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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ...احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، وبعد 

 رسم القرآن، للشيخ حممـد بـن حممـد املـامي اليعقـويب، فهذا رشح نظم حتفة الفتيان يف
: كنت قد نسخته من نسخة بخط الـشيخ حفظـه اهللا، وقـد قابـل هـذه النـسخة معـي األخ

ثم كتب اهللا للشيخ حممـد املـامي القـدوم إىل املدينـة النبويـة، بن عبد العزيز باناجه،  حسني
عض التعديالت، كام أنـه عـدل فأعطيته نسخة مما كتبت، فراجعها وصححها وعدل عليها ب

َّبعض األبيات من املنظومة، ومن ثم أدخلت التصحيحات والتعديالت التي طلبها الشيخ،  َ
وأعطيته نسخة مصححة معدلة، فراجعها مرة أخرى، وطلب مني بعـض أن أعـدل بعـض 

 .  هي آخر نسخة هلذا الرشح-واحلمد هللا-التعديالت، فكانت هذه النسخة 
حفظـه -يخ أن أنرش النظم والرشح عىل الشبكة العنكبوتية، فـأذن يل وقد استأذنت الش

 . بأن أنرشمها بأي طريقة كانت-اهللا
ومما جيدر التنبيه عليه هنا؛ أنني حاولت أن أجعل اآليات توافق الرسم والـضبط الـذي 
 ًأراده الشيخ، ولكن أعجزين ذلك يف مواضع عدة، نظرا ألن برامج الرسم العثامين إنام تكتب

 . ًالقرآن برواية حفص وحده، والكتاب هنا اعتمد قراءة نافع أصال له، فأعتذر من القراء
وأسأل اهللا العظيم أن يكتب هلذا العمل القبول بني الناس، وأن يكتب يل وللشيخ وملـن 

 . ساعدنا يف هذا العمل األجر واملثوبة
 . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 
 فاروق أصيلحممد منقذ بن عمر 

 املدينة النبوية                             
 ه١٥/١٢/١٤٢٩
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم عىل حممـد سـيد 

 ..العرب والعجم، وعىل آله وأصحابه وأمته أفضل األمم، أما بعد 
هـذا تعليـق : مد بن حممد عبد اهللا بن حممد املامي اليعقـويبفيقول الفقري إىل اهللا تعاىل حم

 وأمجله، ويكـون لـه  يبني ما طواه النظم،»حتفة الفتيان يف رسم القرآن«عىل منظومتي املسامة 
ً، معتمدا يف النظم والرشح عىل ما اعتمد من كتب هـذا الفـن، فلـيس يل مـن ًتذييال وتكملة

وربـام أرشت يف ًا عىل ما جرى به العمل عند املغاربة، إال الرتتيب والوزن، مقترصكله ذلك 
ًجعله اهللا خالـصا لوجهـه الكـريم، وسـببا لنيـل جنـات الرشح لبعض اخلالفيات الغالبة،  ً

 .النعيم
ِمحدا لـ( ً ْ ْمن قـد ألــَ ََ ْ ْ ْهم الـصحابهـَ َ َ َّ َ َ  

 

ْأن جيمعــــوا ويكتبــــوا كتابــــه  َ ُ َ َُ ُِ ْ َ َ ْ َ ْ َ(  
 

آن يف املصحف ملـا كـان يرتقبـه مـن ورود ناسـخ لـبعض  القرإنام مل جيمع : (اخلطايب
أحكامه أو تالوته، فلام انقىض نزوله بوفاته أهلم اهللا اخللفاء الراشـدين ذلـك، وفـاء بوعـده 

 ).الصادق بضامن حفظه عىل هذه األمة، فكان ابتداء ذلك عىل يد الصديق بمشورة عمر
بكر الصديق مقتل أهل الياممة، َّأرسل إيل أبو : قال ويف البخاري أن زيد بن ثابت 

إن القتل قد استحر يوم : إن عمر أتاين فقال: فإذا عمر بن اخلطاب عنده، قال أبو بكر 
الياممة بقراء القرآن، وإين أخشى إن استحر القتل بالقراء باملواطن فيذهب كثري من القرآن، 

قال !. ؟عله رسول اهللا ًكيف تفعل شيئا مل يف: قلت لعمر. وإين أرى أن تأمر بجمع القرآن
فلم يزل عمر يراجعني حتى رشح اهللا صدري لذلك، ورأيت يف ذلك . هذا واهللا خري: عمر

إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، وقد كنت تكتب : قال أبو بكر: قال زيد. الذي رأى عمر
ان فواهللا لو كلفوين نقل جبل من اجلبال ما ك. ، فتتبع القرآن فامجعهالوحي لرسول اهللا 

! ؟ًكيف تفعلون شيئا مل يفعله رسول اهللا : قلت. أثقل عيل مما أمرين به من مجع القرآن
فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى رشح اهللا صدري للذي رشح له صدر . واهللا خريهو : قال
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ُأيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام، فتتبعت القرآن أمجعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، 
  سورة التوبة مع أيب خزيمة األنصاري مل أجدها مع أحد غريه، حتى وجدت آخر 

                 ]حتى خامتة براءة، فكانت ]١٢٨:التوبة 
 ريض اهللا الصحف عند أيب بكر حتى توفاه اهللا، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر

 .عنهام
ًويف البخاري أيضا عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليامن قدم عىل 
عثامن، وكان يغازي أهل الشام يف فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة 

يا أمري املؤمنني، أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف : اختالفهم يف القراءة، فقال حذيفة لعثامن
 أن أرسيل إلينا بالصحف ةفأرسل عثامن إىل حفص.  اختالف اليهود والنصارىالكتاب

فأرسلت هبا حفصة إىل عثامن، فأمر زيد بن ثابت، . ننسخها يف املصاحف ثم نردها إليك
وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام، فنسخوها يف وعبد اهللا بن الزبري، 

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يشء من : يني الثالثةوقال عثامن للرهط القرش. املصاحف
ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف يف . القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنام نزل بلساهنم

املصاحف رد عثامن الصحف إىل حفصة، فأرسل إىل كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بام 
 .سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصحف أن حيرق

فقدت آية من األحزاب حني : وأخربين خارجة بن زيد بن ثابت قال: ن شهابقال اب
 يقرأ هبا، فالتمسناها، فوجدناها مع خزيمة نسخنا املصحف قد كنت أسمع رسول اهللا 

  : بن ثابت األنصاري              ]٢٣:األحزاب[ ،
  .ا يف سورهتا يف املصحففأحلقناه

فالذي فقده يف خالفة أيب بكر اآليتان من آخر براءة، وأما التي يف األحزاب ففقدها ملا 
 وجد معه والذي وجد معه آخر سورة التوبة غري الذيكتب املصحف يف خالفة عثامن، 

ة، ومن مع خزيم: اآلية التي يف األحزاب، فاألول اختلف الرواة فيه عىل الزهري، فمن قائل
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واألرجح أنه أبو خزيمة . خزيمة أو أيب خزيمة: مع أيب خزيمة، ومن شاك فيه يقول: قائل
. هو ابن أوس بن يزيد بن أرصم بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار: مشهور بكنيته، قيل

 .فتح الباري: انظر. خزيمة بن ثابت: والثاين. هو احلارث بن خزيمة: وقيل
ِالتابع(أهلم )َو( ِ ِالغر حسن ضبطه، واالعتنا بشكله ونقطهَني َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َُ ْ َ ْ َ ُِ َ ِ َ ْ َّ. 

ْإذ مل يكن يف الرسم شـكل أو نقـط َ ٌُ ْ ُْ َْ َ ِ ْ َّ َِ ْ َ ْ ِ  
 

ْأو مهزة بل صـورة الـ  ُْ ٌَ ُْ َ َْ َ ْهمز فقـطـَ َ َ ِ ْ َ(  
 

 .مركبها: أي
أول من فعـل ذلـك أبـو األسـود : اختلف يف نقط املصحف وشكله، ويقال: السيوطي

نرص : وقيل. حييى بن يعمر: وقيل. احلسن البرصي: وقيل. مر عبد امللك بن مروانالدؤيل بأ
 .بن عاصم الليثي

 .اإلتقان: انظر. وأول من وضع اهلمز والتشديد والروم واإلشامم اخلليل
ــن رســمه( ــا م ــر م ــا أذك ــا أن ِوه ِ ِْ َ َ ُْ َ َُ ْ َ ََ  

 

ـــه  ـــى لعلم ـــشتد حاجـــة الفت ِت ِ ِ ِْ َُ ُّ َ ََ َ َ ْ(  
 

وهو ما حذف منه :  خيفى عىل من له معرفة باخلط العريب، كاحلملدون البدهيي الذي ال
. ًحرف املد يف الوصل اللتقـاء الـساكنني، فحمـل رسـمه عـىل الوقـف فلـم حيـذف خطـا

 .إلخ... وكاإلدغام، والفرق بني الوصيل والنقيل 
ــه( ُومع َ ــضبط مجــلوََ ــد ال ــن آك ْ م َ ْ ُْ ِ ِ َِّ َ  

 

ـــه العمـــل  ْممـــا لنـــافع جـــرى ب َ ََ َِ ِ ِ ِِ ٍ َ َّ  
 

ـــــميت ُس َّ َ ـــــانوُهَ ـــــة الفتي ِ بتحف َ ْ ُِ ِ َ ْ ِ  
 

ِبـنظم رسـم الـمـصحف العــثامين  َ ْ ُْ َ ْ َِ ُ ْ َِ ِ ْ َ  
 

ـــلم ـــا وس ـــن اخلط ـــي م ِرب قن ِّ َ ََ َ َِّ َ ِ ِ ِ  
 

ـــلم  ـــي وس ـــىل النب ـــلني ع ِوص ِّ َ َِّ ََ َ َ َِ َّ ْ  
 

ْوالرسـم يف فــصل ووصـل وبــدل َ َ َ ْ َ َ ْ ٍَ ٍ َ ِ ُ ْ َّ  
 

ـــادة ومهـــز اكتمـــل  ْحـــذف زي َ ْ ََ ْ ٍ َ َ َ ٍَ ٍِ ْ(  
 

 له قوانني وأصول حيتاج إىل معرفتهام، وبيان ذلك - قال ابن اجلزريكام-اعلم أن اخلط 
 . يف أبواب اهلجاء من كتب العربيةًىفمستو

وأكثر خط املصاحف موافق لتلك القوانني، لكنه قد جاءت أشـياء خارجـة عـن ذلـك 
 .يلزم اتباعها، وال يتعدى إىل سواها، منها ما عرفنا سببه، ومنها ما غاب عنا
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: دثه الناس من اهلجاء؟ فقـالهل يكتب املصحف عىل ما أح: ل مالكسئ: وقال أشهب
 .وال خمالف له من علامء األمة: رواه الداين يف املقنع، ثم قال. ال، إال عىل الكتبة األوىل
 . خمالفة خط مصحف عثامن يف واو أو ياء أو ألف أو غري ذلكحيرم: وقال اإلمام أمحد

مدين، ومكي، وشـامي، : ، واملشهور أهنا مخسةةعثامني اختلف يف عدد املصاحف ال:تتمة
 .سبعة، بزيادة مصحفي اليمن، والبحرين: وقيل. وكويف، وبرصي

 ثابـت أن يقـرأ باملـدين، وبعـث  أمر زيـد بـنأن عثامن : ونقل اجلعربي عن أيب عيل
ي مـع اهللا بن السائب مع املكي، واملغرية بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرمحن السلم عبد

ًالكويف، وعامر بن قيس مع البرصي، وبعث مصحفا إىل الـيمن، وآخـر إىل البحـرين، فلـم 
وهلـذا انحـرص األئمـة الـسبعة يف اخلمـسة : قال. ًنسمع هلام خربا، وال علمنا من أنفذ معهام

 .األمصار
أن هذه املصاحف كلها كانت مكتوبة عىل الكاغد، : ويف دليل احلريان عىل مورد الظمآن

 .املصحف الذي كان عنده باملدينة فإنه عىل رق الغزالإال 
ِباب الـمفصول والـموصول ُِ ْ َ ُ ُ ََ َْ ْْ 

 .بدأت به لتعلقه بالقراءة
ُفعرشة أن ال هبا مفصول( ُ َْ ََ َ ِ َ ْ َ ٌ َ  : ًاتفاقا) وْ   )  (         ١١٨[ يف التوبة[ ،   

) (        ،  )  (          ١٠٥[كالمها باألعراف ،

١٦٩[ ،    ) (        و]١٢[يف املمتحنة ،    ) (       يف احلج
]٢٦[ ،   )      (   ١٤[يف هود[. 

ِويف( َ(         ) (             ]ٌخالف( ]٨٧:األنبياء َ ِ( ،
 .ة وبه تكون إحدى عرش.والعمل عىل قطعه

   (فصل تو      (  بخالف ، ]١٩[يف الدخان       ]٢١:النمل[ ،
 َو(     (          َو(، ]٢٤[يف ن (   )      (   يف
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 و، ]٦٠[يس            ْثاين هود عن(:  كام قال]٢٦[املوضع الثاين يف هود َ َ ُ ِ : ، أي)َ
 عرض، وهو يف ثمن       . 

ْإن مل(ويفصل  َ ْ  : نحو )ِ      ]َبغري هود(، ]٢٤:البقرة ُ ِ ْ َ   وهو )ِ     

  ]ووهم من ذكر وصل ]١٤:هود ،         قاله ]٥٠[يف القصص ،
 .اجلزري ابن

ْأن مل(ويفصل  َ ْ َمسجال( بالفتح )َ َ ْ   : ًمطلقا، نحو:  أي)ُ      
 ، ]١٣١:األنعام[       ] ٧:البلد[. 

ْأن لن(ويفصل  َ ْ    :  نحو)َ  ] ٥:البلد[ ،     ] َسوى(، ]١٤:االشتقاق ِ( 
 : موضعني  )  (      ٣[يف القيامة[ ، )    (       ٤٨[يف الكهف[. 

 :  نحو):أن لو(ويفصل       ]١٠٠:األعراف[ ،          ]١٤:سبأ[ ،
 واختلف يف       ] وعمل املغاربة بفصله]١٦:اجلن . 

   (ويفصل    (  ١١[ يف الصافات[ ،)َو(     )(     )َيف النسا ِّ ِ( 
]١٠٩[ ،    )   (   )ْبفصلت َ ِّ ُ    َو(، ]٤٠[ )ِ (        ١٠٩[يف التوبة[. 

  : ويوصل ما عدا األربعة نحو        ] ٦٤:النمل[ ،      

 ] ٣٥:يونس[. 
 َو(      ِبالكرس ْ َ ِ    ( ١٣٤[  يف األنعام[ )ْاقطع َ واختلف يف . )ْ

        والعمل عىل وصله]٩٥[ يف النحل ،. 
 )واقطع      (     واختلف يف . ]٣٠[ ولقامن ]٦٢[يف احلج

           ] وما عدا الثالثة موصول باتفاق، . ، والعمل عىل وصله]٤١:األنفال
 : نحو          ] ٤٣:غافر[ ،           ] ١٧٨:آل عمران[ ،           

 أن ما ذكره بعضهم من قطع : ل احلريانويف دلي. ]٥٥:املؤمنون[              

  ] ال يعول عليه]٢٧:لقامن . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 )٨(

َّإن ما(وافصل  ِنري(بالكرس والتخفيف  )ِ  :  أي)ُ             
ِبالرعد( ْ َّ ِ(] ٤٠.[ 

ِالـمفتوح ص(أما )َو( َ ُ ْ َ  : أم وصلت بـام االسمية، نحو: ، وأصله)ْلْ      
 ، ]١٤٣:األنعام[      ] رشوح اجلزرية: انظر. ]٨٤:النمل. 

  ْعَطْقاَو(  (  ] هو املشهور يف مصاحف األمصار فقطعها ] ٣:ص
هذا مذهب أئمة . ربت، وثمت: اللفظ، كام زيدت يفلتأنيث » ال«السبعة، فالتاء زيدت عىل 

النحو والقراءة، واختلف القراء يف الوقف عليها، فالكسائي يقف باهلاء ألصالتها، والباقون 
ْوالوصل نقل(. ًبالتاء تبعا لرسمها ُِ ُ ْ َ إن التاء مفصولة من :  قال أبو عبيد القاسم بن سالم)َ

   موصولة بـ    .قف عندي عىل والو: قال   ؛ ألين نظرهتا »حتني« واالبتداء
، واملعروف »ليس«التاء متصلة، وألن تفسري ابن عباس يدل عىل أهنا أخت » حتني«يف اإلمام 

 : وأنشد عىل ذلك. ، والعرب تلحق التاء بأسامء الزمان»الت«ال » ال«
ٍالعــاطفون حتــني مــا مــن عــاطف ِ ِ ِ َِ َْ ََ َ َ ُ  

 

َوالـمطعمون ز  َ ْ ُْ ُِ َمان أين َ ْ َ َ   ْطعمْالــمَ
 

إنه رآها كذلك يف املصحف الذي يقال له اإلمام مصحف عثامن بـن : وقال ابن اجلزري
 .عفان 
ْواقطع( ََ َبالم أو بفاء بيسام( إذا اقرتنت )ْ َ ِ ِ ٍِ َ ْ َ ٍ ً قطعاَ  : مخسة بالالم:  وذلك ستة)َْ     

       وأربعة يف املائدة]١٠٢[ يف البقرة ، :         ] ٦٢[ ،
         ] ٦٣[ ،        ] ٧٩[ ،     

    ] وواحد بالفاء، وهو، ]٨٠ :         ١٨٧[آل عمران يف[. 
 : أما املجرد من الالم والفاء فثالثة         وهو ]٩٠[يف البقرة ،

 ًموصول اتفاقا، و             و]٩٣[ًفيها أيضا ،       
 .تلف فيهام، والعمل عىل وصلهام، وهذان خم]١٥٠[يف األعراف 

َحيثام أتاك (اقطع )َو( ُ ْ َ    (نحو  :               
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 )٩(

 .]١٤٤:البقرة[
َورسموا بالفصل أيضا مثل ما ( ْ ُ َ ََ ْ ًِ َ ِ ْ ََ َوقل من عليه قد تكلام. ِ َّ َ َ َّ ََ َ ْ ِ ْ ََ ْ مع  فلم أقف عىل التنبيه عليه )َ

 : أنه قد يشكل عىل املبتدئ، نحو        ]٢٣:الذاريات[. 
 قطع يو    )   (   ٤٣[يف النور[ ،    )     (       يف

   ويقطعوليس يف القرآن غريمها من لفظهام،، ]٢٩[النجم      )    (    يف
َوو(، ]١٦٦[األعراف  ُصل ما سواه َ َ ِْ َ ُ    (نحو  :     ] ٩٥:املائدة[ ،       

 ، ]٤٠:املؤمنون[       ]٧٤:البقرة[. 
ْفصلتَو( َ ِ ُ       َإحدى ِب ْ ْعرشهِ ََ ْيف ما فعل(:  كلمة)َ َ َ َ ْ ْن الثان جا بالبقرهِ َ َ ََ َ َِّ   وهو )ِ    

          ] ٢٤٠[ ،)       (      )ٍبروم ُ ِ ]٢٨ [

ْمستطر ْ َُ َ( ،     )  (   ] ٣[ ،    )  (   ] ٌّكل(، ]٤٦  منها )ُ
ْالزمر( سورة )ِْيف( َ ُّ(،  )      (    ١٤[يف النور[ ،     )   (    يف

 )، ]١٤٦[الشعراء   (        )ًمعا  )َو(، ]١٦٥[ واألنعام ]٤٨[ يف املائدة )َ   
     )(     ١٤٥[ًيف األنعام أيضا[ ،       )  (       يف

 )، ]١٠٢ [األنبياء (           أن موضع الشعراء : ويف النرش. ]٦١[يف الواقعة
أن أبا داود : ويف مورد الظمآن.  فصلهامل خيتلف يف قطعه، والعرشة خمتلف فيها، واألكثر عىل

أن أبا عمرو يف املقنع نقل : يف التنزيل نقل اخلالف يف غري موضع الشعراء واألنبياء، وفيه
 .اخلالف يف الكل

ْمن ما النساء ملكت( ويقطع َِّ َ َ َ َِ  :  يعني)ِْ                 
َيقينا( ]٢٥[ ِ ًالروم أيضا(يف )َو(بال خالف، :  يعني)َ ْ َُّ  :  وهو)ِ           
 )َو(ًأن أبا داود ذكر فيه خلفا، ، إال ]٢٨[         َالـمنافقينا(يف َِ ِ ُ ْ( ]١٠[ ،

 .وحكى الداين فيه اخلالف
   )        (    ٣٤[يف إبراهيم[ )ْينفصل ِ َ ْ ْألنه ظرفية مل (ً اتفاقا؛ )َ َ ً َّ ِْ َ ُ َّ َ ِ
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 )١٠(

ْحيتمل ِ َ ْ َ( . 
ْوشهر القطع لدى األئمه ( ُ ََ َِ َ َ َْ ِ  ِيف ُ      (              ٩١[يف النساء[ ،

 )َو(    )   (     ] واختلفوا أيضا يف]٤٤:املؤمنون ،ً :       
 ، و]٣٨:األعراف[         ] وقد نبه الزجاج أن . ، واملعمول به وصلهام]٨:امللك
ًإن كانت ظرفا كتبت موصولة، أو رشطا فمقطوعة، فهي إن مل حتتمل الظرفي» كلام« كقوله -ة ً

 : تعاىل           - كاملواضع - فمقطوعة، وإن احتملتها وعدمها
من رشح الشيخ زكرياء ه ا.  ففيها خالف، وإن تعينت للظرفية فموصولة-ًاملذكورة آنفا

 .األنصاري للجزرية
ْواقطع ( ََ ْ    (           )ِأول األحزاب َ ْ ََّ َ : ، بخالف الثاين وهو]٣٧[ )َ

        ] َو(، ]٥٠:األحزاب(               ِالنحل (يف ْ َّ]٧٠[ 
  )َو       ِحرش لدى الكتابـْال(يف َِّ َُ َ ْ  ويوصل . )َ       ٥[يف احلج[ ،
  و    واختلفوا يف . ً، والثاين يف األحزاب اتفاقا]٢٣[يف احلديد       

          والعمل بوصله]١٥٣[يف آل عمران ،. 
( : الم اجلر من املجرور بعدها يف أربعة مواضعاقطع )َو(    (        يف

  ، و]٤٩[الكهف       َو(، ]٧[يف الفرقان(    ) (     يف
 ، ]٣٦[املعارج    )  (     ٧٨[يف سورة النساء[. 

 )  يف    من كلمة    واقطع كلمة  (            يف األعراف
َدون(، ]١٥٠[ ُ(    )  (         ] رسم : ابن اجلزري. ]٩٤:طه
     بياء النداء املحذوفة األلف، » ابن«ثم وصلت ألف » ابن« بواو ووصل بنون طهيف

، هذا هو الصواب كام نص عليه أبو احلسن »ابن«فاأللف التي بعد الياء هي ألف 
السخاوي، نقله عن املصحف الشامي رؤية، وكذلك رأيتها أنا فيه، غري أن هبا أثر حك أظنه 

ثم إين رأيتها كذلك يف املصحف الكبري الشامي : إىل أن قال. وقع بعد السخاوي، واهللا أعلم
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 )١١(

ثامين، ثم رأيتها كذلك باملصحف الكائن بمقصورة اجلامع األموي املعروف باملصحف الع
. نص عليه السيوطي   وحذف مهز الوصل يف . الذي يقال له اإلمام بالديار املرصية

هو رصيح كالم أيب داود يف التنزيل، ويستفاد من املقنع، ونص عليه اللبيب، : وقال املارغني
ًوبه العمل، خالفا ملن قال بإثباهتا رسام ً. 

