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 :المحور األول

 .باب ياءات اإلضافة والياءات الزوائد 

ياءات اإلضافة
(1). 

 :تعريفها

وتتصل باألسماء  زائدة عن أصل الكلمة، المتكلم،دالة على ياء  كل هي -القراءفي عرف – ياء اإلضافة

وتسميتها ياء إضافة باعتبار الغالب وهو دخولها على األسماء، والخالف  فيها بين  ،واألفعال والحروف

 .وال تكون إال زائدةالقراء يدور بين الفتح واإلثبات، 

 :أقسامها

 :إلى ستة أقسام( ومنهم أبو عمرو الداني)ياءات اإلضافة العلماء  قسم

 .مفتوحةقطع   الياءات التي بعدها همز: م األولالقس

 .مكسورة قطع الياءات التي بعدها همز: الثاني القسم

 .مضمومة قطع الياءات التي بعدها همز: الثالث القسم

 .مع الم التعريف الياءات التي بعدها همز وصل: الرابع القسم

 .فقط من غير الم التعريف زة وصلالياءات التي بعدها هم :القسم الخامس

 .الياءات التي بعدها حرف آخر من حروف الهجاء غير الهمز: القسم السادس

 .األصل في ياء اإلضافة عند اإلمام نافع الفتح وعند اإلمام حفص التسكين

 :قراءة القراء لها

 121وعدد ياءاته : القسم األول

 :هي 7ياء وسّكن  44فتح اإلمام نافع 

بالتوبة، ( ال في الفتنة سقطواي أ  ال تفتنّ )باألعراف، ( نظر إليكي أ  أرن)بالبقرة، ( ذكركمي أ  فاذكرون)

 .بمريم( هدكي أ  فاتبعن)بغافر، ( ستجبي أ  ادعون)بهود، ( كني أ  ترحمن)بغافر، ( قتل موسىي أ  ذرون)

مذكورة مرة بالنمل ومرة باألحقاف، ( اشكر أن   أوزعني  : )واختلف اإلمامان ورش وقالون في اثنتين هما

 .قرأها اإلمام ورش بالفتح واإلمام قالون باإلسكان

 .بالملك( و رحمناأ ي  ومن مع)بالتوبة و( بداأ ي  لن تخرجوا مع: )قرأ اإلمام حفص موضعين بالفتح

 11وعدد ياءاته :القسم الثاني

 :ياءات 4فتح اإلمام نافع خمسين ياًء وسّكن 

باألعراف، ( أنظرني إلى)بغافر، ( تدعونني إلى)بغافر، ( تدعونني إليه)بيوسف، ( يدعونني إليه)

باألحقاف، ( ذريتي إني)بالقصص، ( يصدّقني إني)بص، ( فأنظرني إلى)بالحجر، ( فأنظرني إلى)

 .بالمنافقين( أخرتني إلى)

قرأهما  :بفصلت( ربي إن لي) بيوسف،( إخوتي إن ربي: )واختلف اإلمامان ورش وقالون في اثنتين

 .الفتح واإلسكان: اإلمام ورش بالفتح، وأما اإلمام قالون فسّكن األولى وله في الثانية الوجهان

 (.وأمي  إلهين)و( يدي  إليك: )فتح اإلمام حفص اثنتين بالمائدة

 .11وعدد ياءاته: القسم الثالث

سكن اإلمام حفص ، وبالكهف( آتوني أُفرغ)بالبقرة، ( بعهدي أُوف: )فتح اإلمام نافع عشرة وسكن ثنتين

 .كل الياءات

                                                           
 (1)

والجمال والزينة في قراءة أهل الكوفة والمدينة،  باب الياءات اإلضافة النجوم الطوالع على الدرر اللوامع، للملرغني، 

 .، باب الياءات اإلضافةعامر على العرابي
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 11وعدد ياءاته :القسم الرابع

 (.عهدي الظالمين)اتفق اإلمامان نافع وحفص على فتح جميع الياءات إال واحدة استثناها اإلمام حفص هي 

 7وعدد ياءاته : القسم الخامس

من بعدي  )بطه، ( ذكري  اذهبا)بطه، ( لنفسي  اذهب) بالفرقان،( قومي  اتخذوا: )هي 4فتح اإلمام نافع 

 .بالصف( اسمه

 .بالفرقان( يا ليتني اتخذت)بطه، ( أخي اشدد)باألعراف، ( إني اصطفيتك: )وسّكن ثالثة هي

 .وأما اإلمام حفص فسكنها جميعا

 12ياء ولكن المختلف فيها  611وعدد ياءاته كثير أوصلها ابن الجزري إلى :القسم السادس

وما لي  ال )، باألنعام (مماتي  )بآل عمران واألنعام، ( وجهي  )بالبقرة والحج، ( بيتي  : )27فتح اإلمام نافع 

 .الكافرون( ولّي دين)يس، ( أعبد

( وإن لم تومنوا لي فاعتزلون)بالشعراء، ( ومن معي  من المومنين)بطه، ( ولي  فيها: )6وفتح اإلمام ورش 

 (.محياي)بالبقرة، وعنده الوجهان في ( هموليومنوا بي  لعل)بالدخان، 

 :11وفتح اإلمام حفص 

 (.معي)منها في كلمة  4

( ما كان لي من علم)، (ولي  دين)النمل، ( وما لي  ال أرى الهدهد)، (وما لي  ال أعبد(: )لي)منها في  7

 .بطه( ولي  فيها)،ادبص( ولي  نعجة)بإبراهيم، ( ما كان لي عليكم)، ادبص

 (.محياي)بآل عمران واألنعام، ( وجهي  )بالبقرة والحج ونوح، ( بيتي  )

 

ياءات الزوائد
(1)

 

 

هي الياءات المتطرفة الزائدة في التالوة على رسم المصاحف  -عند علماء القراءات-الياءات الزوائد 

 .العثمانية، وتكون في األسماء واألفعال فقط

واإلثبات، وتكون هذه الياءات أصلية، أي من أصل الكلمة نحو والخالف فيها بين القراء يدور بين الحذف 

 (.وعيدي، نذري) ، وتكون زائدة نحو (الدّاعي، يسري، بأتي، المنادي) 

 :ياء 94الياءات المختلف فيها 

 ياء وصال وحذفها وقفا 11أثبت اإلمام نافع : 

، (ےتعلمن  )، (ےالمهتد  )باإلسراء، ( ےأخرتن  )، (ےالمهتد  )بهود، ( ےيوم يات  )بآل عمران، ( ےومن اتبعن  )

( ےكالجوار  )بالنمل، ( فما ءاتاني  )، (ےأتمدونن  )بطه، ( ےأال تتبعن  )بالكهف، ( ےنبغ  )، (ےيهدي ن  )، (ےيؤتين  )

 .بالفجر( ےأهانن)، (ےأكرمن  )، (ےيسر  )بالقمر، ( ےإلى الداع  )بق، ( ےالمناد  )بالشورى، 

 أقسام 4ها وقفا، مقسمة على ياء وصال وحذف 14وأثبت اإلمام ورش : 

بغافر، ( ےاعتزلون)و( ےترجمون)بالقصص، ( ےيُكذّبون: )خمسة على وزن يفعلون: القسم األول

 .بيس( ےيُنقذون)بالصافات، ( ےلتردين)

بغافر، ( ےالتالق)، (ےالتناد)بالحج، ( ےالباد)بسبأ، ( ےكالجواب: )خمسة على وزن ف عال: القسم الثاني

 .فجربال( ےبالواد)

                                                           
 (1)

والمدينة، والجمال والزينة في قراءة أهل الكوفة باب الياءات الزوائد، النجوم الطوالع على الدرر اللوامع، للملرغني،  

 .، باب الياءات الزوائدعامر على العرابي
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أربعة ( ےنكير)واحدة بإبراهيم واثنتان بق، : ثالثة مواضع( ےوعيد: )على وزن فعيل: القسم الثالث

 .ستة بالقمر( ےنُذُر)بالملك، ( ےنذير)بالحج وسبأ وفاطر والملك، : مواضع

فال )،بالقمر( ےيدع الداع  )بالبقرة، ( ےإذا دعان   ےدعوة الداع  )بإبراهيم، ( ےدعاء  : )أربع كلمات: الدعاء لفظ

 .بهود( ےتسألّن  

ات ان  )حفص يحذف الياءات الزوائد كلها إال واحدة فقط وهي  ا ء  بالنمل، يقرؤها وصال باإلثبات ( هللاا ي  ف م 

 .مرة يثبتها ساكنة ومرة يحذفها: مفتوحة، ووقفا بالوجهين

 :أما قالون فعنده ياءان يثبتهما وصال ويحذفهما وقفا

ن  : )األولى ل داً أ   ےإ ن ت ر  و  اال و  نك  م   .بالكهف( ن ا أ ق لَّ م 

ن  ي ا ق ْوم  اتَّب عُون  : )الثانية ام  ي ء  ق ال  الذ  ُكمْ  ےو   .بغافر( أ ْهد 

 (:إذا دعان ےدعوة الداع)وعنده في البقرة 

مثل ورش يقرؤهما باإلثبات وصال وبالحذف وقفا. 

مثل حفص يحذفهما وصال ووقفا. 

ات ان ي  )وله في  ا ء  مرة يثبتها ساكنة ومرة : مثل حفص أي يقرؤها وصال باإلثبات ووقفا بالوجهين( هللااف م 

 .يحذفها
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 : المحور الثاني

 .باب الوقف واالبتداء
 :تمهيد

َّن فُُّس ب يْ  ل ْم ي ْجر  الت ٍد و  اح  ة  ف ي ن ف ٍس و  ة ، أ و  اْلق صَّ أ  السُّور  ئ  أ ْن ي ْقر  ْلق ار  ن  ل  ا ل ْم يُْمك  ال ة   ن  ل مَّ ت ْين  ح  ك ل م 

ْست ر   اال  ْقٍف ل لتَّن فُّس  و  ين ئ ٍذ اْخت ي اُر و  ب  ح  ج  ة  و  َّن فُّس  ف ي أ ثْن اء  اْلك ل م  ، ب ْل ذ ل ك  ك الت ْصل  اُء اْلو  ت ع يَّن  اْرت ض  ة  و  اح 

، ة  اح  ْست ر  اال  َّن فُّس  و  تَّم  أ ْن ال  ي ُكون  ذ   اْبت د اٍء ب ْعد  الت ت ح  ، إ ْذ ب ذ ل ك  ي ْظه ُر و  لُّ ب اْلف ْهم  ال  يُخ  ْعن ى و  لُّ ب اْلم  ا يُخ  مَّ ل ك  م 

ي ْحُصُل اْلق ْصدُ  اُز و  ْعج  ف ت ه  ; اإْل  ْعر  م  ه  و  ةُ ع ل ى ت ع لُّم  ل ذ ل ك  ح ضَّ اأْل ئ مَّ ل ّي  ْبن  أ ب ي ط ال ٍب  قال و  ُ  -ع  ي  َّللاَّ ض  ر 

ْنهُ  ر  التَّْرت يُل م  : -ع  ي ع ن  اْبن  ُعم  ُرّو  ، و  يدُ اْلُحُروف  ت ْجو  ف ةُ اْلُوقُوف  و  ا  -ْعر  ُ ع ْنُهم  ي  َّللاَّ ض  : أ نَّهُ ق ال   -ر 

ةُ ع ل ى ا ُل السُّور  ت ْنز  ان  ق ْبل  اْلقُْرآن  و  يم  د ن ا ل يُْؤت ى اإْل  إ نَّ أ ح  ن ا، و  ْن د ْهر  ْشن ا بُْره ةً م  لَّ  -لنَّب ّي  ق ْد ع  ُ ص   ى َّللاَّ

س لَّم   ل ْيه  و  اف ي -ع  ْنه  ْند هُ م  ي أ ْن يُوق ف  ع  ا ي ْنب غ  م  ه ا و  ر  اج  ز  ه ا و  أ ْمر  ا و  ه  ام  ر  ح  ا و  ل ه  ال  م  ع ل ّيٍ . ت ع لَُّم ح   -ف ف ي ك ال 

ُ ع ْنهُ  ي  َّللاَّ ض  ف ت ه   -ر  ْعر  م  ه  و  م  ابْ  ،د ل يٌل ع ل ى ُوُجوب  ت ع لُّم  ف ي ك ال  اعٌ و  هُ إ ْجم  ر  بُْره اٌن ع ل ى أ نَّ ت ع لُّم  ن  ُعم 

اب ة   ح  ن  الصَّ ُ ع ْنُهْم  -م  ي  َّللاَّ ض  –ر 
(1)

. 

 

 .أنواع الوقف باعتبار المعنى وحكم كل منها :المطلب األول

ْبت د اءُ  اال  ال ت ان   اْلُوقُوُف و  ا ح  ا يُْبت د أُ ب ه   ؛اأْلُول ى: ل ُهم  م  ل ْيه  و  ا يُوق ُف ع  ف ةُ م  ْعر  ، وسنتكلم عنه في هذا م 

الثَّان ي ةُ  المطلب بحول هللاا، ْكرُ  ؛و  ي أْت ي ذ  س  ك ْيف  يُْبت د أُ، و  ُ ت ع ال ى ف ي قسم منها ك ْيف  يُوق ُف و  المطلب  إ ْن ش اء  َّللاَّ

ْقف   الثاني وهو ْرُسوم  على ب اب  اْلو  ّط  م   .اْلخ 

 .ع في الوقف واالبتداءأصول مذهب اإلمام ناف: الفرع األول

ْقف  ع ل ى ُرُءوس  اْْلي  ُمْطل قًا اختلف القراء في مراعاة الوقف واالبتداء فمنهم من ي اْلو  اع  كما  ك ان  يُر 

أ بُو ع ْمٍرو روي عن ابن كثير،  بُّ إ ل يّ  رويو  ي قُوُل ُهو  أ ح  ْقف  ع ل ى ُرُءوس  اْْلي  و  دُ اْلو  ْنهُ أ نَّهُ ك ان  ي ت ع مَّ  ،ع 

ْبت د اء   ي ُحْسن  اال  اع  يُّ أ نَّهُ ك ان  يُر  از  ْنهُ أ بُو اْلف ْضل  الرَّ ٌم ذ ك ر  ع  ع اص  س ائ يَّ  ،و  اْلك  ًما و  يُّ أ نَّ ع اص  اع  ذ ك ر  اْلُخز  و 

اةُ ع ْنهُ أ نَّهُ ك ان  ي ق ُف ب ْعد  اْنق  ك ان ا ي   و  ةُ اتَّف ق ت  الرُّ ْمز  ح  ُم، و  ْيُث ي ت مُّ اْلك ال  ْن ح  ْقف  م  –ن اف ٌع و   ،ط اع  النَّف س  ْطلُب ان  اْلو 

ْعن ى -رحمه هللاا س ب  اْلم  ْبت د اء  ب ح  اال  ْقف  و  ن  اْلو  اس  ح  ي م  اع  ك ان  يُر 
(2)

. 

