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  ١

  مقدمة الطبعة الثانية

َالحمد لله الذي َأنزل على عبده الكتاب ولـم يجعـل لـه عوجـا ُ َ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ْْ َ ْ َْ َ ْ ُ  وجعلـه أجـل الكتـب ، ْ
ٍ قرآنـا عربيـا غيـر ذي عـوج؛ وأعذبها نظما وأبلغها فـي الخطـاب،قدرا َ ِ ِ َ َْ َ ً ًِّ َ ْال يأتيـه الباطـل مـن  ،ُْ ِ ِ ِ ُِ َ َْ ْ

ِبين يديه وال م َِ ْ َْ َ ِن خلفه، َِ ِْ َ  وأشهد أن سيدنا محمدا ،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك لهْ
، عبــده ورســوله المبعــوث مــن أكــرم الــشعوب وأشــرف الــشعاب إلــى خيــر أمــة بأفــضل كتــاب

  :وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد

:  طبعــة جديــدة؛ منقحــة ومزيــدة مــن كتــاب ٕفأقــدم ألبنــائي الطلبــة، واخــواني القــراء
بثــوب جديــد، بعــد أن تــداركنا األخطــاء اللغويـــة " فــتح المجيــد فــي أحكــام الــتالوة والتجويــد"

والمطبعية التي تضمنتها الطبعة األولى، وأثبتنا اآليات الكريمة بالرسم العثماني وأرجو اهللا 
 وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وأتمنى ًالعلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،

  .من السادة القراء أن ال ينسونا من صالح دعائهم

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  

  

  

                           المؤلف

  .هـ١٤٢٩ رمضان٢٨المفرق في                                 

  .م٢٠٠٨ل  أيلو٢٨                                الموافق



  ٢

  مقدمة الطبعة األولى

ًالحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه الكتـاب فيـه تبيـان كـل شـيء ،  ِْ ِ ُ ْ َ
ُوأمــره بترتيلــه تــرتيال، فقــال عــز شــأنه وتقدســت أســماؤه ُ ّ ً:� È≅Ïo? u‘uρ tβ# u ö�à) ø9$# ¸ξ‹Ï? ö�s? � )والــصالة )١ ،

 وعلــى آلــه وأصــحابه الطيبــين الطــاهرين، وعلــى �يائــه؛ محمــدوالــسالم علــى أشــرف خلقــه، وســيد أنب
  :من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

ًفـــإن مـــن أشـــق األمـــور علـــى أفقـــر العبـــاد أن يـــضيف شـــيئا جديـــدا إلـــى علـــم بنـــاه الجهابـــذة  ً
ّاألطواد، وحسن بناءه علماء أوتاد، ثم تبعهم في سد ثغراتهم والـرد عـن هفـواتهم مكتـشفون رواد، ّ ّ  فمـا ّ

  .بقي للصغار أن يخوضوا مثل هذا الغمار

حرســــها اهللا -ومـــن خــــالل تدريـــسي لمــــادة الـــتالوة والتجويــــد والحفـــظ فــــي جامعـــة آل البيــــت 
، لعـــدة ســـنوات، لمـــست أن بعـــض الطـــالب يواجهـــون بعـــض -برعايتـــه، وأدام عليهـــا فـــضله ونعمتـــه

لمقــررة فــي خطــة المــادة، الــصعوبات، بــسبب عــدم تــوفر كتــاب يلــم شــتات الموضــوعات، والمفــردات ا
ًفرأيـــت أن أضـــع هـــذا الكتـــاب بـــين يـــدي الطلبـــة، شـــامال لجميـــع الموضـــوعات، ومرتبـــا وفـــق ترتيـــب  ً

  .  ًالمفردات في خطة المادة، بأسلوب سهل وميسر، ومدعما باألمثلة التوضيحية

ولمـا كــان علــم التجويــد مــن العلــوم التــي نــضجت واكتملــت، فمــا ينبغــي لمثلــي أن يــدعي أنــه 
ٕضيف إليه شيئا جديدا، وانما هو التنقل بين جهود العلماء، واختيار أرجح األقوال، وانتقـاء أسـهل سي ً ً

ٕالعبارات وأقربها إلى فهم الطالب، واعادة ترتيب الموضوعات، وان سنحت لـي فرصـة أثنـاء سـكوت  ٕ
ًالعلمــــاء األجلــــة، أبــــديت بعــــض رأي ضــــعيف لقلــــة البــــضاعة، أو رجحــــت قــــوال قويــــا لرجحانــــه عنــــ د ً

الجماعة، وحاولت أن آتي بأمثلة جديدة غير تلك التـي تعودنـا أن نراهـا فـي كتـب هـذا الفـن، مـع أن 
  .في األمر متسع، فكتاب اهللا غني بأمثاله، وفيه لكل مقام مقال، ومثال على كل حال

ومــع أننــي تلقيــت جميــع األحكــام الموجــودة فــي هــذا الكتــاب مــن شــيوخي كتابــة ومــشافهة، 
ّات عدة في الجامعة، وفي دور تحفيظ القرآن، وأسـتطيع أن أكتـب مـن حفظـي جـل مـا ودرستها لسنو

                                                 

 ) .٤(سورة المزمل، آية) ١(



  ٣

ًيلزمنــي فــي هــذا الكتــاب، إال أننــي أحببــت أن يكــون هــذا الكتــاب منهجيــا، وفــق مــا تقتــضيه منــاهج 
ًالبحــث العلمــي الحديثــة، فوثقــت جميــع األقــوال المنقولــة نــصا، ومــا كــان منهــا بــالمعنى أشــرت إليــه 

، إال أننــي اختــصرت أســماء الكتــب والمــؤلفين؛ لــشهرتها، وطــول أســمائها، وخاصــة )انظــر: (بقــولي
ًالقديمــة منهــا التــي اختــار لهــا أصــحابها أســماء طويلــة تتناســب مــع الــسجع، كمــا راعيــت الجمــع بــين 

  . األصالة والمعاصرة فأخذت من الكتب القديمة والحديثة على حد سواء

  :اب وخاتمة وكما يليوقد قسمت الكتاب إلى مقدمة وسبعة أبو

  .وتحتوي على أهمية الموضوع وأسباب اختياره، و منهجية البحث: المقدمة-

  .مبادئ علم التجويد وفيه خمسة فصول: الباب األول  -

  .أحكام النون والميم الساكنتين وما يلحق بهما وفيه فصالن: الباب الثاني  -

  .فيه فصالنالمد وأقسامه وأنواعه وأحكامه و: الباب الثالث  -

  .الحروف، وفيه فصالن: الباب الرابع  -

  .القراءات، وفيه فصالن: الباب الخامس-

  .الوقف واالبتداء، وفيه فصالن: الباب السادس-

  .   الرسم العثماني وما يتعلق به من أحكام، وفيه ثالثة فصول: الباب السابـع 

 يجعلــه فــي ميــزان أعمــالي يــوم ًوأســأل اهللا أن يجعــل هــذا العمــل خالــصا لوجهــه الكــريم، وأن
  .القيامة، وأن يغفر لي ولشيوخي الذين علموني هذا العلم، إنه سميع مجيب

                                         الدكتور محمد مصلح الزعبي

                                          مدرس التالوة والتجويد والحفظ، والحديث النبوي الشريف             

  . جامعة آل البيت-كلية الدراسات الفقهية والقانونية-                  في قسم أصول الدين

  

  

  



  ٤

  الباب األول

  مبادئ علم التجويد

*   *  *  

  الفصل األول

  المقدمات األساسية في علم التجويد

*   *   *  

  المبحث األول

  التعريف بعلم التجويد والغاية منه

*   *   *  

ًعلـم الـشيء بالكـسر يعلمـه علمـا: تعريـف العلـم :  ولالمطلـب األ ْ ِ ِ ٌعرفـه، ورجـل عالمــة أي :َ  َ
ُعــالم جــدا، والعلــم ْ ِ أن العلـــم : مــصدر يــرادف الفهـــم، والمعرفــة واإلدراك، والفــرق بينــه وبــين المعرفــة: ٌِ

: عـاميطلق إلدراك الكليات عن دليل، والمعرفة إلدراك الجزئيات، ويقصد بالعلم في عـرف التـدوين ال
  .)٢(المعلومات المنضبطة بجهة واحدة، سواء كانت وحدة الموضوع، أم وحدة الغاية 

*   *   *  

  :ًتعريف التجويد لغة واصطالحا: المطلب الثاني

ً مصدر من جود يجود، يقال جاد الشيء جـودة فهـو جيـد، وأجـاد :تعريف التجويد لغة: ًأوال ّ
ًالرجل، وجود، وجاد جودا فهو جواد ّ

)٣(.  

. هــو علــم يعــرف بــه كيفيــة النطــق بالكلمــات القرآنيــة:تعريــف التجويــد فــي االصــطالح: ًيــاثان
  .)٤(إعطاء كل حرف حقه ومستحقه: وحقيقته

                                                 

  .)٢٦ص.( ، ومنهج النقد، للعتر)١١-٩ص.(،ومناهل العرفان)١/١٨٩(مختار الصحاح: انظر) ٢(

 .٤٩مختار الصحاح ص) ٣(

 .١٢نهاية القول المفيد ص : انظر) ٤(



  ٥

 صــفاته المالزمــة لــه التــي ال تنفــك عنــه بحــال؛ كالــشدة، والرخــاوة، والجهــر، :وحــق الحــرف 
واإلصــمات، والــصفير، والقلقلــة، والهمــس، واالســتعالء، واالســتفال، واإلطبــاق، واالنفتــاح، واإلذالق، 

  .واللين، واالنحراف، والتكرير، والتفشي، واالستطالة، والتفخيم والترقيق

ً فــصفاته العرضــية التــي تعــرض لــه حينــا وتنفــك عنــه حينــا آخــر؛ كاإلظهــار، :أمــا مــستحقه ً
 والترقيــق واإلدغــام، واإلخفــاء، واإلقــالب، والمــد، والقــصر، والتحريــك، واإلســكان، والــسكت، والتفخــيم

ًفي أحرف االستفال التي ترقق حينأ وتفخم حينا آخـر، كـالراء واأللـف، والـالم، فتختلـف أحوالهـا تبعـا  ً
  .لموقعها

  :وقد أجملها السمنودي بقوله

  إخفاء وتفخيم ورق أخـــذا*   إظهار إدغام وقلب كــذا    

  .)٥(ًوأيضا السكوت والسكت حكى*    ّوالمد والقصر مع التحرك    

ــد: ًابعــار ــم التجوي الحــديث النبــوي :  الكلمــات القرآنيــة، وأضــاف بعــض العلمــاء:موضــوع عل
ـــذلك نـــرى أن كتـــب اللغـــة اهتمـــت كثيـــرا )٦(الـــشريف ً وأدخـــل بعـــضهم الكـــالم العربـــي بـــشكل عـــام، ول

بصفات الحروف ومخارجها، التي هي من أساسيات علم التجويد، وهذا مؤشر على ضـرورة مراعـاة 
  .الكالم العربيذلك عند النطق ب

*   *   *  

  :الغاية من تعلم التجويد وتعليمه، وحكمه: المطلب الثالث

هو بلوغ النهايـة فـي إتقـان لفـظ القـرآن العظـيم علـى : الغاية من تعلم علم التجويد والعمل به
: صون اللسان عن الخطأ في كتاب اهللا، وزاد بعضهم:  غايته:وقيل، �الصورة التي تلفظ بها النبي

  .)٧( "�م رسول اهللاوكال

*   *   *  

                                                 

 . ٧آللئ البيان في تجويد القرآن، للسمنودي ص)٥(

 .١٥نهاية القول المفيد ص: انظر) ٦(

 .المصدر السابق نفسه) ٧(



  ٦

  المبحث الثاني

  .حكم التجويد وأدلته وأهميته في حفظ اللسان العربي

*   *   *  

  :حكمــه: المطلب األول

  :يقول اإلمام ابن الجزري في المقدمة 

  من لم يجود القرآن آثم*      واألخذ بالتجويد حتم الزم      

)٨(كذا منه إلينا وصـالوه*     ألنه به اإللــــه أنزال      
  

ويفهم من قول ابن الجزري أن العمل بالتجويد فرض عين على كل مسلم ومسلمة بلغ حد 
  .التكليف، ومن قصر فيه فهو آثم

  .إال أن العلماء قسموا علم التجويد إلى قسمين رئيسين، ووضعوا لكل قسم حكمه

ابط التـــي وضـــعها علمـــاء  وهـــو معرفـــة القواعـــد والـــضو:العلمـــي، أو النظـــري: القـــسم األول
التجويد، وحكم هذا النوع فرض كفاية علـى أهـل العلـم، ليكـون فـي األمـة طائفـة مـن أهـل العلـم تقـوم 
ّبتعلم وتعليم هذه األحكام لمن يريد أن يتعلمها، فإذا قامت به طائفة سقط اإلثم والحرج عن الباقين، 

ًواذا لم يقم به أحد أثموا جميعا ٕ)٩(.  

ّتعليم المتعلمين فرض كفاية، فإن لـم يكـن إال واحـد، تعـين : -رحمه اهللا-وييقول اإلمام النو
ٕعليه، وان كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم، فإن امتنعـوا كلهـم أثمـوا، وان قـام بـه بعـضهم  ٕ

  .)١٠("سقط الحرج عن الباقين

                                                 

بـن المقدمة فيما على قارئ القـرآن أن يعلمـه، لإلمـام محمـد ا: متن الجزرية في علم التجويد، المسمى) ٨(
 .٣٦محمد بن محمد بن علي بن يوسف الشهير، بابن الجزري ص

 ).٢٧ص.( أحكام قراءة القرآن الكريم، للحصري: انظر) ٩(

. التبيان في آداب حملة القرآن، لإلمام النووي، مطبوع بهامش كتاب منار الهدى في الوقف واالبتدا) ١٠(
 ).٤٧ص(



  ٧

ة هـذه وأما حكمه بالنسبة لعامة الناس فهو مندوب؛ ألن صحة القراءة ال تتوقف علـى معرفـ
  .)١١(األحكام، فهو كسائر العلوم الشرعية التي ال تتوقف صحة العبادة على معرفتها

ٕوهو إحكام حروف القـرآن، واتقـان النطـق بكلماتـه، وبلـوغ الغايـة فـي : العملي: القسم الثاني
تحـــسين ألفاظـــه، واإلتيـــان بهـــا فـــي أفـــصح منطـــق وأعـــذب تعبيـــر، وذلـــك بإعطـــاء كـــل حـــرف حقـــه 

ٕحقق ذلك إال بتمرين اللسان عليها، والتعمق في تحريرها واجادتها حتى يصبح ذلـك ومستحقه، وال يت
  .)١٢(سجية من السجايا، وطبيعة من الطبائع

ّالوجوب العيني على كـل مـن يريـد قـراءة شـيء مـن القـرآن الكـريم، قـل أو : وحكم هذا القسم
  .اب والسنة واإلجماعًكثر، سواء أكان ذكرا أم أنثى من المكلفين، وهذا الحكم ثابت بالكت

*   *   *  

  :األدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة: المطلب الثاني

?È≅Ïo �:قـال تعـالى: األدلة من الكتـاب: ً أوال u‘uρ tβ# u ö�à) ø9$# ¸ξ‹Ï? ö�s? �)ومعلـوم أن األمـر )١٣ ،

  .للوجوب ما لم تأت قرينة تصرفه عن ذلك

?È≅Ïo �:عـن معنـى قولـه تعـالى� ولما سئل اإلمـام علـي  u‘uρ tβ# u ö�à) ø9$# ¸ξ‹Ï? ö�s? �)قـال، )١٤ :

  .)١٥("هو تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف:الترتيل"

                                                 

 ).٢٧ص(أحكام قراءة القرآن الكريم، للحصري : انظر) ١١(

 ). ١٧ص.(المصدر السابق )١٢(

 ) .٤(سورة المزمل، آية) ١٣(

 ) .٤(سورة المزمل، آية) ١٤(

، وقد زعم أن البيهقي روى ذلك في سننه، لكني ١٣منار الهدى في الوقف واالبتدا، لألشموني، ص) ١٥(
 .لم أجده في سنن البيهقي، ولعله رواه في كتاب آخر له، واهللا تعالى أعلم



  ٨

ً روى الطبرانـي بـسنده عـن ابـن مـسعود أنـه كـان يقـرئ القـرآن رجـال، :ًثانيا األدلة من الـسنة ِ ْ ُ
yϑ‾Ρ$ �:فقـــرأ الرجـــل Î) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï !# t�s) à
 ù= Ï9 È Å3≈ |¡yϑø9$# uρ �)مـــا هكـــذا :ال ابـــن مـــسعود مرســـلة فقـــ)١٦

yϑ‾Ρ$ �:أقرأنيها: قال�أقرأنيها رسول اهللا  Î) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï !# t�s) à
 ù= Ï9 È Å3≈ |¡yϑø9$# uρ ١٧(" فمدها�.(
  

اقـــرءوا القـــرآن : " �قـــال رســـول اهللا: كمـــا روى الطبرانـــي بـــسنده عـــن حذيفـــة بـــن اليمـــان قـــال
فـسق فإنـه سـيجيء بعـدي قـوم يرجعـون ٕبلحون العرب وأصواتها وايـاكم ولحـون أهـل الكتـابين وأهـل ال

بــــالقرآن ترجيــــع الغنــــاء والرهبانيــــة والنــــوح ال يجــــاوز حنــــاجرهم مفتونــــة قلــــوبهم وقلــــوب مــــن يعجــــبهم 
  . )١٨("شأنهم

ًبلحـون العـرب؛ أي بالطريقـة التـي كـان يقـرأ بهـا العـرب الخلـص، بعيـدا : ومحل الشاهد قولـه
  . طريق التواتر، عن األئمة المحققين ألصحابه، ووصلتنا ب�عن اللحن،والتي علمها النبي

فقــد اجتمعــت : " فقــد نقــل العالمــة الــشيخ محمــد مكــي نــصر اإلجمــاع فقــال:اإلجمــاع: ًثالثــا
 إلى زماننـا، ولـم يختلـف فيـه عـن �األمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي

 بفرضــية التجويــد علــى كــل مــسلم ، ثــم نقــل أقــوال األئمــة القــائلين"أحــد مــنهم، وهــذا مــن أقــوى الحجــج
ومسلمة، فـذكر قـول الـشيخ أبـو العـز القالنـسي، والـشمس ابـن الجـزري، وابـن غـازي شـارح الجزريـة، 
وأبو عبد اهللا نصر بن الـشيرازي مـصنف الموضـح، والفخـر الـرازي، والحـافظ جـالل الـدين الـسيوطي 

ويري فــي شــرحه علــى الطيبــة، فــي اإلتقــان، والحــافظ أحمــد القــسطالني فــي لطــائف اإلشــارات، والنــ
ومكــــي ابــــن أبــــي طالــــب، وأبــــو عمــــرو الــــداني، وغيــــرهم مــــن المــــشايخ العــــالمين بتحقيــــق القــــراءات 

  .)١٩("وتدقيقها

                                                 

 ).٦٠(ة، آيةسورة التوب) ١٦(

ســورة ) ٣١٦-١/٣١٥(وذكــره ابــن الجــزري فــي النــشر ).٨٦٧٧(حــديث رقــم٩/١٣٧المعجــم الكبيــر ) ١٧(
 ).٦٠(التوبة، آية

، وفيـه )شـيخ يكنـى أبـا محمـد(ٕواسناده ضعيف،فيه رجل مبهم) ٧٢٢٣(برقم١٨٣/ ٧المعجم األوسط ) ١٨(
 .لعنعنةثقة، لكنه كثير اإلرسال والتدليس، وقد رواه با: بقية بن الوليد

 ).١١و١٠ص(نهاية القول المفيد في علم التجويد ) ١٩(



  ٩

*   *   *  

  :أهمية علم التجويد في حفظ اللسان العربي: المطلب الثالث

ٕ التقيــد بأحكــام الــتالوة والتجويــد، واخــراج كــل حــرف مــن مخرجــه الــصحيح، واعطــاؤه  حقـــه ٕ
ومستحقه من الصفات الالزمة والعارضة، يجعل القارئ سليم النطق، فصيح اللـسان، ينطـق العربيـة 
بفــصاحة، فــي جميــع أقوالــه، وذلــك بــالتكرار، ورياضــة األلــسن، فيــصبح اإلتقــان ســجية لــه، وبالتــالي 

  .يبتعد عن اللحن في اللغة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٠

  الفصل الثاني

  التـــــالوة

*   *   *  

  مبحث األولال

  .معنى التالوة وكيفيتها

  .ًتالوة القرآن متتابعا: معنى التالوة

t �:قال تعالى Ï% ©!$# ãΝßγ≈ oΨ ÷� s?# u |=≈ tGÅ3 ø9$# …çµ tΡθ è= ÷Gtƒ ¨,ym ÿ Ïµ Ï? uρŸξÏ? y7Í×‾≈s9'ρé& tβθãΖÏΒ÷σãƒ ÏµÎ/ 

3 tΒuρ ö�à
 õ3 tƒ  Ïµ Î/ y7Í×‾≈ s9'ρé' sù ãΝèδ tβρç� Å£≈ sƒ ø:$# �)٢٠.(  

ِوقال َأبو رزين يتلونه حق تالوته يتبعونه ويعملون به حق عمله : - رحمه اهللا- يقال البخار ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ِ َِ ُ ُْ َ َ ََ َُ  ِ ْ ٍ ِ َ َ َ
ُيقال َ َْيتلى: ُ ِيقرُأ، حسن التالوة: ُ َ َ  ُ َ َ َُ ِحسن القراءة للقرآن: ْ ُْ ْ ِْ ِ َِ ََ ُ َ")٢١(.  

ö≅è% (#θ �:قولـــه بـــاب قـــول اهللا تعـــالى: -رحمـــه اهللا-وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر è? ù' sù Ïπ1 u‘öθ −G9$$Î/ 

!$yδθ è= ø? $$sù �)عــن أبــي رزيــن فــي قولــه …القــراءة،:  مــراده بهــذه الترجمــة أن يبــين أن المــراد بــالتالوة)٢٢

                                                 

 ). ١٢١(سورة البقرة، آية)٢٠(

أخبرنـا بـذلك :"قـال) ٥/٣٦٩(الصحيح،كتاب التوحيد، وقـد وصـله ابـن حجـر فـي كتـاب تغليـق التعليـق)٢١(
هيم أنـا عبداهللا ابن خليل الحرستاني أنا داود بن سـليمان الخطيـب أنـا يوسـف بـن عمـر أنـا بركـات بـن إبـرا

هبة اهللا بن أحمد أنا الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت أنا أبو الحسن محمد بن أحمـد بـن عيـسى 
أنــا محمــد بــن العبــاس بــن الفــضل ثنــا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي المثنــى ثنــا قبيــصة عــن ســفيان الثــوري ح 

 بـن إسـماعيل أنـا علـي بـن وأخبرنا عاليا عبدالقادر بن محمد بن علي أنا أحمـد بـن علـي العابـد أنـا محمـد
حمزة أنا أبو القاسم الكاتب أنا أبو طالب البزاز ثنا أبو بكـر محمـد بـن عبـداهللا بـن إبـراهيم ثنـا إسـحاق بـن 

 .به...الحسن ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن منصور عن أبي رزين 

 ). ٩٣(سورة آل عمران، آية)٢٢(



  ١١

çµ… �تعإلى  tΡθ è= ÷Gtƒ ¨,ym ÿ Ïµ Ï? uρŸξÏ? �)يتبعونـه حـق اتباعـه ويعملـون بـه حـق عملـه، قـال ابـن : قـال)٢٣

(Ì�yϑs �:قولـه تعـالىالتين وافق أبا رزيـن عكرمـة واستـشهد ب ø9$# uρ # sŒÎ) $yγ9n= s? �)يقـال...  أي تبعهـا)٢٤ :

ــــى Ρ‾$! � :يقــــرأ، وهــــو كــــالم أبــــي عبيــــدة فــــي كتــــاب المجــــاز فــــي قولــــه تعــــالى: يتل r& $uΖø9t“Ρ r& y7ø‹n= tã 

|=≈ tF Å6 ø9$# 4‘ n= ÷F ãƒ ó�ΟÎγ øŠn= tæ) يقــرأ علــيهم، وفــي قولــه تعــالى)٢٥:� $tΒuρ |MΖä. (#θ è= ÷F s? ÏΒ  Ï& Î# ö7s% ÏΒ 

5=≈ tGÏ. �)حـسن الـتالوة: ما كنت تقرأ كتابا قبل القـرآن، قولـه:  وما كنت تتلو من قبله من كتاب)٢٦ :

  .)٢٧ ("حسن القرآءة للقرآن

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله عز وجل يتلونـه حـق تالوتـه فقـال بعـضهم : قال الطبري
: و قـال…يتبعونـه حـق اتباعـه،عن ابن عباس يتلونه حق تالوتـه …يتبعونه حق اتباعه: معنى ذلك

والـذي نفـسي بيـده إن :وعـن عبـد اهللا ابـن مـسعود قـال…يحلون حاللـه ويحرمـون حرامـه وال يحرفونـه،
أن يحــل حاللــه ويحــرم حرامــه ويقــرأه كمــا أنزلــه اهللا، وال يحــرف الكلــم عــن مواضــعه وال : حــق تالوتــه

 عبـاس رضـي اهللا عنهمـا فـي قـول وروى الحاكم بسنده عن بـن.)٢٨("يتأول منه شيئا على غير تأويله
).٢٩(" يحلون حالله ويحرمون حرامه وال يحرفونه عن مواضعه: قال: اهللا عز وجل 

  

                                                 

 ). ١٢١(سورة البقرة، آية)٢٣(

 . )٢(سورة الشمس، آية)٢٤(

 ). ٥١(سورة العنكبوت، آية)٢٥(

 ). ٤٨(سورة العنكبوت، آية)٢٦(

 . ٥٠٩و١٣/٥٠٨فتح الباري شرح صحيح البخاري)٢٧(

 . ١/٥١٩تفسير الطبري )٢٨(

 .هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه: وقال) ٣٠٥٤(برقم) ٢/٢٩٢(المستدرك على الصحيحين) ٢٩(



  ١٢

أن يــشترك فيــه اللــسان، والعقــل، والقلــب؛ : "أن معنــى يتلونــه حــق تالوتــه: وخالصــة القــول
اظ االتعـــ: تفـــسير المعـــاني، وحـــظ القلـــب: تـــصحيح الحـــروف بالترتيـــل، وحـــظ العقـــل: فحـــظ اللـــسان

  .)٣٠("والتأثر

*   *   *  

  المبحث الثاني

  : مراتب التالوة

اختلـــف العلمـــاء فـــي عـــدد مراتـــب الـــتالوة؛ فـــذهب بعـــضهم إلـــى أنهـــا ثـــالث مراتـــب، وذهـــب 
  :ٕآخرون إلى أنها أربع، واليك بيانها بالتفصيل

  :الترتيل: المرتبة األولى

 مكـث وتفهـم مـن غيـر ًمصدر من رتل فالن كالمه إذا أتبـع بعـضه بعـضا علـى:  والترتيل 

≈çµ: ، بقوله تعالى)٣١(�عجلة، وهو الذي نزل به القرآن على قلب النبي oΨ ù= ¨? u‘uρ� Wξ‹Ï? ö�s? �)كمـا . )٣٢

ً ورتل القرآن ترتيال�:  أن يتلوه بهذه الكيفية، فقال تعالىأمره ْ َْ َ ُ ِ  َ َ� )٣٣(.  

وذلـك بـإخراج  وال يكون ذلك إال بإعطاء كل حرف حقه ومـستحقه مـن المخـارج والـصفات؛ 
كل حرف من مخرجه الصحيح الذي يمتاز به عن مقاربه، ويوفي كل حـرف مـستحقه مـن الـصفات 
ٕالتـــي تخرجـــه عـــن مجانـــسه، مـــع العنايـــة بتحقيـــق الهمـــزات، وتوفيـــة الغنـــات، واظهـــار التـــشديدات ، 
وتفخــيم مــا يجــب تفخيمــه، وترقيــق مــا يجــب ترقيقــه، ومراعــاة الوقــف علــى مــا يــصح الوقــف عليــه، 

  .إلى غير ذلك من أحكام التالوة... صل ما ال يصح الوقف عليه،وو

  

  

                                                 

 . ٢٣حق التالوة، حسني شيخ عثمان ص)٣٠(

 .١/١٨القول المفيد نهاية ) ٣١(

 ). ٣٢(سورة الفرقان، آية )٣٢(

 ). ٤(سورة المزمل، آية )٣٣(



  ١٣

  :التحقيق: المرتبة الثانية

المبالغـة فـي : ًهـو مـصدر مـن حققـت الـشيء تحقيقـا إذا بلغـت يقينـه، ومعنـاه: والتحقيق لغـة
  .)٣٤(اإلتيان بالشيء على حقيقته من غير زيادة وال نقص

أكثـــر تـــؤدة وأشـــد : " ترتيـــل، إال أن التحقيـــقًفـــال يختلـــف كثيـــرا عـــن ال: أمـــا فـــي االصـــطالح
  .)٣٥("طمأنينة، وأبعد عن العجلة واإلسراع

  .والتحقيق هو مذهب ورش من غير طريق االصبهاني عنه، وحمزة، وعاصم

ويستحب األخذ بالتحقيق في التعليم من غير تجـاوز إلـى حـد التفـريط فـي تحريـك الـسواكن، 
يـر الـراءات، وتطنـين النونـات بالمبالغـة فـي الغنـات، إلـى وتوليد الحروف مـن إشـباع الحركـات، وتكر

  .)٣٦(غير ذلك مما تنفر منه الطباع، وتمجه القلوب واألسماع

  :الحدر:  المرتبة الثالثة

ُهو مصدر من حدر، يحدر ، إذا أسرع، فهو من الحدور: والحدر لغة َُ َْ َ َ.  

ام التجويـد، وعـدم اإلخـالل إدراج القـراءة، واإلسـراع فيهـا مـع مراعـاة أحكـ:  وفـي االصـطالح
  .ببعضها؛ كاختالس الحركات، أو بتر بعض الحروف بحيث تخرج القراءة عن حد الجواز 

فالحدر فيه سرعة القراءة مع مراعة أحكـام الـتالوة، وهـو مـذهب مـن قـصر المنفـصل؛ كـابن 
  .)٣٧ (كثير، وأبي عمرو، ويعقوب، وأبي جعفر، وقالون، واألصبهاني عن ورش

  

  

  

                                                 

 .١/١٧القول المفيد )٣٤(

 .٣٣٠أحكام قراءة القرآن للحصري، ص)٣٥(

 . ١/١٧القول المفيد ) ٣٦(

، )٣٣٠ص. (، وأحكـــام قـــراءة القــــرآن)١/٥٠. (، وهدايـــة القـــارىء)١٨-١/١٧(القـــول المفيـــد: انظـــر)٣٧(
 ) ٢٣ص.( التجويدوالمنير في أحكام



  ١٤

  :التدوير:  الرابعةالمرتبة

مرتبة متوسطة بين مرتبتي التحقيق والحدر، وهو الذي ورد عن أكثر األئمة ممن : والتدوير
  .)٣٨(روى مد المنفصل ولم يبلغ فيه حد اإلشباع؛ كابن عامر والكسائي

اختلـف العلمـاء فــي عـدد هـذه المراتــب، والـسبب فـي ذلـك راجــع إلـى مرتبتـي التحقيــق : تنبيـه
هم مـــن  جعلهمـــا مرتبـــة واحـــدة، فيكـــون عـــدد المراتـــب ثالثـــة، ســـواء أذكـــر التحقيـــق أم والترتيـــل، فمـــن

  .الترتيل إلى جانب الحدر والتدوير

  .أربعة: ومنهم من جعلهما مرتبتين منفصلتين،  فيكون عدد المراتب

  .)٣٩("على أن التحقيق والترتيل مرتبة واحدة، وأن الترتيل نوع من التحقيق"  وأكثر العلماء 

الترتيل يكون للتدبر والتفكـر واالسـتنباط، والتحقيـق يكـون :"  أن بعضهم فرق بينهما وقالإال
ٕلرياضـــة األلـــسن، وترقيـــق األلفـــاظ الغليظـــة، واعطـــاء كـــل حـــرف حقـــه، مـــع مالحظـــة عـــدم تحريـــك 

  .)٤٠ ("السواكن واختالس الحركات

  .التحقيق، والتدوير، والحدر: أنها ثالثة وهي-في ظني-والراجح

رتيل فيـشمل المراتـب الثالثـة جميعهـا، فـال تحقيـق، وال تـدوير، وال حـدر مـن غيـر وأما الت

?È≅Ïo �:ترتيــل؛ ألن الترتيــل واجــب بــنص القــرآن، لقولــه u‘uρ tβ# u ö�à) ø9$# ¸ξ‹Ï? ö�s? � )واألمــر يفيــد .)٤١ 

  . الوجوب، فال يجوز تركه، وهو زينة للمراتب األخرى، واهللا تعالى أعلم

*   *   *  

  

  

  

                                                 

 . المصادر السابقة نفسها: انظر) ٣٨(

 ). ١٠٧ص. (مختصر فتح الرحمن العظيم) ٣٩(

 ) ٤٩ص.(التمهيد في علم التجويد، البن الجزري: انظر) ٤٠(

 ). ٤(سورة المزمل، آية )٤١(



  ١٥

  الثالثالمبحث 

  .التفاضل بين هذه المراتب

ــث الجــواز: ًأوال ال خــالف بــين علمــاء القــراءة بجــواز القــراءة بجميــع هــذه المراتــب : مــن حي
  .بشرط مراعاة أحكام التالوة وعدم اإلخالل بها

ــا اختلــف العلمــاء فــي المفاضــلة بــين هــذه المراتــب، فكــان ورش، :مــن حيــث األفــضلية: ًثاني
لترتيـل الــذي هــو نــوع مـن التحقيــق ، فيمــا كــان قـالون، وابــن كثيــر، وأبــو وحمـزة، وعاصــم يأخــذون  با

-عمــرو يــذهبون إلــى الحــدر والــسهولة فــي الــتالوة، وكــان ابــن عــامر والكــسائي يــذهبان إلــى التــدوير

ومـــا ذكـــر مـــن : " ، وهـــذا علـــى األغلـــب، فقـــد قـــال بعـــض شـــراح الجزريـــة-التوســـط بـــين المـــرتبتين
ٕهـو الغالـب علـى قـراءة الـسبعة، واال فجميـع القـراء يجيـزون كـل تخصيص كـل مرتبـة بـبعض القـراء، 

  .)٤٢("المراتب المتقدمة

*   *   *  

  المبحث الرابع

  أركان القراءة

رحمـه -حتى تكون القراءة صحيحة، البد أن يتوافر فيهـا ثالثـة شـروط أجملهـا ابـن الجـزري 
  : بقوله-اهللا

ِفكل ما وافق وجه نحـو      ْ َ َ َْ َ َ َ ِللرسم احتماال يحويَوكان *    ُ ْ َْ ً َ ِ ِ   

ُْوصح إسنادا هو القرآن       َ َ َُ ً َ ْ ِ     *ُفهذه الثالثـة األركــان ُ ِ ِ َ  

ِوحيثما يختل ركـن َأثبت      ِْ ٌ ُ  َ ْ َ ِشذوذه لو َأنه في السبعة*    ُ َ ُ  ْ َ ُ َ ُ)٤٣(.   

ٕ، وان أن كــل قــراءة وافقــت اللغــة العربيــة بوجــه مــن وجــوه النحــو: ومعنــى كــالم ابــن الجــزري
ًكـــان ضـــعيفا، ووافقـــت الرســـم العثمـــاني، ولـــو احتمـــاال  فهـــي قـــراءة �، وصـــح ســـندها الـــى النبـــي)٤٤(ً

                                                 

 ). ١/٢١.(نهاية القول المفيد: انظر) ٤٢(

 ). ٣٢ص.(محمد الزعبي: قطيبة النشر في القراءات العشر، البن الجزري، تحقي) ٤٣(



  ١٦

ٕصحيحة، يجب األخذ بهـا وال يجـوز إنكارهـا، وان اختـل أحـد هـذه الـشروط كانـت هـذه القـراءة شـاذة، 
  .)٤٥(ولو كانت من القراءات السبع

*   *   *  

  المبحث الخامس

  آداب التــــــــالوة

  

  .آداب ظاهرة وآداب باطنة: العلماء آداب التالوة إلى قسمينقسم 

  .أما الظاهرة فتتعلق بالقرآن المتلو، والقارىء، والمكان

  .وأما اآلداب الباطنة فتتعلق بالشخص القارىء

*   *   *  

  :اآلداب الظاهرة: المطلب األول

  :الطهارة الكاملة في الجسم، والثوب، والمكان.١

ًيكــــون علــــى طهــــارة، وان قــــرأ محــــدثا، جــــاز  لــــه ذلــــك، لكنــــه تـــــرك فيــــستحب للقــــارىء أن  ٕ
  .)٤٦(األولى

                                                                                                                                 

 بـالزاي، �ننـشزها�: أي يحتملها رسـم المـصحف العثمـاني مثـل قولـه تعـالى: المقصودهنا باالحتمال) ٤٤(
ملـك يـوم الـدين :  تحتمـل قـراءة�مالك يوم الـدين�: ننشرها بالراء، وكذلك قوله تعـالى: فهي تحتمل قراءة 

 .وهكذا...-ًأيضا–

عية، وأخـــذتها مـــن شـــيخ لـــيس معـــه ســـند بهـــذه القـــراءة فهـــي غيـــر لـــو كانـــت القـــراءة ســـب: المقـــصود) ٤٥(
 .صحيحة

القراءة من المصحف تستوجب الطهارة من الحدثين؛ األكبر واألصغر، ألن مس المـصحف يـشترط ) ٤٦(
ِأنــه كتــب إلــى َأهــل الــيمن َأن ال يمــس القــرآن إال طــاه�فيــه الطهــارة الكاملــة لمــا روي عــن النبــي َ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َ ََ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ َ رواه " (ٌرَ

ً، وأما القـراءة غيبـا، فيـشترط فيهـا الطهـارة مـن الحـدث األكبـر، وتجـوز )٢١٦٦(الدارمي بإسناد حسن برقم
ٍ بغير وضوء، لما روي عن علي بن َأبي طالب -ًغيبا-القراءة ِ َِ ِ ِ ْ  ََ قـال�َ ِكـان رسـول اللـه : َ  ُ ُ َ َ َ يـأتي الخـالء �َ َ َ ْ ِ ْ َ



  ١٧

ًكما يستحب لـه أن يلـبس ثيابـا نظيفـة، ويفـضل أن تكـون حـسنة أيـضا، ألن القـارىء عنـدما  ً
ًيتلـــو يخاطـــب ربـــه، فيتخيـــل نفـــسه واقفـــا بـــين يـــدي ربـــه، فينبغـــي أن يكـــون علـــى أحـــسن هيئـــة، مـــع 

  .مالحظة جواز القراءة بأي لباس

ًيـــستحب لـــه أن يختـــار مكانـــا نظيفـــا و المـــساجد؛ ألنهـــا جامعـــة :  وأفـــضل األمـــاكن-ًأيـــضا–ً
للنظافــة، كمــا أن عالقــة العبــد بربــه تكــون أقــوى، ألنــه يجلــس فــي بيــت اهللا، وفيــه تحــصيل لفــضيلة 

  .االعتكاف :أخرى وهي

وهــو مــن مكمــالت الطهــارة، فهــو يطهــر الفــم الــذي هــو مكــان خــروج الكلمــات : الــسواك. ٢
:"  قــال� أن النبــي-رضــي اهللا عنهــا-لقرآنيــة، وفيــه طاعــة هللا كــذلك، لمــا روي عــن الــسيدة عائــشةا

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب   ِ ٌِ ٌَ ْ َ ََِ ْ ََ ْ ُ َ ")٤٧(.  

ألن القبلــة أفــضل الجهـات التــي يتوجـه اليهــا العبــد فـي عبادتــه، وقــراءة : اسـتقبال القبلــة. ٣
إن َأحــــدكم إذا اســــتقبل القبلــــة فإنمــــا يــــستقبل ربــــه عــــز  :" �القــــرآن مــــن أفــــضل العبــــادات، ولقولــــه  َ ُ َ َ َ َ ُْ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َْ َْ  َ َ َِْْ ُ َ 

وجل َ َ")٤٨(.  

# �: لقولـه تعــالىاالسـتعاذة بــاهللا مــن الــشيطان الــرجيم؛.٤ sŒÎ*sù |N ù& t�s% tβ# u ö�à) ø9$# õ‹ ÏètGó™ $$sù 

«!$$Î/ zÏΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# �) ٤٩(  .  

  .- عدا سورة براءة-د البدء بالقراءة، وفي أوائل السورعن:البسملة. ٥

  .ومراعاة أحكام التالوة، واالبتعاد عن اللحن بقسميه: القراءة بتؤدة وترتيل. ٦

                                                                                                                                 

ُفيقضي الحاجة ثم يخرج َ َ َ َُ ْ ُ َ ْ ِ ْ ِ فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرُأ القرآن وال يحجبه وربما قال ال يحجـزه عـن القـرآن َ ْ ُْ ُْ ْ ْْ َ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َُ ُ َ ُْ ْ ْ َْ ََ ْ َُ ََ َ ُ ََ َ َ ََ َ  ََ ُ ْ
َشيء إال الجنابة ََ ْ ِ ٌ ْ  .بإسناد حسن) ٦٠٤(وأحمد) ٥٨٧(رواه ابن ماجه.(ُ"َ

ًلـــصائم عـــن عائـــشة تعليقـــا، ورواه رواه البخـــاري فـــي كتـــاب الـــصوم، بـــاب ســـواك الرطـــب واليـــابس ل) ٤٧(
 .عن عائشة به) ٦٨٤(الدارمي في كتاب الطهارة، باب السواك مطهرة للفم برقم

 . عن أبي سعيد الخدري، ورجاله ثقات) ٤٨٠(رواه أبو داود في كتاب الصالة برقم)٤٨(

 ). ٩٨(سورة النحل، آية)٤٩(



  ١٨

ـــالقراءة. ٧ ـــصوت ب ـــه :تحـــسين ال ـــه لـــشيء مـــا َأذن للنبـــي :" � لقول مـــا َأذن الل ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ََ َْ َ ُ � يتغنـــى َ َ َ
ِبالقرآن ُْ ْ ِس منا من لم يتغن بالقرآنَْلي:" �، وقوله)٥٠("ِ ُْ ْ ِ  َ َ َ ْ َ ْ َ  ِ ْزينوا القرآن بَأصواتكم:" �، وقوله)٥١("َ ُ ِ َ ْ ِ َ ُْ ْ ُ َ")٥٢( .  

 ألن القـارئ يخاطـب اهللا، فـال ينبغـي :عدم قطع القراءة بكالم اآلدميين من غير ضرورة.٨
  .قدر بقدرهاله أن يقطع الكالم مع اهللا من أجل أن يخاطب عباد اهللا إال للضرورة، والضرورة ت

ألن التثـاؤب مـن الـشيطان ، والقـارئ يخاطـب ربـه : اإلمساك عن القـراءة حـال التثـاؤب. ٩
ًويناجيه، فإذا تثاءب عليه اإلمساك عن القراءة تعظيما للقرآن، واجالال له لحين ذهاب التثاؤب ًٕ.  

 ألن السجود عند هذه اآليات سـنة مـن سـنن: السجود كلما مر بآية من آيات السجود.١٠
  . في ذلك�، وكان يفعلها، فعلى القارئ أن يقتدي بالنبي�النبي

ألن البكاء من صفات المؤمنين، وشعار عباد اهللا الصالحين، فإن : البكاء أو التباكي. ١١
لــم يــستطع البكــاء يتبــاكى، فــإن لــم يــستطع فليبــك علــى قــساوة قلبــه، ألنــه إن لــم يــستطع البكــاء وال 

βÎ) t¨ �:قال تعالىالتباكي فهو من قساة القلوب،  Ï% ©!$# (#θ è?ρé& zΝù= Ïèø9$# ÏΒ ÿ Ï& Î# ö6 s% # sŒÎ) 4‘ n= ÷F ãƒ öΝÍκö�n=tã 

tβρ”�Ïƒ s† Èβ$s% øŒF|Ï9 # Y‰¤fß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθä9θ à) tƒ uρ z≈ysö6 ß™ !$uΖÎn/ u‘ βÎ) tβ% x. ß‰ôãuρ $uΖÎn/ u‘ Zωθ ãèø
 yϑs9 ∩⊇⊃∇∪ 

tβρ”�Ïƒ s† uρ Èβ$s% øŒF|Ï9 šχθä3 ö7tƒ óΟèδ ß‰ƒ Ì“tƒ uρ % Yæθ à±äz ) �) وقـــد ورد الكثيــــر مــــن اآلثــــار       .)٥٣

 وصحابته الكرام أنهم كانوا يبكون عندما يقرأون القرآن، ومن ذلـك مـا رواه مـسلم بـسنده �عن النبي
اقـرأ علـي: " قـال لـه�عن عبد اهللا بن مسعود أن النبي  َ َ َْ َ، قـال"ْ ََأقـرُأ عليـك وعليـك ُأنـزل؟ قـال: َ َ َ ََ ِ ْ ْ َْ ََ ََ َ ِإنـي : "ْ

                                                 

 ). ٧٤٨٢(إال لمن أذن له، برقموال تنفع الشفاعة : رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب)٥٠(

 ). ٧٥٢٧(،برقم�وأسروا قولكم أو اجهروا به�:رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعالى)٥١(

بإسـناد صـحيح، ) ١٠١٦و١٠١٥(رواه النسائي في كتاب االفتتاح، باب تزيين القرآن بالـصوت بـرقم) ٥٢(
ِكمارواه البخـاري تعليقـا فـي كتـاب التوحيـد،باب قـول ْ َ َ  النبـي ً ِ المـاهر بـالقرآن� ُْ ْ ِْ ُ ِ ْوزينـوا القـرآن بَأصـواتكم، ... َ ُ ِ َ َْ َِ ْ ُ ْ ُ َ

 ).٣٥٠٠(، والدارمي برقم)١٣٤٢(، وابن ماجه برقم)١٤٦٨(وأبو داود برقم

 ).١٠٩-١٠٧(سورة اإلسراء، اآليات) ٥٣(



  ١٩

ُأحب ِ َأن َأسمعه من غيريِ ْ َ ْ ِْ ُ َ َ ِقال فقرَأ عليه من َأول سورة النساء إلى قوله" ْ ِْ َ َ ََ َِ ِ ِ َِ ُ َ َِ  ْ ْ َ َ َ:◌ِy#ø‹s3sù� #sŒÎ) $uΖ÷∞Å_ ÏΒ 

Èe≅ä. ¥π ¨Βé& 7‰‹Îγ t±Î0 $uΖ÷∞Å_uρ y7Î/ 4’ n? tã Ï Iω àσ ‾≈ yδ # Y‰‹Íκy− �)فبكـــــى)٥٤ َ ُرفعـــــت : "وفـــــي روايـــــة أخـــــرى. ََ ْ َ َ
َرأسي َأو غمز ََ ْ ِ ُني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرَأيت دموعه تسيلَْ ِ َِ ُ َ َ ُُ ُ ُْ ْ َُ َ َ ََ َ َْ ْ ِ َِ ٌ ِ")٥٥( .  

ِوكذلك لما اشتد برسول الله   ِ ُ َِ َ ْ  ِوجعه قيل له في الصالة فقال مـروا َأبـا بكـر فليـصل بالنـاس �َ  ِ  َ ُُ َ َ ُ ُ ََْ ٍَ ْ َُ ُ َ ََ ِ ِ ِ َ َ
ٌقالت عائشة إن َأبا بكر رجل رقيق ِ َ ٌَ ُْ َ َ ٍَ  ِ ُ ََ ِ ْ  إذا قرَأ غلبه البكاء قال مروه فيـصلي فعاودتـه قـال مـروه فيـصلي َ َ َ َ ُُ ُ ُ ُ ُ ََ َ َ َ َ َُ ُُ ُ َُ َُ َْ َ ََ َ ْ َ َ ِ

ُإنكن صواحب يوسف َُ ُ ِ َ  ُ ِ")٥٦((*) .  

*   *   *  

  : اآلداب الباطنة:الثاني: المطلب

واآلداب الباطنـــة تتعلـــق بـــشخص القـــارئ، وعليـــه أن يتحلـــى بهـــذه اآلداب حتـــى يكـــون ممـــن 
ده القــرآن إلــى الجنــة، ال ممــن يــسوقه القــرآن إلــى النــار، واآلداب الباطنــة هــي عــين األدب؛ ألن يقــو

  .كالم اهللا منهج رباني فيه خير البشرية جمعاء، فإذا لم نتدبره، ولم نعقله فلن نجني ثماره

اإلخــالص؛ وذلــك بــأن يقــصد وجــه اهللا تعــالى فــي قراءتــه، ويبتعــد : وأفــضل اآلداب الباطنــة
  :ياء وحب السمعة، ومن أهم اآلدابعن الر

 وهو التنبه إلـى أن اهللا قـد تفـضل علـى عبـاده بمخـاطبتهم :معرفة أصل الكالم وتعظيمه. ١
بهذا الكالم ويسر لهـم فهمـه، فيستحـضر عظمـة اهللا، وعظمـة كالمـه وعلـوه، ويتفكـر فـي صـفات اهللا 

  .ظمة قائله ومنزله، فيعظمهوأفعاله، وأن هذا القرآن كالمه،فيعرف أن عظمة هذا الكالم من ع

                                                 

 ) ٤١(سورة النساء، آية) ٥٤(

 ). ٨٠٠(طلب القراءة من حافظه برقمكتاب صالة المسافرين، باب فضل استماع القرآن، و) ٥٥(

 ).٦٤١(رواه البخاري في كتاب األذان، باب أهل العلم والفضل أحق باإلمامة برقم) ٥٦(

َإن هــذا : " قــال� وأمــا الحــديث الــذي يستــشهد بــه معظــم مــن كتبــوا فــي آداب الــتالوة، وهــو أن النبــي  (*) َ  ِ
ُالقرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه  ُ ُ ََْ ََ ِ ٍِ ْ ُ َ َ َ َ ُْ ْفابكوا فإن لم تبكوا فتباكواْ َ ُ ََُ ََ َ َْ ْْ َ ْ فهو حديث ضعيف، رواه ابن ماجه، وتفرد فيـه ". ِ

منكر الحديث، : إسماعيل بن رافع، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين، وقال ابن أبي حاتم: أبو رافع
 .-واهللا  أعلم-فال يصلح لالحتجاج به في هذا المقام



  ٢٠

 بعد أن يعرف القارئ مصدر هذا الكالم، وقيمتـه فـال بـد مـن طـرد حـديث :حضور القلب.٢
الـنفس أثنــاء الــتالوة، وحـضور القلــب باستــشعار عظمـة اهللا، واالستبــشار بكالمــه، واألنـس بــه، وعــدم 

  .الغفلة عنه

ي يقرأهـا، ومحاولـة اسـتيعابها،  وذلـك بـأن يتفكـر فـي معـاني الكلمـات التـ:التدبر والتفهم .٣
وأنها أوامر اهللا، فينشط إلى تنفيذها وتدبرها، فيتفاعل قلبه مع كل آية بما يليق بها، ثم يتأمل معاني 
أسماء اهللا وصفاته وأفعاله، فيستدل من عظمة الفعـل علـى عظمـة الفاعـل، ويتأسـى بـأحوال األنبيـاء 

يتــدبر كــل آيــة يقرأهــا، ألن اهللا جــل وعــال عــاب علــى ، ويعتبــر بتقــوى المــؤمنين، وفجــور الكــافرين، و

Ÿξsù �:الــذين يقــرأون القــرآن مــن غيــر تــدبر، ووصــف قلــوبهم بأنهــا مقفلــة، فقــال تعــالى r& tβρã�−/ y‰tGtƒ 

šχ# u ö�à) ø9$# ôΘ r& 4’ n? tã A>θ è= è% !$yγ ä9$x
 ø% r& �)٥٧( .  

ًوجهة إليه شخصيا وذلك بأن يستشعر القارىء بأن كل آية يقرأها م: التخصيص والتأثر. ٤
بمـــا فيهـــا مـــن أمـــر أونهـــي، أو وعـــد أو وعيـــد، فيتجـــاوب معها،فيستبـــشر عنـــد الوعـــد، ويخـــاف عنـــد 

  .وهكذا... الوعيد، ويشتاق الى الجنة عند ذكرها، ويخاف من النار عند ذكرها

بأن يرتقي القارىء بفكره وقلبه حتى يستشعر وكأنـه يقـرأ القـرآن وهـو واقـف بـين : الترقي. ٥
  .ًاهللا، واهللا عز وجل ينظر إليه ويخاطبه، فيخشع قلبه وجوارحه اجالال هللا ولكالمهيدي 

أن يتحاشـى القـارىء موانـع الفهـم، ويتبـرأ مـن حولـه وقوتـه، وأن يتخلـى : التخلي والتبري. ٦
  .)٥٨(ُعن اإلصرار على الذنوب، ويخرج من قلبه حب الدنيا وأهوائها

  

                                                 

 ). ٢٤(سورة محمد، آية) ٥٧(

، وفــــــضائل القــــــرآن وآداب الــــــتالوه، )٤٥-٣٧.(التبيــــــان فــــــي آداب حملــــــة القــــــرآن، للنــــــووي: ظــــــران) ٥٨(
، وحـق الـتالوة؛ )١٦٦-١٦٣.(، والقرآن الكريم تاريخه وآدابه؛ البراهيم علـي عمـر)٤٢-٣٧.(للقرطبي

) ٨-٧.(،والملخــــص المفيــــد فــــي علــــم التجويــــد؛ لمحمــــد أحمــــد معبــــد)٢٥-٢٤.(لحـــسني شــــيخ عثمــــان
 . بتصرف



  ٢١

  :عآداب التالوة للمستم: المطلب الثالث

ًمثلما أن للقارىء آدابا ينبغي عليه التحلي بها عند القـراءة، فـإن للمـستمع آدابـا ينبغـي عليـه  ً
   :أن يتحلى بها كذلك، ومن أهمها

 �: ًفيجب على المستمع أن ينصت لكالم اهللا امتثاال لقوله تعالـى: االستماع واإلنصات. ١

# sŒÎ) uρ �˜ Ì�è% ãβ# u ö�à) ø9$# (#θ ãèÏϑtGó™ $$sù …çµ s9 (#θ çF ÅÁΡ r& uρ öΝä3 ª= yès9 tβθçΗ xqö�è? �)٥٩(.  

: كقول بعض الناس عندما يعجب بالصوت: عدم التعليق على التالوة بكالم من عنده. ٢
  .ونحو ذلك، بل على المستمع التدبر والخشوع) اهللا اهللا ياشيخ(

 فهــذا المجلــس، مجلــس :عــدم تنــاول الطعــام والــشراب فــي مجلــس القــرآن إال للــضرورة. ٣
 ومقـام خـضوع وخـشوع، واألكـل والـشرب يـذهب بوقـار المجلـس، ومـن بـاب أولـى االمتنـاع عـن علم،

  .التدخين وما شابهه

ــراءة. ٤ ــاء الق ــضحك، والكــالم أثن ــاع عــن ال يكــره التحــدث بحــضور القــراءة؛ وذلــك : االمتن
 ٕللمحافظــــة علــــى هيبــــة المجلــــس، ووقــــاره، واظهــــار اإلحتــــرام لكــــالم اهللا، إذ االشــــتغال عــــن الــــسماع

   . )٦٠(بالتحدث بما ال يكون أفضل من االستماع سوء أدب على الشرع، وال بأس به للضرورة

ـــات. ٥ ـــع اآلي بحيـــث يظهـــر عليـــه التـــأثر بمـــا يـــسمع، فيستبـــشر بـــذكر الجنـــة : التفاعـــل م
ٕونعيمها، ويخاف من ذكر النار وجحيمها، واذا مر القـارئ بـسؤال أجـاب عليـه، واذا مـر بآيـة عـذاب  ٕ

  .ن العذاب، وهكذااستعاذ باهللا م

ً وكما مر معنا سـابقا، فـإن البكـاء مـن صـفات المـؤمنين، وشـعار :البكاء من خشية اهللا. ٦
  . عباد اهللا الصالحين

  

  

                                                 

 ). ٢٠٤(رة األعراف، آية سو)٥٩(

 ). ١/٤٧٥(البرهان في علوم القرآن، للزركشي: انظر)٦٠(



  ٢٢

  المبحث السادس

  .ّاللحــــــن

*   *   *  

  :ًتعريف اللحن لغة واصطالحا: المطلب األول

وصـرف الكـالم عـن وجهتـه الـى ، )٦١(منها الخطأ، والفطنة: له معان كثيرة: اللحن لغة: ًأوال
َوجهة أخرى، واللـحن واللـحانة واللـحانـية َ َِ   ُ ٌترك الصواب فـي القراءة والنشيد ونـحو ذلـك، ورجـل الحـن : ُ ِ ُ

َو لـحان  ولـحانة و لـحنة َ ُ َ َّ َيخطىء، و َألـحن فـي كالمه َأي َأخطَأ: ّ َ ُْ ِ ُاللـحن   الــميل :  َقال ابن األثـير. ْ ْ ّ
ِلـحن فالن فـي كالمه إذا مال عن صحيح الـمنطق: االستقامة؛ يقالعن جهة  ْ َ ِ ٌ َ َ وقـال َأبـو عبــيد فــي . َ

َتعلـــموا  اللـــحن   َأي الـــخطَأ فـــي الكــالم لتـــحترزوا منــه: قــول عمــر، رضــي اهللا عنــه ْ  ُ .َوقــال األزهــري  :

ِاللــحن مـا تلــحن إلــيه بلـسانك َأي تميـل إلــيه بقولـك، وم ُِ ُ َُ َْ ْ نـه قولـه عـز وجــل:� óΟßγ ¨Ψ sù Ì�÷ètGs9uρ ’ Îû Çóss9 

É�Α öθ s) ø9$#) ِ؛ فاللـحن الذي هو الـخطُأ فـي اإلعراب)٦٢ ُ ْ .) ٦٣.(   

  : الخطأ والميل عن الصواب في القراءة، ويقسم الى قسمين:اللحن في االصطالح : ًثانيا

 بـالمعنى، كتغييـر  وهو خلل يطرأ على األلفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل:اللحن الجلي

zôÜ:ًحرف بحرف، كإبدال السين صادا في قوله تعالى y™ uθ sù�  Ïµ Î/ $ºèøΗ sd �)أو إبدال )٦٤  ،

Môϑyè÷Ρ|حركة بحركة، نحو ضم التاء فــي  r&� �)ال يخل بالمعنى نحو فتح التاء  أو مما، )٦٥

                                                 

َلحــن فــي القــول بــالفتح)٦١( َ َولحــن؛ بالكــسر. مــال عــن الــصواب: َ ِ لــسان : انظــر.(فطــن لحجتــه وانتبــه لهــا: َ
 ).١٣/٣٧٩العرب

 ). ٣٠(، آية�سورة محمد)٦٢(

  ).٣٨١-١٣/٣٧٩(لسان العرب: انظر)٦٣(

 ).٥( آية سورة العاديات،)٦٤(

 ).٧(الفاتحة، آية)٦٥(



  ٢٣

=àMù �: فــــي è% � ) العربيــــة، ً وســــمي جليــــا، ألنــــه ظــــاهر يعرفــــه علمــــاء القــــراء، وعلمــــاء ،)٦٦

  .وغيرهم

وهـــو المتعلـــق بأحكـــام الـــتالوة، والـــذي ال يخـــل بـــالمعنى وال بـــاإلعراب؛ : اللحـــن الخفـــي. ٢
ٕكتكريــر الــراءات، وتطنــين النونــات، وتغلــيظ الالمــات، واظهــار المخفــي، وادغــام المظهــر، أو ترعيــد  ٕ

أو تفخــيم مـا حقــه ّالـصوت بالمــد وبالغنـة، أو تــرك الغنـة، أو زيــادة المـد عــن حـده، أو انقاصــه عنـه، 
  .الترقيق، وترقيق ما حقه التفخيم

ًوســــمي هــــذا النــــوع خفيــــا، ألنــــه يخفــــى علــــى عامــــة النــــاس، وال ينتبــــه إليــــه إال مهــــرة القــــراء 
ٕوحذاقهم، الذين أخذوا هذا العلم من أفواه العلماء مشافهة، وهو وان كـان ال يخـل بـاللفظ أو المعنـى، 

  .)٦٧(ٕوانما يفسد رونقه وحسنه وترتيله

**   *     

  :حكم اللحن بقسميه: المطلب الثاني

  .فهو الحرمة باإلجماع، ويؤثم فاعله: أما القسم األول وهو الجلي

الذي يخل بالمعنى، والذي ال :  فقد قسمه العلماء الى قسمين:أما القسم الثاني وهو الخفي
كــوي فــي شــرحه يخــل بــالمعنى، واختلفــوا فــي حكمــه، فــذهب بعــضهم الــى تحــريم القــسمين، فقــال البر

ٕتحرم هذه التغييرات جميعها؛ ألنها وان كانت ال تخل بالمعنى، لكنها تخل بـاللفظ :" على الدر اليتيم
 وذهــب اآلخــرون الــى الكراهــة، فقــد نقــل عــن المــال علــي )٦٨("لفــساد رونقــه، وذهــاب حــسنه وطالوتــه

 يترتـب عليـه العقـاب وال شـك أن هـذا النـوع ممـا لـيس بفـرض عـين:" القـاري أنـه قـال فـي النـوع األول
  .)٦٩("ٕالشديد، وانما فيه خوف العتاب والتهديد

                                                 

 ).١١٧(سورة المائدة، آية)٦٦(

 ).٥٥-١/٥٣(وهداية القاري).٦٣-٦٢ص(التمهيد في علم التجويد للحافظ ابن الجزري: انظر)٦٧(

 ).١/٢٩(نقله صاحب نهاية القول المفيد، طبعة المكتبة العلمية) ٦٨(

 ).٣٦ص(الحصريو) ١/٥٤(هداية القاري: المصدر السابق نفسه، وانظر كذلك)٦٩(



  ٢٤

ال يتصور أن يكون فرض عـين يترتـب العقـاب علـى فاعلـه لمـا فيـه :" وقال في النوع الثاني
  .)٧٠("من حرج عظيم

 فمعلــوم أن الفاتحــة خــارج الــصالة كغيرهــا مــن ســور :وأمــا حكــم اللحــن فــي ســورة الفاتحــة
يجــوز فــي غيرهــا، وال فــرق بينهــا وبــين غيرهــا فــي أحكــام الــتالوة، مــن حيــث القــرآن، ومــا يجــوز فيهــا 

  .اإلتقان وعدم اللحن

فالفاتحــة ركــن مــن أركــان الــصالة، وال تــصح الــصالة بــدونها، فينبغــي أن : أمــا فــي الــصالة
  .يأتي بها المصلي على أحسن وجه 

تــصح صــالة صــاحبه أمــا   اللحــن  فــى الفاتحــة الــذى ال يحيــل المعنــى ف ": قــال ابــن تيميــة
ًإماما أو منفردا " ُأنعمـت: "وأما   اللحن  الذى يحيل المعنى إذا علم صاحبه معنـاه مثـل أن يقـول... ً

≡Þ: بـــضم التـــاء فـــي قولـــه تعـــالى u� ÅÀ� t Ï% ©!$# |Môϑyè÷Ρ r& öΝÎγ ø‹n= tã �)وهـــو يعلـــم ان هـــذا ضـــمير )٧١ ،

ٕالمتكلم، ال تصح صالته، وان لم يعلم أنه يحيل المعنى، واع تقد أن هذا ضمير المخاطب ففيه نزاع ٕ
وأمـا مـن ال يقـيم قـراءة الفاتحـة فـال يـصلى خلفـه اال مـن هـو :" ، وقال في موضع آخـر)٧٢("واهللا أعلم

  . )٧٣("مثله 

 بما أن التجويد فرض الزم، وثبتت فرضيته بالكتاب والسنة واإلجماع، كمـا مـر معنـا، :قلت
ٕيفيـة النطـق بالكلمـات القرآنيـة، واعطـاء كـل حـرف حقـه علم يعـرف بـه ك: والتجويد كما عرفه العلماء

ومستحقه، فيحرم اللحن على من يستطيع تجنبه، وكـان اللحـن بـسب تهاونـه، وأمـا مـن جاهـد نفـسه، 
وجهــد فــي الــتعلم، ولكــن يــشق عليــه ذلــك، فــال إثــم عليــه، بــل إنــه مــأجور علــى المجاهــدة فــي الــتعلم، 

ْودليـل ذلـك مـا روتـه الـسيدة عائــشة عـن َ ََ  النبـي ِ ِأنـه قـال� َ ِالمــاهر بـالقرآن مـع الـسفرة الكـرام البــررة :" َ َِ َ َ َ َُْ ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َ َ َِ ْ ِ

                                                 

 ).٥٥-١/٥٣(وهداية القاري).٦٣-٦٢ص(التمهيد في علم التجويد للحافظ ابن الجزري: انظر)٧٠(

 ).٧(سورة الفاتحة، آية)٧١(

 ).٢٢/٤٤٣(فتاوى ابن تيمية)٧٢(

 ).٢٣/٣٥٠(المصدر السابق)٧٣(



  ٢٥

ِوالـذي يقـرُأ القـرآن ويتتعتـع فيـه وهـو عليـه شـاق لـه َأجـران َ َْ ُْ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ َ ََْ َ ْ ُ ْ ْ  "والـذي يقـرُأ وهـو يــشتد :" وفـي روايـة أخـرىَ ْ َ ََ َ َُ َ ْ ِ 
َعليه له َأجران ْ ُْ ََ َِ")٧٤(.  

  . واهللا تعالى أعلم. فالعبرة في مقدرة الشخص على اإلتقان، وتهاونه فيه

 *   *   *  

  المبحث السابع

  القراءة التي نقرأ بها، وهي قراءة عاصم برواية حفص

  من طريق الشاطبية

*   *   *  

  :التعريف بعاصم: المطلب األول

كـر األسـدي مـوالهم، الكـوفي، عاصم بن أبي النجـود، اإلمـام الكبيـر، مقـرىء العـصر، أبـو ب
  .بهدلة أمه، وليس بشيء، بل هو أبوه: بهدلة، وقيل: واسم أبيه

ولـد فــي إمــرة معاويــة بــن أبــي ســفيان، وقــرأ القــرآن علــى أبــي عبــد الــرحمن الــسلمي، وزر بــن 
  .حبيش األسدي

حفــص بــن ســليمان، والمفــضل بــن محمــد الــضبي، : تــصدر لإلقــراء مــدة بالكوفــة، فقــرأ عليــه
ان األعمـش، وأبـو عمـرو، وحمـاد بـن شــعيب، وأبـان العطـار، والحـسن بـن صـالح، وحمـاد بــن وسـليم

  .أبي زياد، ونعيم بن ميسرة، وآخرون

  . انتهت إليه رئاسة اإلقراء بعد أبي عبد الرحمن السلمي شيخه

لمــا هلــك أبــو عبــد الــرحمن جلــس عاصــم يقــرىء النــاس، وكــان :  قــال أبــو بكــر بــن عيــاش
  .بالقرآن حتى كأن في حنجرته جالجلأحسن الناس صوتا 

رجـل صـالح، خيـر، ثقـة، : سـألت أبـي عـن عاصـم بـن بهدلـة، فقـال:  قال عبد اهللا بن أحمد
  .قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فقراءة عاصم: أي القراءات أحب إليك، قال: قلت

                                                 

 .واللفظ لمسلم) ٧٩٨(، ومسلم برقم)٤٩٣٧(البخاري برقم: رواه الشيخان)٧٤(



  ٢٦

د قـرأ علـى ما أقرأني أحد حرفا إال أبو عبد الرحمن، وكـان قـ:   قال أبو بكر قال لي عاصم
 وكنــت أرجــع مــن عنــده فــأعرض علــى زر بــن حبــيش، وكــان زر قــد قــرأ علــى ابــن مــسعود، �علــي 

وذكـر عاصـم أنـه لـم يخـالف أبـا عبـد الـرحمن فـي شـيء مـن قراءتـه، ... لقـد اسـتوثقت: فقلت لعاصـم
  .في شيء من قراءته�وأن أبا عبد الرحمن لم يخالف عليا 

ما كان من القراءة التي قرأت بها على : عاصمقال لي :  وروي عن حفص بن سليمان قال
أبي عبد الرحمن، فهي التي أقرأتك بها، وما كان من القراءة التى أقرأت بها أبا بكر بن عياش فهـي 

  .  القراءة التي عرضتها على زر، عن ابن مسعود

üÈ �آيـــة، وال� �Οm$  آيـــة، وال � Ο!9#$ � لـــم يكـــن عاصـــم يعـــد: قـــال أبـــو بكـــر ÿè‹γ!2 

  . آية وال نحوها�طه� وال آية،�

كـان عاصـم ثبتـا فـي القـراءة صـدوقا فـي الحـديث، وقـد وثقـه أبـو : -القائـل هـو الـذهبي-قلت
 -يعنـي للحـديث-فـي حفظـه شـيء : محلـه الـصدق، وقـال الـدارقطني: زرعة وجماعة وقال أبو حاتم

لك كـان حفـص ال للحروف، وما زال في كل وقت يكون العالم إماما في فن، مقصرا فـي فنـون، وكـذ
  .بن سليمان ثبتا في القراءة، واهيا في الحديث

توفي عاصم في آخـر سـنة سـبع وعـشرين ومائـة، وقـال إسـماعيل بـن مجالـد تـوفي فـي سـنة 
  .)٧٥(ثمان وعشرين

*   *   *  

  :التعريف بحفص: المطلب الثاني

: هحفـــص بـــن ســـليمان بـــن المغيـــرة األســـدي، أبـــو عمـــر البـــزاز، الكـــوفي، القـــارىء، ويقـــال لـــ
الغاضري ويعرف بحفيص، وهو حفـص بـن أبـي داود، صـاحب عاصـم بـن أبـي النجـود فـي القـراءة، 

  .، وكان معه في دار واحدة )ربيبه(وابن امرأته

                                                 

، وتهـذيب الكمـال، )٢/٥٠.(، ومعرفـة الثقـات، للعجلـي)١/٢٢١.(دم، الحمـد بـن حنبـلبحـر الـ: انظـر)٧٥(
، قــراءات القــراء المعــروفين بروايــات )٢٦١-٥/٢٥٦(، وســير أعــالم النــبالء، للــذهبي )١٣/٤٧٤.(للمــزي

 . باختصار وتصرف)  ٩٦-٩٥.(الرواة المشهورين،لألندرابي



  ٢٧

هو ثقة في القـراءة ضـابط لهـا بخـالف حالـه فـي الحـديث، فقـد ضـعفه أكثـر المحـدثين، فهـو 
  .يشبه شيخه في ذلك

كـان حفـص بـن : ل القـراءة، فقـال يحيـى بـن معـينفقد أثنى عليـه كثيـر مـن العلمـاء فـي مجـا
سليمان وأبو بكـر بـن عيـاش مـن أعلـم النـاس بقـراءة عاصـم وكـان حفـص أقـرأ مـن أبـي بكـر؛ بـسبب 

  .طول مالزمته لعاصم

الروايـة الـصحيحة التـي رويـت عـن قـراءة عاصـم روايـة حفـص بـن :  وقال في موضـع آخـر
  .أبي سليمان

اصــم علــى النــاس تــالوة، ونــزل بغــداد فــأقرأ بهــا، وجــاور وهــو الــذي أخــذ قــراءة ع:قــال الــداني
  .ًمكة فأقرأ بها أيضا

  .كان حفص أعلمهم بقراءة عاصم: وقال أبو هشام الرفاعي

ًقرأ على عاصم مرارا ، وكـان األولـون يعدونـه فـي الحفـظ فـوق أبـي بكـر : وقال ابن المنادي
ًالنـاس دهـرا، وكانـت القـراءة التـي بن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قـرأ علـى عاصـم، وأقـرأ 

  .�أخذها عن عاصم ترتفع الى علي بن أبي طالب

: ضــعيف وقــال البخــاري:  وأمــا فــي الحــديث فلــم يكــن بــذاك فقــد قــال عنــه علــي بــن المــديني
  .ليس بثقة، وال يكتب حديثه: متروك، وقال النسائي: تركوه، وقال مسلم

وما زال في كل وقت يكون : "يخ حفص فقالعاصم، ش: ونعيد مقولة الذهبي التي قالها في
  .)٧٦("العالم إماما في فن، مقصرا في فنون

  .   )٧٧(قيل إنه مات سنة ثمانين ومائة، وله تسعون سنة

  

  

                                                 

 ). ٥/٢٦٠. (سير أعالم النبالء، للذهبي)٧٦(

، وتهــــــذيب الكمــــــال )٨/١٨٦.(، تــــــاريخ بغــــــداد، للخطيــــــب)٢/٣٥٦.(التــــــاريخ الــــــصغير، للبخــــــاري) ٧٧(
 . باختصار وتصرف). ١/١٤١.(، ومعرفة القراء الكبار)١٦-٧/١٠.(للمزي



  ٢٨

  

  :سند حفص: المطلب الثالث

ًأخــذ حفــص القــراءة عرضــا وتلقينــا عــن عاصــم بــن أبــي النجــود، وعاصــم قــرأ علــى أبــي عبــد  ً
حبيش األسدي، وعلى أبي عمرو سعد بن الياس الشيباني، وثالثتهم الرحمن السلمي، وعلى زر بن 
، وقـرأ الـسلمي وزر علـى عثمـان بـن عفـان، وعلـي بـن أبـي طالـب، �قرأوا على عبد اهللا بن مـسعود

 وقرأ ابن مسعود، وعثمان، وعلي، وزيد، � على ُأبي بن كعب، وزيد بن ثابت -ًأيضا-وقرأ السلمي
  �وُأبي جميعهم على رسول اهللا

أقرأتــك : إن أبــا بكــر شــعبة يخــالفني فــي القــراءة، فقــال:   وروي عــن حفــص أنــه قــال لعاصــم
، وأقرأت أبا بكر بما أقرأني بـه زر بـن حبـيش، �بما أقرأني به أبو عبد الرحمن السلمي، عن علي 

  ".�عن عبد اهللا بن مسعود

 على عبد اهللا ًنستنتج من هذا أن حفصا قرأ على عاصم روايته عن السلمي، والسلمي قرأ
  .    )٧٨(�بن مسعود، وعثمان، وعلي، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، عن النبي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

، )٣٣١-٣٠.(، والمرشـــد، للعقربـــاوي)١/٣٧.(، وهدايـــة القـــارىء)١٣/٤٧٨.(تهـــذيب الكمـــال: انظـــر)٧٨(
 ). ١١ص.(والوجوه البينة، للمرايات



  ٢٩

  

  

  

  

  

 شجرة اإلسناد لرواية حفص عن عاصم
  

  

  

  

  

  

     �            ابن مسعود�   علي�    عثمان �    زيد بن ثابت�أبي بن كعب

  

  

  زربن حبيش         الشيباني                                                
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  الفصل الثالث

  القــــرآن الكريم

*   *   *  

  المبحث األول

  :هتعريف القرآن الكريم وتقسيم

*   *   *  

  :تعريف القرآن الكريم: المطلب األول



  ٣١

،المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد �ّ هو كالم اهللا المعجز، المنزل على سيدنا محمد 
  .)٧٩("بتالوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس

*   *   *  

  :تقسيم القرآن الكريم: المطلب الثاني

  .ًيقسم القرآن الكريم إلى ثالثين جزءا: تقسيمه حسب األجزاء:  ًأوال

  .وكل جزء من هذه األجزاء يقسم الى حزبين

  وكل حزب يقسم الى أربعة أرباع

 :قــسم العلمــاء القــرآن بحــسب الــسورالى أربعــة أقــسام هــي :تقــسيمه حــسب الــسور: ًثانيــا
الطول، والمئون، والمثاني، والمفصل( َ.(  

ُى، كـالكبر جمـع كبـرى بضم الطاء، جمع طـول:فأما الطول أولهـا البقـرة : (وهـي سـبع سـور: ُ
  .ًوسميت طوال لطولها) -ّعلى اعتبار أنهم يعدون األنفال وبراءة سورة واحدة-وآخرها براءة

الـسور التـي تلـي الـسبع الطـوال، ويزيـد :  وهـذا اإلسـم مـأخوذ مـن المائـة، وهـي:وأما المئـون
  .عدد آياتها على المائة

أي التـي يتكـرر تالوتهـا أكثـر مـن مـرة، لقـصرها؛ ألن آياتهـا تقـل : تثنيـةمن ال: وأما المثاني
  :عن المائة، وهي التي تلي المئون، قال تعالى

� $Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈ t±tF •Β u’ ÎΤ$sẄΒ �)٨٠(وقــــــال أيــــــضا ،ً :� ô‰s) s9uρ y7≈oΨ ÷� s?# u $Yèö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9$# 

tβ# u ö�à) ø9$# uρ tΛ Ïàyèø9$#   �)٨١( .  

                                                 

َجمعـــت هـــذا التعريـــف مـــن بـــين تعريفـــات كثيـــرة؛ ليكـــون جامعـــا مانعـــا، فـــبعض العلمـــاء أســـهب فـــي ) ٧٩( ً
ًالتعريــف حتــى جعلــه وصــفا، وبعــضهم اختــصره حتــى جعلــه رمــزا، وخيــر األمــور أوســطها مناهــل : انظــر(ً

 ).١٦-١٢العرفان، للزرقاني ص

 ).٢٣(سورة الزمر، آية ) ٨٠(

 ).٨٧(سورة الحجر، آية) ٨١(



  ٣٢

: إن جميـع سـور القـرآن مثـاني؛ ألن األنبـاء والقـصص تثنـى فيـه، وقيـل: العلمـاءقال بعـض 

(ô‰s �:المثاني الواردة في قوله تعالى s9uρ y7≈oΨ ÷� s?# u $Yèö7y™ zÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9$# tβ# u ö�à) ø9$# uρ tΛ Ïàyèø9$# �)٨٢( ،

  .وهي آيات سورة الحمد؛ سميت بذلك ألنها تثنى في كل ركعة من ركعات الصالة

 ،"ببـسم اهللا الـرحمن الـرحيم" إنهـا سـميت بـذلك لكثـرة الفـصل بـين الـسور: قيل: ّأما المفصلو
وهـي مـا يلـي المثـاني مـن قـصار الـسور، واختلـف العلمـاء فـي بدايـة سـور  لقلة المنسوخ فيهـا،: وقيل

ًالمفـــصل علـــى اثنـــي عـــشر قـــوال، فقيـــل ، � �X:الحجـــرات، وقيـــل:القتـــال، وقيـــل: الجاثيـــة، وقيـــل: ّ

 �: اإلنسان، وقيـل: وقيل: الرحمن: الفتح، وقيل: الصف، وقيل تبارك، وقيل: الصافات، وقيل:وقيل
  .)٨٣(الضحى: ، وقيل�ّسبح

) X(ســورة: ّأن الــصحيح عنــد أهــل األثــر أن أول المفــصل-رحمــه اهللا-ورجــح الزركــشي

َلما رواه أبو داود، وابـن ماجـه، وأحمـد بأسـانيدهم عـن َأوس بـن حذيفـة قـال َ َ ََ ْ ُْ ِ ِ ِقـدمنا علـى رسـول اللـه ": ْ ِ ِ ُ َ َ َ َ ْ َ
ِ في وفد ثقيف فنزلوا األحالف على المغيرة بن شعبة وَأنزل رسـول اللـه � ِ ٍ ِ ِ ِ ُ َُ َ ََ ْ ََ ََ َ َُ َْ ُ ِ ْ ْ َِ ُ ْ َ ْ  َ َ ُ بنـي مالـك فـي قبـة لـه �ْ ََ ٍ ِ ٍ ِ ُِ َ

ْفكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رج َ ْ َِ َ َ ََ َ ُ َ ًَ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َُ َ ْ َ ْ  ُ َْ َليه حتى يراوح بين رجليه وَأكثـر مـا يحـدثنا مـا َ ََ ْ ْ ْ ُْ َ َِ ُ َ َ ُ َُ َْ َ ِ َِ ََ ِ 
ُلقي من قومه من قريش، ويقول ُ َ َ ٍ ْ َُ َْ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ْوال سواء كنا مستضعفين مستذلين فلما خرجنـا إلـى المدينـة كانـت : "َ ََ َ َ ْ َْ ُِ ِ َِ ُ ُْ َ َ َِ َ  َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ

َسجال الحرب بيننا وبين ْ ََ َْ َ َ ََ ِ ْ ْ ُ َهم ندال عليهم ويدالون عليناِ ْ ْ َُ ُ ََ ُ ََ َ ََ ْ ْ ُِ َفلما كان ذات ليلة َأبطَأ عن الوقت الـذي كـان " ُ ََ َِ ِ ٍ ْ َ ْ َْ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ
ُيأتينا فيه فقلت ََُْ ِ ِ ِ ْ َيا رسول الله، لقد َأبطأت علينا الليلة، قال: َ ََ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ََْ ْ َ ِ ُ ُْإنه طرَأ علي حزبي من القر:" َ ْ َْ ِ ِِ ِْ  َ َ َُ  ُآن فكرهت ْ ِ َِ َ

َأن َأخرج حتى ُأتمه ِ  َ َ ُ ْ ٌ قال َأوسُ"ْ ْ َ ِفسَألت َأصـحاب رسـول اللـه : َ  ِ ُ ََ َ َ ْ ُ ْ ُ كيـف تحزبـون القـرآنَ؟ قـالوا�َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ْ ٌثـالث : َ َ
ِوخمـــس وســـبع وتـــسع واحـــدى عـــشرة وثـــالث عـــشرة وحـــزب المفـــصل  َ ُٕ ْ ُ َ َْ ِ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َْ َْ َ َ ْ ِْ ٌ ٌْ ِ َ ٌ َحـــزب َزاد أحمـــد فـــي روايتـــه و" ْ ْ ِ

ََالمفصل من قاف حتى يختم  ْ ُْ َ َ ْ ِ ِ  َ ُ ْ
)٨٤(.  

                                                 

 ).٨٧( الحجر، آيةسورة) ٨٢(

 بتصرف) ٢٤٦-١/٢٤٤.(البرهان في علوم القرآن، للزركشي)٨٣(

، وابـن ماجـه فـي إقامـة الـصالة، )١١٨٥(رواه أبو داود في كتاب الصالة ، باب تحزيب القرآن، برقم)٨٤(
ومـدار الحـديث علـى ) ١٨٢٤٨(، وأحمـد فـي المـسند بـرقم)١٣٣٥(باب فـي كـم يـستحب يخـتم القـرآن بـرقم



  ٣٣

، ولــو لــم يــذكر ذلــك فــي بــاقي )X(ّففــي روايــة أحمــد تــصريح بــأن بدايــة المفــصل ســورة 

) ٤٨(الروايات، يفهم منهـا أن المقـصود هـو سـورة قـاف؛ ألننـا لـو جمعنـا هـذه األعـداد كـان الحاصـل
ّطـول، وال المئـين، و اعتبرنـا سـورتي األنفـال وبـراءة فإذا حذفنا الفاتحة؛ ألنها ال تـدخل فـي حـساب ال

  .، هو رقم سورة قاف، واهللا أعلم)٨٥ ()٤٨(سورة واحدة كان رقم

*   *   *  

  

  : عدد سور القرآن الكريم وآياته، وترتيبها: المطلب الثالث

ــات: ًأوال ــسور واآلي  يكــاد العلمــاء يجمعــون علــى أن عــدد ســور القــرآن مائــة وأربــع :عــدد ال
، وســبب الخــالف هــو  ســورة بــراءة، إذ لــم )٨٦( لكــن بعــضهم عــدها مائــة وثــالث عــشرة. ســورةعــشرة

يعــدها بعــضهم ســورة مــستقلة، بــل تابعــة لــسورة األنفــال، فقــد روى الترمــذي، وأبــو داود بــسنديهما عــن 
َ أنه قال�عثمان بن عفان َكانت األنفال من َأوائل ما ُأنزلت بالمدينة و: َ َِ ِ ِ َِ ََ َْ ِ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ْ ُ َ َ ِكانت براءة من آخر القرآن َ ُِْ ْ ِ ِْ ٌ َ ََ ْ َ َ

ِوكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت َأنها منها فقبض رسول الله  ِ ِ ِ ِ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ ِ َُِ َْ ْ ْ ُ َ ََ  ً َ ُ َ ْ◌ ولـم يبـين لنـا َأنهـا منهـا فمـن �َ ِْ َِ َ َ ْْ  ََ َ َُ َ َ
َْأجل ذلك قرنت بينهما، ولم َأكتب بينهما سط َ َ َُ ْ ُ ََ ْ ْ َ ْ ُ َْ َُ ْ َ ََ ْ َ َ ِ ِر بسم الله الرحمن الـرحيم فوضـعتها فـي الـسبع الطـول ِ َ َ ِ  ْ ْ ِ ِ َِ َُ ْ َْ َ ِ ِِ َ  ِ

ٌقال َأبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ِ ِ َِ َ ٌَ َ َ ٌُ َ َ َ َ)٨٧(.  

                                                                                                                                 

بــد اهللا بـــن أوس عــن جــده، وعثمــان مقبـــول، ولكــن يــستأنس بــه، ألنـــه لــم يــأت مــع األقـــوال عثمــان بــن ع
 . األخرى ما يؤيدها

 ).٢٤٧-٢٤٦.(البرهان في علوم القرآن، للزركشي: انظر) ٨٥(

ّواعلــم أن عــدد ســور القــرآن العظــيم باتفــاق أهــل الحــل والعقــد مائــة وأربــع :قــال الزركــشي فــي البرهــان) ٨٦(
ثــالث عــشرة :  فــي المــصحف العثمــاني، أولهــا الفاتحــة وآخرهــا النــاس، وقــال مجاهــدعــشر ســورة كمــا هــي

ًكــــــال �بجعـــــل األنفــــــال والتوبـــــة ســــــورة واحــــــدة الشـــــتباه الطــــــرفين وعـــــدم البــــــسملة، ويــــــرده تـــــسمية النبــــــي
 ).١/٢٥١البرهان(منهما

ود فــي كتــاب ، ورواه أبــو دا)٣٠١١(رواه الترمــذي فــي كتــاب تفــسير القــرآن، بــاب ســورة التوبــة بــرقم) ٨٧(
حـديث حــسن : مقبــول، إال أن الترمـذي قــال: وفيــه يزيـد الفارسـي) ٦٨٨(الـصالة، بـاب مــن جهـر بهــا بـرقم

 .صحيح



  ٣٤

البيـان، إلـى أن عـدد :  فـي كتابـه-رحمـه اهللا-فقـد ذهـب أبـو عمـرو الـداني: أما عـدد اآليـات
أجمعــوا علــى أن عــدد :  آيــة، وقــال الزركــشيآيــات القــرآن بلغــت ســتة آالف ومائتــان وســت وثالثــون

: ، وقيـــل)١٧٧: (، وقيــل)١٤: (آيــات القــرآن ســتة آالف آيــة؛ ثــم اختلفــوا فيمــا زاد علــى ذلــك، فقيــل
: ، وقيل)٢٢٦أو٢٢٥: (، وقيل)٢١٩: (، وقيل)٢١٨:(، وقيل)٢١٤: (وقيل)٢١٢: (، وقيل)٢٠٤(
)٢٣٦.(  

 علــى رؤوس اآلي للتوقيــف، فــإذا  كــان يقــف� أن النبــي:وســبب الخــالف فــي عــدد اآليــات
علـم محلهــا وصــل للتمــام، فيحــسب الــسامع أنهــا ليــست فاصــلة، إضــافة إلــي أن البــسملة مختلــف فــي 

ّكونها آية من كل سورة من سور القرآن، فاختلف عدد اآليات تبعا لذلك بحسب مذهب العاد ً)٨٨(.  

ين بـن مهـران المقـرىء  فقـد روى اإلمـام أبـو بكـر أحمـد بـن الحـس:وأما عدد كلماته وحروفـه
الحسن البصري، وأبـا العاليـة، ونـصر بـن : أن الحجاج بعث إلي قراء البصرة، فجمعهم واختار منهم

عــدوا حــروف القــرآن؛ فبقــوا أربعــة أشــهر : عاصــم، وعاصــم الجحــدري، ومالــك بــن دينــار، وقــال لهــم
وأربعمائـــة وتـــسع ًيعـــدون الحـــروف بحبـــات الـــشعير، فـــأجمعوا أن كلماتـــه بلغـــت ســـبع وســـبعون ألفـــا 

  .ً◌)٨٩(ًثالثمائة وثالثة وعشرون ألفا وخمسة عشر حرفا: وثالثون كلمة، وأن عدد حروفه

  هل الترتيب توقيفي أم ال ؟: ًثانيا

ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الترتيـب تـوقيفي، وال يجـوز مخالفتـه بحـال، واسـتدلوا لـذلك 
َ أنـه قـال�ن عفـانبمـا رواه الترمـذي، وأبـو داود بـسنديهما عـن عثمـان بـ ُِ  كـان رسـول اللـه :َ  ُ ُ َ َ  ممـا �َ ِ

َيأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كـان  َ َُ َْ َُ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُْ َْ  ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َْ َ َ َ ََ ُِ َ ْ َ َ َ َُ  ِ َ  ْ
َِيكتب فيقول ضعوا هـؤالء اآليـات فـي الـسورة  ِ ِ َِ َ َ ُ َْ َ ُْ َُ ُ ُ َ ُ التـي يـذكر فيهـا كـذا وكـذا واذا نزلـت عليـه اآليـة فيقـول ُ ُ َٕ َ َ َُ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِْ َْ َ َِ ََ َ ََ ُ ْ 

َضعوا هذه اآلية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا َ ََ َ ََ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ِ  ْ َ ُ")٩٠(.  

                                                 

 ).٢٥٢-٢٤٩.(البرهان في علوم القرآن، للزركشي: انظر) ٨٨(

وهذا العـدد فيـه خـالف بـين العلمـاء كحـال بـاقي ). ٢٤٩.(البرهان في علوم القرآن، للزركشي: انظر) ٨٩(
 . الخالفية، ولعل هذا هو األقرب للصواب واهللا أعلمالمسائل

 .سبق تخريجه في الصفحة السابقة) ٩٠(



  ٣٥

*   *   *  

  المبحث الثاني

  .فضل قراءة القرآن وحفظه

ى اهللا، وقد أثنى اهللا على الذين يتلون كتابه، إن قراءة القرآن، وحفظه من أعظم القربات إل 

ــــــه تعــــــالى ــــــه، بقول ــــــون بمــــــا جــــــاء في βÎ) t¨ �:ويعمل Ï% ©!$# šχθè= ÷Gtƒ |=≈ tGÏ. «!$# (#θ ãΒ$s% r& uρ nο4θ n= ¢Á9$# 

(#θ à) x
Ρ r& uρ $£ϑÏΒ öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ # u� Å� Zπ uŠÏΡ Ÿξtãuρ šχθã_ö�tƒ Zοt�≈ pg ÏB ©9 u‘θç7s? ∩⊄∪ óΟßγuŠÏjùuθã‹Ï9 öΝèδu‘θã_é& 

Νèδ y‰ƒ Ì“tƒ uρ ÏiΒ ÿ Ï& Î# ôÒ sù 4 …çµ ‾Ρ Î) Ö‘θ à
 xî Ö‘θà6x© ∩⊂⊃∪ ü“Ï% ©!$#uρ !$uΖøŠym÷ρr& y7ø‹s9Î) zÏΒ É=≈tGÅ3ø9$# uθèδ 

‘,ysø9$# $]% Ïd‰|Á ãΒ $yϑÏj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 3 ¨βÎ) ©!$#  ÍνÏŠ$t6 ÏèÎ/ 7�� Î6 sƒ m: ×�� ÅÁ t/ ∩⊂⊇∪ §ΝèO $uΖøOu‘÷ρr& |=≈ tGÅ3 ø9$# 

t Ï% ©!$# $uΖøŠx
 sÜ ô¹ $# ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t7Ïã ( óΟßγ ÷Ψ Ïϑsù ÒΟÏ9$sß  Ïµ Å¡ø
 uΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒuρ Ó‰ÅÁ tF ø) •Β öΝåκ÷]ÏΒuρ 7,Î/$ y™ 

ÏN≡ u� ö� y‚ø9$$Î/ ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅ôÒ x
 ø9$# ç�� Î7x6 ø9$#  � )٩١(.  

كما وردت أحاديث كثيرة في فضل القرآن وتالوته، ومعلـوم أن أحاديـث فـضائل القـرآن فيهـا 
الكثيــر مــن األحاديــث الــضعيفة والموضــوعة، ومــن ذلــك مــا ورد عــن نــوح بــن أبــي مــريم أنــه اعتــرف 
بوضع أحاديث في فضائل القرآن، سورة سورة عـن ابـن عبـاس، جميعهـا مكذوبـة، وعنـدما سـئل عـن 

أيت الناس قـد أعرضـوا عـن القـرآن وانكبـوا علـى الحـديث فـأردت أن أرغـبهم فـي قـراءة ر: السبب، قال
فينبغــي االنتبـــاه إلـــى هـــذه القـــضية والتحقـــق مـــن ) ٩٢(ًالقــرآن فوضـــعت لكـــل ســـورة حـــديثا يبـــين فـــضلها

  . في هذا المجال�األحاديث ونسبتها الى رسول اهللا

                                                 

 ).٣٢-٢٩(سورة فاطر، اآليات) ٩١(

 ). ٢/١٥٣.(كتاب اإلتقان في علوم القرآن: انظر تفصيل ذلك في)٩٢(



  ٣٦

من ذلـك مـا رواه البخـاري بـسنده وقد صح كثير من اآلثار في فضل تالوة القرآن وفضله، و
 عن النبي -رضي اهللا عنها–عن السيدة عائشة  ِ ْ َ أنـه قـال�َ ُمثـل الـذي يقـرُأ القـرآن وهـو حـافظ لـه :" َ َ ََ ٌ ِ َِ َُ َ ْ ُ ْ َ ْ  ُ َ َ

ٌمع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرُأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ُُ ُ َ َ َ َ َ َ َْ  ُ َ َ َ َِ ِْ ِْ َ فله َأجران ِ َ ْ ُ ََ")٩٣(.  

َوقال  َمثل المؤمن الذي يقرُأ القرآن كاألترجـة طعمهـا طيـب وريحهـا طيـب والـذي ال يقـرُأ :"�َ َ َ ُ َْ َْ ُ َِ ِ ِ َ ٌَ ٌ َ َ َ ِْ ُ َْ  ْ ُُ َ َ ْ ُ َ
َالقرآن كالتمرة طعمها طيـب وال ريـح لهـا ومثـل الفـاجر الـذي يقـرُأ القـرآن َْ ُْ َ ُْ ْ َ َ َْ َ َ َْ َ َِ  ِ ِِ ُ َ َ َُ ََ ٌ  ْ ِ ْ  ٌ كمثـل الريحانـة ريحهـا طيـب َ َ َ ُ َِ ِ َ ْ  ِ َ َ َ

َوطعمها مر ومثل الفاجر الذي ال يقرُأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر وال ريح لها َ َ ََ ََ َ َِ َِ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُْ َْ َ ْ ْ ْ َِ ِْ ِ َ ََ َ ُْ َْ  ِ ُ")٩٤(.  

يقول الرب عز وجل: " �ويقول َ َ ََ    ُ َمن شغله القـرآن وذكـري عـن مـ: ُ َْ َْ ُِ ْ ِ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َسَألتي َأعطيتـه َأفـضل مـا َ َ َ ُْ ُ ْ َْ َِ ْ
ُِأعطــي الــسائلين، وفــضل كــالم اللــه علــى ســائر الكــالم كفــضل اللــه علــى خلقــه ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ ََ َ ِ ْ ْ َْ َ َ َِ ِِ َ ُ َ َ َ  ."َقــال الترمــذي َهــذا : َ َ

ٌحديث حسن غريب ِ َ ٌ َ َ ٌَ ِ)٩٥(.  

، فقـــد روى ً يقـــدم األحفـــظ  لكتـــاب اهللا فـــي اللحـــد تكريمـــا لمـــا يحمـــل مـــن آيـــات اهللا�وكـــان 
ِالبخاري بسنده عن جـابر بـن عبـد اللـه  ِ ْ َْ َ َِ ِِ  قـال كـان النبـي �ْ ِ َ َ َ ِيجمـع بـين الـرجلين مـن قتلـى ُأحـد فـي �َ ٍ ُِ ُ َ ََ َْ َ ْ ِ ْ ْ ْ َ ُ َ

ُثوب واحد ثم يقول َأيهم َأكثر َأخذا للقرآن فـإذا ُأشـير لـه إلـى َأحـدهما قدمـه  َ ُ ََ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ًِ َِ ُ ْ ُِ ُْ ُْ ْ َ ُ َْ  ُ  َ ٌفـي اللحـد وقـال َأنـا شـهيد ٍ ِ َ َ َْ َ َ ِ ِ
ْعلى هؤالء يوم القيامة وَأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ْ ْ ْ ْ َِ ِ ِ َِْ َ ُ َ ََ ُ ُ َ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ْ َ َ َ")٩٦(.  

:" �وأما عن ثـواب قـارئ القـرآن، فـإن لقـارئ القـرآن بكـل حـرف يقـرأه عـشر حـسنات، لقولـه 
ًمـن قــرَأ حرفــ َْ َ َ ْ ٌا مـن كتــاب اللــه فلـه بــه حــسنةٌ، والحــسنة بعـشر َأمثالهــا، ال َأقــول الـم حــرف، ولكــن َألــف َ ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ََ َْ َ َ َ ُُ ُ ََ َ ْ ِ ْ َ َ َِ َِ َْ  ِ َ

ٌحرف، والم حرف، وميم حرف ٌ ٌْ ْ َْ َ ٌَ ٌِ َ   .)٩٧(هذا حديث حسن صحيح:قال الترمذي" َ

                                                 

 ).٤٥٥٦(صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب عبس وتولى، أي كلح وأعرض برقم) ٩٣(

  رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب فضل القرآن على سائر الكالم برقم: فق عليهمت) ٩٤(

 ).١٣٢٨(، ومسلم في كتاب صالة المسافرين، باب فضيلة حافظ القرآن برقم)٤٦٣٢(

محمـد ابـن : وفيـه) ٢٨٥٠( بـرقم�رواه الترمذي كتاب فضائل القـرآن، بـاب كيـف كانـت قـراءة النبـي) ٩٥(
 . ضعيف، إال أن الترمذي حسنه: د الهمدانيالحسن بن أبي يزي

 ) ١٢٥٧(كتاب الجنائز، باب الصالة على الشهيد، برقم) ٩٦(

 ). ٢٨٣٥(ًكتاب فضائل القرآن، باب فيمن قرأ حرفا ما له من األجر برقم)٩٧(



  ٣٧

ِيقـال لــصاحب ا:" �وأمـا عــن ثـواب حفــظ القـرآن فــي اآلخـرة فيقــول ِ َِ ُ َ ِلقـرآنُ ْ ُ ْاقــرأ وارتـق، ورتــل : ْ  َِ ََ ََ ْ ْ ْ
َكمـا كنــت ترتــل فــي الـدنيا، فــإن منزلتــك عنــد آخــر آيـة تقــرُأ بهــا قــال ْ ََ َ َِ َِ َ ٍُ ِ ِ َِ َِ َِ ْ ْ ْ َْ َُ َ َ   َ ُ ٌقـال الترمــذي هــذا حــديث حــسن " َ َ ََ ٌَ ِ َ َ

ٌصحيح ِ َ")٩٨(.  

 بـسنده عـن ً الـذي ال يحفـظ شـيئا مـن القـرآن بالبيـت الخـرب فقـد روى الترمـذي�وشبه النبي
ِإن الــذي لــيس فــي جوفــه شــيء مــن القــرآن كالبيــت الخــرب: "  أنــه قــال�النبــي َِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ ُ ْ ٌ ْ َ ِ ْ َ َ   َ قــال الترمــذيِ"ِ َهــذا : َ َ

ٌحديث حسن صحيح ِ َِ ٌَ َ ٌَ)٩٩.(  

*   *   *  

  

  المبحث الثالث

  . تعاهد القرآن خشية النسيان

رمه اهللا بهـذا الفـضل، وجـب عليـه أن إن حفظ القرآن فضل من اهللا يؤتيه من يشاء، فمن أك
يتعاهده، والتعاهد يكون بكثرة المراجعـة لحفظـه، ودوام القـراءة حتـى يمكـن حفظـه، فـإن القـرآن يتفلـت  ُ

 علــى ذلــك �ًمــن صــدور الرجــال كمــا تتفلــت اإلبــل مــن عقالهــا، بــل هــو أشــد تفلتــا، وقــد حــث النبــي
ْتعاهـدوا القـرآن فوالـذي نفـ:" بقوله ََ ِ  َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ًسي بيـده لهـو َأشـد تفـصياَ َ ََ  َ َ ُ َ ِ ِ ِمـن اإلبـل فـي ) ًتفلتـا:( وفـي روايـة مـسلم-ِِ ِِ ِ ِ ْ
َعقلها ُِ َإنما مثل صاحب القـرآن كمثـل اإلبـل المعقلـة إن عاهـد عليهـا َأمـسكها :" ً أيضا�،  وقال)١٠٠("ُ ََ ََ َ َْ َْ ََ ََ َ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ َ َْ ِْ ِ َ َِ ْ ُ ِ ُ 

ْوان َأطلقها ذهبت ََ َْ ََ َ ْٕ َِ")١٠١(.  

ُأنـسيت، لمـا رواه مـسلم فـي :  يقـول الرجـل نـسيت آيـة كـذا، أو سـورة كـذا، بـل يقـولويكره أن
ْال يقـل َأحـدكم نـسيت آيـة كيـت وكيـت بـل :"  قـال�الصحيح بسنده عن عبداهللا بن مسعود أن النبـي َْ َ َ ََ ْ َ ْ ُ ََ َ َُ َ ِ ْ ُ ُ َ

                                                 

 ) ٢٨٣٨(المصدر السابق نفسه رقم الحديث)٩٨(

 ). ٢٨٣٧( األجر برقم برقمًكتاب فضائل القرآن، باب باب فيمن قرأ حرفا ما له من) ٩٩(

، ومسلم في كتـاب صـالة المـسافرين )٤٦٤٥(متفق عليه،رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن برقم)١٠٠(
 . كالهما من طريق أبي موسى األشعري) ١٣١٧(برقم

 ).١٣١٣(برقم... ومسلم في كتاب صالة المسافرين، باب األمر بتعاهد القرآن)١٠١(



  ٣٨

َهو نسي،  ُ َ ُبئسما للرجـل َأن يقـول نـسيت:"  قال- وفي رواية أخرى-ُ َِ َِ ُ َ ُْ ِ  َ َ َ سـورة كيـت وكيـت َأو نـسيت آيـة ِْ َ ُ َ َ ْ َ ِْ ْ َ ََ َ َ ُ
َكيت وكيت بل هو نسي   ُ َ ْ َ َْ َُ ْ َ َ َ") ١٠٢(.  

*   *   *  

  المبحث الرابع

  . تحسين الصوت بتالوة القرآن

بـشرط عـدم اإلخـالل -إن أمكنه ذلك- يستحب لقارىء القرآن أن يحسن صوته بتالوة القرآن
مـا َأذن اللـ:" �بأحكام الـتالوة، لقولـه َ ِ ِه لـشيء مـا َأذن للنبـي َأن يتغنـى بـالقرآنَ ُْ ْ ِ ِ َ َ َ ُْ  ِ ِ ٍ َِ َ ْ َلـيس :" �، وقـال)١٠٣("َ ْ َ

ِمنا من لم يتغن بالقرآن ُْ ْ ِ  َ َ َ ْ َ ْ َ  ِ")١٠٤(.  

َوروى النسائي بإسناد صحيح، عن البراءِ بن عازب قـال َ ََ َْ ِقـال رسـول اللـه : ْ  ُ َُ َ َزينـوا القـرآن :" �َ ْ ُ ْ ُ َ
ْبَأصواتكم ُ ِ َ ْ ِ") ١٠٥(.  

اقــرؤوا :"  حــذر مــن تجــاوز الحــد فــي تحـسين الــصوت حتــى يــشبه الغنــاء، فقــال�لكـن النبــي
ٕالقرآن بلحون العرب وأصواتها واياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين فإنه سيجيء مـن بعـدي قـوم 
يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح ال يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجـبهم 

  .  )١٠٦ ("شأنهم

*   *   *  

  المبحث الخامس

  .حكم اإلنصات لتالوة القرآن الكريم

                                                 

اب األمـــــــــــر بتعهـــــــــــد القـــــــــــرآن، وكراهـــــــــــة قـــــــــــول نـــــــــــسيت آيـــــــــــة كتـــــــــــاب صـــــــــــالة المـــــــــــسافرين، بـــــــــــ) ١٠٢(
 .جميعها من طريق ابن مسعود) ١٣١٦و١٣١٥و١٣١٤(كذا،برقم

 ). ٤٦٣٦(رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغنى بالقرآن برقم)١٠٣(

  )٧٥٢٧(،برقم�وأسروا قولكم أو اجهروا به�:قوله تعالى: رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب)١٠٤(

 .ٕ، واسناد ه صحيح)١٠٠٥(رواه النسائي في كتاب االفتتاح، باب تزيين القرآن بالصوت برقم) ١٠٥(

وفيه مبهم، وكذلك بقية ابن .٧/١٨٣، والطبراني في األوسط٢/٥٤٠رواه البيهقي في شعب اإليمان) ١٠٦(
 .ثقة، لكنه متهم بالتدليس، وقد روى هذا الحديث بالعنعنة: الوليد



  ٣٩

# �:وحكم اإلنصات للتالوة من قبل المستمع واجب بنص القرآن، لقوله تعالى  sŒÎ) uρ � Ì̃�è% 

ãβ# u ö�à) ø9$# (#θ ãèÏϑtGó™ $$sù …çµ s9 (#θ çF ÅÁΡ r& uρ öΝä3 ª= yès9 tβθçΗ xqö�è? �) لــم تــأت واألمــر يفيــد الوجــوب مــا. ) ١٠٧ 

  .قرينة تصرفه عن ذلك

ولذلك يجب على قارىء القرآن أن يراعي ظروف المستمعين، حتى ال يحرجهم، أو يـوقعهم 
بـــاإلثم، فـــال يرفـــع صـــوته عنـــد مـــريض، أو عنـــد طالـــب العلـــم الـــذي يحـــضر دروســـه، أو فـــي أوقـــات 

يكروفونـــات ، ًشـــغلهم، أو اســـتراحتهم، وهـــذا ينطبـــق أيـــضا علـــى مـــن يـــشغلون األجهـــزة الـــصوتية والم
والــسماعات ذات األصــوات العاليــة فــي المحــالت التجاريــة، واألســواق، أو فــي البيــوت، فــاألولى أن 

  .تكون أصوات هذه األجهزة بالقدر الذي يسمع من يريد االستماع فقط

  المبحث السادس

  :سجود التالوة

*   *   *  

ت مخصوصة من القـرآن هو السجود عند تالوة آيا: تعريف سجود التالوة: المطلب األول 
ٕواضــافة سـجود للـتالوة مـن إضـافة المـسبب للــسبب؛ ألن " يـسجد عنـد تالوتهـا، �الكـريم، كـان النبـي

ســجود الــتالوة، ولــم يقولــوا ســجود القــراءة؛ ألن الــتالوة أخــص مــن القــراءة؛ :وقــالوا... الــتالوة ســبب لــه
  .)١٠٨ ("ألن التالوة ال تكون في كلمة واحدة والقراءة تكون فيها

ذهـب جمهـور العلمـاء إلـى أنـه سـنة، فـي حـين ذهـب : حكـم سـجود الـتالوة: لمطلب الثانيا
  :أبو حنيفة إلى وجوبه

 �سجود القرآن ليس بحتم ولكنا نحـب أن ال يتـرك ألن النبـي  :"-رحمه اهللا-قال الشافعي
ليـه ٕوال أحب أن يدع شيئا من سـجود القـرآن، وان تركـه كرهتـه لـه، ولـيس ع... سجد في النجم وترك

فإن قال قائل مـا دل علـى أنـه لـيس بفـرض؟ قيـل الـسجود صـالة، قـال اهللا . قضاؤه ألنه ليس بفرض

                                                 

 ) . ٢٠٤(آية سورة األعراف، )١٠٧(

 )٢٦٧/ (حاشية البيجرمي، لسليمان بن عمر بن محمد البيجرمي) ١٠٨(



  ٤٠

βÎ) nο4θ¨ � :تعالى n= ¢Á9$# ôMtΡ% x. ’ n? tã š ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# $Y7≈ tF Ï. $Y?θ è% öθ ¨Β �)فكـان الموقـوت يحتمـل )١٠٩ ،

خمــس صــلوات فقــال   أن اهللا عــز وجــل فــرض �مؤقتــا بالعــدد، ومؤقتــا بالوقــت فأبــان رســول اهللا  
  .ال، إال أن تطوع: ّرجل يا رسول اهللا هل علي غيرها؟ قال

 فلما كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المكتوبـات كانـت سـنة اختيـار، فأحـب إلينـا أن 
ًفـي الـنجم ألن فيهـا سـجودا فـي �ٕال يدعه، ومن تركه ترك فضال ال فرضا، وانما سـجد رسـول اهللا  

فـي الـنجم دليـل علـى مـا وصـفت ألن النـاس سـجدوا معـه إال �جود النبـيحديث أبي هريـرة، وفـي سـ
، )١١٠ (" بإعادتـه�رجلين، والرجالن ال يـدعان الفـرض إن شـاء اهللا، ولـو تركـاه ألمرهمـا رسـول اهللا  

  .)١١٢(، والحنابلة)١١١(ٕوالى قريب من هذا ذهب المالكية

 �: اســتدلوا بقولـــه تعــالىفقــالوا بوجــوب ســجود الــتالوة علــى القــارئ والــسامع و: أمــا الحنفيــة

(#ρß‰èg ôā $$sù ¬! (#ρß‰ç7ôã$# uρ ) �)وقولـــــــــــــه)١١٣ ،:� ô‰ß∨ ó™ $# uρ > Î� tI ø% $# uρ ) �)ومطلـــــــــــــق األمــــــــــــــر )١١٤ ،

  .للوجوب

، وبمـا رواه مـسلم بـسنده عـن )١١٥("الـسجدة علـى مـن سـمعها: "� اسـتدلوا بقولـه:ومن السنة
إذا قرَأ ابن آدم الس: "  قال� أن النبي�أبي هريرة  َ َ ُ ْ ََ َ ُجدة فسجد اعتزل الـشيطان يبكـي يقـول يـا ويلـه ِ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َُ ِ ُ َ  َ َ َ ََ َ َ

ِوفـي روايـة َأبـي كريـب يـا ويلـي ُأمـر ابــن آدم بالـسجود فـسجد فلـه الجنـة وُأمـرت بالـسجود فَأبيـت فلــي  ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ْ ُ ْ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ َ ْ َ ََ َ ُ َ ٍَ ُ ِ
َُأمر" فقوله)١١٦(ُ"النار   ).١١٧(يفيد الوجوب" ِ

                                                 

 ).١٠٣(سورة النساء، آية ) ١٠٩(

 ).١/١٣٦.(األم، للشافعي) ١١٠(

 ).٢٨و٢/٢٧.(شرح الزرقاني: انظر) ١١١(

 ).١/٢٤٠(دليل الطالب:انظر) ١١٢(

 ).٦٢( سورة النجم، آية) ١١٣(

 ).١٩(سورة العلق، آية) ١١٤(

 .ً نظر، وسيأتي بيانه قريبا�وفي نسبة هذا الحديث الى النبي. ٢/١٢٨قالبحر الرائ) ١١٥(

 ).١١٥(رواه مسلم في كتاب اإليمان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة برقم) ١١٦(



  ٤١

  :الترجيح

أن رأي الجمهــور هــو الــرأي الــراجح، لمــا احــتج بــه الــشافعي، -واهللا تعــالى أعلــم-وفــي ظنــي
ُوباقي األئمة، ونسبه الزرقاني الى الخلفاء األربعة، واألئمة الثالثة َ َ َ)١١٨(.  

ُوُأضيف إلى ما سبق أن حجة الحنفية في إيجاب السجود على القارئ والسامع، واهية؛ 
  .تدلوا بها، ال تفيد الوجوبألن األدلة التي اس

  . السجود في اآليتين؛ فهو كناية عن الصالة، وليس المقصود به سجود التالوةفأما

 نظـر، �، ففي نسبة الحديث إلـى النبـي"السجدة على من سمعها "� احتجاجهم بقوله وأما
َمـن رَأى َأن اللـه َبـاب : ً، فقد رواه البخـاري تعليقـا، وبـوب بـه�إذ لم يثبت مثل هذا الكالم عن النبي   َ ْ َ

ُعــز وجــل لــم يوجــب الــسجود، ثــم قــال ُ َ َ ْ ِ ْ َ  َ  : ُوقــال عثمــان َ ْ ُ َ َ َإنمــا الــسجدة علــى مــن اســتمعها�َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َ ُ َ ْ  ِ ." كمــا أن
: وقــال بعــض أهــل العلــم:  للــسجود فــي ســورة الــنجم، قــال�الترمــذي بعــد أن ســاق حــديث تــرك النبــي

  .)١١٩(السجدة على من أراد أن يسجد

 الحديث اآلخر الذي رواه مسلم؛ فهو استشهاد فـي غيـر محلـه، ألن اإلمـام مـسلم أورده وأما
للداللـة علـى جــواز إطـالق اســم الكفـر علــى مـن تـرك الــصالة، كمـا أن الــسجود الـذي ُأمــر بـه إبلــيس 

  .ًكان أمرا له على وجه التعيين، أما آيات السجود فليس فيها ذلك

 والـصحابة، وأهــل المدينـة علـى جــواز الـسجود وعدمـه، فقــد عمـل الخلفــاء الراشـدين،كمـا أن 
ِروى البخــاري بــسنده عــن ربيعــة بــن عبــد اللــه بــن الهــدير التيمــي أن عمــر بــن الخطــاب   َ َْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ ََ ُ َ َّ  ِ ِ ِ  َ َ ِ َقــرَأ يــوم �ْ ْ َ َ َ

َالجمعــة علــى المنبــر بــسورة النحــل حتــى إذا جــاء الــسجدة َ ْْ ْ َ ُ ََ َ َ َ َُ َِ ِ ِ  َِ ِ ِ ِْ ْ نــزل فــسجد وســجد النــاس حتــى إذا كانــت ُْ َ َ ََ ََ َ ِ  َ َ َُ َ َ َ َ َ
ْالجمعــة القابلــة قــرَأ بهــا حتــى إذا جــاء الــسجدة قــال يــا َأيهــا النــاس إنــا نمــر بالــسجود فمــن ســجد فقــد  َ ََ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ َ َُ ُ َ َْ َ ُ ُِ  ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ  َ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ

ََأصاب ومن لم يسجد فال إثم عليه و َِ َْ ََ ُ َ ََ ْ ِ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ُلم يسجد عمر َ َْ ُ ُ َْ ْ َ�)١٢٠(.  