َووجه ق( ُ ْ َ ِطع َ ْ   (    )ِيف غافر ِ َ  ) َو ]١٦[ ِ           أوليف  
ِالذاريات( ِ ِالرفع للضامئر: َّ ِ َِ َّ ُ ْ  فالضمري فيهام مرفوع باالبتداء منفصل، فيناسبه الفصل مع )َّ

 ، و]٦٠:الذاريات [     : نحو-كونه هو األصل، وما عدامها   

   ] ًجمرور، واملجرور متصل حكام، فيالئمه » هم« موصول؛ ألن -]٨٣:الزخرف
الوصل، كام لشارحي اجلزرية الشيخ زكرياء األنصاري ومال عيل بن سلطان القاري، 

 .وحكى هذا األخري اتفاق املصاحف عىل ما ذكر هنا من قطع ووصل
  و   يفصل، نحو :      ] إال يف أربعة، كام قال]٧٣:غافر ، :

َومع يوجهه تولوا أينام( َ ُْ ُ ََ ْ َ ُ ِّ َ ْ َُّ ُكأخذوا . ْ ِ ُ ُأخذوا«واحرتز بـ) َ ِ    عن» ُ        يف
ُيدرككم( ]١١٢ [عمران آل ُُ ِ ْ لن يفوْ ُ ْ َصامَ  : ً اتفاقا يف)َ         ٧٦[يف النحل[ ،
 و            وعىل املعمول به يف]١١٥[يف البقرة ، :        يف

 ، و]٦١[األحزاب            ًواختلف أيضا يف . ]٧٨[يف النساء    

     والعمل بقطعه]٩٢[يف الشعراء ،. 
َّوصل نعام(: َّثم نبه عىل كلامت بالوصل فقال ِ ِ ِْ َ( :      ] ٢٧١:البقرة[ ،       

 ] ٥٨:النساء[. 
 )  (     ] ذكره أبو عمرو بالوصل عن مجيع املصاحف]٢:احلجر . 
َكأنام( َّ َ  :  نحو)َ     ] ١٢٥:األنعام[ ،             ] ٦:األنفال[. 
ْمـمن( َّ  :  نحو)ِ    ] وغريها٢١:األنعام [ ،     ] ٥٧:هفالك[ ،    

    ] أنه ال خالف يف يشء من املصاحف يف وصله: ويف املقنع، ]١١٤:البقرة. 
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 )١٢(

 َو( (    ال غري]٥[يف الطارق . 
َفيم( ِ( :       و]٩٧[يف النساء ،          ٤٣[يف النازعات[. 
 ) (     ] ابن مالك]١:النبأ  : 

ِوما يف االستفهام إن جرت حذْف ِ ُِ ُ َ َْ َّ ْ َْ ِْ ِ ِ  
 

َألفها   ُ ِ   إلخ........................ َ
 

 )  (       ] ٢٨:القصص[. 
 (وأمجع املصاحف عىل وصل      ( ]وصل فيهام، ومعنى ال]٣:املطففني :

ترك رسم األلف الدالة عىل االنفصال بعد الواو؛ لكون الضمريين متصلني منصوبني 
 .ًبالفعلني عىل األصح، خالفا ملن جعلهام منفصلني لتوكيد الضمريين املرفوعني بالفاعلية

 )  (           ،             يف القصص
أعجب، والكاف بعدها كاف تشبيه : ويه، معناهاسم فعل عند اخلليل وسيب» وي«و، ]٨٢[

َّأن«يف األصل دخلت عىل   .للتحقيق» كأن«، إال أهنا جردت هنا من التشبيه، وصار جمموع »َ
ْنح(النافية، » ال«الرشطية و» إن«بكرس اهلمز املركبة من     توصل)َو(   َو َ

  ( ]٤٠:التوبة[ ،    ] ّحيث عن( ]٧٣:األنفال َ َُ كتبت موصولة : ابن اجلزري. )ْ
  وقد نص أبو داود يف : َّ وعرب املارغني بجريان العمل بوصله، قال.يف مجيع القرآن

  أهنم كتبوه عىل اإلدغام . 
ِأحرف الفوات(صل )َو( َ َْ َ ُ ِْح الـمقطعهَ َ َّ َ ، ] وغريها١:غافر [  ، ]١:يس[   :  نحو)ُْ

  ] وغريها١:البقرة [ ،    ] ١:الرعد[ ،   ] ١:األعراف[ ،   ]١:مريم[ ،
: ًمفصوال بني امليم والعني، كام قال      ]٢-١[إال أنه كتب يف فاحتة الشورى 

ْالـميم يف الشورى من العني اقطعهَو( َ َ ََ ْ ْ ِْ ِْ َ َِ ُِّ(. 
ِباب البدل َ َ ُ َ 

ٌفصل ْ ً فيام أبدل من اهلاءات تاءَ ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ ُ َ 
ُواكتب بتاء س( ٍ َ ُِ ْ ًنة ًَْ ِ يف فاطرَّ ِ َ ِ( ]٤٣[ :               
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 )١٣(

           ،)ِوسورة األنفال َ ْ َ ِ َ ُ َ( ]٣٨[ :        

    ،)ِثم غافر ِ َ َّ ُ(] ٨٥[ :              اتفاقا يف اخلمسة، وما ،ً
    : عداها باهلاء، نحو   ] ٧٧:اإلرساء[ ،             

 .]٢٣:الفتح[
)    (بالتاء يف سبعة مواضع باتفاق املصاحف  : ) (   ] ٢:مريم[ ،

 ) (            ٥٦[يف األعراف[ ،   ) (    
 ، ]٣٢[يف الزخرف          )  (       أيضا، ]٣٢[يف الزخرف 

ِمرَا(  :  يعني)ْ                     ٍأثر(، ]٧٣:هود[اآلية َ :  يعني)َ
              األخرضي. ت للوزنن، ونو]٥٠[ يف الروم : 

ـــــوزن ـــــائز ل ٍوج ِ ِْ ٌَ َ ـــــواه َ ُاو س َ ِْ  
 

ـــاه  ـــظ ال معنَ ـــزر اللف ـــري ن ُتغي ْ َ َ ِ ْ َّ ِ ْ َ َُ ِ ْ  
 

     ) (       ٢١٨[ يف البقرة[. 
)    (بالتاء يف أحد عرش موضعا ً:            )    (    

 ، ]٢٣١[يف البقرة            ) (     ١٠٢[يف آل عمران[ ،
                 ١١٤[يف النحل[ ،             

) (    ١١[يف املائدة[ ،      )(    ٧٢[ًيف النحل أيضا[،       

  ) (   ٢٨[يف سورة إبراهيم[ ،)ِيري  :  يعني)ُ                

    ٣١[يف لقامن[ ،            ) (        ٣[يف فاطر[ ،   

      ) (     ٢٩[يف الطور[ ،              

) (      ٣٤[ًيف إبراهيم أيضا[ ،         ) (     يف
 .]٨٣[ًالنحل أيضا 
 )وبالتاء     (     بخالف ]٨٦[يف هود      ]١١٦:هود[ ،

 َو(  (   ٣٠[وم يف الر[ ،   ) (     ١٢[يف التحريم[ ، )     ( 
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 )١٤(

           ]٧:النور[ ، )     (           ]٦١:عمران آل[ 
ْفقيدت إذ أطلقت ( ْ ََ ُِ ْ ُ ْ ِ ِّ ْبالكاذبنيَ ِ ِِ  َو(ًقيد هنا مستغنى عنه،  عىل أن ال)َ    َالـمضاف َ ُ :  وهو)ْ
       ]٣٥:آل عمران[ ،       ]٥١، ٣٠:يوسف[ ،        
 ، ]١٠:التحريم[      ]ْمع (، ]٩:القصص َ   (      ]بخالف ]٩:القصص ،
      ]فباهلاء، ]٧٤:الفرقان  )  (    ]ِجنت مع الرحيان(، ] وغريها٢٠٧:البقرة َ ْ َّ ََ َُ َّ( 
             بخالف غريه نحو]٨٩[يف الواقعة  :        

    ]٨٥:الشعراء[ ،        ]و]٣٨:املعارج ،     ]١٥:الفرقان[، 
ٌمعصيت( َ َِ   : أي)ْ        ٩، ٨[موضعان يف املجادلة[ ، )  (     يف
ِالدخان( َ  : ، بخالف]٤٣[ )ُّ            ٦٢[يف الصافات[. 

 واختلف يف            والعمل عندنا عىل رسمه ]١٣٧[يف األعراف ،
 .باهلاء

ٌفصل ْ َ 
ِرسم الثالثي من ذوات الواو( َ َ ِْ ِ َِ َ ُّ ُ ْ َمثل.  َ ْ ِ   ] ًفعال ]٤:القصص ْ ً احرتازا من احلرفية، )ِ

 )  (   ] عىل استواء االسم والفعل يف ذلك، ومثلهام، والتمثيل هبام للتنبيه]٤٣:النور  :
    ] و]١٥٨:البقرة ،   ] و]١٠٣:آل عمران ،    ] و]٣٨:آل عمران ،   ]  آل

ِباهلاوي( ]١٥٢:عمران َ  .باأللف:  أي)ِ
َّإال ( ِ  ] ٢:الضحى[ ،   (  ] ٢١:النور[ ،)    ( ]معرفا ]١:الضحى ً

 (ًومنكرا،     (] ٣٠:النازعات[ ،)َقوى ُ (    ] ٥:النجم[ ،)    
 َو، ]٢:الشمس[    ] ٧٥:طه[ ،     ] َفهذه الثامن باليا، ]٦:الشمس ِ ُ َ َّ ِ ِ َ  جواز ً تنبيها عىل)َ

 .إمالتها
ْوكتب ( َِ ْبالياء كل ألف عنها قلب . ُ َِ ٍ ِ ُِ َُّ ْ َ ُ َ َيف اسم وفعل وسطا أو طرفا . ِ َ َ َْ ْ َ ْ ََ ً ٍ ِ ٍ ُنحو . ِ ْ َ  ( 

 (، ]٢٧٢:البقرة [  ، و]٣٠:األعراف[   ( ]والتمثيل به للتنبيه عىل ، ]١٠٢:النساء
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: هنا تنقلب ياء يف التثنية واجلمع باأللف والتاء، نحودخول ألف التأنيث حتت القاعدة؛ أل
 : أخريان، وأخريات، ومنها   ] و]١٤٢:النساء ،   ] و، ]٤٣:النساء    

 (، ودعوى، ]٤٣:النساء[  ( ]ولبعضهم]٦٠:األنبياء ، : 
َواليـــاء يف أذى هـــدى ومـــوىل ْ َ ً ً َ ََ ُُ َ ِ  

ًمثوى سوى ًِ ْ َى وغزى مفـَرتىُ سدَ ُْ ً َ ًّ ُ  
 

ــى  ــى عم ًفت ًَ ــصىلًحىُ ضــَ ــذا م َّ ك ََ ُ َ  
ّكــذا مــصف ََ ُ ً ومــسمىًىَ ّ َ ُ َ وقــرىَ ُ َ  

 

)      ( ]و، ]٨٤:يوسف     ] وألفهام منقلبة عن ياء املتكلم، ]٥٦:الزمر ،
 .ً الياء ألفايا أسفي، ويا حرسيت، بكرس ما قبل الياء، ثم خففا بالفتح؛ فانقلبت: فأصلهام

ًاسام كان أو فعال-واعلم أن ما زاد عىل ثالثة أحرف  ترد ألفه إىل :  مما أصل ألفه الواو-ً
ًالياء، وتصري الياء أصال ثانيا فيه، نحو ً :    ] و، ]٥٠:طه     ] ٦٤:طه[ ،

 و   ] ١٧٨:البقرة[. 
 . وإسناد الفعل إىل تاء الضمريتثنية االسم،: ومما يعرف به أصل األلف

ِإال مؤدي الـمثل( ْ ِْ ِّ َ ُ َّ َغري (ما يؤدي إىل اجتامع ياءين :  أي)ِ ْ َحييىَ ْ ً املبدوء بالياء علام أو )َ
 : ًفعال، نحو   ] ١٢:مريم[ ،         ] فقد رسم بالياء باتفاق ، ]٧٤:طه

 اجتامع املثلني، ومذهب النحاة أنه ال يرسم بالياء إال العلم، املصاحف، مع تأديته إىل
ُفارسمه( ْ ُ ْ ِباأللف(ما يؤدي للمثلني :  أي)َ ِ َ    :  سواء كانت األلف قبل الياء، نحو)ِ
 ، و]٣٨:البقرة[  ] ُنحو( ، أو بعدها، ]٢٣:يوسف ْ َ :   ( ]٣٢:املائدة[،       
 : أو بني ياءين، نحو، ]١٣:الشمس[   ] ١٦٢:األنعام[ ،و  ] ٤٣:يوسف[. 

َكذا( ( (  يرسم باأللف )َ      ] واحرتز بقيد الضمري من نحو، ]٤:احلج :
           ]فبالياء]٢٩:النجم .   )  (         يف إبراهيم
َاألقصا( . فبالياء}عىص{ ، بخالف]٣٦[ ْ َ(              ِسيام بغري ( .]١[يف اإلرساء ْ َ ِ َ ِ

 :  وهو)َالبا         بخالف املقرون بالباء، ويأيت فيه تفصيل ]٢٩[يف الفتح ،
 ) .، وألفه ألف تأنيث-عاىلإن شاء اهللا ت-يف احلذف       (   بخالف ]١١[يف احلاقة ،
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 )١٦(

      ]٢٤:طه[ .       ) (      فهذه ، ]٢٠[ويس  ]٢٠[يف القصص
 باعتبار -اخلمس    و     بألف اتفاقا، مع أن أصلها الياء-واحدة ً. 

ًثم ذكر مخسا أخرى باأللف اتفاقا، لكن كوهنا مستثناة من القاعدة إنام هو عىل احتامل  ً
 ): كام سنبينه   (       وأنه  عىل مذهب البرصيني أن ألفه للتأنيث، ]٣٣[يف الكهف

 مبدلة من ًمفرد لفظا مثنى معنى، ال عىل قول الكوفيني أن ألفه للتثنية، وقول اجلرمي أن ألفه
 َو(. واو  ( ابن كثري اءة، عىل أن ألفه للتأنيث، ال عىل أهنا لإلحلاق، وقر]٤٤[ يف املؤمنني 

 َو(. وأيب عمرو بالتنوين عىل أنه مصدر، ونقل ابن الباذش كتبه بالياء   (        يف
، وصورة اهلمزة، والم »فاعلت«ألف : ، وكان القياس أن يرسم بثالث ألفات]٦١[الشعراء 

الكلمة املبدلة من ياء، ومل يرسم يف مجيع املصاحف إال بألف واحدة كراهة اجتامع الصور 
وحيتمل أن تكون فتكون مستثناة،  من ياء، َاملتامثلة، فيحتمل أن تكون الم الكلمة املبدلة

بدل واملبدل منه، المنه  فال تكون من املستثنيات، بل مما حذف -»تفاعل«وهي ألف -األوىل 
َومل أر من ذكر احتامل كون األلف املرسومة هي صورة اهلمز، بل رأيت الترصيح بنفي ذلك، 
فانظر ما املانع منه، واملختار أن التي بعد الراء حمذوفة كام يأيت يف حمله، واألخرية ثابتة، 

َال موضعا النجم بال ه.    َو(. واهلمزة غري مصورة ْ َ َْ ِ ِ َّ ِ َ   : ومها)ٍاءَ        
    ، و]١١[      ]وأما املقرتن باهلاء وهو]١٨ ، :      

   ]فباأللف كغريه، وقياس ]١٣     ،أن تكتب بالياء كام فعلوا يف موضعي النجم
ًفصوروا اهلمزة فيهام ألفا، ورسموا األلف بالياء، وأما غريمها فقد رسم بألف واحدة، 
فيحتمل أن تكون الم الفعل املبدلة من الياء، وال صورة للهمز، وهذا هو املعتمد، فتكون 

 .  األلف للمثلنيتمستثناة، وحيتمل أن تكون هي صورة اهلمزة، وحذف
 )ومما رسم باأللف  (      وجيري فيه ]٥١[ وفصلت ]٨٣[يف اإلرساء ،
 .  االحتامالن املذكوران يف 

 ومما رسم باأللف      ) (   َوقية، أبدلت : ، وأصله]١٠٢[يف آل عمران َُ
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ًواوه تاء وياؤه ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فألفه منقلبة عن ياء، ولكنه كتب ب األلف يف ُ
 .يشء منها ياء، والعمل عىل إثباتهبعض املصاحف، وبحذفه يف بعضها، ومل يرسم يف 

 )و (      ] باأللف عىل ما به العمل، ورسم يف بعض املصاحف ] ٥٤:الرمحن
ىل مخس باتفاق، ومخس عىل احتامل، واثنتان ع: فجملة املستثنيات اثنتا عرشة كلمة. بالياء

 . خالف
ْوما دون األلف ( ِ َ َ ُ َواليا أتى. ََ َ َ ْيذكر فيام ينحذف( مما أصله الياء )َ ِْ َِ َ ُ َُ َ يف باب احلذف، :  أي)ْ
 : نحو  ] ١٥:الشمس[ ،       ] ١٢٢:طه[ ،   ] ١٩:يوسف[ ،
     ] ٢٧٣:بقرةال[ ،   ] اخلطايا{، ]٣١:ممري{. 

ِوالياء فيام أصله مل يعرف( ِ َِ ُ َْ ُ ْ َْ َ ُ َ يكتب بالياء األلف التي جهل أصلها هل الواو أو الياء، :  أي)َ
   ، : وذلك سبع    ،    االستفهامية، و     احلرفية، و   و ،     ،

َّإال (،   و ِ       (  ٢٥[يف يوسف[ )ِفذي باأللف ِ َِ ِ    باتفاق املصاحف، أما )َ

    فمختلف فيها، وكتبت يف أكثرها بالياء، وبه العمل]١٨[يف غافر . 
  :باأللف نون التوكيد اخلفيفة يف قوله تعاىلوتكتب       ] ١٥:العلق[ 

 َو( (     ] ٣٢:يوسف [. 
 و    ) (   فالعمل عىل رسمه بألف ثابتة بعد الباء، وكتبه ]٣٩[يف الروم ،

 بعضهم بالواو مع زيادة ألف بعدها كغريه من لفظ    وألف الربا منقلبة عن واو؛ ،
ِرسم الثالثي«: فقد شمله قولهًألنه مصدر ربوت أربو، فاألصل فيه أن يرسم ألفا،  َ ُّ ُ ْ  .إلخ» َ

 ) ومما رسم باأللف (  ] باهلمزة، وهي قراءة » ًردءا«: ، أصله]٣٤:القصص
َإذا بألف قد كتبا( .باقي السبعة، ونقل نافع حركة مهزه إىل الدال، فربام خفي عىل املبتدئني ِ ٍ ُِ ْ َ ًَ ِ ِ( 

 : نحو      ] ابن مالك]٧٦:اإلرساء ، : 
ْوأشـــبهت إذن منَونـــا نـــصب َّ َ َ َِ ُ ًْ ْ َُ ِ ْ َ  

 

ْفألفـــا يف الوقـــف نوهنـــا قلـــب  َِ ُ ْ ً ََ ُ ُ ِ ِِ َ  
 

 .فكتبت بالنون   ولذا كتبت به، أما 
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 )١٨(

ٍواكتب بواو(: ثم ذكر ما يكتب بالواو فقال َ ْ َِ ُ  (:  ثامنية ألفاظ باتفاق، وهي)ْ    ،
 و    ٍدون ضمري ِ َ َ  :  قيد هلام، نحو)ُ        ] ٨٥:البقرة[ ،          

 ] ٩٦:البقرة[ ،     ] ٥٥:املائدة[ ،         ] فإن ]٥٨:النور ،
 :  عىل املشهور، نحوأضيفا إىل الضمري رسام بألف ثابتة        ] ٢٩:األنعام[ ،

         ] ٢٠:األحقاف[ ،     ] ٢٤:الفجر[ ،         
 ، ]١٦٢:األنعام[     ] ٣٥:األنفال[ ،      ] ١١٠:اإلرساء[ ،   

     ] َو(. ]٤١:النور    (نحو  :    ] ٤٣:البقرة[ ،   

    ] ْوالنجوه(. ، ومل تقع مضافة يف القرآن]٨١:الكهف ٰ َ   :  يف قوله تعاىل)ََّ  

         ] ٤١:غافر[ . ) (       ] ٢٠:النجم[ .     

)(     ] ْوحريف الغدوه(. ]٣٥:النور ٰ َ ََ َ ِ َ ْ(  :             يف
َكذا (. ]٢٨[ والكهف ]٥٢[األنعام  َ    ًمعرفا َّ مخسة يف :  وقد وقع يف سبعة مواضع)َُ
ْال ما عداه(. ]١٦١[ ، وواحد يف النساء]١٣٠[ ، وواحد يف آل عمران]٢٧٨، ٢٧٦، ٢٧٥[ البقرة ََ َ َ( 
  ال ما عدا املعرف، وهو : أي     ] ومر قريبا]٣٩:الروم ،ً. 

َباب احل ُ ِذفَ ْ 
 ، كـحذف إشارة لقراءة: وقسموه إىل ثالثة أقسام  ] وحذف . ]٨٥:البقرة

وحذف اقتصار، . اختصار، كحذف ألف التثنية ومجعي السالمة؛ لطوهلا به وكثرة دورها
 وهو ما اختص بكلمة أو كلامت دون نظائرها، كـ     و]٤٢[يف األنفال ،      يف

 .]١٦[د الرع
َمجع الـمذكر الذي قد سلام( ِ َِ ُْ َ َّ ِْ َّ َ ُ ْ  :  نحو)َ   ] ١١٩:املائدة[ ،      ] ٢:الفاحتة[ ،

    ] َألفه حتذف حيث رسام (، ]٤٢:املائدة ِ ُِ ُْ َ ُُ َ ْ ُ ُ ْإن مل يك األلف قبل الشده. َ َّْ َّ َُ َ ِ َ ُ َ ْ َّ  فإن وقع قبل )ِ
 : ، نحوًشدة ثبت اتفاقا    ] ٧:الفاحتة[ ،       ] ١٠٢:البقرة[ ،       

   ] ْأو مع مهز قبله أو بعده( .]١٦٥:الصافات ْ َ ْ ُ ْ َ َْ َ ََ َ ٍ ْ  فإن صاحبه اهلمز ثبت عىل املشهور، )ََ
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 )١٩(

: ، أو بعده نحو]١٦:الذاريات [  ، ]٩٩:يوسف [  : سواء كان قبله نحو
    ] ٢٣:املعارج[ ،    ] ٍأو مجع منقوص(. ، باستثناء الثالث اآلتية]٩٧:األعراف ُ ْ َ َ ْ َْ َ( 

 : ًفإن كان مجع منقوص وهو ما آخره ياء الزمة قبلها كرسة ثبت أيضا، نحو    
 و، ]١١٢:التوبة[   ] ٧:املؤمنون[ ،    ] و، ]١٣٤:آل عمران    ] ١٦٨:الشعراء[ ،
 و   ] و]٧٥:ص ،   ] ِكام مل حيذف (. ، باستثناء األربع اآلتية]١١:الذاريات َ ْ ُ َْ َ َ .
ِاخلاطئني بعد من يف يوسف( مخس )ِيف ِ ِ ُِ ُ ِ ْ ْ ََ َ  :  وهو)َ      ] دون ]٢٩:يوسف 

َويف احلواريني(. غريه من لفظه ِّ ِ َ ََ  : ً مطلقا نحو)ِ           ]  آل

 ، ]٥٢:عمران            ] َداخرينا (. ]١١١:املائدة ِ ِ ِيف الطول. َ ْ َّ  وهي سورة غافر )ِ
]٦٠[ :       بخالف غريه نحو :         ٨٧[يف النمل[ 

 ). فمحذوف (      ] َجبارينا(. ]٥٣:، الواقعة٦٦:الصافات ِ َّ َ( :        

     ٢٢[يف املائدة[ ،        عىل ما به العمل]١٣٠[ يف الشعراء  . 
ُلكنه( َّ ِ ُ حذف منهَ ُْ َِ  (من مصاحب اهلمز :  أي)ِ   ( ١١٢[ يف التوبة[ ،

)      ( ٣٥[ يف األحزاب[ ،) ُمعه َ  وَ     (  وحذف . ً أيضا]١١٢[يف التوبة
ِغـٰوين يف(من مجع املنقوص  َ ِ ِ الذبيِحَ  : ]٣٢[  وهي سورة الصافات)َّ           

 : ًاحرتازا من غريه نحو       ] ِوالطـٰغينا بالياء(، ]٩١:الشعراء َِ ِ َ َّ  :  نحو)َ  

    ] ٣١:القلم[ ،      ] ٢٢:نبأال[ احرتازا من ،ً   بالواو ]٥٣:الذاريات ،

َعوناَر(.  فثابت]٣٢:الطور ُ( :         َمع ( .]٣٢ [واملعارج] ٨ [يف املؤمنني َ
بينا َالصـٰ ِ  .ً مطلقا بالواو وبالياء)َّ
  مجع املنقوص املحذوف منو  ] ومل يستثنها هنا اتكاال عىل ما ] وغريها٤٦:البقرة ،ً

ْواحذفه بعد الالم يف غري الطرف(: يأت يف قوله ََ َّْ ِ َ ِ ِ َّ ْ َ ُ ْ َْ ِ(. 
ٌفصل ْ َ 

ٍألف جمموع( ُ ْ َ ُ ِ ْ بتاء وألف َ ِ ٍَ َ َ  َكـ. ِ   ]و]٥:التحريم َ      ]حذف]٣٣:املرسالت ْ ِ ُ( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 )٢٠(

 ليتناول ما مل -كام فعل ابن مالك-السامل عربت باملجموع بالتاء واأللف دون مجع املؤنث 
 . بنات، وأخوات:يسلم فيه بناء الواحد، نحو

ِفهو عىل قسمني( ْ َ ْ ِ َ َ َ ْ ْمنه ذو ألف( كام يؤخذ من املثالني )َ ِ َِ ُ ُ ْومنه ما أللفني يكتنف( مفرد )ْ ِْ ِ َِ َْ ْ َِ َ َ ِ ُ َ(. 
ُفاحذفه(: وبدأ بالقسم األول فقال ْْ ًفردا رابعا( حال كونه )َِ ًِ َ ْ َ فصاعداَ ِ َ  :  نحو)َ    

 و، ]٣٣:النور[  ] و»سوءات«، و]٥:التحريم ،   ] و]٥٨:النور ،     
 كـ(ً حيذف إن كان ثالثا )َال(. ؛ ألن املشدد حرفان]٦١:النور[  ] و، ]٧١:النساء    
َما عدا  ]١٦:الزخرف[ َ َبنـٰ. َ ِت االنعامَ َ ْ َ  : وهو ]١٠٠[ )ِ          ،)ٍونحل ْ ََ( 
 :  وهو]٥٧[             ،)ِطور  : وهو ]٣٩[ )ُ        فقد نقل أبو ،

 لتعريف يف داود حذف الثالث، وبه العمل، وال عربة بالزائد كا    . ) ْوحذفت َ ِ ُ َ
     ]ِيف الـمسطور ]٤:الطالق ُ ْ َ ْ   وهي ملحقة بجمع املؤنث، كـ)ِ   ]١٩٨البقرة[. 

ُوأثبتوا( َ َْ ِجنات مع روضات(: األلف يف أربع )َ َِ ْ ْ ََ َ  :  وهو)َّ         يف الشورى
  دون غريها من لفظ ]٢٢[    فـ ،     ثابتة وال نظري هلا، وهي قيد للجنات .
ِوالسيئات( َ ِّ َّ  :  نحو)َ         ] َوكذا(، ]١١٤:هود َ َ(      ) (  

 .]١٦[يف سورة فصلت 
ْواأللفان منه حم(: ثم ذكر القسم الثاين فقال َ ُ َْ ِ ِِ َ ًذوفان معاَ َ ِ َ  :  نحو)ُ     ] ١:النازعات[ ،

      ] ١:العاديات[ ،      ]٥:تحريمال[ ،     ] ٍبغري أحرف ( إلخ، ]٥:التحريم ُ ْْ َ ِ َ ِ
ِثامن َ َ :     ِيف يونس يف ٍِ ُ ( (  ثمني )ُ      ، )  (      ومها ،:    

                  ١٥:يونس[اآلية[ ،            
ِولتحذف(.  فقد رسام بإثبات األلفني]٢١:يونس[ ِ ْ ََ َالثاين( األلف )ْ ِ َمن سوامه( فقط )َّ ُ َ ِْ  من لفظ )اِ

    : وهو ]٧[اآليات، كاألول يف يونس      ،       
  ، ]٤٩:العنكبوت[  ] ِمن رسالـٰت العقود(الثاين )َو( .]٥٥:األنعام ِ ُِ َُ َْ  :  وهي)ِ    

           ] احرتازا من غريها نحو]٧:املائدة ً :              
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 )٢١(

 والثاين من . ]١٢٤:األنعام[    )  (   ١٠[يف ق[ ،)و    ( يف موضعي 
 (، ]٤٦، ٤٣[يوسف      ( ١٣[ يف سبإ[.   