 .تعريف الوقف والفرق بينه وبين القطع والسكت: الفرع الثاني

والقطع والسكت تعريف الوقف. أوال
(3)

: 

 .الكف أو الحبس: الوقف لغة

  .قطع الصوت على حرف قرآنّيٍ بنية استئناف القراءة مرة أخرى بزمن عادة يُتنفَّس فيه: اصطالحا

ويشترط الوقف فيه على  ،فهو قطع الصوت على حرٍف قرآني بنية التوقف عن القراءة: القطع

 . أواخر اْليات

                                                           
(1)

 .166: ، ص21: القراءات العشر، ابن الجزري، ج النشر في 
(2)

 .111: ، ص21: ج المصدر نفسه، 
 (3)

 .14: رية، صفوت محمود سالم، صفتح رب البرية شرح المقدمة الجز 
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ال يُتنفس  ستئناف القراءة مرة أخرى بزمنقطع الصوت على حرٍف قرآني بنية ا: وأما السكت فهو

 .فيه

 :الفرق بين الوقف والقطع والسكت. ثانيا

يفارق الوقف القطع في نية االستئناف، وكون الوقف يكون في وسط اْلي كما يكون في أواخرها، 

 .القطع ال يكون إال في أواخرها بخالف

يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، والسكت من غير تنفس، كما الوقف ويفارق السكت، في كون 

يفارقه في الزمن فزمنه أطول من زمن السكت، والسكت عند ورش ال يكون إال بين السورتين، وبعض 

ال ي هْ  :المواضع المستئناة نحو وصل هاء السكت من قوله تعالى ا أ ْغن ى ع نّ ي م  ﴾﴿م 
(1)

بالهاء بعدها من قوله  ،

﴾ه ل ك  ع نّ ي ُسْلط ان ي هْ ﴿: تعالى
(2)

، بخالف الوقف تمكن من تحقيق وجه اإلظهار بين الهائينيوذلك ل ،

 .فمواضعه كثيرة

أقسام الوقف فى ذاته، وتعريف كل منها، ووجه تسميته باسمه، وحكمه :الفرع الثالث
(3)

: 

اضطرارى واختبارى بالباء الموحدة، واختيارى بالياء : فى ذاته إلى ثالثة أقسامالوقف ينقسم 

 .المثناة

ما يعرض للقارئ أثناء قراءته بسبب ضرورة ملجئة إليه كالعطاس، : فأما الوقف االضطرارى فهو

 .وضيق النفس

 .ألن سببه الضرورة واالضطرار: وسمى اضطراريا

ئ الوقف على أية كلمة حتى تنتهى الضرورة التى دعته إليه، ثم يعود إلى أنه يجوز للقار: وحكمه

الكلمة التى وقف عليها فيبتدئ بها ويصلها بما بعدها ويستمر فى قراءته إن صلح االبتداء بما وقف عليه، 

 .وإال فبما قبله مما يصلح االبتداء به

حال للوقف عادة فى مقام التعليم لبيان فهو أن يقف القارئ على كلمة ليست م: وأما الوقف االختبارى

حكمها من حيث القطع، والوصل، والحذف واإلثبات، ونحو هذا، أو لإلجابة على سؤال طلب إليه به بيان 

 .شىء من ذلك

 .لحصوله فى بعض أحواله إجابة على اختبار: وسمى اختباريا

بغيره مما بعده، ويستمر فى الجواز على أن يعود إلى ما وقف عليه، فيبتدئ به ويصله : وحكمه

 .قراءته إن صلح االبتداء بما وقف عليه، وإال فبما قبله مما يصلح االبتداء به كالوقف االضطرارى تماما

فهو أن يقف القارئ على كلمة باختياره دون عروض ضرورة ملجئة : وأما الوقف االختيارى 

 .تطلبهللوقف، وال تعليم حكم من األحكام، وال إجابة على سؤال ي

 .لحصوله بمحض اختيار القارئ دون ضرورة وال إجابة على اختبار: وسمى اختياريا

                                                           
 (1)

 .11: الحاقة، اْلية: سورة 
 (2)

 .14: الحاقة، اْلية: سورة 

 
(3)

 .161، 161: العميد في علم التجويد، محمود بن علي بستة المصري، ص 
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أنه قد يعود إلى االبتداء بما وقف عليه فيصله بما بعده أو يبتدئ بما بعد الكلمة التى وقف : وحكمه

 .عليها على ما سيأتى بيانه تفصيال

ا  أ مَّ ْبتاَداء  و  يًّا  االا ةٌ ف ال  ي ُجوُز إ الَّ ب ُمْست ق ّلٍ ; ف ال  ي ُكوُن إ الَّ اْخت ي ار  ُرور  ْقف  ت ْدُعو إ ل ْيه  ض  أل  نَّهُ ل ْيس  ك اْلو 

ْقف   أ ْقس ام  اْلو  ه  ك  ُهو  ف ي أ ْقس ام  ، و  ْقُصود  ْعن ى ُموٍف ب اْلم  االختياري ب اْلم 
(1)

. 

 .االختيارىأقسام الوقف : الرابع الفرع

الوقف على أربعة أقسام، تام : فقال بعضهمالوقف االختيارى اختلف علماء القراءات في أقسام 

الوقف على ثالثة : وأنكر آخرون هذا التمييز وقالوا. وكاف جائز، وصالح مفهوم، وقبيح متروك ،مختار

والقسم الثالث القبيح . أقسام، قسمان أحدهما مختار وهو التمام، واْلخر جائز وهو الكافي الذي ليس بتمام

غير ذلك وقال آخرون. الذي ليس بتام وال كاف
(2)

 .ذه الوقوف، وسنحاول فيما يلي ذكر أهم ه

 .الوقف الالزم: أوال

لو وصل بما بعده ألوهم وصله معنى غير المعنى المراد الوقف على كالم تامّ : هتعريفـــــ 1
(3)

. 

سمي الزما للزومه وتحتمه: سبب التسميةـــــ 1
(4)

. 

م شرعا بحيث يستحق القارئ الثواب على فعله ، وليس معنى ذلك أنه الزاللزوم: حكمهـــــ 1

والعقاب على تركه، بل المعنى أنه الزم لجودة التالوة وإحكام األداء، فالقراءة ال تكون جيدة الصنع 

محكمة النسج بديعة النسق إال إذا روعيت فيها هذه الوقوف
(5)

. 

 :أمثلة على الوقف الالزمـــــ 4

ين  ق الُوا إ نَّ ﴿ل ق ْد : من أمثلته في وسط اْلية الوقف على كلمة أغنياء في قوله تعالى/ أ ُ ق ْول  الَّذ  ع  َّللاَّ س م 

ن ْحُن أ ْغن ي اُء﴾ َّللاَّ  ف ق يٌر و 
(6)

ا ﴿ :ألنها لو وصلت بقوله تعالى ، فالوقف على الكلمة المذكورة الزم ن ْكتُُب م  س 

ا ق الُواألوهم ذلك أن  اْلية ﴾ق الُوا ن ْكتُُب م  ا وهذا باطل، ألن الجملة  من ضمن مقولة اليهود ﴾ ﴿س  ن ْكتُُب م  ﴿س 

استئنافية مسوقة تهديدا ووعيدا لليهود على اقترافهم هذه المقالة الشنعاء ﴾ ق الُوا
(7)

. 

ل دٌ ﴿: ومن ذلك أيضا الوقف على كلمة ولد من قوله  تعالى ان هُ أ ْن ي ُكون  ل هُ و  ﴾ُسْبح 
(8)

، فالوقف على 

ا ف ي اأْل ْرض  ﴿ :بقوله تعالىكلمة ولد الزم ألنها لو وصلت  م  ات  و  او  ا ف ي السَّم   :قوله الوصل أن وهمأل ﴾ل هُ م 

﴾ ا ف ي اأْل ْرض  م  ات  و  او  ا ف ي السَّم  جملة في موضع رفع على أنها صفة للولد، وهذا يفيد تنزيه هللاا  ﴿ل هُ م 

غير مراد، بل المراد تنزيه  تعالى عن الولد الموصوف بأنه يملك ما في السماوات وما في األرض، وهذا

                                                           
 
(1)

 .112: ، ص21: القراءات العشر، ابن الجزري، ج النشر في 
 (2)

 .27: المكتفي في الوقف واالبتداء، أبو عمرو الداني، ص 
 (3)

 14: معالم االهتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء، الحصري،  ص 
 (4)

 .16: المصدر نفسه، ص 

 
(5 )

 .المصدر نفسه
(6)

 .111: آل عمران، اْلية: سورة 

 
(7)

 14: معالم االهتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء، الحصري،  ص 

 
(8)

 .171: النساء، اْلية: سورة 
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﴾: هللاا تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد أيا كان شأنه، فجملة ا ف ي اأْل ْرض  م  ات  و  او  ا ف ي السَّم  جملة  ﴿ل هُ م 

مستأنفة
(1)

. 

بّ ك  ع ل ى ﴿: ومن أمثلته في آخر اْلية الوقف على كلمة النار؛ كقوله تعالى/ ب ُت ر  قَّْت ك ل م  ك ذ ل ك  ح  و 

اُب النَّار   ين  ك ف ُروا أ نَُّهْم أ ْصح  ﴾الَّذ 
(2)

لُون  اْلع ْرش   :ألن وصلها بقوله تعالى ؛الزم، فالوقف هنا  ين  ي ْحم  ﴿الَّذ 

ين   ي ْست ْغف ُرون  ل لَّذ  نُون  ب ه  و  يُْؤم  ْم و  بّ ه  ْمد  ر  ْول هُ يُس بّ ُحون  ب ح  ْن ح  م  ﴾ءامنوا و 
(3)

قد يوهم السامع أن االسم  ،

، واألمر ليس كذلك، بل االسم الموصول مبتدأ، وجملته استئنافية سيقت الموصول نعت ألصحاب النار

لبيان أحوال حملة العرش من المالئكة المقربين
(4)

 

 .الوقف التام: ثانيا

ال يتعلق بشيء مما ألنه  الوقف التام هو الذي يحسن القطع عليه واالبتداء بما بعده: تعريفهـــــ 1

بعده
(5)

. 

سبب التسميةـــــ 1
(6)

سمي تاما لتمام المعنى وكماله عند الكلمة الموقوف عليها، وعدم االحتياج : 

 .إلى ما بعدها ال من جهة اللفظ وال من جهة المعنى

 .هو أن يكون ما بعده متعلقا بما قبله من جهة اإلعراب: ـــــ التعلق اللفطي

 .هو أن يكون التعلق من جهة المعنى فقط دون شيء من متعلقات اإلعراب: المعنويـــــ  التعلق 

ومما ينبغي أن يعلم أنه ال يلزم من وجود التعلق في المعنى التعلق في اللفظ، بخالف التعلق في 

اللفظ فإنه يلزم منه وجود التعلق في المعنى
(7)

. 

يحسن الوقف عليه واالبتداء بما بعده: حكمهـــــ 1
(8)

. 

 :أمثلة على الوقف التامـــــ 4

ٍل ُمب ينٍ ب  ﴿: قوله تعالى من ﴿ُمب يٍن﴾: الوقف على في آخر اْلية من أمثلته/ أ ال  ﴾ل  الظَّال ُمون  ف ي ض 
(9)

 ،

تام، ألن ما بعدها ال تعلق له بها وال بما قبلها من حيث اللفظ؛  -وهي رأس آية-فالوقف على هذه الكلمة 

َّ ﴾: في قوله تعالى بعدهاوذلك ألن الواو  ة  أ ن  اْشُكْر ّلِل  ْكم  ان  اْلح  ل ق ْد آت ْين ا لُْقم  ﴿و 
(10)

لالستئناف، وليست  ،

للعطف وال للحال، فالجملة بعدها مستأنفة ال ارتباط لها بما قبلها، وال من حيث المعنى؛ ألن اْليات السابقة 

نصبه الحق تبارك وتعالى في كونه من آيات كمال وتوجيه قلوبهم إلى ما  تهدف إلى لفت أنذار العباد

قدرته، ودالئل باهر حكمته من خلق السماوات بغير عمد، وإلقاء الجبال الثوابت في األرض حتى ال 

                                                           
 
(1)

 .نفس المصدر 

 
(2)

 .1: غافر، اْلية: سورة 

 
(3)

 .7: غافر، اْلية: سورة 

 
(4)

 16:معالم االهتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء، الحصري،  ص 

 
(5)

 .21: واالبتداء، أبو عمرو الداني، ص المكتفى في الوقف 

 
(6)

بيدي، جمع وإعداد الشيخ آن، مدرسة الشيخ العالمة أحمد العجمعية البيان لتحفيظ القرمذكرة في الوقف واالبتداء،  

 .6: لحسن بعلي، ص: واألستاذ
(7 )

 .11 :معالم االهتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء، الحصري،  ص
(8)

آن، مدرسة الشيخ العالمة أحمد العبيدي، جمع وإعداد الشيخ جمعية البيان لتحفيظ القرمذكرة في الوقف واالبتداء،  

 .7: لحسن بعلي، ص: واألستاذ
(9)

 .11: لقمان، اْلية: سورة 
(10)

 .11: لقمان، اْلية: سورة 
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﴾: المشركين بقوله ولذلك تحدى هللاا تضطرب بمن عليها، ْن دُون ه  ين  م  ل ق  الَّذ  اذ ا خ  ْلُق َّللاَّ  ف أ ُرون ي م  ، ﴿ه ذ ا خ 

هم في بعد عن الحق والصواب، بعد ذلك تنتقل اْليات نركين بأات بالحكم على الظالمين المشتختم اْلي ثم

، فالمالحظ أن ال إلى سرد قصة لقمان وسرد الوصايا والنصائح التي عرضها على ابنه وأمره بتنفيذها

ارتباط بين هذه اْليات والتي قبلها
(1)

. 

ُ آي ات ه  ل لنَّاس  ل ع لَُّهْم  :في قوله تعالى ﴾ي تَّقُون  ﴿: ومن أمثلته الوقف على كلمة ـــــ ﴿ك ذ ل ك  يُب يّ ُن َّللاَّ

﴾ ي تَّقُون 
(2)

ال  ت أُْكلُوا : فالوقف عليه تام ْلنه نهاية الكالم عن موضوع الصيام وبيان أحكامه، وقوله تعالى ، ﴿و 

﴾ ل  ال ُكْم ب ْين ُكْم ب اْلب اط  ،ت أُْكلُوا أ ْمو 
(3)

انتقال غلى موضوع آخر 
(4)

. 

﴾وجعلوا أعزة أهلها أذلة﴿: قوله تعالى؛ ومن أمثلته في وسط اْلية/ ب
(5)

هذا هو التمام، ألنه  ،

وهو رأس اْلية ،﴾وكذلك يفعلون﴿: ثم قال عز وجل ،انقضاء كالم بلقيس
(6)

. 

ْكر  ب ْعد  إ ْذ ﴿: ومن ذلك قوله عز وجل لَّن ي ع ن  الذّ  ن يل ق ْد أ ض  اء  ﴾ج 
(7)

ً ألنه انقضاء  ، هذا التمام أيضا

ذُواًل  ﴿: بن خلف ثم قال تبارك وتعالى يّ ب  كالم الظالم الذي هو أُ  ْنس ان  خ  ك ان  الشَّْيط اُن ل إْل  وهو رأس ، ﴾و 

اْلية
(8)

. 

ْكٌر﴾: قوله سبحانه الوقف على  ومن ذلك ﴿ه ذ ا ذ 
(9)

ْكٌر﴾وذلك ألن  ، جملة من مسند إليه ومسند  ﴿ه ذ ا ذ 

قصد بها الفصل بين ما قبلها وما بعدها، فيؤتى بها لالنتقال من قصة إلى قصة ومن غرض إلى غرض، 

داود، سليمان، أيوب، : فبعد أن ذكر هللاا تعالى في اْليات السابقة طرفا من قصص المرسلين السابقين

 -ملسو هيلع هللا ىلص–لبالء وصنوف االبتالء تثبيا لقلب نبيه دمحم ، وذكر ما لقي كل منهم من أنواع ا...إبراهيم، إسحاق 

، والنعيم المقيم وما زيل المثوبةمن حسن المرجع وج ه لعباده المتقينأراد أن يذكر في اْليات اْلتية ما أعدّ 

ْكٌر﴾: أعده للطاغين من سوء المنقلب والعذاب المهين فقال بين ، فصال بين المقامين وتمييزا ﴿ه ذ ا ذ 

نوع آخر منه، وعلى بأن نوعا من الكالم قد تم وسيشرع في بيان  المقصدين، ففي اإلتيان بهذه الجملة إيذان

آبٍ ﴿ :في قوله تعالى هذا تكون الواو ْلُمتَّق ين  ل ُحْسن  م  إ نَّ ل  ، لالستئناف، والجملة بعدها مستانفة مسوقة لبيان ﴾و 

ارتياط لفظي وال معنوي بين  مرسلين المتقدمين، إذا ليس ثمَّ مآل المتقين والطاغين بعد بيان أحوال ال

ْكٌر﴾: اْليات السابقة لقوله تعالى ْكٌر﴾: واْليات الالحقة له، فحينئذ يكون الوقف على﴿ه ذ ا ذ  تاّما وهو  ﴿ه ذ ا ذ 

في وسط اْلية
(10)

. 