                                                                                                                                 

 ). ١/٧٨(، والهداية شرح البداية، للمرغياني)٢/١٢٨(البحر الرائق: انظر)١١٧(

 ).٢٨و٢/٢٧(شرح الزرقاني: انظر) ١١٨(

 ).٥٢٥(الترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في من لم يسجد فيه، برقم: انظر)١١٩(

 )١٠٧٧(كتاب الجمعة، باب من رأى أن اهللا لم يفرض السجود، برقم)١٢٠(



  ٤٢

 للحاضــرين الخيــار، بــل مــنعهم مــن الــسجود، فقــد روى �وفــي روايــة مالــك لــم يتــرك عمــر
َاإلمــام مالــك عــن هــشام بــن عــروة عــن َأبيــه َأن عمــر ابــن الخطــاب قــرَأ ســجدة وهــو علــى المنبــر يــوم  ْ ََ َ َ ُ َ ُ َِ ِْ ً َ َ َِ ِ ِْ َْ َ َ َُ ْ ْْ ْ َْ َ ََ ِ  َ  ِ ْ ِ َ

َالجمعــة، فنــزل فــس ََ ََ َ َ ِ ُ ُ َجد، وســجد النــاس معــه ثــم قرَأهــا يــوم الجمعــة األخــرى فتهيــَأ النــاس للــسجود فقــالْ َ َ َ َِ ُ ُ َ ُ َ َ ُِ ُِ َ َ ُ َ َ َ ََ ْ ْ ُ ْ َْ َ َ  ُ َ ََ :
ُعلى رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إال َأن نشاء فلم يسجد، ومنعهم َأن يسجدوا ُ َ ُ َ َ َ َ َْ ْ ْْ ْْ ُ ْ َ ْ َْ ََ َ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ ََ َ  ِ ُِ ْ   ُ ِ ِ")١٢١(.  

 *   **    

  :شروط سجود التالوة : المطلب الثالث

  .يشترط لسجود التالوة ما يشترط للصالة

*   *   *  

  

  : أركان سجود التالوة: المطلب الرابع

. إذا وقع سجود التالوة أثناء الصالة، فال خالف بين األئمة بأنه سجدة واحدة بين تكبيـرتين
  .وهو كذلك خارج الصالة عند الجمهور

ـــشا   ـــد ال النيـــة، والتكبيـــر، وســـجدة واحـــدة، وجلـــسة قـــصيرة مـــن غيـــر قـــراءة، : فعيةأمـــا عن
  .وتسليمة واحدة

مقــرون بالنيــة، وســجدة، وســالم بعــد ... وأركــان ســجود الــتالوة لغيــر مــصل: " قــال الجـــاوي
  .)١٢٢ ("الجلوس، وأما المصلي فإن كان مأموما فعليه متابعة إمامه، وال يطلب منه غيره

مـا رواه مـسلم بـسنده : وردت أدعيـة كثيـرة، أشـهرها وأصـحها: تالوةدعـاء سـجود الـ: ًخامسا
َاللهــم لــك ســجدت وبــك آمنــت ولــك َأســلمت ســجد " فــي ســجوده:  أنــه كــان يقــول�مــن طريــق علــي َْ ََ َُ ُ ُْ َ َ َْ َ َ ََ ََ ِ ْ  ُ 

ْوجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله َأحسن ال ُ َ َ َ َ َْ ُْ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ُ َُ َ َ َْ  َ  َ َ َ ِ ِ َخالقين ِ ِِ َ")١٢٣( .  

                                                 

 ).٤٣٣(الموطأ، كتاب النداء للصالة، باب ما جاء في يجود القرآن برقم)١٢١(

 ) ١/٨٨(نهاية الزين) ١٢٢(

في حديث طويـل يجمـع جميـع أدعيـة ) ١٢٩٠(ي صالة الليل برقمصالة المسافرين، باب الدعاء ف) ١٢٣(
 . ًالصالة، ورواه غيره خاصا بالسجود عن عائشة



  ٤٣

  :عدد آيات السجود ومواضعها: المطلب الخامس

أربـــع عــــشرة ســـجدة، واختلفـــوا فــــي :  ذهـــب جمهـــور العلمــــاء إلـــى أن عـــدد ســــجدات الـــتالوة
  .بعضها

فقد ذهب الشافعية إلى اعتبار سجدتا سورة الحج من آيات السجود، ولـم يعـدوا سـجدة سـورة 
  .منها، بل عدوها سجدة شكر� ص�

ّمن آيات السجود، ولم يعدوا سـجدة سـورة � ص�ب الحنفية إلى اعتبار سجدة سورة فيما ذه
  .الحج الثانية منها

زاد علـى الـشافعي : األولـى؛ كالـشافعي، والثانيـة: ففي ذلك روايتـان عـن أحمـد: وأما الحنابلة
  .فأصبحت السجدات خمس عشرة� ص�سجدة سورة 

إحــدى عــشرة ســجدة، : ولــى كالــشافعي، والثانيــةاأل: ًفعــن مالــك روايتــان أيــضا: وأمــا المالكيــة
  .)١٢٤ (بإسقاط سجدة النجم، واالنشقاق، والعلق

 ترمــز إلــى  )(:(وأمــا آيــات الــسجود فهــي كمــا يلــي حــسب ترتيــب المــصحف، وهــذه اإلشــارة

  .موضع السجود

%βÎ) tÏ¨ � :قوله تعالى. ١ ©!$# y‰ΖÏã š�În/u‘ Ÿω tβρç�É9õ3tGó¡o„ ôtã ÏµÏ?yŠ$t7Ïã 

…çµtΡθßsÎm6|¡ç„uρ …ã&s!uρ šχρß‰àfó¡o„ ) �]٢٠٦:األعراف.[  

 uρ ß‰àfó¡o„ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $YãöθsÛ $\δö�x.uρ Νßγè=≈n=Ïßuρ!¬ �:قوله تعالى. ٢

Íiρß‰äóø9$$Î/ ÉΑ$|¹Fψ$# uρ )◌ِ١٥:الرعد�.[  

                                                 

، مغني المحتاج، )٢/١٠٣.(والدر المختار) ٧٩-٧٨.(التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي: انظر)١٢٤(
 ).١/٨٠(، ونور اإليضاح، للشرنباللي)٢١٥-١/٢١٤(للشربيني      



  ٤٤

 uρ ß‰àfó¡o„ $tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# $tΒuρ †Îû ÇÚö‘F{$# ÏΒ 7π−/!#yŠ!¬ �:قوله تعالى. ٣

èπs3Í×‾≈n= yϑø9$#uρ öΝèδuρ Ÿω tβρç�É9õ3tGó¡o„ ∩⊆∪ tβθèù$sƒ s† Νåκ®5u‘ ÏiΒ óΟÎγÏ%öθsù tβθè=yèø
tƒ uρ $tΒ tβρã�tΒ÷σãƒ ) � 
  ].٥٠- ٤٩:النحل[

=βÎ) tÏ%©!$# (#θè?ρé& zΝù=Ïèø9$# ÏΒ ÿÏ&Î#ö6s% #sŒÎ) 4‘n=÷Fãƒ öΝÍκö�n¨ �قوله تعالى. ٤ tã tβρ”�Ïƒs† Èβ$s% øŒF|Ï9 

#Y‰¤fß™ ∩⊇⊃∠∪ tβθä9θà)tƒuρ z≈ysö6ß™ !$uΖÎn/u‘ βÎ) tβ%x. ß‰ôãuρ $uΖÎn/u‘ Zωθãèø
yϑs9 ∩⊇⊃∇∪ tβρ”�Ïƒ s†uρ Èβ$s%øŒF|Ï9 

šχθä3ö7tƒ óΟèδß‰ƒÌ“tƒuρ %Yæθà±äz ) �]١٠٩-١٠٧:االسراء.[  

=y7Í×‾≈s9'ρé& zƒÏ%©!$# zΝyè÷Ρr& ª!$# ΝÍκö�n �قوله تعالى.٥ tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ; ¨Ψ9$# ÏΒ Ïπ−ƒÍh‘èŒ tΠyŠ#u ô£ϑÏΒuρ 

$oΨù=yϑym yìtΒ 8yθçΡ ÏΒuρ Ïπ−ƒÍh‘èŒ tΛÏδ≡t�ö/Î) Ÿ≅ƒÏℜu� ó�Î) uρ ô£ϑÏΒuρ $uΖ÷ƒy‰yδ !$oΨø‹u; tGô_$#uρ 4 #sŒÎ) 4’n?÷Gè? ÷ΛÏιø‹n=tæ 

àM≈tƒ#u Ç≈uΗ÷q§�9$# (#ρ”�yz #Y‰£∨ß™ �)$|‹Å3ç/uρ ]٥٨:مريم.[  

ـــــــــــالى. ٦ ـــــــــــه تع óΟs9r& t�s? āχr& ©!$# ß‰àfó¡o„ …çµ �:قول s9 tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# tΒuρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# ß§ôϑ¤±9$# uρ ã�yϑs) ø9$# uρ ãΠθ àf‘Ζ9$# uρ ãΑ$t7Åg ø:$# uρ ã�yf¤±9$# uρ �> !# uρ¤$! $# uρ ×�� ÏVŸ2 uρ zÏiΒ 

Ä¨$̈Ζ9$# ( î�� ÏWx. uρ ¨,ym Ïµ ø‹n= tã Ü># x‹ yèø9$# 3 tΒuρ ÇÍκç‰ ª!$# $yϑsù …çµ s9 ÏΒ BΘÌ�õ3•Β 4 ¨βÎ) ©!$# ã≅yèø
tƒ 

$tΒ â !$t±o„ ) � ]١٨:الحج.[  

%yγ•ƒr'‾≈tƒ šÏ$ �:قوله تعالى.٧ ©!$# (#θãΖtΒ#u (#θãèŸ2ö‘$# (#ρß‰àfó™$# uρ (#ρß‰ç6ôã$# uρ öΝä3−/u‘ 

(#θè=yèøù$#uρ u�ö�y‚ø9$# öΝà6‾=yès9 šχθßsÎ=ø
è? ) �]وهذه ليست سجدة عند الحنفية ،]٧٧:الحج.  



  ٤٥

 &sŒÎ)uρ Ÿ≅ŠÏ% ãΝßγs9 (#ρß‰ß∨ó™$# Ç≈uΗ÷q§�=Ï9 (#θä9$s% $tΒuρ ß≈oΗ÷q§�9$# ß‰àfó¡nΣr# �:قوله تعالى. ٨

$yϑÏ9 $tΡã�ãΒù's? öΝèδyŠ#y—uρ #Y‘θà
çΡ )  � ]٦٠:الفرقان.[  

 ™yϑ‾ΡÎ) ßÏΒ÷σãƒ $uΖÏG≈tƒ$t↔Î/ tÏ%©!$# #sŒÎ) (#ρã�Åe2èŒ $pκÍ5 (#ρ”�yz #Y‰£∨ß$ �:قوله تعالى. ٩

(#θßs¬7y™ uρ Ï‰ôϑpt¿2 öΝÎγÎn/ u‘ öΝèδuρ Ÿω šχρç�É9õ3tFó¡o„ ) � ]١٥:السجدة.[  

 āωr& (#ρß‰àfó¡o„ ¬! “Ï%©!$# ßlÌ�øƒä† uó=y‚ø9$# ’Îû ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ �:قوله تعالى. ١٠

ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ tβθà
øƒéB $tΒuρ tβθãΖÎ=÷èè? ∩⊄∈∪ ª!$# Iω tµ≈s9Î) āωÎ) uθèδ �>u‘ Ä ö̧�yèø9$# ÉΟ‹Ïàyèø9$# ) � 
  ].٢٦-٢٥:النمل[

=tΑ$s% ô‰s)s9 y7yϑn �:قوله تعالى.١١ sß ÉΑ#xσÝ¡Î0 y7ÏGyf÷ètΡ 4’n<Î) ÏµÅ_$yèÏΡ ( ¨βÎ)uρ #Z��ÏVx. zÏiΒ 

Ï!$sÜn= èƒø:$# ‘Éóö6u‹s9 öΝåκÝÕ÷èt/ 4’n?tã CÙ÷èt/ āωÎ) tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# ×≅‹Î=s% uρ $̈Β 

öΝèδ 3 £sßuρ ßŠ…ãρ# yŠ $yϑ‾Ρr& çµ≈̈ΨtGsù t�x
øótGó™$$sù …çµ−/u‘ §�yzuρ $YèÏ.#u‘ z>$tΡr& uρ ) �]وهذه ليست  ]٢٤:ّص

  .سجدة عند الشافعية

ـــــــالى.١٢ ـــــــه تع ôÏΒuρ Ïµ �:قول ÏG≈ tƒ# u ã≅øŠ©9$# â‘$yγ ¨Ψ9 $# uρ ß§ôϑ¤±9$# uρ ã�yϑs) ø9$# uρ 4 Ÿω (#ρß‰àfó¡n@ 

Ä§ôϑ¤±= Ï9 Ÿω uρ Ì�yϑs) ù= Ï9 (#ρß‰ß∨ ó™ $# uρ ¬! “ Ï% ©!$# �∅ ßγ s) n= yz βÎ) öΝçFΖà2 çν$−ƒ Î) šχρß‰ç7÷ès? ∩⊂∠∪ 

ÈβÎ*sù (#ρç� y9 ò6 tF ó™ $# t Ï% ©!$$sù y‰Ψ Ïã y7În/ u‘ tβθßsÎm7|¡ç„ …çµ s9 È≅øŠ©9$$Î/ Í‘$pκ̈]9 $# uρ öΝèδ uρ Ÿω tβθßϑt↔ó¡o„ ) � 
  ].٣٨-٣٧:فصلت[

ρß‰èg#) �:قوله تعالى. ١٣ ôā $$sù ¬! (#ρß‰ç7ôã$# uρ ) � ]٦٢:النجم.[  



  ٤٦

# �:قوله تعالى.١٤ sŒÎ) uρ x—Ì�è% ãΝÍκö�n= tã ãβ# u ö�à) ø9$# Ÿω tβρß‰àfó¡o„ )  � ]٢١:قاقاالنش. [  

āξx. Ÿω çµ �:قوله تعالى.١٥ ÷èÏÜ è? ô‰ß∨ ó™ $# uρ > Î� tI ø% $# uρ ) � ]١٩:العلق.[  

     اآليات الثالث األخير ليست من آيات السجود عنـد المالكيـة علـى الروايـة الثانيـة، وهـي المـشهورة 
  . عندهم

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  الفصل الرابع

  علم األصــــــــــوات

ً علماء اللغة العربية قديما بأغراض معينة، تبعا  ارتبطت دراسة علم األصوات عند ً
للموضوعات التي كانوا يبحثونها، فكانت دراسة  الخليل بن أحمد لعلم األصوات مرتبطة بمنهج 

  .الذي اختار له هو طريقة تعتمد في جوهرها على أسس صوتية محضة) العين:(بناء كتابه

وضوع اإلدغام، في حـين أن المتـأخرين أما دراسة سيبويه لألصوات في كتابه، فارتبطت بم
  من النحاة وعلماء اللغة درسوا هذا الموضوع ألهداف تعليمية تتعلق بغير الناطقين باللغة العربية

أما علماء التجويد فإن دراستهم لعلم األصوات يهدف بشكل أساسي إلى صـون اللـسان عـن 
علــــم (موضــــوعات األساســــية فــــي ًاللحــــن الخفــــي، وكــــان مــــنهج علمــــاء التجويــــد شــــامال، اســــتغرق ال

  .)١٢٥ ()األصوات النطقي

                                                 

 ).٥٠-٤٧(الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، للدكتور غانم قدوري الحمد : انظر) ١٢٥(



  ٤٧

*   *   *  

  المبحث األول

  .)١٢٦ (تعريف الصوت وماهيته

هو تلك الظاهرة الطبيعية التي يمكن إدراكها بواسطة حاسة السمع، وهو ينشأ عن : الصوت
، أو وســط اهتــزاز األجــسام الــصلبة، أو الــسائلة، أو الغازيــة، وبانتقــال هــذه االهتــزازات خــالل الهــواء

  .)١٢٧(آخر مرن تؤثر في األذن محدثة ما نسميه بالصوت

وقـــد أثبتـــت الدراســـات العلميـــة الحديثـــة أن الـــصوت ظـــاهرة طبيعيـــة مثـــل الـــضوء فـــي شـــكل 
موجـــات عبـــر الهـــواء حتـــى يـــصل إلـــى األذن، وهـــو كـــذلك صـــورة مـــن صـــور الطاقـــة مثـــل الكهربـــاء 

الــضوء ال ينتقــل فــي وســط معــتم، فــإن يــستطيع أن ينتقــل مــن مــصدره خــالل وســط مــا، فمثلمــا أن 
الصوت ال ينتقل في فـراغ، وهـو بحاجـة لوسـط مـا ينتقـل مـن خاللـه، ويمثـل الهـواء أهـم وسـط ينتقـل 

  .)١٢٨(خالله الصوت

*   *   *  

  المبحث الثاني

  .أقسام علم األصوات

  : يقسم علم األصوات إلى قسمين رئيسين

نطقهـــا، وانتقالهــــا : ألصـــوات مـــن حيــــث ويــــدرس هـــذا العلــــم؛ ا:علـــم األصــــوات العـــام: ًأوال
  :ٕوادراكها، ويتفرع منه مجموعة من العلوم الصوتية

                                                 

مــا بــه الــشيء هــو هــو، وهــي مــن حيــث هــي هــي ال قومــا وال معدومــة، وال كلــي وال : ماهيــة  الــشيء)١٢٦(
واألصـل المائيـة قلبـت الهمـزة هـاء لـئال يـشتبه بالمـصدر ) مـا(وقيـل منـسوب إلـى.جزئـي وال خـاص وال عـام

ــــسبة إلــــىالمــــأخوذ مــــن  ــــت الكلمتــــان ككلمــــة واحــــدة: لفــــظ مــــا، واألظهــــر أنــــه ن التعريفــــات (مــــا هــــو، جعل
 ).١/٢٥١للجرجاني

 ).   ١٠ص(فن تربية الصوت وعلم التجويد، لعطيات خليل، وناهد حافظ ) ١٢٧(

 ). ٢٩ص(الداللة الصوتية، للدكتور كريم زكي: انظر)١٢٨(



  ٤٨

 وهــو الــذي يعنــى بوصــف مخــارج األصــوات، ووصــف الجهــاز :علــم األصــوات النطقــي. ١
  .النطقي

 وهو الذي يدرس األصوات من ناحية فيزيائية، ويعنـى بحركـة :علم األصوات الفيزيائي. ٢
  .سعة الذبذبة، والموجة الصوتية، والرنينمصدر الصوت، وتردده، و

  . وهو الذي يعنى بماهية إدراك األصوات، وبالعملية السمعية:علم األصوات السمعي. ٣

وهو الذي يـستخدم اآلالت واألجهـزة لرسـم مخـارج : علم األصوات التجريبي، أو المعملي.٤
  .)١٢٩ (األصوات وخصائصها

م يـدرس الفـروق الوظيفيـة بـين األصـوات، فيـدرس وهـذا العلـ: علم األصـوات الـوظيفي: ًثانيا
الوحدات الصوتية األصيلة، ويحددها، ثم يحدد وحداتها الفرعية التابعة لها، وطريقة توزيع كل منهـا 

  .في الكلمة الواحدة

 تتـأثر بمـا يجاورهـا مـن أصـوات، فـإذا تبعهـا أحـد أحـرف الحلـق تكـون مظهـرة، :ًفالنون مثال
ْمن آمن،منه، أنعمـ:(مثـل ْت، ينحتـون، مـن غيـر، مـن خيـرْ ْ ً، واذا سـبقت البـاء، قلبـت النـون ميمـا، )ْ ْ َ َٕ َ
ْاألنبيـاء، مـن بعـد:( مثل ْ، واذا سـبقت أحـد أحـرف اإلدغـام)ْ َ َٕ ًفإنهـا تـدغم إدغامـا ناقـصا مثـل) ينمـو(َ ً :

ْمن يؤمن،من ناصرين،من ملك، من واق( ْ ْ ًفإنها تدغم إدغاما كامال، مثل)  ر،ل(أو حرفي ) ْ ْمن :( ً
ــه ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، (ٕ، واذا ســبقت أحــد أحــرف اإلخفــاء الخمــسة عــشر)ْرحمــة، يكــن ل

ْمنتشر، منثور، من جاء، منـدثر، وأنـذر، أنـزل، : (فإنها تخفى مثل) ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك ْ ْ ْ ْْ
ْاإلنسان، إن شاء، تنصروا، من ضل، مقنطرة، انظر، انفروا، من قول، من كان ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ن ، فنجـد أن النـو)ْ

  .كان لها صوت مختلف في كل حال من هذه األحوال

ويقــوم الجهــاز الــصوتي بإنتــاج األصــوت بواســطة أعــضائه؛ إذ تقــوم الرئتــان بتــوفير التيــار 
الهوائي الذي يتجه إلى أعلى من خالل القصبة الهوائية، فيواجه تـضاريس مختلفـة مـن االنقباضـات 

وتية والحنجــرة، يتجــه إمــا إلــى الفــم أو إلــى األنــف واالنــسدادات، ومــا أن يغــادر الهــواء األوتــار الــص

                                                 

ـــم ، و)٢٢ص.(معجـــم علـــم اللغـــة، لمحمـــد علـــي الخـــولي: انظـــر)١٢٩( أحكـــام تجويـــد القـــرآن فـــي ضـــوء عل
 .  وما بعدها٢/٢٢النشر في القراءات العشر. ٢٨-٢٧األصوات الحديث، للدكتور عبد اهللا عبد الحميد



  ٤٩

ٕاللذان يقومان بوظيفة حجرتي الرنين، فإذا اتجه الهـواء إلـى الفـم تنـتج األصـوات الفمويـة، واذا توجـه 
الهــواء إلــى التجويــف األنفــي بــسبب غلــق التجويــف الفمــوي، فــإن ذلــك يــؤدي إلــى إنتــاج األصــوات 

  .األنفية

حددة مـن الجهـاز النطقـي؛ التـي يـتم عنـدها إنتـاج الـصوت، هو النقطة الم: ومخرج الصوت
فتتكون الباء عند التقاء الشفة السفلى بالشفة العليا فيحتجزان الهواء خلفهما فجأة يفتح مجرى الهـواء 

  .فيتكون صوت

وتتكون الكاف عند التقاء أقصى اللسان بالحنك األعلى،فهي حنكيـة، وتتكـون الهمـزة نتيجـة 
وهكـذا، وسـيأتي الحـديث عـن مخـارج ...تيين في الحنجرة وفتحهمـا، فهـي حنجريـةغلق الوترين الصو

الحروف مفصال في محله ً .  

  :وقد قسم العلماء أصوات اللغة الى قسمين

هو الـصوت المجهـور أو المهمـوس الـذي :"  والصوت الصامت: األصوات الصامتة: األول
ً، سواء أكان االعتراض جزئيا أم كليا من يحدث أثناء النطق به اعتراض أو عائق في مجرى الهواء ً

ًشــأنه أن يــسمح بمــرور الهــواء أثنــاء النطــق بــه مــن الفــم؛ كالبــاء والتــاء، أم مــارا مــن األنــف كــالنون 
ٕوالمــيم، وكــذلك األصــوات التــي ينحــرف هواؤهــا فــال يخــرج مــن وســط الفــم وانمــا يخــرج مــن جانبــه؛ 

  .)١٣٠ ("كالالم

  : أقسام هيوتقسم األصوات الصامتة الى أربعة

  ، مثل صوت الباء، وقد مر ذكره)الشديدة(األصوات االنفجارية .١

مثل صوت الفاء؛ بحيث تلتقي الشفة السفلى باألسنان ) الرخوة(األصوات االحتكاكية أو .٢
ًالعليــا التقــاء جزئيــا مــع بقــاء فرجــة صــغيرة مــن الفــراغ يخــرج منهــا الهــواء محــدثا احتكاكــا مــسموعا،  ً ً ً ً

 .، عند النطق بهفيخرج صوت الفاء

                                                 

 ).٨٧ص.(فن اإللقاء بين النظرية والتطبيق، لنجاة علي) ١٣٠(



  ٥٠

أحــــدهما : مثــــل صــــوت الجــــيم، فهــــو صــــوت مركــــب مــــن صــــوتين: األصــــوات المركبــــة.٣
انفجــاري، واآلخــر احتكــاكي، فهــو صــوت لثــوي حنكــي مركــب مجهــور كمــا فــي نطــق الــصوت األول 

 )١٣١ ().JUDGE(من الكلمة اإلنجليزية

هجـات فـي الـبالد ًالتجويـد، مركبـا، إال أن هـذا الحـرف ينطـق بعـدة ل وهكذا ينطق بـه علمـاء 
ًالعربية ففي بالد سوريا ولبنان وليبيا ينطقونه جيما احتكاكية خاصة، في حين ينطق به جيمـا جافـة  ً
ًفي مدينة القاهرة المصرية، وفي بعـض القبائـل الـسودانية ينطقونـه داال، وفـي الـيمن وعمـان ومعظـم 

، وفـي الكويـت  يلفظونـه )Good(المدن المصرية يلفظ كصوت الحرف األول من الكلمة اإلنجليزية
  .ًياء

ـــة أو المتوســـطة. ٤ ـــوم أن التوســـط هـــو االعتـــدال، والمقـــصود هنـــا : األصـــوات الرنان ومعل
اعتدال الصوت عند النطـق  بـالحرف لعـدم كمـال انحبـاس الـصوت، كمـا فـي األصـوات االنفجاريـة، 

والنــون، والعــين، الــالم، :(وعــدم جريانــه كمــا فــي األصــوات االحتكاكيــة، واألصــوات المتوســطة مثــل
 .)١٣٢(والميم، والراء

صوت يتميـز بأنـه الـصوت المجهـور الـذي يـسمح أثنـاء النطـق  ":األصوات الصائتة: الثاني
ًبه أن يمر الهواء حرا طليقـا خـالل الحلـق والفـم دون أن يقـف فـي طريقـه أي عـائق أو حائـل، ودون  ً

ًأن يضيق مجرى الهواء ضيقا من شأنه أن يحدث احتكاكا مسموع    .)١٣٣(ًاً

الـــــشفتان : همـــــا ويتوصــــل الـــــى معرفـــــة الحركـــــات الممكنـــــة بــــالنظر الـــــى عـــــضوين هـــــامين،
  .)١٣٤(واللسان

                                                 

 ٢٨-٢٧أحكام تجويد القرآن في ضوء علم األصوات الحديث، للدكتور عبد اهللا عبد الحميد) ١٣١(

،منــاهج البحــث فــي ١٥٥لكمــال بــشرص) األصــوات(علــم اللغــة: ً نقــال عــن٦٢المــصدر الــسابق ص)١٣٢(
 .٢١٦، وأصوات اللغة، لعبد الرحمن أيوب ص١٠٢اللغة،لتمام حسان ص

 ).٨٧ص.(فن اإللقاء بين النظرية والتطبيق، لنجاة علي)١٣٣(

 )٧١ص( عبد الحميدأحكام تجويد القرآن في ضوء علم األصوات الحديث، للدكتور عبد اهللا)١٣٤(



  ٥١

ًوالحــديث عــن األصــوات حــديث طويــل، وصــنفت فيــه مــصنفات كثيــرة قــديما وحــديثا، لكنــي  ً
ًأكتفي بما قدمت، ألن هذا الكتاب غير متخصص بعلم األصوات، وان كان على عالقة وثيقـة جـدا  ٕ

  .وبعضهم، قال هو علم التجويد بعينه  األصوات أساسه، علم التجويدبه، فعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس

  االستعاذة والبسملة والتكبير

*   *   *  

  المبحث األول

  االستعاذة وصيغها وأحكامها

*   *   *  

  :معنى االستعاذة: المطلب األول



  ٥٢

، )اســــتعاذ( وهــــي مــــصدر الفعــــل االلتجــــاء، واالعتــــصام، والتحــــصن،:االســــتعاذة لغــــة: ًأوال
َواستعاذ به َ َ ُأي لجأ إليه، وهو عياذه أي ملجؤه، وقولهم: ْ َ ًمعاذ اهللا أي أعوذ باهللا معاذا: ِ َ َ.  

ًوعاذ به يعوذ عوذا و عياذا و معاذا ً ًَ ِْ َ َُ  %tΑ$s �:قال اهللا عز وجل. ِالذ به ولـجَأ إلـيه واعتصم: ُ

sŒ$yètΒ «!$# βr& x‹è{ù'‾Ρ āωÎ) tΒ $tΡ ô‰y ùρ $oΨyè≈tFtΒ ÿ…çνy‰ΨÏã !$‾ΡÎ) #]ŒÎ) š�χθßϑÎ=≈ sà©9 )؛ َأي نعوذ )١٣٥ 

ْباهللا معاذا َأن نأخذ غير الـجانـي بجنايته ً.  

َوالـــمعاذ َ الـمــصدر والـــمكان والزمــان َأي قــد لـــجأت إلـــى ملـــجإ ولــذت بمــالذ:َ ِ ٍ ِِ ْ ُ واهللا عــز وجــل . ْ
ُمالذ من عاذ به وملـجُأ من لـجَأ إلـيه، والـمالذ   .)١٣٦( مثل الـمعاذ؛ وهو عياذي َأي ملـجئيِ

ــا ــي االصــطالح: ًثاني االســتجارة واالمتنــاع بــاهللا مــن همــزات الــشياطين، وهــي : االســتعاذة ف
  .)١٣٧(دعاء الى اهللا جل ذكره، واستجارة به من الشيطان

اللهم إني أعوذ بك وألتجئ إليك من الشيطان الرجيم، ونفخه وهمزه، وأتحصن بك : ومعناها
  . يصيبني بضرمن أن

  :صيغ االستعاذة: المطلب الثاني

فــذهب أبــو عمــرو، وعاصــم، ويعقــوب إلــى : اختلــف القــراء فــي الــصيغة المختــارة لالســتعاذة

# �ًأعــوذ بــاهللا مــن الــشيطان الــرجيم، أخــذا بقولــه تعــالى: قــول sŒÎ*sù |N ù& t�s% tβ# u ö�à) ø9$# õ‹ ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ 

zÏΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# �)١٣٨ (.  

                                                 

 ).٧٩(سورة يوسف، آية) ١٣٥(

 ).٣/١٩٣(ومختار الصحاح) ٣/٤٩٨(لسان العرب:  انظر) ١٣٦(

بــاب فــي االســتعاذة والبــسملة مطبــوع بــذيل االغايــة فــي القــراءات العــشر،للحافظ أبــي بكــر أحمــد بــن )١٣٧(
 ).٤٥٣ص(هـ ٣٨١الحسين األصبهاني، ت

 ).٩٨(سورة النحل، آية)١٣٨(



  ٥٣

أعـوذ بـاهللا مـن الـشيطان الـرجيم إن : وذهب المدني، والـشامي، والكـسائي، وخلـف، إلـى قـول

(ΒÎ̈$ �:ًاهللا هـو الـسميع العلـيم، أخـذا بقولـه تعــالى uρ y7̈Ζxîu”∴ tƒ zÏΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9$# Øø÷“tΡ õ‹ ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ ( 
…çµ ‾Ρ Î) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yèø9$# �)١٣٩(.  

ًأعــوذ بــاهللا العظــيم مــن الــشيطان الــرجيم طلبــا الزدواج الكــالم، : ، إلــى قــول)١٤٠(وذهــب حمــزة
çµ…  �:واختار لفظ قوله تعالى ‾Ρ Î) tβ% x. Ÿω ßÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ ÉΟŠÏàyèø9$# �)١٤١(.  

أعــوذ بــاهللا العظــيم الــسميع : عــن هبيــرة عــن حفــص أنــه قــال: وذكــر ابــن الجــزري فــي النــشر
  .)١٤٢(ثًالعليم من الشيطان الرجيم، عمال باآليات الثال

أعــوذ بــاهللا الــسميع العلــيم مــن الــشيطان الــرجيم، صــاغ مــن اآليتــين : وذهــب ســهل الــى قــول
  .)١٤٣ (.ًلفظا

  :الترجيح

جميــع هــذه األقــوال جــائزة، وال بــأس بهــا، لكننــي أرى أن الــرأي األول هــو األرجــح، لموافقتــه 

# �: لقوله تعالى sŒÎ*sù |N ù& t�s% tβ# u ö�à) ø9$# õ‹ ÏètGó™$$sù «!$$Î/ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# �)فهو نص ) ١٤٤ ،

(ΒÎ̈$  �:صـــريح يتعلـــق بـــالقراءة، أمـــا األقـــوال األخـــرى المـــستندة إلـــى قولـــه تعـــالى  uρ y7̈Ζxîu”∴ tƒ zÏΒ 

                                                 

 ).٣٦(، وفصلت)٢٠٠( آيةسورة األعراف،)١٣٩(

: أســـتعيذ بـــاهللا، والثالـــث: اســـتعنت بـــاهللا، والثـــاني: روي عـــن حمـــزة الزيـــات ثـــالث روايـــات؛ أحـــداها) ١٤٠(
فيمـا نقلـه محقـق كتـاب ) ب/١٥٥(مـن الـشيطان الـرجيم، ذكـر ذلـك الهـذلي فـي الكامـل: نستعيذ باهللا، كلها

 .٤٥٤الغايةص

 ).٣٣(سورة الحاقة، آية)١٤١(

 .ًفقد ذكر ذلك أيضا)١/١٣(المبسوط، للسرخسي: ، وانظر)١/٢٥٠. (النشر) ١٤٢(

 ) ٤٥٥-٤٥٣ص(باب االستعاذة والبسملة ، لألصبهاني، مصدر سابق: انظر) ١٤٣(

 ).٩٨(سورة النحل، آية)١٤٤(



  ٥٤

Ç≈sÜ ø‹¤±9$# Øø÷“tΡ õ‹ ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ ( …çµ ‾Ρ Î) uθ èδ ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yèø9$# �)فهــي عامــة وغيــر مختــصة )١٤٥ ،

  .ة الثالثة، فليس لها عالقة باالستعاذة، وهي في تعظيم اهللابالقراءة، وأما اآلي

ِ تؤيد هذا اللفـظ فقـد روى ابـن ماجـه بـسنده عـن جبيـر �كما أن األحاديث الواردة عن النبي َْ ُ َْ
َبن مطعم قال َ ٍ ِ ْ ُ ِ ِرَأيت رسول الله : "ْ  َ ُ َ َُ  حين دخل في الصالة قال الله َأكبر كبيرا الل�ْ ً ُِ َ َ ُْ ََ ََ ِ ِ ِ َ َ ًه َأكبر كبيـرا ثالثـا َ َ ً ُِ َ َ ُْ

ْالحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا ثالثا سبحان اللـه بكـرة وَأصـيال ثـالث مـرات اللهـم إنـي َأعـوذ بـك مـن  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُِ ُ ُ َ َ َ  ُ َ ً ً    َ َ َ ً ًَ ْ َْ ً ُ ُْ َ ْ ُ َ َْ ْ
ِالشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ِ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َ ِِ ِْ َ ْ ِ ِ  َ ")١٤٦(.  

هـــو الـــراجح، وصـــيغته هـــي )أعـــوذ بـــاهللا مـــن الـــشيطان الـــرجيم: (ول، وصـــيغتهفـــالرأي األ
  . )١٤٧("التعوذ ليس من القرآن وال آية منه بإجماع العلماء: "مع مالحظة أن. المقدمة

*   *   *  

  

  

  

  

  .حكم االستعاذة: المطلب الثالث

 علــى وجــه ذهــب جمهــور العلمــاء وأهــل األداء إلــى أن االســتعاذة مطلوبــة ممــن أراد القــراءة
:                 ًاالســــــتحباب، فيمــــــا ذهــــــب بعــــــض العلمــــــاء الــــــى وجوبهــــــا أخــــــذا بظــــــاهر اآليــــــة فــــــي قولــــــه تعــــــالى

 # sŒÎ*sù� |N ù& t�s% tβ# u ö�à) ø9$# õ‹ ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ zÏΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# �)١٤٨(
  

                                                 

 ).٣٦(، وفصلت)٢٠٠(سورة األعراف، آية)١٤٥(

: اصــم العنــزيوفيــه ع) ٧٩٩(كتــاب إقامــة الــصالة والــسنة فيهــا، بــاب االســتعاذة فــي الــصالة بــرقم) ١٤٦(
مقبول، إال أن له شاهد من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عبد اهللا بن مـسعود بـه، ومعلـوم أن هـذا 

 ).٨٠٠(ابن ماجه الباب نفسه برقم(ّ طريق قراء، وله صلة وثيقة بالموضوع-الثاني-الطريق

 ).١/٨٦. (انظر تفسير القرطبي)١٤٧(

 ).٩٨(سورة النحل، آية)١٤٨(



  ٥٥

  :قال إمام الحفاظ وشيخ القراء، الحافظ ابن الجزري

ْوقف عليه َأو ِ َْ َ ْ ِ ْ صل واستحب   َ ِ ُ ِتعوذ وقال بعضهم يجب*   ْ َ َ َ ٌَ َ َ)١٤٩( .  

وقـــد ذهـــب الجمهـــور إلـــى أن األمـــر فـــى اآليـــة للنـــدب وروى عـــن عطـــاء : وقـــال الـــشوكاني
  .)١٥٠(الوجوب أخذا بظاهر األمر

االستعاذة واجبة لكل قراءة في الصالة : "وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال

# � أجل من: قلت له" أو غيرها sŒÎ*sù |N ù& t�s% tβ# u ö�à) ø9$# õ‹ ÏètGó™ $$sù «!$$Î/ zÏΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9$# ÉΟŠÅ_§�9$# � 

  .)١٥١(".  نعم:" قال

 األمر على الندب في قول الجمهـور فـي كـل قـراءة واختلفـوا فيـه فـي الـصالة: وقال القرطبي

)١٥٢(.  

ي اآليـة، هـو للنـدب، ال أن االستعاذة مستحبة عنـد البـدء بـالقراءة، واألمـر الـوارد فـ: والراجح
  .للوجوب، فال يؤثم من تركها واهللا تعالى أعلم

*   *   *  

  

  .حكم الجهر باالستعاذة واإلسرار بها ومحلها: المطلب الرابع

 يستحب الجهر باالستعاذة عند البدء بقراءة القرآن عند جمهور العلماء، والقراء، إال ما :ًأوال
الجــزري عــن نــافع أنــه كــان يخفــي االســتعاذة فــي جميــع ســور روي عــن نــافع وحمــزة فيمــا أورده ابــن 

، لكـــن )١٥٣(يجهـــر بهـــا عنـــد قـــراءة الفاتحـــة، ويـــسر بهـــا فـــي بـــاقي الـــسور: القـــرآن، وعـــن حمـــزة أنـــه 

                                                 

 ).٣٨ص( القراءات العشرطيبة النشر في) ١٤٩(

 ).٢/١٩٤(فتح القدير) ١٥٠(

 ).٢٥٧٤(، كتاب الصالة، باب االستعاذة برقم٢/٨٣مصنف عبد الرزاق) ١٥١(

 ) ١/٨٦.(تفسير القرطبي)١٥٢(

 ).٢٥٣-١/٢٥٢(النشر في القراءات العشر:انظر) ١٥٣(



  ٥٦

:" ًالمشهور عن األئمة جميعـا هـو الجهـر، ونقـل المرصـفي عـن أبـي عمـرو الـداني فـي التيـسير قولـه
  .)١٥٤(ًاتباعا للنص واقتداء بالسنة... بها ًوال أعلم خالفا بين أهل األداء في الجهر

  :وقال ابن الجزري في باب االستعاذة

َوقل َأعوذ إن َأردت َأن تقرا    َْ َ ْ ْ ِ ُ ُْ ُكالنحل جهرا لجميع القرا *   َ ِ َ ًََ ْ ِ ْ )١٥٥(.  

 قيد العلماء إطالق االستحباب في مواطن، واستحبوا اإلسرار في مواضع أخرى، فمن :ًثانيا
  :ي استحبوا اإلسرار بهاالمواضع الت

ًإذا كان القارئ يقرأ خاليا سواء أقرأ سرا أم جهرا. ١ ً ً.  

 .ًإذا كان يقرأ سرا. ٢

ِإذا كان يقرأ في الدور ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة، فإذا كان هو المبتدئ جهر بها. ٣ ْ . 

  حكم االستعاذة في الصالة: ًثالثا

كــى النقــاش عــن عطــاء أن   االســتعاذة  واجبــة واختلفــوا فيــه فــي الــصالة ح: قــال القرطبــي
وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصالة كل ركعة ويتمثلون أمر اهللا في االستعاذة على 
العموم، وأبو حنيفـة، والـشافعي يتعـوذان فـي الركعـة األولـى مـن الـصالة، ويريـان قـراءة الـصالة كلهـا 

  . )١٥٦(الصالة المفروضة ويراه في قيام رمضانكقراءة واحدة، ومالك ال يرى التعوذ في 

  .بعدها:  االستعاذة محلها قبل البسملة، وهذا هو مذهب الجمهور، وقيل:محلها: ًرابعا

sŒÎ*sù |N# �:قوله تعالى:  قال الجصاص ù&t�s% tβ#uö�à)ø9$# õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ zÏΒ Ç≈sÜø‹¤±9$# 

ÉΟŠÅ_§�9$# �)تعاذة بعد القراءة كقوله، يقتضي ظاهره أن تكون االس)١٥٧:� #sŒÎ*sù ÞΟçFøŠŸÒs% nο4θn=¢Á9$# 

                                                 

 ). ٩ص(ًنقال عن التيسير في القراءات السبع) ٢/٥٥٧.(هداية القاري) ١٥٤(

 ). ٣٨ص(شر في القراءات العشرطيبة الن)١٥٥(

 ) ١/٨٦.(تفسير القرطبي)١٥٦(

 ).٩٨(سورة النحل، آية)١٥٧(



  ٥٧

(#ρã�à2øŒ$$sù ©!$# $Vϑ≈uŠÏ% #YŠθãèè%uρ �)وعن السلف الذين ذكرناهم، � ولكنه قد ثبت عن النبي)١٥٨ 

# �:االستعاذة قبل القراءة، وقد جرت العادة بإطالق مثله والمراد إذا أردت ذلك كقوله sŒÎ)uρ óΟçFù= è% 

(#θä9Ï‰ôã$$sù ö�)١٥٩(وقوله :� #sŒÎ)uρ £èδθßϑçGø9r'y™ $Yè≈tFtΒ �∅èδθè=t↔ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘uρ 5>$pgÉo �)١٦٠( ،

%pκš‰r'‾≈tƒ tÏ$ �:وليس المراد أن تسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم، وكقوله تعالى ©!$# (#þθãΖtΒ#u 

#sŒÎ) ãΛäø‹yf≈tΡ tΑθß™§�9$# (#θãΒÏd‰s) sù t÷t/ ô“y‰tƒ óΟä31uθøgwΥ Zπs%y‰|¹ �) وكذلك قوله)١٦١ ،:� #sŒÎ*sù 

|Nù& t�s% tβ#uö�à)ø9$# õ‹ÏètGó™$$sù «!$$Î/ � )إذا قرأت فقدم االستعاذة قبل القراءة، وحقيقة معناه: معناه)١٦٢ :

ٕإذا أردت القراءة فاستعذ وكقول القائل إذا قلت فاصدق واذا أحرمت فاغتسل، يعني قبل اإلحرام، 
sŒÎ*sù |N# �:ا أردت ذلك، كذلك قولهوالمعنى في جميع ذلك إذ ù&t�s% tβ# uö�à)ø9$# �  معناه إذا أردت

ٕاالستعاذة من القراءة شاذ وانما االستعاذة قبل القراءة لنفي وساوس الشيطان، : القراءة وقول من قال
 &tΒuρ $uΖù=y™ö‘r& ÏΒ y7Î=ö6s% ÏΒ 5Αθß™§‘ Ÿωuρ @cÉ<tΡ HωÎ) #sŒÎ) #©_yϑs? ’s+ø9r$! �: ثم القراءة قال اهللا تعالى

ß≈sÜø‹¤±9$# þ’Îû ÏµÏG̈�ÏΖøΒé& ã‡|¡Ψu‹sù ª!$# $tΒ ’Å+ù= ãƒ ß≈sÜø‹¤±9$# ¢ΟèO ãΝÅ6øtä† ª!$# ÏµÏG≈tƒ#u 3 ª!$#uρ 

íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym �)١٦٤(فإنما أمر اهللا بتقديم االستعاذة قبل القراءة لهذه العلة.)١٦٣(.  

                                                 

 ).١٠٣(سورة النساء، آية)١٥٨(

 ).١٥٢(سورة األنعام، آية)١٥٩(

 ).٥٣(سورة األحزاب، آية)١٦٠(

 ).١٢(سورة المجادلة، آية)١٦١(

 ).٩٨(سورة النحل، آية)١٦٢(

 ). ٥٢(سورة الحج، آية)١٦٣(



  ٥٨

عاذة قبل القراءة إال ما روى عن أبى هريرة، وهذا إجماع الفقهاء أن االست: قال الواحدي
االستعاذة بعد القراءة ذهبوا إلى ظاهر : وابن سيرين، وداود، ومالك، وحمزة من القراء فإنهم قالوا

  . )١٦٥("اآلية

محلها قبل القراءة، وال التفات لقول من قال بأنها بعد االنتهاء مـن القـراءة، وقـد : فاالستعاذة
  .)١٦٦(ذه المسألة في النشر فليراجعأطال ابن الجزري بحث ه

  .أوجه االستعاذة الجائزة: المطلب الخامس

ٕاالستعاذة إما أن تقترن بأول السورة، وامـا أن تقتـرن بأثنائهـا، ولكـل حكمـه، فأمـا إذا اقترنـت 
  :بأول السورة، ما عدا سورة براءة ففيها أربعة أوجه

  .لة، واالبتداء بأول السورةقطع الجميع؛ أي الوقف على االستعاذة، وعلى البسم. ١

 .وصل الجميع؛ أي وصل االستعاذة بالبسملة بأول السورة دون الوقف على أي منها. ٢

وصل األول بالثاني وقطع الثالث؛ أي وصل االستعاذة بالبسملة، والوقف على البسملة . ٣
 .ثم االبتداء بأول السورة

السـتعاذة ووصـل البـسملة مـع أول قطع األول ووصل الثـاني بالثالـث؛ أي الوقـف علـى ا. ٤
  السورة

  

  :أما سورة براءة ففيها وجهان فقط

  .القطع؛ أي الوقف على االستعاذة والبدء بأول السورة. ١

  .الوصل؛ أي وصل االستعاذة بأول السورة. ٢

  :وأما إذا اقترنت االستعاذة بغير أول السورة فلها حالتان

                                                                                                                                 

 )  ١٣-٥/١٢.(تفسير الجصاص)١٦٤(

 ).٢/١٩٣. (فتح القدير) ١٦٥(

  ) ٢٥٧-١/٢٥٤.(النشر: انظر)١٦٦(



  ٥٩

َة فيطبق األوجه الجائزة في بداية السورة، واألولى  إذا أراد القارئ أن يأتي بالبسمل:األولى َْ
 إذا لم يأت بالبسملة فيطبق األوجه الجائزة في :الثانية. أن يأتي بالبسملة بعد االستعاذة للتبرك

ًسورة براءة، إال إذا كان أول اآلية المبدوء بها اسما من أسماء اهللا الحسنى، أو ضميرا يعود عليه،  ً
، ويستحب )١٦٧(ة بما بعدها، لبشاعة الوصل، إذ يترتب عليه معنى فاسدفيكره وصل االستعاذ

>ª!$# ÷’Í �:قوله تعالى: الفصل بين االستعاذة، وأول اآلية المبدوء بها بالبسملة، ومن هذه المواضع uρ 

šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ#u �)وقوله تعالى)١٦٨ ،:� ß≈oΗ ÷q§�9$# ’n?tã Ä ö̧�yèø9$# 3“uθtGó™$# �)وقوله )١٦٩،

$?çνy‰ΨÏãuρ ßxÏ… �:تعالى x
tΒ É=ø‹tóø9$# �)١٧٠(وقوله تعالى ،:�  Ïµø‹s9Î) –Št�ãƒ ãΝù=Ïæ Ïπtã$¡¡9$# � )١٧١( ،

  .وغيرها

*   *   *  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  البسملة وأحكامها

*   *   *  

                                                 

  ) ٢/٥٦٢.(هداية القارئ: انظر)١٦٧(

 ). ٢٥٧(سورة البقرة، آية)١٦٨(

 ). ٥(سورة طه، آية)١٦٩(

 ). ٥٩(سورة األنعام، آية)١٧٠(

 ). ٤٧(سورة فصلت، آية)١٧١(



  ٦٠

  :معنى البسملة: المطلب األول

  .بسم اهللا الرحمن الرحيم: اختصار لقول: تعريف البسملة لغة: ًأوال

َبسمل الرجل، إذا قال باسم اهللا، أو: يقال ْ   .)١٧٢(ِإذا كتب بسم اهللا: َ

والعرب إذا كثـر "النحت، أي نحت كلمة واحدة من مجموعة كلمات، : وهذا يسمى في اللغة
  -بـسم اهللا-:البـسملة: استعمالهم في كلمتـين ضـموا بعـض حـروف إحـداهما إلـى بعـض األخـرى مثـل

-: والهيللــة- ال حــول و القــوة إال بــاهللا-: والحوقلــة-ان اهللاســبح-: والــسبحلة-الحمــد هللا-:والحمدلــة

  . )١٧٣("-حي على الصالة، وحي على الفالح: الحيعلة-الإله إال اهللا

ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈uΗ  �:هي لفظ:ًتعريف البسمة اصطالحا : ًثانيا ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# �.  

ه قبـــل كـــل شـــيء، أو أقـــرأ ٕوانمـــا معنـــى قولـــه بـــسم اهللا أبـــدأ بتـــسمية اهللا وذكـــر: "قـــال الطبـــري
وكذلك معنى قول القائل ثم ابتدائه بتالوة القرآن بسم ... بتسمية اهللا، أو أقوم وأقعد بتسمية اهللا وذكره

اهللا الــرحمن الــرحيم إنمــا معنــاه أقــرأ مبتــدئا بتــسمية اهللا أو أبتــدىء قراءتــي بتــسمية اهللا فجعــل االســم 
  .)١٧٤("والعطاء مكان اإلعطاءمكان التسمية كما جعل الكالم مكان التكليم 

*   *   *  

  

  

  

  

  

  .الخالف في قرآنية البسملة: المطلب الثاني

                                                 

 ).١/٢٢.(، ومختار الصحاح)١١/٥٦.(لسان العرب: انظر) ١٧٢(

 ًنقال عن المال علي في شرح الحصن الحصين) ١/١٣٦(ي على مراقي الفالححاشية الطحطاو)١٧٣(

 ).١/٥١.(تفسير الطبري) ١٧٤(



  ٦١

çµ… �:ال خالف بين العلماء في قرآنية البسملة الـواردة بـسورة النمـل ‾Ρ Î) ÏΒ z≈yϑø‹n= ß™ …çµ ‾Ρ Î) uρ 

ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈yϑôm§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# �)فـي بدايـة سـور لكن الخالف وقـع فـي  فـي البـسملة الـواردة  .)١٧٥

  :القرآن الكريم،على أربعة أقوال

أنهـــا آيـــة مـــن أول الفاتحـــة، ومـــن أول كـــل ســـورة مـــا عـــدا ســـورة بـــراءة، وهـــو : القـــول األول
،ويؤيـد هـذا القـول مـا رواه أبـو )١٧٦(األصح مـن مـذهب الـشافعي، ومـن وافقـه، وهـو روايـة عـن أحمـد 

ِحــدثنا قتيبــة بــن ســع: داود بــسند صــحيح، قــال َ ُ ْ ْ َُ َ ََ ُ َ  َيد وَأحمــد بــن محمــد المــروزي وابــن الــسرح قــالوا حــدثنا ْ ْ َْ  َ َُ َ ِ ْ ْ ُ َُ َ َِ َ ُ َْ ٍ ٍ ُ
سفيان عن عمـرو عـن سـعيد بـن جبيـر قـال قتيبـة فيـه عـن ابـن عبـاس قـال كـان النبـي  ِ َ َُ َ ََ ُ َ ٍْ  َ َ َ َ ُ َ َ َ َِ ٍ ِ ٍْ ْ ْ ْْ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ َ ُ ال يعـرف �ُْ ِ ْ َ

ِفصل السورة حتى تنزل عليه ْ ََ َ ََ َ َ  َِ  ْ ِبسم الله الرحمن الرحيم "َ ِِ ِ ِ َ ْ  ْ ِ.")١٧٧( .  

ابـن عبـاس، وابـن عمـر، : وممن حكى عنه أنهـا آيـة مـن كـل سـورة إال بـراءة، مـن الـصحابة
  .وابن الزبير، وأبو هريرة، وعلي

  .عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير،  ومكحول والزهري:  ومن التابعين

شافعي، وأحمـــد بـــن حنبـــل فـــي روايـــة عنـــه، عبـــد اهللا بـــن المبـــارك، والـــ: -ًأيـــضا- وبـــه يقـــول
  .)١٧٨(ٕواسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سالم

الصحيح من مذهب أصحابنا أنهـا مـن القـرآن ألن األمـة أجمعـت علـى أن :" وقال الكاساني
ما كان بين الدفتين مكتوبا بقلم الوحي فهو من القرآن والتـسمية كـذلك وكـذا روى المعلـى عـن محمـد 

  .)١٧٩("ما بين الدفتين كله قرآن:  لمحمد التسمية آية من القرآن أم ال ؟ فقالفقال قلت

                                                 

 ).٣٠(سورة النمل، آية) ١٧٥(

 ).١/٢٧١.(النشر: ، وانظر)١/١٧.(تفسير ابن كثير : انظر)١٧٦(

 ورجاله ثقات) ٦٦٩(كتاب الصالة، باب من جهر بها، برقم) ١٧٧(

 .)١/١٧.(تفسير ابن كثير : انظر)١٧٨(

 ).١/٧(، وتفسير الجصاص)١/٢٠٣.(بدائع الصنائع، للكاساني) ١٧٩(



  ٦٢

وهــو قـول الــشافعي فــي بعــض . أنهــا آيـة مــن الفاتحــة، وليــست آيـة مــن غيرهــا:القــول الثــاني
).١٨٠(طرق مذهبه، وهو مذهب أهل مكة، والكوفة، ومن وافقهم

  

والتبرك بها، وليست آية من كـل  أنها آية من القرآن نزلت للفصل بين السور :القول الثالث
  .)١٨١("-ًأيضا-وهو قول الشافعي في بعض طرق مذهبه. سورة

 روى الجصاص عن محمد أنه قال التسمية آية من القـرآن نزلـت للفـصل بـين الـسورة للبـدء 
  .)١٨٢("بها تبركا وليست بآية من كل واحدة منها

ٕانمــا وضــعت فــي بدايــة الــسور  أنهــا ليــست آيــة مــن الفاتحــة، وال مــن غيرهــا، و:القــول الرابــع
، )١٨٣(بعـض آيـة مـن الفاتحـة، وهـو مـذهب مالـك، وأبـي حنيفـة وأصـحابهما: للتبرك بها، وأن بعضها

وحجتهم ما رواه مسلم بسنده عن َأبي هريرة عن النبـي  ِ ِ ْ ُ َْ ََ َ َ قـال�َْ َقـال اللـه تعـالى:... َ َ َ ُ  َ َقـسمت الـصالة : َ َ  ُ ْ َ َ
ْبيني وبين عبدي نص ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ ْفين ولعبـدي مـا سـَأل فـإذا قـال العبـدَ ْ َْ َ َْ َ ََ ََ ِ َ ِ ِ َ ِ َ الحمـد للـه رب العـالمين قـال اللـه تعـالى ُ:َ ََ ََ ُ َ َ َ َ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ْ

ِحمدني عبدي ِ ِْ َ   .)١٨٤ ("الحديث...ََ

ووجه الداللة مـن الحـديث أن اهللا بـدأ بالحمـد هللا رب العـالمين ولـم يبـدأ بالبـسملة، فلـو كانـت 
  .آية لبدأ بها

ويكفيك أنها ليست من القرآن اختالف النـاس فيهـا، والقـرآن ال يختلـف فيـه : ن العربيقال اب
واألخبار الصحاح التـي ال مطعـن فيهـا دالـة علـى أن البـسملة ليـست بآيـة مـن الفاتحـة وال غيرهـا إال 

  .)١٨٥(الحديث المتقدم...في النمل وحدها، روى مسلم 

                                                 

 ).١/٢٧١.(النشر: ،وانظر)١/١٧.(تفسير ابن كثير : انظر)١٨٠(

 .المصدر السابق نفسه) ١٨١(

 ، )١/٢٠٣.(، وبدائع الصنائع، للكاساني)١/٧(تفسير الجصاص: انظر)١٨٢(

 ).١/٢٧١.(النشر: ،وانظر)١/١٧.(تفسير ابن كثير : انظر)١٨٣(

 ).٥٩٨(كتاب الصالة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم ) ١٨٤(

 ).٣/١٤٤٨.(أحكام القرآن، البن العربي: انظر)١٨٥(



  ٦٣

ًوذكر ابن الجزري قوال خامسا نقله عن الشافع أنها آية مـن أول الفاتحـة، بعـض آيـة مـن : يً
وهـذه األقـوال ترجـع إلـى النفـي واإلثبـات، والـذي نعتقـده : ًغيرها، ثم قـال تعقيبـا علـى األقـوال الخمـسة

  .)١٨٦(أن كليهما صحيح، وأن كل ذلك حق فيكون االختالف فيهما كاختالف القراءات

*   *   *  

  .بتداء بهاوجوه البسملة الجائزة حال اال: المطلب الثالث

  : -ما عدا سورة براءة-في أوائل السور: ًأوال

  .فيها أربعة وجوه جائزة، وهي التي تقدمت في مبحث االستعاذة

  :الوجوه الجائزة عند افتتاح القراءة بغير أول السورة: ًثانيا

ة ٕيخير القارئ بين تركها، أو اإلتيان بها بعد االستعاذة، واذا أتى بها فيطبق الوجوه األربع
  .الجائزة في االبتداء بأول السور التي تقدمت في مبحث االستعاذة

  :  فيها ثالثة أوجه:الوجوه الجائزة في االبتداء بين السور ما عدا براءة :ًثالثا

قطـــع الجميــــع؛ أي الوقـــوف علــــى نهايــــة الـــسورة األولــــى، والوقــــوف علـــى البــــسملة، ثــــم  .١
  .االبتداء بأول السورة الثانية

 .وصل نهاية السورة بالبسملة ببداية السورة الثانيةوصل الجميع؛ أي  .٢

أي الوقـــوف علـــى نهايـــة الـــسورة األولـــى، والبـــدء : قطـــع األول ووصـــل الثـــاني بالثالـــث .٣
 .بالبسملة موصولة ببداية السورة الثانية

ال يجوز وصل األول بالثاني وقطـع الثالـث، ألننـا نكـون قـد أتينـا بالبـسملة فـي نهايـة : تنبيه
  . بسملة وضعت لبداية السورة ال لنهايتها، وهذا باتفاقالسورة، وال

  :-رحمه اهللا-يقول ابن الجزري

ْوان وصلتها بآخر السور    َ َ َ َ ِ ِ ِ َ َ ْٕ ْ ْفال تقف وغيره ال يحتجر*   ِ َ َُ َْ ُْ ُ َ َ ْ ِ )١٨٧(.  

  

                                                 

 ).١/٢٧١.(النشر: انظر)١٨٦(

 ). ٣٨ص. (طيبة النشر في القراءات العشر)١٨٧(



  ٦٤

  : مع سورة براءة: ًرابعا

يان بالبسملة؛ في حال ابتداء القراءة بسورة براءة، فال خالف بين العلماء في عدم اإلت .١
  .لعدم وجودها في أولها

فــي حــال ابتــداء القــراءة مــن أثنــاء ســورة بــراءة، ولــيس مــن أولهــا فللقــارئ الخيــار بــين أن  .٢
 .يأتي بالبسملة، أو ال

  :الوجوه الجائزة بين سورتي األنفال وبراءة: ًخامسا

  .ءة  ثم التنفس، ثم االبتداء بـبرا��ΛÎ=tæالقطع؛ أي الوقف على نهاية األنفال .١

: بسكتة لطيفة دون تنفس، ثم االبتداء بـ ��ΛÎ=tæالسكت؛ أي الوقف على نهاية األنفال .٢

� ×οu!# t�t/ �.  

�Λالوصــل؛ أي وصــل .٣ Î= tæ� بـــ :� ×οu !# t�t/ � قلــب : مــع مراعــاة  وجــه اإلعــراب، والحكــم

  .ًالتنوين ميما مخفاة مع الغنة

   :تنبيهات

أخـرى قبلهـا فـي الترتيـب غيـر األنفـال، ففيـه إذا كان الوصل بين سورة بـراءة وأي سـورة  .١
  .الوجوه نفسها التي في األنفال

أمــا إذا كانــت الــسورة بعــد ســورة بــراءة فــي الترتيــب، فــال يجــوز فيهــا ســوى وجــه واحــد وهــو 
  .القطع ويمتنع الوصل والسكت

وكــذلك إذا أراد القــارئ أن يكــرر ســورة بــراءة نفــسها فــال يجــوز لــه أن يــصل أولهــا بآخرهـــا، 
  .ليس له إال القطع فقطو

فاتحــة ســورة آل عمــران بلفــظ الجاللــة، جــاز فيهــا وجهــان � Ο!9# �إذا وصــلت المــيم مــن .٢

  :لجميع األئمة باستثناء أبي جعفر المدني، والوجهان هما



  ٦٥

ًتحريك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين مع المد الطويل، نظرا لألصل قبل : األول
  .زمالتحريك وهو السكون الال

تحريـــك المـــيم بـــالفتح للـــتخلص مـــن التقـــاء الـــساكنين مـــع القـــصر، وهـــو حركتـــان : :  الثـــاني
  .ًاعتدادا بالعارض وهو تحريك الميم، والوجه األول هو المقدم باألداء

*   *   *  

  المبحث الثالث

   التكبير بين السور

  :تعريف التكبير وصيغته: المطلب األول

ــه: ًأوال مــصدر كبــرَ، ف: تعريف َِأكبــر، فــإن بعــضهم يجعلــه بمعنــى كبـــير، وحملــه : َأمــا قــولهمَ َِ 
َُأنــت َأفــضل، تريــد: ســيبويه علـــى الـــحذف َأي َأكبــر مــن كــل شــيء، كمــا تقــول َو كبــر. مــن غيــرك: ِ  َ :

  .)١٨٨(اهللا أكبر قبل البسملة: هو قول القارئ. التعظيم:   والتكبـير. الله َأكبر: قال

واختلف في الزيادة عليها، فزاد ) اهللا أكبر: ( لمتفق عليه هيالصيغة ا: صيغته: ًثانيا
  ).اهللا أكبر وهللا الحمد ال إله إال اهللا:( التحميد: ، وزاد آخرون)ال إله إال اهللا:( بعضهم التهليل

*   *   *  

  :أقسام التكبير ومواضعه: المطلب الثاني

  :يقسم التكبير الى قسمين

أول سورة الفاتحة إلى االبتداء بسورة الناس، باستثناء أول ويبدأ من : التكبير العام: األول
  .سورة براءة، وذلك ألن التكبير مقترن بالبسملة، وسورة براءة، والبسملة غير موجودة فيها

  : أي الخاص بسور الختم، وفيه وجهان:التكبير الخاص: الثاني

  .التكبير من أول سورة االنشراح إلى أول سورة الناس. ١

  .ر من آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناسالتكبي.٢

*   *   *  

                                                 

 ). ٥/١٢٧( لسان العرب )١٨٨(



  ٦٦

  :أوجه التكبير: المطلب الثالث

سبق أن التكبير مقترن بالبسملة، وفي البسملة بين السور ثالثة أوجه من غير تكبير، 
  : ويضاف إليها سبعة أوجه أخرى في التكبير هي

على التكبير، ثم الوقف قطع الجميع؛ أي الوقف على آخر السورة األولى، ثم الوقف . ١
  .على البسملة، ثم االبتداء بأول السورة الثانية

  .قطع األول والثاني ووصل الثالث بالرابع. ٢

  .قطع األول ووصل الثاني بالثالث، وقطعهما عن الرابع.٣

  .قطع األول ووصل الثاني بالثالث والرابع.٤

  .وصل الجميع.٥

  الث، والثالث عن الرابعوصل األول بالثاني وقطع الثاني عن الث. ٦

  .وصل األول والثاني والوقوف عليه، ثم وصل الثالث والرابع.٧

*   *   *  

  :مشروعية التكبير، وحكمه في الصالة وخارجها: المطلب الرابع

 قبل بيان حكم التكبير، ال بد من معرفة األدلة التي استند عليها العلماء :مشروعيته: ًأوال
  .ًفي مشروعيته ابتداء 

 أنه لما تأخر الوحي �قد ذهب بعض العلماء أن األصل في التكبير ما روي عن النبيف
 وفتر تلك المدة ثم جاء الملك فأوحى إليه والضحى والليل إذا سجى السورة كبر �عن رسول اهللا 

  .)١٨٩("فرحا وسرورا

ًوقد حاولت جاهدا أن أجد أصال ولو ضعيفا، لتكبير رسول اهللا  ً ورة  بعد نزول هذه الس�ً
  .فلم أجد

ْوقــد أخــرج البخــاري ومــسلم وأحمــد وغيــرهم، جمــيعهم عــن ســفيان عــن األســود بــن قــيس عــن  َْ َ ٍَ ْ َْ ِْ ِ َ ْ َ ْ ُ ُ
ِجندب بن عبد الله  ِ ْ َْ ُِ ِ َ ُ قال احتبس جبريل �ْ َِ ْ ِْ َ ََ على النبي �َ ِ َ ِ وسلم فقالت امرَأة من قريش َأبطـَأ عليـه �َ ِْ ْ َْ ََ َ ٍ َ َُ َْ ٌ ْ ْ َ َ َ َ

                                                 

 ). ٢٠/١٠٣(تفسير القرطبي)١٨٩(



  ٦٧

َشيطانه ف ُ ُ َْ َنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلىَ َ ََ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ ْ ولـم يـذكر أحـد مـنهم هـذه الزيـاددة " َ
  . وليس لها أصل�فهذه الزيادة في ظني لم تثبت عن النبي) �فكبر رسول اهللا(

د بـن وأما ما رواه الحـاكم، والطبرانـي والبيهقـي، وغيـرهم جمـيعهم مـن طريـق أحمـد ابـن محمـ
ســمعت عكرمــة بــن ســليمان يقــول قــرأت علــى إســماعيل بــن عبــد اهللا بــن : القاســم بــن أبــي بــزة قــال

كبر كبر ثم خاتمة كل سورة حتى تختم وأخبره عبـد اهللا بـن : قسطنطين فلما بلغت والضحى قال لي
 أن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبـره مجاهـد أن ابـن عبـاس أمـره بـذلك وأخبـره ابـن عبـاس

هــذا حـــديث : قــال الحــاكم.  أمــره بـــذلك�أبــي بــن كعــب أمـــره بــذلك وأخبــره أبــي بـــن كعــب أن النبــي
  . )١٩٠("صحيح اإلسناد ولم يخرجاه

فهـذه ســنة تفـرد بهـا أبـو الحـسن أحمـد بـن محمـد بــن :" قـال ابـن كثيـر بعـد ذكـر هـذا الحـديث
 وأما في الحـديث فقـد ضـعفه أبـو عبد اهللا البزى من ولد القاسم بن أبي بزة وكان إماما في القراءات،

هـو منكـر الحـديث، لكـن حكـى : ال أخـذت عنـه، وكـذلك أبـو جعفـر العقيلـي قـال: حاتم الـرازي، وقـال
الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجـال يكبـر هـذا التكبيـر فـي 

  .)١٩١("أحسنت وأصبت السنة وهذا يقضي صحة هذا الحديث : الصالة، فقال

  .أنه لم يثبت في التكبير حديث صحيح: والخالصة

   :حكم التكبير داخل الصالة وخارجها: ًثانيا

حكم التكبير سنة، عند من أثبت مشروعيته، وال أثم على من تركه، وال فرق في الحكم بـين 
  .)١٩٢(التكبير داخل الصالة وخارجها

يـــر ال أنـــه أوجبـــه فخطـــأ مـــن أنـــه ثبـــت ســـنة بنقـــل اآلحـــاد فأســـتحبه ابـــن كث: قـــال القرطبـــي
  .)١٩٣(تركه

                                                 

،  وفـــي شـــعب اإليمـــان   )٣/١٤(، والبيهقـــي فـــي الـــسنن الكبـــرى)٣/٣٤٤(رواه الحـــاكم فـــي المـــستدرك)١٩٠(
 ).٢/١٧٣(، والطبراني في المعجم الكبير)٢/٣٧١(

 ).٤/٥٢٢(تفسير ابن كثير)١٩١(

 .باستثناء تكبيرة اإلحرام فهي ركن من أركان الصالة، وما دونها فهو سنة) ١٩٢(



  ٦٨

ًفحكمـه التـرك وجهـا واحـدا فـي روايـة حفـص عـن عاصـم مـن :وأما حكمه فـي روايـة حفـص ً
  .طريق الشاطبية

فلـــه فيـــه الوجهـــان التكبيـــر وعدمـــه، والتـــرك مقـــدم عنـــده مـــن هـــذه : وأمـــا مـــن طريـــق الطبيـــة
  .)١٩٤(الطريق

ختــصار، وألن روايــة حفــص مــن ًوالتكبيــر موضــوع طويــل، أكتفــي بمــا ذكــرت منــه، طلبــا لال
  . ًطريق الشاطبية ليس فيها تكبير أصال

ً هـــذا الموضـــوع فـــي كتابـــه هدايـــة القـــاري، بحثـــا وافيـــا -رحمـــه اهللا-المرصـــفي .وقـــد بحـــث د ً
  .)١٩٥(ًومستفيضا في أكثر من ثالثين صفحة فلينظره من أراد التفصيل 

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                 

 ).٢٠/١٠٣(تفسير القرطبي)١٩٣(

 )٢٠/١٠٣(وتفسير القرطبي) ا وما بعده٥/٤٥٦(فتح القدير: انظر) ١٩٤(

 ٦١٨-٢/٥٨٥(هداية القاري : انظر)١٩٥(



  ٦٩

  

  

  

  

  

  الباب الثاني

  لميم الساكنتين وما يلحق بهماأحكام النون وا

*   *   *  

  الفصل األول

  النون الساكنة والتنوين وأحكامهما

*   *   *  

  المبحث األول

  .تعريف النون الساكنة والتنوين والمقارنة بينهما

*   *   *  

  :تعريف النون الساكنة والتنوين: المطلب األول

ًن الحركــات، وهــي تثبــت خطــا ولفظــا، مــ  هــي النــون األصــلية الخاليــة:النــون الــساكنة: ًأوال ً
ًووصــال ووقفــا، وتــدخل علــى األســماء واألفعــال والحــروف، وتكــون متوســطة ومتطرفــة فــي األســماء  ً

  .واألفعال، وال تكون إال متطرفة في الحروف

(ÈβÎ �:وقد تتحرك اللتقاء الساكنين؛ كقوله تعالى uρ îοr& z÷ö∆$# ô�)١٩٦(.  

 أي أن ســـكونها ثابـــت إلخــراج النـــون الـــساكنة ألجـــل : فأمـــا قــولهم أصـــلية:تحليـــل التعريـــف

#$!ª �:الوقف، مثل قوله تعالى uρ 7ΟŠÎ= tæ š É) −F ßϑø9$$Î/ �)١٩٧(.  

                                                 

 ). ١٢٨(سورة النساء، آية)١٩٦(



  ٧٠

  .أي عارية من الحركات الثالث؛ الفتحة والضمة والكسرة: وقولهم خالية من الحركات

ًوقـــولهم تثبـــت خطـــا ولفظـــا ر أي أنهـــا مرســـومة، وتلفـــظ فـــي الوصـــل والوقـــف دون أن تتغيـــ: ً
حركتها، إال في حالة واحدة وهي حركتها للـتخلص مـن التقـاء الـساكنين، وهـي حركـة عارضـة تـزول 

  .بزوال السبب، فعند الوقف عليها يعود لها السكون

: تـــدخل علـــى االســــم والفعـــل والحــــرف؛ أي أنهـــا تقبـــل الــــدخول علـــى االســــم، كقولـــه تعــــالى

�Νä3 Å¡à
Ρ r&�)لى، وتقبـــل الـــدخول علـــى الفعـــل كقولـــه تعـــا)١٩٨:� �Νyè÷Ρ r&) وتقبـــل الـــدخول علـــى )١٩٩ ،

  .       )٢٠٠(� /ÏΒ ß‰÷èt. �: الحرف كقوله تعالى

ــا ًهــو نــون ســاكنة زائــدة لغيــر توكيــد تلحــق آخــر االســم، تثبــت لفظــا : تعريــف التنــوين: ًثاني
ًووصال ، وتسقط خطا ووقفا ً ً.  

ـــف ـــل التعري تـــي تحركـــت ًإلخـــراج النـــون المتحركـــة أصـــال، أو ال: قـــولهم نـــون ســـاكنة: تحلي

  .  )٢٠١(� #$!î‰ymr& ª  �:للتخلص من التقاء الساكنين، كقوله تعالى

َِأحدن اهللا(فتلفظ  ُ   .إلخراج النون األصلية: وقولهم زائدة)َ

: ، وقوله)٢٠٢ (ZΡθä3u‹s9uρ$� �:إلخراج نون التوكيد الخفيفة كما في قوله:وقولهم لغير توكيد

�$Jèx
ó¡oΨs9�)يد الخفيفة، إال أنهما رسمتا على شكل التنوين، ، فالنون فيهما هي نون التوك)٢٠٣

  .  )٢٠٤(وتعامالن معاملة تنوين الفتح من حيث الحكم، والتعويض عنهما باأللف في حال الوقف 

                                                                                                                                 

 ).١١٥(سورة آل عمران، آية)١٩٧(

 ). ١١(سورة الشورى، آية) ١٩٨(

 ). ٦٩(سورة النساء، آية) ١٩٩(

 ). ١٠(سورة الحديد، آية) ٢٠٠(

 ) ٢و١(سورة الصمد، آية)٢٠١(

 ). ٣٢(سورة يوسف، آية) ٢٠٢(



  ٧١

وقـــولهم تلحـــق آخـــر األســـماء؛ ألن التنـــوين ال يقبـــل الـــدخول علـــى األفعـــال والحـــروف، فهـــو 
  .يالزم األسماء فقط

ًوقولهم تثبت لفظا ووصال، ألنها   .ً تلفظ نونا في حالة الوصل فقطً

ٕوقـولهم تـسقط خطـا ووقفـا، ألنهـا ال ترسـم نونــا، وانمـا ترسـم علـى شـكل فتحتـين حـال الفــتح،  ً ً ً
وضمتين حال الضم، وكسرتين حال الكسر، وفي حالة الوقف يـسقط التنـوين، ويـستبدل بـسكون فـي 

  . الرفع والكسر، ويعوض عنه بألف في الفتح

  : بين النون الساكنة والتنوينالفرق: المطلب الثاني

  

  .والجدول التالي يبين أهم الفروق بين النون الساكنة والتنوين

  

 التنوين النون الساكنة

تكــــون أصــــلية مـــــن بنيــــة الكلمـــــة، مثــــل
َفانفلق:(وتكون زائدة مثل ََْ( 

ًال يكـــــــون إال زائـــــــدا علـــــــى بنيـــــــة الكلمـــــــة 
ًعليما حكيما: (وأصلها مثل ً( 

 ثابتة في اللفظ دون الخط  الخط واللفظثابتة في

 ثابتة في الوصل دون الوقف ثابتة في الوصل والوقف

 .)٢٠٥(يكون في األسماء فقط تكون في األسماء واألفعال والحروف

 .)٢٠٦ (ال يكون إال في آخرها تكون في وسط الكلمة وفي آخرها

  

                                                                                                                                 

 ). ١٥(علق، آيةسورة ال) ٢٠٣(

 ).١٥٨-١/١٥٧.(، وهداية القاري)١/١٤٨.(نهاية القول المفيد في علم التجويد: انظر)٢٠٤(

ٕ، فهي نون التصالها بالفعل، وان لم تكن )ًلنسفعا(و) ًوليكونا: (يستثنى من ذلك موضعين فقط هما) ٢٠٥(
 . وحولت إلى تنوينفخففت نون التوكيد ) لنسفعن، ليكونن: (ثابتة في الخط والوقف، ألن أصلهما

 ).١٦٨-١٦٧.(أحكام قراءة القرآن، للحصري) ٢٠٦(



  ٧٢

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  نوينأحكام النون الساكنة والت

، وهـي اإلظهـار، )٢٠٧(للنون الساكنة والتنوين مع حروف الهجاء أربعة أحـوال عنـد األكثـرين
  .)٢٠٨(واإلدغام، والقلب، واإلخفاء

  .اإلظهار: المطلب األول

 :ًواصــطالحاالبيــان والوضــوح،  :اإلظهــار فــي اللغــة: ًتعريــف اإلظهــار لغــة واصــطالحا: ًأوال
  .وال تشديد)٢٠٩(المظهرإخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في 

ّأن ينطق بالنون الساكنة أو التنوين على حدهما، ثم ينطق بحرف اإلظهار الذي : "وحقيقته ّ
بعــدهما، مــن غيــر فــصل بــين النــون والتنــوين، وبــين الحــرف الــذي بعــدهما، فــال يــسكت عليهمــا، وال 

)٢١٠("ًشيئا من الغنةًيقطعهما عما بعدهما،وال يعطيهما شيئا من القلقلة بحركة من الحركات،وال 
  

                                                 

ّعـــد بعـــض العلمـــاء أحكـــام النـــون الـــساكنة والتنـــوين ثالثـــة؛ بحيـــث أســـقطوا اإلقـــالب وأدخلـــوه فـــي ) ٢٠٧(
 ) ١/١٤٩نهاية القول المفيد.(اإلخفاء، فيكون اإلخفاء معه قلب، أو ال قلب معه

، ونهايـــة )٢٣٥ص( فـــي صـــنعة التجويـــد، ألبـــي عمـــرو الـــدانيالتحديـــد فـــي اإلتقـــان والتـــسديد: انظـــر)٢٠٨(
 ). ١/١٤٩(القول المفيد

 ).١٤٩.(نهاية القول المفيد )٢٠٩(

 ). ١٦٩-١٦٨ص.(أحكام قراءة القرآن)٢١٠(



  ٧٣

 حـروف اإلظهـار؛ سـتة أحـرف وهـي التـي تـسمى أحـرف الحلـق، وقـد :أحرف اإلظهار: ًثانيا
  :بقوله-رحمه اهللا-لخصها اإلمام الجمزوري

ٍفاَألول اإلظهار قبل َأحرف    ُ ُْ َْ َُ َ ْ ِ َ ِللحلق ست رتبت فلتعرف*  َ ِ ِِ ْ َ ْ ْ َْ ْ َ َ ُ ٌ ِ  

ُهمز فهاء ثم عين حــاء   ٌَ ُ ْ َ ُ َ َ ٌ ْ ُمهملتان ثم غين خـاء*  َ َ ٌ ْ َ ُ ِ َ َ َ ُْ
)٢١١(  .  

  .اسرخير غازه حًلما عاك هي خ   أ:وجمعها بعضهم في أوائل

  .الهمزة، والهاء، والعين، والحاء، والغين، والخاء: وهي

ووجــه إظهــار النــون الــساكنة والتنــوين عنــد هــذه األحــرف؛ بعــد مخرجهــا عــن مخــرجهن كــل "
 مـن طـرف -النـون الـساكنة والتنـوين-ن مـن الحلـق، وهمـا يخـرج- أي أحرف اإلظهـار-البعد إذ هن

اللــسان، ولـــم يحـــسن اإلدغــام؛ لعـــدم وجـــود ســببه، وال اإلخفـــاء؛ ألنـــه قريــب منـــه، وال اإلقـــالب؛ ألنـــه 
  .)٢١٢(وسيلة لإلخفاء، ولهذا تعين اإلظهار الذي هو األصل

عتبـــار هـــذا ٕواذا كانــت علـــة اإلظهـــار هــي البعـــد فـــي المخــرج، فقـــد قـــسم العلمــاء اإلظهـــار با
عليــا عنــد الهمــزة والهــاء، ووســطى عنــد العــين والحــاء، ودنيــا عنــد الغــين :"الــسبب إلــى ثــالث مراتــب

  .)٢١٣(وهذا التقسيم تقسيم نظري ال يظهر له أثر في األداء وال في السمع... والخاء

وعالمة اإلظهار في المصحف؛ وجود رأس حاء مهملة فـوق النـون المظهـرة، وأمـا التنـوين؛ 
لتنوين الفتح والكسر؛ بوضع فتحتين مركبتين فوق الحرف المظهر، وكسرتين مـركبتين تحـت فيرمز 

الحــرف المظهــر، وأمــا تنــوين الــضم فيرمــز بوضــع ضــمتين متعاكــستين، كمــا فــي الكلمــات القرآنيــة 
  : التالية

ƒtΖ÷Ss‘4 $̧ϑŠÎ= tã 5Α yŠö�yz œxÿÏ‹ìì 

  

                                                 

 ) ١٤ص.(تحفة األطفال، للجمزوري، بعناية عبد الحكيم بن أبي رواش، طبعة دار القاسم) ٢١١(

 ).١٥٤ص.(هيد، البن الجزريالتم: وانظر). ١/١٦١.(هداية القاري ) ٢١٢(

 ). ١٧١.(أحكام قراءة القرآن ) ٢١٣(



  ٧٤

فــي النــون الــساكنة فــي الكلمــة الواحــدة  يــأتي اإلظهــار :أمثلــة تطبيقيــة علــى اإلظهــار: ًثالثــا
  .نفسها، وفي كلمتين منفصلتين

  : فمثاله كما في الكلمات القرآنية التالية:أما في الكلمة الواحدة

�χöθ:مــع الهمــزة t↔÷Ζtƒ uρ�)ومــع الهــاء)٢١٤،�‘ sS÷Ζtƒ u�)٢١٥(ومــع العــين،� ß,Ïè÷Ζtƒ �)ومــع )٢١٦ ،

�βθàÒ، ومع الغين)٢١٧(� �βθçGÅs÷Ζtƒالحاء Éó÷Ζã� |¡sù�)ومع الخـاء)٢١٨ ،�π s) ÏΖy‚÷Ζßϑø9$# u�)٢١٩(
  

  :فمثاله كما في الكلمات القرآنية التالية: وأما في كلمتين

#tΒ ztΒ �:مع الهمزة u �)٢٢٠(ومع الهاء ،:�  ôÏΒ 7Š$yδ �)ومـع العـين)٢٢١ ،� ôÏΒ @≅yϑtã 

ôÏΒ 7π �:، ومـــع الحــــاء)٢٢٢(� uΖ|¡ym �)٢٢٣(ومـــع الغــــين ،:� ôÏiΒ 9e≅Ïî �)ومـــع الخــــاء)٢٢٤ ،  :ôÏiΒ� 

¤∃ öθ yz �)٢٢٥(   

                                                 

 ).٢٦(سورةااألنعام، آية) ٢١٤(

 ).٩٠(سورة النحل، آية)٢١٥(

 ).١٧١(سورة البقرة، آية)٢١٦(

 ).٨٢(سورة الحجر، آية)٢١٧(

 ). ٥١(سورة اإلسراء، آية) ٢١٨(

 ).٣(سورة المائدة، آية)٢١٩(

 ).٦٢(سورة البقرة، آية)٢٢٠(

 ).٣٦(سورة الزمر، آية)٢٢١(

 ).٦١(سورة يونس، آية)٢٢٢(

 ).٧٩(سورة النساء، آية)٢٢٣(

 ).٤٣(سورة األعراف، آية)٢٢٤(

 ).٤(سورة قريش، آية)٢٢٥(



  ٧٥

أمـــا اإلظهـــار فـــي التنـــوين فـــال يـــأتي إال فـــي كلمتـــين، ألن التنـــوين يـــأتي فـــي طـــرف الكلمـــة 
  : وحرف اإلظهار يكون في الكلمة التي تليها، ومثاله

#<ë �:مع الهمزة x‹ tã 7ΟŠÏ9r& �)ومـع الهـاء)٢٢٦ ،:� >∃ ã�ã_ 9‘$yδ �)ومـع العـين)٢٢٧ ،:� í�ô_r& uρ 

íΟŠÏàtã �)ومـــــع الحـــــاء)٢٢٨ ،:� î“ƒ Ì“tã ÒΟŠÅ3 ym �)ومـــــع الغـــــين)٢٢٩ ،:� î“ƒ Í• tã î‘θ à
 xî �)ومـــــع )٢٣٠،

ì#‹ÏÜ �: الخاء s9 ×�� Î7yz �)٢٣١(.  

  :اإلدغام: المطلب الثاني

  .اإلدخال: اإلدغام لغة: ًتعريف اإلدغام لغة واصطالحا: ًأوال

ًالتقاء حـرف سـاكن بحـرف متحـرك بحيـث يـصير الحرفـان حرفـا واحـدا : وأما في االصطالح ً
  .)٢٣٢(، من جنس الثاني، يرتفع اللسان بهما ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفينًمشددا

الـراء، والـالم، والمـيم، والنـون، : (سـتة أحـرف هـي:  وحـروف اإلدغـام بقـسميه:حروفـه: ًثانيا
  :-رحمه اهللا-يرملون، قال اإلمام الجمزوري: مجموعة في كلمة) والواو، والياء

َوالثان إدغام بستة َأت ٍ ِ ِ ٌ َ ْ ِ ِ  ْفي يرملون عندهم قد ثبتت*   ْت   َ َْ َ ََ َ ْ ُ َ ْ ُِ َ ِ ْ
)٢٣٣(.  

وأخرجـوا حـرف النـون، ) لم يـرو(وذهب بعض العلماء إلى أنها خمسة أحرف، مجموعة في 
  .ألنها حينما تدغم مع مثلها يكون إدغامها من باب إدغام المثلين

                                                 

 ).١٠(سورة البقرة، آية)٢٢٦(

 ).١٠٩(سورة التوبة، آية)٢٢٧(

 ).٣(سورة الحجرات، آية)٢٢٨(

 ).٢٧(سورة لقمان، آية)٢٢٩(

 ).٢٨(سورة فاطر، آية)٢٣٠(

 ).٦٣(سورة الحج، آية)٢٣١(

 ).١/١٦٢(لقاريهداية ا)٢٣٢(

 ).١٤ص.(تحفة األطفال)٢٣٣(



  ٧٦

ًوبعـض القـراء يزيـدون حرفـا سادسـا،: " -رحمـه اهللا-قال أبـو عمـرو الـداني  وهـو النـون نحـو ً

ÏΒ A‘θ �:قوله سبحانه œΡ �)٢٣٤(،� 7‹ Í×tΒöθ tƒ ×π uΗ ¿å$‾Ρ �)وال معنى لذكرها معهن، ألنها إذا التقت )٢٣٥ ،

  .)٢٣٦ (بمثلها لم يكن غير إدغامها كسائر المثلين

إن ُأريـد بإدغـام : والتحقيق في ذلك أن يقـال:" وأجاب ابن الجزري عن هذا االعتراض بقوله
  .ا، فإنه ال وجه لذكر النون في حروف اإلدغامفي غير مثله: النون

ُمطلــق مــا يــدغمان فيــه، فــال بــد مــن ذكــر النــون فــي ذلــك، وال شــك أن : ٕوان ُأريــد بإدغامهــا ُ
  . )٢٣٧(المراد هو هذا ال غيره، فيجب حينئذ ذكر النون فيها

وســـبب إدغـــام النـــون والتنـــوين فـــي هــــذه الحـــروف للقـــرب الـــذي بينهمـــا وبيـــنهن، والتــــشاكل 
: وقــد قيــل-شابهة؛ فُأدغمــا فــي الــراء والــالم؛ لقــرب مخرجهمــا مــن مخرجهــا علــى طــرف اللــسان والمــ

)٢٣٨(إنهن مخرج واحد
، وُأدغما في الميم، للمشاركة التي بينهما وبينها في الغنـة حتـى كأنـك تـسمع -

  .النون كالميم، والميم كالنون؛ لنداوة صوتيهما

والمـــيم فـــي المخـــرج إذ كانـــا يخرجـــان مـــن بـــين وُأدغمـــا فـــي الـــواو، للمواخـــاة التـــي بـــين الـــواو 
  .ًالشفتين، وأيضا فإن المد الذي في الواو بمثابة الغنة التي في الميم

ًوُأدغما في الياء، لمواخاتها الواو في المد واللين، ولقربهـا أيـضا مـن الـراء، ألنـه لـيس يخـرج 
  .)٢٣٩(من طرف اللسان أقرب إلى الراء من الياء

                                                 

 ).٤٠(سورة النور، آية)٢٣٤(

 ).٨(سورة الغاشية، آية)٢٣٥(

 ).٣٢٨.(التحديد في اإلتقان، والتسديد في صفة التجويد) ٢٣٦(

 . في هامش الصفحة١/١٧٢ فيما نقله عنه الحصري في أحكام قراءة القرآن ٢/٢٥النشر)٢٣٧(

الــالم، والنــون، : (ّب، وابــن كيــسان ومــن تــبعهم، فقــد عــدواهــذا علــى مــذهب الفــراء، والجرمــي، وقطــر)٢٣٨(
ًمخرجا واحدا) والراء ً. 

 ).٣٢٨.(التحديد في اإلتقان، والتسديد في صفة التجويد: انظر)٢٣٩(



  ٧٧

ّيهـــا للتماثــل الــذي بينهمـــا، وقــد تقــدم أن بعــض العلمـــاء لــم يعــدها بـــين وأمــا النــون فُأدغمــا ف
  .حروف اإلدغام، بل ألحقها بباب المثلين

ٌأن يمـزج الحرفـان ويكـون منهمـا حـرف واحـد مـشدد، فـإن كـان بينهمـا : كيفية اإلدغـام: ًثالثا  ُ
ًتقارب أو تجانس، يقلب الحرف األول حرفا مماثال للثاني ثم يدغم فيه؛ كأن : ً تقلب النـون المـا مثـلً

� ̈Β öΝ©9 �◌ْ)٢٤٠(.  

ÏΒ A‘θ �: فيــدغم األول فــي الثــاني، مثــل:  أمــا إذا كانــا متمــاثلين œΡ �) ومــا قيــل فــي )٢٤١ ،

  .)٢٤٢(النون يقال مثله في التنوين

  :أقسام اإلدغام وأمثلة تطبيقية على كل منها: ًرابعا

  .ًالكمال والنقصان، أو بهما معايمكن تقسيم اإلدغام باعتبار الغنة وعدمها، أو باعتبار 

  :فأما من حيث الغنة وعدمها فيقسم اإلدغام إلى قسمين

وهــو مــصاحبة الغنــة لإلدغــام، إذا وقــع بعــد النــون الــساكنة أو التنــوين : إدغــام بغنــة .١
، )٢٤٣(، بــشرط انفــصالها عنهــا)ينمــو(مجموعــة فــي كلمــة: أحــد حــروف اإلدغــام بغنــة األربعــة، وهــي

  :ات التاليةومثاله كما في الكلم

 التنوين   النون الساكنة حرف اإلدغام

óy& )٢٤٤(� ÏiΒ� ¤‰|¡̈Β الميم Î́/� ôÏiΒ �)٢٤٥( 

                                                 

 ).٧٨(سورة غافر، آية  )٢٤٠(

 ).٤٠(سورة النور، آية)٢٤١(

 ).١٧٣-١/١٧٢(أحكام قراءة القرآن :انظر)٢٤٢(

لتنـوين فـي طـرف الكلمـة، وحـرف اإلدغـام فـي بدايـة الكلمـة الثانيـة، أي أن تكون النـون الـساكنة أو ا)٢٤٣(
 .ًأما إن وقع الحرفان في كلمة واحدة، وجب اإلظهار، وسيأتي بيان ذلك مفصال

 ).٥(سورة المســد، آية)٢٤٤(

 ).٢٥٥(سورة البقرة، آية)٢٤٥(



  ٧٨

�7‹Í×tΒöθtƒ îοu � )٢٤٦(�ÏiΒ� @�ƒÉ‹‾Ρ ā النون ÅÑ$‾Ρ  �)٢٤٧( 

>ÏΒ <c’Í � الواو uρ �)٢٤٨( � WξŠÎ= s% }‘≈−ƒÎ)uρ �)٢٤٩( 

 )٢٥١(� „Yèu‹Ï©� ß#ÏèôÒtGó¡o$ )٢٥٠(� tΒ Ú∅ÏΒ÷σãƒ � الياء

إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين مع أحد حروف اإلدغام في كلمة واحـدة، فيمتنـع : تنبيه
  .ًاإلدغام وجوبا لجميع القراء

  :-رحمه اهللا-  قال الحافظ ابن الجزري

ُوَأدغمن بغنة في يومن    ِ ُ ٍ ِ ُ ِ ْ َ ْ ُإال بكلمة كدنيا عنونوا *   َ َ ْ َْ ُ َ ٍَ َ ْ ِ ِ)٢٥٢(
  

  :هن:  من هذا القبيلوقد جاء في القرآن أربع كلمات

� ≈uŠ÷Ψ ç/ �)و)٢٥٣ ،�β# uθ ÷ΖÏ¹�)و)٢٥٤ ، �β# uθ ÷ΖÏ%�)و)٢٥٥ ،�$u‹÷Ρ ‘‰9$#�)٢٥٦(.  

                                                 

 ).٢٣(سورة الزخرف، آية)٢٤٦(

 ).٢٢(سورة القيامة، آيـة)٢٤٧(

 ).١٠٧(سورة البقرة، آيـة)٢٤٨(

 ).٤١(سورة البقرة، آيـة)٢٤٩(

 ).٩٩(سورة التوبة، آية)٢٥٠(

 ).٤(سورة القصص، آيـة)٢٥١(

 .٤٥متن الجزرية، بعناية عبد الكريم بن أبي رواش ص)٢٥٢(

 ).٤(سورة الصف، آية)٢٥٣(

 .وقد تكررت مرتين في اآلية نفسها) ٤(سورة الرعد، آية)٢٥٤(

 .رة واحدة في هذا الموضع، وام ترد في المصحف إال م)٩٩(سورة األنعام، آية)٢٥٥(

 .آية)١١١(مرة، في) ١١٥(وقد تكررت في القرآن) ٨٥(سورة البقرة، آية: من وماضعها) ٢٥٦(



  ٧٩

مخافـة أن يـشبه ذلـك إذا ُأدغـم بالمـضاعف الـذي : "وسبب امتناع اإلدغام فـي هـذه الكلمـات
، وقــد أشــار الــشاطبي )٢٥٧("فعــدل عــن اإلدغــام لــذلك" ّحيــان" و " صــوان: "نحــو" ّفعــال: "علــى مثــال

  :ذلك بقولهل

  .)٢٥٨(مخافة أشباه المضاعف أثقال*  وعندهما للكل أظهر بكلمة  

  .)٢٦٠(ِ◌� ø9$#uρ(û§ƒ ∩⊇∪ Éβ#uö�à �،و)٢٥٩(� χ� 4 ÉΟn=s)ø9$#uρ :يضاف إلى ذلك موضعين

ففيهما اإلظهار فقط، على رواية حفص من طريق الشاطبية، وله فيهما الوجهان من طريق 
اإلظهار المطلق لتمييزه عـن اإلظهـار الحقيقـي،أو اإلظهـار : ارالطيبة، ويمكن أن نسمي هذا اإلظه

  .الشاذ؛ لشذوذه عن القاعدة

ُوهــذا اإلدغــام يـسمى اإلدغــام الكامـل بحيــث يبــدل كـل مــن النــون : إدغـام بغيــر غنــة .٢
الـراء ( الساكنة أوالتنوين بحرف مشدد من جنس الحرف الذي يليه من حرفي اإلدغام بال غنة، وهما

ًم فيه إدغاما تاماثم يدغ)والالم  :، ومثاله كما يلي)٢٦١(ً
 
 

       اللفظ بعده اللفظ قبل اإلدغام حرف اإلدغام

ÏΒ @Αθ � النون الساكنة مع الراء  ß™ ٍمرسول )٢٦٢ (� ‘§  ِ 

’ ÏiΒ � النون الساكنة مع الالم ÎΤ$|¡Ïj9  �)ِملساني )٢٦٣ َِ  

                                                 

 )٢٤٣-٢٤٢ص.(التحديد في اإلتقان والتسديد في صنعة التجويد)٢٥٧(

 .١/١٥٤محمد مكي نصر في نهاية القول المفيد: نقله عنه)٢٥٨(

 ).١(سورة القلم، آية)٢٥٩(

 ).٢و١(نسورة يس، اآليتا)٢٦٠(

 )١/١٥٥.(نهاية القول المفيد: انظر)٢٦١(

 ).٦٤(سورة النساء، آية)٢٦٢(



  ٨٠

Ô∃ρâ � التنوين مع الراء u‘ ÒΟŠÏm§‘ �)ِرؤوفرحي )٢٦٤ ُ  ٌمَ

# � التنوين مع الالم  Yθ øλ m; çµ≈ tΡ õ‹ sƒ ªB ^ω �)ُلهولتخذناه )٢٦٥ ْ َ َ  َ ْ َ 

%Ÿ≅ŠÏ �:ُال يـدغم حفـص النـون بـالراء فـي قولـه تعـالى:تنبيه uρ 2ôtΒ 5−# u‘ �)بـل لـه عليهـا )٢٦٦ 

%Ÿ≅ŠÏ �.سكتة لطيفة على النون uρ 2ôtΒ 5−# u‘ � .إن بعض القـراء يـأتون بالغنـة مـع الـراء والـالم، :ثم  

  .)٢٦٧(حفص من بعض طرق الطيبة: مومنه

  :وأما تقسيم اإلدغام باعتبار الكمال والنقصان، فيقسم إلى قسمين

هو اإلدغام الناتج عن إدغـام النـون الـساكنة أو التنـوين فـي الـالم والـراء، : اإلدغام التام. ١
لمـــأخوذ لـــذهاب الغنـــة التـــي تمنـــع مـــن كمـــال التـــشديد، وهـــذا هـــو المـــشهور ا) ًكـــامال(ًوســمي تامـــا أو 

قولـه : ، مثـل)الـالم والـراء: ( اإلدغام بال غنـة، وحرفـاه همـا: ، وعليه يكون اإلدغام التام؛ هو)٢٦٨(به

                                                                                                                                 

 ).٢٧(سورة طه، آية)٢٦٣(

 ).١١٧(سورة التوبة، آية)٢٦٤(

 ).١٧(سورة األنبياء، آية)٢٦٥(

 ).٢٧(سورة المدثر، آية)٢٦٦(

فـص نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، ويعقوب، وابن عامر، وح: وممن أدغمهما بغنة عند الالم والراء)٢٦٧(
 .من طريق الطيبة

 ، )١/١٥٥.(نهاية القول المفيد: انظر)٢٦٨(



  ٨١

—ÏiΒ 5−ø �:تعالى Íh‘ �)و)٢٦٩ ،� ÏiΒ  Ïµ Í← !$s) Ïj9 �)و)٢٧٠  ،� $]% ø—Í‘ öΝä3©9 �)و)٢٧١ ،:� Ö‘θà
xî íΟ‹Ïm§‘ 

 �)٢٧٢( .  

ا مـن الثقـل، وألن النـون والتنـوين قلبـا المبالغة في التخفيف لما في بقائهـ: ووجه ذهاب الغنة
ًحرفا ليس فيه غنة، وليس شبيها بما فيه غنة ً)٢٧٣.(

  

ً، واعتمادا على )٢٧٤(سمي اإلدغام الكامل بذلك  لذهاب الحرف المدغم وصفته معه:  وقيل
إلـى حـروف اإلدغـام التـام، وبـذلك ) الميم والنون: (التعريف الثاني، فقد أضاف بعض العلماء حرفي

: ، ومثالــه)٢٧٥("المــيم والنــون:" إدغــام تــام بغنــة وحرفــاه: عنــدنا نــوع آخــر مــن اإلدغــام التــام وهــوينــتج 

%ÏiΒ ¥β �:قوله تعالى s3 ¨Β �)وقوله تعالى)٢٧٦ ،:  

ÏΒ� $yϑÎγÏèø
‾Ρ �)٢٧٧(وقوله تعالى ،:� Zωθß™u‘ öΝà6ΖÏiΒ  �)وقوله تعالــى)٢٧٨ ، :#Y‰Ïn≡uρ� 

ÿµãèÎ7®K‾Ρ �)٢٧٩(.  

                                                 

 ).٥٧(سورةالذاريات، آية) ٢٦٩(

 ).٢٣(سورة السجدة، آية) ٢٧٠(

 ).٢٢(سورة البقرة، آية) ٢٧١(

 ).١٤(سورة التغابن، آية) ٢٧٢(

 ).١٧٩.(أحكام قراءة القرآن )٢٧٣(

 ).١٧٧.(أحكام قراءة القرآن : انظر)٢٧٤(

 ).٣٧ص.(تجويد، للدكتور أحمد شكري وآخرونالمنير في أحكام ال: انظر)٢٧٥(

 ).١٢(سورة الفرقان، آية) ٢٧٦(

 ).٢١٩(سورة البقرة، آية) ٢٧٧(

 ).١٥١(سورة البقرة، آية) ٢٧٨(

 ).٢٤(سورة القمر، آية) ٢٧٩(



  ٨٢

 النـوع مـرتبط بمـا قبلـه، فعلـى التعريـف األول لإلدغـام التـام، وهـو هـذا: اإلدغام النـاقص. ٢
، وبــذلك تكــون حروفــه أربعــة، "بقــاء الغنــة:"  ذهــاب الغنــة، فيلــزم منــه تعريــف اإلدغــام النــاقص بأنــه

  ).الميم، والنون، والواو، والياء: (وهي

إلدغــام وأمــا علــى التعريــف الثــاني المعتمــد علــى ذهــاب الحــرف وصــفته معــه، فــإن تعريــف ا
، وقـد مـرت )الـواو واليـاء:(ذهاب الحرف وبقاء صفته، وبذلك تكـون حروفـه، اثنـان همـا: الناقص هو

  .أمثلة كثيرة على كل نوع منها

في أحرف اإلدغام الكامـل أو النـاقص، هـو هـل الغنـة ) الميم والنون(ّووجه الخالف في عد 
َالناتجــة عــن إدغامهمــا هــي غنــة المــدغم، أم غنــة المــدغم فيــه النــون (؛ فــإذا اعتبرنــا أنــه غنــة المــدغمَ

ٕفيكـون إدغامـا ناقـصا، واذا اعتبرنـا أن الغنـة هـي غنـة المـدغم فيـه ) الساكنة والتنوين ً ) النـون والمـيم(ً
ًفيكون إدغاما كامال ً.  

 أن الغنــة فــي الــواو واليــاء صــفة المــدغم باتفــاق، وفــي النــون صــفة المــدغم فيــه :والخالصــة
  .مدغم فيه على الصحيحباتفاق، وفي الميم صفة ال

  .فإدغام النون الساكنة أو التنوين في الواو والياء إدغام بغنة، وهو إدغام  ناقص باتفاق

  .ٕوادغامهما في الالم والراء إدغام بغير غنة، وهو كامل باتفاق

  . ٕوادغامهما في الميم والنون إدغام بغنة، وهو كامل على األرجح

  . )٢٨٠(وهذا مذهب ابن الجزري: قلت

**   *     

  :اإلقالب: المطلب الثالث

  :ًتعريف اإلقالب لغة واصطالحا: ًأوال

  . جعل حرف مكان حرف:ًواصطالحاتحويل الشي عن وجهه، : اإلقالب لغة 

ًقلــب النــون الــساكنة أو التنــوين ميمــا مخفــاة مــع بقــاء الغنــة إذا وقــع بعــدها حــرف : ومعنــاه
  .)٢٨١(متينالباء، سواء أكان ذلك في كلمة واحدة أم في كل

                                                 

 ).١٥٧ص.(التمهيد، البن الجزري: انظر) ٢٨٠(



  ٨٣

  :-رحمه اهللا-قال الجمزوري

ِوالثالث اإلقالب عند الباء    َِ ُ ْ ِ ُ      *ِميما بغنة مع اإلخفاء ٍ َِ ْ ِ َِ َ َ ُ ً)٢٨٢(
  

ٕقلب النـون الـساكنة أو التنـوين ميمـا، واخفـاء المـيم : وال يتحقق اإلقالب إال بثالثة أمور هي ً
  . حركتينٕالساكنة الناتجة عن القلب، واثبات الغنة في الميم بمقدار

ًتقلـب النـون ميمـا؛ إذا تبعهـا حـرف البـاء ؛ ألنهـا مـن موضـع تعتـل فيـه " : علة القلب: ًثانيا
ّالنــون، ولمــا تعــذر إدغامهــا كمــا فــي الــراء، جعلــوا مــا وافقهــا فــي الــصوت بمنزلــة مــا قــرب مــن أقــرب 

ا غنة، فأبدلوها ًالحروف منها في الموضع، ولم يجعلوا النون باء لبعدها في المخرج وأنها ليست فيه
  .)٢٨٣(بأشبه الحروف بالنون، وهي الميم

ًميمــا؛ ألجــل مواخــاة المــيم -أي النــون الــساكنة والتنــوين-ٕوانمــا قلبــا: وقــال أبــو عمــرو الــداني
  .)٢٨٤(للنون في الغنة، ومشاركتها للباء في المخرج

 فـي فالميم عامل مشترك بين النون والباء، فهـي تـشترك مـع النـون فـي الـصفات، ومـع البـاء
ًالمخــرج، فاستحــسن قلــب النــون الــساكنة أو التنــوين ميمــا، ألن إظهارهمــا عنــد البــاء، فيــه ثقــل وكلفــة 

  .على اللسان

  .ليس له سوى حرف واحد وهو الباء: حروفه، وأمثلته : ًثالثا

  .أما أمثلته فهي كما يلي  بحسب موقع الباء

 اللفظ بعد اإلقالب اللفظ قبل اإلقالب الموقع

ْ     األمباء )٢٨٥(� #$}!$t6/ΡF � واحدة في كلمة  َ 

                                                                                                                                 

 ).١/١٥٦.(نهاية القول المفيد)٢٨١(

 ).١٥ص. (التحفة) ٢٨٢(

 .بتصرف) ٤/٤٥٣.(الكتاب، لسيبويه)٢٨٣(

 ).٢٤٣ص. (التحديد) ٢٨٤(

 ).٤(سورة القمر، آية) ٢٨٥(



  ٨٤

ِ     ممبقلها )٢٨٦ (� /ÏΒ $yγÎ=ø)t. �  في كلمتين ِْ َ ْ 

ً   سميعمبصيرا )٢٨٧(� /Jè‹Ïϑy™� #���ÅÁt$ مع التنوين  ِ َ ْ َ َ 

  .اإلخفاء: المطلب الرابع

 اختفـى: الـستر، يقـال: مـن معـاني اإلخفـاء فـي اللغـة: ًتعريف اإلخفاء لغـة واصـطالحا: ًأوال
  .الرجل عن أعين الناس بمعنى استتر عنهم

مـن التـشديد، علـى صـفة بـين -أي خـال–ٍالنطـق بحـرف سـاكن عـار  : وأما فـي االصـطالح
 وهــو إمــا النــون الــساكنة أوالتنــوين، أوالمـــيم -اإلظهــار واإلدغــام، مــع بقــاء الغنــة فــي الحـــرف األول

-الساكنة
)٢٨٨(.  

، واإلخفـــاء )لـــق بـــالنون الـــساكنة والتنـــوينالمتع(وهـــذا التعريـــف عـــام يـــشمل اإلخفـــاء الحقيقـــي
  ).المتعلق بالميم الساكنة(الشفوي

النطـق بـالنون الـساكنة أو التنـوين علـى صـفة : ، فـيمكن تعريفـه بأنـه  أما اإلخفاء الحقيقـي
  .بين اإلظهار واإلدغام، مع بقاء الغنة فيهما

ف اإلخفـاء فيـدغما،  أن النون الساكنة والتنوين لم يقرب مخرجهمـا مـن مخـرج حـرو: وعلته
  .ولم يبعد مخرجهما فيظهرا، فوجب اإلخفاء

مخرج لها، ومخـرج : ّن هذه النون صار لها مخرجان وعلة ذلك أ:" قال الحافظ ابن الجزري
" لغنتها، فاتسعت في المخرج فأحاطت عند اتساعها بحروف الفم فشاركتها باإلحاطة فخفيـت عنـدها

)٢٨٩( .  

                                                 

 ).٦١(سورة البقرة، آية) ٢٨٦(

 ).٢(سورة اإلنسان، آية) ٢٨٧(

 ).١/١٦٨.(، وهداية القاري)١/١٥٨.(نهاية القول المفيد: انظر)٢٨٨(

 ).١٥٩ص.(علي البواب: تحقيق: التمهيد في علم التجوبد، البن الجزري)٢٨٩(



  ٨٥

ّب ذات النـون الـساكنة أو التنـوين وابقـاء صـفة الغنـة لهـا، مـع تكون بإذهـا: "كيفية النطق به ٕ
ًوجود التجافي بين طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة األسنان العليا بأن يجعل القارئ لـسانه بعيـدا 

  . )٢٩٠("ًعن مخرج النون قليال

  :الجدول التالي يبين معظم الفروق بينهما: الفرق بين اإلدغام واإلخفاء: ًثانيا

 اإلخفاء اماإلدغ

 .اإلخفاء ال يصحبه التشديد .اإلدغام يصحبه التشديد

 .اإلخفاء يكون عند الحرف .اإلدغام يكون في الحرف

  ًفي اإلخفاء ال يرتفع اللسان، بل يكون حرا .في اإلدغام يرتفع اللسان ارتفاعة واحدة

 . داخل الفم

 .تيناإلخفاء يكون في كلمة وكلم .اإلدغام يكون في كلمتين فقط

  

  .مراتب اإلخفاء: ًثالثا

لإلخفاء ثالث مراتب بـالنظر لقربهـا مـن مخـرج النـون وبعـدها عنـه، فكلمـا قـرب الحـرف مـن 
  .مخرج النون كان إخفاؤه أقوى، وكلما بعد عنه كان إخفاؤه أضعف

  .عند الطاء، والدال، والتاء، لقربها: وهي أقوى المراتب: األولى

الثـاء، والجـيم، والـذال، الـزاي، والـسين، (عنـد : بـين المـرتبتينوهي مرتبة متوسطة : : الثانية
  .، وهي متوسطة في القرب)والشين، والصاد، والضاد، والظاء، والفاء

  .)٢٩١ (.عند القاف والكاف، لبعدها: وهي أدنى المراتب :الثالثة

 حــروف اإلخفــاء هــي الحــروف الخمــسة عــشر الباقيــة، بعــد حــروف :أحــرف اإلخفــاء: ًرابعــا
  :هار، واإلدغام، واإلقالب، قال الجمزورياإلظ

                                                 

 ).٥٢(ص.تجويدالمنير في أحكام ال)٢٩٠(

 ).١٦٠-١/١٥٩.(نهاية القول المفيد) ٢٩١(



  ٨٦

ِِوالرابع اإلخفاء عند الفاضـل    َِ ْ ُ ْ ِ ِمن الحروف واجـب للفاضل*     ُِ ِِ ِ ِ َِ ْ ٌ َُ ُ َ  

َفي خمسة من بعد عشر رمزها   ُْ ْ َْ ٍ ْ ََ َْ ِ ٍ َفي كلم هذا البيت قد ضمنتها*     َِ ُ ْ  َ ْْ َ َِ َِ َ ِْ  

َصف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما  َ ٌْ َ َْ َ َ َ ْ َ ََ ْ َدم طيبا زد في تقى ضع ظالما*  ِ ِ َ ً َْ َ ً ُ ْ ِ  ُ)٢٩٢(  

التــاء، والثــاء، والجـــيم، والــدال، والــذال، الـــزاي، والــسين، والــشين، والـــصاد، (: فحروفــه هـــي
، فـإذا جـاء أحـد هـذه الحـروف بعـد النـون الـساكنة، )والضاد، الطاء، والظاء، والفاء، والقاف، والكاف

إخفــاء النــون الــساكنة أو التنــوين عنــده مــع بقــاء الغنــة ب وجــأو بعــد التنــوين،  فــي كلمــة أو كلمتــين
  :بمقدار حركتين، ويكون اإلخفاء في الحروف الواقعة في أوائل السور، مثل

� È ÿè‹γ!2 �)ْكــاف هــا يــا عــين صــاد: (،فيكــون لفظهــا)٢٩٣ َْ ْ َْ َ فاإلخفــاء يكــون بــين نــون ) َ

ِعــين ســي(، تلفــظ)٢٩٤(� û¡ÿã, �العــين الــساكنة، والــصاد، وكــذلك  ْ ْ ْن قــافَ َ فيكــون اإلخفــاء بــين نــون ) ْ

  .العين والسين، وكذلك بين نون السين والقاف

 سبق القول بأن اإلخفاء يكون في كلمة :أمثلة تطبيقية على اإلخفاء: ًخامسا
واحدة، وفي كلمتين بالنسبة للنون الساكنة، وال يكون إال في كلمتين في التنوين، ومثاله 

  : ية المبينة في الجدولكما في الكلمات القرآنية التال

 مع التنوين في كلمتين في كلمة الحرف

ٌ منتشر� التاء ِ َ ْ َ فمن تطوع� �ُ َ َ ْ َ َ صراطا توعدن� �َ ُ َ ُ ًَ ِ� 

ْ الحنث� الثاء ِ َ من ثلثي� �ْ ُُ ْ َ َأزواجا ثالثة� �ِ َ ً َ ْ� 

ً زنجبيال � الجيم ِ َ ْ ٍ من جنة � �َ ِ ِ ً رطبا جنيا� �ْ ً َّ ِ َ ُ� 

                                                 

 ).١٦-١٥ص. (التحفة) ٢٩٢(

 ).١(سورة مريم، آية )٢٩٣(

  ).٢(سورة الشورى، آية )٢٩٤(

  

 



  ٨٧

ًَأندادا� الدال َ ِمن ديني� � ْ ِ ٌ قنوان دانية� �ِْ َ ِ َِ ٌ َ ْ� 

ٌ منذر � الذال ِ ْ ٍ من ذهب � �ُ َ َْ َ سراعا ذلك� �ِ ِ َِ ً َ� 

ُتنزيل � الزاي ِ َ فمن زحزح� �َْ ِ ْ ُ ْ َ ً نفسا زكية� �َ  ِ َ ً ْ َ � 

ُ منسَأته� السين َ َ ْ َِ من سفرنا� �ِ َ َ ْ ً قوال سديدا� � ِ ًِ َ ْ َ � 

وتنشق� الشين َ َ ِ من شعائر� �َ ِ َِ َ ٍ بأس شديد� �ْ ِ َ ٍ ْ َ� 

ُ وَأنصتوا� الصاد ِ ْ ْ عن صالتهم � �َ ِ ِ َ ْ ً قاعا صفصفا� �َ ًَ َْ َ� 

ٍ منضود � الضاد ُ ْ ٍ من ضعف� �َ ِْ َ َ قسمة ضيزى� �ْ ِ ٌِ َ ْ� 

ُ ينطلق� الطاء َِ ْ ِ  من طور � �َ ُ ْ ً شرابا طهورا� �ِ َ ًُ َ َ� 

ِ فَأنظرني� الظاء ْ ِ ْ َ من ظهورها� �َ ِْ ُ ُ ْ نفس ظلمت� � ِ َ ََ ٍ ْ َ � 

َ فانفلق � الفاء َ َْ ِ من فضله� �َ ِ ِْ َ ُ فضل فذوقوا � � ْ ُ َ ٍَ ْ� 

 ينقض� القاف َ ْ ٍ من قوة � � َ ُ ْ ٌ كتب قيمة� �ِ َ َ ٌ ُ ُ� 

ِ المنكر� الكاف َ ْ ُ َ من كسب � �ْ َ َ ْ َكراما كاتبين � �َ ِ ِ َِ ً َ� 

  

ًا، فيـصبح يجـب علـى القـارئ أن اليبـالغ فـي إشـباع الحركـات حتـى يتولـد منهـا حروفـ: تنبيه
، وقــد نبــه الحــافظ ابــن الجــزري )كنــتم، ومــنكم، وعــنكم: (ًبــدال مــن). كــونتم، وميــنكم، وعــانكم: (اللفــظ

  . )٢٩٥("واحذر إن أتيت الغنة أن تمد عليها فذلك قبيح: " على ذلك فقال

كمــا يجــب الحـــذر مــن التـــصاق اللــسان بالثنايـــا العليــا عنـــد إخفــاء النـــون الــساكنة والتنـــوين، 
ًن مظهــــرة مــــصحوبة بالغنــــة، بــــل يجــــب أن يبقــــى اللــــسان حــــرا فــــي الفــــم، وال يلتــــصق فتــــصبح النــــو

  . )٢٩٦(بشيء

  

                                                 

 ).١/١٧٢(، وانظر هداية القاري )١٥٩ص(التمهيـد )٢٩٥(

 ).١/١٧٢(انظر هداية القاري ) ٢٩٦(



  ٨٨

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  أحكام الميم الساكنة، والنون والميم المشددتين

*   *   *  



  ٨٩

  المبحث األول

  تعريف الميم الساكنة وأحوالها

*   *   *  

ي المـــيم الخاليـــة مـــن الحركـــات، والتـــي يكـــون  هـــ:تعريـــف المـــيم الـــساكنة: المطلـــب األول
  .)٢٩٧(سكونها ثابت في الوصل والوقف

الفتحـة :  قولهم الخاليـة مـن الحركـات؛ أي التـي خلـت مـن الحركـات الـثالث:تحليل التعريف

öΝßγ �:ًوالكــسرة والــضمة، وبــذلك خرجــت المــيم المتحركــة مطلقــا، نحــو è= sVtΒ È≅sVyϑx. “ Ï% ©!$# y‰s% öθ tGó™ $# 

# Y‘$tΡ ö� )وكذلك المشددو، نحو)٢٩٨ ، :�ΝèO�.  

ًأي الـــذي ال يتغيـــر بتغيـــر محلهـــا، وخـــرج بـــذلك مـــا كـــان ثابتـــا وزال : وقـــولهم ســـكونها ثابـــت
#) &ÇΠr �:للتخلص من التقاء الساكنين،نحو þθ ç/$ s? ö‘$# �)٢٩٩(.   