َومن سمـٰ( َ ْ ْوات أتت بفصلتَِ ْ ََ ِّ َُ ِ َ  : وهي ]١٢[ )ٍ        ) ُينحذف األول َّ ََ ُ ِْ َ
ْوالثاين ثبت َ ََ  . السموات حمذوف األلفني عىل القاعدة عكس ما مر، وغريها من لفظ)َِّ

ٌفصل ْ َ 
ًومطلقا( َ ْ ُ ْألف االثنني انحذف(  يف اسم أو فعل)َ ََ َ ْ ُِ ْ ْ ِ ِ  :  إذا توسط، نحو)َ   ] ٢٣:املائدة[ ،

       ] ٦٣:طه[ ،     ] ٦٤:املائدة[ ،    ] ١٥:سبأ[ ،    
  ]٥٢:الرمحن[    ]وإن كانت تثنيته غري حقيقية، و ]١٠٦:املائدة    ] ٧٨:األنبياء[ ،
      ] َّإال (، ]١٠٢:البقرة ِ   ( فالعمل بإثباته، ] وغريها١٣[ يف سورة الرمحن 
ْأو ما يف طرف( َ ََ ِ ْ   :  نحو)َ    ] ١:املسد[ ،       ] ٤٧:طه[.  

ِوهاك نظـم األلـف الــمحذوف( ِ ُِ َْ َ ََ َْ َ ْ َ  
 

َيف الــذكر بعــد   ْ َ ِ ْ ِّ ــِ ْســائر ال ِ ِ ِحروفـَ ُ ُ(  
 

ُاهلمز ْ َ 
ْفاحذف ( ِ ْ َ   ( ٤٩[، والشعراء ]٧١[، وطه ]١٢٣[ يف األعراف[.  )  (   

   َهبمز االستفهام كل قرنا(، ]٥٨[ يف الزخرف ِ ُِ ٌّ ُ ِ َ ْ ِ ْ ْ َِ   : ً احرتازا من نحو)ِ       

 ] ٥١:يونس[ ،          ] اجتمعت ني الكلمتنيواعلم أن هات. ]٣٦:الصافات 
ًاألوىل لالستفهام، والثانية زائدة، والثالثة فاء الكلمة املبدلة ألفا، : فيهام ثالث مهزات

مزة الوسطى، واتفقوا عىل رسمهام بألف واحدة، واختار أبو عمرو يف املحكم أهنا صورة اهل
 َو( .وبه العمل    (  ] واحذفن. ]٤:املمتحنة )ْيَتَظْفَل     ( هبذا اللفظ )أول )ِيف 

ٍيوسف وزخرف( ٍُ ُ ُْ ُ  :  ومها)َ         ] ٢:يوسف[ ،             
   : أما، ]٣:الزخرف[                     ] ٣:يوسف[ ،
            ] فثابتان كغريمها من لفظ القرءان، وذكر بعضهم ]٣١:الزخرف 

 حذف         ] ٢٨:الزمر[ .)    ( ]وألفه ألف تثنية، ]٣٨:الزخرف 
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 )٢٢(

ًومر حذفه، لكن كثريا ما أذكره يف آخر احلرف توضيحا وتتميام، وقرأ البرصي ومحزة  ً ً
 والكسائي وحفص              ًبغري ألف بعد اهلمز، مسندا لضمري املفرد. 

 ُاءَالب
 ): لفظ الربكة نحومن ا أتى ذف مجيع محي (   ] و، ]١٠:فصلت     

 و، ]١٣٧:األعراف[  ] ٧٨:الرمحن[ ،   ] ٢٩:ص[ ،      ] وألف . ]٣:الدخان
     )   ( ] يمكن أن : قال املارغني.  فلم يرسم بياء وال ألف كام مر]١٥:الشمس

الباء، والياء؛ ألهنام قبل : يكون سبب حذف الياء منه كراهة اجتامع صورتني متامثلتني، ومها
 ). النقط متامثالن  (   ١٨[يف املائدة[ .)ع ْربـٰ َ ُ( :       ] ١:فاطر[ ،

 )    (      بخالف ]٦:، الشعراء٥:األنعام[يف املوضعني ،            
  و، ]٦٦:القصص[         ] ُسطَبـٰ(. ]٩٩:طه َ كف أو ذرِ ِ ْ َ ٍّ  :  ومها)ْعاَ       

    ] ١٤:الرعد[ ،         ] وغريمها ثابت نحو]١٨:الكهف ، :
    ] ٢٨:املائدة[ ،          ] َوالبـٰ( .]٩٣:األنعام ُطلَ :  نحو)ِ
                   ] ٨١:اإلرساء[ ،          ]٢٧:ص[ ،     

     ] َاخلبـٰ(. ]١٣٩:األعراف ُئثَ  :  عند اجلميع)ِ         
 ، ]١٥٧:األعراف[        ] ُاألسبـٰب(. ]٧٤:األنبياء َ ْ َ(            
 ، ]١٦٦:لبقرةا[                  ] َربـٰ(. ]٣٧-٣٦:غافر ٌئبَ ِ(      

       ] ُوبـٰرشوا(. ]٢٣:النساء ِ َ َ( :       ] ١٨٧:البقرة[ ،  

   ] ُاأللبـٰب( .]١٨٧:البقرة َ ْ  : ً مطلقا نحو)َ        ] ١٧٩:البقرة[. 
 )َو(  )  (  ] ٦:الكهف[ .)ٌوبـٰلغ ِ َ  :  نحو)َ     ]٣:الطالق[ ،      
  ، ]١٤:الرعد[   ]١٣٥:األعراف[ . )  (     ]َالدبـٰرا( .]١٥٠:األعراف َ ْ :  نحو)َ
        ]وكذا ]١٥:األنفال ، ) (    ]٤٩:النجم[ ،        
 َو(. ]٤٠:ق[ (        ]َبانا (. ]١٩:سبأ ٍعبـٰدته يف مريم. َ َ ْ َ ِ ْ َِ َِ( ]٦٥[      
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 )٢٣(

    بخالف غريها، نحو ، :         ]٢٠٦:األعراف[ . 
ٍعبـٰدي فجر( ْ ََ ِ ِ(           ]ِعبدي{ً، وقرئ شاذا ]٢٩:الفجر ْ َ{ .   

)      ِباد ]٤٥[ ِصب   وقرأه املكي )َ    باإلفراد .)       ( ٣٧[ يف الشورى[ 
، وقرأمها محزة والكسائي بكرس الباء بعدها ياء ساكنة من غري ألف وال مهز، ]٣٢[والنجم 
 بخالف           ]٣١:النساء[ .)        ( بخالف ]٥٠[ ون ]١٢٢[ يف طه 

        ] ُولفظ حسبـٰنا يراعى نصبه(.  فبالياء عىل ما به العمل]١٢١:النحل ُ ْ َ َ ُ ََ َ ُ َْ ُ ْ  فال )َ
 : ًحيذف إال إذا كان منصوبا، وهو          ] ٩٦:األنعام[ ،      

        ] بخالف ]٤٠:الكهف ،    ] ٥:الرمحن[. 
ــــٰهدا( ــــٰدا ش ــــٰام ومه ـــل قي َمث ِ َ ً َ َْ ِ ِ َِ ً َ  

 

ـــذا رس  َك َ َ ـــدااَ ـــصب قي ـــل بن َبي َِّ ُ ٍَ ْ ِ ِ(  
 

 أما    فنحو :     ] و]٩٧:املائدة ،      ] بخالف ]١٩١:آل عمران ،
 : املرفوع واملجرور نحو       ] ٦٨:الزمر[ ،             

 . ]٤٥:الذاريات[
 وأما     ١٠[ والزخرف ]٥٣[ففي طه[            ٦[، ويف النبأ[ 

            وقرأ الكوفيون األولني ،   من غري ألف، بفتح فسكون 
 بخالف      ] فثابت]٥٦:ص . 

 وأما    فنحو :          ] بخالف ]٤٥:األحزاب ،     
 ، ]٢٦:يوسف[   ] ونحومها]٣:الربوج ،. 

 وأما     بخالف ]٨١[فموضعان يف النحل ،        ] ٥٠:إبراهيم[. 
 ومل أذكر    ] هنا؛ ألهنا ال نظري هلا، وال تلتبس بـ]٢٢:البقرة       

 . كام ال خيفى]٤:القارعة[
َرهبـٰن(وحيذف ألف  َ ْ ِميم( إذا اقرتن بـ)ُ ِاجلمع( ضمري )ِ ْ   : ، وهو)َ    

       ] بخالف]٣١:التوبة ، :            ] ٨٢:املائدة[ ،
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 )٢٤(

 و           ] فثابتان]٣٤:التوبة . 
َّوشبه به سبع كلامت حتذف مع ميم ضمري اجلمع، فقال َكاإلما(: َ ِ  : )ِمَ      

      ] بخالف ]٧١:اإلرساء ،          ] ِالعناقا(. ]٧٩:احلجر َ ْ :  نحو)َ
          ] بخالف ]٤:الشعراء ،       ] ١٢:األنفال[ .
ِاألعقابَو( َ ْ  :  نحو)َ       ] بخالف ]١٤٤:آل عمران ،            
ِواألصنام(. ]٧١:األنعام[ َ ْ ََ( :          ] بخالف ]٥٧:األنبياء ،        
 ، و]٧١:الشعراء[         ] ١٣٨:األعراف[ ،             
ٍمناسك(. ]٣٥:إبراهيم[ ِ َ َ(          ] بخالف ]٢٠٠:البقرة ،        
َأصاب(. ]١٢٨:البقرة[ َ َ( :                  ] ١٦٦:آل عمران[ ،     

    ] َال(، ]١٦٥:آل عمران( حيذف ألف  )   ( ] كام ال ]٥١:، الزمر٣٤:النحل ،
 حيذف     ] ْلكن( ونحوه، ]٧٩:النساء ِ (  حيذف ألف )َ   (   

َكذا(. ]١٥٦:البقرة[ ْهمُرَآثـٰ( حيذف ألف )َ  :  نحو)ُ         ] ١٢:يس[ ،
            ] بخالف ]٧٠:الصافات ،              
 ، ]٦٤:الكهف[       ] ٨٢، ٢١:غافر[. 

ُالتاء َّ 
ُوحيذف( َ ْ ُ َالكتـٰب( ألف )َ ً معرفا أو منكرا )ِ َغري(ً ْ ٍأول نمل(:  أربعة)َ ْ َ ِ َّ     :  وهو)َ

          وهو)ََهلا(ومع لفظ . ، واحرتز باألول من أربعة بعده  :   

                 ِّرب(ومع لفظ . ]٤[يف احلجر  :  وهو)َ      

          ٢٧[وهو الثاين يف الكهف[ . )    (          

      أما ]٣٩-٣٨[يف الرعد ،           ] فمحذوف كغريه]٢٣٥:البقرة . 
َمتـٰـع(ًوحيذف اتفاقا ألف   :  نحو)َ     ] ٣٦:البقرة[ ،          

 ). ]٢٣٦:البقرة[  (          ] َواالستيذا(.  عىل املعمول به]٥٩:يس ِ ْ ِ :  أي)ُنَ
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 )٢٥(

 : األفعال املشتقة منه، نحو    ] ٨٦:التوبة[ ،    ] واأللف ]٩٣:التوبة ،
 )َو(. املحذوف فيها هو صورة اهلمزة التي يقرأ هبا قالون وغريه  )   (    

 )     (     ]ُوالبهتـٰن(. ]٢٦:القصص ُ ََ  :  حيث ورد، نحو)ْ  

    ] ٢٠:النساء[ ،       ] ١٢:املمتحنة[. 
)     (مفتتحا بالياء أو التاء ً .)ُمطلق َ ْ مىُ َ اليتـٰ  :  نحو)ََ        

 )، ]١٢٧:النساء[   (  ] وقرأه الكسائي بفتح اخلاء وألف بعدها من غري ]٢٦:املطففني 
َكان هلا ختاما( ،ألف بعد التاء، وال خالف يف فتح التاء َ ِ ََ َ َ(. 

ُالثاء َّ 
ِومطلق امليثـٰق( َ َِ ْ ُ ْ ُ    :  نحو)َ    ] ٢٠:الرعد[ ،          

   ، ]٦٣:لبقرةا[       ] ٢١:النساء[ ،      ] ٢٧:البقرة[ .
ِواألوثـٰن( َ ْ  :  نحو)ََ            ] ٣٠:احلج[ ،            

   ] ١٧:العنكبوت[ . ) (   ] اتفاقا]٤:األحقاف ً .)ل نصف ثان ِأمثـٰ َ ُ ٍَ ِْ ْ  وهو كثري )َ
 : نحو       ] بخالف ما يف النصف األول نحو]١٠:حممد ، :     

   ] فثابت]٧٤:النحل  . 
ْواحذف ( ِ ْ َ   (       ] ٨٠:النحل[ ،      ] َوأثاب مطلقا(. ]٧٤:مريم َ َْ ُ َ َ( :

        ] ١٥٣:آل عمران[ ،          ] ٨٥:املائدة[ ،       

   ] ِواحلذف يف (. ]١٨:الفتح ُ ْ َ َ    ( ]بضمري اجلمع ] وغريها٦:الكهف )َقد سبقا َ ْ  لكنه )َ
 .متفق عليه، ويف املجرد منها أليب داود، كام يف مورد الظمآن» عىل«يف املقرتن بـ

ُاجليم ِ 
ُ رة كالَِجتـٰ(حيذف ألف  ٌ  :  نحو)َ     ] ٢٨٢:البقرة[ ،         

 ، ]١٦:البقرة[             ] َوفعل جاهدا(. ]١١:اجلمعة َ َ ْ َُ : ً مطلقا نحو)ِ
      ] ٧٣:التوبة[ ،          ] ١٩:التوبة[ ،         
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 )٢٦(

َجادل(. ]٥٤:املائدة[ َ  : ً مطلقا نحو)َ           ] ١٢٥:النحل[ ،      
 ، ]٤٦:العنكبوت[      ] ١٠٩:النساء[ . )   (            يف األعراف
َبنون قيدا( ]٩٠[ ويونس ]١٣٨[ ُِّ ُ ٍ   بخالف )ِ       ] ٢٤٩:البقرة[ ،       
 ، ]٦٢:الكهف[       ] ١٦:األحقاف[. 

 َو(     ]وغريها١٥٤:آل عمران [ ،     (    ] ١٧:سبأ[ .)     

   ( ]صيغة املايض وبنصب  وقرأه الكوفيون ب]٩٦:األنعام     )َبذاك امتازا َ ْ َ َ  عن غريه )ِ
 : نحو         ] ٣٠:البقرة[ ،          ] ١:فاطر[. 

ُاحلاء َ 
ْواحذف ( ِ ْ َ    ] ُمع تاء تلزم ]٨١:البقرة ََ َ َْ ٍ    بخالف)َ   ]َو(. ]٢٨:ناجل(  

)    (     ] َكذا(. ]٨٠:األنعام َ(       )   ( ] دون ]٦٦:آل عمران 
  : نظائرها نحو   ] ٦٥:آل عمران[ ،     ] ٨٠:األنعام[ ،       

 . ]٧٦:البقرة[
)    ( ]بال خالف، إال يف ] وغريها١:اءاإلرس         ] والعمل ]٩٣:اإلرساء 

 ). ًبحذفه محال عىل نظائره (  ] ٣١:يوسف[. ) (     ] ٢٣٨:البقرة[ ،
 ، و] وغريها٩٢:األنعام [  بخالف   ] ُأصحاب(. ]٤:الطارق َ ْ : حيث ورد نحو )َ

             ] ٢٠:اجلنة[ ،       ] ٥٩:الذاريات[ .
)    ( ]كغريه من األعالم العجمية الوضع، الزائدة عىل ثالثة ] وغريها١٣٣:البقرة 

 : حوأحرف، التي توسط ألفها، وكثر دورها، ن    و      خرج بقيد ،
 التوسط     ُأو إن مجع املحراب(. ؛ ألن اهلمز ال وجود له يف الرسم ْ َ َْ ِ ِْ ُ ْ ِ :  يعني)َ

     وال نظري له]١٣[يف سبأ ،. 
ُاخلاء َ 

 ) وحيذف ألف   (       بخالف ]٢٧[ واملؤمنني ]٣٧[ يف هود ،
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 )٢٧(

        ] لق(. ]٦٣:الفرقان ْوخـٰ ِ َ  :  نحو)َ        ] ٣:فاطر[ ،
         ] ْخـٰشع(. ]٢٤:احلرش ِ  : ً مطلقا نحو)َ         ] ٢١:احلرش[ ،
       ] َو(. ]٤٤:، املعارج٤٣:القلم   (    ] َال ( باإلفراد ] وغريها١٤:النساء
    ( ]وحيذف ألف .  بالتثنية]١٧:احلرش)ْخـٰدع ِ  :  وهو)َ     حيث ورد
 ، ]١٤٢:، النساء٩:البقرة[     ] وقرأ الشامي والكويف ]١٤٢:النساء ،     

   ] بفتح الياء والدال وسكون اخلاء]٩:البقرة  . 
  َو(      ( ]وقرأه محزة بغري ألف جمزوما، وغريه من لفظه ثابت نحو]٧٧:طه ،ً :

       ] ١٥:الشمس[ ،        ] مسه(. ]١٧٥:آل عمران ْواخلـٰ ََ ِ  يف )َ
 َو(. ]٩، ٧[موضعي النور    (         ] ١٠٣:طه[ ،      

     ] ْغري طامسه( ]٢٣:القلم َ ِْ َ ُ َ(. 
ُالدال َّ 

َتد(حيذف ألف  َركاَ َ( :        ]٤٩:القلم[ .   ) (        
 ، وقرأه املكي والبرصي ]٦٦:النمل[     بقطع اهلمزة وسكون الدال، أما    

   ] فثابت]٣٨:األعراف  . )(      ] عد الدال، واملراد األلف التي ب]٧٢:البقرة .
 ) (    ] وقرأه املكي والبرصي بفتح الياء والفاء وسكون ]٣٨:احلج ،

َالولد(. الدال من غري ألف ْ ُحيث يرسم ُناِ َ ْ ُ ُْ  :  نحو)َ       ] ١٧:املزمل[ ،   

   ] ١٩:اإلنسان[ ،        ] ١٢٧:النساء[ . 
َعد( ٌوةاَ  : ً مطلقا نحو)َ         ] ٨٢:املائدة[ ،         

َجد(. ]١٤:املائدة[ َلنااِ َ(              بخالف ]٣٢[يف هود  ،     

   ] ١٩٧:البقرة[ . )  ( ] ١٥:، لقامن٨:العنكبوت[ . )   (      
 َو ] وغريها٦٤:املائدة [  (. ]١٤:األحقاف[  ( ]األلف يف األربع ألف تثنية ]١٠:احلج 
 كـ  ] وتقدمت قاعدهتا]٦:الرمحن ،. 
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 )٢٨(

ُالذال َّ 
  : ً مطلقا نحو)  (اتفقت املصاحف عىل حذف ألف      ] ٢:البقرة[ ،

 ، و] وغريها٧٣:البقرة [  و   ] ٣٧:يوسف[و ،  ] وغريها٥٤:البقرة [ ،
  ] ٣٢:يوسف[ . )(         ] ٣٢:القصص[ .    )(  

    ] ٥٨:األنبياء[ . )(        )ِيف سورة التوبة َِ ْ َّ َ ُ ً، احرتازا من ]٣[ )ِ
ْأذن«ممدود اهلمزة الذي هو مجع    : نحو» ُ      ]١٩٥:األعراف[ ،    

  ] فثابت األلف]٤٤:فصلت  .)   ] ٦٣:طه[    ( ]ويشملهام قوله]١٦:النساء  :
َومطلقا ألُف االثنَني انحذْف« ْ ً َ َْ َْ ِ ْ ُِ ِ : وإن كانت تثنيتهام صورية عىل قول بعضهم، ومثلهام» َ
  ] حذف ألف وذكر املورد. ]٣٢:القصص      وقال ]٣٥[األخري يف النبأ ،

 .إن العمل عندهم بحذفه: املارغني
ُالراء َّ 

َبرش( ْ  ألفه ألف تأنيث، ومل ترسم لتأدية ذلك جلمع املثلني، بل رسمت يف بعض )َياُ
ل الذي هو حذف املصاحف بغري ياء وال ألف، ويف بعضها بإثبات األلف، والعمل عىل األو

 (. ألفها  ( ٤٦[ والنساء ]١٠٤[ يف البقرة[ .)َتر ِالنمل( يف سورة )ُباُ ْ َّ( ]٦٧[ :   

                      ،)ِوالنبإ َ ََّ( ]٤٠[ :         

     ،)ِالرعد ْ َّ( ]٥[ :                    . َتر(وحيذف ألف َىض اَ
ْالفعيل ِ ْ  :  وهو كلمتان)ِ      ] و]٢٣٢:البقرة ،       ] ٢٤:النساء[ ،

ِالفعيل«واحرتز بـ  : سمي، وهومن اال» ِْ     ] ٢٩:النساء[. 
( حيذف ألف )َو(  (        وقرأه محزة والكسائي وشعبة ]٩٥[ يف األنبياء ،

 : ًبكرس احلاء وسكون الراء بال ألف، وقيد بالواو احرتازا من غريه نحو    

   ] َوكذ(. ]٥٩:يونس َ  ا َ   (      ] ُج فاَِرس(. ]١٠٠:النساء ٍرقانُ َ :  وهو]٦١[ )ْ
       وقرأه محزة والكسائي بضم السني والراء عىل اجلمع، بخالف ،    
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 )٢٩(

     ] و]١٦:نوح ،      ] َكذا (. ]١٦:النبأ َ  (   ] ٢٠:يوسف[ . 
)   ( ٣٠[ يف النور[ .)َو   ( ال غري]٢٢[ يف البقرة  .)َودااَر ألف فعل :  أي)َ

 ، ]٣٧:القمر [    : ًاملراودة مطلقا، نحو   ] ٢٣:يوسف[ ،        
 (. ]٣٠:يوسف[          َحيث وردا َ ََ   كام مر عند )ُْ    .  

)  (عىل خلف نحو  :                     
  ، ]٧-٦:الفاحتة[   ] ١٦:األعراف[ ،    ] ٥٣:الشورى[ .   )( 

         َكذا (. ]١٠[ واحلديد ]١٨٠[يف آل عمران َ   (        

 ] ٩٤:األنعام[ ،         ] َوأر(. ]٤٦:سبأ َ َيتاَ ً مطلقا، سواء كان )ْ
ًاملخاطب مفردا أو مجعا، نحو ً :   ] و] وغريها٦٣:الكهف ،    ] ٦٢:اإلرساء[ ،

   ] وغريها٥٩:يونس [ ،     ] ًمجعا(: ، وهذا هو املراد بقويل] وغريها٧٥:الشعراء ْ ْ او َنَ َ
َإفرادا َ ْ ً بني، ولورش وجه بإبداهلا ألفا يف الوصل، ، وقرأه نافع بتسهيل اهلمزة املتوسطة بني)ِ ٌ

ٍّوقرأ الكسائي بحذفها، والباقون من السبعة بتحقيقها، وعىل كل فال صورة للهمزة عىل ما 
 . به العمل

ْواحذف( ِ ْ (  األلف الذي بعد الراء يف )َ  (      ] وتقدم الكالم ]٦١:الشعراء ،
َفعل (واحذف . عليه ْ  : ً مطلقا نحو)َرىاَوِ  ] و]٥٩:النحل ،   ] ٣١:املائدة ،

ْيف الكتاب(، ]٣١:املائدة [  ، ]٢٦:األعراف َ ِ  حيتمل القرآن والكتابة، ويستثنى من )ِ
َدون (: الكلمتني ما يف آخره تاء، كام قال ُ   (    ] َو(، ]٤٨:األنفال   

    ( ]هنا جلمع النظائر» َرىاَ و«، فذكر ]٣٢:ص. 
ُالزاي َّ 

ُوحذفوا ( َ َ َ   ( وقرأه الشامي والكوفيون بغري ألف وبشد الياء]٧٤[ يف الكهف ، .
)   (   ] وقرأه الشامي بإسكان الزاي وتشديد الراء من غري ألف]١٧:الكهف ،ُّ .
 (ذف ألف وحي   ( املصور مهزه )ِبالواو َ ُحوته الزمر( وقد )ِ َ ُّ ُْ َ َ( ]٣٤[ :     
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 )٣٠(

     ،)ُواحلرش ْ َ َ( ]١٧[ :           ،)َوالشورى ُّ َ( ]٤٠[ :       

      ،)َواالوال ََّ ِن يف َ ٍمائدة. ِ َِ   :  ومها)َ            ]٣٠-٢٩[ ،
               ] بخالف األخريين فيها ومها]٣٣ ، :     

    ] ٨٥[ ،               ] ٩٥[. )     ( الثالثة )ِيف يوسف ُ ُ ِ( 
 :  وهي]٧٥-٧٤[                           

    بخالف ، :       ] ٢٥[. 
ُالسني ِّ 

ُويف ج( ٍع مسكنُموـَِ َ ْ َ  :  بفتح أوله وثالثه، بمعنى منزل، نحو)ِ   ] ٧٢:التوبة[ ،
        ] ٢٤:التوبة[ ،     ] ٥٨:القصص[ ،       

   ] ة بإسكان السني وفتح الكاف من ، وقرأ هذا األخري حفص ومحز]١٥:سبأ
ِمسكني(. ، ومثلهام الكسائي إال أنه كرس الكافغري ألف عىل اإلفراد ِ  بكرس امليم، بمعنى )ِْ

ًفقري، وبني الكاف والنون من مفرده ومجعه ياء، ومل يذكروا خالفا يف حذف مجعه إال يف 
  : قوله       والراجح فيه احلذف للنظائر، وقرأ ]٩٥[ الثاين يف العقود ،

 غري نافع وابن عامر             ] باإلفراد]١٨٤:البقرة  .
ٍومسجد( ِ ْ َ  : ً فلم خيتلفوا أيضا يف حذف مجعه نحو)َ       ] ١٨:اجلن[ ،  

           ] وقرأ املكي والبرصي]٤٠:احلج ، :           

    ] ُحيذف( ، بإسكان السني عىل اإلفراد]١٧:التوبة َ ْ ِبعد السني( األلف )ُ ِّ َ ْ َ(. 
ْواحذف( ِ ْ (  ألف )َ  (     وغريها٢٥:األنعام[حيث وقع [ .)   ( يف 

حرا (.  ال غري، وقرأه محزة بفتح اهلمزة وسكون السني دون ألف]٨٥[البقرة  َسـٰ ِإن مع غري . َِ ْ ََ َ ْ ِ
   (   )َنكرا ِّ  حيذف ألف :  أي)ُ    ٥٣[إن نكر، سوى األخري يف الذاريات-

 :  وهو]٥٤         وهو]٥١[، واحرتز باألخري من األول فيها  :
               فإنه حمذوف كغريه من املنكر، ويشمل احلذف تثنيته
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 )٣١(

 : نحو     ] ٤٨:القصص[ ،        ] أ الكوفيون ، وقر]٦٣:طه
       بكرس السني وسكون احلاء، أما املعرف فثابت وهو  :       
 ، ]٦٩:طه[       ] ٤٩:الزخرف[ . 

