طرف اللسان مع مابين 

السفلى و الثنايا العليا

وقريبة إلى السفلى مع 

 انفراج قليل بينهما

 الجهرو الصفير
 الرخاوة و االستفال

 و االنفتاح
 6 اإلصمات

 السين 12

طرف اللسان مع مابين 

السفلى قريبة و العلياالثنايا 

إلى السفلى مع انفراج 

 قليل بينهما

 الصفير
 الرخاوةو الهمس

 االنفتاحو االستفالو
 6 اإلصمات

 الشين 13
وسط اللسان مع ما يحاذيه 

 من الحنك األعلى
 التفشي

 الرخاوةو الهمس

 االنفتاحو االستفالو
 6 اإلصمات

 الصاد 14

طرف اللسان مع ما بين 

لسفلى قريبة او الثنايا العليا

إلى السفلى مع انفراج 

 قليل بينهما

 اإلطباقو االستعالء

 الصفيرو
 6 اإلصمات الرخاوةو الهمس

 الضاد 15

إحدى حافتي اللسان مع 

ما يحاذيه من األضراس 

 العليا

 االستعالءو الجهر

 االطباقو

 االستطالةو

 6 اإلصمات الرخاوة

 الطاء 16
طرف اللسان مع أصول 

 الثنايا العليا

والشدة لجهر ا

واالستعالء 

 واإلطباق والقلقلة

 6 اإلصمات 

 الظاء 10
طرف اللسان مع أطراف 

 الثنايا العليا

واإلطباق الجهر 

 واالستعالء
 5 اإلصمات الرخاوة

 الجهر وسط الحلق العين 17
واالنفتاح االستفال 

 والتوسط
 5 اإلصمات

 5 اإلصمات تاحواالنفالرخاوة  واالستعالءالجهر  أدنى الحلق الغين 11

 الفاء 27
بطن الشفة السفلى مع 

 أطراف الثنايا العلى
 

والرخاوةو الهمس 

 واإلنفتاح االستفال
 5 اإلذالق

 القاف 21
أقصى اللسان مع ما فوقه 

 من الحنك األعلى

والشدة الجهر 

  واالستعالء

 والقلقة

 6 اإلصمات االنفتاح

 الكاف 22

أقصى اللسان مع ما 

ألعلى ن الحنك ايحاذيه م

 القافتحت مخرج 

 الشدة
واالستفال الهمس 

 واالنفتاح
 5 اإلصمات

 الالم 23

أدنى حافة اللسان وما 

يحاذيها من اللثة العليا بعد 

 مخرج الضاد

 االنحرافو الجهر
 االنفتاحو االستفال

 التوسطو
 6 اإلذالق

 الميم 24
ما بين الشفتين مع 

 انطباقهما
 الجهر

و و االنفتاحو االستفال

 التوسطو ةالغن
 6 اإلذالق

 6 اإلذالقو و االنفتاحو االستفال الجهرطرف اللسان مع اللثة  النون 25
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العليا بعد مخرج الالم 

 قليال

 التوسطو الغنة

  أقصى الحلق الهاء 26
 الرخاوةو الهمس

 االنفتاحو االستفالو
 5 اإلصمات

 الواو 20

الواو المدية تخرج من  -2

 الجوف

ج من الغير المدية تخر -1

 بين الشفتين مع انفتاحهما

 الجهر
 االستفالو الرخاوة

 اللينو االنفتاحو
 6 اإلصمات

 الياء 27

الياء المدية تخرج من  -2

 الجوف

الغير المدية تخرج من  -1

بين وسط اللسان مع ما 

 يحاذيه من الحنك األعلى

 الجهر
 االستفالو الرخاوة

 اللينو االنفتاحو
 6 اإلصمات

 األلف 21
ال تكون إال و الجوف

 حرف مد
 الجهر

واالستفال الرخاوة 

 اللينو واالنفتاح 
 6 اإلصمات

 

 الضعيفـةو بيـان الصفـات القويـة

الصفات الالزمة التي ال ضد لها، نعتقد أننا و بعد أن تعرفنا على الصفات الالزمة التي لها ضد،

 .من الصفاتالضعف، واكتشفنا أن و أدركنا الفرق بين هذه الصفات من حيث القوة

 (. اضطر، مطلع، الفجر، أنقض ظهرك)اقرأ  :ماهو مجهد للجهاز الصوتي -أ

 ..(. .سكت، الحاكمين)اقرأ  :وما ال يكلف المخارج أي جهد معتبر -ب

 (. سمع ،خير لك)اقرأ   :وما هو بين ذلك -جـ

 : فالصفات هنا قسمان

 . صفة 11وعددها إحدى عشر  :الصفات القوية -1

 –االنحراف  –التكرير  –القلقة  –الصفير  –اإلطباق  –االستعالء  –الشدة  – الجهر -: هي

 . الغنة –االستطالة  –التفشي 

االنفتاح  –االستفال  –التوسط  –الرخاوة  –الهمس  -: وعددها ستة وهي :الصفات الضعيفة -2

 .اللين –

 

 : التقسيم الخماسي للحروف

 : يمكن أن نستنبط مما سبق ما يلي

 . ن الحرف الواحد ال تجتمع فيه صفتان متضادتان، كأن يكون مجهورا مهموسا في آن واحدأ -1
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 . قوية وضعيفة: صفات الحروف العربية صفتان -2

 . لكل حرف أربع صفات على األقل، وست على األكثر -3

التوسط، وذلك و الضعفو أن الحروف يمكن تقسيمها من حيث القوة :يمكن أن تستنبط بعدئذ

 . أغلبية صفات كل حرفوفق 

 

 : و التقسيم سيكون خماسيا كالتالي

 . إذا زادت صفاته القوية على الضعيفة بثالث أو أكثر :األقوى: أوال

 . إذا زادت صفاته القوية على الضعيفة بواحدة أو اثنين :القوي: ثانيا

 . إذا تساوت صفاته القوية مع الضعيفة: المتوسط: ثالث

 . قصت صفاته القوية عن الضعيفة بواحدة أو اثنينإذا ن :الضعيف: رابعا

 . إذا نقصت صفاته القوية عن الضعيفة بثالث أو أكثر :األضعف: خامسا

  :ينبغي للقارئ مراعاة ما يليبعد معرفتنا لمخارج الحروف، وصفاتها، 

التخلص من النطق الفاسد للحرف، سواء كان عن تقصير في أدائه، أو عن عدم معرفة كمن  -1

 . تمود: والثاء تاء نحو( أعود)نحو : يبدل الذال داال

. العناية بالحروف الضعيفة لئال تجذبها القوية، وبالمرفقة حتى ال تغلبها المفخمة، أوالعكس -2 

 . فالالم مرفقة بين حرفين مفخمين( خلق)أو نحو  ،نستطيع: كالتاء مع الطاء في نحو

 دا  ا حتى تظهر جيّ تمكين الحركات وتحقيقه -3

 

 الضعفو جدول صفات الحروف حسب القوة

 الصفات الضعيفة الصفات القوية 

ت 
فا
ص

ف 
ر
ح
ل

ية
قو
ال

ت  
فا
ص

ف 
ر
ح
ال

فة
عي
ض
ال

 

ة 
مل
ج

ت
فا
ص
ال

 

 

فا
ص
ال

رو ت
ح
ال

ف
ر 
جه
ال

 

دة
ش
ال

تع 
س
ال
ا

الء
ق 
با
ط
إل
ا

 

ر
في
ص
ال

 

قة
قل
ال

ر 
ري
تك
ال

 

را
ح
الن
ا

ف
ي 
ش
تف
ال

طا 
ست
ال
ا لة

 

نة
لغ
ا

 
 

س
هم
ال

ة 
او
خ
ر
ال

 

ط
س
تو
ال

 

ال
ا

فا
ست ح ل
تا
نف
ال
ا

 

ن
للي
ا

 
 

 أقوى 5 0 5              ط  ط ط ط ط الطاء

 أقوى 5 2 4      ض    ض      ض ض  ض الضاد

 أقوى 5 2 4   ق           ق   ق ق ق القاف

 أقوى 4 2 3      ظ          ظ ظ  ظ الظاء

 5 1 3   ب ب          ب    ب ب الباء
متوس

 ط

 قوي 5 1 3   ج ج          ج    ج ج الجيم

 قوي 5 1 3   د د          د    د د الدال

 قوي 5 1 3      ص ص        ص ص ص   الصاد
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 4 1 1   ء ء              ء ء الهمزة
متوس

 ط

 8 3 3   ر ر ر       ر ر      ر الراء
متوس

 ط

 4 1 1   غ   غ           غ  غ الغين
متوس

 ط

 5 3 1   ز ز  ز         ز    ز الرزاي
ضعي

 ف

 5 3 1   ل ل ل       ل       ل الالم
ضعي

 ف

 5 3 1   م م م    م          م الميم
ضعي

 ف

 5 3 1   ن ن ن    ن          ن النون
ضعي

 ف

 4 3 2   ت ت   ت           ت  التاء
ضعي

 ف

 4 3 2   خ   خ خ          خ   الخاء
ضعي

 ف

 4 3 2   ذ ذ  ذ             ذ الذال
ضعي

 ف

 4 3 2   ع ع ع              ع العين
ضعي

 ف

 4 3 2   ك ك   ك           ك  الكاف
ضعي

 ف

 5 4 2   س س  س س        س     السين
أضع

 ف

 5 4 2   ش ش  ش ش    ش         الشين
أضع

 ف

 5 4 2  و و و  و             و الواو
أضع

 ف

 5 4 2  ي ي ي  ي             ي الياء
أضع

 ف

 5 4 2  ا ا ا  ا             ا األلف
أضع

 ف

 4 4 0   ث ث  ث ث             الثاء
أضع

 ف

 4 4 0   ح ح  ح ح             الحاء
أضع

 ف

 5 5 0   ف ف  ف ف             الفاء
أضع

 ف



 24 

 4 4 0   هـ هـ  هـ هـ             الهاء
أضع

 ف

 

 بسمــلةالو أحكـام االسـتعاذة :المبحث الرابع

 

  :االسـتعاذة :أوال

ذ بمعنى فعل ، والعياذو مصدر استعاذ أي طلب العََوذ :لغة يقال لها التعوذ أيضا وهو مصدر تََعوَّ

 .االستجارةو هو اللجوء واالعتصام واالمتناع والتحصن :ومعنى ذلك كلّه في اللغة ،الِعَوذ

 .أو غيرها من الصيغ ،)رجيم أعوذ باهلل من الشيطان ال ( :هي قول القاريء :واصطالحا  

دنياي، أوأن و أستجير وأعتصم وأتحصَّن باهلل من الشيطان أن يضّرني في ديني :ومعناهاـ 

 .يُصدّني عن فعل ما أمرت به

ألنها  ،(أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم : ) الصيغة المختارة عند جميع القّراء هي :صيغتهـاـ 

فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان  : قال تعالى ،الصيغة الواردة في القرآن الكريم

 : وال خـالف بين القـّراء في جواز غيرها من الصيغ الواردة  مثل ،[16 :النحل] الرجيم 

ـ أعوذ باهلل  ،ـ أعوذ باهلل القوي من الشيطان الغَوي ،ـ أعوذ باهلل القادر من الشيطان الغادر

ـ أعوذ باهلل من  ،أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيمـ  ،العظيم من الشيطان الرجيم

أعوذ باهلل العظيم السميع العليم من الشيطان  ،إّن هللا هو السميع العليم  الشيطان الرجيم

 .والمنقولة عن أئمة القراءة ،إلى غير ذلك من الصيغ الواردة.. .الرجيم 

فإذا قرأت  : لقوله تعالى ،مطلوبة من مريد القراءةاتفق العلماء على أّن االستعاذة  :حكمهــا ـ

أم  ،هل هو للوجوب ،واختلفوا بعد ذلك في هذا الطلب ،القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم 

   ؟للندب

 . بينما ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب ،ـ فذهب الجمهور إلى الندب

فإذا قرأت : قوله تعالى، وتكون قبل القراءةذهب جمهور العلماء إلى أّن االستعاذة  :محلهـاـ 

أي إذا أردت قراءة القرآن  ،بل على حذف اإلرادة ،ليس على ظاهره  القرآن فاستعذ باهلل 

 ....إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم : نظيره قوله تعالى، وفاستعذ باهلل

 

  :فــائدة

 ،أو كالم يتعلّق بالقراءة كسؤال متعِلم ،و ُعطاسأ ،ـ إذا قطع القاريء القراءة ألمر قهري كسعال  

فال يحتاج إلى إعادة التعّوذ عند  ،وغيرها من األسباب ،أو كتصحيح المدرس خطأ القاريء

 .عوده للقراءة

أّما إذا قطع القاريء القراءة ألمر ال يتعلّق بها ـ أي أمرعارض أجنبي عن القراءة ـ كالكالم و ـ

لقاريء أن يستأنف ففي هذه الحالة يستحب ل ،أو ردّ الّسالم ،أو تشميت العاطس ،العادي

 .إليهااإلعراض عنها ثّم بدا له أن يعود كذلك األمر إذا قطع القاريء القراءة بنية و ،االستعاذة

 ؟هل األفضل الجهر بالتعوذ أو اإلسرار به *
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مام أبو دمحم القاسم بن إلى هذا أشار اإل، والمختار لجميع القّراءو ـ الجهر بالتعوذ هو المشهور

ه الشاطبي   :بقوله( حرز األماني ) في ( هـ510) فِـيرُّ

 إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ       جهارا من الشيطان باهلل ُمسجال           

 :يستحب إخفاؤها في الحاالت اآلتية :مـواطن إخفاء االستعـاذة

ا  ،ـ إذا كان القاريء خاليا   2  .أم جهرا  سواء أقَرأ سرًّ

 .أم بحضرة غيره ،سواء أكان منفردا   ،ـ  إذا كان القاريء يقرأ سّرا   1

 .ـ إذا كان القاريء في الصالة  ـ جهرية كانت أم سرية ـ لمن مذهبه التعوذ 3

 . ولم يكن أّولهم في القراءة ،ـ  إذا كان القاريء يقرأ وسط جماعة بالدّور 4

 .ريء الجهر بهاـ وفيما عدا هذه المواطن فيندب للقا

  :أوجـه االستعـاذة مع البسملـة

 ،البسملةو ـ إذا كان القاريء مبتدئا أول سورة ـ غير سورة التوبة ـ تعيّن عليه اإلتيان باالستعاذة

 :وحينئذ يجوز له ـ بالنسبة للوقف على االستعاذة أو وصلها بالبسملة ـ أربعة أوجه

 .وقطع البسملة عن أول السورة ،لةأي قطع االستعاذة عن البسم: ـ قطع الجميع

 . ووصل البسملة بأول السورة ،أي وصل االستعاذة بالبسملة: ـ وصل الجميع

 . ووصل البسملة بأول السورة ،ـ الوقف على االستعاذة

 .وقطع البسملة عن أول السورة ،ـ وصل االستعاذة بالبسملة

البتداء بأي سورة من سور القرآن سوى ـ هذه الوجوه األربعة جائزة لجميع القراء العشرة عند ا

 .سنذكره إن شاء هللا ،فلها حكم خاص( التوبة ) سورة 

  

  :ـ مالحظـات

 :هماو فيجوز له وجهان فقط ،)التوبة  (ـ إذا أراد القاريء التالوةَ من أول سورة 

 .واالبتداء بأول السورة من غير بسملة ،أي الوقف على االستعاذة :ـ القطع 2       

 . ـ وصل االستعاذة بأول السورة من غير بسملة 1       

فيجوز له أن يأتي بالبسملة بعد االستعاذة  ،)التوبة  (أّما إذا ابتدأ القاريء بآية في أثناء سورة و ـ

 ،فإذا أتى بالبسملة جازت له األوجه األربعة المذكورة سابقا   (واإلتيان بها أفضل  ،أو يتركها

 .)وصلها بأول  اآلية  :الثاني، والوقف على االستعاذة :ـ األول :جهانوإذا تركها جاز له و

وسواء كانت  ،سواء من أول السورة أم من وسطها ،ـ تطلب االستعاذة عند بدء القراءة مطلقا  

 .وسواء كان القارئ منفردا  أم مع جماعة ،القراءة جهرا  أم سّرا  

 .ثم يستمر في القراءة ،كرهاـ إذا نسي  القارئ االستعاذة فليات بها متى تذ

 

  :البسمــلة :ثـانيا

 :ثّم صار اللفظ حقيقة عرفية في قول القاريء ،بسم هللا :هي قول القائل، والبسملة مصدربسمل

 وهو من باب النحت ـ وهو أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة ـ ،بسم ميحرلا نمحرلا هللا
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حسبي هللا ونعم  :وهي قول القائل :الحسبلة، وإالّ هللاال إله :  منه الهيللة وهي قول القائلو

 .ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم:وهي قول القائل: الحوقلة، والوكيل

  :أوجه اإلتيان بالبسملة عند الجمع بين سورتين

 :لإلمام ورش ـ رحمه هللا ـ بين كّل سورتين  خمسة أوجه هي     

 :هيو لبسملةثالثة أوجه عند األخذ بوجه ا

االبتداء بالسورة ، وعلى البسملة، وأي يقف القاريء على نهاية  السورة األولى ( :قطع الكلـ  2

 .)الثانية 

 .)ووصل البسملة بأول السورة الثانية ،أي وصل نهاية السورة األولى بالبسملة( :وصل الكلـ  1

 . رة الثانيةووصل البسملة بأول السو ،على نهاية السورة األولى الوقفـ  3

، الوقف عليهما، ووهو وصل آخر السورة األولى بالبسملة ،ـ وهناك وجه ممنوع بإجماع القّراء

  .االبتداء بالسورة الثانيةو

  :هماو و يزاد لإلمام ورش على ما سبق وجهان ـ بدون بسملة ـ

 وهو الوجه المقدّم  .بين السورتين ـ بدون بسملة ـالسكت  ـ 4

  .األولى بالثانية دون بسملةالسورة  صلـ و 5

  :فــوائد

وهذا الحكم عاّم بين كّل سورتين  ،ـ لإلمام ورش بين كّل سورتين خمسة أوجه ـ كما سبق ذكره ـ

وكلّها من غير  ،والوصل ،السكت، وفله بينهما الوقف ،سورة التوبةو ما عدا سورة األنفال

 .بسملة

ثم هو مخيّر بين اإلتيان  ،يه أن يتعوذـ إذا بدأ القارئ القراءة من وسط السورة فعل

  .وغيرها ،[األنفال ] وال فرق في ذلك بين أجزاء سورة براءة  ،أوعدم اإلتيان بها،بالبسملة

  :ـ تتميما للفائدة وجب علينا تعريف بعض المصطلحات المهمة

مع قصد  ،من غير تنفس ،زمنا دون زمن الوقف ،وهو قطع الصوت عند آخر الكلمة :السكت

 .العودة إلى القراءة في الحال

 .وهو وصل آخر الكلمة بالتي تـليها دون تنفس :الوصل

أّما  ،وهو قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه القاريء عادة بنية استئناف القراءة :الوقف

 .إذا لم يكن ينوي استئناف القراءة فهو قطع

 :توجد بعض الحاالت تتعين فيها البسملة -

 .سورة النّاس بأول الفاتحة عند وصل آخر-

 .عند وصل آخر سورة بأول  سورة أخرى متقدمة عليها في ترتيب المصحف-

 .)كتكرير سورة اإلخالص مثال  (عند تكرار السورة الواحدة -

   .إالّ  سورة التوبة ،عند االبتداء بأول أّي سورة من السور-
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 والتنـوينأحكـام النون الساكنة : المبحث الخامس

 

 الوصلو الرسم،و وهي الثابتة في اللفظ لها،هي النون التي ال حركة و :النـون السـاكنة ـ

 . الوقفو

وفي الوصل ال  الرسم،تثبت في اللفظ ال في  االسم،هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر  :ـ التنويـن

 .قرآنا   ،قرآن   ،قرآن   :ومثاله الوقف،في 

  :أربعة أحكام هي والتنوين ساكنة للنون ال :والتنوينأحكام النون الساكنة 

 .واإلخفاء ،واإلقالب ،واإلدغام اإلظهار،ـ 

 

 : أوال ـ اإلظهـار

 .أظهر الشيء، أي بيّنه :ومنه قولهم والوضوح،هو البيان  :لغةـ 

 حاله،وإبقاؤه على  مخرجه،هو إخراج الحرف من  :اصطالحا  ـ 

ذلك إذا و المظهر،وال إخفاء في الحرف  ،إدغامأو هو النطق بالحرف ظاهرا من غير            

 .أو التنوين أحد الحروف الحلقية الستة النون،جاء بعد 

، والحاء ،والعين ،الهاء، والهمزة  « :عددها ستة حروف وهيو الحلق،هي حروف  :حروفـه

 .)أخي هـاك علـما حازه غير خاسر ( :مجموعة في أوائل قولهم ،»الخاء ، والغينو

 .فمْن خاف عمل،َمْن  غضب،أْن  حكيم،عليم   حادّ،مْن  هو،إْن  ن،يْنهو :أمثلـة

   :فوائــد

فإّن اإلمام ورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن  همزة،إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين -

(أو التنوين ـ فيزول بذلك سكونهما ،قبلها ـ أي النون الساكنة
 2

(. 

  .ــــاله ِمْن إِلــه ـــــ   ِمنـِ  :مثاله

 .َمن ْ َءامن ـــــ  َمنَــــاَمن        

أّما التنوين مع حروف  ،وفي كلمتين ،ـ تقع النون الساكنة مع حروف اإلظهار في كلمة واحدة

 .اإلظهارفال يقع إالّ في كلمتين

 

 

                                                 
1
بل هو عام في , اكنة أو التنوين فقط ـ إّن  حكم النقل عند اإلمام ورش ـ رحمه هللا تعالى ـ ال يختّص بالنون الس )  (

 .قْل أعوذ ـــ   قَل ُعوذ  :مثل , كّل همزة ُسبقت بحرف ساكن 
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 : ثانيا ـ اإلدغــام

 .اإلدخال والمزج :لغةـ 

المتحرك الموالي لها فصيران حرفا  واحدا  هو إدخال النون الساكنة في الحرف  :اصطالحا  ـ 

  .مشدّدا  من جنس الثاني

مجموعة في  ،»النون  ،الواو ،الالم ،الميم ،الراء ،الياء «حروف اإلدغام ستة وهي    :حروفهـ 

 .»يرملون  « :قولهم

    .)بغنّة  (ـ إدغام ناقص    :ينقسم اإلدغام إلى قسمين :أقسام اإلدغامـ 

 .)بغير غنّة   (ـ إدغام تاّم                    

وهو إدغام النون الساكنة أو التنوين في بعض حروف اإلدغام : )بغنّة(اإلدغام الناقص ـ  1) 

فإذا وقع حرف من هذه الحروف بعد  ،»ينمو  «: المجموعة في قولهم »، وم ،ن ،ي « :وهي

 .النون الساكنة أو التنوين وجب اإلدغام

ـقول (مْن يَقول  :ـ أمثلة َّ ّّ لي  (ِمْن َولي  ،)َمّي اء  (ِمْن َماء  ،)ِموَّ  .)ِمنَِّذير(مْن نَِذير ،)ِممَّ

 (ر ،ل)والراء  ،وهو إدغام النون السـاكنة أو التنويـن في الالم (:بغير غنّة)ـ اإلدغام التام  )2

بِّ ) مْن َرِبّ : أمثلة حيم َرؤُ )رؤوف  َرحـيم  ،(يومئِذ لَّخبير) يومئذ  لَخبير  ،(ِمرَّ  (.وفُرَّ

  :فــوائد

أّما إذا وقع حرف اإلدغام بعد النون الساكنة في كلمة  ،ال يكون اإلدغام إالّ في كلمتين ـ )1

 الـواقع من ذلك في القرآن الكـريم أربع، و"إظهارا  شاذا  " يُسمى ، وواحدة امتنع اإلدغام

 ."بنيان  ،قنوان ،صنوان ،دنيا: "هيو كلمات

هي و حيث بقي من الحرف األول صفته ،ألّن اإلدغام لم يتم ،ناقصا  ( بغنّة) ُسمي اإلدغام ـ )2

 .الغنّة ـ فوجود الغنّة يُنقص اإلدغام عن  كمال التشديد ـ

 وذهابها ذاتا   ،المتزاج النون في الحرف الثاني ،تاّما  أو كامال  ( بغير غنّة)ُسمي اإلدغام و ـ )3

 .صفةو

  :في قوله تعالى ،في الواو بعدها" يـس "  تعالى ـ نون كلمة يدغم اإلمام ورش ـ رحمه هللا ـ )4

   القرآن الحكيم و يـس    وجها  واحدا.  

   .(اإلدغام، واإلظهار: ) فقد ُروي عنه وجهان القلم و ن  :ـ أّما في قوله تعالى

أي فـي  –أّما في حالة الوقف  فليس له إالّ اإلظهار في الموضعين  ،هذا في حالة الوصل (

 .) - "ن ،يس"

 :(القلب ) ثالثا ـ اإلقالب 

  .تحويل الشيء عن وجهه :لغةـ 
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أي قلب النون الساكنة أو التنوين ميما ساكنة مع  ،هو جعل حرف مكان حرف :اصطالحا  ـ 

 .مراعاة الغنّة

  .له حرف واحد وهو حرف الباء  :حروفهـ 

 .(ـبئهم أمْ ) أْنـبئهم  ،(أْمـبُورك) أْن بُورك : ـ أمثلـة

 :فـائدة

 .مْن بعد ،ليُـْنبذنّ  :ومثال ذلك ،في كلمة وكلمتين )يكون اإلقالب مع النون الساكنة -

 .سميع  بصير: مثل ،ومع التنوين ال يكون إالّ في كلمتين  

  :رابعا ـ اإلخفاء

 .الستر :لغةـ 

عاريا عن  ،إلدغامأو التنوين على صفة بين اإلظهار وا ،هو النطق بالنون الساكنة :اصطالحا   ـ

 .التشديد مع بقاء الغنّة في الحرف األول

لتسهيل األمر عليهم ، وقد يبدوا هذا التعريف معقّدا لدى بعض المبتدئين حال التطبيق :فـائدة 

 .ننطق بالحرف بعدها كما هوو ،نون الساكنة غنّةهو أن نضع مكان ال: اإلخفاء: نقول

 .الترقيقو الغنّة تتبع ما بعدها في التفخيم -

 ،ز ،ط ،د ،س ،ق ،ش ،ج ،ك ،ث ،ذ ،ص « :حرف اإلخفاء خمسة عشر حرفا وهي :حروفهـ 

 :ُجمعت في أوائل قولهم ،»ظ  ،ض ،ت ،ف

 .صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما     دم طيّبا زد في تقى ضع ظالما

 .ْنساناإل ،المْنكر،مْن دابّة ،مْن شرّ  ،مْن ثمره ،مْن ذا الذي ،أْن صدّوكم :ـ أمثلة

 :فـائدة

 .مْن سوء ،اْنـقلبوا: وأمثلة ذلك ،في كلمة وكلمتين( مع النون الساكنة ) ـ يكون اإلخفاء

 .ريحا  صرصرا   ،غفور  شكور: مثال ذلك، وومع التنوين ال يكون إالّ في كلمتين فقط  
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 أحكـام الميـم السـاكنة: المبحث السادس

 

 .كمْ  ،لمْ  :مثل ،الحركةهي الميم الخالية من  :الميم الساكنةـ 

 اإلظهار ،ـ اإلخفاء الشفوي :هيو للميم الساكنة ثالثة أحكام :أحكام الميم الساكنة

 :واإلدغام الشفوي، وُسميت شفوية ألمرين ،الشفوي

 .ـ ألّن الميم حرف شفوي

 .بين أحكام النون الساكنةو ـ ليفرق بينها

 .مع بقاء الغنّة ،إذا وقع بعدها حرف الباء وهو إخفاء الميم الساكنة :اإلخفاء الشفوي ـ أوال

 .إّن ربّهْم بهم ،ترميهْم بحجارة ،أْم به :ـ أمثلة  

 مع مراعاة الغنّة ،وهو إدغام الميم الساكنة إذا وقع بعدها ميم متحركة :اإلدغام الشفوي ـ ثانيا

 .لهْم َما يشاؤون ،لهْم َمغفرة :مثالهو .التشديدو

إذا وقع بعدها باقي الحروف  ،وهو النطق بالميم الساكنة ظاهرة :اإلظهار الشفوي ـ ثالثا

 .لْم يكن ،ألْم تَعلم :مثالهو .الهجائية

، إّن الميم الساكنة ليس لها حكم مستقل إالّ إذا وقع بعدها حرف الباء :يمكن أن نقول :مالحظة

 . وبين غيرها من الحروف ،فيما عدا ذلك فال فرق بينهاو

 .)إنهْم كانوا ،يْمكرون ( ،وفي كلمتين ،هار الشفوي في كلمةيكون اإلظـ  :فـائدة

لئال يسبق اللسان إلى  ،)والواو  ،الفاء (يجب اإلعتناء بإظهار الميم الساكنة عند حرفين وهما 

 .)عليهْم وال  ،هْم  فيها(:  وذلك لقرب المخرجين مثل ،اإلخفاء

 :قال اإلمام ابن الجزري

 فا  أن تختفيو واحذر لدى واو     وأظهرنها عند باقي األحرف   

 :المـيم المشـّددتـينو حكـم النـون

 ،سواء وقعتا في كلمة أوكلمتين ،يجب إظهار الغنّة إذا كانت الميم أو النون مشدّدتينـ 

 . محّمد رسول هللا ،النّاسو من الجنّة ،إّن هللا :و أمثلة ذلك
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 المـدود: المبحث السابع

  .الزيادةو التطويل :د في لغةالم

 . إطالة زمن جريان الصوت بأحد حروف المدة: اصطالحا

 : حروف المد هي

 . األلف الساكنة المفتوح ماقبلها -2

 . الواو الساكنة المضموم ماقبلها -1

 . الياء الساكنة المكسور ماقبلها -3

 . ءاتوني أو نوحيها :وتجمع في كلمة

 : بالنظر إلى مقدار مدها عند ورش إلى مايلي ،دتقسم المدو :أقسام المدود

  :ما يمد بمقدار حركتين :أوال

 ( الحركة مقدارها بزمن قبض اإلصبع أو بسطه) -

  .هو ما ال تقوم ذات الحرف إال به، وال يتوقف على سبب من همز أو سكون :المد الطبيعي -1

ينقصه عن مقداره، ويسمى كذلك  ألن صاحب الطبيعة السلبية ال يزيد فيه، وال ،وسمي طبيعيا

 . وإذا أهمل تغير معنى الكلمة ،ألن حرفه من األصل الكلمة ،أصليا

 . ، قال، يقول، قيل(نوحيها) :مثاله

فيقرأ ألفا  عوضا  ( في آخر الكلمة)ويكون عند الوقف على التنوين المنصوب  :مد العوض -2

 . عن التنوين

 . غفوار  تقرأ غفوَرا :مثاله

هو مد هاء الضمير الغائب المفرد المذكر المتحركة بالضم أو بالكسر  :لصلة الصغرىمد ا -3