أي التي ال تتأثر بالوقف العارض، وخرج بذلك الميم الساكنة : وقولهم في الوصل والوقف

  .)٣٠٠(� íΟŠÎ=tæ ÒΟŠÅ3ym  �:ً عارضا، نحوًسكونا

*   *   *  

  

  

  :أحوال الميم الساكنة: المطلب الثاني

  .وتقع الميم الساكنة في االسم، والفعل والحرف

                                                 

 ).١/١٩١(انظر هداية القاري ) ٢٩٧(

 .)١٧(سورة البقرة، آية ) ٢٩٨(

 ).٥٠(سورة النور، آية ) ٢٩٩(

 ). ٢٦(سورة النساء، آية ) ٣٠٠(



  ٩٠

}Ö�øΒr& zÏiΒ ÇøΒF �:أما في االسم فنحو قوله تعالى $# �)٣٠١(.  

tβρß‰yγ �: وأما في الفعل، فنحو قوله تعالى ôϑtƒ �)٣٠٢(.   

Πr& óΟçF÷ � : فنحو قوله تعالىوأما في الحرف، ö6 Å¡ym �)٣٠٣(. 

Νä3 �: وتكون للجمع نحو s9uρ $̈Β öΝçF ö; |¡x. �)ولغير الجمع كما مر سابقا)٣٠٤ ،ً.  

أي األلــف –وتقــع المــيم الــساكنة قبــل الحــروف الهجائيــة جميعهــا باســتثناء ألــف المــد، ألنهــا 
  .ينه، عند الكالم على المدً ال يكون ما قبلها إال مفتوحا، وسيأتي بيان ذلك في ح-المدية

  :-رحمه اهللا-قال الجمزوري

َوالميم إن تسكن تجي قبل الهجا   ِ َ َْ ِ َ َْ ُ ْ ِ َال َألف لينة لذي الحجا*  ُ ِ ِِ ٍ ٍ َِ َ)٣٠٥(.  

كما أن المـيم الـساكنة ال تـأتي قبـل همـزة الوصـل؛ ألنهـا إذا وقعـت قبـل همـزة الوصـل وجـب 
  . .ك يكون بالفتح والضم والكسرتحريكها للتخلص من التقاء الساكنين، والتحري

أما الفتح في غير ميم الجمـع، فلـم تقـع إال فـي موضـع واحـد ، وهـو فاتحـة سـورة آل عمـران 

 &ÇΠr �:وأمــا تحريكهــا بالكــسر فــي غيــر مــيم الجمــع، نحــو، � Ο!9#$ �حــال وصــلها باآليــة التــي بعــدها

(# þθ ç/$ s? ö‘$# �)٣٠٦(و� βÎ) ÄΝn= ÷ètƒ ª!$# � )٣٠٧(   

                                                 

 ).٨٣(سورة النساء، آية ) ٣٠١(

 ).٤٤(سورة الروم، آية ) ٣٠٢(

 ).٢١٤(سورة البقرة، آية ) ٣٠٣(

 ).١٣٤(سورة البقرة، آية ) ٣٠٤(

 ).١٦ص(التحفة ) ٣٠٥(

 ).٥٠(سورة النور، آية ) ٣٠٦(

 ).٧٠(سورة األنفال، آية ) ٣٠٧(



  ٩١

ّجمـــع فتحـــرك بالكـــسر وبالـــضم، فتتحـــرك بالـــضم إذا وقعـــت بعـــد الكـــاف، أو  أمـــا فـــي مـــيم ال
  :التاء، أو الهمزة، نحو قوله تعالى

� |=ÏGä. ãΝä3 ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9$# � )و)٣٠٨ ،ÞΟçFΡ r& uρ� tβöθ n= ôãF{ ãΠäτ � و )٣٠٩(� #$ !$yδ (#ρâ t�ø% $# 

÷µ u‹Î6≈ tF Ï. � )٣١٠(.  

ً ساكنة مطلقا فإنها تحرك بالضم أيـضا، ٕواذا وقعت بعد الهاء بشرط أال يسبقها كسرة أو ياء ً
ãΝåκ÷]ÏΒuρ š �:نحـــو Ï% ≈ãΝßγ �، و)٣١١( � #$!© oΨ ù= yèyfsù š Î� y£÷z F{ وهــــذا باتفــــاق جميــــع . )٣١٢( � #$

  .القراء

 �ãΝÎγøŠn=tæ:      ًإذا وقعت بعد الهاء المسبوقة بالكسرة، أو الياء الساكنة مطلقا، نحوأما 

ãΑ$tFÉ)ø9$# � )٣١٣(،� ÞΟÎγƒÌ�ãƒ ª!$# �)٣١٤(،� ÏΒ ãΝÍκÉJøt rB ã �≈pκ÷ΞF{$# �)فقد اختلف القراء بين )٣١٥ ،

  .)٣١٦(التحريك بالكسر أو بالضم، وحفص من الذين حركها بالضم 

  

  المبحث الثاني

                                                 

 ).١٧٨(ة سورة البقرة، آي) ٣٠٨(

 ).٣٥(سورة محمد، آية ) ٣٠٩(

 ).١٩(سورة الحاقة، آية ) ٣١٠(

 ).٦١(سورة التوبة، آية ) ٣١١(

 ).٧٠(سورة األنبياء، آية ) ٣١٢(

 ).٢٤٦(سورة البقرة، آية ) ٣١٣(

 ).١٦٧(سورة البقرة، آية ) ٣١٤(

 ).٤٣(سورة األعراف، آية ) ٣١٥(

 .بتصرف) ١٩٣-١٩١(هداية القاري ) ٣١٦(



  ٩٢

  .أحكام الميم الساكنة

اإلخفـــــاء واإلدغـــــام واإلظهـــــار، وقـــــد لخـــــصها اإلمـــــام : للمـــــيم الـــــساكنة ثالثـــــة أحكـــــام، هـــــي
  :له بقو-رحمه اهللا-الجمزوري

َْأحكامها ثالثة لمن ضبط   َ ََ َ ْ َ ُِ ٌإخفاء إدغام واظهار فقط*ٌ ٕ ٌ ٌ )٣١٧(.  

*   *   *  

  .اإلخفاء الشفوي: المطلب األول

ســــبق تعريــــف اإلخفــــاء فــــي اللغــــة عنــــد الحــــديث عــــن أحكــــام النــــون الــــساكنة :  تعريفــــه:ًأوال
الـــشفوي؛ لتمييـــزه عـــن والتنـــوين، وقـــد أطلـــق العلمـــاء علـــى اإلخفـــاء المتعلـــق بـــالميم الـــساكنة اإلخفـــاء 

  .اإلخفاء الحقيقي المتعلق بالنون الساكنة والتنوين

  

  :-رحمه اهللا- قال الجمزوري

ِفاَألول اإلخفاء عند الباء   َِ ْ ُ َ ْ ِ ُ  ِوسمه الشفوي للقراء*  َ ِ ُِ ْ  ِْ   َ َ )٣١٨(.  

تبعــيض الحــرف وســتر ذاتــه فــي الجملــة كمــا : األول: وقــد قــسم العلمــاء اإلخفــاء إلــى قــسمين
  .في الميم الساكنة قبل الباء، سواء أكانت أصلية أم مقلوبة من النون الساكنة أو التنوين

ٕإعــدام الحــرف بالكليــة وابقــاء غنتــه، كمـــا فــي إخفــاء النــون الــساكنة والتنــوين عنـــد : والثــاني
  .  )٣١٩(الحروف الخمسة عشر 

: المخــرج، وهــوســمي بــذلك الشــتراك المــيم والبــاء فــي : ســبب تــسمية اإلخفــاء الــشفوي وعلتــه
االنفتاح واالستفال؛ ثقل اإلظهـار واإلدغـام المحـض، فعـدل إلـى : الشفتين ، وتجانسهما في الصفات

  ً.اإلخفاء، وألن الميم والباء مخرجهما الشفتين، سمي هذا اإلخفاء شفويا

                                                 

 ).١٧ص(التحفة ) ٣١٧(

 ).١٧( التحفة )٣١٨(

 ).١/١٦٢. (القول المفيد: انظر) ٣١٩(



  ٩٣

ذهــب بعــض العلمــاء إلــى اإلظهــار التـــام مــن غيــر غنــة، وعليــه أهــل األداء بـــالعراق، وقــد 
يحان، لكن اإلخفاء أولى، وعليه أهل األداء بمصر، والشام، واألندلس وغيرها، وهذا والوجهات صح

  .)٣٢٠(اإلخفاء أولى؛ لإلجماع على إخفائها عند القلب: ما ذهب إليه الحافظ ابن الجزري، فقال

  :حروفه وأمثلته: ًثانيا

  .اإلخفاء الشفوي ليس له إال حرف واحد وهو الباء

ـــــــــــه تعـــــــــــالى tΠöθ � ،و)٣٢١( � βÎ) Νåκ®5u‘ öΝÍκÍ5¨ �:ومثالـــــــــــه قول tƒ Νèδ tβρã— Ì�≈ t/ �)٣٢٢(،� tΒuρ 

ΝÅÁ tF ÷ètƒ «!$$Î/ �)٣٢٣(.  

*   *   *  

  .اإلدغام الصغير أو الشفوي: المطلب الثاني

أن يقــع بعــد المــيم الــساكنة مــيم متحركــة فتــدغم المــيم الــساكنة بالمتحركــة مــع : تعريفــه: ًأوال
  .الغنة

  :قال صاحب التحفة

ْوالثان إد ِ  َغام بمثلها َأتى  َ َ ِْ ِ ٌ َوسم إدغاما صغيرا يا فتى*  َ َ َ ً ًَ َ ََ ْ ِ )٣٢٤(.  

ًوسمي صغيرا ألنه ناتج عن إدغام المثلين، وهو ما كان الحرف المـدغم منـه سـاكنا، ومثلـه  ً
  .)٣٢٥ (ًإدغام المتجانسين والمتقاربين، ألن اإلدغام الكبير يكون الحرف المدغم منه متحركا

دغام الشفوي ألنه متعلق بالميم وهي حـرف شـفوي، وكـذلك لتمييـزه ًويمكن تسميته أيضا باإل
  .عن اإلدغام المتعلق بالنون الساكنة والتنوين

                                                 

 .١/١٩٥، وهداية القاري١/١٦١، والقول المفيد ٢٢٢النشر ص: انظر) ٣٢٠(

 ).١١(سورة العاديات، آية ) ٣٢١(

 ).١٦(سورة غافر، آية ) ٣٢٢(

 ).١٠١(سورة آل عمران، آية ) ٣٢٣(

 ).١٧(التحفة ) ٣٢٤(

 .١/١٤٣نهاية القول المفيد : انظر) ٣٢٥(



  ٩٤

   .)٣٢٦(�ΒyŠ̈��: ويمكن إطالق اإلدغام الشفوي على الميم المشددة، مثل

ّ، ويلزم كمال التشديد واظهار الغنة)٣٢٧(� ϑyèãƒ£� �و ٕ)٣٢٨(.  

ــا الــشفوي ســوى حــرف واحــد وهــو المــيم، فتــدغم المــيم لــيس لإلدغــام : حروفــه وأمثلتــه: ًثاني
  .الساكنة بمثلها

%ü”Ï �:كمــــا فــــي قولــــه تبــــارك وتعــــالى: ومثالــــه ©!$# Οßγ yϑyèôÛ r& ÏiΒ 8íθ ã_ Νßγ oΨ tΒ# u uρ ôÏiΒ 

¤∃ öθ yz �)وقولـــه تعـــالى)٣٢٩ ، :� $tΒ z>$ sÛ Νä3 s9 �)ووقـــع أيـــضا فـــي الحـــروف فـــواتح الـــسور  )٣٣٠ ،ً

  .� Ο!9# �) ألف الم ميم: (مثل

*   *   *  

  :اإلظهار الشفوي: المطلب الثالث

إخـراج كـل حـرف مـن مخرجـه مـن غيـر غنـة فـي : سبق تعريف اإلظهـار بأنـه: تعريفه: ًأوال
  .وال تشديد المظهر

ّأن ينطق بالميم الساكنة ويخرجها من مخرجها الصحيح، ثم ينطـق بـالحرف الـذي : وحقيقته
بين الحرف الـذي بعـدها، فـال يـسكت علـى المـيم، بعدها من أحرف اإلظهار، من غير فصل بينها و

ًوال يقطعها عما بعدها، وال يعطيها شيئا من القلقلة بحركة من الحركات، وال شيئا من الغنة ً.  

ًوسمي شفويا ألن حروفه كثيرة ومخارجها متعددة فنسب اإلظهار إلى الميم الذي هو حرف 
  .حقيقي المتعلق بالنون الساكنة والتنوينشفوي، فسمي بذلك لتمييزه عن اإلظهار الحلقي أو ال

                                                 

 ).١٠(محمد، آية سورة ) ٣٢٦(

 ).٩٦(سورة البقرة، آية ) ٣٢٧(

 ).١/١٦٢(نهاية القول المفيد : انظر) ٣٢٨(

 ).٤(سورة قريش، آية ) ٣٢٩(

 ).٣(سورة النساء، آية ) ٣٣٠(



  ٩٥

  :-رحمه اهللا-قال الحافظ ابن الجزري

ِوَأظهرنها عند باقي اَألحرف  ُِ ْ َ ْ َ َ ْ ِ َِواحذر لدى واو وفا َأن تختفي* ْ َْ ْ َ َ ٍَ َ َ ْ َ ْ
)٣٣١(

  

جميــع الحــروف الهجائيــة باســتثناء المــيم : حــروف اإلظهــار الــشفوي: حروفــه وأمثلتــه: ًثانيــا
  .ً وعشرون حرفاوالباء، وعددها ستة

وجـوب اإلظهـار مـن غيـر غنـة : فإذا وقع أحد هذه الحروف بعد الميم الساكنة كـان حكمهـا"

Môϑyè÷Ρ �: ًاتفاقـا، سـواء أكانـت المـيم أصـلية نحـو r& � ،أم مـيم جمـع نحـو: öΝä3 ø‹n= tæ� öΝä3 |¡à
Ρ r& � ،

انـا فـي كلمتـين كالمثـال وسواء أكانت الميم وأحد الحروف بعده فـي كلمـة واحـدة كالمثـال األول، أم ك
  .)٣٣٢("الثاني

 �: وعلى القارئ أن ينتبه في حال وقوع حرف الواو بعد الميم الساكنة؛ نحو قوله عز وجل

uθ èδ uρ $uΖš/ u‘ öΝà6 š/ u‘uρ !$oΨ s9uρ $oΨ è=≈ yϑôãr& �)أو حرف الفاء نحو قوله تعالى)٣٣٣، :� ö/ä3s9uρ ’Îû ÇÚ ö‘F{$# 

التجـانس مـع الـواو، :  يسبق إلخفائه؛ لوجـود المـسوغ وهـو، فإن اللسان في مثل هذه المواضع)٣٣٤(�
الحـذر مـن إحـداث الحركـة فـي المـيم، "ًوالتقارب مع الفاء، إال أن اإلخفاء يمتنـع وجوبـا، ولكـن يجـب 

  .)٣٣٥("ًومن السكت عليها خوفا من اإلخفاء أو اإلدغام

*   *   *  

  المبحث الثالث

  .حكم النون والميم المشددتين

  :ةقال صاحب التحف

                                                 

 ).٤٤ص.(متن الجزرية في علم التجويد بعناية عبد الحكيم بن أبي رواش) ٣٣١(

 ).١٩٢ص.(أحكام قراءة القرآن) ٣٣٢(

 .)١٣٩(سورة البقرة، آية ) ٣٣٣(

 ).٢٤( األعراف، آية  سورة) ٣٣٤(

 ).١/١٦٣(نهاية القول المفيد) ٣٣٥(



  ٩٦

َوغن ميما ثم نونا شددا    ُ ً ًَ ُ ُ َُ ِ َوسم كال حرف غنة بدا*  َ َ ٍَ  ُ َ ْ  ُ  َ
)٣٣٦(.  

*   *   *  

  : تعريف النون والميم المشددتين: المطلب األول 

األول ســـاكن، والثـــاني متحـــرك، فيـــدغم الحـــرف : الحـــرف المـــشدد أصـــله مكـــون مـــن حـــرفين
ًاحدا مشددا من جنس الثانيًالساكن في الحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا و ً.  

  :والحروف المشددة قسمان

  .حروف مشددة بدون غنة.٢حروف مشددة بغنة         .١

  .والنون والميم المشددتان هما من القسم األول، وليس في القسم األول غيرهما

ّويسمى كل منهما حرف غنة مشددا، أو حرفا أغن ً ً)٣٣٧(.  

*   *   *  

  

  

  

  

  

  :أمثلة عليهماحكمهما و: المطلب الثاني

: ّ وجــوب الغنــة بمقــدار حــركتين أينمــا وقعــت، ســواء أكــان فــي كلمــة واحــدة، مثــل: حكمهمــا

�¨$̈Ψ9 'ù (βÎ � :، أو فـــي كلمتـــين، مثـــل)٣٣٩(�  Νtã§ �، و)٣٣٨(�#$ t±®Σ �)و�،     )٣٤٠ΝŸ2 ÏiΒ 

7π t⁄Ïù �)٣٤١(.  

                                                 

 ).١٦ص(التحفة ) ٣٣٦(

،و غايـــة المريـــد فـــي علـــم التجويـــد، لعطيـــة نـــصر ١٩٨أحكـــام قـــراءة القـــرآن، للحـــصري ص: انظـــر) ٣٣٧(
 .٩٨، والمغني في علم التجويد، لعبد الرحمن الجمل ص٦٩ص



  ٩٧

  :قال الحافظ ابن الجزري

  .)٣٤٢ (...ميم إذا ما شددا*  ُّوأظهر الغنة من نون ومن

  

*   *   *  

  المبحث الرابع

  .الغنـــــــــــة

مع أن الغنة حقها أن تبحث مع الـصفات، إال أنـي رأيـت مـن األفـضل أن أذكرهـا هنـا لكثـرة 
ورودهــا فــي هــذا الفــصل والفــصل الــذي قبلــه، فــال بــد مــن تــسليط الــضوء عليهــا مــن أجــل ربطهــا بمــا 

  .سبقها

ًغن يخـرج مـن الخيـشوم مـصاحبا للمـيم والنـون صوت أ: الغنة:تعريف الغنة: المطلب األول
هــو صــوت يــشبه صــوت الغزالــة إذا ضــاع ولــدها فحنــت وَأنــت، : الــساكنتين، وكــذلك التنــوين، وقيــل 

  .)٣٤٣(هو صوت رخيم يخرج من الخيشوم ال عمل للسان فيه: وقيل

 أو ظـــاهرتين...ّوالغنــة مــصاحبة للنـــون والمــيم فـــي جميــع أحوالهمــا، متحـــركتين أو ســاكنتين
   .)٣٤٤(مدغمتين أو مخفاتين

*   *   *  

  : مخرج الغنة وأقسامها: المطلب الثاني

                                                                                                                                 

 ).١(سورة الناس، آية ) ٣٣٨(

 )١(ية سورة النبأ، آ) ٣٣٩(

 ).٤(سورة الشعراء، آية ) ٣٤٠(

 ).٢٤٩(سورة البقرة، آية) ٣٤١(

 )٦٩ص.(الدرر البهية شرح المقدمة الجزرية)٣٤٢(

، والمرشــد فــي علــم التجويــد ١/٣٢، والفريــد فــي فــن التجويــد١٥٩التمهيــد، البــن الجــزري ص: انظــر)٣٤٣(
 .٩٩غني ص، والم٢/٣١، وعلم التجويد أحكام نظرية، ومالحظات تطبيقية للغوثاني ٦٨ص

 .٥٩، والفجر الجديد  ص)١١١ص(أحكام قراءة القرآن: ، وانظر٦٩الدرر البهية ص)٣٤٤(



  ٩٨

  .)٣٤٥("خرق األنف المنجذب إلى داخل الفم: " تخرج الغنة من الخيشوم، هو:مخرجها: ًأوال

  :تقسم الغنة إلى قسمين: أقسامها: ًثانيا

  ّغنة كاملة ومقدارها حركتين: األول

  .)٣٤٦( واحدةناقصة، ومقدارها حركة: الثاني

  :ثالث مراتب، وهي: اختلف العلماء، فقال بعضهم: مراتبها وتطبيقاتها: ًثالثا

ّالمشدد، والمدغم بالغنة الناقص، والمخفي، وذهب جمهـور العلمـاء إلـى أنهـا خمـس مراتـب، 
  .هي الثالثة المتقدمة، ثم الساكن، ثم المتحرك المخفف

أي فـــي -ّلغنـــة فـــي المـــرتبتين األخيـــرتينفمـــن قـــال بـــسقوط ا: والخـــالف بـــين الفـــريقين لفظـــي
الساكن المظهر، والمتحرك المخفف، فقد أراد سقوط كمالها، وهذا ال ينافي أن أصلها موجود عنـده، 
ّومن قال ببقائها فيهما فقد أراد بقاء أصلها فقط، ال بقاء كمالها، ونظر إلـى كـون الغنـة صـفة الزمـة 

ًللنون ولو تنوينا، والميم مطلقا ً) ٣٤٧(.  

  :أما تفصيل المراتب وتطبيقاتها على مذهب الجمهور،فهي كما يليو

tβθ–Ψ �:  فــي النــون والمــيم المــشددتين، نحــو:المرتبــة األولــى ßϑtƒ y7ø‹n= tã �)فــي النــون، )٣٤٨،

ôM£ϑyδ  � :ونحو Ïµ Î/ �)في الميم. )٣٤٩  

                                                 

 .١٥٩التمهيد ص)٣٤٥(

 .٢٥السلسبيل الشافي ص: انظر)٣٤٦(

 ).١/١٧٨(هداية القاري : انظر)٣٤٧(

 )١٧(سورة الحجرات، آية )٣٤٨(

 )٢٤(سورة يوسف، آية )٣٤٩(



  ٩٩

ـــة ـــة الثاني ـــين ٕاإلدغـــام بغنـــة النـــاقص، وادغـــام المث: ( فـــي النـــون والمـــيم المـــدغمتين:المرتب ل

Μçλ �:، وفـــي المـــيم نحـــو)٣٥٠(� tΒuρ ùøÌ“tƒ �:، ومثالـــه فـــي النـــون نحـــو فولـــه تعـــالى)الـــصغير m; $̈Β 

šχρâ !$t±o„ �)٣٥١(.  

، )أي اإلخفــاء الحقيقــي، والــشفوي، واإلقــالب(  فــي النــون والمــيم المخفــاتين:المرتبــة الثالثــة

 ÏiΒ �:خفـــاء الحقيقـــي نحـــوّوهـــذه المراتـــب الـــثالث الـــسابقة تكـــون الغنـــة فيهـــا كاملـــة، ومثالـــه فـــي إل

óΟÎγ Ï% öθ sù �)وفي الشفوي)٣٥٢ ،:� Νà6 ÷n $$sù Οßγ oΨ ÷� t/ �)٣٥٣(واإلقالب نحو ،:� .ÏΒ Ï‰÷èt/  �)٣٥٤(.  

 �ôtΒ ): اإلظهـار الحلقـي، والـشفوي( في النون والميم الساكنتين المظهرتين: المرتبة الرابعة

t�y_$yδ �)و)٣٥٥ ،� öΝçλ °; $yγŠ Ïù �)٣٥٦(.  

èπ :ًالنون والميم المتحركتين المخففتين، ومثاله فيهما معا نحـو: المرتبة الخامسة yϑ÷èÏΡ� ’ În1 u‘ 

 �)٣٥٧(.  

وتمتنع الغنة في الساكن المدغم إدغام النون الساكنة والتنوين في الالم والراء، ففي *  
  .)٣٥٨( .هذه الحالة ال يوجد أصل للغنة بسبب تمام اإلدغام

                                                 

 ).١٢(سورة سبأ، آية )٣٥٠(

 )٣٤(سورة الزمر، آية )٣٥١(

 ).٥٠(سورة النحل، آية )٣٥٢(

 ).٤٨(سورة المائدة، آية )٣٥٣(

 )٢٣(سورة الجاثية، آية )٣٥٤(

 ).٩(سورة الحشر، آية )٣٥٥(

 )١٦(سورة الفرقان، آية )٣٥٦(

 )٥٧(سورة الصافات، آية )٣٥٧(



  ١٠٠

  

 

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                 

 .١٠٠، والمغني ص٢٥، والسلسبيل الشافي ص١٨١-١/١٧٩هداية القاري: انظر)٣٥٨(



  ١٠١

  لثالثالباب ا

  المــد وأقسامه وأنواعه وأحكامه

*   *   *  

  الفصل األول

  تعريف المد وأصله وحروفه وأسبابه

*   *   *  

  المبحث األول

  .تعريف المد وأصله 

*   *   *  

  :تعريف المد: المطلب األول

َّالـجذب والـمطل، والزيادة، مده يمده مدا، و مد به فـامتد و :  المد لغة    َ ُ َ ََ َُ ْ مـدده فتمـددْ َ ََ َ وقولـه ... َ
ُويمدهم فـي طغيانهم يعمهون معناه: تعالـى َ ُْ َ َِ ِ ْ ُ  ُِيمهلهم: َ ْ ومد الـحرف يمده مدا....ُ  َ ُ َطوله: ََ َ)٣٥٩(.  

  . )٣٦٠( إطالة زمن الصوت بحرف من حروف المد الثالثة:أما في االصطالح

ًو القــــصر لغــــة  ْ ُالـــــحبس؛ كمــــا فــــي قولــــه :  مــــن معانيــــه:َ ْ Ö‘θ �:تعــــالىَ ãm ÔN≡ u‘θ ÝÁ ø) ¨Β ’ Îû 

ÏΘ$u‹Ïƒ ø:$# �) ّ؛ أي مـــحبوسات فـــي خيــام مــن الــدر مخــدرات علـــى َأزواجهــن، وقــال الفــراء) ٣٦١  َ ُ  : َقــصرن ْ ِ ُ

ِعلـى َأزواجهن َأي حبسن فال يردن غيرهم وال يطمـحن إلـى من سواهم َِ َْ َ ْ َ ُ ُْ ِ ْ
)٣٦٢(.  

  .)٣٦٣(ة عليه إثبات حرف المد من غير زياد:أما في االصطالح

                                                 

 .مادة مدد) ٣٩٧-٣/٣٩٦. (لسان العرب:انظر) ٣٥٩(

 ،)١٠٦ص.(شرح المقدمة الجزري،لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري: انظر)٣٦٠(

 ).٧٢(سورة الرحمن، آية ) ٣٦١(

 .مادة قصر) ٥/٩٩. (لسان العرب: انظر) ٣٦٢(

 ).١/٣١٥.(النشر : انظر)٣٦٣(



  ١٠٢

 � واألصـل فـي المـد مـا وصـل إلينـا بطريـق التـواتر عـن النبـي:أصـل المـد: المطلب الثاني
  .ًبواسطة أئمة القراءة جيال بعد جيل من وجوب المد حسب القواعد واألصول المرعية

?È≅Ïo �:وأمـــا  دليلـــه مـــن القـــرآن فقولـــه تعـــالى u‘uρ tβ# u ö�à) ø9$# ¸ξ‹Ï? ö�s? �)وهـــذا يـــدل علـــى )٣٦٤ ،

مهل، والتمهل يعطي المد وهذا ما أجمع عليه القراء، ويدل عليه ما رواه الطبراني بسنده عن ابـن الت

ًمـــسعود أنـــه كـــان يقـــرئ القـــرآن رجـــال، فقـــرأ الرجـــل ُ :� $yϑ‾Ρ Î) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï !# t�s) à
 ù= Ï9 È Å3≈ |¡yϑø9$# uρ � 

yϑ‾Ρ$ �: أقرأنيهـــا�مـــا هكـــذا أقرأنيهـــا رســـول اهللا : مرســـلة فقـــال ابـــن مـــسعود Î) àM≈ s% y‰¢Á9$# Ï !# t�s) à
 ù= Ï9 

È Å3≈ |¡yϑø9$# uρ ٣٦٥(" فمدها�(.  

*   *   *  

  المبحث الثاني

  حروف المد وأسبابه

  : حروف المد واللين: المطلب األول

  : حروف المد ثالثة هي

  .األلف الساكنة المفتوح ما قبلها .١

 .الواو الساكنة المضموم ما قبلها .٢

 .)٣٦٦( .الياء الساكنة المكسور ما قبلها .٣

  

  

  

                                                 

 ).٤(سورة المزمل آية ) ٣٦٤(

 ).٣١٦-١/٣١٥(وذكره ابن الجزري في النشر ).٨٦٧٧(حديث رقم٩/١٣٧المعجم الكبير ) ٣٦٥(

 .١/٤٩سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي: انظر)٣٦٦(



  ١٠٣

  :-رحمه اهللا-قال الجمزوري

َحروفـه ثالثـة فعيـها    ْ َِ ٌ َ َ ُ ُ ُ َمن لفظ واٍي وهي في نوحيها*   ُ ِ ُِ َ ْ َ َ ْ َ  

ْوالكسر قبل اليا وقبل الواو ضم  َُ ْ ِْ َ ََ ََ َْ ْ َ ْشرط وفتح قبل َألف يلتزم* َ َ َْ ْ ْ ٌُ ٌٍ َ َْ َ ْ
)٣٦٧(.  

لهــا مخــرج محقــق،  والــسبب فــي اختيــار هــذه الحــروف دون غيرهــا، أن هــذه الحــروف لــيس 
وهي تخرج من مخرج مقدر هو الجوف، والجوف هو خالء الحلق والفم، وهذا مخـرج متـسع، ولـذلك 

  .فهي تقبل الزيادة دون غيرها من الحروف المعتمدة على مخرج محقق، فال تقبل الزيادة

ما بلـين الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما، وسميا بذلك لخروجه: أما حرفا اللين فهما
  .وخفة وعدم كلفة على اللسان

ّ فـــالواو واليـــاء الـــساكنتين تكونـــان حرفـــي مـــد إذا ضـــم مـــا قبـــل الـــواو، وكـــسر مـــا قبـــل اليـــاء،  ُ
  .وتكونان حرفي لين إذا فتح ما قبلهما

أما األلف فال تكون إال حرف مد ولين في جميع األحوال، ألنها ال تتغير عن سـكونها، وال 
  .)٣٦٨ (عن فتح ما قبلها

  :أسباب المد: المطلب الثاني

اعلــم أنــه ال يــزاد علــى مــا فــي حــروف المــد واللــين :"-رحمــه اهللا-قــال الحــافظ ابــن الجــزري
ٕالمذكورة من المد إال بموجب، والموجب إما همز، واما سكون، واما تشديد ٕ ّ")٣٦٩(.  

الهمــزة والــسكون، وأمــا : فأســباب المــد اللفظيــة كمــا هــو واضــح مــن قــول ابــن الجــزري، همــا
  .ًلتشديد فهو في أصله ساكن ُأدغم بالذي بعده فصار مشدداا

*   *   *  

  

  

                                                 

 .٢١تحفة األطفال ص)٣٦٧(

 .١/٢٦٨هداية القاري : انظر)٣٦٨(

 ).١/١٦١. (التمهيد) ٣٦٩(



  ١٠٤

  

  الفصل الثاني

  أقسام المد وأنواعه وأحكامه وتطبيقاته

  

  :وقد أجمل اإلمام الجمزوري أقسام المد بقوله

ُوالمد َأصلي وفرعي لـــه      َ  ِ َْ ِ ْ  َ ُوسم َأوال طبيـعيا هـــو*    َ  َ   َ َ  

مـا ال توق ََ ْف لـه على سبب     َ َ َ ُ َ ْوال بدونه الحروف تجتلـب*    ٌ ََْ ُ ُ ُ ُ ِ ِ ُ ِ  

ْبل َأي حرف غير همز َأو سكون  َُ ُ ْ ٍ ِْ ْ َ ٍ ْ َ َ ْجاء بعد مد فالطبيعي يكـون*    ْ ُ َ َ ََ َ ْ َ  

ٌواآلخر الفرعي موقوف على   ْ َ  ِ َ ُ َسبب كهمز أوسكون مسجال* َ َْ ُْ ٍ ٍُ َُ َْ َ
)٣٧٠(.  

   .هما المد األصلي والمد الفرعي: ينفالمد يقسم الى قسمين رئيس

*   *   *  

  المبحث األول

  .المد الطبيعي أقسامه وأنواعه وحكمه وما يلحق به من المدود

*   *   *  

  :تعريف المد الطبيعي: المطلب األول

هو المد الذي ال تقوم ذات الحرف إال بـه، وال يتـصور تحققهـا :المد الطبيعي: تعريفه :ًأوال 
  .وال يتوقف على سبب من أسباب المدإال بوجوده، 

ًوســـبب تـــسميته أصـــليا، ألنـــه أصـــل للمـــد الفرعـــي، وســـمي طبيعيـــا، ألن صـــاحب الطبيعـــة  ً
  .السليمة ال يزيده عن حده، وال ينقصه عنه

أن ال يوجــــــد قبـــــل حـــــرف المـــــد همــــــز وال يوجـــــد بعـــــده همــــــز وال : وعالمـــــة المـــــد األصـــــلي
  .)٣٧١(سكون

                                                 

 ).٢٠ص(التحفة)٣٧٠(

 )٢١٠-٢٠٩. (أحكام قراءة القرآن: انظر)٣٧١(



  ١٠٥

  

*   *   *  

  :ع المد الطبيعي، وحكمه، وتطبيقاتهأنوا:  المطلب الثاني

  :يقسم المد الطبيعي الى قسمين: أقسامه: ًأوال

 وهـو المـد الموجـود فـي كلمـة وهـو مـن أصـل بنيتهـا، : المد الطبيعي الكلمي : القسم األول
  :وهو ثالثة أنواع. ًوألجل وقوعه في الكلمة سمي كلميا �يقول� و�قيل� و�قال�:نحو

  . الوصل والوقف كما في األمثلة السابقة الثابت في:النوع األول

  : الثابت في الوقف دون الوصل، وله أحوال:النوع الثاني

“ �:األلف المبدلة من التنوين في االسم المقصور، نحو. ١ W‰èδ�.   

=ϑŠÎ̧$ �:تنوين الفتح في االسم المنصوب نحو. ٢ tã �)  وال يـدخل فـي ذلـك )مد العـوضأي

]:    تنوين الفتح على الهمز نحـوالوقف على األلف المبدلة من  !$tãßŠ� � ألن هـذا محمـول علـى ،

  .مد البدل، كما سيأتي في موضعه

#%s$ �:الوقف على حرف المد المحذوف في الوصـل اللتقـاء الـساكنين، نحــو.٣ sŒ nοt�yf¤±9$# 

θ#) �، في األلف، و)٣٧٢(� à)≈ n= •Β «!$# �)في الواو، و)٣٧٣ ،� u� ö� xî ’ Ìj? Ït èΧ Ï‰øŠ¢Á9$# �)في الياء، )٣٧٤ .  

                                                 

 ).٢٢(سورة األعراف، آية )٣٧٢(

 ).٢٤٩(سورة البقرة، آية )٣٧٣(

 ).١(المائدة، آية سورة )٣٧٤(



  ١٠٦

، و � O$tΡθãΖ—à9$# �و، )٣٧٥(� O$̈ΨÅ3≈©9 �حيثما وقعت، و �&tΡr$�: األلفات السبع، وهي. ٤

hωθß™§�9$#� � ،و � gŸξ‹Î6¡¡9$# �)٣٧٦(،و �ξÅ¡≈n=y™�)٣٧٧(،و �#t�ƒÍ‘#uθs%�)الموضع األول في ، )٣٧٨

  .سورة اإلنسان

ًجنسهما، فعند الوقف تمد مـدا الواو والياء المتطرفتين المتحركتين المسبوقتين بحركة من .٥
�θ: ًطبيعيا، نحو èδ�، و �‘ Ïδ�.  

  .)٣٧٩(المد المنفصل عند الوقف يسقط ويصبح مد طبيعي. ٦

  : الثابت في الوصل دون الوقف، وله أحوال:النوع الثالث

  فــي صــلة هــاء الــضمير حــال الوصــل، فــإذا وقــف عليهــا ســقطت الــصلة باتفــاق جميــع .١

� :القراء نحو ÿ …çνt$ s# ÷{ r& ∩⊂∪ āξx. �)٣٨٠(. 

ًالمــد العــارض للــسكون أيــضا، فإنــه وان كــان طبيعيــا فإنــه حــال الوقــف يتحــول الــى مــد . ٢ ًٕ
  .عارض وله أحكامه 

ًوهــو مـا كـان موجــودا فـي حـرف مــن الحـروف التــي : المـد الطبيعــي الحرفـي: القـسم الثــاني
حـــي (بكلمــةافتتحــت بهــا بعـــض الــسور، وينحـــصر المــد الطبيعـــي الحرفــي بخمـــسة أحــرف مجموعـــة 

                                                 

 ).٣٨(سورة الكهف، آية )٣٧٥(

 .على التوالي) ٦٧و٦٦و١٠(سورة األحزاب، اآليات )٣٧٦(

 ).٤(سورة اإلنسان، آية )٣٧٧(

 ).١٥(سورة اإلنسان، آية )٣٧٨(

الريـاش فـي روايـة شـعبة بــن : انظـر(هـذا عنـد مـن مذهبـه مـد المنفـصل، كـشعبة، وحفــص، وغيرهمـا) ٣٧٩(
 ).١٣ص. عياش

 ).٤و٣(آية سورة الهمزة، )٣٨٠(



  ١٠٧

�È: ، واليـاء فـي)٣٨١( في سـبعة مواضـع � Οm �:الحاء في:  وأمثلته) طهر ÿè‹γ!2�)و )٣٨٢ ،

� §ƒ � )٣٨٣( ،والطـــــــــاء فـــــــــي :�µÛ�)٣٨٤(و ،� $Οû¡Û �)٣٨٥(و ،�§Û�)والهـــــــــاء فـــــــــي ،)٣٨٦ :

�È ÿè‹γ!2�)٣٨٧(و ،�µÛ�)٣٨٩(فــي خمــس مواضــع� #9!� �: ، والــراء فــي)٣٨٨(و ،��ýϑ!9#�)٣٩٠( ،

  .لمواضعوال يوجد في المصحف غير هذه ا

ًيمـد المـد الطبيعـي فـي جميــع أحوالـه بمقـدار ألـف وصـال ووقفـا، ونقـصه عــن : حكمـه: ًثانيـا ً
هـو أن تمـد صـوتك بقـدر النطـق : مـا مقـدار األلـف، فقـل: فـإن قيـل...ًألف حـرام شـرعا يعاقـب فاعلـه

  .)٣٩١("حركة الحرف الذي قبل حرف المد، واألخرى هي حرف المد: بحركتين إحداهما

بمقـــدار قـــبض اإلصـــبع أو بـــسطه، أو بمقـــدار النطـــق بـــالحرف الـــساكن، والحركـــة هـــي 
وتضبط بالمشافهة، والتلقي عن الـشيوخ، ويتوصـل إلـى  وتساوي نصف ثانية بالتوقيت المعاصر،

  .ضبطها بالتمرين

*   *   *  

  :ّالمدود الملحقة بالمد الطبيعي: المطلب الثالث

                                                 

 ).١(فواتح سورة غافر، وفصلت،واشورى، وازخرف، والدخان، والجاثية، واألحقاف ، آية ) ٣٨١(

 ).١(سورة مريم، آية )٣٨٢(

 ).١(سورة يس ، آية )٣٨٣(

 ).١(سورة طه، آية )٣٨٤(

 ).١(سورتي الشعراء، والقصص آية )٣٨٥(

 ).١(سورة النمل، آية )٣٨٦(

 ).١(سورة مريم، آية )٣٨٧(

 ).١(سورة طه، آية )٣٨٨(

 .في كل منها) ١(، والحجر آية -عليهم السالم-ٕفواتح سورة يونس، وهود، ويوسف، وابراهيم)٣٨٩(

 ).١(سورة الرعد، آية )٣٩٠(

 .١/١٦٦نهاية القول المفيد ) ٣٩١(



  ١٠٨

ٕيلحــق بالمـــد الطبيعــي بعـــض المــدود التـــي وان كانـــت ً مــدودا أصـــلية، إال أنهــا ليـــست كـــذلك ّ
ّأصــال، وانمــا تحولــت إلــى مــد طبيعــي بعــد أن عــرض لهــا ســبب مــا، جعلهــا تلتحــق بالمــد الطبيعــي  ّ ٕ ً

  .ّوتأخذ حكمه من حيث مقدار المد

صلة كبرى، وهـذا يلحـق بالمـد المنفـصل، :  ومد الصلة يقسم الى قسمين:مـد الصلـــة : ًأوال
  .بيعي، وهذا ما سنتناوله في البحث في هذا الموضعوصلة صغرى ويلحق بالمد الط

هاء الضمير الزائدة عن بنية الكلمة، : وهي) الكناية( يتعلق بهاء :ومد الصلة الصغرى
يحاوره، : صاحبه، وفي الفعل، نحو: المكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، وتكون في االسم،نحو

 šχ%x.uρ …çµs9 Ö�yϑrO tΑ$s)sù �:ي قوله تعالىوفي الحرف، نحو له، والحاالت الثالث اجتمعت ف

ÏµÎ7Ås≈|ÁÏ9 uθèδuρ ÿ…çνâ‘Íρ$ptä† �)وأصلها الضم، إال أن يسبقها كسر كما في المثال السابق. )٣٩٢:� 

ÏµÎ7Ås≈|ÁÏ9 � ،أو يسبقها يا ساكنة نحو :�  Ïµø‹n=tã � فتكسر حينئذ، وقد تبقى على حالها وهو ٍ

 #$!© çµø‹n=tæ �، و)٣٩٣(� &çµ‹Ï⊥9|¡øΣr �:ي بعض القراءات، نحوالضم في بعض مواضع مخصوصة، ف

#Ï&Î �، و  )٣٩٥(، في رواية حفص عن عاصم بالضم، في حين قرأها غيره بالكسر)٣٩٤(� ÷δL{ 

                                                 

 )٣٤(سورة الكهف، آية ) ٣٩٢(

 )٦٣(سورة الكهف، آية ) ٣٩٣(

 ).١٠(سورة الفتح، آية ) ٣٩٤(

 ٤٩،وص٢١ياتهم صالتعريف بالرواة العشرة وروا: انظر) ٣٩٥(



  ١٠٩

، في رواية ورش عن نافع من )٣٩٨(� #$Νä3‹Ï?ù'tƒ ÏµÎ/ 3 ö�ÝàΡ �، و)٣٩٧(، في قراءة حمزة  بالضم)٣٩٦(�

  .)٣٩٩(طريق األصبهاني فقرأها بالضم

çµ �:وال تمــد الهــاء فــي ô_uρ öΝä3‹ Î/ r& �)و)٤٠٠ ،� $tΒ çµ s) ø
 tΡ �)ومــا شــابهها، ألنهــا هــاء )٤٠١ ،

  .ُأصلية من بنية الكلمة

  : ولهاء الكناية أربع حاالت

 أن تقــع هــاء الكنايــة بـــين متحــركين، فــال خــالف فــي صــلتها بــواو لفظيـــة : الحالــة األولــى

çµ… 4 �:ممدودة بمقدار حركتين، إذا كانت مضمومة نحو ‾Ρ Î) uθ èδ �)وبياء لفظية ممـدودة بمقـدار )٤٠٢ ،

 �:حـــركتين، إذا كانـــت مكـــسورة، نحـــو Ïµ Î/ # Z�� ÅÁ t/ �)وذلـــك ألنهـــا حـــرف خفـــي، وهـــذا باتفـــاق )٤٠٣ ،

  .جميع القراء

 واستثنى العلماء من هذه القاعدة بعـض الكلمـات القرآنيـة، فقـد اسـتثنى حفـص أربـع كلمـات 

µ �:فــي خمـــس مواضــع لـــم يمــدهاهي Å_ö‘r& �)و)٤٠٤،� � ÷µ É) ø9r' sù) قرأهمـــا فــي هـــذين الموضـــعين )٤٠٥،

                                                 

 )٢٩(والقصص).١٠(سورة طه، آية ) ٣٩٦(

 ٦٠التعريف بالرواة العشرة ورواياتهم ص: انظر)٣٩٧(

 )٤٦(سورة األنعام، آية ) ٣٩٨(

 .بهوامشها) ١/٣٥٥(هداية القاري: انظر) ٣٩٩(

 )٩(سورة يوسف، آية ) ٤٠٠(

 )٩١(سورة هود، آية ) ٤٠١(

 ).٣٧(من مواضعه في سورة البقرة، آية ) ٤٠٢(

 ).١٥(االنشقاق، آية سورة ) ٤٠٣(

 ).٣٦(، والشعراء، آية)١١١(سورة األعراف، آية : في موضعين) ٤٠٤(

 ).٢٨(سورة االنمل، آية ) ٤٠٥(



  ١١٠

µ �بإســكان الهــاء، مــع تحقــق شــرط الــصلة، وهــو وقوعهمــا بــين متحركين،وأمــا  |Êö�tƒ �)فقرأهــا )٤٠٦ ،

Ïµ �:،كمــا قــرأ-مــن غيــر صــلة-بالقــصر ø) −Gtƒ uρ �)بالقــصر؛ وذلــك ألنــه أســكن القــاف التــي قبلهــا )٤٠٧ ،

  .ً ودخلت في الحالة الثالثة اآلتي ذكرها قريبافخرجت من كونها واقعة بين متحركين،

 �:  وأمــا غيــر حفــص مــن القــراء فقــد  اســتثنوا ثمــان كلمــات أخــرى مــن مــد الــصلة، وهــــي

/Î‹u‰ÏνÍ �)٤٠٨(و ،� ƒãσxŠjÏνÍÿ �)٤٠٩(و ،�Ρçσ÷?ÏµÏ�)فـــــي قولــــــه تعالــــــى" نولـــــه، ونـــــصله" ، و)٤١٠   :�  

Ρçθu!kÎ&Ï Βt$ ?sθu<‾’4 ρuΡçÁó#Î&Ï _yγyΨΝ̈z �)٤١١(وكلمة ،� ?è�ö—y%s$ΡÏµÏÿ �)٤١٢(و ،�ƒt'ù?ÏµÏ�)و    )٤١٣ ،�   

…çνt�tƒ �)٤١٤(.  

وهذه الكلمات اختلف القراء في صلتها أو إسكانها أوقصرها، ولـو ذكرنـا جميـع األقـوال فيهـا 
ّلطــــال األمــــر، فــــارجع إليــــه فـــــي مظانــــه، ويكفيــــك العلــــم بــــأن حفـــــص يقــــرأ هــــذه الكلمــــات الثمانيـــــة 

  .)٤١٥(بالصلة

                                                 

 ).٧(سورة الزمر، آية ) ٤٠٦(

 ).٥٢(سورة النور، آية ) ٤٠٧(

 ).٨٣(، ويس، آية)٨٨(،والمؤمنون اآلية)٢٤٩و٢٣٧(سورة البقرة اآليتان: في أربع مواضع) ٤٠٨(

 ).٧٥(ورة آل عمران، اآلية س: في موضعين) ٤٠٩(

 ).٢٠(، والثالث في الشورى، آية)١٤٥(اثنان في سورة آل عمران، آية : في ثالثة مواضع) ٤١٠(

 ).١١٥(سورة النساء، آية ) ٤١١(

 ).٣٧(سورة يوسف، آية ) ٤١٢(

 ).٧٥(سورة طه، آية ) ٤١٣(

 ).٨و٧(، والزلزلة اآليتان)٧(سورة البلد، آية : في ثالثة مواضع) ٤١٤(

الرســالة الغــراء فــي األوجــه المقدمــة فــي األداء، للــدكتور علــي النحــاس : يــد مــن التفــصيل راجــعلمز) ٤١٥(
 )٢٤و٢٣ص(



  ١١١

 ¡ Ïµ‹Ïù �: ًأن يقــع قبلهــا ســاكن مطلقــا ومــا بعــدها متحــرك، نحــو قولــه تعــالى: ة الثانيــةالحالــ
“ W‰èδ �)٤١٦(،� çνρä‹ è{ çνθè= ÏGôã$$sù �)وما شابهها)٤١٧ ،.  

ً وهذه الحالـة مختلـف فيهـا بـين القـراء، فمـنهم مـن قـصرها، ومـنهم مـن قرأهـا بـصلتها وصـال 
  .نت مكسورة مع المد بمقدار حركتين؛ كابن كثيربواو مدية إذا كانت مضمومة، وبياء مدية إذا كا

 �: ًلكــن حفــصا لــم يقــرأ مثــل هــذا النــوع بالــصلة إال فــي موضــع واحــد فقــط وهــو قولــه تعالـــى

ô$ é# øƒ s† uρ  ÏµŠÏù $ºΡ$yγ ãΒ �)٤١٨(.  

çµ �:أن تقــع الهــاء بــين ســاكنين نحــو:  الحالــة الثالثــة ø‹n= tæ ©!$# �)أ� و)٤١٩÷βr& çµ9s?# u ª!$# 

š�ù= ßϑø9$# �) ٤٢٠(.  

ــة الرابعــة &ã �: أن يكــون مــا قبلهــا متحــرك، ومــا بعــدها ســاكن ، نحــو: الحال s! à7ù= ßϑø9$# ã& s!uρ 

ß‰ôϑysø9$# �)٤٢١(.  

 يمتنـع مـد الـصلة باتفـاق جميـع القـراء، لـئال يجتمـع سـاكنان علـى :وفي الحـالتين األخيـرتين
  .غير حدهما

  .)٤٢٢ (خالف بين جميع القراء في القصر في حالة الوقفوال  

                                                 

 ).٤٦(، وسورة المائدة، آية)٢(سورة البقرة، آية) ٤١٦(

 ).٤٧(سورة الدخان ) ٤١٧(

 ).٦٩(سورة الفرقان، آية ) ٤١٨(

 ).١٠(سورة الفتح، آية ) ٤١٩(

 ).٢٥٨(سورة البقرة، آية ) ٤٢٠(

 ).١(تغابن، آية سورة ال) ٤٢١(

 ).٣٦٠-١/٣٥٥(، وهداية القاري)١٩١-١/١٩٠(نهاية القول المفيد: انظر) ٤٢٢(



  ١١٢

ّمن المدود الملحقة بالمد الطبيعي وهو مد يؤتى بـه للفـصل بـين حـرفين : مـد التمكين: ًثانيا
  .خشية إدغامهما أو إسقاط أحدهما

  :-رحمه اهللا-قال صاحب حلية القراء

َومد تمكين لعارض بدا    ٍ ِ ٍَ َِ ِ ْ َ  َكنحو ُأميين فاشدد وامددا*   َ ُ ُْ َ ْ ْ ََ َ  ِ ِ ْ َ  

فـي الكلمـة ثـالث يـاءات، أو يـاءان أوالهمـا مـشددة مكـسورة ،  أنه عنـدما يـأتي :واألصل فيه

;↵ÍhŠÎ :والثانية ساكنة، فتشدد اليـاء األولـى، وتمـد اليـاء الـساكنة التـي هـي الثالثـة بالترتيـب نحــو ¨Ψ9 $#� 

  .)٤٢٤(�  ΛäŠÍh‹ãm �، و)٤٢٣(�

ّألنه يخرج متمكنا بسبب الشدة على الياء:وسمي مد التمكين ً)٤٢٥(.  

θ#) :إذا اجتمعت الواو المديـة مـع واو أخـرى متحركـة، نحـو: قالوالكن بعض العلماء  ãΖtΒ# u�  

(#θ è= Ïϑtãuρ �)أو اليــاء المديــة مــع أخــرى متحركــة، نحــو)٤٢٦،� ’ Îû È ÷ tΒöθ tƒ �)فيجــب الفــصل بــين )٤٢٧  

ًالواوين أو الياءين بمدة لطيفة بمقدار المد الطبيعي حذرا من اإلدغام أو اإلسـقاط، ولتحقيـق الـواوين 
  .)٤٢٨( اليائين بال إدغام وال إسقاطأو

                                                 

 ).٦١(سورة البقرة، آية) ٤٢٣(

 ).٨٦(سورة النساء، آية) ٤٢٤(

 ).١١٧ص. (زينة األداء شرح حلية القراء: انظر) ٤٢٥(

 ).٢٤(سورة ص، آية: من مواضعه) ٤٢٦(

 ).٢٠٣(سورة البقرة، آية) ٤٢٧(

 ).١٦٧-١٦٦ص(، والوسيط)١٨٩-١/١٨٨. ( القول المفيدنهاية: انظر) ٤٢٨(



  ١١٣

;�↵ÍhŠÎ �: حركتـان، ولكـن إذا كـان المـد فـي كلمـة واحـدة، نحـو: ومقدار مد التمكين هو ¨Ψ9 $#    

ًالمد حركتين حال الوصل، أما في حال الوقف فيصبح مدا عارضا للسكون، : فحكمه� ΛäŠÍh‹ãm �أو ً

 . حركات) ٦ أو ٤ أو٢(ويمد

ن أنواع المد التي ألحقت بالمد الطبيعي، ويكون عند الوقـف علـى هو م: مـد العوض: ًثالثا

=ϑŠÎ̧$ �:التنوين المنصـوب، مثل tã $VϑŠÅ3 ym �)ونحوه، فيعوض عن التنـوين بـألف مديـة ويمـد )٤٢٩ ،

  .بمقدار حركتين، ويستوي في ذلك التنوين المرسوم على ألف ممدودة، ، أو على ألف مقصورة

] �: أما تنوين الفتح على همز مثل !$tãßŠ [ !# y‰ÏΡ uρ  �)فيتحول التنوين إلى مد بدل عند )٤٣٠ ،

  .الوقف، وأما التنوين على التاء المربوطة فيعوض عنه بهاء ساكنة، وال يمد

َوألحق بعضهم هاء الكناية المسبوقة بفعل حذف آخـره للجـازم، مثـل َ ُ ٍ:�  Ï& Îk!uθ çΡ�� بمـد البـدل 

  .)٤٣١(مالعتبار الحذف الالحق بالكلمة بسبب الجز

*   *   *  

  المبحث الثاني

  أسبابه وأنواعه وأحكامه وتطبيقاته: المد الفرعي

*   *   *  

  :تعريف المد الفرعي وعلة وجوبه: المطلب األول 

  .)٤٣٢(هو المد الزائد عن الطبيعي لسبب لفظي أو معنوي:  المد الفرعي:تعريفه: ًأوال

  .ًنوع مفصال فهو الهمز أو السكون، وسيأتي بيان كل :أما اللفظي

                                                 

 ).٢٤(سورة النساء، آية) ٤٢٩(

 ).١٧١(سورة البقرة، آية) ٤٣٠(

 .ً نقال عن الشيخ الضباع١٦٧ً نقال عن أبي شامة، والوسيط١/١٩٠نهاية القول المفيد: انظر)٤٣١(

 ).١/٤٣. (الفريد في فن التجويد) ٤٣٢(



  ١١٤

ٕفهو قصد المبالغة في النفـي، وهـو سـبب قـوي مقـصود عنـد العـرب وان كـان : وأما المعنوي
ًسببا ضعيفا عند القراء، وهو ينقسم إلى قسمين ً:  

  : وهـو قـصد المبالغـة فـي التعظـيم فـي ال النافيـة فـي كلمـة التوحيـد نحـو:مد التعظـيم: األول

Iω� tµ≈ s9Î) āω Î) ª!$# ُ �)٤٣٣(.  

 Ÿω �:ال النافيــة للجــنس، نحــو: ّ وهــو قــصد المبالغــة فــي النفــي، كمــد:مــد التبرئــة: والثــاني 
|=÷ƒ u‘ �)عند من قرأها بالمد، وهو مروي عن حمزة فيها وفي)٤٣٤:� āω sπ u‹Ï© $yγ‹Ïù �)و  )٤٣٥ ،āω� 

Ÿ≅t6 Ï% Μçλ m; �)و)٤٣٦ ،� Iω oν# t�ø. Î) ’ Îû È Ïe$! Ïµ (Iξsù zΝøOÎ �،و)٤٣٧(� #$ ø‹n= tã �)٤٣٨(.  

وقـد ورد هـذا المـد فـي هـذه المواضـع عنـد أصـحاب القـصر فـي المنفـصل : لجـزريقال ابن ا
لهــذا المعنــى ويــسمى مــد المبالغــة؛ ألنــه طلــب للمبالغــة فــي نفــي األلوهيــة عمــا ســوى اهللا تعــالى وهــو 
مـذهب معـروف عنـد العـرب، ألنهـم يمـدون مـا ال أصــل لـه فـي المـد عنـد الـدعاء أو االسـتغاثة وعنــد 

  .ء، فالذي له أصل أولى وأحرىالمبالغة في نفي شي

المذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله ال إله إال اهللا لما فيه من : وقال النووي
  . )٤٣٩(التدبر

ّاعلم أن هذان المدان في رواية حفص لم يردا من طريق الشاطبية، لكنهما وردا مـن : تنبيه َ
  .)٤٤٠(طريق طيبة النشر

                                                 

 ).٣٥( آيةوسورة الصافات،) ١٩(سورة محمد، آية)٤٣٣(

 ).٢(البقرة آية: مرات ومن مواضعها) ٤(مرات، وبلفظ ال ريب فيها) ١٠(وردت بهذا اللفظ )٤٣٤(

 ).٧١(سورة البقرة، آية)٤٣٥(

 ).٣٧(سورة النمل، آية)٤٣٦(

 ).٢٥٦(سورة البقرة، آية)٤٣٧(

 ).١٧٣(سورة البقرة، آية)٤٣٨(

 .بتصرف) ١/٤٣(. ، والفريد في فن التجويد١٦٨-١/١٦٧نهاية القول المفيد: انظر)٤٣٩(



  ١١٥

: المد الفرعي تختلـف بـاختالف الـسبب، فعلـة المـد بعـد الهمـز العلة في وجوب :علته: ًثانيا
أن حــروف المــد فــي غايــة الخفــاء والخفــة،  والهمــزة فــي غايــة الظهــور والثقــل، فهمــا ضــدان، فجــيء 
ُبالمد لتقريب هذه الحروف واظهار خفائها، ليحصل مناسبة مـا تحـصن الهمـزة وتحرسـها، ولـوال ذلـك  ُ َ ُُ  َ ُ ٕ

  .زة، فتضعف وتتالشىلم يؤمن خفاؤها على الهم

ّفللتفريـق بـين الـساكنين لمـا التقيـا، ألن الممـدود نظيـر المتحـرك، : وعلة المـد بـسبب الـسكون
مــن حيــث إن زمــان النطــق بــالحرف الممــدود أطــول مــن زمــان النطــق بغيــره، كمــا أن زمــان النطــق 
 ًبـــــالحرف المتحـــــرك أطـــــول مـــــن زمـــــان النطـــــق بـــــالحرف الـــــساكن، فـــــصار المـــــد فـــــي كونـــــه فاصـــــال

  .)٤٤١(.كالحركة

*   *   *  

  

  :أسباب المد الفرعي: المطلب الثاني

  :قال صاحب التحفة

ٌواآلخر الفرعي موقوف على   ْ َ  ِ َ ُ َسبب كهمز أوسكون مسجال* َ َْ ُْ ٍ ٍُ َُ َْ َ
)٤٤٢(.  

ٕفــال يــزاد علــى مــا فــي حــروف المــد واللــين مــن المــد إال بموجــب، والموجــب إمــا همــز، وامــا  ّ
  .)٤٤٣("سكون

  ه عن من المد األصلي، ولتوقفه على سببهًوسمي فرعيا لتفرع

*   *   *  

  المبحث الثالث

  :المد بسبب الهمز

                                                                                                                                 

 ).٢٧٦-١/٢٧٥(هداية القاري: انظر)٤٤٠(

 .بتصرف يسير)١٢٨ص.(غانم قدوري: الموضح في التجويد، لعبد الوهاب القرطبي، تحقيق) ٤٤١(

 ).٢٠ص(التحفة)٤٤٢(

 ).١/١٦١. (التمهيد: انظر) ٤٤٣(



  ١١٦

  .الهمز سبب لثالثة أنواع من المد بحسب موقع الهمزة من حرف المد، ولكل نوع حكمه

*   *   *  

  : المد الواجب المتصل: المطلب األول

 والهمــز بعــده فــي كلمــة وهــو الــذي اتــصل ســببه بــشرطه،أن يكــون حــرف المــد: تعريفــه: ًأوال
  .واحدة

�π:  ويــأتي الهمـــز فـــي وســـط الكلمــة نحـــو s3 Í×‾≈ n= yϑø9$#�)وفـــي آخرهـــا نحـــو)٤٤٤ ، :�  !$yϑ¡¡9$# 

  :- رحمه اهللا-قال الحافظ ابن الجزري�

ٍَوواجب إن جاء قبل همزة   ْ َ َْ َْ َ َ ٍمتصال إن جمعا بكلمة*  ٌِ ِ َِ َ ُْ ًِ َ ُ ْ ِ )٤٤٥(.  

ًف المــد بــسببه فــي الكلمــة نفــسها؛ ســمي متــصال، ألجــل اتــصال حــر: أصــل تــسميته :ًثانيــا
  .ًوسمي واجبا، التفاق جميع القراء على مده زيادة على مقدار المد الطبيعي

ِمـده زيــادة علــى المــد الطبيعــي، وجــوب اتفــق جميــع القــراء علـى : ّحكمــه ومقــدار مــده: ًثالثــا  َ
  .واعتبار الهمز من أثر المد، لكنهم اختلفوا في مقدار الزيادة

والمـد فيــه     " : فـي شـرح المقدمــة الجزريـة-رحمــه اهللا-ال شـيخ اإلســالم زكريـا األنـصاريقـ
ِعند أبي عمرو وقالون وابن كثير مقدار ألف ونصف،  وعند ابن عامر مقدار َألفـين، وعنـد عاصـم  ْ َ ِ

  .)٤٤٦(مقدار ألفين ونصف، وعند حمزة مقدار ثالثة ألفات

حركـــات، وهــــو بمقـــدار حـــركتين عــــربيتين،  وقـــد ســـبق تعريــــف األلـــف، وكـــم تــــساوي مـــن ال
ّوالحركــة بمقــدار قــبض اإلصــبع أو بــسطة بحالــة متوســطة، ولكــن بعــض العلمــاء عــد األلــف حركــة 

ّإن فالنا يمـد خمـس ألفـات أو سـت، فـاعلم أنـه ممـن يعـد األلـف حركـة واحـدة، وقـد : واحدة، فإذا قيل ً
مقــدار المــد باأللفــات دون احتــساب أردت أن أنبــه لهــذا ألننــي وجــدت مــن يقــول بــه، وبعــضهم يــذكر 

                                                 

 ).٣١(سورةالبقرة، آية ) ٤٤٤(

 ).٧١ص.(الواضح في شرح المقدمة الجزرية، لعزت دعاس) ٤٤٥(

 .أو بقدر عقد أصبعك) ألف: (المد بقدر األلف معتبر بقدر قولك: ، قال المرعشي١٠٩ص) ٤٤٦(



  ١١٧

ألـف وربـع، أو ألـف ونـصف، فإنمـا يقـصد هـذا القـدر مـن المـد : أصل المد، فيقول عن المـد الواجـب
  . )٤٤٧(زيادة على المد الطبيعي

وعند حفص من طريق الشاطبية يوسط المد المتصل أربع حركات، وهـو " الوجوب: فحكمه
  .)٤٤٨("وجهان صحيحانالمقدم عنده، ثم يأت المد خمس حركات، وال

  .ولحفص من طريق الطيبة، وجه ثالث، وهو المد ست حركات:  قلت

ويراعى التسوية في المـد فـإذا مـد المتـصل أربـع حركـات فيجـب أن يـسير علـى هـذا المقـدار 
ًفي جميع المدود المتصلة، واذا مده خمسا يسير على ذلك ّ ّ فال ينبغي أن يفـاوت بينهـا فيمـد -ًأيضا-ٕ

ٍ، وبعــضها خمــسا، وهــذا وان لــم يكــن حرامــا، لكنــه منــاف لجــودة القــراءة، ومعيــب عنــد ًبعــضها أربعــا ً ًٕ
  .)٤٤٩(أئمتها

ّ أذا اجتمـع مـدان فـي كلمـة، فيؤخـذ بـاألقوى، فـالوقف علـى المـد المتـصل المتطـرف :  تنبيه
�: الهمزة، نحو !$yϑ¡¡9$#� يجوز مده ست حركات علـى اعتبـار أنـه مـد عـارض للـسكون، وال يجـوز 

  . أو مده أقل من أربع حركات على اعتبار أنه واجبقصره،

*   *   *  

  .المد الجائز المنفصل: المطلب الثاني

هو الذي انفصل عن شرطه، وهـو أن يكـون حـرف المـد آخـر : المد المنفصل: تعريف: ًأوال
  . )٤٥٠(الكلمة، والهمز أول كلمة أخرى

  :قال صاحب التحفة

ْوجائز مد وقصر إن فصل  ِ ُِ ْ ِ ٌ ْ َ َ  َ ٌ ْكل بكلمة وهذأ المنفصل *   َ ِ ٍ َِ ْ ُ ََ َ ْ ِ  ُ)٤٥١(.  

                                                 

 .١/١٧٠المصدر السابق نفسه، ونهاية القول المفيد: انظر)٤٤٧(

 ).١٦٨ص.(النبع الريان في تجويد كالم الرحمن، آلل مطر)٤٤٨(

 .١/٢١٥.هداية القاري: انظر) ٤٤٩(

 .١/١٧١،ونهاية القول المفيد١١٠صاري ص، شرح المقدمة الجزرية،لألن١/١٦٢التمهيد) ٤٥٠(

 .٢٢ص) ٤٥١(



  ١١٨

ًسمي منفصال، النفصال حرف المد عن سببه وهو الهمزة،سواء أكان : سبب تسميته: ًثانيا
ًاالنفــصال حقيقــة، بـــأن يكــون حـــرف المــد ثابـــت خطــا ولفظــا، ويمكـــن الوقــوف علـــى الكلمــة األولـــى  ً

#) �:ًاضــطرارا، نحـــو قولـــه تعـــالى þθ è% ö/ä3 |¡à
Ρ r& �)وقولـــه تعـــالى)٤٥٢ ،:� ÞÚ Èhθ sù é& uρ ü”Ì�øΒr& ’ n< Î) «!$#  

ًأم كــان االنفــصال حكمــا وذلــك بــأن يكــون حــرف المــد محــذوفا خطــا وثابتــا لفظــاً، وال يمكــن  ،)٤٥٣(� ً ً ً
  الوقوف على الكلمة األولى دون الثانية نحو 

   
ًصلتان حكما ٕوان اتصلت في رسم المصحف مع الكلمة التي بعدها فهما منف) ها(و ) يا(فـ 

عما بعدهما، ألنهما كلمتان منفصلتان، وقد جاء حرف المد في آخر الكلمة األولى والهمزة فـي أول 
  .)٤٥٤(الكلمة الثانية

  .وأما عن تسميته بالجائز، وذلك لجواز مده وقصره

 حكمـــه جـــواز مـــده وقـــصره، وهـــذا هـــو ســـبب تـــسميته بالجـــائز :حكمـــه ومقـــدار مـــده: ًثالثـــا
 وعاصـم، وحمـزة، والكـسائي يثبتونـه بـال خـالف، وابـن كثيـر والـسوسي، ينفيانـه ؛فورش، وابن عـامر،

  .)٤٥٥(بال خالف

وأمــا روايــة حفــص مــن طريــق الــشاطبية ففيــه المــد أربــع أو خمــس حركــات، والوجــه المقــدم 
  .عنده أربع

  .ولكل حكمه).٥و٤و٣و٢(أما من طريق الطيبة فله فيه أربعة أوجه

ففيه القـصر عنـد جميـع القـراء؛ لـزوال سـببه، : ي فيها المد وفي حالة الوقف على الكلمة الت
  .ويعامل معاملة المد الطبيعي

                                                 

 ).٦(سورة التحريم، آية ) ٤٥٢(

 ).٤٤(سورة غافر، آية ) ٤٥٣(

 ).١٨٨ص(المغني في علم التجويد : انظر) ٤٥٤(

 )حركات٦ًواعلم أن ورشا وحمزة يمدان (١١١شرح المقدمة الجزرية، لألنصاري ص: انظر) ٤٥٥(



  ١١٩

  .ما يلحق بالمد المنفصل من المدود األخرى: ًرابعا

هاء الضمير : وهي) الكناية( المتعلق بهاء مد الصلة: ومما يلحق بالمد الجائز المنفصل
، صاحبه: مذكر الغائب، وتكون في االسم،نحوالزائدة عن بنية الكلمة، المكنى بها عن المفرد ال

 �: ، والحاالت الثالث اجتمعت في قوله تعالـىله: ، وفي الحرف، نحويحاوره: وفي الفعل، نحو

šχ%x.uρ …çµs9 Ö�yϑrO tΑ$s)sù ÏµÎ7Ås≈|ÁÏ9 uθèδuρ ÿ…çνâ‘Íρ$ptä† �)٤٥٦( .  

  .صلة صغرى، وصلة كبرى: و يقسم إلى قسمين

الــصلة الــصغرى وحاالتهــا فــي مبحــث المــد الطبيعــي ألنــه يلحــق ّوقــد ســبق الحــديث عــن مــد 
  .به، ويأخذ حكمه، ومثاله كما في اآلية السابقة

ّفهـو مـد فرعـي متوقـف علـى سـبب، وهـو الهمـز المنفـصل عنـه فـي : ّ أما مد الصلة الكبـرى
انيــة، أي أن  حــرف الــصلة واقــع فــي نهايــة الكلمــة األولــى، والهمــز فــي بدايــة الكلمــة الث-كلمــة أخــرى

&ÿ…ã �نحـــو s!$tΒ …çνt$ s# ÷{ r& �)بـــشرط أن تقـــع الهـــاء بـــين متحـــركين، فتلحـــق بـــواو مديـــة إذا كانـــت ، )٤٥٧

  .ًمضمومة، وياء مدية إذا كانت مكسورة، وتمد أربع أو خمس حركات إلحاقا بالمد المنفصل الجائز

 حكــم  فيتفـق مـد الـصلة مـع المــد المنفـصل فـي الـسبب، والحكـم، إذ يأخــذ مـد الـصلة الكبـرى
المــد المنفــصل نفــسه عنــد جميــع القــراء، كــل حــسب مذهبــه فيــه، ويمــد أربــع أو خمــس حركــات علــى 

’# � :ًروايــــة حفــــص مــــن طريــــق الــــشاطبية جــــوازا، ومثالــــه كمــــا فــــي قولــــه تعــــالى n< Î) ÿ Ï& Î# ÷δ r& Hω Î) βr& 

(#θ è% £‰¢Á tƒ  �)وقوله تعالى)٤٥٨ ،: � ÿ…çµ ‾Ρ Î*sù ÖΝÏO# u …çµ ç6 ù= s% �) ٤٥٩( .  

*   *   *  

                                                 

 )٣٤(سورة الكهف، آية ) ٤٥٦(

 ).٣(، آية سورة الهمزة)٤٥٧(

 ).٩٢(سورة النساء، اآلية)٤٥٨(

 ).٢٨٣(سورة البقرة، اآلية)٤٥٩(



  ١٢٠

  :مد البدل: المطلب الثالث

هو الذي تتقدم فيه الهمزة على حرف المـد وال يكون بعـد حـرف المـد همـز وال : تعريفه: ًأوال
ُْبرءآؤا� :سكون، نحو َ ْرءآ َأيديهم�،أو)٤٦٠(�َُ َُ َ ِ ْ َ ءآمين البيت�، أو)٤٦١(�َ ْ َ َ  َ�)٤٦٢(.  

  :-رحمه اهللا–قال اإلمام الجمزوري 

َأو قدم الهمز على المد َ ُ ْ َ َ َ وذا  ُ َبدل كآمنوا وايمانا خذا *  َ ُ ً َ َِٕ ُ ْ َ َ)٤٦٣(.  

سمي بذلك ألن الهمزة الثانية أبدلت بحرف المد، فاألصـل فيـه : سبب تسميته بالبدل: ًثانيا
أأمنـوا، إئمانـا، (األولى متحركـة والثانيـة سـاكنة: مكونة من همزتين) آمنوا، إيمانا، ُأوذوا:(أن الكلمات

نة حـرف مـد مـن جـنس حركـة مـا قبلهـا علـى القاعـدة الـصرفية المعروفـة، فأبدلت الهمزة الـساك) أؤذوا
  .)٤٦٤ (.فصارت على هيئتها الحالية

  :مد البدل نوعان: أنواعه: ًثالثا

:  وهو الذي تقدم ذكره، والذي يكون فيه حـرف المـد مبـدل مـن الهمـز نحـو:مد البدل: األول

� #θ ãΨ ÏΒ# u و� ،� $YΖ≈yϑƒ Î) و� ،u’ ÎAρé&� �.  

وهــذا النــوع لــيس فيــه إبــدال، ففيــه همــزة واحــدة متبوعــة بحــرف مــد : الــشبيه بالبــدل: الثــاني

χρâ �: ًطبيعــي؛ وألنــه أخــذ شــكل مــد البــدل وأشــبهه، فــسمي شــبيها بالبــدل، ومثالــه !$t±o„ �)٤٦٥( ،

و Ï↔Å3 −G•Β� ◌َ�)و .حالة الوصل في، )٤٦٦� ρâ !$sù �)ًمطلقا، و)٤٦٧ � [ !$tãßŠ�)حالة الوقف فقط)٤٦٨ .  

                                                 

 ).٤(سورة الممتحنة، اآلية)٤٦٠(

 ).٧٠(سورة هود، اآلية ) ٤٦١(

 ).٢(سورة المائدة، اآلية)٤٦٢(

 .٢٢التحفة ص)٤٦٣(

 ).٢١٣ص. (وأحكام قراءة القرآن) ١/٣٣٤(هداية القاري: انظر)٤٦٤(

 ).٣٤(سورة الزمر، اآلية)٤٦٥(

 ).١٦(واقعة، اآليةسورة ال)٤٦٦(



  ١٢١

  : بقسميه له أربعة أحوالومد البدل

ًالثابت وصال ووقفا نحو .١ ً:� #θ ãΨ ÏΒ# u �.  

ًالثابــت وصــال ال وقفــا، نحــو .٢ ً:� � Ï↔Å3 −G•Β) ألتــه فــي حالــة الوقــف يتحــول إلــى مــد ؛ )٤٦٩

 .عارض للسكون

ًالثابت وقفا ال وصال، نحو .٣ ً:� [ !$tãßŠ �)٤٧٠(. 

’�: ًالثابـــت ابتـــداءا فقـــط ويـــسقط فـــي الـــدرج، نحـــو.٤ ÎΤθ çGøp$#� ) و)٤٧١ ،�Ïϑè? øτ ، و )٤٧٢(�#$

βx‹ øp$#� ’ Ík< �)وهذا النوع األخير تستبدل الهمزة بحرف مد عند البدء بها فقط، أمـا إذا لـم يبـدأ )٤٧٣ ،

  . )٤٧٤ (.بها فتبقى الهمزة على حالها

 حكمـــه الجـــواز، وذلـــك ألن القـــراء اختلفـــوا فـــي مـــده وقـــصره، فلـــورش فيـــه القـــصر، :حكمـــه
  ) .٦ و ٤و ٢(والتوسط، والمد

  

                                                                                                                                 

 ).٢٢٦(سورة البقرة، اآلية)٤٦٧(

 ).١٧١(سورة البقرة، اآلية)٤٦٨(

 ).١٦(سورة الواقعة، اآلية)٤٦٩(

 ).١٧١(سورة البقرة، اآلية)٤٧٠(

 ).٧٩(سورة يونس، اآلية)٤٧١(

 ).٢٨٣(سورة البقرة، اآلية)٤٧٢(

 ).٤٩(سورة التوبة، اآلية)٤٧٣(

 ).١/٣٣٥(هداية القاري : انظر)٤٧٤(



  ١٢٢

  .)٤٧٥ ()حركتان(ا حفص فليس له فيه سوى القصرأم

θ# :وحكم القصر عند الجميع مشروط بأال يقع بعد حرف المد همز أو سكون، نحو ãΨ ÏΒ# u� 

YΖ≈yϑƒ$ �، و� Î) و� ،u’ ÎAρé&� �.  

# �:أمــا إذا تبــع حــرف المــد همــز أوســكون،مثل  äτℜu t�ç/�)أو)٤٧٦،� !# u u‘ öΝåκu‰Ï‰÷ƒ r& Ÿ�)٤٧٧( ،

tأو ÏiΒ!# u�  |MøŠt7ø9$# �)٤٧٩(، فيتعين المد بأقوى السببين)٤٧٨(.  

  .ضعف سببه كون الهمزة متقدمة على حرف المد: ووجه القصر

القيـــاس علـــى المـــدين المتـــصل والمنفـــصل، إذ كـــل منهمـــا : ووجـــه توســـطه ومـــده عنـــد ورش
  .)٤٨٠ (حرف مد مجاور للهمز سواء أتقدم أم تأخر

 āχÎ)� $tΒ: ً اســما نحــو قولــه تعــالىفــإن كانــت: لهــا أحــوال مختلفــة �أتــى�: كلمــة: تنبيــه

šχρß‰tãθ è? ;N Uψ �) و)٤٨١ ،� Hω Î) ’ ÎA# u Ç≈uΗ ÷q§�9$# �)و)٤٨٢ ،� öΝßγ p= ä. uρ Ïµ‹Ï?# u �)فهــــــــــــــــــذه . )٤٨٣

  .ممدودة؛ أي فيها مد بدل باتفاق

                                                 

 ).٧٨ص(، والموجز المفيد )١١٢ص(، شرح المقدمة الجزرية٢٦ الغراء صالرسالة:انظر)٤٧٥(

 ).٤(سورة الممتحنة، اآلية)٤٧٦(

 ).٧٠(سورة هود، اآلية ) ٤٧٧(

 ).٢(سورة المائدة، اآلية)٤٧٨(

 )١/٣٣٤(هداية القاري: انظر)٤٧٩(

 ).٢١٤-٢١٣ص. (أحكام قراءة القرآن)٤٨٠(

 ).١٣٤(سورة األنعام، آية )٤٨١(

 ).٩٣(سورة مريم، آية ) ٤٨٢(

 ).٩٥(سورة مريم، آية )٤٨٣(



  ١٢٣

ًفعــال، فقــد وقعــت فــي القــرآن مقــصورة وممــدودة ســواء أتــصلت ) أتــى: (وأمــا إن كانــت كلمــة
  .بالضمير أم لم تتصل به

: معنــــى المجــــيء؛ فهمزتهــــا مقــــصورة ســــواء أتــــصلت بالــــضمير، نحــــو) أتــــى(فــــإذا أفــــادت  

y7≈oΨ ÷� s? r& uρ� Èd,ysø9$$Î/ �)أم لم تتصل بالضمير، نحو، )٤٨٤:� #’ tA r& ã�øΒr& «!$# �)٤٨٥(.  

 :إن أفــادت معنــى اإلعطــاء فهمزتهــا ممــدودة ســواء اتــصلت بالــضمير، نحــو: وعالمــة المــد

ãΝßγ9s?$ t↔sù� ª!$# �)٤٨٦(و ،� ô‰s) s9uρ y7≈oΨ ÷� s?# u �) أم لــــــم تتــــــصل بالــــــضمير، نحــــــو)٤٨٧ ، :� ’ tA# u uρ 

nο4θ Ÿ2 #ÏN �و، )٤٨٨(� 9$#“¨ u uρ # sŒ 4’ n1 ö�à) ø9$# …çµ ¤) ym �)٤٨٩(.  

  المبحث الرابع

  .المد بسبب السكون

ًالــسكون مــن األســباب الموجبــة للمــد إذا وقــع بعــده، وهــو إمــا أن يكــون الزمــا، أي ثابتــا فــي  ً
ٕما أن يكون عارضا يثبت في الوقف دون الوصل، واما أن يكون مخففا، واما أن ٕالوقف والوصل، وا ًٕ ً

  .ًيكون مشددا، ولكل أحكامه

*   *   *  

  .المد الالزم، والمدود الملحقة به: المطلب األول

ًأن يـــأتي بعـــد حـــرف المـــد، حـــرف ســـاكن أصـــلي، ســـكونه الزم وصـــال ووقفـــا:  تعريفـــه:ًأوال ً .
  :  بقوله-رحمه اهللا-ووصفه الحافظ ابن الجزري

                                                 

 ).٦٤(سورة الحجر، آية)٤٨٤(

 ).١(سورة النحل ، آية)٤٨٥(

 ).١٤٨(سورة آل عمران، آية)٤٨٦(

 ).٨٧(سورة الحجر، آية)٤٨٧(

 ).١٧٧(سورة البقرة، آية)٤٨٨(

 .٣٣٧-١/٣٣٦راجع هداية القاري).٢٦(سورة اإلسراء، آية)٤٨٩(



  ١٢٤

ْفالزم إن جاء بعد حرف مد   َ ِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ِ ٌ ِ ْساكن حالين وبالطول يمد*  َ َ ُ َِ  َ َِ ْ َ ُ ِ)٤٩٠(.  

المــد الــساكن الــالزم، أو المــد الــالزم، علــى تقــدير حــذف مــضاف؛ أي : وســماه ابــن الجــزري
ْمــد العــد: الــالزم ســكونه، أو لكونــه يلــزم فــي كــل قــراءة علــى قــدر واحــد، كمــا ســماه بكــسر العــين (ل ِ

ً؛ ألنه يعدل حركة تفصل بين الساكنين، والقراء مجمعون على مده مشبعا )وتسكين الدال ّ)٤٩١(.  

ًيقسم المـد الـالزم إلـى أربعـة أقـسام، تبعـا لحـال الهمـزة وموقعهـا، وقـد أجملهـا : أقسامه: ًثانيا
  :اإلمام الجمزوري بقوله

َْأقسام الزم لديهم أربعه   َ ََ ْ ْ ِ ِْ َ َ ٍ ُ ِوت*  ْ ْلك كلمي وحرفي معهَ َ ََ  ِ ْ َ ِ ِْ َْ  

ُكالهما مخفـف مثقـل   َ َّ َ ُّ ُ ٌَ َ ُ ُفهذه َأربعــة تفصـل*  ِ  ُ ٌ َ َ ْ ِ ِ َ َ
)٤٩٢(.  

وهو أن يأتي بعد حـرف المـد حـرف سـاكن مـدغم : المد الالزم الكلمي المثقل: القسم األول

èπ  �وجوبـــا فـــي كلمـــة،نحو ©% !$pt ø:$# �)و،)٤٩٣� π ¨z !$¢Á9$# �)لوقـــوع الجتمـــاع المـــد ًوســـمي كلميـــا )  ٤٩٤

ًوالسكون في كلمة واحدة، وسمي مثقال لوجـود التـشديد بعـد حـرف المـد، إذ الحـرف المـشدد أثقـل مـن 
  .)٤٩٥(المخفف

والفـرق بينـه وبـين القـسم األول أن الواقـع بعـد : المـد الـالزم الكلمـي المخفـف: القسم الثـاني
ة، وهـذا النـوع لـم يتحقـق  إال ،حرف سكون مخفف غير مـدغم، فـي كلمـة واحـد)٤٩٦(حرف المد واللين

                                                 

 ).٤٦ص(متن الجزرية في علم التجويد ) ٤٩٠(

 ) .١/٣١٧(نشر في القراءات العشر ال: انظر)٤٩١(

 .٢٣التحفة ص)٤٩٢(

 )١(سورة الحاقة، آية)٤٩٣(

 ).٣٣(سورة عبس، آية)٤٩٤(

 ). ٢١٨ص(، وأحكام قراءة القرآن )١/١٧٤(، ونهاية القول المفيد )١٦٢ص(التمهيد: انظر)٤٩٥(

 ).ءاآلن(ًلم يقع السكون بعد حرف مد ولين معا في كلمة واحدة ) ٤٩٦(



  ١٢٥

#!z≈t↔ø9: فــــــي كلمــــــة واحــــــدة وردت مــــــرتين فــــــي ســــــورة يــــــونس،هي u� ô‰s% uρ ΛäΨ ä. � وz≈t↔ø9!# u� ô‰s% uρ 

|MøŠ|Á tã �)وليس في القرآن غيرهما. )٤٩٧.  

  .ًوسمي كلميا، ألنه واقع في كلمة، ومخفف، النتفاء اإلدغام في سبب المد وهو السكون

 �:ف المد عن السكون؛ كأن يكون كل منهما في كلمة منفصلة، نحو إذا انفصل حر:تنبيه

“ Î� ÅÑ$ ym Ï‰Éfó¡yϑø9$# �)فيسقط حرف المد وصال اللتقاء الساكنين)٤٩٨ ،ً .  

ــل: القــسم الثالــث ــي المثق ــالزم الحرف وهــو أن يــأتي بعــد حــرف المــد حــرف ســاكن : ّالمــد ال
 �:    حـت بهـا بعـض الـسور نحــوأصلي مدغم في حرف، وال يكون هذا إال فـي الحـروف التـي افتت

$Ο!9# �)٤٩٩(،و� Οû¡Û �)ففي ) طا سين ميم(و)ألف الم ميم(،إذ أن هذه الحروف تلفظ بأسمائها)٥٠٠

هذه األمثلة توسط حرف المد في الالم وتبعه حرف سـاكن وهـو المـيم، ثـم ُأتبـع بمـيم أخـرى متحركـة 
 الـالزم المثقـل فيهـا، وكـذلك المثـال فتحقـق شـرط المـد) ّالمـيم: (فأدغمتا بميم واحدة مشددة فأصبحت

توســط حــرف المــد فــي الــسين وأتبــع بحــرف ســاكن وهــو النــون وتبعــه مــيم متحركــة فأدغمــت : الثــاني
  .فتحقق فيها شرط المد الالزم المثقل) ّسيميم: (االنون في الميم فصارت

ًوألن المد والسكون المشدد وقعا في حرف؛ سمي حرفيا، وألجل التـشديد سـمي مـثقال  فـصار ً
  .مد الزم حرفي مثقل: اسمه

                                                 

 )٩١و٥١(نسورة يونس، اآليتا)٤٩٧(

 ). ١٩٦(سورة البقرة، آية)٤٩٨(

 .فاتحة سورة البقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمتن، السجدة)٤٩٩(

 .فاتحة سورة الشعراء والقصص)٥٠٠(



  ١٢٦

وهـو كالـذي قبلـه، غيـر أن الـسكون الـذي يتبـع : المد الالزم الحرفـي المخفـف: القسم الرابع

 �و� X �:ً، يكون مخففا من غير إدغام، وهو كذلك فـي الحـروف نحـو)٥٠١(حرف المد أو اللين

üÉ �) ٥٠٢(والميم األخيـرة مـن ،� $Ο!9# وتقـرأ�) :ويقـال فيـه مـا قيـل فـي ) ومـيم( ، و)صـاد(، و)قـاف

  . ًالذي قبله، غير أنه يسمى مخففا، النتفاء اإلدغام في سبب المد وهو السكون

لــم يقــع إال فــي ثمانيــة حــروف، وجميعهــا ) المخفــف والمثقــل: ( الحرفــي بقــسميهوالمــد الــالزم
  :جاءت في فواتح السور كما قال صاحب التحفة

ْوالالزم الحرفي كل َأول السور َ  َ ٌ ُ *وجوده وفي ثمان انحصر ْ َ َ َُ ُْ ٍ َ ِ ُ ُ  

َيجمعها حروف كم عسل نقص  َ َُ َ ْ َ ُ َْ َُ ُ َ ْوعين ذو وجهين والطول َأخص* ْ َ ُ  َ َ َِ ْ َْ ٌ)٥٠٣(.  

" كـــم عـــسل نقـــص"فحـــروف المـــد الـــالزم بقـــسميه ثمانيـــة أحـــرف جمعـــت فـــي قـــول الجمـــزوري
 والقـــاف، الـــسين، والـــصاد، والعـــين،: (وهـــي" ســـنقص علمـــك"أو" نقـــص عـــسلكم" وجمعهـــا غيـــره فـــي

  ).والكاف، والالم، والنون

  :وأما مواضعها وحكم كل منه فهي كما يلي

مـــد الزم : ، وحكمهــا)٥٠٤ (� Οû¡Û �: وقعــت فـــي خمــسة مواضـــع فــي قولــه تعـــالى:الــسين

ـــــل و �حرفـــــي مثق û§Û�)٥٠٥(مخفـــــف باإلجمـــــاع و ،� û§ƒ فيهـــــا الوجهـــــان�)و)٥٠٦ ،�  $Οm ∩⊇∪ 

ý,û¡ÿã �)مخفف باإلجماع)٥٠٧ ،.  

                                                 

، والواقـع بعـد حـرف لـين وحـده �ص�و�ق�:السكون الواقـع بعـد حـرف المـد واللـين فـي الحـرف نحـو)٥٠١(
 .وسورة الشورىفال يكون إال في العين في فاتحة سورة مريم، 

 .فواتح سورتين  سميت باسميهما)٥٠٢(

 .٢٤التحفة ص)٥٠٣(

 .فاتحة سورتي الشعراء والقصص) ٥٠٤(

 .فاتحة سورة النمل) ٥٠٥(



  ١٢٧

üÈ �و:ي ثالثــة مواضــع  فــي قولــه تعــالى فوقعــت فــ:الــصاد ýϑ!9# �)٥٠٨(و ،� üÉ �)٥٠٩( ،

üÈ �  �:مخفف باإلجماع، أما: وحكمها في الموضعين  ÿè‹γ!2  ففيها الوجهان على خالف بـين

  .)٥١٠(القراء

� �: ووقعت في موضعين هما:العين üÈ ÿè‹γ!2 )٥١١(و ،�  $Οm ∩⊇∪  ý,û¡ÿã �) ٥١٢( ،

يمد أربع حركـات، وقـال بعـضهم : ار مده، فقال بعضهموهو مخفف باإلجماع، لكن مختلف في مقد
فيهـا حـرف لـين فقـط، ) عـين(ست حركـات، والوجهـان صـحيحان عنـد الجميـع، وسـبب الخـالف، ألن

وليس فيها مد، وذهب بعض العلماء إلى القصر، فمن قصرها نظـر إلـى أن زيـادة المـد مـن خـواص 
  .حرف المد، فإذا انتفى حرف المد انتفت الزيادة

وســطها نظــر إلــى انحطــاط رتبــة حــرف اللــين عــن حــرف المــد، فوســطها مــن أجــل أن ومــن 
  .يجعل مزية لحرف المد على اللين، ألنه أمكن منه

  .ومن أشبع المد في العين قاسها على نظائرها

                                                                                                                                 

ًفاتحة سورة يس، وفيه وجهان فعند من أدغمهـا بـالواو التـي بعـدها صـار المـد مـثقال، ومـن أظهرهـا ) ٥٠٦(
 .إلظهار، وله الوجهان من الطيبةًصار مخففا،وعند حفص من طريق الشاطبية، ليس له إال ا

 .فاتحة سورة الشورى) ٥٠٧(

 فاتحة سورة األعراف) ٥٠٨(

 ).ص(فاتحة سورة ) ٥٠٩(

في الذال التي بعدها حال الوصل، ) صاد(فمن أدغم الدال من  :وفيها الوجهان) مريم(فاتحة سورة) ٥١٠(
ًصار المد مثقال، ومن أظهرها، صار مخففـا، التخفيـف ولـيس لحفـص سـوى التخف وفـي حالـة الوقـف . يـفً

 فعند الجميع، تكون مخففة،

 .فاتحة سورة مريم) ٥١١(

 .فاتحة سورة الشورى) ٥١٢(



  ١٢٨

 úX 4 Éβ#uö�à)ø9$#uρ �في أول الشورى، و � ý,û¡ÿã �:وقعت في موضعين: والقاف

Ï‰‹Éfyϑø9$# � في فاتحة سورة)úX(والمد فيهما مخفف باإلجماع ،.  

، والمد فيها مخفف )٥١٣( üÈÿè‹γ!2 � �: وقعت في موضع واحد في قوله تعالى:الكاف

  .باإلجماع

ـــــالم  ، و     )٥١٤(� Ο!9#$ �: ًوقعـــــت فـــــي أربـــــع كلمـــــات تكـــــررت فـــــي ثالثـــــة عـــــشر موضـــــعا: ال

üÈ ýϑ!9#� �)٥١٥(و ،� �ýϑ!9# �)الزم الحرفــي المثقــل ، وهــذه الكلمــات الــثالث جميعهــا مــن المــد الــ)٥١٦

، وهــــذه الكلمـــة فــــي مواضــــعها الخمــــسة مـــن المــــد الــــالزم الحرفــــي )٥١٧(� �#9!�: باإلجمـــاع، والرابعــــة

  .المخفف باإلجماع

 �،و)٥١٨(� Ο!9#$ �: ً وقعت في خمس كلمات وتكررت فـي سـبعة عـشر موضـعا وهـي:الميم

üÈ ýϑ!9# �) ٥١٩(و،� �ýϑ!9# �) ٥٢٠(و،� Οû¡Û �) ٥٢١(و،�  $Οm �)مــــن المــــد الــــالزم وجميعهــــا) ٥٢٢ 

   .الحرفي المخفف باإلجماع

                                                 

 .فاتحة سورة مريم) ٥١٣(

 .فاتحة سورة البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة) ٥١٤(

 فاتحة سورة األعراف) ٥١٥(

 فاتحة سورة الرعد) ٥١٦(

 ).ٕ، وهود، ويسف، وابراهيم، والحجرسورة يونس: (فاتحة خمس سور، هي) ٥١٧(

 .فاتحة سورة البقرة، وآل عمران، والعنكبوت، والروم، ولقمان، والسجدة) ٥١٨(

 فاتحة سورة األعراف) ٥١٩(

 فاتحة سورة الرعد) ٥٢٠(

 .فاتحة سورتي الشعراء والقصص)٥٢١(



  ١٢٩

=úχ 4 ÉΟn �:  وقعت في موضع واحد في قوله تعالى:النون s) ø9$# uρ �  وفيها الوجهـان، فمـن

ًأدغمهـا فــي الـواو التــي بعدها،صـار المــد مــثقال، ومـن أظهرهــا صـار المــد مخففـا، ولحفــص الوجهــان  ً
  .من الطيبة،واإلظهار فقط من الشاطبية

  .)٥٢٣ (.ًيمد ست حركات لزوما باتفاق جميع القراء: حكمه: ًثالثا

  :ويستثنى من ذلك موضعين

فاتحة سورة آل عمران فإنها فـي حالـة الوقـف علـى المـيم تعامـل � Ο!9#$ �: الميم في: األول

: ًاألول المــد استــصحابا لألصــل،والثاني: معاملــة نظائرهــا، وأمــا إذا وصــلت بمــا بعــدها ففيهــا وجهــان
  .ركة الميم العارضة وهي الفتحة التي جيء بها للتخلص من التقاء الساكنينالقصر مراعاة لح

�:في: العين: الثاني üÈ ÿè‹γ!2� تحة سورة مريم، وفا� ,û¡ÿã � ، ،فاتحة سورة الـشورى

  .ففيها خالف بين العلماء بين القصر والتوسط والمد، وقد سبق الحديث عنها 

  .مد الفرق:  المدود الملحقة به: ًرابعا

لحق بالمد الالزم بقسميه المثقل، والمخفف، مد الفرق، الذي يـؤتى بـه للتفريـق بـين الخبـر وي
واالستفهام عند اجتماع همزة االستفهام مع همزة الوصل في كلمة واحدة، وقد أشار إليه الحافظ ابن 

  :الجزري، بقوله

ْوهمز وصل من كآهللا َأذن   ْ َِ ُِ ٍْ ْ َ َْأبدل لكل َأو فسهل*  ََ ْ َ َ ْ ٍ ُ ِ ِ ْ واقصرنْ َ ُ َْ)٥٢٤(.  

إذا دخلــت همــزة االســتفهام المفتوحــة علــى االســم المعــرف بــأل، وجــب إبقــاء همــزة : وصــورته
الوصل وامتنع حذفها لئال يلتبس االستفهام بالخبر،وال يجوز كذلك النطق بهمزة الوصل محققـة، بـل 

  .لف تسهيلها بين بين؛ أي بين الهمزة واأل:األول: يجوز فيها لجميع القراء وجهان

                                                                                                                                 

 ).حقافغافر، وفصلت، والشورى، والزخرف، والدخان، والجاثية، واأل(فاتحةالحواميم السبعة)٥٢٢(

، )١٧٨-١/١٧٤(، نهايــة القــول المفيــد)١٦٢ص(التمهيــد: للتوســع فــي موضــوع المــد الــالزم، انظــر)٥٢٣(
 ).٢٢٧-٢١٧ص(أحكام قراءة القرآن) ٣٤٩-١/٣٣٧(هداية القاري)  وما بعدها١٧٣ص(النبع الريان

 .٤٤محمد الزعبي ص: طيبة النشر، تحقيق)٥٢٤(



  ١٣٠

  .مد الفرق إبدالها حرف مد مع اإلشباع، وهذا هو :والثاني

  :وقد ورد في القرآن الكريم ثالث كلمات في ستة مواضع، وهي

È �: قوله تعالى:الكلمة األولى ø t�Ÿ2 ©%! !# u �)ووردت مرتين في سورة األنعام)٥٢٥ ، .  

#!!�: الكلمة الثانية uفي قوله تعالى:  ووردت مرتين�:� ª!!# u šχÏŒr& öΝä3 s9 �)و)٥٢٦ ،� 

ª!!# u î� ö� yz $̈Βr& šχθä. Î� ô³ç„ �)٥٢٧(.  

ألحقــت بالمــد الـالزم الكلمــي المثقــل، ألنهــا أخــذت صــورته،   وهـذه المواضــع األربعــة الــسابقة
  .ًفحرف السكون الذي جاء بعد المد في كل منها كان مشددا

�: الكلمة الثالثـة z≈t↔ø9!# u�)حكـم المـد الـالزم الكلمـي ، وهـي الكلمـة الوحيـدة التـي أخـذت)٥٢٨ 

  .المخفف، ووردت مرتين في سورة يونس

  .)٥٢٩(ً يمد  ست حركات لزوما في حالة اإلبدال:وحكم هذا المد

*   *   *  

  .المد العارض للسكون: المطلب الثاني

أن يقــع ســكون عــارض ألجــل الوقــف بعــد حــرف المــد واللــين، أو بعــد حــرف : تعريفــه: ًأوال
  :اللين وحده

ً العــارض للــسكون لعــروض ســببه فــي الوقــف وهــو الــسكون، إذ أنــه كــان مــدا وســمي بالمــد
  .ًطبيعيا قبل الوقف

                                                 

 .من سور األنعام) ١٤٤و١٤٣(اآليتان ) ٥٢٥(

 .من سورة يونس) ٥٩(يةاآل)٥٢٦(

 .من سورة النمل) ٥٩(األية) ٥٢٧(

 ).٩١(وآية)٥١(سورة يونس في موضعين، آية)٥٢٨(

 ).٣٢٤ص(أحكام قراءة القرآن) ٢/٥٠٢(، هداية القاري)١/١٨٨(نهاية القول المفيد:  انظر) ٥٢٩(



  ١٣١

ًأربعــا، والمــد ســت : حركتــان، والتوســط: الجــواز، فيجــوز القــصر:  وحكــم مــده:حكمــه: ًثانيــا
  .حركات، وهذا بإجماع القراء

ًويــستثنى مــن هــذه القاعــدة مــا كــان أصــله مــدا متــصال، فــال يجــوز فيــه القــصر،  ألن أصــله ً
  .ًواجبا، فال ينقص عن مقدار المد الواجب، مع جواز الزيادة عن ذلك حتى ست حركات

  :أحواله واألوجه الجائزة فيه، وتطبيقاته: ًثالثا

الفـتح (وله قبل السكون حاالت ثالث حسب الحركة الظاهرة على آخـره؛: الصحيح اآلخر.١

Ÿξsù šVöθ � :ًفــإذا كــان مفتوحـــا نحـــو) أوالكــسر والــضم وتنوينهمـــا sù �)أو منـــصوبا )٥٣٠ ،ً� Å_Uu‘ 

š Ïϑn=≈ yèø9$# �)ـــد  )٥٣١ ) ٦أو٤أو٢(، ففيــه ثالثــة أوجــه، فيوقــف عليــه بالــسكون المحــض فقــط، ويمــ

=ϑ‹Î̧$�:حركـات، وأمـا تنـوين الفـتح نحـو tã� ،فعنـد الوقـف عليـه، يـسقط التنـوين ويـستبدل بـألف مديـة 

قــد ســبق الحــديث عنــه فــي المــدود الملحقــة بالمــد ويمــد حركتــان فقــط، وهــو مــا يعــرف بمــد العــوض، و
  . الطبيعي


éøã�ø �:ًوأمــا إن كــان آخــره مكــسورا نحــو oΨ y™ öΝä3 s9 tµ •ƒ r& ÈβŸξs) ¨W9$# �)أو مجــرورا، نحــو )٥٣٢ ،ً

� Ú∅ ó¡ãm É>$ t↔yϑø9$# �)9 �: نحـــــو ً،أو منونـــــا)٥٣٣‘θ à
 xî 8Λ Ïm§‘ �)نحــــــو  أو تنـــــوين كـــــسر،)٥٣٤:� 

                                                 

 .من سورة سبأ) ٥١(اآلية )٥٣٠(

 .اآلية الثانية من سورة الفاتحة)٥٣١(

 ).٣١(سورة الرحمن، آية)٥٣٢(

 ).١٤(سورة آل عمران، آية)٥٣٣(

 ).٣٢(سورة فصلت، آية)٥٣٤(



  ١٣٢

Ç≈uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# �)يوقــف عليــه : األوجــه الثالثــة الــسابقة، والوجــه الرابــع:  ففيــه أربــع أوجــه ،)٥٣٥

  .)ورومك مثل وصلك:( بالروم ويمد حركتان فقط، ألن القاعدة تقول

�Šθ:ً وأمـــــــا إن كـــــــان آخـــــــره مـــــــضموما نحـــــــو à‰≈ tƒ�)نحـــــــو ً،أو مرفوعـــــــا،)٥٣٦ :� y‚$−ƒ Î) uρ 

Ú ÏètGó¡nΣ �)أو تنــــوين ضــــم، نحــــو)٥٣٧ ،:� ‘θ à
 xî íΟŠÏm§‘ �)األربعــــة :  ففيــــه ســــبعة أوجــــه،)٥٣٨

  ).٦أو٤أو٢(السابقة، والوقوف باإلشمام، ويمـد

األحـوال، لكـن األوجـه، ومقـدار المـد،  وهو كالـذي قبلـه مـن حيـث: ما كان آخره مهموزا. ٢

ä−θ �: ًفيها بعض االختالف؛ فإذا كان منصوبا نحـو Ý¡nΣ u !$yϑø9$# �)٥٣٩(أو مفتوحـا نحــو ،ً: � ô‰s) sù 

u !$t/ �)حركات) ٦أو٥أو٤(يه ثالثة أوجه، فيوقف عليه بالسكون المحض فقط، ويمد، فف)٥٤٠ .  

�ًوأمـــا إن كـــان آخـــره مكـــسورا نحـــو Ï Iω 'ρé&�)4 �:نحـــو ً،أو مجـــرورا أو تنـــوين كـــسر،)٥٤١’ n? tã 

& !# uθ y™ �)أن يوقـف عليـه : األوجه الثالثـة الـسابقة، والوجـه الرابـع والخـامس: ، ففيه خمسة أوجه )٥٤٢

أو خمس حركات، ألن هـذا مقـدار مـده فـي حالـة الوصـل، وعنـد مـن يمـد المتـصل بالروم ويمد أربع 

                                                 

 .اآلية الثانية من سورة الفاتحة)٥٣٥(

 ).٥٣(سورة هود، آية)٥٣٦(

 .اآلية الخامسة من سورة الفاتحة)٥٣٧(

 .من سورة البقرة) ١٧٣(اآلية )٥٣٨(

 ).٢٧(سورة السجدة، آية)٥٣٩(

 ).١٦(سورة األنفال، آية)٥٤٠(

 ).١١٩(سورة آل عمران، آية)٥٤١(

 )١٠٩(سورة األنبياء، آية)٥٤٢(



  ١٣٣

وهذا الوجه موجود عند حفص لكن مـن . ست حركات فله فيه وجه سادس، وهو الروم ست حركات
  .طريق الطيبة

�:ًوأما إن كان آخره مضموما نــحو !$yϑ|¡≈ tƒ uρ�)نحـو ً،أو مرفوعـا، ،)٥٤٣    :� yϑÏ9 â !$t±o„ 

�: وين ضم، نحو، أو تن)٥٤٤(� !# uθ y™�)الخمسة السابقة، وثالثة أخـرى هـي : ، ففيه ثمانية أوجه)٥٤٥

حركـات، وكـذلك فيـه وجـه تاسـع عنـد مـن يمـد المتـصل سـت )٦ أو ٥ أو ٤(الوقـوف باإلشـمام، ويمـد
  .حركات وهو الروم ست حركات كما تقدم قبله

حــض فقــط، بعــد أن وهــذا النــوع يوقــف عليــه بالــسكون الم: مــا كــان آخــره تــاء مربوطــة. ٣
 ٤أو ٢(تــستبدل التــاء المربوطــة بهــاء ســاكنة بغــض النظــر عــن حركتــه قبــل الــسكون العــارض، ويمــد

nο4θ �: ، نحـــــــــو)٦أو n= ¢Á9$# �)و)٥٤٦،� Íο4ρy‰tóø9$$Î/�)و)٥٤٧ ،�π1 u‘öθ −G9$#�)ـــــــــروم )٥٤٨ ، ووجـــــــــه امتنـــــــــاع ال

كانــت الحركــة فــي واإلشــمام هــو أن الهــاء مبدلــة مــن التــاء، والــروم واإلشــمام ال يــدخالن فــي حــرف 
  .غيرة، وألن فائدة الروم واإلشمام هي بيان أصل الحركة قبل سكونها، والعلة هنا منتفية

ًأن المد العارض للسكون الذي آخره تاء مربوطة وقبلها ألف يمـد مـدا طـويال سـت : وقيل ً
  .)٥٤٩(وهذا لجميع القراء) الصالة، والزكاة، والحياة(حركات مثل 

                                                 

 ).٤٤(سورة هود، آية)٥٤٣(

 .من سور البقرة) ٢٨٢(اآلية: من مواضعها)٥٤٤(

 ).٦(سورة البقرة، آية)٥٤٥(

 ).٣(من مواضعه سورة البقرة، آية) ٥٤٦(

 ).٢٨(سورة الكهف، آية)٥٤٧(

 ).٦٥(من مواضعها سورة آل عمران، آية) ٥٤٨(

 )٣٢١-١/٣٢٠(هداية القاري.ي النجوم الطوالعًما ذكره المرصفي نقال عن المارغني ف:انظر) ٥٤٩(



  ١٣٤

;çµ9u: وذلــك نحــو: ميرمــا كــان آخــره هـــاء ضــ. ٤ tGô_$#� �)و، )٥٥٠$tΒ� çνθè= yèsù �)و   ،)٥٥١ 

�µ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθ Î/�)٥٥٢(،� Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹Ïù �)٦أو٤أو٢(، فقد اتفق القراء على مده بالـسكون المحـض)٥٥٣ (

   :، لكنهم اختلفوا في األوجه الباقي التي فيها الروم واإلشمام على ثالثة أقوال

  .ًقامنع الروم واإلشمام مطل: األول

  .ًجواز الروم واإلشمام مطلقا: الثاني

إذا :  التفصيل، وهو مذهب أكثر المحققين، وبه أخذ الحافظ ابـن الجـزري، وحاصـله:الثالث

%çνθè �: وقــع قبــل الهــاء واو ســاكنة نحــو Ìh�ym �)٥٥٤ (أو يــاء ســاكنة نحــــو ، :�µ‹ÏèÅÊö‘r&�)ســواء )٥٥٥ ،

&çν÷ρr: ، نحوأكانتا مديتين، كالمثالين السابقين أم لينيتين u‘� �)و، )٥٥٦�µ ÷ƒ t$ Î!≡ uθ Ï9�)فيمتنع الروم )٥٥٧ ،

ٕواإلشمام، هذا بالنسبة للمد، وان سبقت الهاء بكسرة أو ضمة، فيمتنع الروم والمد، لعدم وجود حرف 
  .ًالمد أصال

ثالثــة بالــسكون المحــض    : ســبقت الهــاء المــضمومة بــألف مديــة، ففيهــا ســبعة أوجــهأمــا إذا 
  .شمام، وبالروم حركتانومثلها باإل) ٢،٤،٦(

ذا ســبقت بفتحــة أو ســاكن صــحيح ففيهــا الــروم واإلشــمام ولــيس فيهــا مــد لعــدم وجــود وأمــا إ
  .ًحرف المد أصال

                                                 

 ).١٢١(سورة النحل، آية) ٥٥٠(

 ).١١٢(سورة األنعام، آية ) ٥٥١(

 ).١٥(األحقاف، آية ) ٥٥٢(

 ).٢(سورة البقرة، آية ) ٥٥٣(

 ).٢٤(سورة العنكبوت، آية ) ٥٥٤(

 ).٧(سورة القصص، آية ) ٥٥٥(

 ).٢٤(سورة األحقاف، آية ) ٥٥٦(

 ).١٧(سورة األحقاف، آية ) ٥٥٧(



  ١٣٥

#) �:ًالــــواو المتحركــــة بــــالفتح وصــــال والواقعــــة بعــــد ضــــم نحــــو: تنبيــــه uθ è= ÷GtF Ïj9 ã�)واليــــاء )٥٥٨ ،

z �:ًالمتحركــة بــالفتح وصــال والواقعــة بعــد كــسر نحــو ÅÓø) u‹Ïj9 �)عنــد الوقــف، ال يوقــف عليهمــا )٥٥٩ ،

بالسكون الصحيح، ألنهما تحوال إلى حرفي مد، إذ الواو صارت ساكنة بعـد ضـم، واليـاء سـاكنة بعـد 

uθ �: كــسر، بعكــس مــا لــو كــان قبلهمــا ســاكن نحــو ôγ s9 �)و)٥٦٠ ،� Ä ór uθ ø9$$Î/�)فيوقــف عليهمــا )٥٦١ ،

  .بالساكن الصحيح

وهـذا يكـون فـي المـد الـالزم الكلمـي المثقـل : لمتطـرفالوقوف على المد الالزم الكلمـي ا .٥

�u :فقـط، نحـو ö� xî � 9h‘!$ŸÒ ãΒ �)و)٥٦٢ ،� ¤∃ !# uθ ّفـالوقف علـى هـذا النـوع ال يكـون إال بالمـد ) ٥٦٣(� ¹|
ٕالطويل، كما في الوصل عمال بـأقوى الـسببين، وهـو الـسكون المـدغم، والغـاء الـسبب الـضعيف وهـو  ً

 uθ|¹#!∃¤ �: ًقوف على الصحيح اآلخر فإن كان منصوبا نحوالسكون العارض، وتعامل معاملة الو

ًبالــسكون مــع التــشديد ويمــد ســت حركــات لزومــا،  الوقــوف عليهــا: فلــيس فيــه ســوى وجــه واحــد وهــو�
  .دون روم أو إشمام

ًوان كان  مجرورا نحو ٕ: u� ö� xî � 9h‘!$ŸÒ ãΒ بـالروم : األول كالذي قبله، والثاني: ، ففيه وجهان�

  .ًكات لزومامع المد ست حر

                                                 

 ).٣٠(سورة الرعد، آية ) ٥٥٨(

 ).٤٢(سورة األنفال، آية ) ٥٥٩(

 ).٦(سورة لقمان، آية ) ٥٦٠(

 ).٤٥(سورة األنبياء )٥٦١(

 ).١٢(سورة النساء، آية ) ٥٦٢(

 ).٣٦(سورة الحج، آية ) ٥٦٣(



  ١٣٦

ًوان كــــان مرفوعــــا نحــــو ٕ :� Aβ!$y_ �)الوجهــــان الــــسابقان، والوجــــه : ، ففيــــه ثالثــــة أوجــــه)٥٦٤

  .ًباإلشمام مع المد ست حركات لزوما: الثالث

*   *   *  

  .مد اللين العارض للسكون: المطلب الثالث

 . الوقـــف علـــى آخـــر حـــرف متحـــرك بالـــسكون العـــارض المـــسبوق بحـــرف لـــين:ًأوال تعريفـــه
  .  لخروجها من الفم بسهولة ويسر من غير كلفة على اللسان:ت حروف اللين بذلكوسمي

  حرفان هما الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما:حروفه :ًثانيا

  :-رحمه اهللا-  قال الجمزوري

َواللين منها اليا وواو سكنا    ُ ٌ ََ ُ ِإن انفتاح قبل كل ُأعلنا*  ّ ِْ ْ ُ َ َ ٌ َ ْ ِ ِ)٥٦٥(.  

