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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 

 :ة مقدم

ِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب اهللَِّ  احلمد هلل الذي أنزل كالمه ميرسا واختار حلفظه خريته من بريته القائل:   إِنَّ الَّ

َيُهْم ُأُجوَرهُ  اَرًة َلْن َتُبوَر لُِيَوفِّ الَة َوَأْنَفُقوا ِِمَّا َرَزْقنَاُهْم رسا وعالنية َيْرُجوَن ِِتَ ْم َوَيِزيَدُهْم َوَأَقاُموا الصَّ

ُه َغُفوٌر َشُكوٌر  ُكْم َمْن »والصالة والسالم عىل سيدنا حممد عبده ورسوله، القائل: ِمْن َفْضلِِه إِنَّ َخرْيُ

ْنَيا، » والقائل: «. َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ تَ  ُل ِِف الدُّ ْل َكََم ُكنَْت ُتَرتِّ ُيَقاُل لَِصاِحِب اْلُقْرآِن: اْقَرْأ، َواْرَق، َوَرتِّ

 صىل اهلل عليه وعىل آله وصحبه  أّما بعد: «َفإِنَّ َمنِْزَلَتَك ِعنَْد آِخِر آَيٍة َتْقَرُؤَها 

ِف أحكام التجويد كاملة برواية ورش عن نافع من طريق األزرق من طريق فهذه مذكرة          

الشاطبية أضعها بني يدي طلبتنا تشمل مجيع أبواب التجويد، وقد اعتمدت ِف مجع مادهتا عىل 

وسمعته من مشاخيي، وزدت عليها بعض تعلمته أّمهات الكتب ِف هذا الفن ، باإلضافة إىل ما 

والتي دامت أكثر من عرشين سنة ،واهلل أسأل   ،طول ِمارستي هلذا  الفن الفوائد التي استفدهتا من

 أن ينفع هبا إنه هو السميع العليم .

فأسأل اهلل أن  وكثرة غفلتي فال يستغرب وقوع اخلطأ مني فيَم كتبت، ،هذا ونظرا لقلة علمي    

 وسلم وبار  عىل سيدنا إنه هو الغفور التواب. وصىل اهلل ويغفر يل يوم احلساب، هيديني للصواب،

 الذين نقلوا إلينا القرآن وحافظوا عليه ورتلوه كَم أنزل، ،حممد النّبي األمي وعىل آله وأصحابه

موا حرامه، واهتدوا هبديه، وختلقوا بآدابه، أولئك الذين صدقوا  وعملوا بَم فيه، فأحلوا حالله، وحرَّ

ومجع بيننا وبينهم ِف  خطاهم وهنجهم سائرين، ،جعلنا اهلل وكل املخلصني عىل، وأولئك هم املتقون

 دار كرامته آمني ،واحلمد هلل رب العاملني.

يو  الدكتورة فريدة سكِّ

 ـ 1والتجويد بكلية العلوم اإلسالمية ـ جامعة باتنة  والقراءاتأستاذة التفسري 
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 إىل علم التجويد:مدخل 

 أسامء أئمة القراءة وأسامء أشهر تالميذهم: 

 هـ(، وأشهر تالميذه قالون وَورش.161عبد الرمحن املدين املتوىف سنة )( نافع بن 1

نْبل حممد بن عبد الرمحن. وأمحد هـ( ، وأشهر تالميذه قُ  120( عبد اهلل بن كثري املكي املتوىف سنه )2

 بن حممد البزي.

بن عمرو هـ( ، وأشهر رواة قراءته حفص  151عمرو زبان بن العالء البرصي املتوىف سنة ) ( أبو3

 الدوري وصالح بن زياد السويس.

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

 وعبد اهلل بن أمحد.

هـ( ، وأشهر رواته حفص بن سليَمن وشعبة بن  121( عاصم بن أيب النجود الكوِف املتوىف سنة )5

 عياش.

 هـ( ، وأشهر رواته خالد بن خالد وخلف بن هشام. 156الكوِف املتوىف سنة )( محزة بن حبيب 6

هـ( ، وأشهر رواته حفص بن عمرو الدوري وأبو  161( عيل بن محزة الكسائي املتوىف سنة )1

 احلارث الليث بن خالد.

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

 (1) السبع(

  : وأما أئمة القراءات الثالث املتممة للعرش فهم 

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

 (قراءة يعقوب البرصي، وأشهر من روى عنه ُرَويس و َروح .1

                                                           

 (.61ـــ 62ملحمد حبش) القراءات املتواترة وأثرها ِف الرسم القرآين واألحكام الرشعيةينظر:  (1)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 (2) (قراءة َخَلف، وأشهر من روى عنه إسحاق و إدريس10

 م نافع ـ رمحه اهلل ـالتعريف باإلما  

موىل َجُعونة بن شعوب الليثي حليف محزة بن عبد ، هو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين

 (3) وأصله من أصبهان ،وأيب عبد الرمحن، يكنى بأيب ُرويم ،إمام دار اهلجرة ِف القراءة ،املطلب

وعبد ، و شيبة بن نصاح ،القعقاعقرأ عىل سبعني رجال من التابعني منهم : أبو جعفر يزيد بن  -

وعبد اهلل ، و تلقى هؤالء القراءة عىل أيب هريرة ،وحممد بن مسلم الزهري وغريهم ،الرمحن بن هرمز

 وهؤالء أخذوا عن ُأيَبِّ بن كعب عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. ،وغريمها ،بن عباس

مائتان ومخسون رجال من أشهرهم: اإلمام وروى عنه القراءة  ،وأقرأ باملدينة أكثر من سبعني سنة -

واإلمام إسحاق بن حممد بن ، و اإلمام إسَمعيل بن جعفر األنصاري ،و اإلمام ورش ،قالون

 و أبو عمرو بن العالء .. وغريهم كثري.، و الليث بن سعد ،اإلمام مالك بن أنس، واملسيب

، متبعا آلثار األئمة املاضني ببلده ،دعاءجماب ال، تقيا ورعا، فصيحا ،فاضال ،وكان رمحه اهلل عاملا -

ووقع عىل  ،وهو أحد القراء العرشة  الذين اشتهر ذكرهم ِف اآلفاق ،إماًما ِف علوم القرآن والعربية

وانتهت أليه ، ولقد أَم الناَس بمسجد النبي صىل اهلل عليه وسلم ستني سنة ،فضلهم وجاللتهم اتفاق

 (4) رياسة اإلقراء باملدينة

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

 ومذهبه ِف تقديم عمل ،وهذا عىل أصل مالك، وقال أبو حممد مكي: يعني بذلك ُسنّة أهل املدينة -

                                                           

البدور الزاهرة ِف القراءات العرش (.61ـــ 62ملحمد حبش) ين واألحكام الرشعيةالقراءات املتواترة وأثرها ِف الرسم القرآ: ينظر(2)

 (.1ــ 1)املتواترة من طريقي الشاطبية و الدرة ، لعبد الفتاح القايض

 نعيمأليبأصبهان تاريخ (،221البن حبان)ص مشاهري علَمء األمصار وأعالم فقهاء األقطارينظر ترمجته: (3)

الزمان البن  أبناء وأنباء األعيان وفيات (،2/330القراء البن اجلزري) طبقات ِف النهاية غاية (،2/301األصبهاين)

 (.1/336سري أعالم النبالء للذهبي )(.5/361خلكان)

 (.11)صاألعصار للذهبي و الطبقات عىل الكبار القراء (معرفة4)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 (5) أهل املدينة 

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

 ءة عاصم.يكن فقرا

يروى عنه أنه إذا قرأ القرآن ُتَشم من فيه رائحة املسك. فقيل له : يا أبا عبد الرمحن أتتطيب كلَم  -

ِف املنام أّن النبي صىل اهلل عليه   ولكني رأيت ،قعدت تقرئ الناس القرآن؟ فقال: ما أمس طيبا

رواية أخرى : رأيت النبي صىل وِف  ،فمن ذلك الوقت  ُتشّم من ِّف هذه الرائحة ،وسلم تفل ِف ِفّ 

 (6) اهلل عليه وسلم وهو يقرأ ِف ِّف 

فرمحه اهلل وجعل اجلنة  هـ( باملدينة ودفن بالبقيع. 161هـ( وتوِف سنة )10ولد اإلمام نافع سنة ) -

 مأواه . 

  التعريف باإلمام ورش ـ رمحه اهلل ـ : 

كنيته  ،قبطي موىل آل الزبري بن العوامهو عثَمن بن سعيد بن عدي بن غزوان بن داود بن سابق ال -

وكان حيب هذا اللقب ويقول: أستاذي  ،لّقبه به شيخه نافع لشدة بياضه "ورش"ولقبه  ،أبو سعيد

 نافع سَمين به

و رحل اإلمام ورش إىل  ،و أصله من القريوان ،بلد من صعيد مرص "بقفط"هـ( 110ولد سنة )

فانتهت إليه رئاسة اإلقراء ، ثم رجع إىل مرص ،يه عدة ختَمتفقرأ عل ،املدينة ليقرأ عىل اإلمام نافع

 بالديار  املرصية دون منازع.

وكان له قراءة جيدة وصوت ، إماما ِف القراءة والعربية ،تقيا، ورعا ،وكان رمحه اهلل ثقة حجة -

 شقرًا، وكان أ ،قيل: كان إذا قرأ عىل شيخه نافع يغشى عىل كثري من اجللساء، ال يمله سامعه ،حسن

َمِن أقرَب منه إىل النحافة . ،قصريا ،أبيض اللون ،أزرق العينني  وكان إىل السِّ

                                                           

 (.1/331(سري أعالم النبالء للذهبي )5)

 (.1/331سري أعالم النبالء للذهبي ) (،15/10لبغدادي) بغداد للخطيب ا تاريخ   (6)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 .(7) فرمحه اهلل وجعل اجلنة مأواه ، هـ( عن سبع وثَمنني سنة 111وتوِف بمرص سنة ) -

   التعريف باإلمـام األزرق ـ رمحه اهلل ـ

 ق. وكنيته أبو يعقوب .ـ يوسف بن عمرو بن يسار املدين ثم املرصي امللقب باألزر

وتوىل رئاسة  ،وأتقن عنه األداء ،وقرأ عليه عرشين ختمة ،ـ الزم اإلماُم األزرق ورًشا مدة طويلة

 وانفرد اإلمام األزرق عن ورش بتغليظ الالمات وترقيق الراءات. ،اإلقراء بمرص بعد شيخه ورش

و عبد اهلل بن سيف وحممد بن  ،لنحاسـ ومن أشهر الذين أخذوا عنه القراءة: إسَمعيل بن عبد اهلل ا

 .. وغريهم. ،سعد األنَمطي

 (8) هـ( بمرص. رمحه اهلل وجعل اجلنة مأواه 210توِف ِف حدود ) -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.11)صاألعصار للذهبي و الطبقات عىل الكبار القراء معرفة (،1/1221)للذهبي َواألعالم املشاهري َوَوفيات اإلسالم تاريخ (7)

 .(5/111) عالمتاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواأل (،2/330القراء البن اجلزري) طبقات ِف النهاية (غاية8)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 

 

 

علم التجويد 

                                              

 تعريفه: 

التجويد لغة :التحسني يقال :رداءة وهو ِف اللغةمصدر جود ِتويدا، واالسم منه اجلودة ضد ال :*

 (9) ويستوي ِف ذلك القول والفعل ،إذا أتى به جيدا ؛جود الرجل اليشء

وِف االصطالح* (10) إخراج كل حرف من خمرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه من الصفات :

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

 الصفات .

 )أي صفة احلرف مركبا مـع غريه  (هو مـا ينشأ من صفات حال الرتكيب  :) و مستحّق احلرف( 

وهي صفات عارضة غري ثابتة ،فتنشأ من تركيب احلروف بعضها مع بعضها ،وتزول عند انفرادها 

 اإلدغام واإلخفاء و اإلقالب... و غريها من الصفات. :مثل 

 حكم التجويد:

أّن قراءة القرآن عبادة ُأِمر هبا املكلفون ، واملعلوم أن العبادات توقيفية ِف مجيع متعلقاهتا بَم ِف ال شّك 

ذلك هيئات أدائها، فكَم أن صفة الصالة وكيفية أدائها ، توقيفية تتلقى عن رسول اهلل صىل اهلل عليه 

لة إىل رسول اهلل )صىل اهلل عليه فكذلك قراءة القرآن توقيفية تتلقى باألسانيد املتواترة املتص ،وسلم

َعَلْيِه َوَسلََّم َيْأُمُرُكْم َأْن  اهلل َصىلَّ  اهلل  إِنَّ َرُسوَل  "لذلك أثر عن عيل ـ ريض اهلل عنه ـ قوله:، وسلم(

                                                           

 (.1/111)د أمحد عبد احلميد عمر معجم اللغة العربية املعارصة (،63خمتار الصحاح للرازي)ص (9)

 (.1/15للمرصفي) هداية القاري إىل ِتويد كالم الباري(، 11البن اجلزري )ص   التمهيد يف علم التجويد(10)



 
 
 
 

 

8 
 

 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

ْمُتمْ  وقد عني النبي )صىل اهلل عليه وسلم( لصحابته ـ عىل فصاحتهم ـ مقرئني ،  (11) " َتْقَرُؤوا َكََم ُعلِّ

ويتلقوا منهم نص القرآن، فعن عبد اهلل بن عمر )ريض اهلل عنهَم( قال: قال  ،موا منهم القراءةليتعل

ْبِن َمْسُعوٍد، َوَسامِلٍ، َوُمَعاِذ  اهلل ُخُذوا الُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة ِمْن َعْبِد » :رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم (

     12 «ْبِن َجَبٍل، َوُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب 

ك فعل اخللفاء بعد رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم ( فأرسل عثَمن )ريض اهلل عنه( مع كل وكذل

مصحف إىل األمصار معلَم يقرئ الناس بقراءته ، ولو كانت القراءة من املصحف ِتزيء الكتفى 

 بإرساهلا دون معلم. 

عربية ، فكيف احلال فإذا كان هذا ِف عهد الصحابة ومن بعدهم وهم أفصح الناس وابلغ من نطق بال

 وقد اشتد ِف زماننا اعوجاج األلسنة ، وغلبت العجمة ، وفشا اللحن ؟

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

عىل اعلم أن حفظ القرآن فرض عني  "العلَمء ،فقال اإلمام السيوطي ِف )كيفية حتمله( أي القرآن: 

أال ينقطع عدد التواتر فيه فال يتطرق إليه التبديل والتحريف، وتعليمه أيضا  :واملعنى فيه ،األمة

 (13)"فرض كفاية وهو أفضل القرب 

ا فحرام تعاطيه، وما ق"قال املرصفي :   َم قرئ به وكان متواترًا فجائز وإن اختلف لفظه، وما كان شاذًّ

كان هذا حكم القراءة الشاذة وهي قراءة مسندة ،فكيف  فإذا "خالف ذلك فكذلك ويكفر متعمده.

 (14) احلال سيكون إذا تعلق األمر بقراءة ال أصل هلا 

 

                                                           

 ،بسند حسن.(238( رقم )  1/105رواه أمحد ِف مسنده ) (11)

 ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  /فضائل القرآن صحيحه )كتاب رواه البخاري ِف  ـ 12
ِ
اء ، ومسلم ( 1111(رقم )َباُب الُقرَّ

َحاَبةِ ِف صحيحه)  (2161)( رقم َباُب ِمْن َفَضائِِل َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعودٍ  /  كتاب َفَضائِِل الصَّ

 (.1/156للزركيش) الربهان ِف علوم القرآن (، وينظر:1/313)لوم القرآنـ  اإلتقان ِف ع 13

(14)
 (.1/56للمرصفي) هداية القاري إىل ِتويد كالم الباري



 
 
 
 

 

9 
 

 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

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

 العلوم الرشعية التي ال تتوقف صحة العبادة عىل معرفتها.

فمعرفته واجبة عىل الكفاية ليكون ِف األمة طائفة من أهل العلم  ة ألهل العلم وطلبته،وأما بالنسب 

فإذا قامت طائفة منهم بذلك سقط اإلثم عن باقيهم ،  تقوم بتعلم وتعليم هذه األحكام ألفراد األمة،

 وإذا انعدم من يقوم بذلك أثموا مجيعا.

أو أراد أن يتلو بعض القرآن  ،الصالة * وأما العمل به ففرض عني عىل كل مسلم وجبت عليه

 وذلك ثابت بالكتاب والسنّة واإلمجاع:

 : فمن القرآن 

ِل اْلُقْرآَن َتْرتِياًل   :* قوله تعاىل ويدل األمر ِف اآلية عىل الوجوب ، إذ ال قرينة ، [4] املزمل: َوَرتِّ

 فيبقى عىل أصله وهو الوجوب .، ترصفه إىل غريه 

 (15)  "ِتويد احلروف ومعرفة الوقوف الرتتيل،" طالب عن معنى الرتتيل فقال :وقد سئل عيل بن أيبـ 

...والرتتيل ِف القراءة هو التأين فيها والتمهل ،وتبيني احلروف واحلركات تشبيها "وقال القرطبي :

ِل اْلُقْرآَن َتْرتِياًل  بالثغر املرتل ..وهو املطلوب ِف القراءة قال تعاىل :   (16) [.4مل:] املز َوَرتِّ

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

بالتحريك أي مرتل ،وثغر َرتِل أيضا إذا كان مستوي البنان ،أي اقرأ عىل تؤدة بتبيني احلروف وحفظ 

 (17)"نه ال بد منه للقارئهو تأكيد ِف إجياب األمر به وا َتْرتِياًل  الوقوف وإشباع احلركات ،

                                                           

 التمهيد ِف علم التجويدو ابن اجلزري ِف   (،1/212)هذه مقولة مشهورة ذكرها العلَمء كالسيوطي ِف اإلتقان ِف علوم القرآن (15)

 د هلا سندا، ال صحيحا و ال ضعيفا.لكني مل أج   (،10ص) 

(1/31) ( اجلامع ألحكام القرآن)ـ تفسري القرطبي 16

 (.3/556))مدار  التنزيل وحقائق التأويل(ـ تفسري النسفي 17
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

صل الرتتيل التنضيد أ، و "هو أن يبني مجيع احلروف ،ويوِف حقها من اإلشباع" وقال الزجاج:

والتنسيق وحسن النظام، وتأكيد الفعل باملصدر يدل عىل املبالغة عىل وجه ال يلتبس فيه بعض 

  "اء حركته املعتربة احلروف ببعض ،وال ينقص من النطق باحلرف من خمرجه املعلوم مع استيف

َك ُيْؤِمنُوَن بِِه َوَمْن  * ومن القرآن أيضا قوله تعاىل :
الَِّذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تاَِلَوتِِه ُأوَلئِ

وَن  اِِسُ  [181] البقرة: َيْكُفْر بِِه َفُأوَلئَِك ُهُم اْْلَ

ِذي َنْفِِس بَِيِدِه إِنَّ َحقَّ تِاَلَوتِهِ »ْبُن َمْسُعوٍد:  اهلل َعْن َأيِب اْلَعالَِيِة، َقاَل: َقاَل َعْبدُ   ،َأْن حُيِلَّ َحاَلَلهُ  :َوالَّ

َم َحَراَمُه، َوَيْقَرَأُه َكََم َأْنَزَلُه  َل ِمنُْه َشْيًئا َعىَل َغرْيِ اهللَوحُيَرِّ َف اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه، َواَل َيَتَأوَّ ، َواَل حُيَرِّ

  (18)«هِ َتْأِويلِ 

َ ِمَن اْلُقْرآِن  * وِف قول اهلل تعاىل : وال بد ِف "يقول شمس احلق العظيم أبادي :َفاْقَرُءوا َما َتَيَّسَّ

َ ِمَن اْلُقْرآِن الصالة  قراءة القرآن لإلمام واملأموم واملنفرد لقوله تعاىل : فلفظ َفاْقَرُءوا َما َتَيَّسَّ

،وال يمتثل األمر إال بقراءة القرآن بالنظم العريب كَم أنزل )اقرؤوا( صيغة أمر يدل عىل الوجوب 

 (19) "علينا ووصل إلينا بالنقل املتواتر

 :وأما من السنة 

وفعل الصحابة من بعده ،فلم يثبت عنه  ،ه )صىل اهلل عليه وسلم (* فيدل عىل وجوب التجويد ،فعلُ 

أو أحكام التجويد  ،وال غنة ،مدبدون  وال عن صحابته قراءة القرآن  ،)صىل اهلل عليه وسلم (

بغري الكيفية املتلقاة عن النبي )صىل املتعارف عليها، و قد نقل عن األئمة القول بعدم جواز القراءة 

 :بعضها ذكر ن ، و تضافرت عنهم النقول ِف ذلك،اهلل عليه وسلم( بالتواتر 

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

 .َكََم َِتُِدوَنهُ  َفاْقَرُءوهُ  ،اْلِقَراَءُة ُسنَّةٌ عن أبيه قال:  ،زيد بن ثابت * عن خارجة بن

                                                           

 .(2/111() جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطربي)ـ تفسري  18

 (3/312)عون املعبود رشح سنن أيب داود(19)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

  .ِقَراَءة اْلُقْرآن سنة َيْأُخذَها اآلخر َعن األول* وعن حممد بن املنكدر قال: سمعته ـ أي زيد ـ يقول: 

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

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

* وعن عروة بن الزبري قال: إنَم قراءة القرآن سنة من السنن فاقرءوه كَم علمتموه. وِف رواية أخرى 

 (20) قال: إنَم قراءة القرآن سنة من السنن فاقرءوه كَم ُأْقرئتموه .

ب ملن سنها صىل اهلل عليه وسلم. واهلل نسأل أن حيرشنا مع اتباع السنة من صدق احلوال شك أّن 

 صاحبها ِف الفردوس األعىل .

* وقد سبق القول إّن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم ( مل يرت  الصحابة يقرؤون القرآن كيفَم اتفق 

ُخُذوا » :هلم بل عني هلم من يعلمهم ـ رغم أن القرآن نزل بلساهنم ـ فقال )صىل اهلل عليه وسلم (

    ( 21 )«ْبِن َمْسُعوٍد، َوَسامِلٍ، َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل، َوُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب  اهلل الُقْرآَن ِمْن َأْرَبَعٍة ِمْن َعْبِد 

َدَقاُت لِْلُفَقَراَكاَن ُيْقِرُئ َرُجاًل ، َفَقَرَأ.  أّنه اْبن َمْسُعودٍ و روي عن *  ْرَسَلًة، مُ  َواملََْساِكنيِ  ءإِنَََّم الصَّ

ا َيا َأَبا َعْبِد َفَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد: َما َهَكَذا َأْقَرَأنِيَها النَّبِيُّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َوَكْيَف َأْقَرَأَكهَ 

مْحَِن؟ َقاَل: َأْقَرَأنِيَها  َدَقاُت لِْلُفَقَراالرَّ َها[ 60]التوبة:  َواملََْساِكنيِ  ءإِنَََّم الصَّ  (22)َفَمدَّ

َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَكْهِف َكََم ُأْنِزَلْت، َكاَنْت َلُه ُنوًرا » : (* ومن السنّة أيضا قوله )صىل اهلل عليه وسلم 

اُل مَلْ ُيَس  جَّ َة، َوَمْن َقَرَأ َعرْشَ آَياٍت ِمْن آِخِرَها ُثمَّ َخَرَج الدَّ  (23) « لَّْط َعَلْيهِ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن َمَقاِمِه إىَِل َمكَّ

                                                           

 (.52ــ  50)ص تالسبعة ِف القراءا(20)

 ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّمَ  /فضائل القرآن صحيحه )كتاب ـ رواه البخاري ِف  21
ِ
اء ، ومسلم ( 1111(رقم )َباُب الُقرَّ

َحاَبةِ ِف صحيحه)  (2161)( رقم َباُب ِمْن َفَضائِِل َعْبِد اهللِ ْبِن َمْسُعودٍ  /  كتاب َفَضائِِل الصَّ

( و قال 1611( رقم )1/111)    املعجم الكبريو الطرباين ِف (،  1023رقم ) (5/251)التفسري من سنن سعيد بن منصور  ـ  22

، َوِرَجاُلُه ثَِقاٌت. "(: 11516( رقم ) 1/155اهليثمي ِف جممع الزوائد)  ايِنُّ رَبَ  " َرَواُه الطَّ

و قال (، 113( رقم )  20/111)املعجم الكبريو الطرباين ِف  صححه. و (،2012( رقم )1/561)احلاكم ِف مستدركه ـ رواه  23

ايِنُّ ِِف اأْلَْوَسطِ (: 1231( رقم ) 1/231اهليثمي ِف جممع الزوائد)  رَبَ ِحيِح، إاِلَّ َأنَّ النََّسائِيَّ َقاَل َبْعَد َرَواُه الطَّ ، َوِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

ْيلَ  ِجِه ِِف اْلَيْوِم َواللَّ َواُب َمْوُقوًفا. ُثمَّ َرَواُه ِمْن ِرَواَيِة الثَّْوِريِّ َوُغنَْدٍر َعْن ُشْعَبَة َمْوُقوًفا.خَتَرُّ  ِة: َهَذا َخَطٌأ، َوالصَّ
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

معنى زائد عىل جمرد القراءة ،وهو قراءة السورة  "كَم أنزلت"ففي قوله )صىل اهلل عليه وسلم (  

 بالكيفية املتلقاة عنه )صىل اهلل عليه وسلم(.

 (24)*ومنها أيضا حديث عمر ِف قصته مع هشام بن حكيم ـ ريض اهلل عنهَم ـ ِف قراءة سورة الفرقان 

ره عليه بالقول و بالفعل ،فقد أعظم خمالفة قراءته للقراءة التي كان يقرؤها فكان ـ ريض وفيه إنكاــ 

اهلل عنه ـ يعجل هشام بن حكيم ِف صالته ثم أمهله حلرمة الصالة ثم لببه بردائه وذهب به إىل النبي 

ظ )صىل اهلل عليه وسلم ( .وِف ذلك دليل عىل تشدد الصحابة ِف أمر القرآن وحرصهم عىل حف

حروفه ولغاته وضبطهم لقراءته ، ولو كان جائزا لكل احد قراءة القرآن كيفَم اتفق له ملا بلغ إنكار 

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

 الطريق عىل كل مرتخص يتالعب بجالل كالم اهلل تعاىل .

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

سنية أخذه من أفواه املشايخ املتخصصني ،وعدم جواز قراءته كغريه من الكتب ، وقد اتفق علَمء 

األمة عىل أن القرآن كتاب معجز بلفظه ورسمه ،فوجبت قراءته بالّصفة التي نزل هبا عىل رسول 

 لم ( وبّلغها إلينا بأمانة من غري زيادة أو نقصان أو حتريف أو تغيري.  اهلل)صىل اهلل عليه وس

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

  (25)"إخراج احلروف من خمارجها ،ليكون سنة ِف هذه األمة كتجويد التالميذ عىل الشيوخ قراءهتم 

 اع:وأما اإلمج 

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

                                                           

)كتاب مسلم ِف، و (2111/ َباُب َكاَلِم اخلُُصوِم َبْعِضِهْم ِِف َبْعٍض ( رقم ) كتاب اخلصومات.ِف صحيحه ) رواها البخاري (24)

 (.111)باب بيان أن القرآن عىل سبعة أحرف رقم /ن وقرصها صالة املسافري

 (.1/16 )للعيني البخاري صحيح رشح القاري عمدةينظر:  ـ  25
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

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

قراءة كَم اتفق القواعد واألحكام ،ومل ينقل عن أحدهم القول بعدم الوجوب ،أو القول بجواز ال

للقارئ بل ال بد من االلتزام بالكيفية التي علمها النّبي )صىل اهلل عليه وسلم ( ألصحابه ومنهم 

وصلت إلينا بالتواتر الذي يفيد القطع واليقني ِف ثبوت ألفاظه وكيفياته وأحكامه. يقول ابن 

ئ خلف أمي وهو من ال وهلذا أمجع من نعلمه من العلَمء عىل أنه ال تصح صالة قار  "اجلزري:

حيسن القراءة واختلفوا ِف صالة من يبدل حرفًا بغريه سواء ِتانسًا أم تقاربًا، وأصح القولني عدم 

 .(26)"الصحة

وقد انعقد اإلمجاع عىل صحة قراءة هؤالء األئمة وأهنا  ":"الربهان"وقال اإلمام الزركيش ِف كتابه 

: )وبنو متيم "ما هذا برشا"ل سيبويه ِف كتابه ِف قوله تعاىل سنة متبعة وال جمال لالجتهاد فيها وهلذا قا

يرفعونه إال من درى كيف هي ِف املصحف(.وإنَم كان كذلك ألن القراءة سنة مروية عن النبي صىل 

 ."اهلل عليه وسلم وال تكون القراءة بغري ما روى عنه

اَملِِِّس  وقد ذكر املرتجم ِف رشحه عىل البيقونية أنه سأل شيخه النّور عيل رْبَ عن  (27) ( هـ 1011)تالشَّ

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

قال  ،ونقله له عن كتاب األقوال الشارحة ِف تفسري الفاحتة ،ذلك هل هي مندوبة ؟فأجابه بالوجوب

الكالم ومن لغة العرب ومن فصاحة املتكلم وهذه وعّلل الشيخ ذلك بأن التجويد من حماسن ":

املعاين جمموعة فيه )صىل اهلل عليه وسلم( فمن تكلم بحديثه عليه السالم فعليه مراعاة ما نطق به 

 (28)"صىل اهلل عليه وسلم

                                                           

 1/211ـ النرش ِف القراءات العرش  26

 ـ فقيه شافعي مرصي ، من أهل )شربى ملس( بمرص من تصانيفه: حاشية عىل هناية املحتاج ِف فروع الفقه الشافعي، حاشية عىل 27

رشح الشَمئل البن حجر اهليتمي، حاشية عىل رشح ابن قاسم للورقات إلمام احلرمني ِف أصول الفقه، حاشية عىل رشح املقدمة 

 (.1/311األعالم للزركيل)ظر اجلزرية ِف التجويد ،  ان

 (.211/   1 )ـ فهرس الفهارس للكتاين  28
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

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

 : فائدته 

بر ملعاين كتاب اهلل تعاىل والتفكر ِف غوامضه ، والتبحر ِف حسن األداء يؤدي إىل حصول التد

ُروا آياتِِه  مقاصده وحتقيق مراد اهلل تعاىل من التنزيل فإنه تعاىل قال : بَّ كِتاٌب َأْنَزْلناُه إَِلْيَك ُمباَرٌك لَِيدَّ

َر ُأوُلوا اأْلَْلباِب  سَمع ِف أحسن معارضها ن األلفاظ إذا أجليت عىل األأل ،[82]سورة ص:  َولَِيَتَذكَّ

كانت النفوس أكثر إقباال عليها فيحصل بذلك االمتثال ألوامر اهلل ـ جّل اسمه ـ  واالنتهاء عن 

... "قال ابن اجلزري: ولذلك رشع اإلنصات إىل قراءة القرآن ليحصل التدبر والتفكر،  ،مناهيه

جهات النطق هبا حسب ما  وذلك أن األلفاظ إذا أجليت عىل األسَمع ِف أحسن معارضها وأحىل

َم:  اهللَرُسوُل حث عليه  نُوا اْلُقْرآَن بَِأْصَواتُِكمْ »َصَّلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ  (29)«َزيِّ

كان تلقي القلوب وإقبال النفوس عليها بمقتىض زيادهتا ِف احلالوة و احلسن عىل ما مل يبلغ ذلك  - 

و الرهبة من  ،و الرغبة ِف وعده ،النتهاء عن مناهيهوا ،فيحصل حينئذ االمتثال ألوامره ،املبلغ منها

ومعرفة  ،و احلذر من إمهاله ،و التصديق بخربه ،واالرِتاء بتخويفه ،و الطمع ِف ترغيبه ،وعيده

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

وسقطت  (30)وغريها وندب اإلصغاء إىل اخلطبة ِف يوم اجلمعة ،اإلنصات إىل قراءة القرآن ِف الصالة

 (31)"القراءة عن املأموم..

 

 

                                                           

تِيِل ِِف اْلِقَراَءةِ َباُب اْستِحْ  /الصالة رواه أبو داود ِف سننه )كتاب  (29) ْ ، و النسائي ِف سننه الصغرى)كتاب ( 1161( رقم )َباِب الرتَّ

 [1161] صحيح أيب داود (، وصححه االلباين 1015( رقم )الصالة، باب تزيني القرآن بالصوت

 .ـ هذا احلكم عىل مذهب الشافعي واما عند املالكية فيجب االصغاء خلطبة اجلمعة  30

 1/51م التجويد ـ التمهيد ِف عل 31
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 

 الّلحن يف القرآن الكريم                                   

 

 

  تعريف اللحن: 

 اعلم أن الّلحن يستعمل ِف الكالم عىل معان كثرية:

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

 يفهمه عني وخيفى عىل غريه . 

  .فطن :أي ؛ويستعمل بمعنى الفطنة فيقال : رجل حلن ـ 

 (32)ـ وحلن يلحن إذا رصف الكالم عن وجهه 

ِن َوَلَتْعِرَفنَُّهْم يِف  ِف ما دل عليه كالمه ومنه قوله تعاىل :أي ؛عرفت ذا  ِف حلن قوله ـ ويقال: ََلْ

فقد كان املنافقون خياطبون النّبي صىل اهلل عليه وسلم بكالم تواضعوه فيَم بينهم، ، [33] حممد:  اْلَقْولِ 

وكان النّبي صىل اهلل عليه وسلم يأخذهم بظاهر كالمهم فنبهه اهلل إليه فكان بعد هذا يعرف املنافقني 

تِِه ِمْن َبْعضٍ وَ  »إذا سمع كالمهم .ومنه قوله عليه الصالة و السالم :   (33)« َلَعلَّ َبْعَضُكْم َأحْلَُن بُِحجَّ

 (34) ألسن وأفصح وأبني كالما وأقدر عىل احلجة :أي 

مي وُس  ،مي الذي يأيت بالقراءة عىل ضد اإلعراب حّلاناوبه ُس  ،وخمالفة الصواب ،: اخلطأوالّلحن 

 قصد االستقامة. والعادل عن ،ألنه كاملائل ِف كالمه عن جهة الصواب ؛فعله الّلحن

 

                                                           

 (  36/102القاموس للزبيدي ) جواهر من العروس (، تاج13/311منظور ) ابن لسان العرب(32)

 (. 2610( رقم ) َباُب َمْن َأَقاَم الَبيِّنََة َبْعَد الَيِمنيِ  / كتاب الشهادات.البخاري ِف صحيحه)(رواه 33)

 (1/263للقسطالين) إرشاد الساري لرشح صحيح البخاريينظر:  (34)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

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

: وهو خطأ يطرأ عىل األلفاظ فيخّل بمبنى اللفظ إخالالً ظاهرا يدركه العام و  الّلحن اجللّ ـ *

ف أو تبديل حر  ،أو رفع املفعول،ومن أمثلة ذلك : اخلطأ ِف اإلعراب ؛ كنصب الفاعل  ،اخلاص 

الِّيَ  كتبديل حرف الضاد بحرف الدال ِف قوله تعاىل :   ،بآخر تغيري احلركات كضم  و، أ َوََل الضَّ

َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم  التاء ِف قوله تعاىل :  
 (35) 

وهو اخلطأ الذي يتعّلق بكَمل إتقان النطق ال بتصحيحه  وهذا النوع من اخلطأ ال  : الّلحن اْلفيّ ـ *

الزيادة و النقصان ِف املدود  وإظهار احلروف املدغمة   :أهل الفّن ـ القّراء ـ ومن أمثلة ذلك يدركه إالّ 

 (36) و تر  الغنّة ِف امليم و النون املشّددتني  ...وغريها من األمثلة 

 :  حكـم اللحن  و حتريف لكالم اهلل   ،أو اخلفي ميل عن الصواب ،إّن ارتكاب الّلحن اجليل

ألن الواجب أن يقرأ القرآن كَم أنزل وكَم نقل عن املصطفى صىل اهلل عليه  له،تعاىل يأثم فاع

وقد أمجع الفقهاء واألصوليون عىل أّنه ال جيوز القراءة بالشاذ مع وروده ِف اجلملة، فَم  وسلم،

إالّ أن يكون القارئ ِف طور التعّلم ، أو كان غري قادر لكونه ألكن بالك بقراءة ما مل يرد أصال ،

ثال  أو كان جاهال ومل جيد من يعلمه ...و غريها من األعذار)برشط أن ال يكون متعمدا وال م

 مقرصا ِف تعلم األحكام(. 