 . وواقعة بين متحركين

 حالة الوصل إذا لم يكن بعدها همزة، وكان ما قبلها وما بعدها أيضا متحركا  ال ساكنا  

 ". إنه على رجعه لقادر" "ماله يتزكى" "خبيرا. إنه كان بعباده" :مثاله

  6/الزمر"وإن تشكروا يرضه لكم: "لىتثنى من ذلك في قراءة ورش قوله تعايس :ملحوظة

 . فإنه يقرؤها بضم الهاء دون صلة، فال تمد

تمد هذه الحروف التي تقع في أوائل بعض  ":حي طهر"مد الحروف المجموعة في قولهم  -4

 .طه، الحاء من حم، والراء من ألر الياء من يس :مثلو السور حركتين،
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 : مايمد بمقدار ست حركات: اثاني

جاء، تبوء، : "هو كل حرف مد سبق الهمزة واتصل معها في كلمة واحدة نحو: المد المتصل -2

 ". سيئ

 .في أول الكلمة الموالية( همزة قطع)الهمزة و هو أن يقع المد في آخر كلمة، :المنفصل -2

وقد ( قالوا إنا معكم)رسما  نحو، االنفصال قد يكون حقيقيا، بأن يكون حرف المد ثابتا لفظا  وو

 (. يأيها، هؤالء)يكون حكما ، بأن كان حرف المد ثابتا لفظا ال رسما نحوا 

 : مايلحق بمد المنفصل

وذلك إذا جاء بعدها همز قطع مفتوح أو مضموم فتمد كمد  (:أنا)مد ألف ضمير المتكلم  -أ

 ". حيي وأميتأنا أُ " "وأنا أَول المسلمين: "المنفصل ست حركات ومثاله

، أو همزة "وأنا اخترتك " وال أنا عابد، أو همزة وصل نحو"أما إذا كان بعدها غير همز نحو  -

أما حالة الوقف فتمد مقدار . فال مد فيها أصال حالة الوصل" إن أنا إال نذير" قطع مكسورة نحو

 . حركتين في كل الحاالت

وال يشرك في " :ء بعدها همزة قطع نحووهو مد هاء الضمير إذا جا :مد الصلة الكبرى -ب

 ". وهو يحاوره أنا أكثر منك ماال  وولدا  " "حكمه أحدا

إنهم "إذا جاء بعدها همز قطع وذلك في حالة الوصل نحو  :مد ميم الجمع المضمومة -جـ

 .، أما عند الوقف فليس إال إسكان الميم"آمنوا

في حالة الوقف والوصل،  ،كن سكونا  الزما  هو أن يأتي بعد حرف المدحرف سا: المّد الالّزم -3

سّمي بالالزم للزوم سببه وهوالسكون وعدم . ومقدار مدّه ست حركات. الصآّخة، ق: مثل

 .انفكاكه عنه، وللزوم مده ست حركات وصال  ووقفا  

 . مثقّل ومخفف: كلمي وحرفي، وكل من القسمين نوعان: وهو قسمان

: أصلي جاء بعده حرف مشدّد في كلمة واحدة، مثل مد هو: المّد الالّزم الكلمي المثقّل - أ

لما : ألنّه أتى في كلمة واحدة، وسّمي مثقاّل  : وسّمي كلمي. الّصآّخة، الّضآلّين، كآفّة

 .فيه من اإلدغام وحرف التشديد

هو مد أصلي جاء بعده ساكن غير مشدّد في كلمة : الّمد الالّزم الكلمي المخفّف - ب

 .محياْي عند األخذ بالوجه المقدّم وهو إسكان الياء. ا ءآلـْءانآالن، أصله: واحدة، مثل

هو مد حرف من حروف فواتح السور التي يكون هجاؤها : المّد الالّزم الحرفي المثقّل   -ج

ثالثة أحرف، وأوسطها حرف مدّ، وآخرها مدغم في الذي يليه، مثل الالم من ألـم، والسين 

يمْ أَِلْف الَ : من طسم، وتُقرأ هكذا يم.  ّمِ  .   َطا ِسيّمِ

هو كما ذكرنا في المثقل غير أنه ال إدغام للحرف الثالث  :المد الالزم الحرفي المخفف -د    

 "  ألمص" ،"ألم"والميم من " ن"،"ق"،"ص"في الهجاء فيما يليه مثل 
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 : فوائد

مه المثقل الحروف المقطعة الموجودة في أوائل بعض السور والتي تمد مد الزم حرفي بقسي -2

 ". نقص عسلكم"والمخفف، مجموعة في قولهم 

السين المتبوعين بحرف الميم و الالم: المد الالزم الحرفي المثقل ال يكون إال في حرفين هما -1

 . ألم، ألمص، ألمر، طسم: مثل

األلف من الحروف المقطعة، لكن ال مد فيها أصال ألنها مركبة من ثالثة أحرف أوسطها  -3

 . بب تحرك وسطها وعدم وجود حرف المد فيها فال تمد أصال  متحرك فبس

 المد الالزم بقسيمه يكون حال الوصل والوقف أي اإلشباع ست حركات  -4

أي أربع )، والتوسط (أي ست حركات)العين من الحروف المقطعة وفيها وجهان اإلشباع  -5

 ( حركات 8)المقدم الطول و (حركات

 : والعنكبوت عند الوصل بما بعدها فيها وجهان الميم من فاتحة آل عمران -8

 ، وهذا هو(ميم)على ست حركات من تحريك الميم بالفتح مع إشباع مد الياء  -أ

 : تقرأ" ألم هللا:"المقدم فتبقى على األصل الوجه    

 ألف ال ميَمللة   

 " ألم أحسب الناس"  

 " ألف ال ميمحسب"  

فتمد الميم . لياء على حركتين اعتدادا بالحركة العارضةتحريك الميم بالفتح مع قصر مد ا -ب

 . مقدار حركتين، أما حال الوقف على الميم فيتعين المد ست حركات

 على القارئ أن ينتبه في حالة المد الالزم الحرفي المثقل أن يأتي بالغنة عند اإلدغام، -7

 ألمص، عسق: باإلخفاء في حالة الحرفي المخفف، مثلو

 فيه المراتب الثالثة ما : ثالثا

هو أن يأتي بعد حرف المد حرف متحرك، بأي حركة كانت في  :المد العارض للسكون -1

وسمى عارضا ألن هذه الحروف متحركة . حالة الوصل ثم يسكن هذا الحرف عند الوقف عليه

 . في األصل، ثم عرض لها السكون بالوقف عليها

   (قصر، توسط، طول)حركتين أو أربع أو ستفيمد مقدار: قاة، نستعين، تعملونت :مثاله

 : فوائد

فإنه يوقف " تقاة" "الحياة" "الصالة"هناك من استثنى الهاء المبدلة من التاء المربوطة نحو  -2

عليها بالتطويل فقط، والجمهور على عدم التفريق بينها وبين غيرها فتبقى على األصل 

(8،4،1 .) 
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 . محض ألجل اإلشمام أو الرومهناك سكون محض وهناك سكون غير  -1

بعد سكون الحرف الموقوف عليه من غير  –إشارة إلى الضمة  –هو ضم الشفتين  :فاإلشمام

 . المرفوعو تصويت، وال يكون اال في الحرف المضموم

 هو إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها، ويكون في المجرور :و الروم

  .المضمومو في المرفوعو المكسور،و

 يجوز فتوح أو المنصوب وعليه عند الوقف الروم ال يكون في الحرف المو من اإلشماموكل 

 ( العالمين)التسكين المحض وفيه المراتب مثل  -أ

 ( نستعين)فيه المراتب الثالثة و التسكين مع اإلشمام -ب

 ( الرحيم، نستعين)التسكين مع الروم وفيه القصر مثل  -ج

لهمز أو الحرف المشدد فيرجع إلى أصله أي إما مد متصل أو الزم أي ست أما الكلمة المنتهية با

 السماء، صواف : حركات مثل

 : الياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، وذلك إن تالهماو هو عبارة عن مد الواو :مد اللين -2

 . هو أن يكون بعد حرف اللين همز متصل به في كلمة واحدةو :همز -أ

 .السوءشيء، كهيئة،  :مثل

التوسط و (أي ست حركات)فهذا المد انفرد به ورش من طريق األزرق، فيجوز فيه اإلشباع 

 . وصال ووقفا ، والتوسط هو المقدم( أربع حركات)

 . أن يكون بعد حرف اللين سكون عارض ألجل الوقف :سكون عارض -ب

 . البيت، خوف، ريب، خير :مثل

  -وورش منهم –فهذا فيه لجميع القراء 

 . ست حركات :اإلشباع -

 أربع حركات  :التوسط -

 حركتان  :القصر -

 المختار عند ورش الوقف بالتوسط و و المقدم

يستثنى لورش من قاعدته في مد اللين المهموز ثالث كلمات، اثنتان باتفاق،  :مالحظة هامة

 : على اختالفوواحدة 

 . بسورة الكهف، ال تمد مد لين بال خالف( الموءودة)كلمة  -

 . بسورة الكهف، ال تمد مد لين بال خالف كذلك( موئال)كلمة  -
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بسورة " سوءاتكم"و بسورتي األعراف وطه،" سوءاتهما"من قوله تعالى ( سوءات)كلمة  -

، واختلفوا في قصرها (حركات 8)أجمعوا على ترك المد المشبع فيها  اتاألعراف فهذه الكلم

ال مد فيها حركتين ( الموءودة)و (موئال)د رأسا مثل وتوسطها، ونقصد بالقصر هنا هو ترك الم

 : في مد لين وجهان( سوءاتكم( )سوءاتهما)وعليه يكون لورش في هذه الكلمة 

 قصر الواو أي ال تمد أصال  -

 . توسط الواو أي تمد أربع حركات -

 قصر، توسط،)، قصر الواو مع ثالثة البدل "سوءاتهما"أو " سوءاتكم"وعليه في كلمة  -

 . ، ثم التوسط في الواو مع التوسط في البدل(طول

 

 ءاتكم                               سو                        

 بدل لين

 (قصر، توسط، طول)ثالثة أوجه  القصر

 التوسط التوسط

 

 : مد البدل -3

ه القصر ءامن ففي: هو ما تقدم فيه الهمز على حرف المد متصال به في كلمة واحدة مثل

: أصل حرف المد في البدلو (.ست حركات)، أو الطول (أربع حركات)، أو التوسط (حركتان)

 : همزة قطعية ساكنة، فأبدلت مد ا من جنس حركة الهمزة األولى

 ". أأمن"أصلها " ءامن":فإذا كانت الهمزة األولى مفتوحة، أبدلت الثانية ألفا، مثل -

 ". إأمانا"أصلها " إيمانا: "ت الهمزة الثانية ياء، مثلإذا كانت األولى مكسورة، أبدلو -

ا، مثلو -  ". أوتوا"أصلها " أوتوا: "إذا كانت األولى مضمومة، أبدلت الهمزة الثانية واو 

 : فوائد

مئاب، : يلحق بمد البدل كل مد جاء بعد همز، ولم يكن أصل ذلك المد همزة ساكنة، نحو -2

 . خاطئين، النبيئينمئارب، تشاؤون، متكئين، جاءوا، 

في " السماء"بالياء عند وصلها بهمزة " ءاية: "إبدال همزة: مد البدل إما ثابت فيه سقط نحو -1

 (. 8-4-1( )ياية)مع مد البدل في رف المد " من السماء ياية"تقرأ " من السماء ءاية"قوله تعالى 
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( حركتان)يها إال القصر يستثنى لورش من قاعدته في مد البدل مواضع ليس له ف: استثناءات

 : وهي

 ". ال يواخذكم"، "ال تواخذنا"حيثما وقعت مثل و كيفما وقعت" يواخذ"كلمة  -2

أما حال الوقف عليها فلتحق بالمد . تمد بالقصر فقط، حال الوصل" إسرائيل"الياء من كلمة  -1

 ( القصر أو التوسط أو الطول)العارض للسكون 

هزؤا، " موطئا  : "لمنصوب الواقعة بعد الهمز في حالة الوقف مثلاأللف المبدلة من تنوين ا -3

، نداء    (. مد العوض)دعاء ، ماء 

، هذا "مسؤوال  "، "القرءان" :عند وقوع ساكن صحيح قبل الهمز الذي يتلوه حرف المد مثل -4

 . حال الوصل، أما حال الوقف فيلحق بالمد العارض للسكون

 . مع قصر البدل وجها  واحدا  " عادَ لوال"بالنجم تقرأ " ىعاد ا االول"الواو من كلمة  -5

" أوتمن" "إيذن لي" "إيت بقرءان"كل حرف مد وقع بعد همزة الوصل في اإلبتداء فقط  -8

 " إلى الهداتنا" "تقرأ هكذا يقولوذَن، الذيتمونو أما حال الوصل فال توجد الهمزة" إيتنا"

 : فيها وجهان" ألولى، اإليماناآلخرة، ا"عند اإلبتداء بنحو  :1مالحظة

االبتداء بهمزة الوصل، فينطق بها كهمزة القطع، ويجوز في البدل حينئذ األوجه الثالثة  -2

 . القصر، التوسط، الطول هكذا أآََلخرة، أَلُولى، أَِليمان

 . الالزم ثم المتصل ثم العارض للسكون ثم المنفصل ثم البدل: أقوى المدود :2مالحظة
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 اإلمالةو الفتح :الثامن المبحث

 

 فرض، كتب  :هو فتح القارئ فاه عند النطق بالحرف المتحرك مثل :الفتح -1

باأللف نحو الياء، وهي قسمان كبرى و هي أن ينطق القارئ بالفتحة نحو الكسرة :اإلمالة -2

 . وصغرى

وتسمى بطحا . سرةبالفتحة قريبة من الكو هي النطق باأللف قريبة من الياء، :اإلمالة الكبرى -أ

هذا النوع لم يقع في رواية ورش إال في و .إذا أطلقت اإلمالة انصرفت إليهاو أو إمالة محضة،

 (. طه)من ( ها)

 الياء فهي بين الفتحو الكسرة، وبين األلفو هو التوسط بين الفتحة :اإلمالة الصغرى -ب

 . تسمى إضجاعا أو تقليالو (بين بين)اإلمالة الكبرى و

 . هو المروى عن ورش في القرآن كله على ما يأتي تفصيله( اإلمالة الصغرى)لنوع و هذا ا

 اإلمالة لغتان صحيحتان، نزل بهما القرآن الكريم، وقرأ بهما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،و و اعلم أن الفتح

 . نقلت إلينا بالتواتر في مواضعها الخاصة بها على ما يأتي تفصيلهو

  :(التقليل)إلمالة الصغرى او أحكام الفتح

 : األلف المتطرفة المنقلبة عن ياء: أوال

 : ففيها حالتان

 " يتوارى"، "اشترى" "القرى" :إذا كان قبلها راء مثل -أ

 . فهذه تقلل وجها واحدا

 (.فتح وتقليل)ففيها الوجهان / 43: األنفال" أراكهم"ويستثنى من ذلك كلمة 

 التقليل و الفتح: فهذه فيها الوجهان" عسى"، "رمى"، "الهدى"مثل إذا كان قبلها غير راء  -ب

 : ويستثنى من ذلك رؤوس اآل ي المجموعة في إحدى عشرة سورة وهي

طه، النجم، المعارج، القيامة، النازعات، عبس، األعلى، الشمس، الليل، الضحى، العلق ففيها 

الشمس ففيها الوجهان و في النازعات التقليل فقط، إال إذا اتصلت بها هاء الكناية عن المؤنث كما

 ففيها التقليل فقط ألجل الراء كما سبق( ذكراها)إال 

 الفتح: ففيها الوجهان( ضحى)نحو : المرسومة ياءو األلف المتطرفة المنقلبة عن واو: ثانيا

 : يستثنى من ذلكو التقليل،و

 . بالنور، فليس فيها إال الفتح( زكى)كلمة  -2
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ففيها التقليل فقط، إال إذا اتصلت بها هاء المؤنث " استغنى" ،"العلى" :رؤوس اآلي مثل -1

 . ففيها الوجهان كاليائية

، ففيها الوجهان، باستثناء "أنى"، "بلى"، "موسى"، "متى"نحو : ماجهل أصل األلف فيه: ثالثا

 ". لدى: "، واسم"إلى"، "على"، "حتى: "هي ثالثة أحرفو أربع كلمات تفتح إتفاقا

لمعرفة أصل األلف المتطرفة هل هي منقلبة عن ياء أو منقلبة عن واو، هو أن نثني  :ةملحوظ

 . الكلمة إن كانت اسما ، وتسند إلى تاء الفاعل إن كانت فعال

فإن ظهرت الياء فأصل األلف هو الياء، وإن ظهرت الواو فأصل األلف واو مثال اليائي من 

 . ، المأويانوتثنيتها هديان( المأوى( )هدى:  )األسماء

 . رميت، سقيت: تسندها إلى تاء الفاعل فتقول( سعى)، (رمى: )مثال الياء هي األفعال

: صفوان، سنوان مثال الواوي من األفعال: وتثنيتها( سنا)، (صفا)مثال الواو من األسماء 

 (. نجوت)، (عفوت)اسنادها لتاء الفاعل ( نجا)، (عفا)

أنه ال يتعلق بها : األفعالو ه األمثلة من الواوي من األسماءعلى  الطالب أن ينتبه في هذ :تنبيه

 (. ضحوان)ضحى، فأصل األلف فيها واوي : التقليل إال في األلف المرسومة ياء مثل

 : األلف المتطرفة الزائدة للتأنيث: رابعا

 : و لها خمسة أوزان هي

 . فَعلَى، ف علَى، ف على، فُعَالى، َفعَالى

 . ، الشعرى، كسالى يتامىالسلوى، الدنيا: مثل

 . الوجهان لغير ذات الراءو ،(الشعرى)وحكمها التقليل فقط لذوات الراء 

مكسورة كسر و كانت متصلة باأللفو األلف المتوسطة التي يليها راء متطرفة،: خامسا

 . ميم الجمع وقف ا ووصال  و لَو اتصل بالراء ضميرو فهذه تمال إمالة صغرى قوال واحد ا، :إعراب

 ". أقطاِرها" "أبصاِرهم" "دياِرهم"، "النهارِ "، "االبرارِ " :مثل

الجار و و الجار ذي القربى،" :في موضعين من سورة النساء( الجار)يستثى من ذلك كلمة 

 . التقليل هو المقدمو تقليل،و ففيها الوجهان فتح" الجنب

كذلك و .ت الراء متطرفة فيهافليس" تماري"بالكهف، فال إمالة فيها، ألن أصلها " تمار"أما نحو 

األلف بالراء و في سورة النساء، ال إمالة فيها أيضا، للفصل بين الراء المتطرفة" مضار"

 . فال تمال" نمارق"إذا كانت الراء متوسطة مثل و الساكنة المدغمة فيها

 (بالياء)أي نكرة أو معرفة، مجرورتين أو منصوبتين ". كافرين"، "الكافرين"لفظ  :سادسا

 . تمال إمالة صغرى قوال واحدا ووجها واحد ا
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 .التقليلو الفتح: ففيها الوجهان( 230: الشعراء)و (14: المائدة) ،"جبارين"لفظ  :سابعا

 التقليل هو المقدم و

ألر، : من فواتح السور تمال إمالة صغرى قوال  واحدا  مثل :الهاء/ الياء/ الراء/ الحاء :ثامنا

 . ففيها إمالة كبرى( طه)ن كهيعص، حم، إال الهاء م

 . فال إمالة فيها( يس)الياء من : ويستثنى من ذلك

 . فيه وجها  واحدا  هو التقليل فقط ،"التوراة"لفظ  :تاسعا

ففيها " رآه"، "رآها"سواء كانت مفردة أو متصلة بضمير النصب مثل  "رأى"لفظ : عاشرا

 . الهمزة مع ا مع ثالثة البدلو تقليل الراء

 . فال تقليل فيها" رأت"أو تاء تأنيث ..( .رأوا ورأيت)ليها ضمير رفع فإذا و-

 . تقلل وقفا فقط( رأى الشمس، رأى القمر)إذا جاء بعدها ساكن و -

 : فوائد

ا واحد ا في الوصل، يوقف عليه كذلك بالتقليل مثل -2 ، االنهاِر، : كل ما يقلل وجه  الناِر، قرار 

 .. .رأى

تحذف في الوصل أما حال ( التقليل)لممال سكون فإن اإلمالة الصغرى إذا وقع بعد الحرف ا -1

 " قرى محصنة" "هدى للمتقين: الوقف عليها فتثبت اإلمالة سواء كان الساكن تنوين ا مثل

 " نرى هللا جهرة"، "موسى الكتاب: "أو كان الساكن غير التنوين مثل

توجد تحت ).( نقطة كبيرة  عالمة اإلمالة في المصاحف المطبوعة برواية ورش هي -3

ليس تحتها هذه النقطة، فتلك الكلمة ممالة في حالة و إذا وجدت كلمة ممالة،و الحرف الممال،

 . الوقف عليها فقط، ال في حالة الوصل

 (. أَسَرى)على القارئ أن ينتبه حال اإلمالة الصغرى أن ال يميل ما ليس ممال مثل السين من  -4

 :الفتح واإلمالة نستطيع أن نعرف أسباب اإلمالةمما سبق في باب : ملخص

 : أسباب اإلمالـة

 : األلف المنقلبة عن الياء -1

 . فيها التقليل فقط: اشتراه، افترى، القرى: قبلها راء -    

 .التقليلو الفتح: غير الراء -

 : وإن لم يكن أصلها ياء وهي: رسم األلف بالياء في المصحف -1 

، "بلى"، "متى"وفي األحرف  -موسى، عيسى، : ماء األعجمية الثالثةاأللف التي في األس -أ

 ". أنى"
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 ". العلى"، "سجى"، "والضحى: "األلف المنقلبة عن الواو -ب

 : األلف الزائدة للتأنيث -3

 . خمسة أوزان فَْعلى، فُْعلى، فْعلى، فَعَالى، فُعَالى

 التقليل لذوات الراء، والوجهان لغير ذات الراء : حكمها

 : اإلمالة للكسرة -4

 . متطرفة مكسورة وصال ووقفا" راء"يميل ألجل كسرة اإلعراب كل ألف تليها مباشرة  -

، "الكافرين"، "كافرين: "ويميل ألجل كسرة غير األعراب األلف في الكلمات الثالث -

 (. فيها وجهان")جبارين"

 : اإلمالة لإلمالة -5

 . المنقلبة عن الياء ، ألجل إمالة ألفها"رأى"يميل ورش راء 
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 أحكـام الهمـزة: المبحث التاسع

 

 همز قطع، وهمز وصل : في لغة العرب نوعان: الهمز -1

يسقط في حالة ، وهو الذي يثبت ابتداء: هو الذي يثبت وصال  ووقفا ، وهمز الوصل :فهمز القطع

 . الوصل

 ا متغير وهو إما محقق وإم. هو المراد في هذا الباب غالبا  همز القطع و

طيناك أعنّا إ: "الصفة مثلو هو إعطاء الهمزة حقها ومستحقها من المخرج :الهمز المحقق -أ

 .، فتبقى الهمزة على أصلها وتلفظ محققة"الكوثر

بعيد ( الهمز)وهو الهمز الذي غيره العرب في بعض األحوال لكونه  :الهمز المتغير -ب

منه المتغير : وهو أقسام. دا  إلى تخفيفهفغير قص ،المخرج، وفي النطق به مشقة وصعوبة

 المتغير باإلسقاط و المتغير بالنقل،و المتغير باإلبدال،و بالتسهيل،

بين و هو التلفظ بالهمزة بين بين، أي بين الهمزة: اصطالحاالتيسير، و :لغـة: التسهيل -1

 ن التسهيل بينهاففى الهمزة المفتوحة يكو)الحرف المجانس لحركتها، فتخرج كأنها هاء مخففة 

أاتخذ، : مثل(. بين الياء، وفي المضمومة بينها وبين الواوو بين االلف، وفي المكسورة بينهاو

 أيذا، أونبئكم 

هو تغيير الهمزة بحرف مجانس لحركة الحرف الذي قبلها، كإبدال الهمزة واو في  :اإلبدال -2

هؤالء : "وياء في قوله تعالى" اجاء آمرن: "ألف في قوله تعالىو "ال يواخذكم: "قوله تعالى

 ."يالهة

هو حذف الهمز ونقل حركته للساكن الصحيح قبله،  :إصطالحا ،التحويل: لغة: النقل -3

 المنفصل عنه في كلمة أخرى 

 "غاسقنذا وقب: "تقرأ( غاسق إذا وقب)  ."قلَعُوذ: "تقرأ( قْل أَعوذ: )مثل       

الصابئون                    : مة مثلما وقع فيهو حذف الهمز رأسا من الكل :اإلسقاط -4 الصابون 

 

 :أقسـام الهمـز

 : الهمز قد ينفرد ويكون في كلمة، وقد يتعدد ويكون في كلمة أو في كلمتين، وهو ثالثة أنواع

 . همز مفرد ويكون في كلمة واحدة -1

 . همز مزدوج ويكون في كلمة، وفي كلمتين -2

 . مة واحدةثالث همزات وتكون في كل -3
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 الهمز المنفرد: أوال

 . وهو الذي لم يجتمع مع همز آخر أو هو همز القطع الذي لم يالصق مثله

 . التحقيق، اإلبدال، النقل، اإلسقاط: وله أربع حاالت

 ". ا جاء نصر هللاإذ: "وهو بقاء الهمز على األصل، أي يلفظ محققا  مثل :التحقيق -1

، وهو يقع (يبدل فيه الهمز حرف مد من جنس حركة ما قبله)يفه وقد سبق معنا تعر :اإلبدال -2

 . وبيان ذلك في هذه الحاالت. في موضع فاء الكلمة وعينها والمها، وقد يقع ساكنا  أو متحركا  

إذا وقعت الهمزة ساكنة، وكانت فاء للكلمة فتبدل حرف مد من جنس ما قبلها، فتبدل بعد الفتح  -أ

 . أما بعد الكسر فلم يرد في القرآن منه شيءألفا، وبعد الضم واوا، 

"     يأتنا: "األمثله ". ياتنا"  

"                     إستأجره" ".جرهاإست"

"               تألمون"  ". تالمون"

"            المؤتفكة" ."الموتفكة"

"             المؤتون" ". الموتون"

 ". يوتي"            "يؤتي"

 : وهي سبعة ألفاظ" االيواء"يستثنى من ذلك ماتصرف من كلمة  :ناءإستث

 . ، فإن همزتها محققة"تئوي" "تئويه"، "فأووا"، "مأواكم"، "مأواهم"، "مأواه" "المأوى"

بشرط أن يكون قبلها  ،إذا كانت الهمزة مفتوحة، وكانت فاء للكلمة فإنها تبدل واوا مفتوحة -ب

 . ضم ال غير

"                  اخذناتُؤَ ":األمثله ". تَُواخذنا"

"                     يَُؤيد"        ". يَُويد"

"                      ُمَؤذن"       ". ُمَوذن"

 . إذا وقعت الهمزة ساكنة، وكانت  عينا  للكلمة وقبلها كسر، فإنها تبدل ياء مدية -ج

 ". بيس"                  "بئْس":األمثله

"                     بئْسما" ". بيسما"

"                      الذئْب" ". الذيب"

"                        بئْر" ". بير"

 :  تبدل الهمزة في الكلمات اآلتية -د
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 .تبدل همزتها ألفا  " سال"                     "سأل"-

"                     النّسيءُ "- . همزتها ياءا، وتشدد ألجل سكون الياء األولىتبدل " النسيُّ "

 (. الفتح)تبدل همزتها ياء محركة بحركة الهمزة المبدلة " ليَال"                     "لئاَل" -

 (.الفتح)تبدل همزتها ياء محركة بحركة الهمزة المبدلة " ليَهب"                     "ألَهب" -

              " منسأته"-  .ابه تبدل همزتها ألف" اتهمنس"

 (. 2)أو القصر ( 6)في حالة الوصل تقرأ بتسهيل الهمز مع المد المشبع " الآلئي" -

ومع الروم، وفيه وجه آخر في الوقف هو الوقوف على ( المد أو القصر)وفي حالة الوقف كذلك 

 . حيث أبدلنا الهمزة ياء ساكنة( 6)الياء الساكنة مع المد المشبع 

فيجوز في الهمزة التي بعد  ،"أرأيتم"،"أرأيت"إذا وقعت قبلها همزة االستفهام مثل " ترأي" -

بين و ، ويجوز التسهيل بينهاوهو المقدمالراء االبدال ألفا خالصة مع المد الطويل في الوصل 

 . أرآيت، أرايت: األلف وصال  ووقفا  

 : ي الهمز وجهانوف. قرأ اإلمام ورش بحذف االلف التي بعد الهاء" هاأنتم" -

 . بينها وبين األلف هاْنتم :التسهيل

 . وهو المقدمهآنتم ( 6)وهو إبدال الهمزة ألف محضة مع المد المشبع  :األبدال

 

 : سبق معنا تعريفه ونذكر هنا شروطه :النقل -3

 . أن يكون الحرف قبل الهمزة ساكنا   -أ

 . أن يكون صحيحا  ال حرف مد -ب

 . ة ال بعدهاأن يكون قبل الهمز -ج

 . أن يكون منفصال عنها في كلمة أخرى -د

قْدأَفلح            ":مثل قدَْفلح"

األخرة                " " االخرة"

 : تنبيـهان

وقد استثنى لورش من هذا الشرط  ،تقدم أن من شروط النقل انفصال الساكن عن كلمة الهمزة_  

وينقل حركتها إلى الدال فتقرأ  ،ها بحذف الهمزفقرأ ،34/القصص( رْدءا  )كلمة واحدة فقط هي 

 " رد ا"

تحقيق )النقل وعدمه : ففيها وجهان 27 – 11/الحاقة " كتابيه إني ظننت: "في قوله تعالى _

ماليه : "والبد من إدغام الهاء في الهاء من قوله تعالى ،(كتابَيهني: تقرأ)وفي حالة النقل (. الهمز
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وال يتأتى إال بالسكت  ،(ماليه)فتظهر الهاء من  ،حالة التحقيق الهمزأما  ،(ماليّهلك: تقرأ" )هلك

 ". هلك"ثم النطق  ،عليها

 : وهو حذف الهمزة رأسا  ووقع في رواية ورش في ثالث كلمات :اإلسقاط -4

"                  الصابئين"-أ . 10/الحج 61/البقرة" الصابين"

"                     الصابئون"-ب . 01/المائدة" بونالصا"

 .37/التوبة" يضاهون"                      "يضاهئون"

  

 الهمز المزدوج: ثانيـا

 : وينقسم إلى قسمين. وهو همز قطع المالصق لمثله 

 . ماوقع منه في كلمة واحدة -

 . ماوقع منه في كلمتين -

  :الهمز المزدوج في كلمة واحدة -1

لى الهمزتين القطعتين الملتصقتين في كلمة واحدة، الهمزة يطلق الهمز المزدوج من كلمة ع

الهمزة و .الثانية إما أن تكون قطعية أو وصلية، واألولى ال تكون إال همزة استفهامية مفتوحة

الهمزة الوصلية إما أن تكون و .الثانية القطعية إما أن تكون مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة

 . مفتوحة أو مكسورة

: الهمزة الثانية قطعية وهي ثالثة أنواعو الهمزة األولى استفهامية مفتوحة :يةالهمزة قطع-أ