َكذا(  ( حيذف ألف )َ   ( ]بخالف ] وغريها١٧٦:آل عمران ،      
 ، ]٥٦:املؤمنون[    ] َو(.  فثابتان]١٣٣:آل عمران      َحيث أتى َ ُ ْ  (و. )َ  ( 

       ] ُاإلحسـٰن(. ]٢٥:مريم َْ  :  نحو)ِ            
 ، ]٦٠:الرمحن[       ] وال يلتبس به ]٢٣:اإلرساء ،    ] ٧٠:الرمحن[. 

)     ( ]بخالف ]٩٥:طه ،       ] َو(.  فثابت]٨٥:طه   ( 
  ] ١٠:الروم[ ،             ] بخالف]٢١:النجم       

 ، و]٤٦:فصلت[  ] ٦٦:الفرقان[ . )  (    ] وقرئ شاذا بضم ]٦٧:املؤمنون ،ً
َكذا (. السني وفتح امليم مشددة مجع سامر َ    ( ]بالتاء، وقرأه حفص ]٥٣:الزخرف 

 َال (بإسكان السني من غري ألف،     (]٣١:الكهف[. 
 ُنيِّالش

ٌغشـٰوة( َ َ ِ(             ٧[يف البقرة[ ،            يف اجلاثية
 . ، وقرأ محزة والكسائي هذا األخري بفتح الغني وسكون الشني من غري ألف]٢٣[    

) (       َو(.  ال غري]٩٧[ألنبياء يف ا       (    
ِنشـٰؤا هود(.  ال غري]٣٠:القصص[ ُ ُ َ   :  وهو)َ            ] ومهزه ]٨٧:هود ،

 : مصور بالواو، وما سواه ثابت نحو    ] و]٧٤:الزمر ،    ] ٨٣:األنعام[ . 
 واحذف ( (    ]دون غريه نحو]٢٧:النحل  :     ] و]٤:احلرش ،  

    ] ١٣:األنفال[ ،      ] ْكذا الـمشـٰرق (. ]٣٢:حممد ِْ َ َ َ ًطرا. َ ّ  :  نحو)ُ   

    ] ٤٠:املعارج[ ،          ] به بغري فارق(. ]١٣٧:األعراف ْتشـٰ ِ َِ ْ َ َِ ٌ ُ :  أي)َ
  : حيث ورد عند أيب داود ومن وافقه، نحو      ] ٧٠:البقرة[ ،    
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 )٣٢(

    ] ٢٣:الزمر[ ،          ] أما أبو عمرو فاقترص عىل حذف ]١٤١:األنعام ،
          . 

ُالصاد َّ 
ْواحذف( ِ ْ َ(  )  (   ٥[ وامللك ]١٢[يف فصلت[ .) ْكذا بصـٰئر ِ َ ٍجاثية. َ َِ َ( ]٢٠[ :

              بخالف ، :        و]٤٣[يف القصص ،    

     ٍصـٰعقة(. ]٢٠٣[يف األعراف  :  نحو)َِ     ] ١٥٣:النساء[ ،
           ] وقرأ الكسائي ]١٣:فصلت ،         يف
 ).  بسكون العني دون ألف]٤٤[لذاريات ا  (    ] وقرأه املكي ]١٨:لقامن ،

 . ُّوالشامي وعاصم بشد العني من غري ألف
له( ُفصـٰ َُ  :  باهلاء)ِ        ] ١٤:لقامن[ ،         

 أما ، و]١٥:األحقاف[     ] َاألصـٰبع(.  فثابتة]٢٣٣:البقرة َِ  :  نحو)َ  

   ] ٧:نوح[ ،         ] َاألبصـٰرا(. ]١٩:البقرة َ ْ   :  نحو)َ   

         ] ١٠٣:األنعام[ ،        ] ١٣:آل عمران[ ،    

      ]٧:البقرة[ ،              ]٢٦:األحقاف[ ،      

        ]٩٧:األنبياء[ . )  (       ]١٤:الرمحن[ ،     

    ]٣٣، ٢٨، ٢٦:احلجر[ . )  (     ]ولعله مل يرسم بالياء ]٣١:مريم ،
خوف اجتامع الصور املتامثلة؛ ألن املصحف كتب من غري شكل وال نقط، حكاه املارغني 

َكذ(. عن أيب داود َالنصـٰرىا َ َ  :  نحو)َّ          ]٦٢:البقرة[ ،
        ]١٣٥:البقرة[. 

 )(           ]وقرأه الكوفيون بضم الياء وإسكان الصاد ]١٢٨:النساء ،
ًصـٰلحاَو(. الموكرس ال ِ ً علام أو صفة، نحو)َ َ َ :     ]٦٢:، هود٧٧:األعراف[ ،     

    ]٩٧:النحل[ ،             ]١٠:فاطر[ ،       ]٤:التحريم[ ،
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 )٣٣(

ْصـٰحب(. ٌوهل مجع أو مفرد؟  : ً مطلقا نحو)َِ       ]٣٦:النساء[ ،     

    ]٣٧:الكهف[ ،          ]٢٢:التكوير[ ،         
 ، ]١٠١:األنعام[      ]٣٦:عبس[ ،        ]٣٩:يوسف[ ،  

    ]َوما(، ]٧٦:الكهف ِيف صاحلني(األلف التي :  أي)َ ِْ َِ َ( :          
ٌثابت( ]١٠:التحريم[ ِ ( ، وكذا )َ   (           ]ثابت أيضا]١٥:لقامن .ً 

ُالضاد َّ 
ْواحذف( ِ ْ (  ألف )َ (      ] َمع(.  وال نظري له]٣٠:التوبة  ألف )َ

ْالرضـٰعه( َ َ      ، ]٢٣٣:البقرة [      :  موضعان)َّ
َكذا(. ]٢٣:النساء[ ِالـمضـٰعفة( حيذف ألف )َ َ َ َ ُ ً اسام أو فعال نحو)ْ ً :        
 ، ]١٣٠:عمران آل[        ] ٢٦١:البقرة[ ،        ] ٤٠:النساء[ ،
      ] وقرأه ابن كثري وابن عامر بحذف األلف وتشديد العني حيث ]٢٤٥:البقرة ،

ْوالبضـٰعه(. ورد َ َ  : د يف يوسف نحو وقد تعد)ِ    ] ١٩:يوسف[ ،   

    ] ٦٥:يوسف[ . 
ُالطاء َّ 

ُوحيذف( َ ْ ُ ُالطـٰغوت( ألف )َ   :  حيث ورد نحو)َّ   ] ٢٥٦:البقرة[ ،    

   ] وأما ]٦٠:املائدة ،     ] ُوالشيطـٰن(.  فثابت]٥:احلاقة ََ ْ :  حيث ورد نحو)َّ
         ] ٣٦:البقرة[ ،       ] ١٧:احلجر[ ،        ] ١١٧:النساء[ .
ُوطـٰئف منه( َْ ِ ٌِ  :  أي)َ           وقرأه املكي والبرصي ]٢٠١[يف األعراف ،

 سائي بياء ساكنة بني الطاء والفاء من غري ألف وال مهز، وأما والك      
  فثابت، وكذا ]١٩:القلم[   ] وغريها١٦٩:آل عمران [ ،     ] وغريها١٢٢:آل عمران [ .
ُكذا السلطـٰن( َ ْ ُّ َ    :  حيث ورد نحو)َ     ] ٤٢:احلجر[ ،        
  ، ]١٠٠:النحل[     ] ٢٩:احلاقة[. 
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 )٣٤(

ًوطـٰئرا( ِ َ   :  نحو)َ        ] و]٤٩:آل عمران ،        ] ١١٠:املائدة[ .
  : بغري مهز، ونحو   وقرأمها غري نافع         ] ٣٨:األنعام[ ،    

  ] ١٩:يس[ ،        ] ١٣١:األعراف[ ،        ] ١٣:اإلرساء[ .
ًحطـٰام( َ ُ( :        ] ُاستطـٰعوا(.  وال نظري له]٢١:الزمر َ َ   : نحو )ْ      

  ] بخالف ]٩٧:الكهف ،       ] يا مطلقا(. ]٩٧:آل عمران ًكذا اخلطـٰ َ ْ َُ َ َ َ  :  نحو)َ   

                ] ٥١:الشعراء[ ،                 

      ] وحيذف أيضا ألفه الذي بعد الياء اتفاقا كام سيأيت يف حمله]١٢:العنكبوت ،ً ً .
ُواسطـٰعوا( ََ ْ( :          ] ٩٧:الكهف[ . 

ُالظاء َّ 
ِما من(حيذف )َو( َالظـٰهر جاء مسجال( مادة )َ َ َْ ُ َ ِ ِ  : ًمطلقا، نحو:  أي)َّ         

 ، ]٣:احلديد[   ] ٨٥:البقرة[ ،      ] ٤:التحريم[ ،        
 ، ]٤٨:القصص[          ] ١٢٠:األنعام[ ،     ] ٢٢:الكهف[ ،  

   ] ِأو العظـٰم(. ]١٨:سبأ َ ِ ِ  :  نحو)َ        ] ٧٨:يس[ ،      
(  حيذف ألف َ)ال(، ]١١:النازعات[      (      عىل ما به العمل]٤[يف القيامة  .

 يف السبع وقرأ ابن عامر وشعبة                 ] ١٤:املؤمنون[ 
 . باإلفراد

ُالعني ْ َ 
َحيذف من بعد الربوا أضعـٰفا( َ ٰ َ ْ َ ْْ َ ِّ ِ ِ ُ َ ْ  حيذف ألف :  أي)ُ      الواقع بعد لفظ    ،
  : وهو          ] ًازا من  احرت]١٣٠:آل عمران        

  ] َوح(. ]٢٤٥:البقرة ُذفوَ   اَ      ( ]الطالب عبد اهللا ، وما ذكره الشيخ]٩:النساء 
 : ابن مايابى حيث قالفيه خالفه   إثباهتاريشه من تيف رشحه

ُواحذْف بقوة ضعافا خافوا ً َُ َ َّ ْ َِ ٍ ِِ  
 

َوال ختْف  َ َ َ إذ ضعَف اخلالُفَ ِْ ُ َ ِ  
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 )٣٥(

 : وقال يف مورد الظمآن
ْواحل َذُف يف الـمقنع يف ضعافاـََ ْ ْ َْ ِ ِ ِِ ِ ُ  

 

َوعــن أيب داود جــا أضــعافا  َ َ َ َ ْ َْ ََ َِ  
 

 : وقال يف خطبته
ُوكل ما لواحـد نـسبت َْ َ ََ ٍَ ِ ِ ُّ ُ  

 

ُّفغريه سكت إن سكت  ََ ََ َ ْْ َِ ُ ُ َ  
 

 . فالراجح حذفها
( حيذف ألف )َو(  (     ] وقرأه الكوفيون بغري ألف]٣٣:النساء ، .

مل( ٌوعـٰ ِ َ  :  نحو)َ           ] َال(، ]١٩٥:آل عمران( حيذف ألف  )  ( 
  ] وال ]٣:الغاشية ،       )        (      يف 

 .]١٣٥[األنعام 
 )وحيذف ألف    (    ] ٨٢:هود[ . )  (     ] وقرأه ]٢١:اإلنسان ،

ًغري نافع ومحزة بفتح الياء وضم اهلاء، واتفق السبعة عىل ثبوت األلف لفظا، وقرئ شاذا  ً
 َو(. ة اجلار واملجرور بصيغ}عليهم{  ( ٣٣[ وغافر ]٤٣[ يف هود[ ،) ِإال التي يف ِ َّ َّ ِ

ٍيونس ُ  :  وهي]٢٧[ )ُ          .)لم(حيذف ألف )َو ْعـٰ ِ  حيث ورد، وقرأ )َ
 محزة والكسائي        بغري ألف بعد العني وبتشديد الالم وألف بعدها]٣[يف سبأ .  

ٌعـٰقبة( َ  :  نحو)َِ    ] ١٣٥:األنعام[ ،     ] ١٣٢:طه[ ،   

    ] يش(. ]١٧:احلرش ٌمعـٰ ِ َ ، وهو بالتنوين ]٢٠[ واحلجر ]١٠[ وقد وقع يف األعراف )َ
 ). للوزن كام فعله صاحب املورد   (   ] ْعـٰهد(. رد حيث و] وغريها١٥٨: البقرة ِ :  نحو)َ

     ] ٧٥:التوبة[ ،   ] ١:التوبة[ ،    ] َتعـٰىل(. ]١٠٠:البقرة َ :  نحو)َ
       ] ٣:اجلن[ ،          ] وال خيفى أنه ال يندرج ]٦٣:النمل ،

 فيه    ] و] وغريها٦١:آل عمران ،    ] ْودعـٰؤا غافر(. ، فألفهام ثابتة]٢٨:األحزاب ِ َ ُ َ ُ َ( 
 :  وهو]٥٠[              وغريه ثابت نحو ، :      
  ، ]٧٧:الفرقان[             ١٤[يف الرعد[. 
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 )٣٦(

ُالنعـٰما( َ ْ   :  حيث ورد، نحو)َ    ] ٦:الزمر[ ،      ] ٣٣:النازعات[ ،
 و   ] ٤٩:الفرقان[ .)      ( ًاحرتازا من نحو» يف« وقيد بـ]٤٢[ يف األنفال :  

      ] َووجه بأن ما يف األنفال ميعاد من املخلوق وقد يتخلف، ، ]٢٠:الزمر ِّ ُ
َّثم (. فناسبه احلذف، وما يف غريها ميعاد من اخلالق وهو ال يتخلف، فناسبه اإلثبات ُ

َشفعـٰ َ   : ً إذا كان مرفوعا، وهو)ُؤا.ُ      ] و]١٣:الروم ،      
     : نحو، بخالف ]١٨:يونس[    ] ٤٣:الزمر[ ،     
كف حيث ارتفعا(. ]٩٤:األنعام[ َوكذا العـٰ َ َ ََ َ ْ ُْ ُ ِ َ   : ً معا، وهو)َ       ] ٢٥:احلج[ ،

  بخالف     ] ٩٧:طه[. 
ُالغني ْ َ 

ُحيذف األضغـٰنَو( َ ْ َ ُ َ ْ ُ( :          ] ٢٩:حممد[ ،          
ُواألضغـٰث(. ]٣٧:حممد[ َ ْ َ َ( :         َو(. ]٥[ واألنبياء ]٤٤[يف يوسف     ( 

     ] َودع يغ(. ]١٥:القصص ُ ْ َ ً فال حتذف ألفه مسندا للظاهر أو الضمري، )ُاثواَ
 : ومها     ] و]٤٩:يوسف ،            ] ٢٩:الكهف[. 

ًوحذفوا غـٰشية( َ ِ َ ُ َ َ  :  نحو)َ       ] ١٠٧:يوسف[ ،      

    ] َمغـٰربا (. ]١:الغاشية ِ َ َحيث أتى. َ َ ُ ْ  :  نحو)َ      ] ٤٠:املعارج[ ،   

       ] ًوغـٰفال(. ]١٣٧:األعراف َِ   :  نحو)َ      ] ٤٢:إبراهيم[ ،
        ] َمغـٰضبا(. ]٧٤:البقرة ِ َ ُ(              ] ٨٧:األنبياء[ . 

ُالفاء َ 
ْواحذف( ِ ْ ْتفـٰدوهم( ألف )َ ُ ُ َُ( :           ]وال نظري له، ]٨٥:البقرة ،
تا(.  بفتح التاء وسكون الفاءابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ومحزة أوقر ًرفـٰ َ ُ(    

      ُبلغا الطفـٰل(. ]٩٨، ٤٩[موضعان يف اإلرساء ََ ْ َ َ  :  أي)َ         
َبلغ (ُرْكِ وال نظري له، وذ]٥٩:النور[ َ   (. معه للبيان ووزن البيت، ال لالحرتاز) َ   ( 
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 )٣٧(

 )َو(. ن غري ألف، وقرأه محزة والكسائي بضم الواو مشددة م]٣:امللك[    

  )   (  ]١٠:القصص[ . 
كهة( ًفـٰ َ ِ  :  نحو)َ     ]٣١:عبس[ ،        ]حشة(. ]٢٢:الطور ًفـٰ َ ِ َ( 

 : ًمطلقا نحو      ] ٢٢:النساء[ ،      ] ْشفـٰعه(، ]٨٠:األعراف َ َ َ( 
  : نحو      ] ٤٨:البقرة[ ،         ] ٢٣:سبأ[ ،    

   ] ًكفـٰرة(. ]٢٦:النجم ََ  :  نحو)َّ    ] َدون(، ]٨٩:املائدة ُ(     ) (   يف
ْدفـٰعه(. ، فالعمل بإثباته]٤٥[العقود  َ َ  :  يعني)ِ         ٤٠[، واحلج ]٢٥١[يف البقرة[ ،

 .وقرأه غري نافع بفتح الدال وسكون الفاء
 َو(   (    ] بخالف ]٩٥:األنعام ،    ] َكذاك (. ]٩٦:االنعام َ َ

َالضعفـٰ  َ ِبالرفع. ُّ ْ َّ   :  والتعريف، وهو)ِ    ] ٢١:إبراهيم[ ،        
  ، بخالف ]٤٧:غافر[       ] ٩١:التوبة[ ،        ] ٢٦٦:البقرة[ .
ُوالغفـٰر( َّ َ ًريف، سواء كان مرفوعا أو جمرورا، بخالف بالتع)َ ً :           
َحيث عرفا(: ، فقوله]٨٢:طه[ ِّ ُْ ًمعا، وقيد » الغفار«و» الضعفاء« ضمري التثنية فيه عائد عىل )َُ
 . »الغفار«بالرفع دون » الضعفاء«

ُالقاف َ 
  حيذف ألف     )   ( ] ١١:احلجرات[ .)ُميقـٰت َ  :  نحو)ِ       

 ، ]١٤٢:األعراف[          ] ١٤٣:األعراف[ ،             
ُمقـٰعد(. ]١٧:النبأ[ ِ َ  :  موضعان)َ    ] و]١٢١:آل عمران ،      ] ٩:اجلن[ .
 )  (     ال غري]٢١[يف احلج  .)موا ُاستقـٰ َْ  :  نحو)َ         
 ، ]٩:التوبة[            ] تل مطلقا(. ]١٦:اجلن َفعل قـٰ َ ْ َ ُْ ُ ِ   :  نحو)ِْ  

        ١٩١:البقرة[اآلية[ . 
ٍقـٰسية بغري واو( َ ِ ْ ََ ِ ٌ  :  وهو)َِ        ] وقرأه محزة والكسائي ]١٣:املائدة ،
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 )٣٨(

  ]٢٢[بتشديد الياء من غري ألف، ويف الزمر       أما املصاحب للواو ، 
 : وهو       ُقـٰنت (.  فثابت]٥٣[يف احلج ِ ِبالرفع. َ ْ َّ ِ(             

  ، بخالف ]٩:الزمر[        ] ْواحذف(. ]١٢٠:النحل ِ ْ ْإن تضف ( األلف) َ َ ُ ْ ِ
ية ُسقـٰ ََ  :  وهو)ِ        ] بخالف ]١٩:التوبة       ] ابن . ]٧٠:يوسف
 : اجلزري              ] رأيتهام يف املصاحف القديمة ]١٩:التوبة 

ًمل أعلم أحدا نص عىل ، وةحمذوفتي األلف، ثم رأيتهام كذلك يف مصحف املدينة الرشيف
 .النرش: انظر. إثبات األلف فيهام

 كـ(     ( ]ألف تثنية]٣٧:يوسف  .)ْبالبا قـٰدر(حيذف إذا اقرتن )َو ِ َ َ ِ( :     
 : ، بخالف غريه، نحو]٨١:يس[           ] ٍأيـٰمَو ٍدَهـٰ(. ]٨:الطارق َّ ُله َ ْظائرَ نوَ ِ َ (

 : فيحذف منهام ما قرن بالباء، نحو      ] ٥٣:الروم[ ،          
 . ]٥:إبراهيم[

ُالكاف َ 
 (حيذف ألف    ( ]هي قراءة غري نافع، وهي من األعجمي]٩٨:البقرة ،)لكنها )١ ،

 :موضع واحد، قال يف مورد الظمآن
ـــ ـــن بميك َلك ِ ِِ ْ ـــذفتَ ـــا ح ْال اتفاق َِّ ً َ َِ ُ  

 

ْمـــع أهنـــا كلمـــة مـــا اســـتعملت  َُ ٌِ ْ ْْ َ َ َّ َِ َ َ َ  
 

)    ( ال غري]٩٢[ يف النحل  .)َسكـٰرى  :  وهو ثالثة)َُ          

   ] وقرأمها محزة والكسائي بفتح السني وإسكان الكاف من غري ألف، ]٢:احلج ،
  : لثوالثا       ] ْالكـٰفر (. ]٤٣:النساء ِ ِيف الرعد. َ ْ َّ :  وهو]٤٢[ )ِ

             وقرأ الكوفيون وابن عامر ، :      عىل اجلمع، وغريه
  : ثابت نحو    ] َواإلبكـٰر(. ]٤٠:النبأ َ ْ  :  موضعان)َِ            يف 

 ، ]٤١[آل عمران                ْمع (. ]٤٠[يف غافر َ    ( 
                                                

َإسحق: (انظر عند قوله) ١( ْ ِ.( 
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 )٣٩(

    ] ال غري]١٢٣:األنعام . 
 ) (    ] بالتاء، بخالف ]١٠:القصص       ] ٤٢:الفرقان[ 
ْنكـٰال قد أتى يف البقره(. ونحوه ََ َ َِ َ َْ ً َ  :  وهو]٦٦[ )َ             ،)ِويف العقود ُ ُ َِ( 

 :  وهو]٣٨[      ،) َال     ( ]فثابت، وأما ]٢٥:النازعات      
ً فهو مجع نكل، وهو ثابت أيضا]١٢:املزمل[ ْ ِ. 

ٌوكـٰذب( َِ    : ً مطلقا نحو)َ  ] ٩٣:هود[ ،       ] ٢٨:غافر[ ،
     ] َو(. ]١٦:العلق      (             
 ، و]٢١:الشورى[   )    (    ٩٤[يف األنعام[ ،)ُوغري يقطع ََ ْ ُ ٌْ :  نحو)َ
   ] و]٢٢:األنعام ،      ] ٢٩:الزمر[ . 

ُالالم َّ 
ُواحذفه( ْ َْ ْبعد الالم يف غري الطرف(كالم األلف املفهوم من سياق ال:  أي)ِ ََ َّْ ِ َ ِ ِ َّ ْ  أما فيه ولو )َ

 ، و]١٢٢:آل عمران [  : ًحكام فال حيذف، نحو  ] و]١٩٠:األعراف ،     
 ، و]٣:احلرش[  ] ونحومها؛ ألن اهلمزة غري مرسومة أصال، بخالف ]٦٦:آل عمران ً

 : املصورة نحو    ] و]١٠٦:الصافات ،     ِوبني المني (. ً كام يأيت قريبا]٣٣[يف الدخان ْ َ َْ َ َ َ
ًاتفاقا َ ْ انحذفِّ َ َ   :  نحو)ْ  ] و]٧٨:الرمحن ،    ] فاأللف املعانق ]١٧٦:النساء ،

ًع بني المني حمذوف اتفاقا بدون لالم قسامن، واقع بعد الم مفردة، وواقع بني المني، فالواق
استثناء، والواقع بعد الم مفردة حيذف إن مل يكن يف آخر الكلمة، ويستثنى منه ما أشار له 

ْإال الصلوة إن لـمضمر يضف(: بقوله َ ْ َُ َ ٍُ ِ ْ ِ ِٰ ََّ  :  عىل املشهور، نحو)َّ      ] ١٦٢:األنعام[ ،
      ] ١١٠:اءاإلرس[ ،   ] بخالف غري املضاف، ]٥:املاعون ،

  : واملضاف للظاهر نحو    ] َكال(.  فبالواو كام تقدم]٥٨:النور :  يف قوله تعاىل)ِ
          ] ِويف (.  عىل ما به العمل]٢٣:اإلرساء َ    (٩[  يف سورة اجلن[ 
ْمل خي( ُ ْ َتلَ محذوف؛ ألنه ملا لزمته  فاآلن، فقد اتفق املصاحف عىل إثباته دون غريه من لفظ )ْفَ
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 )٤٠(

 . تنزل معها منزلة الكلمة الواحدة» أل«
 ) (   ] ٣:ص[ .)  ( اتفاقا كام مر]٤[ يف احلج ً .) ِويف َ  ( 

 ] ١٠:القلم[ . ) (  ] ٦:التحريم[ )َثبتُا ِ ِعىل خالف  ْ َِ َ  )  َكـ. َ
(  )َو(. ]١١:الصافات[ ( ] ٥٤:املائدة[ .)ِظالم َّ َ( :           ) ِيف
َعمران ِآل َ ْ  أوزاهنا، ، فهذه اخلمس جرى العمل بإثباهتا؛ لنص الداين عىل إثبات]١٨٢[ )ِ

ًوسكت عنها أبو داود، ونص البلنيس يف املنصف عىل حذفها، وعمل به أيضا، ويف مورد  َ ِ ُ
الظمآن أن الكاتب خمري يف رسمها بني اإلثبات واحلذف، وتعقبه ابن عارش وغريه، فجميع 

ًاملستثنيات وفاقا وخالفا عرش  .واهللا تعاىل أعلم. ً
ِوبعد الالم ( َّ َ ْ َ ِصور بالواو. َ َ ِّ ُِ  ( مهز )َ    ْيف الدخان َ ُّ ِ ]٣٣[ .        ] ١٠٦:الصافات[ 

ْمثله فيحذفان َ ََ ْ ُُ ُ ْ َواحذفه بعد الالم يف غري الطرْف«:  لدخوهلام يف قوله)ِ َّْ َّ ِْ َ ِِ َ ْ َ ُ ْ َِ«. 
ُامليم ِ 

)    ] ١٣:لقامن[ ،     ] َو، ] وغريها٣٩:إبراهيم       ]وغريها١٦٣:البقرة [ . 
ُهامـٰن  َو(ألفه الثاين :  أي)ََ  ( ]بكرس اهلمزة بمعنى التصديق] وغريها٥٢:الشورى  .