 

 

 

                                                           
 16:معالم االهتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء، الحصري،  ص (1) 
(2)

 .117: ، اْليةالبقرة: سورة 
(3)

 .111: ، اْليةالبقرة: سورة 
 (4)

مذكرة في الوقف واالبتداء، جمعية البيان لتحفيظ القرْلن، مدرسة الشيخ العالمة أحمد العبيدي، جمع وإعداد الشيخ  

 .1: لحسن بعلي، ص: واألستاذ

 
(5)

 .14 :اْليةالنمل، : سورة 

 
(6)

 .21: واالبتداء، أبو عمرو الداني، ص المكتفى في الوقف 
 (7)

 .14 :اْليةالفرقان، : سورة 
(8 )

 .21: واالبتداء، أبو عمرو الداني، ص المكتفى في الوقف
 (9)

 .44: ص، اْلية: سورة 
(10)

 .11، 11:معالم االهتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء، الحصري،  ص 
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 .الوقف الكافي: ثالثا

أيضاً واالبتداء بما بعده، غير أن الذي بعده  الوقف الكافي هو الذي يحسن الوقف عليه: تعريفهـــــ 1

 متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ
(1)

. 

لالكتفاء به واستغنائه عما بعده لعدم تعلقه به من جهة اللفظ وإن تعلق به من  :سبب التسميةـــــ 1

ة المعنى باعتبار تمام الكالم وعدم تعلقه بما بعده لفظاجه
 (2)

. 

الوقف عليه واالبتداء بما بعده والوقف عليه أولى من الوصليحسن : حكمهـــــ 1
(3)

. 

 :أمثلة على الوقف الكافيـــــ 4

﴾ من أمثلته في رؤوس اْلي؛ الوقف على كلمة/ أ ْن ﴿: في قوله تعالى ،﴿ي ْعق لُون  ين  يُن ادُون ك  م  إ نَّ الَّذ 

ات  أ ْكث ُرُهْم ال  ي ْعق لُون   اء  اْلُحُجر  ر  ﴾و 
(4)

ب ُروا : وإنما كان الوقف هنا كافيا ألن اْلية بعده وهي،  ل ْو أ نَُّهْم ص  ﴿و 

يٌم﴾ ح  ُ غ فُوٌر ر  َّللاَّ ْيًرا ل ُهْم و  ْم ل ك ان  خ  تَّى ت ْخُرج  إ ل ْيه  ح 
(5)

، ال تعلق لها بما قبلها من حيث اللفظ باعتبارها جملة 

 -الرفيع- -ملسو هيلع هللا ىلص–    ات كلها مسوقة لبيان مقامه مستأنفة، ولها تعلق بما قبلها من حيث المعنى؛ ألن اْلي

ومكانته السامية عند هللاا
(6)

. 

اتُُكْم﴾: الوقف على قولهذلك؛ ومن  ه  ل ْيُكْم أُمَّ ْت ع  م  ﴿ ُحّر 
(7)

واالبتداء بما بعد ذلك في اْلية كلها ،
(8)

. 

لَّ ل ُكُم : وكذلك الوقف على قوله الطَّيّ ب اُت﴾﴿ اْلي ْوم  أُح 
(9)

واالبتداء بما بعد ذلك، ألن ذلك كله معطوف  ،

وكذلك القطع على الفواصل في سورة الجن والمدثر والتكوير واالنفطار . معطوف بعضه على بعض

وكذلك ما أشبهه ألن ذلك كله معطوف بعضه على بعض، . واالنشقاق وما أشبههن، واالبتداء بما بعدهن

فالقطع عليه كاف. ك كل كالم قائم بنفسه يفيد معنى يكتفى بهفما بعده متعلق بما قبله وكذل
(10)

. 

ُكمْ ﴿ومن أمثلته في وسط اْلي؛ الوقف على / ب ا ف ي ﴿: من قوله تعالى ﴾نُفُوس  بُُّكْم أ ْعل ُم ب م  ر 

ُكمْ  ﴾نُفُوس 
(11)

ين  ف إ نَّهُ ﴿فالوقف على نفوسكم كاف ألن قوله تعالى بعدها  ، ال ح  اب ين  إ ْن ت ُكونُوا ص  ك ان  ل ْْل وَّ

جملة مستأنفة ال موضع لها من اإلعراب وقعت جوابا عن سؤال نشأ من الجملة قبلها، فإنه تعالى  ،﴾غ فُوًرا

إن بدرت من اإلنسان : لما أمر بالبر بالوالدين واإلحسان إليهما وحذّر من عقوقهما، كان لسائل أن يسأل

ين  ف إ نَّهُ ك ان  ﴿: لعقوق؟ فأجيب بقوله تعالىبادرة، أو وقعت منه زلة فهل يكون ذلك من ا ال ح  إ ْن ت ُكونُوا ص 

اب ين  غ فُوًرا ، أي إن تكونوا صادقين في البر بوالديكم وتوقيرهما والحنو عليهما، والقيام بحقوقهما، ﴾ل ْْل وَّ

                                                           
 (1) 

 .12: واالبتداء، أبو عمرو الداني، ص المكتفى في الوقف
 (2) 

 .11، 16:ص معالم االهتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء، الحصري، 
(3)

 .المرجع نفسه 
 (4)

 .24: ، اْليةالحجرات: سورة  
 (5)

 .26: ، اْليةالحجرات: سورة  
(6)

 .16 :معالم االهتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء، الحصري،  ص 

 
(7 )

 .11: ، اْليةالنساء: سورة

 
(8)

 .12: واالبتداء، أبو عمرو الداني، ص المكتفى في الوقف 
(9)

 .26: ، اْليةالمائدة: سورة 

 
(10)

 .12: واالبتداء، أبو عمرو الداني، ص المكتفى في الوقف 
 (11)

 .16: ، اْليةاإلسراء: سورة 
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نكم، ورجعتم إلى والنأي عن عقوقهما، وبدرت منكم جفوة لهما أو زلة في حقهما واستغفرتم هللاا مما فرط م

والديكم تائبين طائعين فإن هللاا تعالى من رحمته بعباده يقبل توبتكم ويغفر لكم ما بدر منكم
(1)

. 

 .الوقف الحسن: رابعا

هو الذي يحسن الوقف عليه، وال يحسن االبتداء بما بعده لتعلقه به من جهة اللفظ  :تعريفهـــــ 1

 ً والمعنى جميعا
(2)

. 

ا ب ْعد هُ ل لتَّع لُّق   : سبب التسميةـــــ 1 ْبت د اء  ب م  ل ْيه  دُون  اال  ْقُف ع  س ٌن ُمف يدٌ ي ُجوُز اْلو  ه  ح  أل  نَّهُ ف ي ن ْفس 

يئ ه  ع ن   ج  أْس  آي ٍة، ف إ نَّهُ ي ُجوُز ف ي اْخت ي ار  أ ْكث ر  أ ْهل  اأْل د اء  ل م  ّي ، إ الَّ أ ْن ي ُكون  ر  لَّ  -النَّب ّي  اللَّْفظ  ُ ع ل ْيه  ص  ى َّللاَّ

س لَّم   -و 
(3)

. 

يحسن الوقف عليه، وأما االبتداء بما بعده ففيه تفصيل على حسب أنواعه :حكمهـــــ 1
(4)

. 

َّ ﴾، و﴿ب ْسم  َّللاَّ ﴾أن يكون في أثناء اْلية؛ مثل الوقف على : النوع األولأ ـــــ  ْمدُ ّلِل  أول الفاتحة،  ﴿اْلح 

﴾فهذا الكالم تام يؤدي معنى صحيحا، ولكنه متعلق بما بعده لفظا ومعنى؛ ألن  يم  ح  ن  الرَّ ْحم  ّب  و  ﴿الرَّ ﴿ر 

﴾ ين   .صفتان السم الجاللة وال يصح فصل الصفة على الموصوف اْلع ال م 

 .بعده لفظا ومعنىيحسن الوقف عليه وال يحسن االبتداء بما بعده اتفاقا لشدة تعلقه بما : حكمه

 :أن يكون رأس آية، ويأتي على صورتين: ثانيالنوع الب ـــــ 

: أن يكون رأس آية وال يوهم معنى غير المعنى المراد مثل الوقف على قوله تعالى: الصورة األولى

﴾ ين  ّب  اْلع ال م  َّ  ر  ْمدُ ّلِل  ﴿اْلح 
(5)

ُ ل ُكُم : وقوله تعالى،  ﴾﴿ك ذ ل ك  يُب يّ ُن َّللاَّ اْْلي ات  ل ع لَُّكْم ت ت ف كَُّرون 
(6)

﴿ي ا : وقوله تعالى ،

ُل﴾ ّم  ا اْلُمزَّ ﴿ي ا أ يُّه 
(7)

 :ماثلها اختلف العلماء فيها على ثالثة مذاهب الوقوف وما فهذه ،

يحسن الوقوف عليه واالبتداء بما بعده مطلقا، ألن الوقف على رؤوس اْلي سنة، : المذهب األول

 .و الراجحوإليه ذهب ابن الجزري وه

ذا كان ما بعده مفيدا للمعنى، وإال فال يحسن إيحسن الوقوف عليه واالبتداء بما بعده : المذهب الثاني

ة ﴾ ۞ ﴿ل ع لَُّكْم ت ت ف كَُّرون  : االبتداء به، من ذلك  قوله تعالى ر  اْْلخ  ، فإن تتفكرون رأس آية ولكن ال ف ي الدُّْني ا و 

 .االبتداء بما بعده ويستحب العودة إلى ما قبلهيفيد ما بعده معنى، فال يحسن 

يحسن الوقوف عليه، وال يحسن االبتداء بما بعده مطلقا، سواء كان رأس آية أم ال، : المذهب الثالث

 .وإليه ذهب بعضهم منهم السجاوندي

                                                           
 (1)

 .11 :معالم االهتداء إلى معرفة الوقوف واالبتداء، الحصري،  ص 
 (2)

 .11: واالبتداء، أبو عمرو الداني، ص المكتفى في الوقف 
 (3)

 .111: ، ص21: العشر، ابن الجزري، جالنشر في القارءات  
 (4)

مذكرة في الوقف واالبتداء، جمعية البيان لتحفيظ القرْلن، مدرسة الشيخ العالمة أحمد العبيدي، جمع وإعداد الشيخ  

 .4، 1: لحسن بعلي، ص: واألستاذ
 

 
(5)

 .21: ، اْليةالفاتحة: سورة 
 (6)

 .114: ، اْليةالبقرة: سورة 
 (7)

 .21: ، اْليةالمزمل: سورة 
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: على قوله تعالى فأن يكون رأس آية ويوهم معنى غير المعنى المراد، نحو الوق: الصورة الثانية

﴾ لّ ين  ْيٌل ل ْلُمص  ﴿ف و 
(1)

 :، وقد اختلف العلماء فيه على ثالثة مذاهب

ال يجب الوقف عليه بل يجب وصله، ألن المصلين اسم ممدوح ال يليق به الويل، : المذهب األول

﴾: وإنما خرج من جملة الممدوحين لنعته المتصل به وهو قوله تعالى ْم س اُهون  ت ه  ال  ين  ُهْم ع ْن ص  ﴿الَّذ 
(2)

 ،

 .فالوقف عليه ال يجوز إال في حالة االضطرار، وإليه ذهب ابن الجزري ألنه يعتبره من الوقف القبيح

ولم  جواز الوقف عليه واالبتداء بما بعده بشرط أن يكون القارئ مستمرا في قراءته: المذهب الثاني

ا إلى ما يترتب على نهم يعتبرون الوقف على رؤوس اْلي سنة، ولم ينظرويقطعها وينصرف عنها؛ أل

 .الوقف من فساد

جواز الوقف عليها، ومنع االبتداء بما بعدها بمعنى أن القارئ يقف باعتباره رأس : المذهب الثالث

 .آية ليأخذ نفسه، ثم يعود فيصله بما بعده

 :حسنأمثلة على الوقف الـــــ 4

الوقف على ذلك وشبهه حسن،  ﴿الحمد هلل رب العالمين﴾ و ﴿الرحمن الرحيم﴾: حو قولهالوقف على ن

﴿مالك يوم الدين﴾ ال يحسن، : ﴿الرحمن الرحيم﴾ و: ﴿رب العالمين﴾ و: ألن المراد مفهوم، واالبتداء بقوله

ً إذ ال يتمكن  ،ألن ذلك مجرور، واالبتداء بالمجرور قبيح ألنه تابع لما قبله ويسمى هذا الضرب صالحا

اف، ألن نفسه ينقطع دون ذلكالقارئ أن يقف في كل موضع على تام، وال ك
(3)

. 

 .قبيحالوقف ال: خامسا

ادُ  :تعريفهـــــ 1 ْنهُ اْلُمر  ُم م  ي ال  يُْفه  اْلق ب يُح ُهو  الَّذ  و 
(4)

القبيح وهو ما اشتدّ : "منار الهدى"، وجاء في 

تعلقه بما قبله لفظا ومعنى
(5)

. 

ال  : سبب التسميةـــــ 1 ٌم و  ْعنًىال  ي ت مُّ ع ل ْيه  ك ال  ْنهُ م  ُم م   ،(6)يُْفه 

ْصُل  :حكمهـــــ 1 نُهُ اْلو  ٍض ال  يُْمك  ْن ع ار  ، أ ْو ن ْحو  ذ ل ك  م  ْنق ط اع  النَّف س  اًرا ال  ر  ال  ي ُجوُز إ الَّ اْضط 

ع هُ  م 
(7)

 ، وإن وقف عليه ابتدأ بالكلمة التي وقف عليها إن صلح االبتداء بها أو بما قبلها بما يصلح االبتداء

به
(8)

. 

بعضه أقبح من بعض الوقف القبيح :قبيحلأمثلة على الوقف اـــــ 4
(9)

. 