 . مفتوحتان، مفتوحة فمضمومة، مفتوحة فمكسورة

 . أَأَنذرتم، أَأقررتم، أَأَنت، أَأَشكر، أَأَلد :مثل: الهمزتان المفتوحتان -*-

 : يجوز في الهمزة الثانية وجهان :حكمها

. صة مشبعا  بست حركات إذا كان بعد األلف سكون أو حرف مشددفتبدل ألف خال :اإلبدال-

مثل ( حركتان)أما إذا كان بعد األلف حرف متحرك ففيها القصر  ،(آنذرتهم، آتخذ:)مثل

 (. أالد)

 . واإلبدال هو المقدم. األلفو بين بين أي بين الهمزة :التسهيل-

 ".ُءلقيأَُءنزل، أَُؤنبئكم، أَ " :مثل:  المفتوحة فالمضمومة -*-

 . بين الواو، وجها  واحدا  فقطو تحقيق الهمزة األولى، وتسهل الثانية بينها :حكمها

 : أَئنكم، أَءذا، أَئفكا :المفتوحة فالمكسورة -*-

 . تحقيق الهمزة األولى، وتسهيل الثانية بينها وبين الواو، وجها  واحدا  فقط :حكمها
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فتسهل الهمزة الثانية وإن كانت " أئمة"كلمة ( ورةالمفتوحة فالمكس)يلحق بهذا النوع  :تنبيـه

 ،ففيها تسهيل الهمزة الثانية. األولى ليست استفهامية، فالهمزتان األصليتان لكن تلحق بهذا النوع

 . وجها  واحدا  فقط من طريق الشاطبية

 :الثانية وصلية وهي نوعانو الهمزة األولى استفهامية: الهمزة الوصلية -ب

 .مفتوحة فمكسورة ،حتانهمزتان مفتو 

 ". أَاهلَل"، "أَاَلذكرين"مثل : همزتان مفتوحتان -*-

 : فيها وجهان :حكمها

حرف مد ألف مع إشباع المد ست حركات ألجل ( وهي الثانية)تبدل همزة وصل  :اإلبدال -

 . الساكن الالزم بعدها

 . مقدمواإلبدال هو ال. بين األلفو تسهل الهمزة الوصلية بينها :التسهيل -

أَاطلع، أَاصطفى، : أصلها ،أَطلع، أَصطفى، أَستغفرت :مثل: المفتوحة فالمكسورة -*-

 . أَاستغفرت

أَطلع، أَصطفى، : تحذف همزة وصل وتبقى الهمزة األولى االستفهامية المفتوحة هكذا :حكمها

 . أَستغفرت

 :الهمز المزدوج في كلمتين -2

 . آخر الكلمة، والثانية أول الكلمة التي تليها وهو ما اجتمعت فيه همزتان، األولى تكون

 : المتفقتان ثالثة أنواع وهيو .متفقتان في الحركة، ومختلفتان في الحركة :وهو قسمان

 .مفتوحتان، ومكسورتان، ومضمومتان

 : والمختلفتان في الحركة خمسة أنواع وهي

فتوحة، مضمومة ومكسورة فم ،مفتوحة فمكسورة، ومفتوحة فمضمومة، مضمومة فمفتوحة

 . فمكسورة

 : الهمزتان المتفقتان في الحركة -1

 ". جاَء أَْمر ربك"، "جاَء أََحدكم" "السفهاَء أَْموالكم: "مثل :المفتوحتان -أ

 : يجوز في الهمزة الثانية وجهان :حكمها

: إن كان بعده حرف ساكن مثل( حركات 6)أي أبدالها ألف، ويكون مشبعا بالمد  :اإلبدال -

 ". سماَء آْموالكمال"

 ". جاَء اَحدكم"إن كان بعده حرف متحرك مثل ( حركتان)ويكون قصرا 

 . بين األلفو بينها :التسهيل -
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" جاَء َءال فرعون "، 61/الحجر " جاَء َءال لوط: "ماعداموضعين هما اإلبدال هو المقدمو 

 . فالتسهيل هو المقدم ،41/القمر 

، "ومن وراء إْسحاق"، "من السماء إلَى األرض"، "كنتمهؤالء إْن " :مثل :المكسورتان -ب

 ". وال أبناء إْخوانمن"

  :يجوز في الهمزة الثانية وجهان :حكمها

من "إن كان بعدها حرف ساكن ( حركات 6)فتبدل ياء ساكنة مدية مشبعة بالحركة  :اإلبدال -

 ". يلَى األرض من السماء. "إن كان بعدها حرف متحرك( حركتان)وقصرا  ،"وراء يْسحاق

 . واإلبدال هو المقدم. بينها وبين الياء :التسهيل -

  :تنبيـه

على " 31/البقرة" هؤالء إن كنتم: "عند قوله تعالى( المكسورتان)يوجد وجه ثالث في هذا الباب 

 : وهو إبدال الهمزة الثانية ياء مكسورة خالصة. 33/النور" البغاء إن أردن تحصنا  

قصر األلف عند اإلبدال " على البغاء إن: "ووجه رابع في قوله تعالى". ين البغاء" "هؤالء ين"

 ". على البغاء يَن َردن. "بسبب النقل

  31/.األحقاف" أولياُء أُولَئك"لم يقع هذا النوع إال في موضع واحد وهو  :المضمومتان -جـ

 : يجوز في الهمزة الثانية وجهان :حكمها

 ". أولياُء ولَئك"ألن بعدها حرف متحرك  ،(حركتان)مع قصر  فتبدل واوا  ساكنة :اإلبدال -

 . اإلبدال هو المقدم. بين الواوو التسهيل بينها :التسهيل -

 : الهمزتان المختلفتان في الحركة -2

 ". زكرياَء إذ نادى ربه" "جاَء إخوة" "شهداَء إذ"مثل  :مفتوحة فمكسورة -أ

 . ن الياءبيو تسهيل الهمزة الثانية بينها :حكمها

" كلما جاَء أَمة  رسولُها كذبوه: "في موضع واحد فقط وهو قوله تعالى :مفتوحة فمضمومة -ب

  .44/المؤمنون 

 . بين الواوو تسهيل الهمزة الثانية بينها :حكمها

 ". وال يأب الشهداُء إذا" "يشاُء إلى: "مثل :مضمومة فمكسورة -جـ

 : في الهمزة الثانية وجهان :حكمها

 . تبدل واو مكسورة :الاإلبد

  .واإلبدال هو المقدم. بين الياءو تسهيل بينها :التسهيل

 ". السفهاُء أاَل"، "وياسماُء أَقلعي"مثل قوله تعالى  :مضمومة فمفتوحة -د
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ا مفتوحة فقط  :حكمها  ". السفهاُء َوال" "وياسماُء َوقلعي"إبدال الهمزة الثانية واو 

 ". السماء ءاية"، "هؤالء أهدى" "نساء أوال: "مثل :مكسورة فمفتوحة -هـ

 "من السماء يَاية:"هكذا ،إبدال الهمزة الثانية ياء مفتوحة :حكمها

 . أما النوع السادس مكسورة فمضمومة، فلم يرد في القرآن الكريم: تنبيـه

 

 :ثالث همزات في كلمة واحدة: ثالثـا  

 . تنا، وأاامنتمأااله: ليس في القرآن الكريم من ذلك إال كلمتان وهما

 07/طه " قال ءاامنتم له قبل أن ءاذن لكم. "75/الزخرف" أأالهتنا خير أم هو: وقالو"

 . 172/األعراف" قال فرعون ءاامنتم له قبل أن آذن لكم" 41/الشعراء

أصلها أَأْمنتم، أَأْلهتنا، أبدلت الساكنة حرف مد من جنس الحرف الذي قبلها : أصل الهمزات

ثم دخلت عليها همزة استفهام فصارت أََءالهتنا، أََءامنتم،  ،(مد بدل)ءالهتنا  وأصبحت ءامنتم

 . وضبطت في المصحف أاالهتنا، ءاامنتم

تحقق فيها الهمزة األولى، وتسهيل الهمزة الثانية وجها  واحدا ، وتبدل الهمزة الثالثة  :الحكـم

 . حرف مد، تمد حينئذ مد البدل لوقوعه بعد التسهيل

 . ن فيها كالم وتفصيلأما ءآال

الزائدة فصار الئان، ( ال)دخلت عليه الم التعريف  ،ءان ظرف زمان مبني على الفتح :أصلهـا

ثم أبدلت همزة وصل المتصلة بالم التعريف  ،ثم دخلت عليهما همزة إستفهام فصار ءالئان

لى الم التعريف ثم وقع نقل حركة همزة ءان إ ،حرف مد من جنس حركة همزة القطع قبلهءآْلئَان

 ءآلن: فصار ءااَلن ورسم في المصحف هكذا

 :أما بالنسبة للوجوه كاآلتي

 الن ءا

 (2)القصر  (6)االشباع 

 (4)التوسط  (6)االشباع 

 (6)الطول  (6)االشباع 

 (2)القصر  (2)القصر 

 (2)القصر  التسهيل

 (4)التوسط  التسهيل

 (6)الطول  التسهيل
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 : وهماوهناك من زاد وجهين 

 (2)القصر  (4)التوسط 

 (4)التوسط  (4)التوسط 

 

 . أي إما أن يكون اإلبدال في همزة وصل وإما أن يكون التسهيل( 1)فصار األوجه تسعة 

فيلحق بالالزم وعدم االعتداد بالعارض وهو  ،نظرا  لوجود ساكن بعدها: و اإلبدال إما طوال  

 . عارض وهو تحرك الالمأو قصرا  نظرا  لالعتداد بال. تحرك الالم

 :وهو أّن له فيها خمس حاالت ،خالصة ما ذكره العلماء ما لإلمام ورش في هذه الكلمة

أي يبدأ بها وال ) أو واقع بعدها مع وصلها  ،انفرادها عن بدل سابق عليها -: الحالة األولى

 (12وهذه الحالة خاصة باآلية ) فله في هذه الحالة سبعة أوجه (. يوقف عليها

وعليه في الالم  ،إبدال همزة الوصل ألفا مع إشباع المد
1
 (1/4/8) ثالثة البدل  

 (.1/4/8)ثم تسهيل همزة الوصل بين بين مع األوجه الثالثة السابقة في الالم 

 (فتصير األوجه سبعة) وعليه في الالم  القصر فقط  ،ثم إبدال همزة الوصل ألفا  مع القصر

 الم البدل همزة الوصل

 (1/4/8)أوجه 3 د طوالالم

 (1/4/8)أوجه 3 التسهيل

 القصر فقط المد قصرا

أي يبدأ بها ويوقف )انفرادها عن بدل سابق عليها أو واقع بعدها مع الوقف عليها -:الحالة الثانية

 (.12وهذه الحالة أيضا خاصة باآلية : ) لفه في هذه الحالة تسعة أوجه( عليها

 (.1/4/8)باع المدة وعليه في  الالم ثالثة أوجه إبدال همزة الوصل ألفا مع إش

 (.1/4/8)إبدال همزة الوصل ألفا مع قصر المدة وعليه في هذه الالم ثالثة أوجه 

 .فتصير األوجه تسعة(. 1/4/8)تسهيل همزة الوصل بين بين  وعليه في الالم ثالثة أوجه 

 الم البدل همزة الوصل

 (1/4/8)أوجه3 المد طوال

 (1/4/8)أوجه3 المد قصرا

                                                 
1
 (.ءاآلن) إذا ذكرنا الم البدل فالمقصود البدل  المنقول مع الالم    
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 (1/4/8)أوجه3 التسهيل

 

كاجتماعها مع ) اجتماعها مع بدل قبلها مع وصلها  (52وهي خاصة باآلية ): الحالة الثالثة

 :فله في هذه الحالة ثالثة عشر وجها( قبلها 52يونس " آمنتم به"

يلها وعلى وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسه" آمنتم به" قصر البدل قبلها وهو 

 .كل من هذه األوجه الثالثة قصر الالم

وتسهيلها  وعلى كل منهما توسيط و وعليه إبدال همزة الوصل مع المد" آمنتم"توسيط البدل 

 .وعليه قصر الالم فقطو الالم وقصرها ثم إبدال الهمزة مدّا مع القصر

كل منهما مدّ الالم  وعى ،وعليه إبدال همزة الوصل مع المد وتسهيلها ،"آمنتم" مد البدل 

 .وقصرها ثم إبدال الهمزة مع القصر وعليه قصر الالم فقط

(أوجه 5ومثلها على المد  ،أوجه 5وعلى التوسط  ،أوجه 3" آمنتم" فيكون على قصر ) 
2
 

 الم البدل همزة الوصل "آمنتم"البدل .

 تسهيل قصر

 المد طوال  

 المد قصرا  

 

 قصر

 توسط
 توسط/ قصر المد طوال  / التسهيل

 القصر فقط المد قصرا  

 طول
 طول/ قصر المد طوال  / التسهيل

 القصر فقط المد قصرا  

                                                 

 :أوجه وحينئذ يكون له ثالثة, ثم إن ورشا قد قرأ بنقل حركة الهمزة التي بعد الالم إلى الالم مع حذف الهمزة

ولعدم , إبدال الهمزة الثانية التي هي همزة الوصل ألفا مع المد نظرا لألصل وهو سكون الالم -2

 .االعتداد بالعارض وهو تحرك الالم بسبب نقل حركة الهمز إليها

واعتدادا بالعارض وهو تحرك الالم بسبب نقل , إبدال همزة الوصل ألفا مع القصر طرحا لألصل -1

 .حركة الهمزة إليها

 سهيل همزة الوصل بينها وبين األلفت -3

ولكن . المد -التوسط -القصر: كما ال يخفى أن لإلمام ورش في مدّ البدل المغيّر بالنقل الواقع بعد الالم ثالثة أوجه* 

, هذه الوجوه الثالثة في البدل ال تتحقق  على جميع أوجه همزة الوصل بل تتحقق على بعضها دون البعض اآلخر

انظر البدور .  ) فقد ذكرناها في األصل. ه العلماء لورش في هذه الكلمة أن له فيها خمس حاالتوخالصة ما ذكر

 (.26والنافع . 248الزاهرة 
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فله في هذه الحالة سبعة  ،وهي اجتماعها مع بدل سابق عليها مع القف عليها:الحالة الرابعة

 (:52خاصة باآلية ) :وعشرون وجها

وعلى كل من هذه  ،ثم تسهيلها ،روعليه إبدال الهمزة مع المد والقص" آمنتم" قصر البدل في 

 (.1/4/8( ) الم البدل ) األوجه الثالثة تثليث الالم 

وعلى كل من هذه  ،ثم تسهيلها ،وعليه إبدال الهمزة مع المد والقصر" آمنتم" توسيط البدل في 

 (.1/4/8) األوجه الثالثة تثليث الالم 

ثم تسهيلها وعلى كل من هذه  ،والقصر وعليه إبدال الهمزة ألفا مع المد" آمنتم" مد البدل في 

 (.1/4/8) األوجه الثالثة تثليث الالم 

 .فيكون مجموع األوجه على كل من قصر البدل السابق وتوسطه ومدّه سبعة وعشرون وجها

 

 الم البدل همزة  الوصل "آمنتم"البدل 

 تسهيل قصر

 المد طوال  

 المد قصرا  

 (1/4/8)أوجه  3

 تسهيل توسط

  المد طوال   

 المد قصرا  

 أوجه 3

(1/4/8) 

 تسهيل  طول

 المد طوال  

 المد قصرا   

 أوجه 3

(1/4/8) 

 

لمن .... آالن وقد عصيت) وهي اجتماعها مع بدل واقع بعدها كقوله تعالى  :الحالة الخامسة

 :فله فيها ثالثة عشر وجها ]12يونس  [( خلفك آية

الطول في و على هذه الوجه القصر والتوسطومع قصر الالم و ،إبدال همزة الوصل ألفا مع المد

 (.آية) ثم مد الالم ومد ( آية) ثم توسيط الالم وتوسط   ،(آية) 
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ثم توسط الالم  ،(آية( ) 1/4/8)تسهيل همزة الوصل مع قصر الالم وعلى هذا الوجه تثليث 

 (.آية) ثم مد الالم ومد  ،(آية)وتوسط 

 (.آية) وعلى هذا الوجه تثليث  ،مومع قصر الال ،إبدال همزة الوصل مع القصر

وعلى إبدالها  ،وعلى تسهيلها خمسة أوجه ،فيكون على إبدال همزة الوصل مع المد خمسة أوجه

 .فتصير األوجه ثالثة عشر وجها ،مع القصر ثالثة أوجه

 

همزة 

 الوصل

 (آية) البدل  الم البدل

 طول

 (1/4/8)أوجه  3 قصر

 توسط توسط

 طول طول

 تسهيل

 (1/4/8)أوجه  3 قصر

 توسط توسط

 طول طول

 (1/4/8)أوجه  3 قصر قصر

 :مالحظة

 ،من سورة يونس( 12)على الطالب أن يركز تركيزا كبيرا على الحالة األولى الخاصة باآلية 

وأما باقي  الحاالت فيكفي الطالب  ،من سورة يونس أيضا( 52)والحالة الثالثة الخاصة باآلية 

 .االطالع عليها

ل حالة من هذه الحاالت السابق ذكرها لها تعلق بمد العارض للسكون لكننا لم نذكر العارض ك

 !لهذه فلينتبه له  ،لعدم اإلكثار على الطالب
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 التحريـرات: المبحث العاشر

 

وضع علماء القراءات ضوابط يلزمون بها القارئ عند التلقى، مراعاة لما روى الرواة 

أوجها، ويجيزون أخرى، فيقولون  -مثال–ب الطرق، فيمنعون مد البدل وذوات الياء وأصحا

 . هكذاو ال يجوز مع قصر البدل التقليل في اليائية، ألن من روى القصر لم يرو إال الفتح: مثال

ما يذكر من ، وقبل الشروع في ذكر هذه التحريرات نود أن ننبه أن هذه التحريرات :تنبيـه

أو في  ،إنما تراعى أثناء التلقى وأخذ القراءاتو الصالة،و ب التقيد بها أثناء التالوةال يج ،وجوه

 . باب التعليم فقط

اذا اجتمع مدان متصالن أو منفصالن أو متصل مع منفصل، فكلها تمد لورش ست حركات،  -1

 . اجتمعت أو لم تجتمع

 التوسط مع التوسط،و قصر،إذا اجتمع مد بدل مع بدل آخر ينبغي التسوية القصر مع ال -2

 . الطول مع الطولو

أي ما فيه ألف سواء كان أصله ياء  أو واوا  بشرط ما فيه ] إذا اجتمع مد بدل مع ذوات الياء  -3

سواء تقدم البدل عن ذات الياء أو [ ، ال ما فيه وجه واحد، كذوات الراء (التقليلو الفتح)الوجهان 

 . العكس

دم فسجدوا إال آلوإذ قلنا للمالئكة اسجدوا "أو  ."به كلمات فتاب عليهدم من رءا ىفتلق" :مثالـه

  ."استكبرو بىإبليس أ

 : فالحكم ،تقدم ذات الياء على مد البدل: ففي اآلية األولى

(                       فتلقى)فتح ذات الياء  (. ءادم)قصر البدل أو طول البدل 

  تقليل ذات الياء                     . توسط البدل أو طول البدل

 :  فالحكم ،تقدم مد البدل على ذات الياء: و في اآلية الثانية

(                         آلدم)قصر البدل  (. أبى)فتح ذات الياء 

 . توسط البدل                    تقليل ذات الياء

طول البدل                         . فتح وتقليل ذات الياء

 

 ذات الياء البدل البدل ذات الياء

 قصر أو طول فتح
 فتح (1)قصر 

 تقليل (4)توسط 

 فتح وتقليل (8)الطول  توسط أو طول تقليل
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 .لينبدل                   -4

 .ففيها" ايئباؤهم ال يعقلون شآأولو كان "قوله تعالى : إذا اجتمع مد البدل مع مد الين مثل

 يءفمن عفى له من أخيه ش"قوله تعالى : مع مد البدل مع مد اللين مع ذوات الياء مثلإذا اجت -5

فاتباع بالمعروف وأداء إليه 

بعد  ىبإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتد

 "... ذلك

مثل : إذا اجتمع مد البدل مع ذوات الياء مع مد اللين -8

لقصاص في منوا كتب عليكم اءاياأيها الذين : "قوله تعالى

 فاتباع بمعروف يءفمن عفى له من أخيه ش ىباألنث ىاألنثو العبد بالعبدو الحر بالحر ىالقتل

 : ففيها" أداء بإحسان ذلك تخفيف من ربكمو

 

 

 

 

 

 

ل  لني بد

1 4 

4 4 

8 4/8 
 

ل   (.  شيئا)توسط اللني                 (ءاابؤهم)قصر البد
ل                      توسط اللني  . توسط البد

ل                  توسط اللني ل البد  . طولهو  طو

ل  لني بد

 فتح 4

 تقليل 4

 فتح 8

 تقليل 8
 

ت الياء (               شيء)توسط اللني  ى)فتح ذا  (  اعتد
ت الياء ت  وسط اللني                        تقليل ذا

ت الياء  ل اللني                         فتح ذا  طو
ت الياء  ل اللني                         تقليل ذا  طو

 لين ذات الياء   بدل 

 4 فتح 1

 4 تقليل 4

 4 فتح 8

 4 تقليل 8

 8 فتح 8

 8 تقليل 8
 

 (شيء)توسط اللين (                األنثى, القتلى)فتح ذات الياء     (   ءامنوا)قصر البدل 

 توسط اللبن        تقليل ذات الياء                                         توسط البدل         

 توسط اللين           فتح ذات الياء                                      طول البدل        

 توسط اللين          تقليل ذات الياء                                   طول البدل            

 طول اللين            فتح ذات الياء                                  طول البدل             

 طول اللين             تقليل ذات الياء                                   طول البدل          
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واذا قلنا للمالئكة اسجدوا " :إذا اجتمع مد البدل مع ذات الياء مع مد العارض للسكوت مثل -7

 .  ففيها" رينكان من الكافو رى واستكببدم إال إبليس أآل

 ( الكافرين)قصر المد العارض      (        أبى)ات الياء فتح ذ     (     ءادم)قصر البدل 

ذات  بدل

 الياء

 العارض

 1 فتح 1

 4 فتح 1

 8 فتح 1

 4 تقليل 4

 8 تقليل 4

 8 فتح 8

 8 تقليل 8
 

قصر البدل          فتح ذات الياء             توسط المد   

 العارض

 قصر البدل         فتح ذات الياء              طول المد العارض  

 توسط البدل       تقليل ذات الياء            توسط المد العارض

 توسط البدل       تقليل ذات الياء           طول المد العارض   

 طول البدل        فتح ذات الياء             طول المد العارض 

 طول البدل        تقليل ذات الياء           طول المد العارض   
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 يئااؤهم ال يعقلون شءابأو لو كان " إذا اجتمع مد البدل مع مد اللين مع العارض للسكون مثل -6

 ففيها " دونال يهتو

طول المد و توسطو قصر     (شيئا)اللين توسط   (         ءاباؤهم)قصر البدل 

 ( يهتدون)العارض 

 

 

 

 

 

 

: " اجتمع مد البدل مع ذات الياء مع مد اللين مع مد العارض للسكون مثل قوله تعالىإذا  -1

 ال يؤمن باهللو كالذي ينفق ماله رئاء الناس ىاألذو منوا التبطلوا صدقات بالمنءاياأيها الذين 

مما  يءمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا اليقدرون على شخر فآلاليوم او

  -" رينهللا ال يهدي القوم الكافو كسبوا

 

 ءامنوا)توسط البدل

 (اآلخرة

فتح ذات 

 (األذى)الياء

توسط مد 

 (        شيء)اللين

   طول المدو قصر وتوسط

 (الكافرين)العارض   

 العارضتوسط وطول المد توسط مد اللين                يل ذات الياء              تقل توسط البدل               

 طول مد العارض توسط مد اللين فتح ذات الياء               طول البدل            

 طول مد العارض توسط مد اللين                  تقليل ذات الياء              طول البدل             

 طول مد العارض طول مد اللين فتح ذات الياء ول البدلط

 طول مد العارض طول مد اللين تقليل ذات الياء توسط البدل

 عارض لين ذات الياء بدل

 1 4 فتح 1

 4 4 فتح 1

 8 4 فتح 1

 توسط وطول المد لعارض     (      توسط اللين        لبدل          توسط ا

 طول المد العارضوسط اللين            ت         طول  البدل          

 طول المد العارض      طول اللين                   طول  البدل       

 

 العارض ينل  بدل

1 4 1 

1 4 4 

1 4 8 

4 4 4 

4 4 8 

8 4 8 

8 8 8 
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 4 4 تقليل 4

 8 4 تقليل 4

 8 4 فتح 8

 8 4 تقليل 8

 8 8 فتح 8

 8 8 تقليل 8

 

 .212/طه" وىفغربه م آد ىعصو"

 . سورة( 22)اجتمع في هذه آية ذات الياء وبدل ورأس آي إحدى عشر * 

 رأس آية بدل ذات الياء

 فتح
 تقليل قصر

 تقليل طول

 تقليل
 تقليل توسط

 تقليل طول

..." .واعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا"اجتمع مد لين مع ذات الياء لفظ الجار في قوله تعالى * 

 . في هذه اآليات ثالث طرق ذكرها أهل األداءو. 38/النساء سورة . اآلية

 : الطريق األول

 الجار ذوات الياء لين

 توسط
 فتح فتح

 تقليل تقليل

 طول
 فتح فتح

 تقليل تقليل

 

 :ق الثانييالطر

 الجار  ذوات الياء  لين 

 توسط 

 فتح 
 فتح 

 تقليل 

 تقليل 
 فتح 

 تقليل 

 طول 

 فتح 
 فتح 

 تقليل 

 تقليل 
 فتح 

 تقليل 
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 :الطريق الثالث

 الجار ذوات الياء لين

 توسط
 فتح

 فتح

 تقليل

 تقليل تقليل

 طول 
 فتح 

 فتح 

 تقليل 

 فتح  تقليل 

 .في هذه اآلية طريقان ذكرهما أهل األداءو .11/المائدة"  جبارينإن فيها قوما   موسى قالوا يا"

 : الطريق األول

 جبارين سىمو

 فتح فتح

 تقليل تقليل

 :الطريق الثاني

 جبارين موسى

 فتح 
 فتح

 تقليل

 تقليل 
 فتح

 تقليل

وأنا  لدءا لتىياوييعقوب قالت  إسحاقاء وروامرأته قائمة فضحكت فبشرنها بإسحاق ومن "

 . 72/71هود ". يبعج يءلشعجوز وهذا بعلي شيخا  إن هذا 

 عجيب  شيء ءالد  ياويلتى وراء إسحاق 

 تسهيل 

 فتح 

 تسهيل 
 2/4/6 توسط 

 2/4/6 طول 

 إبدال 
 2/4/6 توسط 

 2/4/6 طول 

 تقليل 

 تسهيل 
 2/4/6 توسط 

 2/4/6 طول 

 إبدال 
 2/4/6 توسط 

 2/4/6 طول 

 تسهيل  فتح  إبدال 
 2/4/6 توسط 

 2/4/6 طول 
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 إبدال 
 2/4/6 توسط 

 2/4/6 طول 

 تقليل 

 تسهيل 
 2/4/6 توسط 

 2/4/6 طول 

 إبدال 
 2/4/6 توسط 

 2/4/6 طول 

 " ذلك خير قوىولباس التوريشا   موءاتكسقد أنزلنا عليكم لباسا  يواري ءادم يا بني  "

 ذات الياء ءات سو بدل

 فتح قصر قصر قصر

 توسط
 تقليل توسط قصر

 تقليل توسط توسط 

 طول
 فتح طول قصر

 تقليل طول قصر
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 دغامباب اإل: المبحث الحادي عشر

  ل شيئ في شيئادخإهو : لغة هتعريف

، ويرتفع اللسان عند والنطق بهما حرفا مشددا كالثاني هو جعل الحرف االول كالثاني: اصطالحا

 .دغام صغيرإدغام كبير، وإ: وهو قسمان. بهما ارتفاعة واحدةالنطق 

. ، بحيث يصيران حرفا واحدا مشدداهو التقاء حرف متحرك بآخر متحرك: دغام الكبيراإل-1

عن ابي عمرو  وهذا اإلدغام مروي عن السوسي". لكالرحيمَّ :"، تقرأُ "الرحيم ملك"مثل 

 . بشروط مبينة في كتب القراءات

، وفي (انَنُ مَ تأ)في سورة يوسف اصلها ( امنَّ تأ)عند ورش االفي بعض اوجة قراءة وال وجود لة 

ِّ )في سورة الكهف أصلها (مامكنّيِ )كلمة  في سورة البقرة اصلها ( افنعمَّ )وفي كلمة  (ما مكنَنيِ

 (.فنعم ما) 

 .، وليست مقصورة على السوسيوهو موافق في ذلك لجميع القراء .فكلها مرسومة مدغمة

. واحدا مشددا هو التفاء حرف ساكن باخر متحرك، بحيث يصيران حرفا :االدغام الصغير-2

 . وهو المقصود بالبحث( هيكلَّ ) تقرأ( ومن لم يكن له ) ، (صبرلنَّ )تقرأ ( برلن نص)مثل 

 .و التقاربأو التجانس، أ ،اما التماثل :فاالدغام الصغير يكون ألسباب ثالث

 ، والثانياألول منهما ساكن -المدغم والمدغم فيه–وهو ان يتماثل الحرفان  :دغام المتماثلينإ-1

 .لن نصبر ،يدرككم، قد دخلوا، يكرههن ،اذهب بكتابي: متحرك مثل

ن يتفق المخرجان ويختلفا صفة فاألول منهما ساكن،والثاني وهو ا: ادغام المتجانسين -2

 :وذلك في المواضع التالية ،متحرك

 ل، الطاءايدغم في الد:حرف التاء-أ

  .حرفاأل، وتظهر عند بقية (همت طائفتان )، (اثقلت دعوا )نحوه 

االستعالء نحو  ،يدغم في التاء مع بقاء صفة اإلطباق: الطاءحرف  -ب

 .حرفوتظهر عند بقية األ". فرطتم"،"أحطت"،"بسطت"

 حرف ، وتظهر عند بقية األ"قد تبين"، "لقد تقطع" يدغم في التاء نحو  :حرف الدال-ج

 .حرفوتظهر عند بقية األ" اذ ظلمتم"يدغم في الظاء نحو :الذالحرف  -د

ارب المحرفان مخرجا وصفة وكان األول منهما ساكنا وجب وهو ان يتق :إدغام المتقاربين -3

 :اآلتية وذلك في المواضع :ول في الثانيإدغام األ

  "بقرَّ " تقرأ" قل رب " يدغم في الراء نحو  :حرف الالم

تقرا "  لمكلقد ظ" "لفقضَّ : "أتقر" فقد ضل "اء نحو ظالو اءضيدغم في ال:حرف الدال

 "لمكلقظَّ "
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كر ما اشتق منهما حصرا مثل ما ذُ و تخاذخذ واإليدغم في حرف التاء  في لفظ األ :حرف الذال