  :له حالتان: حواله وتطبيقاتهأ: ًثالثا

 � �:أن يقع بعد حرف اللين همز، نحو: األولى ó x« و� þθ ß™�.  

��: أن يقــع بعــد حــرف اللــين أحــد الحــروف األخــرى غيــر الهمــز، نحــــو: الثانيــة ö�  � و�9$#¡¡

ì∃ öθ yz � وال فـرق بـين الحـالتين عنــد القـراء، باسـتثناء ورش مـن طريــق األزرق، فإنـه يقـرأ المهمــوز ،

  . بالتوسط واإلشباع حال الوصل والوقف، وقرأ باقي القراء ومنهم حفص بالقصر حال الوصل

ــا ً الجــواز اتفاقــا، واختلــف فــي مقــدار مــده، فمــنهم مــن ذهــب إلــى القــصر، ولــم :حكمــه: ًثالث
   .)٥٦٦(يجيز التوسط واإلشباع

زيـد مـد التفصيل، وهو معتمد على مقدار مد العـارض للـسكون، فـال ي: ومذهب ابن الجزري
  :اللين بحال عن المد العارض وخالصة قوله

                                                 

 ).٧٤و٥٦و٣٩(سورة الرحمن، اآليات ) ٥٦٤(

 ).٢٤(سورة األحقاف، آية ) ٥٦٥(

 ).٣٥٤-١/٣٥٣(اية القاريوهد) ١/١٨٩(نهاية القول المفيد: انظر) ٥٦٦(



  ١٣٧

إذا كــان القـــارئ ممـــن يقـــصر مـــد اللـــين، يجــوز لـــه أن يمـــد المـــد العـــارض للـــسكون باألوجـــه 
  ).القصر والتوسط واإلشباع( الثالثة

ٕواذا كان يمد اللين أربع حركات، ففي هذه الحالة ال يجوز له أن يمد العارض للـسكون أقـل 
  .التوسط واإلشباع فقطمن أربع، فيجوز له 

وأمـــا إذا أشـــبع مـــد اللـــين، فـــال يجـــوز لـــه فـــي المـــد العـــارض للـــسكون ســـوى وجـــه واحـــد وهـــو 
اإلشباع؛ وذلك ألن مد اللين أضـعف مـن المـد العـارض للـسكون فـال يجـوز أن يمـد إال مثلـه أو أقـل 

  . أكثر.ًمنه عمال بأقوى السببين

*   *   *  

  المبحث الخامس

  .لقوةترتيب المدود بحسب ا

*   *   *  

  .فائدة معرفة هذه المراتب: المطلب األول

في ختام هذا الفصل البد لنا من معرفة مراتب المدود وأسـبابها، مـن حيـث القـوة والـضعف، 
وفائــدة هــذا الموضــوع حتــى نــتمكن مــن تقــديم األقــوى علــى األضــعف إذا اجتمــع مــدان فــي كلمــة أو 

  . موضع واحد

لفرعــي، أحــدهما أقـوى مــن اآلخــر، فنقـدم الــسبب األقــوى علــى كـذلك إذا اجتمــع ســببان للمـد ا
  .السبب األضعف

  .مراتب المدود: المطلب الثاني

  :وأما مراتب المدود فهي خمسة، وترتيبها حسب القوة هو كما يلي

  ).أقواها(المد الالزم. ١

  .المد الواجب المتصل. ٢

  .المد العارض للسكون. ٣

  .المد الجائز المنفصل. ٤



  ١٣٨

  .بدلمد ال. ٥

  :وقد أجملها صاحب آللىء البيان بقوله

ْأقوى المدود الزم فما اتصل    ٌ ْفعارض فذو انفصال فبدل*  ِ َ ٌََ ٍَ َ ِ ْ ِ)٥٦٧(.  

  .ترتيب أسباب المد بحسب القوة : المطلب الثالث

مثلمــا أن المراتــب تتفــاوت فــي القــوة والــضعف ، فــإن األســباب كــذلك، وترتيبهــا حــسب القــوة 
  :كما يلي

ًلثبوتـه وصـال ووقفـا واجتماعـه مـع حـرف المـد فـي كلمـة واحـدة، والجمـاع القـراء السكون . ١ ً
  .على مده ست حركات

ًالهمزة التي هي سبب المد المتصل، لثبوتها وصال ووقفا واجتماعها في حرف المـد فـي . ٢ ً
ٕكلمة واحدة، واجماع القراء على مده وان اختلفوا في مقداره ٕ.  

  .حرف المد في كلمة واحدةالسكون العارض الجتماعه مع . ٣

  .الهمزة التي هي سبب المد المنفصل النفصالها عن حرف المد واختالف القراء في مده.٤

  .)٥٦٨(الهمزة التي هي سبب مد البدل وهي أضعف األسباب، لتقدمها على حرف المد.٥

  الباب الرابع

  الحـــــــروف

*   *   *  

  الفصل األول

  مخارج الحروف وألقابها 

   *   **  

                                                 

 ).١٢ص(نقال عن آللىء البيان ) ١/٣٥٠(هداية القاري) ٥٦٧(

 ).٢٢٨ص(أحكام قراءة القرآن : انظر) ٥٦٨(



  ١٣٩

  المبحث األول

  معنى الحروف وأقسامها

*   *   *  

  :معنى الحروف: المطلب األول

حـرف الجبـل؛ وهـو : الطرف، وحرف كل شيء طرفه وشفيره وحده، ومنـه: الحرف في اللغة
النجيبـة : شقاه، وحـرف الـسفينة والجبـل  جانبهمـا، و الحـرف مـن اإلبـل: أعاله المحدد، وحرفا الرأس

هــي : األســفار، شــبهت بحــرف الــسيف فــي مــضائها ونجائهــا ودقتهــا، وقيــلالماضــية التــي أنــضتها 
  .أحرف، وحروف، وحرفة: والجمع. الضامرة الصلبة

هو أحد حروف الهجاء، واألداة التي تسمى الرابطة ألنها تربط االسم باالسم، : والحرف    
يـة فـي الكـالم لتفرقـة كـل كلمـة بنيـت أداة عار:  والفعل بالفعـل؛ كعـن، وعلـى ونحوهمـا، قـال األزهـري

حتــى، وهــل، وبــل، ولعــل، وكــل : ٕالمعــاني فاســمها حــرف وان كــان بناؤهــا بحــرف أو فــوق ذلــك مثــل
هذا في حرف ابن مـسعود؛ أي فـي قـراءة ابـن :  كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا، تقول

ث مــن قولــه عليــه القــراءة التــي تقــرأ علــى أوجــه، ومــا جــاء فــي الحــدي: مــسعود ابــن ســيده، و الحــرف
  .)٥٦٩(أراد بالحرف" نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف: "السالم

حرف :   هو الصوت المعتمد على مخرج محقق أو مقدر، والمراد بالحرف:وفي االصطالح
  .)  ٥٧٠(" المبنى من الحروف الهجائية، ال حرف المعنى مما هو مذكور في كتب العربية

  .تماد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين ما كان له اع:فأما المحقق

فهو الذي ال يعتمد علـى شـيء مـن ذلـك، وهـو الهـواء الـذي فـي داخـل الحلـق : وأما المقدر 
  .والفم

  .)٥٧١ ( ومادة الحرف هو الصوت؛ وهو هواء متموج بتصادم جسمين

                                                 

 ).٤٣-٩/٤١( لسان العرب:انظر) ٥٦٩(

 . ٣٤نهاية القول المفيد ص) ٥٧٠(

 ).١/٤٥(وهداية القاري ) ١/٣٤(نهاية القول المفيد: انظر) ٥٧١(



  ١٤٠

*   *   *  

  :تقسم الحروف إلى قسمين: أقسام الحروف: المطلب الثاني

أ، ب، ت، ث، ج،ح، :  ( أحـرف الهجـاء المعروفـة، وهـي:الحروف األصـلية: القسم األول
وعــــددها ) خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـــــ، و،  ي

  .ًتسعة وعشرون حرفا، ويخرج كل منها من مخرج واحد

 مخـرجين مـن مخـارج وهـي األحـرف التـي تخـرج مـن بـين: الحـروف الفرعيـة: القسم الثـاني
ومخــرج : "ّالحـروف األصـلية، وعرفهــا مكـي بــن أبـي طالــب صـاحب الرعايـة فــي تجويـد القــراءة بقولـه

وقــد ورد فــي القــرآن " كــل حــرف مــن هــذه األحــرف متوســط بــين مخرجــي الحــرفين اللــذين اشــتركا فيــه
  :الكريم ثمانية أحرف من هذا النوع، خمسة متفق عليها، وثالثة مختلف فيها، وهي

الهمــزة، والحــرف المجــانس : وهــي الهمــزة المتولــدة مــن حــرفين، همــا: الهمــزة المــسهلة. ١
  ).واأللف إن كانت مفتوحة، أو الواو إن كانت مضمومة، أو الياء إن كانت مكسورة( لحركتها

 ولم يسهل حفص إال الهمزة الثانية في كلمة َ ُ :�‘ Ïϑyg õƒ−# u�)٥٧٢(.  

ُالصاد المشمة صوت الزاي.٢  َ وهي المتفرعة عن الصاد الخالصة وعن الزاي، إال أن  :ُ

�xÞ≡u �:صوت الصاد أغلب، نحو Å_Ç9$#و� � ä−y‰ô¹r& في قراءة حمزة وغيره�.  

ـــــواو. ٣ ُاليـــــاء المـــــشمة صـــــوت ال  َ ـــــصة، نحــــــو :ُ ـــــرع عـــــن الحركـــــة الخال  %Ÿ≅ŠÏ �:واإلشـــــمام ف

  . في قراءة الكسائي وغيره ��Ù‹Ïîو�

لمتولدة من األلـف الخالـصة واليـاء المحـضة، فـال هـي ألـف وهي األلف ا: األلف الممالة.٤
  .وال هي ياء

                                                 

 ). ٤٤(سورة فصلت، آية ) ٥٧٢(



  ١٤١

ــة قــسمان تميــل إلــى : تميــل إلــى اليــاء أكثــر، والــصغرى:  كبــرى وصــغرى؛ فــالكبرى:واإلمال

ْاأللف أكثر، ولم يمل حفص إال كلمة واحدة هي ِ ُ :�$yγ1 1�øg xΧ�)إمالة كبرى)٥٧٣،.  

ـــــف المفخمـــــة. ٥ : هـــــا، كـــــأحرف االســـــتعالء، نحــــــووهـــــي التابعـــــة لحـــــرف مفخـــــم قبل: األل

�π ¨z !$¢Á9$#والـــراء حـــال تفخيمهـــا، نحـــو�  :� |M÷ƒ u u‘r& � ـــة المفتـــوح والمـــضموم مـــا  والم لفـــظ الجالل

#$!ª �: قبلهــــا، نحــــــو uρ � ،واأللفـــــات الواقعـــــة بعـــــد الالمـــــات التـــــي يغلظهـــــا ورش، نحـــــو :nο4θ n= ¢Á9$#� 

  .وغيرها، وهذه الخمسة متفق عليها�

الواقعــة فــي لفــظ الجاللــة المفتــوح أو المــضموم مــا قبلهــا، والالمــات التــي : الــالم المفخمــة.٦

=zΝn �: يفخمها ورش، نحو sß � ،و�ìn= ôÜ tΒ�، و�$pκtΞöθ n= óÁ tƒوغيرها� .  

  :النون الساكنة والتنوين حال اإلدغام بغنة، وحال اإلخفاء.٧

  )وهذا عند الطيبي فقط( .الميم الساكنة حال اإلدغام، واإلخفاء. ٨

  .ّ مختلف في عدها بين الحروف الفرعية:ثة األخيرةوالثال

وقــال : " وقــد نقــل الــشيخ محمــد مكــي نــصر أقــوال بعــض العلمــاء حــول هــذا الموضــوع فقــال
وزاد القاضــي، الــالم المفخمــة والنــون المخفــاة، وهــو وهــم، إذ لــيس فيهمــا شــائبة : الحلبــي فــي شــرحه

م الم مغلظـة، والنـون نـون مخفـاة مخرجهـا حرف آخـر، ولـم يقعـا بـين مخـرجين غايـة األمـر، أن الـال
الخيــشوم، وكونهــا ذات مخــرجين فــي حــالتين مختلفتــين؛ أعنــي حالــة إخفائهــا وعــدمها، غيــر كونهــا 

والمـيم المـسكنة : ثـم أضـاف" ًخارجة مما بين مخرجين في حالة واحـدة فـال تكـون مـن الفرعيـة أصـال
أصلية، إذا أدغمت أو أخفيت كانت فرعيـة، حكمها كحكم النون المخفاة وهو أنها إذا أظهرت تكون 

  . )٥٧٤(أي ناقصة، وانفرد الطيبي بذكر هذا الحرف ولم أره لغيره

*   *   *  

                                                 

 ). ٤١(سورة هود آية ) ٥٧٣(

 ). ٣٧ص(نهاية القول المفيد) ٥٧٤(



  ١٤٢

  المبحث الثاني

  مخارج الحروف العامة ومذاهب العلماء فيها

*   *   *  

  :معنى المخرج: المطلب األول

خـراج وقـد أخرجـه نقيض الدخول، خرج يخرج خروجا ومخرجا فهو خـارج وخـروج و: الخروج
خـــرج مخرجـــا حـــسنا، وهـــذا : قـــد يكـــون المخـــرج موضـــع الخـــروج  يقـــال:  وخـــرج بـــه، قـــال الجـــوهري

%è≅ �:أخرجـه،قال تعــالى: مخرجـه، وأمـا المخـرج فقـد يكـون مـصدر قولـك uρ Éb> §‘  Í_ù= Åz ÷Šr& Ÿ≅yz ô‰ãΒ 

5−ô‰Ï¹  Í_ô_Ì�÷z r& uρ yl t�øƒ èΧ 5−ô‰Ï¹ �)٥٧٥ .(  

: ، زاد القـسطالني)٥٧٦(ه الموضـع الـذي ينـشأ منـه الحـرفأنـ :عرفـه الـداني: وفي االصـطالح
محــل ظهــور الحــرف الــذي ينقطــع عنــده صــوت النطــق بــه، : ، وقيــل)٥٧٧(وهــو الحيــز المولــد للحــرف

  محقق، ومقدر وقد سبق بيان كل منها: ، والمخارج نوعان)٥٧٨(فيتميز به عن غيره

  :مخارج الحروف العامة:  المطلب الثاني

  :خارج الحروف العامة وما يتفرع عنهااختلف العلماء في عدد م

فــذهب الخليـــل بــن أحمـــد، وأكثــر النحـــويين والقــراء، ومـــنهم الحــافظ ابـــن الجــزري، إلـــى أنهـــا 
ًخمسة مخارج رئيسة يتفرع عنها سبعة عشر مخرجا فرعيا، وهي كما يلي ً:  

  . وهو مخرج واحد:الجوف .١

 .ويتفرع عنه ثالثة مخارج: الحلق .٢

 .مخارجويتفرع عنه عشرة : اللسان .٣

                                                 

 ). ٢/٢٤٩(لسان العرب: من سورة اإلسراء، وانظر) ٨٠(اآلية)٥٧٥(

  ١٦التحديد ص) ٥٧٦(

 ). ١/١٨٢(لطائف اإلشارات) ٥٧٧(

 ). ١/٦١(هداية القاري) ٥٧٨(



  ١٤٣

 .ويتفرع عنهما مخرجان: الشفتان .٤

 .وهو مخرج واحد: الخيشوم .٥

فــذهبوا إلـــى أن المخـــارج العامــة أربعـــة فقـــط، بحيــث أســـقطو الجـــوف، ووزعـــوا أمـــا البـــاقون 
  .حروفه على باقي المخارج، وهؤالء اختلفوا فيما بينهم في تحديد عدد المخارج الفرعية

ًإلــى أنهــا ســتة عــشر مخرجــا، فلــم يــستثنوا إال فــذهب ســيبويه، ومــن تابعــه، ومــنهم الــشاطبي 
  .الجوف

أمــا قطــرب، والجرمــي، وابــن كيــسان، وابــن زيــاد الفــراء، ومــن تــابعهم إلــى أنهــا أربعــة عــشر 
ًمخرجـــا، بحيـــث أســـقطوا الجـــوف، كالـــذين قـــبلهم، ثـــم جعلـــوا مخـــارج اللـــسان ثمانيـــة بـــدال مـــن عـــشرة،  ً

  .ًاًوجعلوا مخارج الالم والنون والراء مخرجا واحد

المــذهب األول هــو المــذهب المختــار، والــذي اختــاره اإلمــام ابــن الجــزري، وعليــه : التــرجيح
  :معظم القراء، وقد أشار ابن الجزري لذلك بقوله

ْ   مخارج الحروف سبعة عشر   َ َ ُ َُ َ َْ ِ ُ ِ َ َعلى الذي يختاره من اختبر*  َ َ ََ ْ ْْ ُ ُ َ)٥٧٩(.  

*   *   *  

  المبحث الثالث

  مخارج الحروف التفصيلية

*   *   *  

  :التعريف باألسنان وأسمائها ومواضعها: المطلب األول 

قبــل الكــالم عــن مخــارج الحــروف بــشكل تفــصيلي، ال بــد لنــا مــن معرفــة أســماء األســنان،  
ومواضــع كــل منهــا، ألن لهــا عالقــة وثيقــة بتحديــد مخــارج الحــروف، وخاصــة مخــرج الــضاد، والــالم 

  .وغيرهما

  :ًاثنان وثالثون سنا مقسمة إلى ستة أقسام: وعدد أسنان اإلنسان الطبيعي

  .اثنتان من فوق، واثنتان من تحت: وهي األربعة األمامية:  الثنايا:ًأوال

                                                 

 ). ٣١ص(متن الجزرية ) ٥٧٩(



  ١٤٤

وهي األربعة التي تلـي الثنايـا واحـدة مـن أعلـى وواحـدة مـن أسـفل فـي كـل :  الرباعيات:ًثانيا
  .جانب

كـــل جانـــب فـــي األعلـــى  وتلـــي الرباعيـــات واحـــدة مـــن -ًأيـــضا-وهـــي أربعـــة:  األنيـــاب:ًثالثـــا
  .واألسفل

  .وهي أربعة وتلي األنياب:  الضواحك:ًرابعا

  .ثالثة من فوق وثالثة من تحت في كل جانب: ًوهي اثنا عشر ضرسا:  الطواحن:ًخامسا

وهــي األربعــة األخيــرة واحــد مــن أعلــى وواحــد مــن أســفل فــي كــل جانــب، : النواجــذ: ًسادســا
ًا تنبت في مرحلة البلوغ وما بعدها، وقـد ال تنبـت مطلقـا أضراس العقل، ألنه: وبعض الناس يسميها

  .عند بعض الناس

الكــسر، : القطــع، واألنيــاب وظيفتهــا: ولألســنان ثــالث وظــائف؛ فالثنايــا والرباعيــات وظيفتهــا
  .الطحن، ولذلك نجد كل منها تتناسب مع وظيفتها التي خلقت من أجلها: واألضراس وظيفتها

*   *   *  

  

  

  :الجـــــــوف: المطلب الثاني

 )٥٨٠(بطنــــه:  المطمــــئن مــــن األرض، وجــــوف اإلنــــسان:الجــــوف فــــي اللغــــة :تعريفــــه: ًأوال
ُوالجوف َ ٌمصدر لكل شيء أجوف وشيء مجوف أي جوف وفيه تجويف: َ ٌِ  َ ُ ُ َ ْ

)٥٨١(.  

  .)٥٨٢( جوف الحلق والفم، وهو الخالء الداخل فيهما:وفي االصطالح

رج مقــدر، ويخــرج مــن الجــوف حــروف المــد  كمــا مــر معنــا فــإن الجــوف مخــ:حروفــه :ًثانيــا
هـــي األلـــف الـــساكنة المفتـــوح مـــا قبلهـــا، والـــواو الـــساكنة المـــضموم مـــا قبلهـــا، واليـــاء الـــساكنة ،الثالثـــة

                                                 

 ).٩/٣٤(لسان العرب)٥٨٠(

 ) ١/٥٠(مختار الصحاح) ٥٨١(

 ). ٤٠-١/٣٩(ية القول المفيدنها) ٥٨٢(



  ١٤٥

المكـــسور مــــا قبلهــــا، وتــــسمى حــــروف مـــد ولــــين، ألنهــــا تخــــرج بامتــــداد مـــن غيــــر كلفــــة ولــــين علــــى 
ه كـسائر الحـروف، بـل ينتهـين بانتهـاء اللسان،التساع مخرجها،    فليس لهن حيز محقق ينتهين إلي

  .الهواء، ولذلك يقبلن الزيادة والنقصان

*   *   *  

  :وفيه ثالثة مخارج فرعية: الحلق :المطلب الثالث

  ).الهمزة والهاء:( أقصى الحلق مما يلي الصدر، ويخرج منه حرفان:األول

  ).العين والحاء: ( ويخرج منه حرفان:  وسط الحلق:الثاني

  ).الغين والخاء: (ويخرج منه حرفان: دنى الحلق أقربه للفم أ:الثالث

*   *   *  

   :اللسان :المطلب الرابع

  :ويقسم  اللسان إلى أربعة أقسام، وفيه عشرة مخارج

  : أقصى اللسان، وفيه مخرجان:ًوال أ

أقصى اللسان، أي أبعده مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك األعلـى، ويخـرج منـه . ١
  .قاف، وهي قريبة من الحلق بعيدة عن الفمحرف ال

أقــصى اللــسان ممــا يلــي الحلــق مــع مــا يحاذيــه مــن الحنــك األعلــى تحــت مخــرج القــاف . ٢
َوانما جعـل أقـصى اللـسان مخـرجين لحـرفين فـي حـين جعـل أقـصى . ًقليال، ويخرج منه حرف الكاف ِ ُ ٕ

وهنــاك بعــد بــين موضــع الحلــق مخــرج واحــد لحــرفين، ألن أقــصى اللــسان أطــول مــن أقــصى الحلــق، 
ًالقاف والكاف، في حين أن موضع الهمز والهاء، قريب، ولـذلك اعتبـر أقـصى الحلـق مخرجـا واحـدا  ً

  . لحرفين

: مـع مـا يليـه مـن الحنـك األعلـى، وفيـه مخـرج واحـد لثالثـة أحـرف همـاوسـط اللـسان : ًثانيا
َيــــود: (ًة مطلقــــا، نحــــوغيــــر المديــــة؛ أي المتحركــــ: والمقــــصود باليــــاء) الجــــيم، والــــشين، واليــــاء( أو ) َ

ْالساكنة وما قبلها مفتوح نحو خير:اللينية َ.( 

  :حافتي اللسان، وفيهما مخرجان: ًثالثا



  ١٤٦

 أول إحــدى حــافتي اللــسان ومــا يليهــا مــن األضــراس العليــا التــي فــي الجانــب األيــسر أو .١
يـسرى أسـهل، األيمن، ويخرج منها حـرف واحـد وهـو الـضاد المعجمـة، ويكـون خروجهـا مـن الجهـة ال

 وعمـــر بـــن الخطـــاب �ًومـــن اليمنـــى أصـــعب، ومـــن الحـــافتين معـــا أصـــعب وأعـــسر، وكـــان النبـــي
ًيخرجانه من الحافتين معا، وهذا نادر، والضاد من أصعب الحروف مخرجا وأشدها على اللسان ً.  

ًوحتـــى يلفـــظ القـــارئ الـــضاد علـــى وجههـــا البـــد مـــن أن يلـــصق الحافـــة التـــصاقا محكمـــا بمـــا  ً
 األضراس العليا، ويطبق وسط ظهر اللسان على الحنك األعلى، ثـم يرفـع أقـصى ظهـر يحاذيها من

  .ًاللسان إلى الحنك األعلى أيضا

  .وهذا ال يضبط إال بالمشافهة واألخذ من أفواه المشايخ

ًأدنى حافتي اللسان أي أقربها إلى مقدمة الفـم بعـد مخـرج الـضاد قلـيال مـع مـا يليهـا مـن . ٢
واحــد وهــو الــالم، وهــو بعكــس الــضاد، إذ يخــرج مــن الجهــة اليمنــى أســهل مــن اللثــة، ويخــرج حــرف 

  .اليسرى، ومن الحافتين صعب

  

  

  

  :وفيه خمسة مخارج: طرف اللسان: ًرابعا

ْطرف اللسان تحـت مخـرج الـالم قلـيال مـع مـا يحاذيـه مـن لثـة الثنيتـين العلييـين، ويخـرج . ١ ْ ََْ ًُ
   .منه حرف واحد وهو النون 

ْ مع ظهره بالقرب مـن مخـرج النـون ومـا يحاذيـه مـن لثـة الثنيتـين العلييـين، طرف اللسان. ٢ ْ ََْ ُ
ويخرج منه حرف واحـد وهـو الـراء، فـالنون والـراء اشـتركا فـي المخـرج مـن طـرف اللـسان ومـا يحاذيـه 

ُمن لثة الثنيتين العلييين، إال أن الفرق بينهما أن الراء أدخل إلى ظهر اللسان من النون َ ْ ْ ََْ ُ.  

الطـاء، :   (الثنايـا العليـا، ويخـرج منـه ثالثـة أحـرف) أي جذور(رف اللسان مع أصولط. ٣
  ).والدال، والتاء 



  ١٤٧

طــرف اللــسان ومــن فــوق الثنايــا الــسفلى مــع إبقــاء فرجــة قليلــة بــين طــرف اللــسان والثنايــا . ٤
 ، ويراعــى عــدم مالمــسة اللــسان)الــصاد، والــزاي، والــسين: (عنــد النطــق، ويخــرج منــه ثالثــة حــروف

  .لألسنان بل يسامتهما مسامتة

الظـــاء، (ويخـــرج منـــه ثالثـــة حـــروف) أي رؤوســـها(طـــرف اللـــسان وأطـــراف الثنايـــا العليـــا .٥
، وينصح المبتـدئين بـالتالوة بـأن يخـرج لـسانه عنـد النطـق بهـذه األحـرف حتـى يـتمكن )والذال، والثاء

  .منها ثم يمتنع عن ذلك عندما يتقن

*   *   *  

  :وفيهما مخرجان: انالشفت: المطلب الخامس

  ).الفاء(باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا ويخرج منه : األول

  )الواو والباء والميم(ً ما بين الشفتين معا ويخرج منه ثالثة أحرف:الثاني

  . الميم والباء فتخرج بانطباق الشفتين، واالنطباق في الباء أقوى:فأما

أو ) َوقـال: (ًالمتحركة مطلقـا، نحـو: والمقصود بالواو هنا( الواو فتخرج بانفتاح الشفتين:وأما
ْخوف(اللينية، نحو َ.(  

*   *   *  

  :الخيشوم: المطلب السادس

هو خرق األنف المنجذب إلى داخل الفم، وهو ما فوق نخرة األنف من القـصبة، : الخيشوم
: ين الدماغ، وقيـلغراضيف في أقصى األنف بينه وب: الخياشيم: وما تحتها من خشارم رأسه، وقيل
  .)٥٨٣(أقصى األنف:الخيشوم: هي عروق في باطن األنف وقيل

وقــد ســبق الحــديث ) أي صــوتها، ال حروفهــا(هــو مخــرج الغنــة؛ : الخيــشوم فيــه مخــرج واحــد
  .)٥٨٤(عن الغنة في بابها

                                                 

 ). ١٢/١٧٨(لسان العرب: انظر) ٥٨٣(

) ،ومــا بعــدها١٦ص(التحديــد ). ومــا بعــدها١/١٨٢(لطــائف اإلشــارات: انظــر مخــارج الحــروف فــي) ٥٨٤(
 ).وما بعدها١/٦١(هداية القاري.  وما بعدها١/٣٣والقول المفيد



  ١٤٨

*   *   *  

  المبحث الرابع

  ألقاب الحروف

  

َلعل أول من لقب الحـروف هـو أحمـد شـيخ سـيبويه، واسـتنبط هـذه إمـام النحـاة، الخليـل بـن : ّ
  :)٥٨٥(األلقاب من المواضع التي تخرج منها هذه الحروف، وهي عشرة ألقاب

، ولقبـــت )آ ،و، ي: (   وهـــي حـــروف المـــد الثالثـــة:الهوائيـــة، أو الجوفيـــة: األول والثـــاني
 بالهوائيـــة؛ النتـــشار هوائهـــا فـــي الفـــم حـــال النطـــق بهـــا حتـــى يمـــر علـــى جميـــع المخـــارج، وبالجوفيـــة

جوفيـة، وهـذا هـو سـبب تلقيبهـا : هوائية، وباعتبار المخرج: لخروجها من الجوف، فهي باعتبار المد
الهمـــزة، ألن مخرجهـــا مـــن الـــصدر وهـــو متـــصل : وزاد غيـــر الخليـــل إلـــى الحـــروف الجوفيـــة" بلقبـــين

، وتسمى بالمدية، المتداد الصوت بها، وتسمى بحروف العلـة، لمـا يعتريهـا مـن القلـب )٥٨٦("بالجوف
  .)٥٨٧(واإلبدال واإلعالل

الهمـــزة والهـــاء، والعـــين ( ولقبـــت بـــذلك نـــسبة لخروجهـــا مـــن الحلـــق، وهـــي: الحلقيـــة :الثالـــث
ويــضاف ألــف المــد إلــى الحــروف الحلقيــة علــى مــذهب ســيبويه، إذ أنــه وزع ) والحــاء، والغــين والخــاء

  .حروف الجوف على المخارج األخرى

ســميا بــذلك ألنهمــا منــسوبان إلــى ) ف والكــافالقــا(  وهمــا حرفــان:الحــروف اللهويــة :الرابــع
  ).٥٨٨(اللهاة

                                                 

 ).١/٥٨(مهدي المخزومي : العين، للخليل بن أحمد، تحقيق: انظر) ٥٨٥(

 ).٨٥ص(التمهيد، البن الجزري : انظر) ٥٨٦(

 )..١/٧١(هداية القاري: انظر: انظر) ٥٨٧(

 .واللهاة قطعة لحمية تتدلى من أعلى الحلق)١/٦٥(العين: انظر)٥٨٨(



  ١٤٩

الــشجرية: الخــامس ِ ْ الجــيم، والــشين، واليــاء غيــر : (وهــي ثالثــة أحــرف، وقيــل أربعــة، وهــي: َ
، ولقبــت )٥٨٩(ًإلىالثالثــة األولــى، وبعــضهم، أســقط اليــاء بــدال منهــا) الــضاد(وأضــاف بعــضهم )المديــة

ْبذلك لخروجها من شجر الفم، وهو   . وقيل مجمع اللحيين عند العنفقة).٥٩٠(الفممفرج : َ

َالذلقية :السادس ولقبـت بـذلك ) الـالم والنـون والـراء( بفتح الالم وسكونها وهي ثالثـة أحـرف:َ
  .لخروجها من ذلق اللسان، وهو طرفه

َالنطعيـــة :الـــسابع ) الطـــاء والـــدال والتـــاء: (بكـــسر النـــون وفـــتح الطـــاء، وهـــي ثالثـــة أحـــرف: ِ
أمـا ابـن . )٥٩١( مخرجها نطع غار الحنـك األعلـى، وهـو سـقفه، ال لخروجهـا منـهولقبت بذلك لمجاورة

  .)٥٩٢(الجزري فقال لخروجها من نطع الغار األعلى وهو سقفه

، ولقبــت بــذلك لخروجهــا مــن )والــصاد والــسين والــزاي(  وهــي ثالثــة أحــرف: األســلية:الثــامن
  .أسلة اللسان، أي طرفه ال مستقره

وسـميت بـذلك لخروجهـا مـن قـرب ) الظاء والذال والثاء(  أحرفوهي ثالثة:  اللثوية:التاسع
  .اللثة

) الفـاء والبـاء والمـيم، والـواو غيـر المديـة(وهـي أربعـة أحـرف: الشفوية أو الـشفهية: العاشر
ًولقبـــت بـــذلك لخروجهـــا مـــن بـــاطن الـــشفة الـــسفلى بالنـــسبة للفـــاء، ومـــن الـــشفتين معـــا بالنـــسبة لبـــاقي 

  .الحروف

*   *   *  

  

  

                                                 

ممــن أســقط اليــاء وأضــاف الــضاد، مكــي بــن أبــي طالــب فــي الرعايــة، وابــن الجــزري فــي التمهيــد، ) ٥٨٩(
ّروف الجوفيــــــــــــــة ولكـــــــــــــن جمهــــــــــــــور القـــــــــــــراء عــــــــــــــدوها ّألنهماعـــــــــــــدا اليــــــــــــــاءغير المديـــــــــــــة فــــــــــــــي الحـــــــــــــ

 )٨٤(والتمهيد)١١٤ص(الرعاية:انظر.ْشجرية

 ).٦/٣٢(مهدي المخزومي : العين، للخليل بن أحمد، تحقيق: انظر) ٥٩٠(

 ).١١ص(النجوم الطوالع، للمارغني: انظر) ٥٩١(

 )٨٥ص(التمهيد) ٥٩٢(



  ١٥٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٥١

  

  

  

  الفصل الثاني

  صفات الحروف

*   *   *  

  المبحث األول

  عدد الصفات وفوائد معرفتها

*   *   *  

  :معنى الصفة: المطلب األول

ً مـــا قـــام بالـــشيء مـــن المعـــاني، ســـواء أكـــان حـــسيا؛ كالـــسواد والبيـــاض، :الـــصفة لغـــة: ًأوال
  .لصدق وغير ذلكًوالصفرة والحمرة، أم معنويا؛ كالعلم، والتقوى، وا

فهي كيفية تعـرض للحـرف عنـد النطـق بـه، كجريـان الـنفس أو الـصوت : أما في االصطالح
).٥٩٣(وعدمه

  

*   *   *  

  : عدد صفات الحروف: المطلب الثاني

اختلــف العلمــاء فــي عــدد صــفات الحــروف، وممــن تــزعم الحــديث عــن الــصفات مــن علمــاء 
وأبـــو عمـــرو ) هــــ٤٣٧ت(كــــي بـــن أبـــي طالــــب م: اثنـــان مـــن كبـــار علمـــاء التجويـــد، همـــا: التجويـــد
  .وكالهما من علماء القرن الخامس الهجري) هـ٤٤٤ت(الداني

لـم أزل : "ًأما مكي بن أبـي طالـب فقـد أوصـلها ، إلـى أربعـة وأربعـين لقبـا وصـفة، حيـث قـال
ًأتتبــع ألقــاب الحــروف التــسعة والعــشرين وصــفاتها وعللهــا حتــى وجــدت مــن ذلــك أربعــة وأربعــين لقبــا 

  )٥٩٤("فات لها، وصفت بذلك على معان وعلل ظاهرةص

                                                 

 ).١/٧٧(وهداية القاري) ١/٥٤(نهاية القول المفيد: انظر)٥٩٣(



  ١٥٢

ـــداني فقـــصر الـــصفات علـــى ســـتة عـــشر صـــفة، حيـــث قـــال اعلمـــوا أن :" أمـــا أبـــو عمـــرو ال
ّأصــــناف هــــذه الحــــروف التــــي تتميــــز بهــــا بعــــد خروجهــــا مــــن مواضــــعها التــــي بيناهــــا، ســــتة عــــشر 

  .تمل، وغير متسع، ومع أن الفارق كبير في عدد الصفات، إال أن الخالف بينهما مح)٥٩٥("ًصنفا

ًفمكي بن أبي طالب جمع الصفات واأللقاب التي قالها الخليل بن أحمد، وألقابا أخرى تعبر 
الحـروف الزوائـد، والحـروف األصـلية، وحـروف اإلبـدال، : ٍعـن معـان صـرفية تتعلـق بـالحروف، مثـل

  .الجرس، والهتف، واإلمالة، والتفخيم، وغيرها: وحروف العلة، ونجد عنده

 عمرو الداني فاقتصر على بعض الصفات المعروفة مع شيء قليل من االختالف، أما أبو
الهاويــة، والغنــة، وال نجــد القلقلــة : وخلــط األصــلية مــع العارضــة، فنجــد عنــده بعــض الــصفات، مثــل

  .والتوسط

أمــا ابــن الجــزري فبعــد أن ذكــر فــي التمهيــد أربــع وثالثــين صــفة، إال أنــه اســتقر علــى ســبعة 
    ).٥٩٦(قدمة، والطيبة، وغيرها من كتبهعشر صفة في الم

  .)٥٩٧(وهذا الذي استقر عليه جمهور العلماء بعد ابن الجزري

*   *   *  

  :فوائد معرفة الصفات: المطلب الثالث 

  :إن معرفة الصفات له فوائد كثيرة من أهمها

تمييــز الحــروف المــشتركة فــي المخــرج، إذ لــوال الــصفات مــا تميــزت هــذه الحــروف عــن . ١
  .، فكل حرف شارك غيره في المخرج ال يتميز عنه إال بالصفة، والعكس صحيحبعضها

معرفــة القــوي مــن الــضعيف لــيعلم مــا يجــوز فيــه اإلدغــام ممــا ال يجــوز، ألن الحــروف . ٢
  .القوية التي لها مزية على غيرها ال يجوز أن تدغم في ذلك الغير كيال تذهب هذه المزية

                                                                                                                                 

 ).٩١ص(عاية الر)٥٩٤(

 ١٧التحديد ص)٥٩٥(

 .صفة)١٧(حيث ذكر ٣٥-٣٤المقدمة فيما على القرآن أن يعلمه ص: انظر)٥٩٦(

 .، فقد ذكر خالفات العلماء في العدد، وهي كثيرة٥٦-١/٥٥نهاية القول المفيد: انظر)٥٩٧(



  ١٥٣

خرج الحرف عرفت مقداره فال تزيـد عليـه وال تـنقص، تحسين لفظ الحروف، فإذا عرفت م.٣
  .ٕواذا عرفت صفته، عرفت كيفية النطق به كجري النفس وعدمه أو جريان الصوت وعدمه وهكذا

  .فثمرة معرفة الصفات التمييز والتحسين

  صفات أصلية، وصفات عرضية: وتنقسم الصفات إلى قسمين

*   *   *  

  المبحث الثاني

  صفات الحروف األصلية

هـــي التـــي  تـــالزم الحـــرف وال تنفـــك عنـــه بحـــال مـــن األحـــوال، والـــصفات : الـــصفة األصـــلية
  .صفات لها ضد، وصفات ليس لها ضد: ًأيضا تنقسم إلى قسمين-األصلية

*   *   *  

  :الصفات ذوات األضداد: المطلب األول

خمــس ضــد خمــس، فــإذا وجــدت واحــد منهمــا فــي حــرف : وعــدد هــذه الــصفات عــشر صــفات
  :ها في ذلك الحرف، وهي كما يليامتنع ضد

Ÿξsù ßìyϑó¡n@ āω �:الخفـاء، ومنـه قولـه تعـالى:  والهمـس فـي اللغـة:الهمـس: الصفة األولى Î) 

$T¡ôϑyδ �)أي صوتا خفيا،)٥٩٨ ،ً ًواصطالحا◌ ً جريان النفس عنـد النطـق بـالحرف لـضعف اعتمـاده : ً

التـاء، والثـاء، : (، وهي)فحثه شخص سكت: (على المخرج، وحروفه عشر، جمعها ابن الجزري في
  ).والحاء، الخاء، والسين، والشين، والصاد، والفاء، والكاف، والهاء

انحبـاس جريـان : ًاإلظهار واإلعالن، واصطالحا:  والجهر في اللغة:الجهر: الصفة الثانية
التسعة عشر الباقية، وهي مجموعة : النفس عند النطق بالحرف لقوة اعتماده على المخرج، وحروفه

ََعظــم وزن قــارئ ذي غــض جــد طلــب، وهــي: ي قــولهمفــ ُ َِ َ َ ِ ُ ْ َ العــين، والظــاء، والمــيم، والــواو، والــزاي، :( َ

                                                 

حيـــــــث ٣٥-٣٤المقدمـــــــة فيمـــــــا علـــــــى القـــــــرآن أن يعلمـــــــه بعنايـــــــة عبـــــــد الحكـــــــيم رواش ص: انظـــــــر)٥٩٨(
 ).١٠٨(طه، األية:ة، سورةصف)١٧(ذكر



  ١٥٤

والنـون، والقــاف، واأللــف، والــراء، والهمــزة، والــذال، واليــاء، والغــين، والــضاد، الجــيم، والــدال، والطــاء، 
) قق(ومثلوا بـ : بأحد حروفيهما، ويمكن التفريق بين جريان النفس وعدمه عند النطق )والالم، والباء

  .للهمس، ألنهما متقاربين في المخرج، وفي المتباعدين يكون أبين) كك(للجهر، و

انحبـاس جريـان الـصوت عنـد : ًالقـوة، واصـطالحا:  والـشدة فـي اللغـة:الـشدة: الصفة الثالثة
ْجــد قــط بكــتأ: (النطــق بــه لكمــال قــوة اعتمــاده علــى المخــرج، وحروفــه ثمانيــة، مجموعــة فــي قــولهم َ ٍ (

  ).الجيم، والدال، والقاف، والطاء، والباء، والكاف، والتاء( ، وهي)أجدك تطبق(أو

جريـــان الـــصوت عنـــد النطـــق :ًاللـــين، واصـــطالحا:  والرخـــاوة لغـــة:الرخـــاوة: الـــصفة الرابعـــة
الثـاء، والحـاء، والخـاء، : ( ًبالحرف لضعف اعتماده على المخرج، وحروفـه سـتة عـشر حرفـا، وهـي 

  ).ال، والزاي، والسين، واشين، والصاد، والضاد، الظاء، والغين، والفاء، والهاء، والواو، والياءوالذ

ّوهـــذه الـــصفة عـــدها بعـــض العلمـــاء صـــفة ): البينيـــة(والتوســـط بـــين الـــشدة والرخـــاوة، أو 
  .مستقلة، في حين ألحقها بعضه بصفتي الشدة والرخاوة

: ال انحبـاس الـصوت، وعــدم كمـال جريانــهعـدم كمــ: ًاالعتــدال، واصـطالحا:  لغـة:والتوسـط
: ، وهـي) لـن عمـر: (أي اعتدال الصوت عند النطق بالحرف، وحروفه خمـسة، مجموعـة فـي قـولهم

  ).الالم، والنون، والعين، والميم، والراء(

 أن هناك عالقة بين حروف الشدة والجهر، وبين الهمس والرخاوة، وذلك أن الشدة :ونالحظ
 والرخـاوة والهمـس فيهمـا جريـان، لكـن الـشدة فيهـا انحبـاس الـصوت، والجهــر والجهـر فيهمـا انحبـاس،

  .  فيه انحباس النفس

  . هو خروج الهواء من داخل اإلنسان بدافع الطبع بال إرادة:والنفس

دفع الرئة للهواء المحتبس بـالقوة " هو خروج الهواء بإرادة اإلنسان، ويحدث نتيجة :والصوت
الهواء الـــساكن فيحـــدث الـــصوت مـــن قـــرع الهـــواء بـــالهواء المنـــدفع مـــن الدافعـــة فيتمـــوج، ويـــصطدم بـــ

ٕ، فــال تعــارض بـــين التعــريفين، وان كــان يلــزم مـــن انحبــاس الــصوت انحبــاس الـــنفس، وال )٥٩٩("الرئــة
أجــد ( عكــس، وعليــه فكــل شــديد مجهــور وال عكــس، ويكمــل االنحبــاس فــي حــروف القلقلــة، والهمــزة

                                                 

 ).١١٤ص(الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، لغانم قدوري)٥٩٩(



  ١٥٥

ًصوت معـا، فـي حـين لـم ينحـبس الـنفس فـي التـاء والكــاف، ففيهـا انحبـاس الـنفس وانحبـاس الـ) قطـب
إن الـشدة فـي هـذين الحـرفين : الشديدتين المهموستين، فخرجتا عن القاعدة، ويمكن الجمـع بـأن يقـال

   ).٦٠٠(باعتبار بداية النطق بهما، والهمس باعتبار نهاية النطق بهما

ــصفة الخامــسة ارتفــاع :  وفــي االصــطالحالعلــو واالرتفــاع،: واالســتعالء لغــة:االســتعالء:ال
اللسان إلى الحنك األعلى عند النطق بـالحرف، فيرتفـع الـصوت معـه، وحروفـه سـبعة، مجموعـة فـي 

ِخص ضغط قظ: ( قولهم   ).الخاء، والصاد، والضاد، والطاء، والظاء، والغين، والقاف: (، وهي)ٍ

: ًطالحااالنخفــــاض، أو االنحطــــاط، واصــــ: واالســــتفال لغــــة: االســــتفال: الــــصفة الــــسادسة
انخفـــاض اللـــسان أو انحطاطـــه عـــن الحنـــك األعلـــى إلـــى قـــاع الفـــم عنـــد النطـــق بـــالحرف فيـــنخفض 

: ًالـصوت معــه، وحروفـه االثنــان وعـشرون حرفــا الباقيـة بعــد حـروف االســتعالء، مجموعـة فــي قــولهم
ً، وهذه الحروف وصفت بهذه الصفة مجـازا، ألن الـذي يـستفل )انشر حديث علمك سوف تجهز بذا(

  .للسان ال الحرفهو ا

انطبـاق طائفـة مـن اللـسان :ًااللصاق، واصطالحا:  واالطباق لغة:اإلطباق: الصفة السابعة
الـصاد، : (إلى الحنك األعلى عنـد النطـق بـالحرف، وانحـصار الـصوت بينهمـا، وحروفـه أربعـة، هـي

  ).والضاد، والطاء، والظاء

 لــه عالقــة بارتفــاع اللــسان إلــى  أن ثمــة عالقــة بــين االســتعالء واإلطبــاق، فكالهمــا:ونالحــظ
الحنـــك األعلـــى، لكـــن اإلطبـــاق أخـــص مـــن االســـتعالء، إذ كـــل مطبـــق مـــستعل، ولـــيس كـــل مـــستعل 
مطبــق، وذلــك ألن اللــسان فــي حــروف اإلطبــاق يرتفــع وينطبــق، أمــا فــي حــروف االســتعالء الغيــر 

َمطبقة؛ كالخاء، والغين، والقاف، فإن اللسان يرتفع الى الحنك األعلى لك َْ   .نه ال ينطبقُ

 ذهب بعض الكاتبين إلى إن تسمية حروف االستعالء بذلك، وغيرها حروف اسـتفال :تنبيه
فيــــه نظــــر، إذ الغــــين والخــــاء مــــن حــــروف االســــتعالء، والهمــــز والهــــاء والعــــين والحــــاء مــــن حــــروف 

                                                 

 ).١٢٩ص(المنير في أحكام التجويد، للدكتور أحمد شكري وآخرون: انظر)٦٠٠(



  ١٥٦

االســتفال، وجميعهــا مــن حــروف الحلــق فــال يرتفــع اللــسان فــي األولــى وال يــنخفض فــي الثانيــة، وهــذا 
  .)٦٠١(ٕبالنظر الى الظاهر، واال فاالعتماد في جميع الحروف على اللسان

ٕ وكــالم المعتــرض فيــه نظــر أيــضا، فهــذه الحــروف وان كانــت حلقيــة فــال بــد مــن عمــل :قلــت ً
ًاللسان فيها، ويظهر هذا جليـا عنـد تفخـيم الخـاء والغين،ومعلـوم أن ارتفـاع اللـسان فـي الخـاء والغـين 

تعالء، ولذلك سـميت األخـرى مطبقـة إلـى جانـب االسـتعالء، ولـو لـم أقل من غيرهمامن حروف االس
يكــن لهــذه األحــرف عالقــة باللــسان لنطقهــا األبكــم، ولكــن ال يظهــر فيهــا ارتفــاع اللــسان كظهــوره فــي 

  .   غيرها

انفتـــاح مـــا بـــين اللـــسان : ًاالفتـــراق، واصـــطالحا:  واالنفتـــاح لغـــة:االنفتـــاح: الـــصفة الثامنـــة
لنطـق بـالحرف فـال ينحـصر الـصوت بينهمـا، وحروفـه هـي الخمـسة والعـشرون والحنك األعلـى عنـد ا

مــن أخــذ وجــد ســعة فزكــا حــق لــه : (الباقيــة بعــد حــروف اإلطبــاق األربعــة، وهــي مجموعــة فــي قــولهم
  ).شرب غيث

الفـصاحة، والخفـة، وحـدة اللـسان : ومن معاني الذالقـة فـي اللغـة  :اإلذالق: الصفة التاسعة
ســرعة النطــق بهــا، باالعتمــاد علــى ذلــق اللــسان أو الــشفة، : ًناهــا اصــطالحاوبالغتــه وطالقتــه، ومع

الفــاء، والــراء، والمــيم، والنــون، : ( وهــي) فــر مــن لــب: ( وحــروف اإلذالق ســتة، مجموعــة فــي قــولهم
وهــي أســهل الحــروف ) البــاء والفــاء والمــيم: (ثالثــة منهــا تخــرج مــن ذلــق الــشفة وهــي) والــالم، والبــاء

  ).الراء والالم والنون( الباقية من ذلق اللسان، وهيوأخفها، والثالثة

منـع حروفـه مـن أن يبنـى : ًالمنـع، واصـطالحا:  واإلصـمات لغـة:اإلصمات: الصفة العاشرة
أحـرف دون أن يـدخل فـي تركيبهـا ) أي رباعية أو خماسـية(منها كلمة عربية تزيد أصولها عن ثالثة

التـي ) عـسجد(ّصمات، ولذلك لم يعدوا كلمة حرف من حروف اإلذالق، لتعدل خفته ثقل حروف اإل
التي معناها الخيزران، من الكلمات العربيـة لخلوهـا مـن أحـرف ) عسطوس(معناها الذهب، وال كلمة 

َإنهما كلمتان فارسيتان معربتان: اإلذالق، بل قالوا ُ.  

                                                 

 .ًملخصا. ٤٣-٤٢شعبان إسماعيل ص: العقد الفريد لعلي صبرة الغرياني، تحقيق: انظر)٦٠١(



  ١٥٧

ط جـزغش سـاخ ( : وحروف اإلصمات هي الثالثة والعشرون الباقية، والمجموعة في قولهــم
  ).صد ثقة إذ وعظه يحضك

بين ) التوسط(ّبعض العلماء لم يعد هذه الصفة من الصفات واستعاض عنها بصفة : تنبيه
الشدة والرخاوة، وبعضهم جمع إليها صفة اإلذالق، فلم يعدهما بـين الـصفات، وحجـتهم أن الـصفات 

تحقيـــق الـــتالوة، يطلـــب مـــن القـــارئ مراعاتهـــا عنـــد النطـــق بـــالحروف لمـــا يترتـــب علـــى مراعاتهـــا مـــن 
وتحسين األداء، ومراعاة هاتين الصفتين ال يترتب عليه شـيء مـن ذلـك، فـال دخـل لهـاتين الـصفتين 

  .)٦٠٢(في التجويد

  :وقد أجمل الحافظ ابن الجزري الكالم على الصفات بقوله

ْصفاتها جهر ورخو مستفل     ِ َِ ُْ ُ ٌ َْ ِ ٌ ْ ْمنفتح مصمتة والضّ◌د قل*      َ ُ  ّ ٌ َ َ ُ ُْ ٌ َ ْ  

ُمهم َوسهاَْ ْفحثه شخص سكت(ُ َ َ ٌ ْ َ ُ  َ ُشديدها لفظ) *      َ َْأجد قط بكت(َ َْ َ ٍ َ ِ  

ٍوبين رخو والشديد ٍوسبع علو)   *     لن عمر(ِ ْ ُ ُ ْ َ ْخص ضغط قظ(َ ِ ٍ ْ َ  ْحصر) ُ َ َ)٦٠٣(.  

*   *   *  

  الصفات التي ال ضد لها: المطلب الثاني

  :وهذه الصفات عددها سبع صفات وهي كما يلي

هـو صـوت زائـد تـصوت : حدة الـصوت، وقيـل: والصفير في اللغة: فيرالص: الصفة األولى َ ُ
صـوت زائـد يـشبه صـوت الطـائر يـصحب النطـق بحروفـه : به البهائم عند الشرب، وفي االصـطالح

فالـــصاد تـــشبه صـــوت األوز، والـــزاي تـــشبه صـــوت النحـــل، ) الـــصاد والـــزاي والـــسين: ( الثالثـــة وهـــي
ٕاألحــرف الــصاد؛ الســتعالئها واطباقهــا، ثــم الــزاي لجهرهــا، والــسين تــشبه صــوت الجــراد، وأقــوى هــذه 

  .والسين أضعفها لهمسها

ــة ــة: الــصفة الثاني قــوة اضــطراب : ًالتحريــك واالضــطراب، واصــطالحا: والقلقلــة لغــة: القلقل
ًصــوت الحــرف الــساكن فــي مخرجــه ليظهــر ظهــورا كــامال ويــسمع لــه نبــرة قويــة، وذلــك ألن حــروف  ً

                                                 

 ).٩٧ص(أحكام قراءة القرآن: انظر)٦٠٢(

 .٣٤متن الجزرية ص)٦٠٣(



  ١٥٨

 التـي تمنـع جريـان الـصوت، والجهـر الـذي يمنـع جريـان الـنفس، فلمـا امتنـع القلقلة من صفاتها الشدة
ٕجريان النفس والصوت احتيج الى التكلف في بيانها واخراجها، وحروفها خمـسة مجموعـة فـي قـولهم 

  ).قطب جد( 

ًال تقتصر على الساكن، بل هي في المتحـرك أيـضا ألنهـا صـفة الزمـة، والـصفة : والقلقلة 
عن الحرف بحال، ولكن القلقلة ال تظهر في المتحـرك ظهورهـا فـي الـساكن، وتقـسم الالزمة ال تنفك 

  :القلقلة الى أربعة أقسام

� �:الساكن الموقوف عليه المشدد، نحو .١ Èd,ysø9$# و Ædk pt ø:$#� وهي أقواها�.  

Ó‰‹Åg � و�Ÿ2¡|=| �:ّالساكن الموقوف عليه غير المشدد نحو .٢ ¤Χ �. 

ã≅t6 �:لي نحوالساكن الموصول أو الساكن األص .٣ ø) ãƒ و��#θ ããô‰tƒ�. 

(s$�   و_Ÿ�≅yèy �: ًالمتحرك مطلقا نحو .٤ Ï
 sÛ uρ� 

  :وأما مراتبها فهي ثالث

ßìyϑôÜ �وهي الموجودة في الساكن الموصول، نحو: الصغرى. ١ tƒ r& � .  

  .� &î‰ymr �:وهي الموجودة في الساكن الموقوف عليه نحو: الكبرى. ٢

� �:كن المشدد حال الوقف نحووهي الموجود في السا: األكبر. ٣ Èd,ysø9$#.  

  :وأما عن كيفيية أدائها ففيه قوالن

ًأن الحـرف المقلقــل يتبــع حركـة مــا قبلــه، فــإن كـان مــا قبلــه مفتوحـا فقلقلتــه إلــى الفــتح : األول
ًأقرب، وان كان مكسورا فقلقلته إلى الكسر أقرب، وان كان مضموما فقلقلته الى الضم أقرب ًٕ ٕ.  

ًأن الحــرف المقلقــل يميــل الــى الفــتح مطلقــا بغــض النظــر عــن حركــة الحــرف  :القــول الثــاني
  .الذي قبله



  ١٥٩

ًوذكــر بعــضهم قــوال ثالثــا ضــعيفا ً  وهــو أن القلقلــة تتبــع الحــرف الــذي بعــدها، وقــد ذكــر هــذا :ً
  . ُالقول صاحب كتاب العميد في علم التجويد، ولم يتابع عليه

خــروج الحــرف مــن مخرجــه مــن : ًواصــطالحاالــسهولة، : واللــين لغــة: اللــين: الــصفة الثالثــة
  .غير كلفة على اللسان، وحروفه اثنان هما الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما

ميــل الحــرف بعــد خروجــه : ًالميــل، واصــطالحا:  واالنحــراف لغــة:االنحــراف: الــصفة الرابعــة
م تنحــرف الــى طــرف فــالال) الــالم والــراء( مــن مخرجــه حتــى يتــصل بمخــرج غيــره، ولــه حرفــان همــا

اللسان نحو الضاد، والراء فيها انحراف الى ظهره، وميل قليل الـى جهـة الـالم، ولـذلك يلفظهـا األلثـغ 
  .ًالما

ارتعــاد : ًإعــادة الــشيء مــرة أو أكثــر، واصــطالحا: والتكريــر لغـة: التكريــر: الــصفة الخامــسة
نتبـاه الـى أن وصـف الـراء طرف اللسان عند النطق بالحرف، وله حـرف واحـد وهـو الـراء، ويجـب اال

ٕأنــه قابــل لهــذه الــصفة، وانمــا ذكــرت هــذه الــصفة للتحــرز منهــا واجتنابهــا، وهــذا : بهــذا الوصــف يعنــي
  .بعكس باقي الصفات، التي تذكر لإلتيان بها، أما التكرير فتذكر لتجنبها

 عنـد انتشار الريح في الفـم: ًاالنتشار، واصطالحا: والتفشي لغة: التفشي: الصفة السادسة
  .)٦٠٤ (النطق بالحرف، وله حرف واحد، وهو الشين على األرجح

االمتـــــــداد، وقيــــــل بعـــــــد المـــــــسافتين، : واالســـــــتطالة لغــــــة: االســـــــتطالة: الــــــصفة الـــــــسابعة
امتداد الصوت من أول حافـة اللـسان إلـى آخرهـا، وهـي صـفة لحـرف واحـد وهـو الـضاد، :ًواصطالحا

ًوذلك الستطالته مخرجا وصوتا حتى اتصل بمخرج   . الالمً

  : وقد أشار الحافظ ابن الجزري إلى الصفات التي ال ضد لها بقوله

ُصفيرها  ُصاد وزاي سيـن (َ ٌ   ُوالليـــــن) قطب جد(ٌقلقة) *  ٌ

ٌواو وياء( قبلهما واالنحراف صححـــا*  سكنا وانفتحــا  ) ٌ َُ ُ ِ ُ َ  

في الالم والرا ْوبتكرير جعل  ) ِ ِ ُ وللتفشي*  ٍ َ )ْاستطل) ًاضاد)(ُالشين ِ)٦٠٥(.  

                                                 

 .بعضهم ألحق الفاء، وبعضهم ألحق الضاد، ولكن الذي عليه جمهور القراء الشين فقط)٦٠٤(

 .٣٥متن الجزرية ص)٦٠٥(



  ١٦٠

  .)٦٠٦(الخفاء والغنة:  إلى هذه الصفات صفتيوزاد بعض األئمة

: ًاالســـتتار، واصـــطالحا خفـــاء صـــوت الحـــرف، وحروفـــه أربعـــة: فمعنـــاه لغـــة: أمـــا الخفـــاء
حــروف المــد الثالثــة والهــاء، أمــا حــروف المــد فلــسعة مخرجهــا، قــال أبــو شــامة حــروف المــد أخفــى 

  .الحروف التساع مخرجها

فالجتمـاع صـفات الـضعف فيهـا، ولـذا قويـت حـروف المـد بالمـد، وقويـت الهـاء : هـاءوأما ال
  .بالصلة

فقــد نــص العلمــاء علــى أنهــا مــن الــصفات الالزمــة، وهــو صــوت أغــن مجهــور : وأمــا الغنــة
ًشديد ال عمل للسان فيه، وهو صفة مالزمـة للنـون ولـو تنوينـا والمـيم فـي جميـع أحوالهمـا، وهـي فـي 

ًمتحرك، وقد سبق الحديث عن الغنة تفصيال في باب الغنة فانظره لزاماالساكن أكمل من ال ً.  

أن تــضاف هــاتين الــصفتين الــى الــصفات التــي ال ضــد لهــا وبــذلك يــصبح عــددها وينبغــي 
  .تسعة، فإذا أضيفت الى الصفات ذوات األضداد صار مجموع الصفات تسع عشرة صفة

*   *   *  

   :ًعفا وحروف كل منهاتقسيم الصفات قوة وض:  المطلب الثالث

  .قوية، ومتوسطة، وضعيفة: تقسم الصفات إلى ثالثة أقسام

الجهـــــر، والـــــشدة، واالســـــتعالء، :وهـــــي إحـــــدى عـــــشرة صـــــفة، هـــــي: الـــــصفات القويـــــة: ًأوال
  .واإلطباق، والصفير، والقلقلة، واالنحراف، والتكرير، والتفشي، واالستطالة، والغنة

اإلصــمات، واإلذالق، والبينيــة؛ أي التــي :  صــفاتوهــي ثــالث: الــصفات المتوســطة :ًثانيــا
  .بين الشدة والرخاوة

الهمـــس، والرخـــاوة، واالســـتفال، واالنفتـــاح، : وهـــي ســـت صـــفات: الـــصفات الـــضعيفة: ًثالثـــا
  .واللين، والخفاء

  :فتقسم إلى خمسة أقسام: وأما الحروف

                                                 

 .١/٩٠وهداية القاري١/٧٥نهاية القول المفيد : انظر)٦٠٦(



  ١٦١

لحـروف علـى وهو الحرف الذي اجتمعت فيه كـل صـفات القـوة، وأقـوى ا: أقوى الحروف. ١
  ).الطاء( اإلطالق

الباء، والجيم، والدال، ( وهي ما كانت أغلب صفاتها قوية، وهي ثمانية: الحروف القوية. ٢
  ).والراء، والصاد، والضاد، والظاء والقاف

التـاء، والخـاء، (ما كانت أغلب صـفاتها ضـعيفة، وهـي عـشرة أحـرف: الحروف الضعيفة. ٣
  .والعين، والكاف، والواو، والياءالذال، والزاي، والسين، والشين، 

وهـي خمـسة : ًالحروف المتوسطة، وهي التي تعادلت فيها صفات القوة والـضعف تقريبـا. ٤
  ).الهمزة، والغين، والالم، والميم، والنون( أحرف

الثـاء، : ( وهـي مـا كانـت جميـع صـفاتها ضـعيفة، وهـي سـبعة أحـرف: أضعف الحروف .٥
 ). مد الثالثةوالحاء، والفاء، والهاء، وحروف ال

*   *   *  

  .كيفية استخراج صفات الحروف :المطلب الرابع

إذا أردت معرفة صفات حرف ما فعليك أن تعرضه على الصفات ذوات األضداد، وخاصة 
التــي حروفهــا قليلــة، ومجموعــة فــي كلمــات صــغيرة ســهلة الحفــظ، فتعرضــه علــى الهمــس، وحروفــه 

ٕ واال فهـــو مجهـــور، ثـــم تعرضـــه علـــى الـــشدة، فـــإن كـــان منهـــا فهـــو مهمـــوس،) فحثـــه شـــخص ســـكت(
ٕفــإن كــان منهــا فهــو شــديد، واال فهــو رخــو، ثــم تعرضــه علــى االســتعالء، ) أجــد قــط بكــت(وحروفهــا
ٕفـــإن كـــان منهـــا فهـــو مـــستعل، واال فهـــو مـــستفل ، ثـــم تعرضـــه علـــى ) خـــص ضـــغط قـــظ( وحروفـــه ٍ

ٕق، واال فهــو منفــتح، ثــم فــإن كــان منهــا فهــو مطبــ) الــصاد والــضاد والطــاء والظــاء(اإلطبــاق، وحروفــه
  .ٕفإن كان منها فهو مذلق، واال فهو مصمت) فر من لب(تعرضه على اإلذالق، وحروفه



  ١٦٢

بعــد ذلــك تنظــر مــاذا فيــه مــن الــصفات التــي ال ضــد لهــا، وكــل حــرف يجــب أن يكــون فيــه 
خمــس صــفات علــى األقــل، وهــو األغلــب، وال يتعــدى ســت صــفات، باســتثناء حــرف الــراء فلــه ســبع 

   .)٦٠٧(صفات

ٕواليك هذا الجدول الذي يبين صفات الحروف األصلية بقسميها التي لها ضد، والتي ليس 
 )٦٠٨ (:لها ضد، وكذلك ألقابها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

لقـول ، ا٤٣-٤٢:والعقـد الفريـد١٧، التحديد ص٩٩-٨٣: وما بعدها، والتمهيد٩١ص:الرعاية: انظر)٦٠٧(
، ١٠١-١/٧٧:،هداية القاري١١٥-١١٤ص:، الدراسات الصوتية عند علماء التجويد٩٦-١/٥٤: المفيد

-١٥٥، و١٣٣-١٣١، وكفايـــــــة المـــــــستفيد٤٧-٣٣: ، والواضـــــــح١١٦-٧٣:    وأحكـــــــام قـــــــراءة القـــــــرآن

فجميع هذه المصادر والمراجـع اسـتفدت منهـا فـي تحريـر هـذا المبحـث،  .١٤١-١٢٥المنير: المرشد١٦٩
 .اهللا أصحابها خير الجزاءجزى 

   بتصرف١٦٩فكرة هذا الجدول مقتبسة من كتاب المرشد، للشيخ زيدان العقرباوي ص: ً أوال)٦٠٨(

ًأضفنا حرف الضاد الى الحروف الشجرية إلحاقا ألنه بقي بدون لقب، وبعـض المـذاهب جعلتـه : ًثانيا
  .ًشجريا

  .ًوالسابعة في خانة واحدة اختصارا حرف الراء له سبع صفات، جمعنا الصفة السادسة :ًثالثا

 .أي عدد صفات الحرف من الصفات األصلية:  العامود الثاني نقصد بقولنا عددها:ًرابعا



  ١٦٣

  

  

  

  

  جدول يبين صفات الحروف اصلية وألقابھا
 الحرف عددھا اولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة اللقب
 الھمزة ٥ جھري شديد مستفل منفتح مصمت  حلقي
 الباء ٦ جھري شديد مستفل منفتح مذلق مقلقل شفوي
 التاء ٥ مھموس شديد مستفل منفتح مصمت  نطعي
 الجيم ٦ جھري شديد مستفل منفتح مصمت مقلقل شجري
 الحاء ٥ مھموس رخوي مستفل منفتح مصمت  حلقي
 الخاء ٥ مھموس رخوي مستعلي منفتح مصمت  حلقي
 الدال ٦ جھري شديد مستفل منفتح مصمت مقلقل نطعي
 الذال ٥ جھري رخوي مستفل منفتح مصمت  لثوي

 الراء ٧ جھري متوسط مستفل منفتح مذلق منحرف مكرر+ذلقي
 الزاي ٦ جھري رخوي مستفل منفتح مصمت صفيري أسلي
 السين ٦ مھموس رخوي مستفل منفتح مصمت صفيري أسلي

 الشين ٦ مھموس رخوي مستفل منفتح مصمت متفشي شجري
 الصاد ٦ مھموس رخوي مستعلي مطبق مصمت صفيري أسلي

 الضاد ٦ جھري رخوي مستعلي مطبق مصمت مستطيل شجري
 الطاء ٦ جھري شديد مستعلي مطبق مصمت مقلقل نطعي
 الظاء ٥ جھري شديد مستعلي مطبق مصمت  لثوي
 العين ٥ جھري متوسط مستفل منفتح مصمت  حلقي
 الغين ٥ جھري رخوي ليمستع منفتح مصمت  حلقي
 الفاء ٥ مھموس رخوي مستفل منفتح مذلق  شفوي
 القاف ٦ جھري شديد مستعلي منفتح مصمت مقلقل لھوي
 الكاف ٥ مھموس شديد مستفل منفتح مصمت  لھوي
 ال7م ٦ جھري متوسط مستفل منفتح مذلق منحرف ذلقي
 الميم ٥ جھري متوسط مستفل منفتح مذلق  شفوي
 النون ٥ جھري متوسط مستفل منفتح قمذل  ذلقي



  ١٦٤

 الھاء ٥ مھموس رخوي مستفل منفتح مصمت  حلقي
 الواو ٥ جھري رخوي مستفل منفتح مصمت  شفوي
 الياء ٥ جھري رخوي مستفل منفتح مصمت  شجري

 
  المبحث الثالث

   صفات الحروف العرضية

ـــصفات العرضـــية ًهـــي التـــي تعـــرض للحـــرف حينـــا وتنفـــك عنـــه حينـــا آخـــ: ال ر لـــسبب مـــن ً
اإلظهار، واإلدغام، والقلب، واإلخفـاء، : األسباب، وقد حصرها العلماء في إحدى عشرة صفة، وهي

  .والمد، والقصر، والتحريك، والسكون، والسكت، التفخيم، والترقيق

 والصفات الست األولى فقد تكلمنا عليها في الباب الثاني والثالث بالتفصيل بما يغنـي عـن 
  .إعادتها

  .ًلتحريك والسكون والسكت فسيأتي الكالم عليها مفصال في باب الوقف واالبتداءواما ا

  :وأما التفخيم والترقيق فهذا هو عنوان المطالب اآلتية

*   *   *  

  : التفخيم :المطلب األول

التـــــسمين، والتعظـــــيم والتكثيـــــر، : مـــــن معـــــاني التفخـــــيم فـــــي اللغـــــة: تعريـــــف التفخـــــيم: ًأوال
ًرف، وذلــك بجعلــه فــي المخــرج جــسيما ســمينا ، وفــي الــصفة قويــا، ويرادفــه تــسمين الحــ: ًواصــطالحا ً ً

  . في الالمات -أي التغليظ-التغليظ الذي يغلب استعماله

ً بعـــض الحـــروف تفخـــم دائمـــا، وهـــي حـــروف االســـتعالء، التـــي :ًثانيـــا الحـــروف المفخمـــة 
حــروف لــيس بمرتبــة بــدون اســتثناء، إال أن التفخــيم فــي هــذه ال) خــص ضــغط قــظ: ( يجمعهــا قــولهم

الـصاد، والــضاد، (واحـدة، فكلمـا زادت صـفات القـوة فـي الحـرف كــان تفخيمـه أقـوى، فـأحرف اإلطبـاق
  ).الخاء والغين والقاف:   ( تفخيمها أقوى من باقي أحرف االستعالء) الطاء، والظاء

  :وقد أشار الحافظ ابن الجزري الى ذلك بقوله



  ١٦٥

َ   وحرف االستعالء فخم واخصصا  ُ ْ ْ  َاالطباق أقوى نحو قال والعصا *َ َ ُْ َ ْ َ َ)٦٠٩(
  

   الحرف الواحد من هذه الحروف له مراتب في التفخيم بحسب حالهكما أن 

ــا لكــل حــرف مــن حــروف االســتعال ء خمــس مراتــب علــى مــا اختــاره : مراتــب التفخــيم: ًثالث
  :الحافظ ابن الجزري، يضاف إليها الراء والالم حال تفخيمهما وهي

t � و%�Α$s �:ً أقواها، ما كان منها مفتوحا وبعـده ألف،مثـل:المرتبة األولى Ï$ Î#≈ yz � و� 

βρç� É9≈ ¢Á9$# و�� �βρã�Îγ≈ sàãƒ ونحوها:  

: ًمــا كــان منهــا مفتوحــا ولــيس بعــده ألــف مثــل:  دون األولــى بــالقوة، وهــي:المرتبــة الثانيــة

�’u� |À� و� ≅tF s% } � و� z> u� ŸÑ ونحوه�.  

=ÏMt7Î �: ًما كان مـضموما مثـل: بالقوة، وهي دون الثانية :المرتبة الثالثة äñ � و          ،

� ôMt/ Î� àÑ و� ،� ôMs) Î= äz  ونحوه�.  

ßìt7ôÜ �: ًمــا كــان ســاكنا، مثــل: دون الثالثــة بــالقوة وهــي: المرتبــة الرابعــة tƒ � و � ãΝ Î= ôàtƒ � 

=ß,è �و øƒ s† ًلـه مفتوحـا، كاألمثلـة  ونحوه، وهذا النوع يأخذ حكم الحرف الـذي قبلـه، فـإذا كـان الـذي قب�

ًالـسابقة، فيأخــذ حكـم المرتبــة الثانيـة، واذا كــان الـذي قبلــه مـضموما نحــو ٕ� � tβθßsyϑø) •Β  فيأخـذ حكــم

ًالمرتبة الثالثة، واذا كان الذي قبله مكسورا نحو ٕÒΟ≈yèôÛ Î)� فإنه يأخذ حكم المرتبة الخامسة التالية�.  

 : ًفيهـا حـرف االسـتعالء مكـسورا نحـو وهي أضعف المراتب، والتـي يكـون :المرتبة الخامسة

×οuθ≈ t±Ïî� و� Zω$tF Ï%� و�� $]ù$ x
 Åz ونحوه� .  

*   *    *  

                                                 

 ٤٠متن الجزرية ص)٦٠٩(



  ١٦٦

  

  

  

  :الترقيق: المطلب الثاني

  .الرقة والنحافة:  من معاني الترقيق في اللغةتعريف الترقيق: ًأوال

  .ً تنحيف الحرف بجعله في المخرج وفي الصفة ضعيفا: وفي االصطالح

ً بعض الحروف ترقق دائما، وهي حـروف االسـتفال باسـتثناء :ً المرققة دائما ًثانيا الحروف
  .األلف والراء والالم

  

ًهناك بعض األحرف ترقـق حينـا وتفخـم :  التفحيم والترقيق بحسب الحال: المطلب الثالث 
 ،)األلــف، والــراء، والــالم فــي لفــظ الجاللــة: (ًحينــا آخــر ، وهــذا ينطبــق علــى ثالثــة حــروف فقــط، هــي

  .ٍولكل حكمه

ًإن األلــف تتبــع مــا قبلهــا تفخيمــا◌ وترقيقــا، فــإذا ســبقها حــرف اســتعالء، أو راء :  والخالصــة ًً
  .مفخمة، أو الم مغلظة فإنها تفخم، وفيما سوى ذلك ترقق

 .  وأما الم لفظ الجاللة فترقق إذا سبقها كسر، وتغلظ إذا سبقها فتح أو ضم

*   *   *  

  المبحث الرابع

  وأحكامهاأحوال الراء 

*   *   *  

  :تعريف الراء: المطلب األول

هـو أحـد حـروف الهجـاء التـسعة والعـشرون، وهـو يخـرج مـن طـرف اللـسان مـع ظهـره : الـراء
ْبـالقرب مــن مخـرج النــون ومـا يحاذيــه مـن لثــة الثنيتــين العلييـين، وانفــرد علـى ســائر الحـروف بــأن لــه  ْ ََْ ُ



  ١٦٧

 متوسـط بـين الـشدة والرخـاوة والقـوة والـضعف سبع صفات، فهو مجهور مستفل منفتح مذلق منحرف
  .مكرر

ًوبما أن الراء من أحرف االستفال فحقها أن ترقق دائمـا، لكنهـا تميـزت عـن غيرهـا بانفرادهـا  ّ
بــسبع صــفات، ولــم ينحــرف حــرف عــن أصــل مخرجــه إلــى ظهــر اللــسان غيرهــا، ومــن هنــا شــابهت 

  .)٦١٠(أحرف االستعالء واكتسبت صفة التفخيم

*   *   *  

  :أحوال الراء: مطلب الثانيال

ــا مــن حيــث وقوعهــا فــي الكلمــة: ً  أوال فهــي إمــا أن تكــون متحركــة فــي الوصــل : أحواله
ٕوالوقــف، وامــا أن تكــون ســاكنة فــي الوصــل والوقــف، وامــا أن تكــون متحركــة فــي الوصــل ســاكنة فــي  ٕ

  .الوقف، ولكل حكمه

/−uΖ$� �: وقد تأتي في االبتداء، نحو u‘ و � çνρ–Šu‘�)و)٦١١ ،# [ ÷ŠÍ‘� �)٦١٢( .  

4 :وقد تأتي في الوسط، نحو yÌ ö�tƒ� �)و)٦١٣ ،# YŠ$|¹ ó÷É∆� �)٦١٤(.  

��î:وقد تأتي متطرفة، نحو ÅÁ t/�  �)و)٦١٥ ،Ö‘θ à
 xî� �)6¬$‘ � و،)٦١٦ yfø9$# �) ٦١٧(.  

*   *   *  

                                                 

 .٤٨تنبيه الغافلين، للصفقاقسي ص:انظر) ٦١٠(

 ).٨٣(سورة النساء، آية) ٦١١(

 ). ٣٤(سورة القصص، آية)٦١٢(

 ). ١٠٨(سورة النساء، آية)٦١٣(

 ). ٢١( النبأ، آيةسورة)٦١٤(

 ). ٢٨(سورة لقمان، آية)٦١٥(

 ). ٥٤(سورة األنعام، آية)٦١٦(

 ). ٢٣(سورة الحشر، آية)٦١٧(



  ١٦٨

  

  

  

ًأحكام الراء المتحركة وصال ووقفا: المطلب الثالث ً:  

 �:   إن كانـت مفتوحـة نحـو:  وفـي الحـالينٕوهذه الراء تأتي إما في البدء، واما فـي الوسـط،

z ÅÌ §‘ ª!$# ö�)و، )٦١٨tβρâ t�ø) tƒ� �)ـــــو)٦١٩ θ#) ) :، أو كانــــت مــــضمومة، نحـ è% Î— â‘� �)و)٦٢٠            

šχρç� É9≈ ¢Á9$#� �)ففي كال الحالين حكمها التفخيم ،)٦٢١.  

%[$  �:ٕوان كانت مكسورة، نحو ø— Í‘ öΝä3 t، و)٦٢٢(� 9© ÏΒÌ�≈ tóø9$# uρ� �)ا الترقيقفحكمه.)٦٢٣.  

*   *   *  

ًالراء الساكنة وصال ووقفا: المطلب الرابع ً.  

  .ٕوهذه الراء إما أن تكون متوسطة واما أن تكون متطرفة

ً فهــي غالبــا تكــون مفخمــة إال إذا تــوافر فيهــا أربعــة شــروط :الــراء الــساكنة المتوســطة: ًأوال
  :وط هيمجتمعة، فإنها ترقق، فإذا اختل أحد الشروط فإنها تفخم، والشر

  .أن تسبق بكسرة. ١

 .وأن تكون هذه الكسرة أصلية. ٢

 )أي أن تكون الراء والكسرة في كلمة واحدة(وأن تكون الكسرة متصله بها. ٣

                                                 

 ). ١١٩(سورة المائدة، آية)٦١٨(

 ). ٧١(سورة اإلسراء، آية)٦١٩(

 ). ٢٥(سورة البقرة، آية)٦٢٠(

 ). ٨٠(سورة القصص، آية)٦٢١(

 ). ٢٢(سورة البقرة، آية)٦٢٢(

 ). ٦٠(سورة التوبة، آية)٦٢٣(



  ١٦٩

 .أن ال يتبعها حرف استعالء. ٤

�tβöθtãö �:فإذا توافرت هذه الشروط األربعة كما في Ïù�)فإنها ترقق؛ )٦٢٤.  

ÿ �:ًا قبلهــا مــضموما نحــو اختــل أحــد الــشروط؛ كــأن يكــون مــأمــا إذا Ïµ ÏΡ$s% y— ö�è?  �)أو )٦٢٥ ،

�: ًمفتوحــا، نحـــو tβθã_ ö� s? uρ�)أو أن تكـــون الكـــسرة عارضـــة نحـــو،)٦٢٦:� � (# þθ ãèÅ_ö‘$# 
أو كانـــت ، )٦٢٧(

%Ï” �:الكـــــــسرة منفـــــــصلة عنهـــــــا، نحـــــــو ©!$# 4 |Ós? ö‘$# �)ـــــــوح )٦٢٨ ، أو تبعهـــــــا حـــــــرف اســـــــتعالء مفت

sÛ$¨>:نحو ö�Ï%� �)فإنها تفخم، )٦٢٩ .  

 أمـا إذا اختـل شـرط مـن الـشروط الثالثـة األولـى لترقيقهـا،: راء الـساكنة المتوسـطةوتفخم ال
 وهو إذا تبعها حرف استعالء، فيشترط في هذا الحرف شرطان من أجل تفخـيم الـراء، :الشرط الرابع

  :وهما

  .أن يكون مع الراء في كلمة واحدة .١

 .� ö�Ïù−5 �: ًأن ال يكون مكسورا، نحو .٢

ö‘É‹Ρ �:الء عن الـراء نحـوفإن انفصل حرف االستع r& y7tΒöθ s% �)فإنهـا فـي هـذه الحالـة )٦٣٠ ،

ًترقق قوال واحدا، وورد في القرآن مثل ذلك ثالثة مواضع ً)٦٣١(.  

                                                 

 ). ١٢(سورة النمل، آية)٦٢٤(

 ). ٣٧(سورة يوسف، آية)٦٢٥(

 ). ١٠٤(سورة النساء، آية)٦٢٦(

 ). ٨١(سورة يوسف، آية)٦٢٧(

 ). ٥٥(سورة النور، آية)٦٢٨(

 ). ٧(سورة األنعام، آية)٦٢٩(

 ). ١(سورة نوح، آية)٦٣٠(



  ١٧٠

كمـا � ö�Ïù−5 � :ًأما إن كان حرف االستعالء الذي بعد الراء الساكنة المتوسط مكـسورا  نحـو

%tβ �:فـــــي قولـــــه تعـــــالى s3 sù ‘≅ä. 5−ö�Ïù ÏŠöθ ©Ü9$% x. ÉΟŠÏàyèø9$# �)الترقيــــــق : ، فيجـــــوز فيهـــــا الوجهـــــان)٦٣٢

ًوالتفخيم، فمن قال بالتفخيم، نظر إلى وجود حرف االستعالء بعد الراء تمشيا مع القاعدة، ومن قـال 
  :، قال ابن الجزري)٦٣٣(بالترقيق، نظر إلى كسر حرف االستعالء، فضعف لوقوعه بين كسرين

ُوالخلف في فرق لكسر يوجد      ٍ َ ُِ ٍِ ْ ُواخف تكريرا إذا تشدد*     ْ ً ِ)٦٣٤(.  

  :وهذه الراء تأتي على وجهين: الراء المتطرفة: ًثانيا

ًأن تكون ساكنة وصـال ووقفـا. ١ 
ö�Ï:    فترقـق بـشرط وقوعهـا بعـد كـسر، نحــو: ً øótGó™ $# uρ� 

öΝçλ m; �)و�،)٦٣٥ ÷βr& ö‘É‹Ρ r& � )وال يضر وجود حرف استعالء بعدها ألنه صار مفـصوال عنهـا، )٦٣٦ ،ً

Ÿω �:نحو uρ ö�Ïiè|Á è? š‚£‰s{ � )٦٣٧( .   

 �:        ، أو ضمة، نحو)٦٣٨( � ?Ÿξsù ö�pκ÷]s �:نحو، إذا وقع قبلها فتحة: وتفخم هذه الراء

ö�ÝàΡ $$sù # sŒ$tΒ tβθãèÅ_ö�tƒ �)٦٣٩(.   

                                                                                                                                 

ســورة ) ٥(اآليــة�ًفاصــبر صــبرا جمــيال�،و) ١٨(لقمان،آيــة � وال تــصعر خــدك�الموضــع الــسابق،و)٦٣١(
 . عارجالم

 ). ٦٣(سورة الشعراء، آية)٦٣٢(

  .١٢٥-١٢١، وهداية القاري١٦٤-١٥٨،وغاية المريد، ص٥١-٥٠تنبيه الغافلين ص: انظر)٦٣٣(

 . والوجهان صحيحان لكن الترقيق أولى.٣٩متن الجزرية ص)٦٣٤(

 ). ١٥٩(سورة آل عمران، آية)٦٣٥(

 ). ١(سورة نوح آية)٦٣٦(

 ). ١٨(سورة لقمان آية)٦٣٧(

 ). ١٠(ةسورة الضحى آي)٦٣٨(



  ١٧١

  : وهذه الراء ترقق في الحاالت التالية:أن تكون متحركة في الوصل ساكنة في الوقف.  ٢

�ç :ر، نحوأن تكون مسبوقة بكس) أ( Å° F{ $#� �)٦٤٠(.  

�:أن يكـــون مـــا قبلهـــا ســـاكن ومـــا قبلـــه كـــسر، نحـــو) ب( Ì�ósÅb¡9$#�)بـــشرط أن اليكـــون .)٦٤١

ًالساكن حصينا، فإن كان الساكن حصينا �u:نحو) أي حرف استعالء(ً óÇ ÏiΒ� �)ففي هذه الحالـة )٦٤٢ ،

  .التفخيم والترقيق: يجوز الوجهان

، )٦٤٤(� ω� u�ö�|Ê،أو لينة نحو)٦٤٣(��9��Î7yz :أن يسبقها ياء سواء كانت مدية، نحو) ج(

  .وهذه الشروط التي مرت باتفاق جميع القراء

 �:إذا سبقها حرف ممال عند من يقرأ باإلمالة، نحو) د( t< ø) ãã Í‘# ¤$!  بـشرط كـسر ) ٦٤٥(� #$

  .الراء المتطرفة حال الوصل

yγ1$�:ولــيس عنــد حفــص إمالــة إال فــي كلمــة واحــدة، وردت فــي ســورة هــود هــي 1�øg xΧ� وهــذه 

  .ليست متطرفة، وبالطبع تقرأ بترقيق الراء

  :الحاالت التالية في: وتفخم الراء المتطرفة المتحركة في الوصل الساكنة في الوقف

=ϑn£$ �:إذا سبقها فتحة نحو) أ( sù # u u‘ t�yϑs) ø9$# �)9 �:،أو ضمة، أو نحو)٦٤٦� ß� ßŠuρ � )٦٤٧(.  

                                                                                                                                 

 ). ٢٨(سورة النمل آية)٦٣٩(

 ). ٢٦(سورة القمر آية)٦٤٠(

 ). ٧٣(سورة طه، آية)٦٤١(

 ). ٢١(سورة يوسف آية)٦٤٢(

 ). ١٤(سورة فاطر آية)٦٤٣(

 ). ٥٠(سورة الشعراء آية)٦٤٤(

 ). ٢٢(سورة الرعد آية)٦٤٥(



  ١٧٢

� �: ء المتطرفـة مفتوحـة، نحـوأن يسبقها ألف المد بشرط أن تكون الـرا) ب( Ïu‘$¤
 à6 ø9$#  أو ،

â‘$¬6 �:مضمومة نحو yfø9$# �   

Ïµ  �:أن يسبق الراء واو المد نحو) ج( ø‹s9Î) uρ â‘θ à±–Ψ9 $# �)٦٤٨(.  

في حالة الوقـف علـى الـراء المتطرفـة المكـسورة، يوقـف عليهـا بالـسكون المحـض، أو : تنبيه
َبالروم، فـإذا وقـف عليهـا بالـسكون وجـب تفخي ِ َمهـا ، واذا وقـف عليهـا بـالروم فيجـب ترقيقهـا، ألننـا ال ُ ِ ُ ٕ

ًنستطيع أن نأتي ببعض الكسرة مع التفخيم، فالروم مثل الوصل، وهي مرققة وصال ، وهي وبالروم 
  .كذلك

*   *   *  

  .حاالت الراء التي يجوز فيها الوجهان: المطلب الخامس

إال فــي كلمــة واحــدة جــاءت الــراء فيهــا وهــذا النــوع أغلبــه يقــع فــي الــراء المتطرفــة، ولــم يقــع 

، وأما الباقي ففي الراء المتطرفة حـال الوقـف )٦٤٩(� �ö�Ïù−5متوسطة، وجاز فيها الوجهان، وهي كلمة

ٕعليهــا، أمــا فــي حالــة الوصــل فــالترقيق والتفخــيم تــابع لحركــة الــراء، وان كانــت ســاكنة نظرنــا إلــى مــا 
  :التفخيم فتنحصر فيما يليقبلها، أما الكلمات التي يجوز فيها الترقيق و

�كلمة. ١ 5−ö�Ïù�) وهذه الكلمة يجوز فيها الترقيق والتفخيم وصال، ووقفـا، والـسبب فـي )٦٥٠ ،ً ً

ّذلــك؛ أن الــراء الــساكنة فــي الوســط ترقــق بالــشروط األربعــة التــي بيناهــا، ومنهــا أن ال يتبعهــا حــرف 
ارت الــراء واقعــة بــين كــسرين، اســتعالء، فاختلــت قاعــدة الترقيــق، إال أن هــذا الحــرف مكــسور، فــص

                                                                                                                                 

 ).٧٧(سورة األنعام، سورة ) ٦٤٦(

 ).١٣(سورة القمر، آية) ٦٤٧(

 ). ١٥(سورة الملك، آية)٦٤٨(

 ) ٦٣(سورة الشعراء، آية)٦٤٩(

 ) ٦٣(سورة الشعراء، آية)٦٥٠(



  ١٧٣

إضافة إلى أن حـرف االسـتعالء المكـسور ال يفخـم كـالمفتوح فهـو فـي أقـل مراتـب التفخـيم، فقلـل هـذا 
مــن ســبب التفخــيم فــي الــراء، فجــاز فيهــا الترقيــق، إال أن بعــض العلمــاء لــم ينظــر إلــى الكــسر الــذي 

هــــا قاعــــدة التفخــــيم، والوجهــــان قبلهـــا، بــــل نظــــر إلــــى مـــا بعــــدها وهــــو حــــرف االســــتعالء، فطبـــق علي
  ..صحيحان، مقروء بهما إال أن الترقيق أولى

›Í‘äكلمــــة .٢ çΡ uρ� �)فــــي مواضــــعها الــــستة فــــي ســــورة القمــــر، ويجــــوز فيهــــا الوجهــــان، )٦٥١ 

ِونــذري(والترقيــق أولــى ألن أصــل الكلمــة ُ ُ ›Í‘ä  فعليــه تكــون هــذه الكــسرة أصــلية، ومــا قيــل فــي)َ çΡ uρ� � 

#‘Í: ها، مثــليمكن أن يقال في شبيهات uθ pg ø:$#� �)في مواضعها الثالث.)٦٥٢.  

� �كلمــة. ٣ Î� ó� r' sù)وحــذفت اليــاء )أســري(مــن الفعــل المــضارع : ً، وهــذه أيــضا أصــلها)٦٥٣ 

ألنــه عنــدما دخلــت عليهــا الفــاء صــارت فعــل أمــر مجــزوم بحــذف حــرف العلــة مــن آخــره، فاليــاء هنــا 

È≅ø‹©9$# �:ل ذلـك قولـه تعـالىأصلية، تختلف عن كسرة اإلعراب التي تكون عارضـة، ومثـ uρ  # sŒÎ) Î� ô£o„ 

  ).يسري: (، فهي كالتي قبلها أصلها)٦٥٤( �

� �كلمتي. ٤ u� óÇ ÏΒ و، )٦٥٥(بمواضعها الثالث�ôÜ É) ø9$#� �)وذلك ألنها سكنت للوقـف، )٦٥٦ ،

حرف استعالء، فمن اعتد بحرف االسـتعالء فخمهـا ( وفصلت عن الكسر الذي قبلها بساكن حصين

                                                 

 ).٣٩و٣٧و٣٠و٢١و١٨و١٦(سورة القمر، اآليات) ٦٥١(

 ). ١٦(والتكوير) ٢٤(والرحمن) ٣٢(الشورى: في مواضعها الثالث)٦٥٢(

 ). ٢٣(سورة الدخان، وآية )٦٥٣(

 ). ٤(سورة الفجر، آية)٦٥٤(

 ). ٥١(الزخرف) ٩٩(يوسف) ٨٧(يونس: في مواضعها الثالث)٦٥٥(

 ). ١٢(سورة سبأ، آية)٦٥٦(



  ١٧٤

ن لم يعتد به رققهـا فـي اللفظـين، واختـار ابـن الجـزري التفخـيم فـي األولـى، والترقيـق في اللفظين، وم
  .)٦٥٧(ًفي نظرا لحالها في الوصل، وأصل الحركة قبل الوقف عليها

*   *   *  

  المبحث الخامس

  .أحوال الالم وأحكامها

*   *   *  

ون، وهـو يخـرج هـو أحـد حـروف الهجـاء التـسعة والعـشر: الالم: المطلب األول تعريف الالم
ًمن أدنى حافتي اللسان أي أقربها إلى مقدمة الفم بعد مخرج الضاد قليال مع ما يليها من اللثة، وله 

  .)٦٥٨(ست صفات، فهو مجهور مستفل منفتح مذلق منحرف متوسط بين الشدة والرخاوة

والــالم هـــي مـــن حــروف التوســـط لكنهـــا إلـــى الــضعف أقـــرب، لـــذلك ينبغــي توفيـــة حقهـــا مـــن 
  .)٦٥٩ (. وصفاتها وتبيين ترقيقهامخرجها

  .)٦٦٠(ٕواذا سكنت وأتى بعدها نون، ينبغي االنتباه إلى إظهارها، والحذر من تحريكها

وقد وردت الالم في القرآن الكريم ساكنة ومتحركة، ومتوسـطة ومتطرفـة وفـي البـدء، ووقعـت 
  .في االسم والفعل والحرف

 مــا كـــان فـــي لفــظ الجاللـــة، فـــتفخم إذا وحكــم الـــالم الترقيــق ألنهـــا مـــن أحــرف االســـتفال، إال
  .)٦٦١(سبقت بفتح أو ضم، وترقق إذا سبقت بكسر أصلي أو عارض

*   *   *  

                                                 

 .١٦٣-١٦٠: ، وأحكام قراءة القرآن١٣٥-١/١٣٢:هداية القاري: انظر)٦٥٧(

 ).١٣٨ص(تجويد سورة الفاتحة) ٦٥٨(

 .٧٥وتنبيه الغافلين، للصفاقسي ص) ٥١(الدقائق المحكمة)  ٦٥٩(

 ).١٤١.(التمهيد: انظر) ٦٦٠(

 .فاعلمه)٣٤٩(الفيومي: وبتحقيق) ١٦٠(غانم قدوري: التحديد، تحقيق:انظر) ٦٦١(



  ١٧٥

ســبق الكــالم عــن الــالم المتحركــة، أمــا الــالم الــساكن، فهــي : أقــسام الــالم: المطلــب الثــاني
  :خمسة أقسام

م زائــدة عــن بنيــة بــالم أل؛ وهــي ال: وهــي المعروفــة عنــد القــراء: الم التعريــف: القــسم األول
  :الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء بها، وبعدها اسم وهي نوعان

الـــذي، التـــي، ومثناهمـــا : (وهـــي التـــي ال تفـــارق االســـم، وال تنفـــك عنـــه، ومثالهـــا: الزمـــة.١
، وحكمهـــا وجـــوب اإلدغـــام إذا وقـــع بعـــده الم، واإلظهـــار إن وقـــع بعـــدها )وجمعهمـــا، واآلن، واليـــسع

  .غير الالمحرف آخر 

 وهـي الزائـدة عـن بنيـة الكلمـة واصـطلح علـى تـسميتها بـالم التعريـف، ولهـا :غير الالزمة.٢
  :حالتان

ابـغ حجـك (: إذا وقع بعدها أحـد الحـروف األربعـة عـشر المجموعـة فـي قـولهم: اإلظهار) ا(

ÇÚ : نحــو)وخـف عقيمـه ö‘F{ $#� � ،�$ s# t7ø9$#�، Í_tóø9$#� �،�‰ŠÏϑpt ø:$#�،� π ¨Ψ pg ø:$# �،�Οƒ Ì�x6 ø9$#� ،

�ø? uθ ø9$#� �،� � ç�� Î7sƒ ø:$#  ،��ôfx
 ø9$#� ،Ä ö̧�yèø9$#� � ،�ο§θ à) ø9$#�،� �Πöθ u‹ø9$# ، Ï‰‹Éfyϑø9$#� � ،

�“ y‰çλ ù;$#�، وهـذه تــسمى الــالم القمريـة نــسبة إلــى إظهارهـا فــي لفـــظ� ã�yϑs) ø9$# � ، وعلـة إظهارهــا فــي

  .فبعد مخرج الالم عن مخارج هذه الحرو: هذه المواضع

 إذا وقـع بعـدها أحـد الحـروف األربعـة عـشر المجموعـة فـي أوائـل كلمـات هـذا :اإلدغام) ب(
  :البيت من التحفة

  .)٦٦٢(ًدع سوء ظن زر شريفا للكرم*  *        طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم   

�Î �:نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ö� ©Ü9$# و� ،� �># uθ ¨W9$#و ،� �‰yϑ¢Á9$#، و(# #θ t/ Ìh�9$#� و�،� �“ uθ ø) −G9$#      ،    

'�و s#≈ n= āÒ9$#و�،É=yδ ©%! ، �#�ÈβθçG÷ƒ̈“9$uو،� �ÏM≈yϑè=—à9$#و،�ãΝ≈n=¡¡9$# �، و��Π¤$!$#uوpκ̈]9$#$‘� �،و� �#$

                                                 

 ١٨ص) ٦٦٢(



  ١٧٦

Κ÷§� �و Κ÷§� �:، وهذه تسمى الالم الشمسية نسبة إلـى إدغامهـا فـي لفـظ�ø‹©9$#≅� و،¤±9$# ¤±9$# ،

  .نسبة لباقي الحروفالتماثل مع الالم، والتقارب في المخرج والصفة بال: وسبب اإلدغام

ًوللتفريق بين الالم القمرية والشمسية ينظر إلـى الحـرف الـذي بعـدها فـإن كـان مـشددا فـالالم 
  .ٕشمسية، واال فهي قمرية

 وســـميت بـــالم الفعـــل لوجودهـــا فيـــه، وهـــي مـــن أصـــوله، وتكـــون :الم الفعـــل: القـــسم الثـــاني
  . واألمر، وتأتي متوسطة ومتطرفةمظهرة ومدغمة، وتوجد في األفعال الثالثة الماضي، والمضارع

ãΝ �:نحو:  نحو:ففي الماضي ä39 yγ ø9 r& ã� èO% s3−G9 uΖø9t“Ρ$:، و)٦٦٣(� #$ r& uρ� �)٦٦٤(.   

ā2≅ � �: نحو:وفي المضارع uθ tGtƒ)و)٦٦٥،:� MÏ
 tGù= tƒ ö �)٦٦٦(.  

&È,ø9r �: نحو:وفي األمر uρ x8$|Á tã  �)و)٦٦٧ ،� ö≅yèô_$$sù Zοy‰Ï↔øù r& �)٦٦٨(.  

، إال إذا وقــع بعــدها الم أو راء فتــدغم فــي الــالم للتماثــل ًهــار وجوبــااإلظ :وحكــم هــذه الــالم

=è% Hω à7Î≅ �: نحو øΒr& �)وفي الراء للتقارب، نحـو ،)٦٦٩ :� ≅è% þ’ În1  ، وال تـدغم فـي النـون،)٦٧٠(� ‘§

ــم�: نحــو ــل نع َق َ ْ  مــع وجــود التقــارب أو التجــانس بينهمــا؛ ألن النــون ال يجــوز إدغامهــا فــي حــرف �ُ

Ä¨$̈Ψ9 �: وهذا بخالف إدغـام الم التعريـف فـي النـون، نحـوأدغمت هي فيه،  ، لكثـرة دورانـه فـي � #$

                                                 

 ).١(سورة التكاثر، آية)  ٦٦٣(

 ).١٤(سورة النبأ آية)  ٦٦٤(

 ).٤٩(سورة األنفال، آية)  ٦٦٥(

 ).٨١(سورة هود آية)  ٦٦٦(

 ).١٠(سورة النمل آية)  ٦٦٧(

 ).٣٧(سورة إبراهيم آية)  ٦٦٨(

 ).١٨٨(سورة األعراف آية)  ٦٦٩(

 ).٢٢(سورة الكهف، آية) ٦٧٠(



  ١٧٧

فـإذا سـكنت وأتـى بعـدها نـون فـي كلمـة فـال بـد مـن بيـان :" ، ونبه ابن الجزري لذلك فقـال)٦٧١(التنزيل

=uΖù$:سكونها نحو yèy_� � و$uΖù= è%� واحذر من تحريكها كما يفعله بعض العجم، وأظهرها في�:� ö≅è% 

(# öθ s9$yès?  � و� ö≅è% öΝyètΡ �)٦٧٢(.  

  :وقال صاحب التحفة

َ  وَأظهرن الم فعل مطلقــا      ْ ُْ ِ ْ ِ َ َ ِ َفي نحو قل نعم وقلنا والتقى*     َ ْ ُْ ُْ َ َ َْ ِ ْ)٦٧٣(.  

وهــي الم زائــدة عــن بنيــة الكلمــة، ويقــع بعــدها الفعــل المــضارع : الم األمــر: القــسم الثالــث

ــــــــواو، ـــــــــومباشــــــــرة، وتــــــــأتي عقــــــــب الفــــــــاء، أوال � �:ّ أو ثــــــــم العاطفة،نحـ ö� ÝàΖuŠ ù= sù) و)٦٧٤،� (#θ à
 ÷èu‹ø9uρ 

(# þθ ßsx
 óÁ u‹ø9uρ  �)و)٦٧٥ ،� ¢ΟèO (#θ àÒ ø) u‹ø9 �)٦٧٦(             .  

 �و� öΝà)tFù=sù �:ًاإلظهار وجوبا مع االعتناء بإظهارها إذا جاورت التاء، نحو:      وحكمها

ÏN ù' tGø9uρ î �)تاء  بخالف الم التعريف فتدغم في ال،)٦٧٧.  

                                                 

أل ن الفعل أعل بحـذف عينـه، �قل نعم�الم لم تدغم في النون، في ذهب ابن الجزري الى أن ال) ٦٧١(
ًفلم يعل ثانيا بحذف المه لئال يصير في الكلمة إجحاف، أما عن إدغامهـا فـي الـراء، فعلـة ذلـك أن الـراء 

ـــه شـــدة وانحـــراف وثقـــل فجـــذب الـــالم جـــذب القـــوي للـــضعيف ثـــم أدغـــم الـــضعيف فـــي القـــوي التمهيـــد .(في
 ).١٤٢ص

 .ً، فقد ذهب الى مثل هذا أيضا٢٤٤، وانظر التحيد ص١٤١التمهيد ص) ٦٧٢(

 .١٩تحفة األطفال ص) ٦٧٣(

 ).١٩(سورة الكهف، آية ) ٦٧٤(

 ).٢٢(سورة النور، آية ) ٦٧٥(

 ).٢٩(سورة الحج، آية ) ٦٧٦(

 ).١٠٢(كالهما في سورة النساء، آية ) ٦٧٧(



  ١٧٨

 �:         ًلوجودها فـي االسـم، وأصـال فيـه، نحـو: وسميت بذلك:  الم االسم:القسم الرابع

öΝà6 ÏGoΨ Å¡ø9r& ö/ä3 ÏΡ≡ uθ ø9r& uρ �)ًاإلظهار وجوبا باتفاق: ، وحكمها)٦٧٨.  

وسميت بالم الحرف لوجوده فيه، ووردت هذه الالم في القرآن : الم الحرف: القسم الخامس

وجـــوب اإلظهـــار، ووجـــوب : ، ولهـــا ثالثـــة أحكـــام�/t≅�، و�yδ≅�:  همـــاالكـــريم فـــي حـــرفين فقـــط،

  :ٕاإلدغام، وجواز اإلدغام واليك تفصيل ذلك

ــا :ًأوال ًتــدغم الم الحــرف وجوبــا إذا تبعهــا حــرف الــالم أو الــراء، فتــدغم فــي : ًاإلدغــام وجوب
yδ Νä3≅ �:األول للتماثـــــل، نحـــــو t/� çµ≅، و)٦٧٩(� 9© yèsù §‘ ª!$# Ïµø‹ s9 Î)�  فـــــي الثـــــاني للتقـــــارب، وتـــــدغم

#āξx. ( 2ö≅t/ tβ � :ويستثنى الم بل في قوله تعالى u‘ �)عنـد حفـص مـن طريـق الـشاطبية؛ وذلـك ،)٦٨٠ 

بسبب السكت عليها، والـسكت يمنـع اإلدغـام، إال أنـه أدغمهـا فـي بعـض طـرق الطيبـة، كمـا أدغمهـا 
  .باقي القراء

ــا التــاء، والثــاء، : (ف الثمانيــة، وهــيوذلــك إذا وقــع بعــدها أحــد األحــر: ًاإلدغــام جــوازا: ًثاني
فأدغمهــا بعــض القــراء فــي هــذه األحــرف، كمــا ) والــزاي، والــسين، والــضاد، والطــاء، والظــاء، والنــون

=ö≅yδ ÞΟn �:فــي ÷ès? �)و،)٦٨١ö≅yδ� Λäl ã⁄Îm7t⊥çΡ �)و،)٦٨٢� ö≅t/ ΝÎγ‹Ï? ù' s? �)و،)٦٨٣� ö≅t/ ßøt wΥ �)و،  )٦٨٤� 

                                                 

 ).٢٢(سورة الروم، آية ) ٦٧٨(

 ).٢٨(سورة الروم، آية ) ٦٧٩(

 ).١٤(ن، آية سورة المطففي) ٦٨٠(

 ).٦٥(سورة مريم، آية ) ٦٨١(

 ).١٠٣(سورة الكهف، آية ) ٦٨٢(

 ).٤٠(سورة األنبياء، آية ) ٦٨٣(

 ).٦٧(سورة الواقعة، آية ) ٦٨٤(



  ١٧٩

ö≅yδ z> Èhθ èO �)و  )٦٨٥� ö≅t/ ôMs9§θ y™ �)و ،)٦٨٦� ö≅t/ ÷ΛäΨ oΨ sß �)و،)٦٨٧� ( ö≅t/ (#θ p= |Ê �)٦٨٨(،� 3 ö≅t/ 

zÎiƒ ã— �)و ،)٦٨٩� 4 ö≅t/ yìt6 sÛ �)أظهرها،  وبعض القراء لم يدغمها في هذه األحرف الثمانية، بل، )٦٩٠

  .كما عند حفص وغيره

 /ö≅t �:وذلــك عنــد بــاقي األحــرف الباقيــة بعــد العــشرة الــسابقة، نحــو: ًاإلظهــار وجوبــا: ًثالثــا

(#θ ä9$s% �)و،)٦٩١� ö≅t/ u !% y` Èd,pt ø:$$Î/ �)و،)٦٩٢�  ö≅yδ “ Èθ tGó¡o„ �)٦٩٤(وغيرها) ٦٩٣(.  

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ).٣٦(سورة المطففين، آية ) ٦٨٥(

 ).٨٣و١٨(سورة يوسف، اآليتان ) ٦٨٦(

 ).١٢(سورة الفتح، آية ) ٦٨٧(

 ).٢٨(سورة األحقاف، آية ) ٦٨٨(

 ).٣٣ (سورة الرعد، آية) ٦٨٩(

 ).١٥٥(سورة النساء، آية ) ٦٩٠(

 ).٨١(سورة المؤمنون، آية ) ٦٩١(

 ).٣٧(سورة الصافات، آية ) ٦٩٢(

 ).١٦(سورة الرعد، آية ) ٦٩٣(

 .بتصرف٢١٤-٢١٣هداية القاري: انظر) ٦٩٤(



  ١٨٠

  

  

  

  المبحث السادس

  المثالن والمتقاربان والمتجانسان والمتباعدان

لكل حرفين تجاورا البد من عالقة تربطهما، سـواء أكـان التماثـل أو التقـارب أو التجـانس أو 
  :التباعد، ولكل حكمه

*   *   *  

  : المتماثالن: المطلب األول

َهمــا الحرفــان اللــذان اتحــدا مخرجــا وصــفة؛ كالبــاءين والــدالين: المــثالن: تعريفــه: ًأوال ً)٦٩٥( ،

#θãΨtΒ#) �:واعتــرض بعــضهم علــى هــذا التعريــف بأنــه غيــر جــامع، وذلــك ألنــه ال يــشمل الــواوين مــن u 

(#θè= Ïϑtãuρ والياءين من�� † Îû 5Θ öθ tƒ �،الخـتالف المخـرج والـصفة مـع أنهمـا مـن المثلـين،  ونحوهما 

  .)٦٩٦(الحرفان اللذان اتحدا في االسم والرسم:وقالوا األولى أن يقال 

ـــت  وهـــذا االعتـــراض فيـــه نظـــر، إذ الـــواوين، واليـــاءين فـــي المثـــالين الـــسابقين ال ينطبـــق :قل
تلفان في اللفظ، والمخرج، ٕعليهما اسم المثلين المطلق، فهما وان كانا متماثلين في الرسم، لكنهما يخ

 �واللقب، وبـبعض الـصفات، فـال يتمـاثالن إال بالـصورة فقـط، كمـا أنهمـا قـد يفـصال بالـصلة كمـا فـي

…çµ ‾Ρ Î) uθ èδ �، هــو األقــرب للــصواب إذا أخــذنا بعــين االعتبــار األحكــام -فــي ظنــي– فــالتعريف األول 

θ#) �ًالمترتبة على المثلين، فال يدخل اإلدغام مثال في  ãΨ tΒ# u (#θ è= Ïϑtãuρ و كذلك في�� ’ Îû y# ß™θ ãƒ � 

  .ُبل وجب إظهار الواو والياء المديتين، وتمكين المد فيهما، وهو ما يعرف بمد التمكين

                                                 

 ).٢/٣٣(الفريد في فن التجويد، لعبد الرؤوف سالم وآخرون) ٦٩٥(

 ١٢٤رآن ص، وأحكام قراءة الق١/٢١٨هداية القاري: انظر) ٦٩٦(



  ١٨١

ٕواذا تأملنا في قول اإلمام الجمـزوري، وجـدنا أنـه يوافـق الـرأي األول،  ويؤيـد مـا ذهبنـا إليـه، 
  :إذ يقول

ْ  إن في الصفات والمخارج اتفق  َ  ِ ِ ْحرفان فالمثالن فيهما َأحق *  ْ َ َِ ِْ ِ ْ
)٦٩٧(.  

  :كما نقل الشيخ محمد مكي نصر عن بعض العلماء قوله

ً    االتفاق مخرجا وصفة    ً   .)٦٩٨(تماثل في نحو باءين أتى*   ُ

  :يقسم المثالن الى ثالثة أقسام: أقسامه وحكمه: ًثانيا

  �:        ً متحركــا، نحـــوً وهــو أن يكــون الحــرف األول منهمــا ســاكنا والثــاني:الــصغير. ١

> Î� ôÑ $# š‚$|Á yèÎn/ �)وقد يأتي في كلمة واحدة، نحو)٦٩٩:� ãΝœ3. Í‘ô‰ãƒ �)٧٠٠(.  

ًوقــد ســمي صــغيرا لقلــة العمــل فيــه حــال اإلدغــام فــال يكــون فيــه إال عمــل واحــد وهــو إدغــام 
  .ًاإلدغام وجوبا عند جميع القراء: وحكمهاألول بالثاني، 

yδ=| �:متحركـان نحـو قولـه تعـالى أن يكـون الحرفـان :الكبير. ٢ s% s! öΝÎγ Ïèôϑ|¡Î/ �)أو )٧٠١ ،

óΟä3 �:في كلمـة واحـدة نحـو x6 n= y™  �)وسـمي كبيـرا لكثـرة العمـل فيـه حـال اإلدغـام، إذ يكـون )٧٠٢ ،ً

  .تسكين األول، ثم إدغامه بالثاني: فيه عمالن،

                                                 

 . ١٩التحفة ص) ٦٩٧(

  .١/١٣٤نهاية القول المفيد ) ٦٩٨(

 ). ٦٠(سورة البقرة، آية)٦٩٩(

 ). ٧٨(آية، سورة النساء) ٧٠٠(

 ). ٢٠(آية، سورة البقرة) ٧٠١(

 ). ٤٢(آية، سورة المدثر) ٧٠٢(



  ١٨٢

أبـي عمـرو ً اإلظهار جوازا، إذ يجوز فيه اإلدغـام عنـد بعـض القـراء؛ كالـسوسي عـن :حكمه

 tΒ$ �:وغيره، وبعـض القـراء ومـنهم حفـص أدغمـوا كلمـات مخـصوصة، مثـل)٧٠٣(من طريق التيسير،

 Íh_©3 tΒ �)و)٧٠٤ ،�  Ÿω $̈Ζ0Βù' s? �)٧٠٦(، وغيرها)٧٠٥( .  

ًوهو أن يكون الحرف األول متحركا، والثـاني سـاكنا، كالـسينين فـي: المطلق. ٣  ً       :� 

çµ ó¡|¡ôϑs? �)والالمـــــين فـــــي)٧٠٧ ،: �   ΟçF ù= s9y— �)وســـــمي مطلقـــــا لعـــــدم تقيـــــده ال بالـــــصغير وال )٧٠٨ ،ً

  .بالكبير

  .ًاإلظهار وجوبا : حكمه

  : المتقاربان: المطلب الثاني

  .ًهما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج، أو بالصفة، أو بهما معا: تعريفه: ًأوال

بيــر ومطلــق، صــغير وك:  وهــو كالمتمــاثلين يقــسم إلــى ثالثــة أقــسام:أقــسامه وحكمــه :ًثانيــا
ُوصوره هي ذاتها التي في المثلين ُ َ َُ:  

ًمـا كـان الحـرف األول منـه سـاكنا والثـاني متحركـا نحــــو:فالصغير ً:� øŒÎ) uρ z−ƒ y— �)وفـي )٧٠٩ ،

(œ3/ �:كلمة واحدة نحو è= øƒ wΥ �)٧١٠(  

                                                 

فقد فصل في معظم الكلمـات التـي وقـع .١٨الرسالة الغراء في األوجه المقدمة باألداء ص: انظر) ٧٠٣(
 .  الخالف بين اإلدغام واإلظهارفيها

 ). ٩٥(آية، سورة الكهف) ٧٠٤(

 .الروم، واإلشمام، واالختالس: ويجوز فيها). ١١(آية، سورة يوسف) ٧٠٥(

أتحـــــاجوني� و]٥٨،والنـــــساء٢٧١البقـــــرة[ �ّ نعمـــــا�:مـــــن الكلمـــــات األخرىـــــالتي أدغمهـــــا حفـــــص) ٧٠٦( � 
 ).٢(هامش١٢٧حكام قراءة القرآن صأ: انظر.]٦٤الزمر[ �تأمروني�، و        ]٨٠األنعام[

 ).٣٥(سورة النور، آية) ٧٠٧(

 ).٢٠٩(سورة البقرة، آية) ٧٠٨(



  ١٨٣

ألنه يدغم عند بعض القراء وال يدغم عنـد البـاقين، كمـا أن اإلدغـام ًاإلدغام جوازا؛ : وحكمه

(óΟs9r& /œ3  �: ن في كلمات دون أخرى، وأما حفص فقد أدغم كلمـــةيكو è= øƒ wΥ �)إضـافة إلـى مـا )٧١١ ،

’ ÏiΒ  �:     تقــدم فــي بــاب النــون الــساكنة والتنــوين، مــن إدغــام النــون فــي الــالم والــراء، نحــو În1 §‘ 

ÏΒ çµ �، و)٧١٢(� ÷Ρ à$  %è≅ �:نحو، وكـذلك مــا تقــدم فــي مبحـث الم ال،والم الفعــل مــن إدغــام،)٧١٣(� !©

þ’ În1 َفجميعه من باب إدغام المتقاربين، فليعلم)  ٧١٤( � ‘§ ْ َُْ.  

yŠy‰tã t �:  ًفهو أن يتحرك الحرفان معا، كالدال والسين في قوله تعــالى: وأما الكبير ÏΖÅ™ 

öΝä3 �: ، وفي القاف والكاف في)٧١٥(� s% y— u‘ �)٧١٦(.  