                                                           
(1 )

 .24: ، اْليةالماعون: سورة
 (2)

 .26: ، اْليةالماعون: سورة 
 (3)

 .11: واالبتداء، أبو عمرو الداني، ص المكتفى في الوقف 
 (4)

  161. :، ص1: ، ج...البرهان في علوم القرآن، 
(5)

 11 :، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتداء، األشموني 

 
(6)

 .112: ، ص21: ءات العشر، ابن الجزري، جراالنشر في الق 

 
(7)

 .112: ، ص21: ءات العشر، ابن الجزري، جراالنشر في الق 
 (8)

آن، مدرسة الشيخ العالمة أحمد العبيدي، جمع وإعداد الشيخ بتداء، جمعية البيان لتحفيظ القرمذكرة في الوقف واال 

 .12: لحسن بعلي، ص: واألستاذ
(9)

، النشر في 11 :، صمنار الهدى في بيان الوقف واالبتداء، األشموني، 161. :، ص1: ، ج...القرآن،البرهان في علوم  

 .112: ، ص21: ءات العشر، ابن الجزري، جالقرا
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ْمدُ }: ن ْحو  / 1 ل ْيه  { اْلح  ْنهُ  ،ف ال  يُوق ُف ع  ال  ع ل ى اْلب د ل  دُون  اْلُمْبد ل  م  ف ة  و  ْوُصوف  دُون  الّص  ال  ع ل ى اْلم  و 

ْعُطوف  دون المعطوف عليه نحو ال  ع ل ى اْلم  اّر   ﴾كذبت ثمود﴿: و  ْجُرور  دُون  اْلج  ال  ع ل ى اْلم  ْقف  ع ل ى ، و  ك اْلو 

ْعن ى يُل اْلم  ا يُح  ْيه  ﴿ :م  أل  ب و  ا النّ ْصُف و  د ةً ف ل ه  اح  إ ْن ك ان ْت و  ْقف   ف إ نَّ  اْلية؛ ﴾و  ذ ا اْلو  ْعن ى ب ه  ك ةٌ  اْلم  أ نَّ اْلب ْنت  ُمْشت ر 

ْيه   ع  أ ب و  ا م   ،ف ي النّ ْصف  م  ُب ل ُهم  ا ي ج  ْين  ب م  ، ثُمَّ اْست أْن ف  اأْل ب و  ْين  ْلب ْنت  دُون  اأْل ب و  ْعن ى أ نَّ النّ ْصف  ل  ا اْلم  إ نَّم  ع  و 

ل د   ْقُف ع ل ى ق ْول ه  ت ع ال ى ،اْلو  ك ذ ا اْلو  ْوت ى﴿: و  اْلم  عُون  و  ين  ي ْسم  يُب الَّذ  ا ي ْست ج  ي إ ذ  ا ؛اْلية ﴾إ نَّم  ل ْيه  ي ْقت ض  ْقُف ع  ْلو 

ْوت ى ال  ي   ْعن ى أ نَّ اْلم  ، ب ل  اْلم  ل ْيس  ك ذ ل ك  ، و  عُون  ين  ي ْسم  ع  الَّذ  يبُون  م  ْوت ى ي ْست ج  ا أ ْن ي ُكون  اْلم  إ نَّم  ، و  يبُون  ْست ج 

مْ  ُ ت ع ال ى ع ْنُهْم أ نَُّهْم يُْبع ثُون  ُمْست أْن فًا ب ه   .أ ْخب ر  َّللاَّ

ْقُف ع ل ى ق ْول ه  / 1 ْن ه ذ ا اْلو  أ ْقب ُح م  ْبت د اُء ب ق ْول ه   ﴾ومن يقل منهم﴿ ﴾ل ق ْد كفر الذين قالوا﴿: و  اال  إ نَّ َّللاَّ  ﴿: و 

يُح اْبُن مريم س  ْبت د اء   ﴾إني إله﴿، ﴾إن هللاا ثالث ثالثة﴿، ﴾ُهو  اْلم  ذ ا ف ي اال  يُل ب ه  ْعن ى ي ْست ح  ثْلُهُ ف ي اْلقُْبح   ، أل  نَّ اْلم  م  و 

ْقُف ع ل ى ُ ﴿: اْلو  َّللاَّ ي ك ف ر  و  ت  الَّذ  ب ُههُ  ﴾مثل السوء وهلل﴿و  ﴾ف بُه  ش   .و 

اب  ن ْحو  و /1 يج  ْقُف ع ل ى النَّْفي  دُون  ُحُروف  اإْل  أ ْشن ُع اْلو  ْن ه ذ ا و  إ نَّ ﴿ :نحوو، ﴾ال  إ ل ه  إ الَّ هللاا﴿: أ ْقب ُح م 

ب   ي ْست ْحي يَّللاَّ  ال  فإنه يوهم غير ما أراده هللاا تعالى، فإنه يوهم وصفا ال يليق بالباري سبحانه  ،﴾أن ب ضر 

بُوا الصَّالة  ﴿ :وتعالى، ونحو ْقف  ع ل ى و ،يوهم إباحة ترك الصالة بالكلية ﴾ال ت ْقر  ي ك ف ر  ﴿ن ْحو  اْلو  ت  الَّذ  ف بُه 

 ُ َّللاَّ يإ نَّ َّللاَّ  ال  ﴿: نحو، و  ﴾و  ُ ﴿: نحو، و  ﴾ي ْهد  َّ  ﴿: نحو، و  ﴾ال  ي ْبع ُث َّللاَّ ّلِل  ث ُل السَّْوء  و  ة  م  ر  نُون  ب اْْلخ  ين  ال  يُْؤم   ،﴾ل لَّذ 

ي اذُ ب اّلِلَّ  ت ع ال ىم اْلع  ا ال  ي ل يُق و  ي إ ل ى م  دّ  يُؤ  ْعن ى و  يُل اْلم  ا يُح   .م 

 

 .الوقف على مرسوم الخط :ثانيالمطلب ال

وكان أحد هذه األقسام  ،كان الوقف ينقسم أوالً إلى ثالثة أقسام كما تقدم ذلك في بابهلما : تمهيد

وكان متعلق هذا الوقف الرسم العثماني كان البد للقارئ من معرفة ( بالباء الموحدة)الوقف االختباري 

ومعرفة التاء  ،طرف من هذا الرسم وعلى وجه الخصوص معرفة المقطوع والموصول من الكلمات

ً حال انقطاع نفسه أو اختباره  ،المجرورة والمربوطة وعلى  ،(بالموحدة)ليقف على المقطوع مقطوعا

وعلى المربوطة بالهاء ، على المرسوم بالتاء المجرورة تاءالموصول موصوالً عند انقضائه كذلك و

إجماعاً حسبما ورد رسمه في المصاحف العثمانية
(1)

. 

 .مرسوم الخط علىأصول مذهب اإلمام نافع في الوقف : الفرع األول

ةُ إ ل ْيه  ا اج  ا ت ْدُعو اْلح  ف  ف يم  اح  ص  ْرُسوم  اْلم  اء  ع ل ى لُُزوم  م  ْقر  ةُ اإْل  أ ئ مَّ ع  أ ْهُل اأْل د اء  و  ْخت ي اًرا أ ْجم 

اًرا ر  اْضط  ذ ل ك   ،و  ، و  اء  ج  ا ف ي اْله  ه  ْسم  ْفق  ر  ا ع ل ى و  ْسُؤول  ع ْنه  ا، أ و  اْلم  ل ْيه  ْوقُوف  ع  ة  اْلم   ف يُوق ُف ع ل ى اْلك ل م 

ثْب ات   اإْل  ْذف  و  اْلح  ْبد ال  و  ن  اإْل  ر  م  اخ  صْ ; ب اْعت ب ار  اأْل و  ْن و  ْن ب ْعٍض م  ا م  ه  ات  ب ْعض  يك  اْلك ل م  ت ْفك  ا و  ق ْطعٍ، ف م  ٍل، و 

ْفُصواًل يُ  ا م  ْنُهم  ا ُكت ب  م  م  ا و  ْنُهم  ْوُصول ت ْين  ل ْم يُوق ْف إ الَّ ع ل ى الثَّان ي ة  م  ت ْين  م  ْن ك ل م  د ةٍ ُكت ب  م  اح  وق ُف ع ل ى ُكّل  و 

ا ْنُهم  ار  ف ي كُ  ،م  ة  اأْل ْمص  ُل ع ْن أ ئ مَّ ل ْيه  اْلع م  ي ع  أ د اًء ع ْن ن اف عٍ ه ذ ا ُهو  الَّذ  ا و  د  ذ ل ك  ن صًّ ر  ق ْد و  ، و  ار  ّل  اأْل ْعص 

ل فٍ  خ  ْعف ٍر و  أ ب ي ج  س ائ ّي  و  اْلك  ة  و  ْمز  ح  ٍم و  ع اص  أ ب ي ع ْمٍرو و  يع ،  ...و  م  ن ا ل ْلج  ْن ت ق دَّم  ْند  م  ع  ْند ن ا، و  ُهو  اْلُمْخت اُر ع  و 

دُ ن صٌّ  ي ال  يُوج  ُهو  الَّذ  اق ان يُّ و  ٍم اْلخ  اح  إ ل ى ذ ل ك  أ ش ار  أ بُو ُمز  ل ْين ا و  ذ  ع  ا أ خ  ْم ك م  ه  يع  م  ب ه  ن أُْخذُ ل ج  ، و  ف ه  ال  ب خ 

 :ب ق ْول ه  

اف قًا م  ُمو  ام  اْلك ال  ْند  إ تْم  ق ْف ع  اْلب ْحر   *******و  تْلُّو  ف ي اْلب ّر  و  ف ن ا اْلم  ل ُمْصح 
(2)

. 

                                                           
(1)

 .416: ، ص21: هداية القاري إلى تجويد كالم الباري، عبد الفتاح الشافعي، ج 
(2 )

 .114، 111: ، ص21: النشر في القارءات العشر، ابن الجزري، ج
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 .الوقف على أواخر الكلموالفرق بينه وبين  على مرسوم الخط عريف الوقفت: الفرع الثاني

 :على مرسوم الخط تعريف الوقف. أوال

أي خط المصاحف العثمانية التي كتبت : ما أثره الخط: صل الرسم األثر، ومعنى مرسوم الخطأ

 . -رضي هللاا عنه-عثمان بن عفان  زمن الخليفة الثالث

هللاا عنه للقيام بكتابة المصاحف أربعة من خيرة الصحابة، ومن حفاظ رضي « عثمان»فقد انتدب 

صلّى هللاا عليه -، وهو من األنصار، ومن كتاب الوحي للنبي -رضي هللاا عنه-زيد بن ثابت  :القرآن وهم

عبد ، -رضي هللاا عنه-، وهو الذي قام بمهمة جمع القرآن ألّول مرة زمن خالفة أبي بكر الصديق -وسلّم

 -عبد هللاا بن الزبير،-رضي هللاا عنه-سعيد بن العاص،-رضي هللاا عنه-بن الحارث بن هشام الرحمن 

وقد أجمع الصحابة رضوان هللاا عليهم على كتابة المصاحف وفقا للكيفية التي نفذها زيد  ،-رضي هللاا عنه

الكتابة: والمراد بالخط، بن ثابت ومن معه من الصحابة
(1)

. 

 :الوقف على أواخر الكلمالفرق بينه وبين . ثانيا

والفرق ...الوقف بالروم واإلشمام فصلوجعله الناظم فصال مندرجا تحت ": الطوالع في النجومجاء 

المقصود في هذا الفصل بيان ما يوقف عليه من حروف  أن ؛بين هذا الفصل وبين ما ذكر قبله في الباب

فما في هذا  ،كيفية االوقف على الحرف الكلمة المرسومة في المصحف، والمقصود مما ذكر قبله؛ بيان

الباب خاص بذات الحرف الموقوف عليه، وما قبله خاص بكيفية الحرف أي ما يعرض للحرف من حركة 

"وسكون
(2)

. 

 .هو على قسمين:أقسامه .الثالفرع الث

يٌّ : القسم األول طُّ اللَّْفظ  وهو : ق ي اس  ا ط اب ق  ف يه  اْلخ  وهو أكثرها م 
(3)

. 

يٌّ : القسم الثاني ح  ال  ْصٍل، أ ْو ف ْصلٍ وهو : اْصط  ْذٍف، أ ْو ب د ٍل، أ ْو و  ي اد ةٍ، أ ْو ح  ال ف هُ ب ز  ا خ  م 
(4)

.  

ثم الوقف على مرسوم الخط ينحصر في خمسة أقسام
(5)

: 

 .هاء السكت، األلف، الواو، الياء: كل ما رسم بـ :اإلثبات: األول

ه﴿بالبقرة، و ﴾ي ت س نَّه﴿فرسمت في سبع كلمات وهي؛ : هاء السكتـــــ  1 ت اب ي ه﴿باألنعام، و ﴾اْقت د  معا  ﴾ك 

س اب ي ه﴿بالحاقة، و ال ي ه﴿ ،﴾ح  ي ه﴿بالحاقة أيضا، و ﴾ُسْلط ان ي ه﴿ ،﴾م  اه   .بالقارعة ﴾م 

ْمدُ ﴿: ، ونحوستأتي في بابها حيث وقع إال ثالث مواضع ﴾ياأيها﴿: فنحو :األلفـــــ  1 ق اال  اْلح   ﴾و 

ُسوال  ﴿، و﴾الظُّنُون ا﴿، وبالنمل بّ ي﴿باألحزاب،  ﴾السَّب يال  ﴿و ﴾الرَّ ُ ر  نَّا ُهو  َّللاَّ  ، وكذلك ما كانت األلفبالكهف ﴾ل ك 

ل ي ُكونًا﴿: ، أو من نون التوكيد الخفيفة نحو﴾ايمً ح  ر  ﴿، ﴾اورً فُ غ  ﴿: مبدلة فيه من التنوين، نحو ، ﴾ل ن ْسف عًا﴿، و﴾و 

                                                                                                                                                                                     
 
(1)

 .111: ، ص21: الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، دمحم سالم محيسن، ج 
(2)

 .111: ، صالنجوم الطوالع على الدرر اللوامع، للملرغني 

 
(3)

 .111: ، ص21: النشر في القارءات العشر، ابن الجزري، ج 
 (4)

 .المصدر نفسه 

 
(5)

 .111، 114: ، صاللوامع، للملرغنيالنجوم الطوالع على الدرر  
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 ﴾ك أ يّ نْ ﴿، لرسمها في المصحف باأللف تشبيها لها بالمنون المنصوب، وأما ﴾إ ذًا أل  ذ ْقن اك  ﴿: وكذلك إذًا نحو

 .كانت من المنون فإنها يوقف عليها بالنون لرسمها في المصحف بها حيثما وقعت فإنها وإن

مْ ﴿: قوله تعالى فنحو :الواوـــــ  1 بّ ه  قُو ر  ا ي ش اءُ ﴿، و﴾ُكلَّ أُن اٍس  ن ْدُعو﴿و،  ﴾ُمال  ُ م   .﴾ي ْمُحو َّللاَّ

﴾: فنحو قوله تعالى :الياءـــــ  4 ن ين  ي اْلُمْؤم  أ ْيد  ة ﴾، و﴿و  ي الصَّال  اْلُمق يم  ﴾، و﴿و  ْرح  ، ﴿اْدُخل ي الصَّ

ُ﴾و  .﴿ف اتَّب عُون ي يُْحب ْبُكُم َّللاَّ

 .ثبت في الوصل أم حذففيوقف على ذلك كله لنافع باإلثبات على مقتضى رسمه سواء 

كل ما حذف من آخره األلف أو الواو أو الياء رسما فيوقف عليه بالحذف، سواء : الحذف: ثانيال

 .كان الحذف لجازم أم لغيره

 :االلف/1

ل ْم ي ْخش  إ الَّ َّللاَّ ﴾: نحو قوله تعالى: أ ـــــ المحذوف لجازم  .﴾ع ْن ط ائ ف ةٍ  يُْعف  ﴿إ ْن ، ﴿و 

﴾ :وهي حذوفة لغير الجازم وقعت في ثالثة مواضعمب ـــــ وال نُون  ﴿ي ا أ يُّه  بالنور، و  ﴿أ يُّه  اْلُمْؤم 

ُر﴾ ﴾ بالزخرف، و السَّاح  ن   .بالنور ﴿أ يُّه  الثَّق ال 

 :الواو /1

إ ْن ت ْدُع ُمثْق ل ةٌ ﴿: نحو قوله تعالى: أ ـــــ المحذوفة للجازم  .﴾ و 

ْنس انُ ﴿: ب ـــــ المحذوفة لغير الجازم وقعت في خمسة مواضع وهي ي ْدعُ اإْل  ي ْمُح ﴿ باإلسراء، و ﴾و  و 

ل   ُ اْلب اط  ب ان ي ة ﴾ و بالقمر، ﴾ي دُْع الدَّاع  ﴿ بالشورى، و ﴾َّللاَّ ن ْدُع الزَّ ن ين  ﴿بالعلق، و ﴿س  ال ُح اْلُمْؤم  ص   وبالتحريم،  ﴾و 

 .هذا الباب ألنه مفرد قيل هو ليس منهذا األخير 

 :الياء/ 1

ال  ت ْبغ  اْلف س اد  ﴿: نحو: أ ـــــ المحذوفة للجازم ُ ﴿،  ﴾و  ْن ي ْهد  َّللاَّ م   ﴾و 