 .هر في الباقيفقط وتظ" اتخذتم"في 

  ".هورها حرمت ظ"يدغم في الظاء نحو : حرف التاء

 .منخلكُّ : أتقر. "ادغاما كامال " الم نخلقكم "حو يدغم في الكاف ن :حرف القاف

 :تنبيهات

نما يدغم ما نص علية ونقل عن وإ،متجانسين يدغمان وكل حرفين متقاربين أ ليس .2

، "قلنا " ، "ورة نزلت سأ" ، "ذن إذ تأ" ،"فضتم أ"  ،"اضطر":مثل.القراء ادغامه

        ،"هل ندلكم " ،"ذ سمعتموهم إ" ، "إذ زينا"، "جعلنا "

 ،"ذ تبرأإ" ،"ننتمبل ظ"، "يلهث ذلك " ، "اركب معنا "، "دورهم حصرت ص" 

 .ظهاراضع إال اإلفليس فيها في هذا المو

ول منهما من حروف المتقاربين إن كان الحرف األو غام في المتجانسيندال يجوز اإل .1

، "فسبحه" "أفرغ علينا" ، "واسمع غير مسمع " ، "نهم فاصفح ع"  :الحلق مثل

 .ي ادائها لعدم التنبه اليها، وكثيرا ما يخطئ الناس ف"التزغ قلوبنا" ،"أبلغه "

 :إدغام ناقص وإدغام كاملهناك  .3

 حرف هيأدغام الحرف فيما بعده ذاتا ال صفة وذلك في ثالثة وهي إ:اإلدغام الناقص: 

 " من يعمل " "من واق " :مثل النون عند الواو او الياء، 

 " لئن بسطت" والطاء عند التاء مثل 

  "لم نخلقكم أ" :والقاف عند الكاف

ففي األول بقاء   ،ن اإلدغام لم يتم حيث بقى من الحرف األول صفتة على الثانيمي ناقصا ألفس

  .وفي الثالث بقاء صفة االستعالء ،طباقالغنة، وفي الثاني بقاء صفة اإل

 ألم " :صفة، مثلو وهو إدغام الحرف األول في الثاني ذاتا :دغام الكامل او المحضاإل

 ." مكُّ الم نخل" :كافا فقطنطق فت" نخلقكم 

وجها " يس والقرآن " :بعدها في قوله تعالىمام ورش نون كلمة يس في الواو يدغم اإل.4

ففد روي عنه الوجهان اإلظهار واإلدغام واإلظهار " ن والقلم : " واحدا، أما في قوله تعالى

 . هو المقدم

 .ضعين اإلظهار في الموالوهذا في حالة الوصل، أما في حالة الوقف فليس لة إ

" ا الصالحاتوعملو اءامنو"إغام للواو المدية في الواو، وال الياء المدية في الياء، مثل ال .5

  ." الذي يوسوس"
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 التـرقيقو التفخــيم: ي عشرالمبحث الثان

 

 إالّ أّن المستعمل في ،وهو مرادف  للتغليظ ،هو تسمين الحرف حتى يمتأل الفم بصداه :ـ التفخيم

 . وفي الالمات التغليظ ،الراءات  التـفخيم

 .وهو عبارة عن إنحاف ذات الحرف :الترقيقـ 

 :والترقيق إلى ثالثة أقسـام ،تقّسم حروف الهجاء من حيث التفخيم •

  :وهي حروف االستعالء السبعة وهي ،ـ حرف تفّخم دائما 2 

 .»ظ   ،ق ،ط ،غ ،ض ،ص ،خ «  

 .والراء ،والالم ،األلف الليّنة :باقي حروف الهجاء ما عدا وهي :ـ حروف ترقق دائما وهي 1

 .والراء ،والالم ،األلف الليّنة  :وهي  ـ حروف تفّخم وترقق 3

 .الذي يهمنا من هذه األقسام هو القسم الثالثو ـ

 

 .األلف الساكنة المفتوح ما قبلهاوهي   :األلف اللينة :أوال  

، فإذا سبقها حرف مفخم فُخمت تبعا له ،الترقيق، وفي التفخيم األلف اللينة تتبع ما قبلها :ـ حكمها

 .إذا سبقها حرف مرقق ُرققت تبعا لهو

 ..فاسق ،باريء ،سائق ،طاب ،طال ،قال   :أمثلةـ 

 .ـ أحكام الم لفظ الجاللة :تقّسم أحكام الالم إلى قسمين :الـالم :ثانيا  

 .ـ أحكام الالم في غير لفظ الجاللة                                                  

 .حالة الترقيق، وحالة التغليظ :لالم لفظ الجاللة حالتان :)اللّهم ،هللا(أحكام الم لفظ الجاللة ـ  2

  :ـ حالة الترقيق )أ

 :مثل  .أم عارضا ـ ،ـ ترقق الم لفظ الجاللة إذا ُسبقت بكسر ـ سواء كان الكسر أصليا  

 .إْن يعلِم هللا،آياِت هللا ،بسِم هللا

  .ينِجْي هللا ،أفِْي هللا شك :مثل .ـ ترقق أيضا إذا تقدّمها ساكن بعد كسر

 .أحد  هللا ،قوما  هللا :مثل. كذلك إذا ُوصل لفظ الجاللة بتنوين آخِر الكلمة قبلهو ـ

 :حالة التغليظ )ب

 .يعلمهُ هللا ،شـهدَ هللا ،قاَل هللا :مثل .فتح أو ضمّ   )اللهم  ،هللا (ـ إذا تقدّم لفظ الجاللة 

 . وإذ قالْوا اللهم ،وَما هللا ،سيوتينَا هللا :مثل. وقبل الساكن فتح أو ضمّ  ،إذا تقدّمه أيضا ساكنو ـ
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هللا ال إله إالّ  :مثل. كذلك في حالة االبتداء بلفظ الجاللة لتقدّم فتحة همزة الوصل على الالمو ـ

قصد ، وتفخيم في هذه الحالة هو انعدام سبب الترقيقووجه ال (األرض و هللا نور السمـوات ،هو

 .)التعظيم لهذا االسم 

لكن اإلمام ورش من طريق  ،األصل في الالم الترقيق :ـ أحكام الالم في غير لفظ الجاللة 1 

 :األزرق ـ رحمهما هللا ـ اختّص بتغليظ الالم عند توفر أربعة شروط

     . )أو مخففة  ،م مشددةسواء كانت الال (ـ إذا كانت الالم مفتوحة 

 .»ظ   ،ط ،ص « :إذا ُسبقت الالم بأحد حروف ثالثةو ـ

 .أو مفتوحة ،ـ أن تكون هذه الحروف الثالثة ساكنة

  .بين الحروف الثالثة فاصل غير األلفو ـ أالّ يفصل بين الالم

 .ع مْطـلَ  ،الَطـالَق ،من أْظـلَم ،َظـلَم ،سيْصـلَون  ،الَصالَة :ومن أمثلة ذلك

 :التغليظ مقدّم ـ في الحاالت اآلتيةو ـ يجوز تغلظ الالم وترقيقها ـ :فـــوائد

 ،وقفا ـو ألف  لينة ـ وصال )ظ  ،ط ،ص (وبين أحد الحـروف الثالثة  ،ـ إذا حـال بين الـالم 2

  :في خمسة مواضع وهي ،وقد وقع ذلك في ثالثة ألفاظ في القرآن

 :)يّصالحـا  ،فصاال ،طال( 

 .]68 :طه [ أفطال عليهم العهد  ـ 

 .]44 :األنبياء [ حتى طال عليهم العمر ـ 

 .]28 :الحديد [ فطال عليهم األمد  ـ 

 .]216 :النساء [ فال جناح عليهما أْن يّصالحا  ـ 

 .] 133 :البقرة [ فإن أرادا فصاال  ـ 

وقد  ،بالشروط السابق ذكرها ـ ـ إذا وقف القاريء على الالم المتطرفة المغلظة بالسكون ـ 1

  :ذلك في الكلمات اآلتية

 .]17 :البقرة [ أْن يوَصل  ـ 

 .] 15 :الرعد [ أْن يوَصل  ـ 

 .]141 :البقرة [ لّما فَصل و ـ 

 .]221 :األنعام [ وقد فّصل لكم  ـ 

 .]10 :ص [ فْصـل الخطاب و ـ 

 .]226 :األعراف [  بَطل ما كانوا يعملون و ـ 
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 .]56 :النحل [ ظّل وجهه مسودّا  ـ 

 .]27 :الزخرف [ ظّل وجهه مسودّا  ـ

 ،ترقيق الالم مع التقليل  :ففيها وجهان )أي ألف مقللة  (ـ إذا وقع بعد الالم ألف ذات ياء  3

ـ بشرط أن تكون في غير رؤوس اآلي من السور اإلحدى  ،وصال ووقفا ،وتغلّيظها مع الفتح

عشر
)2( 

 :رؤوس آيها فيها التقليل فقط  ـ وقد وقع ذلك في القرآن الكريم في سبعة مواضع التي

 في حالة الوقف على،]215:البقرة [ اتّخذوا من مقام ابراهيم مصلّى و ـ 

  مصلّى
(2)
. 

 .]26 :اإلسراء [ يَْصالها مذموما مدحورا  ـ 

 .]21 :االنشقاق [ يُصلَّى سعيرا و ـ 

 .يصلى  في حالة الوقف على . ]21 :األعلى [ النار الكبرى الذي يَصلى  ـ 

 .] 4 :الغاشية[ تصلى نارا حامية  ـ 

 .] 25 :الليل [ ال يصالها إالّ األشقى  ـ 

  .] 3 :المسد [ سيصلى نارا ذات لهب  ـ 

سط أو طول أما مع تو ،[ 132 :البقرة]  فصاال  يمتنع تغليظ الالم مع قصر البدل في كلمة  -4

   .البدل ففي الكلمة الوجهان

 :أحكــام الـراء: الثا  ث

األصل في الراء التفخيم عند الجمهور، وال ترقق إال لسبب من األسباب التي سنذكرها فيما بعد 

  -إن شاء هللا -

 : إما التفخيم أو الترقيق أو جواز الوجهين: وجملة أحكام الراء تتلخص في

  :الترقيق -1

 : ء في الحاالت التاليةترقق الرا

 " فرحين" "رجال"إذا كانت مكسورة مطلقا  نحو  -أ

                                                 

, الضحى , الليل , الشمس , األعلى , عبس , النازعات , القيامة , المعارج , النجم , طه  :ـ وهذه السور هي   ) ( 1

 .العلق 

فال : ) وقد وقع ذلك في ثالثة مواضع , ممال في رؤوس اآلي من السور اإلحدى عشر  أما إذا وقع بعد الالم ألف

فيجب ترقيق , [ 20العلق ( ] إذا صلى ) , [ 25األعلى ( ] ذكر اسم ربه فصلى و ), [ 32القيامة ( ] صدق والصلى

 .الالم ألن التقليل ال يجتمع مع التغليظ 
(2)

 .ألجل التنوين , حداوصال وجها وا »مصل ى «تغلّظ الم  -  
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سواء كانت الراء مفتوحة أو مضمومة  -وقفا ووصال –إذا سبقت بكسرة أصلية بكلمة واحدة  -ب

ة"أو ساكنة سكونا أصليا أو عارضا ألجل الوقف مثل   " فْرعون" "يغفُر، ذو مرَّ

، "قدير  "مثل  –وصال  ووقفا   –و ساكنة بعد ياء ساكنة إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أ -جـ

 " خبيرا  "، "خير"

، "وْزَرك"، "إْكَراه: "، وكان قبله كسر أصلي مثل(ص، ط، ق)إذا سبقها حرف ساكن غير  -د

 " الشْعر"

 " األخيار"، "النّار"، "الدار"إذا وقعت الراء بعد حرف ممال مثل  -هـ

 .مثل نصارى، سكارى، أسارى، الكبرىإذا أميلت األلف بعد الراء  -و

وصال  ووقفا ، وترقق الثانية إذا وقف عليها بالسكون " بَشَرر"ترقق الراء األولى من كلمة  -ز

 .ألجل ترقيق األولى

 : التفخيم -2

 : تفخم الراء في الحاالت اآلتية

صلي وال ياء إذا جاءت مفتوحة غير ممالة أو مضمومة ولم يقع قبلها في كلمة واحدة كسر أ -أ

 " يُْسرا  "، "َحذَرَ "، "ُعُربا  أتَرابا  ":مثل ،ساكنة

 "زرتم"، "قرية"، "بْردا  "إذا جاءت ساكنة وقبلها فتح أو ضم مثل  -ب

لمن "، "اْرجعي" :إذا جاءت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة بعد كسر عارض مثل -جـ

 ".اْرتضى

عدها حرف استعالء غير مكسور مثل إذا جاءت ساكنة أو متحركة بعد كسر أصلي ووقع ب -د

 :، حتى ولو فصل بين الراء وحرف استعالء ألف مثل"فْرقة"، "مْرَصادا  "، "قْرَطاس"

 .، فتفخم"إْعَراضا  "، "الصَراطَ "، "الفَراق"

ضَرارا  " ،"الفَرارُ "، "إْسَرارا  "، "فَرارا  "إذا تكررت الراء في كلمة وقبلها كسر أصلي مثل  -هـ

" 

 " إَرم ذات العماد"، "عمَران"، "إسَرائيل"، "إبَراهيم" :راء في الكلمات اآلتيةتفخم ال -و

، "إْصَرهم" :مثل( ط، ص، ق)بين الكسرة أحد هذه الحروف و تفخم الراء إذا وقع بينها -ز

 ".وْقرا  "، "فْطَرت"، "قْطرا  "، "مْصرَ "

  :(التفخيمو الترقيق)مافيه الوجهان  -3

 : وذلك في الحاالت اآلتية

ذْكرا ، ستْرا ، إْمرا ، وْزرا ، حْجرا ، )وهي ست كلمات مخصوصة [ فْعال  ]كل ماكان على وزنه  -أ

 ( صْهرا  
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 فيها خمسة أوجه -رحمه هللا–فإذا اجتمع مد البدل مع إحدى هذه الكلمات الست فلإلمام ورش 

 : هيو

 الراء فيما كان على وزن فعال  البدل              

 (ترقيق، تفخيم)ان الوجه (2)قصر 

 تفخيم فقط  ( 4)توسط 

 ( ترقيق، تفخيم)الوجهان  (6)طول 

. المقدم آداء الترقيقو .أي جواز الوجهين تفخمو ترقق: فقط حالة الوصلفي  "فرق"كلمة  -ب

 . ألن القاف أصبحت ساكنة بسبب الوقف ،فتفخم حالة الوقفأما في 

  .لتفخيمالمقدم او جواز الوجهين "حيران"كلمة  -جـ

نظرا  للوصل  ،المقدم  الترقيق، وجواز الوجهين في الوقف "نذر"كلمة و "يسر"كلمة  -د

 .  الترقيق فقطففيها  في الوصلوعمال  باألصل، أما 

 ،نظرا  للوصل وعمال  باألصل المقدم الترقيق، وفي الوقف جواز الوجهين "القطر"كلمة  -هـ

  .الترقيق فقطففيها  في الوصلأما 

 ،وعمال  باألصل ،نظرا  للوصل ،المقدم التفخيم، وجواز الوجهين في الوقف" مصر"كلمة  -و

  .التفخيم فقطففيها  في الوصلأما 

  :تنبيهات

، التفخيم فقط من طريق الشاطبية، ففيها 17من سورة ص اآلية  (اإلشراق)من كلمة  :الراء -1

  .م هو المقدمالتفخيو الترقيق،و أما من طريق الطيبة ففيها التفخيم

لكن عند سقوط اإلمالة بسبب التقاء  ،(القرى) :قلنا ترقق الراء إذا وقعت قبل ألف ممال مثل -2

لكن عند الوقف ترقق  ،"ترى األرض" :تقرأ الراء مفخمة مثل، والساكنين يسقط الترقيق كذلك

 . الراء لوجود اإلمالة أثناء الوقف

  :أحكام الراء عند الوقف عليها

 : التفخيم، فللراء عند الوقف عليها ثالث حاالتو الترقيقمن جهة 

 :إذا وقفنا على الراء بالسكون المحض وكان قبلها كسر مثل :الوقف بالسكون المحض -1

، أو (النار)، (الدار) :أو حرف ممال مثل( قدير)، (ضير)، (خير) :أو ياء ساكنة مثل( يغفر)

وإذا انعدمت هذه  ،ففيها الترقيق( الذكر) ،(السحر) :حرف ساكن أو قبل الساكن كسر مثل

 . سواء كانت مرققة  وصال  أم ال ،األسباب فخمت الراء
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 ،فله نفس األحكام ،حالة الوقف باإلشمام كحالة الوقف بالسكون المحض :الوقف باإلشمام -2

 . ألن اإلشمام ال يكون إال بعد إخالص في السكون

الموقوف عليها بالروم كحكمها عند الوصل، ألن الروم حكم الراء المتطرفة  :الوقف بالروم -3

أي إذا رققت الراء حالة الوصل، فإنها ترقق حالة الوقف )ال يكون إال مصحوبا ببعض الحركة 

 .(فإنها تفخم حالة الوقف بالروم ،إذا فخمت الراء حالة الوصلو بالروم،
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 ياءات اإلضافة وياءات الزوائد: عشر لثالمبحث الثا

 

  :ياءات اإلضافة: أوال  

 "أوزعِنَي، ِبَي، ِإنيّ "  :هي الياء الزائدة الدالة على المتكلم، نحو :تعريفها

 "يهدي"الياء األصلية نحو، ( الزائدة)فخرج بقولنا  -

" حاضري، المقيمي" :الياء من جمع المذكر السالم نحو( الدالة على المتكلم)وخرج بقولنا  -

 ....".فكلي واشربي وقري" :بة المؤنثة نحووالياء الدالة على مخاط

نحو  ،فتكون مع االسم في محل جر مضاف إليه ،وياء اإلضافة تتصل باالسم وبالفعل وبالحرف

 ...".ذكرى، إصري ،نفسي*

 *.فطرني، ليحزنني* :نحو ،ومع الفعل في محل نصب مفعول به

 ".إني"وفي محل نصب نحو ...*ِلَي،ِ بيَ * :ومع الحرف في محل جر نحو

 :الفائدة من دراسة ياءات اإلضافة

الفائدة من دراسة ياء اإلضافة هي معرفة قراءتها وصال  هل بالفتح أو باإلسكان؟ وما يتعلق بهذا 

 .إلخ.....األخير من حذف أو مد

  :أحوال ياء اإلضافة

  :ياء اإلضافة حسب موقعها على ثالثة أنواع

 .الواقعة قبل همزة القطع -1

 .قبل همزة الوصلالواقعة  -2

 .الواقعة قبل حرف آخر غيرهما -3

 :ياء اإلضافة قبل همزة القطع -1

سواء ..." .إجعل لي آية، إنَي أمرت، يدي إليك" :يفتح ورش ياءات اإلضافة قبل همز القطع نحو

فتفتح هذه الياء مع التخفيف في جميع ما وقع في  ،كانت الهمزة مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة

 ،لكونها من المد المنفصل ،وتمد طوال   ،إال في ثمانية عشر موضعا  فهي فيها ساكنة ،منهاالقرآن 

  :وهي كالتالي

  :ياء إضافة ساكنة قبل همز القطع المفتوح –أ 

 [ 151/البقرة "] أذكركم ني فاذكرو"

 [ 143/األعراف " ] أنظر إليكني أر"
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 [ 41/التوبة .. " ] .أال فيني وال تفت"

 [ 40/هود ... " ] أكن نيوترحم"

 [ 43/ مريم... " ] أهدك نيفاتبع"

 [ 26/ غافر... " ] أقتلني ذرو"

 [ 67/ غافر... " ] أستجب لكمني أدعو"

 :ياء إضافية ساكنة قبل همز القطع المكسور -ب

 [ 13/األعراف... " ] إليني أنظر"

 [ 33/يوسف... " ] إليهني مما يدعون"

 [ 36/الحجر ... " ] إليني فأنظر"

 [34/القصص... " ] إنيني ودا يصدق"

 [07/ص... " ]إلىني فأنظر"

 [ 41/ غافر ... " ] إلى النارني وتدعون"

 [ 43/ غافر ... " ] إليهني أنما تدعون"

 [ 14/ األحقاف.. " ] .إنيتي في ذري"

 [ 17/المنافقون.. " ] .إلىني لوال أخرت"

 :ياء إضافية ساكنة قبل همز القطع المضموم -جـ

 [31/البقرة " ] أوف بعهدكمي بعهد"

 [ 12/الكهف... " ] أفرغني ءاتو"-

  :ياء اإلضافة قبل همز الوصل -2

وفي ( ال)في األسماء  :وهمز الوصل على قسمين. يفتح ورش ياءات اإلضافة قبل همز الوصل

 .األفعال

يفتح ورش جميع هذه الياءات في القرآن الكريم  :ل في األسماءياء اإلضافة قبل همز الوص -أ

 ".ربَي الذي، مسنَي الضر" :دون استثناء نحو

  :يفتحها ورش كذلك إال في ثالثة مواضع هي :ياء اإلضافة قبل همز الوصل في األفعال -ب

 [.144/األعراف]  " ...اصطفيتكني إ" -

 [. 37/ طه]  " ...أشدد بهي أخ"  -

 [. 20/الفرقان]  " ...اتخذتني يتيا ل" -
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 :الوصلو ياء اإلضافة الواقعة قبل حرف غير همزتي القطع -1

( القطع أو الوصل)يسكن ورش جميع ياءات اإلضافة الواقعة قبل أي حرف غير الهمزتين 

إال في أحد عشر موضعا  فإنها  ،"ربيي إن مع"، "صبرا  ي مع"، "مستقيما  ي صراط" :نحو

 :هيمفتوحة مخففة و

 [. 125/البقرة ]  "للطائفينتي بي"

 [. 176/البقرة * ] لعلهم يرشدونبي وليومنوا "

 [. 27/آل عمران ]  "هللي وجه"

 [. 01/األنعام]  " ...للذيي وجه"

 [. 163/األنعام]  " ...هللتي ومما"

 [. 10/طه]  " ...فيهالي و"

 [. 117/الشعراء]  " ...مني ومن مع"

 [. 21/يس]  " ...ال أعبدلي وما "

 [. 27/الدخان]  " ...فاعتزلونلي وإن لم تومنوا "

 [. 6/الكافرون]  " ...دينلي و"

 :مـالحظـات

َّ )كلمة  -1 روى فيها عن ورش الوجهان اإلسكان والفتح في الياء وقرئ بهما له، ( محيآْي

 (.محيآيْ )والمقدم أداء اإلسكان 

اإلضافة بعد حرف محرك أما إذا وقعت بعد  كل ما ذكر من األمثلة المتقدمة وقعت فيه ياء -2

، هداَي، ) :نحو( سواء كان ساكن مظهر، أو مدغم فيها)حرف ساكن  ، بمصرخيَّ ، بيديَّ لديَّ

فقد سبق ( محياي)فال خالف في فتحها إال (...( بالجمع)يابشراَي، مثواَي، رءيَي، عصاَي، يََبنَِي 

 .بيانها في المالحظة األولى

ي كل الحاالت ال يكون إال عند الوصل، أما عند الوقف فال يكون إال اإلسكان فتح الياءات ف -3

أي المد )مع المد الطبيعي في الياء المفتوحة بعد كسر أو ساكنة يوقف عليها بالسكون الميت 

تقف إنّي بالمد الطبيعي أما الياء اإلضافية المفتوحة بعد ساكن يوقف  "إنَّي أنا"مثل ( الطبيعي

 .تقف هداي بالياء الساكنة سكون حي" هداي" :كون الحي مثلعليها بالس

 

 :اليـاءات الزوائـد :ثانيا  

وهي إما -هي الياءات المتطرفة الزائدة في التالوة على رسم المصاحف العثمانية،  :تعريفهـا

 . يسري ،الداعي، ياتي: أصلها.."  .الداع، يات، يسر: "أصلية، أي الم الكلمة نحو
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 " ، أكرمن، وعيد"أهنن"ياء اإلضافة نحو وإما زائدة ك-

 . اإلثباتو والخالف الواقع بين القراء هو بين الحذف

 ". المهتد: "األفعال مثلو والياءات الزوائد ال تكون إال في األسماء

 : وجملة ما رواه ورش عن نافع سبعة وأربعون ياء  زائدة وهي -

 [. 175/البقرة " ]أجيب دعوة الداع  "  -

 [. 175/البقرة"]دعان  إذا" -

 [. 27/آعمران]وقل للذين أوتوا الكتاب " ومن اتبعن " -

 [. 46/هود" ]فال تسئلن  ماليس لك به علم" -

 [. 175/هود" ]يوم يات  ال تكلم نفس االبإذنه" -

 [. 10/إبراهيم" ]وخاف وعيد  واستفتحوا" -

 [. 42/إبراهيم" ]ربنا وتقبل دعاء  " -

 [. 62/اإلسراء" ]يوم القيامة لئن أخرتن  إلى" -

 [. 10/الكهف]، [10/اإلسراء" ]فهو المهتد  "

 [. 24/الكهف" ]وقل عسى أن يهدين  "-

 [. 47/الكهف" ]أن يوتين  خيرا" -

 [. 07/الكهف" ]ذلك ماكنانبغ  "-

 [.02/الكهف" ]على أن تعلمن "-

 [. 13/طه] "أفعصيت أمريأال تتبعن  " -

 [. 23/الحج" ]باد  الو سواء العاكف فيه"-

 [. 42/الحج" ]فكيف كان نكير "-

 [.36/النمل" ]أتمدونن   بالمال"-

 [.36/النمل" ]فماءاتين  "-

 [.34/القصص" ]أن يكذبون  قال"-

 [.13/سبأ" ]كالجواب  وقدور راسيات"-

 [.26/فاطر]،[45/سبأ" ]فكيف كان نكير  "-

 [.23/يس" ]والينقذون  "-

 [.56/افاتالص" ]لتردين  ولوال"-
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 [.15/غافر" ]لتنذر يوم التالق  "-

 [.32/غافر" ]يوم التناد  "-

 [.32/الشورى" ]الجوار  في البحر"-

 [.27/الدخان" ]أن ترجمون  "-

 [.14/ق" ]فحق وعيد  "-

 [.41/ق" ]يوم يناد المناد  "-

 [.45/ق" ]من يخاف وعيد  "-

 [.6/القمر" ]يوم يدع الداع  "-

 [.7/القمر" ]  مهطعين إلى الداع"-

 [.16/17/21/37/30/31/القمر" ]نذر  "-

 [.10/الملك" ]فكيف نذير  "-

 [.17/الملك"]فكيف كان نكير  "-

 [.4/الفجر" ]والليل إذا يسر  "-

 [.1/الفجر" ]جابوا الصخر بالواد  "-

 [.15/الفجر" ]أكرمن  "-

 [.16/الفجر" ]أهانن  "-

 : مـالحظـات

لفظا، ويوقف على ( أي تحذف)التي فيها ياء زائدة تسقط الياء عند الوقف على الكلمة  -1

 . أهانن، أهنن: مثل. الحرف المكسور قبلها على السكون

إذا وجد بعد الياء الزائدة همزة قطع ففيها لورش مد منفصل في الوصل، وبذلك يكون فيه  -2

 (. القصر)اإلشباع ست حركات أما غير الهمز ففيها مد طبيعي 

فهي مبنية على " فماءاتن "ت الزوائد مبنية على السكون إال في قوله تعالى بالنمل الياءا -3

 . الفتح

 : الياءات الزوائدو الفرق بين الياءات اإلضافية

 . األفعال فقطو الحرف، وياء الزائدة تكون في األسماءو ياء اإلضافة تكون في االسم والفعل -1

 . انية، بينما الياء الزائدة محذوفة منهاياء اإلضافة ثابتة في المصاحف العثم -2
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ياء اإلضافة يبحث عن فتحها وسكونها، أما الياء الزائدة فإنه يبحث عن ثبوتها وحذفها في  -3

 . فإنها مفتوحة[ 36/النمل" ]ءاتن  "التالوة وكلها ساكنة إال 

كون من أصل الكلمة ياء اإلضافة التكون إال زائدة عن أصل الكلمة أما الياء الزائدة فإنها ت -4

ا للكلمة)  . وتكون زائدة( الم 

 : تنبيـه

كانت أشبه شيء بفرش  ،الياءات الزوائد بقاعدة معينةو بسبب عدم انضباط الياءات اإلضافية

 . التلقي، واتباع مرسوم المصاحفو التي ال تضبط إال بالحفظ ،الحروف
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 همــزة الــوصل: عشر رابعالمبحث ال

 

مزة الزائدة الواقعة أول الكلمة، والتي تثبت عند إبتداء الكالم، وتسقط عند هي اله :تعريفهـا

أو ألنها  ،فيتصل ماقبلها بما بعدها ،وصل الكالم، وسميت بذلك لكونها تسقط عند وصل الكالم

 . يتوصل بها إلى النطق بالساكن الذي يكون أول حرف أصلي من الكلمة

 : الفرق بين همزة الوصل والهمزة القطعية

 الهمزة القطعية الهمزة الوصلية

: تقع همزة الوصل في أول الكلمة فقط مثل -1

 . انطلق

: تقع في أول الكلمة ووسطها وآخرها مثل -2

 .أكل، سأل، نبأ

 . تثبت ابتداء ووصال -2 . تثبت ابتداء فقط -2

 قد يكون مابعدها متحركا  -3 . مابعدها يكون ساكنا -3

 . تكون أصلية وزائدة -4 . لمةتكون زائدة في الك -4

 : أحوالـها

 . اإلثبات، الحذف: لهمزة الوصل حالتان

 ". إغفر"تقرأ ( اغفر)تكون ثابتة عند اإلبتداء بالكلمة وجوبا  -1

" رّب اْغفر لي"تكون محذوفة في حالة وصل الكلمة التي فيها همزة الوصل بما قبلها مثل  -2

 ". رب غفر لي"تقرأ 

 . الحرفو تقع همزة الوصل في االسم والفعل الوصل؟أين تقع همزة 

  :همزة الوصل في األسماء -1

 : تنقسم األسماء التي فيها همزة وصل إلى قسمين

 . قياسية وسماعية

 ". استبدال"، "ابتغاء"، "استكبارا: "هي مصادر الفعل الخماسي والسداسي مثل :القياسية -أ

فيها همزة الوصل سماعا، وقد ورد منها في القرآن هي ألفاظا ورد عن العرب  :السماعية -ب

عيسى ابن "، "بيس االسم: "مثل. اسم، ابن، ابنت، امرؤ، امرأة، اثنان، اثنتان: سبعة أسماء هي

فإن كانتا " "حين الوصية اثنان"، "وإن امرأة"، "إن امرؤ هلك" "ومريم ابنت عمران" "مريم

 ". اثنتين

 . وصل في هذه األسماء يبدأ بها مكسورة ال غيرإذا ابتدأ القارئ بهمزة : حكمها
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 : همزة الوصل في األفعال -2

 السداسي وفي الفعل األمر المصوغ من الثالثيو تقع همزة الوصل في الفعل الماضي الخماسي

 . السداسيو الخماسيو

 ". استوى"، "افترى: "مثل :ماضي الخماسي -

 ".استكبر"، "استمسك: "مثل :ماضي السداسي -

 ". اعلموا"، "اضرب: "مثل :أمر الثالثي -

 ". اصطبر"،"اقترب: "مثل :أمر الخماسي -

 ". استعينوا"، "استغفر: "مثل :أمر سداسي -

حركة همزة الوصل في هذه األفعال حال االبتداء بها هي الضمة إن كان الحرف الثالث  :حكمها