وال شّك أّن األّمة كَم هم متعبَّدون بفهم معاين القرآن و إقامة "يقول اإلمام ابن اجلزري ِف النرش : 

الصفة املتلقاة من أئمة القراءة املتصلة عنها حدوده متعبَّدون بتصحيح ألفاظه ، و إقامة حروفه عىل 

فمن قدر عىل تصحيح كالم  إىل غريها ، و الناس ِف ذلك بني حمسن مأجور ومِسء آثم أو معذور،

بنفسه، و  استغناءاهلل تعاىل باللفظ الصحيح وعدل إىل اللفظ الفاسد العجمي ، أو النبطي القبيح 

ا ألِفه من حفظه ، واستكبارا عن الرجوع إىل عامِل يوِقفه عىل استبدادا برأيه و حدسه ، واتكاال عىل م

                                                           

 (161)صمحد حممود احلفيانألأشهر املصطلحات ِف فن األداء و علم القراءات(، 36التجويد)ص علم ِف التمهيد ينظر: (35)

أشهر املصطلحات ِف فن (، 53 /1للمرصفي ) هداية القاري إىل ِتويد كالم الباري(، 36التجويد)ص علم ِف التمهيد (ينظر:36)

 (161)صاحلفيانمحد حممود ألاألداء و علم القراءات 
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

صحيح لفظه فإّنه مقرصِّ بال شك ، و آثم بال َريب ، وغاش بال ِمرية ... أّما من كان ال يطاوعه 

 (37)«  وسعها  أوال جيد َمن هيديه إىل الصواب بيانه ،فإّن  اهلل ال يكلف نفسا إالّ  ،لسانه

نه حيرم اإلقدام عىل االقتداء ِف أفقهاؤنا املالكية عىل  وقد نّص " نجوم الطوالع:ويقول املار غني ِف ال

ه ،أو خفيا ،سواء كان حلنه جليا ،الصالة بالاّلحن اجلاهل وأما بطالن  ،إن وجد غريه ،وإال ُكرِّ

  38"الصالة باللحن ففيه خالف

 :اْلالف يف حكم من يبدل الضاد ظاًء يف الفاحتة 

يمن يبدل الضاد ظاء ِف الفاحتة، فمنهم من منعه مطلقا وحكم ببطالن صالته اختلف أهل العلم ف

 ومنهم من أجازه للعاجز عنه وهذه أقوال العلَمء ِف املسألة:

منهم من جيعله)أي الضاد( ظاء مطلقا ألنه يشار  الظاء ِف صفاهتا كلها " قال اإلمام ابن اجلزري:

 كالم اهلل تعاىل ملخالفة املعنى الذي أراد اهلل تعاىل إذ لو ويزيد عليها باالستطالة ...وهذا ال جيوز ِف

الِّيَ  قلنا  ألن)الضالل (  بالظاء كان معناه الدائمني وهذا خالف مراد اهلل وهو مبطل للصالة،  الضَّ

اهُ هو ضد ) اهلدى( كقوله : الِّيَ  ،  َضلَّ َمْن َتْدُعوَن إَِلَّ إِيَّ هو الدوام  ،اءونحوه وبالظ،  َوََل الضَّ

ا كقوله :   .  "(39) َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ

احلروف ، كالضاد والقاف  فقال القايض : تكره  ال يفصح ببعضومن "ـ وقال صاحب املغني :

 بالظاء : ال تصح صالته ؛  {وال الضالني  }إمامته ، وتصح ، أعجميا كان أو عربيا ، وقيل ِف من قرأ 

 (40)": ظل يفعل كذا : إذا فعله هنارا ، فحكمه حكم األلثغ .ألنه حييل املعنى يقال 

 

                                                           

 (1/211النرش البن اجلزري) (37)

 161ـ النجوم الطوالع ص  38

 (،115التجويد)ص علم ِف التمهيد (ينظر:39)

 (2/116احلنبيل) املغني البن قدامة(40)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

والصحيح من مذاهب العلَمء أنه يغتفر اإلخالل بتحرير ما بني الضاد "ـ وقال اإلمام ابن كثري:  

والظاء لقرب خمرجيهَم؛ وذلك أن الضاد خمرجها من أول حافة اللسان وما يليها من األرضاس، 

وأطراف الثنايا العليا، وألن كال من احلرفني من احلروف املجهورة وخمرج الظاء من طرف اللسان 

ومن احلروف الرخوة ومن احلروف املطبقة، فلهذا كله اغتفر استعَمل أحدمها مكان اآلخر ملن ال 

 (41)" يميز ذلك واهلل أعلم. 

ن هو مثله فال ـ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:))وأما من ال يقيم قراءة الفاحتة فال يصيل خلفه إال م

يصىل خلف األلثغ الذي يبدل حرفا بحرف إال حرف الضاد إذا أخرجه من طرف الفم كَم هو عادة 

 كثري من الناس فهذا فيه وجهان :

ألنه أبدل حرفا بحرف ؛ ألن خمرج  ؛وال تصح صالته ِف نفسه ،منهم من قال : ال يصىل خلفه * 

ظل يفعل كذا .  :( كان معناه وَل الظاليا قال ) وخمرج الظاء طرف األسنان . فإذ ،الضاد الشدق

وحس أحدمها من جنس  ،ألن احلرفني ِف السمع يشء واحد ؛وهذا أقرب ،: تصح والوجه الثاين

وهو الذي يفهمه  ،حس اآلخر لتشابه املخرجني. والقارئ إنَم يقصد الضالل املخالف للهدى

املختلفني صوتا  وهذا بخالف احلرفني ،بال أحدفال خيطر ب "ظل"فأما املعنى املأخوذ من  ،املستمع

 (42)"ن هذا ال حيصل به نقص القراءة.  إف ،وسمعا كإبدال الراء بالغني ،وخمرجا

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (1/113)تفسري القرآن العظيم(41)

 (23/350)الفتاوى (جمموع42)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 

أحكام االستعاذة 

 

واستجارة به من  دعاء القارئ ربه جّل ذكره وجلوء، واعتصام، وامتناع، وحتصن،  :اَلستعاذة 

 أو دنياه أو أن يُصّده عن فعل ما ُأِمَر به . الشيطان الرجيم أن يرّضه ِف دينه

َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاهللَِّ : و هي امتثال ملا أمر به نبيه )صىل اهلل عليه وسلم (إذ قال له ِف كتابه 

ِجيمِ  ْيَطاِن الرَّ    ِمَن الشَّ

 صيغتهـا :

قال احلافظ أبو عمرو كَم  ،" من الشيطان الرجيمأعوذ باهلل" الصيغة املختارة عند مجيع القّراء هي: 

أعوذ باهلل من "اعلم أن املستعمل عند احلذاق من أهل األداء ِف لفظ االستعاذة  "الداين ِف التيسري:

َفإَِذا َقَرْأَت دون غريه وذلك ملوافقة الكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعاىل: : "الشيطان الرجيم

ِجيمِ اْلُقْرآَن َفاْسَتعِ  ْيَطاِن الرَّ ،وأما السنة فَم رواه نافع بن جبري بن مطعم عن أبيه عن   ْذ بِاهللَِّ ِمَن الشَّ

 (43)  "النبي صىل اهلل عليه وسلم، أنه استعاذ قبل القراءة هبذا اللفظ بعينه.وبذلك قرأت وبه آخذ

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

أعوذ باهلل العظيم من الشيطان  "و "أعوذ باهلل القوي من الشيطان الَغوي"و "الشيطان الغادر

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

... إىل غري ذلك من  "من الشيطان الرجيم أعوذ باهلل العظيم السميع العليم"و "هو السميع العليم 

 الصيغ الواردة واملنقولة عن أئمة القراءة ،وأهل األداء. 

 ...اآلية ال تقتيض إال طلب أن يستعيذ القارئ باهلل من الشيطان ألن األمر  "قال العالمة املارغني 

 لفظ استعاذ القارئ جاز بالنسبة إليه سواء فبأي   مطلق ومجيع ألفاظ االستعاذة "استعذ"فيها وهو 

                                                           

 (13)صالقراءات السبع ِفالتيسري (43)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 وكان ِمتثال واحلديث ضعيف كَم ذكره األئمة ومع ذلك فاملختار أن يقال أعوذ باهلل من الشيطان 

 (44) "الرجيم ملوافقة لفظ اآلية وإن كان األمر فيها مطلقا

 : حكمهــا 

َذا َقَرْأَت اْلُقْرَآَن َفاْسَتِعْذ اتفق العلَمء عىل أّن االستعاذة مأمور هبا عند  القراءة لقوله تعاىل:﴿ َفإِ        

ِجيِم ﴾ هللبِا ْيَطاِن الرَّ واختلفوا بعد ذلك ِف هذا األمر، هل هو للوجوب، أم [22النحل : ] ِمَن الشَّ

 للندب ؟.

وهذا هو املأخوذ به. بينَم ذهب  فذهب اجلمهور إىل االستحباب ، وعىل هذا فال يأثم القارئ برتكها،

وجوب، وعليه فاألمر الوارد ِف اآلية املذكورة حممول عندهم عىل الوجوب بعض أهل العلم إىل ال

 (45) وعىل هذا يأثم القارئ برتكها. وهو مذهب داود الظاهري، وغريه 

 : حملهـا 

إن  :ذهب مجهور العلَمء إىل أّن االستعاذة تكون قبل القراءة أي مقدمة عليها، وقال غريهم  

فقد نقل اخللف عن السلف  بظاهر اآلية ، وهو غري صحيح، أخذا ةاالستعاذة تكون بعد القراء

ِجيِم  هللتقديمها عىل القراءة ،ومعنى قوله تعاىل:﴿ َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرَآَن َفاْسَتِعْذ بِا ْيَطاِن الرَّ ِمَن الشَّ

اَلِة َفا إذا أردت القراءة فاستعذ باهلل ،كقوله تعاىل: ﴿ :أي؛﴾ ﴾  ْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ إَِذا ُقْمُتْم إىَِل الصَّ

َأ َأَحُدُكْم، َفْلَيْسَتنْثِرْ  "وقول النبي صىل اهلل عليه وسلم:  َمْن َأَتى اجْلُُمَعَة  "قوله: ، و(46)" إَِذا َتَوضَّ

 (47) " َفْلَيْغَتِسْل 

  "النرش"كل ذلك مبني عىل حذف اإلرادة. وقد رّد احلافظ ابن اجلزري عىل من قال بذلك ِف كتابه  

                                                           

 (،2/556للمرصفي ) ىل ِتويد كالم الباريهداية القاري إ ينظر: (44)

 (1/6الكويت ) – اإلسالمية والشئون األوقاف وزارة الكويتية الفقهية (املوسوعة45)

 بسند صحيح. (1130( رقم ) 13/162رواه أمحد ِف مسنده )  (46)

َحِديُث اْبِن ُعَمَر َحِديٌث  (، وقال:112( رقم )ُمَعةِ َباُب َما َجاَء ِِف ااِلْغتَِساِل َيْوَم اجلُ  / الصالةرواه الرتمذي ِف سننه )أبواب  (47)

 َحَسٌن َصِحيٌح.
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 (48)إليه.فارجع 

 أو إخفائها : ،حكم اجلهر هبا 

املشهور عند العلَمء هو اجلهر هبا عند عامة القراء، قال احلافظ أبو عمرو  : 1 اجلهر باَلستعاذة /

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

 (49)"َمعة اتباعا للنص واقتداء بالسنةبرؤوس األحزاب وغريها ِف مذهب اجل

 وقال اإلمام احلافظ أبو حممد القاسم بن فريه الشاطبي ِف حرز األماين : 

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

  وأما إخفاؤها فيستحب ِف املواطن اآليت ذكرها : :اَلستعاذةء إخفا/ 8

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

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

 ـ إذا كان القارئ ِف الصالة  ـ جهرية كانت أم رسية ـ ملن مذهبه التعوذ.  3

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

 ع البسملـة أوجـه اَلستعـاذة م: 

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

 وحينئذ جيوز له ـ بالنسبة للوقف عىل االستعاذة أو وصلها بالبسملة ـ أربعة أوجه هي:

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

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

* ـ الوقف عىل االستعاذة ووصل البسملة بأول السورة . 

* ـ وصل االستعاذة بالبسملة و قطع البسملة عن أول السورة .

                                                           

  1/255ـ انظر كتاب النرش ِف القراءات العرش للحافظ ابن اجلزري  48

 (11)صالقراءات السبع ِفتيسري ال(49)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

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

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

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

 ـ وصل االستعاذة بأول السورة من غري بسملة .  2 

ة بعد االستعاذة  أو تركها فيجوز له أن يأيت بالبسمل )التوبة  (وأما إذا ابتدأ القارئ بآية ِف أثناء سورة 

و اإلتيان هبا أفضل . فإذا أتى بالبسملة جازت له األوجه األربعة املذكورة سابقا ،و إذا تركها جاز له 

 وجهان : األول : الوقف عىل االستعاذة ،و الثاين : وصلها بأول  اآلية   .

 

 أحكام البسملة

 

ْحت وقد استعمل العرب النحت ِف النسب إىل ويسمى ذلك النَّ  "باسم اهلل":اسم لكلمة   البسملة 

اجلملة أو املركب إذا كان فيه التباس ، كَم قالوا ِف النسبة إىل عبد شمس َعْبَشِمّي خشية االلتباس 

بالنسب إىل عبٍد أو إىل شمس ، وِف النسبة إىل عبد الدار َعْبَدِرّي كذلك وإىل حرضموت حرضمي 

ِف سبحان اهلل ،  "سبحل"ِف بسم اهلل ، و "بسمل"ئها سبعة : وقد قيل األفعال التي نحتت من أسَم

ِف احلمد هلل ،  "محدل"ِف ال حول وال قوة إال باهلل ، و "حوقل"ِف حي عىل الصالة ، و "حيعل"و

 إذا قال : جعلت فدا  . "جيعل"ِف ال إله إال اهلل ، و "هلل"و

ربكة اسم اهلل املبار  ،وصفاته قصد االستعانة أقرأ قراءة مالبسة ل :( بسم اهلل الرمحن الرحيمومعنى ) 

باملعبود احلق املوصوف بأنه موىل النعم كلها جليلها ودقيقها ومعنى اإِلله : املعبود ،وأما معنى 

محن» :فذهب اجلمهور إىِل أنه مشتق من الرمحة ،ومعناه : ذو الرمحة الشاملة التي وسعت اخللق « الرَّ

املؤمن والكافر ،وال نظري له فيها .ملجيئها بصيغة املبالغة ، فيقال ِف أرزاقهم ومصاحلهم ، وعمت 

الراحم وهو خاٌص «: الرحيم» للشديد االمتالء : مآلن ، وللشديد الشبع : شبعان .و معنى

 ﴾.َوَكاَن بِاملُْْؤِمنَِي َرِحياًم  للمؤمنني. قال عز وجل: ﴿
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 حكم اإلتيان بالبسملة :

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

 قال اإلمام الشاطبي ِف )حرز األماين ( : 

 َمْن تال .  وال بّد منها ِف ابتدائك سورة  *  سواها وِف األجزاء َخريَّ 

بمعنى : إذا ابتدأت  قراءتك بأول سورة من سور القرآن  "قال صاحب )الواِف ِف رشح الشاطبية (:

إلتيان بالبسملة جلميع القراء سوى سورة براءة فال بسملة عند االبتداء هبا ألحد من فال بد من ا

 "القراء ..

أّما ِف أثناء السورة من أجزاء و أرباع  ـ وقيل :إن االبتداء بالبسملة ِف أول السورة سنة مؤكدة،

 وآيات فحكمها االستحباب.

فذهب اإلمام ابن حجر "براءة وِف أثنائها :ـ  اختلف العلَمء ِف االبتداء بالبسملة ِف أول سورة 

اهليتمي و اخلطيب )كَم ِف البدور( :إىل أهنا حمرمة ِف ابتدائها، مكروهة ِف أثنائها .وذهب اإلمام 

الرميل ومن وافقه : إىل أهنا مكروهة ِف ابتدائها مستحبة ِف أجزائها .)وهو املعتمد ( ، وقيل : ُيلحق 

 (50) "ز اإلتيان بالبسملة وسط براءة بأوهلا ِف عدم جوا

  أوجه اإلتيان بالبسملة عند اجلمع بي سورتي:  

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

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

ئ هناية السورة األوىل بالبسملة ويصل البسملة بأول السورة الثانية فيصل القار ـ وصل الكل: 2

 بنفس واحد.

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

                                                           

 .(13القايض)ص الفتاح لعبد البدور الزاهرة ِف القراءات العرش املتواترة(50)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

ـ وهنا  وجه ِمنوع بإمجاع القّراء، وهو وصل آخر السورة األوىل بالبسملة و الوقف عليهَم ثّم 

 انية. االبتداء بالسورة الث

 ـ السكت بني السورتني ـ دون بسملة ـ . 1

 ـ وصل السورة األوىل بالثانية ـ دون بسملة بنفس واحد. 5

تنبيهات: 

 ـ لإلمام ورش بني كّل سورتني مخسة أوجه ـ كَم سبق ذكره ـ وهذا احلكم عاّم بني كّل سورتني ما 

 لسكت والوصل وكّلها من غري بسملة  عدا )سورة األنفال ( و) سورة التوبة(  فله بينهَم الوقف و ا

 والوقف هو املختار عند اجلمهور .

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

 اإلتيان هبا وال فرق ِف ذلك بني أجزاء سورة براءة ]التوبة[ وغريها . 

 

 مـراتب التـالوة

 

 التحقيق و احلدر والتدوير . :ث مراتب وهي للقراءة ثال

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

 باليشء عىل حقه من غري زيادة فيه و ال نقصان منه  .

حلركات ... وهو القراءة اصطالحا :  هو إعطاء كل حرف حقه من إشباع املد ,و حتقيق اهلمز و إمتام ا

 بتؤدة وطمأنينة .      

 ـ اَلـدر وهو ِف اللغة مصدر َحَدَر حَيُْدر ) بالضم ( إذا أرسع فهو من احلدور الذي هو اهلبوط  :8

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

 و هو ضد التحقيق .األحكام التي تتعلق بحروف القرآن . 

: و هو التوسط بني التحقيق و احلدر مع مراعاة األحكام.   ـ التدويـر  3
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

  :تنبيهات 

ـ كل هذه املراتب ِتمعها كلمة الرتتيل املذكورة ِف النصوص ،وهلذا ُسمي علم التجويد بعلم 1

 .الرتتيل 

تأليفه والرتتيل ِف القراءة هو : مصدر رتَّل ومنه قوهلم : رتل الكالم أي أحسن * والرتتيل يف اللغة

 الرتسل فيها و التبيني بغري بغي . وتقول العرب : ثغر رتِل ورَتل إذا كان حسن التنضيد .  

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

ْلنَاُه َتْرتِياًل  ﴾   52ل أيضا : ﴿ َوَرتِْل الُقْرآَن َتْرتِياًل  ﴾. وقا51قال تعاىل : ﴿ َوَرتَّ

،وقال احلسن "تفهمه تاليا له " :،وقال ابن كيسان"أي َبيِّنه  "يقول ابن عباس ِف تفسري هذه اآلية :

ْل فيه ترسال " :،وقال جماهد  "اقرأه قراءة بّينة " :البرصي   ،وقال "اقرأه عىل تؤدة و َتَرسَّ

 ) أي أفصله (.  "رفا اْنبِْذه حرفا ح "الضحا  : 

 ـ كل هذه املراتب  جائزة و للقارئ أن خيتار منها ما يوافق طبعه و خيف عليه . 2

 ـ إذا تساوت هذه املراتب عند القارئ فالتحقيق أوىل . 3

 ـ  جيب عىل القارئ أن يراعي أحكام التجويد ِف هذه املراتب كلها . 1

دود تتغري بتغري مراتب التالوة)فزمن ست حركات مثال ـ  عىل القارئ أن يعلم أن أزمنة حركات امل5

 ِف حالة التحقيق أطول من  زمن ست حركات ِف حالة احلدر ( 

 

 

 

 

 

                                                           

 32ـ الفرقان : 51

 1ـ املزمل :  52
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

خمارج احلروف 

 

 لكل حرٍف اسم، ورسم، وخَمَْرج وِصَفة. 

ـ  أم عىل سبيل التقدير. ،اسم ملوضع خروج احلرف سواء كان عىل سبيل التحقيق  تعريف املخرج:*

أو الشفتني.  ،أو اللسان ،أن يكون معتمدًا عىل جزء معني من أجزاء احللق :خرج املحققومعنى امل

هو اهلواء الذي ِف داخل احللق والفم، وهو خمرج حروف املد الثالثة. ألهنا ال تعتمد عىل :  واملقدر

 (53) عييشء من أجزاء الفم بحيث ينقطع عند ذلك اجلزء وهلذا قبلت الزيادة عىل مقدار املد الطبي

ر: : هو ق أو ُمَقدَّ واَلرف*  صوت ُمْعَتِمد عىل خَمَْرج حُمَقَّ

ن احلرف، ـ وملعرفة خَمَْرج احلرف: َزة فحيث ينتهي الصوت: ُنَسكِّ  (54)فثّم خَمَْرجه  وُنْدِخل عليه مَهْ

 عدد املخارج:*

من املحققني قال ابن اجلزري: فقد اختلفوا ِف عددها فالصحيح املختار عندنا وعند من تقدمنا  

كاخلليل بن أمحد ومكي بن أيب طالب وأيب القاسم اهلذيل وأيب احلسن رشيح وغريهم سبعة عرش 

خمرجًا، وهذا الذي يظهر من حيث االختيار  ...وقال كثري من النحاة والقراء هي ستة عرش فأسقطوا 

قىص احللق من أ "األلف"خمرج احلروف اجلوفية التي هي حروف املد واللني. وجعلوا خمرج 

 ،)يعني الواو والياء املتحركتني( وذهب قطرب"الياء"من خمرج املتحركة وكذلك  "والواو"

فأسقطوا خمرج النون والالم  ،إىل أهنا أربعة عرش حرفاً  ؛وابن كيسان ،وابن دريد ،والفراء ،واجلرمي

 ك ِف والراء وجعلوها من خمرج واحد وهو طرف اللسان، والصحيح عندنا األول لظهور ذل

  (55)االختيار.

                                                           

 (.301القاصح)صالبن  املنتهي املقرئ وتذكار املبتدي القارئ رساج،(1/165الواسطي) حممد العرش أليب القراءات ِف (الكنز53)

 (.1/61الباري للمرصفي) كالم ِتويد إىل القاري (هداية54)

 .1/225ـ النرش ِف القراءات العرش 55
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 أنواع املخارج:*

 /خَمَاِرج رئيسية: وهي حتتوي عىل أكثر من خَمَْرج.1

 أو حرفان أو ثالثة أحُرف. ،/خَمَاِرج فرعية: وهي التي خيرج منها حرٌف واحد 2

 :(56) واملََخاِرج الرئيسية مخسٌة وهي

ة املفتوح ما قبلها والواو الساكنة األلف الساكن :لثالثة أحرف وهي ومنه خَمَْرج واحد 1  اجَلْوُف:/

 املضموم ما قبلها والياء الساكنة املكسور ما قبلها

وهذه احلروف تسمى احلروف املدية، وتسمى اهلوائية واجلوفية. قال اخلليل: وإنَم نسبن إىل اجلوف 

 ألنه آخر انقطاع خمرجهن.

/ اََلْلُق  وهي:  : وخترج منه ستة حروف موزعة عىل ثالثة خمارج فرعية8

 .أقىص احللق)أي أبعده عن الفم ِما ييل الصدر(وخترج منه اهلمزة واهلاء 

 .وسط احللق :وخترج منه العني واحلاء 

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

/ اللسان وخيرج منه ثَمنية عرش حرفا موزعة عىل أربعة خمارج فرعية وهي: :3

 ه من احلنك األعىل: وخيرج منه القاف والكاف إال أن خمرج الكاف أقىص اللسان مع ما حياذي

 حتت القاف بقليل.

 :وخيرج منه اجليم والشني والياء. وسط اللسان 

     :فالالم خترج من أول حافتي اللسان إىل منتهى  ومها خمرجان حلرِف الالم والضاد، حافتا اللسان

اجلهة اليرسى  وخروجه من ن األرضاس العليا،والضاد خترج من حافتيه مع ما حياذهيَم م طرفه،

                                                           

(،  أنوار السبيل إىل علم الرتتيل ليوسف عبد احلميد 1/16حميسن  ) سامل ملحمدالعرش  القراءات ِف النرش طيبة رشح (اهلادي56)

 (.11ـــ 16بلقبلة )ص 
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ومرجع ذلك إىل استعداد  وأما من اجلهة اليمنى فأصعب واقل استعَمال، أسهل وأكثر استعَمال،

 .   قارئكل 

 تنبيه:  

، فقولنا خروج الضاد من اجلهة اليرسى 57نعني بخروج احلرف من خمرجه ،خروج صوت احلرف

ج اللسان واعوجاج الفك كَم يفعل الكثري من الطالب نعني به خروج صوت الضاد وليس خرو

الذين أساؤوا فهم العبارة السابقة وليس ذلك من اإلتقان والتجويد ِف يشء، وقد نبه ابن اجلزري إىل 

مثل ذلك بقوله: ) فليس التجويد بتمضيغ اللسان، وال بتقعري الفم، وال بتعويج الفك، وال برتعيد 

ال بتقطيع املد، وال بتطنني الغنات، وال بحرصمة الراءات، قراءة تنفر الصوت، وال بتمطيط الشد، و

عنها الطباع، ومتجها القلوب واألسَمع، بل القراءة السهلة العذبة احللوة اللطيفة، التي ال مضغ فيها 

وال لو ، وال تعسف وال تكلف، وال تصنع وال تنطع، ال خترج عن طباع العرب وكالم الفصحاء 

 (58) القراءات واألداء ( بوجه من وجوه

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

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

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

 ان مع انفراج قليل بني الثنايا العليا والسفىل.من طرف اللس ـــ خمرج الصاد والسني والزاي:

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

 قريبا من خمرج النون. من طرف اللسان مائال رأسه قليال إىل ظهره، خمرج الراء:

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

 وهي: وهو الشفتان.

                                                           

ــر، 57 ــر ،أو احتكــا  جســمني أو أكث ــاتج عــن تصــادم جســمني أو أكث أو  ،أو انفصــال جســمني ـ الصــوت : هــو صــدى مســموع ن

 ( .أو ضعفها تكون ضخامة الصوت أو ضعفها، أكثر)وبحسب قوة هذه العملية 

 1/225النرش ِف القراءات العرش(58)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

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

 وخترج بانطباق الشفتني مع اشرتا  االنف . ـــ امليم:      

 ـــ الباء وخترج بانطباق الشفتني انطباقا أقوى من امليم      

 بانفتاح الشفتني وضمهَم قليال ثم مدمها إىل األمام. ـــ الواو املتحركة )غري املدية( وخترج       

/ اَْليُشوم : هو خرق األنف املنجذب إىل داخل الفم. وقيل هو أقىص األنف وخترج منه الغنة.5

 :أي إّن صوت الغنة صفة  -صوت أغن مركب ِف النون ولو تنوينًا وِف امليم مطلقًا  والغنة

  أو ساكنتني مظهرتني أو مدغمتني أو خمفاتني...الزمة للنون وامليم سواء كانتا متحركتني

 ففي النون وامليم ال ِف غريمها من احلروف. و النون أغن من امليم ويلحق بالنون :  أما حملها

 التنوين.

 فهو حركتان كاملد الطبيعي.:  وأما مقدارها 

 ملراتب التفخيم. ومن متام أدائها اتباعها ملا بعدها من احلروف تفخيًَم وترقيقًا وختضع ِف ذلك

 تنبيهات متعلقة بمخارج اَلروف: 

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

ــ  ينبغي للقارئ إذا وقف عىل اهلمزة املتطرفة بالسكون أن يظهرها ِف وقفه لبعد خمرجها وألهنا 

إال اهلمزة فإهنا إذا سكنت ثقلت ال سيَم إذا  تضعف وتذهب حركتها ،ألن كل حرف سكن َخفَّ 

 .{يشء  }و  {السَمء  }و  {اخلبء  }و  {دفء  }كان قبلها ساكن نحو قوله : 

ـــ  ينبغي أن حيذر القارئ من تلبس حرف التاء  بالسني وِف ذلك يقول  رشيح ِف هناية اإلتقان : 

اظهم بالسني لقرب خمرجها فيحدثون فيها القراء قد يتفاضلون فيها) يعني التاء( فتلتبس ِف ألف"

 (( بدال من )اْت ْس .فينطقون هبا )اتْ "رخاوة وصفريا 

 وتلتبس هبا ألهنَم من خمرج واحد.، ـــ  إذا سكنت اجليم وجب التحفظ من أن ِتعل شينا
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و: ـــ  جيب العناية بإظهار احلاء إذا وقع بعدها حرف جمانس هلا أو مقاربا هلا السيَم إذا سكنت نح

حاًء لضعف  "هُ سبحْ "وبعضهم يقلب اهلاء ِف  (، فكثري ما يدغمها الطالب ِف اهلاء بعدها،هُ )وسبحْ 

 اهلاء وقوة احلاء فتجذهبا فينطقون بحاء مشددة وكل ذلك ال جيوز إمجاعًا.

وقع بعد العني غني وجب إظهارها لئال يبادر الّلسان لإلدغام لقرب املخرج نحو: ﴿َواْسَمْع  ـــ إذا

 رْيَ ُمْسَمٍع﴾ غَ 

ـــ وأما بالنسبة حلرف الضاد: فليس من احلروف حرف يعرس عىل اللسان غريه ،والناس يتفاضلون 

منهم من جيعله ظاء مطلقا ألنه يشار  الظاء ِف " ِف النطق به كَم بنّي ذلك اإلمام ابن اجلزري فقال:

املخرجني لكانت ظاء وهم أكثر صفاهتا كلها ويزيد عليها باالستطالة فلوال االستطالة واختالف 

الشاميني وبعض أهل املرشق  وهذا ال جيوز ِف كالم اهلل تعاىل ملخالفة املعنى الذي أراد اهلل تعاىل إذ لو 

الِّيَ  }قلنا  ألن )  (59)بالظاء كان معناه الدائمني وهذا خالف مراد اهلل تعاىل وهو مبطل للصالة { الضَّ

اُه : ﴿  الضالل ( هو ضد ) اهلدى( كقوله الِّيَ ﴿  ﴾ َضلَّ َمْن َتْدُعوَن إَِلَّ إِيَّ ﴾  ونحوه وبالظاء هو  الضَّ

االدوام كقوله : ﴿  ﴾  وشبهه فمثال الذي جيعل الضاد ظاء ِف هذا وشبهه كالذي  َظلَّ َوْجُهُه ُمْسَودًّ

وا النَّْجَوى﴿  يبدل السني صادا ِف نحو قوله : وا َواْستَ ﴾  و ﴿  َوَأَِسُّ واَأََصُّ ﴾ فاألول من الرس  ْكََبُ

والثاين من اإلرصار، ومنهم من ال يوصلها إىل خمرجها بل خيرجها دونه ِمزوجة بالطاء املهملة ال 

 60ومنهم من خيرجها) الًما( مفخمة يقدرون عىل غري ذلك وهم أكثر املرصيني وبعض أهل املغرب،

 ."ومن ضاهاهم(61)وهم الزيالع

                                                           

 وِف املسألة خالف سنتعرض له ِف مبحث حكم  اللحن ِف قراءة القرآن. ،60ـ انظر كتاب التمهيد البن اجلزري ص  59

 ـ أي يقولون )وال الاّللني( بدال من )وال الضاّلني( 60

 يــاقوت - البلــدان معجــم."عــرف بــالزيلع ـــ  الزيــالع: جيــل مــن الســودان ِف طــرف أرض احلبشــة وهــم مســلمون وأرضــهم ت61

(.3/161احلموي)
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نَا َأْفِرْغ َعَلْينَاوف احللق وجب بياهنا نحو ﴿ ــ إذا سبقت الغني حرفا من حر ﴾   َأْبلِْغهُ ﴾  و ﴿  َربَّ

ألن خمرج الغني قريب من خمرج العني قبله والقاف بعده  ﴾ ََل ُتِزْغ ُقُلوَبنَا وكذلك القاف نحو ﴿ 

 فيخشى إدغامهَم.

اكهَم ِف اهلمس ـ إذا وقع بعد الغني الساكنة شينا وجب بياهنا لئال تقرب من لفظ اخلاء الشرت

 ى ﴾ ونحوه.َش والرخاوة كقوله : ﴿ يغْ 

﴾ ا نَ ا﴾ و﴿قلْ نَ لْ ـ إذا كانت الالم ساكنة وأتى بعدها نون ِف كلمة فال بد من بيان سكوهنا نحو﴿جعَ 

 .﴾م عَ نَ  ﴾  و ﴿قْل ُقْل َتَعاَلْوا  وكذلك ينبغي إظهارها ِف نحو قوله : ﴿

لزم بياهنا وختليصها بلفظ مرقق غري مفخم وذلك نحو ـــ إذا جاءت التاء قبل حرف الطاء ِف كلمة 

ونحو ذلك ألن الطاء والتاء  ﴾ ريا هِ طْ و ﴿ تَ   ﴾ َتْطَغْوا  و﴿ ﴾ د رُ طْ و ﴿ ال تَ  ،﴾ َأَفَتْطَمُعونَ  قوله﴿

من خمرج واحد لكن الطاء حرف قوي فيه جهر وشدة وإطباق واستعالء والتاء مستفلة منفتحة 

 لضعيف وهو جماوره جذبه إىل نفسه.مهموسة والقوي إذا تقدم ا

 

 صفات احلروف 

 

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

ا كالعلم واألدب.  واحلمرة والّلمس، أو معنويًّ

   ويف اَلصطالح :كيفية تعرض للحرف عند النطق به، كجريان النفس ِف احلروف املهموسة

 عدم جريانه ِف احلروف املجهورة وما إىل ذلك ِما سيأيت مفصاًل.و

 :أقسام الصفات 

 تنقسم الصفات إىل قسمني: صفات أصلية، وصفات عرضية .