ي عمــرو، وحمــزة فــي بعــض ً اإلدغــام جــوازا عنــد بعــض القــراء؛ كالــسوسي عــن أبــ:وحكمــه
أمـــا  وحكمـــه عنــده اإلظهـــار-فيمـــا أعلـــم-المواضــع، بـــشروطه، ولـــيس لحفـــص إدغـــام فــي هـــذا النـــوع

                                                                                                                                 

 ).٤٨(سورة األنفال، آية) ٧٠٩(

 ).٢٠(سورة المرسالت، آية) ٧١٠(

، وذكـــر كثيـــر مـــن الكتـــاب أن فيهـــا إدغـــام كامـــل ونـــاقص، إال أننـــي )٢٠(ســـورة المرســـالت، آيـــة) ٧١١(
نخلكم(لة، فلم يجد لحفص فيها إال اإلدغام الكاملسمعت من بعض شيوخي أنه حقق هذه المسأ ُ ْ َ( 

 ). ٥٧(سورة األنعام، آية) ٧١٢(

 ). ٤٠(سورة النساء، آية) ٧١٣(

 ). ٢٢(سورة الكهف، آية) ٧١٤(

 ). ١١٢(سورة المؤمنون، آية) ٧١٥(

 ).٤٠(سورة الروم، آية) ٧١٦(



  ١٨٤

ً فيكون الحرف األول متحركا والثاني سـاكنا، نحـو اليـاء مـع الـضاد فـي:المطلق ً: � ö≅Î= ôÒ ãƒ �)٧١٧( ،

  .ع القراءً اإلظهار وجوبا عند جمي:وحكمه. )٧١٨(� &ã≅Ïϑômr �:والهمزة مع الحاء في

   :المتجانسان: المطلب الثالث

ــــه: ًأوال ــــا فــــي بعــــض :  المتجانــــسان:تعريف ــــا فــــي المخــــرج واختلف ــــذان اتفق همــــا الحرفــــان الل
  :الصفات، قال صاحب السلسبيل الشافي

ًوان توافقا جميعا مخرجا   ً   .)٧١٩(ال صفة فمتجانسين جا*  ٕ

  :يقسم كسابقيه إلى ثالثة أقسام: أقسامه وحكمه

ــصغير.١ ًأن يكــون الحــرف األول ســاكنا، والثــاني متحركــا، وحكمــه اإلدغــام جــوازا، ومــا : ال ً ً
  :، كما يأتي)التاء، والدال، والذال، والظاء(اتفق على إدغامه عند حفص، أربعة أحرف وهي 

s% t‰ �: الدال في التاء، نحو) أ( ¨ t6   .، مدغم باتفاق)٧٢٠(� ?¨

=Mn �التاء في الدال نحو) ب( s) øOr& # uθ tã̈Š �)مدغم باتفاق)٧٢١ ،. 

N �:التاء في الطاء، نحو)ج( ¨Šuρ ×π x
 Í← !$©Û �)مدغم باتفاق)٧٢٢ ،.  

#) (ŒÎ �: الذال في الظاء، نحو) د( þθ ßϑn= ¤ß �)مدغم باتفاق)٧٢٣ ،.  

  :ٕوهناك بعض المواضع مختلف في إدغامها واظهارها وهي

                                                 

 ).٩٧(سورةاإلسراء، آية) ٧١٧(

 ).٣٦(سورة يوسف، آية) ٧١٨(

 . ٤٠ص) ٧١٩(

 ). ٢٥٦(ة البقرة، آيةسور) ٧٢٠(

 ). ١٨٩(سورة األعراف، آية) ٧٢١(

 ). ٦٩(سورة آل عمران، آية) ٧٢٢(

 ).٦٤(سورة النساء، آية) ٧٢٣(



  ١٨٥

yγ[ �:الثاء في الذال، نحو) هـ( ù= tƒ 4 y7Ï9≡ ©Œ �)مختلف فيها.)٧٢٤.  

Ÿ2= �: لباء مع الميم فيا) و( ö‘$# $oΨ yè̈Β �)مختلف فيها)٧٢٥ ،.  

  .وما عدا هذه الصور،  فمحل اختالف بين القراء، وأغلبه مظهر

≈ÏM �:أن يكون الحرفان متحركان، نحـو: الكبير. ٢ ysÎ=≈ ¢Á9$# 4’ n1θ èÛ �)٧٢٦(
  

  .ًاإلدغام جوازا عند بعض القراء بشروطه، وليس لحفص فيه سوى اإلظهار: وحكمه

ًأن يكون الحرف األول متحركا والثاني ساكنا، كالياء مع الشين في كلمة : المطلق. ٣ ً  � 

ã�ä3 ô±o„ � )٧٢٧(.  

  .ًاإلظهار وجوبا عند الجميع: وحكمه

وهكذا نكون قد أتينا على ختام هذا الباب الذي تحدثنا فيه عن الحروف ومخارجها 
  .وصفاتها وألقابها، وأحكامها 

 

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ).١٧٦(سورة األعراف، آية) ٧٢٤(

 ). ٤٢(سورة هود، آية) ٧٢٥(

 ). ٢٩(سورة الرعد، آية) ٧٢٦(

 ). ٤٠(سورة النمل، آية) ٧٢٧(



  ١٨٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لخامسالباب ا

  القــــــراءات والقـــــــراء

  

Ρ‾$ �:إن القــــــرآن الكــــــريم محفــــــوظ بحفــــــظ اهللا تعــــــالى القائــــــل Î) ßøt wΥ $uΖø9̈“tΡ t�ø. Ïe%! $# $‾Ρ Î) uρ …çµ s9 

tβθÝàÏ
≈ pt m: � )ـــين الـــدفتين المبـــدوء بالفاتحـــة، والمختـــوم بـــسورة )٧٢٨ ٕ، وان القـــرآن الكـــريم المـــسطور ب

 وهـذا محـل إجمـاع بـين � رب العزة بواسطة جبريل األمين  عن�الناس، هو عين ما تلقاه النبي
  .المسلمين كافة

ّثــم �ًوقــد نقــل إلينــا بطريــق التــواتر جــيال عــن جيــل، فحفظــه المؤمنــون بــربهم مــن الــصحابة
وستـستمر المـسيرة بالطريقـة ذاتهـا إلـى أن يـرث . التابعين فأتباعهم، ومن جاء بعدهم بما حقق تـواتره

  .اهللا األرض ومن عليها

                                                 

 ). ٩(سورة الحجر، آية)٧٢٨(



  ١٨٧

عثمــان بــن عفــان، وعلــي بــن أبــي : ٕومــن أشــهر الــصحابة الــذين عنــوا بقــراءة القــرآن واقرائــه
طالــب، وابــن مــسعود، وزيــد بــن ثابــت، وأبــي بــن كعــب، وأبــي موســى األشــعري، وأبــي هريــرة، وابــن 

  .ً جميعا-�-عباس وغيرهم

هـد، زر بـن حبـيش، وَأبـي عبـد الـرحمن الـسلمي، وسـعيد بـن المـسيب، ومجا:  ومن التـابعين
وعـــن هـــؤالء تلقـــى أئمـــة القـــراءة، . وعبـــد الـــرحمن بـــن هرمـــز، والحـــسن البـــصري، واألعمـــش، وغيـــرهم

  .قراءاتهم

 وقــد حــاول ابــن الجــزري إحــصاء أســماء القــراء مــن الــصحابة ومــن بعــدهم إلــى عــصر أئمــة 
  ".ةغاية النهاية في أسماء رجال القراءات أولي الرواية والدراي:" القراءة في كتابه الموسوم بـ

  

  

  

 *   *   *  

  الفصل األول

  القراءات القرآنية

*   *   *  

  المبحث األول

  الفرق بين القرآن والقراءة، والرواية والطريق

يظن بعض الناس أن القرآن والقراءات همـا شـيء واحـد، والحقيقـة أن بينهمـا تبـاين؛ فـالقرآن 
،المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد �حمد ّ كالم اهللا المعجز، المنزل على سيدنا مهو: ًكما عرفناه سابقا

  .بتالوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس

 فهــي اخــتالف ألفــاظ الــوحي فــي الحــروف، وكــل خــالف نــسب إلــى إمــام مــن :أمــا القــراءات
  .أئمة القراءة العشرة؛ فهو قراءة

  .روايةوكل ما نسب إلى أحد الرواة عن اإلمام فهو 



  ١٨٨

  .طريقٕخذ عن الراوي وان سفل فهو وكل ما نسب لآل

ًوالقارئ ملزم بجميع الطرق في روايته، وان قصر في واحدة منها عد هذا نقصا فيه  ُ ٕ.  

أمـا األوجـه الجـائزة علـى سـبيل التخييـر، فيجــوز الخـالف فيهـا، وال يلـزم القـارئ باإلتيـان بهــا 
ٕجميعا، وان أتى بواحدة منها أجزأه ذلك؛ كاإلتيان بوجه من وجوه  البسملة، أو االستعاذة الجائزة بين ً

  .السور، أو الوقف على عارض السكون بوجه واحد من الوجوه الجائزة

هي تالوة كالم اهللا عز وجل بإحـدى الروايـات :  ان القرآن هو كالم اهللا، والقراءة:والخالصة
  .نا بطريق التواتر ووصلت إلي�الواردة عن أحد األئمة المعتبرين في القراءة، المتصلة السند بالنبي

أما القراءة التي فقدت شرط التواتر؛ فهي قراءة شاذة، يحـرم القـراءة بهـا فـي الـصالة، ويحـرم 
القــراءة بهــا خــارج الــصالة إذا اعتقــد قرآنيتهــا، أو أوهــم ذلــك، وقــد قــرر العلمــاء أن مــا ســوى القــراءات 

  .العشر؛ هو قراءة شاذة

ً موهمــا أحــدا بــذلك، بــل كانــت قراءتهــا علــى ســبيل أمــا إن قــرأ بهــا غيــر معتقــد بقرآنيتهــا ، وال ً
بيان األحكام الـشرعية عنـد مـن يحـتج بهـا، أو األدبيـة فـال خـالف فـي جـواز ذلـك، وعلـى هـذا يحمـل 

  .)٧٢٩(حال كل من قرأ بشيء منها من المتقدمين

*   *   *  

  المبحث الثاني

  عدد القراءات المعتمدة عند العلماء

ّاءات؛ هــو اإلمــام أبــو عبيــد القاســم بــن ســالم المتــوفى ســنة     لعــل أول مــن اشــتغل بعلــم القــر
ً، وكـــان جهـــده منـــصبا علـــى جمـــع القـــراءات، وضـــبط مـــا يـــروى منهـــا، ولـــم تكـــن لـــه قـــراءة )هــــ٢٢٢(

  .ًمستقلة، مع أنه كان معاصرا لكبار أئمة القراءة

*   *   *  

  القراءات السبع: المطلب األول

                                                 

 ).٨-٧ص( تاريخ القراءات والقراءكشف الضياء في: انظر) ٧٢٩(



  ١٨٩

ٕالقـــرون الثالثـــة األولـــى، وانمـــا ظهـــر علـــى يـــد ابـــن ًإن هـــذا المـــصطلح لـــم يكـــن معروفـــا فـــي 
  .)٧٣٠(مجاهد في بداية القرن الرابع

عبـد اهللا بـن عـامر الـشامي، وعبـد اهللا بـن كثيـر : والقراءات السبع هي المنسوبة إلى كل من
المكي، وعاصم بن أبي النجود الكوفي، وأبي عمرو بن العالء البصري،  وحمزة بن حبيب الزيـات، 

  . عبد الرحمن المدني، وعلي بن حمزة الكسائيونافــــع بن

*   *   *  

  :القراءات العشرة: المطلب الثاني

: في بداية القرن التاسع على يد شيخ القراء المحققين لم يظهر إال -ًأيضا- وهذا المصطلح
النشر في القراءات : (عندما صنف كتابه المعروف بـ) هـ٨٣٣(الحافظ ابن الجزري المتوفى سنة

ٕواني لما رأيت الهمم قد قصرت، ومعالم هذا العلم الشريف قد دثرت، وخلت من : " فقال)العشر
أئمته اآلفاق، وأقوت من موفق يوقف على صحيح االختالف واإلتقان، وترك لذلك أكثر القراءات 
ًالمشهورة، ونسي غالب الروايات الصحيحة المذكورة، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرآنا إال ما في 

، وكان من الواجب علي التعريف بصحيح ...بية والتيسير، ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما الشاط
القراءات، والتوقيف على المقبول من منقول مشهور الروايات، فعمدت إلى  أن أثبت ما وصل إلي 

ّمن قراءاتهم وأوثق ما صح لدي من رواياتهم، من األئمة العشرة قراء األمصار، والمقت   دى بهم في
  . )٧٣١("سالف األعصار، 

                                                 

حفــظ ) هـــ٢٤٥(هــو اإلمــام المقــرئ أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد، ولــد فــي ســوق القطــن ببغــداد ســنة)٧٣٠(
ًالقرآن صغيرا، وأكثر من القراءة على الشيوخ حتى عد له ابن الجزري نحوا من مئة شيخ قرأ عليهم ختما  ً ًّ

إنـه أول مـن أسـس جامعـة : ى بعـضهم عـشرين ختمـة، وقيـلكاملة للقرآن الكريم وأجازوه بإقرائها، وقـرأ علـ
وال :"للقرآن الكريم وقراءاته في بغداد، وفاق نظرائه في عصره، وبحسبه شهادة ابن الجزري فيه حيـث قـال

ًأعلــم أحــدا مــن شــيوخ القــراءات أكثــر تالميــذا منــه، وال بلغنــا ازدحــام الطلبــة علــى أحــد كازدحــامهم عليــه،  ً
 ).١/١٤٢(وغاية النهاية البن الجزري١/٢١٧ الكبارمعرفة القراء: انظر(

 ).١/٥٤(النشر) ٧٣١(



  ١٩٠

وأضاف الى القراءات السبع التي سبق ذكرها في المطلب السابق، ثالث قراءات جديدة، 
يزيد بن القعقاع المدني، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي : وهي القراءات المنسوبة إلى كل من

  .البصري، وخلف بن هشام البصري

*   *   *  

  

  المبحث الثالث

  .راءات السبع واألحرف السبعةالفرق بين الق

*   *   *  

  : القراءات السبع: المطلب األول

 يعتقـد بـأن األحـرف الـسبعة هـي القـراءات الـسبع -ًأيـضا-كثير من الناس، بـل ومـن العلمـاء
  .ذاتها، ولكن جمهور العلماء على أن بينهما تغاير

  .فأما القراءات السبع فقد تقدم بيانها

  : سبعةاألحرف ال: المطلب الثاني

ِمارواه الشيخان بسندهما عن عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن : وأصل األحرف السبعة في السنة ِْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َ َ ُ َْ
ِعتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما َأن رسول الله  ِ َ ُ َُ ُ َ َ َْ َ ُ َ َ َ َُ ٍ  ِ ِْ ْْ ٍ ْ َ َ قال�ْ ٍَأقرَأني جبريل على حرف : َ ِْ َ ََ ُ ِ ْ ِ َ ْ

ْفلم َأزل َأ َ ْ ٍستزيده حتى انتهى إلى سبعة َأحرفََ ُِ َْ َْ َ َِ َ َْ ُ َ ُ ِ ٍقال ابـن شـهاب: وزاد في رواية مسلم  قال"ْ َ ِ ُ ْ َ بلغنـي َأن : َ ِ َ ََ
ٍتلك السبعة األحرف إنما هي في األمر الذي يكون واحدا ال يختلف في حالل وال حرام َ َُ َ َ ََ َ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ً ََ ْ ُ ُ  ِ ْ َ َ ْ َْ َ ِ ْ َْ َ َ ْ")٧٣٢(.  

لعلماء في بيان معنى األحرف السبعة على أقـوال كثيـرة، فـذكر ابـن حبـان أنهـا وقد اختلف ا
أن األحـرف : ًقـوال، ثانيهـا) ١٤(ًقوال، ثم أرجعها إلى قولين، وذكر الزركشي أنهـا بلغـت ) ٣٥(بلغت 

إن أقـرب األقـوال : السبعة هي القـراءات الـسبع، وقـال وهـذا أضـعف األقـوال، ثـم نقـل قـول ابـن حبـان
ســـبع لغـــات مـــن لغـــات العـــرب، وهـــو القـــول الرابـــع عنـــد : ة أن المـــراد بـــاألحرف الـــسبعةإلـــى الـــصح

                                                 

ومسلم في كتاب صالة ). ٣٢١٩(أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة، برقم) ٧٣٢(
 ).٨١٩(المسافرين وقصرها، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف وبيان معناه، برقم



  ١٩١

؛ أي نـزل علـى سـبع لغـات متفرقـة ...المراد سـبع لغـات لـسبع قبائـل مـن العـرب: "الزركشي وقال فيه
فــي القــرآن، فبعــضه نــزل بلغــة قــريش، وبعــضه بلغــة هــذيل، وبعــضه بلغــة تمــيم، وبعــضه بلغــة أزد 

  ".غة هوازن وسعد بن بكر، وكذلك سائر اللغات، ومعانيها في هذا كله واحدةوربيعة، وبعضه بل

ثم نسب هذا القول إلى أبي عبيد القاسم بن سالم، وأحمد بن يحيى، وأبي حاتم السجستاني 
  .صاحب المبرد، وابن دريد، أبي بكر القاضي، وأبي منصور األزهري، والبيهقي، وغيرهم

ْل عثمـان حـين أمـر بكتـب المـصاحفقو: وحجة القائلين بهذا القول ومـا اختلفـتم أنـتم وزيـد : َ
  .)٧٣٣(فاكتبوه بلغة قريش، فإنه أكثر ما نزل بلسانهم

  :حقيقة اختالف القراءات وفوائد هذا االختالف: المطلب الثالث

إن اخـــتالف األحـــرف الـــسبعة، وكـــذلك اخـــتالف القـــراءات؛ هـــو اخـــتالف تنـــوع وتغـــاير، ال 
  .ذا محال في كالم اهللا عز وجلاختالف تناقض وتضاد، فه

: وقــد تــدبرنا اخــتالف القــراءات كلهــا فوجــدناه ال يخلــو مــن ثالثــة أحــوال:" يقــول ابــن الجــزري
ًاختالفهمــا جميعــا مــع جــواز اجتماعهمــا فــي شــيء ) الثــاني(اخــتالف اللفــظ والمعنــى واحــد ) أحــدها(

ء واحــد، بــل يتفقــان مــن وجــه ًاختالفهمــا جميعــا مــع امتنــاع جــواز اجتماعهمــا فــي شــي) الثالــث(واحــد
  .آخر ال يقتضي التضاد

ُالــصراط، وعلــيهم، ويــؤده، والقــدس، ويحــسب( فكــاالختالف فــي : فأمــا األول ونحــو ذلــك ) ُ
  .مما يطلق عليه أنه لغات فقط

فـي الفاتحـة، ألن المـراد فـي القـراءتين هـو اهللا تعـالى، ألنـه ) مالك، وملـك(فنحو: وأما الثاني
ِيكـــذبون، ويكـــذبون(ه، وكـــذا مالـــك يـــوم الـــدين وملكـــ ْ َ َُ  ألن المـــراد بهمـــا المنـــافقون، ألنهـــم يكـــذبون ) َ َ ُ

ِ، ويكــذبون فــي أخبــارهم، وكــذا �بــالنبي ْ ــشرها(َ ــف نن بــالراء، وبــالزاي، ألن المــراد بهمــا العظــام، ) كي
ّأي رفــع بعــضها إلــى بعــض حتــى التأمــت، فــضمن اهللا : أي أحياهــا، وأنــشزها: وذلــك أن اهللا أنــشرها

  .الى المعنيين في القراءتينتع

                                                 

ّفقـــد فـــصل فيهـــا )  ٢٢٧-١/٢٠٩(رهـــان فـــي علـــوم القـــرآن، للزركـــشيراجـــع هـــذه المـــسألة فـــي الب) ٧٣٣(
ًتفصيال جيدا ً. 



  ١٩٢

بـضم ) لقـد علمـت( وكـذا... بالتـشديد والتخفيـف) وظنوا أنهم قـد كـذبوا( فنحو : وأما الثالث
ًالتاء وفتحها، فـإن ذلـك كلـه وان اختلـف لفظـا ومعنـى وامتنـع اجتماعـه فـي شـيء واحـد، فإنـه يجتمـع  ٕ

كــذب(مــن وجــه آخــر يمتنــع فيــه التــضاد والتنــاقض، فأمــا وجــه تــشديد  وتــيقن الرســل أن : فــالمعنى) واُ
قومهم قد كذبوهم، ووجه التخفيف َتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبـروهم بـه فـالظن : َ َ

شك، والضمائر الثالثة للمرسـل : يقين، والضمائرالثالثة للرسل، والظن في القراءة الثانية: في األولى
ً وجـب قبولـه، ولـم يـسع أحـدا مـن األمـة رده، ولـزم  مـن ذلـك فقـد�وكـل مـا صـح عـن النبـي... إلـيهم

اإليمان به، وأنه كله منزل من عند اهللا، إذ كل قراءة منهـا مـع األخـرى بمنزلـة اآليـة مـع اآليـة يجـب 
ًاإليمــان بهــا كلهــا واتبــاع مــا تــضمنته مــن المعنــى علمــا وعمــال ال يجــوز تــرك موجــب أحــدهما ألجــل  ً

  .)٧٣٤(ًاألخرى ظنا أن ذلك تعارض

  : فوائد اختالف القراءات، فهي كثيرة، منهاوأما

بيان اإلعجاز في آيات القرآن الكريم، إذ مع كثرة هذا اإلختالف وتنوعه لم يتطرق إليـه . ١
ٍالتضاد أو التناقض، بـل يـصدق بعـضه بعـضا، ويبـين بعـضه بعـضا◌، ويـشهد بعـضه لـبعض علـى  ً ً ً ُ  َ ُ

  .نمط واحد وأسلوب واحد

كلمــة ذات أوجــه متعــددة، أســهل مــن حفــظ جملــة مــن الكــالم ســهولة الحفــظ، إذ ان حفــظ .٢
  .تؤدي معاني تلك القراءات المختلفة

إعظــام أجــور هــذه األمــة، لقــاء تفريــغ الجهــد لبلــوغ القــصد فــي تتبــع المعــاني، واســتنباط .٣
  .واألجر على قدر المشقة. األحكام من داللة كل لفظ

ٕمـــامهم البـــالغ بكتـــاب اهللا، واتقـــان بيـــان فـــضل هـــذه األمـــة علـــى ســـائر األمـــم، بـــسبب اهت. ٤
تالوته كما أراد اهللا، وصيانته من التحريف والخطأ، حتى أنهـم اهتمـوا بالتحريـك والتـسكين، والتفخـيم 
والترقيــق وضــبطوا مقــادير المــدات، وتفــاوت اإلمــاالت، وميــزوا بــين الحــروف بالــصفات، وهــذا مــا لــم 

  . إال بتوفيق اهللا وفضلهتهتد إليه أمة من األمم غير هذه األمة، وما ذلك

                                                 

 )٥١-١/٤٩(النشر في القراءات العشر، طبعة دار الفكر) ٧٣٤(
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اســتمرار حفــظ اهللا لكتابــه، بامتــداد الحفــاظ لكتابــه علــى مــدى العــصور واألزمــان بوجــوه . ٥
ُالقراءات المختلفة، فلم يخل عصر من العصور من إمام حجة في القراءات يصحح وجوهها، ويتقن 

  .حروفها

 األمـم، ففـي الوقـت بقاء خصيـصة اإلسـناد، التـي تميـزت بهـا هـذه األمـة عـن غيرهـا مـن. ٦
الــذي ضــعفت فيــه الحاجــة إلــى اإلســناد فــي الحــديث الــشريف بعــد تــدوين المــصنفات الجامعــة، كــان 

  . )٧٣٥(ًاإلسناد ركنا من أركان القراءة الصحيحة، وسيبقى كذلك إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها

  المبحث الرابع

  أصول القراءات

  .واألصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره

هو الحكم المطرد، أي الحكم الكلـي الجـاري فـي كـل مـا تحقـق فيـه : ما في اصطالح القراءأ
سـبعة : -رحمـه اهللا-شرطه، واألصول الدائرة على اختالف القـراءات فيمـا ذهـب إليـه الـشيخ الـضباع

اإلظهـار، واإلدغـام، واإلقــالب، واإلخفـاء، والـصلة، والمـد، والتوسـط، والقــصر، : ًوثالثـون أصـال هـي
شــباع، والتحقيــق، والتــسهيل، واإلبــدال بنوعيــه، واإلســقاط، والنقــل، والتخفيــف، والفــتح، واإلمالــة، واإل

والتقليل، والترقيق، والتفخيم، والتغليظ، واالختالس، والخفاء، والتتميم، واإلرسال، والتشديد، والتثقيـل، 
 اإلضـــافة، ويــــاءات والوقـــف، والقطـــع، والـــسكت، واإلســـكان، والــــروم، واإلشـــمام، والحـــذف، ويـــاءات

  .)٧٣٦(الزوائد

ًوهناك أصول لكل قراءة تنفرد بها عن القراءات األخرى، يعسر ذكرها جميعـا؛ ألنهـا تحتـاج 
إلى كتاب مستقل، ولكنني سأذكر بعض األصول المشهورة لبعض القراء السبعة، على سبيل المثال 

  .ال الحصر مع التركيز على قراءة عاصم

*   *   *  

                                                 

 ). ٥٤-١/٥٢. (النشر في القراءات العشر: انظر) ٧٣٥(

اإلضــاءة فــي أصــول القــراء للــشيخ علــى محمــد : انظــر هــذه األنــواع مــع شــيء مــن التفــصيل فــي)٧٣٦(
 ).٥٦-١٠ص(م١٩٩٩، المكتبة األزهرية للتراث، الطبعة األولىالضباع
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  .)٧٣٧(أهم أصول قراءة عاصم: المطلب األول

    :رواية حفص: ًأوال

  .إثبات البسملة بين كل سورتين ما عدا سورة براءة .١

 .إسكان ميم الجمع إذا وقعت قبل متحرك .٢

ً، قوال واحدا، ما عدا )الكبير والمطلق(إظهار المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين  .٣ ً
لكن ) ٧٣٩(� ?Ζ0Βù's̈$ �:ة على اإلدغام،وكذلك فقرأها بنون واحدة مشدد)٧٣٨(� tΒ Íh_©3tΒ$ �:موضعين

 . بالروم أو اإلشمام

مـــد المنفـــصل أربـــع حركـــات وهـــو المختـــار، أو خمـــس، ولـــيس لـــه فـــي مـــد البـــدل إال  .٤
 .القصر

óΟs9uρ ≅yèøg �: له أربع سكتات على غير الهمزمتفق عليها في كل من .٥ s† …ã&©! 2%y ùθÏã 

tΡ$2،و)٧٤٠(� Ï‰s% ö�̈Β� �)و)٧٤١ ،� Ÿ≅ŠÏ% uρ 2ôtΒ 5−# u‘ �)و)٧٤٢ ،� āξx. ( 2ö≅t/ tβ# u‘ �)وواحــدة مختلــف .)٧٤٣

tΒ 4$!  �: فيها o_øîr&  Íh_tã 2÷µ u‹Ï9$tΒ �]٢٨:الحاقة[. 

yγ1$ �: ليس عنده إمالة إال في كلمة واحدة هي .٦ 1�øg xΧ  �)٧٤٤(. 

                                                 

اإلضـاءة فـي : أصول القراءات في هـذا المطلـب والمطالـب الـستة الالحقـة لـه، مقتبـسة مـن كتـاب) ٧٣٧(
 .باختصار) ١٤١-٥٧ص(بيان أصول القراءة، للشيخ الضباع 

 ).٩٥(سورة الكهف، آية) ٧٣٨(

 ).١١(سورة يوسف، آية ) ٧٣٩(

 ). ١( آية سورة الكهف،)٧٤٠(

 ). ٥٢(سورة يس، آية ) ٧٤١(

 ).٢٧(سورة القيامة، آية) ٧٤٢(

 ). ١٤(سورة المطففين، آية)٧٤٣(



  ١٩٥

، أو وقــع -ًموضــعا) ١٣(باســتثناء-يــسكن يــاء اإلضــافة إذا وقــع بعــدها همــز قطــع،  .٧

“  ً كل ياء وقع بعدها الم التعريف ويلزم حذفها وصال،ما عدا  بعدها همز وصل، ويفتح Ï‰ôγ tã� 

t ÏϑÎ=≈ ©à9$# �)٧٤٥( . 

ًحـــذف اليـــاءات الزوائـــد وصـــال ووقفـــا مـــا عـــدا اليـــاء فـــي . ٨ ً:� !$yϑsù u Ç8s?# u ª!$# �)٧٤٦( ،

   )   ٧٤٧(ًفأثبتها في الوصل مفتوحة،واختلف أهل األداء عنه في حذفها وقفا 

  :عبةرواية ش: ًثانيا

  .بإسكان الهاء) يؤده، ونؤته، ونوله، ونصله، ويتقه: (قرأ شعبة .١

 �: قرأ  .٢ ÏµŠÏù $ºΡ$yγ ãΒ �)بقصر الهاء )٧٤٨ ،. 

# �:ًأبــدل الــواو همــزة فــي. ٣ �ρâ“èδ حيثمــا وقعــت،و�� # �θ à
 à2 �)و)٧٤٩،� tβöθ y_ö�ãΒ �)٧٥٠ ( 

 � و Åe ö�è?  �)هزؤا، كفؤا، مرجؤن، ترجئ(، جميعها بالهمز )٧٥١.(  

#  �قرأ . ٤ Zσ ä9÷σ ä9 �)( : ًبإبـدال الهمـزة األولـى واوا، هكـذا: ، حيثما وقعت، وكيف جـاءت)٧٥٢

 ) .ًلولؤا

                                                                                                                                 

 ).٤١(سورة هود، آية) ٧٤٤(

 ).١٢٤(سورة البقرة، آية) ٧٤٥(

 ).٣٦(سورة النمل آية) ٧٤٦(

 ).٦٢-٥٧(اإلضاءة في بيان أصول القراءة: انظر) ٧٤٧(

 ).٦٩(سورة الفرقان، آية) ٧٤٨(

 ).٤(آيةسورة اإلخالص، ) ٧٤٩(

 ).١٠٦(سورة التوبة، آية) ٧٥٠(

 ).٥١(سورة األحزاب، آية) ٧٥١(
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?ãΝè �: يدغم الذال في التاء في. ٥ õ‹ sƒ ªB ?öΝè �، و� #$ õ‹ s{ r& ë� أينما وقعتا وكيفما وقعتا. 

’4 � أمــــــــــــــــــال. ٦ tΓu‘ �)٧٥٣(9  �، و‘$yδ u�)2 �، و)٧٥٤ö≅t/ tβ# u‘ �)4  �، و)٧٥٥‘ yϑôãr& �)٧٥٦( ،

# � الواقعة قبل متحرك، )رأى(و u u‘ $Y6 x. öθ x. �)و. )٧٥٧� “ Í‘÷Šr& حيثما وقعت، وغيرها� .  

  .بعض أصول قراءة حمزة: المطلب الثاني

ّيسر بها( يخفي االستعاذة .١ ُ.(  

 .ورد عنه ترك البسملة بين السورتين، ما عدا ما بين الناس والفاتحة .٢

≡xÞ �: إشمام الصاد صوت الزاي في .٣ u� ÅÀ و� ،� xÞ≡ u� Å_Ç9$# حيثما وقعتا� . 

ä−y‰ô¹ �:أشــم كـــل صـــاد ســـاكنة بعـــدها دال؛كــــ .٤ r& zو�،� tβθèù Ï‰óÁ tƒ و��π tƒ Ï‰óÁ s?� 

 .وغيرها

ylθ  �: قرأ  .٥ ã_ù' tƒ ylθ ã_ù' tΒuρ �)ياجوج وماجوج( بغير همز)٧٥٨.( 

ًأمال كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقا، حيثما وقعت في اسم، أو فعل، إمالة كبرى، وصال .٦ ً
ــــل “3 �:ًووقفا،مث y‰çλ ù;$# 4 � و�† oΤ ÷Šr& � و ،� # y›θ ãΒ z4 �،و� z÷ øt s† و�،�  |¤ŠÏã و�     ،� #’ tA r& 

4 �،و� y ǿƒ s† 3  �،و�“ §θ |¡sù 4 � و�’ n? ÷ètGó™   . ونحوها� #$

                                                                                                                                 

 ).١٩(سورة اإلنسان، آية: من مواضعها ) ٧٥٢(

 ).١٧(سورة األنفال، آية) ٧٥٣(

 ).١٠٩(سورة التوبة، آية) ٧٥٤(

 ).١٤(سورة المطففين، آية) ٧٥٥(

 ).٧٢(الموضعين في سورة اإلسراء، آية) ٧٥٦(

 ).٧٦( سورة األنعام، آية٧٥٧(

 )..٩٦(، واألنبياء)٩٤( الكهف، آية سورة٧٥٨(



  ١٩٧

*   *  *  

  

  

  

  

  

  

  

  :بعض أصول قراءة الكسائي: المطلب الثالث

بكسر الهاء مع صلتها  )٧٦٠ (� ø9r'sù(µÉ÷  �و،  )٧٥٩(في الموضعين � &µÅ_ö‘r÷  �: قرأ .١

  �و ،)٧٦٢(� ÏµŠÏù $ºΡ$yγãΒ  �وبإشباع كسرة الهاء، )٧٦١(� Ïµø)−Gtƒuρ �بياء لفظية في الثالثة، و

çµ|Êö�tƒ ö�)بإشباع ضمة الهاء )٧٦٣.  

 .أمال كل ألف منقلبة عن ياء كما عند حمزة .٢

 �   و� ?uθø)s“3 �،و� /t�ô±ç“3 �، و�n1θèÛ ó’4 �:أمال ألفات التأنيث المقصورة نحو .٣

“t�ò2ÏŒ وغيرها أينما وقعت� . 

                                                 

 ).٣٦(، والشعرا ء)١١١(سورة األعراف، آية) ٧٥٩(

 ).٢٨(سورة النمل، آية) ٧٦٠(

 ).٥٢(سورة النور، آية) ٧٦١(

 ).٦٩(سورة الفرقان، آية) ٧٦٢(

 ).٧(سورة الزمر، آية) ٧٦٣(



  ١٩٨

 حيثما وقعت، واأللف الواقعة بين راءين، األولى مفتوحة والثانية � Ïπ1u‘öθ−G9$# �أمال  .٤

 . حيثما وقعت،� â‘#yŠ Í‘#t�s)ø9$# �، و� %ÏN#sŒ 9‘#t�s �، و� #$}u‘#t�ö/F  �: مجرورة نحو

إثبات الياء فيهما ، )٧٦٥(�  Æxö7tΡ �، و )٧٦٤(في سورة هود � ÏNù'tƒ  �أثبت الياء في  .٥

 .، بإثبات الياء ساكنة في الحالين)٧٦٦(�  yϑsù uÇ8s?#u$!  �و. ًوصال

  : بعض أصول أبي عمرو بن العالء: المطلب الرابع

الـــسكت والوصـــل بـــال بـــسملة، مـــا عـــدا بـــين النـــاس  :زاد أبـــو عمـــرو بـــين الـــسورتين .١
  .والفاتحة، وبين األنفال وبراءة

ـــين الكبيـــر .٢ ، بـــشرط أن ال يكـــون أولهمـــا تـــاء مـــتكلم أو مخاطـــب، أو تـــاء أدغـــم المثل
ٕخطاب، أو منونا، أو مشددا، أو مسبوقا بحرف خفي، واال وجب اإلظهار، وهذا من رواية السوسي  ً ً ً

 .عنه

 .أدغم المتقاربين الكبير في أغلب األحوال .٣

 .قرأ بقصر المنفصل، وتوسط المتصل، وبتوسطهما في رواية الدوري عنه .٤

 �:           مـــزة الثانيـــة مـــن كـــل همزتــي قطـــع اجتمعتـــا فـــي كلمـــة؛ نحــــــوّســهل اله .٥

öΝßγ s? ö‘x‹Ρ r& u �)و)٧٦٧ ،�  # sŒÏ r& و� ،�  $‾Ρ Ï r& �)و،)٧٦٨ �  u’ Å+ ø9â r& �)٧٦٩( . 

                                                 

 ).١٠٥(آية)  ٧٦٤(

 ).٦٤(سورة الكهف، آية) ٧٦٥(

 ).٣٦(سورة النمل، آية) ٧٦٦(

 ).١٠(، ويس)٦(ة، آيةسورة البقر) ٧٦٧(

 ).٥(من مواضعهما سورة الرعد، آية) ٧٦٨(

 ).٢٥(سورة القمر، آية) ٧٦٩(



  ١٩٩

َقلــــل كــــل ألــــف تأنيــــث مقــــصورة، نحــــو .٦ َ:�’ n1θ èÛو� ،� # y›θ ãΒ � وأمــــال كــــل ألــــف ،

#‘â �: ء متطرفـة، نحـورسمت في المصحف ياء، وكل ألـف بعـدها را وكـل ألـف وقعـت رائـين  � £‰9$#

#‘u  �ثانيهما مجرورة، نحو t�ö/ F{ $# �. 

*   *   * 

  :بعض أصول قراءة نافع: المطلب الخامس

ًتــسهيل الهمــزة الثانيــة مطلقــا مــن كــل همزتــي قطــع اجتمعتــا فــي كلمــة واحــدة، مــع إدخــال .١
   .ألف الفصل بينهما، وهذا في رواية قالون عنه

ٕر المنفصل وتوسطه، وتوسط المتصل في رواية قـالون، واشـباع المنفـصل والمتـصل قص.٢
  .في رواية ورش عنه، كما أشبع ورش مد البدل كذلك

  .فتح كل ياء متكلم إذا كان بعدها همزة قطع .٣

  .أبدل كل همز ساكن حرف مد من جنس الحركة التي قبله، وهذا في رواية ورش عنه .٤

 �:   إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كـسرة متـصلة، نحـورقق كل راء مفتوحة أو مضمومة .٦

# Z�� Ï±o0 و� ،# \�ƒ É‹ tΡ u� و� ،� çνρã�Ïj% uθ è? uρ � وغيرها وهذا في رواية ورش عنه.  

 �: غلظ الالم المفتوحة إذا وقعت بعد صاد، أو طاء، أو ظاء ساكنة أو مفتوحة، نحـو .٧

nο4θ n= ¢Á9$# �. 

*   *   *  

  :ابن كثيربعض أصول قراءة : المطلب السادس

öΝÎγ �:ضــم مــيم الجمــع وصــلتها بــواو حيثمــا وقعــت قبــل متحــرك، نحــــو.١ ø‹n= tã و�      ،� 

öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ رزقناهمو(، و) عليهمو: (، فتصبح هكذا�.(  



  ٢٠٠

“ ¡ Ïµ‹Ïù �:إشباع هاء ضمير المفرد المذكر إذا وقعـت بـين سـاكن ومتحـرك، نحــو. ٢ W‰èδ 

›çνρä و�، و)٧٧٠(� è{ çνθè= ÏGôã$$sù �)٧٧١(.  

yγ[  �قرأ . ٣ ù= tƒ 4 y7Ï9≡ ©Œ �) باإلظهار،)٧٧٢ .  

ًأثبـــت اليـــاء وصـــال ووقفـــا فـــي. ٤ ً :� Èβθè? ÷σ è?  �) و)٧٧٣ ،�  tΠöθ tƒ ÏN ù' tƒ �)٧٧٤( ،� $tΒ $̈Ζä. 

Æxö7tΡ �)وغيرها. )٧٧٥. 

yϑsù u$! � قرأ. ٥ Ç8s?# u �)بحذف الياء في الحالين الوصل والوقف)٧٧٦.  

  : عامربعض أصول قراءة ابن: المطلب السابع

tΒuρ çµ‹Ï⊥9|¡øΣ$! �قــرأ ابــن عــامر  .١ r& �)و)٧٧٧ ،� çµ ø‹n= tæ ©!$# �)بكــسر الهــاء فيهمــا، )٧٧٨ ،

  .وبترقيق الم لفظ الجاللة

ًقرأ بتوسط المنفصل والمتصل قوال واحدا .٢ ً. 

 .أدغم تاء التأنيث الساكنة في الثاء والظاء .٣

                                                 

 ).٤٦(، والمائدة، آية)٣(سورة البقرة، آية) ٧٧٠(

 ).٤٧(سورة الدخان، آية) ٧٧١(

 ).١٧٦(سورة األعراف، آية) ٧٧٢(

 ).٦٦(سورة يوسف، آية) ٧٧٣(

 ).١٠٥(سورة هود، آية) ٧٧٤(

 ).٦٤(سورة الكهف، آية) ٧٧٥(

 ).٣٦(سورة النمل، آية) ٧٧٦(

 ).٦٣(سورة الكهف، آية) ٧٧٧(

 ).١٠(سورة الفتح، آية) ٧٧٨(



  ٢٠١

yγ1$  �قرأ  .٤ 1�øg xΧ �)بفتح الراء من غير إمالة مع ضم الميم.)٧٧٩. 

/ÏMt  �وقف على  .٥ r' ‾≈ tƒ � ،بالهاء، )٧٨٠( والصافات ومريم، في يوسف.  

yϑsù u$! � قرأ .٦ Ç8s?# u �)بحذف الياء في الوصل والوقف )٧٨١. 

#−2ôtΒ 5 �لم يـسكت علـى المواضـع األربعـة التـي عنـد حفص،وأدغـم نـون  .٧ u‘ �)٧٨٢( ،

#2ö≅t/ tβ �والم  u‘ � )في الراء التي بعدهما)٧٨٣ ،. 

لنمـاذج مـن أصـول القـراءات، ألن القـصد التمثيـل ولـيس االستقـصاء، وأكتفي بذكر هذه ا
 .)٧٨٤(وفيما ذكرنا يحقق المقصود، وباهللا التوفيق

*   *   *  

بيان األمور التي يجب مراعاتها عنـد القـراءة بروايـة حفـص عـن عاصـم : المطلب الثامن
  .من طريقي الشاطبية وطيبة النشر

طريق الشاطبية، وطيبة النشر، ومـن : ان، همامعلوم أن رواية حفص عن عاصم لها طريق
  :أهم األمور التي يجب مراعاتها عند القراءة برواية حفص من طريق الشاطبية، هي

  .مد المنفصل والمتصل أربع او خمس حركات .١

 .ترك الغنة في إدغام النون الساكنة والتنوين في الالم والراء .٢

                                                 

 ).٤١(سورة هود، آية) ٧٧٩(

 ).١٠٢(والصافات، آية)٤٥و٤٤و٤٣و٤٢(، ومريم اآليات)١٠٠و٤(سورة يوسف، اآليتان) ٧٨٠(

 ).٣٦(سورة النمل، آية) ٧٨١(

 ).٢٧(سورة القيامة، آية) ٧٨٢(

 اإلضـــاءة فـــي بيـــان أصـــول القـــراءة للعالمـــة علـــي محمـــد :للتوســـع فـــي أصـــول القـــراءات، انظـــر) ٧٨٣(
 ).١٤١-٥٧ص(الضباع

 ).١٤(سورة المطففين، آية) ٧٨٤(



  ٢٠٢

 .ًفصالترك السكت العام والخاص، وسيأتي الكالم عليه م .٣

 .ترك التكبير العام والخاص بين السور .٤

ــــــــــــــى .٥ ــــــــــــــسكت عل %2 �:ال y` uθ Ïã �)2 �، و)٧٨٥$tΡ Ï‰s% ö�̈Β � )2 �،  و)٧٨٦ôtΒ 5−# u‘ �)٧٨٧(      ،

#2ö≅t/ tβ �و u‘ � )٧٨٨( . 

äÝ �:قراءة .٦ Ý¡ö6 tƒ � و ،� Zπ sÜ )Á t/بالسين فقط� ،. 

 .قراة العين في فاتحة سورة مريم والشورى بالتوسط واإلشباع .٧

 .)٧٨٩(�  ö�Ïù−5  �راء : م والترقيق فيجواز التفخي .٨

≈¡6ξÅ  � :جواز إثبات األلف الثانية وحذفها في .٩ n= y™ �)حال الوقف)٧٩٠ ،. 

  .يس، والقلم: إظهار النون في فاتحة سورتي.١٠

�  :قراءة.١١ @�ÏÜ øŠ|Á ßϑÎ/ �)بالصاد فقط ،)٧٩١.  

�βρã�ÏÜ �:جواز قراءة.١٢ ø‹kÁ ßϑø9$#)بالسين والصاد.)٧٩٢.  

#y  �: فتح الضاد في. ١٣ ãè|Ê و� ،� $Z
 ÷èÅÊ �.  

                                                 

 ).١(سورة الكهف، آية) ٧٨٥(

 ).٥٢(سورة يس، آية) ٧٨٦(

 ).٢٧(سورة القيامة، آية) ٧٨٧(

 ).١٤(سورة المطففين، آية) ٧٨٨(

 ).٦٣(سورة الشعراء، آية) ٧٨٩(

 ).٤(سورة اإلنسان، آية) ٧٩٠(

 ).٢٢(لغاشية، آيةسورة ا) ٧٩١(

 ).٣٧(سورة الطور، آية) ٧٩٢(



  ٢٠٣

'Ζ0Βù̈$جواز قراءة . ١٤ s?� بالروم واإلشمام�.  

È  �: جواز قراءة. ١٥ ø t�Ÿ2 ©%! !# u �)٧٩٤(اإلبدال والتسهيل: ، بالوجهين)٧٩٣(.  

  :وأما حال القراءة برواية حفص من طريق الطيبة

ول فــي خمــسة أصــ) الــصغرى(عــن طريــق الــشاطبية ) الكبــرى( تختلــف طريــق طيبــة النــشر
  .، والغنة عند الالم والراء)٧٩٥(المد المنفصل، والمد المتصل، والتكبير، والسكت: وهي

ًواألحكام كثيـرة جـدا، وتـرتبط تقريبـا بمقـدار المـد المختـار فـي المنفـصل والمتـصل، وال يتـسع  ً
 ًالمجال لذكرها جميعا ، فهذا يحتاج إلى كتاب مستقل، ولكن ما يهمنا معرفتـه مـن هـذه األحكـام، مـا

فيجـب علـى القـارئ فـي ) ٤،٢(يترتب على القـراءة بالحـدر، بقـصر المنفـصل، والتوسـط فـي المتـصل
  :هذه الحالة مراعاة  األمور التالية

 .ترك السكت العام والخاص.١

  .ترك التكبير العام ، وجواز التكبير الخاص ألواخر سور الختم.٢

 .ء والالمترك الغنة عند إدغام النون الساكنة والتنوين في الرا.٣

äÝ:قراءة. ٤ Ý¡ö6 tƒ� و� ،�π sÜ )Á t/بالصاد فقط� ،. 

                                                 

 .من سورة األنعام) ١٤٤و١٤٣(اآليتان) ٧٩٣(

 .البيان الكافي شرح الفوائد المهذبة لمحمد بن عبد اهللا عبده: انظر هذه األمور مفصلة في ) ٧٩٤(

 هو السكت على الساكن الصحيح وشبهه قبل الهمز، وهو مشروط بعدم التنفس ويـشمل :السكت) ٧٩٥(
  :ة أصول مطردة في التنزيل، وهيأربع

  . ونحوه�األنهار�، و�األرض�المتبوعة بهمز مثل" أل"السكت على : األول*

  . بجميع أحوالها�شيئا�، و�شيئ�السكت على كلمة: الثاني*

ٌ ملح ُأجاج�، و�إن أنت�السكت على الساكن المفصول مثل: الثالث* ٌَ ْ من َأضل�، و�ِ َ ْ   .ونحوه�َ

  :أما السكت العام فيضاف إليه األصل الرابع. ن باب السكت الخاصوهذه الثالثة هي م

ُواسَألوا اهللا ) �: السكت على الساكن الموصول مثل: الرابع* ْ ِ كهيئة الطير�، و�َ ْ ْ ِ َ َ  . ونحوه�َ



  ٢٠٤

È: قراءة. ٥ ø t�Ÿ2 ©%! !# u� �)أي كالمد الالزم الكلمي المثقل(، باإلبدال فقط)٧٩٦.( 

yγ[ � : اإلدغام في كل من  ù= tƒ 4 y7Ï9≡ ©Œ �)و )٧٩٧ ،� =Ÿ2 ö‘$# $oΨ yè̈Β � )٧٩٨( . 

'Ζ0Βù̈$قراءة  .١ s?� باإلشمام فقط�. 

%2 �: :الــــــــــــــــــــــــــسكت علــــــــــــــــــــــــــى .٢ y` uθ Ïã �) 2 �، و)٧٩٩ôtΒ 5−# u‘ �) 2 �، و)٨٠٠ö≅t/ tβ# u‘ � 

tΡ$2 �: واالدراج في.)٨٠١( Ï‰s% ö�̈Β �) ٨٠٢(. 

 .قراءة العين في فاتحة سورتي مريم والشورى بالتوسط فقط .٣

� :تفخيم الراء في .٤ 5−ö�Ïù �)٨٠٣(. 

yϑsù u$! � بحذف ياء .٥ Ç8s?# u �)ًوقفا )٨٠٤. 

#� :  فتح الضاد في .٦ ãè|Êو� ،� $Z
 ÷èÅÊ  �. 

 .يس، والقلم: إظهار النون في فاتحة سورتي .٧

                                                 

 .من سورة األنعام) ١٤٤و١٤٣(اآليتان) ٧٩٦(

 ).١٧٦(سورة األعراف، آي) ٧٩٧(

 ).٤٢(سورة هود، آية) ٧٩٨(

 ).١(، آيةسورة الكهف) ٧٩٩(

 ).٢٧(سورة القيامة، آية) ٨٠٠(

 ).١٤(سورة المطففين، آية) ٨٠١(

 ).٥٢(سورة يس، آية) ٨٠٢(

 ).٦٣(سورة الشعراء، آية) ٨٠٣(

 ).٣٦(سورة النمل، آية) ٨٠٤(



  ٢٠٥

�ÏÜ:  قراءة .٨ øŠ|Á ßϑÎ/ � �)بالصاد فقط ،.)٨٠٥. 

�βρã�ÏÜ قراءة  .٩ ø‹kÁ ßϑø9$#� )بالسين فقط.)٨٠٦. 

≈¡6ξÅ :حذف األلف الثانية في. ١٦ n= y™� �)حال الوقف)٨٠٧ ،. 

*   *   *  

  المبحث الخامس

  القراءات الشاذة

*   *   *  

  :لشاذةتعريف القراءة ا: المطلب األول

ًمصدر شذ يشذ شذا شذوذا، والشذوذ: الشذوذ لغة:  ًأوال كل ما  انفرد عن الجمهور وندر : ً
  .)٨٠٨(فهو شاذ

لكل علم تعريف خاص به بما يخص الشذوذ، وما يهمنا هنا : الشذوذ في االصطالح :ًثانيا
قــراءات الــشاذة هــو الــشذوذ فــي القــراءات، أو تعريــف القــراءة الــشاذة، وقــد ذهــب العلمــاء فــي تعريــف ال

  :إلى مذهبين

مــــا تــــواتر فيهــــا الــــشرط األول والثالــــث، وتخلــــف الــــشرط الثــــاني، وهــــو موافقــــة رســــم : األول
  . )٨٠٩(المصحف اإلمام

  .)٨١٠(ٕ القراءة التي فقدت شرط التواتر، وان اجتمعت فيها األركان الثالثة:الثاني

                                                 

 ).٢٢(سورة الغاشية، آية) ٨٠٥(

 ).٣٧(سورة الطور، آية) ٨٠٦(

 ).٤(سورة اإلنسان، آية) ٨٠٧(

 ).٣/٤٩٤(دة شذذلسان العرب، فصل الذال باب الشين، ما) ٨٠٨(

صـــحة الـــسند إلـــى : الـــشروط المقـــصودة هـــي أركـــان القـــراءة الـــصحيحة، وقـــد ســـبق ذكرهـــا وهـــي) ٨٠٩(
 .١٧ص: ، وموافقة رسم المصحف اإلمام، وموافقة وجه من وجوه اللغة العربي انظر�النبي



  ٢٠٦

ذا اختـل ركـن مـن أركانهـا التعريف الثاني هو األقرب للصواب، لكني أرى أن القراءة إ: قلت
  : الثالثة، فهي قراءة شاذة، ومستندي في ذلك ما قاله الحافظ ابن الجزري في الطيبة

ِفكل ما وافق وجه نحـو      ْ َ َ َْ َ َ َ ِوكان للرسم احتماال يحوي*    ُ ْ َْ ً َ ِ ِ  َ  

ُْوصح إسنادا هو القرآن       َ َ َُ ً َ ْ ِ     *ُفهذه الثالثـة األركــان ُ ِ ِ َ  

ِا يختل ركـن َأثبت    ُوحيثم ِْ ٌ ُ  َ ْ ِشذوذه لو َأنه في السبعة*   َ َ ُ  ْ َ ُ َ ُ)٨١١(.  

إن : ًوعليه فالقراءة الشاذة هي التي فقدت شرطا من شروط القراءة الصحيحة، ويمكن القول
هــي قــراءة شــاذة، ألن -التــي أثبتهــا ابــن الجــزري، ومــن جــاء بعــده-أي قــراءة غيــر القــراءات العــشر 

  .لعصور لم يثبتوا سوى هذه القراءات العشر، واهللا تعالى أعلمالعلماء على مر ا

*   *   *  

  :عدد القراءات الشاذة: المطلب الثاني

ًمن الصعب حصر جميع القـراءات الـشاذة، فهـي كثيـرة جـدا، ألن كـل قـراءة فقـدت ركنـا مـن  ً
الـــواردة عـــن ّأركـــان القـــراءة الـــصحيحة تعـــد قـــراءة شـــاذة، وكـــم نجـــد فـــي كتـــب الروايـــة مـــن القـــراءات 

  .الصحابة والتابعين، والعلماء لم تتواتر، أو لم يتحقق فيها شروط القراءة الصحيحة

 لكنها لم تتواتر، ولم تثبت �وهناك بعض الروايات تلقاها الصحابة بإسناد ثابت عن النبي
ا؛ فــي المــصحف اإلمــام، فهــي ثابتــة بالنــسبة لهــؤالء الــصحابة الــذين رووهــا، وغيــر ثابتــة بالنــسبة لنــ

  .ألنها لم تتواتر، ولم تبلغنا بطريق تثبت قرآنيتها، فال يجوز لنا أن نتعبد بها

  :وممن رويت عنهم قراءات شاذة من الصحابة

  ).هـ٣٢ت.(�عبد اهللا بن مسعود.١

 ).هـ٥٢ت.(�أبو موسى األشعري.٢

 .على األرجح) هـ٥٥ت.(�سعد بن أبي وقاص..٣

  ).هـ٥٨ت(-رضي اهللا عنها-عائشة أم المؤمنين .٣

                                                                                                                                 

 ).١٠ص(كشف الضياء في تاريخ القراءات والقراء، لصابر حسن أبو سليمان: انظر) ٨١٠(

 ). ٣٢ص.(محمد الزعبي:  النشر في القراءات العشر، البن الجزري، تحقيقطيبة) ٨١١(



  ٢٠٧

 ).هـ٦٢ت.(�مسروق بن األجدع .٤

 ).هـ٧٣ت.(�عبد اهللا بن الزبير بن العوام.٦

  :وأما من التابعين

  ).هـ٨٩ت.(نصر بن عاصم الليثي. ١

 ).هـ١٠٣ت.(مجاهد بن جبر المكي. ٢

 ).هـ١٠٥.(أبان بن عثمان بن عفان. ٣

 ).هـ١٠٥ت.(الضحاك بن مزاحم. ٤

 ).هـ١١٠ت.(محمد بن سيرين. ٥

 ).هـ١١٧ت.(مة السدوسيقتادة بن دعا. ٦

 ).هـ١٤١ت(أبان بن تغلب بن الربعي. ٧

  ).هـ١٥١ت. (إبراهيم بن أبي علية. ٨

لكن أشهر القراءات الشاذة التي تداولتها كتب هـذا الفـن، بأسـانيد متـصلة، مـع أنهـا شـاذة ال 
  :أربع قراءات، هي: ُيقرأ بها

  .)٨١٣(هما إلى شبل عنهمن روايتي البزي، وابن شنبوذ بسند: )٨١٢(قراءة ابن محيصن.١

 من رواية سـليمان بـن الحكـم عنـه، وروايـة أحمـد بـن فـرح عـن )٨١٤( قراءة يحيى اليزيدي.٢
  .)٨١٥(الدوري عنه

                                                 

عمـر بـن عبـد الـرحمن بـن محيـصن الـسهمي مقـرىء مكـة : محمـد، وقيـل: اختلف في اسـمه فقيـل) ٨١٢(
محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محيــصن لــه عــن أبيــه ومحمــد بــن قــيس بــن : ومــنهم مــن قــال: قــال البخــاري

مـا علمـت بـه بأسـا فـي الحـديث وقـد احـتج بـه ... شـبل بـن عبـاد وهـشيم مخرمة وعطـاء وعنـه الـسفيانان و
النــساء [�مـن يعمــل سـوءا يجـز بـه�: مـسلم فيمـا رواه عـن محمـد بــن قـيس عـن أبـي هريــرة فـي قولـه تعـالى

 ).٥/٢٥٥ميزان االعتدال(ولكن ليس هو بعمدة في القراءات]١٢٣

 ).١١ص(لعبد الفتاح القاضيالقراءات الشاذة وتوجيهها، مطبوع مع البدور الزاهرة )٨١٣(

يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد العدوى المعروف باليزيدى المقرئ صاحب أبى عمـرو بـن )٨١٤(
وكـــان اليزيـــدي ... العـــالء البـــصري ســـكن بغـــداد وحـــدث بهـــا عـــن أبـــى عمـــرو بـــن العـــالء، وا بـــن جـــريج 



  ٢٠٨

، مــن روايــة شــجاع عــن عيــسى الثقفــي عنــه، وروايــة الــدوري عــن )٨١٦(الحــسن البــصري. ٣
  .)٨١٧(شجاع عن عيسى الثقفي عنه

 .) ٨١٩(هما إلى ابن قدامة    عنه ،من روايتي الشنبوذي والمطوعي بسند)٨١٨(األعمش. ٤

*    *    *  

  :)٨٢٠(حكم القراءة بالقراءات الشاذة: المطلب الثالث

سبق القول بأن بعض القـراءات رويـت عـن عـدد مـن الـصحابة والتـابعين وأتبـاعهم، بأسـانيد 
  لكنها لم تبلغ حد التواتر، وهذا ال يعني عدم صـحة هـذه القـراءات بالنـسبة لمـن�متصلة عن النبي

ٕرووهــا، وانمــا عــدم صــحتها بالنــسبة لنــا، فيجــوز ألصــحابها القــراءة بهــا إذا ثبتــت عنــدهم مــن طــرق 

                                                                                                                                 

ي أيام الرشيد مع أبى ينوي ببغداد وكان يجلس ف... وكان اليزيدي صحيح الرواية صدوق اللهجة... ثقة،
... في مسجد واحد يقرئان الناس فكان ينوي يؤدب محمد األمين، وكان اليزيدي يـؤدب عبـد اهللا المـأمون 

 ).١٤/١٤٦تاريخ بغداد. (هـ٢٠٢توفى اليزيدي في سنة 

 ).١١ص(القراءات الشاذة وتوجيهها، مطبوع مع البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي )٨١٥(

كـان سـيد أهـل زمانـه ...هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت األنصاري )٨١٦(
علما وعمال، رأى عثمان وطلحة وكبار الصحابة، وروى عن عمران بن حصين والمغيـرة بـن شـعبة وعبـد 
 الــرحمن بــن ســمرة وســمرة بــن جنــدب وأبــي بكــرة الثقفــي والنعمــان بــن بــشير وجــابر وجنــدب البجلــي وابــن

عباس وعمرو بن تغلب ومعقل بن يسار واألسود ابن سريع وأنس ،  وقرأ القرآن على حطان بن عبد اهللا 
 ). وما بعدها٥/٥٦٣سير أعالم النبالء: (انظر. الرقاشي

 ).١١ص(القراءات الشاذة وتوجيهها، مطبوع مع البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي )٨١٧(

قــرئين والمحـدثين أبــو محمــد األســدي الكــاهلي مــوالهم الكــوفي، سـليمان بــن مهــران اإلمــام، شــيخ الم)٨١٨(
لـــه نحـــو مـــن ألـــف وثالثمائـــة حـــديث قـــال ســـفيان بـــن عيينـــة كـــان األعمـــش أقـــرأهم لكتـــاب اهللا ...الحـــافظ 

كـان : هو عالمة اإلسالم قال وكيع بن الجراح: وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض، وقال يحيى القطان
 ).  وما بعدها٦/٢٢٦(سير أعالم النبالء(سنة لم تفته التكبيرة األولىاألعمش قريبا من سبعين 

 ).١١ص(القراءات الشاذة وتوجيهها، مطبوع مع البدور الزاهرة لعبد الفتاح القاضي )  ٨١٩(

 ).٢١٠-٢٠٩ص(القراءات القرآنية، لعبد الحليم قابه) ٨٢٠(



  ٢٠٩

صحيحة، خاصة الصحابة، لكنها بالنسبة لنا غير جائز القراءة بها؛ ألنها لـم تبلـغ الحـد الـذي يثبـت 
  .قرآنيتها، فال يجوز التعبد بها، أو القراءة بها في الصالة أو خارجها

  :فللعلماء ففيه ثالثة أقوال: ءة بالقراءات الشاذةأما حكم القرا

ٕجـواز القـراءة بهـا، وهـو أحـد القـولين ألصـحاب الـشافعي وأبـي حنيفـة، واحـدى : القول األول
 أن الــصحابة والتــابعين كــانوا : وملخــص حجــة أصــحاب هــذا القــولالــروايتين عــن مالــك وأحمــد، 

لزم وصـــف الـــصحابة بارتكـــاب محـــرم، وأن يقـــرأون بهـــا فـــي الـــصالة وغيرهـــا، والقـــول بتحريمهـــا يـــست
  .صالتهم باطلة ألن الواجب ال يتأدى بفعل محرم

  . عدم جواز القراءة بها، وهو قول جمهور العلماء:القول الثاني

ٕ، وان صحت عنه تكـون منـسوخة بالعرضـة األخيـرة، أو � عدم تواترها عن النبي:وحجتهم
لم تنقل إلينا بما يثبت قرآنيتها، وأنها قـد تكـون مـن بإجماع الصحابة على الرسم العثماني، كما أنها 

  .األحرف السبعة ال من القراءات

  .وقد نقل بعض العلماء اإلجماع على هذا القول

مـن قـرأ فـي صـالته بقـراءة ابـن مـسعود أو غيـره :   فقد نقل ابن عبد البر عن مالك أنه قـال
من الصحابة مما يخالف المصحف لم يصل وراءه،  َ  إال قـوم  المسلمين مجمعون على ذلـكوعلماءُ

، كما نقل الحافظ أبو بكر ابـن العربـي، )٨٢١("األعمش سليمان بن مهران: شذوا ال يعرج عليهم منهم
  .)٨٢٢(والنووي، اإلجماع على ذلك

ُلم تـصح الـصالة، وان قـرأ بهـا فيمـا -كالفاتحة-ُ إن قرأ بها في الصالة الواجبة:القول الثالث ٕ
ة، لجواز أن تكون من الحروف التـي أنـزل عليهـا القـرآن، ونـسب هـذا القـول لم يجب لم تبطل الصال

  .لبعض العلماء

إن القول الثاني، وهـو قـول جمهـور العلمـاء هـو الـرأي الـراجح، ألن : -في ظني-: الترجيح
مثــل هــذه القــراءات لــم تثبــت قرآنيتهــا، فــالقرآن يجــب أن يكــون كلــه قطعــي الثبــوت، والقــراءات الــشاذة 

                                                 

 ).٨/٢٩٣(التمهيد) ٨٢١(

 .المصدر السابق)٨٢٢(



  ٢١٠

ٕك، وان ثبتت من طريق بعض الصحابة فهي في حقهم ليست شاذة ويجوزلهم هم وحـدهم ليست كذل
أن يقرأوا بها، أما نحن فلم تثبت عندنا فال يجوز لنا القـراءة بهـا، كمـا أن إجمـاع الـصحابة فـي عهـد 

 علـــى المـــصحف اإلمـــام ينفـــي ثبـــوت مثـــل هـــذه القـــراءات حتـــى عـــن جمهـــور �عثمـــان بـــن عفـــان 
  .�الصحابة

  

  .علمها وتعليمها لما فيه من الفائدة واهللا أعلمويجوز ت

*   *   *  

  :)٨٢٣(حكم االحتجاج بالقراءة الشاذة في األحكام: المطلب الرابع

ًجمهور العلمـاء علـى جـواز االحتجـاج بهـا تنـزيال لهـا منزلـة خبـر اآلحـاد؛ ألنهـا منقولـة عـن 
ٕ وان لـــم يثبـــت �بوتهـــا عـــن النبـــي، وال يلـــزم مـــن انتفـــاء قرآنيتهـــا انتفـــاء عمـــوم خيريتهـــا، فث�النبـــي

ً بيانا لشيء فظنه الناقل قرآنا، فيجوز االحتجاج به�قرآنيتها، فإنه يحتمل أنها خبر صدر عنه ً.  

وقــد نقــل هــذا القــول عــن أبــي حنيفــة وأصــحابه، والــشافعي فــي الــصحيح عنــه، وهــو مــذهب 
  .الحنابلة في أحد الروايات عن أحمد 

لحاجب، وابن العربي، وبعض أصحاب الشافعي، ورواية اآلمدي، وابن ا:  منهم:وذهب قوم
ًعــن أحمــد إلــى عــدم جــواز االحتجــاج بــالقراءة الــشاذة فــي األحكــام، ألنهــا نقلــت علــى أنهــا قرآنــا، ولــم 

  .تثبت قرآنيتها فال يصح االحتجاج بها

الخــالف الثابــت فــي األصــول فــي القــراءة الــشاذة  هــل تنــزل منزلــة أخبــار : " قــال الــشوكاني
اد فتكون حجة كما ذهبت إليه الحنفية، وغيرهم؟ أم ال تكون حجة ألن ناقلها لم ينقلها إال علـى اآلح

  .)٨٢٤("أنها قرآن، والقرآن ال يثبت إال بالتواتر، كما ذهبت إلى ذلك الشافعية؟ والراجح األول

  .قراءة تفسيرية:  بعض العلماء يطلقون على القراءة الشاذة

  :الترجيح

                                                 

 ).٢١٣-٢١١ص(، لعبد الحليم قابهالقراءات القرآنية) ٨٢٣(

 ).١/٣٩٩(نيل األوطار) ٨٢٤(



  ٢١١

ل هو الرأي الراجح، ألن خبر اآلحـاد يحـتج بـه وتثبـت بـه األحكـام، وهـذه أرى أن الرأي األو
ٕالقرآت بعضها بلغ حد الشهرة، لكنه لم يتواتر فهي أعلى من خبر اآلحاد، وان ثبت نسخ تالوته فلم 

 وصــحت �يثبــت نــسخ حكمــه، ويــستحيل أن يكــون هــذا مــن قــول الــصحابي، فهــو مــن قــول النبــي
    .في األحكام والتفسير، واهللا تعالى أعلمالطريق إليه، فيجب األخذ به 

*   *   *  

  

  

  الفصل الثاني

  أئمة القراءات المعتمدة

ٕ، وانمــا نــسبت إلــى مــن جــاء -علــى جاللــة قــدرهم-لــم تنــسب القــراءات للــصحابة وال للتــابعين
بعـــدهم، ولعـــل الـــسبب فـــي ذلـــك يعـــود إلـــى عـــدم الحاجـــة إلـــى معرفـــة القـــراءات المتـــواترة فـــي عـــصر 

تمييـــز المتـــواتر بالنـــسبة لهـــم ســـهل ألن � وال فـــي عـــصر التـــابعين؛ لقـــرب العهـــد بـــالنبيالـــصحابة،
  .وميسور

ولكن بعد أن ظهرت الفتن، وبدأ السؤال عن اإلسناد، ظهرت الحاجـة للتمييـز بـين القـراءات 
  .المتواترة من سواها

*   *   *  

  المبحث األول

  القراء السبعة ورواتهم

ت السبع، والقراء السبعة لم يظهر إال في بداية القرن الرابع سبق القول بأن مصطلح القراءا
  .على يد ابن مجاهد

ًوسأذكر في هذا المبحث ترجمة موجزة لهؤالء القراء، ورواتهم، مراعيا ترتيبهم حسب أقدمية 
  . تاريخ الوالدة والوفاة بالنسبة لألئمة 



  ٢١٢

  ابن عامر: : ًأوال

بـن عـامر اليحـصبي ان يزيـد  بـن تمـيم بـن ربيعـة عبد اهللا بن عامر بن عبد اهللا بن عامر ب
أبــو : أبــو عبيــد اهللا، وقيــل: أبــو عمــران، وقيــل: المقــرئ الدمــشقي، وقــد اختلــف فــي كنيتــه كثيــرا، فقيــل

أبــو موســى، : أبــو محمــد، وقيــل: أبــو عثمــان، وقيــل أبــو معبــد وقيــل: أبــو نعــيم، وقيــل: عــامر وقيــل
ل الـشام فـي القـراءة، والـذي انتهـت إليـه مـشيخة اإلقـراء  إمام أه)أبو عمران(: أنه: واألشهر واألصح

  .بها

 كان إماما كبيرا وتابعيا جليال، َأم المسلمين بالجامع األموي سنين كثيـرة فـي أيـام عمـر بـن  ً ً ً ً
عبـــد العزيـــز، وقبلـــه وبعـــده، فكـــان يـــأتم بـــه وهـــو أميـــر المـــؤمنين، وجمـــع لـــه بـــين اإلمامـــة والقـــضاء 

  .ومشيخة اإلقراء بدمشق

ًان عالما جليال، وثقة فاضال، وأجمل وصف له، هو ما قاله أبو علـي األهـوازي، إذ قـالك ً ً :
ًكان عبد اهللا بن عامر إماما عالما ثقة فيما أتاه، حافظـا لمـا رواه، متقنـا لمـا وعـاه، عارفـا فهمـا قيمـا  ً ً ً ً ً

الـراوين، ال يـتهم فـي ًفيما جاء به، صادقا فيما نقلـه، مـن أفاضـل المـسلمين، وخيـار التـابعين، وأجلـة 
ٌدينـه، وال يـشك فـي يقينـه، وال يرتـاب فـي أمانتــه، وال يطعـن عليـه فـي روايتـه، صـحيح نقلـه، فــصيح،  ٌ
ًقوله، عاليا في قدره، مصيبا في أمره، مشهورا في علمه، مرجوعا إلى فهمه، لم يتعد فيما ذهب إليه  ً ً ً

  .ًاألثر، ولم يقل قوال يخالف فيه الخبر

:  سمعت عبد اهللا بن عامر اليحصبي يقول: وقال خالد بن يزيد)هـ٢١(ة نولد ابن عامر س
 ولــي ســنتان �، وقــبض رســول اهللا )٨٢٥( )رحــاب: (بــضيعة يقــال لهــاولــدت ســنة ثمــان مــن الهجــرة 

يقـال انـه ولـد : ، قـال الـذهبي وانقطعت إلى دمشق بعد فتحها ولـي تـسع سـنين،وذلك قبل فتح دمشق
يح ما قاله تلميذه يحيى بن الحارث الذماري أن مولده كان سنة إحدى عام الفتح، وهذا بعيد، والصح

وعــشرين، وأنــه قــرأ علــى أبــي الــدرداء، وروي أنــه ســمع قــراءة عثمــان بــن عفــان، فلعــل والــده حــج بــه 

                                                 

إنــه ولــد فــي بلــدة رحــاب، وهــي قريــة مــن قــرى محافظــة المفــرق بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية، : يقــال)٨٢٥(
 .واهللا تعالى أعلم. كم)١٨(كم، وبينها وبين جامعة آل البيت حوالي  )٧٠(وتبعد عن عمان حوالي



  ٢١٣

فتهيأ له ذلك، وقيل إنه قرأ على قاضي دمشق فضالة بـن عبيـد الـصحابي المـشهور، وأصـحهما أنـه 
  .هاب المخزومي، عن عثمان بن عفانقرأ على المغيرة بن أبي ش

معاوية بن أبي سـفيان، :  وقد ثبت سماعه من جماعة من الصحابة، وحدث عنهم، مثل
وله سبع وتسعون ) هـ١١٨(توفي سنة. والنعمان بن بشير، وواثلة بن األسقع، وفضالة بن عبيد

  . )٨٢٦(سنة

  :وأما راوياه فهما

الظفـري، الدمـشقي، : الوليـد الـسلمي وقيـلبن عمار بن نصير بن ميسرة أبو اهو : هشام.١
أيام المنصور ، وكان ) هـ١٥٣(    إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم، ولد سنة 

ًثقة ضابطا عدال، وكان فصيحا، واسع الرواية ً ً.  

قــرأ علــى عــراك المــري وأيــوب بــن تمــيم علــى يحيــى الزمــاري علــى عبــد اهللا بــن عــامر بــسنده 
   .�عن النبي 

 وكــان هــشام مــشهورا بالنقــل والقــصاصة والعلــم والروايــة والدرايــة، رزق كبــر الــسن وصــحة 
  .العقل والرأي، فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث

أخبرنــي بعــض أهــل الحــديث ببغــداد أن هــشام بــن عمــار قــال ســألت اهللا عــز : قــال الحميــدي
 فيهــا؛ ســألته أن يغفــر لــي ولوالــدي وهــي وجــل ســبع حــوائج، فقــضى ســتا والواحــدة مــا أدري مــا صــنع

التي ال أدري، وسألته أن يرزقني الحج ففعل، وسألته أن يعمرني مائة سنة ففعل، وسـألته أن يجعـل 
ــم ففعــل، وســألته أن أخطــب علــى منبــر دمــشق ففعــل، وســألته أن  النــاس يغــدون إلــي فــي طلــب العل

  .يرزقني ألف دينار حالال ففعل

  .)٨٢٧(وقيل سنة أربع وأربعين ومائتين) هـ٢٤٥( مات هشام بن عمار سنة 

                                                 

،ثقـــات ابـــن )٥/٢٩٣(، ســـير أعـــالم النـــبالء)٥/١٥٦(الكبيـــر للبخـــاريالتـــاريخ :انظـــر ترجمتـــه فـــي)٨٢٦(
 ).٨-٧ص(، القراء العشرة)٥/٣٧(حبان

) ١/٨٣(، الكواكـــب النيـــرات)٢/٣٣٢(، ثقـــات العجلــي)٢/٤٥١(تــذكرة الحفـــاظ: انظــر ترجمتـــه فـــي)٨٢٧(
 ).٨ص(القراء العشرة



  ٢١٤

بـشير بـن ذكـوان، أبـو عمـرو وأبـو : هـو عبـد اهللا بـن أحمـد بـن بـشر، ويقـال: ابن ذكوان. ٢
ٕمحمد القرشي الفهري الدمشقي، شيخ اإلقراء بالشام وامام جـامع دمـشق، انتهـت إليـه مـشيخة اإلقـراء 

  .بعد هشام

، وهـو الـذي خلفـه .)٨٢٨(رضـا عـن أيـوب بـن تمـيمأخـذ القـراءة ع)هــ١٧٣(ولد ابن ذكوان سـنة
  .في القيام بالقراءة بدمشق بعد هشام

  .قرأ على الكسائي حين قدم الشام: قال أبو عمرو الحافظ

  .)٨٢٩ ().هـ٢٤٣: وقيل٢٤٢(توفي ابن ذكوان سنة 

   :ابن كثير المكي: ثانيا

وزان بــن هرمــز هــو أبــو معبــد عبــد اهللا بــن كثيــر بــن عمــرو بــن عبــد اهللا بــن زادان بــن فيــر
الداري نسبة إلى دارين موضـوع بـالبحرين، أو بنـي الـدار أو إلـى تـيم الـداري تـابعي مـولى فـارس بـن 

: ََ، كان إمام الناس بمكة لم ينازعه فيها منازع، ولذلك نقـل عنـه)هـ٤٥(علقمة الكناني، ولد سنة     
ًبــيض اللحيــة، طــويال جــسما أبـو عمــر، والخليــل بــن أحمــد، والــشافعي، وكــان فـصيحا بليغــا، جــسيما أ

أســمر، أشــهل العينــين، يخــضب بالحنــاء، وكــان فــصيحا بليغــا مفوهــا عليــه الــسكينة والوقــار، ســأله 
  .الناس أن يجلس لإلقراء بعد شيخه فأنشد شعرا في ذم نفسه؛ كي يستعفي من ذلك

  .الكعبد اهللا بن الزبير، وأبو أيوب األنصاري، وأنس بن م: ًلقي عددا من الصحابة منهم

 قرأ على أبي الـسايب عبـد اهللا بـن الـسايب المخزومـي، وعلـى أبـي الحجـاج مجاهـد المكـي، 
  .وعلى درباس مولى ابن عباس

وقد قرأ درباس على مواله ابن عباس، وقرأ ابن عباس على ُأبي، وزيـد بـن ثابـت، وقـرأ زيـد، 
  .)٨٣٠ ()هـ١٢٠(توفي ابن كثير سنة    .�وُأبي على رسول اهللا 

                                                 

 ).هـ١٣١(افع توفي سنةأيوب السختياني أحد التابعين المشهورين، وهو أثبت الناس في ن: هو)٨٢٨(

ــــــه فــــــي)٨٢٩( ، والكاشــــــف         )٧/١٤٩(، وتــــــاريخ بغــــــداد)٢٨٣-١٤/٢٨٠(تهــــــذيب الكمــــــال: انظــــــر ترجمت
 ).٨ص(، والقراء العشرة)١/٥٣٨(



  ٢١٥

  :اه فهماراويوأما 

ٕهــو أبــو الحــسن أحمــد بــن عبــد اهللا بــن القاســم بــن نــافع بــن أبــي بــزة واليــه ينــسب : البــزي. ١
  .مولى بني مخزوم 

 والبـزي أول راوة ابـن كثيــر وأكبـرهم، وقـد روى قــراءة ابـن كثيــر عـن عكرمـة بــن سـليمان بــن 
  .عبد اهللا القسط، وعن شبل بن عباد، عن ابن كثير

ير، بل روى معه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب في قـراءة ابـن  ولم ينفرد بقراءة ابن كث
  .كثير، لكن البزي كان أشهرهم، وأميزهم، وأعدلهم، ولذلك اشتهر بالرواية عن ابن كثير

بـشاري فـارس مـن أهـل همـزان أسـلم : أبو بزة الـذي ينـسب إليـه البـزي اسـمه: قال في النهاية
أبــو شــدة، وكــان : الــشدة فمعنــى أبــو بــزة: لبــزة معناهــاعلــى يــد الــسائب بــن أبــي الــسائب المخزومــي وا

البــزي أســـتاذ محقــق ضـــابط مـــتقن ثقــة، مقـــرىء مكـــة، ومــؤذن المـــسجد الحـــرام، انتهــت إليـــه مـــشيخة 
قــرأ علــى أبيــه وعبــد اهللا بــن زيــاد وعكرمــة بــن ســليمان ووهــب بــن ) هـــ١٧٠(اإلقــراء بمكــة، ولــد ســنة

  .واضع

ى، فقد أخرج الحـاكم فـي المـستدرك بـسنده عـن وروى حديث التكبير مرفوعا من آخر الضح
قرأت على إسماعيل بـن عبـد اهللا بـن قـسطنطين فلمـا : سمعت عكرمة ابن سليمان يقول: البزي، قال

كبــر عنــد خاتمــة كــل ســورة، فــإني قــرأت علــى عبــد اهللا ابــن كثيــر، فلمــا بلغــت : بلغــت والــضحى قــال
أ على مجاهـد فـأمره بـذلك، وأخبـره مجاهـد أن كبر حتى تختم، وأخبره ابن كثير أنه قر: والضحى قال

 أمـره �ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن ُأبي بن كعب أمره بذلك، وأخبـره أبـي أن النبـي 
  . بذلك

  .)٨٣١(هذا صحيح اإلسناد ولم يخرجه البخاري وال مسلم: قال الحاكم

  .)٨٣٢(عن ثمانين سنة) هـ٢٥٠(توفي البزي سنة 

                                                                                                                                 

، ومعرفـــة القـــراء )٥/٣١٨(، وســـير أعـــالم النـــبالء)٥/١٨١(التـــاريخ الكبيـــر:  انظـــر ترجمتـــه فـــي) ٨٣٠(
 ).٤ص(العشرة

 ). ٥٣٢٣(برقم) ٣/٣٤٤(رواه الحاكم في المستدرك) ٨٣١(



  ٢١٦

 عبـــد الـــرحمن بـــن خالـــد محمـــد بـــن ســـعيد بـــن جرجـــه، أبـــو عمـــر هـــو محمـــد بـــن: قنبـــل. ٢
إن قنبــل هــو : ، فقيــل)قنبــل: (واختلــف فــيمن لقبــه بـــ. )قنبــل(: المخزومــي مــوالهم المكــي الملقــب بـــ

السـتعماله دواء يقـال لـه قنبيـل معـروف : القنابلـة، وقيـل: ألنه من بيـت بمكـة يقـال لهـم: اسمه، وقيل
ا أكثر منه عرف به وحذفت الياء تخفيفـا، انتهـت إليـه رياسـة اإلقـراء عند الصيادلة لداء كان به، فلم

  .بالحجاز ورحل الناس إليه من األقطار

، وأخــذ القــراءة عرضــا عــن أحمــد بــن محمــد بــن عــون النبــال، وهــو )هـــ١٩٥(ولــد قنبــل ســنة 
  .الذي خلفه في القيام بها بمكة

ّكان إماما في القراءة، متقنا ضابطا، من أجل رواة ا ً ً بـن كثيـر، قـدم علـى البـزي، ألنـه أعلـى ً
  .ًسندا منه فأخذ عنه البزي قراءة ابن كثير

إن ذلـك كـان فـي وسـط : كـان علـى الـشرطه بمكـة، وقـال الـذهبي: قال أبو عبـد اهللا القـصاع
عمره، فحمدت مسيرته ثم إنه طعن في السن وشاخ وقطع اإلقراء قبل موته بسبع سنين وقيل بعشر 

  .)٨٣٣(عن ست وتسعين سنة) ـه٢٩١(مات سنة . سنين

عاصـــم بـــن أبـــي النجـــود، اإلمـــام الكبيـــر، مقـــرىء العـــصر، أبـــو بكـــر : وهـــو: عاصـــم: ًثالثـــا
بهدلــة أمــه، والــصواب أنــه أبــوه، وقــد انتــشرت : بهدلــة، وقيــل: األســدي مــوالهم، الكــوفي، واســم أبيــه

ًقراءتــه انتــشارا واســعا، فهــي القــراءة الــسائدة فــي مختلــف بقــاع العــالم اإلســال مي، وقــد  ســبقت ترجمــة ً
  .)٨٣٤(اإلمام عاصم بما يغني عن إعادتها هنا

  

  

  

                                                                                                                                 

 ). ٤ص(، والقراء العشرة)٥١-١٢/٥٠(سير أعالم النبالء: انظر ترجمة البزي في)٨٣٢(

اإلكمال ) ٨٤و١٤/١٧(، سير أعالم النبالء)٢/١٠٣(نزهة األلباب في األلقاب: انظر ترجمته في)٨٣٣(
 ).٧/١٠٠(البن ماكوال

 .  من هذا الكتاب٣١- ٣٠ صالمبحث السابع من الفصل الثاني من الباب األول: انظر) ٨٣٤(



  ٢١٧

  

  

  :وأما راوياه فهما

ــــــص. ١ ــــــن ســــــليمان بــــــن المغيــــــرة األســــــدي، أبــــــو عمــــــر البــــــزاز، الكــــــوفي، و: حف هــــــو اب
  .)٨٣٥ (. قرأ على عاصم مباشرة، وقد سبقت ترجمته ).هـ١٨٠-٩٠.(القارىء

اختلـف فـي اسـمه علـى ثالثـة . الحنـاط وهو شعبة بن عيـاش بـن سـالم أبـو بكـر. :شعبة. ٢
وعـرض القـرآن علـى عاصـم ثـالث مـرات، وعلـى عطـاء ) هــ٩٥(عشر قوال أصحها شـعبة، ولـد سـنة 

  .بن سائب وأسلم المنقري

ً عمــر دهــرا إال أنــه قطــع اإلقــراء قبــل موتــه بــسبع ســنين، وقيــل  : ًبــأكثر، وكــان إمامــا كبيــرا ً
ًعالمـا مـن كبـار أئمـة الـسنة، وكـان عابـدا لـم يفـرش ألبـي بكـر بـن : ً زاهـدا، قـال أبـو عبـد اهللا النخعـيً

  .عياش فراش خمسين سنة، وكذا قال يحيى بن معين

مــا يبكيـك، أنظـري إلـى تلــك الزاويـة فقـد ختمــت : ولمـا حـضرته الوفـاة، بكــت أختـه، فقـال لهـا
  .فيها ثمان عشرة ألف ختمة

  .)٨٣٦ ()هـ١٩٤أو١٩٣( توفي سنة

  ءأبو عمرو بن العال: ًرابعا

زبـــان، وقيـــل غيـــر ذلـــك، : اســـمه كنيتـــه، وقيـــل: فقيـــل: اختلـــف فـــي اســـمه علـــى عـــدة أقـــوال
زبان بن العالء بن عمـار بـن العريـان بـن عبـد اهللا بـن الحـسين،  التميمـي، المـازني، : والصحيح أنه

  . البصري، أحد القراء السبعة

 فقــرأ بمكــة، ، وتوجــه مــع أبيــه لمــا هــرب مــن الحجــاج،)هـــ٧٠(، وقيــل ســنة)هـــ٦٨(ولــد ســنة 
  .والمدينة، والكوفة، والبصرة على جماعة كثيرة، فليس في القراء السبعة أكثر شيوخا منه

                                                 

 . ٣٢انظر ترجمته في المصدر السابق ص)٨٣٥(

ـــــــي)٨٣٦( ـــــــه ف ـــــــاظ: انظـــــــر ترجمت ـــــــذكرة الحف ـــــــاظ)١/٣٦٥(ت ـــــــات الحف ، وســـــــير أعـــــــالم )١/١١٩(، وطبق
 ).١٠ص(والقراء العشرة)١/٤٣٥(، ومولد العلماء ووفياتهم)٤٩٨-٨/٤٩٥(النبالء



  ٢١٨

 ســمع أنــس بــن مالــك وغيــره وقــرأ علــى الحــسن بــن أبــي الحــسن البــصري وحميــد بــن قــيس 
األعــرج وأبــي العاليــة رفيــع بــن مهــران الريــاحي علــى الــصحيح وســعيد بــن جبيــر وشــيبة بــن نــصاح 

بي النجود وعبد اهللا بـن أبـي الـسحاق الحـضرمي وعبـد اهللا بـن كثيـر المكـي وعطـاء بـن وعاصم بن أ
  .أبي رباح وعكرمة بن خالد المخزومي وعكرمة مولى ابن عباس ومجاهد بن جبر

 )هـ١٥٤(ولد أبو عمرو بمكة، ونشأ بالبصرة، ومات بالكوفة، مات على قول األكثرين سنة 
)٨٣٧(.  

  :أما راوياه فهما

صــهيب :  هــو أبـو عمــر، حفـص بــن عمـر بــن عبـد العزيــز بـن صــهبان، ويقـال:الـدوري. ١
 األزدي يّ موضع ببغداد بالعراق ومحله بالجانب الشرقي، ولـد بهـا فهـو الـدور؛الدوري نسبة إلى دور

  .البغدادي النحوي الضرير نزيل سامراء، إمام القراءة في عصره، وشيخ القراءة في زمانه، ثقة ثبت 

راءات قال رحـل الـدوري فـي طلـب القـراءات وقـرأ بـسائر الحـروف الـسبعة،  أول من جمع الق
  . وتعلم الشواذ، وسمع من ذلك شيئا كثيرا

  .قرأ على إسماعيل بن جعفر عن نافع

فـــي الــدور وهـــو موضــع بقـــرب بغــداد كمـــا تقـــدم ) هــــ١٥٠(ولــد الـــدوري أيــام المنـــصور ســنة 
  .)٨٣٨(يحأيام المتوكل على الصح) هـ٢٤٦(وتوفي في شوال سنة 

هــو أبــو شــعيب، صــالح بــن زيــاد بــن عبــد اهللا بــن إســماعيل بــن إبــراهيم ابــن : الــسوسي. ٢
الجاورد بن مسرح الرستبي السويسي الرقي، مقرىء ضابط محـرر ثقـة، أخـذ القـراءة عرضـا وسـماعا 

  .عن أبي محمد اليزيدي وهو من أجل أصحابه

إنـه تـوفي أول سـنة : تقريبـا قيـلعرف مولـده بتـاريخ وفاتـه ) ١٩٠أو١٧٠(ولد في حدود سنة
  .)٨٣٩(قارب التسعين: وقد قارب السبعين، وقيل)هـ٢٦١(

                                                 

، ســـير أعـــالم )١/١٥٣(اء األمـــصار، مـــشاهير علمـــ)١/٥٥(الكنـــى للبخـــاري: انظـــر ترجمتـــه فـــي)٨٣٧(
 ).٦-٥ص(،القراء العشرة)١/١٣١(، الوفيات للقسنطي)٢/١٣١(نزهة األلباب)٦/٤٠٧(النبالء

 ).٦(، القراء العشرة)٧/٣٤(، وتهذيب الكمال)٨/٢٠٣(تاريخ بغداد:انظر ترجمته في)٨٣٨(



  ٢١٩

  حمزة الزيات :ًخامسا

الكـوفي، الزيـات،  هو حمزة بـن حبيـب بـن عمـارة بـن إسـماعيل، أبـو عمـارة  التيمـي مـوالهم،
  . بعضهم ى، وأدرك بعض الصحابة، ويحتمل أن يكون رأ)هـ٨٠(ولد سنة 

ن سـليمان األعمـش، وأبـي إسـحاق الـسبيعي، ومحمـد بـن عبـد الـرحمن أخذ القراءة عرضا عـ
  .بن أبي ليلى، ومغيرة بن مقسم، ومنصور وليث بن أبي سليم، وجعفر بن محمد الصادق، وغيرهم

غلـــب حمـــزة النـــاس بـــالقرآن : هـــذا حبـــر القـــرآن، وقـــال ســـفيان الثـــوري: قـــال عنـــه األعمـــش
 أو ًكــان يخــتم كــل شــهر خمــسا: ال وهــو يقــرأ، وقيــلمــا رؤي قــط إ: والفــرائض ووصــفه باإلمــام، وقيــل

  .ًتسعا وعشرين ختمة، وكان يقوم أكثر الليل

 قرأ على أبـي عبـد اهللا جعفـر الـصادق، علـى أبيـه أبـي جعفـر محمـد البـاقر، علـى أبيـه أبـي 
الحسين علي زين العابدين، على أبيه أبي عبد اهللا الحسين، على أبيه أمير المـؤمنين علـي بـن أبـي 

  .� ، عن النبي�ب طال

علــى أبــي محمــد ســليمان بــن مهــران األعمــش، وعلــى يحيــى ابــن وثــاب األســدي، علــى قــرأ و
  .�أبي شبل علقمة النخعي، على عبد اهللا بن مسعود عن النبي 

وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، على المنهال بن عمر، على سـعيد بـن 
  .�عن النبي�بي بن كعبجبير، على عبد اهللا بن عباس، على ُأ

تــوفي . رضــي اهللا عنهمــا-وعلــى حمــران بــن أعــين، علــى أبــي األســود، علــى عثمــان وعلــي 
  .)٨٤٠()هـ١٥٦(سنة     : والصحيح:  عن ثمان وسبعين سنة، قال الذهبي)هـ١٥٨(سنة

  

  

                                                                                                                                 

،طبقـــات )١٢/٣٨٠(، ســـير أعـــالم النـــبالء)٤/٤٠٤(المقتنـــى فـــي ســـرد الكنـــى:انظـــر ترجمتـــه فـــي)٨٣٩(
 ).٧ص(، القراء العشرة)١/٩٧(المحدثين

، والتعريــف بــالقراء )٩٢-٧/٩٠(، وســير أعــالم النــبالء)٣/٥٢(التــاريخ الكبيــر: انظــر ترجمتــه فــي)٨٤٠(
 ).١/٨٠(،معجم القراءات )٣٠ص(،الكنز في القراءات العشر)١١-١٠ص(العشرة



  ٢٢٠

  :وراوياه هما

 هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف، أبو محمد األسدي، البـزار  البغـدادي،:  خلف.  ١
وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين، وابتدأ في الطلب وهو ابن ثالث عـشرة وكـان ) هـ١٥٠(ولد سنة 

  .البزار : ثقة، زاهدا عابدا عالما، كان يكره أن يقال له

أخذ القراءة عرضا عن سليم بن عيسى، وعبـد الـرحمن بـن أبـي حمـاد، عـن حمـزة، ويعقـوب 
  . المفضل الضبيبن خليفة األعشى، وأبي زيد سعيد بن أوس، عن

ٕ وروى الحروف عن إسحاق المسيبي واسماعيل بن جعفر، وعبد الوهاب بن عطاء ويحيى 
  .بن آدم وعبيد بن عقيل 

وقــد تتبــع ابــن الجــزري اختيــاره فلــم يــره يخــرج عــن قــراءة الكــوفيين، بــل وال عــن قــراءة حمــزة، 

≡îΠ �:قولـه تعـالى: والكسائي، وشعبة إال فـي حـرف واحـد وهـو t�ymuρ 4’ n? tã >π tƒ ö�s% ٨٤١(بـسورة األنبيـاء�( 

  .فقرأها خلف مثل حفص

ببغــداد، وهــو مختــف مــن الجهميــة فــي ) هـــ٢٢٩(وهــو صــاحب القــراءة العاشــرة ، مــات ســنة
  .)٨٤٢(بغداد

أبو عبد اهللا الشيباني موالهم الصيرفي :  هو خالد بن خالد أبو عيسى وقيل:خالد. ٢
سئل أبي :  مجود ضابط متقن، قال ابن أبي حاتمالكوفي إمام في القراءة، ثقة عارف محقق أستاذ

  .عنه فقال صدوق

  .ولد سنة تسع عشرة أو ثالثين ومائة أيام هشام أو مروان

  .أخذ القراءة عرضا عن سليم، وهو من أضبط أصحابه وأجلهم

وروى القراءة عن حسين بن علي الجعفي عن أبي بكر نفـسه عـن عاصـم وعـن أبـي جعفـر 
  .)٨٤٣()هـ٢٢٠(توفي سنة . يمحمد بن الحسن الرواس

                                                 

 ).٩٥(اآلية)٨٤١(

، )١/٣٧٧(والمقـصد األرشـد) ٨/٣٢٢( بغـداد، وتـاريخ)٨/٢٩٩(تهـذيب الكمـال: انظر ترجمتـه فـي)٨٤٢(
 ).١/٥١(و اإلكمال البن ماكوال



  ٢٢١

وهــو أبــو رويــم، نــافع بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي نعــيم الليثــي مــوالهم : نــافع المــدني: ًسادســا
رحمـه -أبـو رويـم، وقيـل أبـو الحـسن، كـان: أبو عبد الرحمن، وقيـل: المدني، واختلف في كنيته فقيل

كا باآلثار، فصيحا ورعا، إماما  رجال أسود اللون حالكا، عالما بوجوه القراءات، والعربية، متمس-اهللا
 وكــان للنـاس فـي القــراءات بالمدينـة انتهـت إليــه رئاسـة اإلقـراء بهــا وأجمـع النـاس عليــه بعـد التـابعين،

   .ثقة صالحا فيه دعابة

ال، ولكنــي رأيــت رســول : أتتطيــب؟ قــال: كــان إذا تكلــم يــشم مــن فيــه رائحــة المــسك، فقيــل لــه
ّ ومن ذلك الوقت يشم من في هذه الرائحة في المنام وهو يقرأ في فمي،�اهللا  ّ ُ .  

الزهـري، وعبـد الـرحمن بـن القاسـم، وقـرأ علـى األعـرج، : قرأ على سبعين من التابعين، مـنهم
وقـرأ ابـن . وقرأ األعرج على ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد اهللا بـن عبـاس بـن أبـي ربيعـة المخزومـي

 أيضا على زيد بن ثابـت وقـرأ ُأبـي وزيـد علـى وقرأ ابن عباس. عباس وأبو هريرة على أبي بن كعب
  .)٨٤٤ ()هـ١٦٩(مات سنة. �رسول اهللا 

  : أما راوياه فهما

عيـسى بـن مينـا بـن وردان بـن عيـسى بـن عبـد الـصمد ابـن عمـر بـن عبـد :  هـو:قالون .١
قــالون، قــارئ المدينــة، : أبــو موســى، ويلقــب بـــ: المــري، مــولى بنــي زهــرة، وكنيتــه: اهللا الزرقــي، ويقــال

ًوقــد اخــتص بــه كثيــرا، وهــو الــذي ســماه قــالون؛ لجــودة ) أي ابــن زوجتــه( يهــا، وهــو ربيــب نــافعونحو
عبــد اهللا، ســبي الــروم مــن أيــام عمــر بــن : جيــد، وكــان جــد جــده: قراءتــه، فــإن قــالون باللغــة الروميــة

  .الخطاب، فقدم به في أسره إلى عمر، وباعه، فاشتراه بعض األنصار، فهو مولى محمد بن فيروز

  .هـ١٥٠هـ، وقرأ على نافع سنة ١٢٠ سنة ولد

  .قرأت على نافع قراءته غير مرة، وكتبتها في كتابي: قال قالون

                                                                                                                                 

الجـــــــرح ) ٣/٣٦٨و١/٥٧٩(، الكنــــــى واألســــــماء)٧/٢٧٤(تهـــــــذيب الكمــــــال: انظــــــر ترجمتــــــه فــــــي)٨٤٣(
 ).١٢ص(، والقراء العشرة)٣/١٤٦(والتعديل

  عجلي، وثقات ال)٢/٢٣٤(، والجرح والتعديل)٨/٨٧(التاريخ الكبير: انظر ترجمة نافع في) ٨٤٤(

 ،)٣-٢ص(، والتعريف بالقراء العشرة ورواتهم )٧/٥٣٢و٥/٤٧٢(، وثقات ابن حبان)٢/٣١٠(



  ٢٢٢

ما ال أحـصيه كثـرة، إال أننـي جالـسته : كم قرأت على نافع؟ قال: قيل لقالون:  وقال النقاش
  .بعد الفراغ عشرين سنة

: ه يسمعه، وقال ابن أبي حـاتمكان قالون أصم ال يسمع البوق، وكان إذا قرأ عليه قارئ فإن
ُكان أصما يقرئ القراء، ويفهم خطأهم، ولحنهم بالشفة ً  

  .)٨٤٥ ()هـ٢٢٠(توفي سنة: ًأخذ القراءة عرضا عن نافع، قال الداني

هـو عثمـان بـن سـعيد، :  وورش هو لقبه، واختلف في اسمه على عدة أقوال فقيل:ورش. ٢
أبو سعيد وقيل أبـو القاسـم وقيـل أبـو عمـرو القرشـي سعيد بن عدي، : سعيد بن عبداهللا، وقيل: وقيل

ٕورش شــيخ القــراء المحقيقــين وامــام أهــل األداء المــرتلين انتهــت : مــوالهم القبطــي المــصري الملقــب بـــ
بمــصر ورحــل إلــى نــافع بــن أبــي ) هـــ١١٠(إليــه رئاســة اإلقــراء بالــديار المــصريه فــي زمانــه ولــد ســنة 

  ).هـ١٥٥( سنــة نعيم، فعرض عليه القرآن عدة ختمات في

ً وكان أشقرا، أزرق العينين، أبـيض اللـون، قـصيرا ذا كدنـة، هـو إلـى الـسمن أقـرب منـه إلـى  ً
ًإن نافعا لقبه بالورشان؛ ألنه كان على قصره يلبس ثيابا قصارا، وكان إذا مشى بدت : النحافة، قيل ً

ورش، : ثــم خفــف فقيــلهــات يــا ورشــان، واقــرأ يــا ورشــان، وأيــن ورشــان؟ : رجــاله، وكــان نــافع يقــول
شــيء يــصنع مــن اللــبن لقــب بــه لبياضــه، ولزمــه ذلــك : إن الــورش: طــائر معــروف وقيــل: والورشــان

  . ّأستاذي سماني به: حتى صار ال يعرف إال به، ولم يكن فيما قيل أحب إليه منه، فيقول

ً  كنــت أقــرأ علــى نــافع كــل يــوم ســبعا، وختمــت …:"روى ابــن الجــزري بــسنده عــن ورش قــال
  .سبعة أيام، فلم أزل كذلك حتى ختمت عليه أربع ختمات في شهر، وخرجتفي 

  .)٨٤٦(عن سبع وثمانين سنة) هـ١٩٧(توفي بمصر سنة 

                                                 

ـــــــــــي) ٨٤٥( ، والجـــــــــــرح )٣٣٨و٣٢٨-١٠/٣٢٧(ســـــــــــير أعـــــــــــالم النـــــــــــبالء: انظـــــــــــر ترجمـــــــــــة قـــــــــــالون ف
ـــــــــان)٨/٤٥٦(والتعـــــــــديل ـــــــــات ابـــــــــن حب ـــــــــسنطي)٨/٤٩٣(، وثق ـــــــــراء )١/١٦٦(،والوفيـــــــــات للق ،معرفـــــــــة الق

 ).١٥٦-١/١٥٥(الكبار

، القــراء )٨/٤٥٢، وثقــات ابـن حبـان)٢٩٦-٩/٢٩٥(ســير أعـالم النـبالء: جمـة ورش فـيانظـر تر) ٨٤٦(
 ).٣ص(العشرة



  ٢٢٣

  الكسائي: ًسابعا

أبــو الحــسن، علــي بــن حمــزة بــن عبــد اهللا بــن بهمــن بــن فيــروز األســدي مــوالهم، :    وهــو
 إليــه رئاســة اإلقــراء بالكوفــة بعــد الكــسائي، أصــله فارســي مــن أوالد الفــرس مــن ســواد العــراق، انتهــت

ألنــه كــان يتــشح : لــم ســميت الكــسائي؟ قــال ألنــي أحرمــت فــي كــساء، وقيــل: حمــزة الزيــات، قيــل لــه
  .أعرضوا على صاحب الكساء: بكساء ويجلس في مجلس حمزة فكان حمزة يقول

 القـــراءات،: معـــاني القـــرآن، وكتـــاب: لـــه العديـــد مـــن المؤلفـــات فـــي شـــتى العلـــوم؛ فلـــه كتـــاب
: النــوادر الكبيــر، واألوســط، والــصغير، ولــه  وكتابــا فــي النحــو، ولــه كتــاب: العــدد، وكتــاب: وكتــاب

المــــصادر : مقطــــوع القــــرآن وموصــــوله، وكتــــاب: الهجــــاء، وكتــــاب: العــــدد واخــــتالفهم فيــــه، وكتــــاب
  .الهاءات، وكتاب في الشعر: الحروف وكتاب

  . أخذ القراءة عرضا عن حمزة أربع مرات وعليه اعتماده

 وعــن محمــد بــن أبــي ليلــى وعيــسى بــن عمــر الهمــداني، وروى الحــروف عــن أبــي بكــر بــن 
  .ٕعياش واسماعيل ويعقوب ابني جعفر عن نافع

  . ورحل إلى البصرة فأخذ اللغة عن الخليل بن أحمد الفراهيدي

كــان الكــسائي يتخيــر القــراءات فأخــذ مــن قــراءة حمــزة، : قــال أبــو عبيــد فــي كتــاب القــراءات
اختـار : ك بعضا، وكان من أهل القراءة،  كانت هـي علمـه وصـناعته، وقـال ابـن مجاهـدببعض وتر

وقال . الكسائي من قراءة حمزة وقراءة غيره قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من األئمة
اجتمعت في الكسائي عدة أمور؛ كان أعلم الناس بـالنحو، وأوحـدهم فـي الغريـب، : أبو بكر األنباري

أوحــد النــاس فــي القــرآن، فكــانوا يكثــرون عليــه حتــى ال يــضبط األخــذ علــيهم فــيجمعهم ويجلــس وكــان 
  . على كرسي ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ

وانتهت إليه طبقة القراءة واللغة والنحو والرياسة، قرأ على حمـزة ثـالث أو أربـع مـرات وعلـى 
 عمر عن طلحة بن مصرف على إبراهيم النخعـي علـى علقـم بـن قـيس علـى ابـن مـسعود عيسى بن

  .�على النبي 



  ٢٢٤

فـــي قريـــة أرنويـــه بـــالري، وهـــو متوجـــه الـــى خراســـان بـــصحبة هـــارون ) هــــ١٨٩(تـــوفي ســـنة
  .)٨٤٧(الرشيد

  :وأما راوياه فهما

قـق لهـا، هو الليث بن خالد أبو الحارث البغدادي، ثقـة، ضـابط للقـراءة محو: أبو الحارث.١
  كان من جلة أصحاب الكسائي: قال أبو عمرو الداني

عرض على الكسائي وهـو مـن جلـة أصـحابه وروى الحـروف عـن حمـزة بـن القـسم األصـول 
  وعن اليزيدي

  ).هـ٢٤٠(توفي سنة 

هــو أبــو عمــر حفــص بــن عمــر بــن عبــد العزيــز بــن صــهبان ويقــال صــهيب . : الــدوري. ٢
  .)٨٤٨( وقد تقدمت ترجمته هناك-ًأيضا-العالءالدوري، وهو أحد رواة أبي عمرو بن 

*   *   *  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

   ورواتهمالقراء العشرة

                                                 

 ).١٤-١٢(، القراء العشرة)١٣٨-١/١٣٤(، والنشر)٥٤٥-١/٥٣٥(غاية النهاية: انظر ترجمته)٨٤٧(

 . من هذا المبحث٢٢٣-٢٢٢ص: انظر)٨٤٨(



  ٢٢٥

سبق القول بأن مصطلح القراء العشرة، والقراءات العشر ظهر في بداية القرن التاسع على 
وف عندما صنف كتابه المعر) هـ٨٣٣(الحافظ ابن الجزري المتوفى سنة: يد شيخ القراء المحققين

فعمدت إلى أن أثبت ما وصل إلي من قراءاتهم وأوثق ما : " فقال) النشر في القراءات العشر: (بـ
ّصح لدي من رواياتهم من األئمة العشرة قراء األمصار، والمقتدى بهم في سالف األعصار،   

ثة قراء  فأضاف الى القراء السبعة الذين سبقت ترجمتهم، ثال.)٨٤٩("واقتصرت عن كل إمام براويين
  :آخرين هم

  :أبو جعفر: ًأوال

جندب بن فيروز، واألول هو : فيروز بن القعقاع، وقيل: وقيل-يزيد بن القعقاع، : وهو
  أبو جعفر المدني، مولى عبد اهللا بن عياش- األشهر

كان أبو جعفر رجال صالحا يفتـي النـاس بالمدينـة وروى ابـن جمـاز عنـه : قال اإلمام مالك 
واســتمر علــى ذلــك مــدة مــن الزمــان فقــال لــه �ا ويفطــر يومــا وهــو صــوم داود أنــه كــان يــصوم يومــ

إنما فعلت ذلك ألروض به نفسي على عبادة اهللا تعالى، وروى عنه :  فقال،بعض أصحابه في ذلك
أنه كان يصلي في جوف الليل أربـع ركعـات يقـرأ فـي كـل ركعـة بالفاتحـة وسـورة مـن طـوال المفـصل 

  لمين ولكل من قرأ عليه وقرأ بقراءته قبله وبعدهثم يدعو عقبها لنفسه وللمس

لمـا غـسل أبـو جعفـر بعـد وفاتـه نظـروا مـا بـين نحـره إلـى فـؤاده مثـل ورقـة : وقال اإلمام نافع
  .المصحف فما شك أحد ممن حضر أنه نور القرآن

بــن عيــاش بــن أبــي ا مباشــرة، فقــرأ علــى مــواله عبــد اهللا �وقــد قــرأ أبــو جعفــر علــى الــصحابة
علــى ُأبــي بــن �مخزومــي، وعلــى عبــد اهللا بــن عبــاس، وأبــي هريــرة، وقــرأ هــؤالء الــصحابة ربيعــة ال

  .    �كعب، وقرأ أبو هريرة وابن عباس على زيد بن ثابت، وقرأ ُأبي وابن عباس على رسول اهللا

                                                 

 ). ١/٥٤. (النشر)٨٤٩(



  ٢٢٦

  .)٨٥٠(على األصح) هـ١٣٠(مات أبو جعفر بالمدينة سنة 

  :وأما راوياه فهما

قــرأ علــى . يـسى بــن وردان الحــذاء المـدني القــارىءوهـو أبــو الحــارث، ع: ابــن وردان .١
وروى عنـه .أبي جعفر وشيبه بن نصاح ثم عرض على نافع بن أبـي نعـيم وهـو مـن قـدماء أصـحابه

ًوكــان مقرئــا رأســا فــي القــرآن ضــابطا .ًالقــراءة عرضــا إســماعيل بــن جعفــر وقــالون والواقــدي وغيــرهم ً ً
   .)٨٥١()هـ١٦٠( وتوفي في حدود سنة.ًللقراءة محققا

ــاز .٢ ــن جم ــا اب ًفهــو أبــو الربيــع ســليمان بــن مــسلم بــن جمــاز وكــان مقرئــا جلــيال : وأم ً
ًضــابطا نبــيال مقــصودا فــي قــراءة أبــي جعفــر ونــافع وروى عنهمــا القــراءة عرضــا ً ً  وتــوفي بعيــد ســنة ٠ً

  .)٨٥٢(سبعين ومائة

هو أبو محمـد يعقـوب بـن إسـحاق بـن زيـد بـن عبـد اهللا بـن إسـحاق :يعقوب الحضرمي: ًثانيا
حــضرمي، قــرأ علــى حمــزة الزيــات وقــد تقــدم ســنده، وقرأعلــى أبــي المنــذر ســالم المزنــي، وقــرأ ســالم ال

 كمـا قـرأ يعقــوب علـى شــهاب -ًأيــضا-علـى عاصـم الكــوفي، وأبـى عمــرو البـصري وقـد تقــدم سـندهما
على هارون العتكي، وقرأ هارون على عاصم الجحدري، على سليمان التيمي موالهم البصري، وقرأ 

  .على عبد اهللا بن عباس، وقرأ ابن عباس، على ُأبي بن كعبالتيمي 

  .على أبي عمرو البصري وتقدم سنده-ًأيضا-كما قرأ الجحدري 

كما قرأ يعقوب على أبي األشهب جعفر بـن حيـان العطـاردي، وقـرأ األشـهب علـى أبـي رجـا 
           ٠ �لى النبي  وقرأ أبي وأبو موسى ع٠عمران بن ملحان، وقرأ أبو رجا على أبي موسى األشعري

                                                 

طبقــــات ابــــن (، و)٥/٢٨٧(، وســــير أعــــالم النــــبالء)٨/٣٥٣(التــــاريخ الكبيــــر: انظــــر ترجمتــــه فــــي)٨٥٠(
ــــــــــــــــرى)١/٢٦٢خيــــــــــــــــاط ــــــــــــــــات الكب ــــــــــــــــن مــــــــــــــــاكوال)٥/٢٩٧(، والطبق وتهــــــــــــــــذيب )٦/٧١(واإلكمــــــــــــــــال الب

 )١٥-١٤(التعريف بالقراء العشرة)٣٣/٢٠٠(الكمال

 ).١٥ص(التعريف بالقراء العشرة)٢٢/٥٨٤(تاريخ بغداد)٨/١٨٤.(تهذيب التهذيب: انظر)٨٥١(

 ) ١٥التعريف بالقراء العشرة ص(، و)٤/١٤٢(والتعديلالجرح : انظر ترجمته في)٨٥٢(



  ٢٢٧

ًوبرع يعقوب في اإلقراء وكان إمام كبيـرا عالمـا صـالحا دينـا، إنتهـت إليـه رئاسـة اإلقـراء بعـد  ً ً ً
  .)٨٥٣(وله ثمان وثمانون سنة)هـ٢٠٥(توفى يعقوب عام. أبي عمرو، وكان إمام جامع البصرة سنين

  :وأما راوياه فهما

قـرأ علـى .لؤلـؤي البـصري المعـروف بـرويسهو أبـو عبـد اهللا محمـد بـن المتوكـل ال:رويس.١
وكـان .وقـرأ عليـة محمـد ابـن هـارون التمـار وأبـو عبـد اهللا الزبيـري الفقيـه.يعقوب وتصدر لإلقراء بعده

ًإمامـا فـي القـراءة قيمـا بهـا ًمـاهرا ضـابطا حاذقـا.ً ً وتــوفي . قـال الـداني هـو مـن أحـذق أصـحاب يعقـوب.ً
  .)٨٥٤ ()٢٨٣(بالبصرة سنة

بـــد المـــؤمن بـــن عبـــده البـــصري وكنيتـــه أبـــو الحـــسن وهـــو صـــاحب  هـــو روح بـــن ع:روح.٢
ًوكــان متقنــا مجــودا جلــيال ثقــة ضــابطا مــن أجــل أصــحاب يعقــوب وأوثقهــم.يعقــوب الحــضرمي ً ً روى . ً

  . عنه البخاري في صحيحه

  .)٨٥٥(وقرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني ومحمد بن وهب وكذا الزبير بن أحمد األسدي

أحـد األعـالم كـان مولـده .بو محمد خلف بن هشام بن ثعلـب البـزارهو أ:خلف العاشر: ًثالثا
قرأ علـى سـليم عـن حمـزة وروى لـه، وقـرأ علـى يعقـوب بـن خليفـة األعـشى صـاحب أبـي )هـ١٥٠(عام

  .بكر شعبه عن  عاصم بن أبي النجود وقد تقدم سنده

 كمــا قــرأ علــى أبــي زيــد ســعيد بــن أوس األنــصاري صــاحب المفــضل الــضبي وأبــان العطــار،
وقرأ المفـضل وأبـان علـى عاصـم وقـد تقـدم سـند عاصـم، وروى خلـف الحـروف عـن أسـحق المـسيبي 

حـدث عنـه مـسلم، وأبـو .وعن يحيي بن أدم صاحب أبي بكر عـن عاصـم .صاحب نافع وتقدم سنده
ًكان عابدا فاضال: داود، وأحمد بن حنبل، وثقه ابن معين، والنسائي، وقال الدارقطني ً.  

                                                 

ــــــــــــي)٨٥٣( ــــــــــــه ف ــــــــــــر للبخــــــــــــاري: انظــــــــــــر ترجمت ــــــــــــاريخ الكبي ــــــــــــار، )٨/٣٩٩(الت ــــــــــــراء الكب ــــــــــــة الق ، معرف
والتعريــــــــــــف بــــــــــــالقراء ). ٢/٣٨٦(، غايــــــــــــة النهايــــــــــــة)١٨١-١/١٨٠(،النــــــــــــشر)١/٣٢٨/٣٣٢(للــــــــــــذهبي

 ).١٦ص(العشرة

 ).١٧-١٦( والتعريف بالقراء العشرة،)١/٣٣١(نزهة األلباب في األلقاب: انظر ترجمته في)٨٥٤(

، )٩/٢٤٦(، وتهــــذيب الكمــــال)٨/٢٤٤(، والثقــــات)٣/٣١٠(التــــاريخ الكبيــــر: انظــــر ترجمتــــه فــــي)٨٥٥(
 ). ١٧ص(والتعريف بالفراء العشرة



  ٢٢٨

القــرآن وهــو ابــن عــشر ســنين وابتــدأ طلــب العلــم وهــو ابــن ثــالث عــشرة ً روي أن خلفــا حفــظ 
ًسنة وكان إماما كبيرا عالما ثقه زاهدا ً ً ً.  