 ". اضطر"، "اقتلوا( "اتل)مثل ( أصليا  )من الفعل مضموما ضما الزما 

احترازا من العارض فإنه يعتد بأصله، والموجود من األفعال التي فيها  الضم بالالزموقيدنا 

، "اقضوا"، "ابنوا"، "امشوا"، "ايتوا"الضمة عارضة في القرآن أربعة أفعال أمرية وهي 

 ". اقضيوا"، "ابنيوا"، "امشيوا"، "ايتيؤا"وذلك ألن األصل في هذه األفعال هكذا 

ركة الياء إلى الحرف الذي قبلها من أجل الثقل، ثم حذفت الياء اللتقاء الساكنين، فيبدأ فنقلت ح

 ". استكبر"، "اركعوا"، "اهدنا"، "اعلموا:"مثل. بهذه األفعال بهمزة مكسورا

 : همزة الوصل في الحرف -3

 . الغير" التعريفية" ال"تقع همزة الوصل في 

 ". المبين"، "الرحمن:"حركتها الفتحة مطلقا :حكمها

 : مالحظـات

الوصل ألفا أو تسهل " ال"التعريف تبدل همزة " ال"إذا دخلت همزة االستفهام على همزة  -1

 ". آلذكرين"، "آهلل: "التسقط مثلو (وجهان)

 :           وغيرها يجوز فيها وجهان" االسم"، "االنسان"، "االخرة"، "األرض"كلمات  -2

 . السم ،النسان ،الَخرة،الَرض: هكذا ،يف مجردة عن همزة الوصلاالبتداء بالم التعر - 

 .  أالسم ،أالنسان ،أالَخرة ،أالَرض ،االبتداء بهمزة الوصل مفتوحة -

حركة همزة الوصل أنها في الحرف مفتوحة مطلقا، وفي األسماء مكسورة مطلقا،  :خـالصة -3

 . كسورة إذا انفتح أو انكسر ثالثهوفي األفعال مضمومة إذا ضم ثالث الفعل ضما الزما، وم

كلفظ النون الساكنة من تنوين يلحق )عندما تتصل كلمة أّولها همزة وصل بحرف ساكن قبلها  -4

وتسقط همزة الوصل لفظا ( اللتقاء الساكنين)يحرك هذا الحرف الساكن بالكسر (.  آخر الكلمة

أما إذا كانت همزة  ،" أحدُناله الصمدقل هو هللا: "تقرأ هكذا" قل هو هللا أحد  هللا الصمد:"نحو
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الوصل في الفعل فبحسب الحرف الثالث، إن كان مفتوحا أو مكسورا كسرها ورش وإن كان 

 " لمنرتضى"يقرؤها " لمن ارتضى" "فمنُضطر"يقرؤها " فمن اضطر:"مضموما ضمها نحو

  :تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل

ساكن ففي ذلك ثالث حاالت، إما أن يحرك بالفتح أو إذا وقعت همزة الوصل بعد الحرف ال

 : بالضم أو بالكسر

 ". مَن األرض"، "مَن السماء:"همزة الوصل يحرك النون فيها بالفتح مثل( من)إذا سبقت  -أ

، "عليكُم الصيام: "يحرك ميم الجمع ووار الجماعة بعد فتح قبل همزة الوصل بالضم، مثل -ب

 ". آتُوا الزكاة"

الحرف الساكن قبل همزة الوصل بالكسر إذا كانت همزة الوصل مفتوحة أو مكسورة يرك  -جـ

 ". من علقنقرأ"تقرأ " من علق اقرأ"، "أن اضرب"، "أن امشوا"ابتداء مثل

" قالت اْخرج: "يحرك الحرف الساكن بالضم إذا كانت همزة الوصل مضمومة ابتداء مثل -د

 ". بدواأنُعْ "تقرأ " أن اعبدوا"، "تقرأ قلتُْخرج
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 االبتداءو الوقف: عشر خامسالمبحث ال

 

االبتداء من أهم أبواب التجويد والقراءات التي ينبغي للقارىء أن يهتم بها، و اعلم أن الوقف

ومعرفة ذلك متأكدة، إذ به يفهم معنى كالم هللا سبحانه وتعالى، ولقد ُصنفت فيه المصنفات 

 . لداني واألشموني وغيرهماو النحاسو ألعالم كبار منهم ابن األنباري

الترتيل : "قال" ورتل القرآن ترتيال"وروي عن علي ـ رضي هللا عنه ـ لما سأل عن قوله تعالى 

 وقبل البدء البد من التفريق بين القطع. 1/73/ االتقان" ومعرفة الوقوفهو تجويد الحروف 

 : السكت فنقولو الوقفو

السكوت بعد القراءة بقصد االنتهاء منها، فهو قطع : اصطالحا. اإلزالةو اإلبانة :لغة :ـ القطع1

وال يكون إال  ،القراءة رأسا ، كالذي ينهي قراءة ورده، ويستحب االستعاذة بعده للقراءة المستأنفة

 . على رؤوس اآليات

يتنفس فيه -قطع الصوت على آخر الكلمة زمن ا ما  :واصطالحا  .الكف والحبس: لغة: الوقف -2

 . تئناف القراءة البنية اإلعراض، ويكون في رؤوس اآليات وأوسطهابنية اس -عادة

بنية استئناف  ،قطع الكلمة عما بعدها من غير تنفس :واصطالحا. الصمت :لغة: ـ السكت 3

والمقدار الزمنى للسكت حركتان ولم يقع السكت . القراءة، ويكون على آخر الكلمة وفي وسطها

 . رتينفي رواية ورش إال في ما بين السو

 االبتداء و فوائد الوقف

 . معرفة أحكام القرآن، والقدرة على استنباطها 1

 . استجالء المعنى المراد 2

 . حسن االبتداء 3

 . حسن الوصل 4

 . تجنب التحريف 5

 .حصول الغاية من التالوة 6

 : أقسام الوقف

 : ينقسم الوقف إلى أربعة أقسام وهي

  :ـ الوقف االضطراري 1

لوقف عندما يعرض للقارئ عارض من ضيق التنفس أو نسيان أو سعال، فله الوقف على وهو ا

إال رجع و أي كلمة شاء، ولكن يجب االبتداء من الكلمة التي وقف عليها إن صلح اإلبتداء  بها،

 . إلى ما قبلها حتى يستقيم المعنى
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 : ـ الوقف االنتظاري 2

 . أوجها  أخرى من وجوه القراءات وهو أن يقف القارئ على الكلمة ليعطف عليها

 : ـ الوقف االختباري 3

وهو الوقف الذي يطلب من القارئ بقصد امتحانه في كيفية الوقف على الكلمة، ويلحق به ما 

 . يتعمده المعلم لتعليم من يتعلم

 : الوقف االختياري -4

و المقصود وهذا القسم ه. وهو الذي يقصده القارئ باختياره ومن غير عروض سبب خارجي

:          بالبحث والبيان، وبه تتعلق األحكام من جواز وعدم الجواز، وهو ينقسم إلى أربعة أنواع

 .تام، كاف، حسن، قبيح

 : الوقف التـام -1

وهو الوقف على ما تم معناه، ولم يتعلق بما بعده ال لفظا  وال معنى، وأكثر ما يوجد في رؤوس 

 . خر السوراآلي، وعند انقضاء القصص، وأوا

وهو التعلق من جهة اإلعراب، كتعلق الموصوف بالصفة، والفاعل : التعلق اللفظيومعنى 

 . بالفعل والخبر بالمبتدأ وهكذا

هو تعلق المتقدم بالمتأخر من جهة المعنى فقط دون شيء من تعلقات : التعلق المعنويو

 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين"، "إن هللا على كل شيء قدير"، "ملك يوم الدين: "اإلعراب مثل

 ". بالليلو

 . االبتداء بما بعدهو يجوز الوقف عليه :حكم الوقف التام

 : الوقف الكافي -2

 . هو الوقف على كالم له تعلق بما بعده من جهة المعنى دون اللفظ

فله تعلق بما بعده من جهة المعنى فقط وهو قوله  ،"أم لم تنذرهم ال يؤمنون"الوقف على  :مثل

 ".ختم هللا على قلوبهم"تعالى 

 . االبتداء بما بعدهو يجوز الوقف عليه :حكمه

 : الوقف الحسن -3

لكن الوقف عليه يؤدي معنى  صحيحا  في  ،معنى  و هو الوقف على كالم له تعلق بما بعده لفظا  

ب الحمد هلل ر"األصل و "إن أجل هللا إذا جاء ال يؤخر"و "الحمد هلل"مثل الوقف على  ،نفسه

 ". إن أجل هللا إذا جاء اليؤخر لوكنتم تعلمون"، "العالمين

فعليه أن يبتدئ . يجوز الوقف عليه وال يجوز االبتداء بما بعده إال إذا كان رأس آية :حكمه

 . بإعادة الكلمة الموقوف عليها أو كلمة قبلها حتى يتسق المعنى ويستقيم
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 : الوقف القبيح-4

، وال يؤدي معنى  صحيحا ، أو ال يفهمهو الوقف على مالم يتم، ولم ت  .علق بما بعده لفظا  ومعنى 

أو " إن هللا ال يستحي"أو " الحمد"أو الوقف على .." .ذلك الكتاب"من " ذلك"الوقف على  :مثل

 "...إن هللا ال يهدي"

ا ويجوز الوقف عليه لضرورة، ولكن ال يجوز االبتداء بما  :حكمه اليجوز الوقف عليه اختيار 

 . ه بل يبتدئ بالكلمة الموقوف عليها أو بما قبلهابعد

الوقف على رؤوس اآلي سنة مطلوبة لحديث أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول هللا :تنبيـه

الحمد هلل رب "ثم يقف " بسم ميحرلا نمحرلا هللا"كان يقطع قراءته آية آية يقول : )فقالت

 -الترمذي و رواه أحمد(. ثم يقف" يوم الدينملك "ثم يقف " الرحمن الرحيم"ثم يقف" العالمين

   -وهو صحيح

وينقسم إلى ابتداء  ،أو استئنافها بعد القطع أو الوقف ،هو الشروع في القراءة ابتداء  : االبتداء

 . جائز، وابتداء غير جائز

 . هو االبتداء بما ال يخل بالمعنى :االبتداء الجائز -1

" ما وعدنا هللا"ء القبيح وهو االبتداء بما يخل بالمعنى  مثل ويسمى باإلبتدا :االبتداء المنوع -2

 ". الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا هللا ورسوله إال غرورا  و إذ يقول المنافقون"من قوله تعالى 

من قوله " ءان هللا هو المسيح"وكاالبتداء" إن هللا فقير ونحن األغنياء" :وكاالبتداء بقوله تعالى

 . فاالبتداء بها ممنوع مطلقا" لذين قالوا إن هللا هو المسيح ابن مريملقد كفر ا"تعالى 

 : معرفة ما يوقف به

 الرومو السكون: وهو ما تجب معرفته من الوجوه التي يقف بها القارئ على آخر الكلمة وهي

 . اإلبدالو الحذفو اإلشمامو

ن، فتحة أو ضمة أو وهو تجريد الحرف المتحرك عند الوقف عليه بأي حركة كا :السكون -1

الوقف بالسكون هو و .كسرة، المنون المنصوب فيوقف عليه باإلبدال عليه باإلبدال كما سيأتي

 . األصل

هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها ويكون في المجرور المرفوع  :الروم -2

 . المضمومو وفي المكسور

تصويت وال يكون إال في الحرف هو ضم الشفتين بعد تسكين الحرف من غير  :االشمام -3

 المضموم أو المرفوع 

 : ويكون في موضعين :اإلبدال -4

ثبدل من التنوين ألفا  في الوقف وتمد مقدار حركتين " غفورا  رحيما  "التنوين المنصوب مثل  -أ

 (. مد عوض)
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هاء ساكنة فيبدل من التاء المربوطة ب" الموعظة" "الجنة"تاء التأنيث المتصلة باألسماء مثل  -ب

 . عند الوقف عليها

 : ويكون فيما يلي :الحذف -5

غفور "، "من خير فقير"يحذف التنوين ويوقف عليه بالسكون : المجرورو المنون المرفوع -أ

 " رحيم

فنقف " ومن آياته" "له صاحبه"يوقف عليه يحذف الصلة مثل قال : صلة هاء الضمير -ب

 .بالسكون على الهاء

 . فعند الوقف على آنذرتهم تقف بالسكون" آنذرتهم أم لم تنذرهم ال يومنون"صلة ميم الجمع  -جـ

 تقف على ما قبل الحرف المحذوف بالسكون" أهانني" "فهو المهتدي"الياء الزائدة مثل  -د 

 ".اننأه"المهتد، و المهتد، أهانن: كذاتحذف الياء هو
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 الوقف التعسفي: المبحث السادس عشر

 : تعريفه     

وقف فيه تكلف من بعض القراء، أو يتأوله بعض أهل األهواء رغبة في إغراب السامع  هو     

دون النظر إلى معاني اآلية ومقاصدها، فيعطي المعاني البعيدة في معنى اآلية دون المعنى 

القريب
(3)
.  

 : حكمه     

كان من يدخل الوقف التعسفي في الوقف القبيح، فهو غير جائز على اصطالح القراء، إن    

اختيار القارئ، أما إن اضطر إلى الوقف، أو  من باب االختبار، فال حرج في ذلك؛ بشرط 

 . يبتدئ من حيث توقف

 :أمثلته     

 إن الذين كفروا سواء : "من قوله تعالى( هم ال يومنون)، ويبتدئ بـ(تنذر)الوقف على  -1

( هم)وصل الضمير المتصل  واألصل[ 8: البقرة" ]عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يومنون

 .(تنذر)فهو كلمة واحدة وعدم الوقف على ( تنذر)بالفعل 

 إن الصفا والمروة من : "من قوله تعالى( ..عليه)، ويبتدئ بـ(فال حناح)الوقف على  -2

واألصل [ 256: البقرة" ]شعائر هللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف بهما

(.فال حناح)وعدم الوقف على ( ..عليه)بـ( فال حناح)وصل  

 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا : "من قوله تعالى..( موالنا)، ويبتدئ بـ(أنت)الوقف على  -3

( ..موالنا)بـ( أنت)واألصل وصل[ 256: البقرة" ]أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين

 (.أنت)وعدم الوقف على 

 فكيف إذا أصابتهم مصيبة : "ن قوله تعالىم..( باهلل)، ويبتدئ بـ(يحلفون)الوقف على  -4

واألصل [ 81: النساء" ]بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باهلل إن أردنا إال إحسانا  وتوفيقا  

 (.يحلفون)وعدم الوقف على ..(  باهلل)بـ( يحلفون)وصل 

 كن وما قتلوه  وما صلبوه ول: "من قوله تعالى( ..يقينا)، ويبتدئ بـ(قتلوه)الوقف على  -5

شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل 

 (.قتلوه)وعدم الوقف على ( ..يقينا)بـ( قتلوه)واألصل وصل[ 256: النساء" ]رفعه هللا إليه

  سبحانك ما يكون لي أن: "من قوله تعالى( ..بحق)، ويبتدئ بـ(ما ليس لي)الوقف على  -6

( ما ليس لي)واألصل وصل[  228: المائدة" ]أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته 

 (.ما ليس لي)وعدم الوقف على( ..بحق)بـ

 وقالت امرأة فرعون قرة : "من قوله تعالى..( تقتلوه)، ويبتدئ بـ(ولك ال)الوقف على  -0

واألصل [ 1: القصص" ]شعرونعين لي ولك ال تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم ال ي

 (.ولك ال)وعدم الوقف على ..( تقتلوه)بـ( ولك ال)وصل 

 فجاءته إحداهما : "من قوله تعالى..( على استحياء)، ويبتدئ بـ(تمشي)الوقف على  -7

                                                 

م، 1006: ، سنة2: دار اإليمان  اإلسكندرية، ط. الوجيز في الوقف الالزم والتعسف، لجمال إبراهيم القرش: ينظر  (3)

 .87ص 
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واألصل [ 15: القصص" ]تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا 

 (.تمشي)وعدم الوقف على .( .على استحياء)بـ( تمشي)وصل 

 فانتقمنا من الذين أجرموا وكان : "من قوله تعالى( ..علينا)، ويبتدئ بـ(حقا  )الوقف على  -1

وعدم الوقف ( ..علينا)بـ( حقا  )واألصل وصل[ 47: الروم" ]حقا علينا نصر المومنين

 (.حقا  )على

قال لقمان البنه وإذ : " من قوله تعالى( باهلل)، ويبتدئ بـ(ال تشرك)الوقف على  -17

 وهو 

( ال تشرك)واألصل وصل[ 23: لقمان" ]يعظه يا بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظلم عظيم

 (. ال تشرك)وعدم الوقف على ( باهلل)بـ

وقالوا يا أيها الساحر : "من قوله تعالى..( بما عهد)، ويبتدئ بـ(ربك)الوقف على  -11

 ادع 

وعدم ( بما عهد)بـ( ربك)واألصل وصل [ 41: خرفالز" ]لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون

 (.ربك)الوقف على 

  



 82 

 رموزهوعالمات الوقف : المبحث السابع عشر

 

 ". وهو فن جليل به يعرف كيف أداء القراءة: "قال السيوطي في اإلتقان     

تُعدُّ وضع عالمات الوقف ورموزه في القرآن الكريم ذات أهمية كبيرة، إذ باتباع هذه      

دالئل أثناء القراءة سيسهل عليك فهم اآليات، وستخرج من حرج الوقوف على كلمة  ال يصحُّ ال

 . الوقوف على معناها شرعا  

فهذه العالمات هي اصطالحات للقراء وأهل التجويد، يبينون فيها مواضع الوقف ألشياء      

العالمات، واإلشارة  وفي بعض المصاحف ِذْكر  لتلك. وهي مَوضَّحة في كتب التجويد. فهموها

 .إلى ما يُعنى بها

وقد كانت المصاحف العثمانية خالية من النقط والشكل وعالمات الوقف؛ اعتمادا على      

 .الحفظ، والسَِّليقَِة العربية السليمة، والتي ال تحتاج إلى كل ذلك

وا من العرب، ومن ولما اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية، وَكثَُر الداخلون في اإلسالم، وكان     

ظهرت الحاجة  ،غيرهم، واختلط العرب بغيرهم، وضعفت الملكة العربية، والسليقة الفصيحة

إلى ضبط ألفاظ القرآن الكريم حفاظا على نصه من التبديل والتغيير والتحريف، فظهر النقط 

هذه العالمات  والشكل، ثم عالمات الوقف ورموزه، وتدرج العلماء بعد ذلك وأخذوا يَُحِسّنُوَن في

 .َوتْطِويِرَها

 

وقف اإلمام الهبطي: أّوال       
(4)
 : 

 ومجموع أوقاف . بمعنى اسكت" صه"من ( ص): الرمز الذي وضعه اإلمام الهبطي هو -1

وكانت الغاية من وضع هذا الرمز هو تنظيم القراءة عند  (.وقفة 1145)اإلمام الهبطي 

األرداف، أو عند قراءة الحزب الراتب
(5)
.  

 وقد انتقد بعض العلماء عالمات الوقف التي وضعها اإلمام الهبطي بدء  من الرمز  -2

فمن ناحية داللتها اللغوية غير مطابقة للمعنى االصطالحي . بمعنى اسكت" صه"من ( ص)

اسكت، والسكت غير الوقف المراد بها في اصطالح علم : الذي قصد بها، ألّن معناها اللغوي

 . التجويد والقراءات

 ما انتقد بعض العلماء بعض المواضع التي وقفها اإلمام الهبطي وقفا  ضعيفا  غير ك -3

  :سليم، وهذه بعض األمثلة نذكر منها

 : الفصل بين الفعل والفاعل - أ

 فوضع [. 33: النساء" ]ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان واالقربون: "نحو قوله تعالى

وكان له أن يضع الوقف (. الوالدان)والفاعل ( ترك) ففصل بين الفعل(. ترك: )الوقف على كلمة

 (.واالقربون)على كلمة 

 

                                                 

 .(هـ130 -هـ 650)هو أبو عبد هللا سيدي دمحم بن أبي جمعة الهبطي الصماتي الفاسي   (4)  

 .لمؤلفه الدكتور الحسن بن أحمد وكاك" كربم للشيخ دمحم بن أبي جمعة الهبطيتقييد وقف القرآن ال"كتاب : ينظر   (5)  
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 :الفصل بين الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل - ب

 ُكتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا  الوصية للوالدين : "نحو قوله تعالى

(. خيرا  : )على كلمةفوضع الوقف [. 260: البقرة" ]واالقربين بالمعروف حقا  على المتقين

وكان له أن يضع الوقف (. الوصيةُ )ونائب الفاعل ( ُكتب)ففصل بين الفعل المبني للمجهول 

 (.المتقين)، أو(بالمعروف)على كلمة 

 :الفصل بين المبتدأ والخبر -ج     

 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر " :نحو قوله تعالى

( آيات)ففصل بين المبتدأ المتأخر (. منه: )فوضع الوقف على كلمة[. 7: آل عمران]" متشابهات

 (.متشابهات)وكان له أن يضع الوقف على كلمة (. منه)وخبره المتقدّم 

 :الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه -د

 فوضع [. 53: البقرة" ]وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون: "نحو قوله تعالى

وكان (. والفرقان)والمعطوف عليه ( الكتاب)ففصل بين المعطوف (. الكتاب: )الوقف على كلمة

 (.تهتدون)له أن يضع الوقف على كلمة 

 .الفصل بين الفعل ومتعلقه وقطع العلة عن معلولها -هـ     

 رض إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات اال: "نحو قوله تعالى

ففصل بين الفعل (. فاختلط: )فوضع الوقف على كلمة[. 14: يونس" ]مما يأكل الناس واالنعام

 (. واالنعام)وكان له أن يضع الوقف على كلمة ..(. به)ومتعلقه ( فاختلط)

 :الفصل بين الفعل ومعموله دون سبب -و     

فان كالجواب وقدور راسيات يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وج: "نحو قوله تعالى     

(. داود: )فوضع الوقف على كلمة[. 23: سبأ" ]اعملوا آل داود شكرا  وقليل من عبادي الشكور

 (. شكرا  )ومعموله ( اعملوا)ففصل بين الفعل 

 : الفصل القبيح الممنوع الذي يغير المعنى -ز     

" قليال  من الليل ما يهجعونكانوا : "عند قوله تعالى( قليال  : )نحو الوقف على كلمة     

 [. 27: الذاريات]

إحسان الظن باإلمام الهبطي: تنبيه     
(6)
أوقاف اإلمام الهبطي إما تامة أو : قال بعض الباحثين 

 . كافية أو حسنة، فما اعتقدته قبيحا  فهو حسن؛ بمعنى تبتدئ من حيث توقفت

 . وهو تخريج جيد     

                                                 

 .كونه إماما  في اللغة والقراءات والفقه  (6)  
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 : اعتمدتها مشيخة العراق برئاسة وزارة األوقافعالمات الوقف التي : ثانيا     

 .    عالمة الوقف الالزم أي المتعين إليهام الوصل خالف المقصود (:م) -1

 .      عالمة الوقف المطلق، وال يجوز االبتداء بعده (:ط)  -2

 .    عالمة الوقف الجائز الذي يستوي فيه الوقف والوصل (:ج) -3

 .ل أولىعالمة الوقف المجوز لكن الوص(: ز) -4

 .              عالمة الوقف المرخص للضرورة(: ص) -5

 .             عالمة الوقف الذي قال به بعض العلماء (:ق) -6

                  .عالمة الوقف المستحب وال حرج إن وصل(: قف) -7

 .للوقف الممنوع (:ال) -8

 .عالمة لبيان الوقف الذي يجري على حكم سابقه(: ك) -9

 .   صل عند البعض، ولعدمه عند آخرينلجواز الو(: ص ال)  -11

                          

 :عالمات الوقف التي اعتمدتها مشيخة األزهر برئاسة الشيخ عبد الفتاح القاضي: ثالثا

 . لزوم الوقف ولزوم البدء بما بعدها، وهو ما يسمى بالوقف الالزم :للوقف الالزم( م) -1

ُ ِإنََّما يَْستَ :   )مثاله قوله تعالى الوقف [. 38: األنعام( ]ِجيُب الَِّذيَن يَْسَمعُوَن َواْلَمْوتَى َيْبَعثُُهُم َللاَّ

 (.يسمعون)على 

 مثاله . النهي عن الوقف في موضعها، والنَّهي عن البدء بما بعدها :للوقف الممنوع( ال( -2

الوقف [ 181: البقرة( ]أَْجُرُهْم ِعْندَ َربِِّهمْ ثُمَّ اَل يُتْبِعُوَن َما أَْنفَقُوا منًّا َواَل أَذ ى لَُهْم :  )قوله تعالى

 (. منّا  )على 

 َواْعلَُموا أَنَّ فِيُكْم )   :مثاله قوله تعالى. جواز الوقف :للجائز مستوي الطرفين) ج) -3

ِ َلْو يُِطيعُُكْم فِي َكِثير  ِمَن اأْلَْمِر لَعَِنتُّمْ     (.هللا)الوقف على [. 7: الحجرات( ]َرُسوَل َللاَّ

  .الوصل أولى من الوقف، مع جواز الوقف :للجائز مع كون الوصل أولى( صلى) ص ل -4

ا يَأْتَِينَُّكْم ِمنِّي ُهد ى:  )مثاله قوله تعالى الوقف على [. 36: البقرة( ]قُْلنَا اْهبُِطوا ِمْنَها َجِميع ا فَإِمَّ

 (. جميعا)

  .، مع جواز الوصلالوقف أولى من الوصل :للجائز مع كون الوقف أولى( قلى)ص ق  -5

الوقف [. 11: الكهف( ]قُْل َرِبّي أَْعلَُم بِِعدَّتِِهْم َما يَْعَلُمُهْم إاِلَّ قَِليل  فَاَل تَُماِر فِيِهمْ : )مثاله قوله تعالى

 (.قليل)على 

 جواز الوقف بأحد الموضعين، وليس في كليهما، وهو ما يسمى  :)..(النقط المثلثة  -6

الوقف [. 1: البقرة( ]ذَِلَك اْلِكتَاُب اَل َرْيَب فيه ُهد ى ِلْلُمتَِّقينَ :   )له تعالىمثاله قو. بوقف المعانقة

 (.فيه)، أو(َرْيبَ )على 
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 :عالمات الوقف التي اعتمدها شيوخ تونس: رابعا       

عالمات الوقف بناء على أنواع الوقف االختياري، وهو اخيار جيد، وهذه ال ت هذهوضع     

 :هي رموزه

 .للوقف التام(: م) -1    

 .للوقف الكافي(: ك) -2    

 .للوقف الحسن(: ح) -3

 .للوقف القبيح(: ق) -4   
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 الــرومو اإلشمـــام: عشر ثامنالمبحث ال

 

 ،من غير تصويت( إشارة إلى الضم)هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف  :تعريف اإلشمام

  .المرفوع فقطو واليكون إال في الحرف المضموم

فيسمع لها صوت خفي  ،هو إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظم صوتها :تعريف الروم

 ، وفي المجرور’المضموم و ويكون في المرفوع ،يسمعه القريب المصغي دون البعيد

 . المكسورو

  :حـاالت اإلشمـام

 : الكلمات التي يكون فيها اإلشمام

 ". فيه مزدجر  "، "وكل أمر مستقر  "مثل : ـ يكون في الكلمة التي ليس قبل آخرها حرف مد 2

 (. طول ،توسط ،قصر)ـ يكون اإلشمام على العارض للسكون  1

 ". إذ هم عليها قعود  " ،"ولهم عذاب عظيم  "مثل 

 (. طول فقط)ـ يكون في الكلمة التي قبل آخرها مد عارض متصل  3

 ". كما ءامن السفهاءُ " ،"أم السماءُ "مثل 

  :حـاالت الـروم

  :كلمات التي يكون فيها الرومال

 ". والفجر" ،"وانشق القمرُ "مثل  :ـ يكون الروم في الكلمة التي ليس قبل آخرها حرف مد 2

 (. القصر فقط)ـ يكون في الكلمة التي قبل آخرها حرف مد طبيعي  1

 ". نتسعيُن" ،"الرحمن الرحيم"مثل 

 (. طول فقط)ـ يكون في الكلمة التي قبل آخرها مد متصل  3

 ". إلى السماء" ،"أم السماءُ " :مثل

  :الرومو الكلمات التي يوقف عليها باإلشمام

  ؟الروم أْو الو هناك كلمات معينة فيها خالف هل يوقف فيها باإلشمام

  .وتسمى هاء الضمير ،وهي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر :هـاء الكنايـةـ  2

" وبالدالة على الواحد المذكر" ،"ينته ،نفقه ،فواكه"ة كالهاء في الهاء األصلي" بالزائدة"فخرج 

، وباإلسم "يوده، نوله"صل هاء الكناية بالفعل نحوتوت". عليهن ،عليهم ،ليهاع"الهاء في نحو 

 ". فيه ،عليه"، وبالحرف نحو "بيده ،أهله"نحو 
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  :حكم الوقف عليها

  :الروم فيهاو من حيث دخول اإلشمام

 . وهو ظاهر كالم الشاطبي ،اإلشمام فيها مطلقاو من العلماء إلى منع دخول الرومـ ذهب فريق 

وهو رأي كثير من أهل األداء وهو . الروم فيها مطلقاو ـ وذهب فريق إلى جواز دخول اإلشمام

 . اختيار أبي بكر ابن مجاهد

  :وذهب طائفة من المحققين إلى التفصيل ـ

 لئال يخرج القارئ  ،اإلشمامو مة امتنع فيها الرومـ فإذا كان قبلها واو ساكنة أو ض

 ،فعلْوهُ "نحو . وذلك ثقيل في النطق ،من واو أو ضم إلى ضمة أو إشارة إليها

 ".قلبُهُ  ،يعلُمهُ " ،"وشرْوهُ 

   ـ وإذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة امتنع دخول الروم فيها لئال يخرج القارئ

 ،"قصيه ،فيه"ي ذلك ثقل في النطق نحو وف ،من ياء ساكنة أو  كسرة إلى كسرة

 ". لحكمه ،ربه"

 أو فتحة جاز دخول الروم ،أو حرف ساكن صحيح ،ـ وإذا كان قبلها ألف 

قال ". ثم أماتَهُ فأقبَرهُ " ،"فليصْمهُ  ،مْنهُ " ،"وفديناهُ  ،وهديناهُ " :اإلشمام فيها نحوو

 ". ب عنديوهو أعدل المذاه" :(األخير)ابن الجزري بعد ذكر هذا الرأي 

مع الروم كما يجب ( سواء كانت صلة صغرى أو صلة كبرى)يجب حذف صلة الهاء  :تنبيـه

 . حذفها مع السكون عند الوقف

 المربوطةفأما . الكلمة المختتمة بتاء التأنيث إما أن تكون مربوطة أو مفتوحة :تـاء التأنيثـ  1