ن ين  ﴿، و﴾اتَّق  َّللاَّ  ﴿: نحو: ب ـــــ المحذوفة لغير الجازم ُ اْلُمْؤم  س ْوف  يُْؤت  َّللاَّ ، ﴾الُمت عال﴿، و﴾و 

ي ا ق ْوم  ، و﴾والب اد  ﴿و ﴾، اْست ْغف ُروا﴾﴿و   .﴿ف اْره بُون 

 -رحمه هللاا–ومحله ما أبدل من هاءات التأنيث تاء في الرسم، فيقف عليه نافع  :بدالاإل: ثالثال

 :بالتاء، وجملة ما رسم بالتاء من األلفاظ المختومة بهاء التأنيث ثالثة عشر لفظا

في سبعة مواضع؛ بالبقرة، واألعراف، وهود، وأول مريم، والروم، وموضعين  "رحمت"/ 1

 .بالزخرف

في أحد عشر موضعا؛ بآخر البقرة، وآل عمران، والمائدة، وموضعين بإبراهيم، وثالثة  "نعمت"/ 1

 .مواضع بالنحل، ولقمان، وفاطر، والطور

 .في خمسة مواضع؛ باألنفال، وغافر، وثالثة مواضع بفاطر "سنت"/ 1

 .بسبعة مواضع؛ في آل عمران، والقصص، وموضعان بيوسف، وثالثة بالتحريم"امرأت"/ 4
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 .بهود ﴿ب ق يَُّت َّللاَّ ﴾/ 6

ُت ع ْيٍن﴾/ 1  .بالقصص ﴿قُرَّ

ت  َّللاَّ ﴾/ 7  .بالروم ﴿ف ْطر 

قُّوم  ﴿/ 1 ت  الزَّ ر   .بالدخان ﴾ش ج 

 .بآل عمران والنور ﴾ل ْعن ت  َّللاَّ  ﴿/ 4

يمٍ ﴿/ 12 نَُّت ن ع  ج   .بالواقعة ﴾و 

11 /﴾ ان  ْمر   .بالتحريم ﴿اْبن ت  ع 

 .موضعان بالمجادلة "معصيت"/ 11

بّ ك  اْلُحْسن ى﴾/ 11 ُت ر   .باألعراف ﴿ك ل م 

بالتاء اتّ باعا للرسم، كما وقف بالتاء أيضا على كل ما اختلف  -رحمه هللاا–فهذه كلها وقف عليها نافع 

﴾: في إفراده وجمعه نحو بّ ك  ُت ر  اتٍ : باألنعام ويونس وغافر، ونحو ﴿ك ل م  ر  ْن ث م  ا ت ْخُرُج م  م   بفصلت، ﴾﴿و 

ال  ت ْقن ُطوا ﴿: رسم نحوأما ما لم يبدل من هاءات التأنيث تاء في ال فكلها قرأها بالجمع ووقف عليها بالتاء،

ة  َّللاَّ   ْحم  ْن ر   .فإنه يقف عليه بالهاء ﴾م 

على ما قطع في الرسم من الموصول في اللفظ، أي أن  -رحمه هللاا–وقف نافع  :الموصول: لرابعا

 :كل ما قطع في الرسم يقف عليه بالقطع وإن كان متصال في اللفظ، وجملة ما رسم مقطوعا عشرون لفظا

باألعراف موضعان، وبهود موضعان، وبالتوبة، والحج، ويس، والدخان،  "أن ال ": ألولا

 .نبياء والعمل على القطعوالممتحن، ون، واختلف فيه في األ

باألنعام، واختلفت المصاحف فيها بالنحل  -المكسورة الهمزة، المشددة النون– "إ ّن ما": الثاني

 .والعمل على الوصل

بالحج ولقمان، واختلفت المصاحف فيها باألنفال  -المفتوحة الهمزة، المشددة النون– "ما أ نّ ": الثالث

 .والعمل على الوصل

﴾ في  -المكسورة الهمزة المخففة النون– "إ ْن ما": لرابعا ي نَّك  ا نُر  إ ْن م   .بالرعد ﴿و 

في غير البقرة والنحل، واختلفت المصاحف فيه بالنساء، والشعراء، واألحزاب  "أين ما": الخامس

 .والعمل على قطع موضع الشعراء ووصل موضعي النساء واألحزاب

 .كل ما جاء في القرآن -بفتح الهمزة– "أن لم": السادس

 .في غير هود، وموصول بهود -بكسر الهمزة– "إ ن لم": السابع

 .الكهف والقيامة في غير "أن لن": الثامن

 .باالعراف "عن ما ": التاسع
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 .على القطع بالنساء، والروم، واختلفت المصاحف فيه بالمنافقون والعمل "من ما": العاشر

 .بالنساء، والتوبة والصافات وفصلت "أم من": الحادي عشر

 .بالنجم، والنور "عن ما": الثاني عشر

 .كل ما في القرآن "حيث ما": الثالث عشر

ا ُردُّوا﴾: بإبراهيم، واختلفت المصاحف في "كل ما": الرابع عشر ل ْت﴾و بالنساء، ﴿ُكلَّ م  ا د خ   ﴿ُكلَّم 

ةً﴾باألعراف، و اء  أُمَّ ا ج  ﴾المؤمنون، و ﴿ُكلَّ م  ا أُْلق ي  م 
، والعمل على قطع موضع النساء، وموضع بالملك ﴿ُكلَّ

 .المؤمنون ووصل الباقين

ْوا ب ه  أ ْنفُس ُهمْ ﴿؛ في سبعة مواضع "بئس ما":الخامس عشر ا ش ر  ل ب ئْس  م  ا ﴿ ثالث البقرة،  ﴾و  ف ب ئْس  م 

انُُكمْ ﴿وأربعة بالمائدة، واختلفت المصاحف في السابع وهو بآل عمران، ﴾ي ْشت ُرون   ا ي أُْمُرُكْم ب ه  إ يم  ثاني  ﴾ب ئْس م 

ا وأما البقرة، والعمل على الوصل،  ْوا ب ه  أ ْنفُس ُهْم﴾﴿ب ئْس م  ي﴾أول البقرة، و اْشت ر  ْن ب ْعد  ل ْفتُُمون ي م  ا خ   ﴿ب ئْس م 

 .باألعراف فموصوالن باتفاق

بأحد عشر موضعا،؛ ثاني البقرة وبالمائدة، وموضعان باألنعام وباألنبياء  "في ما": السادس عشر

عراء مقطوع باتفاق،  والعشرة الباقية والنور والشعراء والروم، وموضعان بالزمر وبالواقعة، وموضع الش

 .مختلف فيها واألكثرون على الفصل

 .بالنحل وأول األحزاب وبالحشر "كي ال": السابع عشر

 .بغافر والذاريات "يوم هم": الثامن عشر

 .بالنساء والكهف والفرقان والحاقة "مال": التاسع عشر

ن اٍص﴾: من "والت": العشرون ين  م  ت  ح  ال   .ص: ب ﴿و 

فجميع ما كتب  مفصوال اسما  أو غيره يجوز الوقف فيه على الكلمة األولى والثانية لنافع وغيره 

 .عند الضرورة أو االختبار، وال يجوز الوقف على شيء من ذلك اختيارا لقبحه

–وقف عليه نافع  كل ما وصل في الرسم وإن كان مقطوعا بحسب األصل :المفصول: لخامسا

﴾﴿: بالوصل نحو  -رحمه هللاا ا اْفت د ْت ب ه  – البقرة، وقد اقتصر صاحب الدرر وتبعه في ذلك الشارح ف يم 

 .على المقطوع اكتفاء بذكره عن ذكر مقابله وهو الموصول -المارغيني
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 : لثالمحور الثا

 التعريف بعلم الرسم وأهم قواعده
 :تمهيد

وال يزالون، ال يفصلون بين حفظ القرآن ورسمه، ودرج على ذلك سلفهم  إن أهل المغرب كانوا

وال يسمى الحافظ حافظا، حتى يتقن حفظ القرآن مع حفظ رسمه حرفا  تمفيعتقدون أن الحفظ لن ي ،وخلفهم

حرفا وكلمة كلمة، فتقرر عندهم أن المكتوب والمحفوظ شيء واحد، ال يمكن الفصل بينهما، وال يخطر 

ببالهم غير ذلك، فهذا معتقدهم، ويبالغ الشيخ المقرئ في المحافظة على الرسم في اللوح من أول الحفظ مع 

فهذه طريقة المغاربة في الحفظ، ولم نسمع أحدا منهم شكا من أمر صعوبة الرسم، بل  ،المبتدئينتالميذه 

ا مع رسمه وال يجاز الطالب إال على حفظ القرآن عرضا وسماع، ونه مسلّما ألنه رسم زيد بن ثابتيأخذ

رسمه معا، ما ذكره والدليل على ما للمغاربة من تفوق في حفظ القرآن، وإتقان ، وإعرابه بالنقط والشكل

فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان، االقتصار على تعليم القرآن فقط، » :عبد الرحمن بن خلدون إذ قال

وهذا مذهب أهل األمصار من المغرب في »: إلى أن قال ،«وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائله

ير، إذا رجع إلى مدارسة القرآن الكريم بعد طائفة ولدانهم إلى أن يجاوزوا البلوغ إلى الشبيبة، وكذا في الكب

فابن خلدون يقرر أن األوالد يتعلمون  ،«من عمره، فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه ممن سواهم

ولعل هذه هي ، ظون القرآن عرضا فهم فيه متفوقونالرسم مع تعليم القرآن ويحفظون رسمه كما يحف

« بالقرآن»، فسمي ن على القرآن الكريم، من بين التسميات الكثيرةالحكمة من إطالق تسميتين مشهورتي

كونه « قرآنا»: روعي في تسميته» :وبين ذلك العالمة الدكتور دمحم عبد هللاا دراز، فقال، «بالكتاب»وسمي 

كونه مدّونا باألقالم، فكلتا التسميتين من تسمية الشيء « كتابا»: متلوا باأللسن، كما روعي في تسميته

لمعنى الواقع عليه، وفي تسميته بهذين االسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين، ال في با

فال ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق ... موضع واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور، والسطور جميعا 

ي وضع عليها أول مرة، وال يئته الته الرسم المجمع عليه من األصحاب المنقول إلينا، جيال بعد جيل، على

بقي  وبهذه العناية المزدوجة، الحفاظ باإلسناد الصحيح المتواترثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند 

فتوافرت العناية من جهتين مختلفتين من جهة حفظه وعرضه، ومن جهة رسمه ، «القرآن محفوظا

حيث دعا من يكتب الوحي إلى  -عليه وسلّم صلى هللاا-وإعرابه بالنقط، وهذا واضح من فعل الرسول 

وواضح أيضا من المصاحف التي أرسلها سيدنا ، لقي والرواية ومعارضته على جبريلجانب العرض والت

عثمان إلى اْلفاق حيث أنفذ مع كل مصحف قارئا، فتالزمت الكتابة في الخط مع الحفظ والعرض منذ 

األعصار واألمصار، وإلى أن يرث هللاا األرض ومن بداية النزول، ومضت على ذلك األجيال في كل 

عليها
(1)

. 

 

 .همزاياو الرسم العثمانيتعريف : المطلب األول

 :.الفرع األول

رضي هللاا  -رسم القرآن بالطريقة التي تمت على عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفانهو : تعريفه

التي وكل إليها أمر استنساخ مصاحف ، وهي الطريقة التي اتبعتها اللجنة الرباعية المتقدمة -عنه

(2).األمصار
.
 

                                                           

 
(1)

 .112 -111: ، ص21: مختصر التبيين لهجاء التنزيل، أبو داود األندلسي، ج 
(2)

 .112: إلى تفسير القرآن وعلومه، عدنان دمحم زرزور، ص مدخل 
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 .مزايا الرسم العثماني: الفرع الثاني

لهذا الرسم مزايا وفوائد: لصاحبه "مناهل العرفان"جاء في 
(1)

: 

الداللة في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر اإلمكان وذلك أن قاعدة الرسم لوحظ فيها  / 1

الكلمة تكتب : ، مثالهأن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل هاتين القراءتين أو األكثر

ان  إ ْن ه ذ ان  ل س اح  ﴿: بصورة واحدة وتقرأ بوجوه متعددة قوله تعالى : رسمت في المصحف العثماني هكذا ﴾ر 

ر ألف وال من غير نقط وال شكل وال تشديد وال تخفيف في نوني إن وهذان ومن غي "إن هدان لساحران"

 :بـومجيء الرسم كما ترى كان صالحا عندهم ألن يقرأ ، ياء بعد الذال من هذان

ذ يخفف النون في إن قراءة حفص إ، ددون نون إن ويخففون هذان باأللفقراءة نافع ومن معه إذ يش

 .من القراءات وغيرها...، وهذان باأللف

ْن : فادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة وذلك نحو قطع كلمة أم في قوله تعالىإ/ 1 ﴿أ ْم م 

يالً﴾ ووصلها في قوله تعالى ك  ْم و  ل ْيه  اٍط : ي ُكوُن ع  ر  ً ع ل ى ص  يّا ي س و  ْن ي ْمش  ُمْست ق يٍم﴾ إذ كتبت هكذا أمن ﴿أ مَّ

للداللة على أنها أم المنقطعة التي بمعنى ، وكتابتهما ميما واحدة مشددة فقط بإدغام الميم األولى في الثانية

 .بل ووصل أم الثانية للداللة على أنها ليست كتلك

اء  ب ن ْين اه ا ﴿: الداللة على معنى خفي دقيق كزيادة الياء في كتابة كلمة أيد من قوله تعالى/ 1 السَّم  و 

على  ،وذلك لإليماء إلى تعظيم قوة هللاا التي بنى بها السماء وأنها ال تشبهها قوة ﴾ب أ ْيدٍ ﴿إذ كتبت هكذا  ﴾ب أ ْيدٍ 

 ."زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى": حد القاعدة المشهورة وهي

ي اْلقُْرب ى﴿داللة على أصل الحركة مثل كتابة الكسرة ياء في قوله سبحانه ال/ 4 إ يت اء  ذ  إذ تكتب  ﴾و 

ق ين  ﴿: ومثل كتابة الضمة واوا في قوله سبحانه ﴾ذي القربى ےْ وإيتاء﴿هكذا  يُكْم د ار  اْلف اس  إذ كتبت  ﴾س أُر 

الصلوة الزكوة : والزكاة إذ كتبا هكذا ومثل ذلك الداللة على أصل الحرف نحو الصالة ،﴾سأوريكم﴿هكذا 

 . ليفهم أن األلف فيهما منقلبة عن واو

ومثل ، ء مفتوحة داللة على لغة طيىءفادة بعض اللغات الفصيحة مثل كتابة هاء التأنيث تاإ/ 6

﴾ ے﴿ي ْوم  ي أْت  : قوله سبحانه لَُّم ن ْفٌس إ الَّ ب إ ْذن ه  كتبت بحذف الياء هكذا ﴿يأت﴾ ،ال ت ك 

 .للداللة على لغة هذيل ،

لوا على هذا الرسم العثماني ك  حمل الناس على أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال وال يتَّ / 1

 :وينضوي تحت هذه الفائدة مزيتان ،ير مطابق للنطق الصحيح في الجملةالذي جاء غ

ولهذا قرر العلماء أنه ، وتجويدهإحداهما التوثق من ألفاظ القرآن وطريقة أدائه وحسن ترتيله أ ـــــ 

 .بل ال بد من التثبت في األداء والقراءة باألخذ عن حافظ ثقة. ال يجوز التعويل على المصاحف وحدها

اتصال السند برسول هللاا ملسو هيلع هللا ىلص وتلك خاصة من خواص هذه األمة اإلسالمية امتازت بها على ب ـــــ 

 .سائر األمم

 

                                                           
(1)

 .171، 171: ، ص21: مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، ج 

   17: من باب الوقف على مرسوم الخط، ص( بدالاإل)انظر القسم الثالث 

  على قراءة من يحذف الياء الزائدة كقراءة حفص مثال. 
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الرسم العثماني قواعد: المطلب الثاني
(1)

. 