تتبعــت اختيــاره فلــم أره يخــرج عــن قــراءة الكــوفيين فــي حــرف واحــد، وال : ذكــر ابــن الجــزري 

≡îΠ  �: عــــن حمــــزة والكــــسائي وأبــــي بكــــر إال فــــي حــــرف واحــــد وهــــو t�ymuρ 4’ n? tã >π tƒ ö�s% �)قرأهــــا . )٨٥٦

 . )٨٥٧(كحفص باأللف

  :وأما راوياه فهما

وهو أبو يعقوب إسحاق بن إبـراهيم بـن عثمـان الـوراق البغـدادي كـان ثقـة :إسحاق الوراق.١
ًقيما ضابطا للقراءة منفردا برواية اختيار خلف ال يعرف غيره وتوفي سنة    ً   .)٨٥٨ ()هـ٢٨٦(ً

قرأ على خلف البـزاز وروى . يم الحدادهو أبو الحسن إدريس بن عبد الكر:إدريس الحداد.٢
ًوقـــرأ عليـــه ابـــن شـــنبود وابـــن بوبـــان وكـــان إمامـــا . عنـــه قـــراءة حمـــزة،  كمـــا روى  عـــن خلـــف اختيـــاره

ًضابطا متقنا ثقة، ورحل إليه الناس من البالد إلتقانه وعلو إسناده وتوفى سنة   .)٨٥٩() هـ٢٩٢(ً

  

  

  

 الباب السادس

  الوقف واالبتداء

  

                                                 

 ). ٩٥(سورة األنبياء، آية)٨٥٦(

ة ، والتعريــف بــالقراء العــشر)٨/٢٩٩(، و تهــذيب الكمــال)٨/٣٢٢(تــاريخ بغــداد: انظــر ترجمتــه فــي)٨٥٧(
)١٨-١٧.( 

 ،)١٨ص(التعريف بالقراء العشرة :انظر ترجمته في)٨٥٨(

، والتعريــــــــف بــــــــالقراء )١/٣٣٢.(لــــــــسان الميــــــــزان) ٧/١٤( تــــــــاريخ بغــــــــداد: انظــــــــر ترجمتــــــــه فــــــــي)٨٥٩(
 ).١٨ص(العشرة



  ٢٢٩

داء مــن الموضــوعات المهمــة فــي علــم التجويــد، وهــو مــن متعلقاتــه التــي ال إن الوقــف واالبتــ
ّيتبــين معنــى كــالم اهللا وال يــتم  إال بــه، وينبغــي علــى قــارئ القــرآن أن يعلــم قواعــده وأحكامــه؛ إذ إن 
القــارئ ال بــد لــه مــن الوقــف أثنــاء القــراءة مــن أجــل التــنفس، أو االســتراحة، ولــيس بمقــدوره أن يكمــل 

  .بعض اآليات الطويلة على نفس واحد دون توقفالسورة، أو 

فإذا كان األمر كذلك فال بد للقارئ أن يختار أماكن الوقف المناسبة التي تبعده عن الوقـوع 
ّفــي اللحــن، أو إيهــام معنــى غيــر المعنــى المقــصود، أو إســاءة األدب مــع اهللا، ويفــوت عليــه الــسبب 

  . الذي ألجله يقرأ كتاب اهللا

لمكان المناسب للوقف؛ يظهـر معـاني اإلعجـاز، ويبـين المقـصود مـن كـالم كما إن اختيار ا
  .اهللا جل وعال

ويترتــب علــى ذلــك فوائــد كثيــرة . هــو فــن جليــل يعــرف بــه كيــف أداء القــرآن: "قــال الزركــشي
  .)٨٦٠("ّوبه تتبين معاني اآليات، ويؤمن االحتراز عن الوقوع في المشكالت. واستنباطات غزيرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ).. ١/٣٤٢(البرهان في علوم القرآن ) ٨٦٠(



  ٢٣٠

  ولالفصل األ

  الوقـــــف وأنواعه وأقسامه وأحكامه

*   *   *  

  المبحث األول

  .تعريف الوقف وأهميته والفرق بينه وبين القطع والسكت

*   *   *  

  :تعريف الوقف: المطلب األول

  .الكف والمنع والحبس: من معاني الوقف في اللغة: الوقف لغة: ًأوال

بة، ووقفت الكلمة وقفا وهـذا مجـاوز فـإذا وقفت الدا: مصدر قولك: الوقف: "قال ابن منظور
وقفتـه توقيفـا،  و وقـف األرض :  ٕوقفـت وقوفـا، واذا وقفـت الرجـل علـى كلمـة، قلـت: كان الزمـا قلـت

وعـن أبـي عمـرو والكـسائي، .")٨٦١ ("حبسها،  ووقفت الدابة واألرض وكل شيء: على المساكين وقفا
ُصــيرك إلــى الوقــوف، والموقــفَأي شــيء : ْمــا َأوقفــك هنــا؟ أي: ُأنــه يقــال للواقــف ِ ْ َ ُ ُ  :ُموضــع الوقــوف ُ

 

)٨٦٢(.  

ًقطع الصوت على آخر الكلمة القرآنية زمنـا يتـنفس فيـه عـادة : الوقف في االصطالح: ًثانيا
بنية مواصلة القراءة، ويكـون فـي رؤوس اآلي وأواسـطها، وال يـأت فـي وسـط الكلمـة، وال فيمـا اتـصل 

©9r& yìyϑøg �: ك وتعالىمن قوله تبار) أن(ًرسما، كالوقف على ªΥ …çµ tΒ$sàÏã �)٨٦٤(ونحوه .)٨٦٣(.  

  .أهمية الوقف: المطلب الثاني

                                                 

 ). ٣٦١-٩/٣٥٩(معجم لسان العرب) ٨٦١(

 ). ١/٣٠٥(مختار الصحاح) ٨٦٢(

 ). ٣(لقيامة، آيةسورة ا) ٨٦٣(

ــــسيوطي، والبرهــــان للزركــــشي:انظــــر) ٨٦٤( ــــوم القــــرآن، لل ، )١/٢٢٤(والنــــشر) ١/٣٤٢(اإلتقــــان فــــي عل
، ومنار الهـدى فـي بيـان )١٠٨ص(ٕ، وايضاح الوقف واالبتداء البن األنباري)٢٤٧ص(ولطائف اإلشارات

 ).١/٨(الوقف واالبتداء لألشموني



  ٢٣١

سبقت اإلشارة في مقدمـة هـذا البـاب إلـى أهميـة معرفـة أحكـام الوقـف واالبتـداء، وأن اختيـار 
المكان المناسب للوقف؛ يظهر معاني اإلعجـاز، ويبـين المقـصود مـن كـالم اهللا،  ويبعـد عـن الوقـوع 

ـــم يحـــسن الوقـــف، فـــأوهم معنـــى غيـــر المعنـــى �ولـــذلك عـــاب  لحـــن،فـــي ال  علـــى الخطيـــب الـــذي ل
ٍِالمقصود، فقد روى اإلمام مسلم وغيره بسندهم عن عدي بن حاتم َِ َ َِ ْ   َأن رجال خطب عند النبـي �ْ ِ َ ْ َِ َ َُ ً َ � 

َفقال من يطع اللـه ورسـوله فقـد رشـد ومـن يعـصهما َ َِ ِ ِْ َ ُ َ ُْ َْ ََ َ َ َْ َ ََ ََ ُ  ْ ِقـد غـوى، فقـال رسـول اللـه َف* َ  ُ َُ َ َ ََ َ َ ُ بـئس الخطيـب �ْ ِ َ ْ َ ْ ِ
َْأنــتَ، قــل ُ َومــن يعــص اللــه ورســوله قــال ابــن نميــر فقــد غــوي: ْ ُِ َِ ْ َ َ ٍَ ْ ُ َْ َُ َ ُ َ ََ َ َ َ ْ ، فوقــوف الرجــل علــى قولــه ومــن )٨٦٥(ْ

  .يعصهما، يوهم أن الرشد ينال من يطع اهللا ورسوله ومن يعصهما، وهذا غير المعنى المراد

ًان هــذا مكروهــا فــي الكــالم العــادي، فهــو فــي كــالم اهللا أشــد كراهــة، وقــد يــصل إلــى فــإذا كــ
  .الحرمة في بعض األحيان

  :-رحمه اهللا–قال ابن الجزري 

ِوبعد تجويدك للحــروف     َ َ َ ِالبد من معرفة الوقوف*     َ ِ ُِ ُ َ ِ َ ْ  ُ)٨٦٦(.  

?È≅Ïo �:ك وتعــالىوقــد ذهــب بعــض العلمــاء إلــى وجــوب تعلــم الوقــف واالبتــداء لقولــه تبــار u‘uρ 

tβ# u ö�à) ø9$# ¸ξ‹Ï? ö�s? �)عـن معنـى قولـه تعـالى�؛ ألن اإلمام علي بن أبي طالـب عنـدما سـئل )٨٦٧ : :

È≅Ïo? u‘uρ� tβ# u ö�à) ø9$# ¸ξ‹Ï? ö�s? ٨٦٨("هو تجويد الحروف، ومعرفة الوقوف:الترتيل: "قال�(.  

                                                 

وراه النـــسائي برقــــم ) ٨٧٠(صالة والخطبـــة، بـــرقمصـــحيح مـــسلم، كتـــاب الجمعـــة، بـــاب تخفيـــف الـــ) ٨٦٥(
ِعبــد : جمــيعهم مــن طريــق) ١٨٨٩٢و١٧٧٨٣(، وأحمــد بــرقم)٤٩٨١و١٠٩٩(، وأبــو داود بــرقم)٣٢٧٩( ْ َ

ٍالعزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم به ِِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َُ َ ٍ َ ْ. 

 ).٤٧ص(متن الجزرية) ٨٦٦(

 ) .٤(سورة المزمل، آية) ٨٦٧(

منـــار الهـــدى فـــي :كمـــا ذكـــره األشـــموني فـــي) ٢/٥٧١(أبجـــد العلـــوم، لـــصديق بـــن حـــسن القنـــوجي) ٨٦٨(
،  وزعم أن البيهقي روى ذلك في سننه، لكني لم أجـده فـي سـنن البيهقـي، ولعلـه ١٣ص.الوقف واالبتداء،

 .رواه في كتاب آخر له، واهللا تعالى أعلم



  ٢٣٢

ال : اء فيــه، وقـال النكــزاويمـن تمــام معرفـة القــرآن معرفـة الوقــف واالبتـد: وقـال ابـن األنبــاري
  .)٨٦٩(يتأتى ألحد معرفة معنى القرآن وال استنباط األدلة الشرعية منه إال بمعرفة الفواصل

ٕلقـد عـشنا برهـة مـن دهرنـا، وان :" وقد روى اإلمـام أبـو جعفـر النحـاس بـسنده عـن ابـن عمـر
قرآن قبل اإليمان، فيقرأ ما بين ًأحدنا ليؤتى اإليمان قبل القرآن، ولقد رأينا اليوم رجاال يؤتى أحدهم ال

َفاتحتــه إلــى خاتمتــه، مــا يــدري مــا آمــره وال زاجــره، وال مــا ينبغــي أن يوقــف عنــده، وكــل حــرف منــه  َ ُ
  .)٨٧٠("أنا رسول اهللا إليك لتعمل بي، وتتعظ بمواعظي: ينادي

*   *   *  

  .الفرق بين الوقف والسكت والقطع: المطلب الثالث

ُالــــسكت : المنــــع، قـــال ابــــن منظــــور: ي الــــسكت فـــي اللغــــةمـــن معــــان: ًأوال تعريــــف الــــسكت ْ 
ُوالــسكوت خــالف النطـــق؛ وقــد ســـكت يــسكت  ســـكتا   ســكاتا ســـكوتا، يقــال ســـكت الــصائت يـــسكت  ُ َ ُ َ ُُ َ ُ ُ َ ُْ َْ ََ ُ ُ َ ًَ ً ً ْ ِ ْ  ُ 

ًسكوتا ُإذا صمت؛ واالسم من سكت السكتة السكتة: ُ َُ ْ ْ  َ ََ َ ََ ِ)٨٧١(.  

ًة القرآنيــة أو الحــرف زمنــا يــسيرا  قطــع الــصوت علــى الكلمــ: وفــي االصــطالح  يتــنفس فيــه الً
  .ويكون السكت على وسط الكلمة أو نهايتها. )٨٧٢(عادة بنية استئناف القراءة

%2 �:وقد مر معنا أن رواية حفص عن عاصـم فيهـا أربـع سـكتات y` uθ Ïã �) ٨٧٣ ( ،

tΡ$2 �و Ï‰s% ö�̈Β �)2 �، و)٨٧٤ôtΒ 5−# u‘ �) 2 �، و)٨٧٥ö≅t/ tβ# u‘ �) تي ذكرها اإلمام وهي ال. )٨٧٦

  :الشاطبي بقوله

                                                 

 ) ٢/٥٧١(أبجد العلوم، لصديق بن حسن القنوجي) ٨٦٩(

 ).٧٨ص(م١٩٧٨أحمد خطاب، نشر وزارة األوقاف العراقية . د: القطع واالئتناف، تحقيق)٨٧٠(

 ).٤٤-٢/٤٣(لسان العرب: انظر) ٨٧١(

 ).١/٤٠٧(وهداية القاري) ٢/١٩٦(نهاية القول المفيد: انظر) ٨٧٢(

 ).١(سورة الكهف، آية) ٨٧٣(

 ).٥٢(سورة يس، آية) ٨٧٤(

 ).٢٧(سورة القيامة، آية) ٨٧٥(



  ٢٣٣

ٍ وسكتُ◌ حفص دون قطع لطيـة  ٍ ْ َ َ ٍ ْ َ َ َعلى َألف التنوين في عوجــا بال*  َ ً َ ِ ِ ِ
  

َِ        وفي نون من راق ومرقدنا وال  ْ َ ٍَ َم بل ران والباقون ال سكت موصل*ْ َ ْ َ)٨٧٧(.  

  :ًكما أن حفصا يسكت من غير تنفس في موضعين آخرين

tΒ 4$! �:  األولـــى فـــي قولـــه تعـــالى الـــسكت علـــى الهـــاء:األول o_øîr&  Íh_tã 2÷µ u‹Ï9$tΒ ∩⊄∇∪ y7n= yδ 

 Íh_tã ÷µ uŠÏΖ≈sÜ ù= ß™ �)في أحد الوجوه عنده حال الوصل، وله فيها اإلدغام كذلك. )٨٧٨.  

 �السكت بـين الـسورتين فـي موضـع واحـد وهـو بـين األنفـال وبراءة،علـى مـيم       : الثاني

×Λ Î= tæ في أحد الوجوه عنه� .  

الـسكت علـى الـساكن الـصحيح وشـبهه قبـل الهمـز،  )٨٧٩(فلـه ولغيـره: وأما مـن طريـق الطيبـة
  :وهو مشروط بعدم التنفس ويشمل أربعة أصول مطردة ، وهي

}ã�øΒF � :المتبوعة بهمز مثل" أل" السكت على :األول =ÞΟ≈n  و، �#$ ó™ M}   .ونحوه� �#$

& � السكت على كلمة:الثاني ó x« �،و � $\↔ø‹x© يع أحوالهابجم�.  

ــث  βÎ*sù÷ �:   الــسكت علــى الــساكن المفــصول، كالــسكت علــى النــون مــن قولــه تعالـــى:الثال

öΝè? ÷� ÅÇ ômé& �)و)٨٨٠،� ôyϑÏ9 yŠ# u‘r& �)ونحوه.)٨٨١ .  

                                                                                                                                 

 ).١٤(ين، آيةسورة المطفف) ٨٧٦(

 ).٦٨ص(حرز األماني ) ٨٧٧(

 ).٢٩و٢٨(سورة الحاقةة، اآليتان) ٨٧٨(

حفص عن عاصم مـن طريـق الطيبـة، : من األئمة الذين يقرأون بالسكت على الساكن قبل الهمز) ٨٧٩(
ٕوابن ذكوان عن ابن عامر، وادريـس عـن خلـف العاشـر فـي أحـد الـوجهين عـنهم مـن طريـق طيبـة النـشر، 

ًالساكن قبل الهمـز عمومـا سـواء كـان الـساكن صـحيحا أو شـبهه، أو حـرف مـد مـن كما سكت حمزة على  ً
 ).١/٤٠٨هداية القاري: راجع.( طريق طيبة النشر، وهو المعروف بالسكت المطلق



  ٢٣٤

  . وهذه الثالثة هي من باب السكت الخاص

ــا الــسكت العــام الــسكت علــى الــساكن الموصــول، : فيــضاف إليــه األصــل الرابــع وهــو: أم

#ãβ �: ى الراء منكالسكت عل u ö�à) ø9$# � والسين من ،� š�tΡθ è= t↔ó¡o„  ونحوه�.  

ــا ــف القطــع: ًثاني قطــع : ، وفــي االصــطالح)٨٨٢(اإلبانــة واإلزالــة: معنــاه لغــة :القطــعو: تعري
  .)٨٨٣(ًالقراءة رأسا، بنية عدم مواصلة القراءة

حـو ذلـك ممـا قطع القراءة على حزب، أو ورد، أو عشر، أو في ركعة، ثم يركع  ون: ومثاله
ًيؤذن بانقطاع القراءة واالنتقال منها إلى حالـة أخـرى، ويكـون القطـع غالبـا علـى رؤوس اآلي؛ ألنهـا 

  .)٨٨٤ (مقاطع في ذاتها

  :التفريق بين ألفاظ الوقف، والقطع والسكت: ًثالثا

الوقــف، لكــن بعــض المتقــدمين : أغلــب المتقــدمين يطلقــون هــذه األلفــاظ الثالثــة ويريــدون بهــا
  .)٨٨٥(وهو التحقيق. المتأخرين جعلوا كال منها لغرض خاصوعامة 

ًالقطع عبارة عن قطع العبارة رأسا، والسكت عبارة عن قطـع الـصوت زمنـا دون زمـن : وقيل ً
  .)٨٨٦(الوقف عادة من غير تنفس

  :ومن أهم الفروق بين هذه األنواع الثالثة ما يلي

                                                                                                                                 

 ).١٩٦(سورة البقرة، آية) ٨٨٠(

 ).٢٣٣(سورة البقرة، آية) ٨٨١(

 ).١/٢٢٦(، ومختار الصحاح)٨/٢٧٦(لسان العرب: انظر)٨٨٢(

 ).٢/١٩٦(اية القول المفيدنه: انظر) ٨٨٣(

 ).٣٢ص(اإلضاءة في بيان أصول القراءة: انظر) ٨٨٤(

 ).٣٥ص(المصدر السابق: انظر) ٨٨٥(

 ).٨ص(منار الهدى في الوقف واالبتداء لألشموني) ٨٨٦(



  ٢٣٥

ع يكـون علــى آخـر اآليــة، قطـع الـصوت فــي الوقـف يكـون علــى آخـر الكلمـة، وفــي القطـ. ١
فــي حــين أن الــسكت يكــون علــى آخــر الكلمــة ويمكــن أن يكــون علــى أحــد حــروف الكلمــة، كمــا مــر 

  .ًسابقا

  .الوقف والقطع يتنفس فيهما، بينما السكت ال يتنفس فيه. ٢

  .الوقف والسكت فيهما نية مواصلة القراء، بينما القطع قيه نية عدم مواصلة القراءة. ٣

يلزم القارئ االستعاذة والبسملة إذا كان استئناف القـراءة بعـد القطـع مـن بدايـة في القطع . ٤
الــسورة، ويلزمــه االســتعاذة إذا كــان االســتئناف مــن أثنــاء الــسورة، بينمــا فــي الوقــف والــسكت ال يلزمــه 

  .شيء

*   *   *  

  المبحث الثاني

  أقسام الوقف وأنواعه وأحكامه

*   *   *  

  :ف الرئيسةأقسام الوق: المطلب األول

  :قسم العلماء الوقف إلى أربعة أقسام رئيسة هي

 وهو المقصود لذاته؛ وهو الذي يعمد إليـه القـارئ باختيـاره ):بالياء(الوقف االختياري: األول
دون أن بعـرض لـه سـبب مـن األسـباب، وهـذا النـوع هـو الـذي يتعلـق بـه الجـواز وعدمـه؛ ألن القـارئ 

  .ًوقف عليه مختارا

 ويكون بطلب من الشيخ بقصد االختبار، والتعليم، وذلـك ):بالباء( االختباريالوقف: الثاني
لبيــــان حكــــم، أو اختبــــار متعلــــق برســــم المــــصحف كبيــــان المقطــــوع مــــن الموصــــول، والثابــــت مــــن 

  .المحذوف

 وهـــو الوقـــف علـــى الكلمـــة ذات الخـــالف بقـــصد عطـــف غيرهـــا :الوقـــف االنتظـــاري:الثالـــث
  .ه الخالف حين القراءة بجمع الرواياتعليها، واستيفاء ما فيها من أوج



  ٢٣٦

 وهـو الـذي يعـرض للقـارئ بـسبب ضـيق الـنفس أو انقطاعـه، أو :الوقف االضـطراري: الرابع
  .)٨٨٧(أو وقف القارئ ليسأل شيخه كيف يقف على الكلمة. النسيان، أو السعال، أو العطاس ونحوه

ّوقـــد أضـــاف الـــشيخ الـــضباع نوعـــا خامـــسا ســـماه ً هـــو مـــا تركـــب مـــن و: الوقـــف التعريفـــي: ً
ــــة  ــــيم قــــارئ، أو إلجابــــة ممــــتحن، أو إلعــــالم غيــــره بكيفي االضــــطراري واالختبــــاري، كــــأن يقــــف لتعل

  .)٨٨٨(الوقف

الجــواز بغــض النظــر عــن مكــان الوقــف بــشرط أن : ًوحكــم األقــسام الثالثــة األخيــرة جميعــا
بتـداء بهـا، يبتـدئ يبتدئ الواقف بما يصلح البدء به، فإذا كانـت الكلمـة الموقـوف عليهـا ال يـصلح اال

  .بما قبلها مما يصلح االبتداء به

 وهو الوقف االختياري فال يجوز الوقف إال على ما يحسن الوقوف عليه، :أما القسم األول
  . ألن بمقدوره ذلك، ووقوفه كان باختياره، وسيأتي تفصيل هذا القسم في المطلب القادم إن شاء اهللا

*   *   *  

  :قف االختياريأنواع الو: المطلب الثاني

 هــو الــذي يقــصده القــارئ بمحــض اختيــاره دون أن يعــرض لــه ســبب مــن :الوقــف االختيــاري
األسباب التي تقدمت في أقسام الوقف األخرى، وقد قـسم العلمـاء هـذا الوقـف إلـى أربعـة أقـسام علـى 

  .ما اختاره أبو عمرو الداني، والحافظ ابن الجزري

ً على كالم تم معناه ولـيس لـه تعلـق بمـا بعـده ال لفظـا وهو الوقف:الوقف التام :النوع األول ّ
 �:        ًوال معنـــى، وغالبـــا مـــا يكـــون هـــذا الوقـــف علـــى رؤوس اآلي؛ كـــالوقف علـــى قولـــه تعـــالى

Å7Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$! x‚$−ƒ �:،ثـــــم االبتـــــداء بقولـــــه تعـــــالى)٨٨٩ (� #$ Î) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒ Î) uρ Ú ÏètGó¡nΣ 

                                                 

 ).١/٣٦٨(هداية القاري) ٣٧ص(، اإلضاءة)١٩٨-١/١٩٧(نهاية القول المفيد: انظر) ٨٨٧(

 ).٣٧ص(قراءةاإلضاءة في بيان أصول ال: انظر) ٨٨٨(

 ). ٤(سورة الفاتحة، آية )٨٨٩(



  ٢٣٧

≈‾×y7Í �:الى، أو الوقــــــــــــــف علــــــــــــــى قولــــــــــــــه تعــــــــــــــ)٨٩٠(� s9'ρé& 4’ n? tã “ W‰èδ ÏiΒ öΝÎγ În/ §‘ ( y7Í×‾≈ s9'ρé& uρ ãΝèδ 

šχθßsÎ= ø
 ßϑø9$# �)٨٩١(ثـــــــــــــم االبتـــــــــــــداء بقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى، :� ¨βÎ) š Ï% ©!$# (#ρã�x
 x. í !# uθ y™ óΟÎγ øŠn= tæ 

öΝßγ s? ö‘x‹Ρ r& u ÷Πr& öΝs9 öΝèδ ö‘É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ �)ــــــه تعــــــالى)٨٩٢ ــــــف علــــــى قول βÎ) sπ¨ �:، أو الوق t6 É)≈ yèø9$# 

š É) −F ßϑù= Ï9 �) ـــــه تعـــــالى)٨٩٣ ’4 �:، ثـــــم االبتـــــداء بقول n< Î) uρ >Š% tæ öΝèδ% s{ r& # YŠθ èδ �) ففـــــي هـــــذه )٨٩٤ ،

ًاآليات تم المعنى تماما، ولم يبق له تعلق بما بعده ال باللفظ وال بالمعنى، وكانت اآليات التاليـة لهـا  ّ
 األول تتحـدث عـن تمجيـد اهللا والثنـاء تتحدث عن موضوع آخر، فاآلية األولى ومـا قبلهـا فـي المثـال

عليــه، ثــم تحــول الحــديث فــي اآليــة التــي تليهــا إلــى مخاطبــة اهللا بأنــه المقــصود بالعبــادة وحــده، وفــي 
كانت اآليـة مـع مـا قبلهـا تتحـدث عـن المـؤمنين وصـفاتهم، وفـي اآليـة التـي تليهـا ومـا : المثال الثاني

، وأمـا فــي المثــال الثالــث فكـان الحــديث عــن قــصة بعـدها انتقــل إلــى الحـديث عــن الكــافرين وصــفاتهم
   .�، ثم انتقل إلى الحديث عن قصة هود�نوح

ًوقــد يــتم المعنــى أحيانــا فــي وســط اآليــة، فيكــون الوقــف عليــه تامــا، نحــو الوقــف علــى قولــه  ً
(ô‰s �: تعــالى ©9  Í_‾= |Êr& Çtã Ì�ò2 Ïe%! $# y‰÷èt/ øŒÎ) ’ ÎΤ u !$y_ 3 بــي ابـــن ُأ-فقـــد تمــت حكايـــة قــول الظـــالم�

 �:            عن نفسه عند هذا الموضع من اآلية، ثـم كـان تمـام الفاصـلة مـن قولـه تعالــى-خلف

šχ% Ÿ2 uρ ß≈sÜ ø‹¤±9$# Ç≈|¡Σ M∼ Ï9 Zωρä‹ s{ � )الحديث فيها عن الشيطان)٨٩٥.  

                                                 

 ).٥(سورة الفاتحة، آية )٨٩٠(

 ).٥(سورة البقرة، آية )٨٩١(

 ).٦(سورة البقرة، آية )٨٩٢(

 ). ٤٩(سورة هود، اآلية)٨٩٣(

 ).  ٥٠(سورة هود، اآلية)٨٩٤(

 ). ٢٩(سورة الفرقان، اآلية)٨٩٥(



  ٢٣٨

öΝÍκÌEθ �: وكــــذلك قولــــه تعــــالى ã‹ç6 Ï9uρ $\/≡ uθ ö/ r& # �‘ç� ß� uρ $pκö�n= tæ šχθä↔Å3 −Gtƒ ــــتم الم� عنــــى ، فلــــم ي

ù[$  �: بانتهاء اآلية، بل تم بالكلمة األولى من اآلية التي تليها بقوله تعالى ã�÷z ã— uρ �)٨٩٦(.  

وقد تتفاوت درجات التمام، فبعض المواضع أتم من بعض، وهذا ما أشـار إليـه الحـافظ ابـن 

≈=Å7Î �:وقد يتفاضل التـام فـي التمـام،نحو قولـه تعـالى:" الجزري بقوله tΒ ÏΘ öθ tƒ É Ïe$!  �، و)٨٩٧(� #$

x‚$−ƒ Î) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒ Î) uρ Ú ÏètGó¡nΣ �)كالهمـــا تـــام، إال أن األول أتـــم مـــن الثـــاني، الشـــتراك )٨٩٨ ،ّ
  .)٨٩٩ (الثاني فيما بعده في معنى الخطاب بخالف األول

  .الجواز، إذ يحسن الوقوف عليه ويحسن االبتداء بما بعده: حكمـه

  ).الواجب(أو )ف الالزمالوق: (ما يسمى بـ ويلحق بهذا النوع من الوقف

لزوم الوقف على ما تأكد الوقف عليه لبيان معنى مقصود، ولـو وصـل بمـا : والوقف الالزم
  .بعده ألوهم معنى غير المعنى المقصود

ـــــه ـــــه تعـــــالى:ومثال ـــــى قول zÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9  �:  الوقـــــف عل $# tΒ ãΑθ à) tƒ $̈Ψ tΒ# u «!$$Î/ ÏΘ öθ u‹ø9$$Î/ uρ 

Ì�Åz Fψ $# $tΒuρ Νèδ t ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ � )فلو وصلت اآلية بما بعدها وهو قولـه تعـالى)٩٠٠،:� šχθããÏ‰≈ sƒ ä† 

©!$# t Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u $tΒuρ šχθããy‰øƒ s† Hω Î) öΝßγ |¡à
Ρ r& $tΒuρ tβρá� ãèô±o„ �)ـــــــــة )٩٠١ ، ألوهـــــــــم أن الجمل

                                                 

 ). ٣٥و٣٤(سورة الزخرف، اآلية)٨٩٦(

 ). ٤(سورة الفاتحة، اآلية)٨٩٧(

 ). ٥(سورة الفاتحة، اآلية)٨٩٨(

 . بتصرف يسير) ٢٢٨-١/٢٢٧(النشر)٨٩٩(

 ). ٨(سورة البقرة، اآلية)٩٠٠(

 )٩(سورة البقرة، اآلية)٩٠١(



  ٢٣٩

�:صفة لقوله ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/� ا هـو م: ًفانتفى الخداع عنهم وتقرر اإليمان خالصا عن الخداع كما تقول

  .)٩٠٢(بمؤمن مخادع

Ÿω �:وكذلك لزوم الوقف على قوله تعالـى uρ š�Ρ â“øt s† óΟßγ ä9öθ s% ¢ �)؛ ألنـه لـو وصـل بمـا )٩٠٣

 من �ًإن العزة هللا جميعا�:  ألوهـم أن قوله تعالى؛� _βÎ) nο̈“Ïèø9$# ¬! $�èŠÏϑy¨ �:بعده وهو قوله تعالى

أن الجملـة ابتدائيـة وهـي تعـود علـى : لـصوابقول الكافرين، وهـذا يـؤدي إلـى فـساد المعنـى المـراد، وا
  . اهللا تعالى، ال عليهم

yϑ‾Ρ$ �: لـزوم الوقـف علـى قولـه تعـالى: ًومنه أيـضا Î) Ü=‹ÉftGó¡o„ t Ï% ©!$# tβθãèyϑó¡o„ ¢ � ألنـه 

’4 �:لو وصل بما بعده وهو قوله تعالى tA öθ yϑø9$# uρ � ،؛ ألوهم أن الموتى معطوفة على الذين يسمعون

’4 �:          ون كــذلك، وهــذا غيــر المعنــى المــراد، والــصواب أن قولــه تعـــالىفهــم يــستجيب tA öθ yϑø9$# uρ 

ãΝåκçZ yèö7tƒ ª!$# §ΝèO Ïµ ø‹s9Î) tβθãèy_ö�ãƒ �)جملة ابتدائية ال تعلـق لهـا بمـا قبلهـا ال بـاللفظ وال بـالمعنى)٩٠٤  .

  .)٩٠٥(وهناك أمثلة أخرى كثيرة من هذا القبيل

 وهـو الوقــف علـى كـالم تــم معنـاه، وتعلـق بمــا بعـده معنــى ال :فيالوقـف الكــا: النـوع الثــاني

t �:ًلفظـــــا، كــــــالوقف علـــــى قولــــــه تعـــــالى Ï% ©!$# tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ Í=ø‹tóø9$$Î/ tβθãΚ‹É) ãƒ uρ nο4θ n= ¢Á9$# � واالبتــــــداء 

ÿ®$بقوله ÊΕ uρ� öΝßγ≈ uΖø% y— u‘ tβθà) Ï
Ζãƒ ٍوالوقف عليهـا أيـضا هـو وقـف كـاف، واالبتـداء بقولـه� ً: � t Ï% ©!$# uρ 

                                                 

 ) .٣٩ص(اإلضاءة في أصول القراءة: انظر)٩٠٢(

 ).٦٥(سورة يونس، اآلية)٩٠٣(

 ).٣٦(سورة األنعام، اآلية)٩٠٤(

فقــد ذكــر عــشرات ) ٢٠٣-٢٠٠(ول المفيــدنهايــة القــ: لمزيــد مــن األمثلــة علــى الوقــف الــالزم انظــر)٩٠٥(
 .األمثلة



  ٢٤٠

tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ !$oÿ Ï3 tΑ Ì“Ρ é& y7ø‹s9Î) !$tΒuρ tΑ Ì“Ρ é& ÏΒ y7Î= ö7s% واالبتداء بقوله�:� Íοt�ÅzFψ$$Î/uρ ö/ãφ tβθãΖÏ%θãƒ �  كله

=χθßsÎ �ٍوقف كاف إلى أن يتم المعنى عند ø
 ßϑø9$# في قوله تعالى�:� y7Í×‾≈s9'ρé& 4’n?tã “W‰èδ ÏiΒ 

öΝÎγ În/ §‘ ( y7Í×‾≈ s9'ρé& uρ ãΝèδ šχθßsÎ= ø
 ßϑø9$# �)فكلــه صــفات للمــؤمنين معطوفــة علــى بعــضها، ثــم )٩٠٦ ،

  .يشرع بعد ذلك في الحديث عن الكافرين

  .الجواز إذ يحسن الوقوف عليه ويحسن االبتداء بما بعده: حكمه

ٍومثلمـــا أن الوقـــف التـــام فيـــه تـــام، وأتـــم، فالكـــافي فيـــه كـــاف وأكفـــى، كمـــا أشـــار الحـــافظ ابـــن  ّ
’ �: وقد يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام، نحـو:الجزري إلى ذلك بقوله Îû ΝÎγ Î/θ è= è% ÖÚ z÷£∆ � ،كاف

ãΝèδ �و yŠ# t“sù ª!$# $ZÊt�tΒ ( óأكفى منه، و� � $yϑÎ/ (#θ çΡ% x. tβθç/ É‹ õ3 tƒ ٩٠٧(، أكفى منهما�(.  

هو الوقف على كالم تم معناه وتعلق بما بعده باللفظ : الوقف الحسن: النوع الثالث
ً اللفظ الموقوف عليه موصوفا وما بعده صفة له، أو معطوفا وما بعده معطوفا والمعنى؛ كأن يكون ً ً

ًعليه، ، أو بدال وما بعده مبدل منه، أو مستثنى ونحو ذلك، وسمي هذا الوقف حسنا؛ لحسن  ً
الوقف عليه ألنه أفهم معنى يحسن السكوت عليه، ويمكن أن يكون الوقف الحسن على رؤوس 

 �:، وقوله تعالى)٩٠٨(� ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈yèø9$# �: تعالـــىاآلي؛ كالوقف على قوله

Ç≈uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# �)٩٠٩(وقوله تعالـى ،:� y7Í×‾≈s9'ρé'sù ãΝçλm; àM≈y_u‘¤$!$# 4’n?ãèø9$# �)٩١٠(.  

                                                 

 ).٥-٣(سورة البقرة، اآليات)٩٠٦(

 ).١٠(المقاطع الثالث من سورة البقرة، اآلية)٩٠٧(

 ). ٢(الفاتحة، اآلية)٩٠٨(

 ).٣(الفاتحة، اآلية)٩٠٩(

 ). ٧٥(سورة طه، اآلية)٩١٠(



  ٢٤١

 مـن � !¬ �:وقد يكـون الوقـف الحـسن علـى غيـر رؤوس اآلي؛ كـالوقف علـى لفـظ الجاللـــة

  .)٩١١( � !¬ ß‰ôϑysø9$#  �: قوله تعالى

فيحــسن : إذا كــان الوقــف الحــسن علــى رؤوس اآلي كمــا فــي األمثلــة الثالثــة األولــى: حكمــه
  .ًالوقوف عليه ويحسن االبتداء بما بعده إذا كان االبتداء بما بعده حسنا

ً أما إن كان االبتداء بما بعده قبيحا أو شديد التعلق بما قبله فقد ذهب العلماء في ذلك إلى 
  :ثة مذاهبثال

ً جواز الوقف عليه واالبتداء بما بعده مطلقا ألن الوقف على رؤوس اآلي سنة، واستدلوا .١
َبحديث ُأم سلمة ََ َ  : ِكان رسول الله  ُ ُ َ َ ُ يقطع قراءته يقول�َ ُ ََ ُ َُ َ َ ِ ُ : ِالحمد للـه رب العـالمين، ثـم يقـف، الـرحمن َ ْ  ُ ُِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ  ْ
ِالــرحيم، ثــم يقـــ َِ  ُ ِ قــد وقـــف فــي هـــذه �ووجـــه الداللــة مـــن هــذا الحــديث أن النبـــي. )٩١٢("الحــديث... ُف 

المواضـع التــي فيهـا فــصل بـين الــصفة والموصـوف مــع مـا بينهمــا مـن الــصلة، فـدل هــذا علـى جــواز 
  .ًالوقف على رؤوس اآلي مهما كان التعلق شديدا بما بعده ورؤوس اآلي مقاطع في نفسها

ْحيى بن سعيد األموي عن ابن جريج عن ابـن َأبـي مليكـة عـن َ وهذا الحديث تفرد به ي:قلت ْ َْ َ ُ َ ََ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َِ ِ ٍِ َ  ُِ ْ ٍ ِ َ ُ
َُأم سـلمة، واألول ََ َ  :مــدلس، وقـد رواه بالعنعنــة، ويــشك بــسماع الثالــث مــن أم : صــدوق يغــرب، والثــاني

ٌهـذا حـديث غريـب: سلمة هذا الحديث، ألن الترمذي عقب على هذا الحديث بقوله ِ َ ٌ ِ َ َ ُولـيس إسـناده .. .َ ُ َ ْْ ِ َ َ َ
َبمتصل ألن الليث بن سعد روى هذا الحديث عن ابن َأبي مليكة عن يعلى بـن مملـك عـن ُأم سـلمة  َ َ َ َ ََ َ ُ َُ َ ْ ْ ْ ََ َ َ َ ٍَ ِ ٍ ِْ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ َْ ِ َِ َْ َ َ َ  ِ َ ٍ 

َأنها وصفت قراءة النبي  ِ َ َْ ََ َِ َ  حرفا حرفا وحديث الليث َأصح�َ َ ِ ِْ ُ ً ًَ َ ََ ْ ْ .  

                                                 

 ). ١(وفي سورة فاطر، اآلية) ٢(في سورة الفاتحة، اآلية)٩١١(

ورواه أبـو )٢٩٢٧(، بـاب فاتحـة الكتـاب بـرقم � فـي كتـاب القـراءات عـن رسـول اهللارواه الترمـذي) ٩١٢(
والبيهقـــــي فـــــي ) ٢/٢٥٢(والحـــــاكم فـــــي المـــــستدرك ) ٤٠٠٠(داود فـــــي كتـــــاب الحـــــروف والقـــــراءات بـــــرقم

ــــــــسنن ــــــــدارقطني فــــــــي ســــــــننه) ٢/٤٤(ال ــــــــي ) ٦/٣٠٢( وأحمــــــــد فــــــــي المــــــــسند) ١/٣١٢(وال والطبرانــــــــي ف
يحيى بـن سـعيد األمـوي عـن ابـن جـريج عـن ابـن َأبـي مليكـة عـن ُأم جميعهم من طريق )٢٣/٢٧٨(الكبير ْ ْ َْ َ ُ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َِ ِ ٍِ َ  ُِ ْ ٍ ِ َ ُ

َسلمة عن النبي َ َ َ�. 



  ٢٤٢

ِحدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن عبد الله ابن عبيد الله : ى الترمذي حديث الليث فقالوقد رو ِ ِ ِ  ْ ْ ْ ْ َ ْ ََ ُ َ َ َ َ َِ ْ ُ َُ َ ُ َ
بن َأبي مليكة، عن يعلى بن مملـك، َأنـه سـَأل ُأم سـلمة زوج النبـي  َِ ِ َ ُ َ َْ َ َ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ ٍ ْ ِ ِْ ْ ْْ  عـن قـراءة النبـي �ْ ِ ِ َِ َ ْ ِ وصـالته �َ ِ َ َ َ

ْفقالــت َ َ َمــا لكــم وصــالته كــان يــصلي ثــم ينــام قــدر مــا صــلى ثــم يــصلي قــدر مــا نــام ثــم ينــام قــدر مــا : َ َ َ ََ َ َ ْْ ْ َْ َ َُ َ َُ َ ََ ُ َ ُ ُ  ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
ًصلى حتى يصبح ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعـت قـراءة مفـسرة حرفـا حرفـا ً َْ َْ َ ُ َ ُ ًَ ً ْ َْ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ََ َ ََ َ ِ ُِ ْ  ")َهـذا : قـال بعـدهثـم . )٩١٣ َ

ٌحديث حسن صحيح غريب ٌِ َ ِ َِ ٌَ َ ٌَ .  

 كـان يقـف �ونالحظ أن الرواية الثانية التي صـححها الترمـذي لـيس فيهـا مـا يفيـد أن النبـي
ًعلى رؤوس اآلي وان كان الوقف قبيحا ٕ.  

 فإنــه ال يفيــد جــواز الوقــف علــى رؤوس اآلي -ًأيــضا-وعلــى فــرض صــحة حــديث أم ســلمة 
ًوان كان الوقف قبيحا   .ُ؛ ألن اآليات التي ذكرت يحسن الوقوف عليها، ويحسن االبتداء بما بعدهإ

ًجواز الوقف عليه واالبتداء بما بعده بشرط أن يكون ما بعده مفيدا لمعنى، وال يوهم . ٢
ًمعنى فاسدا، واال فيتعين على القارئ العودة إلى ما قبله فيصله بما بعده دفعا لتوهم المعنى الفاسد ًٕ.  

ت على رأس اآلية بال تنفس، واستندوا في ذلك إلـى مــا رواه أبـو عمـرو الـداني فـي السك. ٣
المكتفى بسنده عن أبي عمرو البصري أنه كان يسكت عنـد رأس كـل آيـة، واسـتدل بعـضهم بحـديث 

  .)٩١٤(أم سلمة المتقدم، وأن المراد بالوقف في الحديث هو السكت

 هو القـول الثـاني، ومـستندي فـي هـذا -فسفي ظني وما تطمئن إليه الن-والراجح : الترجيح
  :الترجيح ما يلي

 كـــان يقـــف علـــى رأس كـــل آيـــة � أن حـــديث أم ســـلمة الـــذي أشـــارت فيـــه إلـــى أن النبـــي.١
منقطع ال يصلح لالحتجاج به، والرواية الثانية التي صححها الترمذي لـيس فيهـا مـا يـشير إلـى مثـل 

مواضـع التـي لـيس فـي البـدء بمـا بعـدها فـساد هذا، وعلى فرض صحة الروايتين، فيحمل هذا علـى ال
معنى، أو توهم معنى آخر غير المعنى المقصود، كما جاءت به الرواية من التمثيل بسورة الفاتحة، 

  .أو يمكن اقتصار هذا على الفاتحة دون غيرها

                                                 

 ). ٢٩٢٣( برقم�رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن، باب كيف كانت قراءة النبي)٩١٣(

 . القول األولوقد ذهب المؤلف إلى ترجيح ) ١٨٤-١٨٣ص(المرشد في علم التجويد: انظر)٩١٤(



  ٢٤٣

رؤوس اآلي إنمـا : "وقد أعجبنـي كـالم العالمـة محمـد مكـي نـصر فـي هـذه القـضية إذ يقـول
ّ عليهــــا إن تــــم الكــــالم بــــأن أخــــذ المبتــــدأ خبــــره، والفعــــل فاعلــــه، والــــشرط جوابــــه، وكــــذا يبــــاح الوقــــف

  .)٩١٥("القسم

إذا سلمنا باالستدالل بهذا الحديث على الوقـف علـى رأس كـل  آيـة فـي الوقـف الحـسن، . ٢
ًلزمنــا كــذلك الوقــف علــى رأس كــل آيــة وان كــان الوقــف قبيحــا، أو فيــه ســوء أدب مــع اهللا؛ كــالوقف  ٕ

ƒ÷≅× �: علــى  uθ sù š, Íj# |Á ßϑù= Ïj9 �)وجــاز لنــا كــذلك االبتــداء بمــا بعــده وان كــان مثلــه، كــالوقف )٩١٦ ،ٕ

ـــه تعـــالى Iω �:  علـــى قول r& Νåκ̈ΞÎ) ôÏiΒ öΝÎγ Å3 øù Î) šχθä9θ à) u‹s9 �)ألنهـــا رأس آيـــة، واالبتـــداء بمـــا )٩١٧ ،

(y‰s9uρ ª!$# öΝåκ̈ΞÎ �: بعده وهو قول اهللا تعالى uρ tβθç/ É‹≈ s3 s9 �)فتأمل. لكونحو ذ)٩١٨ !!  

ّأغلب القواعد لها استثناءات تقتضيها الضرورة، فإن سـلمنا بـسنية الوقـوف علـى رؤوس . ٣ ّ
اآلي، فــال مــانع مــن أن نــستثني المواضــع التــي ال يحــسن الوقــوف عليهــا، ونــستثني كــذلك االبتــداء 

 بل تقربنـا إلـى اهللا ًبالمواضع التي ال يحسن االبتداء بها ما دام أننا ال نأت بمحرم، ولم نخالف أمرا،
  .ّّبأن حسنا من طريقة لفظنا بكالمه

ً، وهـــو أصـــال لـــم يكـــن �ًمعلـــوم أن القـــرآن الكـــريم تلقينـــاه بالمـــشافهة متـــواترا عـــن النبـــي. ٤
ًمنقوطــا وال مــشكوال، ومعلــوم أن العــرب ال تقــف علــى متحــرك، فكيــف عرفنــا حركــة الكلمــة الموقــوف  ً

كـان � نطـق بهـا موصـولة بمـا بعـدها؟  فـال بـد أن النبـي�عليها في رؤوس اآلي إن لم يكـن النبـي
  .ًيصل أحيانا بين اآليات، وما االختالف في عدد اآليات إال من هذا القبيل واهللا تعالى أعلم

ٌالوقــف علــى رؤوس اآلي حــسن إن كــان يــؤدي إلــى تمــام المعنــى، وال إن : وخالصــة القــول
  .  فساد المعنى، واالبتداء كذلك مثلهيوهم معنى آخر غير المعنى المقصود، أو يؤدي إلى 

                                                 

 ). ١/٢٠٩(نهاية القول المفيد)٩١٥(

 ). ٤(سورة الماعون، آية )٩١٦(

 ). ١٥١(سورة الصافات، آية)٩١٧(

 ). ١٥٢(سورة الصافات، آية)٩١٨(



  ٢٤٤

أما إذا كان الوقف في أثناء اآلية على موضع حسن ويؤدي معنى، وال يوهم معنى آخر 

؛ فيحسن الوقوف عليه، وال يحسن االبتداء بما بعده، )٩١٩( � !¬ ß‰ôϑysø9$# �:كما في قوله تعالى

  .وضع يحسن االبتداء بهويستحسن الرجوع إلى الوراء كلمة أو كلمتين، واالبتداء من م

الذي يحدد نوع الوقف هو المعنى، وقد تختلف االجتهادات في ذلك، فالتام عند قوم : تنبيه
وقد يكون : حسن عند غيرهم، وكاف عند آخرين، وهذا ما أشار إليه الحافظ ابن الجزري بقوله

َالوقف حسنا على تقدير، وكافيا أو تاما على تقدير آخر،ومثل لذلك ب  َ ً ً  ¡ � :         قوله تعالىً
“W‰èδ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 �)ًيجوز أن يكون الوقف حسنا على تقدير: ،فقال)٩٢٠� tÏ%©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ 

Í=ø‹tóø9$$Î/ �) ًنعتا للمتقين: )٩٢١.  

هم : ًرفعا بمعنى: � /tÏ%©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹tóø9$$Î �ًويجوز أن يكون الوقف كافيا على تقدير

  .أعني الذين يؤمنون بالغيب: ًالغيب، أو نصبا بتقديرالذين يؤمنون ب

مبتدأ مرفوع وخبره قوله : � /tÏ%©!$# tβθãΖÏΒ÷σãƒ Í=ø‹tóø9$$Î �ًويجوز أن يكون تاما على تقدير

ُفالعبرة في المعنى الذي يفهم من سياق . )٩٢٢( � ) ‘§/y7Í×‾≈s9'ρé& 4’n?tã “W‰èδ ÏiΒ öΝÎγÎn �:تعالى
  . )٩٢٣(اآلية

                                                 

 ). ١(وفي سورة فاطر، اآلية) ٢(في سورة الفاتحة، اآلية)٩١٩(

 ). ٢(سورة البقرة، آلية)٩٢٠(

 ).٣(سورة البقرة، اآلية) ٩٢١(

 ).٥(يةسورة البقرة، اآل) ٩٢٢(

وهدايـة ) ١/٢٥٢(والبرهان) ٢١٤-١/٢٠٦(نهاية القول المفيد: بتصرف، وانظر) ١/٢٢٩(النشر) ٩٢٣(
 ).٧٨-٧٧ص(الدرر البهية شرح المقدمة الجزرية) ٢٧٧-١/٢٧٣(القاري 



  ٢٤٥

ًوهو الوقف على كالم لم يتم معناه لشدة تعلقه بما بعده لفظا : الوقف القبيح: رابعالنوع ال
ومعنى مع عدم الفائدة، أو الوقف على كالم ال يفهم المراد منه ، أو يوهم فساد المعنى، أو أفاد 

  .)٩٢٤(معنى غير المعنى المقصود، أو يؤدي الوقف عليه إلى إساءة األدب مع اهللا

  :- رحمه اهللا- الجزرييقول الحافظ ابن 

َوغير ما تم قبيح وله           يقف مضطرا ويبدا قبله َ َْ ْ َْ ََ ْ ُُ ُ ٌَ َ ًَ َ ُ َُ ِ َ ُ َ)٩٢٥(.  

   :وحاالت الوقف القبيح كثيرة منها

  الوقف على كالم ال يفهم المراد منه لشدة تعلقه بما بعده، وله صور شتى :الحالة األولى
  .)٩٢٦ (:ذكرها ابن الجزري في النشر ومنها

 �:           من قوله تعالى� ß‰ôϑysø9$# �الوقف على المبتدأ دون خبره، كالوقف على. ١

ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈yèø9$# �)٩٢٧(.  

 �:  من قوله تعالى� ÉΟó¡Î0 �:الوقف على المضاف دون المضاف إليه؛ كالوقف على. ٢

ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# �)٩٢٨(.  

من قوله تبارك  � Þ≡u�Å_Ç9$# �:لى الموصوف دون صفته؛ كالوقف علىأو الوقف ع. ٣

(tΡÏ‰÷δ$# xÞ≡u�Å_Ç9$# tΛÉ$ �: وتعالى tGó¡ßϑø9$# �)٩٢٩( .  

                                                 

،والوقـــف )١٧٥ص(، والتمهيـــد )١/٣٥٢(، والبرهـــان للزركـــشي)١/٢٣٥(اإلتقـــان للـــسيوطي: انظـــر)٩٢٤(
ونهايـــة ) ٣٩ص(، واإلضـــاءة)١/٢١(، ومنـــار الهـــدى لألشـــموني)١١٤-١١٢ص(واالبتـــداء، للـــسجاوندي

 ).١/٢١٤(القول المفيد

 .٣٧، وطيب النشر ص٤٨متن الجزرية ص) ٩٢٥(

 .٣١٧-٣١٦ص:  انظر)٩٢٦(

 ).٢(سورة الفاتحة، اآلية)٩٢٧(

 ).٣٠(والنمل، اآلية) ١(سورة الفاتحة، اآلية)٩٢٨(



  ٢٤٦

 �:من قوله عز وجل� ã≅¬7s)tGtƒ �:الوقف على الفعل دون فاعله؛ كالوقف على لفظ. ٤

$yϑ‾ΡÎ) ã≅¬7s)tGtƒ ª!$# zÏΒ tÉ)−Fßϑø9$# �) ال يفهم السامع منها شيئا بسبب وصور أخرى كثير. )٩٣٠ ً

  .ًتعلقها الشديد بما بعدها لفظا ومعنى

 الوقف على ما أفاد معنى غير المعنى المراد؛ لتوقف ما بعده عليه ليتم :الحالة الثانية

pκš‰r'‾≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#θç/t�ø)$ �:المعنى المراد منه؛الوقف على قوله تعالى s? nο4θn=¢Á9$# � )٩٣١( ،

ًفالوقف في هذا الموضع؛ يفيد النهى عن قربان الصالة مطلقا، وهذا ليس هو المعنى المراد، وال 
%pκš‰r'‾≈tƒ tÏ$ �:يفهم المعنى المراد إال بوصل هذا اللفظ بما بعده ©!$# (#θãΨtΒ#u Ÿω (#θç/t�ø)s? nο4θn=¢Á9$# 

óΟçFΡr&uρ 3“t�≈s3ß™ 4®Lym (#θßϑn= ÷ès? $tΒ tβθä9θà)s? Ÿωuρ $�7ãΨã_ āωÎ) “Ì�Î/$tã @≅‹Î6y™ 4®Lym (#θè=Å¡tFøós? 4 
، فيتضح أن المعنى المراد هو عدم قربان الصالة في حال السكر، أو في حالة الجنابة إال )٩٣٢(�

  .بعد زوال  العارض الذي يمنع من ذلك

 „ã≅Åzô‰ãƒ tΒ â!$t±o �: من قوله تعالى� tÏϑÎ=≈©à9$#uρ �:  الوقف على لفظ:ًومن ذلك أيضا

’Îû ÏµÏFuΗ÷qu‘ 4 tÏϑÎ=≈©à9$#uρ £‰tãr& öΝçλm; $¹/#x‹tã $JΚ‹Ï9r& �)ألن ذلك يوهم دخول الظالمين في )٩٣٣ ،

%tÏ �: رحمة اهللا مع المؤمنين، أو الوقف على لفظ ©!$#uρ (#θãΖtΒ#u من قوله جل وعال�      :� 

                                                                                                                                 

 ).٦(سورة الفاتحة، اآلية) ٩٢٩(

 ).٢٧(يةسورة المائدة، اآل) ٩٣٠(

 ).٤٣(سورة النساء، اآلية) ٩٣١(

 ).٤٣(سورة النساء، اآلية) ٩٣٢(

 ).٣١(سورة اإلنسان، اآلية) ٩٣٣(



  ٢٤٧

tÏ% ©!$# (#ρã�x
 x. öΝçλm; Ò>#x‹tã Ó‰ƒÏ‰x© ( tÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#θè=ÏΗxåuρ ÏM≈ysÎ=≈¢Á9$# Μçλm; ×οt�Ï
øó̈Β Ö�ô_r&uρ 

î��Î6x. �)ألن هذا يوهم دخول المؤمنين في العذاب الشديد مع الكافرين)٩٣٤ ،.  

 الوقف على ما يوهم فساد المعنى، أو فيه إساءة أدب مع اهللا تبارك :الحالة الثالثة


MÎγç6sù “Ï%©!$# t�x| �:  قوله تعالىمن� �ª!$#uوتعالى؛ كالوقف على لفظ الجاللة x. 3 ª!$# uρ Ÿω 
“Ï‰öκu‰ tΠöθs)ø9$# tÏϑÎ=≈©à9$# �)٩٣٥(أو الوقف على لفظ ،: � Ÿω ÿÄ÷∏tGó¡tƒ � من قوله تعالى :� ¨βÎ) 

©!$# Ÿω ÿÄ÷∏tGó¡tƒ βr& z> Î�ôØo„ WξsVtΒ $̈Β Zπ|Êθãèt/ $yϑsù $yγs% öθsù 4 �)أو الوقف على لفظ)٩٣٦ ، :!$tΒuρ� 

š�≈oΨù=y™ö‘r& � من قوله تعالى:� !$tΒuρ š�≈oΨù=y™ö‘r& āωÎ) ZπtΗôqy‘ šÏϑn=≈yèù=Ïj9 �)أو الوقف على )٩٣٧ ،

™tΒuρ $uΖù=y$! �: من قوله تعالى� ‘§™Αθß@ � :لفظ ö‘r& ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) tí$sÜã‹Ï9 ÂχøŒÎ*Î/ «!$# 4 �)٩٣٨( 

ًنا يؤدى إلى إساءة األدب مع اهللا عز ًفالوقف على هذه المواضع وأمثالها يوهم معنى فاسدا، وأحيا
ٕوجل، فيجب االنتباه إلى ذلك وتجنبه، واذا اضطر القارىء للوقوف على مثل هذه المواضع وجب 

  .عليه االبتداء بما قبلها حتى يتم المعنى ويفهم المراد

ً يحرم تعمده، ويجوز الوقف عليه اضطرارا بشرط االبتداء بما قبله، كما أشار ابن :حكمه
ُيقف مضطرا ويبدا قبله: (جزري بقولهال َ َْ َْ َْ ُ َُ ً َ ُ ُ() ٩٣٩(.  

*   *   *  

                                                 

 ).٧(سورة فاطر، اآلية) ٩٣٤(

 ).٢٥٨(سورة البقرة، اآلية) ٩٣٥(

 ).٢٦(سورة البقرة، اآلية) ٩٣٦(

 ).١٠٧(سورة األنبياء، اآلية) ٩٣٧(

 ).٦٤(سورة النساء، اآلية) ٩٣٨(

 .٣٧وطيب النشر ص، ٤٨متن الجزرية ص) ٩٣٩(



  ٢٤٨

  المبحث الثاالث

  الوقف على أواخر الكلم

غني عن القول إن العرب ال تبدأ بساكن وال تقف على متحرك، ، ولكن الوقف على آخر 
ًا، وقد يكون الكلم يختلف باختالف الحرف األخير من الكلمة المراد الوقف عليها، فقد يكون صحيح

  :ًمعتال، ولكل منهما أحواله وأحكامه، يقول ابن الجزري

ْواألصل في الوقف السكون ولهم   في الرفع والضم َأشممنه ورم ُ َ َُ  َ ِ ِْ   ِ ُ َ ُ ّ ُ  

َوامنعهما في النصب والفتح بلى   في الجر والكسر يرام مسجال ُ َْ ُْ ُ ِ  ِ ْ َ ِ  ُ
)٩٤٠(.  

*   *   *  

  :لكلمة الصحيحة اآلخرالوقف على ا: المطلب األول

ًإما أن يكون آخرها ساكنا سكونا أصليا، واما أن يكون متحركا : الكلمة الصحيحة اآلخر ً ً ًٕ
  .ًفي الوصل، ويسكن عرضا بسبب الوقف

ًفإما إن كان ساكنا في األصل، فليس فيه سوى وجه واحد وهو السكون المحض، فال 
  .يختلف حاله في الوصل عن حاله في الوقف

  :ً كان متحركا في األصل وعرض عليه السكون بسبب الوقف فله خمس حاالتوأما إن

  

  

  

  :الوقف بالسكون المحض: الحالة األولى

 هو عزل الحركة عن الحرف األخير الموقوف عليه من غير روم أو :السكون المحض
المرفوع والمنصوب والمجرور في المعرب، والمضموم : إشمام، وهذا يجوز بجميع الحركات

                                                 

 ).٥٦ص. (طيبة النشر) ٩٤٠(



  ٢٤٩

، وقد )٩٤١(منصوب والمجرور في المبني، ويستوي في ذلك المخفف والمشدد والمهموز والمنونوال
  .)٩٤٢(ًتقدم بيان ذلك مفصال في مبحث المد العارض للسكون، فليرجع له

  : الوقف بالروم: الحالة الثانية

ْوالروم االتيان ببعض الحركه         َ َ َ َِ ِ ُ ْ ُ ْ .........................)٩٤٣(.  

 هو اإلتيان بثلث الحركة مع التضعيف، بحيث يسمعها القريب وال يسمعها البعيد، :موالرو
ويجوز هذا في المرفوع والمجرور، وفي المضموم والمكسور، بغض النظر عن كون الحرف 

ًالموقوف عليه مخففا أم مشددا، مهموزا أم غير مهموز، منونا أم غير منون ً ً  - باستثناء تنوين الفتح-ً
  .لروم في المنصوب والمفتوحوال يجوز ا

  

  :الوقف باإلشمام: الحالة الثالثة

ْإشمامهم إشارة ال حركه ...........................       َ َْ َ َْ ٌ َ ِ ُِ ُ َ
)٩٤٤(.     

ً هو ضم الشفتين بعيد النطق بالحرف ساكنا من غير تراخ وبال صوت مع إبقاء :واإلشمام
  .فرجة صغيرة بين الشفتين؛ إشارة إلى الضم

  . اإلشمام يرى بالعين وال يسمع باألذن، ويكون في المرفوع والمضموم فقطو

( يجوز فيه الحاالت الثالث: أن المرفوع والمضموم: وخالصة الحاالت الثالث األولى
السكون المحض، (يجوز فيه حالتان: ، والمجرور والمكسور)السكون المحض، والروم، واإلشمام

  ).والروم

                                                 

يستثنى تنوين الفتح فإنه يوقف عليه بألف مدية، ويسمى مد عوض لتعويض األلف عن التنـوين، )٩٤١(
 .ًوسيأتي بيانه قريبا في الحالة الخامسة

 .من هذا الكتاب١٢١-١١٥ص:انظر)٩٤٢(

 ).٥٦ص. (طيبة النشر) ٩٤٣(

 ).٥٦ص(المصدر السابق) ٩٤٤(



  ٢٥٠

ويتبع هذا ) السكون المحض( فال يجوز فيه إال حالة واحدة هيوأما المنصوب والمفتوح
  :أربعة أنواع أخرى وهي)الوقف بالسكون المحض: (النوع األخير

=nο4θn:ك(تاء التأنيث المربوطة؛. ١ ¢Á9$#و ،nο4θx.̈“9$# ( فتستبدل التاء المربوطة بهاء ساكنة عند

  .)٩٤٥(الوقف

  .لوصلميم الجمع عند من وصلها بواو لفظية في ا. ٢

عارض الشكل، أي ما تحرك في الوصل بحركة عارضة للتخلص من التقاء الساكنين . ٣


É‹è{ uθø  �: في قوله تعالى) }è›: (أو ألي سبب آخر، كلفظ yèø9$# �.  

&ó÷ß∆ù&uρ  ،óÚÌ�ôãr: (ًما كان ساكنا في الوقف والوصل، مثل. ٤ uρ (في قوله تعالى :� ó÷ß∆ù& uρ 

Å∃ó�ãèø9$$Î/ óÚ Ì�ôãr&uρ Çtã šÎ= Îγ≈pgø:$# �)٩٤٦( .  

  : وفيه أربع حاالت:الوقف بالحذف: الحالة الرابعة

  .تحذف النون الزائدة في آخره: التنوين المرفوع والمجرور .١

ُتحذف الواو أو الياء المتصلة بهاء الضمير حال الوصل إذا وقف :صلة هاء الضمير .٢
&tΡù't±Σr'sù /ä3s9 ÏµÎ/ ;M≈̈Ζy_ ÏiΒ 9≅ŠÏƒ‾Υ 5=≈uΖôãr$ �:من قوله تعالى)/ÏµÎ(عليها؛كالوقف uρ �)٩٤٧ (

  

صلة ميم الجمع عند من يقرأها بصلة واو لفظية حال الوصل، فتحذف هذه الواو حال  .٣

�Î  �: من قوله تبارك وتعالى) ΟÎγø‹n=tæ(الوقف؛ كالوقف على لفظ ö�xî ÅUθàÒøóyϑø9$# óΟÎγø‹n=tæ Ÿωuρ 

tÏj9!$āÒ9$# �)في قراءة قالون وغيره)٩٤٨ .  

                                                 

 . الم عليها في الحالة الخامسةوسيأتي الك) ٩٤٥(

 ). ١٩٩(سورة األعراف، آية ) ٩٤٦(

 ). ١٩(سورة المؤمنون، آية ) ٩٤٧(

 ). ٧(سورة الفاتحة، آية ) ٩٤٨(



  ٢٥١

من قوله ) Ç8s?#u:( الياءات الزائدة عند من يثبتها في حال الوصل؛ كالوقف على لفظ. ٤

،أحد الوجهين عند حفص، وفي )٩٤٩(� yϑsù uÇ8s?#u ª!$# ×�ö�yz !$£ϑÏiΒ Νä39s?#u$! �:تعالى

(ãΑθà �:عند من أثبتها في الوصل في قوله تعالى)&oΨ≈yδr، و&tΒt�ø.r:(لفظي uŠsù ú†În1 u‘ ÇtΒt�ø.r& 

(ãΑθà �:، وقوله تعالى) ٩٥٠(� uŠsù þ’În1u‘ ÇoΨ≈yδr& �)٩٥١(.  

  .وهذه الحاالت األربع يحذف الحرف األخير منها ويسكن الحرف الذي قبله ويوقف عليه

  :الوقف باإلبدال: الحالة الخامسة

واإلبدال هو حذف الحرف األخير والتعويض عنه بحرف آخر عند الوقف العارض، وله 
  . في تاء التأنيث المربوطة: في تنوين الفتح، والثانية: ولىاأل: صورتان

  :تنوين الفتح وله ثالثة أحوال. ١

ًتستبدل النون الزائدة في آخره ألفا مدية، مثل قوله : تنوين الفتح غير المهموز  ) أ(
  . ونحوها، ويسمى هذا مد عوض� ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ3ym̧$ �: تعالى

ن هذا يسمى مد بدل ألن األلف المدية كالذي قبله إال أ: تنوين الفتح المهموز  ) ب(

  . ونحوها، � !$tãßŠ [!#y‰ÏΡuρ 4] �:جاءت بعد الهمز، مثل

                                                 

 ). ٣٦(سورة النمل، آية ) ٩٤٩(

 ). ١٥(سورة الفجر، آية ) ٩٥٠(

 ). ١٦(سورة الفجر، آية ) ٩٥١(



  ٢٥٢

%š�≈oΨø (ŒÎ[# �: المنون كما في قوله تعالى) ًإذا(لفظ   ) ت( sŒ̀{ y#÷èÅÊ Íο4θuŠysø9$# 

y#÷èÅÊuρ ÏN$yϑyϑø9$# �)ويلحق بهذا التنوين الملحق بآخر الفعل في الموضعين المشهورين. )٩٥٢ :� 

$ZΡθä3u‹s9uρ �)و)٩٥٣ ،� $Jèx
ó¡oΨs9 �)٩٥٤(.  

 )πsàÏãöθyϑø9$#، وπyϑò6Åsø9$#، و nο4θx.̈“9$#، وnο4θn=¢Á9$#(: تاء التأنيث المربوطة، نحو. ٢

ٕوغيرها فتحذف التاء المربوطة ويعوض عنها بهاء ساكنة، واذا كانت منونة حذف التنوين، 
  .السكون المحض فقطواستبدلت التاء بهاء كذلك، وال يوقف عليها إال ب

*   *   *  

  : الوقف على الكلمة المعتلة اآلخر: المطلب الثاني

وتسمى كذلك ) آ،و،ي(هي التي آخرها حرف من حروف المد الثالثة: الكلمة المعتلة اآلخر

 4y∏‘Ò9$#uρ ∩⊇∪ È≅ø‹©9$#uρ � :من قوله تعالى) %4y∏‘Ò9$#u،4y√y™  ،4’n?s(األلف في: حروف العلة، نحو

#sŒÎ) 4y√y™ ∩⊄∪ $tΒ y7tã̈Šuρ y7•/u‘ $tΒuρ 4’n?s% �)(،والواو والياء في)٩٥٥(#þθããô‰tƒ ،“Ï‰öκu‰ ( في قوله

#$!ª �:تعالى uρ (#þθããô‰tƒ 4’n<Î) Í‘#yŠ ÉΟ≈n=¡¡9$# “Ï‰öκu‰uρ tΒ â!$t±o„ 4’n<Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ)tFó¡•Β �) ٩٥٦(
  

ًبت حرف المد وصال ووقفا أن يث: والضابط في الوقف على الكلمة التي آخرها حرف مد ً
ًإن كان ثابتا في الرسم ولم يأت بعده حرف ساكن، فإن تبعه حرف ساكن؛  يحذف حرف المد 

ًوصال للتخلص من التقاء الساكنين، ويثبت وقفا ً.  

                                                 

 ). ٧٥(سورة اإلسراء، االية) ٩٥٢(

 ). ٣٢(سورة يوسف، اآلية) ٩٥٣(

 ). ١٥(سورة العلق، اآلية) ٩٥٤(

 ). ٣-١(سورة الضحى، اآليات) ٩٥٥(

 ). ٢٥(سورة يونس، اآليات) ٩٥٦(



  ٢٥٣

ًأما إن كان حرف المد محذوفا في الرسم، فيحذف وصال ووقفا تبعا للرسم ً ً ً.  

 فتحذف في الوقف مع وجودها في الرسم، أو وقد تخرج بعض الكلمات عن هذا الضابط،
تحذف في الوصل مع وجودها في الرسم، ومنها ما يحذف في الحالين، إلى غير ذلك من األحوال 

  :ًمما سنبينه تفصيال

  :ولها أربعة أحوال: األلف المدية وأحوالها: ًأوال

لوقف ًإثباتها في الحالين في كل ما ثبتت فيه رسما بشرط أال يليها ساكن؛ كا .١

/−uΖ$(على u‘  ،!$oΨ÷Η s>sß ،$uΖs9 ،$oΨôϑymö�s? u (من قوله تعالى:� Ÿω$s% $uΖ−/u‘ !$oΨ÷Ηs>sß $uΖ|¡à
Ρr& βÎ)uρ óΟ©9 ö�Ï
øós? 

$uΖs9 $oΨôϑymö�s?uρ ¨sðθä3uΖs9 zÏΒ zƒÎ�Å£≈y‚ø9$# �)٩٥٧(
  

) yŠθßϑrO#) :(الثانية في سورة اإلنسان،ولفظ)%t�ƒÍ‘#uθs#): (األلف في لفظ:   يستثنى من ذلك

ًفتحذف هذه األلف وقفا ووصال مع ثبوتها في الرسم، وسيأتي الكالم عن مواضعها في الحالة  ً
  .ًالتالية تفصيال

øƒs† ،z>ù'tƒ  ،N·|(حذفها في الحالين إذا كانت غير مرسومة بسبب الجزم نحو  .٢ ÷σãƒ (

óΟs9uρ |·øƒ �: في قوله تعالى s† āωÎ) ©!$# ( �)وقوله سبحانه)٩٥٨ ، :�  Ÿωuρ z>ù'tƒ ë=Ï?%x. βr& |=çFõ3tƒ 

$yϑŸ2 çµyϑ‾= tã ª!$# 4 �)٩٥٩(وقوله جل جالله ،:� öΝs9uρ |N÷σãƒ Zπyèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$yϑø9$# 4 �)أو )٩٦٠ ،

µ÷Ρ: (بسبب البناء نحو $#uρ،Αuθs? uρ (في قوله تعالى  :� tµ÷Ρ$# uρ Çtã Ì�s3Ζßϑø9$# � )وقوله جل )٩٦١ ،

                                                 

 ). ٢٣(سورة األعراف، اآلية) ٩٥٧(

 ). ١٨(سورة التوبة، اآلية) ٩٥٨(

 ). ٢٨٢(سورة البقرة، اآلية) ٩٥٩(

 ). ٢٤٧(سورة البقرة، اآلية) ٩٦٠(

 ). ١٧(سورة لقمان، اآلية) ٩٦١(



  ٢٥٤

ما االستفهامية المجرورة بحذف : ، أو لسبب آخر، نحو)٩٦٢(� Αuθs?uρ öΝßγ÷Ζtã 4®Lym &Ïm¤ �: وعال

 Νtã§ �،و)٩٦٤(� ) zΝÏ9 öΝ›?‰Îγx© $oΨø‹n=tã  �،و)٩٦٣(� zΝÎ/ ßìÅ_ö�tƒ tβθè=y™ö�ßϑø9$# �:األلف، نحو

tβθä9u!$|¡tFtƒ �)٩٦٥(،و � tΛÏù |MΡr& ÏΒ !$yγ1t�ø.ÏŒ �) ٩٦٦(و،�  §ΝÏΒ t,Î=äz �) وما يشابه هذه )٩٦٧ ،

  .وجدتالمواضع إن 

#‘t�ƒÍ#)، و yŠθßϑrO#)(:   ويلحق بهذه الحالة كلمتان uθs% (وجاءت ثمودا في أربع مواضع من التنزيل :


Iωr& ¨βÎ) (#yŠθßϑrO (#ρã�x �:في قوله تعالىŸ2 öΝåκ®5u‘ 3 �) وقوله)٩٦٨،:� #YŠ%tæ uρ (#yŠθßϑrOuρ |=≈ptõ¾r& uρ Äb §̈�9$# 

 yŠθßϑrOuρ� !$yϑsù#، و) ٩٧٠(� ) YŠ$tãuρ (#yŠθßϑrOuρ ‰s%uρ š̈t7̈? Νà6s9 ÏiΒ öΝÎγÏΨÅ6≈|¡̈Β# �:،وقوله)٩٦٩(�

4’s+ö/r& �)٩٧١(.  

                                                 

 ). ١٧٨(سورة الصافات، اآلية) ٩٦٢(

 ). ٣٥(سورة النمل، اآلية) ٩٦٣(

 ). ٢١(سورة فصلت، اآلية) ٩٦٤(

 ). ١(سورة النبأ، اآلية) ٩٦٥(

 ). ٤٣(سورة النازعات، اآلية) ٩٦٦(

 ). ٥(سورة الطارق، اآلية) ٩٦٧(

 ). ٦٨(سورة هود، اآلية) ٩٦٨(

 ). ٣٨(سورة الفرقان، اآلية) ٩٦٩(

 ). ٣٨(سورة العنكبوت، اآلية) ٩٧٠(

 ). ٥١(ةسورة النجم، اآلي) ٩٧١(



  ٢٥٥

#): (و لفظ t�ƒÍ‘#uθs% (الثانية في سورة اإلنسان في قوله تعالى:�  (#t�ƒÍ‘#uθs% ÏΒ 7πāÒÏù 

$yδρâ‘£‰s% #\�ƒÏ‰ø)s? �)فتحذف األلف في هذه المواضع وصال ووقفا مع إنها ثابتة          في )٩٧٢،ً ً

  .)٩٧٣(لرسما

  : اثباتها في الوقف وحذفها في الوصل في الحاالت التالية .٣

إذا تبعها ساكن فتحذف في الوصل للتخلص من التقاء الساكنين، وتثبت في الوقف   ) أ(

=t�ò2ÏŒ،$s%#sŒ،$s)t6tGó™$#u،‘n=÷Fs)ø9$#،$oΨù“: (ًتبعا لثبوتها في الرسم، كالوقف على  è% (في قوله تعالى :

� “t�ò2ÏŒ Í‘#¤$!$# �)٩٧٤(، و� $s%#sŒ nοt�yf¤±9$# �)٩٧٥( و،� $s)t6tGó™ $#uρ z>$t7ø9$# �)و)٩٧٦، |=ÏGä.� 

ãΝä3ø‹n=tæ ÞÉ$|ÁÉ)ø9$# ’Îû ‘n=÷Fs)ø9$# ( ”�çtø:$# Ìh�çtø:$$Î/ �)و )٩٧٧� $oΨù=è% (#θäÜÎ7÷δ$# �) ونحوها)٩٧٨،.  

  ، )٩٧٩(� ϑŠÎ=tã $VϑŠÅ3ym̧$ �: إذا كانت األلف مبدلة من تنوين الفتح نحو)ب(

 � 4‘x
x.uρ «!$$Î/ $Y7ŠÅ¡ym �) و)٩٨٠،� !$tΒuρ y7≈oΨù=y™ ö‘r& öΝÍκö�n=tã Wξ‹Å2uρ �) ونحوها)٩٨١ ،.  

                                                 

 ). ١٦(سورة اإلنسان، اآلية) ٩٧٢(

أحكـام .(ًذكر الشيخ الحـصري أن األلـف فـي لفـظ قـواريرا الثانيـة فـي سـورة اإلنـسان محذوفـة رسـما) ٩٧٣(
ًوالـــصحيح أنهـــا ثابتـــة رســـما، ولكنهـــا محذوفـــة وصـــال ووقفـــا عنـــد حفـــص ). ٢٩١-٢٩٠قـــراءة القـــرآن ص ً ً

 .  ًخالفا للقاعدة

 ). ٤٦(سورة ص، اآلية) ٩٧٤(

 ). ٢٢(سورة األعراف، اآلية) ٩٧٥(

 ). ٢٥(سورة يوسف، اآلية) ٩٧٦(

 ). ١٧٨(سورة البقرة، اآلية) ٩٧٧(

 ). ٣٨(سورة البقرة، اآلية) ٩٧٨(

 ). ١١(سورة النساء، اآلية) ٩٧٩(

 ). ٦(سورة النساء، اآلية) ٩٨٠(



  ٢٥٦

 O$tΡθãΖ—à9$#  ،hωθß™§�9$#  ،gŸξ‹Î6¡¡9$#: (في كلمات مخصوصة وقعت في رؤوس اآلي هي)ج(

 ،O#t�ƒÍ‘#uθs%(في قوله تعالى:� tβθ‘ΖÝàs? uρ «!$$Î/ O$tΡθãΖ—à9$# �) و)٩٨٢،� !$uΖoKø‹n=≈ tƒ $oΨ÷èsÛ r& ©!$# $uΖ÷èsÛr& uρ 

hωθß™§�9$# � )و)٩٨٣،� $tΡθp= |Êr'sù gŸξ‹Î6¡¡9$# �) و)٩٨٤،� ôMtΡ% x. O#t�ƒÍ‘#uθs% �) الموضع األول)٩٨٥،.  

O$tΡ(لفظ) د( r&(الضمير المنفصل إذا لم يقع قبل همزة القطع، نحو :� ûÍ_‾ΡÎ) $tΡr& ª!$# �)وهذا )٩٨٦ ،

O$tΡ �:بل همزة القطع؛ كقوله تعالى الواقع ق)&O$tΡr(باتفاق القراء، أما لفظ  r& Äóré& àM‹ÏΒé& uρ ( �)و )  ٩٨٧� 

O$tΡr& uρ ãΑ̈ρr& tÏΗÍ>ó¡çRùQ$# �)و  )٩٨٨ ،� O$tΡr& Νà6ã⁄Îm; tΡé& �) ففيها خالف بين القراء في إثبات األلف حالة )٩٨٩ ،

ًالوصل وبين حذفها، لكنهم اتفقوا على إثباتها وقفا تبعا للرسم، وهي عند حفص كالت ي قبلها، تسقط ً
ًوصال، وتثبت وقفا ً.  

O$̈ΨÅ3≈©9 uθèδ ª!$# ’În1 �في سور الكهف) O$̈ΨÅ3≈©9(في لفظ ) هـ( u‘ �) ٩٩٠(.  

                                                                                                                                 

 ). ٥٤(سورة اإلسراء، اآلية) ٩٨١(

 ). ١٠(سورة األحزاب، اآلية) ٩٨٢(

 ). ٦٦(سورة األحزاب، اآلية) ٩٨٣(

 ). ٦٧(سورة األحزاب، اآلية) ٩٨٤(

 ).١٥(سورة اإلنسان، اآلية)٩٨٥(

 ).٣٠(، والقصص)٩(، والنمل)١٤(سورة طه، اآلية)٩٨٦(

 ). ٢٥٨(سورة البقرة، اآلية) ٩٨٧(

 ). ١٦٣(سورة األنعام، اآلية) ٩٨٨(

 ). ٤٥(سورة يوسف، اآلية) ٩٨٩(

 ). ٣٨(سورة الكهف، اآلية) ٩٩٠(



  ٢٥٧

ًحذفها وصال وجواز الوجهين وقفا في كلمة واحدة .٤ ً): 6ξÅ¡≈n=y™ (في قوله تعالى   : 

� !$‾ΡÎ) $tΡ ô‰tFôãr& šÌ�Ï
≈s3ù=Ï9 6ξÅ¡≈n=y™ Wξ≈n=øîr& uρ #���Ïèy™uρ �)٩٩١(.  

  :- ًأيضا- ولها أربعة أحوال: الواو المدية وأحوالها: ً ثانيا

ًإثباتها في الحالين تبعا في كل ما ثبتت فيه رسما بشرط أن ال يقع بعدها ساكن؛  .١ ً
 yγ•ƒr'‾≈tƒ šÏ%©!$# (#θãΨtΒ#u (#ρç�É9ô¹$#$ �:في قوله تعالى) ρç�É9ô¹$# ،(#ρã�Î/$|¹uρ ،(#θäÜÎ/#u‘uρ#)(كالواو في

(#ρã�Î/$|¹uρ (#θäÜÎ/#u‘uρ �)٩٩٢(.   

: حذفها في الحالين، في كل ما حذفت منه بسبب الجزم؛ أو البناء أو غير ذلك كـ .٢

)#÷è‾Ρو ،≅øƒs† و ،ß#ø)s?(في قوله تعالى:� βÎ) ß#÷è‾Ρ tã 7πx
Í← !$sÛ öΝä3ΖÏiΒ ó>Éj‹yèçΡ Oπx
Í←!$sÛ öΝåκ̈Ξr'Î/ 

(#θçΡ$Ÿ2 šÏΒÌ�øgèΧ �)و)٩٩٣،� ã≅øƒ s† öΝä3s9 çµô_uρ öΝä3‹Î/r& �)٩٩٤(و،� Ÿωuρ ß#ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 

ÏµÎ/ íΟù= Ïæ 4 �)وحذفت الواو في هذه المواضع بسبب الجزم)٩٩٥ ،.  

                                                 

 ). ٤(سورة اإلنسان، اآلية) ٩٩١(

 ). ٢٠٠(سورة آل عمران، اآلية) ٩٩٢(

 ). ٦٦(سورة التوبة، اآلية) ٩٩٣(

 ). ٩(سورة يوسف، اآلية) ٩٩٤(

 ). ٣٦(سورة اإلسراء، اآلية) ٩٩٥(



  ٢٥٨

%θä9$s#) �: في قوله تعالى)í÷Š$# ،#ôã$#uρ ،ã≅ø?$#uρ: (أما بسبب البناء فنحو uρ tµ•ƒr'‾≈tƒ ã�Ïm$¡¡9$# 

äí÷Š$# $uΖs9 y7−/u‘ $yϑÎ/ y‰Îγtã x8y‰ΖÏã �)عالىوقوله ت،)٩٩٦:� ß#ôã$#uρ $̈Ψtã ö�Ï
 øî$#uρ $oΨs9 �)وقوله )٩٩٧ 

?ã≅ø �:جل جالله $#uρ öΝÎγøŠn=tæ r't7tΡ zΟŠÏδ≡t�ö/Î) �) ٩٩٨(.  

من قوله ) äíô‰tƒ  ،xôϑtƒuρ(وحذفت الواو لغير الجزم أو البناء؛ في الفعل المضارع في

 t�yz#u Ÿω (tΒuρ äíô‰tƒ yìtΒ «!$# $�γ≈s9Î �، و)٩٩٩(� tΠöθtƒ� äíô‰tƒ Æí#¤$!$# 4’n<Î) &óx« @�à6œΡ: تعالى
z≈yδö�ç/ …çµs9 ÏµÎ/ $yϑ‾Ρ Î*sù …çµç/$|¡Ïm y‰ΖÏã ÿÏµÎn/u‘ 4 �)و، )١٠٠٠�ß xôϑtƒuρ ª!$# Ÿ≅ÏÜ≈t6ø9$# ‘,Ïtä† uρ ¨,pt ø:$# 

ÿÏµÏG≈yϑÎ=s3 Î/ 4 �) (كما حذفت الواو من اسم واحد هو، )١٠٠١ßxÎ=≈|¹ (في قوله تعالى :� ¨βÎ*sù ©!$# uθèδ 

çµ9s9öθtΒ ã≅ƒÎ�ö9Å_uρ ßx Î=≈|¹uρ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ( �)١٠٠٢(.  

ٕحذفها في الوصل، واثباتها في الوقف إذا وقع بعدها ساكن؛ كما في        .٣
)#θà)≈n=•Βو ،#θà
Ï©%x.و ،#ρ•�|�r& u  (في قوله تعالى :� tΑ$s% šÏ%©!$# šχθ‘ΖÝàtƒ Νßγ‾Ρr& (#θà)≈n=•Β «!$# 

                                                 

 ). ٤٩(سورة الزخرف، اآلية) ٩٩٦(

 ). ٢٨٦(سورة البقرة، اآلية) ٩٩٧(

 ). ٦٩(سورة الشعراء، اآلية) ٩٩٨(

 ). ٦(سورة القمر، اآلية) ٩٩٩(

 ). ١١٧(سورة المؤمنون، اآلية) ١٠٠٠(

 ). ٢٤(سورة الشورى، اآلية) ١٠٠١(

 ). ٤(سورة التحريم، اآلية) ١٠٠٢(



  ٢٥٩


θà#) (ΡÎ‾$ �:وقوله ،)١٠٠٣ (�Ï©%x. É>#x‹yèø9$# ¸ξ‹Î=s% 4 ö/ä3‾ΡÎ) tβρß‰Í←!%tæ �) وقوله وتعالى)١٠٠٤ ،   :� 

(#ρ•� |�r& uρ sπtΒ#y‰̈Ψ9$# �) ١٠٠٥(.  

 :إثباتها في الوصل وحذفها في الوقف، وذلك في صلة هاء الضمير؛ كقوله تعالى .٤

� $tΒ …çµs9 ’Îû Íοt�ÅzFψ$# ï∅ÏΒ 9,≈n=yz �) و، )١٠٠٦ � Ÿωuρ ô‰Åg s† …çµs9 ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $wŠÏ9uρ Ÿωuρ 

#Z��ÅÁtΡ �)و، )١٠٠٧� Ü=|¡øt s†r& βr& öΝ©9 ÿ…çνt�tƒ î‰tnr& �) ١٠٠٨(.  

  : ولها خمسة أحوال:الياء المدية وأحوالها: ًثالثا

ًإثباتها في الحالين في كل ما ثبتت فيه رسما بشرط أن ال يقع بعدها ساكن، نحو  .١
&ü“Ï‰öκyéÎ/،’ÎoΤr: (الياء في uρو ،،“Ì�çΡو ،“Î) ،þ’În1 u‘uρ(عالىفي قوله ت:(#θèù÷ρr& uρ� ü“Ï‰öκyéÎ/ �)١٠٠٩(      

&ÎoΤr’ �و uρ óΟä3 çGù=āÒsù ’n?tã tÏϑn=≈yèø9$# �)١٠١٠( ، و� š�Ï9≡x‹x.uρ ü“Ì�çΡ zΟŠÏδ≡t�ö/Î) �)و، )١٠١١�  ö≅è% 

“Î) þ’În1 u‘uρ …çµ‾Ρ Î) A,yss9 ( �)١٠١٢(.  

                                                 

 ). ٢٤٩(سورة البقرة، اآلية) ١٠٠٣(

 ). ١٥(سورة الدخان، اآلية) ١٠٠٤(

 ). ٥٤(سورة يونس، اآلية) ١٠٠٥(

 ). ١٠٢(سورة البقرة، اآلية) ١٠٠٦(

 ). ١٢٣(سورة النساء، اآلية) ١٠٠٧(

 ). ٧(سورة البلد، اآلية) ١٠٠٨(

 ). ٤٠(آليةسورة البقرة، ا) ١٠٠٩(

 ). ١٢٢(سورة البقرة، اآلية) ١٠١٠(

 ). ٧٥(سورة األنعام، اآلية) ١٠١١(

 ). ٥٣(سورة يونس، اآلية) ١٠١٢(



  ٢٦٠

ًهناك بعض الياءات التي ثبت رسما في الحالين، وبعضها حذفت في الحالين، : تنبيه
  .)١٠١٣ (عضها مختلف فيها بين الحذف واإلثباتوب

: حذفها في الحالين، في كل ما حذفت منه في الرسم، وتحذف الياء من الرسم بسبب. ٢

، )١٠١٥ (� ) Ÿωuρ Ä·ôϑs? ’Îû ÇÚö‘F{$# $�mt�tΒ �:في قوله وتعالى) ?Æxö7s، و?ôϑs· :(، نحو)١٠١٤(الجزم


Ÿωuρ� Æxö7s? yŠ$|¡xوø9$# ’Îû ÇÚö‘F{$# ( �) ١٠١٦.(  

 #$!© #$?̈,uρ Ÿ≅ŠÏ% ã&s! È(sŒÎ# �:في قوله تعالى) N#u ،xtFö/$#uρ، و#$?̈,È:(نحو ،)١٠١٧(و البناءأ

çµø? x‹s{ r& äο̈“Ïèø9$# ÉΟøOM}$$Î/ 4 � )١٠١٨(وقوله تعالى ،:�Ï N#uuρ #sŒ 4’n1ö�à)ø9$# …çµ¤)ym �) وقوله )١٠١٩ ،

#$/ÆxtFö �:تعالـى uρ t÷t/ y7Ï9≡sŒ Wξ‹Î6y™ �) ١٠٢٠(.  

                                                 

ًذكر الدكتور المرصفي ثماني عشرة ياء في أربعـة وعـشرين موضـعا فـي التنزيـل ثبتـت فـي الحالين،منهـا) ١٠١٣( ً :
فـي سـورة آل " فـاتبعوني"فـي سـورة البقـرة، وكالهمـا " يـأتي"، و"واخـشوني"في سورة ص الموضع الثـاني، و" األيدي("

ًونحوهـا، كمـا ذكـر سـبع عـشرة يـاء فـي عـشرين موضـعا فـي ) كالهما فـي سـورة األنعـام" يأتي" ، و"هداني"عمران، و
ونحوهــا، كمــا ذكــر ") بغــافر" اتبعــون" بهــود، و" يــأت" فــي المائــدة، و" واخــشون: ("التنزيــل حــذفت فــي الحــالين، نحــو

ــــ ــــات نحــــوبعــــض المواضــــع المختل ــــين الحــــذف واإلثب ــــاد: ("ف فيهــــا ب ــــا عب ــــاد" و" ي هدايــــة : انظــــر. ونحوهــــا" ) وعب
 ). ٥٣٥-٢/٥٣١(القاري

 .ويكون في الفعل المضارع المعتل اآلخر، فيجزم بحذف حرف العلة من آخره)١٠١٤(

 ). ٣٧(واإلسراء) ١٨(سورة لقمان، اآلية) ١٠١٥(

 ). ٧٧(سورة القصص، اآلية) ١٠١٦(

 .المبني على حذف الياء من آخرهويكون في فعل األمر ) ١٠١٧(

 ). ٢٠٦(سورة البقرة، اآلية) ١٠١٨(

 ). ٢٦(سورة اإلسراء، اآلية) ١٠١٩(

 ). ١١٠(سورة اإلسراء، اآلية) ١٠٢٠(



  ٢٦١

 المنونة تنوين ضم أو كسر، ألجل التنوين، المنقوصة األسماء من ءكما تحذف اليا

) ١٠٢١ (� tΒuρ Οßγs9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ @Α#uρ$ �:كما في قوله تعالى)tGó¡ãΒ‚÷#، و%CÚ$s، وΑ#uρ@(نحو

 ôtΒuρ� uθèδ ¥#÷‚tGó¡ãΒ È≅øŠ©9$$Î/ 7>Í‘$y™uρ، و)١٠٢٢( � ) %ÇÙø%$$sù !$tΒ |MΡr& CÚ$s �:وقوله عز وجل

Í‘$pκ̈]9$$Î/ �) ١٠٢٣(.  

 المضاف إلى ياء المتكلم سواء أحذف منه حرف االسم المنادىكما تحذف الياء من 

 ‘§<Éb �، و)١٠٢٤ (� &Í_ö/$# ôÏΒ ’Í?÷δr (Å_Uu‘ ¨βÎ �: كما في قوله تعالى) ‘Uu(النداء، نحو

$yϑßγ÷Ηxqö‘$# �)( أم لم يحذف نحو)١٠٢٥Θöθ s)≈tƒو ،ÏŠ$t7Ïè≈tƒ (كما في قوله عز وجل :� ÉΘöθs)≈tƒ 

(#ρß‰ç6ôã$# ©!$# �) ١٠٢٦(وقوله تعالى ، :� ÉΘöθs)≈tƒ zΟÏ9 tβθè=Éf÷ètGó¡n@ �) و)١٠٢٧ ،� ö≅è% ÏŠ$t7Ïè≈tƒ zƒÏ% ©!$# 

(#θãΖtΒ#u �) ١٠٢٨(و ،� ÏŠ$t7Ïè≈tƒ Èβθà)̈?$$sù �) و)١٠٢٩ ،� ÏŠ$t7Ïè≈tƒ Ÿω ì∃öθyz â/ä3ø‹n= tæ �)١٠٣٠( .  

                                                 

 ). ١١(سورة الرعد، اآلية) ١٠٢١(

 ). ٧٢(سورة طه، اآلية) ١٠٢٢(

 ). ١٠(سورة الرعد، اآلية) ١٠٢٣(

 ). ٤٥(سورة هود، اآلية) ١٠٢٤(

  ).٢٤(سورة اإلسراء، اآلية) ١٠٢٥(

 ). ٥٠(سورة هود، اآلية) ١٠٢٦(

 ). ٤٦(سورة النمل، اآلية) ١٠٢٧(

 ). ١٠(سورة الزمر، اآلية) ١٠٢٨(

 ). ١٦(سورة الزمر، اآلية) ١٠٢٩(

 ). ٦٨(سورة الزخرف، اآلية) ١٠٣٠(



  ٢٦٢

في التالوة على رسم المصاحف وهي الياءات المتطرفة الزائدة : الياءات الزوائدوكذلك 

 ÞΟÎ=≈tã É=ø‹tóø9$# Íοy‰≈pκ¤¶9$#uρ �:كما في قوله جل وعال )ÏŠ$uΖ−F9$#، و ÉΑ$yètFßϑø9$#(العثمانية،  نحو

ç��Î7x6ø9$# ÉΑ$yètFßϑø9$# �)١٠٣١(و،� ÏΘöθs)≈tƒuρ þ’ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& ö/ä3 ø‹n= tæ tΠöθtƒ ÏŠ$uΖ−F9$#�)١٠٣٣(،ونحوها )١٠٣٢(.  

ٕاثباتها في الوقف إذا وقع بعدها ساكن؛ للتخلص من التقاء حذفها في الوصل، و.  ٣

�ç �و، )١٠٣٤ (� Ìj?ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9$#’ �:الساكنين، كما في قوله ö�xî “Ì“Éf÷èãΒ «!$# � �) و ) ١٠٣٥            

� ‘ÏϑŠÉ)ßϑø9$#uρ Íο4θn= ¢Á9$# �)وما شابهها، )١٠٣٦.  

ء الضمير؛ كقوله إثباتها في الوصل وحذفها في الوقف، وذلك إذا كانت صلة لها. ٤

#tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ 4 <≅ä. ztΒ#u «!$$Î/ ÏµÏFs3Í×‾≈n=tΒuρ ÏµÎ7çFä.uρ Ï&Î �:تعالى ß™â‘uρ �)وقوله تعالى، )١٠٣٧   :

�  ô$é# øƒs† uρ ÏµŠÏù $ºΡ$yγãΒ �،)وما شابهها، )١٠٣٨.  

                                                 

 ). ٩(سورة الرعد، اآلية) ١٠٣١(

 هــذا إذا كــان مــا بعــد اليــاء الزائــدة متحــرك، أمــا إذا تبعهــا ســاكن فإنهــا)٣٢(ســورة غــافر، اآليــة) ١٠٣٢(
ًتحـــذف لفظـــا ورســـما نحـــو ـــواد، وصـــال، والجـــوار(ً ـــه تعـــالى) ال ِ إنـــك بـــالواد المقـــدس �وغيرهـــا كمـــا فـــي قول  َ ُ ْ ِْ َ ِ َِ 

ًطـــوى ِإال مـــن هـــو صـــال الجحـــيم�،و ] ١٢: طــــه[�ُ ِ َ ْ ِ َ َ ُ ْ َ  ِالجـــوار الكـــنس�، و]١٦٣:الـــصافات[�ِ  ُِ ْ َْ ] ١٦:التكـــوير[�َ
فاصـــلة وغيـــر فاصـــلة، فأمـــا الفاصـــلة فـــست وغيرهـــا، وقـــد ذكـــر العالمـــة محمـــد مكـــي نـــصر أنهـــا تكـــون 

وأمــا غيــر الفاصــلة فخمــس وثالثــون . إحــدى وثمــانون: خمــس، وغيــر األصــلية: وثمــانون، األصــلية منهــا
 . ٢٧٠-٢/٢٦٦نهاية القول المفيد : انظر. منها ثالث عشرة أصلية، واثنتان وعشرون غير أصلية

 ). ٥٣٩-٥٣٨(ًانظر هذا الموضوع تفصيال في هداية القاري) ١٠٣٣(

 ). ١(سورة المائدة، اآلية) ١٠٣٤(

 ). ٢(سورة التوبة، اآلية) ١٠٣٥(

 ). ٣٥(سورة الحج، اآلية) ١٠٣٦(

 ). ٢٨٦(سورة البقرة، اآلية) ١٠٣٧(



  ٢٦٣

) آتاني: (إ ثباتها في الوصل، وجواز الوجهين في الوقف، وهذا في كلمة واحدة هي. ٥

#?yϑsù uÇ8s$! �: اردة في قوله تعالىالو u ª!$# ×�ö�yz !$£ϑÏiΒ Νä39s?#u �)فقد قرأها حفص بإثبات ، )١٠٣٩

  .)١٠٤٠(الياء في الوصل، وبالوجهين في حالة الوقف، واإلثبات هو الوجه المقدم في األداء

*   *   *  

  المبحث الثالث

  :الوقف على تاء التأنيث المفتوحة والمربوطة

  :نيث في القرآن الكريم على صورتينوردت تاء التأ

  .  المرسومة بالهاء، وتسمى التاء المربوطة:األولى

  .   المرسومة بالتاء المفتوحة:الثانية

وكل ما ذكر من تاءات التأنيث في كتاب اهللا في األسماء المفردة فهو مرسوم بالتاء 
  :واضع، وهي على قسمينالمربوطة؛ كدعوة، وربوة، وهيئة، ونحوها، واستثني من ذلك بعض الم

ووقع في ثالث عشرة كلمة، منها سبع : ما اتفق على قراءته باإلفراد: القسم األول
  .)١٠٤١(متكررة، وست غير متكررة

N، وMyϑ÷èÏΡ، و‘ÏMuΗ÷qu(: أما المتكررة السبع فهي r& t�øΒ$#و ،M̈Ψß™و ،|MuΖ÷è©9و،Mu‹ÅÁ÷ètΒو ،MyϑÎ=x.(  

                                                                                                                                 

 ). ٦٩(سورة الفرقان، اآلية) ١٠٣٨(

 ). ٣٦(سورة النمل، اآلية) ١٠٣٩(

 .٥٤٥-٢/٥١٩، وهداية القاري٢٧٠-٢/٢٦٠نهاية القول المفيد : ًانظر الموضوع تفصيال في)١٠٤٠(

مــع غيــر ) كلمــة(ّذكــر العالمــة محمــد مكــي نــصر أن المتكــررة ســت، وغيــر المتكــررة ســبع، وعــد)١٠٤١(
-٢/٢٧٠(نهايـة القـول المفيـد: انظـر. المتكررة؛ بسبب الخالف في قراءتها باإلفراد والجمع وسيأتي بيانها

٢٧٣.( 



  ٢٦٤

١ .ÏMuΗ÷qu‘:فقد وردت في قوله تعالى: ي سبعة مواضع ورسمت بالتاء المفتوحة ف     :� 

ÏMuΗ÷qu‘ «!$# ١٠٤٢(أربع مرات�(كما وردت في قوله تعالى:� ÏMuΗ÷qu‘ y7În/u‘ ثالث مرات�)وما ) ١٠٤٣

  .عدا هذه المواضع السبعة، فترسم بالتاء المربوطة

٢. |Myϑ÷èÏΡ : ًورسمت بالتاء المفتوحة في أحد عشر موضعا في التنزيل؛ في قوله

 (öΝs9r& t�s? ’n<Î �: وقوله سبحانه،)١٠٤٤(في أربعة مواضع � ρã�ä.øŒ$# |Myϑ÷èÏΡ «!$# ö/ä3ø‹n=tæ#) �:تعالى

tÏ% ©!$# (#θä9£‰t/ |Myϑ÷èÏΡ «!$# #\�ø
ä. و� ،� βÎ) uρ (#ρ‘‰ãès? |Myϑ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$yδθÝÁøt éB �)وقوله ، )١٠٤٥


ÏMyϑ÷èÏΖÎ/uρ «!$# öΝèδ tβρã�à �:عز وجلõ3 tƒ و� ،� ÏMyϑ÷èÏΖÎ/uρ «!$# öΝèδ tβρã�à
õ3tƒ �             ،

Ì�øg“:وقوله تعالى، )١٠٤٦(� #$!» ρã�à6ô©$#uρ |Myϑ÷èÏΡ#) �و rB� ’Îû Ì�óst7ø9$# ÏMyϑ÷èÏΖÎ/ «!$# �)١٠٤٧(، 

/yϑsù |MΡr& ÏMyϑ÷èÏΖÎ/ y7În$! �:وقوله تعالى u‘ 9Ïδ%s3Î/ Ÿωuρ AβθãΖøgxΧ �) وفيما عدا هذه المواضع )١٠٤٨ ،

  .رسمت بالتاء المربوطة

                                                 

 ). ٥٠(، والروم )٧٣(، وهود)٥٦(، واألعراف)٢١٨(في سورة البقرة)١٠٤٢(

 ). ٣٢(، والزخرف مرتين في اآلية)٢(رة مريمفي سو)١٠٤٣(

 ). ٣(، وفاطر)١١(، والمائدة)١٠٣(، وآل عمران)٢٣١(سورة البقرة) ١٠٤٤(

 ). ٣٤و٢٨(كالهما في سورة إبراهيم، اآليتين) ١٠٤٥(

 ). ١١٤و٨٣و٧٢(ثالثتها في سورة النحل، اآليات) ١٠٤٦(

 ). ٣١(سورة لقمان، اآلية) ١٠٤٧(

 ). ٢٩(سورة الطور، اآلية) ١٠٤٨(



  ٢٦٥

٣. ßNr& t�øΒ$#:أن ترسم بالتاء المفتوحة إذا :  والضابط في رسم التاء في لفظ امرأة

ٕأضيفت إلى زوجها، واذا لم تكن مضافة إلى زوجها ترسم بالتاء المربوطة كما قال صاحب اللؤلو 
  : المنظوم

  فهاؤها بالتاء رسما وردت*   وامرأة مع زوجها قد ذكرت   

ßN �:في قوله تعالى: حة في سبعة مواضع وقد جاءت مرسومة بالتاء المفتو r& t�øΒ$# tβ≡t�ôϑÏã 

&ßNr �:و ،)١٠٤٩(� t�øΒ$# Í“ƒÍ• yèø9$# �) و)١٠٥٠ ، � |N r& t�øΒ$# 8yθçΡ |Nr& t�øΒ$#uρ 7Þθä9 �) ١٠٥١(.  

٤. M̈Ψß™ :ورسمت بالتاء المفتوحة في خمس مواضع في قوله وتعالى:� ô‰s)sù ôMŸÒtΒ 

àM̈Ψß™ šÏ9̈ρF{$# �)١٠٥٢( ، قوله تعالىوثالثة مواضع في: � ö≅yγsù šχρã�ÝàΖtƒ āωÎ) |M̈Ψß™ 

tÏ9̈ρF{$# 4 n=sù y‰Åg rB ÏM̈ΨÝ¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ö7s? ( s9uρ y‰Åg rB ÏM̈ΨÝ¡Ï9 «!$# ¸ξƒÈθøt rB �) و قوله ،)١٠٥٣

=M̈Ψß™ «!$# ÉL©9$# ô‰s% ôMn| �:تعالى yz ’Îû  ÍνÏŠ$t7Ïã �) وما عدا ذلك ترسم بالتاء المربوطة، )١٠٥٤.  

                                                 

 ). ٣٥(سورة آل عمران، اآلية) ١٠٤٩(

 ). ٥١و٣٠(سورة يوسف، اآليتين) ١٠٥٠(

 ). ١٠(سورة التحريم، اآلية) ١٠٥١(

 ). ٣٨(سورة األنفال، اآلية) ١٠٥٢(

 ). ٤٣(سورة فاطر، اآلية) ١٠٥٣(

 ). ٨٥(سورة غافر، اآلية) ١٠٥٤(



  ٢٦٦

٥ .|MuΖ÷è©9 :قوله تعالى: ورسمت بالتاء المفتوحة في موضعين هما:� |MuΖ÷è©9 «!$# ’n?tã 

šÎ/É‹≈x6ø9$# �)وقوله)١٠٥٥:� èπ|¡Ïϑ≈sƒ ø:$# uρ ¨βr& |MuΖ÷ès9 «!$# Ïµø‹n=tã βÎ) tβ% x. zÏΒ tÎ/É‹≈s3ø9$# �) ١٠٥٦  (

  .وما عدا ذلك فرسمت بالتاء المربوطة

٦ .Mu‹ÅÁ÷ètΒ :تعالىورسمت بالتاء المفتوحة في قوله :� ÏMu‹ÅÁ÷ètΒuρ ÉΑθß™§�9$# �  وقد

  .، وفيما عدا ذلك فرسمت بالتاء المربوطة)١٠٥٧(مرتين في سورة المجادلة وردت

٧ .MyϑÎ=x.:في قوله تعالى :� àMyϑÎ=x. š�În/u‘ ١٠٥٨(وتكررت في خمس مواضع�( .   

وقرت، :( أما غير المتكررة فست كلمات وردت كل منها مرة واحد في التنزيل وهي
  :وكما يلي) ت، وفطرت، وشجرت، وجنت، وابنتوبقي

١ .N§�è%  :وردت في قوله  تعالى :� ßN§�è% &÷tã ’Ík< y7s9uρ �)١٠٥٩(.  

٢ .M§‹É)t/:وردت في قوله تعالى :� àM§‹É)t/ «!$# ×�ö�yz öΝä3©9 �) ١٠٦٠( .  

                                                 

 ). ٦١(سورة آل عمران، اآلية) ١٠٥٥(

 ). ٧(سورة النور، اآلية) ١٠٥٦(

 ). ٩و٨(اآليتان) ١٠٥٧(

، وغــــافر، )٩٦و٣٣(، وهــــود، اآليتــــان)١٣٧(، واألعــــراف، اآليــــة )١١٥(رة األنعــــام، اآليــــة ســــو) ١٠٥٨(
ّوقــد عــدها العالمــة محمــد مكــي نــصر مــن غيــر المتكــررة وذكــر أنهــا وردت مــر واحــد فــي قولــه )٦(اآليــة
َ وتمت كلمـت ربـك�: تعالى  َ ُ َ ِ َ ْ  َ ات، وحقهـا أن توضـع مـع المتكـررة، ألنهـا وردت خمـس مـر] ١٣٧ألعـراف[ �َ

ٕ، وهذا لـم يكـن سـهوا مـن الـشيخ، وانمـا )٢٧٣و٢/٢٧٠(نهاية القول المفيد: انظر. كما هو موضح بأعاله ً
، وقـد أشـار إلـى ذلـك فـي القـسم )كلمـات(ًقصدا؛ ألن المواضع األربعة األخرى قرأها بعـض القـراء بـالجمع

فـــص تقـــرأ بـــاإلفراد فـــي لكنهـــا عنـــد ح).٢/٢٧٤(نهايـــة القـــول المفيـــد: انظـــر. الثـــاني المختلـــف فـــي قراءتـــه
 . المواضع الخمس، فوضعتها مع المتكررة

 ). ٩(سورة القصص، اآلية) ١٠٥٩(



  ٢٦٧

٣ .Nt�ôÜÏù :وردت في قوله تعالى:� |N t�ôÜÏù «!$# �)١٠٦١(.  

٤ .Nt�yfx©  :الىوردت في قوله تع: � āχÎ) |N t�yfx© ÏΘθ—%̈“9$# �)١٠٦٢(.  

٥ .M̈Ζy_ :وردت في قوله تعالى:� Óy÷ρt�sù ×β$ptø†u‘uρ àM̈Ζy_uρ 5ΟŠÏètΡ �)١٠٦٣(.  

٦ .|MoΨö/$#  :وردت في قوله تعالى: � zΝtƒó÷s∆uρ |MoΨö/$# tβ≡t�ôϑÏã �)١٠٦٤(.   

  .)١٠٦٥(وفيما عدا هذه المواضع رسمت هذه الكلمات بالتاء المربوطة

  .ما اختلف القراء في قراءته باإلفراد أو الجمع: يالقسم الثان

هناك بعض الكلمات اختلف القراء في قراءتها؛ فقرأها بعضهم باإلفراد، وقرأها آخرون 
بالجمع، فمن قرأها باإلفراد أدخلها في الكلمات المستثناة التي رسمت التاء  فيها مفتوحة، ومن 

  .لية، وال تكتب إال مفتوحةقرأها بالجمع فلم يدخلها؛ ألن تاءها تاء أص

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                 

 ). ٨٦(سورة هود، اآلية) ١٠٦٠(

 ). ٣٠(سورة الروم، اآلية) ١٠٦١(

 ). ٤٣(سورة الدخان، اآلية) ١٠٦٢(

 ). ٨٩(سورة الواقعة، اآلية) ١٠٦٣(

 ). ١٢(سورة التحريم، اآلية) ١٠٦٤(

  ).١٣٨-١٢٣ص(، العقد الفريد، لعلي صبرة)٢٧٣-٢/٢٧٠(نهاية القول المفيد: : انظر)١٠٦٥(

  



  ٢٦٨

  

  

  الفصل الثاني

  االبتـــــــــداء

  

إذا كان الوقف مهم لمعرفة أداء القراءة بالوقف على المواضع التي نص القراء عليها 
، فإن االبتداء ال )١٠٦٦(إلتمام المعاني، وتبيين معاني اآليات، واالحتراز عن الوقوع في المشكالت

ًني قارئ القرآن عن معرفة أحواله، واالبتداء ال يكون إال اختياريا، بعكس يقل أهمية عنه، وال يستغ
الوقف فقد يضطر القارىء للوقف على موضع يقبح الوقوف عليه، ويكون له العذر في ذلك إذا 
عرض له عارض خارج عن إرادته، لكنه ال يعذر حين يواصل القراءة إن بدأ بموضع يقبح االبتداء 

ًكون اضطراريا، ولكن االبتداء ال يكون إال اختياريابه؛ ألن الوقف قد ي ، وال بد من اختيار )١٠٦٧(ً
ًموضع يحسن البدء به، فيعود من أول الكالم ليكون الكالم متصال بعضه ببعض، ولئال يكون 

  .ًاالبتداء موهما للوقوع في المحذور 

  

*   *   *  

  

  

  

                                                 

 ). ١/٣٤٢(البرهان في علوم القرآن : انظر)١٠٦٦(

قــد يــضطر القــارئ لالبتــداء بمــا يقــبح االبتــداء بــه فــي بعــض المواضــع التــي يكــون فيهــا القــول ) ١٠٦٧(
ستطيع ًطــويال، فيــضطر لفــصل القــول عــن مقولــه؛ كخطــب إبلــيس، وبعــض أقــوال الكفــار الطويلــة، فــال يــ

القارئ أن يأتي بها من قال أو قالوا إلى نهاية الكالم، وال فائدة من العـودة حينئـذ، ألن الـنفس ينقطـع قبـل 
 ). ٢/٢٣٣نهاية القول المفيد: انظر(تمام المعنى 



  ٢٦٩

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول

  تعريف االبتداء وأقسامه وأحكامه

 **   *   

  :ًتعريف االبتداء لغة واصطالحا: المطلب األول

 فعلــــه ُ:َبــــدأ بــــه، وابتــــدأه، و بــــدَأه: االبتــــداء مــــن البــــدء، يقــــال: تعريــــف االبتــــداء لغــــة: ًأوال
ًابتداء

)١٠٦٨(.  

  .هو الشروع في القراءة بعد وقف أو قطع: االبتداء: ًتعريف االبتداء اصطالحا: ًثانيا

ً يلـزم القـارئ شـيئا، إال إذا كـان االبتـداء بـأول الـسورة فيتقدمـه فإن كان االبتداء بعد وقف فال
  . )١٠٦٩(البسملة

  .ّ، ويخير بين اإلتيان بالبسملة وعدمه)١٠٧٠(ٕوان كان البدء بعد قطع، فيسبقه االستعاذة

*   *   *  

  :أقسام االبتداء وأحكامه: المطلب الثاني

حـسن وقبـيح، وذلـك أن الوقـف :  ذهب بعـض العلمـاء إلـى أن االبتـداء نوعـان:أقسامه: ًأوال
التام والكافي يحسن الوقوف عليهما ويحسن االبتداء بمـا بعـدهما، والوقـف الحـسن إن كـان رأس آيـة 

                                                 

 ).١/٢٦(لسان العرب: ، وانظر)١/١٨(مختار الصحاح)١٠٦٨(

ّوجوبا عند من عد البسملة آية من كل سورة) ١٠٦٩( ً. 