وبذلك ال يجوز في هذه التاء ". كافة ،كةالمالئ ،حياة ،الصالة"ففي الوقف عليها تقلب هاء نحو 

 . ال إشمامو المبدلة هاء في الوقف ال روم

 ،ألن الحركات حينئذ تكون للتاء وهي الزمة لها نحو ،الرومو أما التاء المفتوحة فيدخلها اإلشمام

 . كلمات

ثم عرض لها  ،وهي الكلمات التي تكون ساكنة باألصل :الحركة العارضة في الكلماتـ  3

وعصُوا " ،"وانحر" ،"قم الليل: "قمْ  :لحركة في الوصل تخلصا من التقاء الساكنين ونحوا

 ". الرسول

 ويمتنع فيها عند الوقف الروم ،فال يوقف على هذه الحروف المتحركة إال بالسكون المحض

التحريك في الوصل إنما كان لعلة، وقد زالت في الوقف، ، وألن األصل فيها السكون ،اإلشمامو

 .اإلشمام والروم ال يدخالن السواكنو
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ألن أصل الذال فيهما ساكنة وإنما كسرت من أجل مالقاتها " حينئذ"و "يومئذ"ومن هذا النوع 

فعادت الذال إلى أصلها وهو  ،سكون التنوين فلما وقف عليها زال الذي من أجله كسرت

 . عند الوقف عليها" غواش"و "كل" ،وهذا بخالف ،السكون

وكذا  ،الروم فقط إذا كانت مجرورةو إذا كانت مرفوعة" كل  "اإلشمام في و ومفيجوز الر

فيها الروم فقط ألن التنوين في هذه الكلمة دخل على متحرك فالحركة فيها أصلية " غواش"

فكان  ،ويسمى هذا التنوين تنوين عوض ،فأصلها غواشُي تحذف ياؤها رفعا  وجرا  وبنون)

 . الوقف عليها بالروم

هو الحركة العارضة ميم الجمع عند تحريكها بالضم مع اإلشباع بعد همز و ن هذا البابوم* 

 . ألنها ساكنة باألصل ،وال يجوز الروم أو اإلشمام ،ففي الوقف عليها ال نقف إال باإلسكان ،قطع

  :تنبيهات

 ـ الكلمة التي آخرها حرف مشدد وقبله حرف مد في الوقف عليها تعين إشباع حرف المد 2

" الدواب ،مضار"الروم إذا كان مكسورا مثل و وجاز في الحرف المشدد  السكون المحص

 ."كأنّـها جان  : "اإلشمام إذا كان الحرف المشدد ضمة مثلو الرمو وجاز السكون المحض

سواء كانت )ـ ينبغي أن يعلم أن الكلمة الموقوف عليها إذا كانت منونة ووقف عليها بالروم  1

 . فإنه يجب حذف تنوينها عند الوقف :(ورةمرفوعة أم مجر

هي بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف  - :االشمامو ـ فائدة اإلشارة في الوقف بالروم 3

 . الموقوف عليه، ليظهر للسامع أو للناظر كيف تلك الحركة الموقوف عليها

ين يدي أستاذه وشيخه، فيقره وكذا بالنسبة للقارئ المتعلم يأتي بهما في الوقف وفقا  للشروط ب -

 . فيما أصاب، ويصوبه فيما أخطأ

 .وبيان خالف بعض القراء في كيفية الوقف على أواخر بعض الكلم من اآليات -

 .وكذلك يعين في ضبط حفظ شكل أخر الكلمات من اآليات -

الكسائي وخلف و الروم نصا  عن أبي عمر البصري وحمزهو ـ ورد الوقف في اإلشمام 4 

وروي عن  ،واختلف في ذلك عن عاصم والصحيح عنه أنه ورد عنه نصا ،جماع أهل النقلبإ

اال أن أئمة أهل األداء ومشايخ  ،أما غير هؤالء القراء فلم يأت عنهم في ذلك نص ،أبي جعفر

االشمام إجماعا  منهم سائغا و فصار األخذ بالروم ،اإلقراء اختاروا األخذ بذلك لجميع األئمة

 . راء بشروط مخصوصة في مواضع معروفة كما سبق بيانهلجميع الق

والثابت فيه أكثر من الذاهب وقدروه  ،سراع بالحركة حتى يذهب أقلهاـ االختالس هو اإل 5

 . ويسميه بعضهم باالخفاء(. أي الثابت)بالثلثين 

 . وال يختص بالوقف( الفتحة أو الضمة أو الكسرة)فاالختالس يكون في كل الحركات 
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  :الروم في غير الوقفو يكون االشمامهل 

 ،33/العنكبوتو        77/هود" سيئ" ،22/يوسف" تامنا" :نعم  جاء ذلك في ثالث كلمات

 . 17/الملك" سيئت"

فعنده االدغام المحض  ،ماعدا أبا جعفر المدني ،الروم لجميع القراءو فيها االشمام" تأمنا"ففي 

 . بالروم وال إشمام ،فقط

وهو النطق بالسين محركة بحركة  ،ففيها اإلشمام فقط في رواية ورش ،"سيئت"و "سيئ"أما 

وجزء الكسرة هو  ،المقدم في النطقو وجزء الضمة هو األقل ،تامة مركبة من ضمة وكسرة

 . المؤخر في النطقو األكثر
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 "كال"،"نعم"،"بلى"ان حكم الوقف واالبتداء بـبي :رعش المبحث التاسع

  :"بلى " قف على حكم الو :أوال

  :بلى لها موضعان

أي بلى قد  :بلى :ما أكلَت شيئا فيقول الراد :ـ أن تكون رد ا لنفي يقع قبلها خبرا كان أو نهيا تقول 2

أي بل   16/ النحل " َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسوء  َبلَى "  :ومنه قوله تعالى،أكلُت التدخل الدار بلى أدخلها

ُ َمْن َيُموُت بَلَى "  :تعالىوقوله  .عملتم السوء فهنا وقعت ردا   ،أي بلى يبعثه .36/ النحل " اَل َيْبعَُث َللاَّ

 .للنفي الذي قبلها

ألم أَْحَسُن  :فيبصر معناها التصديق لما قبلها مثل ،ـ أن تقع جوابا الستفهام دخل على نفي تحققه 1

أي بلى أنت " ألست بربكم قالوا بلى "  :عالىأي بلى أحسنَت إليَّ ومنه قوله ت" بلى "  :فيقول ؟إليك

 .ربنا

وهي ثالثة  ،في ستة عشر سورة ،وقعت في القرآن الكريم في اثنتين وعشرين موضعا  " بلى"اعلم أن 

  :أقسام

 .ـ قسم يختار الوقف عليه

 .ـ قسم يمتنع الوقف عليه

ومنهم من منعه ،فمنهم من جوز الوقف عليه ،ـ قسم اختلف الوقف عليه . 

وقد وقع هذا النوع في عشرة مواضع  ،جوابا لما قبلها" بلى" يختار الوقف عليه وهنا تقع أوال  ـ أما 

  :هي

ِ َما اَل تَْعلَُموَن بلى"    :ـ قوله تعالى 62/ البقرة "  ،أَْم تَقُولُوَن َعلَى َللاَّ . 

.221/ البقرة " ،ْسلَمَ قُْل َهاتُوا بُْرَهاَنُكْم إِْن ُكْنتُْم َصاِدقِيَن بَلَى َمْن أَ "  ـ   

180/ البقرة " قَاَل أََولَْم تُْؤِمْن قَاَل بََلى "  ـ  . 

ِ اْلَكِذَب َوُهْم َيْعلَُموَن بَلَى" ـ  78/ آل عمران "  ،َويَقُولُوَن َعلَى َللاَّ . 

271/ األعراف " أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى " ـ  . 

16/ النحل " بَلَى َما ُكنَّا نَْعَمُل ِمْن ُسوء  " ـ  . 

  62/ يس " بِقَاِدر  َعلَى أَْن يَْخلَُق ِمثْلَُهْم بَلَى " ـ 

50/ غافر "  ،قَالُوا أََو لَْم تَُك تَأِْتيُكْم ُرُسلُُكْم بِاْلبَيِّنَاِت قَالُوا بَلَى" ـ  . 

33/ األحقاف "  ،بِقَاِدر  َعلَى أَْن يُْحيَِي اْلَمْوتَى بَلَى" ـ  . 

25/ انشقاق "  ،َظنَّ أَْن لَْن َيُحوَر بَلَىإِنَّهُ " ـ  . 

  :وهي سبعة مواضع .بما قبلها" بلى " ـ أما ما يمتنع الوقف عليه لتعلق ما بعد  1 

30/ األنعام " قَاَل أَلَْيَس َهذَا بِاْلَحّقِ قَالُوا بَلَى َوَربِّنَا "  ـ قوله تعالى   . 

ُ َمْن َيُموُت بَلَ " ـ  36/ النحل " ى َوْعد ا َعلَْيِه َحقًّا اَل َيْبعَُث َللاَّ . 

  .3/ سبأ " َوقَاَل الَِّذيَن َكفَُروا اَل تَأْتِينَا السَّاَعةُ قُْل بَلَى َوَربِّي لَتَأِْتيَنَُّكْم " ـ  

51/ الزمر " فَأَُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِنيَن بَلَى قَْد َجاَءتَْك آَيَاتِي َفَكذَّْبَت ِبَها " ـ  . 

  34/ األحقاف " يُْعَرُض الَِّذيَن َكفَُروا َعلَى النَّاِر أَلَْيَس َهذَا بِاْلَحّقِ قَالُوا بَلَى َوَربِّنَا  َوَيْومَ "  ـ 

  .7/ التغابن " قُْل بَلَى َوَربِّي َلتُْبعَثُنَّ " ـ 
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َي بَنَانَهُ "  ـ  4/ القيامة " بَلَى قَاِدِريَن َعلَى أَْن نَُسّوِ . 

وذلك في خمسة  ،والمختار واألولى عدم الوقف( أي بين جواز الوقف وعدمه  )ـ أما ما اختلف فيه  3

  :مواضع

215/ آل عمران " يُِمدَُّكْم َربُُّكْم ِبثاََلثَِة آاََلف  ِمَن اْلَماَلِئَكِة ُمْنَزِليَن بَلَى إِْن تَْصبُِروا "  :ـ قوله تعالى . 

72/ الزمر" اِب قَالُوا بَلَى َولَِكْن َحقَّْت َكِلَمةُ اْلعَذَ " ـ  . 

ُهْم َوَنْجَواُهْم بَلَى َوُرُسلُنَا " ـ  60/ الزخرف " أَْم َيْحَسبُوَن أَنَّا اَل نَْسَمُع ِسرَّ . 

24/ الحديد " أَلَْم نَُكْن َمعَُكْم قَالُوا بََلى َوَلِكنَُّكْم فَتَْنتُْم " ـ  . 

1/ الملك  "أَلَْم يَأِْتُكْم نَِذير  قَالُوا بَلَى قَْد َجاَءنَا " ـ  . 

 

"نعم " حكم الوقف على  :ثانيا  

وقع في القرآن الكريم في أربعة مواضع " نعم " لفظ   

وذلك ألن ما بعدها ليس متعلقا  بها وال  ،وهو المختار عند أهل األداء ،ـ موضع واحد فقط يوقف عليه

ْم َما َوَعدَ َربُُّكْم َحقًّا قَالُوا نََعْم َفَهْل َوَجْدتُ "  :قوله تعالى .44/ وهذا الموضع بسورة األعراف  .بما قبلها

 " 

  :وهذه المواضع هي ،ـ أما باقي المواضع الثالثة فال يوقف عليها لتعلق ما بعدها وبما قبلها

بِيَن "  ـ   224/ األعراف " قَاَل َنعَْم َوإِنَُّكْم لَِمَن اْلُمقَرَّ . 

بِيَن قَاَل َنعَْم َوإِنَُّكْم إِذ ا لَِمَن اْلُمقَ " ـ    41/ األعراف " رَّ

26/ الصافات " قُْل نَعَْم َوأَْنتُْم دَاِخُروَن " ـ  . 

 

"كال " حكم الوقف على :ثالثا  

وكلها  ،موضعا في خمس عشرة سورة(  33) وقع في القرآن الكريم في ثالثة وثالثين " كال " لفظ  

 ،تهديد والوعيد اكثر ما نزل بمكةفي النصف األخير من القرآن الكريم وفي السور المكية منه ألن ال

 .ألن أكثر عتو المشركين وتجبرهم كان بمكة

  :في القرآن الكريم من حيث الوقف واالبتداء إلى أربعة أقسام" كال " وتنقسم 

  :القسم األول

وعندئذ  ،وهي تحمل هنا معنى الرد على ما قبلها واإلنكار له" كال " وهو مايحسن الوقف فيه على 

أو جواز المعنيين ( أال ) أو ( حقا  ) ويجوز االبتداء بها على معنى  ،(ليس األمر كذلك ) نى تكون بمع

  :وكل ذلك في أحد عشر موضعا  من القرآن الكريم هي ،فيها

ْحَمِن َعْهد ا َكالَّ َسنَْكتُُب َما َيقُوُل " :ـ قوله تعالى 71 /مريم " أَطَّلََع اْلغَْيَب أَِم اتََّخذَ ِعْندَ الرَّ . 

ا َكالَّ َسيَْكفُُروَن بِِعبَادَتِِهْم " ـ  62/ مريم " ِليَُكونُوا لَُهْم ِعزًّ . 

ا فِيَما تََرْكُت َكالَّ إِنََّها َكِلَمة  ُهَو قَائِلَُها " ـ  200/ المؤمنون " لَعَلِّي أَْعَمُل َصاِلح  . 

ُ اْلعَِزيُز اْلَحِكيُم قُْل أَُروِنَي الَِّذيَن أَْلَحْقتُْم بِِه ُشَرَكاَء َكالَّ بَ " ـ  17/ سبأ " ْل ُهَو َللاَّ . 

25/ المعارج " َوَمْن فِي اأْلَْرِض َجِميع ا ثُمَّ يُْنِجيِه َكالَّ إِنََّها لََظى " ـ  . 

ا يَْعلَُموَن " ـ  31/ المعارج " أَيَْطَمُع ُكلُّ اْمِرئ  ِمْنُهْم أَْن يُْدَخَل َجنَّةَ نَِعيم  َكالَّ إِنَّا َخلَْقنَاُهْم ِممَّ . 
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28/ المدثر " ثُمَّ َيْطَمُع أَْن أَِزيدَ َكالَّ إِنَّهُ َكاَن آِلَيَاِتنَا َعنِيد ا " ـ  . 

51/ المدثر " َبْل يُِريدُ ُكلُّ اْمِرئ  ِمْنُهْم أَْن يُْؤتَى ُصُحف ا ُمنَشََّرة  َكالَّ َبْل اَل يََخافُوَن اآْلَِخَرة " ـ  . 

ِليَن  إِذَا تُتْلَى َعلَْيهِ " ـ  .24ـ  23/ المطففين"لُوبِِهْم َكالَّ بَْل َراَن َعلَى قُ ( 23)آَيَاتُنَا قَاَل أََساِطيُر اأْلَوَّ  

27ـ  28/ الفجر " فَيَقُوُل َربِّي أََهانَِن َكالَّ بَل اَل تُْكِرُموَن اْليَتِيَم " ـ  . 

  .4ـ  3/ الهمزة " ْلُحَطَمِة َيْحَسُب أَنَّ َمالَهُ أَْخلَدَهُ َكالَّ لَيُْنبَذَنَّ فِي ا" ـ 

  :القسم الثاني

وهذا القسم وقع في  ،بل توصل بما قبلها وبما بعدها ،ماال يحسن الوقف عليها وال يجوز االبتداء بها

5/ النبأ " ثم كال سيعلمون " موضعين اثنين فقط في القرآن الكريم وهما  . 

4/ التكاثر " ثم كال سوف يعلمون "   . 

  :القسم الثالث

 :قوله تعالى :بل توصل بما قبلها وهو موضعان فقط ،ما يحسن الوقف عليها واليجوز االبتداء بها

25ـ  24/ الشعراء " َولَُهْم َعلَيَّ ذَْنب  فَأََخاُف أَْن يَْقتُلُوِن قَاَل َكالَّ فَاْذَهبَا بِآَيَاتِنَا  . 

ا تََراَءى اْلَجْمعَاِن قَاَل أَْصَحاُب مُ " وقوله   82/ الشعراء " وَسى إِنَّا لَُمْدَرُكوَن قَاَل َكالَّ إِنَّ َمِعَي َربِّي فَلَمَّ

81ـ  . 

  :القسم الرابع

َكالَّ " ـ قوله تعالى  :مااليحسن الوقف عليها ويحسن االبتداء بها وهو ثمانية عشرة موضعا وهي

31/ المدثر " َواْلقََمِر  . 

54ـ  53/ المدثر "  إِنَّهُ تَْذِكَرة  َكالَّ بَْل اَل َيَخافُوَن اآْلَِخَرةَ َكالَّ "ـ  . 

ْنَساُن يَْوَمئِذ  أَْيَن اْلَمفَرُّ " ـ  22ـ  20/ القيامة " َكالَّ اَل َوَزَر ( 20)يَقُوُل اإْلِ . 

10ـ  21/ القيامة " ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا َبيَانَهُ ـ َكالَّ بَْل تُِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ " ـ  . 

18ـ  15/ القيامة " ْفعََل ِبَها فَاقَِرة  ـ  َكالَّ إِذَا بََلغَِت التََّراقَِي تَُظنُّ أَْن يُ "  ـ  . 

4/ النبأ " الَِّذي ُهْم فِيِه ُمْختَِلفُوَن ـ َكالَّ َسيَْعلَُموَن " ـ  . 

22ـ  20/ عبس " فَأَْنَت َعْنهُ تَلَهَّى ـ  َكالَّ إِنََّها تَْذِكَرة  " ـ  . 

ا يَْقِض َما أََمَرهُ ثُمَّ إِذَا َشاَء أَنْ " ـ  13ـ  11/ عبس " َشَرهُ ـ  َكالَّ لَمَّ . 

يِن " ـ  بُوَن بِالدِّ   .1/ االنفطار " فِي أَّيِ ُصوَرة  َما َشاَء َركَّبََك ـ  َكالَّ بَْل تَُكذِّ

اِر لَِفي ِسجِّ " ـ  7/ المطففين " ين  َيْوَم يَقُوُم النَّاُس ِلَرّبِ اْلعَالَِميَن ـ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اْلفُجَّ . 

25ـ  24/ المطففين " َما َكانُوا َيْكِسبُوَن ـ  َكالَّ إِنَُّهْم َعْن َربِِّهْم " ـ  . 

بُوَن ـ َكالَّ إِنَّ ِكتَاَب اأْلَْبَرار " ـ  26ـ  27/ المطففين " ثُمَّ يُقَاُل َهذَا الَِّذي ُكْنتُْم بِِه تَُكذِّ . 

ا ـ َكالَّ إِذَا دُكَِّت اأْلَْرُض دَكًّا دَكًّا َوتُِحبُّوَن اْلَماَل ُحبًّا جَ " ـ  27ـ  28/ الفجر " مًّ . 

ْنَساَن لََيْطَغى " ـ  ْنَساَن َما لَْم َيْعَلْم ـ َكالَّ إِنَّ اإْلِ 8ـ  5/ العلق " َعلََّم اإْلِ . 

َ يََرى ـ  َكالَّ لَئِْن لَْم يَْنتَِه لَنَْسَفعَا  "  ـ  25ـ  24/ العلق " بِالنَّاِصيَة أَلَْم َيْعلَْم بِأَنَّ َللاَّ . 

بَاِنيَةَ ـ َكالَّ اَل تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِرْب " ـ  21ـ  26/ العلق " َسنَْدعُ الزَّ . 

3ـ  1/ العلق " َحتَّى ُزْرتُُم اْلَمقَابَِر ـ  َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن "  ـ  . 

5ـ  4/ العلق " ْعلَُموَن ِعْلَم اْليَِقيِن ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعلَُموَن ـ َكالَّ لَْو تَ " ـ  . 
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 الرسم العثماني: العشرون المبحث

 

 .في هذا البحث يظهر لنا غاية حفظ األمة لكتاب ربها حتى في طريقة كتابته

 :تاريخ المصحف

وإرشاد الناس إلى  ،إن القرآن الكريم هو آخر الكتب المنزلة من عند هللا تعالى لهداية الخلق

 .ستقيمالصراط الم

وقد تكفل الحق تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم من أن يناله ما نال الكتب السابقة من 

 .التحريف والتبديل والتغيير

كما هيأ ـ جل شأنه ـ األمة التي شرفت " إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون : " قال تعالى

تاب المجيد باعتبارها خير أمة بنزول القرآن إليها أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الك

 .أخرجت للناس

يتلقى ما يوحى إليه من ربه ـ جل وعال ـ ( ص ) فمنذ بدأ نزول القرآن على رسول هللا كان 

ويحفظونهم لغيرهم كما  ،ثم يبلغه ألصحابه ـ رضي هللا عنهم ـ فيحفظونه كذلك ،فيحفظه ويعيه

 ."ورتل القرآن ترتيال " هللا تعالى في قوله  عمالَ بتوجيه ،سمعوه من رسول هللا مجودا  مرتالَ 

كانت تعتمد على الحفظ أكثر  ،ومع أن من األمة العربية التي تشرفت بنزول القرآن الكريم بلغتها

اتخذ له كتاب  ،زيادة في التوثيق( ص ) إال أن الرسول الكريم  ،من اعتمادها على الكتابة

وخالد بن  ،وأبات بن سعيد ،وأبي بن كعب ،الراشدينيكتبون له ما ينزل به الوحي منهم الخلفاء 

 ومعاوية بن أبي سفيان ـ رضي هللا عنهم أجمعين ،وزيد بن ثابت وثابت بن قيس ،الوليد

 .وقد عدهم البرهان الحلبي في حواشي الشفاء فأوصلهم إلى ثالثة وأربعين رجال  

 .لى موضعها من السورةفكان كلما نزلت آية أو آيات أمرهم بكتابتها  بعد أن يدلهم ع

( األطراف العريضة من جريد النخل ) والعسب ( الجلود ) وكانوا يكتبون ذلك على الرقاع 

 .والعظام( وهي الحجارة العريضة البيض التي تشبه األلواح ) واللخاف 

بالرفيق األعلى إال والقرآن الكريم كله محفوظ في صدور بعض ( ص ) ولم يلحق الرسول 

 ،موضع واحد غير أنه لم يكن مجموعا  في. ـ كما أشرناه ـ ومكتوب في السطور الصحابة ـ ص

 ،ماقبل وفاته بأيمن اليزال ينزل على رسول هللا إلى هي القرآن الكريم كاولعل الحكمة في ذلك 

ألهم هللا الخلفاء الراشدين بجمعه وفاء  بوعده الصادق بضمان ( ص )فلما انقضى نزوله بوفاته 

 ."إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " ذه األمة حفظه على ه

فكان أول من جمعه في موضع واحد هو أبو بكر الصديق رضي هللا عنه وذلك بعد معلركة 

وقد استشهد فيها عدد كبير من  ،هـ بين المسلمين والمرتتدين 21اليمامة التي كانت سنة 

 ففزع المسلمون لموتهم  ،الصحابة الحافظين للقرآن الكريم والمجيدين لتالوته

ودفع ذلك عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن يقترح على أبي بكر جمع القرآن خشية ضياعه 

فتردد أبو بكر في ذلك مخافة اإلبتداع وظل األمر مراجعة بينهما حتى  ،بموت الحفاظ والقراء

همة بموازرةعمر بن شرح هللا صدره له واستقر الرأي على انتداب زيد بن ثابت للقيام بتلك الم

وبهذه الطريقة  ."رضي هللا عنهم " الخطاب وتحت إشراف وبصر أبي بكر وكبار الصحابة 
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المحكمة الرشيدة تم جمع القرآن للمرة الثانية بإشراف أبي بكر وعمر وأكلبر الصحابة وبإجماع 

وصحف التي تلقت تلك الجمعة بالقبول واستحسان وكانت الكتابة على قراطيس  ،من األمة

فبعد أن جمعت سلمت ألبي بكر فاحتفظ بها إلى أ، توفي فآلت  .واستغراق هذا الجمع زهاء سنة

ألن  ،ثم قام عمر بتسليمها إلى ابنته حفصة أم المؤمنين في آخر حياته ،هذه الصحف إلى عمر

 .الخليفة الثالث لم يكن قد بويع في ذلك الوقت

ليفة الثالث عثمان بن عفان وكان أهل كل بلد ولما كثرت الفتوحات اإلسالمية في عهد الخ

ينكر  ،وكانوا حينما يلتقون في بعض المجامع ،يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة

 ،وكادت تحدث  فتنة ،بعضهم على بعض ما يسمعونه من وجوه القراءات التي لم يتلقونها

حف الذي جمع في عهد الخليفة وأمر بنسخ مصاحف متعددة من المص ،فتدارك عثمان هذا األمر

وكلف لهذه المهمة لجنة رباعية تتكون من زيد بن ثابت .األول أبي بكر ـ رضي هللا عنه ـ

 .وعبد هللا بن الزبير ،وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ،صاحب الخبرة

الشام والبصرة والباقي للمدينة ومكة و ،وعدد هذه المصاحف خمس فالمصحف اإلمام بقي عنده

 .والكوفة

ولم يكتف عثمان ـ رضي هللا عنه ـ بتوجيه هذه المصاحف إلى هذه البالد وإنما اختار حفاظا  يثق 

بهم وأنفذهم إلى األقطار اإسالمية فأرسل إلى كل بلد قارئا يرافق المصحف ويقرأ بالقراءة 

  :الموافقة لرسم المصحف على التوزيع التالي

 .المصحف المدني ـ زيد بن ثابت مقرئ

 .ـ عبد هللا بن السائب مقرئ المصحف المكي

 .ـ المغيرة بن شهاب مقرئ المصحف الشامي

 .ـ ابو عبد الرحمن السلمي مقرئ المصحف الكوفي

 .ـ عامر بن عبد القيس مقرئ المصحف البصري

 .في مقابل ذلك أمر عثمان بما سوى ذلك من المصاحف أن تحرف إزالة جذور الخالف ومنبته

 .فاستجاب الصحابة كلهم لذلك وحمدوا صنيعه

أيها الناس إياكم والغلو في "  :فقد روى البيهقي وغيره عن علي ـ رضي هللا عنه ـ أنه قال

صل هللا عليه ) وهللا ما حرقها إال عن ماْل من أصحاب دمحم  ،عثمان تقولون حرق المصاحف

 ."ولو وليت مثلما ولي لفعلت مثل الذي فعل ( وسلم 

ولما كثر الداخلون في اإلسالم من غير العرب في عهد معاوية ـ رضي هللا عنه ـ وتفشى اللحن 

اقتضى األمر وضع عالمات  ،وخشي أن يتطرق اللحن إلى القرآن الكريم ،في الكالم العربي

وأطلق على هذه العالمات نقط  ،دون المساس بالرسم العثماني ،التساعد على االنطق السليم

المصاحف في أول األمر كتبت من غير تنقيط وال  :فكما هو معلوم ،نقط اإلعجاماإلعراب و

 .شكل

نصرين عاصم الليثي ويحي بن  وأول من نقط المصحف أبو األسود الدؤلي في عهد معاوية ثم

 عمر 

 .ثم الخليل بن أحمد قام بشكله ووضع الشدة والهمزة واإلشمام واإلختالس
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 .لتحسينات حتى وصلت إلى ما هي عليه اآلن في المصاحفوأدخل على هذه العالمات بعض ا

 

  :مفهوم الرسم العثماني :أوال

 األثر  :الرسم في اللغة

هوالوضع الذي ارتضاه الخليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رضي هللا عنه ـ في "  :في االصطالح

عهد عثمان بن عفا ن كتابه كلمات القرآن وحروفه أو هو ما كتبت عليه لمصاحف األئمة في 

وكانت مجردة من الشكل والنقط ويطلق عليه رسم المصحف ومرسوم الخط والرسم " وبأمره 

وليست مكتوبة بخط يده وإنما نسبة إلى أمره وفي زمانه  ،لى عثمان بن عفان‘نسبة  ،العثماني

 .وإمارته

فكتبوه حسبما  ،على كتَاب الوحي(  ملسو هيلع هللا ىلص) ويرجع هذا الرسم في األصل إلى كتابة بإمالء النبي 

 .يعرفون وبإشرافه ملسو هيلع هللا ىلص واطالعه

وقد جاء الرسم العثماني في كتابة القرآن الكريم موافقا لإلمالء الحديث إال إنه خرجت بعض 

فرسمت بالزيادة أوالحذف أو اإلبدال أوغير ذلك من  ،الكلمات عن قواعد اإلمالء الحديث

 .ي تضمنها الرسم العثمانيالظواهر الت

وقد حصرها العلماء في الحذف والزيادة والهمز والبدل والفصل والوصل وما فيه قراءتان 

 .متواترتان وكتب على إحداهما كما سيبينه فيما بعد

 :ـ توقيفية الرسم العثماني 2

د معنى قياسي هو ما وافق قواع( اصطالحي ) رسم قياسي ورسم توقيفي  ،الكتابة قسمان

بخالف االصطالحي تكتب بدون  ،مثل لفظ الكتاب تكتب باأللف بعد التاء ،اإلمالء الحديث

 .(الكتب ) األلف 

فال  ،أي من هللا تبارك وتعالى( ملسو هيلع هللا ىلص ) أنه من تلقين حبريل عليه السالم لرسول هللا  :معنى توقيفي

 نه من اصطالح الصحابة ـ ض ـ يجوز فيه التبديل والتغيير ويسمى باإلصطالحي كذلك أل

  :ـ مذاهب العلماء في توقيفية الرسم 3

 .اختلف العلماء في توقيفية رسم القرآن  الكريم في ذلك ثالثة مذاهب

يرى جمهور العلماء سلفا  وخلفا  على أن رسم المصحف توقيفي اليجوز تغييره  :المذهب األول

 .ف برسم غيرهبمعنى أنه اليجوز كتابة المصح ،وتحرم مخالفته

إال على الكتبة  ،ال :م مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقالسئل اإلما

 :وقال اإلمام أحمد بن حنبل ،"وال مخالف له من علماء األمة " قال أبو عمرو الداني  ،"األولى 

" 

 ."أو غيرذلك  ،أو ياء ،تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف 

  :هب الثانيالمذ

وذهب فريق آخر إلى القول بأن الرسم العثماني ليس توقيفيا إنما هو من اصطالح الصحابة ـ 

 .ض ـ يجوز مخالفته وهو رأي الباقالني وابن خلدون
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  :المذهب الثالث

 حسب ماهو شائع  ،فهو وسط بين المذهبين السابقين جواز كتابته بالرسم الحديث لعامة الناس

كأثر من اآلثار النفيسة  ،يجب المحافظة على الرسم العثماني للعلماء وطلبة العلم إال أنه ،عندهم

 .وهذا رأي العز بن عبد السالم والزركشي ،التي حافظت عليها األجيال المتعاقبة

ورجح كثير من العلمكاء المتأخرين المدهب األول وهو رأي مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر 