 :تمهيد

الكتابة رموز خطية لتمثيل أصوات اللغة المنطوقة، فالخط دليل على اللفظ واللفظ دليل على المعنى، 

واألصل مطابقة المكتوب للمنطوق به في ذوات الحروف وعددها، والرسم العثماني أكثره موافق لقواعد 

وتميز عنه بخصائص اعتنى علماء القراءات ببيانها باسم ما يعرف الرسم القياسي إال أنه خالفة في أشياء 

ما وقع فيه الحذف، ما : ا ابن وثيق األندلسي في خمسة فصول وهيهقواعد الرسم العثماني، وقد جمع: ـب

لى حرف، أحكام الهمزات، ما وقع فيه من القطع والوصل، وزاد يه الزيادة، ما وقع فيه قلب حرف إوقع ف

ما فيه قراءتان كتب على إحداهما: نهم السيوطي فصال سادساالمتأخرون م
(2)

 :؛ وفيما يلي بيان كل قسم

 : الحذف. الفرع األول

 .هو اإلسقاط واإلزالة: الحذف
 :وهو في الرسم العثماني ثالثة أقسام

: البقرة] ﴾وإذ وعدنا﴿: نحو؛ وهو الحذف الذي يكون لبعض القراءات دون بعض :حذف إشارة - 1

 .حيث تحذف األلف في الخط إشارة لقراءة أبي عمرو، والذي يقرأها بحذف األلف[ 61

وهو الحذف الذي ال يختص بكلمة دون مماثلها، بل هو حذف يشمل ما كثر : حذف اختصار - 1

 .دورانه واطرد

 (.ذريت -العلمين: )وذلك نحو حذف ألف جمع المذكر السالم في نحو

وهو الحذف المختص بكلمة أو كلمات في أماكن معينة، دون نظائرها : حذف اقتصار - 1

: األنفال] ﴾الميعد﴿ :؛ نحوومثيالتها، وذلك نحو حذف ألفات الكلمات التالية في أماكنها المشار إليها فحسب

﴾ ، [41: الرعد] ﴾الكفّر﴿، [41  [.44: النساء]﴿ي ْعفُو 

 :حروف المد الثالثة والالم والنون :ما يحذف من حروف الهجاء في المصاحف خمسة، هيو

"سمير الطالبين"وهي على قسمين كما جاء في : حذف األلف. أوال
(3)

: 

حذف ألف جمع ، حذف ألف جمع المذكر السالم؛ ما يدخل تحت قاعدة وهو خمسة أنواع :األول

األعجمية، ، حذف ألف ضمير الرفع المتصل، حذف ألف التثنية، حذف ألف األسماء المؤنث السالم

 .ما ال يدخل تحت قاعدة وهو الجزئيات تكررت أم لم تتكرر :الثانيو

 :ما يدخل تحت قاعدة: القسم األول

تحذف ألف جمع المذكر السالم وما ألحق به، نحو؛  :حذف ألف جمع المذكر السالمـــــ  1

-  ﴾ءاخرين﴿، ﴾ءامنين﴿: نحو مهموزا إذا لم يكن... ﴾هديناالمج﴿ ،﴾بلينامتق﴿، ﴾لحيناالص﴿، ﴾لميناالع﴿

، ﴾السئحون﴿و ﴾التئبون﴿إال في  ،فيإثباتها وعليه العمل -مهموز العين– ﴾قائلون﴿، ﴾خائفين﴿، -مهموز الفاء

                                                           
 (1)

 .124 -11: سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين، علي دمحم الضباع، ص 
(2 )

 ...121: الميسر في علم رسم المصحف، غانم قدوري الحمد، ص
(3 )

 .11: الكتاب المبين، علي دمحم الضباع، صسمير الطالبين في رسم وضبط 
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، ﴾لخاطئين﴿، و﴾خاسئين﴿، و﴾الصابئون﴿، و﴾الصابئين﴿، حمال على ما جاورها، وأما ﴾الصئمين﴿و

 ، أو، فقيل بالحذف واختلف النقل فيه عن الداني﴾فمالئون﴿، و﴾من الخاطئين﴿و ،﴾الخاطئون﴿و ،﴾خاطئين﴿و

في الصافات  ﴾طاغين﴿بالمعارج،  ﴾غاوين﴿بالمؤمنون والصافات، و ﴾راعون﴿: وذلك في منقوصا ما كان

، أو والخالف في غيرها ﴾طاغون﴿في ص والنبأ، فروي عن الداني إثبات األلف في  ﴾للطاغين﴿ون، و

ي عن الداني وأما غيرها فرو فتثبت ألفه -المهموز أو المشدد– ﴾برادّي﴿، ﴾لذائقون﴿: نحو محذوف النون

، ﴾نيالضالّ ﴿: نحو بعد ألفه تشديد مباشرما ، أو ، والخالف في غيرها﴾مالقوه﴿و ﴾مالقوا﴿حذفها في 

 ﴾أكَّالون﴿فروي عن الداني الحذف في  ﴾لوناأكَّ ﴿و ﴾التّوابون﴿: نحو ال، أو مفرده على وزن؛ فعّ ﴾الصافّون﴿

: الىّ فعّ و، ﴾الحواريين﴿، و﴾الحواريون﴿نحو  فعالىّ أما ما كان على وزن  ، والخالف في غيرها

 .فاختلف النقل فيه عن الداني ﴾الربّانين﴿، و﴾الربانيون﴿

 :تحذف ألف جمع المؤنث السالم في موضعين :ؤنث السالممحذف ألف جمع الـــــ 1

إال  ،﴾ءاياتنا﴿، ﴾كلماته﴿، ﴾البيّنات﴿، ﴾المؤمنات﴿، ﴾مسلمات﴿: ـــــ إذا كان ذا ألف واحدة نحو أ

على الراجح،  ﴾جنات﴿و ﴾روضات﴿كيف جاء، وإال  ﴾سيئات﴿الثاني والثلث من سورة يونس، وإال  ﴾ءاياتنا﴿

 .عند بعض المتأخرين ﴾غمرات﴿و ﴾حسرات﴿: في األعراف وطه، وما قل دوره نحو ﴾سوءات﴿وإال 

، ﴾قانتات﴿، ﴾الصالحات﴿: ـــــ إذا كان ذا ألفين؛ فإن لم يكن بعد ألفه األولى همزة أو تشديد نحو ب

، وإن كان بعده همز أو تشديد وأقلها على حذف الثانية فاكثر المصاحف على حذف ألفيه... ﴾السماوات﴿

 .المصاحف على حذف ألفيه فجلُّ  ﴾الّصافّات﴿، ﴾الصائمات﴿: نحو

الواقعة فاعال إذا تصل بها ضمير  "نا"تحذف  ألف : ـــــ حذف ألف ضمير الرفع المتصل 1

 ...﴾ووعدناكم﴿، ﴾أنجيناكم﴿، ﴾ءاتيناك﴿، علمناه، ﴾زدناهم﴿:  النصب نحو

نص الداني على حذف ألف التثنية غير المتطرفة في جميع القرآن إال : ـــــ حذف ألف التثنية 4

﴾وأجمعت المصاحف على رسم  فبالوجهين،، ﴾تكذّبان﴿ بالمائدة بدون ألف بعد الياء ليحتمل  ﴿اأْل ْول ي ان 

 .القراءتين

، عجمية الزائدة على ثالثة أحرفالمراد بها األسماء األ :ــــــ حذف ألف األسماء األعجمية 5

 :وجملتها واحد وعشرون اسما، وهي على قسمين

 : أ ـــــ قسم كثر استعماله وهو تسعة أسماء هي

 .إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، عمران، هارون، لقمان، سليمان، تحذف فيها األلف اتفاقا/1

 داود بإثبات األلف اتفاقا/ 1

 .إسرائيل اختلفت المصاحف فيها/  1

 :ب ـــــ قسم لم يكثر استعماله وهو اثنا عشر اسما

 .ياجوج، ماجوج بإثبات األلف اتفاقاطالوت، جالوت، / 1

 .هاروت، ماروت، قارون اختلفت المصاحف فيها/ 1

 .ميكائيل بحذف األلف ورسم ياء مكانها الحتمال القراءات/ 1
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 .هامان بحذف األلف التي بعد الميم/ 1

، وقد رتبها صاحب ما ال يدخل تحت قاعدة وهو الجزئيات تكررت أم لم تتكرر: ثانيالقسم ال

يسعها المقام لذا سأذكر بعضا منها  على حسب ترتيب حروف المعجم؛ وهي كثيرة ال "سمير الطالبين"

 .على سبيل التمثيل فقط

في الممتحنة،  ﴾برءاؤ﴿في أول يوسف والزخرف،  ﴾ءاناقر﴿؛ نحو حذف األلف بعد الهمزةـــــ 

كتاب كيف جاء سوى : األلباب، ورهبانهم، وباخع، حذف األلف بعد التاء نحو: وحذف األلف بعد الباء نحو

ت اٌب﴾: أربعة مواضع هي ٍل ك  ْعلُوٌم﴾بالرعد، و ﴿ل ُكّل  أ ج  ت اٌب م  ْعلُوٌم﴾بالحجر، و ﴿ك  ت اٌب م  ت اٍب بالكهف، و ﴿ك  ﴿ك 

كيف  ﴾تجارة﴿كيف جاء، حذف األلف بعد الجيم نجو؛  ﴾ميثاق﴿الثاء نحو؛ ، حذف األلف بعد بالنمل ُمب يٍن﴾

 ﴾خاشعا﴿و ﴾خاشعة﴿حذف األلف بعد الخاء نحو؛ كيف جاء،  ﴾أصحاب﴿جاء، حذف األلف بعد الحاء نحو؛ 

كيف  ﴾ذلك﴿، حذف األلف بعد الذال نحو؛﴾بل ادّارك﴿، و﴾ادّارتم﴿نحو؛  دالحذف األلف بعد الفي الحشر، 

، حذف األلف بعد الزاي ﴾سرابيل﴿، ﴾دراهم﴿، ﴾ميراث﴿بالتوبة، حذف األلف بعد الراء نحو؛  ﴾أذان﴿جاء، 

حذف  حيث وقع، ﴾ساحر﴿كيف جاء،  ﴾مساكين﴿، حذف األلف بعد السين نحو؛ ﴾تزاور﴿، و﴾فأزالهما﴿نحو؛ 

حذف األلف بعد كيف جاء،  ﴾مشارق﴿وما اشتق من مادته اسما أو فعال،  ﴾تشابه﴿األلف بعد الشين نحو؛ 

  ﴾مضاعفة﴿كيف جاء، حذف األلف بعد الضاد نحو؛  ﴾أبصار﴿وكيف جاء،  ﴾نصارى﴿الصاد نحو؛ 

كيف  ﴾شيطان﴿كيف جاء، و ﴾سلطان﴿، وسائر أفعال المضاعفة، حذف األلف بعد الطاء نحو؛ ﴾يضاعفها﴿و

، حذف ﴾ظاهر اإلثم﴿و، ﴾لم يظاهروا﴿جاء، حذف األلف بعد الظاء نحو؛ ما اشتق من مادة ظهر نحو؛ 

 ﴾غاشية﴿و ﴾غافل﴿، حذف األلف بعد الغين نحو؛ ﴾تعالى﴿، و﴾عاقدتم﴿، و﴾عاقدت﴿األلف بعد العين نحو؛ 

، حذف األلف بعد القاف نحو؛ سائر أفعال القتال ﴾الضعفاؤا﴿، ﴾دفاع﴿كيف أتيا، حذف األلف بعد الفاء نحو؛ 

في  ﴾سكارى﴿في العلق،  ﴾كاذبة﴿عد الكاف نحو؛ ، حذف األلف ب﴾حتى يقاتلوكم﴿، و﴾وال تقاتلوهم﴿نحو؛ 

 ،﴾ساللة﴿، ﴾أغالل﴿، ﴾سالسل﴿، ﴾خالل﴿، و﴾إله﴿ ،﴾اللهم﴿، ﴾هللاا﴿الحج والنساء، حذف األلف بعد الالم نحو؛ 

، ﴾إيمان﴿، ﴾أيمان﴿بآل عمران،  ﴾مالك الملك﴿بالفاتحة، و ﴾مالك﴿، حذف األلف بعد الميم نحو؛ ﴾ظالل﴿

، حذف األلف بعد الهاء نحو؛ ﴾مناسككم﴾، ﴾منافع﴿كيف جاءت، حذف األلف بعد النون نحو؛  ﴾أعمال﴿

، ﴾واعدنا موسى﴿، حذف األلف بعد الواو نحو؛ ﴾بجهالة﴿كيف أتيا،  ﴾شهادة﴿و ﴾برهان﴿كيف جاء،  ﴾رأنها﴿

 .، ياء النداء﴾القيامة﴿كيف جاء،  ﴾الشياطين﴿، حذف األلف بعد الياء نحو؛ ﴾إخوان﴿، ﴾أموات﴿، ﴾أبواب﴿

 :ياءحذف ال. ثانيا

موضع بالبقرة  ﴾الداع﴿؛ حذف الياء األصلية من واحد وعشرين كلمة في ثالثين موضعا من ذلك/ 1

﴾وموضعين بالقمر،  ن ين  ﴾، بيونس ﴿نُْنج  اْلُمْؤم  ﴾بهود،  ﴿ي ْوم  ي أْت  ﴾بالرعد،  ﴿اْلُمت ع ال  بالكهف  ﴿اْلُمْهت د 

﴾، واإلسراء ا تُْغن   .بالقمر ﴿ف م 

وحذفت الياء الزائدة في تسع وستين كلمة في ماْئتين وأربعة وعشرين موضعا من ذلك؛ / 1

موضعين  ﴾د ع ان  ﴿موضعان بالبقرة، وفي النحل والمؤمنون والزمر،  ﴾اتَّقُون  و  ﴿بالبقرة والنحل،  ﴾ف اْره بُون  ﴿

ن  اتَّب ع ن  ﴿بالبقرة،  م  افُون  ﴿و ﴾و  خ  مْ ﴿موضعين بإبراهيم،  ﴾دُع اء  ﴿بآل عمران،  ﴾و  ف ه  رب  بقريش، ويا ﴾إ يال 

في ستة وأربعين موضعا، واختلفت المصاحف  ﴾قومي﴿ورب بياء النداء حذفت في سبع وستين موضعا، و

ْوفٌ ﴿في  ب اد  ال  خ   .زخرف، فرسمت في العراقية بدون ياء وفي البقية بالياءبال ﴾ي ا ع 

﴾ا﴿رسم كل من / 1 يّ ين  ار  و  ﴾، ْلح  يّ ين  ﴾ ،﴿اأْلُّم  بَّان يّ ين  ﴿ ،﴿النَّب يّ ين  تلف في أيهما بياء واحدة، واخ ﴾ر 

 .محذوفة
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﴾ ﴿يُْحي ي﴾، ﴿ي ْست ْحي ي﴾رسم كل كلمة وقع في آخرها ياءان ثانيتهما ساكنة بياء واحدة نحو؛ / 4 ل يّ ي   .﴿و 

 : واوحذف ال. ثالثا

ْنس اُن﴾رسم / 1 ي ْدُع اإْل  ب ان ي ة ﴾بالقمر، و ﴿ي ْدُع الدَّاع ﴾، باإلسراء، و﴿و  ن ْدُع الزَّ ُ﴾بالعلق، و ﴿س  ي ْمُح َّللاَّ  ﴿و 

﴾بالشورى، و ن ين  ال ُح اْلُمْؤم  ص   .بالتحريم، بحذف الواو ﴿و 

ْوُءود ةُ ﴿، و﴾ي ْست ُوون  ﴿رسم كل كلمة اجتمع فيها واوان ثانيتها بعد ضم واتصلتا خطا نحو؛ / 1 ، ﴾اْلم 