فهي التي تعرض للحرف ِف بعض األحوال وتنفك عنه ِف البعض  : .1 الصفات العرضية

 اآلخر لسبب من األسباب كالتفخيم والرتقيق 
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 وهذه مباحث سنتناوهلا الحقا.، وغريها د والقرصواإلظهار واإلدغام وامل

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

 وهي املعنية بالبحث ِف هذا الباب. واالستعالء واإلطباق والقلقلة وغري ذلك،

وضده  ،م له ضد وهو مخستنقسم الصفات األصلية إىل قسمني : قس  : أقسام الصفات األصلية

 (62) مخس كذلك، وتسمى هذه الصفات ذوات األضداد أو الصفات املتضادة

 أو الصفات التي ال ضد هلا. وقسم ال ضد له وعددها سبع وتسمى الّصفات غري املتضادة، 

الصفات املتضادة/ :( 63) وهي : وجمموعها عرش،1

 :اهلمس 

 اخلفاء ،أو الصوت اخلفي :معناه يف الّلغة 

وحروفه  هو جريان النفس عند النطق باحلرف لضعف االعتَمد عىل املخرج :يف اَلصطالح و

  جمموعة ِف عبارة))حثه شخص فسكت((

 تنبيه:

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

 .والتاء كباقيهامن بعض فليس الصاد واخلاء  اهلمس وبعض احلروف أقل ِف السكون،

  :اجلهر 

 اإلعالن واإلظهار. : معناه يف اللغة 

 هو انحباس جريان النفس عند النطق باحلرف لقوة االعتَمد عىل املخرج .  :اَلصطالحويف  

                                                           
(62)

(. اجلامع ألحكام روايتي ورش و قالون عن اإلمام نافع 101أنوار السبيل إىل علم الرتتيل ليوسف عبد احلميد بلقبلة )ص   

 (.1/11للمرصفي) إىل ِتويد كالم الباري القاريهداية (.250ملصطفى أكرور)ص

(63)
 (101أنوار السبيل إىل علم الرتتيل )ص   (.1/11للمرصفي) ِتويد كالم الباريإىل  القاريهداية 
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وحروفه تسعة عرش حرفًا وهي األحرف الباقية من حروف اهلجاء بعد حروف اهلمس العرشة   

 السابقة.

 اَلستعالء: 

 االرتفاع. وهو ِف اللغة  

: هو ارتفاع اللسان إىل احلنك األعىل عند النطق باحلرف فريتفع الصوت معه ولذا ويف اَلصطالح

خص ضغط "سمي مستعليًا وحروفه سبعة مجعها احلافظ ابن اجلزري ِف املقدمة والطيبة ِف قوله: 

 ."وهي اخلاء والصاد والضاد والغني والطاء والقاف والظاء "قظ

    :تنبيهات

ولذلك  عف كثريا صفة االستعالء بالكرس ِف بعض حروفها وهي: القاف، والغني، واخلاء،* تض

إهّنا ترقق ِف حال كرسها، وليس املراد من ذلك الرتقيق  :وقيل قيل إّن صفة االستعالء تزول عنها،

م ستفال وسَمه البعض: التفخيستفال. إنَم هو تفخيم بالنّسبة حلروف االاحلقيقي كَم ِف حروف اال

 ويتبني ذلك بمعرفة مراتب التفخيم كَم سيأيت بيانه ِف املالحظة التالية.  النسبي،

املفخَمت عىل أرضب:  *

لب، ، وغَ لَق نحو: َخ  وذلك إذا كان أحد حروف االستعالء مفتوحًا، ،رضب يتمكن التفخيم فيهـ 

 وطغى، وصعيدًا...

 ق، وضالني، وطائف وظامل. فإذا وقع بعدها ألف كان التفخيم أمكن نحو: خالق، وصادـ 

 ورضب دون ذلك وهو أن يقع مضمومًا.ـ  

 ورضب دونه وهو أن يكون مكسورًا. ـ

 ستفال:اَل 

 االنخفاض وقيل االنحطاط.  لغة: 

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

 وحروفه باقي حروف اهلجاء بعد حروف  فينخفض معه الصوت إىل قاع الفم ولذا سمي مستفالً 
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 االستعالء السبعة املتقدمة.

 تنبيهات:

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

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

 ب التاء من لفظ الطاء التي بعدها وتصري الالم مفخمة. تقر

ـــ ليحذر القارئ من تفخيم الالم وكثريا ما يفعله بعض القراء ال سيَم إن جاورت حرف تفخيم نحو 

اَط  )َوالَ الَضالَّنَي(،)َوعىَل اهلل( ،)وَجعَل اهللَ(،و)اْختَلط( )وْلَيَتَلطَّْف( ،و)َلسلََّطُهْم( و)رِصَ

،َو)أْخَلُصوا(، )واغُلظ َعليِهْم(... فال بد من املحافظة ِف مثل هذا عىل ترقيق الالم لئال يسبق اَلِذيَن(

 اللسان إىل التفخيم.

 ـــ وليحذر أيضا من تفخيم امليم ال سيَم إن أتى بعدها حرف مفخم نحو )وما اهلُل بَِغافٍل(،و

 ُمَقاما(، و) َمَضاِجِعهْم(،و) َمَغانِم(، و)َمْطَلِع( .. )خَمَْمَصٍة(، و) َمَرٍض(، و) َمْرَيَم(، و) َمَرّدا(، )و

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

 اكتنفها حرفان كان ذلك أوجب نحو: )حصحص(.

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

 بعدها حرف مهموس فليبني جهرها وما فيها من الشدة نحو ) املعتدين (، )وال تعتدوا( .

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

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

 نحو:)أْنفسهم(.

  الشدة 

 : القوة يف اللغة

عىل املخرج  : هي انحباس جريان الصوت عند النطق باحلرف لقوة االعتَمد  ويف اَلصطالح

 ."أجد قط بكت"وحروفها ثَمنية مجعها احلافظ ابن اجلزري ِف املقدمة والطيبة ِف قوله: 
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 :وهي صفة بني الشدة والرخاوة  التوسط 

 .االعتدال  :ا يف اللغةومعناه

: كون احلرف بني صفتي الشدة والرخاوة ،فينحبس بعض الصوت معه وجيري ويف اَلصطالح

بعضه عند النطق به، ولذا سمي متوسطًا. فالصوت مل جير ِف حروف التوسط كجريانه ِف حروف 

ها احلافظ ابن الرخاوة)كَم سيأيت بيانه( ومل ينحبس كانحباسه ِف حروف الشدة. وحروفها مخسة مجع

   "لن عمر"اجلزري ِف املقدمة والطيبة ِف قوله: 

    :الرخاوة 

 : اللني ومعناها يف اللغة

: هي جريان الصوت عند النطق باحلرف لضعف االعتَمد عىل  املخرج .وحروفه ويف اَلصطالح

وحروف ستة عرش حرفًا وهي الباقية من حروف اهلجاء بعد حروف الشدة الثَمنية املتقدم ذكرها 

 التوسط اخلمسة السابق ذكرها أيضا.

  :اإلطباق 

 االلتصاق.  :معناه يف اللغة

هو انطباق اللسان باحلنك األعىل عند النطق باحلرف وانحصار الصوت بينهَم ولذا  :ويف اَلصطالح

سمي مطبقًا وحروفه أربعة وهي: )الصاد والضاد والطاء والظاء( وأقوى حروف اإلطباق الطاء 

باجلهر والشدة ومها من صفات القوة، وأضعفها الظاء التصافها بالرخاوة وهي من التصافها 

 صفات الضعف، وأما الصاد والضاد فمتوسطتان.

   :اَلنفتاح 

 االفرتاق.  ومعناه يف اللغة

هو انفتاح ما بني الّلسان واحلنك األعىل عند النطق باحلرف فال ينحرص الصوت  :ويف اَلصطالح

منفتحًا وحروفه هي احلروف الباقية من حروف اهلجاء بعد حروف اإلطباق بينهَم ولذا سّمي 

 األربعة السابق بياهنا.
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 :اإلذَلق 

 الطرف، يقال طرف كل يشء ذلقه،وقيل اإلذالق من الذالقة وتعني اخلفة.: معناه يف اللغةو  

قيل لذالقة االعتَمد عند النطق باحلرف عىل ذلق اللسان والشفة)أي طرفيهَم( و ويف اَلصطالح:

 حروفها، أي خفتها ورسعة النطق هبا،فهي أخف احلروف عىل اللسان وأكثر امتزاجا بغريها.

 . "فِرَّ ِمْن ُلبِّ "وحروفها ستة مجعها احلافظ ابن اجلزري ِف املقدمة والطيبة ِف قوله:  

  :اإلصامت 

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

يقال حروف مصمتة ، أي منعت ِف لغة العرب أن تنفرد ِف كلمة واحدة إذا كثرت  :ويف اَلصطالح

حروفها الستثقاهلا عىل اللسان ، فهي حروف ال تنفرد بنفسها ِف كلمة تتكون من أكثر من ثالثة 

أحرف حتى يكون معها غريها من احلروف املذلقة  .وحروف اإلصَمت هي باقي احلروف اهلجائية 

 ق.بعد حروف اإلذال

 تنبيه :

احلقيقة أن صفتي اإلذالق واإلصَمت ُلغويتان ال َعالقة هلَم بالنطق، وقيل إّن أهل العلم قد ذكروها 

ضمن الصفات حتى يكون عدد الصفات سبع عرشة صفًة، مثل عدد خمارج احلروف التي هي سبعة 

 عرش واهلل أعلم.

 ـ الصفات التي َل ضد هلا (:64)8

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

 والزاي.

 :معاناها ِف اللغة: التحريك واالضطراب  القلقلة 

                                                           

 (.1/13الباري للمرصفي) كالم ِتويد إىل القاري هداية(. 106أنوار السبيل إىل علم الرتتيل ليوسف عبد احلميد بلقبلة )ص   (64)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

هي اضطراب اللسان باحلرف عند النطق به ساكنًا حتى يسمع له نربة قوية  :ويف اَلصطالح

 وحروفها جمموعة ِف عبارة )قطب جد(

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

فلَم امتنع جريان الصوت والنفس مع حروفها ضعفت حتى تكاد ال تظهر فاحتجنا إىل  النفس،

 التكلف ِف بياهنا بإحداث تلك النربة.

 أقسام القلقلة:

 : (65) ثالثة أقسام صغرية ووسطى وكربى  القلقلة 

 {َيْبَدأُ } {َيْطَبعُ } {َيْقَبُل }رف الذي يقع ِف وسط الكلمة نحو وتكون ِف احل القلقلة الصغرى:ـ 1

 ...{َوَيْدَرُؤاْ } {جَيَْمعُ }

: وتكون ِف احلرف املخفف الذي يقع ِف آخر الكلمة عند الوقف عليها. نحو القلقلة الوسطىـ 2

اطِ } {َفَواٍق } َ  ...{الفلق} {املَِْهادُ } {َأْزَواٌج } {األَْحَزاُب } {الرصِّ

وتكون ِف احلرف املشدد الذي يقع ِف آخر الكلمة عند الوقف عليها. نحو  :قلقلة الكربىالـ 3

 .{َأَشدَّ } {َواحْلَجِّ } {َوَتبَّ } {احْلَقُّ }

 تنبيه:

 إّن حروف القلقلة تتبع حركة ما قبلها 

 . {الفلق}، {لَِيْقَطعَ }فتكون للفتح أميل إذا كان ما قبلها مفتوحًا نحو 

 .{إقرتب} {ِقْبَلةً }إذا كان ما قبلها مكسورًا نحو وتكون للكرس أميل 

ْقَتِدرٍ }وتكون للضم أميل إذا كان ما قبلها مضمومًا نحو   .{مدهاّمتان{}مُّ

 فليحذر القارئ من قلبها حركة خالصة .

 

                                                           

 (.115 علم الرتتيل )ص أنوار السبيل إىل (.1/15الباري للمرصفي) كالم ِتويد إىل القاري (هداية65)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 :الّلي 

 : ضد اخلشونة.  وهو يف اللغة

الواو  هبذه الصفة : خروج احلرف من خمرجه من غري كلفة عىل اللسان  ويتصف ويف اَلصطالح

 ...{اْلَبْيِت } {اخْلَْوُف }والياء  الساكنتان املفتوح ما قبلهَم نحو 

 :التفيش 

 : االنتشار. وهو يف اللغة

:  هو كثرة خروج صوت احلرف بني اللسان واحلنك وانبساطه ِف اخلروج عند  ويف اَلصطالح 

 هو الشني. النطق به. وهو صفة حلرف واحد

 :اَلستطالة 

 : االمتداد.اللغةوهي يف  

امتداد الصوت من أول حافة اللسان إىل آخرها وهي صفة حلرف واحد وهو الضاد  ويف اَلصطالح: 

وسمي بذلك الستطالته خمرجًا وصوتًا حتى اتصل بمخرج الالم. وذلك ملا فيه من القوة باجلهر 

 واإلطباق واالستعالء.  

 اَلنحراف 

 : امليل.وهو يف اللغة

انحراف حرِف الالم والراء عن خمرجهَم حتى اتصال بمخرج غريمها وعن  هو :ويف اَلصطالح

 صفتهَم إىل صفة غريمها.

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

 بني صفتني .

ىل خمرج الالم وهو أبعد وأما الّراء فهو حرف انحرف عن خمرج النون الذي هو أقرب املخارج إليه إ

 من خمرج النون ، ولذلك جيعلها األلثغ المًا.

 :التكرار 
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 .: إعادة اليشءوهو يف اللغة 

ويتصف هبذه الصفة حرف واحد هو  هو ارتعاد طرف اللسان عند النطق باحلرف. :ويف اَلصطالح

إذا كانت الراء مشددة وهذه الصفة بّينها أهل األداء لالحرتاز منها ال لإلتيان هبا وخاصة  الراء.

ا }و  {َوَخرَّ ُموَسى }فالواجب عىل القارئ إخفاء هذا التكرير وذلك نحو قوله: ة   }و  {َأَشدُّ َحرًّ  َمرَّ

 ونحو ذلك.   {الّرمحن الّرحيم  }و  {

 يقول ابن اجلزري:))وظاهر كالم سيبويه أن التكرير صفة ذاتية ِف الراء وإىل ذلك ذهب املحققون  

 ربوها ِف اللفظ وإعادهتا بعد قطعها ويتحفظون من إظهار تكريرها خصوصًا إذا شددت  فتكريرها

 (66) ويعدون ذلك عيبًا ِف القراءة. وبذلك قرأنا عىل مجيع من قرأنا عليه وبه نأخذ.(( 

ومعنى قوهلم مكرر أن هلا قبول التكرير ال أهّنا مكررة بالفعل فانه حلن جيب " وقال اجلعربي: 

 (67)".هالتحفظ من

 

 أحكام النون الساكنة و التنوين

 

تلحق آخر االسم املتحر  بفتحتني أو ضمتني أو كرستني وصاًل، وتفارقه  هو نون ساكنة التنوين:*

 سميٌع تلفظ :سميُعن /عليٌم تلفظ :عليُمن  خطًا ووقفًا. ومن أمثلتها:

 : اإلظهار 

 البيان. :يف اللغة

فإذا وقع بعد النّون  حرف من خمرجه من غري غنة ِف احلرف،: إخراج كل اَلصطالحومن معانيه يف  

الساكنة حرفا من حروف اإلظهار سواء أكان معها ِف كلمة أم كان منفصاًل عنها بأن كانت النون 

                                                           

 1/201النرش ِف القراءات العرش(: 66)

 .51للصفاقِس ص تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عَم يقع هلم من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب اهلل املبني(67)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

آخر الكلمة األوىل وحرف اإلظهار أول الكلمة الثانية ينبغي إظهار حرف النون أو التنوين من غري 

 غنة.

( واملقصود أول حرف من كل كلمة  أخي هاك علام حازه غري خاِس عبارة ) ستة جمموعة ِف :  حروفه

ِف العبارة وهي : اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء وهي املسَمة بحروف احللق خلروجها 

 ومن أمثلة ذلك:      منه.

 ، َفَسُينِْغُضوَن ،ِمْن َخرْي...    *النون الساكنة مثل :َينَْأْوَن ، َينَْهْوَن ،إِْن َعَلْيَك ، َوَتنِْحُتونَ 

يٍم مَحِيٍد،ََعُفوٌّ َغُفوٌر، َعَليٌم َخبرِيٌ 
 ... *التنوين مثل :َحكِيٌم َعِليٌم ، َجنَّاٍت َأْلَفافًا، لُِكلِّ َقْوٍم َهاٍد ، َحكِ

 :تنبيه 

 ينقل حركة اهلمزة إىل  إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين مهزة , فإّن اإلمام ورشا ـ رمحه اهلل تعاىل ـ

 (.1)أو التنوين ـ فيزول بذلك سكوهنَم، الساكن قبلها ـ أي النون الساكنة

 مْن إلــه            ِمنـِــــاله :مثاله 

 من ءامن               َمنَــــاَمن .        

ين مع حروف اإلظهار ـ تقع النون الساكنة مع حروف اإلظهار ِف كلمة واحدة , وِف كلمتني , أّما التنو

 فال يكون إالّ ِف كلمتني .

 :اإلدغام 

 اإلدخال :اإلدغام يف اللغة

 التقاء حرف ساكن بحرف متحر  بحيث يصري احلرفان حرفًا واحدًا مشددًا من  ويف اَلصطالح: 

 "يرملون"جنس الثاين. وحروفه ستة جمموعة ِف كلمة 

                                                           

ل هـو عـام ِف كـّل مهـزة ُسـبقت بـ ،ـ إّن  حكم النقل عند اإلمام ورش ـ رمحه اهلل تعاىل ـ ال خيتّص بالنون الساكنة أو التنـوين فقـط )  (1

 مثل : قْل أعوذ ـــــــــــــــــــ   قَل ُعوذ . ،بحرف ساكن
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

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

 اإلدغام أقسام* :(  68) : ينقسم هذا اإلدغام إىل قسمني

اإلدغام بغنة أو "ينمو"جمموعة ِف لفظ  "يرملون": خيتص هذا اإلدغام بأربعة أحرف من حروف 

 : ذلك أمثلة، ومن  "يومن"

،
ٍ
اء ... النون الساكنة مثل: إِن َيُقوُلوَن، إِن نَُّقوُل، من مَّ   ِمن َويِلٍّ

بنٍِي... َتاٍب مُّ
َقاتِْل ِِف َسبِيِل اهللَِّ، ِِف كِ يِهُم، َملِكًا نُّ  التنوين مثل: َيْوَمِئٍذ ُيَوفِّ

 اإلدغام بغري غنة: 

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

المًا عند  ن وجب اإلدغام ويسمى إدغامًا بغري غنة فتبدل النون الساكنةالنون الساكنة أو بعد التنوي

 :ذلك أمثلةومن  الالم وراء عند  الراء.

 ْزِق َربُِّكْم...ن رِّ مِ َيْشُعُرون ، ُكُلوْا ن الَّ النون الساكنة مثل: َوَلكِ 

ِحيٌم...  ْلُمتَِّقنَي، لرءوف رَّ  التنوين مثل: ُهًدى لِّ

 تنبيهات:

سواء أكان بغنة أم بدوهنا نوعان: إدغام ناقص  "يرملون"لنون الساكنة والتنوين ِف حروف * إدغام ا

 و إدغام كامل.

فإذا سقطت النون الساكنة ذاتًا وصفة وبذلك يصري املدغم واملدغم فيه حرفًا واحدًا مشددًا تشديدًا 

ِف اإلدغام بغري غنة.وأما إذا كاماًل فيسمى اإلدغام حينئذ إدغاما كامال أو إدغاما تاما ، ويكون ذلك 

بقيت صفة النون الساكنة وهي الغنة ،فإن التشديد يكون ناقصًا من أجل بقاء صفة املدغم ويكون 

 ذلك ِف اإلدغام بغنة .ويسمى إدغاما ناقصا 

                                                           
(68)

 (.1/233الباري للمرصفي) كالم ِتويد إىل القاري هداية
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

ِف كلمة واحدة فيمتنع اإلدغام وجيب  "ينمو"*إذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف من حروف 

إال ِف أربع كلَمت ِف القرآن الكريم   "ينمو"،ومل ِتتمع النون الساكنة مع حروف اإلظهار اتفاقًا  

ْنَيا"وهي   ."ِصنَْوانٌ " ،"ِقنَْوانٌ "، "ُبنَْياناً  "، "الدُّ

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

 احدًا . وجها وو القرآن احلكيم 

  واإلدغام( .، فقد ُروي عنه وجهان : ) اإلظهار و القلم  ~نـ أّما ِف قوله تعاىل : 

 (69) أّما ِف حالة الوقف فليس له إالّ اإلظهار ِف املوضعني ،ـ هذا ِف حالة الوصل

 :اإلخفاء 

 "السرت" :من معاين اإلخفاء يف اللغة

مع مراعاة  واإلدغام، ،التنوين عىل صفة بني اإلظهار وأ ،الُنْطُق بالنون الساكنة هو :ويف اَلصطالح 

 الُغنَّة وعدم التشديد.

سواء اجتمعا ِف كلمة واحدة  حروف اإلخفاءفإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين أحد 

، َقْومًا َجبَّا ْسَتِقيٍم نحو)أنفقتم ،أنزل، َأنَكاالً، َفَأنَجْينَاُه (أو ِف كلمتني نحو)ِمْن ُسْوء ،وَمْن َضلَّ ِريَن، مُّ

 قدر حركتني. حرف اإلخفاء، وُنِغنُّهنخفي النون الساكنة أو التنوين عند .ِدينًا(

 :حروف اإلخفاء مجعها اجلمزوري ِف حتفته ِف أوائل كلَمت هذا البيت: 

*** ُدْم طيِّبًا زْد ِف تقًى ضْع ظاملا ِصْف ذا ثنًا كم جاد شخٌص قد سَم   

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

 كيفية أداء اإلخفاء:

 عند أداء اإلخفاء ينبغي مراعاة اآليت:

                                                           

 (.61مذكرة ِف أحكام التجويد ملقيدش)ص (69)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

ـ أن تكون الغنة تابعة حلرف اإلخفاء الذي بعدها ِف صفاته فتكون مفخمة أو مرققة إذا كان 

و رخوة إذا كان كذلك كذلك)فليست الغنة ِف : من كان ، كالغنة ِف :من طني( وتكون أيضا شديدة أ

 كالغنة ِف: ِمن رش (. أيضا،)فليست الغنة ِف : ِمن دون،

الذي يأيت بعدها، فُتنَْطُق النون املخفاة ِف حالة وسط  اإلخفاء يقرتب صوت الغنة من خمرج حرفـ 

 بني اإلظهار واإلدغام.

 اإلخفاء : الفارق بي اإلدغام و

 اإلخفاء تشديد.* أن ِف اإلدغام تشديدًا ، بينَم ليس ِف 

 * أن اإلخفاء يكون عند احلرف ، بينَم يكون اإلدغام ِف احلرف وليس عنده.

  :اإلقالب 

 : حَتويل اليشء عن وجهه.لغة

هو قلب النّون الساكنة أو التنوين ميَم ساكنة عند الباء، لفظًا ال خطًا، مع مراعاة الغنّة  :اصطالحا

باء(.ومثال ذلك: )َذنب ، أن بور  ، ِمْن َبْعد ، جدد ولإلقالب حرف واحد هو )ال وعدم الّتشديد.

 بيض،  َأْنبُِئويِن(.

 تنبيه: 

 عند أداء اإلقالب أو اإلخفاء الشفوي ،عىل القارئ أن حيرتز من املبالغة ِف ضم الشفتني عند 

 غنة   (70)لئال يتولد من كزمها فليسكن امليم بتلطف من غري ثقل وال تعسف. التلفظ بامليم الناِتة عنهَم،

َفاْحُكم َبْينَُهم بَِمآ }:وكذلك احلكم بعينه ِف إخفاء امليم الساكنة قبل الباء نحو  ِمططة من اخليشوم،

َتلُِفونَ ونحو:  {َأنَزَل اهلل كَم سيأيت عند احلديث عن  إىَِل اهلل َمْرِجُعُكْم مَجِيعًا َفُينَبُِّئُكم بََِم ُكنُتْم فِيِه خَتْ

 . أحكام امليم الساكنة

 

                                                           

 .ـ أي ضمهَم بقوة 70
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 

أحكام امليم الساكنة 

 

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

 الشفوي.

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

 الساكنة.

 ـ اإلخفاء الشفوي :1

عد امليم الساكنة حرف الباء فعندئذ ختفى امليم الساكنة ِف الباء مع بقاء الغنة وال يكون وهو أن يأيت ب

 ذلك إال من كلمتني، مثل: وهم باآلخرة ،ترميهم بحجارة...

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

 د وغريهم.وابن جماه ،وابن اجلزري

وإذا سكنت)أي امليم( وأتى بعدها باء فعن أهل األداء فيها خالف "قال ابن اجلزري ِف التمهيد:

منهم من يظهرها عندها ومنهم من خيفيها ومنهم من يدغمها وإىل إخفائها ذهب مجاعة وهو مذهب 

ه وقال أمحد ابن ابن جماهد وابن برش وغريمها وبه قال الداين وإىل إدغامها ذهب ابن املنادي وغري

يعقوب التائب : أمجع القراء عىل تبيني امليم الساكنة وتر  إدغامها إذا لقيها باء ِف كل القرآن وبه قال 

 (71)" مكي. 

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

سواء كانت  :أي ؛والصحيح إخفاؤها مطلقا ،إذا لقيت باءواختلف ِف امليم الساكنة : رمحه اهلل ـ 

 (72) ".{َيْعَتِصْم بِاهللِ }أو عارضة كـ  ،{ َأْم بَِظاِهر   }أصلية السكون كـ 

                                                           

 (.111)ص التمهيد ِف علم التجويد(71)

 (.111)ص تجويدالتمهيد ِف علم ال(72)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 ـ اإلدغام الشفوي:8

 وهو أن يأيت بعد امليم الساكنة حرف امليم فعندئذ ختفى امليم الساكنة ِف مثلها مع الغنة ويسمى 

ا كسبتم. إدغام مثلني ومثاله: ن فئة، لكْم مَّ  كْم مِّ

 ـ اإلظهار الشفوي: 3

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

وامليم)السابق ذكرمها( ، سواء كان معها ِف كلمة واحدة أو ِف كلمتني فحينئذ جيب إظهارها ويسمى 

ا.  إظهارًا شفويًّ

اَمءَ  مة :فمثال الذي من كل     إَِذا ُقْمُتمْ  ، َوُيْمِسُك السَّ

 َذلُِكْم َأْزَكى َلُكْم َوَأْطَهُر  ومثال الذي من كلمتني :

*وتكون امليم الساكنة أشد إظهارا عند الفاء والواو لقرهبا من خمرجيهَم فيخشى أن يسبق اللسان إىل 

الِّيَ إخفائها كَم ِف   ذر القارئ من ذلك . فليح َعَلْيِهْم َوََل الضَّ

 

 اإلدغام وأقسامه وأحكامه

  

 لغة و اصطالحا تعريف اإلدغام: 

 لغة:/ هو إدخال يشء ِف يشء.1

هو إدخال حرف ساكن ِف حرف متحر  فيصريان حرفا واحدا مشّددا من جنس  8 اصطالحا:/

 الثاين.

   أقسام اإلدغام: : ( 73)ينقسم اإلدغام إىل قسمني

 

                                                           

 (.156(. أنوار السبيل إىل علم الرتتيل )ص 11(مذكرة ِف أحكام التجويد ملقيدش)ص73)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

واذكر  مناسَكُكمن يكون احلرفان معا متحركان، كإدغام الكاَفنْي ِف نحوهو أ:1 /اإلدغام الكبري

 . وقد قرأ به اإلمام ورش ِف كلَمت يسرية جدا إنُه ُهوواهلاءين ِف نحو ربَك َكثريا

بسورة البقرة نعَمَّ بسورة الكهف ، و مكنّيوكلمة  بسورة يوسف، ال تأمنّامثل 

وينو  بسورة الكهف،َمَكنّيو  بسورة األنعامأحتاجُّ

وامليم ِف  حصدتم: وهو إدغام ساكن ِف متحر  كإدغام التاء ِف الدال ِف نحو8 إلدغام الصغريا/

 .أمل نخلقكموالقاف ِف الكاف من{كم من فئة}امليم ِف نحو

 . ارضْب بِعصا والباءين ِف نحو  يوجْههُ واهلاءين ِف نحو  يدرْكُكموالكافني ِف

 ات:تنبيه 

*سمي اإلدغام صغريا لقلة العمل فيه حالة اإلدغام حيث ال يكون فيه إال عمل واحد وهو إدغام 

 األول ِف الثاين .

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

 إدغامه ِف الثاين.

 لني واجلنسني واملتقاربني.*كال من اإلدغام الصغري والكبري يشمالن املث

 وسنتناول ما يتعلق برواية ورش وهو حكم اإلدغام الصغري دون الكبري

 : أسباب اإلدغام 

*التامثل . احتادمها ِف االسم والرسم : وهو احتاد احلرفني املدغمني رسَم وخمرجا وصفة.أو هو

* التجانس: عكس.وهو اتفاق احلرفني املدغمني خمرجا واختالفهَم صفة أو ال 

* التقارب: (74) وهو تقارب احلرفني املدغمني خمرجا أو صفة أو معا 

 :  حكم املتامثلي واملتجانسي واملتقاربي واملتباعدين 

 / تعريف املثلي وحكمهام :1

                                                           

 (1/231الباري) كالم ِتويد إىل القاري (. هداية156( أنوار السبيل إىل علم الرتتيل )ص 74)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 تعريفهام:

*عرف بعض أهل العلم املثلني بأهنَم احلرفان اللذان احتدا ِف االسم والرسم .كالَكاَفنْي ِف نحو 

والباءين {عصْوا َوكانوا}والواوين ِف نحو {وحتسبونُه َهينا{}يوجْههُ }،واهلاءين ِف نحو{ميدرْككُ }

يا بذلك ألن اسمهَم واحد {ربحت ِتارهتم }،والتاءين ِف نحو {ارضب بعصا }ِف نحو  ، وُسمِّ

 وذاهتَم ِف الرسم واحدة.

التعريف ال تدخل الياءان  *وعرفهَم آخرون بأهنَم احلرفان الّلذان اتفقا خمرجا وصفة ،وعىل هذا

 . {عصْوا َوكانوا}والواوان الختالفهَم ِف املخرج والصفة كَم هو ظاهر مع أهنَم من املثلني نحو

 ومن ثّم كان التعريف األول أعم من الثاين.

وأما الكبري فلم يدغم إالّ ِف كلَمت  عند اإلمام ورش اإلدغام وجوبا ِف املثلني الصغري،  وحكمهام:

  تقدم. يسرية كَم

 تنبيه:

َلَك }* اختلف األئمة ِف هاء السكت من قوله تعاىل:  بسورة احلاقة فقال البعض بإدغام هاء {َمالَِيْه هَّ

والوجهان صحيحان  وقال البعض اآلخر بإظهارها، السكت ِف التي بعدها عىل القاعدة العامة، 

عليه اجلمهور وكيفية اإلظهار ومقروء هبَم ِف حال الوصل .لكن املقدم ِف األداء هو اإلظهار و

 وقفة لطيفة من غري تنفس. "ماليه"الوقف عىل هاء 

 / تعريف املتجانسي وحكمهام : 8

 تعريفهام:

 :( 75) مها احلرفان اللذان احتدا خمرجا واختلفا ِف بعض الصفات

غنة وذلك إذا كان احلرف األول من املتجانسني ساكنًا ، والثاين متحركا وجب اإلدغام بال   حكمهام:

 ِف احلاالت اآلتية :

                                                           

 (1/221الباري) كالم ِتويد إىل القاري (هداية75)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 

 والطاء. ،* حرف التاء يدغم ِف : الدال

 ) مّهت طائفتان( ، نحو:  ) اثقلْت دعوا (    

 ويظهر عند بقية األحرف.    

 *حرف الدال يدغم ِف : التاء 

 نحو: ) لقد تقطع(     

 ويظهر عند بقية احلروف.   

 *حرف الذال يدغم ِف : الظاء .

 ظلمتم(.نحو: ) إذ    

 وتظهر الذال عند بقية احلروف.    

 عىل حرف التاء( (76)*حرف الطاء يدغم ِف التاء ) مع بقاء صفتي اإلطباق واالستعالء

 نحو ) بَسْطَت( ) أَحْطَت( 

 وتظهر الطاء عند بقية احلروف. 

 / تعريف املتقاربي وحكمهام :3

 تعريفهام:

ملخرج والصفة ، أو ِف املخرج دون الصفة ، أو العكس ويعني املتقاربان مها احلرفان اللذان تقاربا ِف ا

ذلك  أال يكون بني خمرجي احلرفني املتقاربني خمرج فاصل بينهَم وأن يكونا من عضو واحد وذلك 

مثل العني واحلاء بالنسبة للهمزة واهلاء. وقد يكون احلرفان املتقاربان من عضوين برشط أال يفصل 

 (77)  واخلاء بالنسبة للقاف والكافبني خمرجيهَم فاصل كالغني

 

                                                           

 ض صفات الطاء) وهي االستعالء واإلطباق( عىل حرف التاء .أي تدغم الطاء ِف التاء وتبقى بع ( 76)

 (1/220الباري) كالم ِتويد إىل القاري (هداية77)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

مْن }والنون مع الراء ِف نحو  {من لدنه}ومثال املتقاربني ِف املخرج والصفة: النون مع الالم ِف نحو 

، وأما املتقاربان ِف املخرج دون الصفة: فكالدال {نخلْقُكم}والقاف مع الكاف ِف نحو {ِرزق اهلل

بعدْت }بان ِف الصفة دون املخرج فكالتاء مع الثاء،نحو، وأما املتقار{قد سمع }مع السني نحو 

 .{ثمود

إذا كان احلرف األول من املتقاربني ساكنًا وجب إدغامه ِف الثاين بال غنة وذلك ِف احلاالت   حكمهام:

 اآلتية : 

 * حرف التاء يدغم ِف الظاء .

 نحو: ) كانت ظاملة(    

 ويظهر عند بقية األحرف.    

 ِف : الضاد , الظاء .*حرف الدال يدغم 

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

 ويظهر عند بقية احلروف.    

  ، (78).واالختاذ وما اشتق منهَم حرصا ،* حرف الذال يدغم ِف التاء ِف لفظ األخذ 

 نحو: ) أخذتم( ) اختذتم( .