أي  2312صفر  5هـ إلى  2312محرم  30المجمع المنعقد في  الشريف حيث جاء في قرار

 .م  2172سنة 

ـ يوصي المؤتمر بأن يعتمد المسلمون على الرسم العثماني للمصحف الشريف حفظا  له من  

  5وهو رأي هيئة كبار العلماء " التحريف 

ظة على وجوب المحاف( "  72) م قرار  2171هـ أي  2311شوال  12العودية التي صدر في 

 .الرسم العثماني

وكذلك هو رأي مجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي  بمكة مكرمة وأيد ما جاء 

 .في قرار هيئة كبار العلماء

  :ـ قواعد الرسم العثماني 4

ة بحيث تتبعوا الكلمات التي خالف فيها الصحاب ،لقد اهتم علماء الرسم بهذا الجانب إهتماما  بالغا  

مبينين في ذلك  ،صنعوا لها الكتب والمتون ،قواعد القياس وحصورها في مواضعها كلمة كلمة

المنهج الذي اتبعه سيدنا عثمان بن عفان وهو ما يسمى بالقواعد العامة التي سار على وفقها 

  :وتم حصرها إجماال  في ستة نقاط هي ،الصحابة تحت إشرافه في كتابة المصحف ورسم القرآن

ـ مافيه قراءات متواترتان  8 .ـ الفصل والوصل 5 .ـ البدل 4 .ـ الهمز 3 .ـ الزيادة 1 .الحذفـ  2

 .وكتب على إحداهما

 .وقبل أن نتعرض لهذه القواعد تذكر أهم ما ألف في علم الرسم

إمام المعروف المقرئ المتقن ( هـ  444ت ) ألبي عمرو الداني المالكي  :ـ كتاب المقنع  2

 .لوم القرآن والفقه واللغةالتفنن في ع

عقلية أتراب القصائد في أسنى المقاصد لإلمام الحافظ المقرئ الولي الصالح  :ـ كتاب العقلية 1

صاحب القصيد المشهور حرز اإلماني ووجه التهاني في  ،أبو دمحم فيره الرعيني الضرير

ها أشياء قليلة على ما فينظم بها المقنع وزاد  ،وهي منظومة في الرسم( هـ  510ت )  القراءات 

 . في األصل

 .من أمهات كتب الرسم( هـ  418ت ) ألبي داوود بن نجاح  :ـ كتاب التتريل 3

 ـ كتاب المنصف للبلنسي أبو الحسن علي بن دمحم المرادي األندلسي  4

از 5 وهو ملخص لما جاء في المقنع والعقلية والتتريل وهو للخرازأبو  :ـ مورد الضمآن للخرَّ

وقد قام بشرحه اإلمام عبد الواحد بن عاشر (  26ت ) د هللا دمحم بن دمحم بن إبراهيم األموي عب

والشيخ إبراهيم بن أحمد المارغني سماه دليل الحيران على مورد الضمآن واآلن فيه كتب لكتاب 

معاصرين في علم الرسم منها رسم المصحف وضبطه بين التوفيق واالصطالحات الحديثة 
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كالهما  ،والرسم القرآني ،االختالف بين المصاحف العثمانية ،شعبان دمحم إسماعيلللدكتور 

 وكتاب االوجيز في رسم  ،للدكتور توفيق العبقري

 .كتاب هللا العزيز لألستاذ علي بلعالية دومة جزائري

 نرجع اآلن للقواعد العامة ونبدأ 

 

مع بقاء النطق بصوته وهو  والمراد به حذف الحرف الصوتي للكلمة من الخط :ـ الحذف 1

 .خاص بحروف المد الثالثة أي األلف والواو والياء وتحته ثالثة أنواع فحذفت األلف

فقرئ " وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة " وهو أن موافقا لبعض القراءات مثل  :أ ـ حذف اإلشارة

  ."ا موسى وعدن" باإلثبات األلف وحذفها فحذفت في الرسم إشارة إلى قرأ بحذف األلف 

 ،"مسلمت "  ،"سمعون " تحذف ألف جمع المذكر السالم والمؤنث السالم  :ب ـ حذف اإلختصار

 ."آيت " " آيات " 

ولو تواعدتم الختلفتم في " وهو ما اختص ببعض الكلمات دور بعض مثل  :ج ـ حذف االقتصار

 .رسمت بحذف األلف بعد العين" المعيد 

المهتدي مما  ،يأتي ،ومن أتبعين" رفة في مواضع معينة نحو وحذفت الباء كذلك إذا بدت متط

أي الياءات المتطرفة التي حذفها الصحابة من  ،يعرف في علم القراءات بالياءاتالزوائد

 .المصاحف العثمانية  لكونها تحذف قراءة حال الوقف عليها

 ."اليستحي " ثل على الخط م" الكلمة متتالية " وتحذف اختصارا كذلك إذا كانت متكررة في 

 ."اليستوون " فأووا إلى الكهف  ،وحذف الواو اختصار نحو

  :ـ الزيادة 2

 " ملقوا ربهم "  ،"أولو األلباب "  ،تزاد األلف في اسم الجمع أو فيما هو في حكم الجمع نحو

 "والتأكلوا الربوا "  ،"ثالث مائة "  ،"تفتؤا تذكر يوسف "  ،

 ."والياء مثل بأييد " أولوا "  :وتزاد الواو مثل

  :ـ البدل 3

" لدا  ،مشكوة وكتبوا ،الصلواة الزكوة" وهو جعل حرف مكان حرف كرسم األلف واو في مثل 

" لدى الحناجر " والقاعدة أن تكتب بالياء إذا كانت متقلبة عن الياء مثل " ولد ا الباب " باأللف 

أهم يقسمون رحمت ربك سنة هللا "  رحمت" وأبدلوا هاء التأنيث تاء مفتوحة من قوله تعالى 

 .التي قد خلت في عباده

  :ـ الوصل والفصل 4

أم من يكون " ويعبر عنها بالقطع والوصل أي قطع الكلمة عما بعدها أو وصلها بها مثل قطع 

 .201/ النساء " عليهم وكيال 

بناء عليه  .12/ الملك " أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه " أو وصلها بها في قوله تعالى 

يجوز الوقف في اآلية األولى على أم والبدء بمن أما في اآلية الثانية فال تقف إال على آخر حرف 

 من كلمة أمن أي على النون 
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  :ـ رسم الهمز 5

 إذا كانت الهمزة متطرفة فإن القاعدة حسب القياس في القواعد اإلمالئية أي تكتب بحسب حركة 

 .اللؤلؤ ،نبي ،أالحرف الذي قبلها نحو يبد

 إلال أن الصحابة رضي هللا عنهم خرجوا عن هذه القاعدة في رسم القرآن الكريم وذلك في ألفاظ

 .تؤيه رسما بواو واحدة ،رؤيا كتبت بياء واحدة كراهة اجتماع مثلين تؤدي :معدودة مثل 

 ."ويدرؤون عنها العذاب " " قل ما يعبؤا بكم ربي " " قل هو نبؤ عظيم ( نبؤا ) 

 .رسمت الهمزة على الواو وزيدت األلف بعدها

 .وذلك لعلل وأسرار منها ما عرفناه ومنها مالم نعرفه إلى اآلن

  :ـ ما كانت فيه قراءتان 6

  :وهذا يرجع إلى اختالف القراءات وهو ثالثة أنواع

 ."المصيطرون " صراط " أ ـ ما فيه قراءتان ورسم على إحدهما مثل 

فكتب بدون " ملك يوم الدين "  :ورسم برسم واحد يحتمل القراءتين مثلب ـ ما فيه قراءتان 

ا قراءة نافع إلى " وهو الذي يرسل الرياح نشرا " ومايخدعون  ،ألف لتحمل قراءة المد نُُشر 

 ،عامر الشامي

 .حمزه والكساني" نشرا " ورش نافع " نشرا " " بشرا حفص "  

مصحف حسب قراءة القطر الذي أرسل إليها ج ـ ما فيه قراءتان أو أكثر ورسم في كل 

" فإن هللا الغني الحميد " وسارعوا " " سارعوا " " ووصى بها إبراهيم " المصحف مثل 

 .الحديد

فكل ذلك كان من تخطيط الصحابة لقوة علمهم ودرايتهم بكتاب هللا وبالفراءات الثابتة عن رسول 

 ليكون المصحف الشريف محتمال كل ،همبحدة ذكائهم وفطنت( ملسو هيلع هللا ىلص ) هللا 

ولو لم يقوموا بمثل هذا الحذف لكان المصحف العثماني ال  ،القراءات والروايات واألوجه 

 .إال قراءة واحدةيحتمل 

  :الضبط والنقط :ثانيا

 بلوغ الغاية في لفظ الشيء  :الضبط لغة :ـ مفهوم الضبط 1

للداللة على حركة مخصوصة من فتح أو ضم أو  عالمات مخصوصة تلحق الحرف :اصطالحا

 .ويرادفه الشكل ،ونحو ذلك ،كسر أو سكون أو مد أو تنوين أو شد

 وهو بمعنى الضبط والشكل أيالعالمات المخصوصة التي  ،نقط اإلعراب ،قسمان أحدهما :النقط

 .ثانيها نقط اإلعجام وهوالذي يدل على ذوات الحروف ويميز بينها ،تلحق الحرف

 ـ أسباب الضبط والنقط  2

وكان الناس  ،من المعلوم أن المصاحف في بداية كتابتها كانت غير منقوطة وال مشكولة

اليجدون مشقة في قراءتها والتفريق بين الكلمات وإن تشابهت الحروف بسبب فطرتهم العربية 

ومن الصحابة الذين تلقوا عنه (  ملسو هيلع هللا ىلص) تلقيهم للقرآن الكريم مشافهة عن رسول هللا و ’السليبمة 

بدأ اللحن يتطرق إلى  ،فلما اتسعت بالد المسلمين وكثر األعاجم الداخلون في اإلسالم(  ملسو هيلع هللا ىلص)

فاقتضى األمر وضع عالمات تساعد على  ،وظهر ذلك في قراءة بعضهم للقرآن ،ألسنة الناس
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وهذا من باب ما اليتم الواجب إال  ،م العثملنيدون المساس بالرس ،النطق السليم لكلمات القرآن

 .به فهو واجب وقد تم إذخال تحسينات وتكميالت على الرسم العثماني بمراحل ثالث

  :التحسين األول

حيث  ،حيث وضع النقاط للداللة على حركة الحرف ،وهو ما قام بوضعه أبو األسود الدؤلي

ونقطة تحت كل حرف  ،رف مضمومونقطة بعد كل ح ،وضع النقطة فوق كل حرف مفتوح

 والتنوين نقطتان متتاليتان  ،مكسور

  :التحسين الثاني

والحاء  ،والسين والشين ،ويتمثل بوضع النقاط على الحروف المتشابهة مثل الباء والتاء والثاء

وقام بهذا الدور كل من نصرين عاصم الليثي ويحي بن يعمر الغدواني في عهد  ،والخاء والجيم

 .األموي عبد الملك بن مروان وتحت إمرة الحجاج بن يوسف والي العراق الخليفة

  :التحسين الثالث

حيث أخذ لفظ  ،وهو الذي أدخله إمام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي في عهد الدولة العباسية

وجعل  ،أبي األسود الدولي وادخل عليه بعض التحسينات فجعل الفتحة ألفا صغيرة مبطوحة

وعالمة الهمزة  ،وعالمة السكون رأس الخاء ،وعالمة التشديد رأس الشين ،واوا صغيرةالضمة 

 .وعالمة لالختالس واإلشمام ،رأس العين

ومن أجل المحافظة على ما رسمه الصحابة قام النقّاط والضبّاط بكتابة الكلمات القرآنية األصلية 

التحسينات المذكورة بلون مخالف  وكتبوا مثل هذه ،وكما هو عليه في األصل ،بالحبر األسود

وماهو  ،حتى يشعروا القارئ بأن يفرق بين ماهو أصلي ،أي باألحمر واألصفر ،للون األسود

 .إضافي تحسيني

  :ـ حركة الضبط وأنواعها 4

فإن  ،وإن كان متحركا) ْ ( إذا كان الحرف ساكنا في الوصل فإنه يضبط بعالمة السكون 

فالحركات الخالصة هي  ،ركات الخالصة وحركات غير خالصةالح :الحركات لضبطها نوعان

 .الفتحة والضمة والكسرة والحركات غير الخالصة هي المختلسة والمشّمة والممالة

  :ـ الحركات الخالصة

  :أ ـ ضبط الهمزة

أما عندما  .نحو قرأ .عندما تكون محققة في اللفظ ،باللون األصفر( عـ ) ترسم الهمزة بشكل    

وكذلك   ،( .)سهلة بالتسهيل بين بين فإنها ترسم نقطة مدورة كنقط اإلعجام حمراء اللون تكون م

فالياء هنا حمراء  .أبدلت الهمزة ياء في قراءة( لئال ) إذا كانت مسهلة بالبدل نحو قوله تعالى 

( ؤجالم)أو واو نحو قوله تعالى  .بوضع ياء حمراء فوق النبرة أو فوق األلف( ألهب )  ،(ليال )

وإذا نقلت  .بوضع نقطة حمراء فوق الواو .(موجال ) كتبت بالواو في قراءة ورش مثال  هكذا 

فإنها تعوض بجرة صغيرة تسمى ( من ءامن) ها عند من ينقل في نجو حركتها إلى الساكن فبل

 .وهي أيضا حمراء( ــ ) جرة النقل 
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  :ب ـ ضبط ألف الوصل

 ،الوصل فوق كرسيها الذي هو األلف مسهلة وليست محققة ترسم همزة :ضبطها حالة االبتداء

هذه النقطة توضع فوق األلف على  .وعالمة التسهيل أن تصور نقطة صغيرة كنقطة اإلعجام

أما  .إلخ.. .الكتاب ،القارعة ،الرحمن ،هللا :نحو ابتدلئك بلفظ ،اعتبار أن محل النطق بها هو الفتح

فإن النقطة المذكورة  .إلخ.. .انظر ،اخرج :حو ابتدائك بلفظإذا كان محل النطق بها هو الرفع ن

 ،ائت :وإن كان محل النطق بالكلمة الخفض نحو االبتداء باللفظ .توضع في وسط األلف الفوقه

فهذه حالتها الثالث عند االبتداء  .الخ فإن النقطة توضع تحت األلف.. .اسمه ،ارتابوا ،ارجعي

 .لنطق باالبتداء بالكلمة أي وضعت لالبتداء ال للوصلويالحظ أن النقطة مخصصة ل ،بها

  :ج ـ ضبط اإلدغام

وضع الشدة على الحرف المدغم فيه تنبيها على أنه  :يضبط المدغم والمدغم فيه يكون كالتالي

أما الحرف األول أي المدغم فيعرى من الحركة  .أدغم فيه ما قبله فصارا معا كحرف واحد مشد

وهذا يسمى إدغاما كامال وتاما أي أن الحرف األول أدغم في  .يما قبلهداللة على أنه أدغم ف

  .الثاني ذاتا وصفة

وهو ما يسمى باإلدغام الناقص كإدغام النون الساكنة في الواو والياء و أما ما أدغم ذاتا ال صفة

أحطت  ومثل ذلك نحو الطاء في التاء كقوله تعالى ،فالغنة التي هي النون باقية في الصوت ،مثال

أحدهما أن يوضع  :ففي هذا القسم وجهان من الضبط على سبيل التخبير .الخ.. .وبسطت وفطرتم

والشدة على المدغم فيه عالمة على أنه  ،السكون على الحرف المدغم عالمة على أنه مظهر

 .وهو المقدم في رسم المصاحف التي بين أيدينا .من ولي .من يقول :ففي نحو .أدغم فيه ما قبله

كما يعرى المدغم فيه  ،والثاني أن يعرى الحرف المدغم من السكون داللة على إدغامه فيما بعده

لذلك فعندما يتعلق األمر بالتنوين مع الواو أو الياء .من الشدة بداللة على أنه لم يدغم فيه ما قبله

 .يستعمل االوجه الثاني لعدم إمكانية وضع السكون على التنوين

النون الساكنة عند اتصالها بأحد حروف اإلخفاء تعرى من السكون  :والقلبد ـ ضبط اإلخفاء 

 .العتبار الحركة غير خالصة

 . ه الميم الصغيرة عوضا عن السكونومثل ذلك في ضبطها عند الباء حيث تقلب ميما وتكون هذ

 فإن كان اإلدغام أو ،أما الحركات الدالة على التنوين المرفوع أو المنصوب أو المخفوض

وإن كان إظهارا تكون مترادفة  .اإلخفاء تكون الحركات متتابعة داللة على تقارب مخارجها

 .داللة على تباعد مخارجها

 ـ ضبط الحركات الغير الخالصة 

 أ ـ االختالس 

 .فضبطها أن تعرى من الحركة وتعوض بنقطة االختالس تنبيها على أن أصلها سكون

  :ب ـ اإلشمام

 .لحركة وتعوض بنقطة داللة على اإلشمام وتنبيها على أن أصلها الضمفضبطها أن تعرى من ا

  :ضبط المختلس والمشم

 :كل ما هو مختلس أو مشم من الحركات فإن في ضبطه وجهان
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وذلك  ،أن يجعل الشكل الدال عليه نقطا مدورا كنقط اإلعجام أي عبارة دويرات صغيرة :األول 

بالحمراء ليخالف الخط األصلي للمصحف الذي هو ويكون  ،حتى اليلتبس  بالحركة الخاصة

 .اللون األسود

) ففي اإلختالس توضع النقطة فوق الحرف إن كان مفتوحا كعين  ،تعريته من الحركة :الثاني

األولى  ،أما في اإلشمام فهناك طريقتان كذلك( نعما ) وتحته إن كان مكسورا كعين  :(تعدوا 

وهي  ،تنبيها على أنه يشار بالكسرة إلى الضمة ،سيئتوضع النقطة أمام الحرف كسين سيء و

الطريقة المستعملة في الغالب أما الطريقة الثانية فهي وضع نقطة اإلشمام الحمراء اللون في 

 .وسط السين إشعار بأنه لم يرتق إلى درجة الضمة ولم ينحط إلى درجة الكسرة

  :ج ـ ضبط اإلمالة

أشرنا في ضبط المختلس والمشم حتى ال تلتبس بالفتحة وتضبط بتعويضها بالنقط المدور كما 

فتوضع النقطة  ،لتخالف اللون األصلي لخط المصحف .وتكون هي األخرى بالحمراء ،الخالصة

وعليه توضع الفتحة  ،تحت الحرف الممال ال تحت األلف الناشئ عن اإلمالة عوضا عن الفتحة

 .فوق الحرف
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 لوقوف على مرسوم الخطباب ا: الواحد والعشرونالمبحث 

 

 من الرسم وهو في  لاسم مفعو :المرسوم

 األثر  :اللغة

 . الكتابة التي كتبت بها المصاحف العثمانية :اصطالحا

الوقف عليها، ومرادهم به هنا خط و هو تصوير الكلمة بحروف هجائها، بتقدير اإلبتداء بها :الخط

  -ضي هللا عنهمر –المصاحف العثمانية التي أجمع عليها الصحابة 

هو المصحف الذي أمر بكتابة نُسخ عنه الصحابي الجليل عثمان : مصحف اإلمام أي القدوة :وقولنا

ووزعها على األمصار، وأصح األقوال في عددها وأو الها بالقبول  –رضي هللا عنه  –بن عفان 

وهو ) المدني الخاصو (ألهل المدنية)البصري، الكوفي، الشامي، المكي، المدني العام : أنها ستة

 (. الذي حبسه عثمان لنفسه، وهو الذي يسمى بالمصحف اإلمام

 : قياسي واصطالحي: ورسم المصحف قسمان

 . هو ماوافق فيه رسم المصحف قواعد االمالء العامة :القياسي -1

هو ماخالف فيه رسم المصحف القواعد اإلمالئية العامة بزيادة أو حذف أو  :االصطالحي -2

، أو أكثر خط المصحف العثماني موافق للخط القياسي، إال أشياء جاءت مخالفة للقياس يجب غيرهما

اتباعها، وال يجوز مخالفتها، منها ماهو معروف السبب، ومنها ماهو غائب عنا، ولهذا يعد رسم 

 . المصحف على ما جاء في المصحف اإلمام رسما توقيفيا ال مجال للقياس فيه لالجتهاد

اإلثبات، الحذف، اإلبدال، الموصول،  :مرسوم الخط ينحصر في خمسة أشياء وهي والوقف على

 (. المفصول)المقطوع 

 : ويكون في خمسة أحرف :اإلثبات -1

 (. المفتوحة)التاء المبسوطة و الواوو الياءو األلفو الهاء

 : هيرسمت في القرآن الكريم في سبع كلمات فهي ثابتة فيها وصال ووقفا و :هاء السكت -أ

 . ماليه ،حسابيه ،كتابيه ،اقتده" ماهيه" "سلطانيه"، "يتسنه"

سواء كانت أصلية أو مبدلة من التنوين المنصوب مثل  ،وهي ثابتة دائما في الوقف :األلف -ب

ءامنوا فال تثبت في : ماعدا ألف الفرق مثل" لنسفعا" "رحيما" "لكنا"، "الظنونا"، "قاال" "تحتها"

 (. يوقف على ما قبلهاتحذف لفظا و)الوقف 

، "ادخلي"، "يوتي" "و المقيمي"تثبت في الوقف حيثما رسمت في المصحف مثل  :الياء -ج

 ". إني"
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تحذف لفظا )فال تثبت في الوقف " ءاناءى الليل" "من تلقاءى"ماعدا الياء الواقعة بعد الهمزة نحو 

 . ويوقف على ماقبلها

 ". أسروا" "قالوا"، "ندعوا" "مالقوا: "المصحف مثلتثبت في الوقف حيثما رسمت في  :الواو -د

 : ماعدا الواو النائبة عن األلف في نحو

 (. تحذف لفظا ويوقف على ماقبلها)فال تثبت في الوقف " الربو" "العلماؤا"

، "كلمات"قوله تعالى : المتطرفة المرسومة في المصحف مثل( المبسوطة)المفتوحة  :التاء -هـ

  ".هيهات"، "ءايات"

 . الياءو الواوو يكون في األلف :الحذف -2

" ياأيه  الساحر. "31/النور" أيه المومنون"حذفت في ثالثة مواضع وهي  :األلف - أ

 . 31/، الرحمن"أيه الثقالن. "41/الزخرف

يمح هللا "، 11/االسراء" ويدع اإلنسان "حذفت في خمسة مواضع وهي  :الواو - ب

" وصالح المؤمنين. "17/العلق" سندع الزبانية. "6/قمرال" يوم يدع الداع" 34/الشورى" الباطل

 . 4/التحريم

، 25/الحج" الباد"، 1/، الرعد"المتعال" 146/النساء" وسوف يوت هللا"حذفت في مثل  :الياء    -ج

 . 51/ النحل" فارهبون"

 : وهييستثنى مما حذف من الرسم ثالثة أشياء تثبت في الوقف مع أنها محذوفة من الرسم  :استثناء

، نداء  : في مثل :األلف -  . الخ... .دعاء 

نحو ص، ق، ن فيوقف على الحرف االخير  :الحرف المقطعة من فواتح بعض السور -

 . من أسمائها

، 257/البقرة" يحي. "26/البقرة" يستحي"مثل  :الحرف المحذوف الجتماعه مع مثله -

 . تهابناء على أن المحذوف من الرسم هي الياء الثانية فيوقف بإثبا

ويكون ذلك في تاء التأنيث المتحركة الالحقة لألسماء إذا كتبت في المصحف تاء : اإلبدال -3

 (. ساكنة)مفتوح، إذلو كتبت بالتاء المفتوحة، وقف عليها بالتاء 

 : وقد وقع منه في القرآن الكريم ثالث عشر لفظا هي". قرت"، "شجرت: "مثل

 7، "معصيت" 0، "كلمت" 6، "لعنت" 5، "تسن" 4، "امرأت" 3، "نعمت" 2، "رحمت" 1

 ، "بقيت"

 ".ابنت" 13، "جنت" 12، "شجرت" 11، "فطرت" 17، "قرت" 1
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 (: الموصولو المفصول)الموصول و المقطوع -4

يوقف عليه بالقطع إذا اضطر القارئ لذلك النقطاع نفس، أو اختبار  :المقطوع في الرسم

 ". فمال هؤالء"ممتحن ونحوه، وإن كان أصله الوصل مثل 

فيما "وإن كان مقطوعا في األصل مثل  ،يوقف على آخر الموصول به :الموصول في الرسم

 : الموصول عشرين لفظا هيو ويشمل المقطوع" افتدت به

 في عشرة مواضع" ال"عن " أن"تقطع  ":أن ال" -1

 . 175/األعراف " علي أن ال أقول"هي 

 . 161/األعراف " أن ال يقولوا"

 . 14/هود " هللا إال هو وأن ال"

 . 26/هود " أن ال تعبدوا إال هللا"

 . 26/الحج " أن ال تشرك بي شيئا"

 . 67/يس " أن ال تعبدوا الشيطان"

 . 11/الدخان " وأن ال تعلوا على هللا"

 . 12/الممتحنة " أن ال يشركن باهلل"

 . 24/القلم " أن ال يدخلنها اليوم"

 . العمل فيه على القطعو 70/األنبياء " ال هللا إال أنتأن "ووقع الخالف في واحدة هي 

 ". أن أال تعبدوا إال هللا"وما عداها فموصول إتفاقا مثل 

" وإناما نرينك بعض الذي تعدهم"في موضع واحد فقط " ما"عن " إن"تقطع  ":إن ما" -2

 . 47/الرعد 

 ". وإما ينزعنك"وما عداها فموصول مثل 

 .أما اشتملت :فموصولة دائما مثل( أما)أما مفتوحة الهمزة 

األعراف " عن ما نهوا عنه"في موضع واحد فقط هو " ما"عن " عن"تقطع  ":عن ما" -3

 ". عما تعملون: "وتوصل فيما سواء مثل 166/

في ثالثة مواضع اتفاقا في األولين وعلى الراجع في " ما"عن " من"تقطع  ":من ما" -4

 . 25/اء النس" فمن ماملكت: "األخير وهي

 . 17/المنافقون " انفقوا من ما رزقناكم. "27/الروم " هل لكم من ما ملكت"

 ". مما ملكت أيمانكم"وما عدا ذلك فموصول مثل 
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" أم من يكون عليهم وكيال"في أربعة مواضع هي " من"عن " أم"تقطع  ":أم من" -5

  171/النساء

" أم من خلقنا" ،201/التوبة" بنيانه أم من أسس"، 40/فصلت " أم يأتي ءامنا يوم القيامة"

 ". أمن يبدؤ الخلق"، وماعدا ذلك فموصول مثل 11/الصافات 

ذلك  ﴿في موضعين وهما ( لم)المفتوحة الهمزة الساكنة النون عن ( أن)تقطع  :ـ أن لم 6

 ﴾أيحسب أن لم يره أحد ﴿ ،"232/ األنعام" ﴾مهلك القرى بظلم وأهلها غافلونأن لم يكن ربك 

، "البلد"

  

 ﴾فإن لم يستجيبوا لكم ﴿:  ـ وأما إن المكسورة الهمزة فموصولة في موضع واحد وهو

". 50/ القصص" ﴾فإن لم يستجيبوا لك ﴿، وما عداه فمقطوع مثل "24/هود"

  

 ﴿في موضع واحد وهو ( ما)المكسورة الهمزة المشددة النون عن ( إن)تقطع  :ـ إن ما 0

، ووقع الحالف في موصع آخر والعمل فيه على الوصل 234"/نعاماأل" ﴾إن ما توعدون آلت 

". 7/المرسالت" ﴾إنما توعدون لواقع  ﴿وهو 

  

وأن  ﴿   فيي موضيعين هميا( ما)المفتوحة الهمزة المشددة النون عن ( أن)تقطع  :ـ أن ما 7

، "30/ لقمييان")وأن ماتييدعون مين دونييه الباطييل﴿، "81/ الحييج" ﴾ماتيدعون ميين دونييه هيو الباطييل

 ﴾واعلميوا أنميا غنميتم مين شييء  ﴿العمل فيه على الوصل، وهوو ووقع الخالف في موضع واحد

". 276/ آل عمران" ﴾أنما نملي لهم  ﴿، وما عداها فموصول اتفاقا مثل"42/ األنفال"

  

وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم  ﴿في موضعين هما ( ما)عن ( حيث)تقطع  :ـ حيث ما 1

". 250/ البقرة" ﴾وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئال ﴿، 244/ بقرةال ﴾شطره وإن الذين 

  

وءاتاكم من كل ما  ﴿ :في موضع واحد وهو( ما)عن ( حيث)تقطع  :ـ كل ما 17

، ووقع الخالف في أربعة مواضع والعمل في األولين على القطع وفي "34/ إبراهيم"﴾سألتموه

/ المؤمنون" ﴾كل ما جاء أمة ﴿، "12/ النساء" ﴾كل ما ردوا ﴿: األخيرين على الوصل وهي

، وما عدا ذلك فموصول "6/ الملك" ﴾كلما ألقي فيها﴿ ،"36/ األعراف" ﴾كلما دخلت أمة ﴿، "44

"55/ النساء" ﴾كلما نضجت جلوهم ﴿باتفاق مثل 
.
 