ُواأليمـٰن( ََ ْ  :  بفتحها، مجع يمني، نحو)َ     ] ٨٩:املائدة[ ،        

    ] ١٧:األعراف[ . 
َأفتمـٰرون( ُ َ ُ َ َ( :            ] وقرأه محزة والكسائي بفتح التاء ]١٢:النجم ،

 (. وسكون امليم    ( ]فقد تقدم أن األعالم العجمية الوضع الزائدة عىل ]١٠٢:البقرة 
 ثالثة أحرف الكثرية الدور حمذوفة، ومنها    ] ١٣:لقامن[ ،      ] ١٢٧:البقرة[ ،

  من والثالث    ] ْالثمــٰن(. ]٣٦:، غافر٣٨:القصص َ  : حيث ورد نحو) َّ      
 ، ]٢٧:القصص[    ] ٧:احلاقة[ ،     ] َكذا (. ]٤:النور َ   ( يف سورة 

َتليها (، وهي التي ]١٣[سبأ  ِ َ    ( احرتازا من ً          ]٥٢:األنبياء[ . 
ِسيمـٰهم يف البكر( ْ ِّ ِ ُ َُ   ]٢٧٣[البقرة :  أي)ِ       ،)ِوالرمحـن َ َْ َّ( ]٤١[     
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 )٤١(

      ٍحممد(ة ، وسور َّ َ ُ( ]٣٠[           ،) ِورسم اثنتان َ َ ْ َ ُِ ِباليا يف . َ َ ِ
ِاالعراف َ ْ  :  ومها]٤٨، ٤٦[ )َ       ،          ،) ٌوفتح َْ َ

ْثابته َ ِ  :  أي)َ        كام تقدم]٢٩[لفتح يف سورة ا  . 
ِوالـحذف يف( ُ ْ َ َْ(          )    (   احرتازا من ]١٨٠[يف األعراف ،ً
  : نحو         ] ٤٠:يوسف[ ،        ] ٢٣:النجم[ ،  

      ] نته(. ]٨:طه ْأمـٰ َ َ َ َ( :            ] بخالف ]٢٨٣:البقرة ،    

      ] ُوالعلمـٰؤا(. ]٧٢:األحزاب َ َ ُ رأيت يف الشامي : ً مطلقا، وقال السخاوي)َ
         ] ُلكَمـٰ(.  بألف]١٩٧:الشعراء ً علام أو صفة نحو)ِ َ َ :        
 ، ]٧٧:الزخرف[         ] َالغمـٰ(. ]٢٦:آل عمران  :  حيث وقع)ُمَ      

     ] ٥٧:البقرة[ ،           ] ٢١٠:البقرة[ ،          ] ٢٥:الفرقان[ .
 ) (       ] انظر ما مر عند ]١٩:التوبة ،       .)َٰاألعمـ ْ  :ً مطلقا)ُلَ

  : نحو            ] ١٥:الشورى[ ،       ] ١٠٣:الكهف[ .
َواألعمـٰ( ْ   : )ُمََ       ال غري]٦١[يف النور  . 

ُالنون ُّ 
ٍألف نون مضمر(ًحيذف اتفاقا  َ ُْ ٍ ُ ُ ِ  : كل ألف توسط بعد نون الضمري نحو:  أي)َ   

 ، و]٨٧:احلجر[   ] و]١٧٥:األعراف ،      ] و]٨٣:األنعام ،        
 ، ]١٢١:البقرة[   ] بخالف ما تطرف نحو]٣٦:الواقعة ، :     ] ٧٩:األنبياء[ .
ُمنـٰفع( ِ َ  :  نحو)َ   ] ٢١:املؤمنون[ ،      ] وحيذف فعل . ]٢١٩:البقرة
َنـٰجى(  :  نحو)َ     ] ١٢:املجادلة[ ،             

     ] ٩:املجادلة[ ،   ] َنـٰزع كـَ(فعل )َو(. ]٨:املجادلة َ َ      ( 
 ، ]٤٦:األنفال[     ] ٥٩:النساء[ ،   ] ٢١:الكهف[ . 

ثا( ًإنـٰ َ  :  حيث ورد نحو)ِ          ] ١١٧:النساء[ .     
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 )٤٢(

)    (   ال غري]٨١[يف النحل  .) َكذا َ    (           ] واحرتز ]٣٥:النمل ،
 بقيد الفاء من         ] ْواحذف(.  فألفه ثابتة]٢٣:القيامة ِ ْ َ      (       

 ، ]١٠٤:الصافات[         ] َال( ًآنفا،واملراد األول، والثاين مر ، ]٥٢:مريم( 
ْنظائره(حتذف  َ ِ َ  :  نحو)َ     ] ١٠:الشعراء[ ،   ] ١٦:النازعات[ ،    

 .]٤:احلجرات[
 )َو(        )   (  ] بخالف ]١٨:املائدة ،    

 ، ]١١:النساء[   ] َكذا(. ، ونحومها]٣١:النور َ(     ) ( ] ٢١:الزمر[ .
 )    (    ] ِمع األعنـٰب(.  ال غري]١٤:آل عمران َ ْ ََ  :  نحو)َ        
  ، ]٩٩:األنعام[           ] ٦٧:النحل[ ،      ] ٣٢:النبأ[ . 

ُاهلاء َ 
  : حيذف األلف بعد هاء التنبيه نحو  ) ( ] ٢٧:القصص[ ،)    ( ،

 و   ،و   ] و، ]٦٣:طه)    و ،   ( )١( ، )   (   
َشهـٰ(. ]٤٢:النمل[ َدة وأَ َ ٌ َسجالَ ِ  :  نحو)ْ    ] ١٠٦:املائدة[ ،     ] ١٠٧:املائدة[ ،
    ] ١٨:هود[ . 

)    ( ]٢٥:البقرة[ .)  ( ]وغريها٩٠:طه [ ،)ُكذا برهـٰن َ ُْ َ   :  نحو)َ  

    ] ١٧٤:النساء[ ،        ] ١١١:البقرة[ ،         ] ١١٧:املؤمنون[ ،
      ] لة(. ]٣٢:القصص ٌجهـٰ َ  :  نحو)َ  ] ١٧:النساء[ ،)    ( يف الفجر 
]١٦[ . )  (  ] وقرأ املكي والبرصي بضم الراء واهلاء]٢٨٣:البقرة ، . 

 )  (     ] ْمع (.  كام مر]٥٣:الروم َ     (     ] ال غريه ]١:املمتحنة 
ٍر رعدـَّٰهَق(. من لفظ اجلهاد ْ َ   وهو ]١٦[ )ُ     نحو، بخالف الواقع يف غريها :

        ] َوكذا مهـٰدا(. ]٣٩:يوسف َ ِ َ َ  . بالنصب كام تقدم يف النظائر)َ
                                                

ؤال: (يف نسخة) ١( َوبعد ها التنْبيه نحو هـٰ ُ َ َّ ََ َُ ْ ْ ْ َ َِ ِ.( 
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 )٤٣(

ُالواو َ 
َالبوا(حيذف ألف  ْ  :  نحو)ُباَ       ] ٥٠:ص[ ،    ] ١٨٩:البقرة[ ،

     ] َواألمو(. ]٣٤:الزخرف َْ   :  نحو)ُتاَ  ] ٢٢:فاطر[ ،   

  ] َواألمو(. ]٢٨:البقرة َْ  :  نحو)ُلاَ     ] ١٥٥:البقرة[ ،    
   ، ]٢٨:األنفال[   ] ١٨٨:البقرة[ ،    ] َالزوا(. ]٦٩:التوبة ْ   :  نحو)ُجاَ

  ] ٧٢:النحل[ ،     ] َواإلخو(. ]١٤٣:األنعام َْ  :  نحو)ُناِ   
 ، ] وغريها٢٢٠:ةبقرال[     ]َواألخو(. ]١٠٣:آل عمران َْ   :  )ُلاَ    
 .  ال غري]٦١:النور[

 : )ٍلاَوَم(        ] ٣٣:النساء[ ،      ] و]٥:مريم ،    
َالصو(. ]٥:األحزاب[ ُعقاَّ ِ( :    ] ١٩:البقرة[ ،       ] ١٣:الرعد[ .
َدوُالع(  : )ُناْ     ] ٨٥:البقرة[ ،        ] ٌحداَو(. ]٣٠:النساء ِ( 

 : حدة نحواوو    ] ١٦٣:البقرة[ ،      ] ٣٩:يوسف[ ،     
َالرضو(. ]١٣:احلاقة[ ْ   : نحو)ُناِّ        ] ٧٢:التوبة[ ،          
َواأللو(. ]١٦:املائدة[ َْ  :  نحو)ُناَ      ] ٢١:الزمر[ ،    ] ٢٢:الروم[ . 

َفو( ٌحشاَ   :  نحو)ِ    ] ١٥١:األنعام[،             
َلو(. ]٣٣:األعراف[ ٌقحاَ ِ( :        ] َلو(.  ال غري]٢٢:احلجر ْقعاَ  :  نحو)ِ   

  ] ٦:الذاريات[ ،     ] اخلايل منها ، واحرتز بقيد الالم عن]٧:الطور 
 : نحو     ] ٢٢:الشورى[ ،    ] َكذا (.  فباإلثبات]١:املعارج َ  ( 

     ] َكذا(.  ال غري]١٨٩:البقرة َمو( عىل خلف )َ ْقعاَ ِ( :        
 .  بإسكان الواو عىل اإلفراد، وقرأه محزة والكسائي]٧٥:الواقعة[

َأقو( ْ  : )اََهتاَ       ] َفو(. ]١٠:فصلت ٌكهاَ  :  نحو)ِ      ] ١٩:املؤمنون[ .
َصو( ْمعاَ ِ(:      ] َو(.  ال غري]٤٠:احلج(   ) ( ] ٤١:الرمحن[ .
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 )٤٤(

َالروَو(  :  نحو)ِيساَّ        ] وواسعة نحو)ْسعاَو(. ]٣:الرعد  :        
 ، ]٣٢:النجم[       ] ١٠:الزمر[ . 

َكذا الـمو( َ ْ َ ُزيناَ  :  نحو)ِ        ] ٤٧:األنبياء[ ،     
َكذا األفو(. ]٨:األعراف[ ْ َ َ   :  نحو)ُهاَ  ] ١٦٧:آل عمران[ ،    

  ] ِإال التي يف النور(، ]٤:األحزاب ُّ ِ ِ َّ َّ  :  وهي]١٥[ )ِ      فثابتة .
َّواألو(  . ]٧٥:هود [   ، ]١١٤:التوبة [   :  نحو)ُهاََ

َقو( ٌعداَ ِيف النور ِ ْ ُّ  :  يعني)ِ      ] بخالف ]٦٠:النور ،        
 (. ]١٢٧:البقرة[    ( ]ال غري]١٢:احلاقة  .)ٌلدةاَو َ   :  نحوً مطلقا)ِ      
 ، ]٢٣٣:البقرة[     ] ٣٢:مريم[ ،      ] َأو و(. ]١١٠:املائدة ْ ْلدين تثنيهاَ َ ِْ ِْ َ :  نحو)َِ
    ] ٨٣:البقرة[ ،  ] وغريها١٤:مريم [ ،   ] وأما ]٢٨:، نوح٤١:إبراهيم ،
  ، و]٣:البلد [    : باإلفراد فثابت، وهو» والد«       

          ] بخالف التثنية فهو »ولد«، ولعله لشدة التباسه بـ]٣٣:لقامن ،
 .، واهللا تعاىل أعلم»والدة«وال لبس يف ًأقل التباسا، 

 )َو(       )  ( ] بخالف ]١٣:القمر ،      ١٥٠[يف األعراف[ .
َواالصو( ْ  :  نحو)ُتاََ      ] ١٩:لقامن[ ،           
َسوى(، ]٢:احلجرات[ ِ(          َطـٰه(يف سورة ومن .  فثابت]١٠٨[ )َ

َوو(املحذوف  َعدنااَ ْ  :  نحو)َ   ] ١٤٢:األعراف[ ،         
 )، ]٨٠:طه[  (  ] وهو ألف تثنية، ذكر تتميام]٨٠:الكهف ،ً. 

ُالياء َ 
َياء الندا(حيذف ألف  ِّ ُ  ، ]٥٣:هود [  :  نحو)َ  ] وغريها٣٢:هود [ ،     

 ، ]٦٢:، وهود٧٧:األعراف[    ] وغريها٨٨:األعراف [ ،   ] ٨١:هود[ ،    
 ، ] وغريها٥٥:البقرة[     ] ٩٤، ٨٦:الكهف[ ،   ] ١٩:يوسف[ ،    ] ٢١:البقرة 
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 )٤٥(

َإيـٰي(. ]وغريها َّ  :  نحو)ِ       ] ٤٠:البقرة[ ،      ] بخالف ]٤١:البقرة ،
  ] و]٦٣:، والقصص٢٨:يونس ،   ] و]١٧٢:البقرة ،   ] وغريها٢٤:سبأ [ .
َواخلطايا( َ َ  :  نحو)َ   ] ١٢:، والعنكبوت٥٨:البقرة[ ،      ] ٥١:، والشعراء٧٣:طه[ ،
     ] فاأللف التي بعد الياء حمذوف اتفاقا، وكان القياس رسمه ]١٢:العنكبوت ،ً

 للمثلني، فهو مما رسم بغري ياء وال ألف، وأما األلف التي بعد الطاء بالياء، ومل يرسم هبا
َديـٰ(.  تقدم، وقدفمحذوف عند اجلل َ ان أضفتهاٌرِ َ ْ َ َ   :  نحو)ْ  ] و]٨٤:البقرة ،  

   ] ز منه رتح، وامل]٨٥:البقرة       ] اختار أبو داود إثباته، ف]٥:اإلرساء .
)    ( وهو مما أصله الياء كام تقدم]١٠٠[ يف يوسف ،. 

تا( ًبيـٰ َ  :  نحو)َ       ] ٩٧:األعراف[ ،       ] ٥٠:يونس[ .)    ( 
ُالبنيـٰن(. ً مطلقا] وغريها٨٥:البقرة[ َُ  :  نحو)ْ    ] ٤:الصف[ ،    ] ١١٠:التوبة[ ،
      ] ُثم الشيـٰطني(. ]١٠٩:التوبة ِ َ ََّّ   :  نحو)ُ      ] ١٤:البقرة[ ،    

  ] ُكذا الطغيـٰن(. ]١١٢:األنعام َ ْ ُّ َ  :  نحو)َ       ] ١٥:البقرة[ ،     

  ] ٦٤:املائدة[ . 
 )  (    ] ُالريـٰح(.  ال غري]٨٩:النحل َ  ومجلتها اثنا عرش، وقرئت يف السبع )ِّ

  : باإلفراد كلها إال            إن : ارغني، وقال امل]٤٦[يف أول الروم
 َو(. )١(العمل عندهم بإثباته لذلك  (  ] ٣٢:النور[ .)ِذكر بأييـٰم َ َّ َْ ِ ِّ : أي )َ

          ]َكذا (. ]٥:إبراهيم َ   ( ]ام فيه إشعار بتقدمه] وغريها١٩١:آل عمران 
 . يف النظائر

ْفصل يف حذف بعض ال ٌِ ْ َ َ ِْ ْ ِ ِـحروفَ ُ ُ 
َثاين( ِ ِننجي(يف آخر البيت » احذف« بالنصب، مفعول )َ ْ َاألنبيا( يف سورة )ُ ِ ْ :  وهو]٨٨[ء )َ

         ،)ِيوسف(سورة )َو ُ  :  وهو]١١٠[ )ُ       فقد
                                                

ح أو إال ما : (يف نسخة) ١( نا الريـٰ َتبيـٰ َِّّ ْ ُ َ َ َْ ً ُّيف أول الر. ِ ِ َّ َ مىِ َوم كذا األيـٰ َ َ َ َ ِ.( 
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 )٤٦(

نون واحدة مضمومة  بنون واحدة، وقرأمها الشامي وشعبة باماتفقت املصاحف عىل رسمه
ًوبتشديد اجليم، وكذا حفص يف يوسف، واملختار أن املحذوف النون الثانية إن مل يكن متعينا 

َوالنون االول(. إلخفائها قبل اجليم، واإلخفاء قريب من اإلدغام َّ ََ َ  بالنصب معطوف عىل )ُّ
 ِبـ(» ثاين«  (     ] ِاحذف( ]١١:يوسف ِ ت املصاحف عىل رسمه بنون  فقد اتفق)ْ

ًإدغام النون األوىل يف الثانية إدغاما : واحدة، وفيه وجهان لنافع وغريه من السبعة، أحدمها
الروم، وعليه أكثر أهل األداء، وصفته اإلتيان : اإلخفاء، أي: ًتاما مع اإلشامم، والثاين

عىل الوجه األول ال حذف ًببعض حركة النون األوىل وإدغامها يف الثانية إدغاما غري تام، و
، وقد »ءامنا«فيه؛ إذ اإلدغام التام ال يتأتى إال مع تسكني أول املثلني، فريجع رسمها إىل باب 

 .ًو جعفر بإدغامه حمضا بال إشارةقرأ أب
ْما به اهلمزة يف الـموءوده (احذف )َو( َ ُْ َ ْ َْ ِ ُ َ َ ِ ْويف النبيئني أتت ممدوده. ِ َ َُ ْ َ َّْ َ َ َ ِ ِ  وهو الواو يف )ِ

     ] والياء يف ]٨:التكوير ،     ] فقد رسمت ] وغريها٦١:البقرة ،     
أن جتعل الواو األوىل سوداء، : بواو واحدة، وحذفت الواو التي بعد اهلمزة، وكيفية ضبطها

 ورسمت .  محراء، واهلمزة نقطة صفراء بني الواوينةوالثاني     بياء واحدة، واملختار
أن جتعل الياء األوىل سوداء، والثانية محراء، : أن املحذوف الياء الثانية، وكيفية ضبطها

  .واهلمزة نقطة صفراء بني الياءين، وحركتها حتتها باحلمراء
ْأوال من (احذف )َو( َِّ ً َ   (    ] واحدة، ، فقد رسم بواو ]٧:اإلرساء

واملختار أن املحذوف الواو األوىل، والثابت الواو الثانية التي هي للجمع، وال حظ للهمزة 
  بالياء    ومحزةشعبةابن عامر ويف الصورة عىل املشهور، للمثلني كام يأيت، وقرأ 

 أن :ً، وعليه فال حذف فيه أصال، وكيفية ضبطه وعدم املد، والكسائي بالنونوعدم املد
ًجتعل بعد السني واوا محراء يف السطر أو حتته، وجتعل اهلمزة نقطة  ِ احلمراءِ بعد الواوَ صفراءً

واحذف الياء . ًفوق السطر، ثم جتعل واوا سوداء بعد اهلمزة، فتكون اهلمزة بني الواوين
 )األوىل من   (    ] وقرأ غري نافع والبزي وشعبة ]٤٢:األنفال ،    بياء
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 )٤٧(

 ). مشددة مفتوحة  (  ]٤٩:الفرقان[ ،)   ( ]٤٠:، القيامة٣٣:األحقاف[ ،)    ( 
َّويل{ وروي عن بعض القراء ]١٩٦:األعراف[ ِ  بياء واحدة مشددة، وال خيفى أن أصله ثالث }َ

اء األوىل؛ ألهنا عرضة ياءات، فقد رسمت األربع بياء واحدة، والراجح أن املحذوف الي
 . َيا (احذف )َو(. لإلدغام يف الثانية (           ] وقرأه ]٢:قريش ،

ًجعفر هبمزة مكسورة من غري ياء، وقرئت شاذا كذلك مع إسكان الالم، بخالف  أبو
     ] مي بغري ياء بعد اهلمزة فياؤه ثابتة، وقد قرأه الشا]١:قريش . 

ًواوا(احذف )َو( َ ً او ياَ َ َ مدتْ َّ َمثليهام. ا َ ِ ْ َ ْ  ١٦٣:النساء [  :  متوسطتني أو متطرفتني نحو)ِ

 ، ]وغريها  ] ٢٠:األعراف[ ،     ] ٢٢٤:الشعراء[ ،   ] وغريها١٩:التوبة [ ،
   ] ١٦:الكهف[ ،     ] ونحو]١٣٥:النساء ، :    ] ١١١:املائدة[ ،
 و   ] و]٢:، واجلمعة٧٥:آل عمران ،    ] و]٧٩:آل عمران ،   ] ٢٦:البقرة ،

 ، و]٢٥٨:البقرة [  ، و]٥٦:واألحزاب   ] و، ]٢٦٠:البقرة      ] ١٠١:يوسف[ ،
إن : واعلم أن ما ذكر من حذف الواو الثانية والياء الثانية إنام هو عىل شطر خالف، فقد قيل

  .املحذوف هو األوىل، والعمل عىل األول
 . وليس يف الواوين استثناء

َوالياء منها ثب(: ويستثنى من الياءين ست كلامت ثابتة الياءين كام قال ََ َ ْ ِ ُ  )  . َتا َ
 (، ]٨١:الشعراء[     ( ]٧٩:يس[ ،)َعلييناَو ِّ ِّ  (، ]١٨:املطففني[   : أي) َ  ( 
  (، ]٨٦:النساء[   ( ]وغريها٢٨:البقرة [ ،)َعيينا ِ َ( :            ] ١٥:ق[ . 

ِالثاين( احذف الالم)َو( ْمن ( عىل املختار )َّ ِ  ( ]وغريها٢:الفاحتة [ ،)َو    ( 
 َو(، ] وغريها١٧:البقرة[ )  (، و] وغريها١٦٤:البقرة[   ( ]وغريها٤:األحزاب [ ،
 َو(   ( ]و] وغريها٢٣:النساء ،)   ( ]وغريها٢٤٥:البقرة [ ،)ِونحو ذي ُ ْ ََ( :   
 . ] وغريها٧:الفاحتة [  ، و]٢٩:فصلت [  ، و]١٦:النساء[

 حذف الالم الثانية يف األلفاظ املذكورة هو خمتار أيب عمرو، واختار أبو داود :تنبيه
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 )٤٨(

حذف األوىل، فإذا ضبطت عىل خمتار أيب عمرو مل جيعل عىل الالم املرسومة فتحة وال شد، 
 وال تلحق األلف التي بعدها يف    و ،    أن فقد املفتوح املشدد الذي شأنه ل

 .تلحق األلف معه، وإذا ضبطت عىل خمتار أيب داود فعىل العكس
ِمهز وصل(احذف )َو( ْ َ َ ْ َ    (      ] وقرأه املكي والشامي ]٧٧:الكهف ،

 : خلاء، ال غريه نحوبتخفيف التاء وكرس ا   ] ١٧:األنبياء[ ،         

   ] ِاسئل(مهز وصل )َو(.  فباإلثبات]١٦:الرعد َ  : ً مطلقا، نحو)ْ  ] ١٦٣:األعراف[ ،
        ] ٤٣:النحل[ ،         ] وفاقا لقراءة من نقل حركة ]٤٥:الزخرف ً

َونحو(. اهلمزة إىل السني وهو ابن كثري والكسائي ْ ََ    ( ]مما دخل فيه الم اجلر  ]٣٥:يونس
 َو(عىل مهز الوصل    (]مما دخل فيه الم االبتداء عىل مهز الوصل  ]١٤٩:البقرة)ِصل ِ( 

 : انية، واحذف ألف الوصل، ومجلته سبعةصل الالم بالث: أي   ] ٣٢:األنعام[ ،
     ] و]٤:، الضحى٢١:اإلرساء ،   ] ١٤٩:البقرة[و ،   ]١٢:الليل[ ،
 و   ] و]٥٠:فصلت ،    ] و]٩٦:آل عمران ،      ] ٦٨:ل عمرانآ.[ 

َوباء ( َ َ     ( بخالف        ]ْصلـ( ] وغريها٧٤:الواقعة  ، واحذفـها بالسني)ِ
ْمطوله(ألف الوصل حال كون الباء  ََّ َ ًتعظيام؛ ألنه أول : وقيل.  داللة عىل األلف املحذوف)ُ

عتاد عندك، ووقعت ومقدار طوله أن يكون مثل نصف األلف امل: قال بعضهم. حرف كتب
     ٤١[، ويف هود ]٣٠[يف سورة النمل[        ويف فواتح السور ما عدا ، 

ِودع لدى التوبة(: براءة كام أشار له بقوله َ ْ ْ َ ََّ َ ْقدر البسمله(ً بياضا )َ ََ ََ ْ َ  وذلك أهنم ملا كتبوا )ْ
وقال . براءة واألنفال سورة واحدة: ضهماملصحف يف خالفة عثامن اختلفوا، فقال بع

مها سورتان، وتركت البسملة لقول : فرتكت بينهام فرجة لقول من قال. سورتان: بعضهم
 . مها سورة واحدة، فريض الفريقان: من قال

ُوليكة الـمفتوح( ََ ْ َ ْْ َ  وص ]١٧٦[ عىل قراءة نافع واملكي والشامي يف موضعني يف الشعراء )ََ
ِبالالم يفي(رية أصحاب احلجر كام يف القاموس وغريه ، وهو اسم ق]١٣[ َ ِ َّ يكتب :  يعني)ِ
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 )٤٩(

ْفقط( َ عىل بإدخال أل » األيكة«ً وال ألف فيه أصال عىل قراءة هؤالء، وأما الباقون فقرءوه )َ
، وعىل قراءهتم يكون حمذوف األلفني، ]١٤[ وق ]٧٨[ي يف احلجر مكسورة التاء كالذ» أيكة«
ِوذو الكرس( ْ َ ُ ِبالم األلف(ي يف احلجر وق  الذ وهو)َ ِ َ ِ َ ِ(. 

 .  عىل شطر اخلالف املتقدم]٩٤:طه[    مما حذف فيه مهز الوصل :تتمة
ِوحذف قبل مهزة أصلية نحو ُ :    ]١٨٩:البقرة[ ،   ]وغريها٢٥٨:البقرة [. 