 وتظهر الذال عند بقية احلروف  

  "بْل ران"و : ،"قْل رب"* الالم ِف الراء من 

 وفيه وجهان :"نخلْقُكم "القاف ِف الكاف من * 

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

اإلدغام التام أو الكامل ويكون بإسقاط القاف ذاتًا وصفة وبذلك يصري النطق بالم مضمومة  8 /

 رققة مشددة تشديدًا كاماًل.مرققة بعدها كاف مضمومة م

                                                           

) إذ تربأ( فليس فيها إال اإلظهار. ،و) عذت(: أما نحو   (78)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 تنبيه:

 * ليحذر القارئ اإلدغام ِف احلاالت اآلتية بل جيب اإلظهار:

 ونحوها.، "قْلنا" و، "جعْلنا" ، و"ُقْل َنَعمْ  "ـ إظهار الالم عند النون ِف قوله تعاىل: 

 ."َفَسبِّْحهُ  "ـ إظهار احلاء عند اهلاء ِف قوله تعاىل 

 ."الَ ُتِزْغ ُقُلوَبنَا " قوله تعاىل:ـ إظهار الغني عند القاف ِف

 . "َفاْلَتَقَمُه  "ـ إظهار الم الفعل مطلقًا مثل: 

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

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

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

 إظهار الذال عند الصاد ِف قوله تعاىل ) وإْذ رصفنا (ـ   

 / تعريف املتباعدين وحكمهام:4

 تعريفهام: 

 مها احلرفان اللذان تباعدا ِف املخرج واختلفا ِف الصفة وهذا هو الغالب نحو: :املتباعدان

تْعملون ًوهذا يكاد يكون قلياًل نحو: ،وقد يتفق احلرفان املتباعدان ِف الصفة أيضا  ولتكملوا

  العدة

 تباعد الكاف وامليم ــ 

 تباعد الالم والعنيــ 

حكمهام: (79) اإلظهار وجوبًا باالتفاق  

 :حكم َلم التعريف*

 لالم التعريف قبل  حروف اهلجاء حالتان: 

                                                           
(79)

 (1/223الباري) كالم ِتويد إىل القاري هداية
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ويكون ِف أربعة عرش حرفا املجموعة ِف قوهلم : ) إبغ حّجك وخف عقيمه( فإذا وقعت   اإلظهار:

هذه احلروف وجب اإلظهار ويسمى إظهارا قمريا وتسمى الالم قمرية بظهورها الالم قبل أحد 

 . "األرض ، البيت، الكريم ، الواحد ، اهلدي" مثل:  "القمر"كظهور الم كلمة  

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

 أوائل قوهلم :

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

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

 ."الشمس"ـ ويسمى هذا اإلدغام شمسيا والالم شمسية إلدغامها كإدغام الالم ِف لفظ 

 

 أحكام املدود    

 

 لغة و اصطالحا:املد  يفتعر 

ُكمْ }ومنه قوله تعاىل الطول والزيادة.   ُكْم َربُّ املد لغة: أي يزدكم.{ُيِمدَّ

إطالة الصوت بحرف من حروف املد وهي األلف الساكنة املفتوح ما قبلها، والواو    اصطالحًا: و

 الساكنة املضموم ما قبلها، والياء الساكنة املكسور ما قبلها. 

 (80) األصل ألنه ال حيتاج إىل سببوأّما القرص فهو تر  الزيادة التي فوق مقدار املد الطبيعي، وهو 

 : أقسام املد 

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

 ـ املد األصل :1

                                                           

 (.1/265الباري) كالم ِتويد ىلإ القاري هداية .105مذكرة ِف أحكام التجويد ملقيدش ص (80)
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ويسمى باملد الطبيعي أيضًا، وهو الذي ال تقوم ذات حرف املد إالّ به، وال يتوقف عىل سبب من مهز 

 أو سكون وُيمد بمقدار حركتني.

 ـ املد الفرعي:8

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

 (81) الطبيعي أو لتفرع مجيع املدود منه ِسَوى املد الطبيعي

 :أنواع املد الفرعي 

 ـ املّد املّتصل :1

 كلمة هو أن يقع اهلمز بعد حرف املد ِف كلمة واحدة، وسمي متصاًل التصال حرف املد باهلمز ِف

ََم }و{ْم اَءكُ ْم َأْبنَ اَءكُ َوَما َجَعَل َأْدِعيَ }و {بنَِي ائِ َوَما ُكنَّا غَ }واحدة نحو ْل َعَلْيِهْم ِمَن السَّ  ُننَزِّ
ِ
 .{َآَيًة  ء

 ومقدار املّد ِف املّد املّتصل بالنّسبة لورش عن نافع من طريق الّشاطبية ست حركات وصاًل ووقفا. 

 ـ املّد املنفصل :8

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

 عن اهلمز لوقوعهَم ِف كلمتني ،فانفصل الرشط عن السبب ،ولذلك سّمي مّدا منفصال.

 وقوله : {َنْسُت َناًرا ءاإِْذ َقاَل ُموَسى أِلَْهلِِه إيِنِّ  }ومثاله قوله تعاىل:

ُقوْا َربَُّكمُ هيا اا أيـ}  .{لناس اتَّ

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

 تنبيهات : 

 انفصال حقيقي وحكمي *االنفصال ِف املد املنفصل نوعان :

 }فأما االنفصال احلقيقي: فهو أن يكون حرف املد أوحرف اللني ثابتًا ِف الرسم واللفظ معا نحو  

ُض َأْمِري إِىَل }، { ُيوِمنُوَن باَِم ُانِزَل إَِليَك  والَّذينَ   .{اهللَوُأَفوِّ

                                                           

 (.212(أنوار السبيل إىل علم الرتتيل )ص 81)
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وأما االنفصال احلكمي: فهو أن يكون حرف املد واللني حمذوفًا ِف الرسم ثابتًا ِف اللفظ ومنه: ياء 

 هَ َأْنُتْم ه}وها التنبيه نحو {هيا النّاس اعبدوا رّبكميأ}النداء نحو
ِ
َوالَ }ووصلة هاء الضمري نح {ُؤالء

ُ  ِِف ُحْكِمِه َأَحداً   {ُيرْشِ

* يلحق باملنفصل ما يل: 

أو  ،: متد ألف ضمري املتكلم إذا جاء بعدها مهز قطع مفتوح )أنا  (مد ألف ضمري املتكلم  1 ـ

 حتذف وصال. -ألف ضمري املتكلم –و فيَم عدا ذلك فإهنا  ،فتمد كاملنفصل ،مضموم

 .أنآ أحيي وأميت  ،وأنآ أّول املسلمنيـ أمثلة : 

 وال أنا عابد ما عبدتم    ، أنا ربكم األعىل ،  أنا خري منهـ أما إذا كان بعدها غري اهلمز مثل: 

 حركتني.  أما حالة الوقف فتمد بمقدار ،حالة الوصل -ألف ضمري املتكلم –فال مد فيها ،

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

مثل  احلالة  ) أما حالة الوقف فتمد بمقدار حركتني . ،فال مد فيها حالة الوصل إن أنا إاِل نذير 

 .(األوىل 

ـ  مد ميم اجلمـع  : إذا جاء بعد  ميم اجلمع مهزة  قطع ـ ِف حالة الوصل ـ . نحو:  8

  ءامنوا ~إهنم ، أبوابا ~ولبيوهتم . 

 ما عند الوقف فليس فيها إال إسكان امليم.ـ أ

 ـ فإذا وقعت ميم اجلمع قبل مهزة الوصل : فحكمها الضم وصال.

ولقد علمتُم   ،[ 31] املطففني :إىل أهلهُم انقلبوا  ،[31]إبراهيم :  وسخر لكُم الفلك مثاله:

 [ .65] الواقعة :  النشأة

 ـ املد العارض للسكون :3

ن بسبب الوقف عليه، وسمي باملد العارض وهو الوقف عىل ح رف متحر  مسبوق بحرف مد وسكِّ

ْمُد  مثاله قوله تعاىل: الن السكون فيه عارض سببه الوقف. للسكون،                   ، َربِّ اْلَعاملَِيَ  هللِاَْلَ

  َِْم َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحون َك َعََّل ُهًدى ِمْن َرهبِّ
  ُأوَلئِ
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 مقدار مده ففيه األوجه الثالثة عند مجيع القراء. القرص والتوسط واإلشباع عىل هذا الرتتيب . وأما

 تنبيهات:

 * إذا كان املد العارض للسكون آخره هاء التأنيث وهي التي ِف الوصل تاء وِف الوقف هاء نحو 

ي هي القرص والتوسط الصالة ،الزكاة ، الغداة ،التوراة ... ففيه الوجوه الثالثة لكل القراء الت

 واإلشباع  بالسكون املجرد فقط من غري روم وال إشَمم ألن هاء التأنيث ال يدخلها روم وال إشَمم.

ا طوياًل وجهًا "النجوم الطوالع "وأما ما ذكره العالمة املارغني ـ رمحه اهلل تعاىل ـ ِف كتابه  وهو املد مدًّ

ريه ـ ِف حدود بحثي واطالعي ـ والصحيح أن يقرأ كل واحدًا كاملد الالزم ، فلم يذكر هذا القول غ

 بَم أخذ واهلل أعلم .

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

أن كل مد عارض للسكون فيه املدود الثالثة فيمد األول طوياًل والثاين متوسطًا والثالث قصريًا كل 

وهذا الذي أشار إليه احلافظ ابن اجلزري ِف مقدمته  ا ال جيوز والذي ينبغي فيه هو التسوية بينها،هذ

 ."واللفظ ِف نظريه كمثله"بقوله 

 ـ مّد الّلي :4

ن بسبب الوقف عليه، وسمي بمد اللني الن  هو الوقف عىل حرف متحر  مسبوق بحرف لنّي وسكِّ

 نقف عليه، وحكمه حكم املد العارض للسكون. سببه وقوع حرف اللني قبل احلرف الذي 

  {ال تأخذه سنة وال نْومٌ }   {ذلك الكتاب ال رْيَب }   {إليالف قرْيشٍ }مثاله قول  اهلل تعاىل: 

وكذلك إذا  ،(6/  1فال بّد من مّده )  يشء*فإذا كان احلرف الذي ييل حرف اللني مهز مثل : 

   (82)اسَتْيأسوا / َسْوءة /َهْيئة كانت اهلمزة وسط الكلمة مثل:

 تنبيهات: 

 هيئة..(/شيئا/ *ال يشرتط أن تكون اهلمزة ساكنة ِف مثل )يشء

                                                           
(82)

 (.1/11الباري) كالم ِتويد إىل القاري هداية
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 * مستثنيات مّد اللني عند اإلمام ورش : ويستثنى له :

 [ فال متد .1]التكوير:  املَْوؤودة / كلمة 1

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

 وقيل متد مثل باقي مد اللني . ،[ قيل ال متد أصال  20ف :] األعراسوءاهتَم/ كلمة 3

فأما البدل فورش عىل أصله من إجراء  ،والبدل ،*  اجتمع لورش ِف هذه الكلمة ) َسْوءات( اللني

 وأما اللني فقد اختلف فيه عنه:، األوجه الثالثة فيه

ومل جُيِز فيه إال  ،من حكم اللني ـ فمن العلَمء من أحلقه بمد اللني الذي ال مهز بعده, لكنه استثناه

 القرص ) واملراد بالقرص هنا هو عدم مده(.

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

وعىل رأسهم اإلمام املحقق ابن اجلزري أن ورشا ليس له ِف هذه الكلمة  ،ـ والذي عليه أهل التحقيق

ويمتنع  ،ثم توسط الواو والبدل معا ،: قرص الواو وعليه ِف البدل الثالثةإال أربعة أوجه فقط وهي

 توسط الواو مع مد البدل . وقد نظم ابن اجلزري هذه األوجه فقال:

 ووسطهَم فالكل أربعة فادر.      ***وسوءات قرص الواو واهلمز ثّلثا 

 

 اللني 

 سو..

 البدل

 ...ءات

أوجه  3 القرص 

(2/1/6) 

 سطالتو التوسط

 

: املراد بالقرص ِف واو كلمة ) سوءات ( هو تر  املد رأسا , أي يقرأها القارئ واوا ساكنة   مالحظة

 دون مد.
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 ـ مّد البدل :5

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

وىل متحركة والثانية واألصل ِف اهلمزة املمدودة أهنا مهزتان: األ فكل مهز ِمدود يسمى مد بدل،

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

 ءاية أصلها َءْأية ، وأوتوا أصلها ُأْأتوا ، وإيَمن أصلها إِْأ مان

 (83)  ولورش فيه ثالثة أوجه ، القرص والتوسط والطول

 تنبيهات :

أهـاهلتنا ) تسهيل  ، من َـ اَمن ) نقل مع بدل(  ،حو: ]ءامن[ن ،*اليتغري البدل بتسهيل أو نقل أو إبدال

 هؤالء ياهلة ) إبدال مع بدل (. ،مع بدل(

 *إذا وقع بعد مد البدل مهز أو سكون أصيل ، يعمل  بأقوى السببني 

ففي هذه الكلمة وقع مهز بعد البدل فاجتمع مد البدل مع املد املتصل {ُبَرءآؤاْ }مثل قوله تعاىل: 

 العمل باملتصل ألنه األقوى فيكون 

 ،اجتمع البدل مع املنفصل فيقدم املنفصل  {َرَأى َأْيِدهَيُمْ }وكذلك بالنسبة لقوله تعاىل :

نيَ }و قوله  وقع بعد البدل سكون صحيح فاجتمع ِف الكلمة البدل مع الاّلزم فيقدم الالزم ألنه {آمِّ

 األقوى.

  مستثنيات البدل عند اإلمام ورش : *

 ى لورش مواضع ليس فيها ِف مد البدل إال القرص :*ويستثن

 تواخذين  /يواخذ /تواخذنا /يواخذكم كيفَم وقعت وحيثَم وجدت. يواخذ كلمة  -1

2-   عاًدا األوىل  تقرأ ) عاَد ّلوال( عىل خالف القاعدة عند ورش. "النجم"بسورة 

 ( .2/1/6) أما عند الوقف فهي مد عارض للسكون، عند الوصل إرسائيل  كلمة  -3

                                                           

 (1/352)هداية القاري إىل ِتويد كالم الباري(83)
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أو مقدرة  ،سواء كانت األلف مرسومة، األلف املبدلة من التنوين املنصوب عند الوقف عليها -1

 . ماء  /دعاء /هزؤا نحو:

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

فله فيها ثالثة أوجه )  ،..الظمئان، القرآنأّما إذا وقف القارئ عىل مثل كلمة : ، مْذءوما  

 ( من باب املد العارض للسكون .2/1/6

 إيذن / اومتن/ إيت. إذا وقع بعد مهز الوصل حرف مد حالة االبتداء هبذه الكلَمت مثل : -6

 ـ مد العوض : 6

 واًء وهو إبدال إحدى فتحتي التنوين بالنصب ألفا عند الوقف ،نحو عليًَم، ،سميًعا ،ماًء ،نساًء، س

 فتكون عند الوقف : عليََم ،سميَعا، ماَء، نساَءا، سواَءا...ويمد بمقدار حركتني .

 تنبيه: *يستثنى من ذلك: ما كان آخره تاء تأنيث مربوطة منونة بالنصب مثل َ:َشَجَرًة ، مغفرًة...

 ـ مد الصلة )هاء الكناية( :7

 هاء الكناية هي هاء الضمري املفرد املذكر الغائب. 

ا مد الصلة فهو مد هاء الضمري املفرد املذكر الغائب املتحر  بالضم أو الكرس ، والواقع بني وأمّ 

 متحركني وهو قسَمن :

 ُملتحدا  يُهَو ،  لن ِتد من دونِه و :ويمد بمقدار حركتني  مثل:  إِنَّهُ مد الّصلة الّصغرى *

ع ويكون حكمها حكم املد املنفصل : وهو مد هاء الكناية إذا وقع بعدها مهز قطمد الّصلة الكربى*

 السابق ذكره ،وهو املد بالطول.

 ...{ال بَم شاءي إوال حييطون بيشء من علمه}ومثاله قول اهلل تعاىل : 

 تنبيهات :

 ِف سورة الزمر، فال متد اهلاء ِف )َيْرَضُه( . {َيْرَضُه َلُكمْ }* يستثنى من الصلة الصغرى قوله تعاىل:  
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لصغرى اهلاء من اسم اإلشارة ) هذه ( للمفردة املؤنثة   الواقعة بني متحركني يلحق بمد الصلة ا *

لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من } {يقولوا هذه  من عند اهلل }وتكون دائَم مكسورة . مثل : 

  {ويا قوم هذه ناقة اهلل {}الشاكرين 

ة الكربى   إذا وقعت بعدها مهزة *و تلحق اهلاء من اسم اإلشارة ) هذه ( للمفردة املؤنثة   بمد الصل

  {وقالوا هذه أنعام  }قطع مثل :

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

و }  {ويرزْقه من حيث ال حيتسب}* ال توصل هاء الكناية إذا تقدم عليها ساكن أو تأخر عنها مثل:

 .  {وبداره ْاألرض}،{تسبحْوه بكرة و أصيال

ْ َينَتهِ } {َما َنْفَقهُ }اهلاء ِف نحو: * ِئن ملَّ هَ } {َواْنَه َعِن املُْنَْكرِ } {َوْجُه َأبِيُكمْ } {لَّ فكل هذه  {َوملََّا َتَوجَّ

 اهلاءات وما ماثلها أصلية ال مد فيها،وليست هاءات الكناية . 

 :ـ املد الالزم 2

آلِّنيَ }بعده سكون أصيل نحو:وهو أن يقع حرف املد ِف الكلمة ،أو هجاء احلرف ، ويأيت   {َوالَ الضَّ

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

ا متساويًا بمقدار ست  وسمي الزمًا للزوم سببه وقفا ووصال. أو للزوم مده عند كل القراء مدًّ

 .حركات اتفاقا

 / فإن كان املد ِف كلمة فهو املد الالزم الكلمي 1

 روف فواتح السور فهو املد الالزم احلرِف / وإن كان ِف ح2

ةٍ }/ وإن وقع بعد حرف املد حرفا مشددا ِف كلمة فهو املد الالزم الكلمي املثقل نحو3  {َدآبَّ

ةُ }  . وسمي كلميًّا لوقوع الساكن األصيل بعد حرف املد ِف كلمة: ومثقاًل لوقوع الشّدة بعده.{حْلَاقَّ

ا)خمففا ( ِف كلمة فهو املد الالزم الكلمي املخفف. نحو / وإن كان بعد حرف املد حرفا ساكن1

ِف موضعني من سورة يونس وليس ِف القرآن غري هذين املوضعني ، وأيضا ِف كلمة)  {آآْلنَ }
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حمياي( ِف أحد الوجهني عند اإلمام ورش وهو اإلسكان وقفا ووصال حيث وقع السكون بعد مد 

 السكون غري مدغم بعد املد. وسمي كلميًّا للسبب املتقدم وخمففًا لكون

 / وإن كان بعد حرف املد من هجاء حروف فواتح السور،حرفا مشددا  فهو املد الالزم احلرِف 5

 املثقل.وسمي حرفيًّا لوقوع الساكن األصيل بعد حرف املد ِف هجاء حرف. ومثقاًل لكون احلرف 

 بعد املد مشددًا ، وال يتحقق ذلك اال عند اجتَمع حرفني معا 

حرفا ساكنا)خمففا ( فهو املد الالزم  / وإن كان بعد حرف املد من هجاء حرف من فواتح السور،6

 وسمي حرفيا للسبب املتقدم. وخمففًا لكون السكون غري مدغم بعد املد.  احلرِف املخفف.

ول ، : تقرأ ) ألف الْم ِميم ( و ) طا سنْي ِميم ( فإذا أدغمت امليمني ِف األ امل ، و طسممثل : 

يْم (  وأدغمت النون الساكنة ِف امليم ِف الثاين ، صارت امليمني ميَم واحدة مشددة ِف األول ) ألف المِّ

يْم ( ،  فيكون املد ِف ) الّم ( مدا الزما حرفيا مثقال لوقوع الشدة بعد املد ،  ، وِف الثاين ) طا سيمِّ

رفيا خمففا لسكون احلرف فيه بعد املد ، وكذلك ِف ) سيّم (  ويكون املد ِف )ميْم ( مدا الزما ح

 وكذلك ِف ) ميْم (

 تنبيهات :

كم "أو  "سنقص علمك"أو  "نقص عسلكم"*حروف املد الالزم احلرِف ثَمنية جمموعة ِف عبارة 

 :وهذه العبارات كلها سواء ، وهي عىل أربعة أقسام "عسل نقص

 القسم األول صاد، قاف، )نون،:نحو : ما كان هجاؤه من ثالثة أحرف وسطها حرف مد

 سني(

   ( 6اإلشباع ) حكمه: حركات لزوما

 )القسم الثاين : ما كان هجاؤه من ثالثة أحرف أوسطها حرف لني وهو لفظ )عني

   .حكمه: التوسط والطول من طريق الشاطبية ، والطول هو املقدم

 لفظ وهو  ،أو لني ،: ما كان هجاؤه من ثالثة أحرف ليس وسطه حرف مد القسم الثالث

 (ألف)
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 حكمه .: يقرأ ) ألف ( كَم رسم

  القسم الرابع .نحو ) طه( "حي طهر": ما كان هجاؤه من حرفني وهي حروف

 ) حكمه .: القرص ) حركتني 

* إذا طرأ عىل السكون األصيل الذي بعد حرف املد حتريك للتخلص من التقاء الساكنني كَم ِف فاحتة 

 العنكبوت جاز ِف املد الالزم حينئذ وجهان : ل عمران  او بسبب النقل  كَم ِف فاحتةآ

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

 الالزم.

 مع القرص اعتدادا باحلركة العارضة وهي الفتحة. ،ـ حتريك امليم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنني

وفاحتة ، ألـم اهلل ال إله إالّ هو  دون الكرسة ِف فاحتة سورة آل عمرانواختري حتريك امليم بالفتح  

ـ عند الوصل ـ مراعاة لتفخيم لفظ اجلاللة   ألـم أحسب الناس أن يرتكوا  سورة العنكبوت 

 وخلفة الفتح.

ألن الياء فيها حرف لني و اختلف ِف مقدار مد العني ِف قوله سبحانه: {عنْي }*تقرأ العني 

ا متوسطًا بقدر  {محعسق}فاحتة سورة مريم و  {صكهيع} فاحتة سورة الشورى، فقال بعضهم متد مدًّ

ا مشبعًا عىل غرار املد الالزم والوجهان صحيحان مقروء  أربع حركات وقال البعض اآلخر متد مدًّ

هبَم للقراء العرشة من طريق الشاطبية غري أن اإلشباع هو األفضل واملقدم ِف األداء إن قرئ 

 بالوجهني معًا وإن قرئ بأحد الوجهني فاالقتصار عىل اإلشباع أفضل.

* إذا كان ثاين احلرفني من بعض فواتح السور حرف مد وليس بعده ساكن، فاملد فيه ليس من املد 

الالزم لعدم وجود الساكن األصيل بعد حرف املد كَم هو رشط الالزم وإنَم هو من قبيل املد الطبيعي 

وهي احلاء والياء والطاء واهلاء والراء. وهذه األحرف  "حي طهر"موعة ِف عبارة وحروفه مخسة ،جم

وقد  {محعسق}و {كهيعص}و {يس}ال توجد إال ِف فواتح السور وقد تكون مع غريها نحو:

 ، ومتد بمقدار حركتني .{طه}تكون بمفردها نحو : 
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طها ليس حرف مد فال يمد أوس *إذا كان هجاء احلرف من فواتح السور يتكون من ثالثة أحرف،

وال وجود لذلك إال ِف األلف من نحو  هذا احلرف أصاًل لعدم وجود حرف املد ِف الوسط.

 فيقرا : ألف .{امل}

 

 :مراتب املدود 

 تتفاوت املدود قوة وضعفًا، وتكون عىل الرتتيب التايل :

قديم مرتبة منها عىل املد الالزم فاملتصل فالعارض للسكون فاملنفصل فالبدل. وال جيوز بحال ت

 األخرى أو تأخري واحدة عن مكاهنا.

*** فعارٌض فُذو اْنِفصاٍل فَبَدْل   أقوى املُدوِد الزٌم فَم اتََّصْل   

  84فإذا اجتمع أكثر من سبب للمد ،يكون العمل بأقوى السببني مطلقا ،وباألضعف فيَم زاد

 ومن أمثلة ذلك:

عند الوقف عليها مد البدل  والعارض للسكون  : اجتمع ِف هذه الكلمة خاسئني *كلمة 

 واحلكم هنا للعارض ألنه األقوى.

: اجتمع ِف هذه الكلمة عند الوقف عليها: املد املتصل واملد العارض  و احلكم هنا  يشاء *كلمة 

وجيوز الوقف باألضعف وهو العارض لزيادته عىل االربع حركات )وهي  للمتصل ألنه األقوى.

 ست( 

 اجتمع ِف هذه الكلمة عند الوقف عليها : مد البدل, واملد املتصل واملد العارض  رئاء *كلمة 

 للسكون واحلكم هنا للمتصل ألنه األقوى ، وجيوز الوقف باألضعف وهو العارض لزيادته عىل 

 االربع حركات )وهي ست( .

                                                           

باألضعف وهو املد  ـ مثاله إذا اجتمع املتصل مع العارض كَم ِف ) جاء ( عند الوقف عليها ِف قراءة ) حفص ( فالعمل عنده 84

 العارض للسكون ألنه زاد عليه ِف عدد احلركات ، و أما ورش فالعمل باملتصل ألنه أقوى ومل يزد عليه العارض بل يساويه
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املد العارض للسكون, اجتمع ِف هذه الكلمة عند الوقف عليها: املد الالزم, و حاّج  *كلمة 

 واحلكم هنا للمد الالزم ألنه األقوى.

ـني "*كلمة  اجتمع ِف أول هذه الكلمة مد البدل , واملد الالزم , واحلكم هنا للمد الالزم ألنه  "ءامِّ

 األقوى.ـ مع وجود العارض ِف آخر الكلمة.

متني ال غري ِف القرآن ِف كل مثقال جاء * ما يطلق عليه مسمى ) مد الفرق (  هو مد الزم كلمي

ذكرت مرة ِف  ( و)ءآهلل(  111و  113ذكرت مرتني ِف األنعام )  الكريم مها )ءآلذكرين( ،

ذكرت مرتني ِف  )ءآآلن(   ِف كلمة واحدة هي خمففا وجاء .(59) ومرة ِف النمل (59) يونس

لبس بني اجلملة أن املد فيه يمنع حدوث  )مد الفرق (   ووجه تسميته (  11و  51سورة يونس )

اخلربية التي تقرر خربا أو حقيقة، وبني اجلملة االستفهامية التي تسوق سؤاال ينتظر اإلجابة، ويمكن 

 .السامع أن يفرق بينهَم

 

   أحكام الراء

 

يعترب درس الراءات من أهم الدروس العملية سواء ِف رواية ورش أو غريها من الروايات ، وينبغي 

تغيري حكمها عىل حسب حال الوقف عليها أو وصلها بَم بعدها ، و يراعى  أن ينتبه القارئ إىل

 إخراج الراء من خمرجها الصحيح بال تكرار ، وال ضغط للمخرج، وإعطائها زمن البينية ) التوسط(

  وتتلخص أحكام الراء ِف اآل يت : 

 حاَلت الرتقيق :أ (  

 ترقق الراء ِف احلاالت اآلتية :   
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 "ومثـال العـارض قولـه تعـاىل:  ،أو عارضـا ا،كسورة مطلقا : سواء كان الكرسـ أصـليـ إذا كانت م 1

، رزقـا، ِومثال الكرس األصـيل : ِرجـال بالكرس "وانحر "عند وصله بَم بعده يصري "وانحْر إّن شانئك

 الغاِرمني .، أِرين

 [.فِرعون ،ِذرمن، يغِفر  ]مثل : ،ووصال ـ،ـ إذا ُسبقت بكرسة أصلية  بكلمة واحدة ـ وقفا  2

   [بِرسوهلم.، لِرّبك ،بِرّب  ]مثل  :  ،فتفخم الراء (85)أّما إذا كانت الكرسة غري أصلية ِف الكلمة 

ا]مثـل :  ـ وصال ووقفا ـ 86ـ إذا ُسبقت الراء بياء ساكنة بكلمة واحدة سواء كانت مدية أو لينة 3  ،خـرْيً

 .[خبري  ،قدْير

 ،وْزر  ِ،إْكــراه] مثــل :  ، وكــان قبلــه كرســ أصــيل ،( ق ،ط ، ـ إذا ســبقها حــرف ســاكن غــري) ص 1

 [الِذْكر . ،الِسْحر

 [ األخياِر . ،النار ، الدار]مثل :  ،ـ إذا وقعت الراء بعد حرٍف ِمالٍ  5

 .[الكربى  ،أسارى ،سكارى ،نصارى]ـ إذا أِميلت األلف بعد الراء , مثل :  6

ر  ـ ترقق الراء األوىل والثانية من 1  ] , وصال , ووقفا. 32املرسالت :  [ برَِشَ

ـ حاَلت التفخيم    : )ب

   :تفخم الراء ِف احلاالت اآلتية 

وال يـاء   ،و مل يقع قبلها ِف الكلمة الواحدة كرسـ أصـيل ،أو مضمومة ،ـ إذا جاءت مفتوحة غري ِمالة 1

 . حلكم َربك  ، ُروح القدس   ،عُربا أتَرابا  مثل :  ،ساكنة

 ُزْرتم .، َقْرية، مثل : َبْردا، أو ضم، ءت ساكنة وقبلها فتحـ إذا جا 8

إْن ، وإْن اْمـَرأة، اْرِجعـي]مثـل : ، بعـد كرسـ عـارض، أو مضـمومة، أو مفتوحة، ـ إذا جاءت ساكنة 3

 .  [أِم ارتابوا ، ملن اْرتىض، اْمُرؤ

                                                           

 ـ ليست من بنية الكلمة  85

 .ـ الياء اللينة هي كل ياء ساكنة ماقبلها مفتوح  86
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صـل هبـا ِف كلمـة وات ،ووقع بعدها حرف استعالء ،أو متحركة بعد كرس أصيل ،ـ إذا جاءت ساكنة 4

 إرصادا.،  ِمْرصادا ،فِْرقة ،مثل : ِقْرطاس ،واحدة

 ـ إذا فصل بني الراء و حرف االستعالء ألف  , مثل : الِفراق , إِعراضا , الرِصاط  . 5

ـ إذا وقعت الراء مكـررة ِف كلمـة و قبلهـا كرسـ أصـيل , وقـد وقـع ذلـك ِف عـدة كلـَمت ِف  القـرآن  6

ار الكريم و هي :  ارا [   6] نوح :  فَِرارا  [ ,  101] التوبة : ًا رِضَ  ِمـْدَرارا  [ 1]نوح :  إرِْسَ

 [ . 16] األحزاب :  الِفَراُر  ،[ 1/ األنعام :  11/ نوح :  52] هود : 

   إرم ذات العَمد  /عمران /إرسائيل /إبراهيم ـ تفخم الراء ِف الكلَمت اآلتية ـ حيثَم وقعت ـ:7

ا  /مثل :إْصـَرهم ،ص ( ،ق ،وقعت بني الراء و بني الكرسة أحد هذه احلروف ) طـ إذا 2  /ِمرْصً

 ِوْقرًا . /فِْطـَرت اهلل /ِقْطـًرا

 لَِربك .  ،بَِرّب الناس ،مثل : بَِرسول ،أو باء اجلر ،ـ إذا وقع قبل الراء الم اجلر 2

 

 والتفخيم ( :  ،ـ ما فيه الوجهان ) الرتقيق )ج

 حلاالت اآلتية :و ذلك ِف ا

ـ  : كلمتي مرص ـ القطرِف  1

ألجل الوقف وقبلها ساكن وقبلها كرس،  إذا نظرنا هلاتني الكلمتني حال الوقف، نجد أن الراء ساكنة

 حيث اختلف أهل األداء ِف هذه الراء فمنهم من نظر إىل الساكن الذي فصل بني الراء وبني الكرس

طاء( باعتبارمها فاصل حصني ،حيث يعتد هبذا الفاصل وفخم اللذان مها حرِف استعالء )الصاد وال

 .الراء حال الوقف

فرققها نظرا لكوهنا ساكنة  الفاصل ، وأعمل عليها عموم القاعدة، والبعض األخر مل يعتد هبذا

 .وقبله كرس ،وقبلها ساكن

الوجهان  املنونة ولورش فيها  هذا الباب هي )مرص( غريبـها ِففأما كلمة ) مرص ( فاملقصود 

 .ألنه يعتد بالفاصل احلصني ؛والتفخيم أوىل ،)التفخيم والرتقيق(
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وأما كلمة )القطر ( ففيها الوجهان واملقدم فيها لإلمام ورش الرتقيق ِف موضع واحد ِف القرآن من 

  .12سورة سبأ اآلية 

الرتقيق نظرا  و ِف ) القطر ( ،... لكني أختار ِف ) مرص( التفخيم "ـ قال اإلمام ابن اجلزري: 

 . (87) "وعمال باألصل و اهلل أعلم  ،للوصل

ـ  ،ِحْجـًرا ،وْزراً  ِ،إِْمـراً  ِ،ِسـرْتاً  ،ِذْكـراً  و هـي سـت كلـَمت خمصوصـة :  ،ما كان عىل وزن ] فِْعــاًل [ 8

 . ِصْهًرا  

َكِذْكِرُكْم  َفاْذُكُروا اهللََّ ـ  إذا اجتمع مـّد البدل مع هذه الكلَمت الست املخصوصة كقوله تعاىل:

 فلإلمام ورش ـ رمحه اهلل ـ فيها مخسة أوجه و هي :  [200البقرة : ]  آَباَءُكْم َأْو َأَشدَّ ِذْكًرا

   )أي الوجهان جائزان  (قرص البدل مع ترقيق الراء وتفخيمها 

 وتوسط البدل مع التفخيم فقط  

 .   )أي الوجهان جائزان  (وطول البدل مع ترقيق الراء و تفخيمها  

ان  ِف كلمة  3 ـ  . "عمران"[ ,فيها الوجهان و التفخيم مقدم محال عىل كلمة  11] األنعام :  َحرْيَ

4 َأْســْر( –َيــْسـْر  –ِف )َوُنـُذْر ـ  

ي  –أصل الكلمة: ُنُذِري  ي –َيرْسِ  َأرْسِ

وبعدها ياء إما تدور الراء بني التفخيم والرتقيق ِف هذه الكلَمت نظرا ألهنا ِف األصل مكسورة 

 َفَكْيَف َكاَن َعَذاِِب َوُنُذرِ  ( من قوله تعاىل:ُنُذرِ للتخفيف وإما للبناء ، فاملحذوفة للتخفيف ِف )

ْيِل إَِذا َيَّْسِ ( من قوله تعاىل  َيَّْسِ بسورة القمر،  و ) َأْن  واملحذوفة للبناء ِف  بسورة الفجر، َواللَّ

 .حذف حرف العلة ألهنا فعل أمر مبني عىل   َأِْسِ 

من أهل الفن من نظر إىل أن األصل ِف هذه الكلَمت وجود الياء املحذوفة وكوهنا مكسورة حال 

 الوصل ، فريقق الراء

                                                           

 .(2/106النرش ) ـ  87
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

ومنهم من مل يعتد بالياء املحذوفة ونظر إىل كوهنا ساكنة ألجل الوقف وقبلها ضم ِف ) نذر ( أو كوهنا 

 . ) يرس ( فإنه يفخمها عىل عموم القاعدةساكنة ألجل الوقف، وقبلها ساكن قبله فتح ِف

ـ  كلمة : فرق  5

َفاْنَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ فِْرق   :  63لشعراء، اآلية ا وردت كلمة فِـْرٍق ِف موضع واحد ِف القرآن الكريم ِف

 ِف هذه الكلمة الوجهان:،  َكالطَّْوِد اْلَعظِيِم 

  ومل يعتد بحرف االستعالء بعدها اعتدادا بكون الراء ساكنة وقبلها كرس :الرتقيق 

 أو اعتدادا بكون حرف االستعالء مكسورا فهو ِف أدنى مراتب التفخيم 

 : اعتددا بكون الراء ساكنة وقبلها كرس وبعدها حرف استعالء ومل يعتد بكرس القاف والتفخيم

 : تنبيهات متعلقة بأحكام الراء

 .ة عدم الفصل بينهَم ِف احلكمالراء املشددة تأخذ حكم املتحركة فيجب مراعا* 

* الرتقيق من الرقة وهو ضد السمن. فهو عبارة عن إنحاف ذات احلرف ونحوله. والتفخيم من 

 الفخامة وهي العظمة والكثرة فهي عبارة عن ربو احلرف وتسمينه فهو والتغليظ واحد إال أّن 

 املستعمل ِف الراء التفخيم ، وِف الالم التغليظ.