  

 ﴾ولبيس ما شروا به ﴿في جميع المواضع مثل ( ما)عن ( بيس)تقطع  :ـ بيس ما 11

، ماعدا ثالثة مواضع، الموضع األول متفق على وصله، واألخريين مختلف "201البقرة "

بيسما ﴿ ،"10البقرة " ﴾بيسما اشتروا به أنفسهم ﴿:لعمل فيهما على الوصل وهيفيهما وا

. 13"/البقرة" ﴾قل بيسما يامركم به إيمانكم ﴿، "250األعراف " ﴾خلفتموني

  

أتتركون في ما ها هنا  ﴿شر موضعا وهي في أحد ع( ما)عن ( في)تقطع  :ـ في ما 12

في ما ﴿ ،"140/البقرة " ﴾في ما فعلن في أنفسهن من معروف ﴿، "248/الشعراء " ﴾ءامنين

 ﴾في ما ءاتاكم ﴿، "245/األنعام" ﴾في ما أوحي إلي ﴿، "46/المائدة" ﴾ءاتاكم فاستبقوا الخيرات 

 ﴿،"24/ النور" ﴾في ما أفضتم فيه ﴿، "201/ األنبياء" ﴾في ما اشتهت أنفسهم﴿،"285/األنعام"
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في ما كانوا فيه ﴿،  " 3/الزمر" ﴾في ما هم فيه يختلفون ﴿، "16/الروم" ﴾في ما رزقناكم 

فيما ﴿، وما عدا ذلك فموصول مثل "82/الواقعة" ﴾في ما ال تعلمون ﴿، "48/الزمر" ﴾يختلفون 

". 134/البقرة" ﴾فعلن في أنفسهن بالمعروف 

  

في مواضع جميع مواضع القرآن إال في موضعين، ( ما)عن ( أين)قطع ت :ـ أين ما 13

 ﴾أينما يوجهه ال يات بخير ﴿، "225/ البقرة" ﴾فأينما تولوا فثم وجه هللا ﴿فبالوصل اتفاقا وهما

والعمل في األول على القطع وفي األخيرين  ،، ووقع الخالف في ثالث مواضع"78/ النحل"

أينما تكونوا يدرككم  ﴿، "11/ الشعراء" ﴾م تعبدون من دون هللاأين ما كنت ﴿ :على الوصل وهي

، وما عداها فمقطوع باتفاق نحو    "82/ األحزاب" ﴾أينما ثقفوا أخذوا ﴿، "76/ النساء" ﴾الموت

". 73/ غافر. "﴾أين ما كنتم تشركون ﴿

  

 ﴾نقلبأن لن ي ﴿في جميع مواضع القرآن الكريم مثل ( لن)عن ( أن)تقطع  :نـ أن ل 14

ألن  ﴿، "46/ الكهف" ﴾ألن نجعل لكم موعدا ﴿، إال في موضعين فبالوصل وهما "21/ الفتح"

علم أن لن  ﴿، وذكر بعضهم الوصل أيضا في موضع المزمل وهو "3/ القيامة" ﴾نجمع عضامه

. ، ولكنه غير مشهور بل العمل فيه على القطع"26/ المزمل" ﴾تحصوه

  

 ﴾أن لو نشاء أصبناهم ﴿: في ثالثة مواضع وهي( لو)عن ( أن)تقطع  :ـ أْن لو 15

، واختلف في "24/ سبأ" ﴾أن لو كانوا ﴿، "32/الرعد" ﴾أن لو يشاء هللا ﴿، "200/األعراف"

". 28/الجن" ﴾أن لو استقاموا ﴿موضع واحد والراجح فيه القطع وهو 

  

 يعلم بعد علم لكي ال ﴿ :في جميع مواضع القرآن نحو( ال)عن ( كي)تقطع  :ـ كي ال 16

، ما عدا أربعة مواضع فبالوصل اتفاقا في المواضع الثالثة األولى، واختالفا "70/الجن" ﴾شيئا

لكيال  ﴿، "5/الحج" ﴾لكيال يعلم من بعد علم شيئا ﴿العمل فيه على الوصل وهي و في الرابع

لكيال ﴿ ،50/األحزاب ﴾لكيال يكون عليك حرج﴿ ،"253/ آل عمران" ﴾تحزنوا على ما فاتكم

.  13/الحديد﴾تاسوا

  

/ النور" ﴾ويصرفه عن من يشاء ﴿:في موضعين هما( من)عن ( عن)تقطع  :ـ عن من 10

". 11/النجم"  ،﴾عن من تولى عن ذكرنا ﴿، "43

  

، "28غافر " ﴾يوم هم بارزون ﴿ :في موضعين وهما( هم)عن ( يوم)تقطع  :ـ يوم هم 17

من يومهم الذي ﴿ :، وما عدا ذلك فموصول مثل"23/ رياتالذا" ﴾يوم هم على النار يفتنون ﴿

. 80/الذاريات ﴾يوعدون

  

مال هذا  ﴿: عن مجرورها في أربعة مواضع وهي( الم الجر)تقطع  :ـ الم الجر 11

 ﴿، "76/النساء" ﴾فمال هؤالء القوم ﴿، "7/الفرقان" ﴾مال هذا الرسول﴿، "41/الكهف" ﴾الكتاب

. ، وما عداها فموصول"38/رجالمعا" ﴾فمال اللذين كفروا

  

  3/ص" ﴾والت حين مناص ﴿في موضع واحد وهو ( حين)عن ( الت)تقطع  :ـ الت 27 
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 داب تالوة القرآن الكريم آ: ونعشرالالثاني والمبحث 

 

 آدب معلم القرآن ومتعلمه: أوال  

وما أمرو إال )ل هللا تعالى أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصدا بذلك رضا هللا تعالى، قا -2

أي الملة ( ليعبدوا هللا مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة

وإنما لكل امرىء ما  ،إنما األعمال بالنيات"وفي الصحيحين عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،المستقيمة

 ". نوى

غرض من أغراض الدنيا، من مال، أو رياسة، أو وينبغي أن ال يقصد به توصال ألى  -1

 . وجاهة، أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه نحو ذلك

من تعلم علما  ينبغي به وجه هللا تعالى "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال

رواه أبو داود باسناد ". الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة ال يتعلمه إال ليصيب به غرضا  من

صحيح، ومثله أحاديث كثيرة، وعن أنس وحذيفة وكعب ابن مالك رضي هللا عنهم أن رسول هللا 

من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه، "ملسو هيلع هللا ىلص قال 

 ". أدخله النار"وقال  ،رواه الترميذي من رواية كعب بن مالك" ده من النارفليتبوأ مقع

المختلفين إليه، وليحذر من و وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه -3

 . كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به

ل الحميدة والشيم المرضية وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخصا -4

 والسخاء ،التي أرشده هللا إليها من الزهادة في الدنيا والتقلل منها، وعدم المباالة بها وبأهلها

الصبر والتنزه عن دنيء المكاسب ومالزمة و وطالقة الوجه، والحلم ،الجود ومكارم األخالقو

ب الضحك، واالكثار من الورع والخشوع، والسكينة والوقار والتواضع والخضوع، واجتنا

المزاح، ومالزمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بازالة األوساخ والشعور التي ورد الشرع 

بازالتها، كقص الشارب، وتقليم الظفر، وتسريح اللحية، وإزالة الروائح الكريهة، والمالبس 

دونه، وأن  المكروهة، وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب وإحتقاره غيره، وأن كان

وأن يكون تعويله في جميع أموره على  ،ويحافظ على ذلك ،يراقب هللا تعالى في سره وعالنيته

 . هللا تعالى

 . وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه، وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله -5

نصيحة هلل ولكتابه ولرسوله الدين ال"فان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال  ،وينبغي أن يبذل لهم النصيحة -8

رواه مسلم، ومن النصيحة هلل تعالى ولكتابه إكرام قارئه وطالبه، " وألئمة المسلمين وعامتهم

وإرشاده الى مصلحته، والرفق به، ومساعدته على طلبه بما أمكن، وتأليف قلب الطالب، وأن 

وينبغي أن يذكره فضيلة يكون سمحا  بتعليمه في رفق، متلطفا ، به ومحرضا  له على التعلم، 

ذلك، ليكون سببا  في نشاطه، وزيادة في رغبته، ويزهدّه في الدنيا، ويصرفه عن الركون إليها 
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واالغترار بها، ويذكره فضيلة االشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية، وهو طريق العارفين 

وينبغي أن يشفق على . السالمو وعباد هللا الصالحين، وأن ذلك رتبه األنبياء عليهم الصالة

الطالب، ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه، ويجري المتعلم مجرى ولده 

في الشفقة عليه، والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في قلة أدبه في بعض األحيان، فإن 

لنفسه من  وينبغي أن يحب له ما يحب. اإلنسان معرض للنقائص، ال سيما إن كان صغير السن

 . وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص مطلقا   ،الخير

وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج باآلداب السنية، والشيم المرضية، ورياضة نفسه  -7

بالدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية، ويحرضه بأقواله وأفعاله 

ق وحسن النيات، ومراقبة هللا تعالى في جميع اللحظات، المتكررات على اإلخالص والصد

ويعرفه أن ذلك تنفتح عليه أنواع المعارف، وينشرح صدره، ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم 

 . واللطائف، ويبارك له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله

وينبغي أن . ديم غيره قدمهويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا األول فاألول، فان رضي األول بتق -6

 . يظهر لهم البشر وطالقه الوجه، ويتفقد أحوالهم، ويسأل ممن غاب منهم

ويدخل على الشيخ كامل الخصال، متصفا بما ذكرنا، في المعلم، متطهرا  مستعمال  للسواك،  -1

اج فيه فارغ القلب من األمور الشاغلة، وأن ال يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحت

إلى استئذان، وأن يسلم على الحاضرين اذا دخل، ويخصه دونهم بالتحية،  وأن يسلم عليه اذا 

انصرف كما جاء في الحديث، فليست األولى أحق من الثانية، وال يتخطى رقاب الناس بل 

ال يجلس، حيث ينتهي به المجلس إال أن يأذن له الشيخ في التقدم، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، و

فان آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي هللا عنهما، إال أن يكون في . يقيم أحدا  من موضعه

تقديم مصلحة للحاضرين، أو أمره الشيخ بذلك، وال يجلس في وسط الحلقة إال لضرورة، وال 

 . يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، وإن فسَحا له قعد وضم نفسه

فان ذلك تأدب مع الشيخ . مع رفقته وحاضري مجلس الشيخدب أوينبغي أيضا أن يت -20

وصيانة لمجلسه، ويقعد بين يدي الشيخ قعدة المتعلمين ال قعدة المعلمين، وال يرفع صوته رفعا  

بليغا  من غير حاجة، وال يعبث بيده وال بغيرها، وال يلتفت يمينا  والشماال  من غير حاجة، بل 

 . إلى كالمه يكون متوجها  إلى الشيخ، مصغيا  

ومما يتأكد االعتناء به أن ال يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ، وملله، وروعه،  -22

وغمه، وفرحه، وعطشه، ونعاسه، وقلقه، نحو ذلك مما يشق عليه، أو يمنعه من كمال حضور 

 . النشاط، وأن يغتنم أوقات نشاطهو القلب

خلقه وال يصده ذلك عن مالزمته واعتقاد كماله، ومن آدابه أن يتحمل جفوة الشيخ، وسوء  -21

ويتأول ألفعاله وأقواله التي ظاهرها الفساد تأويالت صحيحة، فما يعجز عن ذلك إال قليل 

العتب و التوفيق أو عديمه، وإن جفاه الشيخ، ابتدأ هو باالعتذار الى الشيخ، وأظهر أن الذنب له

من لم يصبر على ذل : ى لقلب الشيخ، وقد قالوااآلخرة، وأنقو عليه فذلك أنفع له في الدنيا
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الدنيا، ومنه و التعليم، بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز اآلخرة

ذللت طالبا فعززت مطلوبا، وقد أحسن من : األثر المشهور عن ابن عباس رضي هللا عنهما

 : قال

 ن بأسره مذلوال قطع الزما   ة من لم يذق طعم المذلة ساع     

ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا  على التعلم، مواظبا  عليه في جميع األوقات التي  -23

يتمكن منه فيها وال يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، وال يحمل نفسه ما اليطيق، مخافة من 

جلس الشيخ فلم األحوال، وإذا جاء إلى مو وهذا يختلف باختالف الناس. ضياع  ما حصلو الملل

يجده انتظر والزم بابه، وال يفوت وظيفته، إال أن يخاف كراهة الشيخ لذلك، بأن يعلم من حاله 

اإلقراء في وقت بعينه، وأنه ال يقرئ في غيره، وإذا وجد الشيخ نائما  أو مشتغال بمهم لم يستأذن 

ابن عباس رضي  عليه بل يصبر على استيقاظه أو فراغه أو ينصرف، والصبر أولى كما كان

 هللا عنهما وغيره يفعلون، وينبغي أن يأخذ نفسه باالجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ

النشاط، وقوة البدن ونباهة الخاطر، وقلة الشاغالت، قبل عوارض البطالة، وارتفاع المنزلة، و

عناه اجتهدوا م": تفقهوا قبل أن تسّودوا: "فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

في كمال أهليتكم وأنتم أتباع، قبل أن تصيروا سادة، فانكم إذا صرتم سادة متبوعين، متنعتم من 

تفقه قبل : التعلم الرتفاع منزلتكم، وكثرة شغلكم، وهذا معنى قول االمام الشافعي رضي هللا عنه

 . فإذا رأست فال سبيل إلى التفقه. أن ترأس

اللهم بارك ألمتي "ه على الشيخ أول النهار لحديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص وينبغي أن يبكر بقراءت -24

فان االيثار . ، وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظة، وينبغي أن ال يؤثر بنوبته غيره"بكورها

مكروه في القرب، بخالف االيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب، فإن رأى الشيخ المصلحة في 

قات، لمعنى شرعي، فأشار عليه بذلك امتثل أمره، ومما يجب عليه ويتأكد اإليثار في بعض األو

الوصيه به ان ال يحسد أحدا  من رفقته او غيرهم على فضيلة رزقه هللا إياها، وان ال يعجب 

بنفسه بما خصه هلل، وطريقة في نفي العجيب أن يذكر نفسه إنه لم يحصل ما حصله بحوله 

، وال ينبغي أن يعجب بشيء لم يخترعه بل أودعه هللا تعالى فيه، وقوته، وإنما هو فضل من هللا

وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة هللا تعالى اقتضت جعل هذه الفضيلة في هذا، فينبغي أن 

 . ال يعترض عليها وال يكره حكمه أرادها هللا تعالى ولم يكرهها

 

 آن ومستمعه اآلداب التي ينبغي أن يتحلى بها قارئ القر: ثانيا  

 : اآلدا ب المتعلقة بحال التالوة نذكر أهمها فيما يلي

األكبر ؛ ألن قراءة القرآن أفضل األذكار، وكان و أن يكون على طهارة من الحدثين األصغر -2

هو محدث حدثا أصغر جاز بإجماع و فإذا قرأ ،ملسو هيلع هللا ىلص ال يحب أن يذكر هللا إال على طهارة

فقد ثبت أنه ملسو هيلع هللا ىلص لم يكن يمنعه من قراءة القرآن إال الحدث  ،ه يكون تاركا لألفضلولكن ،المسلمين

 . فقد كان يقرأ متوضأ وغير متوضئ لبيان الجواز ،األكبر
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فإنه مناج ربه  ،ويلبس ما يتجمل به بين الناس من الثياب –يستعمل الطيب  –أن يتطيب  -1

 . بكالمه

". فإن التالي للكالم بمنزلة المكالم لذي الكالم ،التالوة بين يدي المنعملكونه ب: "قال الزركشي

 أنتهى 

 . إذا أراد القراءة فلينظف فاه بالسواك تكريما للتالوة -3

قال . إن أفواهكم طريق من طرق القرآن فطهروها ونظفوها ما استطعتم :قال يزيد بن أبي مالك

قبل القراءة تطهيرا لفمه لقصده إلى التلفظ بحروف  إنما ندب للقارئ استعمال السواك: العلماء

 . القرآن، وهو راجع إلى تعظيم القرآن

ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في  ،أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار -4

 . المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة

التدبر في ، وارئ من ضبط الحروففالمختار جوازها إذا تمكن الق ،وأما القراءة في الطريق

وكان مالك يكره  ،وروىأبو داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق ،المعنى وإال كرهت

 . القراءة في الطريق مطلقا

 . مطرق الرأس  ،ويجلس خاشعا بسكينة ووقار

: لقوله تعالى ؛. أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم  :إذا أراد الشروع في القراءة استعاذ فقال -8

 . أي إذا أردت القراءة فاستعد[. 16: النحل]{فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان الرجيم}

وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصالة أم خارجها، . والتعوذ مستحب وليس بواجب

" بسم ميحرلا نمحرلا هللا: "وسواء ابتدأ القراءة من أول السورة أم من وسطها، ويقول بعد تعوذه

فإن ابتدأ قراءته من أول السورة وجب اإلتيان بالبسملة عند جميع القراء إال أول سورة براءة فال 

 . يأتي بها إجماعا  

 . وأما إن ابتدأ من وسط السورة فإنه مخير بين اإلتيان بالبسملة وتركها

قلبه، وتخشع نفسه، إذا شرع في القراءة فليقرأ بتفكر وتدبر، وروية وإمعان، حتى يلين  -7

وتستولي على مشاعره وأحاسيسه هبة هللا وخشيته، وجبروته وسطوته، وجالله وسلطانه، 

 . وقهره وبطشه، فيكون لذلك أثره في جوارحه، ونتيجته في سلوكه

وعلى القارئ أن يستحضر في ذهنه أنه بين يدي مواله يناجيه بتالوة كالمه، ويتقرب إليه بقراءة 

 . خطابة

أن يشغل قلبه في معنى ما يلفظ به، فيعرف ما ترمى إليه اآليات، ويتأمل أوامرها وعليه 

وزواجرها، ثم يعرض عمله عليها، فإن كان على شيء من التقصير أقبل بكل جوارحه على 

 ربه، واستغفر من ذنبه، وإن كان سالكا  سبيل الجادة حمد هللا تعالى وسأله دوام نعمة التوفيق

 . ر هو المقصود األعظم من القراءةالتدبو .التسديدو
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أفال يتدبرون }: والمطلوب األهم في التالوة، وبه تنشرح الصدور، وتستنير القلوب، قال تعالى

{ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءاياته وليتذكر أولوا األلباب}: وقال[ 61: النساء]{ القرآن

 [. 11: ص]

وقيام  ،وخالء البطن ،ة أشياء، قراءة القرآن بالتدبردواء القلب في خمس :قال إبراهيم الخواص

 . ومجالسة الصالحين ،والتضرع عند السحر ،الليل

ويستحب للقارئ أن يردد ما يشاء من اآليات بقصد التأمل في معناها، والتدبر في مغزاها، فقد 

إنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك إن تعذبهم ف} :ثبت عنه ملسو هيلع هللا ىلص أنه قام بآية يرددها حتى الصباح وهي

 . رواه النسائي وابن ماجه[ 226: المائدة]{ أنت العزيز الحكيم

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن } :أنه كرر هذه اآلية حتى أصبح وهي: وعن تميم الداري

 [. 12:الجاثية]{نجعلهم كالذين ءامنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون

ا }: وعن سعيد بن جبير أنه أخذ يكرر هذه اآلية في الصالة بضعا  وعشرين مرة وهي واتقوا يوم 

 [. 162:البقرة]{ترجعون فيه إلى هللا ثم توفى كل نفس  ما كسبت وهم ال يظلمون

مرارا ، [ 34: إبراهيم]{وإن تعدوا نعمت هللا ال تحصوها}: وردد الحسن البصري في الصالة

 . أرى فيها :لفسئل في ذلك فقا

وروى . معتبرا ، ما أرفع طرف ا وال أرده إال وقع على نعمة، وما ال يعلم من نعم هللا تعالى أكثر

 . ترديد اآليات عن كثير من السلف

يوم يقوم الناس }: فلما أتى على قوله[.2: المطففين]{ويل للمطففين}: وقرأ عبد هللا بن عمر

وعن الحسن بن صالح أنه . ى انقطع عن قراءة ما بعدهابكى حت[. 8: المطففين]{لرب العالمين

فما إن قرأ منها بضع آيات حتى غشي عليه، ثم عاد فعاد [ 2:النبأ]{عم يتساءلون}: قام ليلة فقرأ

 . إليها فغشي عليه، فلم يختمها حتى طلع الفجر

، بأن البكاء مستحب مع القراءة، والطريق في تحصيله أن يحضر قلبه الحزن: قال الغزالي

العهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم و التهديد، والمواثيقو يتأمل ما في القرآن من الوعيد

 .  يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص، فليبك على فقد ذلك منه، فإنه من أعظم المصائب

ر إذا مر بآية وعد ورحمة وقف عندها، وتأمل معناها، وفرح بما وعده هللا منها، واستبش -6

 . بذلك ورغب إلى هللا تعالى، وسأله من فضله الجنة

 . وإذا مر بآية عذاب استعاذ باهلل تعالى من الشر، واستجار به من العذاب، وأشفق على نفسه

وإذا مرة بآية استغفار، استغفر من ذنبه، أو بآية توبة رجع إلى ربه، أو بآية تنزيه هلل نزه وسبح، 

السالم صلى عليه، ويتأكد و آية فيها ذكر الرسول عليه الصالةأو بآية دعاء طلب وتضرع، أو ب

إن هللا ومالئكته يصلون على النبي ياأيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا }: ذلك عند قراءة

 [. 58: االحزاب]{تسليما

 وإذا مر بآية سجدة سجد 
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 ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع صليت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص: فعن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال

وكان يقرأ  ،يصلي بها في ركعة، فمضى ثم افتتح آل عمران فقرأها: عند المائة، ثم مضى فقلت

. وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ –بتؤدة وتأن  –ترسال 

 . رواه مسلم

 اللهو،و ي احترام القرآن، ويخل بقدسيته، من الضحك،أن يجتنب في حال قراءته ما يناف -1

 . اللغو، ومن الكالم لغير حاجة؛ فإن ذلك استخفافا بالقرآنو

 النظر إلى ما يلهي ويبددو ويجتنب أيضا العبث باليد وغيرها،

إذا تثاءب يستحب أن يمسك عن القراءة ألنه مخاطب ربه ومناج له، والتثاؤب من  -20

إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة إجالال  للقرآن، حتى  :هدالشيطان، قال  مجا

 . يذهب تثاؤبك

 . الحمد هلل: وإذا عطس في حال القراءة فيستحب أن يقول

إذا ابتدأ من وسط السورة فاألفضل أن يبتدئ من أول القصة، أو من أول الكالم المرتبط  -22

ر السورة، فاألحسن أن يقف عندما تنتهي القصة أو بعضه ببعض، وإذا أراد الوقف على غير آخ

األعشار، مثال ذلك قوله و األحزابو ينتهي الكالم المرتبط بعضه ببعض، وال يتقيد باالجزاء

و المحصنت من }الذي بعده [ 14: النساء]{إن هللا كان غفورا رحيما}: تعالى

وما }الذي يليه [ 51:يوسف]{ئنينوأن هللا ال يهدي كيد الخا}وقوله تعالى [ 14:النساء]{النساء

فما كان }الذي بعده [ 55:النمل]{بل أنتم قوم تجهلون}:وقوله تعالى[ 53:يوسف]{أبرُئ نفسي

وكان ذلك على هللا }:في سورة النمل، وقوله تعالى[ 58:النمل]{جواب قومه

: الىوقوله تع[ 32األحزاب ]{ومن يقنت منكن هلل ورسوله}الذي يليه [ 30:األحزاب]{يسيرا

واذكروا هللا في }الذي بعده [ 101:البقرة]{أولئك لهم نصيب مما كسبوا وهللا سريع الحساب}

 . إلى غير ذلك[ 103:البقرة]{أيام معدودات

َ }: فال يحسن أن يختم قوله وال { والمحصنت}: وال أن يبتدئ بقوله{ إن هللا كان غفورا  رحيما

اإلرتباط، بل و وهكذا لشدة التعلق{ وما أبرئ نفسي}: وال يبتدئ بقوله{ الخائنين}أن يختم عند 

أو يختم [ 13: النساء]{حرمت عليكم}: ويبدأ بقوله[ 11:النساء]{وساء سبيال}يختم عند قوله 

ومن لم يستطع منكم }ويبتدئ بقوله [ 14: النساء]{إن هللا كان عليما  حكيما  }على 

أذا –ثم يبتدئ [ 53: يوسف]{ور رحيمإن ربي غف}وكذلك ينتهي عند قوله [ 15: النساء]{طوال

 . وهكذا[ 45 :يوسف]{وقال الملك آئتوني به أستخلصه لنفسي}: بقوله -أراد

فإن الوقف على آخر الجزء أو آخر الحزب واالبتداء بأول الجزء أو أول الحزب، غير واجب 

بعده، ولهذا وال مستحسن شرعا ، إال حيث يكون الكالم تاما يحسن الوقف عليه، واالبتداء بما 

قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر : المعنى قال العلماء

 . القصيرة، فإنه قد يخفى االرتباط على بعض الناس في بعض األحيان
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وإذا ابتدأ بقراءة أحد القراء، فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكالم : قال العلماء

انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أخرى، واألولى دوامه على القراءة األولى، ما مرتبطا ، فإذا 

 . دام في هذا المجلس وهللا أعلم

أليس هللا بأحكم }وختمها استحب له أن يقول عقب [ 2: التين]{الزيتونو والتين}إذا قرأ  -21

وختمها، فليقل " القيامة"وإذا قرأ سورة . بلى وأنا على ذلك من الشاهدين[ 6 :التين]{الحاكمين

. فليقل هللا رب العالمين[ 2:الملك]{تبارك الذي بيده الملك}وإذا ختم . بلى هو قادر: استحسانا

{ فبأي آالء ربكما تكذبان}فليقل عقب قراءة كل آية من هذه اآليات " الرحمن"وإذا قرأ سورة 

آمنت : فليقل{ بعده يؤمنونفبأي حديث }وإذا قرأ . وال بشيء من نعمك نكذب ربنا فلك الحمد

وإذا قرأ . سبحان ربي األعلى: فليقل ثالث مرات{ سبح اسم ربك األعلى}وإذا قرأ . باهلل

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من : فليقل[ 6: الشمس]{فألهمها فجورها وتقواها}

. رب زدني علما: قال[ 224: طه]{وقل رب زدني علما}زكاها، أنت وليها وموالها وإذا قرأ 

 . آمين :قال" البقرة"وإذا ختم سورة 

وكل هذا على سبيل االستحباب، وينبغي أن يقول هذا الذي ذكرناه بصوت منخفض عن صوت 

 . وهللا أعلم. القراءة ليتميز القرآن عما ليس بقرآن

 

 : اآلداب المطلوبة من مستمع القرآن الكريم فنذكر أهمها فيما يلي :ثالثا  

ء الكامل، واإلنصات التام ليحرز الرحمة التي وعد هللا بها المنصتين لكالمه في قوله اإلصغا -2

 [. 104: األعراف]{وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}: تعالى

اإلقبال بكل قلبه على القراءة، وصرف جميع مشاعره وحواسه لما يسمع من التالوة،  -1

شغله عنها، ويصرفه عن متابعتها، من اللهو، والمزح، والعبث، مطرحا  وراء ظهره كل ما ي

والتحدث مع الغير، وشرب الدخان، إلى غير ذلك مما يخل بتوقير كالم هللا وإجالله، ويلهي عن 

 . التشرف بسماع خطابه

ذلك أن مجلس القرآن ماهو إال مجلس تبتل وطاعة، وتخضع وضراعة، فهو موطن تنزل 

لتجليات الصمدانية، ومهبط المالئكة المقربين، وملتقى عباد هللا الصالحين، الرحمات اإللهية، وا

فال يليق بالمؤمن أن يفعل فيه ما ينافيه من ساقط الكالم، ولغو القول، وسيء الحديث، وما ينفر 

المالئكة من حضوره، فإن تنفير المالئكة من حضور هذا المجلس حرمان لحاضريه من خير 

المؤمن الكامل هو الذي يعرف لهذا المجلس حقه، ويقدر له قدره، ويعمل كثير، ونفع جليل، ف

 . العبث، ويترفع به عن الهذيان والمجونو على صيانته من الهزل

التدبر في معاني اآليات، وقوة تناسقها وتعانقها، والتفهم ألوامرها وزواجرها، حتى و التأمل -3

 .  فينفذها، ولنواهيه فيجتنبهاتصفو بذلك نفسه، ويرق حسه، فينقاد ألوامر هللا
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إنما }: وحينئذ يزداد بسماع اآليات إيمانه، ويكمل بها يقينه، فيكون ممن ينطبق عليه قوله تعالى

ويكون حقيقا بهذا الجزاء [. 1: األنفال]اآلية{ ...المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم

عند ربهم ومغفرة ورزق  لهم درجت}: العظيم، والعطاء الجسيم، في قوله تعالى

 [. 4:األنفال]{كريم

إذا طرق سمعه آية رحمة سأل واستبشر، أو آية عذاب أشفق وتعوذ، أو آية تنزيه نزه  -4

وعظم، أو آية دعاء طلب وتضرع، أو آية استغفار أناب واستغفر، أو آية توبة رجع إلى هللا 

: صلى عليه ومجد، ويتأكد ذلك عند سماع هذه اآلية تعالى وندم أو آية فيها ذكر المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

: األحزاب]{مالئكته يصلون على النبِى يا أيها الذين ءامنوا َصل وا عليِه وسلموا تسليماو إن هللا}

58 .] 

وال بشيء من نعمك نكذب ربنا فلك : قال[ 23: الرحمن]{فبأي ءاالء ربكما تكذبان}وإذا سمع 

وإذا سمع آية . آمنت باهلل: قال[ 8:الجاثية]{بعد هللا وءايته يؤمنونفبأي حديث }وإذا سمع . الحمد

سجدة سجد إن كان متوضئ ا ثم يعود إلى اإلصغاء إلى آخر ما سبق في آداب التالي، فالتالي 

 . والمستمع سواء في كل هذا

اء أن الخشوع، وطريق تكلف البكو البكاء عند القراءة، والتباكي لمن لم يبك فعال، مع الحزن -5

يحضر قلبه الحزن، ومن الحزن ينشأ البكاء، وطريق إحضار الحزن أن يتأمل السامع ما في 

التهديد، ثم يتأمل في امتثال أوامره ونواهيه، فحينئذ يحزن ال محالة ويبكي و القرآن من الوعيد

نه فإن لم يحضره حزن وال بكاء كما يحضر ألهل النفوس الصافية، فليبك على فقد ذلك منه، فإ

 . المحنو من أشد الباليا

ولقد كان أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والصدر األول من التابعين وأتباعهم، مثال عليا يحتذى بهم في 

 سماع القرآن الكريم، ورعاية حرمة مجلسه، بجالل الصمت، وجمال السمت، وكمال الخشوع

التفكير في آياته، ودقيق التأمل في سمو التدبر، يستولي على قلوبهم عميق و التأثر، والوجلو

عباراته، ورقيق إشاراته، واالتعاظ بأوامره وزواجره، واالعتبار بمواعظه وعبره، مؤمنين بأن 

يسمعونه هو كالم رب العالمين، نزل به الروح األمين، على سيد المرسلين، فوعاه فؤاده، ونطق 

كيفية التي لقنها إياه جبريل عليه السالم عن رب به لسانه، وبلغه إلى األمة بكلماته وحروفه، وبال

فلم يزد الرسول األمين فيه حرفاَ، ولم ينقص منه حرفاَ، ولم يبدل فيه كلمة بكلمة،  -هلالج لج–العزة 

وال عبارة بأخرى، ولم يحد فيه عن الكيفية التي لقنها قيد شعره، وموقنين بأن هللا تعالى أنزل 

َ بين الحق الهدى، مرشدا  األمة إلى أكرم سبيل، وأنبل و الضاللةو الباطل،و هذا الكتاب فارقا

غاية، محذرا لها عما يرديها من طرق الغواية، وينأى بها عن سن الرشد والهداية، مبشرا  

التهديد البالغ من و بالوعد الصادق من انقاد ألحكامه، وسار على نهجه، منذرا بالوعيد القارع

رشاده، قاصداَ من أخبار األولين وأنباء السابقين ما فيه عظة انحرف عن جادته، وانثنى عن 

 . وعبرة وذكرى وتبصرة، مخبرا عَما أعد هللا ألصفيائه من نعيم مقيم، وألعدائه من عذاب أليم

إذا سمعوا آياتِه تتلى، وكلماته تلقى تخشع أصواتهم لهيبتها، وتخفق  –من أجل ذلك كله  –فكانوا 

، وتذرف عيونهم الدمع ساخنا، فرقا من تحذيرها، ورهبة من إنذارها، قلوبهم لجاللها وقوتها
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فيبادرون باإلقبال على ربهم بعمل الخير، وخير العمل، ويلهجون باالستغفار من ذنوبهم، 

يحدوهم األمل في سعة رحمة هللا إلى كرِمِه وإحسانه، ويدفعهم الرجاء في عظيم فضله إلى عفوه 

 . ورضوانه
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