 .ً عند من أوجب االستعاذة، واستحبابا عند الجمهورًوجوبا) ١٠٧٠(



  ٢٧٠

ٕفهــو مثلهمــا، وان لــم يكــن رأس آيــة فيحــسن الوقــوف عليــه وال يحــسن االبتــداء بمــا بعــده، وأمــا الوقــف 
  .فيقبح الوقف عليه، ويقبح االبتداء بما بعده: القبيح

  .ه فليس هناك في االبتداء سوى الحسن أو القبحوعلي

و ذهــب بعــضهم إلــى أن االبتــداء مثــل الوقــف؛ فيــه التــام والكــافي والحــسن والقبــيح بحــسب 
، ويـشترط فـي االبتـداء مـا يـشترط فـي الوقـف مـن تمـام )١٠٧١(تفاوت تمام المعنى فـي الكـالم المبـدوء 

اعــل دون الفعــل، وال بالمــضاف إليــه دون المعنــى، وعــدم فــصل العامــل عــن معمولــه، فــال يبتــدئ بالف
  .المضاف، وال بالخبر دون المبتدأ، وال بالصفة دون الموصوف ونحو ذلك

 االبتـداء بكـالم تـم معنـاه ولـيس لـه تعلـق بمـا قبلـه ال بـاللفظ وال بـالمعنى؛ :االبتداء التـام. ١

βÎ) š¨ �:كاالبتداء بأوائل السور، أو االبتداء بقوله تعالى Ï% ©!$# (#ρã�x
x. í!#uθy™ óΟÎγøŠn=tæ öΝßγs?ö‘x‹Ρr& u 

÷Πr& öΝs9 öΝèδ ö‘É‹Ζè? Ÿω tβθãΖÏΒ÷σ ãƒ �)فهــذا الكــالم مــستقل عمــا قبلــه، ألن الكــالم فيمــا ســبق كــان  ،)١٠٧٢

  .عن المؤمنين، وهنا بدأ الحديث عن الكافرين

اء بقوله تبارك  االبتداء بكالم تم معناه وتعلق بما قبله بالمعنى؛ كاالبتد:االبتداء الكافي. ٢

≈‰šχθããÏ �: وتعــــــــــــالى sƒ ä† ©!$# t Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖtΒ# u $tΒuρ šχθããy‰øƒ s† Hω Î) öΝßγ |¡à
Ρ r& $tΒuρ tβρá� ãèô±o„ 

   .، فهناك عالقة معنوية بين هذا الكالم والكالم الذي قبلة)١٠٧٣(�

ـــداء الحـــسن. ٣ ـــه مـــن حيـــث اللفـــظ : االبت االبتـــداء بكـــالم تـــم معنـــاه ولكنـــه متعلـــق بمـــا قبل

“ ¡ Ïµ‹Ïù �: والمعنـى؛ كاالبتــداء بقولــه تعــالى W‰èδ zŠÉ) −F ßϑù= Ïj9 �)فهنــاك عالقــة لفظيــة ومعنويــة )١٠٧٤ ،

≡y7Ï9  �: بين هذا الكالم والكالم الذي قبلة sŒ Ü=≈ tGÅ6 ø9$# Ÿω |=÷ƒ u‘ ¡ �)١٠٧٥(.  

                                                 

 .٢/٢٣٢نهاية القول المفيد: انظر) ١٠٧١(

 ). ٦(سورة البقرة آية)١٠٧٢(

 ). ٩(سورة البقرة، آية)١٠٧٣(

 ). ٢(سورة البقرة، آية)١٠٧٤(



  ٢٧١

االبتـداء بكـالم لـم يـتم معنـاه لـشدة تعلقـه بمـا قبلـه، أو أوهـم معنـى غيـر : االبتداء القبيح. ٤

tΒuρ ßøt$  �:المعنـــى المـــراد، أو فيـــه ســـوء أدب مـــع اهللا، كاالبتـــداء بقولـــه تعـــالى wΥ t ÏOθ ãèö7yϑÎ/ � بعـــد 

#) �:الوقف على قوله تعالى þθ ä9$s% uρ ÷βÎ) }‘ Ïδ āω Î) $oΨ è?$ uŠym $u‹÷Ρ  �:، أو االبتداء بقوله تعالى)١٠٧٦(� ‰9$#‘

¨βÎ) ©!$# uθ èδ ßxŠÅ¡yϑø9$# ◌َ� بعد الوقف على قوله تعالى :� ô‰s) ©9 t�x
 Ÿ2 š Ï% ©!$# (# þθ ä9$s% �  وال بد

ـــــبعض هكـــــذا ـــــة بعـــــضها ب (ô‰s  �: مـــــن وصـــــل أجـــــزاء اآلي ©9 t�x
 Ÿ2 š Ï% ©!$# (# þθ ä9$s% ¨βÎ) ©!$# uθ èδ 

ßxŠÅ¡yϑø9$# ß ø⌠ $# zΝtƒ ó� tΒ 4 �)حتى يتم المعنى ويحسن الوقف عليها واالبتداء بما بعدها)١٠٧٧ ، .  

جائز مع تفاوت الحسن فيما بينهـا، وحكـم االبتـداء : لحسنوحكم االبتداء التام والكافي وا
ًالقبيح غير جائز، واذا كان متعمدا فيما فيه معنى الشرك، أو فيـه سـوء أدب مـع اهللا فإنـه يـؤدي  ٕ

  .إلى الكفر والعياذ باهللا

  : تنبيه

قد يتوهم بعض المبتدئين أنه يحسن االبتداء من أول األجزاء، أو األحزاب، أو : ًأوال
ًباع مطلقا، ويظنون أن كل ابتداء من هذه المواضع هو ابتداء تام، وهذا يصح غالبا، لكن ليس األر ً

ًدائما، إذ العمدة في الوقف واالبتداء هو الفهم لمعنى كالم اهللا عز وجل، وهذا يحتاج إلى شيئ من 
 قد تم قبلها، إن لم يكن المعنىالنحو واإلعراب، فال مسوغ لالبتداء بمثل هذه المواضع بعد القطع 

ًويستحسن أن يعود القارئ إلى الوراء قليال فيبتدئ من موضع تم فيه المعنى وليس له تعلق بما 
  .)١٠٧٨(قبله ويحسن االبتداء به

                                                                                                                                 

 ). ٢(سورة البقرة، آية)١٠٧٥(

 ). ٢٩(سورة األنعام، آية)١٠٧٦(

 ). ١٧(سورة المائدة ، آية)١٠٧٧(

-١/٣٩٤(هدايـة القـاري : انظـر .المرصفي هذه المسألة بشيء مـن التفـصيلوقد بحث الدكتور )١٠٧٨(

٤٠١ .( 



  ٢٧٢

 بخصوص االبتداء بالذي والذين، فقد وضع اإلمام الزركشي قاعدة في هذه المسألة :الثاني
ًيه الوصل بما قبله على أنه نعتا له، والقطع أن جميع ما في القرآن من الذي والذين يجوز ف: وهي

  :على أنه خبر مبتدأ إال في سبعة مواضع، فإن االبتداء بها هو المعين

%tÏ �:  قوله تعالى:األول ©!$# ãΝßγ≈oΨ÷� s?#u |=≈tGÅ3ø9$# …çµtΡθè=÷Gtƒ ¨,ym ÿÏµÏ?uρŸξÏ? �) ١٠٧٩(.  

�÷tÏ%©!$# ãΝßγ≈uΖ �:  قوله تعالى:الثاني، والثالث s?#u |=≈tGÅ3ø9$# …çµtΡθèù Ì�÷ètƒ $yϑx. tβθèùÌ�÷ètƒ 

öΝèδu!$oΨö/r& ( �) ١٠٨٠(.  

  .)١٠٨١ šÏ%©!$# tβθè=à2ù'tƒ (#4θt/Ìh�9$# �) �: قوله تعالى:الرابع

 /tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u (#ρã�y_$yδuρ (#ρß‰yγ≈y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# ôΜÏλÎ;≡uθøΒr'Î �:  قوله تعالى:الخامس

öΝÍκÅ¦à
Ρr& uρ ãΝsàôãr& ºπy_u‘yŠ y‰ΨÏã «!$# 4  �) ١٠٨٢(.   

tÏ%©!$# šχρç�|³øt �:  قوله تعالى:السادس ä† 4’n?tã öΝÎγÏδθã_ãρ 4’n<Î) zΝ̈Ψyγy_ �) ١٠٨٣(.  

tÏ%©!$# tβθè=Ïϑøt �: قوله تعالى: السابع s† z ö̧�yèø9$# ôtΒuρ …çµs9öθym tβθßsÎm7|¡ç„ Ï‰ôϑpt¿2 öΝÍκÍh5u‘ 

tβθãΖÏΒ÷σãƒuρ ÏµÎ/ �) ١٠٨٤(.  

                                                 

 ). ١٢١(، اآليةالبقرةسورة ) ١٠٧٩(

 . )٢٠(، واألنعام)١٤٦(، اآليةالبقرةسورة ) ١٠٨٠(

 ). ٢٧٥(، اآليةالبقرةسورة ) ١٠٨١(

 ). ٢٠(، اآليةالتوبةسورة ) ١٠٨٢(

 ). ٣٤(، اآليةالفرقانسورة ) ١٠٨٣(

 . )٧(، اآليةغافرسورة ) ١٠٨٤(



  ٢٧٣

ب عدم جواز وصل هذه المواضع بما قبلها؛ ألن الكالم فيها مستأنف وال عالقة له بما وسب
قبله ال من حيث اللفظ وال من حيث المعنى، والوصل فـي بعـضها يـوهم معنـى غيـر المعنـى المـراد، 

  .)١٠٨٥(أو يؤدي إلى فساد المعنى 

  المبحث الثاني

  همزتي الوصل والقطع وأحكام البدء بهما

*   *   *  

  همزة الوصل وحكم االبتداء بها: طلب األولالم

هي همزة زائدة تقع في أول الكلمة، تثبت في البدء، وتسقط فـي : تعريف همزة الوصل: ًأوال
  .الدرج، وتوجد في األفعال واألسماء والحروف

ألنــه يتوصــل بواســطتها إلــى النطــق بــالحرف الــساكن الواقــع فــي أول : وســميت بهــذا االســم
  .ل في االبتداء أن يكون بالمتحركالكلمة، ألن األص

توجـد همـزة الوصـل فـي الفعـل الماضـي وفعـل : وجودها في األفعال وحركة البدء بها: ثانيأ
  .األمر، وال توجد في الفعل المضارع

  . فتكون في الخماسي والسداسي فقط:في الماضي. ١

<: " نحـــو ففـــي الخماســـي u� tI ø% “3، و#$ y‰tGôã$#نحـــو" ، واشـــترى :"> u� tI ø% :        فـــي قولـــه تعـــالى"#$

� # |¤tã βr& tβθä3 tƒ Ï‰s% z> u� tI ø% $# öΝßγ è= y_r& ( �)و)١٠٨٦ ،� z> u� tI ø% $# uρ ß‰ôãuθ ø9$# ‘,ysø9$# �)ونحــــــــــو)١٠٨٧ ،   :

"3“ y‰tGôã$#"فـــــــــــــــي قولـــــــــــــــه تعالــــــــــــــــى : � Çyϑsù 3“ y‰tGôã$# y‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ …ã& s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠÏ9r& �) ١٠٨٨(،       

                                                 

وقـــف واالبتـــدا، المنـــار الهـــدى فـــي : وانظـــر) ٣٥٨-١/٣٥٧.(البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن: انظـــر) ١٠٨٥(
 . )١/٢٢(لألشموني، طبعة دار المصحف

 ).١٨٥(سورة األعراف، آية) ١٠٨٦(

 ).٩٧(سورة األنبياء، آية) ١٠٨٧(

 ).١٧٨(سورة البقرة، آية) ١٠٨٨(



  ٢٧٤

“"و u� tI ô© ــــــــــه تعــــــــــالى"#$ “βÎ) ©!$# 3¨ �:  فــــــــــي قول u� tI ô© $# š∅ ÏΒ š ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# óΟßγ |¡à
Ρ r& Νçλ m;≡ uθ øΒr& uρ 

�χr' Î/ ÞΟßγ s9 sπ ¨Ψ yfø9$# 4 � )١٠٨٩(.  

 فـي قولـه "استـسقى: "كــ" استسقى، واستكبر، واسـتطعم، واستنـصر: "نحـو: وفي السداسي

(ÏŒÎ �: تعــــــــالى uρ 4’ s+ ó¡oKó™ $# 4† y›θ ãΒ  Ïµ ÏΒöθ s) Ï9 �) تعــــــــالىفــــــــي قولــــــــه " اســــــــتكبر"، و)١٠٩٠:� $̈Βr& uρ 

š Ï% ©!$# (#θ à
 s3ΖtF ó™ $# (#ρç� y9 õ3 tF ó™ $# uρ óΟßγ ç/ Éj‹ yèãŠsù $¹/# x‹ tã $VϑŠÏ9r& �)في قوله تعالى"استطعم"، و)١٠٩١      :

�  # ¨Lym !# sŒÎ) !$u‹s? r& Ÿ≅÷δ r& >π tƒ ö�s% !$yϑyèôÜ tGó™ $# $yγ n= ÷δ r& (# öθ t/ r' sù βr& $yϑèδθ à
 Íh‹ŸÒ ãƒ �) استنــــصر" ، و)١٠٩٢" 

# �:ىفي قوله تعال sŒÎ*sù “ Ï% ©!$# …çνu� |ÇΨ tF ó™ $# Ä§øΒF{ $$Î/ …çµ äz Î� óÇ tF ó¡o„ 4 �) ١٠٩٣(.   

  .وتكون في األمر الثالثي، والخماسي، والسداسي: في فعل األمر. ٢

فــي قولــه "  اعلــم: "؛ كـــ"اعلــم، واضــرب، واخــرج، وانظــر، واقتــل، وادع: " نحــو: ففــي الثالثــي

=öΝn �:تعــــالى ÷æ $# uρ ¨βr& ©!$# î“ƒ Í• tã ×Λ Å3 ym �)ــــه تعــــالى" اضــــرب"، و)١٠٩٤ �ñUÎ �:فــــي قول ôÑ $# uρ Μçλ m; 

WξsẄΒ �)فـــــــــــــــي قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى" اخـــــــــــــــرج"، و)١٠٩٥ :�  ól ã�÷z $$sù y7̈Ρ Î) zÏΒ t Ì�Éó≈ ¢Á9$# �)١٠٩٦(       ،

                                                 

 ).١١١(سورة التوبة، آية) ١٠٨٩(

 ).٦٠(سورة البقرة، آية) ١٠٩٠(

 ).١٧٣(سورة النساء، آية) ١٠٩١(

 ).٧٧(سورة الكهف، آية) ١٠٩٢(

 ).١٨(سورة القصص، آية) ١٠٩٣(

 ).٢٦٠(سورة البقرة، آية) ١٠٩٤(

 ).١٣(، والزمر)٣٢(سورة الكهف، آية) ١٠٩٥(

 ).١٣(سورة األعراف، آية) ١٠٩٦(



  ٢٧٥

ö�ÝàΡ �:فــي قولــه تعــالى" انظــر"و $# y# ø‹x. tβρç� tI ø
 tƒ ’ n? tã «!$# z> É‹ s3 ø9$# ( �) فــي قولــه " اقتــل"، و)١٠٩٧

öΝèδθ �: تعــالى è= çGø% $# uρ ß]øŠym öΝèδθ ßϑçGø
 É) rO 4 �) فــي قولــه تعــالى" ادع"، و)١٠٩٨ :� (#θ ä9$s% äí÷Š$# $uΖs9 

y7−/ u‘ �)١٠٩٩(.  

#):" كــــ" انطلـــق، وانتـــه، وانتظـــر: " أمـــا فـــي فعـــل األمـــر الخماســـي؛ فنحـــو þθ à) Î= sÜΡ فـــي قولـــه " #$

#) �: تعـــــالى þθ à) Î= sÜΡ $# 4’ n< Î) 9e≅Ïß “ ÏŒ Ï]≈ n= rO 5=yèä© �) و)١١٠٠ ،"#θ ßγ tFΡ θ#) �: قولـــــه تعـــــالىفـــــي"#$ ßγ tFΡ $# 

# Z� ö� yz öΝà6 #)"،  و)١١٠١(� 4 9© ÿρã�ÏàtGΡ #) %È≅è �: في قوله تعالى" #$ ÿρã�ÏàtGΡ $# �)١١٠٢ (.  

™çνö�Éfø↔tGó: "، كــ"استأجر، واستغفر، واسـتهزء: " وأما فعل األمر السداسي؛ فنحو فـي قولـه " #$

/ÏMt �: تعـــالى r' ‾≈ tƒ çνö�Éfø↔tGó™ 
�Ï"، و )١١٠٣(� ) #$ øótGó™ θ#)  � :فـــي قولـــه تعـــالى" #$ ä9$s% $tΡ$t/ r' ‾≈ tƒ ö�Ï
 øótGó™ $# 

$uΖs9 �)فــــي قولــــه تعــــالى" اســــتهزءوا"، و)١١٠٤ :� È≅è% (# ÿρâ Ì“öκtJ ó™ $# āχÎ) ©!$# Ól Í� øƒ èΧ $̈Β šχρâ‘x‹ øt rB 

  .)١١٠٧(، وسماعية)١١٠٦( أما األسماء فتكون همزة الوصل فيها قياسية)١١٠٥(�

                                                 

 ).٥٠(سورة النساء، آية) ١٠٩٧(

 ).٩١(سورة النساء، آية) ١٠٩٨(

 ).٦٨(سورة البقرة، آية) ١٠٩٩(

 ).٣٠(مرسالت، آيةسورة ال) ١١٠٠(

 ).١٧١(سورة النساء، آية) ١١٠١(

 ).١٥٨(سورة األنعام، آية) ١١٠٢(

 ).٢٦(سورة القصص، آية) ١١٠٣(

 ).٩٧(سورة يوسف، آية) ١١٠٤(

 ).٦٤(سورة التوبة، آية) ١١٠٥(



  ٢٧٦

   ).١١٠٩(، وفي أيمن)١١٠٨(لالموأما في الحروف فال توجد همزة الوصل إال في ا

أحكام االبتداء بهمزة الوصل في  أجمل الحافظ ابن الجزري :حكم االبتداء بهمزة الوصل 
  :بقولهاألفعال واألسماء 

ّوابدأ بهمز الوصل من فعل بضم     إن كان ثالث من الفعـل يضم َ َُ ٌ ِ ٍ ِْ ِْ
  

ُواكسره حال الكسر والفتح وفي     األسماء غير الالم كسرها و ْ   فيِ

)١١١٠(ع اثنينــرأة واسم مــرئ واثنين   وامـــٍابن مع ابنة ام
  

                                                                                                                                 

، كمـا فـي قولـه )اخـتالف: (، نحوففي الخماسيوتكون في مصدر الفعل الخماسي، والسداسي؛ )١١٠٦(
ِإن فــي اخــتالف�: تعــالى ِ ِْ ِ الليــل والنهــار ِ َ  َ ِ ْ�]ِوال تهنــوا فــي � :، كمــا فــي قولــه تعــالى)ابتغــاء(و] ٦: يــونس ُ ِ َ َ

ِابتغــاء القــوم ْ َ ْ ِ َِ ِافتــراء عليــه� :، كمــا فــي قولــه تعــالى)افتــراء(و] ١٠٤: النــساء[�ْ ِْ َ َ ً َ ] ١٣٨مــن اآليــة: األنعــام[�ْ
ٍ والله عزيـز ذو انتقـام�: ، كما في قوله تعالى)انتقام(و َ ِْ ُ ٌ ِ َ ُ  أمـا ]٤٧:ٕ، وابـراهيم٩٥:، والمائـدة٤: آل عمـران[)َ

ـــسداسي ـــي ال ً واســـتكبروا اســـتكبارا�: ، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى)ًاســـتكبارا: (؛ فنحـــوف َ َْ ِْ ْ ُْ َ ] ٧مـــن اآليـــة: نـــوح[�َ
َومــــا كــــان اســــتغفار إبــــراهيم ألبيــــه إال عــــن موعــــدة وعــــده �: كمـــا فــــي قولــــه تعــــالى ، )اســــتغفار(و َ ََ ََ ٍَ ِ ِ ِِ ِ ِْ َْ َْ  ِ ِ َ َ ُْ ََ ْ ا َ

ُإياه ِ�]١١٤من اآلية: التوبة.[ 

ابن، وابنة، واثنان، واثنتان، : (أما السماعية ففي عشر كلمات؛ سبعة منها وردت في القرآن هي)١١٠٧(
على رأي -، وابنم، واست، ايمن التي للقسم: (، وثالثة وردت في كالم العرب، وهي)وامرؤ، وامرأة، واسم

 ) .-ًمن عدها اسما

الـذي، ، واللـذان، والـذين، والتـي، والالتـي، : (الالم الزائدة الالزمـة نحـو: األول: وهي ثالثة أنواع)١١٠٨(
: نحــو) أل التعريــف: (الــالم الزائــدة غيــر الالزمــة، وهــي المعروفــة بـــ: ، والثــاني)والالئــي، واليــسع، ونحوهــا

َالمـــسلمين ِإن �: الـــالم الموصـــولة كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى: ، والثالـــث)الـــسماء واألرض، والجبـــال ونحوهـــا( ِ ِ ْ ُ ْ
ــصابرات  ــصادقين والــصادقات والــصابرين وال ــات والقــانتين والقانتــات وال ِوالمــسلمات والمــؤمنين والمؤمن ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ   َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِْ ُْ ُ َ ُْ

والخاشــــعين والخاشــــعات والمتــــصدقين والمتــــصدقات والــــصائمين والــــص َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُْ ْ ْ َْ ْائمات والحــــافظين فــــروجهم َ ُُ َ َُ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ
ِوالحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ِ  ِ ِ  ِ َِ َ َ ًَ ََ َ  َ ِ َ   ].٣٥:األحزاب[ �ْ

على رأي من عد) ١١٠٩( ْ  ).١/٤٨٩هداية القارى: ينظر. (ًحرفا وهو رأي ضعيف) ايمن(َ

 .)١١٦-١١٥ص(الصباغ: شرح المقدمة الجزرية، بتعليق)١١١٠(



  ٢٧٧

ُوحكم االبتداء بها كما يفهم من األبيات هو أن همزة الوصل في األفعال يبدأ بها بالضم إذا 
ًكان ثالث الفعل مضموما ضما الزما، وما عدا ذلك فيبدأ بها بالكسر إذا كان ثالث الفعل مفتوحا أو  ً ً ً

ًوما ضما عارضا نحوًمكسورا،أو مضم ً ً:�#θà±øΒ$#في قوله تعالى�،:� Èβr& (#θà±øΒ$# �)ألن ) ١١١١ ،

ُامشيوا، فنقلت ضمة الياء إلى الشين بعد تقدير سلب حركتها، فأصبحت الياء والواء : أصلها ِ

) ابنوا، وامضوا، وائتوا: (، ومثلها�#$θà±øΒ#�: ساكنتين، فحذفت الياء اللتقاء الساكنين فصارت الكلمة

  .نحوهاو

فيبدأ بها بالكسر : وكذلك األسماء السماعية) ال: (أما في األسماء القياسية غير المحالة بـ
  .ًوجوبا

  .)١١١٢(ًوكذلك الحروف فيبدأ بهما بالفتح وجوبا) ال: (أما االسم المحلى بـ

*   *   *  

  :همزة القطع : المطلب الثاني

  .وصل والوقفهي الهمزة األصلية التي تثبت في ال: تعريفها: ًأوال

ًوهي ثابتة رسما، وتكون في األفعال واألسماء والحروف، وتكون في البدء وفي الوسط وفي 
  .الطرف، وتقبل جميع الحركات

توجد همزة القطع في أوائل : مكان وجود همزة القطع المبدوء بها مع بيان حركتها: ًثانيا
ٕضارع، وذلك حسب حركتها، واليك وفي الفعل الم، الفعل الماضي الثالثي والرباعي ومصدريهما

  :تفصيل ذلك

  : وتوجد في المواضع التالية: همزة القطع المفتوحة .١

                                                 

 .)٦(يةسورة ص، آ)١١١١(

 .الفتح والكسر: ففيها الوجهان) ايمن(ما عدا )١١١٢(



  ٢٧٨

َأخذ، وأكل، وَأمر: (الفعل الماضي الثالثي المبني للمعلوم نحو) أ(   �: كما في قوله تعالى) َ

ô‰s% uρ x‹s{r& ö/ä3s)≈sV‹ÏΒ �) ١١١٣(وقوله تعالى،:� !$tΒuρ Ÿ≅x.r& ßìç7¡¡9$# āωÎ) $tΒ ÷ΛäøŠ©.sŒ �)وقوله )١١١٤،

  ، )١١١٥(� ) /ö≅è% z÷s∆r& ’În1u‘ ÅÝó¡É)ø9$$Î �: تعالى

َْأخذ، وَأمر، وَأكل: (مصدر الفعل الماضي الثالثي نحو) ب( ْ : كما في قوله تعالى) ْ

š�Ï9≡x‹x.uρ� ä‹÷{r& y7În/u‘ !#sŒÎ) x‹s{r& 3“t�à)ø9$# }‘Éδuρ îπuΗÍ>≈sß 4 �)و)١١١٦،� tβ% x.uρ ã�øΒr& «!$# »ωθãèø
 tΒ  

?šχθè=à2ù's �و ،)١١١٧(� uρ y^#u�—I9$# Wξò2r& $tϑ©9 �) وقد تأتي الهمزة مكسورة في مثل هذا . )١١١٨

  . النوع، وسيأتي بيانه

َأحسن، وَأكرم، وَأرسل: (الفعل الماضي الرباعي المبني للمعلوم نحو) ت( َ َْ َ َ ْ َ كما في قوله ) ْ

uŠsù ú†În1(ãΑθà �:وقوله تعالى ،)١١١٩(� ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒçΡ t�ô_r& ôtΒ z|¡ômr& ¸ξyϑtã‾$ �: تعالى u‘ 

ÇtΒt�ø. r& �)وقوله تعالى ،)١١٢٠ :� uθèδ ü”Ï% ©!$# Ÿ≅y™ö‘r& …ã&s!θß™u‘ 3“y‰ßγø9$$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ysø9$# …çνt�Îγôàã‹Ï9 

’n?tã ÈÏd‰9$# Ï&Íj#ä. 4 �)١١٢١(.  

                                                 

 .)٨(، آيةالحديدسورة )١١١٣(

 .)٣(، آيةالمائدةسورة )١١١٤(

 .)٢٩(، آيةاألعرافسورة )١١١٥(

 .)١٠٢(، آيةهودسورة )١١١٦(

 .)٤٧(، آيةالنساءسورة )١١١٧(

 .)١٩(، آيةالفجرسورة )١١١٨(

 .)٣٠(، آيةالكهفسورة )١١١٩(

 .)١٥(، آيةالفجرسورة )١١٢٠(

 .)٢٨(، آيةالفتحسورة )١١٢١(



  ٢٧٩

َْأرسل، وَأنذر، وَأحسن: (فعل األمر من الرباعي نحو) ث( ِ ِ ِْ ْ ْْ  &βr÷ �: له تعالىكما في قو) ْ

ö≅Å™ö‘r& $uΖyètΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜu�ó�Î) �) ١١٢٢(و ،� ÷βr& Í‘É‹Ρr& }¨$̈Ζ9$# � )وقوله تعالى)١١٢٣ ،:� Å¡ômr&uρ 

!$yϑŸ2 z|¡ômr& ª!$# š�ø‹s9Î) �) ونحوه)١١٢٤ ، .  

َُأقتل، وَأنظر، وَأعمل، وَأشكر(: الفعل المضارع نحو) ج( ْ َ ْ ُ ْ ُ  tΑ$s%uρ � : كما في قوله تعالى)ْ

Üχöθtãö�Ïù þ‘ÏΡρâ‘sŒ ö≅çFø% r& 4y›θãΒ �)١١٢٥(وقوله تعالـى،:� tΑ$s% Éb>u‘ þ’ÎΤÍ‘r& ö�ÝàΡr& š�ø‹s9Î) �)١١٢٦ ( 

 &Éb>u‘� ûÍ_ôãÎ—÷ρr& ÷βr& t�ä3ô©r:، وقوله تعالى)١١٢٧(� &ΟçFΡr& tβθä↔ÿƒÌ�t/ !$£ϑÏΒ ã≅yϑôãr �:وقوله تعالى

š�tFyϑ÷èÏΡ �) ونحوه)١١٢٨ ،.  

  :لمواضع التاليةهمزة القطع المكسورة وتوجد في ا .٢

ٕإفك، واذن، واثم(مصدر الفعل الماضي الثالثي نحو) أ( ِٕ ْ  �:          كما في قوله  تعالى) ِ

ΝèδθãΒt“yγsù ÂχøŒÎ*Î/ «!$# �) ١١٢٩(و ،� βθä9θà) uŠ|¡sù !# x‹≈yδ Ô7øùÎ) ÒΟƒÏ‰s% �)و  ،)١١٣٠� Çyϑsù 

§�äÜôÊ$# u� ö�xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã Iξsù zΝøOÎ) Ïµø‹n=tã �) وه، ونح)١١٣١.  

                                                 

 .)١٧(، آيةالشعراءسورة )١١٢٢(

 .)٢(، آيةيونسسورة )١١٢٣(

 .)٧٧(، آيةالقصصسورة )١١٢٤(

 .)٢٦(، آيةغافرسورة )١١٢٥(

 .)١٤٣(، آيةاألعرافسورة )١١٢٦(

 .)٤١(، آيةيونسسورة )١١٢٧(

 .)١٩(، آيةالنملسورة )١١٢٨(

 .)٢٥١(، آيةالبقرةسورة )١١٢٩(



  ٢٨٠

 كما في قوله )ٕإحسان، واصالح، إجرام(: مصدر الفعل الماضي الرباعي نحو) ب(

&7í$t6Ïo?$$sù Å∃ρã�÷èyϑø9$$Î/ í!#yŠr �:تعالى uρ Ïµø‹s9Î) 9≈|¡ômÎ*Î/ �)١١٣٢(وقوله تعالى ، :� āωÎ) ôtΒ t�tΒr& 

>πs%y‰|ÁÎ/ ÷ρr& >∃ρã�÷ètΒ ÷ρr& £x≈n=ô¹ Î) š÷t/ Ä¨$̈Ψ9$# �) ١١٣٣(، وقوله تعالى:� ö≅è% ÈβÎ) …çµçG÷ƒu�tIøù$# 

¥’n?yèsù ’ÍΓ#t�ô_Î) �) ١١٣٤(.  

  :همزة القطع المضمومة، وتوجد في المواضع التالية. ٣

ُِأخذ، ُأمر، ُأذن: (الفعل الماضي الثالثي المبني للمجهول نحو) أ( : كما في قوله تعالى) ِ

(#ρä‹Ï{é&� (#θè=ÏnFè%uρ Wξ‹ÏFø) s? �)وقوله تعالى ،)١١٣٥ :�  tβρß‰ƒÌ�ãƒ βr& (#þθßϑx.$y⇔tFtƒ ’n< Î) ÏNθäó≈©Ü9$# 

ô‰s% uρ (#ÿρâ÷É∆é& βr& (#ρã�à
õ3 tƒ ÏµÎ/ �) وقوله تعالى ،)١١٣٦: � tβÏŒé& tÏ%©#Ï9 šχθè= tG≈s)ãƒ öΝßγ‾Ρ r'Î/ (#θßϑÎ=àß  

�) ١١٣٧(.   

                                                                                                                                 

 .)١١(، آيةاآلحقافسورة )١١٣٠(

 .)١٧٣(، آيةالبقرةسورة )١١٣١(

 .)١٧٨(، آيةالبقرسورة )١١٣٢(

 .)١١٤(، آيةالنساءسورة )١١٣٣(

 .)٣٥(، آيةهودسورة )١١٣٤(

 .)٦١(، آيةاألحزابسورة )١١٣٥(

 .)٦٠(، آيةالنساءسورة )١١٣٦(

 .)٣٩(، آيةالحجسورة )١١٣٧(



  ٢٨١

كما في قوله ) ُأهلك، ُأوتي، ُأحكم(: الفعل الماضي الرباعي المبني للمجهول نحو) ب(

 &θä9$s% Iωöθs9 š†ÎAρé#) � :وقوله تعالى ،)١١٣٨ Βr'sù ßŠθßϑrO (#θà6Î=÷δé'sù Ïπu‹Ïî$©Ü9$$Î/ �)̈$ � :تعالى

Ÿ≅÷WÏΒ !$tΒ š†ÎAρé& #y›θãΒ  �) ١١٣٩(، وقوله: � ë=≈tGÏ. ôMyϑÅ3ômé& …çµçG≈tƒ#u �) ١١٤٠(.  

:     كما في قوله تعالى) Äóré& ،M‹ÏΒé&uρ: (الفعل المضارع من الثالثي المزيد نحو) ت(

� tΑ$s% O$tΡr& Äóré& àM‹ÏΒé& uρ �)١١٤١(.  

 &tΒuρ ä—Ìh�t/é$! �: كما في قوله) &Ìh�t/é—(الفعل المضارع من الثالثي المضعف نحو) ث(

ûÅ¤ø
 tΡ �) ١١٤٢(.  

: وقد تأتي همزة القطع متوسطة ومتطرفة، ساكنة ومتحركة، فمثال الساكنة المتوسطة نحو

)�ø♣Î/ (9 �:كما في قوله تعالى�ø♣Î/ uρ 7's#©Üyè•Β �) (، والساكنة المتطرفة نحو)١١٤٣ :⋅Äh÷ yδ ( في قوله

  . )١١٤٤ (� ‘ø⋅Äh÷yδuρ $oΨs9 ôÏΒ $tΡÌ�øΒr& #Y‰x©u � :تعالى

                                                 

 .)٥(، آيةالحاقةسورة )١١٣٨(

 .)٤٨(، آيةالقصصسورة )١١٣٩(

 .)١(، آيةهودسورة )١١٤٠(

 .)٢٥٨(، آيةالبقرةسورة )١١٤١(

 .)٥٣(، آيةيوسف سورة)١١٤٢(

 .)٤٥(، آيةالحجسورة )١١٤٣(

 .)١٠(، آيةالكهفسورة )١١٤٤(



  ٢٨٢

قوله ) ُ، ومسؤول™Í←!$y≅، و™Αr'y: (ففيها جميع الحركات، المتوسطة نحو: أما المتحركة

  .)١١٤٦(� tβθä9θä↔ó¡̈Β (Νåκ̈ΞÎ � :، وقوله تعالى)١١٤٥(� ™tΑr'y™ 7≅Í←!$y � :تعالى

ٍبدَأ، وينشئ، وشيئ: (والمتطرفة نحو ُ  #$}ö≅è% (#ρç��Å™ †Îû ÇÚö‘F �: كما في قوله تعالى) ُ

(#ρã�ÝàΡ$$sù y#ø‹Ÿ2 r& y‰t/ t,ù= y⇐ø9$# 4 ¢ΟèO ª!$# à⋅Å´Ψãƒ nοr'ô±̈Ψ9$# nοt�ÅzFψ$# 4 ¨βÎ) ©!$# 4’n?tã Èe≅à2 &óx« 

Ö�ƒÏ‰s% �)١١٤٧(.  

 �:          نما وقعت، إال في كلمة واحدة هيالتحقيق أي: وحكم البدء بهذه بهمزة القطع

�‘Ïϑygõƒ−#uفي قوله تعالى:� @‘Ïϑygõƒ−# u @’Î1 t�tãuρ 3 ö≅è% uθèδ šÏ%©# Ï9 (#θãΖtΒ#u ”W‰èδ �Ö!$x
Ï©uρ 

  .نطقها بين الهمزة واأللف: ً فإن حكمها تسهيل الهمزة الثانية وجوبا عند حفص، وتسهيلها هو)١١٤٨(

*   *   *  

  : اجتماع همزتي الوصل والقطع في كلمة واحدة: لثالمطلب الثا

ًتجتمع الهمزتان في كلمة واحدة أحيانا، و قد تتقدم إحداهما على األخرى، ولكل صورة من 
ًهذه الصور حكما خاصا ً:  

إذا اجتمعت همزة الوصل والقطع في كلمة : تقدم همزة الوصل على همزة القطع: ًأوال
، فإذا -  وهذا ال يكون إال في األفعال- همزة القطع الساكنةواحدة، وتقدمت همزة الوصل على 

                                                 

 .)١(، آيةالمعارجسورة )١١٤٥(

 .)٢٤(، آيةالصافاتسورة )١١٤٦(

 .)٢٠(، آيةالعنكبوتسورة )١١٤٧(

 .)٤٤(، آيةفصلتسورة )١١٤٨(



  ٢٨٣

: وصلنا هذا الفعل بما قبله فإن همزة الوصل تسقط في الدرج وتبقى همزة القطع الساكنة نحـو

)(#θçGøp$# (في قوله تبارك وتعالى: � (#θä9$ s% (#θçGøp$# !$oΨÍ← !$t/$t↔Î/ βÎ) óΟçFΖä. tÏ%Ï‰≈|¹ �) ١١٤٩(.  

فإن همزة الوصل تثبت، وتستبدل همزة القطع بحرف مد يناسب حركة : هاأما إذا ابتدأ ب

؛ ألن حركة البدء بها هي الكسر كما تقدم، )ايتوا): (#$θçGøp#): (البدء بهمزة الوصل، فتصبح كلمة

ٕ، وان كان الحرف الثالث )١١٥٠(فتستبدل همزة القطع بياء مدية، وتمد حركتين بمقدار المد الطبيعي
ًمضموما ضما ال  �ÏjŠxσã‹ù=sù: ، في قوله تعالى�#$�Ïϑè?øτ: ًزما فتستبدل همزة القطع بواو مدية، نحـوً

“Ï% ©!$# zÏϑè? øτ$# …çµtFuΖ≈tΒr&  �)(، فتصبح كلمة)١١٥١Ïϑè? øτ$#) :(ُآوتمن.(  

هذه الصورة تحصل في : تقدم همزة القطع التي لالستفهام على همزة الوصل: ًثانيا
  :األفعال واألسماء ولكل حكمه

 فمعلوم أن وجود همزة الوصل في الفعل الماضي تكون في الخماسي :في األفعال. ١
أاتخذ، و اطلع، وافترى، واستكبر، : ( والسداسي منه، وقد اجتمعت الهمزتان في سبعة أفعال

وهمزة الوصل في هذه األفعال ال تكون إال مكسورة، فإذا دخلت عليها همزة ) واستغفر، واصطفى
ًتفهام، وهي مفتوحة بالطبع، فإن حذف همزة الوصل ال يحدث التباسا بين الخبر القطع التي لالس

 &ö≅è% öΝè?õ‹sƒªBr �:واالستفهام، فتحذف هذه الهمزة، وتبقى همزة القطع المفتوحة، كما في قوله تعالى

y‰ΖÏã «!$# #Y‰ôγtã �)وقوله تعالى: ، وقوله تعالى)١١٥٢ ، :� yìn=©Û r& |=ø‹tóø9$# �)لى وقوله تعا)١١٥٣:� 

                                                 

 .)٢٥(، آيةالجاثيةسورة )١١٤٩(

 ).٦، ٤، ٢(ًإال أن ورشا يمدها )١١٥٠(

 .)٢٨٣(، آيةالبقرةسورة )١١٥١(

 .)٨٠(، آيةالبقرة سورة)١١٥٢(

 .)٧٨(، آيةمريمسورة )١١٥٣(



  ٢٨٤

3“u�tIøùr& ’n?tã «!$# $¹/É‹x. �)١١٥٤(وقوله تعالى ، :�  |N÷�y9õ3tGó™r& ÷Πr& |MΖä. zÏΒ t,Î!$yèø9$# �) ١١٥٥( ،


Nö�x| �:وقوله تعالـــىøótGó™r& óΟßγs9 ÷Πr& öΝs9 ö�Ï
øótGó¡n@ öΝçλm; s9 t�Ï
øótƒ ª!$# öΝçλm; 4�) وقولـه تعالى)١١٥٦ ، :

� ’s∀sÜô¹ r& ÏN$oΨt7ø9$# ’n?tã tÏΖt6ø9$# �،)وقوله تعالــى)١١٥٧ ،:      � öΝßγ≈tΡõ‹sƒªBr& $‡ƒÌ�÷‚Å™ ÷Πr& ôMxî#y— 

ãΝåκ÷]tã ã�≈|Áö/F{$# �)١١٥٩(، وليس في القرآن غير هذه المواضع السبعة)١١٥٨(.  

وفي ) ال: (ال تدخل همزة القطع التي لالستفهام إال على االسم المحلى بـ: في األسماء. ٢
وبقاء همزة ) ال: (ألن حذف همزة الوصل من بداية االسم المحلى بـهذه الحالة تثبت الهمزتان؛ 

  .القطع يجعل االستفهام يلتبس بالخبر، ويتعذر التفريق بينهما، وفي هذه الحالة يجوز فيها وجهان

أي نطقها مسهلة بين الهمزة : أن تثبت همزة القطع مفتوحة، وتسهل الهمزة الثانية: األول
  .واأللف مع القصر

أن تثبت همزة القطع، وتستبدل همزة الوصل بألف مد، وبما أن هذا المد يتبعه : الثاني
ًساكن فيصبح مدا الزما، ويسمى هذا المد   . مد الفرق، وقد تقدم بيانه في باب المدود: ً

كل منها ) ≈t↔ø9!#u(، و)u#!!(، و)øt�Ÿ2©%!!#u(وقد وقعت هذه الصورة في ثالث كلمات

ث منها في سورة يونس، واثنتان في سورة األنعام، وواحدة في سور النمل، وقع ثال: تكررت مرتين

                                                 

 .)٨(، آيةسبأسورة )١١٥٤(

 .)٧٥(، آيةصسورة )١١٥٥(

 .)٦(، آيةالمنافقونسورة )١١٥٦(

 . )١٥٣(، آيةالصافاتسورة )١١٥٧(

 ). ٦٣(سورة ص، آية ) ١١٥٨(

المواضـــع الخمـــسة األولـــى متفـــق عليهـــا عنـــد جميـــع القـــراء، وأمـــا الموضـــعان اآلخـــران فمختلـــف ) ١١٥٩(
أهــا بعــضهم بكــسر الهمــزة علــى اإلخبــار ال علــى اإلســتفهام، أمــا حفــص فقرأهــا بفــتح الهمــزة فيهمــا، فقــد قر

 .٢/٥٠١هداية القاري : انظر. على اإلستفهام، فتكون جميع المواضع عند حفص لإلستفهام



  ٢٨٥

: ، وقوله تعالى)١١٦٠( في موضعين � #$}ö≅è% Èøt�Ÿ2©%!!#u tΠ§�ym ÏΘr& È÷u‹sVΡW �: وهي قوله تعالى

�  ö≅è% ª!!#u šχÏŒr& öΝä3s9 �) و)١١٦١ ،� ª!!#u î�ö�yz $̈Βr& šχθä.Î� ô³ç„ �) وقوله تعالـى ،)١١٦٢: � 

z≈t↔ø9!#u ô‰s%uρ ΛäΨä. ÏµÎ/ tβθè=É∨÷ètGó¡n@ �)و ،)١١٦٣ � z≈t↔ø9!#u ô‰s% uρ |MøŠ|Átã �) ١١٦٤(.  

 #$!© tΑ$s% 4y›θãΒ $tΒ ΟçGø⁄Å_ ÏµÎ/ ã�ósÅb¡9$# ( ¨βÎ) �:  في قوله تعالى��ã�ósÅb¡9$#: واما كلمة

ÿ…ã&é# ÏÜö6ãŠy™ ( �) زة مفتوحة حال االبتداء ً، فإن حفصا قرأها بهمزة وصل على اإلخبار، وبهم)١١٦٥

، فيما الحقها أبو عمرو البصري، وأبو جعفر المدني بالكلمات الست السابقة )ال: (ألنها محالة بـ
  .وتأخذ حكمه

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .)١٤٤و١٤٣(تانياآل، األنعامسورة )١١٦٠(

 .)٥٩(، آيةيونسسورة )١١٦١(

 .)٥٩(، آيةالنملسورة )١١٦٢(

 .)٥١(ة، آييونسسورة )١١٦٣(

:  فـي قولـه تعـالى)الـسحر:(  كلمـةوهناك موضـع سـابع مختلـف فيـه، وهـو) ٩١(، آيةيونسسورة )١١٦٤(
ُ قال موسى ما جئـتم بـه الـسحر� ْْ  ِ ِ ُ ْ ِ َ َُ َ ، فقـد قرأهـا أبـو عمـرو بـن العـالء، وأبـو جعفـر ]٨١مـن اآليـة: يـونس[�َ

 .المدني بصيغة االستفهام على نحو ما مر بالتسهيل واإلبدال

 .)٨١(، آيةيونسسورة )١١٦٥(



  ٢٨٦

  الباب السابع

  الرسم العثماني وما يتعلق به من أحكام

*   *   *  

  الفصل األول

  جمع القرآن

*   *   *  

  المبحث األول

  مراحل جمع القرآن

 *   *   *    

ً محفوظا في الصدور، وكان �كان القرآن في زمن النبي :�عهد النبي: المطلب األول
ُ يكتبون بعض اآليات على العسب�بعض الصحابة ُ ْ

َِ، والرقاع)١١٦٦(  َ
ِ◌، واللخاف)١١٦٧( َ  َ  ما )١١٦٨(ِ

اس ًيتيسر لهم من آيات القرآن، لكن القرآن لم يكن مجموعا كله في صحيفة واحدة عند أحد من الن
   .�إال ما كان في بيوت النبي

*   *   *  

، بقي �بعد وفاة النبي: رضي اهللا عنهما- عهد أبي بكر الصديق وعمر: المطلب الثاني
 � إلى أن عزم � فترة من خالفة أبي بكر الصديق �األمر على ما كان عليه في حياة النبي

ْعلى جمع القرآن خشية موت الحفظة، فقد روى البخاري بسنده عن َ َ زيد بن ثابت قالُ َ ٍ ِِ َ ِ ْ ْ بعث إلي : َ َِ َ َ َ
ٍَأبو بكر لمقتل َأهل اليمامة وعنده عمر فقال َأبو بكر ٍْ َْ ُ ُ َ َ َُ َ َ ُْ َ َ َ َُ َ ْ ِ َ ِ ِْ ِ ِْ ََإن عمر َأتاني فقال: َ ِ َ َ َ ُ   إن القتل قد استحر َ:ِ َ َ ْ ْ َ َ َْ ْ  ِ

َيوم اليمامة بقراء القرآن واني َأخشى َأن ي َ َْ َ ْ ِٕ ُ َُ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ َ َ ٌستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها فيذهب قرآن َْ ْ ُْ ََ ََ ْ ْ ْ َْ ُ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َْ ِ ُ َ ْ
ُكثير، واني َأرى َأن تأمر بجمع القرآن، قلت ْ ُْ ِ ُْ ِٕ ْ َ ِ َ َُ َْ ْ َِ ٌ ِ ِكيف َأفعل شيئا لم يفعله رسول الله : َ  ُ ُُ َ ََ ُْ َْ ْ َ ً ْ َْ ْ َ ُ ؟ فقال عمر�َ َ ُ َ َ َ :

                                                 

ُالعسب)١١٦٦( ُ ْجريد النخل : ْ َ ُواحدها ، َ  ).٣/٦٦٨الغريب البن قتيبة.(َعسيب : ِ

َالرقاع) ١١٦٧(  :ِلرقعة بالضم واحدة  الرقاع   التي تكتب َ  ُ َ  ).١/١٠٦مختار الصحاح.(ْ

ِاللخاف)١١٦٨( َ  :ْحجارة بيض الواحدة لخفة  ).٢/٤٣١الفائق في غريب الحديث .(َ



  ٢٨٧

َهو والله خير، ف ٌْ َ ِ  َ َ َلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر ُ َ َ َ َ ُ َْ َُ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َْ َْ َ َُ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ  َ ِ ْ َ
ٌورَأيت في ذلك الذي رَأى عمر قال زيد ْ ُ َْ َ ََ ُ َ ََ ُ ِ ِ ِ َ ٍقال َأبو بكر: َ ْ َ ُ َ َوانك رجل شاب عاقل ال نتهمك قد كنت : َ َْ ُ ْ َ َ َُ ِ  َ ٌ ٌِ َ ُ َ َ  َِٕ

ْتكتب ال ُ ُ ِوحي لرسول الله َْ ِ ِ ُ َ َ ْ ٌ فتتبع القرآن فاجمعه قال زيد�َ ْ َْ َ َ َ َُ ْ َ َ ُْ ْ ْ ََ : َفوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما ِْ ٍَ َ َِ ْ ْ ِ ِ َِ ْ ََ َ َ َ َ
ُكان بَأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن قلت ْ ُْ ِ ُْ َ َِ ْ َ َْ ِ ِ َِ َ  َ َ ْ ِ َكيف تفعالن شيئا لم يفعله ر: َ ُْ َْ َ َْ َْ ً ْ َْ ِ َ َ ِسول الله َ ُ ُ قال َأبو �ُ َ َ

ٍبكر ْ ِهو والله خير فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر َأبي : َ َ َ َ َ ْْ َْ َ َُ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ   َ َِ ِ ِ ِِ  ُ  ْ َ ََ ٌْ َ َ ُ
ُبكر، وعمر ورَأيت في ذلك الذي رَأيا فتتبعت القرآن َأجمعه َ ُ َُ َ َْ ُ ُ َْ ُْ ْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ َ َ َ َ ٍ ِ من العسب والرقاع واللخاف وصدور ْ ُ َُ ُ َُ َ َِ ِ ِ َ  ِ ْ ْ

ِالرجال فوجدت في آخر سورة التوبة ِ َِ َ َْ َِ ُ ِ ُ ْ َ َ ِ  :� ô‰s)s9 öΝà2u!%y` Ñ^θß™u‘ ôÏiΒ öΝà6Å¡à
Ρr& � إلى َِ

َآخرها مع خزيمة ،َأو َأبي خزيمة فَألحقتها في سورتها،  َ َِ ُ ِ ُِ ْ ََ ْ َ ََ ْ َ َ َْ َْ ُ َ ُِ َ ُوكانت الصحِ  ْ َ َ ف عند َأبي بكر حياته حتى َ َ َ َ َُ ََ ٍ ْ ِ ْ ِ ُ
َتوفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر ََ َُ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ ْ ِْ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ َ َ " )١١٦٩(.  

*   *   *  

 كانت الدولة �وفي عهد عثمان بن عفان: �عهد عثمان بن عفان: المطلب الثالث
سالمية قد توسعت، ودخل في اإلسالم كثير من األعاجم الذين ال يتقنون العربية، واختلفوا في اإل

القراءة فطلب بعض الصحابة من الخليفة أن يجمع الناس على مصحف واحد، فأرسل إلى حفصة 
أم المؤمنين، يستأذنها في إرسال ما عندها من الصحف من أجل نسخها، فأرسلتها إليه، فأمر 

 بعد أن جمع المهاجرين واألنصار وجلة أهل اإلسالم وشاورهم في ذلك فاتفقوا على ما بنسخها،
 وطرح ما سواها، وأرسل إلى كل والية بمصحف �صح وثبت في القراءات المشهورة عن النبي 

ٍمن المصاحف التي تم نسخها، وأمر بحرق ما سواها، فقد روى البخاري بسنده عن َأنس بن مالك  ِ َ ْ َ ْ َ
َُأن ح  َذيفة قدم على عثمان وكان يغازي َأهل الشأم في فتح إرمينية وَأذربيجان مع َأهل العراق فَأفزع َ َْ َ َ َِ َ َِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ ُ ُ َِ َِ ََ َ َ َِ ْ ِ ْ َِْ  َ ِ َ ْ َ ْ

َحذيفة اختالفهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ َْ ُْ َُ َ َُ ْ ُْ ِيا َأمير المؤمنين َأدرك هذ: ْ ِ َِ ْ ِ ْ َ ِ ْ ُ ْ َ ُِه األمة قبل َأن يختلفوا َ َِ ْ َ ْ َ َْ َ  ُ ْ
َفي الكتاب اختالف اليهود والنصارى، فَأرسل عثمان إلى حفصة َأن َأرسلي إلينا بالصحف ننسخها  َ ُُ ْ ََ َ َ ََ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ِ ِ َِ َ َْ ْْ ْ َُ َ ْ َ  َ ِ ْ َْ ْ ِ َ

ُفي المصاحف ثم نردها إليك، فَأرسلت بها حفصة إلى ع ََ ُ َ َِ ِ َِ َ َْ ََ ُْ ْ ِ ِ ِ ِْ ََ  ُ َ َثمان، فَأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن ْ َ َْ ْ ْ ِْ ٍ َ َ ََ َ ِ َ َ َ ََ ْ

                                                 

ًري في كتاب األحكام، باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقال برقمرواه البخا) ١١٦٩( ً)٧١٩١.( 



  ٢٨٨

َالزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف وقال  َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ْ َْ ُ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ٍْ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ 
ِعثمان للرهط القرشيين الثالثة ِ ِ َِ  َ ُ َُ ْ ْ  َ ْ ُإذا اختلفت: ُ َْ َ َْ ِم َأنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان ِ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍِ ُِ ُُ ُْ َ ُْ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ ُْ َ َْ ْ ْ

َقريش فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى  َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َُ ُ ُ َ ُ َ َ َْ  ٍَ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ َُ 
ٍحفصة وَأرسل إلى كل ُأفق ُ ْ ُ َ َِ َ َ َْ َ ْ بمصحف مما نسخوا وَأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة َأو َ َ َ ٍُ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َُ َ ُ ِ ْ ْ ْ ُ َ َِ َِ ُ َ  َ ْ

َمصحف َأن يحرق َ ْ ُ َْ ٍ ْ ُ")١١٧٠(.  

وعلى هذا العمل انعقد إجماع الصحابة، وأصبح الرسم العثماني واجب االتباع، تحرم 
تحرم - رحمه اهللا- قال اإلمام أحمد"مخالفته، وهذا ما ذهب إليه األئمة األربعة، وأهل األداء، فقد 

وقد نقل الجعبري وغيره ...مخالفة خط المصحف العثماني في واو، أو ياء، أو ألف، أو غير ذلك
إجماع األئمة األربعة على وجوب اتباع مرسوم المصحف العثماني، وأجمع أهل األداء، وأئمة 

، وعلى هذا سار جميع )١١٧١("القراء على لزوم تعلم مرسوم المصاحف فيما تدعو إليه الحاجة
  :- رحمه اهللا- القراء،  يقول ابن الجزري

ْ    وقف لكل باتباع مارســــم   حذفا ثبوتا اتصاال في الكلم ْ ُِ ِ ِ َِ ًُ ً ًُ َُ ْ ِ ّ ٍ ْ ِ َ  

ِ    لكن حروف عنهمو فيها اختلف   كهاء أُنثى كتبت تاء فقف َِ ً ْ َ َ ُُ ُ ْ ٌ ُ ْ)١١٧٢(.  

  

  

  المبحث الثاني

  قواعد رسم المصحف

                                                 

 ).٤٩٨٨(رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، برقم) ١١٧٠(

ويجـــب التنبـــه إلـــى أن المـــصحف اإلمـــام ال يلغـــي بـــاقي ).٢٤٠-٢/٢٣٩(نهايـــة القـــول المفيـــد ) ١١٧١(
ُالقراءات، وانما هو رسم بطريقة تحت ٕمل جميع القراءات المختلفـة مـن غيـر نقـط أو تـشكيل، واذا وجـدوا أن ٕ

صورة الكلمة ال تحتمل أكثر من قراءة فرقوا كتابتها في المصاحف، فتكتب في كل مـصحف وفـق قـراءةة 
َ تجــري تحتهــا األنهــار�:معينــة؛ كقولــه تعــالى ََْ ْ َ َ َْ َ تجــري مــن تحتهــا �كتبــت فــي مــصحف مكــة]١٠٠التوبــة [�ِْ َ َ َْ ْْ ِ ِ

َاأل َنهارْ  . بزيادة من، وهي قراءة ابن كثير المكي، وكلتاهما قراءتان ثابتتان �ْ

 ).٥٦ص. (محمد الزعبي: طيبة النشر في القراءات العشر، بتحقيق) ١١٧٢(



  ٢٨٩

كتابـــة المـــصحف : الرســـم العثمـــاني؛ والرســـم العثمـــاني هـــو:  الرســـم، فيقـــصد بـــه إذا أطلـــق
، ورســـم حروفـــه فــي المـــصحف اإلمـــام الـــذي احـــتفظ بـــه لنفـــسه، �بالطريقــة التـــي ارتـــضاها عثمـــان 

: ، واصــطلح العلمــاء علــى تــسمية هــذا الرســم)١١٧٣(والمــصاحف التــي أرســلها إلــى األقطــار اإلســالمية
رســم عثمــان أو الرســم :  فيقولــون�الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان بالرســم العثمــاني؛ نــسبة إلــى 

  . )١١٧٤(العثماني؛ ألنه هو أول من أمر برسم المصحف بهذه الطريقة

ٍزيد بن ثابت، : "  قد أوعز إلى�سبقت اإلشارة في مقدمة هذا الفصل إلى أن عثمان وقد  ِ َ َ ْ َْ َ
َوعبد الله بن الزبير، وسعيد بن ا َْ ْ ْ َْ َِ َِ َ َِ َ َ  ،ٍلعاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام َ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ َْ َْ َْ َ  َ َ ِ َإذا -: وقال لهم- َ ِ

ْاختلفتم َأنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم،  َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ ََ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ  َ ُ َ ٍْ ِ ُِ ُُ ُ ُ َْ ُْ ْ ْ ْ َ َ ُ َ َ ْ
َُففعلوا َ َ")١١٧٥(.  

ً موافقا تمام الموافقة للمنطوق، من غير زيادة وال نقص، واألصل في المكتوب أن يكون
ًلكن المصاحف العثمانية أهمل فيها هذا األصل، فوجدت بها حروف كثيرة جاء رسمها مخالفا 

  .)١١٧٦("ألداء النطق ، وذلك ألغراض شريفة

رفعوا ف" التابوه: "بين كتابتها بالتاء أو الهاء" التابوت: "وقد اختلف الصحابة في كتابة كلمة
إنما أنزل القرآن على لسان قريش، وقال ابن " التابوت" فقال اكتبوها بلغة قريش �األمر إلى عثمان

  .)١١٧٧(خط المصحف، وخط تقطيع العروض: خطان ال يقاس عليهما: دستويه

                                                 

إنهـا أربعـة، :  اختلف في عدد المـصاحف التـي نـسخت وأرسـلت إلـى األقطـار اإلسـالمية، فقيـل) (١١٧٣
إنهــا :  والبــصرة، والــشام، وأبقــى الرابــع عنــده فــي المدينــة، وقيــلالكوفــة،: ًأرســل واحــدا منهــا إلــى كــل مــن

مكــة، والــيمن، والبحــرين، إضــافة إلــى األقطــار الثالثــة األولــى، : ًســبعة، وأرســل واحــدا منهــا إلــى كــل مــن 
 ).١/٢٤٠(البرهان في علوم القرآن: انظر.وأبقى السابع عنده

 .١٤٣بيدات صدراسات في علوم القرآن، للدكتور محمود ع:  انظر) (١١٧٤

 .وقد سبق تخريجه) ٤٩٨٨(ما رواه البخاري في حديث رقم: انظر) ١١٧٥(

 ).١/٢٥٥(مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني) ١١٧٦(

 ).١/٣٧٦(البرهان في علوم القرآن، للزركشي: انظر) ١١٧٧(



  ٢٩٠

والقواعد التي اتبعت في الرسم العثماني ست قواعد، هي الحذف، والزيادة، والهمز، والبدل، 
  . وما فيه قراءتانوالوصل والفصل،

*   *   *  

ويقصد به حذف بعض األحرف المنطوقة من الرسم؛ ويكون هذا : الحذف: المطلب األول
  :على األغلب في حروف العلة

  :تحذف األلف من ياء النداء، وهاء التنبيه، نحو: األلف: ًأوال

 )  óΟçFΡr'‾≈yδ ÏIωàσ‾≈yδ ،ãΛÏδ≡t�ö/Î*‾≈tƒ ،$pκš‰r'‾≈tƒ ÷É<̈Ζ9$#(  

 #$!» ÉΟó¡Î0 �:في قوله تعالى) اسم، ولفظ الجاللة، والرحمن: (   كما تحذف األلف من لفظ

Ç≈uΗ÷q§�9$# ÉΟŠÏm§�9$# � ،ومواضع )١١٧٨(ومن لفظ الكتاب وكل كتاب ما عدا أربعة مواضع ،

   .)١١٧٩(أخرى

                                                 

ــــاب�: المواضــــع األربعــــة هــــي) ١١٧٨( ٌلكــــل َأجــــل كت ََ ِ ٍِ  ــــا مــــن�، و]٣٨:الرعــــد[�ُ ْومــــا َأهلكن ِ َ ْ َ ْ َ ــــاب َ ــــة إال ولهــــا كت ٌ قري ََ ِ ٍَ َ َ ِ َْ
ٌمعلوم ُ ْ واتل ما ُأوحي إليك من كتاب ربك�، و ]٤:الحجر[�َ َ ِ َِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ٍ تلك آيات القرآن وكتاب مبـين�، و]٢٧:الكهف[�َ ِِ ُ ٍ َ ِ َِ ُْ ْ ُْ َ : لنمـل[�َ

 ].١من اآلية

  :تحذف األلف من الكتابة في المواضع التالية)١١٧٩(

َواسَأل القرية�: ألمر المخاطب في لفظ السؤال إذا سبقها واو أو فاء نحوفي فعل ا: ألف همزة الوصل .١ َْ ْ ِ ْ  وكذلك �َ
ُقـل َأتخـذتم �إذا كانت مكسورة قبل همـزة اسـتفهام نحـو ْ َ  ْ ٕ، أواذا كانـت سـاكنة ودخلـت علـى همـزة أصـلية هـي فـاء �ُ

ُُْوأتوا البيوت �:فعل وسبقها واو أو فاء نحـو ُ ْ ) مـن ألفـي همـزة وصـل وهمـزة اسـتفهام( تحـذف إحـدى األلفـين  كمـا�َ
ْقل آلذكرين �:إذا كانت همزة الوصل مفتوحة نحو َ َ  ْ   .ونحوها�ُ

َللذي ببكة �نحو)للتأكيد أوالجر( إذا سبقها الم : التعريف) أل(ألف . ٢  َ ِ َِ�    

: نحـو الكلمـة ألفات جمع المـذكر الـسالم، وجمـع المؤنـث الـسالم، وألـف التثنيـة مـا لـم تقـع متطرفـة فـي نهايـة. ٣
ـــارجـــ: (تكتــب) رجــالن يقتــتالن(، و)لحــتاالــصـ: (تكتــب) الــصالحات(، و)يــناالعلمـــ(، تكتــب)العــالمين( ) نالــن يقتتل

 .ويشار إلى األلف المحذوفة بألف صغيرة فوق الحرف الذي يسبق األلف

ََأنجينـ: (تكتب)أنجيناكم: ( نحوضمير الجماعة للمتكلم) نا( ألف  .٤ ْ َ ْ
ْكما َعلمنـ( تكتب ) اهعلمن( و)ُ ْ  َ

 ).ها



  ٢٩١

ً تحذف الياء من االسم المنقوص المنون رفعا وجرا نحو:الياء: ًثانياً◌  �  :   قوله تعالـى ً

Çyϑsù §�äÜôÊ$# u�ö�xî 8ø$t/ Ÿωuρ 7Š$tã �)١١٨٠(و ، � ôtΒuρ uθèδ ¥#÷‚tGó¡ãΒ È≅øŠ©9$$Î/ �)كما تحذف )١١٨١ ،

                                                                                                                                 

َُأَأنذرتهم :(تحذف األلف من ألفين متتاليتين في كلمة واحد نحو. ٥ َ ْ َ َُأُأنزل◌،ْ َ ِ  ).رءا ، ءأنزل، ءأنذرتكم(تكتب )َرأى، ْ

ٍضالل �: نحوألف الكلمات التي فيها المان. ٦ ٍظالل��َ َكاللة� �ِ  .�لةال، كلـال، ظلـاضلـ�: ً◌ تكتب�َ

ُفإن فـاءوا � حيث وقعا وأربعة مواضع هي�باءو� و� جاءو�ي أصلين مطردين فألف واو الجماعة. ٧ َ َْ : البقـرة[�ِ
ًوعتوا عتوا كبيرا�]٢٢٦من اآلية ًِ َ ُّ َُ َْ َوالذين سـعوا فـي آياتنـا�]٢١من اآلية: الفرقان[�َ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ �]َوالـذين �]٥مـن اآليـة: ســبأ ِ  َ

تبوُأوا الدار ََ�]٩من اآلية: الحشر[. 

ُفُأولئك عـسى اللـه َأن يعفـو عـنهم �:ت بعد الواو األصلية في موضع واحد هووكذلك حذف ْ ََ َ ََ َُ ْ ْ ُ  َ ِ أمـا ]٩٩اآليـة:النـساء[�َ
  .بعد الواو التي هي عالمة الرفع في األسماء الخمسة فال تكتب األلف

اســـحق،  ابـــرهيم، واســـمعيل، و (: أعجميـــة كانـــت أم غيـــر أعجميـــة نحـــوألـــف األســـماء التـــي يكثـــر اســـتعمالها. ٨
 ).ملك: وهرون، وعمرن، ولقمن، وسليمن، وصلح، وكذلك

 أما إذا تحرك ما قبل الهمزة ال تحـذف )ًماء( تكتب)ً◌ماءا( نحوألف النصب المنون إذا سبقها همز. ٩
  .)تبوءا، متكأ، ملجأ، خطأ((: األلف سواء كانت للنصب أو للتثنية نحو

َواطمـَأنوا بهـا �يثمـا وقعـت وكـذلك ح)ألملـئن(:، نحـواأللف التي هي صورة الهمـزة. ١٠ ِ  َ ْ  �و   ]٧اآليـة: يـونس [�َ
َاشمَأزت قلوب الذين ِ ُ ُُ ْ  َ ِهل امتألت �و] ٤٥اآلية: الزمر[�ْ ْ َ ْ ِ  ].٣٠اآلية: ّق[�َ

ََأيه المؤمنون�: من ثالثة مواضع هيألف أيها. ١١ ُ ِ ْ ُ ْ َ �]ُيا َأيـه الـساحر �و،]٣١اآليـة:النور ِ  َ   ،]٤٩اآليـة: الزخـرف[�َ
ــــثقالن �و ــــه ال َِأي َ  َ �]ــــرحمن ــــة: ال ــــك فــــي البرهــــان]. ٣١مــــن اآلي ــــتالوة )٣٩٧-١/٣٨٨(انظــــر تفــــصيل ذل ، وحــــق ال
  ). ١٥١-١٤٩ص(

َالـرحمنِ، إلــه، : ( نحــو:  كمـا تحـذف األلــف مـن بعـض الكلمــات كيفمـا وقعـت وحيثمــا وقعـت تحـذف.١٢ ْ 
ِالملئكــة، ذلــك، ُأولئــكَ، الــشيطن َِ ، الثمنيــة، النــصرى، األنهــر، وغيرهــا، كمــا الــسلطن، الــسموات، ةالثلثــة. َ

َِ◌ســيعلم الكفــار لمــن عقبــى الــدار �:تحــذف مــن كلمــات بعينهــا دون  نظائرهــا نحــو  َ ُ َْ ْْ َ ِ ُ  ُ ُ َ ْ ]. ٤٢اآليــة: الرعــد[�َ
 )١٥١-١٤٩ص(، وحق التالوة )٣٩٧-١/٣٨٨(انظر تفصيل ذلك في البرهان

 ).١٧٣(سورة البقرة، آية) ١١٨٠(

 .)١٠(سورة الرعد، آية) ١١٨١(



  ٢٩٢

ِأطيعون، اتقون، خافون، واعبدون: (ياء ضمير المتكلم العائدة على الرب جل جالله نحو ِ إال ما ) ِ

  .ونحوها� �‘Å_Uu:استثني منها، كما تحذف الياء إذا وقعت في موطن الدعاء مثــل 

، � ÏŠ$t7Ïè≈tƒ �، و� ÉΘöθs)≈tƒ �: وتحذف الياء من االسم المنادى المضاف إلى المتكلم نحو

  .ونحوها

، في )βθç7yδö‘$$sù:( ًكما تحذف الياء الزائدة اكتفاء بالكسرة منها على غير معنى النداء نحو

(ƒÎ−≈‘{ �: قوله تعالى uρ Èβθç7yδö‘$$sù �)(و) ١١٨٢�ô£o„و ،ÇtΒt�ø. r&(في قوله تعالى ،:� È≅ø‹©9$#uρ # sŒÎ) Î� ô£o„ � ،

(ãΑθà �: وقوله تعالى uŠsù ú†În1 u‘ ÇtΒt�ø. r& �) ١١٨٣ (.  

كما ) الحواريين، والنبيين(وتحذف الياء كذلك من كل يائين متتاليتين في كلمة واحدة، نحو

َ متكئين�تحذف الياء صورة الهمزة نحو ِ ِ  ًورئيا�:  ومن لفظ� Ï↔Å3−GãΒ �: فتكتب هكذا�ُ ْ ِ  فتكتب �َ

  .)١١٨٤( � ZƒöÍ‘uρ$ �: هكذا

ِإبراهيم�: كما تحذف الياء من لفظ َ ْ أينما  �(�Ο↵Ïδ≡t�ö/Î: في سورة البقرة فقط فتكتب هـــــكذا �ِ

  .وقعت في سورة البقرة

                                                 

 ). ٤٠(سورة البقرة، اآلية) ١١٨٢(

 ). ١٥و٤(الموضعان من سورة الفجر، اآليتان) ١١٨٣(

َلفـي عليـين �إال أنها تثبت فـي قولـه تعـالى)١١٨٤(  ِ ِ كمـا تثبـت اليـاءان إذا اتـصلتا بـضمير ، ]١٨اآليـة: المطففـين[�َ
، كمـا )ولـي( و) نحـي (:،أمـا إذا لـم تتـصل بـضمير فتحـذف إحـدى اليـائين نحـو)يحيـين(و، )حييـتم(، )يحييكم(نحو

، )سـيئات(:  بيائين حيث وقعت مفردة، أما في الجمع فتكتـب بيـاء واحـدة وهمـزة بـدون صـورة يـاء نحـو)سيئة(تكتب
  ).١٥٢ص(، وحق التالوة )٤٠٧-١/٣٩٨(البرهان : انظر .سيئاتكم (و



  ٢٩٣

 � :    إذا وقعت مع واو أخرى بقصد التخفيف كما في قولـه تحذف الواو: الواو: ًثالثا

tβ…âθtFó¡o„ و� ،� #ÿ…ãρù'sù � ًونحوها، كما حذفت من أربعة أفعال، تنبيها على سرعة وقوع الفعل

  . )١١٨٥(وسهولته على الفاعل، وشدة قبول المنفعل المتأثر به في الوجود 

ونحوها، كما تحذف  � È≅ø‹©9$# � :إذا أدغمت في مثلها نحو كلمة  تحذف الالم:الالم: ًرابعا

%tÏ �: الالم الثانية في أسماء اإلشارة ©!$# �)١١٨٦(،� Èβ#s%©!$#uρ �)١١٨٧(،� ÉL≈©9$#uρ �)ونحوها،وكذلك )١١٨٨ ،

     )١١٨٩ ("التعريف"،والمكتوب من الالمين الم ال � #$!» � تحذف الالم من لفظ الجاللة

 فتكتب )تأمننا(: تحذف إحدى النونين المتتاليتين من بعض الكلمات نحو: النون: ًخامسا

كما تحذف النون "، )١١٩١(� Å√GçΡ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# �:فكتبت هكذا)جينن( ،و)١١٩٠(� ?Ÿω $̈Ζ0Βù's �:هكذا

، � à7tƒ �: ًالتي هي الم الفعل في بعض الكلمات تنبيها على صغر مبدأ الشيء وحقارته نحـو 

                                                 

َسـندع الزبانيـ�:كما فـي قولـه تعـالى)يدع، ويدع، سندع، ويمح: (األفعال هي) ١١٨٥( َِ  ُ ْ َ ُويمـح �، و]١٨:العلـق [�َةَ َْ َ
َالله الباطل ِ َ ْ ُ �]ويدع األنسان بالشر دعاءه بالخير�، و]٢٤: الشورى ِ ْ َُ ْ ِ ُِ َ َ ََ َُ ُ  ْ ِْ  يوم يدع الـداع�، و]١١: االسراء[�ْ ُ ْ َ ََ : القمـر[�ْ

 ).١٥٣-١٥٢ص( ، وحق التالوة)٣٩٨-١/٣٩٧(البرهان: انظر].٦

 ).٧(سورة الفاتحة، اآلية: من مواضعها)  ١١٨٦(

 ).١٦(سور النساء، اآلية )  ١١٨٧(

 ).٣٤و١٥: (سورة النساء، اآليتين) ١١٨٨(

َ الالعنـون �:تثبـت الالمـان علـى األصــل فـي) ١١٨٩( ُ ِ  ،َاللعنــة ْ  ، ، َمـن الالعبــين، اللغـو، اللهــو ،اللؤلـؤ، الــالت  ُ ُ ْ   ِ ِْ ْ َ َِ ِ
َاللحم، اللطيف،اللوامة  ِ١٥٣ص(حق التالوة: نظرا. حيث وقعت هذه الكلمات بأعيانها�.( 

 ).١١(سورة يوسف، آية)  ١١٩٠(

 ).٨٨(سورة األنبياء، آية)  ١١٩١(



  ٢٩٤


óΟs9r& à7tƒ Zπx �:  كما في قوله تعالى� ?Û�s �وôÜçΡ � )وقوله تعالى ،)١١٩٢: � ô‰s% uρ š�çGø)n= yz 

ÏΒ ã≅ö6s% óΟs9uρ Û�s? $\↔ø‹x© �) ونحوها)١١٩٣ ،.  

ويقصد بها زيادة بعض األحرف في الرسم مع أنها ال تلفظ ال : الزيادة: المطلب الثاني
ًوصال وال وقفا؛ كزيادة األلف في آخر كل اسم مجموع أو في حكم المجموع أينما ورد مثـل ً :

)#θà)≈n=•Β  ، (#θä9'ρé&  ، (#öθuΖt/  ، (#θãΖtΒ#u  ،(#öθs)̈?$#(نحوها، باستثناء أربعة مواضع و)كما تزاد )١١٩٤ ،

  .)١١٩٥(� 4θt/Ìh�9$##) �األلف في كلمة


àσtGø# �:ً كما تزاد األلف بعد الهمزة المرسومة واوا نحوs?◌ْ�)١١٩٦(.  

  . ونحوها)&θä9'ρé&  ، y7Í×‾≈s9'ρé&  ، ÏIω'ρé&  ،àM≈s9'ρé#): ( أما  الواو فتزاد في بعض الكلمات مثل

(u!$uΚ¡¡9$#uρ $yγ≈oΨø‹t⊥t/ 7‰&‹÷ƒr'Î/ $‾ΡÎ �:من قوله تعالى) بأيد: (ةوزيادة الياء في كلم uρ tβθãèÅ™θßϑs9 

 �)١١٩٧(.  

                                                 

 .٨٥و٢٨، وغافر٦٧، ومريم١٢٠، والنحل٧٤، والتوبة٥٣األنفال: وانظر كذلك) ٣٧(سورة القيامة، آية)  ١١٩٢(

 .٥٠، وغافر١٦، ولقمان١٢٧، والنحل١٠٩و١٧، هود٤٠النساء: وانظر كذلك) ٩(سورة مريم، آية)  ١١٩٣(

ُفاءو� :وهذه المواضع هي)  ١١٩٤( َْوعتو�و ، ]٢٢٦:البقرة[�َ َ ْ سعو�و]. ٢١:الفرقان [�َ َ ] ٥:سبأ [�َ
ُتبوءو�و ََ�]فقد رسمت في هذه المواضع األربعة بدون ألف واو الجماعة] ٩:الحشر. 
 ).٢٧٥(في سورة البقرة، آية: من مواضعها)  ١١٩٥(

 ).٨٥(سورة يوسف، آية)   ١١٩٦(

ً، وتـــــزاد اليـــــاء رســـــما وتـــــسقط لفظـــــا فـــــي ثمانيـــــة مواضـــــع أخـــــرى هـــــي)٤٧(يـــــةســـــورة الـــــذاريات، آ) ١١٩٧( أفـــــإين �: ً
ٕوايتـــــــــاءي ذي �، و]١٥يـــــــــونس[�تلقـــــــــاءي نفـــــــــسي�، ىـــــــــو]٣٤األنعـــــــــام[�نبـــــــــأي المرســـــــــلين�، و]٣٤األنبيـــــــــاء[�مـــــــــت
 ].٦:ن[�بأييكم المفتون�، و]٥١الشورى[� من وراءي حجاب�، و]١٣٠طه[�ءاناءي الليل�، و]٩٠النمل[�القربى



  ٢٩٥

بحرف حركة  فإنها تكتب أن الهمزة إذا كانت ساكنة:  وقاعدة الهمز:الهمز: المطلب الثالث

ي من ذلك، أما  ونحوها، إال ما استثن� #$βx‹øp �، و�#$�Ïϑè?øτ ، و� Ï!$y™ù't7ø9$# �: ما قبلها نحو

ًفإن كانت أول الكلمة واتصل بها حرف زائد، كتبت باأللف مطلقا بغض النظر : الهمزة المتحركة
ِإسماعيل، وَأقبل، أذن، : (عن حركتها، إال ما استثني منها، مثل ٕونحوها، وان كانت متطرفة ) ْ

، �™t7y*¥�:  نحوًكتبت بحرف من جنس حركة ما قبلها، فإن كان ما قبلها مفتوحا رسمت على ألف

ًوان كان مكسورا رسمت على ياء، نحو ٕ:� Ã™ÏÜ≈x© وان كان مضموما رسمت واوا، نحو� ،ً ً ٕ :�  

Ôσä9÷σä9  � ،ًوان كان ساكنا لم ترسم خطا نحو ً ٕ :� Öô∃ÏŠ �.  

أما إن كانت الهمزة متوسطة وكانت متحركة وما قبلها متحرك، فإن الهمزة ترسم على نبرة 

ًوترسم ألفا إن كان  � Í≥tƒ§{{ �، و � ™Ÿ≅Í×ß �: ًمكسورا نحو- الهمزة أوما قبلها- إن كان أحد الحرفين

&x8÷ρr �، و�™ó�ΟçFø9r'y :ًأحد الحرفين مفتوحا نحو u‘ � ،وترسم واوا إن كان أحد الحرفين مضموما ،ً ً

ًواذا كان ما قبلها ساكنا  Νä.äτu‘õ‹tƒ � � :نحو  �أو  � �_!#t“y] :سوى األلف فال ترسم خطا نحو–ٕ

nοuöθy™ وان كان ما بعدها متصال بها ترسم على نبرة مثـل� ،ً ٕ        :� ôMt↔ÿ‹Å™ �  

ًكيال يجتمع ألفان، أو واوان، أو ياءان، فإن الهمز ال ترسم ألفا إن وقع قبلها أو : تنبيه
�β$t↔oΨ  أو� ztΒ#u �:ًبعدها ألفا نحو x©�،نحوً، وال ترسم ياء إذا وقع قبلها أو بعدها ياء : 

tÏ↔Å¡≈yz� وال ترسم واوا إذا وقع قبلها أو بعدها واو، نحو� ،ً:ÿÍνÏjŠxσãƒ� �.  

*   *   *  

 ويقصد به أن بعض الحروف تستبدل بحروف أخرى، كرسم الواو :البدل: المطلب الرابع

المبدلة بألف ًبدال من األلف، ويشار إلى األلف ) Íο4θuŠysø9$# ، و ο4θx.̈“9$#، و ο4θn=¢Á9$#(للتفخيم في 



  ٢٩٦

  � ،      و��Νä39©ùuθtGtƒ: ًصغيرة فوق الواو، وترسم األلف ياء إذا كانت منقلبة عن ياء، نحو

4’s∀y™r'‾≈tƒ 4  �، و�’tAu� ô£ys≈tƒ �  وما شابهها، وكذلك تكتب األلف ياء في بعض الكلمات

  ) .إلى، وعلى، وأنى، ومتى، وبلى : (المخصوصة، مثل


Jèx$ �، و�ًإذا�:  في نون التوكيد الخفيفة نحوًكما ترسم النون ألفاó¡oΨs9 �.  

ÏMuΗ (: كما تستبدل تاء التأنيث المربوطة تاء مفتوحة في بعض الكلمات، مثل ÷qu‘و،Myϑ÷èÏΡ     ،

&Nrو t�øΒ$#و ،|MuΖ÷è©9و،Mu‹ÅÁ÷ètΒ ،Nt�yfx©(ونحوھا.  

 على تاء التأنيث الوقف: وقد بلغت ثالث عشرة كلمة سأذكرها مفصلة في المبحث القادم 
  .بعد قليل إن شاء اهللا تعالى

*   *   *  

فقد اتفق على وصل بعض الكلمات وفصل بعضها، : الوصل والفصل: المطلب الخامس

 �كل ما�، و�كلما�، أوβr& ā�ω �، و�أال�:واختلف في بعض الكلمات بين الوصل والفصل نحو

فق على وصله، وبعضها متفق على ونحوها، وقد ذكر ابن الجزري ست وعشرين كلمة بعضها مت
ًفصله، وبعضها مختلف فيه بين الوصل والفصل،  وسأفرد مبحثا خاصا لبيان هذه الكلمات،  ً

  .وغيرها مما لم يذكره ابن الجزري في هذا الفصل إن شاء اهللا

هنالك بعض الكلمات تقرأ بأكثر من وجه، : ما فيه أكثر من قراءة: المطلب السادس

 �، و� Å7Î=≈tΒ �: ات على أحد الوجوه بشكل يتيح قراءتها على الوجه اآلخر نحووترسم هذه الكلم

šχθããy‰øƒ s† �  فقد رسمت بغير ألف، وأشير إلى األلف المحذوفة بألف صغيرة مكان الحرف

 رسمت بهذه الصورة، حسب رواية �_ƒÎ�ö9Å≅�:المحذوف ، لتتوافق مع جميع القراءات، كذلك 



  ٢٩٧

ِبرئلَج�حفص وهي صالحة لتكون َ ً على رواية شعبة مثال، وهكذا، مع مالحظة أن الرسم العثماني �ْ
ًلم يكن منقوطا، وال مشكوال، مما يسهل توجيه القراءات بشكل أكبر ً)١١٩٨(.  

وهذه القواعد الست تتضح أكثر من خالل التطبيق العملي في مبحث الوقف على آخر 
  .)١١٩٩(الكلم الذي مر سابقا

  :اء في الوقف على مرسوم الخطاختالف القر: المطلب السابع

أجمع القراء على لزوم اتباع رسم المصاحف العثمانية فيما تدعو الحاجة إليه في الوقف؛ 
ًاختبارا، أو اختيارا، أو اضطرارا، وأنه يوقف على الكلمة وفق رسمها في الهجاء إبداال وحذفا واثباتا  ً ً ً ً ًٕ

ًوقطعا ووصال إال أنهم اختلفوا في بعض الكلمات  ، أما كتابة اآليات بغير الرسم )١٢٠٠(بعينهاً
العثماني، وكتابتها بلغة العصر؛ فقد ذهب وجمهور العلماء إلى أن الرسم العثماني توقيفي، وال 
ًتجوز مخالفته، فيما ذهب بعض العلماء إلى جوازه تسهيال على الدارسين والباحثين، أو كتابة 

لصحف والمجالت تسهيال على الكاتب بعض اآليات بلغة العصر في الكتب المدرسية، وا
  . )١٢٠١(والقارئ

  الفصل الثاني

                                                 

 )٢٥٧-١/٢٥٥. (مناهل العرفان للزرقاني: رانظ) ١١٩٨(

 .وما بعدها٢٢٤المبحث الثالث من الفصل األول من هذا الباب ص: انظر) ١١٩٩(

ورد بعض الخالف بين القراء في الوقف علـى بعـض الكلمـات، فقـد وقـف أبـو عمـرو والكـسائي علـى تـاء ) ١٢٠٠(
حوهــا بالهــاء ووقــف عليهــا البــاقون بالتــاء ون) رحمــت، ونعمــت، وامــرأت، وشــجرت، وكلمــت: (التأنيــث المفتوحــة مثــل
 بالهاء حيثما وقعـت، ووقـف عليهـا البـاقون بالتـاء �ياأبت�ووقف ابن عامر وابن كثير على. ًاتباعا لرسم المصحف
، �وكـأين�:ووقـف أبـو عمـرو مـن روايـة اليزيـدي عـن أبيـه عنـه علـى اليـاء مـن قولـه تعـالى. ًاتباعا لرسـم المـصحف
  .ًون اتباعا لرسم المصحفووقف الباقون على الن

 ويكَأن�:كما وقف الكسائي من رواية الدوري على الياء من قوله تعالى َ ْ ويكَأنه� و�َ َ ْ ووقـف أبـو عمـرو ) وي: (، هكذا�َ
ًووقـف البـاقون علـى النـون والهـاء، أي علـى نهايـة الكلمتـين اتباعـا للرسـم، وهكـذا فـي ) ويـك: (علـى الكـاف منهـا هكـذا

 ).٥٥-٥٤التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو الداني ص: (خرى انظرها فيبعض الكلمات األ

 ).١٤٩-١٤٨(، ودراسات في علوم القرآن)٢٥٧-١/٢٥٥(مناهل العرفان للزرقاني : انظر) ١٢٠١(



  ٢٩٨

  المقطوع والموصول وحكم الوقف عليهما

إن هذا الموضوع من المواضيع التي ينبغي على القارئ أن يعلمها؛ ليقف على المقطوع 
في محل قطعه عند الضرورة؛ كانقطاع النفس، أو عند االختبار إذا طلب منه الشيخ ذلك، ويقف 

  :ًى الموصول موصوال حال انقضائه كذلك، ولذلك قال ابن الجزريعل

ٍواعرف لمقطوع وموصول وتاء     في مصحف اإلمام فيما قد أتى ٍ  

، كما "أن لن"ُالكلمة التي تفصل عما بعدها في رسم المصحف اإلمام، نحو: والمقطوع هو

=sàsù βr& ©9 u‘Ï‰ø)‾Ρ Ïµø‹n£ �:في قوله تعالى tã �)١٢٠٢(.  

، كما "ألن"الكلمة التي توصل بما بعدها في رسم المصحف اإلمام، نحو: ول هووالموص

  .)١٢٠٣ (� ©9r& yìyϑøgªΥ …çµtΒ$sàÏã �:في قوله تعالى

والقطع هو األصل، والوصل فرع عنه، ألن األصل في كل كلمة أن تكون مفصولة عن 
  .غيرها في الرسم

الموصول؛ فيوقف على نهاية وفي حالة الوقف يجب اتباع الرسم في كل من المقطوع و
الكلمة األولى، وعلى نهاية الكلمة الثانية في المقطوع، وال يوقف إال على نهاية الكلمة الثانية في 

  .ٕالموصول، وال يجوز تعمد الوقف على مثل هذه المواضع، وانما يوقف عليها للضرورة

منها ما هو مقطوع وقد ذكر الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية ست وعشرين كلمة؛ 
، )١٢٠٤(باالتفاق، ومنها ما هو موصول باالتفاق، ومنها ما هو مختلف فيه بين القطع والوصل

  .وهناك بعض الكلمات األخرى لم يذكرها الحافظ ابن الجزري 

  المبحث األول 

                                                 

 ). ٨٧(سورة األنبياء، اآلية) ١٢٠٢(

 ). ٣(سورة القيامة، اآلية) ١٢٠٣(

نسيب نشاوي، .د:  لزكريا األنصاري، تحقيقالدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية،: انظر) ١٢٠٤(
 ، ٢/٤١٥هداية القاري: ،وانظر)  ١٠٤-٩٤ص(العتر .د: وتقديم



  ٢٩٩

  الكلمات التي ذكرها ابن الجزري في المقدمة الجزرية

 النافية وهي في الرسم على �ال�ففة النون معالمفتوحة الهمزة المخ �أن�: الكلمة األولى
  :ثالثة أقسام

 βr& Hω tΑθè%r& ’n?tã �: :مقطوع بإتفاق العلماء وذلك في عشرة مواضع هي: القسم األول

«!$# āωÎ) ¨,ysø9$# �)١٢٠٥(و، � βr& āω (#θä9θà)tƒ ’n?tã «!$# āωÎ) ¨,ysø9$# �) و)١٢٠٦،� (#þθ‘Ζsßuρ βr& āω r' yfù= tΒ 

zÏΒ «!$# HωÎ) Ïµø‹s9Î) ¢� )و)١٢٠٧،� βr& uρ Hω tµ≈s9Î) āωÎ) uθèδ ( ö≅yγsù ΟçFΡr& šχθßϑÎ=ó¡•Β �)و)١٢٠٨ ،� βr& 

āω (#ÿρß‰ç7÷ès? āωÎ) ©!$# ( þ’ÎoΤÎ) ß∃%s{ r& öΝä3ø‹n=tæ � )و)١٢٠٩ ،� βr& āω ñ‚Î� ô³è@ ’Î1 $\↔ø‹x© �)و)١٢١٠ ،� 

χr& āω (#ρß‰ç7÷ès? z≈sÜø‹¤±9$# �)و ،)١٢١١� βr& uρ āω (#θè= ÷ès? ’n?tã «!$# �)و)١٢١٢ ،� #’n?tã βr& āω 
š∅ø.Î�ô³ç„ «!$$Î/ $\↔ø‹x© �)و)١٢١٣ ،� βr& āω $pκ̈]n= äzô‰tƒ tΠöθu‹ø9$# /ä3ø‹n=tæ ×Å3ó¡ÏiΒ �)فهذه . )١٢١٤

ً، وحينئذ يجوز الوقف على النون وقفا اختباريا، أو �ال�عن�ْ َأن�المواضع العشرة تقطع فيها ً
  .ًاضطراريا، وال يجوز تعمد الوقف عليها

                                                 

 ). ١٠٥(سورة األعراف ، اآلية) ١٢٠٥(

 ). ١٦٩(سورة األعراف، اآلية) ١٢٠٦(

 ). ١١٨(سورة التوبه ، اآلية) ١٢٠٧(

 ). ١٤(سورة هود، اآلية) ١٢٠٨(

 ). ٢٦(سورة هود ، اآلية) ١٢٠٩(

 ). ٢٦( اآليةسورة الحج ،) ١٢١٠(

 ). ٦٠(سورة يس ، اآلية) ١٢١١(

 ). ١٩(سورة الدخان  ، اآلية) ١٢١٢(

 ). ١٢(سورة الممتحنه ، اآلية) ١٢١٣(

 ). ٢٤(سورة القلم ، اآلية) ١٢١٤(



  ٣٠٠

مختلف فيه بين القطع والوصل، ووقع ذلك في موضع واحد، وهو  قوله : سم الثانيالق

 yŠ$oΨsù ’Îû ÏM≈yϑè=—à9$# βr& Hω tµ≈s9Î) HωÎ) |MΡr& š�oΨ≈ysö6ß™ ’ÎoΤÎ) àMΖà2 zÏΒ“3 �: تبارك وتعالى

šÏϑÎ=≈ ©à9  وكتبت في �ال�في أكثر المصاحف مفصولة عن  �ْ َأن�، فقد كتبت)١٢١٥(� #$

  .ولة بها، والفصل أولى وأشهر، وهي عند حفص مفصولةبعضها موص

موصول باتفاق وهو فيما عدا األحد عشر موضعا المذكورة، وقد أحصيت : القسم الثالث

 āωr& ì∃öθyz öΝÍκö�n=tæ �، و)١٢١٦(� #$!© (āωr& y‰ç7÷ètΡ āωÎ �:قوله تعالى: ًأربعين موضعا في التنزيل منها

Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“óstƒ �) ١٢١٧(، و � āωr& (#ÿρß‰ç7÷ès? āωÎ) ©!$# �) وقوله تعالى)١٢١٨ ،:� ◌َ āωr& 

ßìÅ_ö�tƒ óΟÎγø‹s9Î) Zωöθs% �) قوله تعالى،)١٢١٩:� āωr& (#θè=÷ès? ¥’n?tã �) قوله تعالى، و)١٢٢٠:� āωr& â‘Ì“s? 

×οu‘Î—#uρ u‘ø—Íρ 3“t�÷zé& �)ونحوها)١٢٢١ ،.  

 �إن�النافية المدغم فيها �ال�، وهي �ال�المكسورة الهمزة المخففة النون مع�ْ إن�وأما 
مرة في   ) ٦٦٤(الشرطية فرسمت في جميع المصاحف موصولة بها، وقد وردت في التنزيل 

                                                 

 ). ٨٧(سورة األنبياء ، اآلية) ١٢١٥(

 ). ٦٤(سورة آل عمران، اآلية) ١٢١٦(

 ). ١٧٠(سورة آل عمران، اآلية) ١٢١٧(

 ). ٢(سورة هود، اآلية) ١٢١٨(

 ). ٨٩(ورة طه، اآليةس) ١٢١٩(

 ). ٣١(سورة النمل، اآلية) ١٢٢٠(

 ). ٣٨(سورة النجم ، اآلية) ١٢٢١(



  ٣٠١


çνθè=yèø (āωÎ �:قوله تعالى: آيات، منها) ٦٠٦(s? � )و ،)١٢٢٢       �  āωÎ(uρ ö�Ï
øós? ’Í< �)١٢٢٣(    ،

  .، ونحوها)١٢٢٤(� ?āωÎ) çνρã�ÝÁΖs �و

الناصبة، وهي �لن�مع) المصدرية(فتوحة الهمزة المخففة النونالم �ْ َأن�: الكلمة الثانية
  :ثالثة أقسام

ًموصول باتفاق، وذلك بإدغام النون في الالم لفظا وخطا، ووردت في : القسم األول ً
 ©9r& yìyϑøgªΥ �، و)١٢٢٥(� ©9r& Ÿ≅yèøgªΥ /ä3s9 #Y‰Ïãöθ̈Β �:قوله تبارك وتعالى: موضعين اثنين فقط هما

…çµtΒ$sàÏã �) ١٢٢٦(◌ُ.  

  مختلف فيه بين القطع والوصل، وذلك في موضع واحد، وهــو  : القسم الثاني

=zΟÎ 4 �:قوله تعالى tæ βr& ©9 çνθÝÁøtéB �)فوردت في بعض المصاحف موصولة، وفي )١٢٢٧ 

  .بعضها مقطوعة، والقطع أشهر، وهي عند حفص مقطوعة

لسابقة، ووردت  في أحد  مقطوع باتفاق وهو فيما عدا المواضع الثالثة ا:القسم الثالث

�βr& ©9 çνu �، و)١٢٢٨( � sàsù βr& ©9 u‘Ï‰ø)‾Ρ Ïµø‹n=tã£ �:قولـه تعالـى: ًعشر موضعا هي ÝÇΖtƒ ª!$# 

                                                 

 ). ٧٣(سورة األنفال ، اآلية) ١٢٢٢(

 ). ٤٧(سورة هود ، اآلية) ١٢٢٣(

 ). ٤٠(سورة التوبه ، اآلية) ١٢٢٤(

 ). ٤٨(سورة الكهف ، اآلية) ١٢٢٥(

 ). ٣(سورة القيامة، اآلية) ١٢٢٦(

 ). ٢٠(سورة المزمل، اآلية) ١٢٢٧(

 ). ٨٧(سورة األنبياء، اآلية) ١٢٢٨(



  ٣٠٢

βr& ©9 ylÌ�øƒ �،و)١٢٢٩(� ä† ª!$# öΝåκs]≈tóôÊr& �)١٢٣٠(،و� βr& ©9 |=Î=s)Ζtƒ ãΑθß™§�9$# �)و)١٢٣١،� βr& 

©9 (#θèVyèö7ãƒ �)١٢٣٢(� βr& ©9 tΑθà)s? و�� βr& ©9 y]yèö7tƒ و�،� βr& ©9 t“Éf÷èœΡ ©!$# �)و، )١٢٣٣� 

βr& ©9 çνθÝÁøtéB z�)١٢٣٤(وقوله تعالى ، :� βr& ©9 u‘θçts† �)١٢٣٥(وقوله تعالى ،:� βr& ©9 u‘Ï‰ø)tƒ 

Ïµø‹n=tã Ó‰tnr& �)  ١٢٣٦(.  

  وقد وقعت في القرآن في � لم�المفتوحة الهمزة المخففة النون مع �َْأن�:الكلمة الثالثة

 �:     قوله تعالى: ، والثاني)١٢٣٧(� ‘§/š�Ï9≡sŒ βr& öΝ©9 ä3tƒ y7š �:قوله تعالى: األول: موضعين

Ü=|¡øt s† r& βr& öΝ©9 ÿ…çνt�tƒ î‰tnr& �) وهي مقطوعة فيهما باتفاق، وليس في القرآن غيرهما)١٢٣٨ ،.   

الجازمة، وهي �لم�الشرطية المكسورة الهمزة المخففة النون مع�ْإن�: الكلمة الرابعة
  :سمانق

                                                 

 ). ١٥(سورة الحج، اآلية) ١٢٢٩(

 ). ٢٩(سورة محمد، اآلية) ١٢٣٠(

 ). ١٢(سورة الفتح، اآلية) ١٢٣١(

 ). ٧(سورة التغابن، اآلية) ١٢٣٢(

 ). ١٢و٧و٥(ثالثتها في سورة الجن، اآليات) ١٢٣٣(

 ). ٢٠(سورة المزمل، اآلية) ١٢٣٤(

 ). ١٤(سورة االنشقاق، اآلية) ١٢٣٥(

 ). ٥( اآليةسورة البلد،) ١٢٣٦(

 ). ١٣١(سورة األنعام، اآلية) ١٢٣٧(

 ). ٧(سورة البلد، اآلية) ١٢٣٨(



  ٣٠٣

 „óΟ©9Î*sù (#θç7ŠÉftFó¡o �:موصول باتفاق وذلك في موضع واحد وهو قولة تعالى: القسم األول

öΝä3s9 �)١٢٣٩(.  

) ٢٢: (مقطوع باتفاق، وهو فيما عدا الموضع السابق، وقد وردت في: القسم الثاني


βÎ*sù öΝ©9 (#θè=yèø �: قوله تعالى: ًموضعا منهاs? �)و)١٢٤٠ ،�  βÎ*sù öΝ©9 $pκö: ÅÁãƒ �) و)١٢٤١ � βÎ*sù 

óΟ©9 ä3tƒ …ã&©! Ó$ s!uρ � )١٢٤٢(و ،� βÎ)uρ óΟ©9 çνöθs?÷σè? (#ρâ‘x‹÷n$$sù �) و)١٢٤٣ ،� βÎ*sù óΟ©9 (#θç7ŠÉftFó¡o„ 

y7s9 �) ونحوهاَ◌)١٢٤٤ ، .  

  :وهي ثالثة أقسام �ما�  المفتوحة المشددة النون مع �َأن�:الخامسة الكلمة

&āχr �: قوله تعالى :) ١٢٤٥(ًمقطوع اتفاقا في موضعين: القسم األول uρ $tΒ šχθããô‰tƒ 

ÏΒ ÏµÏΡρßŠ uθèδ ã≅ÏÜ≈t6ø9$# �)١٢٤٦(وقوله تعالى ، :� ¨βr&uρ $tΒ tβθããô‰tƒ ÏΒ ÏµÏΡρßŠ ã≅ÏÜ≈t7ø9$# �) ١٢٤٧(.  

                                                 

 ). ١٤(سورة هود ، اآلية) ١٢٣٩(

 ). ٢٤(سورة البقرة، اآلية) ١٢٤٠(

 ). ٢٦٥(سورة البقرة، اآلية) ١٢٤١(

 ). ١١(سورة النساء، اآلية) ١٢٤٢(

 ). ٤١(سورة المائدة، اآلية) ١٢٤٣(

 ). ٥٠(سورة القصص، اآلية) ١٢٤٤(

ًمـــــة محمـــــد مكـــــي نـــــصر موضـــــعا ثالثـــــا هـــــو قولـــــه تعـــــالىذكـــــر العال)  ١٢٤٥( ُيحـــــسب َأن مالـــــه �: ً َ َ ُ ََ ْ
َُأخلده َ َ من بنية الكلمـة، وليـست مـا الموصـوله مـع الم ) ماله(في لفظ ) ما(وفي هذا نظر؛ ألن] ٣:الهمزة[�ْ

. عالى أعلمأي كل ما يؤول إليه، واهللا ت) ما له(المال، ، ولعل الشيخ أراد : الملكية وهاء الضمير، وتعني
 ).٢/٢٥٠نهاية القول المفيد : (انظر

 ). ٦٢(سورة الحج، اآلية) ١٢٤٦(

 ). ٣٠(سورة لقمان ، اآلية) ١٢٤٧(



  ٣٠٤

#$þθßϑn=÷æ#)  �مختلف فيه وهو في قوله تعالى: القسم الثاني uρ $yϑ‾Ρ r& ΝçGôϑÏΨxî �) فقد )١٢٤٨ ،

  .وصل أشهر، وهي عند حفص موصولةاختلف في وصلها وقطعها، وال

موصول بال خالف وهو ما عدا موضعي االتفاق، وموضع االختالف، : القسم الثالث

þθßϑn=÷æ#)  �: منها قوله تبارك وتعالى)١٢٤٩(ًووردت في تسعة عشر موضعا $$sù $yϑ‾Ρ r& 4’n?tã $uΖÏ9θß™ u‘ 

àx≈n=t7ø9$# ßÎ7ßϑø9$# �)وقوله تعالى)١٢٥٠،:� (#þθßϑn=÷æ$# uρ !$yϑ‾Ρ r& öΝà6ä9≡uθøΒr& öΝä.ß‰≈ s9÷ρr& uρ ×πuΖ÷GÏù �) ١٢٥١ (

  .ونحوها

المؤكدة، وهي �ما�الشرطية المكسورة الهمزة المخففة النون مع�ْإن�: :الكلمة السادسة
  :قسمان

(βÎ �:مقطوع اتفاقا، وذلك في موضع واحد وهو قوله تعالى:القسم األول uρ $̈Β y7̈ΖtƒÌ�çΡ 

uÙ÷èt/ “Ï%©!$# öΝèδß‰ÏètΡ � )١٢٥٢.(  

ًموصول اتفاقا، بحيث تبدل النون ميما، ثم تدغم في الميم بعدها خطا : القسم الثاني
إما�:ولفظا، هكذا ، )١٢٥٣(� uρ y7̈ΖtƒÌ�çΡ(ΒÎ̈$ �:قوله تعالى: مرة منها) ٢٨(وقد وردت في التنزيل  �ِ

                                                 

ـــــــــــــــــــــــــي آل عمـــــــــــــــــــــــــران) ١٢٤٨( ـــــــــــــــــــــــــدة١٧٨ف ، ١٤، وهـــــــــــــــــــــــــود٤١و٢٨، واألنفـــــــــــــــــــــــــال٩٢و٤٩، والمائ
، ١١٠،الكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف٥٢ٕ،وابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم١٩والرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

، ٦صلت، وفـــــ٤٣، وغـــــافر٧٠و٢٤،وص٢٧،ولقمـــــان٥٠،والقـــــصص١١٥و٥٥،والمؤمنـــــون١٠٨واألنبيـــــاء
 .٢٠والحديد

 ). ٤١(سورة األنفال، اآلية) ١٢٤٩(

 ). ٩٢(سورةالمائدة ، اآلية) ١٢٥٠(

 ). ٢٨(سورة األنفال ، اآلية) ١٢٥١(

 ). ٤٠(سورة الرعد، اآلية) ١٢٥٢(

 ). ٤٦(سورةيونس، اآلية) ١٢٥٣(



  ٣٠٥


ΒÎ*sù öΝåκ̈]ẍ$ �و ،)١٢٥٤( � ?ΒÎ*sù ¨Ét�s̈$ �وs)÷Ws? �)و)١٢٥٥،�  $̈ΒÎ( uρ �∅sù$sƒ rB �)و)١٢٥٦، � $̈ΒÎ*sù $CΖtΒ 

ß‰÷èt/ $̈ΒÎ) uρ ¹!#y‰Ïù �)ونحوها)١٢٥٧ ،.  

 الموصــولة، وهــي ثالثــة �مــا�المكــسورة الهمــزة المــشددة النــون مــع �إن�: الكلمــة الــسابعة
  :أقسام

āχÎ) $tΒ šχρß‰tãθ � :قولـه تعـالى:  هـومقطوع اتفاقا في موضع وحيـد: القسم األول è? 

;N Uψ �)١٢٥٨(
  

yϑ‾Ρ$ �: يـه، وذلـك فـي موضـع واحـد فـي قولـه تعـالىمختلف ف:الثانيالقسم  Î) y‰Ψ Ïã «!$# uθ èδ 

×� ö� yz ö/ä3 فقــد رســمت فــي بعــض المــصاحف موصــولة، وفــي بعــضها مقطوعــة، والوصــل ، )١٢٥٩(� 9©

  .أشهر وعليه العمل، وهي عند حفص موصولة

yϑ‾Ρ$ �: قولــه تعــالى:ًموضــعا ،منهــا) ١١٢( وقــد وردت فــيموصــول اتفاقــا، :الثالــثالقــسم  Î) 

ª!$# ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïm≡ uρ � )و ،)١٢٦٠�  !$yϑ‾Ρ Î) |MΡ r& Ö‘É‹ΖãΒ �) و،)١٢٦١� $yϑ‾Ρ Î) ‘‰ãètΡ öΝßγ s9 # t‰tã �) ١٢٦٢(،    

                                                 

 ). ٢٦(سورة مريم، اآلية) ١٢٥٤(

 ). ٥٧(سورة األنفال، اآلية) ١٢٥٥(

 ). ٥٨(سورة األنفال، اآلية) ١٢٥٦(

 ). ٤(ة محمد، اآليةسور) ١٢٥٧(

 ).١٣٤( ، آية األنعامسورة) ١٢٥٨(

 ).٩٥( ، آية النحلسورة) ١٢٥٩(

 ).١٧١( ، آية النساءسورة) ١٢٦٠(

 ).٧(، آية الرعدسورة) ١٢٦١(

 ).٨٤(، آية مريمسورة) ١٢٦٢(



  ٣٠٦

ö≅è% $yϑ‾Ρ �و Î) àM≈ tƒ Fψ $# y‰Ψ Ïã «!$# �) وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى،)١٢٦٣:� $yϑ‾Ρ Î) tβθãΖÏΒ÷σ ßϑø9$# ×οuθ ÷z Î) (� )١٢٦٤(، 

  ونحوها

ة في جميع المواضع باتفاق، االسمية، وجاءت موصول�ما�مع �أم�: الكلمة الثامنة
قوله : ، ووقد وردت في التنزيل في أربعة مواضع�َأما�بحيث أدغمت الميم مع الميم التي بعدها

# �، و� „Βr& šχθä.Î�ô³ç̈$  �، و)١٢٦٥( في موضعين� #$©Βr& ôMn=yϑtGô̈$ �:تعالى sŒ$̈Βr& ÷ΛäΖä. 

tβθè=yϑ÷ès? �)١٢٦٦(.  

&Βr̈$ �:نحو قوله وتعالى، في هذا الباب �ماأ� ال يدخل حرف الشرط والتفضيل: تنبيه uρ 

.tΒ Ÿ≅Ïƒ r2 4o_øótGó™$# uρ �)و)١٢٦٧،� $̈Βr& uρ Ÿ≅Í←!$¡¡9$# Ÿξsù ö�pκ÷]s? �)و)١٢٦٨، � $̈Βr& uρ ôtΒ ôM¤
yz 

…çµãΖƒÎ—≡uθtΒ �)ونحوها، وهي موصولة باتفاق)١٢٦٩ ،.  

ْمن�مع �َْأم�:الكلمة التاسعة   : االستفهامية، وجاءت على قسمين�َ

                                                 

 ).٥٠(، آية العنكبوتسورة) ١٢٦٣(

 ).١٠( ، آية الحجراتسورة) ١٢٦٤(

 ). ١٤٤-١٤٣(سورة األنعام، اآليتان) ١٢٦٥(

 ). ٨٤و٥٩( سورة النمل ، اآليتانكالهما في) ١٢٦٦(

 ). ٨(سورة الليل ، اآلية) ١٢٦٧(

 ). ١٠(سورة الضحى، آية) ١٢٦٨(

 ). ٨(سورة القارعة، آية )١٢٦٩(



  ٣٠٧

 Πr& ̈Β ãβθä3tƒ �:قوله تعالى: مقطوع بال خالف وذلك في أربعة مواضع: م األولالقس

öΝÍκö�n=tã WξŠÅ2 uρ �)١٢٧٠(و ، �  Πr& ô̈Β }§¢™r& …çµuΖ≈u‹ø⊥ç/ � )١٢٧١(و، � Πr& ô̈Β !$uΖø) n=yz � )١٢٧٢( ،

Πr& ̈Β þ’ÎA �و  ù'tƒ �) ويوقف على )١٢٧٣ ،� Πr& ◌ْاختبارا أو اضطرارا� ً ً.  

 &̈Βr � :في قوله تعالى: ًول بال خالف، وذلك في أحد عشر موضعاموص: القسم الثاني

à7Î=ôϑtƒ و� ،� ̈Βr& āω ü“Ïd‰Íκu‰ �)و) ١٢٧٤ ،� ô̈Βr& t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ و� ،� ̈Βr& 

Ÿ≅yèy_ uÚ ö‘F{$# #Y‘#t�s% و� ،� ̈Βr& Ü=‹Ågä† §�sÜôÒßϑø9$# #sŒÎ) çν%tæ yŠ و� ،� ̈Βr& öΝà6ƒÏ‰ôγtƒ و� ،� 

̈Βr& (#äτy‰ö7tƒ t,ù=sƒ ø:$# ¢ΟèO …çνß‰‹Ïèãƒ � وقوله تعالى)١٢٧٥(وجميعها في سورة النمل ،:� ô̈Βr& uθèδ ìMÏΖ≈s% 

%ô̈Βr& #x‹≈yδ “Ï �، و)١٢٧٦(� ©!$# uθ èδ Ó‰Ζã_ ö/ä3 %ô̈Βr& #x‹≈yδ “Ï �، و� 9© ©!$# ö/ä3è%ã—ö�tƒ � و � ̈Βr& 

Å ốϑtƒ $‡ƒÈθy™ �) ١٢٧٧(.  

َأين�: الكلمة العاشرة   :وهي أربعة أقسام �ما�مع  �ْ

                                                 

 ). ١٠٩(سورة النساء ، اآلية) ١٢٧٠(

 ). ١٠٩(سورة التوبة ، اآلية) ١٢٧١(

 ). ١١(سورة الصافات ، اآلية) ١٢٧٢(

 ). ٤٠(سورة فصلت ، اآلية) ١٢٧٣(

 ). ٣٥و٣١(، اآليتينكالهما في سورة يونس) ١٢٧٤(

 ). ٦٤و٦٣و٦٢و٦١و٦٠(اآليات)١٢٧٥(

 ). ٩(سورة الزمر، اآلية) ١٢٧٦(

 ). ٢٢و٢١و٢٠(ثالثتها في سورة الملك، اآليات )١٢٧٧(



  ٣٠٨

yϑuΖ÷ƒ$ � : فــي قولــه تعــالى:موصــول اتفاقــا وذلــك فــي موضــعين: القــسم األول r& –µγ Åh_uθ ãƒ Ÿω 
ÏN ù' tƒ A� ö� sƒ yϑuΖ÷ƒ$  �و ،)١٢٧٨( � 2¿ r' sù (#θ —9uθ è? §ΝsVsù çµ ô_uρ «!$# �)١٢٧٩(.

  

 بين الوصل والفصل، فرسم فـي بعـض المـصاحف  مختلف فيه:)١٢٨٠(الثاني والثالثالقسم 

%Ÿ≅ŠÏ �:قولـه تعـالى: ، وذلك في ثالثة مواضع هي�أين ما�ً وفي بعضها مقطوعا�أينما�ًوصوالم uρ 

öΝçλ m; t ø r& $tΒ óΟçFΖä. tβρß‰ç7÷ès? �)و) ١٢٨١ ،� $yϑuΖ÷ƒ r& (# þθ à
 É) èO (#ρä‹ Ï{ é& �)و ،       )١٢٨٢�  $yϑoΨ ÷ƒ r& 

(#θ çΡθ ä3 s? ãΝœ3. Í‘ô‰ãƒ ÝVöθ yϑø9$# ö� )١٢٨٣(.   

t �:هــــــيتفاقــــــا، فــــــي ســــــبعة مواضــــــع مقطــــــوع ا :القــــــسم الرابــــــع ø r& $tΒ (#θ çΡθ ä3 s? �) ١٢٨٤(       ، 

tو ø r&� $tΒ (# þθ à
 É) èO �) و، )١٢٨٥� t ø r& $tΒ öΝçGΨ ä. � ـــة مواضـــع t �و ،)١٢٨٦(فــي ثالثـ ø r& $tΒ àMΖà2 � 

t �و، )١٢٨٧( ø r& $tΒ (#θ çΡ% x. �) ١٢٨٨(.  

                                                 

 ).٧٦(، آية سورة النحل) ١٢٧٨(

 ).١١٥(، آية سورة البقرة ) ١٢٧٩(

ذكـر مختلـف فيـه والقطـع والوصـل فيـه سـواء، و: ّعد الشيخ الحصري هذا القسم، قسمان، األول) ١٢٨٠(
مختلـــف فيـــه والقطـــع أرجـــح وذكـــر فيـــه الموضـــع الثالـــث، ونقـــل عـــن : فيـــه الموضـــعين األوليـــين، والثـــاني

المــارغني فــي دليــل الحيــران أن العمــل علــى الوصــل فــي موضــعي األحــزاب والنــساء، وعلــى القطــع فــي 
 ).٢٧٦-٢٧٥ص.(أحكام القرآن: ينظر.موضع الشعراء

 ).٩٢(سورة الشعراء، آية) ١٢٨١(

 ).٦١(حزاب، آيةسورة األ) ١٢٨٢(

 ) ٧٨(سورة النساء، آية) ١٢٨٣(

 ).١٤٨(سورة البقر، اآلية) ١٢٨٤(

 ).١١٢(سورة آل عمران، اآلية) ١٢٨٥(



  ٣٠٩

  :وهي قسمانالموصولة  �ما�معالجارة  �عن�:الكلمة الحادية عشرة

=ϑn£$ �:مقطوع باتفاق،وذلك في قوله تعالى :ألولا sù (# öθ tGtã tã $̈Β (#θ åκçΞ çµ ÷Ζtã �)١٢٨٩(.
  

مـرة ) ٤٧(ووردت فـي القـرآن الكـريم    موصول باتفاق وهو ما عـدا الموضـع :الثانيالقسم 

ـــــــه تعـــــــالى:منهـــــــا 
tΒuρ ª!$# @≅Ï$ �:  قول≈ tóÎ/ $£ϑtã tβθè= yϑ÷ès? �) و،)١٢٩٠ �  …çµ oΨ≈ ysö7ß™ 4’ n?≈ yès? uρ $£ϑtã 

šχθä. Î� ô³ç„ �)و)١٢٩١ ،� $£ϑtã šχθà
 ÅÁ tƒ � )١٢٩٢ (.  

ًالموصـولة، وجـاءت فـي القـرآن قـسما واحـدا،  �من�  الجارة مع�عن�:الكلمة الثانية عشرة ً
ًوقــد اتفقــت جميــع المــصاحف علــى قطعهــا، فتــدغم لفظــا ال خطــا، ولــم تــرد إال فــي موضــعين، همــا ً :

çµ…  �: قولــه تعــالى èù Î� óÇ tƒ uρ tã ̈Β â !$t±o„ �)و)١٢٩٣ ،� óÚ Ì�ôãr' sù tã ̈Β 4’ ‾< uθ s? � )ولــيس )١٢٩٤ ،

  .في القرآن غيرهما

  

                                                                                                                                 

 ).٤(، والحديد)٧٣(، وغافر)٣٧(سورة األعراف، اآلية) ١٢٨٦(

 )٣١(سورة مريم، اآلية) ١٢٨٧(

 )٧(سورة المجادلة، اآلية) ١٢٨٨(

 ).١٦٦(، آية األعرافسورة) ١٢٨٩(

 ).٩٩(، وآل عمران)١٤٩و١٤٠و٨٥و٧٤(سورة البقرة، اآلية) ١٢٩٠(

 ).٦٧(، والزمر)٦٨(، والروم)٦٨(، والقصص)١(، والنحل)١٨(سورة يونس) ١٢٩١(

، )١٨٠و١٥٩(، والــــــــصافات، آيــــــــة)٩١(، والمؤمنــــــــون)٢٢(، واألنبيــــــــاء)١٠٠(ســــــــورة األنعــــــــام) ١٢٩٢(
 ).٨٢(والزخرف

 ).٤٣(، آية النورسورة) ١٢٩٣(

 ).٢٩(، آية سورة النجم) ١٢٩٤(



  ٣١٠

ــة عــشرة ــا� مــع �حيــث�:الكلمــة الثالث وهــي كــالتي قبلهــا؛ جــاءت مقطوعــة فــي جميــع  �م
قوله : المصاحف في آية واحدة، وردت في موضعين في سورة البقرة، وليس في القرآن غيرهما وهما

ß]øŠymuρ $tΒ óΟçFΖä. (#θ �:تعالى —9uθ sù öΝä3 yδθ ã_ãρ …çνt�ôÜ x© � )١٢٩٥(.  