ِف أصل الراء هل هو التفخيم أم الرتقيق، أو أهنا ال توصف بوصفي الرتقيق  *اختلف القراء

 والتفخيم وإنَم تفخم لسبب وترقق آلخر، وذهب مجهور القراء إىل أّن األصل ِف الراء هو التفخيم.

*كل ما تقدم ذكره من أحكام للراء الساكنة وقفًا املتحركة وصاًل إنَم هو ِف زمن الوقف فقط ،أما ِف 

 وصل فسبق التفصيل ِف أحكامها فتنبه. ال

 أحكام الراء عند الوقف عليها ) من جهة الرتقيق و التفخيم ( :  

 لّراء عند الوقف عليها: أحكام ا

أو يـاء  (،يصـرِب ، وكان قبلهـا كرسـ مثـل : ) يغِفـر ،: إذا وقفنا عىل الراء بالسكونـ  1  الوقف بالسكون

ـرْي  ،َضرْي  ،ساكنة مثل : ) َخرْي  أو حـرف سـاكن وقبـل  ،النـار (،  أو حـرف ِمـال مثـل : ) الـدار ،  (السَّ
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وأّما إذا انعدمت هـذه األسـباب  ،ففيها الرتقيق كحالة الوصل، الِذْكر ( ،الساكن كرس مثل : ) الِسْحر

 فتفخم سواء كانت مرققة وصال أم ال .

 .  [ 32ـ وكذلك ترقق الراء  إذا وقفنا عىل كلمة ) برشر ( ] املرسالت : 

الوقف باإلشامم  : ـ  2

 إذا نطقـت بالضـمة ـ بعـد النطـق بـاحلرف سـاكنا  ،وال ) اإلشَمم :هو أن ِتعل شفتيك عـىل صـورهتَم

   يكون إالّ ِف احلرف املضموم  ( . 

 ألّن اإلشَمم ال يكون إالّ بعد إخالص السكون .  ،ـ  هذه احلالة هلا نفس أحكام احلالة األوىل

 

الوقف بالروم :  ـ  3

أو  ،وال يكون إالّ ِف احلـرف املكسـور، ) الروم : وهو إضعاف الصوت باحلركة حتى يذهب معظمها

 املضموم ( .

ال يكـون إالّ مصـحوبا بـبعض  مَ وْ ألن الـرَّ  ؛ـ و حكم الراء ِف  هذه احلالة كحكم الراء ِف حالة الوصل

و إذا فخمت الـراء حالـة  ،الرومفإهنا ترقق حالة الوقف ب ،احلركة .) أي إذا رققت الراء حالة الوصل

 فإهنا تفخم حالة الوقف بالروم ( . ،الوصل

  

  أحكام الاّلم من لفظ اجلاللة

 

 لاّلم من لفظ اجلاللة )اهلل( أو )اللهّم( حالتان :التغليظ والرتقيق 

 /حاَلت التغليظ :1

 قال عيسى ابن مريَم الّلهم ربناو  شهَد اهلل*إذا سبقت بفتح نحو: 

 ذكر اسُم اهللو حممد رسول اهللا سبقت بضم نحو: *إذ

 . وَمْااهلل* إذا سبقت بساكن وقبل الساكن فتح نحو: 
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 .قاُلْوا الّلهم* إذا سبقت بساكن وقبل الساكن ضم نحو: 

 .اهلل ال إلـه إال هو احلي القيوم*إذا ابتدئ باسم اجلاللة فخمت المه نحو قوله تعاىل: 

 ق:/حاَلت الرتقي8

ما يفتِح اهلل أو عارض نحو:  باسِم اهللويتلون آياِت اهلل* إذا سبقت بكرس أصيل نحو: 

 .قومًا اهلل و قِل اللهمو للناس من رمحة

 .ينِجْي اهلل ــ  أِِفْ اهلل شك *إذا سبقت بساكن وقبل الساكن كرس نحو:

 

 

 أحكام الالم يف غري لفظ اجلاللة   

 

 ختّص بتغليظ الالم عند توفر أربعة رشوط الكن اإلمام ورشا ـ رمحه اهلل ـ  ،م الرتقيقاألصل ِف الال

 .     )أو خمففة  ،سواء كانت الالم مشددة (ـ إذا كانت الالم مفتوحة 

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

 أو مفتوحة . ،ـ أن تكون هذه احلروف الثالثة ساكنة

 فصل بني الالم و بني احلروف الثالثة فاصل غري األلف . ـ أالّ ي

 مْطـَلع  . ،الَطـاَلق ،من أْظـَلم ،َظـَلم ،سيْصـَلون  ،الَصاَلة :ومن أمثلة ذلك 

 تنبيهات:

 وترقيقها ـ و التغليظ مقّدم ـ ِف احلاالت اآلتية : ،ـ جيوز تغليظ الالم 

وقد  ،ألٌف لينة ـ وصال و وقفا ـ )ظ  ،ط ،ص (لثالثة ـ إذا حـال بني الـالم , وبني أحد احلـروف ا 1

  :ِف مخسة مواضع وهي  ،وقع ذلك ِف ثالثة ألفاظ ِف القرآن

 . )يّصاحلـا  ،فصاال ،طال( 

 . ] 233 :البقرة  [ فإن أرادا فصاال  ـ 
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 . ]121 :النساء  [ فال جناح عليهَم أْن يّصاحلا  ـ 

 ] .16[ طه :  أفطال عليكم العهد  ـ 

 ] .11[ األنبياء :  حتى طال عليهم العمر ـ 

 . ]16 :احلديد  [ فطال عليهم االمد  ـ 

و الوجهان  ،وأخواهتا )طال و يصاحلا ( تغليظ الالم و ترقيقها "فصاال  "/ لإلمام ورش ِف كلمة 2

م و عليه ثالثة و هلا عند اجتَمعها مع مد البدل مخسة أوجه : ترقيق الال ،والتغليظ مقدم ،صحيحان

 و يمتنع القرص مع التغليظ. ، ثم التغليظ و عليه ِف البدل التوسط و املد فقط ،البدل

ـ إذا وقف القارئ عىل الالم املتطرفة املغلظة بالسكون ـ بالرشوط السابق ذكرها ـ , وقد وقع ذلك  3

 ِف الكلَمت اآلتية :

 . ]21 :البقرة  [ أْن يوَصل  ـ 

 . ]211 :البقرة  [  و ملّا فَصل ـ 

 . ]111 :األنعام  [ وقد فّصل لكم  ـ 

 . ]111 :األعراف  [  و بَطل ما كانوا يعملون  ـ 

 . ] 25 :الرعد  [ أْن يوَصل  ـ 

 ]. 11، الزخرف : ]51 :النحل  [ ظّل وجهه مسوّدا  ـ 

 . ]20 : ~ص [ و فْصـل اخلطاب  ـ 

 ،ترقيق الالم مع التقليل  :ففيها وجهان  )أي ألف مقللة  (ياء  ـ إذا وقع بعد الالم ألف ذات 1

ـ برشط أن تكون ِف غري رؤوس اآلي من السور اإلحدى  ،وصال ووقفا ،وتغّليظها مع الفتح

 التي رؤوس آهيا فيها التقليل فقط  ـ وقد وقع ذلك ِف القرآن الكريم ِف سبعة مواضع : (1)عرشة

 . مصىّل  ,ِف حالة الوقف عىل  ]125:البقرة  [ يم مصىّل و اخّتذوا من مقام ابراه ـ 

                                                           

 العلق . ،الضحى ،الليل ،الشمس ،األعىل ،عبس ،النازعات ،القيامة ،املعارج ،النجم ،طه :ـ وهذه السور هي   ) ( 1
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 ] .11[ اإلرساء :  َيْصالها مذموما مدحورا  ـ 

 . ]12 :االنشقاق  [ و ُيصىلَّ سعريا  ـ 

 . يصىل  . ِف  حـالة الوقف عىل ]12 :األعىل  [ الذي َيصىل النار الكربى  ـ 

 . ] 1 :الغاشية [ تصىل نارا حامية  ـ 

 . ] 15 :الليل  [ ال يصالها إالّ األشقى  ـ 

 [ .  3املسد :  [ سيصىل نارا ذات هلب  ـ 

 

 

 ياءات اإلضافة والياءات الزوائد

 

 أوَل : ياءات اإلضافة: 

وبالفعل نحو:  "نفِس"ياء اإلضافة عبارة عن ياء املتكلم وهي ضمري متصل باالسم نحو: 

  "وإين "وباحلرف نحو:  "ليحزنني"

 أنواعها : 

 : نواعياءات اإلضافة ِف القرآن الكريم عىل ثالثة أ

األول  النوع :

ياءات أمجع األئمة عىل إسكاهنا وهي األكثر ملجيئها عىل األصل نحو :)إين جاعل، واشكروا يل،  

وأين فضلتكم، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاين، الذي خلقني، ويطعمني، ويميتني، يل عميل، 

 ال يرشكون يب... ( وعددها ِف القرآن مخسَمئة وست وستون ياء.يعبدوين 

ياءات أمجع األئمة عىل فتحها وعددها ستَمئة وأربع وستون ياء ِف القرآن الكريم وهي  : الثاين النوع 

 عىل أرضب: 
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ووقع ذلك ِف إحدى عرشة كلمة ِف ثَمنية عرش موضعا وهي )نعمتي  ،*فإما أن يكون بعدها ساكن

ثالث مواضع ، )وبلغني الكرب(، و)حسبي اهلل( ِف موضعني )ويب األعداء(، و)مسنى التي( ِف 

السوء(، و)مسني الكرب(، و)ويل اهلل(، و)رشكائي الذين( ِف أربعة مواضع )وأروين الذين(، و)ريب 

 اهلل(، و)جاءين البينات(، و)نبأين العليم( 

ثَمنية مواضع :)هداي( ِف موضعني  * أو أن يكون قبلها ألف مدية ووقع ذلك ِف ست كلَمت ِف

و)إياي(و) فإياي(، و)رؤياي( ِف موضعني )ومثواي(  و)عصاي( . وتضاف اليها كلمة  برشاي ملن 

 قراها باأللف 

* أو أن يكون قبلها ياء ووقع ذلك ِف تسع كلَمت وقعت ِف اثنني وسبعني موضعا وهي: إيّل، وعيّل، 

مرصخّي ، وبنّي ) باجلمع ( ، ويا بنّي ) باالفراد( ) إال اإلمام ويدّي، ولدّي، ، وابنتّي، ووالدّي، و

 ورش قرأ بني باإلفراد بكرس الياء فيها حيثَم وقعت (   

: ما اختلف األئمة ِف إسكانه وفتحه وسأكتفي هنا بذكر ما يتعلق برواية ورش عن   النوع الثالث

 .نافع دون غريها

 :وقبل ذلك أذكر أن اإلمام ورش 

 مع سائر األئمة ِف الياءات املتفق عىل إسكاهنا / يتفق 1

/ وكذلك يتفق معهم ِف الياءات املتفق عىل فتحها ِف الكلَمت الست التي تسبق فيها ياء اإلضافة 2

 األلف املدية ) هداي ، عصاي ، مثواي ....... ( ويزيد عليها بكلمة ) برشاي ( 

حكمها  :  ل اآليت : تكون مفتوحة وساكنة ومكسورة وفق التفصي

 حاَلت ياءات اإلضافة التي اختص هبا اإلمام ورش : 

أوَل  : إذا وقع بعد ياء اإلضافة مهـزة قطـع  سـواء كانـت مفتوحـة , أو مضـمومة , أو مكسـورة مثـل: 

ـَي ُأوِِف الَكْيـَل  اط ُمْسـَتـِقيم [, 51] يوسف:  أنِّ َ إىَل رِصَ ـنِي َهَدايِن َريبِّ ـُْل إِنَّ  [.161م : ] األنعا ق

 حكمها:
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الفتح مع التخفيف ِف مجيع ما وقع ِف القرآن منها, إالّ ِف ثَمنيـة عرشـ موضـعا فهـي فيهـا سـاكنة ومتـد  

 طوال لكوهنا من املد املنفصل :

 أفرغ عليه ِقطر ~ءاتوين : [12] الكهف. 

 أذكركم ~فاذكروين  :[.152]البقرة 

 أنظر إليك ~أرين :  [.113]األعراف 

 أال ِف الفتنة سقطوا ~ تفتنيوال  :[.11]التوبة 

 أكن من اخلارسين ~وإال تغفر يل وترمحني : [.11]هود 

 أهد  رصاطا سويا ~فاتبعني  :  [.13]مريم 

 أقتل موسى ~ذروين  :[26]غافر 

 أستجب لكم ~ادعوين  :[.60]غافر 

 إىل يوم يبعثون ~أنظرين  : [.11]األعراف 

 ّإليه ~ا يدعوننيأحّب إيّل ِم  :  [.33]يوسف 

 إىل يوم يبعثون ~فأنظرين  :[.36]احلجر 

 إيّن  ~رًدا يصدقني  :[.                           31]القصص 

 إين تبت إليك ~وِف ذريتي  :  [.15]األحقاف 

  إىل النار ~تدعونني  : [.11]غافر 

 إىل أجل قريب~لوال أخرتني  :[.10]املنافقون 

 إىل يوم يبعثون ~فأنظرين  :  [.11]ص 

 إليه ليس له دعوة ِف الدنيا ~ال جرم أّن ما تدعونني  : [.13]غافر 

 أوف بعهدكم ~أوفوا بعهدي  :  [.10]البقرة 

ثانيا : ريَب الـذي إذا وقع بعدها مهزة وصل سواء كانت متصلة بالم التعريف أم جمردة عنها مثل:   

إن قـومَي  [ , 13]األنبيـاء: [ ,مسـنَي الرضـ33]األعـراف: حرم ريَب الفـواحش[ , 251]البقرة : 
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[، وهـذه يتفـق ِف حكمهـا مـع 12,  1] طـه  : واصطنعتك لنفَِس اذهـب[ , 30] الفرقان : اختذوا

 -هنـاسائر األئمة كَم سبق بيانه فقرأها بالفتح ِف مجيع ما وقـع ِف القـرآن منهـا , إالّ ِف ثالثـة مواضـع فإ

تسّكن ِف حالة الوقف. وحتذف لفظا للتخلص من التقاء الساكنني ِف حالة الوصـل, وهـذه  –أي الياء 

 املواضع الثالثة وقعت فيها ياء اإلضافة قبل مهزة الوصل مع غري الم التعريف وهي:

 [.111]األعراف :  إين اصطفيتك عىل الناس ـ  1

 [.31 , 30]طه : هارون أخي اشدد به أزري ـ  2

 [.21]الفرقان : ياليتني اختذت مع الرسول سبيال ـ  3

ثالثا : إذا وقع بعدها حرف من حروف اهلجاء األخرى غري مهزة الوصل أو مهزة القطع مثل:   

  رصاطْي مستقيَم  :[ , 153] األنعام  معْي صربا : [ .66]الكهف 

فحكمها ِف أحـد عرشـ موضـعا  فإهنـا مفتوحـة خمففـة : السكون ِف مجيـع مـا وقـع منهـا ِف القـرآن , إاّل 

 وهي:

1-  بيتَي للطائفني والعاكفني  :  [125]البقرة 

2-  وليومنوا يَب لعلهم يرشدون  :  [.116]البقرة 

3-  فقل أسلمت وجهَي هلل : [.20]آل عمران 

1-  وجهت وجهَي للذي فطر السَموات واألرض حنيفا  : [.11]األنعام 

5-  يَت هلل رب العاملنيوِما  : [.162]األنعام 

6-  ويَل فيها مآرب أخرى   : [.11]طه 

1-  بيتَي للطائفني والقائمني  : [.26]احلج 

1-  ومن معَي من املؤمنني  : [.111]الشعراء 

1-  ومايَل ال أعبد الذي فطرين  : [.22]يس 

10-  وإن مل تومنوا يَل فاعتزلون  : [.21]الدخان 

11-  لكم دينكم ويَل دين  :[6]الكافرون. 
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رابعا : حكمها الكرس ِف كلمة ) بني ( حيثَم وقعت  

خالصة : لإلمام ورش ِف ياءات اإلضافة ثالثة أحكام :  

 ـ الفتح ِف ثالث حاالت :1

 ـــ إذا وقع بعدها مهزة قطع إال ما استثني

 ـــ إذا وقع بعدها مهزة وصل إال ما استثني 

 وقع قبلها ألف ِف كلَمت خمصوصة  ـــ إذا

 ـــ إذا وقع قبلها ياء ساكنة مدغمة فيها ووقع ذلك ِف تسع كلَمت وقعت ِف اثنني وسبعني موضعاـ

 اإلسكان : ِف حالة واحدة وهي وقوع حرف غري مهزيت القطع والوصل بعدها إال ما استثني 2

 ـــ الكرس : ِف لفظة ) بني ( حيثَم وقعت  3

 تنبيهات : 

ِف الزخرف فاختلف األئمة القراء ِف إثباهتا أو حذفها  "ياعبادي ال خوف"*  الياء ِف قوله تعاىل :

،وِف فتحها أو إسكاهنا وذلك تبعا لرسمها ِف املصاحف فهي ثابتة ِف مصاحف أهل املدينة والشام 

 حمذوفة ِف املصاحف العراقية وامللكية.

فروى عنه فيها اإلسـكان والفـتح ِف [ 162] األنعام :يايحم وقع اخلالف عن اإلمام ورش ِف كلمة * 

 الياء , وُقرئ هبَم له , واملقدم اإلسكان.

 ثانيا :الياءات الزوائد :

 وهي الياءات الزائدة عىل ما رسم ِف املصاحف ،تأيت ِف أواخر الكلم وتنقسم إىل قسمني :

يا قوم لقد }اءات إضافة نحو :: الياءات املحذوفة من آخر االسم املنادى وهي ي القسم األول

رب إين  }،و{يا رب إّن هؤالء }،و{ياأبت }،و{يا عبادي }،و{يا قوم إن كنتم }،و{أبلغتكم

 فهذه وشبهها،ال خالف بني مجيع القراء ِف حذف الياء منها وصال ووقفا {نذرت
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ِف  {وايا عبادي الذين آمن}ويستثنى من ذلك كلمة )عبادي(ِف موضعني باتفاق بينهم، ومها  

آخر الزمر،فقرئ فيهَم بإثبات الياء وصال ووقفا ، وأما قوله  {يا عبادي الذين أرسفوا}العنكبوت و

 تعاىل )يا عباد ال خوف عليكم( ِف الزخرف ففيه خالف بينهم 

الياءات الواقعة ِف األسَمء واألفعال نحو )الداعي، واجلواري، واملنادى، والتنادي،  : القسم الثاين

وأخرتني(فهذه وشبهها  عددها عند اإلمام ورش سبع  دعائي، ويبغي، ويتقي، رسي،وي ويأيت،

 وأربعون ياًء هي:

1 ےأجيب دعوة الداع  : [ .116]البقرة 

2  ےإذا دعان   : [ .116]البقرة 

3  ےومن اتبعن  : [ . 20] آل عمران 

4  ما ليس لك به علم ےفال تسألن : [.16] هود 

5  تكلم نفس إال بإذنه  ال ےيوم يات : [.105] هود 

6  واستـفتحوا ےوخاف وعيد  : [.16]ابراهيم 

 7 ےربنا وتقبل دعاء  : [.10]ابراهيم 

8  إىل يوم القيامة  ےلئن أخرتن  :[.62]اإلرساء 

9  ومن يضلل فلن ِتد هلم أولياء من دونه ےفهو املهتد :[.11]اإلرساء 

10  فلن ِتد له وليا مرشدا ومن يضلل ےفهو املهتد :[.11]الكهف 

11  ےوقل عسى أن هيدين  : [.21]الكهف 

12  خريا من جنتك ےأن يوتني  : [.10]الكهف 

13  فارتدا عىل آثارمها ےذلك ما كنا نبغ : [.61]الكهف 

14  ِما علمت رشدا  ےعىل أن تعلمن : [.66]الكهف 

15  أفعصيت ےأن تتبعن  :[.13]طه 

16  ےفكيف كان نكري   :[.11]احلج 
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17  ےسواءُ ٌ العاكف فيه والباد   :[.25]احلج 

18  بَمل ےأمتّدونن  :[.36]النمل 

19  اهلل خري ِما آتاكم ےفَم آتان :[.36]النمل 

20  قال ےأن يكذبون  :[.31]القصص 

21   وقدور راسيات ےكاجلواب  :[.13]سبأ 

22  أعظم بواحدةقل إنَم ےفكيف كان نكري   :[.15]سبأ 

23  أمل تر أن اهلل أنزل من السَمء ماء ےفكيف كان نكري  :[.16]فاطر 

24  ےوال ينقذون  [.23: ~] يس 

25  ولوال  ےلرتدين  :[.56]الصافات 

26  ےلتنذر يوم التالق  :[.15]غافر 

27  ےيوم التناد   :[.32]غافر 

28  مِف البحر كاألعال ےاجلوار  :[.32] الشورى 

29  ےأن ترمجون   :[.20]الدخان 

30  ےفاعتزلون    :[.21]الدخان 

31  أفعيينا باخللق األول  ےفحق وعيد [.11: ~]ق 

32  من مكان قريب ےاملناد [ .11: ~] ق 

33  ےمن خياف وعيد  [.15: ~] ق 

34  ےيوم يدع الداع   :[.6] القمر 

35 ے مهطعني إىل الداع   :[.1] القمر 

37.36 .31 .31 .10 .11.  ےنَذِر   :[. 30/31/31/ 16/11/21]القمر 

  42 ےكيف نذير   :[ .11] امللك 

 13.  ےفكيف كان نكري   :[.11] امللك 
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 11.  ےوالليل إذا يرس   :[.1] الفجر 

 15.  ےجابوا الصخر بالواد   :[ .1] الفجر 

 16.  ےأكرمن  [.15: ]الفجر 

 11.  ےأهانن   :[ .16] الفجر 

 حكم هذه الياءات: 

هذه الياءات السبع واألربعـون تثبـت ِف حالـة الوصـل لفظـا , وأمـا ِف حالـة الوقـف فتحـذف ويقـف 

 القارئ بالسكون عىل ما قبلها.

 الفرق بي ياءات اإلضافة والياءات الزوائد: 

 الياء الزائدة تكون ِف األسَمء واألفعال فقط./ياء اإلضافة تكون ِف االسم والفعل واحلرف. و1

 /ياء اإلضافة ثابتة مرسومة ِف املصاحف العثَمنية بينَم الياء الزائدة حمذوفة منها.2

/ياء اإلضافة ُيبحث عن فتحها وسكوهنا أما الياء الزائدة فإنه ُيبحث عن ثبوهتا وحذفها ِف التالوة 3

 [فإهنا مفتوحة.36] النمل :  ےءاتان  وكلها ساكنة إال 

/ياء اإلضافة ال تكون إالّ زائدة عن الكلمة أي ليست من األصول فال ِتيء الًما من الفعل أبدا 1

فهي كهاء الضمري وكاف الضمري فنقول : ) نفِس ـ نفسه ـ نفسك (/ وأما الياء الزائدة فقد تكون 

ه الكلمة ) و ع د (وقد [ وأصل هذ16(] إبراهيم:ےزائدة  عىل أصل الكلمة مثل كلمة ) وعيد 

/ياء 5[وأصل هذه الكلمة)هـ د ي ( . 11(] اإلرساء:ےتكون الما للكلمة مثل كلمة )فهو املهتد 

 اإلضافة نقف عليها بالسكون أما الياء الزائدة فتحذف عند الوقف ويوقف عىل ما قبلها بالسكون .

 

 

 

 



 
 
 
 

 

78 
 

 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 

 أحكام اهلمز  

 

 ز وصل.ومه، اهلمز ِف لغة العرب نوعان: مهز قطع

 واخلط.)وهي املرادة ِف هذا الباب ( .، والوصل، فهمزة القطع: هي التي تثبت ِف االبتداء *

 وتسقط ِف حالة الوصل. ،ومهزة الوصل : هي التي تثبت ابتداء *

ولثقلها جرى بعض العرب عىل  ،وِف النطق هبا مشقة وصعوبة ،ثّم إن اهلمزة  حرف بعيد املخرج

 :، وقد تغري اهلمزة بأحد أنواع التغيري التي هي88التحقيق ختفيفها ، واألصل فيها

 (89)  التسهيل بني بني، واإلبد ال ، والنقل ، واإلسقاط

 ـ التسهيل:  1

 التيسري. لغة:

 ) فتكون اهلمزة املفتوحة بينها  (91)بينها وبني احلرف املجانس حلركتها (90)باهلمزة اصطالحا: هو النطق

 واملكسورة بينها وبني الياء(.، ها وبني الواوواملضمومة بين، وبني األلف

)أ وتقرأ: [أمةجاءَ  ،أأختذ ،َأِئمة ]أمثلة: 
*

أ ،مة
*

جاء، خّتذ
*

 مة ( .

 : تنبيه

                                                           

: مصدر حققت اليشء حتقيقا، إذا بلغت يقينه، ومعناه املبالغة ِف اإلتيان باليشء عىل حقيقته، وأصله املشتمل لغةال يفـ التحقيق   88

 .و أقىص احللق كاملة ِف صفاهتا، وهو لغة هذيل وعامة متيم: عبارة عن النطق باهلمزة خارجة من خمرجها الذي هواصطالحا .عليه

 .111عىل مذكرة ِف أحكام التجويد لألستاذ عبد الكريم مقيدش ص ِف أحكام اهلمز  اعتمدت  (89)

ف األل، لعرشين  مخسة: ) اهلمزة املسهلةواحلروف الفرعية الزائدة عىل التسعة  وا ،ـ اهلمزة املسهلة هي من احلروف الفرعية 90

 .111ص ينظر مذكرة ِف أحكام التجويد لألستاذ عبد الكريم مقيدش  الغنة ( .، األلف املَملة، الصاد كالزاي، املفخمة

وبه قال اإلمام احلافظ أبو عمرو الداين تبعا  ،خالصة مطلقا (ِف النطق باأللف املسهلة ) هاءـ   لقد جرى األخذ عند أهل املغرب   91

فجوزه ِف املفتوحة دون املضمومة ، وفصل أبو عمران موسى بن حدادة املريس الفايس ،مام أبو شامةومنعه اإل ،لإلمام سيبويه

(.22للشيخ املتويل ص واملكسورة . ) انظر فتح املعطي
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ألن التسهيل من الكيفيات التي ال ، ال بد للطالب أن يتلقى كيفية النطق بالتسهيل من شيخ جماز 

 (92) مز هاء فقد غلط قوم فأخرجوها من خمرجهو ليحرتز فيه عن قلب اهلتؤخذ إال من أفواه املشايخ ،

قال أبو شامة: ) و كان بعض أهل األداء يقلب اهلمزة املسهلة من خمرج اهلاء، قال: و سمعت أنا 

  منهم من ينطق بذلك و ليس بيش ( ـ

وقال العالمة عبد الرمحن بن القايض : )جرى األخذ عندنا بفاس و املغرب ِف املسهل باهلاء 

و به قال الداين ِف بعض كتبه. وجوزه بعضهم ِف املفتوحة دون املضمومة و املكسورة، و اخلالصة، 

  األكثرون عيل املنع (

 ـ اإلبدال :  2

كلهـا بمعنـى ,  -بكرسـ البـاء -و البـديل و البـْدل  -البـاء والـدال بفـتح –لغة : من بـاب بـدل 

,وبدلتـه تبـديال بمعنـى غـريت وأبدلته بكذا إبـداال ، إذا نحيـت األول وجعلـت الثـاين مكانـه 

 صورته.                                   

وهو إبدال اهلمزة بحرف جمانس حلركة احلرف الذي قبلها ) مع حذف اهلمزة من اصطالحا : 

 اللفظ(.

 ........)ال يواخذكم اهلل(. ال يؤاخذكم اهلل  ـ كإبدال اهلمزة واوا , مثل:

 ..................)جاء امرنا (.جاء أمرنا  ـ وإبدال اهلمزة ألفا, مثل:

 أخيه  ـ وإبدال اهلمزة ياء, مثل:
ِ
 خييه( .وعاء

ِ
 ................ )وعاء

 ـ النقل:  3

 لغة: التحويل. 

اصطالحا: هو حذف اهلمزة لفظا ال رسَم , ونقل حركتها للساكن الصـحيح قبلهـا واملنفصـل عنهـا ِف 

 كلمة أخرى.

                                                           

 .111ص ينظر مذكرة ِف أحكام التجويد لألستاذ عبد الكريم مقيدش (92)
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 ) قَد ْفلح ( . قد أفلح ) غاسقنِذا ( ,غاسق إذا )قَل عوذ ( ,  عوذقْل أَ  أمثلة: 

ـ اإلسقاط: وهو حذف اهلمزة من الكلمة , مثلَم وقع ِف :   4

 الصابئون)الصابون ( ....... 

  الصابئني .)الصابني ( ...... 

 يضاهئون ..........) يضاهون( 

 وهـو عـىل ثالثـة  ،وِف كلمتـني ، كلمـةوقـد يتعـدد ِف ،: قد ينفـرد اهلمـز أقسام اهلمز

 ٌأقسام:

 ـ اهلمز املفرد ) ويكون ِف كلمة واحدة(.أوال: 

 ـ اهلمز املزدوج ) ويكون ِف كلمة وِف كلمتني( .ثانيا: 

 ـ ثالث مهزات ِف كلمة واحدة.ثالثا: 

 : أوَل : اهلمز املفرد

 طع الذي مل جيتمع معه مثله.اهلمز املفرد هو مهز القطع الذي مل يالصق مثله، أو هو مهز الق

 وحكمه اإلبدال أو النقل أو التسهيل ِف بعض احلاالت أو يبقى عىل أصله وهو التحقيق 

 حاَلته: 

 للهمز املفرد أربع حاالت وهي: 

 وهو بقاء اهلمز عىل األصل ـ أي ُيلفظ وال يتغريـ  إذا مل يكن هنا  سبب للتغيـري , مثـل: :التحقيق( 1

 . نرص اهلل ءذا جاإ

     اآلتية:  ـ ويكون ِف احلاالت ـ سبق تعريفه: اإلبدال( 8

, فإهنا تبدل حـرف مـّد مـن جـنس احلركـة التـي فاء الكلمة , وكانت اهلمزة ساكنةأ/ ـ إذا وقعت اهلمزة 

 فلم يرد ِف القرآن يشء منه. ,وأما بعد الكرسقبلها , فتبدل بعد الفتح ألفا,  وبعد الضم واوا, 
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) املوتفكــة(, ) )املُؤتفكـة(...) تاخــذه(, )َتأخـذه(...) تاملون(,)َتـأملون(...نا( ,ـ) ياتــ .تنـا(..أأمثلـة:  )يَ 

   .خذ(... ) يوخذ(ؤـ) املوتون(, )يُ ...ؤتون(املُ 

تنبيه* وهي سبعة ألفاظ ) فإن مهزهتا حمققة(: اإليواء : يستثنى من ذلك: ما ترصف من كلمة 

  املأوى [ , 31لنازعات: ]اهمأوا  :[, 12] املائدة مأواهم : [, 13] التوبة مـأواكم  احلديـد[

:15 ,] َفْأُووا  :[, 16] الكهف ُتْؤِويه  :[, 13]املعارج ُتْؤِوي  : [.51]األحزاب 

, فإهنا تبدل واوا مفتوحة برشط أن يكون قبلها ضـم فاء الكلمة, وكانت مفتوحةب/ ـ إذا كانت اهلمزة 

 ال غري.

 .) تَواخذنا( , ) ُيَوّيْد(, ) ُيَوِخر(,) ُيَولِف ( , ) موذن ( , ..  أمثلة:

للكرسـة التـي  –, وقبلها كرس , فإهنا تبـدل يـاء مديـة عني الكلمة, وكانت ساكنةج/ـ إذا وقعت اهلمزة 

 وذلك ِف الكلَمت التالية:  -قبلها

  ما جاء من لفظ بئس  :سواء كان متصال بامليم مثـل بئسـَم عنـد ورش )بـيس( ,) أم ال[.

 بيسَم ( [ .

  بئيس :بالتنوين, وقع ِف موضع واحد ِف قوله تعاىل   وأخذنا الـذين ظلمـوا بعـذاب بـيِس

 [.165] األعراف : "بَم كانوا يفسقون

  الذئب [ و عند ورش ) الذيب( 13,11,11وقع ِف ثالثة مواضع ِف سورة يوسف . ] 

  بئر  :[ ِف قوله تعاىل: 13]احلج وبري معطلة. 

 ولكن هنا  مسألتان جيب أن ننبه الطالب  عليهَم ومها ،لقد سبق بيان حقيقة النقل النقل: (3

 أ/ ـ رشوط النقل  :: ينقل ورش حركة اهلمزة بالرشوط الثالثة التالية

 .* أن يكون احلرف املنقوإل إليه حركة اهلمزة ساكنا

كن ِف آخر الكلمة األوىل واهلمزة ِف بداية الكلمة * أن يقع النقل بني كلمتني فيكون احلرف السا

 .التالية

 * أن يكون احلرف الساكن املنقول إليه حركة اهلمزة
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 / ـ استثناءات اهلمز املنقول حركته) النقل ( :ب

 ال ينقل ورش حركة اهلمزة إىل ميم اجلمع، مثل: حرمت عليكم أمهاتكم –

 .ساكنة  وحذف اهلمزة من كلمة ردءا يقرؤها رداقرأ نافع بنقل حركة اهلمزة إىل الدال ال –

[ فروي عنـه الوجهـان 20/ 11] احلاقة: كتابَِيْه إين ـ وقع اخلالف عن اإلمام ورش ِف قوله تعاىل: 

 : النقل , وعدمه. والثاين وهو املقدم ألن اهلاء ليست أصلية.

 . "واألصح لدينا , واألقوى ِف العربيةوتر  النقل فيه هو املختار عندنا, ":( 93)قال اإلمام ابن اجلزري 

 فعن ورش ِف لفظ كتابيه وجهان :

 .عدم النقل أي إبقاء هاء كتابيه ساكنة بدون نقل حركة اهلمزة إليها وهو املقدم مع سكتة لطيفة -أ

 .حتريك اهلاء بالكرس بعد نقل حركة اهلمزة إليها -ب

  تنبيه:

 مثل : ) اآلخرة, اإلنسان(  فيجوز الوجهان:بالم التعريف املنقول إليها  عند االبتداء

  إبقـاء اهلمزة واإلتيان بالم متحركة بعدهافتقول: )أالَخرة, ألِنسان...( فيجوز عىل هـذا الوجـه

 فيَم فيه البدل مثل: ) اآلخرة , اإليَمن( األوجه الثالثة: القرص, التوسط, الطول .