 : وبعد مهزة استفهام يف فعل نحو     ]٨٠:بقرةال[ ،     ]إلخ]٧٥:ص . 
ُونحو النفضوا والتبعتم( ُ َّْ َ َ ُ ْ ََ َُّ َ ْ :  مما دخلت فيه الالم عىل مهز وصل الفعل، وهو)َ

   ] ١٥٩:آل عمران[ ،      ] ١٦٧:آل عمران[ ،    ] ٤٢:التوبة[ ،
    ] ٥٤:يونس[ ،    ] ٤٧:، الزمر١٨:الرعد[ ،     ] ٤٨:العنكبوت[ ،
          ] ١٨٨:األعراف[ ،    ] ٤٢:األنفال[ ،     ]٤:حممد[ ،
              ] ٤٢:اإلرساء[ ،       ] ٤٢:الزمر[ ،   
 ، و]٧٣:اإلرساء[       ] ُبألف من بعد الم يرسم( ]١٧:األنبياء َ ْ ُ ٍ َ ِ ِ ٍ ِْ َ ْ َ  ، وكذا )ِ    
 .]١٣:لقامن [  ، و]٢١:يوسف[

ُوالم االمر نحو( ْ ََ ِ ْ َُ َ :    (     ] ٢٩:احلج[ ، )  (    ] ١٠٢:النساء[ ،
      ] ١٢:العنكبوت[ ،    ]١٠٢:النساء[ ،     ] ١٨:احلرش[ ،        
 ، ]٨٢:البقرة[  ] ٢:النور[ ،   ] ُال يكتب( وهو كثري ]٢٨٣:البقرة َ ْ ُ ُ معه اَ ْ ُأللفَ ِ  سيام )َ

 . إن كانت مكسورة
ُوإن تك الالم( َّ ُ َ ْ ِ ْمن اصل الكلمه ( التي يف الفعل )َ ْ ََ ِ َِ ُتكتب باأللف نحو. ِ ْ َُ ِْ ِ َ ِ َ ُ:(  )   ( 

 ] ١٤٢:الصافات[ ،       ] ١٣:احلديد[ ،       ] ٢٩:القيامة[ ،     

    ] ١٢:القمر[. 
ِوأيه ارسمه بدون ألف ( ِ َ َِ ُ ِ ُ َ َْ َ ْ ِيف النور. ُّ ُّ  :  وهو]٣١[ )ِ              ،

ِوالرمحن( َ َْ َّ( ]٣١[ :         ،)ِثم الزخرف ُ َّْ ُّ ُ( ]٤٩[ :        . 
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 )٥٠(

ْواكتب ( َُ ْ  (     ] ١٨:العلق[ ، )   ( ] ١١:اإلرساء[ ) َبال ٍواو. ِ َ 
 و   (  ٦[يف القمر[ ،)َيمح الباطال ِ َ ُ ْ  :  أي)َ      ] اتفاقا يف ]٢٤:الشورى ً

 ألن الواو حتذف فيه ؛االكتفاء بالضم وبحمل اخلط عىل اللفظ يف الوصلبه ِّجُوو. األربع
 اللتقاء الساكنني، أما           ] فواوه ثابتة، واختلف يف خامسة ]٣٩:الرعد 

 : وهي     ] ف واوه، وعىل  فعىل أنه مجع مذكر سامل يكون مما حذ]٤:التحريم
 ً.أنه مفرد أريد به اجلنس فال حذف فيه أصال

َودون يا ( َ ُ َ   روم ٍ ٍ ثاين يونس  . ]٥٤:احلج [  َو، ]٥٣[ ُ ُ ْ ُ ِ َ ]١٠٣[ ،    ( 
   ] بخالف ]٤١:ق ،     ] ١٩٣:آل عمران[. 
ْوحذف اليا من( ُ َِ َِ َ          ( بخالف]٥[ يف القمر ، :           

  ، و]١٠١:يونس[      ] فياؤمها ثابتة، وأما ]٢٦:النجم              

  ] َو(.  فحذفت ياؤه للجزم]٢٣:يس (     ]و]١٦٣:الصافات     ( 
           بخالف ]١٤٦[يف النساء ،           ] ٢٦٩:البقرة[ 

   فياؤه ثابتة، وأما   ] ة كلها يف رولجازم، والياءات املذك فمحذوفة ل]٤٠:النساء
 . م الكلمةموضع ال

ْواحلذف كثر ( ُ َ ُ ْ َ ِيف غري ذا من ياء الم الكلم . َ ِِ ِ َِ ََ َ ْْ َ ِ ْوكم وكم. ِ َْ ََ ِمن ياء ذي التكلم( حذفوا )َ ُّ َ َّ ِ ِ َِ ْ( 
:  ياءات كثرية اكتفاء بالكرسة قبلها، وهي عىل قسمني ياء املتكلم، فقد حذف الصحابة : أي

وقد اختلف القراء فيها، فمنها ما تركوه . أصلية هي الم الكلمة، وزائدة وهي ياء املتكلم
ًحمذوفا، فقد عد يف رساج القاري سبعة وسبعني ياء مل خيتلف القراء السبعة يف حذفها وصال  ً
ًووقفا اتباعا للرسم، ومنها ما زادوه عىل ختالف بينهم، فكل من زاد ياء يف اللفظ زادها يف  ً

 : فقلتمراء، واقترصت عىل ما زاده نافع منها باحلالضبط 
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 )٥١(

ِفصل يف زوائد الياءات ِ َِ َ َ َْ ِ ٌ َ 
َوزاد منها( ْ َِ َ ٌنافع(الياءات :  أي)َ ِ ( :  باتفاق راوييه ثامنية عرش)َ  (        

(  )َو(، ]٦٦:الكهف[  (        ] ًاحرتازا من » ال«، وقيد بـ]١٠٥:هود
          ]فياؤه ثابتة]١٥٨:األنعام  .)     و      .   ( 

 )، ]٣، ١٥، ١٦[الثالث يف الفجر    (          ] يف«، وقيد بـ]٣٢:الشورى «
  ًاحرتازا من      ]و]٢٤:الرمحن ،    ] فيهام ياء  فليس ]١٦:التكوير

 ). زائدة  (        وال نظري له]٤١[يف ق  .         )    

  (   ] ًاحرتازا من » قل«، وقيد بـ]٢٠:آل عمران           ] ١٠٨:يوسف[ 
 ) . فياؤه ثابتة يف املصحف   (        ] ًاحرتازا » لئن«، وقيد بـ]٦٢:اإلرساء

  من         ] فياؤه ثابتة]١٠:املنافقون ، . )  (         ]٩٣:طه[ ،
 . وال نظري له

 و(      ًإرسا ْ ًوكهفا ]٩٧[ِ َ ْ َ  ).  فثابتة]١٧٨[ بخالف التي يف األعراف )]١٧[ َ ( 
         ] ِنبغ(. ]٢٤:الكهف ْ َ( :         )٦٤[الكهف :  أي)َِهبا[ ،

ْهيدين«لمتني وهو قيد للك َ ِ ْ   ًاحرتازا من » نبغ«و» َ     ] ٢٢:القصص[ ،
  و          ] ٍآتان نمل(.  فياؤمها ثابتة]٦٥:يوسف ْ َ ِ َ( :         يف

   )١(ً احرتازا من]٣٦[النمل      ]فياؤه ثابتة]٣٠:مريم  . ) (      
 َو(. ]٤٠:الكهف[   (   ] و. ، وال نظري هلام]٣٦:النمل   )   (  
 ، ومن ]٦:القمر [    : ًاحرتازا من ما قبله وهو» إىل«، وقيد بـ]٨:القمر[  

   ] ِففي ( فانفرد ورش بزيادهتام كام يأيت ]١٨٦:البقرة ْذي لراوييه مل خيـَٰه. َ ُ ْ َ ِ ِ ِْ َ َتلَِ  . )ِفَ
ٌورش(وزاد  ْ ِدعان(: ًثامنية عرش أيضا وحده )َ َ َ( :            ] ١٨٦:البقرة[ .

ِالداع( َّ( :           ] و]١٨٦:البقرة ،     ] ِوالباد(. ]٦:القمر َ َ( :
                                                

 . بخالف ءاتاين: يف نسخة) ١(
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 )٥٢(

         ] ْوواد (. ]٢٥:احلج َ ٍفجر. َ ْ  :  وهو)َ        ] ٩:الفجر[ 
 : بخالف غريه نحو      ] ة زائدفيها ياء فليس ]١٦:، النازعات١٢:طه .

 )    (    ] ًاحرتازا من » قال«، وقيد بـ]٣٥-٣٤:القصص
       ] َو(. ليس فيها ياء زائدة ف]١٣-١٢:الشعراء  (    

    ] ٣٣-٣٢:غافر[ . 
     )      (      ] ًاحرتازا من» ربنا«، وقيد بـ]٤١-٤٠:إبراهيم :  

         ] فياؤه ثابتة رسام]٦:نوح ،ً .  ) (        
 )َو(. ]٢٣[ يف يس )  (. ]١٦- ١٥:غافر[   )   ] ١٣:سبأ[ ،    ( 
 )، ]٢٠:الدخان[   (   ٢١[يف الدخان[ . 

َكذا ( َ    ( ٤٥، ١٤[ وق ]١٤[ يف إبراهيم[ . ) (   ٣٠، ٢١، ١٨، ١٦[ستة يف القمر ،

ِنذ(. ]٣٩، ٣٧  : )ِيرَ     ١٧[يف امللك[ . ) (   ٥٦[يف الصافات[ . )   ( 
    ] ًاحرتازا من » ما«، وقيد بـ]٤٦:هود      ] ٧٠:الكهف[ 

 .]١٨[، وامللك ]٢٦[، وفاطر ]٤٥[، وسبإ ]٤٤[يف احلج :  أربع)  (. فياؤه ثابتة
ُوزاد قالون( ُ َ َ ِاثنتني( وحده )ََ ْ َ َ ْ :     (        ] َو(، ]٣٩:الكهف     

   ] ْهبا اقرتن ]٣٨:غافر َ َ ْ َ  : ، بخالف)ِ         ] ٩٠:طه[ ،     

     ] فياؤمها ثابتة، وبخالف ]٣١:آل عمران            
 .  ياء زائدةا فليس فيه]٦١:الزخرف[

ِفصل يف زيادة بعض الـحروف ُِ َُ ْ َ َ ِْ ِ ِ ٌ َ 
ْزد ( ِ   (  ] عىل خالف فيه]٣٧:األنبياء  .)ِأويل  : ً مطلقا نحو)ُ    

    ] ١٧٩:البقرة[ ،       ] ِأوالء(. ]٧٥:األنفال َ  :  نحو)ُ    ]  آل

 ، و]١١٩:عمران    ] و] وغريها٥:البقرة ،     ] ِأولـٰت(. ]٤٣:القمر َ  :  نحو)ُ   

   ] ًواوا( ]٤:القالط َدون(ً اتفاقا فيهن )َ  (:  ما اتصل به هاء التنبيه وهو)ُ   ( 
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 )٥٣(

ًفإن الواو فيه صورة للهمزة عىل مذهب أهل املصاحف، خالفا للنحاة يف  ] وغريها٣١:البقرة[
 وقيل بزيادة . إهنا زائدة، وإن اهلمزة غري مصورة: قوهلم     يف غري األعراف

 . ]٤٩:، والشعراء٧١:طه[
ُواكتب( ْ َ(          )  ( ] دون ]٤٧:الذاريات ،    ] ١٥:عبس[ ،

  و  ] و]١٧:ص ،       ] ١٩٥:األعراف[ . )  (       
 . ]١٤٤:عمران آل[       ] ٣٤:األنبياء[ . ) (    ) ِيف سورة َ ُ ِ

َالشورى   :  دون غريه نحو]٥١[ )ُّ       ] ِبزيد ياء( ]٧١:هود َِ ْ َ ، والزائد يف )ِ
    هو الياء الثانية عىل املختار . 

 ) وكذا  (        ِاألنعام(يف َ ْ  ًاحرتازا من » من«، وقيد بـ]٣٤[ )َ     

   ] ًاحرتازا من » األنعام«، وبـ]٦٧:األنعام            ٣[يف القصص[ .
 )  (        ١٣٠[يف طه[.  )       (   ٩٠[يف النحل[ ،

 بخالف      ] َو(.  ونحوه]٣٧:النور    (     وال تزاد ]١٥[يف يونس ،
 . ياء يف غري هذه السبع عىل املعمول به

ْلكن ( ِ َ  (    ] ٦:القلم[ ، ) (   ] َببا(، ]٥:إبراهيم ِءين.ِ ْ :  بخالف)َ
   ] و] وغريها١٢٤:التوبة ،   ] َبياءين بفك كتبا( ] وغريها١٨٤:البقرة ِ ُ ٍّ َ ِ ِِ ْ كتبا بياءين :  أي)ََ

 مل ختتلف املصاحف يف كتابته   عىل األصل الذي هو الفك عند املحققني، لكن 
 واختلف يف بياءين،      فرسم يف بعضها بياء واحدة مع ثبوت األلف، ويف بعضها ،

بياءين مع حذفه، وهو الذي به العمل، واملختار يف ضبط الكلمتني تشديد الياء الثانية، 
وإعراء األوىل من عالمة السكون لإلدغام، وتكون اهلمزة صفراء عىل األلف مع حركتها، 

 راء يف وتلحق األلف احلم  بعد الياءين  . 
ِورسموا األلف يف ( َ ِ َ ُ َ َ َ    (     ] يف مجيع املصاحف، وليست ألفها ]٣٨:الكهف 

ًألن ألفها ثابتة وقفا جلميع القراء، ووصال » ورسموا«: زائدة يف احلقيقة، ولذا قلت ً
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 )٥٤(

ٍابن(يف )َو(. لكن أنا: عامر، وأصلها البن يست زائدة يف الرسم لثبوهتا يف االبتداء  ول)ْ
، ومذهب أهل املصاحف فيه خمالف ] وغريها٨٧:البقرة [    : جلميع القراء نحو

َوزيد(. ملذهب النحاة من حذفه إذا كان بني علمني ْ ِ  يف ( األلف )َ   (  يف النمل
صورة للهمزة وأهيام الزائد؟، والراجح أن املعانق لالم ، واختلف أهل الضبط أي ألفيه ]٢١[

 .هو صورة اهلمزة، واملنفصل هو الزائد
 )    (             ] كتبوه يف مجيع ]٢٤-٢٣:الكهف ،

 : ًاحرتازا من نحو» إين«املصاحف بألف بني الياء والشني، وقيد بـ          

    ] ه بالتفرقة بني مراد اهللا ومراد العبد، وهو الذي يناسبه التغيريِّجُ، وو]٤٠:النحل .
)   ( ]و] وغريها٢٥:الكهف ،    ] فزيدت فيهام ألف بني امليم والياء التي ]٦٥:األنفال ،

َهي صورة اهلمزة، ووجه  ِّ  قبل حدوث النقط ] وغريها٦٠:البقرة [  بأنه للفرق بينها وبني ُ
 ) . والشكل، ومحلت التثنية عىل املفرد (      ] ْيايـءـس (، ]٨٧:يوسف ْ َ

ٍبرعد ْ َ ِ( :         ٢١[يف سورة الرعد[ . )     (       

        ]فقد كتبوا الثالث بألف زائدة بني حرف املضارعة والياء بعده، ]٨٧:يوسف ،
 . ًوقرأها البزي بخلف عنه بتقديم اهلمزة مبدلة ألفا عىل الياء مفتوحة

ْمالئهم مالئه اجرر وأضف( ِ ِ ِ َِ َِ ْْ ُ َ ْ ََ  : ضافة، وهو حرفانمأل باجلر واإل: أي) َ   

   ]٨٣:يونس[ ،        ]بخالف نحو] وغريها١٠٣:األعرف ، :    

  ]إن الزائد الياء، وجزم ابن اجلزري يف النرش بزيادة األلف وكون : وقيل. ]٨٨:يونس
جب من الداين والشاطبي ومن قلدمها كيف قطعوا بزيادة والع: ًالياء صورة للهمزة قائال

 الياء يف   و     .ف جتعل فوقه دارة محراء، وجتعل اهلمزة فعىل زيادة األل.ها 
نقطة صفراء حتت الياء، وعىل زيادة الياء جتعل اهلمزة نقطة صفراء حتت األلف، وجتعل دارة 

َبعد(أللف زيد ا)َو(. محراء فوق الياء ْ ٍمهزة( كل )َ ْ ِبواو يف طرف كلؤلؤ( مصورة )َ ُ ُْ َ ْ َ َ ِ ٍ َ ِ الرمحنِ َ ْ َّ( 
 : وهو               ]ِال الـمجرور يف (، فالعمل عىل زيادهتا، ]٢٢:الرمحن ِ ُ َْ َ
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 )٥٥(

ِالـمزن ْ  :  وهو)ُ         ]ِوالـمرفوع يف والطور(، ]٢٣:الواقعة ُّ َ َِ ِ ُ ْ  :  وهو)َ  

    ]العمل عىل عدم زيادهتام، وأما ف ]٢٤:الطور    ]بالنصب لنافع ]١٩:اإلنسان 
: ًوعاصم، فال بد فيه من ألف بعد الواو، وعىل قراءة غريمها باجلر يكون مزيدا، ونحو

   ]وغريها٩:يمإبراه [ ،     ]٧٧:الفرقان[ ،       ]كام يأيت يف بابه إن شاء ]٢٨:فاطر 
 . اهللا تعاىل

َوبعد واو االسم مجعا كتبا( ْ َ ْ َ َِ ُ ً َ ِ ْ ِ  كـ(زيد األلف بعد الواو يف آخر اسم جمموع :  أي)َ  ( 
    ]٢٧:القمر[ ، ) (   ]٣٣:النمل[ ،       ]بخالف املفرد ]١٥:الدخان ،
 : نحو             ]إال لفظ ]٦٨:يوسف ،    رد كام فقد زيدت فيه وهو مف
ٰويف لفظ الربو(: قال َ َِّ ِ ْ َ  .)اِ

ِوالفعل( ْ ًمطلقا(ف بعد واو الفعل األلوزيد : ر عطف عىل االسم، أي باجل)َِ َ ْ ًمسندا :  أي)ُ
ً مرفوعا أو منصوبا ً، مبنيا أوملفرد أو مجع  كـ(ً (     ]و(، ]٦٩:الصافات  ( 

    ]٥٤:يونس[ ، )  (     ]٣١:حممد[ ،  )  (     ]٩٢:لنملا[ ،
                  ]٨٦:يوسف[ ،        ]ٍسوى سبع(. ]٣٩:الروم ْ ََ ِ( 

 ). واو اجلمع وواحدة بعد واو فعل الفردمن ست     (     ٢١[يف الفرقان[ ،
 وقيد بـ   نحوًاحرتازا من غريه  :         ]فبألف بعد الواو]٤٤:الذاريات  .

َان يعفو( ُْ َ ْ(             ]ًاحرتازا من » أن«، وقيد بـ]٩٩:النساء     

       ]فبألف]٢٣٧:البقرة  .   ) (            ٢٣٦[يف البقرة[ .
)   ( ]حيث جاء] وغريها١٨٤:آل عمران  .)   ( يف سورة )َسبا  بخالف الذي يف ]٥[ )َ

 ). سورة احلج  (    ٩[يف احلرش[ .)ُوباءو َ  :  حيث ورد نحو)َ     

   ]ووجه . وما ذكر هنا من زيادة األلف وحذفها من األفعال السبعة متفق عليه. ]٦١:رةالبق
  : ً احرتازا من نحو، الوقف عليهاِالداللة عىل فصل الكلمة عام بعدها وصحة: الزيادة

    ]١٣٥:األعراف[ ،      ]عند ، والزيادة بعد واو الفرد إنام هي]١١٩:آل عمران 
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 )٥٦(

 . أهل املصاحف، أما عند النحاة فخاصة بواو اجلمع
ِباب الـهمز ْ َ ُ َ 

اعلم أن األصل أن تكتب اهلمزة بصورة احلرف الذي تـؤول إليـه : قال يف دليل احلريان
ًيف التخفيف، أو تقرب منه، ما مل تكن أوال فتكتب حينئذ ألفا، وقد نظم ذلك ابن معطـي يف  ً

 : بيت فقال
ـــ ــوا ال ْوكتب ْ ُ ََ ــفَ ــىل التخفي ِهمز ع ِ ْ َّ َ َ َ ْ َ  

 

ِوأوال بـــــاأللف الــــــمعروف  ِ ُِ َْ َّ َْ َ ِ ً َ  
 

ًفإن كانت اهلمزة ختفف ألفا أو كاأللف فقياسها أن تكتب ألفا، وإن كانت ختفف ياء أو  ً
ًكالياء فقياسها أن تكتب ياء، وإن كانت ختفف واوا أو كالواو فقياسها أن تكتب واوا، وإن  ً

ً ما مل تكن أوال فتكتب حينئذ ألفا سواء اتصل ، غريه فتحذفكانت ختفف باحلذف بنقل أو ً
 : ، أو ال نحو]١٤٦:األعراف[   : هبا حرف زائد نحو     ]إشعارا ]٧:الفاحتة ،ً

بحالة االبتداء، هذا هو القياس يف العربية وخط املصاحف، وجاءت أحرف يف خط 
ود ووجه مستقيم يعلمه من قدر للسلف الصالح املصاحف خارجة عن القياس ملعنى مقص
 .ها. قدرهم، وعرف هلم حقهم، ريض اهللا عنهم

ِللهمز يف الرسم ثالث صور( َ ُ ُ َ َْ ِ ْ َّ ِْ ِ َ ِوليس خيلو من ثالث صور( هي األلف والواو والياء، )ِ َ ُ ْ َ َِ َِ َ ُ َْ َ ْ( 
ًأوال(يعني حاالت، فإما أن يكون  َ َّ ً او وسطاَ ََ َ َ َ او أخريا ْ ِ َ ْ َعتربوا من بعده الضمريا َوا. َ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ْ َ ُْ ٍّيف كل. َ ُ ِ( 

َاما أن يكون ساكنا (من هذه الثالث  ِ َِ َ ََّ ُْ ًأو متحركا. َ َ ِّ َُ َْ ً فقاعدة الساكن مطلقا أن ينظر شكل ما )َ
ُقبله فبدأت به، ثم تكلمت عىل املتحرك يف أول الكلمة ثم يف وسطها ثم يف آخرها يف ثالثة  ُ

َويف أماكنا(: ذلك بقويللًفصول قصرية، ممهدا  ِ َ َ ِ ِينظر يف تصويره (مواضع معينة :  أي)َ ِ ِ ْ َ ِْ ُ َُ
ِلشكله ِ ِْ ِوقد يراعى شكل ما من قبله( فالفتح يناسبه األلف، والضم الواو، والكرس الياء )َ ِ ِْ ْ َ ََ ُ ََ َ ُْ َ  يف )ْ

 .مواضع أخرى كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل
ُومل يصور غالبا ما جيمع( َّ َ ََ َ ْ ُْ َ ً ِ َ ْ ِمثلني . َ ْ َ ْ َأو بعد (مهز يؤدي تصويره إىل اجتامع مثلني :   أي)ِ ْ َ ْ َ

ُسكون يقع َ َ ٍُ  :  ال سيام إذا اجتمعا نحو)ُ    ]و] وغريها١٨٥:البقرة ،      ]٣٩:النور[ ،
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   ]وغريها٣٤:اإلرساء [ ،     ]و]٤٤:، واملائدة١٣٦:البقرة ،      ]٦١:البقرة 

 ، ]وغريها   ]٤١:يونس[ ،    ]٧:اإلرساء[ ،     ]وغريها٢٧:النحل [ ،
    ]٣٨:يوسف[ ،      ]٤:النساء[ ،    ]٢٧:امللك[ ،    ]٧، ٦:البينة[ ،
     ]١١٢:النساء[ . 

ِفصل يف الـهمز الساكن ِ َّ ِْ َ ِ ٌ ْ َ 
َفالـهمز إن سكن يتلو مطلقا( َ ُْ ُ َ َ ْْ َُ َ ْ ِ َ ًأوال أو وسطا أو آخرا :  أي)َ ً َحركة احلرف الذي قد سبقا (ً َ َّ ََ ََ ْ َْ ِ ِ َ َ

 كـ.  (         ]للمثلني، ونحو، وسيأيت أهنا مستثناة مما حذف ]١٠:الكهف :
    ]و]٤٩:احلجر ،     ]١٣٣:النساء[ ، ) (        ]فأصله ]٤٩:التوبة 

  )مهز ساكن بعد مهزة وصل مكسورة، و  (     ]أصله مهز ساكن ]٢٨٣:البقرة 
 :توقد قل. بعد مهزة وصل مضمومة

ـــــا ـــــٌف والي َوأل َ َِ َ يف لقاءُءَ َ ِ ـــــاِ   َن
ــَف ُيف يوس ُ ــِ ــُِكلَـمْ ال ــْي اَالَ ق   ِوينُت

ــاء ــن اإليت ــو م ـــكهف إذ ه ِيف ال َ ْ َ َ ِْ ِ ُِ ْ ِْ َ ِ  
ــِْرف ــُع ــَّمُون ث ــَوا يُ ايت ــذُولُق   ِ يلْنَ اي

ْوألـــٌف والـــواو يف الـــذي امتـــن  ُ َ َ َِ ِ ُِ َّ ِ َ  
 

َت والـهدى اتنَا كـاي  ِ َِ ُ   انَـِتْوا ايُالَا قـَذَْ
ِفهـــو مـــ َ ْ ِن اإلتيـــان ال آتـــوينَ ُ َْ ِ َ َِ  
ــــالح ا ُوص َ ــــاءْيَِ ــــذا بي ــــا ك ِتنَ َ ِ َ َ ِ  

ِفهــو بــام ناســب مهــز الوصــل ْ َ َ َ َْ ْ َ ََ َ ِ َ  
ْوذاك ال ْخيفـى عــىل الفتــى الفطــن َِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ  

 

 وكذا           ]٤:األحقاف[ ،        ]١١:فصلت[ ،     
 (. ، وتركت نظمها لوضوحها لكوهنا بعد كرس]٣٢:األنفال[  ( ]١٢٠:آل عمران ،

 ، و]٥٠:والتوبة    ]٢٢:الرمحن[ ،     ]و]٢٧:هود ،    ]٤:مريم[ ،
   ]وغريها١١:آل عمران [ ،   ]٤٥:احلج[ ،   ]ها وغري٩٩:هود[ ،   
 ، ] وغريها١٦٢:آل عمران[   ، ]١٧، ١٤، ١٣:يوسف[   ]٧٢:الواقعة[ . 