 .بواو واحدة ﴾اْلغ اُوون  ﴿، و﴿د اُوودُ ﴿و

 : المحذف ال. رابعا

ئ ي﴾رسم الليل حيث وقعت، و باألحزاب والمجادلة والطالق، والتي بصيغة المفرد والجمع،  ﴿الالَّ

 .بالم واحدة.... الذي، الذين، الذْين : كيف جاء نحووالذي 

 : نونحذف ال. خامسا

نَّا﴿رسم / 1 ﴾ ن﴿ف نُ  ، و﴾ت أْم  ي  ﴾ بيوسف، و ّج  ن ين  ي اْلُمْؤم   .باألنبياء بنون واحدة ﴿نُْنج 

 .الذي يزاد في المصاحف من حروف الهجاء ثالث؛ األلف، الياء؛ الواو: زيادةال .ثانيالفرع ال

 :زيادة األلف. أوال

نَّهُ اْ أل   ﴿بزيادة األلف بعد الميم حيث وقعا، وفي  ﴾ماْئتين﴿و ﴾ماْئة﴿رسم / 1 بالنمل، وفي  بعد الالم ﴾ْذب ح 

نَّاْ ﴿ بّ ي ﴾ل ك  ُ ر  بعد الشين بالكهف، وبعد نون أنا حيث وقع ﴾ےءٍ اْ ل ش  ﴿، وُهو  َّللاَّ
(1)

باألحزاب، وبعد  ﴾الظُّنُون ا﴿، و

ُسوال  ﴿الم  ْ ﴿باألحزاب أيضا، و ﴾السَّب يال  ﴿، و﴾الرَّ ال  س  ، وبعد الهمزة المصورة واوا في (الدهر)باإلنسان  ﴾س ال 

الباء  ، وقبل﴾االربو﴿بالنساء، وبعد األلف المرسومة واوا في  ﴾اإن امرؤو ﴿ووأخواتهما،  ﴾اتفتؤْ ﴿و ،﴾اجزاؤ﴿

بيوسف  ﴾ياْيئس﴿بيوسف، وبين الياءين في  ﴾تاْْيأ ُسواْ ﴿ء والياء في كلمة ال االت في كلمة ابن حيث أتى، وبين

 .بالزمر والفجر ﴾ءےوجاْ ﴿بعد الجيم في في بعض المصاحف المدنية زيادة األلف والرعد، و

نُواْ اء  ﴿زيادة األلف بعد واو الجمع المتطرفة المتصلة بالفعل أو باسم الفاعل نحو؛ / 1 ال  ﴿و، ﴾م 

دُوا فُواْ ﴿و ،﴾ف اْسع ْوا﴿و ،﴾تُْفس  لُواْ ﴿و ،﴾ك اش  اُءو﴿، و﴾واءُ ب  ﴿، واستثني، ﴾ُمْرس  بالبقرة،  ﴾ف اُءو﴿، حيث وقعا، و﴾ج 

ع ت و﴿و ُءو﴾بسبأ،  ﴾س ع و﴿بالفرقان، و ﴾و   .بالحشر ﴿ت ب وَّ

ائ يل﴿زيادة األلف بعد الواو المتطرفة في / 1 حيث وقع، وبعد الواو المتطرفة  ﴾واْ أُول﴿و، ﴾ب نُواْ إ ْسر 

ن ْبلُو  ﴿و ،﴾اْ ي ْربُو﴿و ،﴾اْ أ ْشُكو﴿الواقعة الما في الفعل المسند إلى المفرد نحو؛  ُكمْ  اْ و  ، إال ﴾اْ ل ْن ن ْدُعو  ﴿و ،﴾أ ْخب ار 

 .في النساء، وكذا كلمة ذو حيث وقعت ﴾أ ن ي ْعفُو ع ْنُهم﴿أنها حذفت في كلمة 

 :ياءزيادة ال. ثانيا

ےْ ﴿زيادة الياء في / 1 ي ت ْلق اء  ےْ ﴿ بيونس، و ﴾ن ْفس  إ يت اء  ي اْلقُْرب ى و  ےْ ﴿ بالنحل، و ﴾ذ  ْن آن اء  م    ﴾الْيل   و 

ےْ ﴿ بطه، و اء  ر  ْن و  ابٍ  م  ج  ْفتُونُ يب أ يّ  ﴿بالشورى،  ﴾ح  بآل عمران  ﴾أ ف إ ْين﴿، وبالذاريات ﴾دٍ يْ ب أ ي﴿وبن،  ﴾ُكُم اْلم 

                                                           

 ثباتها لفظا أو حذفها وهي زائدة في الرسم، فحذفها حفص مطلقا، وحذفها ورش إذا وليها إألف أنا اختلف القراء في ( 1) 

 .وقفاأو همز قطع مكسور ، ولقالون في الهمز المكسور وجهان، واتفقوا على اإثباتها  ،زحرف من حروف الهجاء غير الهم
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ْن ن ب إ ے﴿واألنبياء، وفي   إ ل ى ف ْرع ْون  ﴿: باألنعام، وفي كل ما خفض من مْل المضاف إلى ضمير نحو ﴾م 

إل    م  إل   ﴿ ، و﴾ه  يْ و  م  ْم أ ْن ي ْفت ن ُهمْ يْ و   .﴾ه 

الجارة، واختلف في يائها أهي  "إلى"رسم الالئي باألحزاب، والمجادلة، والطالق على صورة / 1

زائدة أم أصلية
(1)

. 

 :الواوزيادة . ثالثا

كيف  ﴾الءأُوْ ﴿في الطالق، و ﴾وأولت﴿حيث وقعا،  ﴾أُْول ي، ۞﴾أُْولُواْ ﴿: زيادة الواو في أربع كلمات

ع ْلن ا ﴿أُول ئ ُكمْ و، ع ل ى ُهدًى﴾أُْول ئ ك ﴿جاء نحو؛  يكم﴿، واختلف في ﴾ج  ر  لّ ب نَُّكمو﴿باألعراف واألنبياء،  ﴾سأو   ﴾ألُص 

يكم بالمدنية وأكثر العراقية  .بطه والشعراء، وخص الداني زيادتها في س اُْور 

 .الهمز نوعان؛ همز قطع وهمز وصل: همزال .ثالثالفرع ال

فهمزة الوصل ترسم ألفاأ ـــــ 
(2)

ّق  سواء دخل عليها أداة نحو؛ باهلل، وهللاا،  ، ةُ أم ال نحو؛  ب اْلح  ﴿س ْكر 

﴾ ْوت  ا يُب دَُّل اْلق ْوُل﴾، واْلم  اء  ب ق ْلٍب ُمن يٍب ۞ اْدُخلُوه ا﴾، و﴿م  ج   .﴿و 

 :وتحذف همزة الوصل رسما في خمسة أحوال

أُتُواأن تقع بين الواو أو الفاء، وهمزة هي فاء الكلمة نحو؛ / 1 ُروا﴾، و﴾﴿و  أْت م   .﴿ف أْذ نُوا﴾، و﴿و 

ْسأ ل﴿أن تقع في فعل األمر من السؤال بعد الواو أو الفاء نحو؛ / 1  . ﴾ف ْسئ لُوُهنَّ ﴿، ﴾و 

 .﴾لإليمان﴿، ﴾للذي﴿ ،﴾للدّار﴿أن تقع في الم التعريف وشبهها بعد الم االبتداء،أو الجّر نحو؛ / 1

ذتُّم﴿أن تقع في فعل بعد  همزة االستفهام نحو؛ / 4 ى﴿، ﴾اطَّلع  ﴿، ﴾اتَّخ   .﴾اْفت ر 

 .أن تقع في لفظ اسم المجرور بالباء إذا كان مضافا إلى لفظ الجاللة نحو؛ بسم هللاا/ 6

 .ب ــــ وهمزة القطع على قسمين؛ ساكنة، ومتحركة

، ﴾أنشأتم﴿الساكنة تقع وسطا وطرفا، وترسم بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها نحو؛ ف/ 1

 .﴾أؤتمن﴿، و﴾ئتا  ﴿، ويدخل في هذا المتوسط بهمزة الوصل نحو؛ ﴾اللؤلؤ﴿، و﴾جئتم﴿، و﴾نبيء﴿، و﴾اقرأ﴿و

 والمتحركة تقع ابتداء، ووسطا، وطرف؛/ 1

، ﴾إ خراج﴿، ﴾أُعيذك﴿، ﴾أ بصر﴿أ ـــــ أما التي تقع ابتداء فترسم ألف ال غير بأي حركة تحركت نحو؛ 

 .﴾ب إ يمان﴿، ﴾فب أ ّي  ﴿، ﴾صرفسأ  ﴿وكذلك إذا اتصل بها حرف زائد نحو؛ 

، ﴾س أ لوا﴿ب ـــــ والتي تقع وسطا؛ فإن تحرك ما قبلها ترسم ألفا إذا كانت مفتوحة بعد فتح نحو؛ 

ُؤو﴿فتح  أو مفتوحة بعد ضم نحو؛ وواوا إذا كانت مضمومة بعد  المُ ﴿، ﴾فر  جَّ ، وياء إذا كانت مكسورة ﴾ؤ 

ئ كم﴿، ﴾ُسئ لت﴿، ﴾ي ئ سوا﴿بعد الحركات الثالث، أو متحركة بالفتح أو الضم بعد الكسر نحو؛  ، ﴾ف ئ ة﴿، ﴾بار 

ئُك﴿ ، وتحذف إذا كانت مفتوحة وبعدها ألف، أو مضمومة وبعدها واوا، أو مكسورة وبعدها ياء ﴾سنُْقر 

                                                           
(1)

 .قراءة حفص لها باإلثبات، وقرأها نافع بالحذف: مثاله 

 
(2)

والمغاربة يرسمون على األلف نقطة وخط صغير على شكل كسرة أو فتحة، فتشير النقطة إلى حركة االبتداء بهمزة  

 (.ة الوصلزينظر المطبوعة التحضيرية ، عامر على العرابي، باب هم)الوصل، ويشير الخط إلى حركة الحرف الذي قبلها 
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، إال إن كانت مكسورة أو ﴾نساءكم﴿ن ما قبلها نحو ، وتحذف إن سك﴾بئيس﴿، ﴾رءوس﴿، ﴾مآب﴿نحو؛ 

 .﴾مهاؤُ ﴾، و﴾قائ مة﴿مضمومة بعد ألف فإنها ترسم نحو؛ 

أي بالحرف )جـ ـــــ وأما التي تقع طرفا فإنها ترسم إذا تحرك ما قبلها بالحرف الذي منه حركته 

ئ  ﴿، ﴾بد أ  ﴿بأي حركة تحركت هي نحو؛ ( الذي من جنس حركته ، وإن سكن ما قبلها لم ﴾ئُ يستهز  ﴿، ﴾قُر 

، هذا القياس في العربية وخط المصحف، وجاءت أحرف في خط ﴾ش ْيء﴿، ﴾المْرء﴿، ﴾مْلء﴿ترسم نحو؛ 

 المصحف خارجة عن القياس لمعنى مقصود ووجه مستقيم نحو؛ 

ر  ﴿ نحو؛ ـــــ الهمز الساكن المتوسط كتبوه بياء واحدة وحذفوا صورة الهمزة كراهة اجتماع  ﴾يًاءْ و 

ْءيا﴿كتبوهما بواو واحدة، و ﴾تؤيه﴿و ،﴾تؤي﴿المثلين، و كتبوها بحذف الواو صورة الهمزة خوف  ﴾الرُّ

يكتبوا األلف التي بعد رائه، كما حذفوا األلف  لم ﴾فادّارْءتُم﴿اشتباهها بالراء لقربها شكال في الخط القديم، و

ْرت  ﴿، و﴾واْست أْجره﴿من ذلك أيضا ، وقبلها  .﴾اْست أْج 

في الجمع حذفت صورة الهمزة كراهة  ﴾تسيّ ئا﴿ ؛نحو  متحرك المتوسط بعد حركةالهمز ال ـــــ

كيف جاء بعد همزة االستفهام رسم في بعض  ﴾أرأيت﴿اجتماع المثلين وعوض عنها بإثبات األلف، و

 .المصاحف بدون ألف بعد الراء ليحتمل القراءتين وعليه العمل

بالنحل،  ﴾يتفيؤا﴿بيوسف،  ﴾تفتؤا﴿حيث وقع،  ﴾يبدؤ﴿؛ نحو ـــــ المتحرك المتطرف بعد الحركة

فرسمت الهمزة فيهن واوا ، بالزخرف ﴾ينشؤا في الحلية﴿ ،بالفرقان ﴾يعبؤا﴿بطه، و ما  ﴾تظمؤا﴿ ،﴾أتوّكؤا﴿

 .في جميع المصاحف

ي آُؤُكم﴿بالبقرة، و  ﴾الطَّاُغوتُ  أ ْول ي آُؤُهمُ ﴿؛ نحو ـــــ المتوسط المتحرك بعد األلف بفصلت فلم  ﴾ن ْحُن أ ْول 

 .تصور في أكثر العراقية وصورت في أقلها

ك اؤاْ ﴿؛ نحو المتحرك المتطرف بعد األلفـــــ  ك آؤاْ أ ْم ﴿باألنعام،  ﴾ف يُكم ُشر  ف ي ﴿بالشورى، و ﴾ل ُهم ُشر 

ا ن ش اُؤاْ  ن ا م  ال  ع ف آُؤاْ ﴿بهود،  ﴾أ ْمو   .بإبراهيم ﴾ف ق ال الضُّ

فرسمت باأللف في جميع  ﴾ل ت نُوأُ ﴿و، ﴾أ ن ت بُوأ  ﴿، و﴾السُّوأى﴿؛ نحو ــــ المتحرك بعد ساكن غير األلف

 .المصاحف

بطه، فكتب بواو موصولة بنون ابن مع وصلها بياء النداء  ﴾ن ُؤمي بْ ﴿؛ نحو ـــ ومن المبتدأ حكما

ُجون  ﴿بالشعراء، و ﴾أ ئ ّن لنا﴿باألنعام والنمل وثاني العنكبوت وفصلت،  ﴾أ ئ نَُّكم﴿المحذوفة األلف،   ﴾أ ئ نّا ل ُمْخر 

ُكواْ ﴿بالنمل، و تْن ا﴿بالصافات،  ﴾أ ئ نَّا ل ت ار   ﴾ل ئ ن﴿،﴾ل ئ الَّ ﴿و بالواقعة فرسمت الهمزة فيهن ياء بعد األلف،  ﴾أ ئ ذ ا م 

 .فصور همزهما ياء موصل بالالم

 .البدل: الفرع الرابع

البدل هو جعل حرف مكان آخر، وهو على أقسام؛ إبدال ياء أو واو من ألف، إبدال صاد من سين، 

 ,أو تاء من هاء، أو ألف من نون

 .األلف ياء في أربعة أحوالترسم : رسم األلف ياء. أوال

وخرج من ذلك؛  ،﴾رمى﴿ ،﴾هُ ىاْست ْسق  ﴿ ،﴾ي اأ س ف ى﴿، ﴾فتى﴿، ﴾ُهمْ يُهد  ﴿إذا كانت منقلبة عن ياء نحو؛ / 1

 ﴾طغا الماء﴿، في الفتح، و﴾سيماهم﴿، و﴾عصاني﴿، و﴾تواله﴿في موضعيه، ومن  ﴾أقصا﴿و ﴾األقصا﴿
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كيف جاء، فرسمت بالياء في جميع المصاحف، وكذلك كل ألف جاورت ياء بعدها أو قبلها أو  ﴾مرضات﴿و

ففيها  ﴾سقياها﴿ألفا على اللفظ في جميع المصاحف إال  فإنها رسمت ﴾ُرْؤي اي  ﴿ ، و﴾أحيا﴿اكتنفاها نحو؛ 