 ِخرة, لِنسان...( وال جيـوز هنـا  إال القرصـ فـيَم حذف اهلمزة واالبتداء بالالم , فنقول: ) لِيَمن,ال

 فيه بدل مثل:) لِيَمن, الخرة...( .

 :مهزات متغرية بالتسهيل أو البدل ال تدخل حتت القواعد السابقة

 * سأل : [ , تبدل مهزهتا ألفا ) سال(. 1]املعارج 

 * النِسء  :األوىل ) النِّسَّ (. [, تبدل مهزهتا ياء, وتشدد ألجل سكون الياء31] التوبة 

 * لئال  : [ تبدل مهزهتا ياء حمركة بحركة اهلمـزة املبدلـة 21   / احلديد : 165/ النساء:150] البقرة

 ـ الفتح ـ ) لِيـاَّل( . 

                                                           

  1/301النرش   ـ  93
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 * ألهب  :[, تبدل مهزهتا ياء حمركة  بحركة اهلمزة املبدلة ـ الفتح ـ ) لَيهب(.11 ] مريم 

 * الالئي  : جيوز فيها احلاالت اآلتية : [1/ الطالق :  2  / املجادلة :1] األحزاب , 

ـ عند الوصل : لإلمام ورش التسهيل ِف اهلمزة مع املد والقرص ِف األلف قبلها ) وال ياء بعدها(  قـال 

وما جعل أزواجكم الال تعاىل: 
*
 [.1] األحزاب:  تّظهرون منهن  

 ـ عند الوقف عليها: 

 , فله الوجهان السابقان , التسهيل مع املد والقرص ِف األلف.فإن وقف بالَرْوِم  -

 وإن وقف عليها بالسكون: ُتبدل اهلمزة ياء ساكنة مع إشباع املد ) الآلْي(. -

, [10] األحقـاف  أرايتم [.1    ]املاعون : أرايت * )رأيت( إذا وقعت قبلها مهزة االستفهام مثل:

 أرايتك  : ِف اهلمزة بعد الراء: [, جيوز62] اإلرساء 

 اإلبدال ألفا خالصة مع إشباع املد ) أرآيت(. -

التسهيل بينها وبني األلف ) أر -
*

 يت( .

عند الوقف عىل كلمة )أرأيت ( فيها التسهيل فقط , أما عند وصلها ففيهـا الوجهـان ـ كـَم سـبق   تنبيه :

 ذكره ـ . 

 * ها أنتم  :رأ اإلمـام ورش بحـذف األلـف بعـد اهلـاء ) [ قـ101/ النساء: 111 ،66] آل عمران

 وجيوز فيها وجهان: ،هأنتم(

 اإلبدال : وهو إبدال اهلمزة ألفا حمضة مع إشباع املد ) هآنتم(. -

 ]تقرأ اهلمزة بالتسهيل[نتم(.أالتسهيل: بينها وبني األلف ) ه -

 * منسأته  [ تبدل مهزهتا ألفا ) منساته(.11]سبأ 

 ط اهلمز ِف قراءة نافع ِف ثالث كلَمت:: لقد وقع إسقا / اإلسقاط5

 [.11/ احلج :  62) الصابني( ] البقرة :             الصابئني ـ 

 [ قرأها بحذف اهلمز وضم الباء قبل الواو.61) الصابون( ] املائدة :           الصابئون ـ 

 اهلاء قبل الواو. [ قرأها بحذف اهلمزة وضم30) يضاهون( ] التوبة:           يضاهئون ـ 
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   أحكام مهزة الوصل: 

من األصول املقررة ِف اللغة العربية أال ُيبتدأ بساكن وأال يوقف عىل متحر  ،وعليه فإن االبتداء 

بالكلَمت التي يكون أوهلا ساكنًا ال يكون إال باحلركة ،وذلك غري مقدور عليه إال باجتالب مهزة 

 إىل النطق بالساكن املوجود ِف أوهلا ،و هي مهزة الوصل .زائدة ِف أول هذه الكلَمت ليتوصل هبا 

وهذا ِف حالة االبتداء بالكلمة، أما ِف حالة وصل الكلمة بَم قبلها، فإنه ليس هنا  حاجٌة إىل مهزة 

ًكا، -حينئٍذ  -الوصل ،ألن ما قبلها   .لذا تسُقُط مهزة الوصل ِف حالة الوصل يكون متحرِّ

 تعريف مهزة الوصل: 

 مزة الزائدة ِف أول الكلمة تثبت ِف ابتداء الكالم وتسقط ِف وصله نحو : احلمد هلل هي اهل

كَم تقدم وتكون ِف األسَمء واألفعال  ،وسميت هبمزة الوصل ألهنا يتوصل هبا إىل النطق بالساكن

 .واحلروف 

 :أوَل : مهزة الوصل يف األفعال

 .رال توجد مهزة الوصل إال ِف الفعل املايض وفعل األم

 اصطفى ، ابتيل  :: تكون ِف اخلَميس منه، نحوِف املايض/ 1 

 استسقى ، استحفظوا ، استغفروا  :نحو وكذا ِف السدايس منه 

 .: تكون ِف صيغة الثالثي واخلَميس والسدايسِف األمر/ 2

ْب  ، اْذَهْب   ،   اْدعُ  ِف الثالثي نحو : ِف الثالثي نحو :     ارْضِ

 نَطلُِقوا ، اقرتفتموِف اخلَميس نحو : ا 

   وِف السدايس نحو : اْسَتْأِجْرُه ، استغفروا

 :ثانًيا: مهزة الوصل يف األسامء

 ِف اللغة العربية
ٍ
، ورد منها ِف القرآن الكريم سبعة أسَمء والثالثة  تقع مهزُة الوصل ِف عرَشة أسَمء

 تي ِف القرآن الكريم فهي:ابن،فأما األسَمء السبعة ال الباقية وردت ِف غري القرآن من كالم العرب.

امرأة وأما األسَمء الثالثة الباقية من العرشة الواردة ِف غري القرآن  امرؤ، اثنتان، اثنان، اسم، ابنة،
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 "أيمن"وهو للقسم وقد يزاد فيه النون فيقال  "أيم"و  زيدت فيه امليم، "ابن" ومعناها "ابنم"فهي : 

 ."است"و لفظ  "وأيمن اهلل ألجتهدن"نحو 

 حركتها:

 عند االبتداء هبا حتر  مهزة الوصل بالفتح أو الضم أو الكرس

 األسَمءله  ملصورا البارئ اخلالق اهللهو }حتر  بالفتح إذا دخلت عىل الم التعريف نحو: /الفتح: 1

 {احلكيم العزيزوهو  األرضو السَمواتيسبح له ما ِف  احلسنى

 :حتر  بالضم ِف احلاالت اآلتية:/الضم 2

 اشكر اعبد، اخرجوا، ِف فعل األمر إذا كان ثالثه مضموما ضَم أصليا نحو: ادع ، اتل ،اقتلوا، ــ

 .اضمم 

 اضطّر ،استهزئ ... ــ ِف الفعل املايض املبني للمجهول اخلَميس أو السدايس نحو:

 حتر  بالكرس ِف احلاالت اآلتية: :/ الكرس3

استغَفَر، استغِفْر،  السدايس ،وأمرمها ،ومصدرمها نحو: ــ ِف الفعل املايض املبني للمعلوم اخلَميس أو

، استغفار ،و انقَلَب ،انقلِْب ،انقالب، ، استنصار... واستنرَصَ  استنرِصْ

 ارِضب ،ارَشب ،اذَهب ،اسَمع... اهِدنا، ــ ِف فعل األمر إذا كان ثالثه مكسورا أو مفتوحا نحو:

أصيل نحو: اقضوا ، وابنوا ، وامضوا ، وامشوا ،وائتوا  ــ ِف فعل األمر إذا كان ثالثه مضموما ضَم غري

، وليس ِف القرآن غري هذه األفعال اخلمسة ،وبيان عروض الضمة ِف ثالث هذه األفعال هو أن كلمة 

بضاد مكسورة وياء مضمومة بعدها فنقلت ضمة الياء إىل الضاد  "اقِضُيوا"كان أصلها  "اقضوا"

كنان الياء والواو فحذفت الياء اللتقاء الساكنني فصارت الكلمة بعد تقدير سلب حركتها فالتقى سا

 بضم الضاد وحذف الياء وكذلك القول ِف باقي األفعال. "اقضوا"

 ــ ِف األسَمء العرشة كَم سبق بياهنا .

 تنبيهات:  

 *مهزة الوصل ِف األسَمء العرشة سَمعية أما ِف باقي األسَمء فقياسية.
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ام عىل مهزة الوصل ،حتذف مهزة الوصل وتبقى اهلمزة االستفهامية * إذا دخلت مهزة االستفه

 مفتوحة وورد ذلك ِف سبعة مواضع ِف القرآن الكريم وهي: 

 بسورة البقرة. {قل أختذتم عند اهلل عهدا}ــ قوله تعاىل: 

 بسورة مريم. {أطلع الغيب أم ختذ عند الرمحـن عهدا }ــ وقوله تعاىل: 

 بسورة سبأ. {عىل اهلل كذبا أم به جنة أفرتى}ــ وقوله تعاىل: 

 بسورة ص. {أستكربت أم كنت من العالني }ــ وقوله سبحانه: 

 بسورة املنافقون. {أستغفرت هلم أم مل تستغفر هلم}ــ وقوله سبحانه: 

 بسورة الصافات. {أصطفى البنات عىل البنني }ــ وقوله تعاىل:   

 بسور ص. {غت عنهم األبصارأختذناهم سخريا أم زا}ــ وقوله سبحانه:  

 "أل"* إذا دخلت مهزة االستفهام عىل مهزة الوصل وكانت مهزة الوصل مفتوحة ِف اسم معرف بـ

فحينئذ ال جيوز حذفها لئال يلتبس االستفهام باخلرب فيتغري املعنى تبعا لذلك ِف مثل الذكرين وآهلل 

 .....وجيوز فيها حينئذ وجهان:

ويسمى املد هنا مد الفرق ، وسمي كذلك  ملد الطويل للساكن األصيل بعدها،: إبداهلا ألفا مع ااألول

 للتفريق بني االستفهام واخلرب .

: تسهيلها بني بني  ووجه اإلبدال هو املقدم ِف األداء ،وورد ذلك ِف ستة مواضع ِف القرآن الثاين

ِف  "آهلل"ورة يونس،و ِف موضعني بس "آآلن"ِف موضعني بسورة األنعام و  "آلذكرين"الكريم هي: 

 موضعني أحدمها بسورة يونس والثاين بسورة النمل.

* إذا اتصلت مهزة الوصل وكان قبلها ساكن ،حر  الساكن بالكرس منعا اللتقاء الساكنني وتسقط 

مهزة الوصل ، وهذا هو األصل ِف التقاء الساكنني ،نحو :قوما اهلل ،تقرأ)قومِن هلل (،قْل احلمد هلل، 

ِل حْلمد هلل( ،غري أن االختالف وقع بني القراء ِف نحو )فمن اضطّر(،)قل ادعوا(،)قالت )ق: تقرأ

اخرج(وغريها ِما التقى فيه ساكنان من كلمتني ثالث ثانيهَم مضموم وأول الساكنني أحد حروف 

، فالالم نحو )قل أدعوا( والتاء نحو )قالت أخرج( والنون نحو ) أن أغدوا( "التنوين"و "لتنود"
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الواو نحو) أو ادعوا( والدال نحو )ولقد استهزىء(، والتنوين نحو )فتيال انظر( ففي مثل هذا و

ونحوه قرأ اإلمام ورش بالضم اتباعا لضم احلرف الثالث ،ويشرتط ِف مثل هذا أال يفصل بني 

نحو:)إن احلكم (،)قِل الروح(،)غلبِت الروم( فإنه وإن صدق عليه أن الثالث  الساكنني فاصل،

التعريف فصلت بينهَم.كَم يشرتط أيضا أن تكون الضمة ِف ثالث  "ال"موم ضَم أصليا لكن مض

الكلمة الثانية ضمة أصلية فلو كانت غري أصلية كرس الساكن األول عىل األصل نحو:)أِن امُشوا( إذ 

 أصله امَشُيوا، و)أِن اتُقوا( إذ أصله اتَقيوا.

 املد نحو:يأهيا الكافرون ،فتقرأ )يا أهيْلكافرون(* إذا وقعت مهزة الوصل بعد حرف مد ،حيذف 

 "اؤمتن ،وائذن ،وائتوا وائتنا ،وائتوين"* إذا تقدمت مهزة الوصل عىل مهزة القطع الساكنة نحو: 

 فلهذه الصورة حالتان: 

/ وصل كلمة من هذه الكلَمت ونحوها بَم قبلها وحينئذ فإذا وقع قبل مهزة الوصل مد فإن املد 1

حركة ما قبله ِف حال وصل القراءة فنقرأ وصال : الذيُتمن ،يقولوَذن، اهلداتنا يؤول إىل 

 ،امللكوتوين...وهذا خاص برواية ورش من طريق األزرق وليس عاما ِف كل الروايات.

وحينئذ تثبت مهزة الوصل  "ائتنا"/ االبتداء بكلمة من هذه الكلَمت ونحوها كاالبتداء بكلمة 2

وأما حركة االبتداء هبمزة الوصل ِف  اكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها،وتبدل مهزة القطع الس

 ايذن ... اومتن ، نحو :ايتنا، هذه احلالة فخاضع حلركة ثالث الفعل كَم تقدم،

 ثانيا :  اهلمز املزدوج    

 ينقسم اهلمز املزدوج إىل قسمني سواء ِف كلمة أو ِف كلمتني 

 ــ مهزتان متفقتان ِف احلركة 

 و مهزتان خمتلفتان ِف احلركة  ــ

 أوَل : اهلمزتان املتفقتان يف اَلركة : وتكونان ) مفتوحتني/ مكسورتني/ مضمومتني( 

 حكمهَم :  حتقيق اهلمزة األوىل دائَم وِف اهلمزة الثانية وجهان ، اإلبدال والتسهيل 

 عىل اإلبدال مها  سهيلموضعني اثنني يقدم فيهَم الت دائَم عىل التسهيل إال ِف ويقدم اإلبدال
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 جاء ءال لوط ) احلجر (   (1

 جاء ءال فرعون ) القمر (   (2

 مد البدل قائَم باألوجه الثالثة ) القرص والتوسط والطول ( التسهيل و يبقى مع

  القرص و الطول فيكون مع اإلبدال أما مع 

 : مجلة األوجه ِف ) ءال لوط ، و ءال فرعون ( مخسة فتكون

  ثالثة البدل مع تسهيل : جهثالثة أو -

  القرص و الطويل مع اإلبدال : و وجهان -

 ثانيا : اهلمزتان املختلفتان يف اَلركة :

  –و له مخس صور ) مفتوحة فمضمومة َء ُء 
ِ
  –مفتوحة فمكسورة َء ء

ِ
 –مضمومة فمكسورة ُء ء

 َء ( –مضمومة فمفتوحة ُء َء 
ِ
 مكسورة فمفتوحة ء

 أمثلة :

ةً ُكلَّ َما  : ) َء ءُ  املضمومةف * املفتوحة ُبوُه( من سورة املؤمنون، وهو املوضع  َجاَء ُأمَّ ُسوهُلَا َكذَّ رَّ

 الوحيد ِف القرآن الكريم

  *املفتوحة فاملكسورة
ِ
 َحرَضَ َيْعُقوَب املَْْوُت (  من سورة البقرة ُشَهَداَء إِذْ َأْم ُكنُتْم  : ) َء ء

  * املضمومة فاملكسورة
ِ
ْسَتِقيٍم ( من سورة يونس َيَشاُء إِىَل ِدي َمن : )َوهَيْ  ُء ء اٍط مُّ  رِصَ

( من سورة   : )َوَبَدا َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمنُوا بِاهللَِّ  ُء ءَ  *املضمومة فاملفتوحة

 ( السفهاُء َأال( )  النبيُء َأوىل)  –املمتحنة 

 ءَ  فتوحة*املكسورة فامل
ِ
 َأْهَدى : )َوَيُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا  ء

ِ
ُؤاَلء ِذيَن آَمنُوا َسبِياًل ( سورة َهَٰ ِمَن الَّ

 َأ و) خطبة  –النساء 
ِ
 َأو ( ) من  النساء

ِ
 َآية( ) من املاء

ِ
 ( السَمء

 ُء  فال وجود هلا ِف القرآن 
ِ
 * و أما املكسورة فاملضمومة ء

 اْلمس : يف الصور يحكم اهلمزت
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) مفتوحة كانت  تسهيل الثانية , و حتقيق األوىل فاحلكم هو : مفتوحة / عندما تكون اهلمزة األوىل1

، و مفتوحة    مفتوحة فمضمومة َء ءُ  أو مكسورة ( , وينطبق هذا احلكم عىل الصورتني األوليني )

  فمكسورة 
ِ
  ( َء ء

إبدال  , و حتقيق األوىل ة فاحلكم هو :والثانية مفتوح مضمومة / عندما تكون اهلمزة األوىل2

 من جنس حركة ما قبلها مثل ) يشاُء إىل ( حتقق األوىل و تبدل الثانية واوا مكسور ة  الثانية

حتقيق األوىل ، والوجهان ِف  والثانية مكسورة فاحلكم هو : مضمومة / عندما تكون اهلمزة األوىل3

 دال هو املقدم ِف األداء.اهلمزة الثانية ، اإلبدال والتسهيل ، واإلب

إبدال  , و حتقيق األوىل / عندما تكون اهلمزة األوىل مكسورة والثانية مفتوحة فاحلكم هو :1

 من جنس حركة ما قبلها ) حيث اهلمزة مكسورة و يناسبها الياء (  الثانية

 ُء  فال وجود هلا ِف القرآن5
ِ
 / وأما الصورة اخلامسة و هي املكسورة فاملضمومة ء

 تنبيهات حول أحكام اهلمز : 

* تكون اهلمزة األوىل دائَم حمققة ويتغري حكم اهلمزة الثانية سواء ِف اهلمزتني من كلمة أو من كلمتني 

 ، وسواء ِف املتفقتني ِف احلركة أو املختلفتني . 

 إِن كنتم( ] البقرة: 
ِ
 إن أردن( ]31* ِف موضعني من القرآن الكريم  ) هؤالء

ِ
[. 33النـور:  [. ) البغاء

 وهـو السـكون ، احلكم ِف اهلمزة الثانية الوجهان ) إبداهلا ياء مع املد ست حركـات اعتـدادا باألصـل

وتسهيلها ( ، وروي عن ورش فيهَم وجه ثالث وهو إبداهلا ) أي اهلمزة الثانية( ياًء خفيفة الكرسـ) أو 

 خمتلسة الكرس(

ة الثانية ياء مع القرص اعتدادا باحلركة العارضة وهي وله ِف ) البغاء إن( وجه رابع وهو إبدال اهلمز

 الفتحة بسبب النقل ) إْن َأردن ـــــ إَنردن (

حركات( إذا وقـع 6* عند إبدال اهلمزة الثانية من اهلمزتني املتفقتني ِف احلركة يكون املد فيها طويال )

 متحر  بعدها ساكن صحيح ،ويكون فيها املد قرصا ) حركتان ( إذا وقع بعدها 
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مثل : )أأنذرهتم متد مدا طويال لسكون النون بعد اهلمزة املبدلة ( و ) هـؤالء إن متـد أيضـا مـدا طـويال 

 بسبب سكون النون بعد اهلمزة املبدلة ( .

 و ) جاَء َأَحدكم متد قرصا فقط لوجود املتحر  بعد اهلمزة املبدلة(

داهلا ياء مع املد ست حركات اعتدادا باألصل *  ِف اهلمزة الثانية من  ) النساء إن ( وجهان ، ) إب

وتسهيلها ( ، وروي عن ورش فيها وجه ثالث وهو اإلبدال مع املد قرصا اعتدادا  وهو السكون، 

 باحلركة العارضة وهي الكرسة بسبب التقاء الساكنني )إْن اتقيتن ـــ إنِتقيتن (    

 سهيل أو اإلبدال ، و ليس فيه نقل أو إسقاط* اهلمز املزدوج املختلف ِف احلركة ال يغري إال بالت

بالتسهيل أو اإلبدال أو النقل، وبالوجهني ) اإلبدال و التسهيل ( ِف بعض  اهلمز املفرد * يقرأ

 الالئي ( –ءأنتم  –الكلَمت ) أرأيت 

 جواز الوجهني )اإلبدال و التسهيل (  اهلمز املزدوج من كلمة )املتفق ِف احلركة( : * ِف

جواز الوجهني )اإلبدال و التسهيل ( باستثناء  مز املزدوج من كلمتني ) املتفق ِف احلركة ( :اهل * ِف

 )جاء ءال لوط ـــ جاء ءال فرعون ( 

يغري اهلمز فيه لإلبدال و التسهيل حسب  اهلمز املزدوج من كلمتني ) املختلف ِف احلركة ( : * ِف

انية ، وإن كانت األوىل مكسورة أبدلنا الثانية ،  وإن سهلنا الث األوىل مفتوحة نوع اهلمزة : فإن كانت

األوىل مضمومة ننظر ِف حركة اهلمزة الثانية فإذا كانت مفتوحة أبدلت ، وإذا كانت مكسورة  كانت

 جاز فيها الوجهان اإلبدال والتسهيل .

ءآقررتم، ءآنت، نحو: ءآْنذرهتُم، ءآنتم، ءآسلمتم،  * إذا جاء بعد اهلمزة الثانية املبدلة حرف ساكن

 حركات (  6ءآرباب، ءآسجد، ءآشكر، ءآختذ، ءآعجمي، آشفقتم ، فتمد مدا طويال مشبعا ) 

 أما إذا جاء بعدها متحر  فتمد قرصا ) حركتني ( كَم بينناه ِف أول تنبيه .
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 أحكام اهلمز املزدوج يف كلمة أو كلمتيملخص *        

الوجهان: اإلبدال) وهو املقدم(ـ  في اهلمزة الثانية ركة فاهلمزتان متفقتان ِف احل/ إذا كانت 1

 التسهيلو

 : إذا كانت اهلمزتان خمتلفتان ِف احلركة:  ننظر للهمزة األوىل / 2

 مفتوحة: ففي الثانية التسهيل فقط.  فإن كانت

 مكسورة: ففي الثانية اإلبدال فقط. إن كانتـ و 

 :  ةمضمومة: ننظر للهمزة  الثاني إن كانتـ و 

 مفتوحة : فإننا نبدل الثانية واوا مفتوحة فقط .  فإن كانتـ 

 فيها الوجهان :فمكسورة:  إن كانتـ و 

 الثانية واوا مكسورة . اهلمزة  لابدـ إ                                                   

  .بني بني هاتسهلـ و                                                    
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ثالثا: ثالث مهزات يف كلمة واحدة   

 ـ ليس ِف القرآن  من ذلك إالّ ثالث كلَمت وهي:

1.  أآهلتنا خري  [.51] الزخرف 

2.   أآمنتم94  :[.11/ الشعراء: 11/ طه: 123] األعراف 

3.   ءاآلن   :[11. 51] يونس. 

 حكم هذه الكلَمت الثالث: *

اهلمـزة األوىل, وتسـهل اهلمـزة الثانيـة وجهـا واحـدا ) أهاهلتنـا/  ) أآهلتنا / أآمنـتم( حتقـق فيهـا .1

 أهامنتم(.

[ فقرأها اإلمام ورش بنقل حركة اهلمزة إىل الالم وحذف  11,  51]يونس:95/ أما كلمة ) ءاآلن( 2

 اهلمزة مع األوجه الثالثة وهي إبداهلا ألفًا مع املدِّ والقرص وتسهيلها بني بني، وال خيفى أن له ِف مدِّ 

                                                           

منتم بثالث مهزات , األوىل والثانية مفتوحتان والثالثة ساكنة, ولقد أمجع القراء عىل إبدال ـ  إن كلمة ) أآمنتم( أصلها:  أأأْ 

الثالثة  حرف مد من جنس حركة ما قبلها , فأبدلت ألفا ) أأامنتم( , فتجتمع ِف هذه احلالة مهزتان مفتوحتان , فيصري للكلمة 

 حكَمن: 

 أهامنتمتسهيل الثانية مع حتقيق األوىل مع ثالثة البدل : 

  إال  يبقىاإلبدال: وهو إبدال الثانية ألفا فتصري )أْاْامنتم( فيجتمع ألفان : وهذا الجيوز ِف لغة العرب , لذلك ال

 حكم التسهيل ) وكلمة أآهلتنا هلا نفس حكم أآمنتم(.

عدها نون مفتوحة , وهي اسم مبني, هبمزة مفتوحة ِمدودة وب "آن "ـ  كلمة ) ءاآلن(: أ ْاآلن )  أٍاٍ ل أٍان( . أصل هذه الكلمة 1

للتعريف. ثم دخلت عليه مهزة االستفهام , فاجتمع فيها مهزتان مفتوحتان  "أل "علٌم عىل  الزمان احلارض, ثم دخلت عليه 

ف متصلتان األوىل مهزة استفهام, والثانية مهزة وصل, وقد أمجع أهل األداء عىل استبقاء اهلمزتني والنطق هبَم معا, وعدم حذ

إحدامها , ولكن ملا كان النطق هبمزتني متالصقتني  فيه يشء من العرس واملشقة أمجعوا عىل تغيري اهلمزة الثانية , وإن اختلفوا ِف 

كيفية هذا التغيري  , فمنهم من غرّيها بإبداهلا ألفا مع إشباع املد نظرا اللتقاء الساكنني, ومنهم من سهلها بني اهلمزة واأللف , 

ثم إن ورشا قد قرأ بنقل حركة اهلمزة التي بعد الالم إىل الالم مع حذف  جهان جائزان لكل من القراء العرشوهذان الو

 اهلمزة, وحينئذ يكون له ثالثة أوجه:
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البدل املغري بالنقل الواقع بعد الالم ثالثة أوجه القرص والتوسط والطول ، ولكن هذه األوجه الثالثة 

ِف البدل ال تتحقق عىل مجيع أوجه مهزة الوصل، بل تتحقق عىل بعضها دون البعض اآلخر، 

وستني  وخالصة ما ذكره العلَمء لورش ِف هذه الكلمة أن له فيها مخس حاالت مشتملة عىل )تسع

 وجها( وفق التفصيل اآليت :

 حاَلت ) ءاَلن ( عند ورش :

 :احلالة األوىل: )انفرادها عن بدل سابق عليها، أو واقع بعدها مع وصلها( وفيها سبعة أوجه 

ية مع املدِّ ست حركات وعليه ِف األلف ثالثة أوجه القرص،  األول: إبدال مهزة الوصل ألفا مدِّ

 .والتوسط، والطول

 .: تسهيل مهزة الوصل بني بني وعليه ِف األلف ثالثة أوجه القرص، والتوسط، والطولالثاين

ية مع القرص وعليه ِف األلف وجه واحد هو القرص  .الثالث: إبدال مهزة الوصل ألفًا مدِّ

 فيكون جمموع األوجه سبعا

 

 الم البدل مهزة الوصل

 (2/1/6أوجه )  3 املد طوال

                                                                                                                                                                                     

إبدال اهلمزة الثانية التي هي مهزة الوصل ألفا مع املد نظرا لألصل وهو سكون الالم, ولعدم االعتداد بالعارض  -1

 نقل حركة اهلمز إليها. وهو حتر  الالم بسبب

إبدال مهزة الوصل ألفا مع القرص طرحا لألصل, واعتدادا بالعارض وهو حتر  الالم بسبب نقل حركة اهلمزة  -2

 إليها.

 تسهيل مهزة الوصل بينها وبني األلف -3

املد. ولكن هذه  -سطالتو -* كَم ال خيفى أن لإلمام ورش ِف مّد البدل املغرّي بالنقل الواقع بعد الالم ثالثة أوجه: القرص

الوجوه الثالثة ِف البدل ال تتحقق  عىل مجيع أوجه مهزة الوصل بل تتحقق عىل بعضها دون البعض اآلخر, وخالصة ما ذكره 

 . (.116العلَمء لورش ِف هذه الكلمة أن له فيها مخس حاالت.   ) انظر البدور الزاهرة 
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 (2/1/6أوجه )  3 التسهيل

 القرص فقط املد قرصا

 :احلالة الثانية: )انفرادها عن بدل سابق عليها، أو واقع بعدها مع الوقف عليها( وفيها تسعة أوجه

ية مع املدِّ ست حركات وعليه ِف األلف ثالثة أوجه القرص،  األول : إبدال مهزة الوصل ألفا مدِّ

 .والتوسط، والطول

ي ة مع القرص وعليه ِف األلف ثالثة أوجه القرص، والتوسط، الثاين: إبدال مهزة الوصل ألفًا مدِّ

 .والطول

 .الثالث: تسهيل مهزة الوصل بني بني وعليه ِف األلف ثالثة أوجه القرص، والتوسط، والطول

 فيكون جمموع األوجه تسعة

  

 الم البدل مهزة الوصل

أوجه  ثالثة املد طوال

(2/1/6) 

أوجه  ثالثة املد قرصا

(2/1/6) 

أوجه  ثالثة هيلالتس

(2/1/6) 

احلالة الثالثة: )اجتَمعها مع بدل قبلها مع وصلها( ﴿ َأُثمَّ إَِذا َما َوَقَع َءاَمنُْتْم بِِه َءآآلَن ﴾ فله فيها ثالثة 

 :عرش وجهاً 

 .األول: قرص البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، وقرص األلف

ها ست حركات، وقرص األلفالثاين: قرص البدل ِف )آمنتم(   .وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

 .الثالث: قرص البدل ِف )آمنتم( وتسهيل مهزة الوصل بني بني، وقرص األلف
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ها، وقرص األلف  .الرابع: توسط البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

ها، ومدُّ األلفاخلامس: توسط البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا م  .ع مدِّ

 .السادس: توسط البدل ِف )آمنتم( وتسهيل اهلمزة بني بني، وقرص األلف

 .السابع: توسط البدل ِف )آمنتم( وتسهيل اهلمزة بني بني، وتوسط األلف

 .الثامن: توسط البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، وقرص األلف

ها، وقرص األلفالتاسع: مدُّ البدل ِف )آمن  .تم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

ها، ومدُّ األلف  .العارش: مدُّ البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

 .احلادي عرش: مدُّ البدل ِف )آمنتم( وتسهيل اهلمزة بني بني، وقرص األلف

 .مدُّ األلفالثاين عرش: مدُّ البدل ِف )آمنتم( وتسهيل اهلمزة بني بني، و

 الثالث عرش: مدُّ البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، وقرص األلف

  

 الم البدل مهزة الوصل "آمنتم".البدل 

 تسهيل قرص                

 املد طوال

 املد قرصا

 

 قرص

 توسط
 قرص/ توسط التسهيل/ املد طوال

 قرص  املد قرصا

 طول
 قرص/ طول التسهيل/ املد طوال

 قرص  املد قرصا

 

احلالة الرابعة: )اجتَمعها مع بدل قبلها مع الوقف عىل )آآلن(( ﴿ َأُثمَّ إَِذا َما َوَقَع َءاَمنُْتْم بِِه َءآآلَن ﴾  

 :فله فيها سبعة وعرشون وجهاً 
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 .األول: قرص البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، وقرص األلف

 . البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، وتوسط األلفالثاين: قرص

 .الثالث: قرص البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، ومدُّ األلف

ها، وقرص األلف  .الرابع: قرص البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

ها، وتوسط األلفاخلامس: قرص البدل ِف )آمنتم( وإبدال مه  .زة الوصل ألفًا مع مدِّ

ها، ومدُّ األلف  .السادس: قرص البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

 .السابع: قرص البدل ِف )آمنتم( وتسهيل مهزة الوصل بني بني، وقرص األلف

 .الثامن: قرص البدل ِف )آمنتم( وتسهيل مهزة الوصل بني بني، وتوسط األلف

 .اسع: قرص البدل ِف )آمنتم( وتسهيل مهزة الوصل بني بني، ومدُّ األلفالت

ها، وقرص األلف  .العارش: توسط البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

ها، وتوسط األلف  .احلادي عرش: توسط البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

 .م( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، ومدُّ األلفالثاين عرش: توسط البدل ِف )آمنت

 .الثالث عرش: توسط البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، وقرص األلف

 .الرابع عرش: توسط البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، وتوسط األلف

 .الوصل ألفًا مع قرصها، ومدُّ األلف اخلامس عرش: توسط البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة

 .السادس عرش: توسط البدل ِف )آمنتم( وتسهيل اهلمزة بني بني، وقرص األلف

 .السابع عرش: توسط البدل ِف )آمنتم( وتسهيل اهلمزة بني بني، وتوسط األلف

 .الثامن عرش: توسط البدل ِف )آمنتم( وتسهيل اهلمزة بني بني، ومدُّ األلف

ها، وقرص األلف التاسع عرش:  .مدُّ البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

ها، وتوسط األلف  .العرشون: مدُّ البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

ها، ومدُّ األلف  .الواحد والعرشون: مدُّ البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع مدِّ

 .البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، وقرص األلف الثاين والعرشون: مدُّ 
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 .الثالث والعرشون: مدُّ البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، وتوسط األلف

 .الرابع والعرشون: مدُّ البدل ِف )آمنتم( وإبدال مهزة الوصل ألفًا مع قرصها، ومدُّ األلف

 .البدل ِف )آمنتم( وتسهيل اهلمزة بني بني، وقرص األلف اخلامس والعرشون: مدُّ 

 .السادس والعرشون: مدُّ البدل ِف )آمنتم( وتسهيل اهلمزة بني بني، وتوسط األلف

 .السابع والعرشون: مدُّ البدل ِف )آمنتم( وتسهيل اهلمزة بني بني، ومدُّ األلف

 الم البدل مهزة  الوصل "آمنتم "البدل 

 التسهيل قرص

 ملد طوالا

 املد قرصا

 أوجه ثالثة 

(2/1/6) 

 التسهيل توسط

 املد طوال  

 املد قرصا

 ثالثة أوجه

(2/1/6) 

 التسهيل  طول

 املد طوال

 املد قرصا 

 ثالثة أوجه

 (2/1/6) 

َك احلالة اخلامسة: )اجتَمعها مع بدل واقع بعدها( ﴿ َءآآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبل ﴾...﴿ لَِتُكوَن ملَِْن َخْلفَ 

 :َءاَية ﴾ فله فيها ثالثة عرش وجهاً 

ها، وقرص األلف، وقرص البدل ِف )آية ية مع مدِّ  (األول: إبدال مهزة الوصل ألفًا مدَّ

ها، ومدُّ األلف، وتوسط البدل ِف )آية ية مع مدِّ  (الثاين: إبدال مهزة الوصل ألفًا مدَّ

ها، وقرص ا ية مع مدِّ  (أللف، ومدُّ البدل ِف )آيةالثالث: إبدال مهزة الوصل ألفًا مدَّ

ها، وتوسط األلف، وتوسط البدل ِف )آية ية مع مدِّ  (الرابع: إبدال مهزة الوصل ألفًا مدَّ

ها، ومدُّ األلف، ومدُّ البدل ِف )آية ية مع مدِّ  (اخلامس: إبدال مهزة الوصل ألفًا مدَّ
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 (السادس: تسهيل اهلمزة بني بني، وقرص األلف، وقرص البدل ِف )آية

 (لسابع: تسهيل اهلمزة بني بني، وقرص األلف، وتوسط البدل ِف )آيةا

 (الثامن: تسهيل اهلمزة بني بني، وقرص األلف، ومدُّ البدل ِف )آية

 (التاسع: تسهيل اهلمزة بني بني، وتوسط األلف، وتوسط البدل ِف )آية

 (العارش: تسهيل اهلمزة بني بني، ومدُّ األلف، ومدُّ البدل ِف )آية

ية مع قرصها، وقرص األلف، وقرص البدل ِف )آيةاحل  (ادي عرش: إبدال مهزة الوصل ألفًا مدَّ

  

 البدل ) آية( الم البدل مهزة الوصل

 طول

 ثالثة أوجه قرص

 (2/1/6) 

 توسط توسط

 طول طول

 تسهيل

 (2/1/6ثالثةأوجه ) قرص

 توسط توسط

 طول طول

 (2/1/6ثالثةأوجه ) قرص قرص         
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 تنبيه :

 ( من سورة 11ِف الرواية عىل الطالب أن يركز تركيزا كبريا عىل احلالة األوىل اخلاصة باآلية )

وأما باقي احلاالت  ،( من سورة يونس أيضا51يونس, وعىل احلالة الثالثة اخلاصة باآلية )

 فيكفي الطالب االطالع عليها.