  :الموصولة، وهي ثالثة أقسام �ما�  الجارة مع�من�:الكلمة الرابعة عشرة

ًمقطــوع باتفــاق بحيــث تــدغم لفظــا ال خطــا، ويوقــف علــى : القــسم األول ً اختبــارا أو �مــن�ً
Ïϑsù $̈Β ôMs3 �:قولــه تعــالى: ًاضــطرارا، وذلــك فــي موضــعين n= tΒ Νä3 ãΖ≈yϑ÷ƒ r& �)وقولــه تعــالى،)١٢٩٦ : 

≅yδ� Νä3 ©9 ÏiΒ $̈Β ôMs3 n= tΒ Νä3 ãΖ≈yϑ÷ƒ r& � )١٢٩٧.(
  

مختلف فيه بين القطع والوصل، وورد في موضع واحد في التنزيـل هـو قولـه : القسم الثاني

θ#) �: تعالى à) Ï
Ρ r& uρ ÏΒ $̈Β Νä3≈ oΨ ø% y— u‘ ÏiΒ È≅ö6 s% βr& š† ÎA ù' tƒ ãΝä. y‰tn r& ßN öθ yϑø9$# �)فقد رسـمت ،)١٢٩٨ 

 والقطـع أشـهر وعليـه �ْمـن مـا� وفـي بعـضها اآلخـر مفـصولة�ّممـا�في بعض المصاحف موصولة
  .العمل، وهي عند حفص كذلك

ـــث ـــسم الثال الـــسابقة،  موصـــول باتفـــاق ووردت فـــي التنزيـــل فيمـــا عـــدا المواضـــع الثالثـــة :الق

yϑßγ$ �:  تعـــــالىهلــــوق: ًموضــــعا، منهـــــا) ١١١(فــــي y_t�÷z r' sù $£ϑÏΒ $tΡ% x. ÏµŠÏù �) و،)١٢٩٩� ×� ö� yz $£ϑÏiΒ 

                                                 

 ).١٥٠و١٤٤( اآليتان، سورة البقرة) ١٢٩٥(

 ).٢٥(، آية سورة النساء) ١٢٩٦(

 ).٢٨(، آية سورة الروم) ١٢٩٧(

 ).١٠(، آيةمنافقون سورة ال) ١٢٩٨(

 ).٣٦(، آية البقرةسورة) ١٢٩٩(



  ٣١١

šχθãèyϑøg s† �) و ،) ١٣٠٠� $£ϑÏΒ zò2 t�s? �) و ،)١٣٠١� $®ÿ ÊΕ ãΝä3 yϑ‾= tæ ª!$# �) و ،)١٣٠٢� $£ϑÏiΒ 

(#θ è= Ïϑtã �) ونحوها،)١٣٠٣ .  

  :وهي ثالثة أقسام �ما� مع �بئس�: الخامسة عشرةةالكلم

#) /yϑ|¡ø⁄Î$ �: قولـه تعـالى:موصول اتفاقا وذلك في موضعين همـا :األولالقسم  ÷ρu� tI ô© $# ÿ Ïµ Î/ 

öΝßγ |¡à
Ρ r& � )تعالىهلو وق،)١٣٠٤ :� tΑ$s% $yϑ|¡ø⁄Î/ ’ ÎΤθ ãΚ çF ø
 n= yz .ÏΒ ü“ Ï‰÷èt/ �)١٣٠٥(.   

 %ö≅è �: قولــه تعــالىموضــع واحــد هــو مختلــف فيــه بــين القطــع والوصــل فــي  :الثــانيالقــسم 

$yϑ|¡ø⁄Î/ Νà2 ã�ãΒù' tƒ ÿ Ïµ Î/ öΝä3 ãΨ≈ yϑƒ Î) �)بعـــضها ً فرســـم فـــي بعـــض المـــصاحف موصـــوال، وفـــي،)١٣٠٦ 

  .ًمقطوعا، والوصل أشهر

ــثالقــسم  š[ø⁄Î6 �:لــه تعــالىوق :مقطــوع اتفاقــا وذلــك فــي ســتة مواضــع :الثال s9 $tΒ (#θ çΡ% x. 

tβθè= yϑ÷ètƒ �)له تعالىوقو، )١٣٠٧:� š[ø⁄Î6 s9 $tΒ (#θ çΡ% x. tβθãèoΨ óÁ tƒ � )تعالىهلوق، و)١٣٠٨         :� 

                                                 

 ).١٥٧(، آية آل عمرانسورة) ١٣٠٠(

 ).١٢(، آية النساءسورة) ١٣٠١(

 ).٤(، آية المائدةسورة) ١٣٠٢(

 ).١٣٢(، آية األنعامسورة) ١٣٠٣(

 ).٩٠(ية، آ سورة البقرة) ١٣٠٤(

 ).١٥٠(، آية سورة األعراف) ١٣٠٥(

 ).٩٣(، آية سورة البقرة) ١٣٠٦(

 ).٦٢(، آية المائدةسورة) ١٣٠٧(

 ).٦٣(، آية سورة المائدة) ١٣٠٨(



  ٣١٢

š[ø⁄Î6 s9 $tΒ (#θ çΡ$Ÿ2 šχθè= yèø
 tƒ �) ــــهلــــوقو، )١٣٠٩ ø⁄Î6§{ �:ـى تعال s9 $tΒ ôMtΒ£‰s% óΟçλ m; öΝåκß¦à
Ρ r& 

♥š[ø �:  تعـــــــــالىهلـــــــــوقو، )١٣١٠(� Î6 s9uρ $tΒ (# ÷ρt�x© ÿ Ïµ Î/ öΝßγ |¡à
Ρ r& �)تعـــــــــالىهلـــــــــوقو، )١٣١١     :�  

}§ø♥ Î7sù $tΒ šχρç� tI ô±o„ �) ١٣١٢ (
  

  :وهي على ثالثة أقسام �ما� مع �كل�:الكلمة السادسة عشرة

#?Νä39s �:احـد هـو قولـه تعـالىمقطوع باتفاق في موضـع و: القسم األول u uρ ÏiΒ Èe≅à2 $tΒ 

çνθßϑçGø9r' y™ � )١٣١٣(   

 �:    قولـه تعـالى: مختلف فيه بين القطع والوصل وذلك فـي أربعـة مواضـع: القسم الثاني

¨≅ä. $tΒ (# ÿρ–Šâ‘ ’ n< Î) Ïπ uΖ÷F Ï
 ø9$# (#θ Ý¡Ï. ö‘é& $pκ�Ïù �)و)١٣١٤ ،� $yϑ‾= ä. ôMn= yz yŠ ×π ¨Βé& ôMuΖyè©9 $pκtJ ÷z é& �)١٣١٥( ،

=‾yϑ$! �و ä. u’ Å+ ø9é& $pκ�Ïù Ól öθ sù �)و)١٣١٦ ،�  ¨≅ä. $tΒ u !% y` Zπ ¨Βé& $oλ é;θ ß™ §‘ çνθç/ ¤‹ x. �)فقـــــد رســـــمت )١٣١٧ ،

وقـد ذهـب اإلمـام ابـن ، �كلمـا� ورسـمت فـي بعـضها موصـولة�كل ما�في بعض المواضع مقطوعـة

                                                 

 ).٧٩(، آية سورة المائدة) ١٣٠٩(

 ).٨٠(، آية سورة المائدة) ١٣١٠(

 ).١٠٢(، آية البقرةسورة) ١٣١١(

 ). ١٨٧(سورة آل عمران  ، اآلية) ١٣١٢(

 ).٣٤(ية، آ سورة إبراهيم) ١٣١٣(

 ).٩١(، آية سورة النساء) ١٣١٤(

 ).٣٨(، آية سورة األعراف) ١٣١٥(

 ).٨(، آية سورة الملك) ١٣١٦(

 ).٤٤(، آية سورة المؤمنون) ١٣١٧(



  ٣١٣

العالمـة محمـد ، فيما ذهب اإلمـام الـشاطبي، و)١٣١٨(الجزري إلى أن الوصل في هذه المواضع أشهر
، وذهـــب الـــضباع والمـــارغني إلـــى أن المعمـــول بـــه )١٣١٩(مكـــي نـــصر وغيرهمـــا إلـــى تـــساوي األمـــرين

  .)١٣٢٠(القطع في موضعي النساء، والمؤمنون، والوصل في موضعي األعراف والملك

=‾yϑ$! �: لـه تعـالىوق: ًفـي اثنـي عـشر موضـعاموصول باتفـاق : القسم الثالث ä. u !$|Êr& Νßγ s9 

(# öθ t±̈Β ÏµŠÏù �)و، )١٣٢١ � $yϑ‾= à2 (#θ è% Î— â‘ $pκ÷]ÏΒ �)و)١٣٢٢ ،� $yϑ‾= ä. Ÿ≅yz yŠ $yγ øŠn= tã $−ƒ Ì�x. y— �)١٣٢٣( ،

=‾yϑ$  �و ä. ôMpg ¾Ö mΩ Νèδ ßŠθ è= ã_ �)و)١٣٢٤ ،� !$yϑ‾= ä. (#ρß‰s% ÷ρr& # Y‘$tΡ �)و ،)١٣٢٥� $uΗ ©>à2 öΝèδ u !% y` 

7Αθ ß™ u‘ � )و ،)١٣٢٦� $yϑ‾= à2 ôMt7yz �)و)١٣٢٧،� !$yϑ‾= à2 (# ÿρßŠ# u‘r& βr& (#θ ã_ã�øƒ s† $pκ÷]ÏΒ �) ١٣٢٨(،    

’ � و ÎoΤ Î) uρ $yϑ‾= à2 öΝßγ è? öθ tãyŠ t�Ï
 øótGÏ9 óΟßγ s9 �)١٣٢٩( .  

  : وهي على قسمينالنافية �ال� معالناصبة  �كي�:الكلمة السابعة عشر

                                                 

 ).٢/١٤٩(النشر: انظر) ١٣١٨(

 ).٢/٢٥١(نهاية القول المفيد: انظر) ١٣١٩(

 ). ٤٣٢-٢/٤٣١(، وهداية القاري)٢٢٦ص(، ودليل الحيران)١٧٠ص(النجوم الطوالع:انظر) ١٣٢٠(

 ). ٢٠( اآلية،سورة البقرة) ١٣٢١(

 ).٢٥(، آية سورة البقرة) ١٣٢٢(

 ). ٣٧(، آية آل عمرانسورة)١٣٢٣(

 ). ٥٦( اآلية،سورة النساء) ١٣٢٤(

 ). ٦٤( اآلية،سورة المائدة) ١٣٢٥(

 ). ٧٠( اآلية،سورة المائدة) ١٣٢٦(

 ). ٩٧( اآلية،سورة اإلسراء) ١٣٢٧(

 . )٢٠( والسجدة)٢٢( اآلية،سورة الحج) ١٣٢٨(

 ). ٧( اآلية،سورة نوح) ١٣٢٩(



  ٣١٤

 �:     لـه تعـالىوق:  هـيموصول باتفاق المصاحف وذلك في أربعة مواضع :األولالقسم 

ŸξøŠx6 Ïj9 (#θ çΡ t“óss? 4’ n? tã $tΒ öΝà6 s?$ sù �)١٣٣٠(،و� Ÿξø‹x6Ï9 zΝn=÷ètƒ .ÏΒ Ï‰÷èt/ 8Νù=Ïæ �)و،     )١٣٣١� 

ŸξøŠs3 Ï9 tβθä3 tƒ š�ø‹n= tã Ól t�ym � )و)١٣٣٢ ،�  ŸξøŠs3 Ïj9 (# öθ y™ ù' s? 4’ n? tã $tΒ öΝä3 s?$ sù � )١٣٣٣(.  

’ö �: تعالـــىهلـــوق : هــيمقطــوع باتفــاق فــي ثالثــة مواضــع :الثــانيالقــسم  s5Ï9 Ÿω zΟn= ÷ètƒ y‰÷èt/ 

5Οù= Ïæ $º↔ø‹x© �)و)١٣٣٤،� ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3 tƒ ’ n? tã t ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# Ól t�ym �)و)١٣٣٥،� ö’ s1 Ÿω tβθä3 tƒ P' s!ρßŠ 

�)١٣٣٦.(  

الموصـــولة، ولعـــل هـــذه الكلمـــة مـــن أكثـــر  �مـــا� مـــعالجـــارة  �فـــي�:عـــشرة لكلمـــة الثامنـــةا
  :هيًالكلمات التي وقع فيها الخالف، والتباين في اآلراء، والخالف وقع في أحد عشر موضعا 

.tβθä � :قوله تعالى .١ u� øI è? r& ’ Îû $tΒ !$oΨ ßγ≈ yδ š ÏΖÏΒ# u �)١٣٣٧.(   

∅tΒ š$ � :قوله تعالى .٢ ù= yèsù þ’ Îû �∅ Îγ Å¡à
Ρ r& ÏΒ 7∃ρã�÷è̈Β �)١٣٣٨.( 

.öΝä  �: قوله تعالى .٣ uθ è= ö7uŠÏj9 ’ Îû !$tΒ öΝä38s?# u ( (#θ à) Î7tF ó™ $$sù ÏN≡ u� ö� y‚ø9$# �) ١٣٣٩.( 

                                                 

 ).١٥٣(، آية  آل عمرانسورة) ١٣٣٠(

 ).٥(، آية الحجسورة) ١٣٣١(

 ).٥٠(األحزاب، آية سورة) ١٣٣٢(

 ).٢٣(، آية الحديدسورة) ١٣٣٣(

 ).٧٠(، آية  النحلسورة) ١٣٣٤(

 ).٣٧(، آية سورة األحزاب) ١٣٣٥(

 ).٧(، آية سورة الحشر) ١٣٣٦(

 ).١٤٦(، آية سورة الشعراء) ١٣٣٧(

 ).٢٤٠(، آية سورةالبقرة) ١٣٣٨(



  ٣١٥

.öΝä �:قوله تعالى .٤ uθ è= ö7uŠÏj9 ’ Îû !$tΒ ö/ä38s?# u 3 ¨βÎ) y7−/ u‘ ßìƒ Î� |� É>$ s) Ïèø9$# �) ١٣٤٠(. 

`è% Hω ß‰É≅ � ::قوله تعالى .٥ r& ’ Îû !$tΒ z Çrρé& ¥’ n< Î) �) ١٣٤١(. 

öΝèδ �:قوله تعالى .٦ uρ ’ Îû $tΒ ôMyγ tGô© $# óΟßγ Ý¡à
Ρ r& tβρà$ Î#≈ yz �) ١٣٤٢(. 

ö/ä3 �:قوله تعالى .٧ ¡¡yϑs9 ’ Îû !$tΒ óΟçF ôÒ sù r& ÏµŠÏù �)١٣٤٣(. 

’  �: قوله تعالى .٨ Îû $tΒ öΝà6≈ oΨ ø% y— u‘ �) ١٣٤٤.( 

’ �:قوله تعالى .٩ Îû $tΒ öΝèδ Ïµ‹Ïù šχθà
 Î= tGøƒ s† �)١٣٤٥(. 

’ �:قوله تعالى .١٠ Îû $tΒ (#θ çΡ% x. ÏµŠÏù šχθà
 Î= tGøƒ s† �)١٣٤٦(. 

öΝä3 �:قوله تعالى .١١ y∞Ï±Ψ çΡ uρ ’ Îû $tΒ Ÿω tβθßϑn= ÷ès? �) ١٣٤٧(.
  

ء في البـاقي بـين اختلف العلمااتفقت جميع المصاحف على قطع الموضع األول، فيما وقد 
  .)١٣٤٨ (الوصل والوصل والفصل

                                                                                                                                 

 ).٤٨(، آية المائدة سورة)١٣٣٩(

 ).١٦٥(، آية سورةاألنعام) ١٣٤٠(

 ).١٤٥(، آية سورةاألنعام) ١٣٤١(

 ).١٠٢(، آية سورة األنبياء) ١٣٤٢(

 ).١٤(، آية سورة النور) ١٣٤٣(

 ).٢٨(، آية سورة الروم) ١٣٤٤(

 ).٣(، آية سورة الزمر) ١٣٤٥(

 ).٤٦(، آية  الزمرسورة) ١٣٤٦(

 ).٦١(، آية سورة الواقعة) ١٣٤٧(



  ٣١٦

ـــي�أمـــا فيمـــا عـــدا هـــذه المواضـــع األحـــد عـــشر فالكـــل متفقـــون علـــى وصـــل ـــا�مـــع � ف  �م

ª!$$sù ãΝä3 �:قولـــه تعـــالى: ًموضـــعا منهـــا) ٢٤( فـــي �فيمـــا�ورســـمها øt s† öΝßγ oΨ ÷� t/ tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠÉ) ø9$# $yϑŠÏù 

(#θ çΡ% x. ÏµŠÏù tβθà
 Î= tF øƒ s† �◌َ) و)١٣٤٩ ،� $yϑŠÏù zù= yèsù þ’ Îû £Îγ Å¡à
Ρ r& Å∃ρâ÷÷ê yϑø9$$Î/ �◌ِ) و،)١٣٥٠� 

öΝä3 ¡¡yϑs9 !$yϑ‹Ïù öΝè? õ‹ s{ r& ë># x‹ tã ×Λ Ïàtã �) و، )١٣٥١�  $yϑŠÏù ÏµŠÏù šχθà
 Î= tF øƒ s† �◌َ) مـــــــــــــــع )١٣٥٢ ،

ًاالسـتفهامية المحذوفـة األلـف قـوال واحـدا، نحـو)مـا(مـع ) فـي(مالحظة وصل   zΝŠÏù  �: قولـه تعـالى: ً

÷ΛäΖä. � وقوله تعالى)١٣٥٣(اءفي النس ،:� tΛ Ïù |MΡ r& ÏΒ !$yγ1 t�ø. ÏŒ ١٣٥٤(،في النازعات�(.  

  : قسمانيالضمير المنفصل، وه �هم� مع �يوم�:الكلمة التاسعة عشرة

                                                                                                                                 

 ،ًع فـي المواضـع الـسابقة جميعـا، ووصـل مـا سـواها ابن الجزري إلـى تـرجيح القطـذهب االحافظ )١٣٤٨(
وذهب أبو عمرو الداني فـي المقنـع، والـشاطبي فـي العقيلـة إلـى قطـع األول ووصـل مـا سـواه، وذهـب أبـو 

األحـد من داود في التنزيل إلى قطع الموضع األول والسادس، ونقل الخالف في المواضع التسعة الباقية 
 وذهــب بعــضهم إلــى نقــل الخــالف فــي المواضــع األحــد عــشر مــع تــرجيح القطــع، وبعــضهم نقـــل ،عــشر

 ) .٤٤٠-٢/٤٣٧هداية القاري :(انظر .الخالف فيها مع ترجيح الوصل

 ).١١٣(، آية البقرةسورة) ١٣٤٩(

 ).٢٣٤(، آية سورة البقرة) ١٣٥٠(

 ).٦٨(، آية سورة األنفال) ١٣٥١(

 ).١٩(، آية سورة يونس) ١٣٥٢(

 .)٩٧(يةاآل) ١٣٥٣(

 ).٤٣(يةاآل) ١٣٥٤(



  ٣١٧

الضمير المنفصل المرفوع المحل، وهذا القسم  �هم�مفتوح الميم مع �يوم� :األولالقسم 

، )١٣٥٥ (� /tΠöθtƒ Νèδ tβρã—Ì�≈t �:ك وتعالىقوله تبار: األول: وجاء في موضعين همامقطوع باتفاق 


tΠöθtƒ öΛèε ’n?tã Í‘$̈Ζ9$# tβθãΨtGø �:قوله تعالى: والثاني ãƒ �) ١٣٥٦.(  

المحل، وهذا القسم  الضمير المنفصل المجرور �هم�مفتوح الميم مع �يوم�: القسم الثاني

 ãΝßγtΒöθtƒ “Ï%©!$# ÏµŠÏù � و، )١٣٥٧ (� æΛãιtΒöθtƒ “Ï%©!$# tβρß‰tãθãƒ �: تعالىهلوق : نحوموصول باتفاق

tβθà)yèóÁãƒ �)١٣٥٨(.  

: قوله تعالى:  مكسورة الميم فهي موصولة باتفاق كذلك، نحو�يوم�وأما إذا كانت كلمة

×≅÷ƒuθsù� tÏ%©# Ïj9 (#ρã�x
Ÿ2 ÏΒ ãΝÎγÏΒöθtƒ “Ï%©!$# tβρß‰tãθãƒ � )١٣٥٩( .  

ِمال�: الم الجر مع مجرورها: الكلمة العشرون  وهي في القرآن الكريم ، مع ما بعدها �َ
  :قسمان

قوله :  بحيث تقطع الالم عما بعدها في أربعة مواضع هي: مقطوع باتفاق: القسم األول

،     )١٣٦١ (� ÉΑ$tΒ #x‹≈yδ É=≈tGÅ6ø9$# �:، وقوله تعالى)١٣٦٠ (� ÉΑ$yϑsù ÏIωàσ‾≈yδ ÏΘöθs)ø9$# �:تعالى

                                                 

 ).١٦(، آية سورة غافر) ١٣٥٥(

 ).١٣(، آية سورة الذريات) ١٣٥٦(

 ).٨٣(، آية الزخرفسورة) ١٣٥٧(

 ).٤٥(الطور، آية سورة) ١٣٥٨(

 ).٦٠(الذاريات، آية سورة) ١٣٥٩(

 ).٧٨(، آية النساءسورة) ١٣٦٠(

 ).٤٩(، آية الكهفسورة) ١٣٦١(



  ٣١٨

# ÉΑ$tΒ  �و x‹≈yδ ÉΑθß™§�9$# �) و)١٣٦٢ ،� ÉΑ$yϑsù šÏ%©!$# (#ρã�x
x. y�) وفي هذه الحالة يكون )١٣٦٣ ،

 ولكن ال يجوز االبتداء بالالم، وال � الالم�أو على  �ما�الوقف االضطراري أو االختباري على
  .، أو بما قبلها�ما�بهؤالء، وال بهذا، وال باللذين، بل يجب االبتداء بـ

في ) ص(ة في سورة التي وردت مرة واحد�َحين� مع �َالت �:الكلمة الحادية والعشرون

N| �: قوله تعالى Ÿω̈ρ tÏm <É$uΖtΒ �)١٣٦٤(.  

فقد اختلف في قطع التاء عن كلمة حين أووصلها بها، والصحيح المشهور قطعها عنها، 
 نافية، دخلت عليها التاء �والت� في كلمة �ال�كلمة أخرى و �حين� كلمة مستقلة و�والت�وأن 

ًلوقف على التاء اضطرارا أو اختبارا، وال يصح الوقف عالمة على تأنيث الكلمة، وعلى هذا يصح ا ً
  .�والت�عليها اختياريا، وفي حالة الوقف يجب البدء بكلمة 

:           كلمة أخرى، وترسم التاء موصولة بحين هكذا �تحين� و �وال�إن : وقيل
ٍوالتحين مناص� َ َ َ ِ َ   .  وهذا القول ال يعول عليه�َ

  .ى هذه الكلمة بالتاء، ما عدا الكسائي فقد وقف عليها بالهاءكما أن جميع القراء وقفوا عل

ْكالوهم� :الكلمتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون ُ ُوزنوهم� و �ُْ ُ َ  �: في قوله تعالى�َ

#sŒÎ)uρ öΝèδθä9$x. ρr& öΝèδθçΡy—̈ρ tβρç�Å£øƒ ä† � )١٣٦٥.(  

بدليل حذف األلف ، ًكمااتفقت  جميع المصاحف على كتابة هاتين الكلمتين موصولتين ح
  . فدل على أن الواو فيهما موصولة بالضمير الذي يليها،بعد واو الجماعة فيهما

ْكالوهم�وقد نقل عن عاصم، وأبي عمرو بن العالء، والكسائي، واألعمش أن ُ  كلمة واحدة �ُْ
ًكلتك طعاما(فحذفت الالم على حد ) كالوا لهم(ًحكما، واألصل فيها  َْ ُ ْكل( واألصل )ِ ًت لك طعاماِ َ( 

                                                 

 ).٧(، آية الفرقانسورة) ١٣٦٢(

 ).٣٦(، آية المعارجسورة) ١٣٦٣(

 ).٣(، آية ص سورة)١٣٦٤(

 ).٣(، آية المطفيفينسورة) ١٣٦٥(



  ٣١٩

ً فصارا حرفا واحدا)هم(وأوقع الفعل على، فحذفت الالم ألن الضمير المتصل مع ناصبه كلمة ، ً
  .)١٣٦٦("واحدة

مفصولة عن ) وزنوا(، أو على )كالوا(ووزنوهم مثلها، وعليه فال يجوز الوقف على 
ْ غضبوا هم� : الضمير المتصل بها، بل يوقف على الميم في نهاية الكلمة، وذلك بخالف كلمة ُ ُ ِ َ� 


sŒÎ)uρ $tΒ (#θç6ÅÒxî öΝèδ tβρã�Ï# �:في قوله تعالىøótƒ �)فيجوز الوقف على كلمة غضبوا دون )١٣٦٧ ،

ْ هم �:هم، ألنهما كلمتين منفصلتين، ولكن عند الوقف على هذه الكلمة ال يبدأ بقوله تعالى ُ
َيغفرون ُِ ْ َواذا �::بالشرط في قوله تعالىٕ؛ لما فيه من الفصل بين الشرط والجواب، وانما يبدأ �َ ؛ �َِٕ

  . ليكون الشرط وجوابه معه

قمرية، : وهي نوعان) بالم أل(التي للتعريف، المعروفة �ال�:الكلمة الرابعة والعشرون

الجنة�: نحو َ  Ÿω ü“ÈθtGó¡o„ Ü=≈ptõ¾r& Í‘$̈Ζ9$# �: ، كما في قوله تعالى�النار�: ، وشمسية نحو�ْ

Ü=≈ptõ¾r& uρ Ïπ̈Ψyfø9$# 4 Ü=≈ysô¹ r& Ïπ̈Ψyfø9$# ãΝèδ tβρâ“Í←!$x
ø9$# �)١٣٦٨(.  

ٕبما بعدها لفظا ورسما، وان كانت مستقلة �ال� وقد اتفقت جميع المصاحف على وصل  ً ً
، بل الوقف على ��Í‘$̈Ζ9$#، أو بـ� π̈Ψyfø9$# � واالبتداء بـ�ال�عما بعدها، فال يجوز الوقف على 

Ü=≈ysô¹ �: بأكملها والبدء بقوله� Í‘$̈Ζ9$# �كلمة r& Ïπ̈Ψ yfø9$# وكذلك الوقف على كلمة�:         � 

π̈Ψ yfø9$# بأكملها، والبدء بقوله� :� Ü=≈ysô¹r& Ïπ̈Ψyfø9$# � وهذا عند الضرورة لالضطرار أو االختبار.  

                                                 

 ).٧٢ص(نقال عن شرح المقدمة الجزرية لمال علي القاري) ٢/٤٤٨(هداية القاري: انظر) ١٣٦٦(

 ).٣٧(، آية الشورىسورة) ١٣٦٧(

 ).٢٠(، آية سورة الحشر) ١٣٦٨(



  ٣٢٠

�Iω:  التي للتنبيه في كلمتي�هاء� والكلمة الخامسة والعشرون àσ‾≈ yδو� ،�÷Λ äΡ r'‾≈ yδ�  كما

في كثير  ��ΛäΡr'‾≈yδعن��Iωàσ‾≈yδ: ، وقد تنفرد كلمة)١٣٦٩(� ΛäΡr'‾≈yδ ÏIωàσ‾≈yδ÷ �: في قوله تعالى

من المواضع، ولكن جميع المصاحف اتفقت على وصل الهاء في هاتين الكلمتين أينما وردتا، وفي 
 إذ ال يصح فصل  �أنتم� أو �أوالء�ال يجوز الوقف على الهاء لوحدها واالبتداء بـ: حالة الوقف

ً الكلمات عن مدخولها، وال يجوز الوقف عليها مطلقا ال أختياريا وال أختبارا؛ لشدة امتزاجها بما هذة ً
 ��ΛäΡr'‾≈yδأو، ��Iωàσ‾≈yδٕبعدها بحيث صارت كأنها مع ما بعدها كلمة واحدة، وانما يوقف على

  .كاملة، ويبدأ بها كذلك

  :  التي للنداء�يا�: الكلمة السادسة والعشرون

وقوله  ،)yγ•ƒr'‾≈tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θè=ä. $£ϑÏΒ ’Îû ÇÚö‘F{$# Wξ≈n=ym $Y7Íh‹sÛ Ÿ�)١٣٧٠$ �: وتعالىنحو قوله

%pκš‰r'‾≈tƒ tÏ$ � :، وقولـه تعالـى)١٣٧١(�) ãΛuqö�yϑ≈tƒ 4’‾Τr& Å7s9 #x‹≈yδ  � :تعالى ©!$# (#θãΨtΒ#u (#θà)®? $# ©!$# ¨,ym 

ÏµÏ?$ s)è? � )وقولـه تعالـى)١٣٧٢ ، :�  Ÿ≅ŠÏ% uρ ÞÚ ö‘r'‾≈tƒ Éën=ö/$# Ï8u!$tΒ â!$yϑ|¡≈tƒuρ ÉëÎ=ø% r& �)فقد )١٣٧٣ ،

ًاتفقت المصاحف على وصل ياء النداء بما بعدها رسما ولفظا هكذا ً               :  

 )   ÞÚ ö‘r'‾≈tƒ،   â!$yϑ|¡≈tƒu، ãΛuqö�yϑ≈tƒ ، $pκš‰r'‾≈tƒ(  

                                                 

 .)٣٨(�، وسورة محمد)١٠٩(، وسورة النساء)٦٦(، آية آل عمرانسورة) ١٣٦٩(

 ).١٦٨(، آية سورة البقرة) ١٣٧٠(

 ).٣٧(، آية آل عمرانسورة ) ١٣٧١(

 ).١٠٢(آل عمران، آية سورة ) ١٣٧٢(

 ).٤٤(سورة هود، آية) ١٣٧٣(



  ٣٢١

 �أرض�: أو بـ �مريم�: أو بـ�أيها�:   واالبتداء بـ�يا�وال يجوز الوقف على حرف النداء
ُ بل يوقف على هذه الكلمات بأسرها، واالبتداء بها كذلك كما هو مبين بأعاله�سماء�:أو بـ َ ُ)١٣٧٤(.  

*   *   *  

  المبحث الثاني

  الكلمات التي لم يذكرها الحافظ ابن الجزري في مقدمته

لقطع ذكر بعض العلماء كلمات أخرى موصولة أو مقطوعة أو مختلف فيها بين الوصل وا
غير تلك التي ذكرها الحافظ ابن الجزري في المقدمة، وانحصرت هذه الكلمات  في اثنتي عشرة 

  :كلمة، وسأذكرها باختصار، وهي كما يلي

وقد وردت هذه الكلمة في  �لو� مفتوحة الهمزة ساكنة النون مع �أن�:الكلمة األولى

 βr& öθ©9 â!$t±nΣ �:قوله تعالى: ، وهيالقرآن الكريم في أربعة مواضع جاءت مقطوعة في ثالثة منها

Νßγ≈uΖö7|¹r& óΟÎγÎ/θçΡä‹Î/ �)١٣٧٥(وقوله تعالـى ،:� βr& öθ©9 â!$t±o„ ª!$# “y‰yγs9 }¨$̈Ζ9$# $YèŠÏΗsd �)١٣٧٦( ،

%βr& öθ©9 (#θçΡ �:وقوله تعالى x. tβθßϑn=ôètƒ |=ø‹tóø9$# �) واختلف في الموضع الرابع؛ فرسم في )١٣٧٧ ،

&Èθ©9r �:قولـه تعالـى: ًوفي بعضها اآلخر مقطوعا وهوًبعض المصاحف موصوال  uρ (#θßϑ≈s) tFó™$# ’n?tã 

                                                 

الــدقائق المحكمــة فــي شــرح المقدمــة الجزريــة، : ًانظــر موضــوع  الوصــل والفــصل تفــصيال فــي) ١٣٧٤(
قــــول نهايـــة ال:،وانظــــر)  ١٠٤-٩٤ص(العتـــر .د: نــــسيب نـــشاوي، وتقــــديم.د: لزكريـــا األنــــصاري، تحقيـــق

، وزينـــة األداء شـــرح حليـــة ٢٦٦-٢٦٥، وأحكـــام قـــراءة القـــرآن ص٢/٤١٥، وهدايـــة القـــاري٢/٢٤٧المفيـــد
 .٢٦٩-٢٥٦القراء، للعنبتاوي ص

 ). ١٠٠(سورة األعراف ، اآلية) ١٣٧٥(

 ). ٣١(سورة  الرعد، اآلية) ١٣٧٦(

 ). ١٤(سورة  سبأ، اآلية) ١٣٧٧(



  ٣٢٢

Ïπs)ƒÌ�©Ü9$# � ) والوصل عند عند المشارقة هو األشهر، في حين أن القطع هو األشهر عند )١٣٧٨ ،

 . )١٣٧٩(المغاربة

: ولىاأل: وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم مرتين � &Πé¨ � مع�#$⌠�tø:الكلمة الثانية

⌠tΑ$s% tø �:في قوله تعالى $# ¨Πé& ¨βÎ) tΠöθs)ø9$# ’ÎΤθà
 yèôÒoKó™$# �)وقد اتفقت جميع المصاحف )١٣٨٠ ،

&tΑ$s% ¨ΠàσuΖö6tƒ Ÿω õ‹è{ù's? ÉLu‹ósÎ=Î/ Ÿωuρ ûÅ›ù �:قولـة تعالـى: على قطعها، وأما الموضع الثاني t�Î/ � 
نداء بابن، وحذفت همزة الوصل ، وقد رسمت موصولة في جميع المصاحف التصال ياء ال)١٣٨١(

  .�ΠàσuΖö6tƒ̈�: فرسمت هكذا اللتقاء السواكن الثالث،

ًوعليه فيجوز الوقف اختبارا أو اضطرارا على كلمة  ً�tø⌠$#� في الموضع األول، النفصالها

  .، وال يجوز الوقف عليها في الموضع الثاني التصالها بما بعدها � &Πé¨ �عن 

 wƒr& $̈Β (#θããô‰s? ã&s#sù$َ◌ �:الواردة في قولة تعالى � Β̈$ �مع� &wƒr$ �:الكلمة الثالثة

â!$yϑó™F{$# 4o_ó¡çtø:$# �)فقد اتفقت جميع المصاحف على قطعها،فيجوز الوقف على  ،)١٣٨٢� $wƒr& 

                                                 

 ). ١٦(سورة الجن ، اآلية) ١٣٧٨(

، فقـد رسـمت )٥٧٣ص( الـسعودية -، طباعة مجمع الملك فهدالمنورةمصحف المدينة : انظر) ١٣٧٩(
تـونس، - طبع ونشر مؤسسات عبد الكريم بن عبـد اهللاوفي القرآن الكريم على رواية قالونفيه بالوصل، 

  .فقد رسمت فيه بالقطع)٩٩٢ص(

 ). ١٥٠(سورة األعراف ، اآلية) ١٣٨٠(

 ). ٩٤(سورة طه ، اآلية) ١٣٨١(

 ). ١١٠(يةسورة اإلسراء ، اآل) ١٣٨٢(



  ٣٢٣

للضرورة أو لالختبار اتباعا للرسم؛ ألنهما كلمتان منفصلتان  � Β̈$ �، ويجوز الوقف على �

  . ك عند جميع القراءرسما، وال خالف في ذل

ِ إل ياسين�كلمة :  الكلمة الرابعة َ ْ ، )١٣٨٣(َ◌� íΝ≈n=y™ #’n?tã öΑÎ) tÅ™$tƒ �:في قولة تعالى�ِ

ًوليس في القرآن الكريم غيرها، وهي مقطوع في جميع المصاحف اتفاقا، سواء أكتبت بالكسر أم 
 على القراءة بكسر الهمزة � tÅ™$tƒ �بدون كلمة� (öΑÎ � بالفتح، ولكن يمتنع الوقف على كلمة

وال يجوز اتباع الرسم .ٕمقصورة وسكون الالم ألنها وان كانت مقطوعة رسما إال أنها متصلة لفظا

ًفيها وقفا باإلجماع، ويجوز الوقف اختبارا، أو اضطرارا على   ً� öΑÎ) �      بـدون� tÅ™$tƒ �  

 tÅ™$tƒ �أصبحت كلمة مستقلة بنفسها و� (öΑÎ �على القراءة بفتح الهمزة ممدودة وكسر الـالم، ألن

   ).١٣٨٤(� ãΑ#u 4†y›θãΒ ãΑ#uuρ tβρã�≈yδ  �:  كلمة أخرى غيرها، مثلها مثل�

 öΝèδ �:تعالـى قولـة: مرة منها) ٦٥(ووردت في القرآن  �إذ� مع �يوم�:الكلمة الخامسة 

Ì�ø
à6ù=Ï9 >‹Í≥tΒöθtƒ Ü>t�ø%r& öΝåκ÷]ÏΒ Ç≈yϑƒM∼Ï9 �)عز وجل، وقوله )١٣٨٥:� ã βø—uθø9 $# uρ >‹Í× tΒ öθtƒ ‘, ysø9 $# 

، وقد اتفقت جميع المصاحف على وصل )١٣٨٧(� !° Û�ù=ßϑø9$# 7‹Í≥tΒöθtƒ �: ، وقوله تعالى)١٣٨٦(�

                                                 

 ). ١٣٠(سورة الصافات، اآلية) ١٣٨٣(

 ). ٢٤٨(سورة البقرة، اآلية) ١٣٨٤(

 ). ١٦٧(سورة آل عمران، اآلية) ١٣٨٥(

 ). ٨(سورة األعراف، اآلية) ١٣٨٦(

 ). ٥٦(سورة الحج، اآلية) ١٣٨٧(



  ٣٢٤

بل يوقف عليها كلمة  �إذ� دون �يوم�، وال يجوز الوقف على � Í≥tΒöθtƒ›7 �:هكذا �إذ� مع �يوم�

  .، ويبدأ بها كذلك�  �Í≥tΒöθtƒ›7هكذا: واحدة 

 ).١٣٨٨(� νθã_ãρ >‹Í×tΒöθtƒ îπyèÏ±≈yz× � :قولة تعالى .١

دون " يوم"كلمة واحدة وال يجوز الوقف على " إذ"ب" يوم"فقد اتفقت المصاحف على وصل 
  .واالبتداء منها كذلك" يومئذ"، وال االبتداء بإذ دون الوقف على الكلمة بأسرها"إذ"

&óΟçFΡr �:في قوله تعالى �إذ� مع �حين�:الكلمة السادسة uρ 7‹Í×t⊥‹Ïm tβρã�ÝàΖs? � )١٣٨٩.(   

كلمة واحدة " إذ"دون " حين"وال ثاني لها في التنزيل فقد اتفقت المصاحف على وصل
بل الوقف على الكلمة " حين"دون " إذ"وال االبتداء ب" إذ"دون " حين"كيومئذ وال يجوز الوقف على 

  .واالبتداء منها كذلك" حينئذ"بأكملها 

 ووردت في القرآن في ستة مواضع، �ما� المشددة النون مع �كأن�:الكلمة السابعة


tΒ Ÿ≅tFs% $G¡ø   �:ثالثة منها مقترنة بالفاء، اثنان في قولـه تعالـىtΡ Î�ö�tóÎ/ C§ø
tΡ ÷ρr& 7Š$|¡sù ’Îû 

ÇÚö‘F{$# $yϑ‾Ρ r'x6sù Ÿ≅tFs% }¨$̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑy_ ôtΒuρ $yδ$uŠômr& !$uΚ‾Ρr'x6sù $uŠômr& }¨$̈Ψ9$# $Yè‹Ïϑy_ 

yϑ‾Ρ$  � :، والثالث في قوله تعالى)١٣٩٠(� r(s3sù §�yz š∅ÏΒ Ï!$yϑ¡¡9$# � )١٣٩١(.  

                                                 

 ). ٢(سورة الغاشية، اآلية) ١٣٨٨(

 ). ٨٤(سورة الواقعة، اآلية) ١٣٨٩(

 ). ٣٢(سورة المائدة، اآلية) ١٣٩٠(

 ). ٣١(سورة الحج، اآلية) ١٣٩١(



  ٣٢٥

yϑ‾Ρ$  �: وأما العارية عن الفاء، فهي قوله تعالى  r'Ÿ2 ß‰̈è¢Átƒ ’Îû Ï!$yϑ¡¡9$# �)١٣٩٢( ،

>yϑ‾Ρr(x. tβθè%$|¡ç„ ’n$ �:وقوله تعالى Î) ÅVöθyϑø9$# öΝèδuρ tβρã�ÝàΖtƒ �)وقوله تعالى)١٣٩٣ ،:� !$yϑ‾Ρ r(x. 

ôMuŠÏ±øîé& óΟßγèδθã_ãρ �)وقد اتفق جميع المصاحف على وصلها، فيوقف عليه كاملة، ويبدا )١٣٩٤ ،

  .بها كذلك

 �:ووردت في موضع واحد فقط، وهو قوله تعالـى  �ما�  مع  �رب �: الكلمة الثامنة

$yϑt/•‘ –Šuθtƒ tÏ%©!$# (#ρã�x
Ÿ2 öθs9 (#θçΡ%x. tÏϑÎ=ó¡ãΒ � )وهي موصولة اتفاقا)١٣٩٥ ،ً.   

yx �: الواردة في قوله تعالى�نهكأ �مع  �وي�:الكلمة التاسعة t7ô¹ r&uρ šÏ%©!$# (#öθ̈Ψyϑs? 

…çµtΡ% s3tΒ Ä§øΒF{$$Î/ tβθä9θà)tƒ āχr(s3÷ƒuρ ©!$# äÝÝ¡ö6tƒ šXø—Îh�9$# yϑÏ9 â!$t±o„ ôÏΒ ÍνÏŠ$t7Ïã â‘Ï‰ø)tƒuρ 

( Iωöθs9 βr& £̈Β ª!$# $oΨø‹n= tã y#|¡y‚s9 $uΖÎ/ ( …çµ‾Ρ r(s3÷ƒuρ Ÿω ßxÎ=ø
ãƒ tβρã�Ï
≈s3 ø9$# � ◌َ)وهي موصولة  ،)١٣٩٦

 جميع المصاحف اتفاقا، ويوقف عليها كاملة، ويبدأ بها عند الجميع باستثناء الكسائي ًرسما في
      .)١٣٩٧(وأبو عمرو

                                                 

 ). ١٢٥(ة، اآلياألنعامسورة ) ١٣٩٢(

 ). ٦(، اآليةاألنفالسورة ) ١٣٩٣(

 ). ٢٧(، اآليةيونسسورة ) ١٣٩٤(

 ). ٢(سورة الحجر، اآلية) ١٣٩٥(

 ). ٨٢(سورة القصص، اآلية) ١٣٩٦(

 �ويـك�، وأبـو عمـرو وقـف علـى الكـاف مـن�كـأن� وبـدأ بــ�وي�  اليـاء مـنالكسائي وقف علـى) ١٣٩٧(
 ويبـدأون بالكلمـة �ويكأنـه� وعلى الهـاء مـن�ويكأن�، وباقي القراء يقفون على النون من �أن�واالبتداء بـ

 . كاملة



  ٣٢٦

%βÎ) (#ρß‰ö6è? ÏM≈s �:قوله تعالى:  ووردت مرتين�ما� مع�عمن�:الكلمة العاشرة y‰¢Á9$# 

$£ϑÏèÏΖsù }‘Ïδ �)١٣٩٨( ،وقوله تعالى:� ¨βÎ) ©!$# $−ΚÏèÏΡ /ä3ÝàÏètƒ ÿÏµÎ/ �)وهي موصولة في ،)١٣٩٩ 

  .الموضعين باتفاق

?θä9$s%uρ $yϑôγtΒ $uΖÏ#) �:في قوله تعالى � مهما �:الكلمة الحادية عشرة ù's? ÏµÎ/ ôÏΒ 7πtƒ#u 

$tΡt�ysó¡tFÏj9 $pκÍ5 $yϑsù ßøt wΥ y7s9 šÏΖÏΒ÷σßϑÎ/ � )في جميع   وهي موصولة باتفاق،)١٤٠٠

   .المصاحف

،            )١٤٠٣(� #9!� �، و)١٤٠٢(� üÈýϑ!9# �، و)١٤٠١(� Ο!9#$ �:ثانية عشرةالكلمة ال

نحوها من فواتح السور التي افتتحت بحروف التهجي، فكل كلمة من  و ،)١٤٠٤(� üÈÿè‹γ!2 �و

مات ونحوها التي افتتحت بها السور سواء أكانت مؤلفة من حرفين أم أكثر فهي كلمة هذة الكل
برأسها وال يجوز فصل حرف من حروفها وال الوقف عليه بمعزل عن الحروف الباقية، بل يكون 

 �الوقف على آخرها تبعا للرسم إذ أنها رسمت موصولة في جميع المصاحف العثمانية باستثناء

$Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã �     فاتحة سورة الشورى فأنها رسمت مفصولة في كل المصاحف أي� $Οm � 

                                                 

 ). ٢٧١(سورة البقرة، اآلية) ١٣٩٨(

 ). ٥٨(سورة النساء، اآلية) ١٣٩٩(

 ). ١٣٢(سورة األعراف، اآلية) ١٤٠٠(

 ). ١(سورة البقرة، اآلية) ١٤٠١(

 ). ١(سورة األعراف، اآلية) ١٤٠٢(

 ). ١(الحجر، اآلية-إبراهيم-يونس-يوسف-سورة هود) ١٤٠٣(

 ). ١(سورة مريم، اآلية) ١٤٠٤(



  ٣٢٧

 � وعلى � Οm$ � كلمة أخرى،فهما آيتان منفصلتان، فيجوز الوقف جائز على� ý,û¡ÿã �كلمة

ý,û¡ÿã أيضا باعتبار أن كل منها رأس آية في قراءة الكوفيين كحفص وشيخه، وباقي الكوفيين� .  

زون الوقف أما غير الكوفيين كنافع وابن كثير وأبي جعفر فيعدونهما كلمة واحدة، وال يجي

 � Οm$ �ٕعلى أحدهما دون اآلخرة، فهما كالكلمة الواحدة وان انفصلتا رسما، ومن وقف على      

  . � ý,û¡ÿã �ضرورة أعاد البدء بها والوقف على لل

*   *   *  
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  الفصل الثالث

  اصطالحات ضبط المصاحف وعالمات الوقف 

 �إن المــصاحف التــي نــسخت بــأمر الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان :  غنــي عــن القــول
شكل، ولكن بسبب اتساع رقعة الدولة اإلسالمية، ودخول كثير من العجم كانت خالية من النقط، وال

ًفــي اإلســالم، ظهــرت الحاجــة إلــى ضــبط ألفــاظ القــرآن الكــريم حفاظــا عليــه مــن الخطــأ أو التحريــف، 
فوضع أبو األسود الدؤلي بعض العالمات التي تدل علـى الحركـات والـسكنات، وبعـد ذلـك تـم تنقـيط 

الخليـل : صر بن عاصم، ويحيـى بـن يعمـر، ثـم قـام شـيخ النحـاة فـي زمانـهن: القرآن على يد كل من
ًبـــن أحمـــد الفراهيـــدي بـــضبط الحركـــات وشـــكل الكلمـــات؛ فجعـــل النقطـــة التـــي تـــدل علـــى الفتحـــة ألفـــا 
صغيرة مبطوحة، والنقطة الدالة على الضم واو صغيرة فوق الحرف، والنقطة الدالة على الكسرة ياء 

  . )١٤٠٥(ورأس حاء للسكون، وعالمة خاصة للمد صغير، ورأس شين للشدة، 

*   *   *  

                                                 

تنقــــــيح : وانظــــــر) ٨٢-٨٠ص(، ومباحــــــث فــــــي علــــــوم القــــــرآن)٨٠ص(تــــــاريخ القــــــرآن: انظــــــر) ١٤٠٥(
 ). ٣٨٣-٣٨٢ص(الوسيط



  ٣٢٩

  المبحث األول

  اصطالحات ضبط المصاحف

*   *   *  

  :عالمات الضبط : المطلب األول

ي وضـعت فـي المـصاحف لتعـين القـارئ اصطلح العلماء على بعض الرمـوز والعالمـات التـ
  :على تحسين التالوة، ومراعاة األحكام ومنها

 مظهـر الحرف هذا أن على تدل حرف أي فوق العالمة هذه ووجود: صغير حاء رأس ) حـ. (١

öΝ  �:تعالى قوله في الساكنة النونات نحو èδuρ tβöθyγ ÷Ψtƒ çµ÷Ψtã šχ öθt↔ ÷Ζtƒuρ çµ÷Ζtã �) ١٤٠٦(،  

وتـــدل علـــى أن النـــون : ًة، أو عوضـــا عـــن التنـــوينمـــيم صـــغيرة فـــوق النـــون الـــساكن) م.(٢
 � :    ًالساكنة أو التنوين تقلب ميما، وهذا عندما يلـي النـون الـساكنة أو التنـوين حـرف البـاء، مــثل

 !$uŠÎ; /Ρ F{ $# �،� $Jè‹Ïÿ xœ # Z�� ÅÁ t/ � ونحوهما.  

وتــدل هــذه العالمــة علــى : ســين صــغيرة فــوق الحــرف األخيــر فــي بعــض الكلمــات) س. (٣

%2 �: وجود سكتة لطيفة على هـذا الحـرف، كمـا فـي y` uθ Ïã �] و]١:الكهـف ،�ÏΒ 2$tΡ Ï‰s% ö�̈Β �] ّيــس :

٥٢( [� 2ö≅t/ tβ# u‘ �]2 �، و] ١٤: المطففينôtΒ 5−# u‘ �]أمـا إن كانـت الـسين ]. ٢٧من اآليـة: القيامة

ًكوجودهــا فــوق الــصاد مــثال، فتــدل علــى أن هــذا الحــرف يقــرأ بــالوجهين : فــوق حــرف غيــر متطــرف
π، و�طسيبصـ�نحو) السين والصاد( sÜ )Á t/�  � ونحوها ويكون الوجه المقدم قراءته بالسين، أمـا إن

كانت السين الصغيرة تحت أحد الحروف، فهذا يعني أن الكلمة فيها وجهان، والصاد هو المقدم في 

βρã�ÏÜ � :األداء نحو ø‹kÁ ßϑø9$# �]٣٧:الطور.[  

                                                 

 ).٢٦(سورة األنعام، اآلية) ١٤٠٦(



  ٣٣٠

ويرمز إلى الحروف المحذوفة التي تكتب وال تقرأ، فهي ساقطة : الصفر المستدير) ○. (٤

 �  : وفي كلمـــة )#$?̈öθuΖt/  ،(#θãΖtΒ#u  ، (#öθs)#): (ألف واو الجماعة في: في الوقف والوصل مثل 

(#4θt/Ìh�9$# �)وفي كلمة)١٤٠٧ ، :� (#àσtGø
s? �)١٤٠٨ (
  

ويرمز إلى األحرف التي تثبت في الوقف، وتسقط في : الصفر المستطيل) . (٥

  ].٣٨:الكهف[� O$̈ΨÅ3≈©9 �:الوصل نحو

ًيعنــي أن هــذا الحــرف مخفــى أو مــدغم إدغامــا ناقــصا، فــإن : تعريــة الحــرف مــن الحركــة. ٦ ً
  .ٕتبعه حرف مشدد فهو مدغم، وان تبعه حرف متحرك عار عن التشديد فهو مخفى

ّالمـــة إذا وضـــعت فـــوق حـــرف مـــن الحـــروف وجـــب مـــده زيـــادة عـــن المـــد وهـــذه الع) ~.(٧
  .الطبيعي 

*   *   *  

  المصطلحات: المطلب الثاني

ٕ واذا هـذه العالمـة تــدل علـى بدايــة األجـزاء أو بدايـة األحــزاب وأنـصافها وأرباعهــا،) �( .١
  .كان أول الربع أول سورة فال توضع

ًهــذه العالمــة أو قريبــا منهــا بمــا يــشبه المئذنــة تــدل علــى موضــع الــسجود فــي آيــات )(( .٢

’ uρ ß‰àfó¡o„ tΒ!¬  �: الـــــسجدة، ووضـــــع خـــــط فـــــوق كلمــــــة يـــــدل علـــــى موجـــــب الـــــسجدة هكــــــذا Îû 

ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $# uρ $Yãöθ sÛ $\δ ö�x. uρ Νßγ è=≈ n= Ïß uρ Íiρß‰äóø9$$Î/ ÉΑ$|¹ Fψ $# uρ ) �] ١٥:الرعد .[ 

                                                 

 ).٢٧٥(في سورة البقرة، آية: من مواضعها)  ١٤٠٧(

 ).٨٥(سورة يوسف، آية)  ١٤٠٨(



  ٣٣١

تـدل هــذه العالمـة علـى اإلمالــة، وال يوجـد عنـد حفــص :  شـكل معـين خــال الوسـط) ◊ ( .٣

yγ1$�: إمالــة إال فـــي كلمـــة واحـــدة هـــي 1�øg xΧفوضــعت هـــذه العالمـــة تحـــت الـــراء�� ÉΟó¡Î0 «!$# $yγ1 1�øg xΧ 

!$yγ8y™ ö�ãΒuρ 4 ¨βÎ) ’ În1 u‘ Ö‘θ à
 tós9 ×Λ Ïm§‘ �]يدل على إمالـة الفتحـة إلـى الكـسرة وامالـة األلـف ].٤١: هود  ٕ

 .لشكل المعينإلى الياء وكان النقاط يضعونها دائرة فلما تعسر ذلك في المطابع عدل إلى ا

'Ζ0Βù̈$� �:كما فـي -ًأيضا–كما أنها تدل على اإلشمام  s? ]ضـم :  واإلشـمام هـو] ١١:يوسـف

الشفتين كمن يريد النطق بضمة إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة من غير أن يظهـر لـذلك أثـر 
  .قفي النط

تـــدل علـــى تـــسهيلها بـــين  الهمـــزة هـــذه العالمـــة فـــوق: نقطـــة مـــدورة مـــسدودة الوســـط ) • (.٤

‘� �الهمزة واأللف Ïϑyg õƒ−# u] وال يوجد عند حفص غير هذه الكلمة ] ٤٤من اآلية: فصلت.  

هذه أهم المصطلحات والعالمات المستخدمة في ضبط المصاحف، وهنـاك عالمـات أخـرى 
  .لها دالالت فيما يخص بعض القراءات األخرى من غير رواية حفص

  المبحث الثالث

  عالمات الوقف في المصاحف

ًا خاصة لرؤوس اآلي، وعالمات خاصة تدل على الوقف، ورموزا أخرى وضع العلماء رموز ً
  يدل بعضها على مواطن السجود، وبعضها يدل على نهاية األرباع واألحزاب واألجزاء ونحوها

وهذه العالمات والمصطلحات ليست توقيفية، وليست موضع اتفاق بين جميع العلماء، بل 
لى طباعة المصاحف في كل بلد، فقد تجد في بعض هي أمور اجتهادية من اللجان القائمة ع

المصاحف عالمة للوقف الجائز في موضع ما، وفي مصحف آخر تجد عالمة الوقف الممنوع في 
ًالموضع نفسه، لكن هذه العالمات مفيدة جدا بحيث ترشد، قارئ القرآن وخاصة المبتدئ إلى كثير 

ف الجائزة من غير الجائزة، وتسهيل التالوة من الفوائد المتعلقة بالقراءة؛ كمعرفة أماكن الوق
والتجويد، ومراعاة بعض األحكام؛ كالمدود وغيرها وتبعده عن الوقوع في اللحن الجلي والخفي، 



  ٣٣٢

ٕوهذا فيه بيان لمعاني القرآن، والتعريف بمقاصده، واظهار فوائده، ، والغوص على درره 
  .)١٤٠٩(وفرائده

  

  عالمات الوقف الجائز: المطلب األول

وينبغي على القـارئ أن يقـف عنـد هـذه : وترمز إلى الوقف الالزم:  رأس ميم صغير)م. (١
الكلمــة؛ ألن وصــلها بمــا بعــدها يغيــر المعنــى أو يــوهم معنــى غيــر المعنــى المقــصود، كمــا فــي قولــه 

ـــــارك وتعـــــالى Ÿξsù š�Ρ  �:تب â“øt s† óΟßγ ä9öθ s% ¢ $‾Ρ Î) ãΝn= ÷ètΡ $tΒ šχρ•� Å£ãƒ $tΒuρ tβθãΖÎ= ÷èãƒ �)فيلـــــزم )١٤١٠ ،

óΟßγ �:الوقـــف علـــى كلمـــة ä9öθ s% ¢ ثـــم يبتـــدئ القـــارئ بقولـــة تعـــالى� :� $‾Ρ Î) ãΝn= ÷ètΡ $tΒ šχρ•� Å£ãƒ $tΒuρ 

tβθãΖÎ= ÷èãƒ � انتهــى عنــد قولــة تعـــالى فــإن  مــا حكــاه القــرآن علــى لـــسان المــشركين:� Ÿξsù š�Ρ â“øt s† 

óΟßγ ä9öθ s% ¢ ًفكأن هناك شيئا مقدرا ينطوي تحـت قولـه تعـالى� ً :� óΟßγ ä9öθ s% ¢ �-هم المفتـرى علـى أي قـول

شــاعر أو ســاحر، أو كــاهن، أو أن هــذا القــرآن أســاطير األولــين، أو غيــر ذلــك :  كقــولهم- �النبــي

Ρ‾$ �: :َكما حكاه القرآن عنهم فـي آيـات ُأخـر فـرد اهللا عـز وجـل علـيهم بقولـة Î) ãΝn= ÷ètΡ $tΒ šχρ•� Å£ãƒ 

$tΒuρ tβθãΖÎ= ÷èãƒ لـــك  قولـــه تعـــالى  أي فـــال تحـــزن، ومثـــل ذ� :� $yϑ‾Ρ Î) Ü=‹ÉftGó¡o„ t Ï% ©!$# tβθãèyϑó¡o„ ¢ 
4’ tA öθ yϑø9$# uρ ãΝåκçZ yèö7tƒ ª!$# §�)فيلــــزم الوقــــف علــــى كلمـــــة  ،)١٤١١�  tβθãèyϑó¡o„ ¢ 4ثــــم االبتــــداء بقولـــــه� :� 

4’ tA öθ yϑø9$# uρ ãΝåκçZ yèö7tƒ ª!$# � ً؛ ألن وصـــــــل الكلمتـــــــين معـــــــا يـــــــوهم أن المـــــــوتى يـــــــستجيبون، ظنـــــــا بـــــــأن ً

                                                 

 .١٦٦التمهيد في علم التجويد ص: انظر) ١٤٠٩(

 ). ٧٦(سورة يس، اآلية) ١٤١٠(

 ).٣٦(سورة األنعام، اآلية) ١٤١١(



  ٣٣٣

t �:  معطوفــــة علــــى مــــا قبلهــــا�المــــوتى�كلمــــة Ï% ©!$# tβθãèyϑó¡o„ ¢ �، قولــــه تعــــالى أن:والــــصحيح :� 

4’ tA öθ yϑø9$# uρ ãΝåκçZ yèö7tƒ ª!$# � تعلق لفظي بما قبلهاجملة ابتدائية ليس لها.  

وترمـز إلـى جـواز الوقـف ) الوقـف أولـى: (كلمة منحوتـة  مـن كلمتـين همـا:   وهي)قلى. (٢

’è% þ≅ �:والوصـــل، والوقـــف أولـــى، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالى În1 §‘ ãΝn= ÷æ r& ΝÍκÌE£‰ÏèÎ/ $̈Β öΝßγ ßϑn= ÷ètƒ āω Î) ×≅‹Î= s% 3 
ً، وغالبا ما توضع هذه العالمة للداللة على الوقف الكافي، ولكن ليس دائما)١٤١٢(� ً.  

وترمز إلـى جـواز الوقـف ) الوصل أولى: (اكلمة منحوتة  من كلمتين هم:  وهي)صلى. (٣

�:لكن الوصل أولى كما في قوله تعـالى، والوصل، والوصل أولى، وهي عالمة على الوقف الجائز ã 

≅sẄΒ Ïπ ¨Ψ yfø9$#  ÉL©9$# y‰Ïããρ tβθà) −Gßϑø9$# ( “ Ì�øg rB ÏΒ $uηÏGøt rB ã�≈ pκ÷ΞF{ ــــــــــــــــــــــى)١٤١٣(� ) #$  �، فــــــــــــــــــــــالوقف عل

tβθà) −Gßϑø9$# (  � أو� ã�≈ pκ÷ΞF{ لكــن وصــله بمــا بعــده أولــى مــن الوقــف عليــه، ألن لــه تعلــق . جــائز�  ) #$

ًلفظي ومعنوي بما بعده، وغالبا ما يكون هذا الوقف حسنا، ولكن ليس دائما ً ً.  

أي أن ، قـف والوصـل مـع اسـتواء الطـرفينوهـي عالمـة علـى جـواز الو:  جيم صغيرة )ج. (٤

&È,ø9r  �:كمـــا فـــي قولـــة تعـــالى، الوقـــف والوصـــل فـــي درجـــة واحـــدة uρ x8$|Á tã 4 $£ϑn= sù $yδ# u u‘ •” tI öκsE $pκ̈Ξr( x. 

Aβ!% y` 4’ ‾< uρ # \�Î/ ô‰ãΒ óΟs9uρ ó=Ée) yèãƒ 4 4 y›θ ßϑ≈tƒ Ÿω ô# y‚s? ’ ÎoΤ Î) Ÿω ß∃$sƒ s† £“ t$ s! tβθè= y™ ö�ßϑø9$# �)١٤١٤ (

&È,ø9r   �: فيحسن الوقف على قولـه uρ x8$|Á tã 4 و� ،�  óΟs9uρ ó=Ée) yèãƒ 4 � ويحـسن االبتـداء بمـا بعـدهما 

  .دون ترجيح الوقف أو الوصل

                                                 

 ). ٢٢(سورة الكهف، آية) ١٤١٢(

 ).٣٥(سورة الرعد، اآلية) ١٤١٣(

 ).١٠(النمل، اآليةسورة ) ١٤١٤(



  ٣٣٤

هذه العالمة تدل و:  ثالث نقط على شكل مثلث في موضعين متقاربين)٠٠٠ ٠٠٠. (٥ 
بمعنى أنه إذا وقف القارئ على أحد الكلمتين ال يصح الوقف على الكلمة التي ، على تعانق الوقف

فإن كل )١٤١٥( � y7Ï9≡sŒ Ü=≈tGÅ6ø9$# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 �:كما في قولة تعالى، بعدها

ِ فيه�َو � ¡ ‘Ÿω |=÷ƒu  �: من قولة تعالى لى  وضع فوق كل منها ثالث نقط، فإذا وقف القارئ ع�ِ

 ابتدأ � ¡ Ïµ‹Ïù �ٕ واذا وقف على الثانية� Ïµ‹Ïù ¡ “W‰èδ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9 ¡ � :الكلمة األولى ابتدأ بقوله تعالى

وقد وقع مثل هذا " ًخبرا لمبتدأ محذوف أي هو هدى"فيكون هدى  � W‰èδ zŠÉ)−Fßϑù=Ïj9“ ¡ �:بقولة تعالى

  .)١٤١٦(مرة) ٣٥(الوقف في القرآن

  

  

  

  :لممنوععالمات الوقف ا: المطلب الثاني

 ÈÈ⌡s9uρ �:كما في قولة تعالى) ال(يرمز إلى الوقف الممنوع، أو الوقف القبيح بعالمة 

|M÷èt7̈? $# Νèδu!#uθ÷δr& .ÏiΒ Ï‰÷èt/ $tΒ x8u!$y_ š∅ÏΒ ÄΝù=Ïèø9$# � š�̈ΡÎ) #]ŒÎ) zÏϑ©9 šÏϑÎ=≈©à9$# �)١٤١٧( ،

صح االبتداء بالجملة التي بعدها؛ ألن فيها  كما ال ي�  � ÄΝù=Ïèø9$#  �فال يحسن الوقف على كلمة

، وهذا غير المعنى المقصود، وهذا التقرير معلق �تقرير الظلم على المخاطب، وهو هنا النبي
  .على شرط لم يتحقق، فينبغي وصل الكالم بعضه ببعض حتى يؤدي المعنى المقصود منه

                                                 

 ).٢(يةسورة البقرة، اآل) ١٤١٥(

 ).٢٢٤-٢/٢٢٢(نهاية القول المفيد: انظر) ١٤١٦(

 ).١٤٥(سورة البقرة، اآلية) ١٤١٧(



  ٣٣٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٣٣٦

  الخاتمة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على معلم الناس الخير، سيدنا محمد، وعلى آله 
  :وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد

ّفأحمد اهللا أن من علي بإتمام هذا الكتاب المتضمن أحكام التالوة والتجويد المقررة  ّ
  . للمستويات الثالث ، في جامعة آل البيت حرسها اهللا

قد حرصت على اإلحاطة بكل جزئيات المادة المقررة دون تطويل ممل، أو اختصار و
مخل، واجتهدت في تبسيط المادة، وتقريب مفهومها ألذهان الطالب باقصر الطرق، فإن أصبت 
ٕفبتوفيق اهللا وتيسيره، وان أخطأت، فمن نفسي المقصرة، ومن الشيطان، وعذري أنني بشر، والخطأ 

  . الكمال هللا وحده، فأستغفر اهللا وأتوب إليهمن صفات البشر، إذ

ٕوانني أرجو من كل من يطلع على هذا الكتاب سواء أكان من شيوخي  أم من تالميذي أو 
ًمن غيرهم ووجد فيه مالحظة صغيرة أو كبيرة أن يبلغني بها من باب النصيحة في الدين امتثاال 

َدين النصيحة قلنا لمن؟ قالال:" �لقوله  َ ُْ َ ِ َِْ ُ َ  ُ  :ْلله ولكتابه ولرسوله وألئمة المسلمين وعامتهم َِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ ِ ِ ُِ َ  ")١٤١٨(.  

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  المؤلف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ) .٥٥(رواه اإلمام مسلم في صحيحه في كتاب اإليمان، باب بيان أن الدين النصيحة برقم) ١٤١٨(



  ٣٣٧

  

  

  

  

 فهرست المصادر والمراجع

 معرفــة فــي الجزريــة مــتن ألفــاظ حــل فــي األزهرايــة الحواشــي خالــد، الــشيخ العالمــة األزهــري، .١
 .األولى الطبعة مصر،-القاهرة التجارية، المحمودية المكتبة القرآنية، اآليات تجويد

  )معلومات يوجد ال(. رانالق تجويد أحكام في القارئ وزينة التالوة محمد،  األشقر، .٢

-المصحف،دمـشق دار ،واألبتـدا الوقـف فـي الهـدى منـار  الكـريم، عبـد بـن محمـد األشموني، .٣

 .م١٩٨٣سوريا
 تحقيـق ،المـشهورين الـرواة بروايـات المعـروفين القـراء قـراءات عمر، أبي بن أحمد األندرابي، .٤

  .  األولى الطبعة لبنان،-بيروت المعرفة، دار الجنابي، أحمد
 .لبنان-بيروت الرسالة، مؤسسة واإلبتدا، الوقف في المكتفى  ،عثمان بن أبوعمرو األندلسي، .٥
 .سوريا-دمشق الغزالي، مكتبة ،الجزرية المقدمة شرح زكريا، اإلسالم شيخ األنصاري،  .٦
 ،٢ط ســــوريا،-دمــــشق المكتبــــي، دار ،المقدمــــة شــــرح المحكمــــة الــــدقائق            =      .٧

 .م١٩٩٨
 . أصوات اللغة عبد الرحمن، أيوب، .٨

 للنــشر، رمــادي الــرحمن، كــالم تجويــد فــي الريــان النبــع محمــد، الهيــثم أبــو مطــر، آل بحــور .٩
 .م١٩٩٧ األولى الطبعة السعودية، العربية المملكة -الدمام

 .١ط تركيا،-بكر ديار اإلسالمية، المكتبة ،البجيرمي حاشية عمر، سليمان البجيرمي، .١٠
 كثيــر، ابــن البغــا،دار ديــب مــصطفى تحقيــق البخــاري، صــحيح إســماعيل، بــن محمــد البخــاري، .١١

 .م١٩٨٧ الثالثة لبنان،الطبعة-بيروت
  .١لبنان،ط-بيروت الفكر، دار الندوي، هاشم السيد تحقيق ،للبخاري الكنى    =     .١٢
 .١ط لبنان،-بيروت ر،الفك دار الندوي، هاشم السيد تحقيق ،الكبير التاريخ    =    .١٣
ــــاريخ    =   .١٤ ــــصغير الت ــــراهيم محمــــود: تحقيــــق ،ال ــــد، إب ــــوعي، دار زي ــــب ال  ،١ط دمــــشق،-حل

 .م١٩٧٧



  ٣٣٨

 والـدعاة، األئمـة إعـداد معهد ،التجويد علم في المفيد المختصر الرحيم، عبد محمد الدين، بدر .١٥
 .السعودية-المكرمة مكة

  .)األصوات(علم اللغة كمال، بشر،  .١٦

 مطبعـة المنتهـى، المقـرئ وتـذكار المبتدئ القارئ سراج عثمان، بن علي القاسم أبو البغدادي، .١٧
 .م١٩٥٤ الثانية الطبعة مصر،-القاهرة، الحلبي البابي مصطفى

 . األولى الطبعة لبنان،-بيروت المعرفة، دار ،الرائق البحر إبراهيم، بن زين بكر، ابن .١٨

 .األولى الطبعة لبنان،-بيروت الجيل، دار ،القراءات بين األختالف ، أحمد البيلي، .١٩
 إحيــاء دار وآخــرون، شــاكر محمــد أحمــد تحقيــق ،الترمــذي ســنن عيــسى، بــن محمــد الترمــذي، .٢٠

 .األولى الطبعة لبنان،-بيروت العربي، التراث
 الــرحمن عبــد تحقيــق ،تيميــه ابــن وفتــاوى ورســائل كتــب الحلــيم، عبــد بــن أحمــد تيميــه، ابــن .٢١

 .تيميه ابن مكتبة النجدي،
 .األولى الطبعة لبنان،-بيروت الفكر، دار ،الزين نهاية عمر، بن محمد الجاوي، .٢٢
-بيـروت العربـي، الكتـاب دار األبيـاري، إبـراهيم تحقيـق ،التعريفـات محمد، بن علي الجرجاني، .٢٣

 .هـ١٤٠٥ األولى الطبعة لبنان،
 العلميـة، الكتـب دار ،العـشرة األئمـة قراءات في لتيسيرا تحبير محمد، بن محمد الجزري، ابن .٢٤

 .لبنان-بيروت
 .لبنان-العلمية،بيروت الكتب دارالعشر، القراءات في النشر      =       .٢٥
 .الحديث دارالعشر، القرآت في النشر تقريب =       .٢٦
 .م١٩٨٠ ،٢ان،طلبن-العلمية،بيروت الكتب دار القراء، طبقات في النهاية غاية =      .٢٧
           .المملكة العربية السعودية-مكتبة المعارف،الرياضالتمهيد في علم التجويد، =      .٢٨

 . بعناية عبد الكريم رواش،متن الجزرية في علم التجويد=      .٢٩
 .مصر -، مكتبة محمد علي صبيح، القاهرةتحفة األطفال سليمان، الجمزوري، .٣٠
 .فلسطين-غزة اإلسالمية، الجامعة ،التجويد علم في المغني يوسف، منالرح عبد الجمل، .٣١
 الكتـب دار عطـا، القـادر عبـد تحقيـق ،الـصحيحين علـى المـستدرك عبـداهللا، بـن محمـد الحاكم، .٣٢

  .١٩٩٠ األولى لبنان،الطبعة-بيروت العلمية،
 دار أحمـد، الـدين فشـر الـسيد تحقيـق ،الثقـات البـستي، حبـان بـن محمـد حـاتم أبـو ، حبان ابن .٣٣

 .م١٩٧٥ األولى الطبعة لبنان،-بيروت الفكر،



  ٣٣٩

 لبنـــان-بيـــروت العلميـــة، الكتـــب دار فاليـــشهمر،. م: تحقيـــق ،األمـــصار علمـــاء مـــشاهير  =  .٣٤
 .م١٩٥٩

 .م١٩٩٧ األولى الطبعة ،التجويد علم في المفيد علي، حياة الحاجة الحسيني، .٣٥
-اإلســـــالمية،بيروت البـــــشائر دار ،الكـــــريم القـــــرآن قـــــراءة أحكـــــام خليـــــل، محمـــــودالحـــــصري، .٣٦

 .م١٩٩٩ الرابعة لبنان،الطبعة
 العـراق،-بغـداد الخلـود، مطبعـة ،التجويـد علمـاء عنـد الـصوتية الدراسات قـدوري، غانم الحمد، .٣٧

 .م١٩٨٦ الثانية الطبعة
 .هـ١٣٨٩ ،٢ط لبنان،-األسالمي،بيروت المكتب ،الطالب دليل يوسف، بن مرعي الحنبلي، .٣٨
 . معجم علم اللغة محمد علي،الخولي، .٣٩
-بغـداد النهـضة، مكتبـةالتجويد، علم فن في المستفيد كفايةالقادر، عبد محيي الحاجالخطيب، .٤٠

 .٦ط العراق،
 اآلفـاق دار نـويهض، عـادل تحقيـق ،للقـسنطي الوفيـات حـسن، بـن أحمـد العباس أبو الخطيب، .٤١

 .م١٩٧٨ الثانية الطبعة لبنان،-بيروت الجديدة،
 الكتـاب الـسبع،دار وخالـد أحمـد فـواز ،تحقيـقالـدارمي سـنن الـرحمن، عبـد بن اهللا عبد الدارمي، .٤٢

 .هـ١٤٠٧ األولى لبنان،الطبعة-العربي،بيروت
 .م١٩٩٣ ،١ط ،التجويد صنعة في والتسديد اإلتقان في التجديد، سعيد بن عثمان الداني، .٤٣
 أبــي قــراءة مــن الــسوسي روايــة)٤(القرآنيــة القــراءات تقريــب، ليمســ طــه إبــراهيم الــشيخ:الدايــة .٤٤

 .م١٩٩٨،البصري عمرو
 .م١٩٩٧،البصري عمرو أبي قراءة من السوسي رواية) ٥(القرآنية القراءات تقريب =     .٤٥
 .الثقافية الكتب مؤسسة ،التجويد علم في الجزرية المقدمة شرح في الواضح ، عبيد دعاس،  .٤٦
 طريــق علــى بــالقرآن المتعلقــة المباحــث لــبعض التبيــان الجزائــري، ظــاهر الــشيخ الدمــشقي، .٤٧

  .سوريا-اإلسالمية،حلب المطبوعات مكتبة، اإلتقان
-الـــدمام والتوزيـــع، للنـــشر رمـــادي ،التجويـــد علـــم فـــي المفيـــد المـــوجز المـــنعم، عبـــد الـــذوادي، .٤٨

 . السعودية

 مؤســسةواإلعــصار، الطبقــات علــى الكبــار اءالقــر معرفــةاهللا، عبــد أبــي الــدين شــمس الــذهبي، .٤٩
 .م١٩٨٤ األولى الطبعة لبنان،-الرسالة،بيروت



  ٣٤٠

 الجامعـــة مطـــابع مـــراد، صـــالح محمـــد تحقيـــق ،المقتنـــى اهللا، عبـــد أبـــي الـــدين شـــمس الـــذهبي،  .٥٠
             .هـ١٤٠٨ السعودية-المنورة المدينة اإلسالمية،

 موسـسة نعـيم، ومحمـد األرنـاؤوط شـعيب تحقيـق ،بالءالنـ أعـالم سـير أحمد، بن محمد الذهبي، .٥١
   .هـ١٤١٣ التاسعة لبنان،الطبعة-الرسالة،بيروت

    .الكويت-الكويت العلم، دار المجيد، عبد حمدي تحقيق ،النيرات الكواكب      =   .٥٢

 ،١ط الــــسعودية،-جــــدة اإلســــالمية، للثقافــــة القبلــــة دار عوامــــة، محمـــد تحقيــــق ،الكاشــــف  =   .٥٣
   .م١٩٩٢

 ،١األردن،ط-الفرقان،عمــــــان دار ســــــعيد، همــــــام الــــــدكتور تحقيــــــق ،المحــــــدثين طبقــــــات  =   .٥٤
 .هـ١٤٠٤

 .والنشر للتوزيع العربية الوكالة ،التجويد علم إلى مدخل الودود، عبد الرازي، .٥٥
 .م١٩٩٥لبنان-بيروت لبنان، مكتبة الصحاح، مختار بكر، أبي بن محمد الرازي، .٥٦
 لبنـان،-بيـروت العربـي، التـراث إحيـاء دار ،والتعـديل الجـرح حاتم، أبي بن الرحمن عبد زي،الرا .٥٧

 .م١٩٥٢ األولى الطبعة
 هـ١،١٤١١لبنان،ط-العلمية،بيروت الكتب ،دارالزرقاني شرح الباقي، عبد بن محمد الزرقاني، .٥٨

 لبنــــان-لميــــة،بيروتالع الكتــــب دارالقــــرآن، علــــوم فــــي العرفــــان مناهــــل    =                .٥٩
  .م١٩٩٦

 الفـضل، أبـو محمـد تحقيـق ،القـرآن علـوم فـي البرهـان عبـداهللا، بـن محمـد الدين بدر الزركشي، .٦٠
 .م١٩٧٢ الثانية الطبعة لبنان-بيروت المعرفة، دار

، المكتبة اللغوية، الداللة الصوتية دراسة لغوية لداللة الصوت ودوره في التواصلكريم، زكي،  .٦١
 . م١٩٩٢األولى الطبعة 

 الــدين،دار محــي محمــد تحقيــق ،داود أبــي ســنن داود، أبــو األشــعث بــن ســليمان السجــستاني، .٦٢
 . لبنان-بيروت الفكر،

 المملكــة -المكرمــة مكــة التــراث، مكتبــة ،اإلقــراء وكمــال القــراء جمــالالــدين، علــم الــسخاوي،  .٦٣
 .السعودية العربية

 .هـ١٤٠٦ لبنان-بيروت المعرفة، دار ،وطالمبس سهل، أبي بن محمد السرخسي، .٦٤
 مــــصر-القـــاهرة المنـــار، دار ،التجويــــد علـــم فــــي الجديـــد الفجــــر شـــربيني، أحمـــد الـــسعودي، .٦٥

 .م١٩٩٠



  ٣٤١

 .م١،١٩٨٧ط الكويتية، األوقاف ،وزارةالتجويد فن في الفريد محمد، الرؤوف عبد سالم، .٦٦
-للكتــاب،بيروت العالميــة الــشركةويــد،التج قواعــد فــي الجديــد ســليمان، كامــل الــشيخ ســليمان، .٦٧

  .م١٩٨٨لبنان
 الكتـب، عـالم دار ،والقرء القراءات تاريخ في الضياء كشف محمـد، حسن صابر سليمان، أبو .٦٨

 .م١٩٩٥ األولى السعودية،الطبعة العربية المملكة -الرياض
 لفاروقيــــةا المطبعــــة ،القــــرآن تجويــــد فــــي البيــــان آللــــىء شــــحاته، علــــي إبــــراهيم الــــسمنودي، .٦٩

 .مصر-الحديثة،القاهرة
ـــاب عثمــان، بــن عمــرو ســيبوية، .٧٠ -القــاهرة الخــانجي، مكتبــة هــارون، الــسالم عبــد تحقيــق ،الكتــ

 .  م١٩٨٨ الثالثة الطبعة مصر،

 .لبنان-العلوم،بيروت أحياء دار،القرآن علوم في اإلتقان،الرحمن عبد الدين جالل السيوطي، .٧١
 لبنــان،-بيــروت العلميــة، الكتــب دار ،الحفــاظ طبقــات بكــر، أبــي بــن الــرحمن عبــد الــسيوطي، .٧٢

 .هـ١٤٠٣ األولى الطبعة
 محمـد: تحقيـق ،األمـاني حـرز: المـسمى الـشاطبية، مـتن خلـف، ابـن فيـرة ابن قاسم الشاطبي، .٧٣

 .م١٩٨٧ ،١ط السعودية،-جدة الحديث، المطبوعات دار الزعبي،
 .  هـ١٣٩٣ الثانية الطبعة لبنان،-المعرفة،بيروت دار ،األم كتاب أدريس، بن محمد الشافعي،  .٧٤

 ،التجويــد علــم فــي الجزريــة المقدمــة شــرح فــي المحكمــة الــدقائقأحمــد، بــن زكريــا الــشافعي، .٧٥
 مكتبتي

 مكتبـة ،العـالء بـن عمـرو أبو العربي والنحو األصوات في القراءات أثر الـصبور، عبد،شاهين .٧٦
 .م١٩٨٧ألولىا مصر،الطبعة-القاهرة، الخانجي

 . لبنان-بيروت الفكر، دار ،القدير فتح علي، بن محمد الشوكاني، .٧٧

 .م١٩٧٢ لبنان-بيروت الجيل، دار ،األوطار نيل             =         .٧٨
 القـــرآن علــى المحافظـــة جمعيــة  ،التجويـــد أحكــام فـــي المنيـــر وآخــرون، شــكري أحمـــدشــكري،  .٧٩

 .م٢٠٠٢ لثةالثا الطبعة األردن،-الكريم،عمان
 .مصر-القاهرة قرطبة، مؤسسة ،أحمد مسند حنبل، بن أحمد الشيباني، .٨٠
ــشيباني، .٨١ ــدم بحــر حنبــل، بــن أحمــد ال -الريــاض الرايــة، دار اهللا، وصــي أســامة أبــو تحقيــق ،ال

 . األولى الطبعة السعودية،

 .                           م١٩٩٠ اسعةالت األردن،الطبعة-المنار،الزرقاء مكتبة ،التالوة حق حسني، عثمان، شيخ .٨٢



  ٣٤٢

  .التجويد فن في الفريد العقد صبرة، علي صبرة، .٨٣
 مــن لهــم يقــع عمـا الجــاهلين ٕوارشــاد الغــافلين تنبيـهمحمــد، بـن علــي الحـسن أبــي الصفاقـسي، .٨٤

 .الثقافية الكتب مؤسسةالمبين، اهللا لكتاب تالوتهم حال الخطأ
 .مصر-القاهرة،وهبة مكتبةالقرآن، وعلوم يدالتجوصقر، البديع عبد،صقر .٨٥
 األعظمـــي، الـــرحمن حبيـــب تحقيـــق ،الـــرزاق عبـــد مـــصنف الـــرزاق، عبـــد بكـــر أبـــو الـــصنعاني، .٨٦

 .هـ١٤٠٣ الثانية الطبعة لبنان،-بيروت اإلسالمي، المكتب
 .مصر-للتراث،القاهرة األزهرية المكتبةالقراءة، أصول بيان في اإلضاة محمد، علي،الضباع .٨٧
 مكتبـة المجيـد، عبـد بـن حمـدي تحقيـق ،الكبيـر المعجـم أحمـد، بن سليمان القاسم أبو الطبراني، .٨٨

 .م١٩٨٣ الثانية بغداد،الطبعة-الموصل والحكم، العلوم
 بـــن المحـــسن وعبـــد عـــوض بـــن طـــارق تحقيـــق الحـــرمين، دار ،األوســـط المعجـــم     =        .٨٩

 . هـ١٤١٥ مصر-القاهرة إبراهيم،

  .هـ١٤٠٥ لبنان-الفكر،بيروت دار ،الطبري تفسير جرير، بن محمد ي،الطبر .٩٠

 الطبعـة مـصر،-القاهرة الحلبي، البابي مكتبة ،الطحطاوي حاشية محمد، بن أحمد الطحطاوي، .٩١
 . هـ١٣١٨ الثالثة

 .  أحكام تجويد القرآن في ضوء علم األصوات الحديثعبد اهللا،عبد الحميد،  .٩٢

 .اإليمان مكتبة ،الجزرية المقدمة شرح البهية الدررالوهاب، عبد ةأسامالوهاب، عبد .٩٣
 .الشواف دارالقرآن، تحفظ كيف محمود، محمداهللا، عبد .٩٤
 .لبنان-بيروت المعرفة، دار ،القرآن أحكام اهللا، عبد بن محمد بكر أبو العربي، ابن .٩٥
 األردن-والتوزيع،عمــان رللنــش عمــار دارالقــرآن، علــوم فــي دراســاتســالم، محمــود عبيــدات،  .٩٦

 .م١٩٩٠ األولى الطبعة
 .الرابعة الطبعة سوريا،-دمشق الفكر، دار ،الحديث علوم في النقد منهج الدين، نور العتر، .٩٧
 .األردن-العدوي،عمان دار ،التالوة حقالشيخ، حسنيعثمان،  .٩٨
 المدينــة الــدار، مكتبـة ي،البــستو العلــيم عبـد تحقيــق ،العجلــي ثقــات اهللا، عبـد بــن أحمــد العجلـي، .٩٩

  . م١٩٨٥ األولى الطبعة السعودية،-المنورة
ــق حجــر، بــن علــي بــن أحمــد العــسقالني، .١٠٠  دار الــرحمن، عبــد بــن ســعيد تحقيــق ،التعليــق تغلي

 . هـ١٤٠٥ األولى الطبعة األردن،-عمار،عمان

 م٣،١٩٨٦بوعات،طللمط األعلمي مؤسسة النظامية، المعرفة دائرة تحقيق ،الميزان لسان=  .١٠١



  ٣٤٣

 الـسعودية،-الريـاض الرشيد، مكتبة السديدي، العزيز عبد تحقيق ،األلقاب في األلباب نزهة =  .١٠٢
 .م١٩٨٩ األولى الطبعة

 المعرفـة، دار الخطيب، الدين ومحي فؤاد محمد تحقيق ،البخاري صحيح بشرح الباري فتح=   .١٠٣
 . هـ١٣٧٩ لبنان-بيروت

ـــــصار غايـــــةأحمـــــد، بـــــن الحـــــسن ءالعـــــال أبـــــي العطـــــار،  .١٠٤ ـــــراءات فـــــي االخت  أئمـــــة العـــــشر ق
 .م١٩٩٤ األولى السعودية،الطبعة العربية المملكة-جدة، الخيرية الجماعةاألمصار،

 .فن تربية الصوت وعلم التجويد حافظ، وناهد ،خليل عطيات،  .١٠٥
 .م٢٠٠٠  ،١ط القرآن، أحكام تجويد في العظيم الرحمن فتح مختصر حسين، أحمدعلي، .١٠٦
 األردن،الطبعـة-الفرقان،عمـان دار ،التجويـد علـم فـي المرشـدسالمة، محمود زيدانالعقرباوي،  .١٠٧

 .م٢٠٠٣ األولى
  .لبنان-، دار النشر، بيروت فن اإللقاء بين النظرية والتطبيقنجاة،علي،  .١٠٨
 .الفالح،الكويت مكتبة ،وآدابه تاريخه الكريم القرآن علي، إبراهيم عمر، .١٠٩
ـــة شـــرح األداء زينـــة علـــي، بـــن أحمـــد بـــن ســـعيدالعنبتـــاوي، .١١٠ -الفرقان،عمـــان دار ،القـــراء حلي

 . م١٩٩٩ األولى األردن،الطبعة

ــــة أحكــــام التجويــــد علــــم الــــرزاق، عبــــد يحــــي الغوثــــاني،  .١١١  مكتبــــةتطبيقيــــة، ومالحظــــات نظري
 .سوريا-الغوثاني،دمشق

 .٥ط القيم، ابن دار ،القرآن تجويد لتحقيق نالرحم عباد بغية شحادة، بن محمد الغول،  .١١٢
-والتوزيع،عمــان للنــشر المنــاهج دار ،واالبتــدا الوقــفطيفــور، بــن محمــد اهللا عبــد أبــيالغرنــوي، .١١٣

 .٢٠٠١األولى الطبعة األردن،
 .الفالح مكتبة التجويد، أحكام في الوجيز إبراهيم، أحمد محمد فراخ، أبو .١١٤
 مطبعة السامرائي، ٕوابراهيم المخزومي مهدي تحقيق ،العين كتاب أحمد، بن الخليل الفراهيدي، .١١٥

 . هـ١٤٠٨ لبنان-بيروت األعلمي،

ـــة،  .١١٦ ـــيم عبـــدقاب ـــراءاتمحمـــد، بـــن الحل ـــة، الق  ،١ط لبنـــان،-اإلســـالمي،بيروت الغـــرب دارالقرآني
 .م١٩٩٩

 ،المنتهــى مقــرئال وتــذكار المبتــدئ القــارئ ســراج عثمــان، بــن علــي البقــاء أبــو القاصــح، ابــن .١١٧
 .م١٩٥٤ الثالثة الطبعة مصر،-القاهرة الحلبي، البابي مصطفى مكتبة



  ٣٤٤

 الكتــــاب دار ، العــــشرالمتواترة القــــراءات فــــي الزاهــــرة البــــدورالقاضــــي، الفتــــاح عبــــدالقاضــــي، .١١٨
 .م١٩٨١ األولى لبنان،الطبعة-العربي،بيروت

 م١٩٨١ لبنان،-بيروت العربي، ابالكت دار ،العرب لغة في وتوجيهها الشاذة القراءات=   .١١٩
 الجيـل، دار حجـازي، أحمـد تحقيـق ،الـتالوة وآداب القـرآن فـضائل ، أحمـد بـن محمـد القرطبي، .١٢٠

 . لبنان-بيروت

 ،١األردن،ط -عمار،عمــــان دار الحمــــد، قــــدروي غــــانم:تحقيــــق ،التجويــــد فــــي الموضــــح=   .١٢١
 .م٢٠٠٠

 .الفكر،بيروت الباقي،دار عبد فؤاد محمد تحقيق ،ماجه ابن سنن يزيد، بن محمد القزويني، .١٢٢
 شـاهين، الـصبور وعبـد الـسيد عـامر تحقيـق ،اإلشـارات لطـائف القسطالني، اإلمام القسطالني، .١٢٣

 .هـ١٣٩٢ مصر-القاهرة األهرام، مطابع
 ،١ط األردن،-النفائس،عمــان دارالتجويــد، أحكــام فــي الواضــحمفلــح، عــصام محمــد القــضاة، .١٢٤

 .م١٩٩٥
  .لبنان-الرسالة،بيروت مؤسسة القرآن، علوم في مباحث القطان، مناع القطان،  .١٢٥
 .م١٩٩٤ ،١ط لبنان،-النجم،بيروت دار القرآن، تحويد في البرهانصادق، محمد، قمحاوي .١٢٦
-الريـاض الـصميعي، دار الـسلفي، حمـدي تحقيـق ،الحفـاظ تذكرة طاهر، بن محمد القيسراني، .١٢٧

 .هـ١٤١٥ األولى عةالطب السعودية،
 .م١٩٨٢ ،٢ط لبنان،-بيروت العربي، الكتاب دار ،الصنائع بدائع الدين، عالء الكاساني، .١٢٨
 . هـ١٤٠١ بيروت-الفكر دار ،العظيم القرآن تفسير عمر، بن إسماعيل كثير، ابن .١٢٩

ـــع النجـــوم ، أحمـــد إبـــراهيم المـــارغني، .١٣٠ ـــى الطوال ـــدرر عل  لبنـــان-روتالفكر،بيـــ دار ،اللوامـــع ال
 . م١٩٩٥

 .هـ١٣٢٦ تونس-تونس العمومية، المطبعة ،الظمأن مورد شرح الحيران دليل=       .١٣١
-القـاهرة التـراث، إحيـاء دار البـاقي، عبـد فـؤاد محمـد تحقيـق ، المؤطـأ ،اإلمـام،أنـس بـن مالك  .١٣٢

 .مصر
 مؤســسة لــشاطبية،ا طريــق مــن الــسبع القــراءات فــي الجليــة اإلرشــادات ســالم، محمــد،محيــسن .١٣٣

 .م١٩٨٥الجامعة، شباب
  .م١٩٩٣مصر،-الجامعة،اإلسكندرية شباب مؤسسةالقرآن، تجويد في الرائد       =       .١٣٤



  ٣٤٥

 عمـــــال جمعيـــــة ،الـــــوافي التجويـــــد أحكـــــام فـــــي الـــــشافي السلـــــسبيل ســـــليمان، عثمـــــانمـــــراد، .١٣٥
 .م١٩٨٨ الرابعة األردن،الطبعة-المطابع،عمان

 الطبعـة لبنـان،-بيروت العلمية، الكتب دار ،ماكوال البن اإلكمال اهللا، هبة بن يعل ماكوال، ابن .١٣٦
 .هـ١٤١١ األولى

 جمعيــة ،الطيبــة طريــق مــن حفــص روايــة فــي البينيــة الوجــوه إســماعيل، حمــد فــايز المرايــات، .١٣٧
 .م١٩٩٨ األولى الطبعة األردن،-عمان األردنية، المطابع عمال

 .لبنان-بيروت اإلسالمية، المكتبة ،البداية شرح الهداية بكر، أبي بن علي المرغياني، .١٣٨
 الفجــــــر دار ،البــــــاري كــــــالم تجويــــــد فــــــي القــــــاري هدايــــــة الــــــسيد، الفتــــــاح عبــــــدالمرصــــــفي، .١٣٩

 .السعودية العربية المملكة -المنورة اإلسالمية،المدينة
 الرســـالة، ةمؤســـس معـــروف، عـــواد بـــشار تحقيـــق ،الكمـــال تهـــذيب الزكـــي، بـــن يوســـف المـــزي، .١٤٠

  .م١٩٨٠ األولى لبنان،الطبعة-بيروت
 التـراث إحيـاء البـاقي،دار عبـد فـؤاد محمـد تحقيـق ،مـسلم صـحيح القـشيري، الحجـاج بـن ،مسلم .١٤١

 .لبنان-بيروت العربي،
 المدينـــة اإلســـالمية، الجامعـــة القـــشقري، الـــرحيم عبـــد تحقيـــق ، ،واألســـماء الكنـــى    =        .١٤٢

 .هـ١٤٠٤ ألولىا الطبعة المنورة،
 عبـد تحقيـق ،أحمـد اإلمـام أصـحاب ذكـر فـي األرشـد المقـصد إبـراهيم، الـدين برهان مفلح، ابن .١٤٣

 .م١٩٩٠ األولى الطبعة السعودية،-والتوزيع،الرياض للنشر الرشد مكتبة العثيمين، الرحمن
  .األردن-النفائس،عمان دار التجويد، علم في الوسيط العزيز، عبد خالد محمد منصور، .١٤٤
 .م٢٠٠٠األولى الطبعة األردن،-المناهج،عمان دار ،التجويد علم في الوسيط تنقيح =     .١٤٥
 .١ط لبنان،-يبروت صادر، دار العرب، لسان المصري، مكرم بن محمد منظور، ابن .١٤٦
 .القرآن وعلوم أحكام في البيان لطائف غانم، صابر المنكوت، .١٤٧
 .المكية المكتبةالمستفيد، للمتعلم التجويد مفتاح راهيم،إب بن اهللا عبد،المكي .١٤٨
  .الجزرية المقدمة شرح في التجويدية الفوائد،علي بن الرزاق عبدموسى، .١٤٩
 .الهالل ومكتبة دار التجويد، أحكام في المستفيد هداية، محمود محمد النجار،  .١٥٠
 .م١٩٧٨ األولى العراق،الطبعة-دادالعاني،بغ مكتبة واألئتتاف، القطعجعفر، أبيالنحاس، .١٥١
 ،القـراء العشرة عن األداء في المقدمة األوجة في الغراء الرسالة توفيق، محمد علي النحاس، .١٥٢

 . م١٩٩١ األولى الطبعة مصر،-القاهرة اآلداب، مكتبة



  ٣٤٦

ر ، مطبوع بهامش كتاب منـاالتبيان في آداب حملة القرآن ،شرف بن يحيى زكريا أبو النووي، .١٥٣
 .الهدى في الوقف واالبتدا لألشموني

 كــــسروى وســــيد البنــــداري الغفــــار عبــــد تحقيــــق ،الكبــــرى الــــسنن شــــعيب، بــــن أحمــــد النــــسائي، .١٥٤
 . م١٩٩١ األولى لبنان،الطبعة-العلمية،بيروت الكتب حسن،دار

  .السعودية-الرياض،مكتبة الحرمين، غاية المريد في علم التجويد، عطية قابل،نصر .١٥٥

 .العشر القراءات في الغاية الحسين، بن أحمد بكر أبي، لنيسابوريا .١٥٦
 .م١٩٨٥ األولى الهجرة،الطبعة دار ،القرآن تجويد في البيانصالح، محمديساوي، .١٥٧
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  فهرست الموضوعات

                                        رقم                                     الموضوع الصفحة

 مقدمة الطبعة الثانية ١

 مقدمة الطبعة األولى ٢

 .مبادئ علم التجويد:  الباب األول ٤

 .المقدمات األساسية في علم التجويد: الفصل األول ٤

 .التعريف بعلم التجويد والغاية منه:المبحث األول ٤

 .تعريف العلم: المطلب األول ٤

 .ًتعريف التجويد لغة واصطالحا: المطلب الثاني ٤

 .الغاية من تعلم علم التجويد وتعليمه وحكمه: المطلب الثالث ٥

 حكم التجويد وأدلته، وأهميته في حفظ اللسان العربي: المبحث الثاني ٦

 .حكمه: المطلب األول ٦

 األدلة على مشروعيته من الكتاب والسنة: المطلب الثاني ٧

 أهمية علم التجويد في حفظ اللسان العربي: لمطلب الثالثا ٩

 .التالوة: الفصل الثاني ١٠

 .معنى التالوة وكفيتها: المبحث األول ١٠

 .مراتب التالوة: المبحث الثاني ١٢

 .التفاضل بين هذه المراتب: المبحث الثالث ١٥

 .أركان القراءة: المبحث الرابع ١٥

 .التالوةآداب : المبحث الخامس ١٦

 .اآلداب الظاهرة: المطلب األول ١٦

 .اآلداب الباطنة: المطلب الثاني ١٩

 .آداب التالوة للمستمع: المطلب الثالث ٢١



  ٣٤٨

 اللحن: المبحث السادس ٢٢

 .ًتعريف اللحن لغة واصطالحا: المطلب األول ٢٢

 .حكم اللحن بقسميه: المطلب الثاني ٢٣

 .ي نقرأ بها وهي قراءة عاصمالقراءة الت: المبحث السابع ٢٥

 . التعريف بعاصم: المطلب األول ٢٥

 .التعريف بحفص: المطلب الثاني ٢٦

 .سند حفص: المطلب الثالث ٢٧

 .القرآن الكريم: الفصل الثالث ٣٠

 .تعريف القرآن الكريم وتقسيمه: المبحث األول  ٣٠

 .تعريف القرآن الكريم: المطلب األول ٣٠

 .تقسيم القرآن الكريم: انيالمطلب الث ٣٠

 .عدد سور القرآن الكريم  وآياته، وترتيبها: المطلب الثالث ٣٢

 .فضل قراءة القرآن وحفظه : المبحث الثاني ٣٤

 .تعاهد القرآن خشية النسيان: المبحث الثالث ٣٧

 .تحسين الصوت بتالوة القرآن الكريم: المبحث الرابع ٣٧

 .صات لتالوة القرآن الكريمحكم اإلن: المبحث الخامس ٣٨

 .سجود التالوة: المبحث السادس ٣٩

 .تعريف سجود التالوة: المطلب األول ٣٩

 .حكم سجود التالوة: المطلب الثاني ٣٩

 .شروط سجود التالوة: المطلب الثالث ٤١

 .أركان سجود التالوة: المطلب الرابع ٤٢

 .عدد آيات السجود ومواضعها: المطلب الخامس ٤٢

 .علم األصوات: الفصل الرابع ٤٦

 .تعريف الصوت وماهيته: المبحث األول ٤٦

 .أقسام علم األصوات: المبحث الثاني ٤٧

 .االستعاذة، والبسملة، والتكبير: الفصل الخامس ٥١

 .االستعاذة وصيغها وأحكامها: المبحث األول ٥١



  ٣٤٩

 .معنى االستعاذة: المطلب األول ٥١

 .يغ االستعاذةص: المطلب الثاني ٥٢

 .حكم االستعاذة: المطلب الثالث ٥٤

 .حكم الجهر باالستعاذة: المطلب الرابع ٥٥

 .أوجه االستعاذة الجائزة: المطلب الخامس ٥٧

 .البسملة وأحكامها: المبحث الثاني ٥٩

 .معنى البسملة: المطلب األول ٥٩

 .الخالف في قرآنية البسملة: المطلب الثاني ٦٠

 . وجوه البسملة الجائزة حال االبتداء بها:  الثالثالمطلب ٦٢

 .التكبير بين السور: المبحث الثالث ٦٤

 .تعريف التكبير، وصيغته: المطلب األول ٦٤

 .أقسام التكبير، ومواضعه: المطلب الثاني ٦٤

 .أوجه التكبير: المطلب الثالث ٦٥

 . وخارجهامشروعية التكبير، وحمكه في الصالة،: المطلب الرابع ٦٥

 .أحكام النون والميم الساكنتين وما يلحق بهما: الباب الثاني ٦٨

 . النون الساكنة والتنوين وأحكامهما: الفصل األول ٦٨

 .تعريف النون الساكنة والتنوين والمقارن بينهما: المبحث األول ٦٨

 . تعريف النون الساكنة والتنوين: المطلب األول ٦٨

 الفرق بين النون الساكنة والتنوين: المطلب الثاني ٧٠

 أحكام النون الساكنة والتنوين: المبحث الثاني ٧١

 اإلظهار : المطلب األول ٧١

 .المطلب الثاني اإلدغام ٧٤

 .اإلقالب: المطلب الثالث ٨١

 .اإلخفاء: المطلب الرابع ٨٢

 .أحكام الميم الساكنة والنون والميم المشددتين: الفصل الثاني ٨٧

 .تعريف الميم الساكنة وأحوالها: المبحث األول ٨٧

 .تعريف الميم الساكنة: المطلب األول ٨٧



  ٣٥٠

 .المطلب الثاني أحوال الميم الساكنة ٨٨

 .أحكام الميم الساكنة: المبحث الثاني ٩٠

 .اإلخفاء الشفوي: المطلب األول ٩٠

 .المطلب الثاني اإلدغام الصغير أو الشفوي ٩١

 .اإلظهار الشفوي: ثالثالمطلب ال ٩٢

 .حكم النون والميم المشددتين: المبحث الثالث ٩٤

 تعريف النون والميم المشددتين: المطلب األول ٩٤

 .حكم النون الميم المشددتين، وأمثلة عليهما: المطلب الثاني ٩٥

 .الغنة: المبحث الرابع ٩٥

 . تعريف الغنة: المطلب األول ٩٥

 .رج الغنة وأقسامهامخ: المطلب الثاني ٩٦

 .المد وأقسامه، وأنواعه، وأحكامه: الباب الثالث ٩٩

 .تعريف المد وأصله وحروفه وأسبابه: الفصل األول ٩٩

 .تعريف المد وأصله: المبحث األول ٩٩

 . تعريف المد: المطلب األول ٩٩

 .أصل المد: المطلب الثاني ١٠٠

 حروف المد وأسبابه: المبحث الثاني ١٠٠

 .حروف المد واللين: المطلب األول ١٠٠

 .أسباب المد: المطلب الثاني ١٠١

 المد وأنواعه وأحكامه وتطبيقاته: الفصل الثاني ١٠٢

 .أقسامه وأنواعه وما يلحق به: المد الطبيعي: المبحث األول ١٠٢

 .تعريف المد الطبيعي: المطلب األول ١٠٢

 . وحكمه وتطبيقاتهأنواع المد الطبيعي: المطلب الثاني ١٠٣

 .المدود الملحقة بالمد الطبيعي:المطلب الثالث ١٠٥

 .أسبابه وأنواعه، وأحكامه وتطبيقاته: المد الفرعي:المبحث الثاني ١١١

 .تعريف المد الفرعي وعلة وجوبه: المطلب األول ١١١

 .أسباب المد الفرعي: المطلب الثاني ١١٣



  ٣٥١

 .زالمد بسبب الهم: المبحث الثالث ١١٣

 .المد الواجب المتصل: المطلب األول ١١٣

 .المد الجائز المنفصل: المطلب الثاني ١١٥

 .مد البدل: المطلب الثالث ١١٧

 .المد بسبب السكون: المبحث الرابع ١٢١

 .المد الالزم والمدود الملحقة به: المطلب األول ١٢١

 .المد العارض للسكون: المطلب الثاني ١٢٨

 مد اللين العارض للسكون: ب الثالث    المطل ١٣٣

 .ترتيب المدود بحسب القوة: المبحث الخامس ١٣٤

 .فائدة معرفة هذه المراتب: المطلب األول ١٣٤

 .مراتب المدود: المطلب الثاني ١٣٥

 .ترتيب أسباب المد بحسب القوة: المطلب الثالث ١٣٥

 .الحروف: الباب الرابع ١٣٦

 .الحروف وألقابهامخارج : الفصل األول ١٣٦

 .معنى الحروف وأقسامها: المبحث األول ١٣٦

 .معنى الحروف: المطلب األول ١٣٦

 .أقسام الحروف: المطلب الثاني ١٣٧

 .مخارج الحروف العامة ومذاهب العلماء فيها: المبحث الثاني ١٣٩

 .معنى المخرج: المطلب األول ١٣٩

 .مخارج الحروف العامة: المطلب الثاني ١٤٠

 .مخارج الحروف التفصيلية: المبحث الثالث ١٤١

 .التعريف باألسنان وأسمائها ومواضعها: المطلب األول ١٤١

 .الجوف: المطلب الثاني ١٤٢

 .الحلق: المطلب الثالث ١٤٢

 .اللسان: المطلب الرابع ١٤٢

 .الشفتان: المطلب الخامس ١٤٤

 .الخيشوم: المطلب السادس ١٤٥



  ٣٥٢

 .ألقاب الحروف: ابعالمبحث الر ١٤٥

 .صفات الحروف: الفصل الثاني ١٤٨

 .عدد الصفات وفوائد معرفتها: المبحث األول ١٤٨

 .معنى الصفة: المطلب األول ١٤٦

 .عدد صفات الحروف: المطلب الثاني ١٤٨

 فوائد معرفة الصفات: المطلب الثالث ١٤٩

 .صفات الحروف األصلية: المبحث الثاني ١٥٠

 . الصفات ذوات األضداد:  األولالمطلب ١٥٠

 . الصفات التي ال ضد لها: المطلب الثاني ١٥٤

 .ًتقسيم الصفات األصلية قوة وضعفا وحروف كل منها : المطلب الثالث ١٥٧

 .كيفية استخراج صفات الحروف: المطلب الرابع ١٥٨

 .صفات الحروف العرضية: المبحث الثالث ١٦١

 .التفخيم: المطلب األول ١٦١

 .الترقيق: المطلب الثاني ١٦٣

 .التفخيم والترقيق بحسب الحال: المطلب الثالث ١٦٣

 .أحوال الراء وأحكامها: المبحث الرابع ١٦٣

 .تعريف الراء: المطلب األول ١٦٣

 .أحوال الراء: المطلب الثاني ١٦٤

ًأحكام الراء المتحركة وصال ووقفا: المطلب الثالث ١٦٥ ً. 

ًأحكام الراء الساكنة وصال ووقفا: رابعالمطلب ال ١٦٥ ً. 

 .حاالت الراء التي يجوز فيها الوجهان: المطلب الخامس ١٦٩

 .أحوال الالم وأحكامها: المبحث الخامس ١٧١

 .تعريف الالم: المطلب األول ١٧١

 .أقسام الالم: المطلب الثاني ١٧٢

 ن المتماثالن والمتقاربان والمتجانسا: المبحث السادس ١٧٧

 .المتماثالن: المطلب األول ١٧٧

 .المتقاربان: المطلب الثاني ١٧٩



  ٣٥٣

 .المتجانسان: المطلب الثالث ١٨١

 .القراءات: الباب الخامس ١٨٣

 .القراءات القرآنية: الفصل األول ١٨٤

 .الفرق بين القرآن والقراءات: المبحث األول ١٨٤

 العلماءعدد القراءات المعتمدة عند :المبحث الثاني ١٨٥

 .القراءات السبع: المطلب األول ١٨٥

 .القراءات العشر: المطلب الثاني ١٨٦

 .الفرق بين القراءات السبع واألحرف السبعة: المبحث الثالث ١٨٦

 .القراءات السبع: المطلب األول ١٨٦

 .األحرف السبعة: المطلب الثاني ١٨٧

 .ائد هذا االختالفحقيقة اختالف  القراءات وفو: المطلب الثالث ١٨٨

 أصول القراءات: المبحث الرابع ١٩٠

 أهم أصول قراءة عاصم: المطلب األول ١٩٠

 .بعض أصول قراءة حمزة: المطلب الثاني ١٩٣

 .بعض أصول قراءة الكسائي: المطلب الثالث ١٩٤

 بعض أصول قراءة أبي عمرو : المطلب الرابع ١٩٥

 .نافعبعض أصول قراءة : المطلب الخامس ١٩٥

 .بعض أصول قراءة ابن كثير: المطلب السادس ١٩٦

 .بعض أصول قراءة ابن عامر: المطلب السابع ١٩٧

 . األمور التي تراعى في رواية حفص من طريقي الشاطبية وطيبة النشر:المطلب الثامن ١٩٨

 .القراءات الشاذة: المبحث الخامس ٢٠٢

 . تعريف القراءة الشاذة: المطلب األول ٢٠٢

 .عدد القراءات الشاذة: المطلب الثاني ٢٠٣

 .حكم القراءة بالقراءات الشاذة: المطلب الثالث ٢٠٥

 .حكم االحتجاج بالقراءات الشاذة في األحكام: المطلب الرابع ٢٠٧

 .أئمة القراءات المعتمدة: الفصل الثاني ٢٠٩

 .القراء السبعة ورواتهم:  المبحث األول ٢٠٩



  ٣٥٤

 .عامرابن : ًأوال ٢٠٩

 .ابن كثير المكي: ًثانيا ٢١٢

 .عاصم: ًثالثا ٢١٤

 .أبو عمرو بن العالء: ًرابعا ٢١٥

 .حمزة الزيات: ًخامسا ٢١٧

 نافع المدني: ًسادسا ٢١٩

 .الكسائي:  ًسابعا ٢٢١

 .القراء العشرة ورواتهم: المبحث الثاني ٢٢٣

 .أبو جعفر: أوال ٢٢٣

 .يعقوب الحضرمي: ًثانيا ٢٢٤

 :خلف العاشر: ًثالثا ٢٢٥

 .الوقف واالبتداء: الباب السادس ٢٢٧

 الوقف وأنواعه وأقسامه: الفصل األول ٢٢٨

 .تعريف الوقف وأهميته والفرق بينه وبين القطع والسكت: المبحث األول ٢٢٨

 تعريف الوقف: المطلب األول ٢٢٨

 أهمية الوقف: المطلب الثاني ٢٢٩

 رق بين الوقف والسكت والقطعالف: المطلب الثالث ٢٣٠

 .أقسام الوقف وأنواعه وأحكامه: المبحث الثاني ٢٣٣

 .أقسام الوقف الرئيسة: المطلب األول ٢٣٣

 أنواع الوقف االختياري: المطلب الثاني ٢٣٤

 .الوقف على أواخر الكلم: المبحث الثاني ٢٤٦

 .الوقف على الكلمة الصحيحة اآلخر: المطلب األول ٢٤٦

 .الوقف على الكلمة المعتلة اآلخر: المطلب الثاني ٢٥٠

 .الوقف على تاء التأنيث المفتوحة والمربوطة: المبحث الثالث ٢٦١

 .االبتــــــــــداء: الفصل الثاني ٢٦٦

 .تعريف االبتداء وأقسامه وأحكامه: المبحث األول ٢٦٧

 .ًتعريف االبتداء لغة واصطالحا: المطلب األول ٢٦٧



  ٣٥٥

 .أقسام االبتداء وأحكامه: مطلب الثانيال ٢٦٧

 .همزتي الوصل والقطع وأحكام البدء بهما: المبحث الثاني ٢٧١

 .همزة الوصل وحكم االبتداء بها:المطلب األول ٢٧١

 .همزة القطع: المطلب الثاني  ٢٧٥

 .اجتماع همزتي الوصل والقطع في كلمة واحد: المطلب الثالث ٢٨٠

 .لرسم العثماني وما يتعلق به من أحكاما: الباب السابع ٢٨٤

 .جمع القرآن: الفصل األول ٢٨٤

 .مراحل جمع القرآن: المبحث األول ٢٨٤

 .�في عهد النبي: المطلب األول ٢٨٤

 .ا�في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب: المطلب الثاني ٢٨٤

 .�عهد عثمان بن عفان: المطلب الثالث ٢٨٥

 .قواعد رسم المصحف: المبحث الثاني ٢٨٧

 الحذف: المطلب األول ٢٨٨

 .الزيادة: المطلب الثاني ٢٩٢

 .الهمز: المطلب الثالث ٢٩٣

 .البدل: المطلب الرابع ٢٩٤

 .الوصل والفصل: المطلب الخامس ٢٩٥

 .ما فيه أكثر من قراء: المطلب السادس ٢٩٥

 .اختالف القراء في الوقف على مرسوم الخط: المطلب السابع ٢٩٥

 .المقطوع والموصول وحكم الوقف عليه: الفصل الثاني ٢٩٧

 .ةالكلمات التي ذكرها الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزري: المبحث األول ٢٩٨

 .الكلمات التي لم يذكرها الحافظ ابن الجزري في المقدمة: المبحث الثاني ٣٢٠

 .اصطالحات ضبط المصاحف وعالمات الوقف: الفصل الثالث ٣٢٧

 .اصطالحات ضبط المصاحف: المبحث األول ٣٢٧

 .عالمات الضبط: المطلب األول ٣٢٧

 المصطلحات: المطلب الثاني ٣٢٩

 .المات الوقف في المصاحفع: المبحث الثاني ٣٣٠



  ٣٥٦

 .عالمات الوقف الجائز: المطلب األول ٣٣٠

 .عالمات الوقف الممنوع: المطلب الثاني ٣٣٣

 .الخاتمة ٣٣٤

 فهرست المصادر والمراجع، ويليه فهرست الموضوعات ٣٣٥
  

 
 