 .مصاحفالمبدوء بالياء اسما أو فعال فإنه رسم بالياء في جميع ال ﴾يحيى﴿، وإال لفظ الخالف

 ،﴾ي ت امى﴿وتوجد في فُعالى وف عالى بضم الفاء وفتحها، وفي فعلى مثلث الفاء نحو؛  ألف التأنيث/ 1

 .﴾تترا﴿و ،﴾كلتا﴿، وخرج عن ذلك ﴾إ ْحدى﴿، و﴾ُطوبى﴿، ﴾ن ْجوى﴿، ﴾ُكس الى﴿

حتى، وإلى، وعلى، وأنّى ومتى : األلف المجهولة األصل وهي في سبع كلمات هي/ 1

باأللف اتفاقا في يوسف، وعلى الخالف في غافر والعمل  االستفهاميتان، وبلى ولدى، إال أن لدى رسمت

 .على رسمها بالياء

، ﴾العلى﴿، و﴾طحاها﴿، و﴾تالها﴿، و﴾دحاها﴿كيف جاء، و ﴾الضحى﴿، و﴾ما زكى﴿، و﴾سجى﴿ألف / 4

 .وإن كانت منقلبة عن واو ﴾القوى﴿و

 : واورسم األلف . ثانيا

ب وا﴿: ـــــ ترسم األلف واوا في ثمانية ألفاظ وهي في األنعام ( الغداة) ﴾الغ د وة  ﴿حيث وقعت،  ﴾الّر 

ْشك وة﴿والكهف،  وةْ ﴿في النور،  ﴾ك م  ن وة  ﴿في غافر،  ﴾إ ل ى النَّج  م  ل وة﴿في النجم،  ﴾و  ك وة﴿ ،﴾الصَّ ي وة﴿ ،﴾الزَّ  ﴾اْلح 

ت ي﴿كن مضافات لضمير نحو؛  اسم ظاهر، فإنالتعريف، أو مضافات إلى  "ال"حيث وقعن مع  ال   ،﴾ص 

تُُهم﴿ ال  تُك  ﴿ ،﴾ص  ال  ي ات ي﴿ ،﴾ص  ي ّب ةً ﴿، فأكثر المصاحف على أنها باأللف، وأما المنكَّر منهن نحو؛ ﴾ل ح  ي وةً ط   ﴾ح 

ن ب ْعد   ل وة  اْلف ْجر  ﴿م   .فال خالف برسمهن بالواو ﴾ص 

تاء في مواضع سبق ذكرها في قسم اإلبدال باب الوقف   ترسم هاء التأنيث: الهاء تاءرسم . ثالثا

على مرسوم الخط
(1)

. 

اط  ﴿ترسم السين صادا في : السين صادارسم . رابعا ر  ط ة﴿في البقرة،  ﴾ي ْبُصطُ ﴿، كيف جاء، ﴾ص   ﴾ب ص 

ُرون  ﴿في األعراف،  ْيط  رٍ ﴿بالطور،  ﴾اْلُمص   .في الغاشية، ليحتمل القراءات ﴾ب ُمس ْيط 

ً ﴿رسمت نون التوكيد الخفيفة ألفا في : النون ألفارسم . خامسا ً ﴿بيوسف، و ﴾ل ي ُكونا بالعلق،  ﴾ل ن ْسف عا

 .وكذلك نون إ ذاً حيث وقعت

 .القطع والوصل: الخامسالفرع 

 .قسمه في باب الوقف على مرسوم الخط، وسنبين هنا ما قصر عنه البيان هناكفي  ذكرهوقد سبق 

أ ْن ال  ﴿، قطعت عنها باتفاق في عشرة مواضع؛  -المفتوحة الهمزة الخفيفة النون–" مع الأن "/ 1

قَّ  ﴾، و﴾أ قُول  ع ل ى َّللاَّ  إ الَّ اْلح  قَّ ن  َّللاَّ  إ الَّ إ ل ْيه ﴾كالهما باألعراف،  ﴿أ ْن ال  أ قُول  ع ل ى َّللاَّ  إ الَّ اْلح  أ  م  ْلج   ﴿أ ْن ال  م 

كْ ﴿الثاني من هود،  ﴾أ ْن ال  ت ْعبُدُوا إ الَّ َّللاَّ  ﴿بهود،  ﴾هو إ الَّ  ﴿أ ْن ال  إ ل ه  بالتوبة،  ﴿أ ْن ال   في الحج،  ﴾أ ْن ال  تُْشر 

﴾ أ ْن ال  ت ْعلُوا﴿بيس،  ت ْعبُدُوا الشَّْيط ان  ْكن  ﴿بالدخان، و ﴾و  ا﴿وبالممتحنة،  ﴾أ ْن ال  يُْشر   .بن ﴾أ ْن ال  ي ْدُخل نَّه 

دٌ﴾ ﴿: رسمت بالوصل في كل القرآن الكريم نحو "أن مع لم"/ 1 هُ أ ح   .أ ْن ل ْم ي ر 

                                                           
 (1)
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دًا﴿رسمت بالوصل اتفاقا في موضعي الكهف والقيامة؛  "لنمع أن "/ 1 ْوع  أ لَّْن ﴿ ، ﴾أ لَّْن ن ْجع ل  ل ُكْم م 

هُ  ظ ام  ع  ع   .، وما عداهن مقطوع بال خالف﴾ن ْجم 

ا قطعت باتفاق في  -النونبفتح الهمزة وتشديد – "ما مع أ نَّ "/ 4 أ نَّ م  ﴾ت  ﴿و   بلقمان، واختلف في  ْدُعون 

﴾ ا ي دُْعون  أ نَّ م  ا غ ن ْمتُْم﴾ بالحج، و ﴿و   .باألنفال، وما عداهن موصول باتفاق ﴿أ نَّم 

ٍت﴾  -بكسر الهمزة وتشديد النون– "ما معإ نَّ "/ 6 ا تُوع دُون  ْل  اباألنعام، واختلف في ﴿إ نَّ م  ْند   ﴿إ نَّم  ع 

ْيٌر ل ُكْم﴾   .بالنحل، ووصلت فيما عداها َّللاَّ  ُهو  خ 

ْيٌر ل ُكمْ ، رسمت مقطوعة في "إ ن الشرطية مع ما"/ 1 ْند  َّللاَّ  ُهو  خ  ا ع  وموصولة فيما  ،بالرعد ﴾﴿إ نَّم 

 .عداها

يبُوا ل ُكْم﴾رسمت بالوصل في  "إ ن الشرطية مع لم"/ 7  .بهود، وبالقطع فيما عداها ﴿ف إ لَّْم ي ْست ج 

 .رسمت بالوصل في كل القرآن ﴿إ الَّ ت ْنُصُروهُ﴾نحو؛  "إ ن الشرطية مع ال"/ 1

ْن "/ 4 ا﴿قطعت  "-الموصولة–مع  ما  -الجارة–م  ْن م  ل ك ْت  بالنساء، واختلف في ﴾م  ا م  ْن م  ﴿م 

انُُكْم﴾ ْقن اُكْم﴾ بالروم ،  أ ْيم  ز  ا ر  ْن م  أ ْنف قُوا م   .ووصلت فيما عدا ذلكبالمنافقين، والعمل على القطع، ﴿و 

ا نُُهوا ع ْنهُ﴾قطعت في  "عن مع ما"/ 12  .باألعراف، ووصلت فيما عداها ﴿ع ْن م 

ْن ي ش اُء﴾قطعت في  "عن مع من"/ 11 فُهُ ع ْن م  ي ْصر  لَّى ع ْن بالنور، وفي  ﴿و  ْن ت و  ْض ع ْن م  ﴿ف أ ْعر 

ن ا ﴾ ْكر   .فيما عداهابالنجم، ووصلت  ذ 

نْ "/ 11 ن ا﴿قطعت في أربعة مواضع وهي؛  "أم مع م  ْكر  لَّى ع ْن ذ  ْن ت و  ْض ع ْن م  بالنساء،  ﴾ف أ ْعر 

ْن أ سَّس  بُْني ان هُ ﴿و ْيٌر أ ْم م  اٍن خ  ْضو  ر  ل ْقن ا﴿وبالتوبة،  ﴾و  ْن خ  ْلقًا أ ْم م  ْن يُْلق ى ف ي ﴿بالصافات، و ﴾أ ُهْم أ ش دُّ خ  أ ف م 

ة   ي ام  نًا ي ْوم  اْلق  ْن ي أْت ي آم  ْيٌر أ ْم م   .بفصلت، ووصلت فيما عدا ذلك ﴾النَّار  خ 

أ ْلتُُموهُ﴾، قطعت اتفاقا في "كل مع ما"/ 11 ا س  ْن ُكّل  م  آت اُكْم م  ا ُردُّوا﴾ بإبراهيم، واختلف في ﴿و   ﴿ُكلَّ م 

ةً﴾بالنساء،  اء  أُمَّ ا ج  ل ْت﴾لى القطع، وفي بالمؤمنون، والعمل ع ﴿ُكلَّ م  ا د خ  ﴾ باألعراف، و ﴿ُكلَّم  ا أُْلق ي  م 
 ﴿ُكلَّ

 .بالملك، والعمل على الوصل، ووصلت باتفاق فيما عدا ذلك

نَّ  ف ي﴿رسمت بالوصل إال في أحد عشر موضعا وهي؛  "في مع ما"/ 14 ه  ا ف ع ْلن  ف ي أ ْنفُس  ثاني  ﴾م 

ا آت اُكمْ ﴿و، البقرة ي  ﴿بالمائدة واألنعام، و ﴾ف ي م  ا أُوح  ا أ ف ْضتُمْ ﴿باألنعام، و ﴾ف ي م  ا ﴿بالنور، و ﴾ف ي م  ف ي م 

ْقن اُكمْ  ز  ا ُهْم ف يه  ي ْخت ل فُون  ﴿بالروم، و ﴾ر  ا ك انُوا ف يه  ي ْخت ل فُون  ﴿، و﴾ف ي م  ا ال  ﴿كالهما بالزمر، و ﴿ف ي م  ف ي م 

ا اْشت ه تْ ﴿ في بالواقعة، واختلف عن الداني ﴾ت ْعل ُمون   ا اْشت ه تْ ﴿باألنبياء، و ﴾ف ي م  بالشعراء، واقتصر  ﴾ف ي م 

 .الجزري على قطعهن وعليه العمل ابن

﴾قطعت عن مجرورها في أربعة مواضع وهي؛  "الم الجر"/ 16 ء  ال  ه ُؤال  ال  ﴿وبالنساء،  ﴿ف م  ف م 

ء   ت اب  ﴿وبالمعارج،  ﴾ه ُؤال  ال  ه ذ ا اْلك  ت اب  ﴿وبالكهف،  ﴾م  ال  ه ذ ا اْلك   .ت به فيما عدا ذلكبالفرقان، ووصل ﴾م 

ْجهُ َّللاَّ ﴾ في ، رسمت بالوصل اتفاقا"أين مع ما"/ 11 لُّوا ف ث مَّ و  ا تُو  ْههُ ﴿أول البقرة  ﴿ ف أ ْين م  ّج  ا يُو   ﴾أ ْين م 

ا ت ُكونُوا﴿ النحل، واختلفت المصاحف فيب ا ﴿بالنساء، و ﴾أ ْين م  ا ثُق فُوا﴿الشعراء، و ﴾ُكْنتُمْ أ ْين  م  األحزاب، ب ﴾أ ْين م 

 .وبالقطع اتفاقا فييما عدا ذلكوالعمل على قطع موضع الشعراء ووصل موضعي النساء واألحزاب، 
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سبق بيانه في باب الوقف على مرسوم الخط "ابئس مع م"/ 17
(1)

. 

ل ك ْيال  ﴿ رسمت بالوصل اتفاقا في ثالثة مواضع هي؛ .بالنحل وأول األحزاب وبالحشر "كي ال"/ 11

ْلٍم ش ْيئًا ْن ب ْعد  ع  ا ف ات ُكْم﴾و. بالحج ﴾ي ْعل م  م  ٌج﴾بالحديد، و ﴿ل ك ْيال  ت أْس ْوا ع ل ى م  ر  باألحزاب،  ﴿ل ك ْيال  ي ُكون  ع ل ْيك  ح 

نُوا واختلف في  ا ف ات ُكْم﴾﴿ل ك ْيال  ت ْحز   .بآل عمران، وبالقطع اتفاقا فيما عدا ذلك ع ل ى م 

 .ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما: السادسالفرع 

 :وينحصر في ثالثة أقسام

بصطة ﴿بالبقرة، و ﴾يبصط﴿، و﴾صراط﴿ما فيه قراءتان ورسم على أحدهما اقتصارا نحو؛ . أوال

، كتبت بالصاد اقتصارا عليها وتغليبا لجانبها على القراءات ﴾بمصيطر﴿، و﴾المصيطرون﴿، و﴾باألعراف

في هود، والفرقان، والعنكبوت، والنجم، كتب بألف بعد الدال ليوافق قراءته  ﴾اثمود﴿األخرى، ونحو؛ 

بالشعراء وص، رسم بدون ألف قبل الالم وبعدها على قراءتها  ﴾ليكة﴿بالتنوين، وقرئ أيضا بتركه، ونحو؛ 

 .قرئ أيضا بإثباتهما كحرفي الحجر وقبوزن طلحة، و

ين  ﴿ما فيه قراءتان ورسم برسم واحد صالح لهما نحو؛ . ثانيا ل ك  ي ْوم  الدّ  رسم بدون ألف بعد الميم،  ﴾م 

ُعون  ﴿ونحو؛  د  ا يُخ  م  ع ْدن ا ُموس ى﴿رسم بدون ألف بعد الخاء، و ﴾و  وع ْدن اُكمْ ﴿بالبقرة واألعراف،  ﴾و  بطه  ﴾و 

لَُّهما﴿بدون ألف بعد الواو فيهما، ونحو؛  بالبقرة والحج، بدون ألف  ﴾دفع﴿، ونحو؛ بدون ألف بعد الزاي ﴾ف أ ز 

بأول التوبة بدون ألف  ﴾مسجد هللاا﴿بالمائدة بدون ألف بعد الياء، ونحو؛  ﴾عليهم األولين﴿بعد الفاء، ونحو؛ 

 .في الكهف بدون ألف بعد الزاي ﴾تزور﴿د الالم، وفي اإلسراء بدون ألف بع ﴾خلفك﴿بعد السين، ونحو؛ 

كتب في اإلمام والمدني  ﴾وأوصى﴿ما فيه قراءتان وورد برسمين على حسب كل منهما نحو؛ . ثالثا

بآل عمران كتب في المكي والعراقي بواو  ﴾وسارعوا﴿بألف بين الواوين وفي غيرهما بدون ألف، ونحو؛ 

بآل عمران، كتب بباء الجر في  ﴾بالزبر﴿قبل السين، وفي المدني والشامي واإلمام بحذفها، ونحو؛ و

بالنساء، كتب في الشامية باأللف بعد الالم وفي البقية بدونها،  ﴾إال قليل﴿الشامي وبدون باء في غيره، 

ولدار ﴿اإلمام والمدي والشامي بدالين وفي البقية بدال واحدة؛ ونحو؛ في المائدة، كتب في  ﴾من يرتدد﴿و

، الموضع الثاني ﴾تجري من تحتها﴿باألنعام كتب في الشامي بالم واحدة،  وفي البقية بالمين،  ﴾اْلخرة

سكنا كتب في بعض  ﴾وجاعل اليل﴿، كتب في المكي بزيادة من وفي غيرها بعدمها، ونحو؛ بالتوبة

كتب في بعض المصاحف بألف بعد  ﴾بكاف عبده﴿ف بعد الجيم وفي بعضها بحذفها، ونحو؛ المصاحف بأأل

بسورة الجن كتب في بعض المصاحف بألف بعد القاف  ﴾قال إنما﴿الباء وبدونها في البعض اْلخر، ونحو؛ 

 .وفي بعضها بدونها
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