 املد العارض للسكون لكننا مل نذكر كل حالة من هذه احلاالت السابق ذكرها هلا تعلق ب

 العارض لعدم اإلكثار عىل الطالب, فتنبه لذلك. 

 

 بـاب الفتح واإلمـالة

 

 

الفتح و اإلمالة لغتان صحيحتان نزل هبَم القرآن الكريم و قـرأ هبـَم رسـول اهلل صـىل اهلل عليـه وسـلم 

)مـا يـَمل جيـوز فتحـه ولـيس   ، أي :ونقلت إلينا بالتواتر إال أن الفتح هو األصل واإلمالة هي الفـرع

 .العكس(

تعريف الفتح  :هو فتح القارئ فاه باحلرف. نحو: أكل , فرض , رضب.

ه مـائال , ومنـه قـوهلم : أملـت الـرمح ؛  لغة:   : مصدر: أمال اليشء ُيميله ميال: أي صريَّ تعريف اإلمالة

 أي عوجته بعد أن كان مستقيَم  .

 الفتحة نحو الكرسة , و باأللف نحو الياء من غري قلب خالص .ب القارئهي أن ينحو  :اصطالحا

أقسام اإلمالة  : تنقسم اإلمالة إىل قسمني :

إمالة كربى ( : وهي االقرتاب من الكرس أكثر مع الفتحة , ومن الياء أكثر مع األلف .. 1

خـالص , وتسـمى ـ أو هي النطق باأللف قريبة من الياء , وبالفتحة قريبـة مـن الكرسـة مـن غـري قلـب  

 بطحا , أو إمالة حمضة , أو إضجاعا .
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 فقط عىل املشهور.  طه ـ وهذه ال وجود هلا ِف رواية ورش إالّ ِف اهلاء من 

إمالة صغرى( وبني األلف والياء . ،: هي التوسط بني الفتحة والكرسة . 2

 أو هي التوسط بني الفتح و اإلمالة الكربى .

وفـق ، أو بني بـني . وهـي املرويـة عـن اإلمـام ورش ِف القـرآن كلـه ، لطيفالت أو ،ـ وُتسمى : التقليل

 التفصيل اآليت:

 األلف املتطرفة املنقلبة عن الياء : وفيها حاالت:   

 اشرتى(  فهذه متال وجها واحدا . ،إذا كان قبلها ـ أي األلف املتطرفة ـ حرف الراء مثل:) القرى 

  ( :سـعى ،رمـى ،اهلدىإذا كان قبلها غري حرف الراء. مثل، ) فهـذه فيهـا الوجهـان ] الفـتح  ،أتـى

ِف السـور العرشـة ففيهـا التقليـل فقـط إال إذا  (96)واإلمالة [ باسـتثناء الكلـَمت التـي بـرؤوس اآلي

ففيهـا التقليـل فقـط , ألهنـا مـن ذوات  ذكراها اتصلت هبا هاء التأنيث ففيها الوجهان إال كلمة 

 الراء .

 وإن مل يكن أصلها يـاء :وهـي األلـف التـي ِف األسـَمء األعجميـة ، رسومة ياءاأللف املتطرفة و امل

 حييى .  ،عيسى ،مثل : موسى

 : األلف املتطرفة املنقلبة عن واو واملرسومة ياء 

 ففيها الوجهان : الفتح واإلمالة ويستثنى من ذلك:  العىل  ،ضحى مثل :  

  الفتح .فليس فيها إال، "النور"بسورة   زكى  ـ كلمة 

 ( ففيها اإلمالة فقط  ،استغنى ، ـ الكلَمت التي  برؤوس اآلي من السور العرشة  مثل : ) العىل ..

 إال إذا اتصلت هبا هاء التأنيث ففيها الوجهان 

 أّنى  ( ففيه الوجهان , باستثناء أربع كلَمت  ، بىل ، ما ُجهل أصل األلف فيه : نحو )متى

 لدى (. ،إىل ،عىل ،) حتى ففيها الفتح اتفـاقا وهي  :

                                                           

 العلق.  ،الضحى، الليل، الشمس، األعىل، عبس، النازعات، القيامة، ملعارجا، النجم، املجموعة ِف إحدى عرشة سورة: طه(  96)
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 األلف املتطرفة الزائدة للتأنيث: 

ُفعاىل [ . ـ  ، َفعاىل ،فِْعىل ، ُفـْعىل ، ـ لذوات األلف املتطرفة الزائدة للتأنيث مخسة أوزان هي:] َفْعىل

 كساىل . ، اليتامى ، الشعرى ، الدنيا، مثل : الّسلوى

 وحكمها : ،يتامى ،لشعرى( والوجهان لغري ذوات الراء ) دنياهو التقليل فقط لذوات الراء )مثل: ا

  كساىل ( ، إال اذا كانت رأس آية من من السور العرشة فيكون فيها التقليل وجها واحدا. 

 ( 97)كرسة إعراباأللف املتوسطة التي يليها راء متطرفة وكانت متصلة باأللف ومكسورة 

   وقفا ووصالاجلمع  فهذه متال قوال واحدا ولو اتصل بالراء ضمري, وميم

 [أقطارهم .، هار، أبصارهم، ديارهم ،النهار ] مثاله:

واملقدم هو ، [ ففيها الوجهان36النساء: ]ويستثني من ذلك كلمة : )اجلار( ِف موضعني من سورة*

 التقليل .

 تنبيهات :

 توسطة .* سميت األلفات املَملة بذوات الياء ألهنا ترسم ياء مهَم كان أصلها ماعدا األلف امل

الناهية . وكذلك  "ال"حذفت للجازم وهو  "ياء"* كلمة )متار( :ال إمالة فيها أصال ألن الم الفعل 

 كلمة )اجلوار( فال إمالة فيها أيضا . 

ألن كرسة الراء ليست كرسة إعراب, وإنَم هي ملناسبة ، كلمة )أنصاري( : ال إمالة فيها أصال أيضا* 

 الياء )ياء ضمري املتكلم ( .

* كلمة )مضاّر( : ال إمالة فيها  ألجل الفصل بني الراء املكسورة و األلف املتوسطة , ألن أصل 

 الكلمة ) مضـاْرر( فسكنت الراء األوىل و أدغمت ِف الثانية.

                                                           

 بارئكم.، و مثال  الكرس األصيل : نَمِرق ـ  97
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 : جيوز فيه الوجهان, و التقليل هو املقدم ."الشعراء"بسورة  (جبارين)لفظ * 

 الياء ) يَمل وجها واحدا بال خالف (  .:  املنصوب واملجرور ب(الكافرين)لفظ * 

* بعض حروف فواتح السور وهي :)ح , ر , ي  , هـ(.) فهذه احلروف متال وجها واحدا إال 

 فقط ففيها اإلمالة الكربى . طهاهلاء من 

 فال إمالة فيها .  ~يس من  "الياء"* ويستثنى أيضا 

 : يقلل وجها واحدا بال خالف.(التوراة)لفظ * 

رآها..( فيها تقليل الراء واهلمزة  ، رآه  ،لمة ) رأى(: مفردة أو مع ضمري نصب ) رآ ك* 

 معا مع ثالثة البدل قوال واحدا.

 * فإذا وليها ضمري رفع ) رأوا , رأيت ,...( أو تاء تأنيث )رأْت( فال تقليل فيها.

 دم .املق والتقليل هو، : فيها الوجهان "األنفال"بسورة  كلمة ) أراكهم (  *

)مع بقائها رسَم( فإن اإلمالة حتذف معهـا ,  لفظا*  إذا حذفت األلف املَملة اللتقاء الساكنني ِف الوصل 

 [  2]األنعــام: وأجــل مســًمى  [, 3]البقــرة :هــًدى للمتقــني  ســواء كــان الســاكن تنوينــا مثــل: 

 . [51] طه : ضًحى  [ , 11]احلرش: قًرى حمصنة [ , 11] الدخان:موىًل 

نـرى [ , 15] فصـلت: موسـى الكتـاب * إذا كان الساكن الذي بعد األلف املَملة غري تنوين مثـل: 

]  رأى القمــر [ , 11]ســبأ: القــرى التــي  [ , 120]البقــرة : هــدى اهلل [ , 55]البقــرة : اهلل 

 [ .11األنعام: 

و عـىل املنـون أمـال فـيهَم مًعـا أي ِف * فإذا  وقف القارئ عىل األلـف قبـل السـاكن ِف الكلمـة الثانيـة أ

ى  هًدى املنون وغريه مثل:   .مسمًّ
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 الوقف واالبتداء

 

 : باب الوقف عظيم القدر جليل اخلطر، ألنه ال يتأتى ألحد فهم كالم اهلل تعاىل  باب الوقف

وقد روي عن السلف ما  دلة الرشعية منه إال بمعرفته.وال معرفة معاين القرآن وال استنباط األ

َلَقْد ِعْشنَا ُبْرَهًة ِمْن »يرغب ِف تعلمه وتعليمه ، ومن ذلك ما روي عن عبد اهلل بن عمر انه كان يقول: 

وَرُة َعىَل حُمَمَّ  يََمَن َقْبَل اْلُقْرآِن، َوَتنِْزُل السُّ ٍد َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَيَتَعلَُّم َدْهِرَنا َوإِنَّ َأْحَدَثنَا ُيْؤَتى اإْلِ

َلَقْد َرَأْيُت »، ُثمَّ َقاَل: « َحاَلهَلَا َوَحَراَمَها، َوَما َينَْبِغي َأْن ُيوَقَف ِعنَْدُه فِيَها َكََم َتْعَلُموَن َأْنُتُم اْلُقْرآنَ 

تِِه إىَِل َخامِتَتِِه َما َيْدِري َما َأْمُرُه َواَل َزاِجُرُه، َواَل َما َينَْبِغي ِرَجااًل ُيْؤَتى َأَحُدُهُم اْلُقْرآَن َفَيْقَرُأ َما َبنْيَ َفاحِتَ 

َقلِ   (98) «َأْن ُيوَقَف ِعنَْدُه ِمنُْه َينُْثُرُه َنْثَر الدَّ

 (99)" فهذا احلديث يدل عىل أهنم كانوا يتعلمون األوقاف كَم يتعلمون القرآن. "اس:حّ . قال النّ 

 (100) "الرتتيل: ِتويد احلروف ومعرفة الوقف"قال:  -ورتل القرآن ترتيال  - وعن عيّل قوله تعاىل

ففي كالم عيل ريض اهلل عنه دليل عىل وجوب تعلمه ومعرفته وِف كالم ابن عمر  "قال ابن اجلزري:

برهان عىل أن تعلمه إمجاع من الصحابة ريض اهلل عنهم. وصح بل تواتر عندنا تعلمه واالعتناء به من 

 (101) "الصالح السلف

 

                                                           

 و صححه، ووافقه الذهبي. (101( رقم )  1/11رواه احلاكم ِف املستدر  )  (98)

 (.1/212للسيوطي ) اإلتقان ِف علوم القرآن(99)

 (.1/212للسيوطي ) اإلتقان ِف علوم القرآن(100)

 (.1/225)النرش ِف القراءات العرش(101)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 (102)" من متام معرفة القرآن معرفة الوقف واالبتداء."وقال ابن األنباري: 

ومن ثم اشرتط كثري من اخللف عىل املجيز أن ال جييز أحدًا إال بمعرفته "ولذلك قال ابن اجلزري :  

خذوها الوقف واالبتداء وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشريون إلينا فيه باألصابع، سنة أ

 (103)"كذلك عن شيوخهم األولني رمحة اهلل عليهم أمجعني

 تعريف الوقف الكفُّ واحلبس.  : لغة:الوقف 

: فهو عبارة عـن قطـع الصـوت عـن آخـر الكلمـة زمنـًا يتـنفس فيـه القـارئ عـادة بنيـة وأما اصطالحا

 استئناف القراءة ال بنية اإلعراض عنها .

  فائدة معرفة الوقف:*

 واستنباط األدلة الرشعية منه، ،ومعرفة معاين القرآن ، عىل فهم كالم اهلل تعاىلمعرفة الوقف تعني

 َرَشَد، فقد روي َأنَّ َرُجاًل َخَطَب ِعنَْد النَّبِيِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: َمْن ُيطِِع اهلَل َوَرُسوَلُه، َفَقدْ 

بِْئَس اخْلَِطيُب َأْنَت، ُقْل: َوَمْن  "ُسوُل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم: َوَمْن َيْعِصِهََم، َفَقْد َغَوى، َفَقاَل رَ 

 (104) "َيْعِص اهللَ َوَرُسوَلهُ 

وكان حقه أن  وإنَم قال له النّبي ذلك لقبح لفظه ووقفه إذ خلط املؤمن بالكافر ِف إجياب الرشد هلَم،

خريا إال أن النّبي  صىل اهلل عليه وسلم كره فرغم أن الرجل قصد  "ومن يعصهَم فقد غوى "يقول 

 قبح وقفه ولفظه وهبذا ونحوه يتبني أمهية معرفة الوقف ِف كتاب اهلل تعاىل ، وخطر اجلهل به. 

أنواع الوقف باعتبارات خمتلفة وهي : نواع: ينقسم الوقف إىل عدة أ

 أنواع الوقف بالنظر إىل الباعث عليه:  (105)ربعة أنواع:  و ينقسم هبذا االعتبار إىل أ

وقف اضطراري/ وهو الوقف عند ضيق النفس ونحوه.: 1

                                                           
(102)

 (.1/212للسيوطي ) اإلتقان ِف علوم القرآن

(103)
 (.1/225)النرش ِف القراءات العرش

اَلِة َواخْلُْطَبةِ  )كتاب اجلمعة /رواه مسلم ِف صحيحه (104)  (110)( رقم  َباُب خَتِْفيِف الصَّ

 .(155)ص ، مذكرة ِف أحكام التجويد لعبد الكريم مقيدش(131تيل)صينظر : أنوار السبيل إىل علم الرت (105)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

وهذا ملن جيمع القراءات فيقف عند كلمة ليعطف عليها أوجها أخرى مـن وجـوه : 8 وقف انتظاري/

 القراءات.

وقف اختباري/ وهو الوقف الذي ٌيطلب من القارئ بقصد امتحانه ِف كيفية الوقف عىل الكلمة. :3

وهـذا  وهو الـذي يقصـده القـارئ باختيـاره ومـن غـري عـروِض سـبب خـارجي. :4 وقف اختياري/

الوقف هو املقصود بالذكر وينقسم إىل أربعة أقسام بحسب التعلـق اللفظـي واملعنـوي: تـام، وكـاف، 

 وحسن، وقبيح بحسب التفصيل اآليت :

   : إىل أربعة ينقسم الوقف هبذا االعتبار أنواع الوقف بالنظر إىل التعلق اللفظي واملعنوي

 : (106) أقسام

ال لفظا وال معنى ولذلك سمي تامـا  وهو الوقف عىل كالم ال تعّلَق له بَم بعده. : (1 الوقف التام

 [3] الفاحتـة ملك يوم الديـن   ِف:  "الدين"وأكثر ما يوجد ِف رؤوس اآلي  كالوقف عىل لفظ 

ِـْم َوُأوَلئِـَك ُهـُم املُْْفلُِحـونَ  ُأوَلئَِك َعََّل ُهـًدى ِمـنْ  ِف :  "املفلحون"و كالوقف عىل لفظ    َرهبِّ

 . [5]البقرة:

ْكِر َبْعـَد   ِف قوله تعاىل:  "جاءين"*وقد يكون ِف وسط اآلي كالوقف عىل لفظ  نِي َعـِن الـذِّ َلَقْد َأَضلَّ

َوَكـاَن   فهذا متام حكاية قول الظـامل ومتـام املعنـى ،وأمـا متـام اآليـة فهـو قـول اهلل تعـاىل:   إِْذ َجاَءيِن 

ْيَطاُن لِْْلِْنَساِن َخُذوًَل   . الشَّ

َحتَّـى إَِذا َبَلـَ  َمْطلِـَع  من قوله تعـاىل:  "كذلك"* وقد يكون بعد متام اآلية بكلمة كالوقف عىل لفظ 

ا ْم ِمْن ُدوِِنَا ِسرْتً ْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعََّل َقْوم  ََلْ َنْجَعْل هَلُ من قولـه  "بالّليل"وعىل لفظ  "َك لِ ذَ * كَ  الشَّ

وَن َعَلْيِهْم ُمْصـبِِحيَ  تعاىل:  ُكْم َلَتُمرُّ ْيـِل *  َوإِنَّ  مـن قولـه تعـاىل:  "وزخرفـا"وعـىل لفـظ  "  َوبِاللَّ

ًرا َعَلْيَهــا َيتَّكُِئــونَ  ِْم َأْبَواًبــا َوُِسُ ِِ  "مصــبحني"و "ســرتا". فــإن متــام اآليــة ِف كــل  َوُزْخُرًفــا*  َولُِبُيــو

 ."وزخرفا" "وبالليل" "كذلك"ومتام املعنى بلفظ  "يتكئون"و

                                                           

 .(155ــ  131أنوار السبيل إىل علم الرتتيل)ص .(155)ص مذكرة ِف أحكام التجويد لعبد الكريم مقيدش(106)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 *ويكون الوقف الّتام ِف أواخر السور أيضا وهو واضح .

حكـمه  جيوز الوقف عليه واالبتداء بَم بعده.: 

الوقف الكايف :   (2

أو هو الوقف عىل مـا تـّم ِف نفسـه  وهو الوقف عىل كالم له تعلق بَم بعده من جهة املعنى دون اللفظ،

بعده معنًى ال لفظا ، وُسمي كافيـا لكفايتـه مـع وجـود التعلـق املعنـوي. ويوجـد ِف رؤوس  وتعلق بَم

وِف أثنائهـا   َوبِاآْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُونَ   ،  َوِِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ  اآلي كالوقف عىل نحو قوله تعاىل: 

َعىَل ُقُلـوهِبِْم َوَعـىَل َسـْمِعِهْم َوَعـىَل اهلُل َتَم َخ  ِف قوله تعاىل :  "قلوهبم "كالوقف عىل نحو قوله تعاىل:

ِـْم َوُأوَلِئـَك  ِف قوله تعاىل "رهبم"وكالوقف عىل لفظ ، َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة  ُأوَلِئَك َعىَل ُهًدى ِمـْن َرهبِّ

 [5]البقرة:  ُهُم املُْْفلُِحونَ 

حكمه .: حيسن الوقف عليه واالبتداء بَم بعده كالوقف التام

 الوقف اَلسن: (3 

وهو الوقف عىل ما تّم ِف نفسه وتعلق بَم بعده لفظا ومعنى  ولكن الوقف عليه يؤدي معنى صـحيحا 

ِف نفسه، وسمي حسنا حلسن الوقف عليه ألنه أفهم معنى حيسـن السـكوت عليـه ويوجـد ِف رؤوس 

العـاملني(وعىل )الـرمحن( اآلي وِف أثنائها كالوقف الكاِف ،ومثاله: الوقـف عـىل ) احلمـد هللّ( وعـىل ) 

 وعىل ) الرحيم(وشبهه . 

؛ إال إذا كان رأس آية ،وال جيوز االبتداء بَم بعده لتعلقه به لفظا ومعنى ،: حيسن الوقف عليه حكمه

وهذا هو املشهور عند  ،أم مل يوجد ،سواء وجد تعلق لفظي ، ألن الوقف عىل رؤوس اآلي سنة

لنصوص عليه متوافرة لوروده عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وا ،وأهل األداء،( 107) مجهور العلَمء 

َا ُسِئَلْت َعْن ِقَراَءِة َرُسوِل اهلِل َصىلَّ اهلُل كَم وسلم  ِف حديث ُأمِّ املؤمنني ُأمِّ َسَلَمَة ريض اهلل عنها ، َأهنَّ

                                                           

سلمة ريض اهلل عنها  منع مجاعة من العلَمء الوقف عىل رؤوس اآلي ِف مثل ما ذكرنا لتعلقها بَم بعدها ومحلوا ما ِف حديث أم(  107)

 عىل أن ما فعله صىل اهلل عليه وسلم إنَم قصد به بيان الفواصل ال التعبد.
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

ِحيمِ  بِْسمِ }َكاَن ُيَقطُِّع ِقَراَءَتُه آَيًة آَيًة:  "َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَلْت:  مْحَِن الرَّ احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ }[ 1]الفاحتة:  {اهلِل الرَّ

ِحيمِ } [8]الفاحتة:  {اْلَعاملنَِيَ  مْحَِن الرَّ ينِ } [1]الفاحتة:  {الرَّ  (108) " {َمالِِك َيْوِم الدِّ

 وال شّك أن اتباع هدي رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وسنته أوىل، غري أن هذا الوقف عىل رؤوس 

َفَوْيٌل  اآلي  مرشوط بأن يكون القارئ مستمرا ِف قراءته فلو قطع قراءته وأهناها عند قوله تعاىل :

من غري عذر كان الوقف قبيحا ويمنع منه إلهيام خالف املعنى املراد ،بل وحيرم إن لِْلُمَصلِّنَي 

 تعمده.

الوقف القبيح : وهو عىل ثالثة أنواع: (1

 ناه لتعّلقه بَم بعده لفًظا ومعنًى ، وسمي قبيحا لقبح الوقف عليه / الوقف عىل ما مل يتم مع1 

لعدم متام الكالم وعدم فهم املعنى ملا فيه من التعلق اللفظي واملعنوي معا ،كالوقف عىل املضاف 

 "مالك"دون املضاف إليه أو عىل  املبتدأ دون خربه ، أو فعل دون فاعله،ومثاله: الوقف عىل لفظ 

،أو {اهدنا الرصاط املستقيم}من قوله تعاىل:  "الرّصاط"،الوقف عىل لفظ  {الدينمـالك يوم }من

 ...{إنَم يتقبل اهلل من املتقني}من قوله تعاىل:  "يتقبل"الوقف عىل لفظ 

وما شاكلها إال  ،ال جيوز للقارئ أن يتعمد الوقف عىل يشء من هذه الوقوف  حكمه:

 ،ويسمى حينئذ الوقف االضطراري ،و نيسانأ ،أو عجز ،أو عطاس ،سفَ كضيق نَ   ؛لرضورة

وهو مباح للقارئ كَم تقدم .فإذا ذهبت الرضورة امللجئة  إىل مثل هذا الوقف يبتدئ بالكلمة 

وإال فيبتدئ بَم يفيد معنى  ،إن صلح االبتداء هبا ،التي وقف عليها ويصلها بَم بعدها

 صحيح.

َا الَِّذيَن  لوقف عىل قوله تعاىل: / الوقف عىل كالم أفاد معنى غري مقصود رشعا ، كا2 َيا َأُّيُّ

اَلَة  وليس كذلك ،أو  ،وذلك ألنه يوهم النهي عن أداء الصالة مطلقا آَمنُوا ََل َتْقَرُبوا الصَّ

ر  َيطرُِي بَِجنَاَحْيِه  ِف قوله تعاىل:  "بجناحيه"الوقف عىل لفظ 
ة  يِف اأْلَْرِض َوََل َطائِ َوَما ِمْن َدابَّ

                                                           

 (، بسند صحيح.86523( رقم )11/206)رواه أمحد ِف مسنده (108)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

ألن ذلك يوهم نفي ما هو مشاهد من خملوقات اهلل وهذا ال جيوز ،أو  ُأَمٌم َأْمَثاُلُكْم  إَِلَّ 

ْم َعَذاٌب َشِديٌد َوالَِّذيَن آَمنُوا  من قوله تعاىل:  "والذين آمنوا"الوقف عىل  الَِّذيَن َكَفُروا هَلُ

ْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكبرٌِي  اِت هَلُ اَِلَ يوهم دخول املؤمنني مع الكافرين ِف  ألنه َوَعِمُلوا الصَّ

 العذاب الشديد وليس كذلك...

 حكمه:ال جيوز الوقف عليه إال لرضورة ،ويأثم متعمده .

/الوقف عىل ما أفاد معنى قبيح ،و أقبح من القبيح الوقف عىل ما فيه سوء األدب مع اهلل 3

َب اهلل إِنَّ  ِف قوله تعاىل: "يستحيي "تبار  وتعاىل كالوقف عىل لفظ  ََل َيْسَتْحيِي َأْن َيْْضِ

اهللُ َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر وَ  ِف قوله تعاىل:  "واهلل"أو الوقف عىل لفظ اجلاللة ، َمَثاًل َما َبُعوَضةً 

   ََل َُّيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِِيَ 

أّنـه ال إلـه  فاعلم وكالوقف عىل النفي الذي بعده إثبات قبل ذكر اإلثبات كَم ِف قوله تعاىل: 

ِف قولـه تعـاىل:  "أرسـلنا   "أو الوقـف عـىل لفـظ "إله  "إن وقف القارئ عىل لفظ  إال اهلل 

 ًوما أرسلناك إَل مبرشا ونذيرا ... 

حكمه: ال جيوز الوقف عليه اختيارا وجيوز الوقف عليه لرضورة ولكنـه ال جيـوز االبتـداء بـَم 

 بعده بل يبتدئ 

بَم قبلها.أما إذا تعمد القارئ  الوقف عىل هذا النوع وقصد معناه فقد كفر  بالكلمة املوقوف عليها أو

 و العياذ باهلل وال يفعل ذلك مسلم قبله مطمئن باإليَمن.

 تنبيهات: 

* املراد بـالتعلق املعنـوي أن يتعلـق املتقـدم باملتـأخر مـن جهـة املعنـى ال مـن جهـة اإلعـراب. واملـراد 

دم باملتأخر من حيث اإلعـراب كـأن يقـف عـىل املوصـوف دون الصـفة بالتعلق اللفظي أن يتعلق املتق

وعىل املعطوف عليه دون املعطوف وعىل املضاف دون املضاف إليه وما إىل ذلـك. ويلـزم مـن التعلـق 

 اللفظي التعلق املعنوي وال يلزم العكس.
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، "املضاف إليهال جيوز الوقف عىل املضاف دون "* قال ابن اجلزري ِف املراد من قول أهل الفن :

إنَم يريدون به اجلواز األدائي، وهو الذي حيسن ِف القراءة ويروق ِف التالوة، وال يريدون "وشبهه: 

بذلك أنه حرام وال مكروه، اللهم إال أن يتعمد ذلك أو يقصد به حتريف القرآن وخالف املعنى الذي 

 ."أراده اهلل فإنه يكفر فضاًل عن أن يأثم

أو يتأوله  ،أو يتكلفه بعض القراء ،ليس كل ما يتعسفه بعض املعربني"النرش: *قال ابن اجلزري ِف 

ِما يقتيض وقفًا وابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه، بل ينبغي حتري املعنى  ،بعض أهل األهواء

عىل    "موالنا فانرصنا"واالبتداء  بـ   "وارمحنا أنت  "األتم والوقف األوجه وذلك نحو الوقف عىل 

َنا َعََّل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ  ى النداء ِف قوله تعاىل:معن نَا َأْنَت َمْوََلَنا َفاْنُُصْ ، ونحو َواْغِفْر َلنَا َواْرمَحْ

َفَكْيَف إَِذا َأَصاَبْتُهْم ِف قوله تعاىل: "باهلل إن أردنا"ويبتدئ بـ    "ثم جاءو  حيلفون"الوقف عىل 

َمْت َأْيِدُّيِ  يا بني "، والوقف عىل  إِْن َأَرْدَنا إَِلَّ إِْحَساًنا َوَتْوفِيًقا هللِْم ُثمَّ َجاُءوَك َْحْلُِفوَن بِاُمِصيَبٌة باَِم َقدَّ

َوإِْذ َقاَل ُلْقاَمُن َِلْبنِِه َوُهَو   عىل معنى القسم،ِف قوله تعاىل: "باهلل إن الرش  "ويبتدئ بـ    "ال ترش 

ْك بِا َك َلُظْلٌم َعظِيٌم  هللِ َيِعُظُه َيا ُبنَيَّ ََل ُترْشِ ْ ، ...فكله تعسف ومتحل وحتريف للكلم عن إِنَّ الرشِّ

 مواضعه .

*يغتفر ِف طول الفواصـل والقصـص واجلمـل املعرتضـة ونحـو ذلـك، أوِف حالـة مجـع القـراءات أو 

ن قراءة التحقيق والرتتيل ما ال يغتفر ِف غريها، فربَم أجيز الوقـف واالبتـداء لـبعض مـا ذكـر، ولوكـا

 لغري ذلك مل يبح، وهذا الذي سَمه بعض أهل العلم باملرخص رضورة.

ومل جيز  ،س واحدفَ أو القصة ِف نَ  ،ملا مل يمكن للقارئ أن يقرأ السورة "قال ابن اجلزري ِف النرش:

حالة الوصل بل ذلك كالتنفس ِف أثناء الكلمة وجب حينئٍذ اختيار وقف  ،التنفس بني كلمتني

وتعني ارتضاء ابتداء بعد التنفس واالسرتاحة، وحتتم أن ال يكون ذلك ِما خيل  للتنفس واالسرتاحة

 (109) "باملعنى وال خيل بالفهم

                                                           

 (1/221العرش) القراءات ِف (النرش109)
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* وضع العلَمء عالمات للوقف واالبتداء ، أشري إليها ِف املصاحف ) املرشقية ( برمـوز ،منهـا: كلمـة 

بعض ـ ، وكذلك عالمـة ج وعالمـة : صىل أو صيل ـ كَم يقول البعض ـ وكلمة قىل أو قيل ـ كَم يقول ال

و  (،قـىل)و (،مـ ، هذه العالمات وضعها العلَمء عىل مكان الوقف الذي يوقف عليه ، فكلمـة ) صـىل

: وقـف جـائز وإنـَم الوصـل أوىل . (صـىل )ج ( من عالمات الوصل اجلائزة ، إال أهنم قالوا إن كلمة )

ج (  : فيستوي الوقف والوصل فـيَم )ما عالمة : فوصل جائز وإن كان الوقف أوىل . أ (قىل)أما كلمة 

: إذا وضعت عىل كلمة فالوقف عندها وقـف الزم ووقـف املعانقـة ويشـار (مـ )فيه عالمة اجليم . أما 

 (.  )إليه بثالث نقط ، بالرمز

فهـو الـذي لـو ُوِصـل طرفـاه ألَْوَهـَم معنـى غـري املعنـى املـراد ،وسـمي الزمـا / فأما الوقف الالزم 1

َواَل  }من قولـه تعـاىل: "وال حيزنك قوهلم"وحتتمه لزوما أدائيا ال رشعيا .ومثاله : الوقف عىل  للزومه

َة هللَِِّ مَجِيًعا ُزْنَك َقْوهُلُْم إِنَّ اْلِعزَّ ـِذيَن  }مـن قولـه تعـاىل  "يسـمعون"وكـالوقف عـىل {حَيْ ـََم َيْسـَتِجيُب الَّ إِنَّ

 ...{ُثمَّ إَِلْيِه ُيْرَجُعونَ  اهلُلَيْسَمُعوَن َواملَْْوَتى َيْبَعُثُهُم 

فهو الذي يكون عنده الوقف والوصل جائزان من غـري تـرجيح ألحـدمها عـىل /وأما الوقف اجلائز 2

 اآلخر وهو كثري ِف القرآن الكريم.

 فمعناه أن جيتمع وقفان ِف حمل واحد يصح الوقـف عـىل أحـدمها دون اآلخـر،/ وأما وقف املعانقة 3

َذلِـَك  }ِف قولـه تعـاىل: "فيـه"أو عـىل  "ال ريـب" ومثالـه الوقـف عـىل راقبـة.ويسمى أيضـا بوقـف امل

َواَل  }ِف قولـه تعـاىل: "أحسـنوا "و "التهلكـة"،وكـالوقف عـىل {اْلكَِتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهـًدى لِْلُمتَِّقـنَي 

بُّ املُْ 
 ...  {ْحِسننَِي ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إىَِل التَّْهُلَكِة َوَأْحِسنُوا إِنَّ اهللََّ حُيِ

 الوقف اهلبطي ) وختتص به مصاحف املغاربة ( :  *

سمي كذلك نسبة إىل اإلمام العامل أبو عبـد اهلل حممـد بـن أيب مجعـة الصـَميت الفـايس اهلبطـي ـ نسـبة إىل 

قبيلة اهلبط باملغرب ـ كان رمحه اهلل عاملا بالنحو والفرائض ،وكان أسـتاذا مقرئـا عاملـا بـالقراءات ،مـن 
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م بمدينة فـاس  1521هـ املوافق لـ  130توِف ـ رمحه اهلل ـ سنة  "تقييد وقف القرآن الكريم "أهم آثاره 

 املغربية .

واملقصود بـالوقوف اهلبطيـة ، مـواطن الوقـف ِف املصـحف املغـريب كـَم وردت عـن اإلمـام اهلبطـي ،  

احف املتداولـة بحـرف صـاد وقـد أشـري إليهـا ِف املصـ "تقييد وقف القرآن الكريم "أخذت من كتابه 

 صغري إشارة إىل اسم فعل األمر )صه( ويراد به )قف(.

 أسباب وضع الوقوف اهلبطية:*

مل يذكر اإلمام اهلبطي وال تالميذه من بعده ،األسباب التي جعلته يضـع هـذه الوقـوف غـري ان بعـض 

 اليه:الباحثني اجتهدوا ِف بيان الدواعي امللجئة اىل ذلك ،وهذه مجلة ما ذهبوا 

هـو إعانـة أهـل اإلرداف أثنـاء مجعهـم  ،/ يبدوا انه مـن األسـباب التـي أدت إىل وضـع هـذا التقييـد1

واسـرتجاع الـنفس  ،متكـنهم مـن االسـرتاحة ،عىل إجياد وقوف صـحيحة ،أو العرش ،القراءات السبع

لوجـوه واسرتجاعهم اآليات التي يغلب عليها الطول ،ألجل اسـتيعاب مـا فيهـا مـن ا ،عند تكرارهم

 واستقصاء ما فيها من القراءات .