ُواحذفه( ْ َْ  ِيف (احذف صورته بال علة : اهلمز، أي:  أي)ِ   (     ]٦٠:اإلرساء[ ،
 و   ]و]٥:يوسف ،    ]ِويف( ،]١٠٠، ٤٣:يوسف َ(  )  (    ]٧٢:البقرة[ ،
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 )٥٨(

  يف الضبط، وقيل بحذفه يف ُّدَرُويأيت أنه ي     ]و]٣٠:ق ،     ]١٠٣:النساء[ . 
 حتذف صورته يف : تنبيه   ]٥١:األحزاب[، و   ]و، ]١٣:املعارج    

 . للمثلني]٧٤:مريم[
ِفصل يف  ٌ ْ ِالـهمز َ ْ ِالـمتحرك يف أول الكلمةَ ِ َِ ِّ َُ ِ َّ ََ ِ َ 

َوإن حترك( َّ َ َْ ِ َوكان األوال ( اهلمز )َ َّ ََ َ ًأصال. َ ْ  وال عربة بالزائد عىل أصل الكلمة، ويرمز له )َ
 : نحو» لوتفي ْبكس«بـ    ]١٢٥:األنعام[ ،      ]١٧:املدثر[ ،   
 ، ]٦:القلم[   ]٤:يوسف[ ،   ]٣١:املائدة[ ،   ]٧٧:مريم[ ،     
 ، ]٤١:احلج[   ]ِفباأللف يايت( ]٧:، إبراهيم١٦٧:األعراف َ ِ ِ َ ِ :  ولو نقلت حركته لورش نحو)َ
         ]٥٣:يونس[ ،     ]أو أبدل مدا نحو]١:اجلن ،ً :             
 ، ]٥:السجدة[       ]٤٠:هود[ ،           ]أو أبدل واوا نحو]٣٢:األحقاف ،ً :
       ]٦:األحزاب[ ،       ]نحوً، أو ياء]٤٥:األحزاب  :         
ِّ، أو سهل بني بني نحو]٢٣٥:البقرة[ ُ :      ]٦٩:الشعراء[ ،     ]فإن ]٤٤:املؤمنون ،

َّفتح ومد ففي السطر للمثلني نحو ُ :   ]وغريها٣١:البقرة [ ،   ]وغريها١٣:البقرة [ ،
    ]٥٥:النحل[ ،      ]٤:الشعراء[ ،     ]٩٩:األنبياء[ ،     
 .ً؛ إذ األلف بعدها ثابت رسام]٦١:احلجر[

َما خال( َ ة يف احلال، ط ثالث عرشة كلمة لوحظ فيها شكل اهلمزة باعتبار أهنا متوس)َ
 عرش بالياء إال فرسمت ثالث بالواو، و   ]فلوحظ فيها شكل ما ] وغريها١٥٠:البقرة 

 (. قبلها       ( ]دخلت مهزة االستفهام عىل أنبئكم]١٥:آل عمران  .)و   ( 
 و(.  دخلت هاء التنبيه عىل أوالء] وغريها٣١:البقرة[  (        ]ٍفبواو ( ]٩٤:طه َ ِ َ

َجعال ِ  .  كام تقدم)ُ
ِوالياء يف( ُ َ  دخلت الالم املوطئة للقسم عىل إن ] وغريها١٢:املائدة[ )  ( : عرش)َ

 (.  دخلت الم كي عىل أن ال)  (. الرشطية   ( ]أضيف حني إىل إذ]٨٤:الواقعة  .
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 )٥٩(

 و(  (          ِالـمزن(يف سورة ْ  دخلت مهزة االستفهام عىل ]٤٧[الواقعة :  أي)ُ
 ). إذا، ومل تصور فيام عداه من أءذا  (   ]٨٦:الصافات[ .)    ( ]١٦٧:آل عمران 

  كـ]وغريها   . 
ْأئن( ِ   : ًا نحودً خمففا أو مشد)َ     ]١٩:يس[ ،        ]٤١:الشعراء[ ،

)     ]أئنا] وغريها١٩:األنعام َّ ِ  :  نحو)َ         ]٦٧:النمل[ ،       

    ]َدونا (، ]٣٦:الصافات َتلك التي قبل لـمردودنا. ُ ُ ُ ْْ َ َ َ َ َّ ِْ  :  وهي)َِ          
ِأئنَّكم أئنَّا« فلم تصور فيه املكسورة، وعلم من ذكر ]١٠:النازعات[ َِ َْ  عدم دخول » ُ    يف

َّأئن« لو أريد العموم الكتفى بـ؛ إذ]٥٢[الصافات  ِ  . املجرد عن املقرتن بالضمري» َ
 : مل تصور مهزتان متواليتان يف كلمة إال يف ثامنية: فائدة     ،     ،ِالـمزن ْ ُ

   ،    ،   ،    ،    ،يف غري النازعات     ]وغريها١٢:التوبة [ ،
 : بل إذا انفتحتا صورت الثانية وأحلقت األوىل يف السطر نحو  ] ٥٩:، النمل٥٩:يونس[ ،

     ]١٤٤، ١٤٣:عاماألن[ ،    ]٩١، ٥١:يونس[ ،   ]١٦:امللك[ ،    
 ، ]٥٨:الزخرف[   ]٦٢:، األنبياء١١٢:املائدة[ ،   ]وإن كرست الثانية أو ]١٣:املجادلة ،

 : ضمت فبالعكس نحو    ]٦٠:النمل[ ،     ]كام يأيت يف الضبط إن شاء اهللا ]٨:ص 
 .تعاىل

ِفصل يف  ٌ ْ ِاهلمز َ ْ ِالـمتحرك يف وسط الكلمةَ ِ ِ َِ َ ِّ َُ َ َِ َ 
َوإن حترك( َّ َ َْ ِ ْوكان يف الوسط( اهلمز )َ َ َ َِ َ َفهو بام (ً ولو كان ما بعده ضمريا كام مر، )َ ِ َ ْ َناسب َ َ َ
َشكل ْ ّه خيطَ َ ُ  َكـ. ُ (   ]١٥٣:النساء[و ،   ]وغريها١٨:األعراف [ ،     

 ، و]٧:يونس[   ]و]٤٥:الزمر ،     ]وقيل بحذف الصورة يف األربع. ]٦٤:املائدة .
 : ونحو     ]فالصورة للهمزة واأللف بعدها حمذوفة عىل املعتمد]٢٤:الرمحن  .

 و( (     ]و]١٤:األحزاب ،            ]١٣:املمتحنة[ ، )  ( 
       ]و]٤٢:األنبياء ،     ]ُلكنه(، ]١١:الشورى َّ ِ ِيف (اهلمز املتوسط :  أي)َ
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 )٦٠(

      ]ْما رسم ]٤:املمتحنة ُ  . ، بل حذفت صورته من غري علة كام حذف األلف بعده)َِ
ْإال إذا كان بفتٍح(: ثم استثنى من القاعدة بقوله َ ِ َ َ َ ِ ْوانكرس(ًكان اهلمز مفتوحا :  أي)َِّ َ َ ْ  ما )َ

ْأو ضم ما من قبله فليعترب(قبله،  َ ْ ْ ْ َْ ُ َ َّْ ََ ِ ِ ِ ُ َّأو ضم(.  شكل ما قبله)َ ُ ْ ِبعد كرسة فهو ب( اهلمز )َ َ ْ َْ َ ٍ َ ْ َ ً نظرا )َياَ
َإذا خال من واو مجع وليا(للكرسة قبله  ِ َِ ْ َ ٍْ َ ِ َ ََ : ، ومثل هلا عىل اللف والنرش املرتب فقال)ِ

 َكـ(  ( ]٢٤٩:البقرة[ ،    ]و]٨٦:الكهف ،    ]وغريها٢٥٩:البقرة [ ،    
 ، ]١٠٣:األعراف[   ]٨٣:يونس[ ،        ]مثال للمفتوح بعد كرس]٦:املزمل  .
)    ( ]١٤٥:آل عمران[ ،     ]وغريها٤٤:األعراف [ ،   ]مثال ]١٠:القصص 

 ). للمفتوح بعد ضم   (  ]و]٧٨:الكهف ،    ]مثال للمضموم بعد ]٦:األعىل 
 َال (. كرس  ( ]٣١:البقرة[ ،     ]و]٥٣:يونس ،     ]٦٦:الصافات[ ،

 و   ]و]٣٧:احلاقة ،     ]و]١٤:البقرة ،     ]و]٨:الصف ،    
 لثقل اجلمع، فعدلوا فيه إىل الواو ؛ مجع، ونحو ذلك مما وقع فيه بعد اهلمزة واو]٣٧:التوبة[

ًليجدوا إىل ختفيفه بحذفها سبيال، وهو تأديتها إىل اجتامع املثلني، ومها الواو التي هي صورة 
ْوهو للمثل ترك(: اهلمزة، وواو اجلمع، وإىل هذا أشار بقوله ِ ُ ِ ْ ِْ ِ َ ْ َ(. 

 : ومما حذف للمثلني نحو   ]و]١٦٦:، واألعراف٦٥:البقرة ،    ]٩٧:يوسف ،

 ، و]٨:والقصص   ]و] وغريها٣١:الكهف ،     ]و] وغريها١٨:النساء ،    
 ، و] وغريها٢٩:الرعد[   ]واملكسورة  أن املتوسطة املضمومة: ، وتقريبه للمبتدئ]١٨:طه

: ع املثلني، وكذا املفتوحة يف أول الكلمة نحواملمدودتان جتعالن يف السطر خوف اجتام
   وأما ،     فلم حيذف للمثلني؛ ألن األلف بعده حمذوف، بل من غري علة كام 
 .مر

ُواحذفه( ْ َْ ٍبعد ساكن(ال جتعل له صورة : اهلمز املتوسط، أي:  أي)ِ ِ َ َ ْ ِغري ( حي أو ميت )َ ْ َ
ْألف ِ  :  نحو)َ    ]٢٩:الفتح[ ،     ]٤٥:زخرفال[ ،     ]٩:الواقعة[ ،   

 ، ]١٢٦:األنعام[   ، ]٣١:املائدة[    ]و]٧:اهلمزة ،     ]فإن ]٢٧:العنكبوت ،
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 )٦١(

ًكان الساكن الذي قبله ألفا ثابتا أو حمذوفا  ً ُفراع شكله(ً َ ْ َ َِ ًاهلمز، فإن كان مضموما صور :  أي)َ
 : ًواوا نحو     ]و]٧٧:الفرقان ،    ]٣٠:امللك[ ،      ]ما مل يؤد ]١٨:املائدة 

 : للمثلني نحو   ]٢٢٦:البقرة[ ،     ]وإن كان مكسورا صور ]٣١:، والنجم١٠:الروم ،ً
 : ياء نحو      ]وغريها٣١:البقرة [ ،      ]وغريها٥:البقرة [ ،      ]٢٣:النساء[ ،

       ]ما مل يؤد للمثلني نحو]١٨٠:األعراف  :     ]وغريها٤٠:البقرة [ ،
      ]وغريها٢٧:النحل [ ،    ]٣٨:يوسف[ ،    ]وأما إن كان . ]٦:نوح

 : ًمفتوحا فتحذف صورته ألنه يؤدي إىل اجتامع املثلني نحو   ]وغريها٨٧:البقرة [ ،
     ]وغريها٢٠٠:البقرة [ ،   ]ِوللمثل (: ، وهذا معنى قوله] وغريها٢٣:البقرة ْ ِْ ِ َ

ْحذف ِ  .ن يفتح حذف ليشمل املستثنيات من املضموم واملكسوروإ: ، ومل يقل)ُ
ِفاحلذف يف  ( ُ ْ َ َ     ]٦٥:املؤمنون[ ،       ]بالنصب ال باجلر قد ]٦١:آل عمران ْ ََّ ِّ َ َِ ِ ْ َ
َتبينا ََّ َ(. 

: واستثنوا من قاعدة حذف اهلمز املتوسط بعد الساكن ثالث كلامت مجعها قوله
 و(  ( ٦٢: ، والواقعة٤٧:، والنجم٢٠:العنكبوت[ يف ثالثة مواضع[ ،)   بروم ٍ ُ ِ ]١٠[ 

َباأللف، و ْ ِ َ ِ    ( صوره مهزه ]٥٨[ يف الكهف )َباليا َساكنا ر(احلال أنه )َو(ء، )ِ ًَ ْدفِ :  أي)ِ
 . تبع

ِفصل يف الـهمز الـمتحرك يف آخر الكلمة ِ ِ َِ ِّ ُ َْ ِ ِِ َِ َْ َ ٌ َ 
ْوشكل( َ َ ما قبلَ َْ َاألخري ناسبا( اهلمز )َ َ َ ِ ن اهلمز األخري يصور بام يناسب حركة ما أ يعني )َِ
ِيف نحو(قبله  ْ َ ِ :   ( ]و]٢٤:الطور ،     ]١٧٦:النساء[و ،    ]٤:اإلخالص[ ،

 و   ]َو(. ] وغريها٦٧:البقرة   (    ]و]٣٠:القصص ،      ]٢٤:احلرش[ ،
 و    ]و]٤٣:فاطر ،     ]وغريها١٩:العنكبوت [و ،   ]و]٢٠:العنكبوت ،     
 ، و]١٢١:آل عمران[    ]َسبا(. ]٥٣:يوسف  :  أي)َ       ]و]٢٢:النمل ،    يف 

 ، و]٧٠[التوبة    ]و]١٢٠:التوبة ،    ]و]٩٣:يونس ،    ]و]٥٦:يوسف ،    
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 )٦٢(

 ، ]٧٤:الزمر[       ]١٤٠:النساء[و ،   ]٢٠:العنكبوت[ . 
 َو(   ( ]تصور ]٤٨:النحل )ٍبواو َ  (ً نظرا لشكلها، وكذا )ِ    ]٨٥:يوسف[ ،

     ]وغريها٤:يونس [ ،       ]٧٧:الفرقان[ ،   (     ]وحكى ]١٣:القيامة ،
 ً.الشاطبي يف العقيلة فيه خالفا

 َو(        ]١٨:طه[ ،      (     ]و(، ]٨:النور (       
َكذا ( ]١٨:الزخرف[ َ    (     ]فهذه تسعة أفعال عارشها ]١١٩:طه ،     يف هود
]٨٧[. 

ٍنبؤا غري توبة( َ ْ ََ ُ ْ َ  :  نحو)َُ      ]٢١:ص[ ،     ]أما الذي يف ]٦٧:ص ،
 : التوبة وهو        ]فباأللف عىل القياس كام مر قريبا]٧٠ ً .

ِوالـملؤا يف النمل( ْ ََّ ِ ُ َ  :  وهي ثالث)َ      ]٢٩[ ،         ]٣٢[ ،      
ُأوىل الـمؤمنني ت(، ]٣٨[ َ ِ ِ ْ ُ َ ُدأَبُ   :  وهي)َ         ]احرتازا من ]٢٤ ً

  : الثانية فيها وهي         ]٣٣[. 
ِوراع شكل ما لـ( َ ََ ْ َ ِ َحمذوف تال(ـألف )َ َُ ٍ ْ َفالواو يف كالعلم. َ َ ُ ُ ََ ِ َؤا جيتىلـَٰ َ ْ ُ لته ثالث عرشة  ومج)ِ
 : كلمة    ٨٧[يف هود[ ،       ]٢٨:فاطر[ ،     ]١٩٧:الشعراء[ ،      

 ، ]٤٧:، وغافر٢١:إبراهيم[بالرفع والتعريف        و]٥٠[يف غافر ،      يف الروم
]١٣[ ،      ]١٠٦:الصافات[ ،       ٣٣[يف الدخان[ ،       ]٥:األنعام ،

 ، ]٦:والشعراء     ،يف مواضعها املتقدمة    ] ٤:املمتحنة[ ،    وضعني امل
  ، و]٢١:، والشورى٩٤:األنعام[  ] ١٨:املائدة[ . 

 َو(     ]َبالياء أتى ] وغريها٤:األحزاب َ ِ َ ُوكتبوا( لكرس مهزه، )ِ ََ َبألف مهز. َ ْ َ ٍ ِ َ ِ(  )( 
     ]ْتبوا«ـك(.  كراهة اجتامع املثلني، قاله املارغني]٧٦:القصص ُ   : أي) »َ    

    ]٢٩:املائدة[. 
ِواحذف س( ِْ ْ ْوى ذا ما لساكن ردف َ ِ ِ َِ َ ٍَ َ  َكـ. َ   ]و،] وغريها٤٣:النساء َ    ]١٧:النساء 
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 )٦٣(

 ، ]وغريها   ]وغريها١٩:األنعام [ ،    ]٢٣:، والفجر٦٩:الزمر[ ،  ( ]٥:النحل[ ،
 و   ]و]٩١:آل عمران ،     ]و]٢٥:النمل ،      ]وغريها١٠٢:البقرة [.  

ُونحو ( ْ ََ   ( ]و]١٠٢:التوبة ،    ]و]٤٣:فاطر ،    ]وغريها٩٥:األعراف [ ،
 و   ]باإلفراد بخالف ] وغريها٨١:البقرة      ]وغريها١٨:النساء [ . )  (    
 َو(، ]١٦:الكهف[    ، ]١٠:الكهف[  ( ]و]١٣:، واملمتحنة٣:املائدة ،    
 ، و]١٣:، واملمتحنة٢٣:العنكبوت[   ]ْباليا وغري لفظهن ال تقس( يرسم ]٤:الطالق َّ َِ َِ َ ِ ْ َ َ ْ ََ ال :  أي)ِ

 حيذف  مستثناة مماملذكورة، فهذه التسعتقس عليها إال ما ورد من لفظها، وهو الست ا
للمثلني، ومجلة املستثنيات مما حيذف بعد الساكن تسعة عرش، ثالثة من املتوسط، والباقي من 

ُومل يصور غالبا ما جيمع«: املتطرف، وهذا مفهوم قوله َّ َ ُ ََ َ ْْ َ ً َِ َ  .والعلم عند اهللا تعاىل. إلخ» ْ
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 )٦٤(

ِباب الضبط ْ ُ ََّ 
ُالضبط فيه اختلفوا( َ َ ْ ِ ِ ُ ْ ال بأس يف النقط : ًه أصال، ثالثها التفصيل، قال مالكيف جواز:  أي)َّ

نقط املصحف وشكله : النووي. يف املصاحف التي تتعلم فيها العلامء، أما األمهات فال
ِالدؤيل(أبو األسود )َو(. مستحب ألنه صيانة له من اللحن والتحريف َ  واسمه ظامل بن )ُّ

ِهو الذي وضعه من أول(عمرو  َّ ْ ُ َ َ َ َُ ِ َِ  . الصحيح عىل )َّ
ِوكان بالنقط( َ ُّ ِ َ َ  وسبب استنباطه له أن زياد بن أيب سفيان أمري البرصة يف أيام معاوية كان )َ

إن لسان العرب دخله : له ابن اسمه عبيد اهللا، وكان يلحن يف قراءته، فقال زياد أليب األسود
 أبو األسود،  فامتنع.ًالفساد، فلو وضعت شيئا يصلح الناس به كالمهم، ويعرفون به القرآن

ًفأمر زياد رجال جيلس يف طريق أيب األسود فإذا مر به قرأ شيئا من القرآن وتعمد اللحن،  ً
 فقرأ الرجل عند مرور أيب األسود به               ] بخفض] ٣:التوبة 

 .اذ اهللا أن يتربأ اهللا من رسولهمع: ، فاستعظم ذلك أبو األسود وقال»رسوله«الالم من 
ً فاختار رجال عاقال فطنا وقال له.قد أجبتك إىل ما سألت: فرجع من فوره إىل زياد وقال له ً ً :

ًخذ املصحف وصباغا خيالف لون املداد، فإذا فتحت شفتي فانقط فوق احلرف نقطة، وإذا 
 فانقط -ًيعني تنوينا-بغنة ضممتهام فانقط أمامه، وإذا كرسهتام فانقط حتته، فإذا أتبعته 

ًفكان الشكل يف الصدر األول نقطا، . نقطتني، فبدأ بأول املصحف حتى أتى عىل آخره
. فالفتحة نقطة عىل أول احلرف، والضمة عىل آخره، والكرسة حتت أوله، وعليه مشى الداين

ُوالتشكيل( ِ ْ َّ ُباحلركات سنه اخلليل. َ ِ َِ َُ َّ َ ََ ًلفا مستطيلة فوق احلرف،  ابن أمحد، فجعل الفتحة أ)ِ
ً صغرى فوقه، والسكون خاء مشريا هبا للحرف األول ًاوالكرسة كذلك حتته، والضمة واو

ًمن خفيف، وجعل عالمة الشد شينا مشريا هبا للحرف األول من شديد، وال تنقط،  ً
ً داال أخذا من احلرف -وتبعهم األندلسيون-وتوضع أعىل احلرف، وجعله نقاط املدينة  ً

ًخري، واختاره الداين، وال خيتص بأعىل احلرف، فإن كان مكسورا كان حتته، وإن كان األ
 .ن كان فوقه، ومنكسني إن كان حتتهًمضموما كان أمامه، ويكون طرفاه قائمني إىل أعىل إ
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وجعل . جيمعان يف آخر الكلمة فقط: يكفي الشد، وقيل: وجيمع بني الشكل والشد، وقيل
كون دارة أعىل احلرف، واختاره أبو داود، وعليه العمل، وجعله أكثر نقاط املدينة الس

بعضهم هاء واقفة، وجعله األندلسيون جرة، أرادوا بذلك ضبط اخلليل، لكن أسقطوا رأس 
ًاخلاء، ومذهبهم إنام حيسن مع نقط الدؤيل، وبعض العراقيني ال جيعل للسكون عالمة أصال، 

والتشديد والروم واإلشامم اخلليل، وأول من وتقدم عن السيوطي أن أول من وضع اهلمز 
 . وضع نقط اإلعجام نرص بن عاصم وحييى بن يعمر

واعلم أن الرسم مبني عىل مراعاة االبتداء والوقف يف كل كلمة، والعرب ال تبتدئ 
: ًبساكن وال تقف عىل متحرك، فإن كان أول الكلمة ساكنا كتب قبله ألف وصل نحو

  ] وإن كان آخرها مدا حمذوفا يف الوصل اللتقاء الساكنني كتب ]وغريها ٦٠:البقرة ،ً ً
  : بنية الوقف نحو    ] ٧٧:األنعام[ ،      ] ٤١:األحزاب[ ،        

 .]٨٤:األنعام[
ن احلركات ًأما الضبط فهو مبني عىل الوصل فقط غالبا؛ ألنه إنام جيء به لبيا

ًواإلعراب، فام طرأ له التحريك لفظا حيرك ضبطا، نحو ً :   ] ١:املؤمنون[ ،      
 ، ]١:اجلن [   ، ]١٦٠:األعراف [   ، ]١٢:لقامن[      ] ٥٣:يونس[ ،

 :  االبتداء به وترك املط يف نحوومن غري الغالب متييز مهز الوصل بالنقط بحسب  

    ] و]٤٠:هود ،    ] لورش، وتركيب التنوين قبل اهلمزة املنقولة ]٢٢:عبس 
 : نحو      ] وقبل مهز الوصل نحو]١٠٢-١٠١:الكهف ، :         

   ، ]٥٠-٤٩:النساء[  ] ويضبط لكل قارئ بحسب قراءته]١٤-١٣:اإلرساء ، . 
ِشكل سوى خالص االدغام( َ ِّْ َِ ِ ِ َِ ْ ًاملدغم إدغاما خالصا، فال يشكل كاحلرف يف مثله :  أي)َ ً

  : أو مقاربه، نحو    ]٦٠:البقرة[ ،     ]٦٤:النساء[ ،     
 ، ]٢٥٦:لبقرةا[     ]١٣:األحزاب[ ،      ]٥٦:األنبياء[ ،     ]٢٤:األنبياء[ ،

 ويضبط لورش بإدغام      ]٧١:الصافات[ ،    ]ولقالون ]٢٣١:البقرة ،
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َوما(. بإظهارمها  : ساكنة قبل الباء نحو وهو امليم ال،ً فال يشكل أيضا)َفىُْخي. َ   

   ]نحو» رمل«، والنون قبل غري حروف احللق وحروف ]٨:البقرة :       ] آل

 ، ]١٩٥:عمران       ]و]٢٥:البقرة ،     ]عىل رواية اإلخفاء، فتكتب ]١١:يوسف 
ة محراء، أو أطول من الثانية، وعىل رواية اإلشامم توضع نقطته بنونني أوالمها غري مشكول

َوما ضاهى(.  وال تشدد الثانية إال عىل رواية اإلدغام،بني النونني ََ  (شابه :  أي)َ  ( 
 كـ    و     ْأو(. فيجرد من الشكل عىل أن املحذوف الالم الثانية كام مر يف بابه  ما )َ
َأدغام( ِ ْ ِ ألجلُ ْ َ َمهزتني كـ( اجتامع )ِ ِ ْ َْ َ َ  (   ]و]٥٣:األحزاب ،        يف سورة

 (، ]٥٠[األحزاب    ( ٥٣[ يف يوسف[،) َعن قالون ُ َ ْ  :  خاصة، قال ابن القايض)َ
ــــي ــــصديق والنَّب ــــسو يف ال ِّبال ُِّ َِ ْ ِّ ِِّ ِِّ  

ــ ـــهمز يف الوق ْبال َْ َِ ِ ْ ــالون وردِ ْف لق َ َْ َ ُ َ ِ ِ  
َوال تــضع يف ضــبطه شــكال وال ََ ْ ْ ًَ ْ ِ ِ َ َِ َ  

 

ــفي  ــا ص ــزاب ي ــدى األح ــا ل ِّمع َِ َ َ ِْ َ َ َ َ ً  
ــه ــذ ب ِفخ ِ ْ ــدَُ ــن جح ــول م ْ ورد ق َ َ ْ ْ َّ ََ َُ َ  

ّشـــد َ لفقـــد مـــدغًاَ ْ ُ ِ ِْ َم فيـــه جـــالَ ٍَ ِْ ِ  
 

ِّ النيسَال ( ِ ًشد ياؤه لوجود املدغم فيه وصال ووقفات عند ورش ف]٣٧:التوبة[ )َّ ً . 
ْمهزة قد سهلت(سوى )َو( ْ ََ َِّ ُ ٍْ  :  فال تشكل املسهلة بني بني نحو)َ   ]واملبدلة ]٨:ص ،