/ جهل بعض الطلبة باللغة العربية ،وقلة إدراكهم ملعاين القرآن ،أدى إىل انحراف ِف التالوة ،إذ قـد 2

أو يصل ما ال جيوز وصله ،ِما قد يؤدي إىل فسـاد املعنـى  يقف أحدهم عىل غري ما ينبغي الوقف عليه،

 ا أولئك الطلبة ،لتجنب الوقوف الفاسدة. ، فوضع اإلمام تلك الوقوف ليلتزم هب

 /حاجتهم ِف القراءة اجلَمعية إىل وقوف متفق عليها لتنظيم قراءهتم وقفا وابتداء بصوت واحد.3

 :الوقف عَّل الكلمة الصحيحة اآلخر 

وهـو األصـل ِف الوقـف إذ ال جيـوز بحـال الوقـف باحلركـة الكاملـة. يقـول :  / الوقف بالسكونأوَل

 جلزري ِف مقدمته:احلافظ ابن ا

 وحاذر الوقف بكل احلركه * إال إذا ُرمت فبعُض احلركه 

ْوم:  ثانيا  / الوقف بالرَّ

ْوم لغة  هو الطلب  : الرَّ
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هو تضعيف الصوت باحلركة حتى يذهب معظم صوهتا وقال بعضهم هو تبعيض احلركة : اصطالحا

 لث أي أن املحذوف من احلركـة ثلثيهـا،أي اإلتيان ببعضها، وقدر العلَمء البعض الذي يؤتى به،  بالث

ْوم ِف املرفـوع واملجـرور مـن  ونظرا لقرصـ زمنهـا يسـمعها القريـب دون البعيـد ويكـون الوقـف بـالرَّ

املعرب وِف املضموم واملكسور من املبني سواء أكان احلرف املوقوف عليه خمففًا أم مشددًا أم مهمـوزًا 

 وشبهه.{والفجرِ }و{باهللِ}وعىل  {نستعنيُ }و{نعبدُ }ومثاله: الوقف عىل  أم غري مهموز،

 م : وْ تنبيهات حول الرَّ 

فالروم عند "ا ، قال ابن اجلزري ِف كتابه النرش :ْومً * جرت عادة علَمء اللغة تسمية االختالس رَ 

وغري اإلخفاء أيضًا. واالختالس واإلخفاء عندهم ـ أي عند علَمء اللغة ـ   ،القراء غري االختالس

وتبعهم ِف ذلك بعض املصنفني ِف فن التجويد تساهال ،كَم أفاد صاحب البدور الزاهرة ، (110) "واحد

 (111) "...وعىل املذهب الثاين ال يكون فيه إال الروم املعرب عنه باإلخفاء أو االختالس"قال:

 ،احلركة هو النطق بثلثي احلركة بينَم الروم هوالنطق بثلث:االختالس ِف اصطالح القراء واحلقيقة أن

 فهَم يشرتكان ِف تبعيض احلركة لكنهَم خيتلفان فيَم يأيت :

/  أن الثابت من احلركة ِف االختالس أكثر من الذاهب ، أما الروم فان الثابت فيه من احلركـة أقـل 1 

 من الذاهب.

 /كَم أن الروم ال يكون ِف فتح وال نصب ،أما االختالس فيكون ِف كل احلركات .2

 لوقف فقط ، أما االختالس فال خيتص بالوقف./ ويكون الروم ِف ا3 

ْوم ِف احلرف املنون ويشرتط فيه أال يكون منصوبًا نحو  وأال يكـون ِف "سـميعًا "* يكون الوقف بالرَّ

 فإن التنوين ِف هذين يبدل ألفًا ِف الوقف. "هًدى"االسم املقصور نحو 

                                                           

 (2/126العرش) القراءات ِف النرش(110)

 (.16لعبد الفتاح القايض)ص رةالبدور الزاهرة ِف القراءات العرش املتوات(111)
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ْوم ِف املنَـَوْن بحـذف التنـوين كحذفـه حالـة الوقـ  }ف بالسـكون   نحـو ويكون الـرَّ
ٍ
واهلل } {مـن سـوء

 وما إىل ذلك. {عىل بعضٍ } {من حٍق } {دفءٌ } {وآمنهم من خوٍف } {ليس كمثله يشءٌ } {قديرٌ 

ْوم مثل الوصل. ْوم ال يكون إال مع القرص. وذلك ألن الرَّ  لوقفنا ببعض احلركة * الرَّ

 عارضة  كالتايل : * الروم ال يكون اال ِف احلركات األصلية وال يكون ِف احلركات ال

ْوم عند الوقف عىل نحو كلمة يومئٍذ ،وحينئٍذ الن الذي حتركـت مـن أجلـه الـذال وهـو  * ال جيوز الرَّ

فلـم  "يومئـذْ "التنوين ،قد سقط ِف الوقف وانفصل ِما قبله فرجعت الذال إىل أصـلها وهـو السـكون 

ن الكرسـة فـيهَم أصـل هلـَم وهـو فبالروم ال "جوارٍ " و "غواشٍ " وأّما الوقف عىل نحو جيب فيه روم،

 وحينئذ(فالكرسة فيهَم اللتقاء السـاكنني ولـيس أصـال، جواري ــ بينَم ِف )يومئذ، السكون ــ غوايش،

فـان  ورسدنـا القصـة مل تكـن الـذال إال سـاكنة فتبقـى عـىل سـكوهنا،" جئتك يومئْذ كان كذا"فلو قلنا 

 .  "ومئٍذ يا هذاجئتك ي"حذفت القصة دخل التنوين عوضا منها فقلنا 

ألن الذي حتركـت لـه  "ولقُد استهزئ" من "الدال"و "قُل ادعوا" من "قل"* ال جيوز الروم ِف مثل 

الدال والالم قد انفصل ِمّا قبلـه بـالوقف عـىل مـا قبلـه فـال تقـدير لـه ِف الوقـف )أي بمجـرد الوقـف 

اكنني (فالوقف ِف مثل هذا يكـون عليهَم زال سبب احلركة الذي هو إما النقل وإما الكرس اللتقاء الس

 بالسكون ال غري

إما للنقل نحـو الـالم مـن قولـه  ،م ِف الكلَمت التي حركت ِف الوصل بحركة عارضةوْ * ال جيوز الرَّ  

أن أنـذِر }، وإمـا للـتخلص مـن التقـاء السـاكنني كـالراء مـن نحـو قولـه تعـاىل:  {قـُل اوحـي}تعاىل: 

وقولـه جـل  {وتقطعـت هبـُم ااَلسـباب }ِف نحـو قولـه تعـاىل: وإما ميم اجلمع قبـل السـاكن  {الناس

 . ويكون الوقف عليها بالسكون الغري.{وال هتنوا وال حتزنوا وأنتُم ااَلعلون }شأنه:

سـواء }* ال جيوز الروم  عند الوقف عىل ميم اجلمع املوصولة بـواو لفظيـة ِف الوصـل كقولـه تعـاىل: 

 .{عليهُم أاْنذرهتم
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كـَم  "كالصالة والزكاة واجلنـة واملغفـرة"أيضا ِف تاء التأنيث املرسومة هاء مربوطة * وال جيوز الروم 

فهـذا ونحـوه يوقـف عليـه بالسـكون املحـض  {واهلل يدعوا إىل اجلنـة واملغفـرة بإذنـه}ِف  قوله تعاىل: 

 باإلمجاع وال يدخله روم .

غـري صـوت بعـد النطـق  اإلشَمم اصطالحا هـو عبـارة عـن ضـم الشـفتني مـن  /الوقف باإلشامم:ثالثا

باحلرف األخري ساكنًا إشارة إىل الضم، وهو يرى بالعني وال يسـمع، ويكـون ِف املرفـوع مـن املعـرب 

 "نعبدُ "وعىل  "نستعنيُ "وِف املضموم من املبني، نحو الوقف عىل 

 تنبيهات حول اإلشامم :

فـيهَم ِف الوصـل بيـنَم مهـا *ال يكون اإلشَمم ِف املفتوح وال ِف املكسور الن ذلك يوهم حركة الضـم 

ليسا كذلك ،و قد لوحظ عند بعض القراء فعله وخاصة ِف احلروف املفخمـة كاإلشـَمم ِف الـالم مـن 

عنــد الوقــف عليهــا وكــذا ِف اجلــيم مــن  "الــرحيم" أو ِف احلــاء مــن "الــرمحن" وِف الــراء مــن "اهلل"

 به القارئ لذلك.فليتن "م u ــ   الرج"و، "م u ـ    الرح"فتلفظ خطًأ "الرجيم "

قـُل " مـن "قـل"* االشَمم ال يكون اال ِف احلركات االصـلية مثـل الـروم فـال جيـوز اإلشـَمم ِف مثـل 

 كَم تقدم ِف الرْوم. "ولقُد استهزئ "من "الدال" و "ادعوا

* ال جيوز اإلشَمم ِف الكلَمت التي حركت ِف الوصل بحركة عارضة إما للنقل نحـو الـالم مـن قولـه 

أن أنـذِر }، وإمـا للـتخلص مـن التقـاء السـاكنني كـالراء مـن نحـو قولـه تعـاىل:  {ُل اوحـيقـ}تعاىل: 

وقولـه جـل  {وتقطعـت هبـُم ااَلسـباب }وإما ميم اجلمع قبـل السـاكن ِف نحـو قولـه تعـاىل:  {الناس

 .ويكون الوقف عليها بالسكون الغري. {وال هتنوا وال حتزنوا وأنتُم ااَلعلون }شأنه:

سـواء }َمم  عند الوقف عىل ميم اجلمع املوصولة بواو لفظية ِف الوصل كقولـه تعـاىل: * ال جيوز اإلش

 .{عليهُم أاْنذرهتم

كـَم ِف  "كالصـالة والزكـاة واجلنـة واملغفـرة"*و ال جيوز اإلشَمم ِف تاء التأنيث املرسومة هاء مربوطة 

ف عليه بالسكون املحض باإلمجـاع فهذا ونحوه يوق {واهلل يدعوا إىل اجلنة واملغفرة بإذنه}قوله تعاىل: 

 وال يدخله روم .
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ْوم واإلشَمم ِف الوقف لتبيني احلركة كيف كانت ِف الوصل .  *استعملت العرب الرَّ

ْوم  ْوم دليل قوي عىل أصل احلركة ِف الوصل ،واإلشَمم دليل ضعيف عـىل ذلـك الن أصـل الـرَّ * الرَّ

 أظهر للحركة من أصل اإلشَمم .

ذف: / الوقف باَلرابعا ويكون ِف أربعة مواضع:

إنـه لقـرآن كـريٌم ِف }ِف قولـه تعـاىل:  "كـريٌم ومكنـونٍ "ــ حذف التنوين من املرفـوع واملجـرور نحـو 

 .{كتاب مكنوٍن 

 .{بىل إن ربه كان به بصريا}ِف قوله تعاىل:  "ربه وبه"ــ حذف صلة هاء الضمري نحو 

/ الوقف باإلبدالخامسا ويكون فيَم يأيت ::

ال التنوين بالنصب ألفا عند الوقف ،وكذلك إبدال نـون التوكيـد اخلفيفـة بعـد الفـتح ألفـا لـدى ــ إبد

، وقولـه {وليكوًنـا مـن الصـاغرين }الوقف ِف موضـعني اثنـني ِف القـرآن الكـريم ومهـا قولـه تعـاىل: 

 .{لنسفًعا بالناصية }سبحانه: 

ادع إىل سـبيل }وقـف عليهـا كـَم ِف قولـه تعـاىل: ــ  إبدال تاء التأنيث املتصلة باالسم املفرد هاًء عنـد ال

   {ربك باحلكمه * واملوعظة احلسنه *

 اَلبتداء:باب 

هو الرشوع ِف القراءة بعد وقف أو قطع. وُيطلب من القارئ حال االبتداء ما يطلب منه حال الوقف 

وعليه: فـال جيـوز أن  فال يكون االبتداء إال بكالم مستقل موف باملقصود غري مرتبط بَم قبله ِف املعنى 

يبتدئ بالفاعل دون فعله وال بالوصف دون موصوفه. وال باسم اإلشارة دون املشار إليه. وال بـاخلرب 

دون املبتدأ وال باحلال دون صاحبها...وهكذا باستثناء رؤوس اآلي فيجوز فيها ما ال جيوز ِف غريهـا 

 وقد تقدم الكالم عنها.

قف ِف انقسامه إىل ابتداء تام وكاِف وحسن وقبيح بحسب متام الكـالم االبتداء كالو  :أقسام اَلبتداء *

 وعدمه ،وبحسب إفساده للمعنى املراد أو عدمه .



 
 
 
 

 

116 
 

 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 تنبيه:

ِف "إن اهلل"ويبتـدئ مـن  "قـالوا"* قد يكون االبتداء قبيحا ، واألقبح منه أن يقف القارئ عـىل لفـظ 

 *َلَقْد َكَفَر الَّـِذيَن َقـاُلوا  ،  َفِقرٌي َوَنْحُن َأْغنَِياءُ اهللَ إِنَّ *  َقاُلواَقْوَل الَِّذيَن اهللُ َلَقْد َسِمَع  قوله تعاىل: 

. فهذا ومـا ماثلـه قبـيح ِف َثالُِث َثاَلَثة   اهللَإِنَّ  *َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن َقاُلوا  ، ُهَو املَِْسيُح اْبُن َمْرَيَم  اهللَإِنَّ 

ب مـع اهلل تبـار  وتعـاىل فليحـذر القـارئ مـن البـدء بمثـل هـذا ونظـائره االبتداء ملا فيه من سوء األد

وليتدبر القرآن وليع معانيـه ودالالتـه ولـيعلم أنـه كـالم اهلل ،وان مـن تعظيمـه وإجاللـه االحـرتاز ِمـا 

 يشينه أو يغري معانيه فتنبه.

أول الكـالم  أو وقـف عـىل غـري آخرهـا أن يبتـدئ مـن ،* ينبغي للقارئ إذا ابتـدأ مـن وسـط السـورة

 املرتبط بعضه ببعض. وأن يقف عىل الكالم املرتبط وال يتقيد باألعشار أو األحزاب أو األجزاء.

 اختالف األئمة يف عدد آي القرآن الناشئ عن الوقف النبوي :

روي عن النبي صىل اهلل عليه وسلم انه كان يقف عىل رؤوس اآلي إعالما ألصحابه أهنا رؤوس 

 بن عمر أنه كان يقول: ارواية  اآليات كَم جاء ِف

وَرُة َعىَل »  يََمَن َقْبَل اْلُقْرآِن، َوَتنِْزُل السُّ ٍد َصىلَّ اهلُل  َلَقْد ِعْشنَا ُبْرَهًة ِمْن َدْهِرَنا َوإِنَّ َأْحَدَثنَا ُيْؤَتى اإْلِ حُمَمَّ

ُم َحاَلهَلَا َوَحَراَمَها، َوَما َينَْبِغي أَ  َم َفَيَتَعلَّ ، ُثمَّ « ْن ُيوَقَف ِعنَْدُه فِيَها َكََم َتْعَلُموَن َأْنُتُم اْلُقْرآنَ َعَلْيِه َوَسلَّ

تِِه إىَِل َخامِتَتِِه َما َيْدِري َما أَ »َقاَل:  ْمُرُه َواَل َلَقْد َرَأْيُت ِرَجااًل ُيْؤَتى َأَحُدُهُم اْلُقْرآَن َفَيْقَرُأ َما َبنْيَ َفاحِتَ

َقلِ  َزاِجُرُه، َواَل َما َينَْبِغي َأنْ   (112) «ُيوَقَف ِعنَْدُه ِمنُْه َينُْثُرُه َنْثَر الدَّ

وهي اآليات التي كان النبي صىل اهلل عليه وسلم يقف عليها   ؛وقد اتفق النقلة ِف أكثر الفواصل

ووقع االختالف بينهم ِف بعض اآليات ،وهي تلك التي كان صىل اهلل عليه وسلم يقف عليها  ،دائَم

ها البعض اآلخر آيتني دَّ وعَ  باعتبار وصلها، ،ها البعض آية واحدةدَّ فعَ  ويصلها مرة أخرى، ،مرة

 باعتبار الوقف ِف أثنائها  .

                                                           

 و صححه، ووافقه الذهبي. (101( رقم )  1/11رواه احلاكم ِف املستدر  )  (112)



 
 
 
 

 

117 
 

 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

ومن التصانيف التـي ُألفـت يف عـدد آي القـرآن: كتـاب )عـدد املـدين األول( لنـافع بـن عبـدالرمحن  *

كتـاب )العـدد( حلمـزة املدين، وكتاب )العدد الثاين( لنافع أيضًا، وكتاب )العدد( لعطـاء بـن يسـار، و

الزيات، وكتـاب )العـدد( خللـف بـن هشـام، وكتـاب )العـدد( ملحمـد بـن عيسـى، وكتـاب )العـدد( 

للكسائي، وكتاب )العدد( لعاصم اجلحدري، وكتاب حييى بـن احلـارث الـذماري، وكتـاب )العـدد( 

الطـربي،  خلالد بن معدان، وكتاب أيب عبيد القاسم بن سالم، وكتـاب )عـد آي القـرآن( أليب حفـص

وكتاب )عد آي القرآن عـىل مـذهب أهـل البرصـة( أليب العبـاس الكيـايل، وكتـاب )البيـان ِف عـد آي 

القرآن( لعثَمن بن سعيد. والبن فريه الشاطبي منظومة رائية ِف عـد اآليـات وتعيـني فواصـل السـور، 

الـدرر ِف عـد آي بعنوان )ناظمة الزهر(، ولربهـان الـدين اجلعـربي منظومتـان، األوىل بعنـوان )عقـد 

 السور(، والثانية بعنوان )حديقة الزهر ِف عد آي السور( . 

 ونسب العدد إىل مكة ،واملدينة ،والكوفة، والبرصة ،والشام .

وينسب إىل اإلمام جماهد بن جبري ،رواه عنه اإلمام القارئ عبد اهلل بن كثري عـن جماهـد / العّد املكي 1

ب عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( وعـدد آي القـرآن فيـه بن جبري عن ابن عباس عن أيب بن كع

 آية6220

 فهو عىل رضبني:/ العّد املدين 2

وينســب اىل نقــل أهــل الكوفــة عــن أهــل املدينــة مرســال، وبــه قــال نــافع وهــو ـــ العــّد املــدين األول : 

 آية.6211

شــيبة بــن نصــاح  وهــو  وينســب إىل أيب جعفــر يزيــد بــن القعقــاع ،وصــهرهـــ والعــّد املــدين األخــري : 

آيات ،مخس منها عدها شيبة بن نصـاح رؤوس آيـات  6آية .وبني ايب جعفر وشيبة اختالف ِف 6211

 وهي ليست كذلك عند أيب جعفر ،وهي :

 /1امللك "قد جاءنا نذير"/1الصافات "وإن كانوا ليقولون"/ 12ِف آل عمران "ِما حتبون"

   26ير .التكو "فأين تذهبون"/  21عبس "إىل طعامه"
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وقـد عـدها أبـو جعفـر رأس آيـة ومل يعتربهـا 11آل عمـران  "مقـام إبـراهيم"وأما اآلية السادسة فهي 

 شيبة كذلك .

فرواه محزة بن حبيـب الزيـات بسـنده إىل أيب عبـد الـرمحن السـلمي عـن عـىل بـن أيب / العّد الكوِف:3

 آية.6236طالب وعدد اآلي فيه 

 آية .6201ار وعاصم اجلحدري وعدد آياته فريويه عطاء بن يس/ العّد البرصي:1

:فريوى عن حيي بن احلارث الذماري عن عبد اهلل بـن عـامر اليحصـبي عـن أيب /وأما العد الشامي 5

 آية.6226آية وقيل عددها  6221الدرداء ،وعدد آية 

 تنبيه: 

،ولذلك عّد العلـَمء ال سبيل إىل معرفة آيات القرآن الكريم إال بالنقل ،وال جمال فيها للقياس والرأي 

 )املص( و)امل( آيتني حيث وقعتا ومل يعدوا )املر(آية ،وعدوا )يس( آية ومل يعدوا)طسم( آية.

 تعريف القطع:   

 اإلبانة واإلزالة    لغة:

هــو قطــع القــراءة رأســًا  ،أي االنتهــاء منهــا، والتنقــل منهــا إىل حالــة أخــرى غريها،بنيــة : اصــطالحا

قارئ أن يتنبه أال يقطع التالوة إال عىل معنى تام حيسـن االسـتئناف بـَم بعـده االنرصاف عنها، وعىل ال

 عىل حدة. 

 تعريف السكت: 

 : الصمت.لغة

مـع نِيَّـِة وصـل  من غري تـنفس: هو عبارة عن قطع الصوت زمنًا هو دون زمن الوقف عادة اصطالحا

 القراءة ِف احلال.

ول السـكت وقرصـه فقـال بعضـهم :سـكتة يسـرية :  اختلفت ألفاظ  األئمة ِف حتديد ط زمن السكت

،وقال آخرون :سكتة قصرية ، وقيل :سكته خمتلسة من غري إشباع وقال آخر: تسكت حتى تظن أنـك 

 وقال اإلمام الشاطبي ـ رمحه اهلل ـ وسكتة حفص دون قطع لطيفة. نسيت ما بعد احلرف.
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م عـىل أن السـكت زمنـه دون زمـن فقد اجتمعت ألفـاظه "وفصل ِف ذلك اإلمام ابن اجلزري بقوله :

 "الوقف عادة وهم ِف مقداره بحسب مذاهبهم ِف التحقيق واحلدر والتوسـط حسـبَم حتكـم املشـافهة

ومن هنا يتبني خطأ من يقدر زمن السكت بمقدار حركتني ،وإنَم املرجع ِف ذلـك إىل كيفيـة تلقيـه مـن 

 الشيوخ ثّم إىل مراتب التالوة واهلل أعلم .  

 تنبيه : 

أو {كْن فيكون}*يتعمد بعض الطلبة السكت ِف بعض املواطن ،كالسكت عىل)كن( من قوله تعاىل:

 وشبهه،{اْقرتب ،خْطوات ، إْبراهيم ...}السكت عىل حرف القلقلة إذا كان ِف وسط الكلمة نحو:

الصحيح أن السكت مقيد بالسَمع والنقل  "وهذا خطأ ينبغي اجتنابه ،وِف ذلك يقول ابن اجلزري :

 (113) "فال جيوز إال فيَم صحت الرواية به ملعنى مقصود بذاته

 مواضع السكت عند اإلمام ورش :

 * لورش السكت بني السورتني دون بسملة

 * وله أيضا السكت عىل ) عوجا ، من مرقدنا ، من راق ، بل ران ( 

 * روي السكت عن اإلمام ورش جوازا ِف موضعني :

 توبة / السكت بني سوريت األنفال وال1

/ والسكت عىل اهلاء ِف )ماليه هلك ( ِف سورة احلاقة وذلك عند القراءة بتحقيق اهلمزة ِف ) كتابيـه 2

 .إيت ( بدون نقل

 

 

 

 

                                                           

 (1/213)النرش ِف القراءات العرش(113)
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 

 أوجه قراءة ورش ) التحريرات(

 

ه الرواة فهو قراءة, وكل ما نسب للراوي عن إن كل خالف نسب إلمام من أئمة القراءة ِما أمجع علي 

 وكل ما نسب لآلخذ عن الراوي وإن فل فهو طريق . ،اإلمام فهو رواية

ملـزم باإلتيـان بجميعهـا ,  القـارئوهذا اخلالف هو عني القراءات والروايـات و الطـرق , أي أن  -     

دل مـع ذات اليـاء , وأوجـه البـدل فلو أخل بيشء منها عد ذلك نقصا ِف روايته , ومثال ذلك أوجـه البـ

 وإن شاع التعبري عنها باألوجه تساهال . -لورش -مع بدل اللني , 

مع العلم أنه ال جيب اإلتيان هبا كلهـا أثنـاء الـتالوة , أو الصـالة ونحـو ذلـك بـل خيتـار القـارئ أو  -   

وبة إىل أصـحاهبا وطرقهـا , املصيل وجها واحدا منها. وإّنَم يـؤتى هبـا مجيعـا أثنـاء تلقـي القـراءات منسـ

 قصدا من القارئ إىل حتري ما روي وما مل يرو.

وهنا  أوجه وردت عىل سبيل التخيري واإلباحة كأوجـه البسـملة مـع االسـتعاذة , وأوجـه البسـملة  -

عند االنتقال من سورة إىل أخرى, فالقارئ خمري ِف اإلتيان بأي وجه منها , وغري ملزم باإلتيان هبا كلهـا , 

لـو أتـى بوجـه واحـد منهـا أجـزأه , وال يعتـرب ذلـك تقصـريا منـه, وال نقصـا ِف روايتـه, وهـذه األوجـه ف

 .(114)االختيارية ال يقال هلا قراءات, وال روايات, وال طرق, بل يقال هلا أوجه فقط بخالف ما سبق

أي ِف  – واليك اهيا الطالب هذا اجلدول الذي يبني ذلك .وهذه الوجوه خاصة بالوقف عـىل السـاكن

 : -حالة الوقف عىل العارض بالسكون دون اإلشَمم أو الروم

 

 

 

                                                           

واملخترص  ،11 -10البدور الزاهرة لعبد القتاح القايض ص  ،(155مذكرة ِف أحكام التجويد لعبد الكريم مقيدش)ص  انظر: 1. 

 .11ول  ورش لعبد احلليم قابة ص اجلامع  ألص
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 .................أحكام التجويدمذكرة يف أحكام 

 

 العارض للسكون اللني ذات الياء البدل

(/ 1(/ توسط)2قرص) (1توسط ) فتح (2قرص )

 (6طول)

 (6(/ طول )1توسط ) (1توسط ) تقليل (1توسط )

 ـ فتح (6طول )

 ـ تقليل

 (1توسط )

 (6طول )

 (6طول )

 

 اجلدول , وكيفية االستفادة منه: وإليك رشح هذا-

إذا قرأ القارئ مد البدل بالقرص فله مع ذوات  الياء الفتح فقط, ومع مـد اللـني التوسـط فقـط , ومـع  -

 [ . 2/1/6العارض ثالثة وجوه ]

ومع العـارض  ،ومع مد اللني التوسط فقط،ـ وإذا قرأ البدل بالتوسط فله مع ذوات الياء التقليل فقط

 [ . 1/6طول  ]التوسط و ال

ومــع مــد اللــني وجهــان  ،ـــ وإذا قــرأ البــدل بــالطول فلــه مــع ذوات اليــاء وجهــان ]الفــتح /التقليــل[

 [  6ومع العارض الطول فقط  ] ،]التوسط/الطول[

 تنبيه :

ِف ورده أو صـالته ... كـَم هـو مبـني  _ـ عىل الطالب أن خيتار وجها واحدا من وجوه البدل يقرأ به  1

 ِف اجلدول . 

أي لـه  مـع ذوات   ،ـ فإذا اختار مثال القرص ِف البدل فالبّد عليـه أن يلتـزم بـَم هـو موضـح ِف اجلـدول

[  خيتـار بينهـا ِف  2/1/6الياء الفتح فقط, ومع مد اللني التوسط فقـط , ومـع العـارض ثالثـة وجـوه ]

 القرآن كله ـ .
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]الفتح /التقليـل[ خيتـار بيـنهَم, ومـع مـد ـ وإن اختار مثال الطول ِف البدل , فله مع ذوات الياء وجهان 

 [ . 6اللني وجهان ]التوسط/الطول[ خيتار بينهَم أيضا , ومع العارض الطول فقط  ]

 ـ وهكذا مع التوسط ِف البدل . 

،و احلكـم  "البـدل, واللـني, و ذوات اليـاء  "ـ ننبه الطالب أّنه ال عربة لتقدم أّي من العنـارص الثالثـة  2

 يتغري .  يبقى ثابتا ال

هــؤالء بأسـَمء  أنبـؤويناألسَمَء كّلها ثّم عرضهم عىل املالئكـة فقـال  آدمَ وعّلم  "ـ ِف قوله تعاىل :  3

 [ .30] البقرة : صادقنيكنتم  إن

 ـ فهذه اآلية تقرأ بثَمنية عرش وجها :

اهلا يـاء سـاكنة ]تسهيل اهلمزة الثانية , إبـد "إنء هـؤال"قرص البدل ] آدم , أنبؤوين[ , مع ثالثة *

 ،] صـادقني[ (2/1/6)مـع ثالثـة العـارض  ،مع إشباع املـد , إبـداهلا يـاء مكسـورة خالصـة [

 فتصري األوجه عىل قرص البدل تسعة .

 (1/6) وطول العـارض ،مع توسط، "إنء هـؤال"مع ثالثة  ،أنبؤوين[ ،توسط البدل  ] آدم*

 فتصري األوجه عىل توسط البدل ستة . ،] صادقني[

 ،   ] صادقني[ (6) مع طول العارض، "إنء هـؤال"مع ثالثة  ،أنبؤوين[ ،البدل ] آدم طول*

 فتصري األوجه عىل طول البدل ثالثة أوجه .

 . (115)فيكون جمموع هذه األوجه ثَمنية عرش وجها

 :مصطلحات َل بد من معرفتها *

راءات ،واهلمزات ونحو وال اإلدغامات، اإلماالت، و و هي االختالف ِف املدود، : أصول القراءات

 ذلك،ِما يندرج حتت قاعدة عامة مطردة ِف مجيع القرآن الكريم .

فرش اَلروف وبني الكلَمت بزيادة حرف أو  هو اختالف بني احلروف ِف النقط والتشكيل، : 

                                                           

 .  21ـ 21ــ  انظر : البدور الزاهرة  لعبد الفتاح القايض  ص 115
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وسمي بالفرش الن هذه االختالفات ال تندرج حتت  نقصانه وتقديم حرف أو تأخريه ونحو ذلك،

 بل هي مبثوثة ومفروشة ِف القرآن الكريم. ،وال تضبطها قاعدة، أصل من األصول

هي القصيدة الالمية، املسَمة بِحرز األماين ووجه التهاين، من نظم اإلمام العالمة  : طريق الشاطبية

هـ. مجع 510ويل اهلل أيب القاسم بن فريه بن خلف األندلِس الشاطبي الرضير، املتوِف بالقاهرة سنة 

نه قبل اإلمام ابن اجلزري مل يكن معروفا ما يسمى إطرق القراء السبع ورواياهتم ،ففيها اإلمام 

واعتمد اإلمام الشاطبي ِف الميته عىل ما ِف كتاب التيسري لإلمام أيب عمرو  "بالقراءات العرش"

 الداين، وقد تلقاها العلَمء ِف سائر األعصار واألمصار بالقبول.

، قصيدة المية عىل وزن وقافية الشاطبية، "القراءات الثالث املرضية الدرة املضية ِف" :  طريق الدرة

نظم فيها اإلمام ابن اجلزري مضمن كتابه حتبري التيسري ِف القراءات الثالث املكملة للعرشة، وهو 

كتاب مجع فيه ابن اجلزري القراءات الثالث عىل الوجه الذي مجع عليه اإلمام الداين القراءات السبع 

ري، وَسَمه حتبري التيسري فكأنه زيَّن التيسري حيث كمله بالثالث لتتم القراءات العرش، وطريقه ِف التيس

وطريق التيسري واحد، فلذا تعارف علَمء القراءات عىل تسمية القراءات العرش من هذا الطريق 

 بالعرش الصغرى،إذ طرقها أقل بكثري من طرق طيبة النرش التي ِتاوزت األلف طريق.

أبيات نظمها اإلمام العالمة احلافظ حممد بن اجلزري ،ِف القراءات "طيبة النرش "  لطيبة:طريق ا

العرش، ، وقد نظم فيها اإلمام ما مجعه ِف كتابه: النرش ِف القراءات العرش، وهو أوسع الكتب التي 

طريق، مجعت طرق الرواية الثابتة للقرآن الكريم بقراءاته العرش، وقد ضمنه صاحبه أكثر من ألف 

واقتفى ِف  ولذا تعارف علَمء القراءات عىل تسمية القراءات العرش من طريق الطيبة بالعرش الكربى.

نظمه هذا أثر الشاطبي ِف استخدام مصطلحات الكتاب ليسهل عىل كل طالب استحضار قواعد 

تاب التيسري هذا الفن، وحتصيل مسائله، ومجع فيه طرق القراء ورواياهتم، واعتمد ما ِف الشاطبية وك

أليب عمرو الداين ، وزاد عليهَم الضعف من القراءات والروايات والطرق, وبلغت أبياهتا ألف 

 ( بيت.1000)
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 قائمة املصادر واملراجع

 تقان لإلمام السيوطي. اإل 

  أشهر املصطلحات ِف فن األداء و علم القراءات ألمحد حممود احلفيان 

 عبد احلميد بلقبلة أنوار السبيل إىل علم الرتتيل ليوسف 

 بدور الزاهرة للشيخ عبد الفتاح القايض.ال 

 تالوة الصحيحة لألستاذ سليَمن بن عيسى باكيلال 

 تمهيد ِف علم التجويد البن اجلزريال 

  تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عَم يقع هلم من اخلطأ حال تالوهتم لكتاب اهلل املبني

 للصفاقِس

 للداين تيسري ِف القراءات السبعال 

 توضيح لرواية ورش لألستاذ حممد بن موسى الرشويني .ال 

 امع ألحكام روايتي ورش وقالون عن اإلمام نافع لألستاذ مصطفى أكرور.اجل 

  حق التالوة للشيخ حسني شيخ عثَمن 

 البن جماهد سبعة ِف القراءاتال 

 رساج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي البن القاصح 

  لإلمام أيب شامةرشح الشاطبية 

 .فتح املعطي وغنية املقري ِف رشح مقدمة ورش املرصي للشيخ املتويل 

 قراءات املتواترة وأثرها ِف الرسم القرآين واألحكام الرشعية ملحمد حبشال 

 كاِف ِف رشح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القايض .ال 

 كنز ِف القراءات العرش أليب حممد الواسطيال 

 القرآن للشيخ حممد اإلبراهيمي.حجة ِف ِتويد امل 

 خترص اجلامع ألصول رواية ورش لألستاذ عبد احلليم قابة.امل 
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 مذكرة ِف أحكام التجويد للشيخ الدكتور عبد الكريم مقيدش 

 نجوم الطوالع  للشيخ ابراهيم املارغني .ال 

 نرش ِف القراءات العرش البن اجلزري.ال 

 ملحمد سامل حميسن ادي رشح طيبة النرش ِف القراءات العرشاهل  

 عبد الفتاح املرصفي ،داية القاري إىل ِتويد كالم البارياهل  
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  5 ..............................................................ورش ـ رمحه اهلل ـ  التعريف باإلمام

 6............................................................ التعريف باإلمـام األزرق ـ رمحه اهلل ـ 

 1 .................................................................................. علم التجويد 
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 11 .....................................................................................  صيغتهـا

   20 ..................................................................................... حكمهــا
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 21 ..................................................................................... التحقيق
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   26 .............................................................................. تعريف املخرج
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 21 .....................................................................................  اجلَْوُف 
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 21 .......................................................................................اللسان

 21 ..................................................................................... الشفتان

 21 .....................................................................................  اخلَيُشوم

  21 ............................................................ وفتنبيهات متعلقة بمخارج احلر

 31صفات احلروف ..............................................................................
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