 : ًمدا نحو          ]٣٢:األحقاف[ ،          ]١٨٧:الشعراء[ ،   

   ]٢٢:عبس[ ،        ]ُوالـمبدل ( ]١٤٦:النساء َ ْ ُواوا ويا ال مدة يشكل. َُ ً ًَّ َ ُ ًَ َّ َ َ َ َ( 
 : نحو       ]٢٣٥:البقرة[ ،    ]وغريها١٥٠:البقرة [ ،    ] آل

 . ]١٤٥:عمران
َوشدد الـمدغم فيه مسجال( َ َْ ُ َ ُِ ِ َِ ْ ِّ ً خالصا أو ناقصا نحو)َ ً :     ]٤٠:النساء[ ،  

  ]٧:الرعد[ ،       ]١٢٣:النساء[ ،    ]وجتعل عالمة السكون ]١١:الرعد ،
ِشكل سوى خالص االدغام«: عىل النون يف الناقص ملا مر من قوله َ ْ َِ ِ ِِ َ ْ ِّ ، كام جتعل عالمة »َ

 : السكون عىل الطاء مع شد التاء يف نحو   ]فتشديد الثاين دليل عىل ]٢٨:املائدة 
 .بتجريدمها: اإلدغام وتشكيل األول دليل عىل نقصه، هذا هو املشهور، وقيل
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 جتعل عالمة السكون عىل النون قبل حروف احللق، وتعرى من عالمة السكون :تتمة
 ، و]٩٩:األنعام[   : ًالياء املتصلني هبا اتفاقا نحووقبل غريها، إال مع الواو    

ًالباء فتقلب ميام عىل خمتار ، واملنفصلني عنها عىل ما به العمل كام مر، وإال مع ]٤:الصف[
  .ًداود خالفا للداين، كام يأيت إن شاء اهللا تعاىل أيب

ًواوا( تشدد )َال( َ َ او ياء لتنوين تالَ َ ْ ٍَ ِ ِ ً َ ْ   :  نحو)َ    ]٨:النازعات[ ،    

    ]٧:الزلزلة[ . 
ِّوركب( َ ِالتنوين( حركة )َ ْ  فوق حركة احلرف فتكون حركة التنوين هي العليا إال يف )َّ

َقبل(الكرس فهي السفىل،  ِاحللقي ( احلرف )َْ ْ ًرمزا. َ َ ْ ِإىل إظهاره يف النطق(إشارة :  أي)َ ْ ُّْ ِ ِ ِ َ ِ َِ( 
 :  واهلاء، واحلاء، واخلاء، والعني، والغني، نحواهلمزة،: وحروف احللق       

  ، ]١٠٤:النساء[   ]١٣:احلجرات[ ،        ]واستثنوا من ذلك ]١٦:النبأ ،   

    ]٥٠:النجم[ . 
ُوغريه( َُ ْ َ متابوَ   :  نحو)ٌعَ   ]١٧٣:رةالبق[ . 
ِواجعله يف ( ُ َ ْ َذي النصب فوق اليا. َْ َ ْ َْ ِ َّ  :  نحو)ِ   ]٤٣:، وسبأ٣٦:القصص[ ،    

ِوفوق األلف(. ]٦٠:األنبياء[   ، ]٢:البقرة[   ، ]١٤:، واحلرش١٨:سبأ[ ِ َ َ ْ  :  نحو)ََ  

   ]نقاط املدينة والكوفة والبرصة، ومنهم من ، هذا هو املشهور، وعليه ]١١:النساء
 جيعله عىل احلرف الذي قبل األلف فيضبط هكذا        ،   وهو قول ،

 : اخلليل وسيبويه، واملختار جعلهام عىل اهلمزة يف نحو   ]ألف بعدها  ال إذ ]٢٢:البقرة
تلحق قبل : ق بعدها ألف محراء، وقيلتلح: عىل األرجح لبناء الضبط عىل الوصل، وقيل

 .  فاألوجه ثالثة،الكحالء وتكون اهلمزة بينهام
ُواقلبه( ْ َِ َقبل الباء ميام صغرى(التنوين :  أي)ْ ْ ُ َ ًْ ِ ِ َ  :  معامة نحو)َ    ]٦١:احلج[ ،

َكذا سكون النون ميام يقرا( ُ ُْ ً َ ِ ِ ُّ ُ ُ َ  :  نحو)َ    ]٨:النمل[ ،     ]وال يقلب . ]٢٧:البقرة
ورش للبسملة وال يتبعها الصلة يف غري الفاحتة ألنه ال يقرأ هبا يف إحدى روايتيه، ويقلب هلا 
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 .قالون ويتبعها الصلة ويدغم فيها، أما الفاحتة فاتفقوا عىل إتباع الصلة للبسملة فيها
ْويفتح األول من ( َّ ُ َِ ُ َ َ ْ ُ    ( ]فرقا بينه وبني الزائد، ]٤٧:الذاريات ً)َوألق دارة عىل َْ َ ًَ َ ِ  احلرف )َ

ِالـمزيد( ِ  ً أيا كان يف )َ   وغريها نحو :   ]٨٤:، وطه١١٩:آل عمران[ ،    
  ، و]١٠٣:األعراف[   ]١٥:يونس[ ،    ]١٥:الدخان[ ،    ]وغريها٢٦٩:بقرةال [. 

ِكذا عىل الواو وفوق الياء ( َ َ َْ َ َ ََ ِ َ ْمن . َ ِ       ]و]١٣:آل عمران      ( ]٤:األحزاب[ ،
 : ولبعضهم
َّوالـــــٰ ِ يف الــــضبط لــــه وجهــــانِئَ َِ ْ َ ُ َْ َّ ِ  

ــــاحلمراء ــــاء ب ــــالنَّقط حتــــت الي ِب َِ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ ِ ِ  
َوإن تـــشأ تركــــت تلــــك النُّقطــــ ْ ْ َْ ِ َ َ َْ ََ ْ ِ   ْهَ

ـــــ ُوأؤنبئ ُِّ ََ ـــــمَ ـــــد رس ـــــواو ق ْـ ب ُِ ْ َ ٍ َ ِ  
ــــسجال ــــاح م ــــن نج ــــره الب َفع ََ َ ْ َْ ُ ٍِّ َ ِ ِ ِ  

ٌودارة َ َ ــــداينَ ــــال ال ــــوق ق ــــن ف ْ م ِ َّ َ َ ُ َْ ْ ِ  
ـــــــني ـــــــة التلي ـــــــدارة عالم ِف ِ ْ ُ َ ََّ ٌ ََ ََ  

 

ِمــــسهال فــــيام حكــــاه الــــداين  َّ ُ َ ََّ َ َ ُِ ً  
ــــاء ــــك الي ــــوق تل ــــن ف ِودارة م َ ْ ْ َ ََ ْ َِ ِِ ٌ َ  
َفــــدارة تكفــــي فحــــصل ضــــبط ْ َ َْ ِّ ََ ِ ْ َ ٌ   ْهََ
ْوخلُف أهـل الـضبط يف الـشكل علـم ِ ُ َِّ ِْ َّ ِ ِ ْ َْ َ ْ ُ  
ــــه جــــال ــــي فوق ــــنَّقط للتجيب َوال َ َ ُ َْ ُ ْ َْ ِ ِ ِ ّ ِ  
ـــــاين ـــــذ بي ـــــام خ ـــــة أم ْونقط ِ َ َ َْ ٌ َ ُْ ُ َ َ ُ  
ــــاليقني ِوالــــنَّقط شــــكل اهلمــــز ب ِ َ َِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ْْ َ  

 

ِوالـمط فوق الـمشبعات( َ َ ْ َْ ُ ََ َ أن كل مشبع جتعل عليه عالمة املد، وهي ميم ودال :  يعني)ُّ
 : غريان، تطمس امليم ويزال الطرف األعىل من الدال، نحوص   ]٢٢:املجادلة[ ،
      ]وغريها٧:الفاحتة [ ،    ]وغريها٤٣:النساء [ ،    ]إال ]٢٣:، والفجر٦٩:الزمر 

 : يف نحو      ]٤٠:هود[ ،       ]مما كان حرف املد فيه مبدال ]٣١:لبقرةا ً
ألجل مهزة يف آخر كلمة أخرى، فيمد قراءة لورش، وال جتعل عليه عالمة املد ألنه يسقط 

 .عند االبتداء به
ِواشكل ( ُ ْ ِحرف الفواتِح بشكل األول. َ َّ َ ََ ِ ْ َ ِ ِ َ َ شكل احلرف األول امللفوظ به من كل :  أي)ْ

فوق احلاء لقالون وحتت امليم،    لقاف، ويف فتحة فوق ا   هجاء، فتجعل يف 
 ،   ملعني قبلها، وتشد ميم الفواتح غري ضم وشد   ويميل ورش احلاء، وعىل 
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 .»هطرحي «وغريه يف » نقص عسلكم«وللمشبع منها عالمة املد فوق الشكل، ومجعوه يف 
ُاالشامم( َ ْ  ، و]٣٣:، والعنكبوت٧٧:هود[    يف )ِ   ]و]٢٧:امللك ،   

ُاالختالس(.  عىل روايته]١١:يوسف[ َ ِ ْ    لقالون يف )ِ   ]١٥٤:النساء[ ،   
 ، ]٣٥:يونس[   ]٤٩:يس[ ،     ]ْواإلماله(. ]٥٨:النساء ََ َ     ومن املامل راء )ِ
ورش؛ فإنه مرقق، واإلمالة تطلق عىل الرتقيق، وإنام رقق ألن اهلمزة  ل] وغريها٧٦:األنعام[

ْوصيل النقط هلا دالله(ًحاجز غري حصني، فلذلك نقطومها معا  َ ْ ََ َْ ََ ُ َّ ٌّ  ونقط اإلشامم واالختالس )ِ
 .واإلمالة أكرب من نقط االبتداء، وهو أكرب من نقط اإلعجام

ِّوالـهمز يف اللوِح إذا ما حق( َُّ ْ ََ َْ ِ ِ ُ ٌعني. َقا َ ْ ِويف (. جيعل عىل صورة العني بثالثة قرون:  أي)َ َ
َالـمصحف نقط مطلقا َ ْْ ٌُ َُ ِ َ ً حمققا أو مسهال، فنقاط املصاحف جممعون عىل جعل اهلمزة نق)ْ طة ً

ً، نعم جرى العمل بجعل املحققة عينا يف ألواح التعليم كانت هلا صورة يف املصحف أو ال
 .ريانًتبعا للنحاة كام يف دليل احل

ِونقط االبتداء فوق الوصيل( ِْ َ ْ ْ ََ َْ ِ َِ ُ ِمن الـ سواه حتته كالفعل.  َ َْ ُ ُ َ َِ ِ َِ َ ْ جتعل النقطة التي هي : أي )ْ
 : عالمة االبتداء فوق األلف الوصيل من أل املعرفة نحو     ]وحتت ]٢٥٥:البقرة ،

ُنحو(مهز وصل الفعل  ْ َ :     ( ]و]١٥٥:آل عمران ،       ]١٣:آل عمران[ ،        
:  وكذا حتت غري ذلك مما فيه وصيل نحو.، ومثل هبا لئال يتوهم أهنا الم تعريف]٤٤:األنفال[
     ]٧:، نوح٤٣:فاطر[. 

ْووسطت( َ َ َ َمضموما ( النقطة)َ ُ ُثالثه نحو ا . َْ ْ َُ ُ ُذكروَِ ُ َا لزوماْ ُ جتعل النقطة وسط األلف : ي أ)ُ
ًإذا كان ثالثه مضموما ضام الزما نحو ًً :      ]٢٦:إبراهيم[ ،    ]٤٢:ص[ ،

    ]٦٦:النساء[ ،    ]٥٨:البقرة[ ،     ]٥٠:النساء[ ،    ]٢٢:الصافات[ ،
      ]٢٨٣:البقرة[ بخالف ،   ]٦:ص[ ،    ]١٧٦:النساء[ ،   
، فنقطة االبتداء إنام تعترب فيها حركة ألف الوصل نفسها ال ]٧١:يونس[   ، ]٢١:الكهف[

 . حركة ما قبلها، وتفصل عنه يف كل
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 وهو القياس؛ ألن الضبط مبني عىل الوصل،  أكثر املشارقة ال يضع نقط االبتداء،:تنبيه
ًووضعه املغاربة تنبيها عىل ثبوت ألف الوصل يف الوقف، وعىل أنه ال يكون ابتداؤه تابعا  ً
ملحل الصلة، واتفقوا عىل تركه وترك الصلة فيام ال يمكن االبتداء به، وذلك إذا وقع قبله 

 : ، نحو»فكل وتب«أحد حروف     ]١١٣:البقرة[،       ]٦٣:الشعراء[ ،   
 ، ]١٣:لقامن[   ]١:الطور[ ،    ]٧٣:يوسف[ ،      ]٧٤:الواقعة[ . 

ِّوصلة الوصيل( ِ ْ َ َْ ُ َ ِطوع شكل ( وهي جرة صغرية دالة عىل سقوط مهز الوصل فيه )ِ ْ َ ُ ْ َما . َ
َقبلها َ : ًرف الذي قبلها، فإن كان مفتوحا جعلت عىل األلف نحوتابعة لشكل احل:  أي)َْ

      ]وإن كان مكسورا حتته نحو]١٢:املائدة ،ً :      ]وإن كان ]١٢٧:النساء ،
 : ًمضموما جعلت وسطه نحو     ]ِكجرة للنقيل( ]٣٢:األنفال ْ َّ ِ ٍ َّ َ   فهي تابعة حلركة ما)َ

 : اخلراز.  فرق بينهامقبلها، فال
ـــل ـــهم يف النَّق ـــا لورش ِوحكمه ْ ِ ْ ْ ُِ ِ َِ َ ُ َْ  
َففوقـــــه أو حتتـــــه أو وســـــطا َ َ ََ َ ْ ُ ْ ُ َْ ََ ْ َ  

 

ـــل  ـــات الوص ـــا يف ألف ِكحكمه ْ َ َ ُِ ِ َِ َ ِ ْ َ  
َيف موضع اهلمـز الـذي قـد سـقطا َ َ ََّ ْ َْ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ  

 

  :  وذلك نحو   ]١:املؤمنون[ ،     ]٥-٤:لدالب[ ،     
 ، ]١٥١:األنعام[        ]٦-٥:اإلنسان[ ،     ]١:اجلن[ ،      
 : ، وإن كانت اهلمزة املنقولة ال صورة هلا نحو]١٢:املرسالت[     ]٥١:األنبياء[ 

 يف الوسط وقد جتتمع صلة الوصيل ونقط االبتداء. لسطر قبل األلفوضعت اجلرة يف ا
  : نحو   ]٣:املزمل[. 

ْوجتعل اهلمزة فوق الصوره( ُّ ْ َ ََ َْ َُ ُ َ َ ْ ًمطلقا. ُ َ ْ ً سواء كانت الصورة ألفا أو واوا أو ياء، وسواء )ُ ً
َإال اهلمزة (لياء ًكانت اهلمزة مفتوحة أو ساكنة مطلقا أو مضمومة مصورة بالواو أو با َ ْ َ َّ ِ

ْالـمكسوره َ ُ َفتحتها. َْ َ َْ  : حتت الصورة، نحو:  أي)َ       ]٢٤:الشورى[ ،    
 ، ]٣٠:القصص[          ]ْووسطا مضمومه(، ]٢٣:الواقعة َ ََ ُ َ َْ ٍإذا أتت بألف . ً ِ َ ِ ْ َ َ َ ِ

ْمرسومه َ ُ ْ  :  نحو)َ     ]وغريها٥:البقرة [ ،     ]وتوصل بمركبها ] وغريها٦٠:األعراف ،
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ٍّيف كل،  ْومهزة صورهتا معدومه(ُ ْ ُ ََ َ َ ُْ َ َُ ٌ ُيف السطر نحو . َ ْ َ ِ ْ َّ ِ     ]مرقومه]٢٩:الفتح ْ َ ْ مكتوبة، :  أي)َُ
، بل تتصل به من جهة ال يقطع هبا السطر: قال أبو داود. فتوصل باملط يف وسط الكلمة

 : حركتها من فوقه يف نحو   ]ومن حتته يف ]١٠:املعارج      ]٦١:البقرة[. 
ِواجعل من الـمفتوحتني (: ثم رشع يتكلم عىل ضبط ما اجتمع فيه مهزتان فقال ْ ََ َُ َ َ ْ َْ ِ ْ

ْالصوره ْعىل أخريهتام مقصوره. َُّ ُ ََ َْ ََ َِ ِ ِ  : حوً وفاقا للكسائي ن)َ     ]٦:البقرة[ ،     
 : ، وكذا ما اجتمع فيه ثالث نحو]٦١:اإلرساء[    ]٥٨:الزخرف[ ،   ]٧١:طه[ 
 .الصورة للثانية وهي الوسطى وبعدها ألف محراء عىل املختار؛ لئال يتواىل احلذفف

َوإن تكن أخرامها م( َ َُ ْ َُ ْ َُ ْ ْكسورهِ َ ُ ْأو ذات ضم فارع عكس الصوره. ْ ُّ َ َ َ َْ ْ ٍّْ َ َ َ َ ألوىل ل فتكون الصورة )َ
 : ًمنهام وفاقا للفراء نحو   ،     ]٦٠:النمل[ ،    ]٨:ص[ ،    

ًانية مطلقا ، واحلاصل أن مذهب الكسائي أن الصورة للث]١٩:الزخرف[   ، ]٢٥:القمر[
ً أهنا لألوىل مطلقا فراءًألن األوىل زائدة دائام فهي أوىل بحذف صورهتا، ومذهب ال

لتصدرها، وألهنا جيء هبا ملعنى يف األكثر، واملختار التفصيل وهو أن الصورة للثانية يف 
 .املتفقتني ولألوىل يف املختلفتني

ُوصورة الـهمزة يف ادارأتم ( َ ْ َُ َْ َّ ُ َِ ِ َ ْردت. ُ َّ ُ وذاك يف سواه يعدمُ َُ ْ ُ َ َِ ِ َ ًوكأنه جربا لتكرر احلذف فيه،  )َ
 . فيكون فيه ألفان محراوان عىل الثاين منهام نقطة صفراء

ْوأحلقوا يف الضبط كل ما حذف ( ِ ُِ ْ ََ َّ ُُ َّ ِ َْ ٍمن نون. َ ُ ْ ٍاو واو(إلخ، » ثاين ننجي«:  نحو)ِ َ ْ  ويكون )َ
 : ًصغريا ال بياض فيه نحو   ]ٍوياء(، ]١٣٥:نساءال َ  :  نحو)َ    ]١٩٦:األعراف[ ،

     ]و]٢٥٨:البقرة ،    ]ومن ذلك صلة الضمري نحو]٢:قريش ، :       

  ]ْوألف(. ، وصلة ميم اجلمع]١٥:االنشقاق ِ َ وجيعل  .قوالن ؟ وهل يوصل بالسطر أو ال)َ
 : ً مشبعا نحوعليه املط إن كان    ]َال الالم (يستغنى باملط عنه، : ، وقيل؟]١٣:الروم َّ َ

ِواأللف يف  َ ِ َ َ   ( ]فال تلحق ألف الوصل فيه وال التي بعد الالم] وغريها٢:الفاحتة ، .) ِوالالئي َّ َ
ِوالاليت َّ املحذوف الالم  وعدم إحلاق األلف بعد الالم فيهام إنام هو عىل مذهب أيب عمرو أن )َ
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ِوما يضاهي(. الثانية كام تقدم َ ُ َ  يشابه ذلك كاأللف يف :  أي)َ   و    ]٢٦:آل عمران[ ،
 ، و]٧:الفاحتة[   ، و]١٧:البقرة[   والالم يف     ]و]٢٤:البقرة ،     

 . ً فلم يلحقوا شيئا من ذلك]١٦٤:البقرة[
َاأللف اجعل فوق مغن عَو( ْ َ ٍْ ْ َُ َ َْ ِ َنهاَ ٍمن واو. ْ َ ْ َ او يا كـِ َ ْ َ       ( ]وال ، ]٤٥:العنكبوت

  : تلحق قبل ساكن نحو    ]اجعل )َو( لبناء الضبط عىل الوصل، ]٣٧:األحزاب
ِعن يمني الالم(األلف  َّ ِ ِ َ ْ  : غري نحو معانقة له من أسفله ملنتهاه يف )َ   و     

  كام يفهم من التمثيل بـ]٢:الشمس[  تلحق عن : وقال أبو داود.  يف البيت السابق
ِوالـهمزة يف(. ًيمني الالم مطلقا ُ َ ْ َ ِنحو َ ْ َ :  ( ]و]١٣٤:األنعام ،   ] ١٦٤:البقرة[ 

ِقبل الم األلف( ِ َ ِ َ َ  : نحويف ه يف السطر  وبعد)َْ   ] ٣:احلرش[. 
واعلم أنه اختلف يف الم األلف أي طرفيه هو األلف، فمذهب اخلليل أنه األول، 

 وضع اهلمز وعالمة ومذهب األخفش أنه الثاين، والعمل بالتفريع عىل مذهب اخلليل يف
شأن يف كل مضفور رومها خوف مشاهبة خط األعاجم الستواء الطرفني، والاملد، وإنام ضف

ًأن يصري يمينه يسارا ويساره يمينا، ومن أتقن الكتابة ابتدأ بالطرف األيرس  .قاله الداين. ً
ُوالضبط بالـح( ْ َِ ُ ْمرة جله وقعَّ َ ُ َُ ُّ ِ َ ُونقط. ْ ْ َ َ االعجام حلرفه تَ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ًام كان ثابتا فنقطه بالسواد ف )ْعَبِ

  .ًمثله، وما كان حمذوفا فنقطه باحلمرة مثله
ِوالـهمز إن حقق بالصفراء( َ ْْ َّ ُ َِ َ ِّْ ِ ُ . بالنقط الصفراء، أو الدواة الصفراء:  صفة حمذوف، أي)َ

ِونقط االبتداء باخلرضاء( ِ َِ ْ َ ِ َ ْ َِ ُ ْ  . موع األلوان أربعةجمف )َ
ِورقق الـمحذوف يف تعذر ( ُّ َُ ْ ََ َِ َ َِ ِمتييزه عن غريه باألمحر. ِّ َِ ْ َْ َ ِِ ِ ِْ َ ِ ْ  .لقلم فيكتب يف اللوح بشق ا)َ
َوعقصوا ياء أخريا زائدا( َِ ًِ ََ ً َ ُ َ   :  نحو)َ   ]ًأو صورة(. ]٣٤:األنعام َ ُ ْ   :  للهمز نحو)َ

 ]٤٩:احلجر[ ،      ]١١:النور[ ،     ]ًأو ساكنا(، ]٣٠:القصص ِ َ ْ  :  نحو)َ   
 ، و]٢٩:البقرة[   ، و]٥٧:األعراف[   ، و]٣٣:طه[   ]لقالون، و]١٦:سبأ   

 ]رد طرف الياء إىل اجلهة اليمنى: ، والعقص]١٧:البقرة. 
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 َكـ( تعقص الياء املنقلبة )َال(   ( ]وال املتحركة مطلقا نحو]٧١:األنعام ،ً :
   ]٣٨:البقرة[ ،      ]توقص، والوقص ردها لليسار، ويسمى ، بل ]٩:الشورى
  : ، ولو حتركت لعارض نحوًاقْرَع    ]و]٢٠:املزمل ،        ]وكذا ]١١٤:هود ،

 لورش     ]و]٢٧:املائدة ،      ]١٦:سبأ[ . 
 : ًاهلمز موجودا نحو تنقط الياء إذا كانت صورة متوسطة، سواء كان :تتمة     

 ، ]٥:البقرة[    ]أو ال نحو]٥١:احلجر ، :      ]٤٩:التوبة[ ،    
 لورش، وتتصل اهلمزة املكسورة بالسطر، والنقطتان حوهلا، وال ينقط املتطرف ]٦٣:الكهف[

  : نحو    ]ًال ينقط مع اهلمز مطلقا: وقال الكرامي، ]٣٠:القصص. 
ْوأمهلوا من الـحروف الـمعجمه( َ ْ ُ َ ََ ُ ُ َِ ِ ُ ْ ِينف«( حروف )َ ْ َإن أتت ختام» ُقُ َ ْ َِ َ ْ ْ الكلمهِ َ ِ ؛ إذ ال تلتبس )َ

 .]٥:النحل[   : صورهتا بصورة غريها، ومن ذلك
ــم( ــداد الكل ــد م ــك احلم ــن ل ــا م ِي ِ َِ َ َْ ُ ْ َ ََ َ َ  

 

ـــــىل حم  َصـــــل ع ُ َ َِّ ـــــلمَ ـــــد وس ِم ِّ َ ََّ ٍ  
 

ِواآلل واألزواِج واألصـــــــــــحاب َ ْ َ َ َ ََ َْ ِ  
 

ـــــن يمـــــسكون بالكتـــــاب  ِوم َ ِ ِ َ ُ ِّ َ ُ َْ َ(  
 

ًانتهى ما تيرس من الرسم والضبط نظام ورشحا عىل يد جامعه الفقري إىل ربه حممد بن  ً
ً، كان اهللا هلم وجلميع املسلمني وليا ونصريا يحممد عبد اهللا بن حممد املام  .آمني... ً

إين أتقدم بالشكر اجلزيل، واالعرتاف باجلميل، لإلخوة الربرة، ومحلة القرآن املهرة، ثم 
باملدينة املنورة، الذين اعتنوا بحفظه وضبطه وطباعته واستخراج مواضع آياته ومراجعته، التي 

حممد منقذ : مكنت من تدارك بعض ما ال ختلو منه التصانيف، وأخص بالذكر األساتذة الفضالء
وال عجب يف ذلك، فلقد كانوا  .أمحد عيل عبد الرمحن احلذيفي، حسني عبد العزيز باناجه، أصيل

 .ًأحق هبا وأهلها، فأهل املدينة هم أهل هذا الفن حقا، منهم نبع، وإليهم رجع
ــت اخلطــي إال وشــيجه ب ــل ينْ ُوه ُ ْ َ ُ َِ َِّ ِ َّ ِّ ُْ ِ َ  

 

ُوتغـــرس إال يف منَابتهـــا النَّخـــل  ْ َ ُ َِ ِ َ ْ َِ َّ ِ ْ ُ  
 

 وسلم عىل سيد املرسلني، وقائد الغر املحجلني، وعىل آله وصحبه ومن وصىل اهللا 
 . تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
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